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 مالحظة
 

 من اإلطالق املستخدمة يف هذا املنشور وال طريقة عرض مادته اإلعراب عن أي رأي على التسميات تعين ال
 أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي إقليمجانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو 

 .منها، أو بشأن حتديد ختومها أو حدودها
 . مناطق، حسب االقتضاءأويف هذا املنشور إىل أقاليم  املستخدم “بلد” لفظ يشري كذلك
 التيسري اإلحصائي، وال يعرب هذا إال “ ناميةمناطق” و “ متقدمة النمومناطق” عباريت استخدام يقصد من وال

 .التنمية بالضرورة عن حكم على املرحلة اليت بلغها بلد ما أو منطقة ما يف عملية االستخدام
 وثائقويعين ذكر أحد هذه الرموز اإلحالة إىل إحدى . مم املتحدة من حروف وأرقام األوثائق رموز وتتألف

 .األمم املتحدة
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 ١ ..........................................................................................اإلدارة العامة للتعداد  - أوالً
 ١ .........................................................................................أمهية املالءمة  - ألف

 ١ .......................................................................................  مقدمة - ١
 ١ ......................................................  املالئمة الحتياجات مستعملي البيانات - ٢
 ٢ .............................  أنشطة عالقات عامة لتعزيز املالءمة يف أوساط اجلماهري العادية - ٣
 ٢ .......................................................ية العامة   املالءمة لالستراتيجيات القوم- ٤
 ٢ ........................................  املالءمة لعناصر أخرى يف األنظمة اإلحصائية القومية - ٥

 ٣ ..................................................................................... للتعداد التخطيط - اءــب
 ٣ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ٥ ..........................................................................  دور التعدادحتديد  - ٢
 ٦ ...............................................................................  احلكومةدور  - ٣
 ٧ .............................................................................األهداف  وضع  - ٤
 ٩ .......................................................................  خطط املشروعوضع  - ٥
 ١٤ .......................................................................  خطط املشروعرصد  - ٦
 ١٥ ................................................................................  املوازنةضع  و- ٧

 ١٩ ......................................................................................... النوعية ضبط - جيم
 ١٩ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ٢٠ ................................................................................  املديريندور  - ٢
 ٢١ ......................................................................  النوعية والتعدادحتسني  - ٣

 ٢٤ ........................................................................................اإلدارة  هيكل -  دال
 ٢٤ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ٢٤ ..........................................................................  العاماإلدارة هيكل  - ٢
 ٢٧ .....................................................................  جوانب العمليات  إدارة- ٣

 ٣٠ .............................................................  والربامج اجلاهزةاحلواسيب وشراء تقييم -  اءـه
 ٣٠ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ٣٠ ..............................................................  برامج احلاسوب اجلاهزةتقييم  - ٢
 ٣١ ..............................................................  برامج احلاسوب اجلاهزةشراء  - ٣
 ٣٣ ............................................................  التطبيقات الرباجمية داخلياًتطوير  - ٤



 د 

 الصفحة  الفصل 

 ٣٣ .....................................................احلاسوب  من أجهزة الحتياجات اتقييم  - ٥
 ٣٤ ...............................................................................  اقتناء األجهزة - ٦

 ٣٥ ..................................................................................... العينات استخدام - واو
 ٣٥ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ٣٥ ..................................................................... تبارات قبل التعدادخالا  - ٢
 ٣٥ .................................................................................  التعدادأثناء  - ٣
 ٣٥ ..................................................................................  التعدادبعد  - ٤

 ٣٥ ......................... ستشاريني اخلارجيني والتعاقد على التوريد من خارج اهليئةال اوإدارة اختيار - زاي
 ٣٥ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ٣٦ ........................................................................... هداف املختلفةألا  - ٢
 ٣٦ ...........................................................................  املواصفاتحتديد  - ٣
 ٣٧ ...................................  التعدادهيئةهة خارج  املشروع املتعاقد بشأنه مع جرصد  - ٤

 ٣٨ ...............................................................................................  التحضرييةاملهام – ثانياً
 ٣٨ ..............................................................................  عملية العدأساس وضع - ألف

 ٣٨ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ٣٨ ..........................................................  عن عملية العد التعدادياملسؤولية  - ٢
 ٣٩ ........................................................................... هداف الرئيسيةألا  - ٣
 ٣٩ .......................................................  املصلحة احلقيقية الرئيسيونأصحاب  - ٤
 ٣٩ ....................................................................................  العدنوع  - ٥
 ٤٢ ..................................................................................  العدطريقة  - ٦
 ٤٥ .................................................................................  العدتوقيت  - ٧
 ٤٦ ......................................................................  املرجعي للتعدادالزمن  - ٨
 ٤٧ ....................................................................................د  العمدة  - ٩

 ٤٨ .............................................................................  احلرجةالتواريخ  - ١٠
 ٤٨ ..................................................................... خرىأل الرئيسية االقيود  - ١١
 ٤٠ ............................................................................. داءأل امؤشرات  - ١٢

 ٤٩ .....................................................................................  العملقوة هيكل - اءـــب
 ٤٩ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ٥٠ ........................................................................ دوار واملسؤولياتألا  - ٢
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 ٥٢ ..............................................................................  العاملنينسب  - ٤

 ٥٢ .............................................................................................. اخلرائط - جيم
 ٥٢ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ٥٢ ...........................................................................  اجلغرايفالتصنيف  - ٢
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 ٥٨ ........................................................... ضطالع بربنامج وضع اخلرائطالا  - ٤

 ٦٤ ......................................................................... ستماراتال اواختبار تصميم - دال
 ٦٤ .......................................................................................مقدمة  - ١
 ٦٤ ..........................................................................ستماراتال اتصميم  - ٢
 ٦٦ ..........................................................................ماراتستال ااختبار  - ٣
 ٦٨ ............................................................................. التعداداختبارات  - ٤
 ٦٨ ................................................................................ختبارال اطرق  - ٥

 ٦٩ ................................................................................... التعليمات كتيبات - اءـه
 ٦٩ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ٧٠ ...............................................................................  العداديندليل  - ٢
 ٧٢ ...............................................................................  املشرفنيدليل  - ٣
 ٧٣ .......................................................... نواب مديري املناطق/ مديريدليل  - ٤

 ٧٦ ................................................................... خرىألستمارات والوثائق االا طبع - واو
 ٧٦ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ٧٦ ................................................................. إدارة عملية الطباعة وخطط  - ٢
 ٧٧ .......................................................................... ستماراتال اأنواع  - ٣
 ٨٠ ................................................................................  النوعيةضبط  - ٤

 ٨٢ .............................................................................................. العمليات امليدانية - ثالثاً
 ٨٢ ............................................................................................... الدعاية - ألف

 ٨٢ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ٨٢ .....................................................................  استراتيجية دعايةوضع  - ٢
 ٨٤ ....................................................................  استراتيجية الدعايةتنفيذ  - ٣
 ٨٨ ....................................................................  مساندة الدعايةخدمات  - ٤
 ٩١ ...................................................................................... املوازنة  - ٥
 ٩١ ....................................................................................... التقييم  - ٦

 ٩١ ............................................................................... والتعويضات التعيينات - اءــب
 ٩١ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ٩٢ .................................................................................... التوظيف  - ٢
 ٩٥ ................................................................................. التعويضات  - ٣

 ٩٨ .............................................................................  امليدانينيالعاملني تدريب - جيم
 ٨٩ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ٩٩ ..............................................................................  التدريببرامج  - ٢
 ٩٩ .................................................................................... املدربون  - ٣
 ١٠٠ .........................................................................  مواد التدريبوضع  - ٤
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 ١٠٠ ........................................................................... لتدريب اجلسات  - ٥
 ١٠٠ ......................................................................  مديري املناطقتدريب  - ٦
 ١٠٢ ................................................................. ادين املشرفني والعّدتدريب  - ٧
 ١٠٤ ...........................................................................اإلداري  التدريب  - ٨
 ١٠٥ .......................................................  على أمور الصحة والسالمةالتدريب  - ٩

 ١٠٥ ..............................................................  على أنظمة احلاسوبالتدريب  - ١٠
 ١٠٥ ..................................................................................  املوادوإعادة توزيع  - دال

 ١٠٥ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ١٠٦ ................................................................................... املدخالت  - ٢
 ١٠٦ ........................................................................................ املواد  - ٣
 ١٠٦ .................................................................................. املواصفات  - ٤
 ١٠٩ .............................................................................  الكمياتتقدير  - ٥
 ١١٠ ..................................................................................... التغليف  - ٦
 ١١١ .................................................................. داري هليئة التعدادإل االدور  - ٧
 ١١١ .................................................. بالربيد الذي ترسل استمارته وتعاد التعداد  - ٨

 ١١١ ...............................................................................  امليدانيةالعمليات رصد - هاء
 ١١١ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ١١٢ ............................................................اإلدارة  لنظام معلومات التخطيط  - ٢
 ١١٢ ................................................................إلدارة  مجع معلومات اكيفية  - ٣
 ١١٣ .................................................................................  البدايةنقطة  - ٤
 ١١٣ .....................................................................  ينبغي أن يتم مجعهماذا  - ٥

 ١١٥ ...................................................................  يف العمليات امليدانيةالنوعية ضبط  - واو
 ١١٥ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ١١٥ ...............................................................................  املشرفنيدور  - ٢
 ١١٦ ................................................................. املقابالت) مراقبة (مشاهدة  - ٣
 ١٢٠ ......................................................  اليت جرى عّدهاسر املعيشيةأل افحص  - ٤
 ١٢١ .............................................................  نطاق تغطية منطقة العّدفحص  - ٥
 ١٢١ ..........................................................  استمارات التعداد املستوفاةفحص  - ٦

 ١٢١ ........................................................ غراض العمليات امليدانية ألالتكنولوجيا قضايا - زاي
 ١٢١ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ١٢٢ ...........................................................................  التكنولوجياأنواع  - ٢

 ١٢٤ ................................................................................................. معاجلة البيانات - رابعاً
 ١٢٤ ............................................................................ البياناتةمعاجل استراتيجية - ألف

 ١٢٤ .......................................................................................مقدمة  - ١
 ١٢٤ ................................................................................. املعاجلةنظام  - ٢



 ز 

 الصفحة  الفصل 

 ١٢٦ .......................................................................... معاجلة البياناتمراكز مواقع - اءــب
 ١٢٦ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ١٢٦ .................................................................................  املواقععدد  - ٢
 ١٢٨ ......................................................................... املباين املناسبةاختيار  - ٣

 ١٢٨ ..............................................................  قوة العمل وتعيني العاملنيهيكلية إقامة - جيم
 ١٢٨ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ١٢٩ .....................................................................  هيكلية قوة العملإقامة  - ٢
 ١٣٠ ........................................................................  أعداد العاملنيتقدير  - ٣
 ١٣٣ .........................................................................  عن املديرينالبحث  - ٤
 ١٣٥ ............................................ البيانات عن مشرفني وعاملني يف معاجلة البحث  - ٥
 ١٣٦ ......................................................  عن عاملني آخرين متخصصنيالبحث  - ٦
 ١٣٦ .............................................................  محلة البحث عن عاملنيتوقيت  - ٧
 ١٣٦ .............................................................................  الطوارئخطط  - ٨
 ١٣٦ ......................................................................  واملكافآتويضاتالتع  - ٩

 ١٣٧ ..............................................................................  البياناتمعاجلة عمليات - دال
 ١٣٧ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ١٣٧ .......................................................................  معاجلة البياناتدورة  - ٢
 ١٣٨ ........................................................................  انسياب العملضبط  - ٣
 ١٣٩ ......................................................................إلدارة  معلومات انظام  - ٤

 ١٤٣ ..........................................................................  معاجلة البياناتنوعية ضبط - اءــه
 ١٤٣ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ١٤٣ ............................................................... ة الكاملة للنوعيإلدارة افلسفة  - ٢
 ١٤٤ ...........................................................................  النوعيةإدارة طارإ  - ٣
 ١٤٤ ...........................................................................  النوعيةإدارة نظام  - ٤
 ١٤٥ ..........................................................................  ضبط النوعيةنقاط  - ٥
 ١٤٧ .................................................................  املستمر يف النوعيةالتحسني  - ٦
 ١٤٩ ...................................................................................... التحقق  - ٧

 ١٥١ .....................................................................  معاجلة البياناتتكنولوجيا قضايا - واو
 ١٥١ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ١٥١ .......................................................................  معاجلة البياناتبرامج  - ٢
 ١٥١ .......................................................................... خذ البيانات أطرق  - ٣
 ١٥٦ ...................................................................................... الترميز  - ٤
 ١٥٧ ...................................................................................... التنقيح  - ٥
 ١٥٨ .................................................................................. حتسابالا  - ٦
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 ١٥٨ ...............................................................................  البياناتإدارة  - ٧
 ١٥٩ ............................................................. ت السلكية واالسلكيةالتصاالا  - ٨

 ١٦٠ .................................................................................................. نواتج التعداد - خامساً
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 ١٦٠ ....................................................................................... مقدمة  - ١
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 ١٦١ ................................................................. فراج عن البياناتإل امراحل  - ٥
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 ١٦٢ ....................................................................................... مقدمة  - ١
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 ١٧٠ ................................................................... جراءاتاإل واختبار وضع  - ٥
 ١٧٠ ..............................................................  بشأن طريقة العرضإرشادات  - ٦
 ١٧١ ..............................................................................  التخزينقضايا  - ٧
 ١٧١ ................................................................  حقوق امللكية الفكريةإدارة  - ٨

 ١٧٢ .................................................................................. التسويق استراتيجية - دال
 ١٧٢ ....................................................................................... مقدمة  - ١
 ١٧٢ .........................................................................  التسويقستراتيجيةا  - ٢
 ١٧٢ .............................................................................  التسويقأنشطة  - ٣
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 ١٨١ .............................................................................  املبيعاتأهداف  - ٥
 ١٨١ ..................................................... املبيعاتمؤشرات أداء /تتقييما/تقارير  - ٦
 ١٨٢ .........................................................................  فريق املبيعاتتنظيم  - ٧
 ١٨٢ ........................................................................  مناطق املبيعاتإدارة  - ٨
 ١٨٢ ............................................................  ومسؤوليات قسم املبيعاتأدوار  - ٩
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 ١٨٤ .......................................................................................................... التقييم – سادساً
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 تصدير
ــة         ــن األدل ــر الســنني، سلســلة م ــلى م ــتحدة، ع ــم امل أصــدرت األم

تستهدف مساعدة البلدان يف إجراء تعدادات      ) الفنية(والـتقارير التقنية    
وقـد روجعت هذه األدلة والتقارير بني آن وآخر   . السـكان واملسـاكن   

. لتعكس التطورات اجلديدة والقضايا الناشئة يف جمال إجراء التعدادات
هـذا الدلـيل جـزءاً مـن سلسـلة مـن األدلـة الـيت أعـدت ملساعدة                   وميـثل   

ــام     ــدادات عـ ــوالت تعـ ــري جلـ ــبلدان يف التحضـ ــتعدادات ٢٠٠٠الـ  والـ
وباإلضافة إىل هذا الدليل، تشمل األدلة األخرى اليت جيري         . املستقبلية

 :إعدادها حالياً ما يلي
ــية ورســم اخلــرائط الرقمــية     )أ (  ــيل أنظمــة املعلومــات اجلغراف دل

 ؛(ST/ESA/STAT/SER.F/79) لتعدادات السكان واملساكن
 (/ST/ESA دلـــيل حتريـــر تعـــدادات الســـكان واملســـاكن  )ب(

(SER.F/82؛ 
ــدادات الســكان     )ج( ــيع اخلصــائص االقتصــادية يف تع ــيل جتم  دل

(ST/ESA/STAT/SER.F/54(Part III)). 
 دليل تعدادات  وهـذا الدلـيل يعتـرب حتديـثاً وتكملـة ملـا سبق نشره لـ              

السـكان واملسـاكن، اجلزء األول، ختطيط تعدادات السكان واملساكن          
، الــذي (ST/ESA/STAT/SER.F/54 (Part I)) وتنظــيمها وإدارهتــا

 ١٩٩٢.١نشر يف عام 
ويسـتهدف هـذا املنشـور مسـاعدة الـبلدان عـن طـريق توفـري وثيقة                 
مرجعـية تركّـز على جوانب اإلدارة يف عملية إجراء تعدادات السكان            

وتتـلخص أهـداف هـذا املنشـور بصـفة خاصـة عـلى توفـري         . كنواملسـا 
 :إرشاد للبلدان املعنية بشأن

اهلـياكل الـيت يـتعني إنشـاؤها إلدارة عملـيات ختطيط وتنفيذ          )أ ( 
 التعداد؛

 عمليات التخطيط اليت يتعني حبثها عند وضع التعداد؛ )ب(
 عمليات الرقابة واملتابعة؛ )ج(
ــروابط  )د( ــني هــذ ) الصــالت(ال ــيات  ب ــياكل والعمل ــع (ه اهل وم

 ).العناصر األخرى يف نظام التعداد
ويعكـس هـيكل الفصـول بقدر       . وينقسـم املنشـور إىل سـتة فصـول        

ــتعدادات   ــب   . اإلمكــان دورة إجــراء ال ــناقش الفصــول األوىل جوان وت
اإلدارة املــتعلقة مبــراحل التخطــيط واإلعــداد، تتــبعها مناقشــات بشــأن   

ــيذ   ــراحل التنفـ ــيات (مـ ــيز أي العملـ ــية والتجهـ ــتائج  )امليدانـ ــر نـ ، ونشـ
 .التعدادات، وأخرياً تقييم النتائج

وعـند إعـداد منشـور عـن مـثل هـذا املوضـوع اهلام واملتشابك، من            
وقــد . الصــعب احلكــم عــلى مــدى التفاصــيل الــيت جيــب إدراجهــا فــيه  

ُبذلــت حمــاوالت لــتوخي أقصــى قــدر ممكــن مــن الشــمول دون إغــراق 
لكـن يف نفـس الوقت جتسيد املمارسات        القـارئ يف تفاصـيل كـثرية، و       

وتستند املواد الواردة فيه . احلالـية املسـتخدمة يف جمـال إدارة التعدادات    
 .إىل املمارسات القطرية يف جمال إدارة التعدادات

غـري أنـه مـن الصعب إعداد مواد تشمل النطاق الواسع من جتارب               
ن املعلومات  ولذلك جيب أن تستخدم البلدا    . وخربات البلدان املختلفة  

وترد التوصيات . الـواردة يف هـذا املنشـور مبـا يالئـم أوضـاعها اخلاصـة          
مبادئ وتوصيات لتعدادات   الدولية املتعلقة بالتعداد يف املنشور املعنون       

، الـــذي (ST/ESA/STAT/SER.M/67/Rev.1) الســـكان واملســـاكن
 : وأهداف هذه املبادئ والتوصيات هي١٩٩٨.٢نشر يف عام 

عدة يف حتسـني عملـيات إجـراء الـتعدادات واالستفادة           املسـا  )أ ( 
 من نتائجها على املستوى الوطين؛

 .زيادة إمكانية املقارنة الدولية إىل أقصى حد ممكن )ب(
ــيح      ــلجان اإلقليمــية تت ــيت أصــدرهتا ال ــية ال كمــا أن املنشــورات التال
إرشــاداً مفــيداً بشــأن عملــيات إجــراء الــتعدادات ذات الصــلة بالــبلدان 

 :عنية يف كل منطقةامل
ــا،  )أ (  ــتعدادات الســكان  اللجــنة االقتصــادية ألوروب  توصــيات ل

، معايري   يف مـنطقة اللجـنة االقتصـادية ألوروبـا         ٢٠٠٠واملسـاكن لعـام     
 ؛٤٩ودراسات إحصائية، العدد 

تقرير اللجـنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ،         )ب(
ـــ   ــين ب ــيمي املعـ ــامل اإلقلـ ــريق العـ ــكان  الفـ ــاملي للسـ ــتعداد العـ ربنامج الـ

 ؛(STAT/WPHCP/14) ١٩٩٠واملساكن لعام 
اللجـنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،         )ج(

الــتقرير اخلــتامي لــلحلقة الدراســية املعنــية مبضــمون وتصــميم اســتمارة  
 ١٩٨٩مــارس  / آذار١٦-١٣، ريــو دي جــانريو، الــربازيل،   الــتعداد

(LC/L.508)؛ 
، تقريـر الفـريق العـامل اإلقليمي        اللجـنة االقتصـادية ألفريقـيا      )د(

 يف ٢٠٠٠املعــين بتوصــيات جولــة تعــدادات الســكان واملســاكن لعــام  
 ؛(ECA/STAT/WG/PHC/95/21) أفريقيا
التقرير اخلتامي  اللجـنة االقتصـادية واالجتماعية لغريب آسيا،         ) هـ (

حــول تعــدادات الســكان  والتوصــيات الصــادرة عــن الــندوة اإلقليمــية  
 واملســـاكن يف مـــنطقة اللجـــنة االقتصـــادية واالجتماعـــية لغـــريب آســـيا 

(E/ESCWA/STAT/85/WG.1/2). 
ــيا      ــيا واجلغراف ــتعداد والدميوغراف أعــد هــذا املنشــور موظفــو فــرع ال

 .وفرع تطبيقات التكنولوجيا التابعني ملكتب اإلحصاء األسترايل
صاء مسامهات ومعلومات   وقـدم املكتـب املركـزي الفلسطيين لإلح       

هامـة هلذا الدليل، مثلما فعل املكتب الوطين لإلحصاء يف قريغيزستان،           
ووزارة التخطـــيط الكمـــبودية إىل جانـــب املعهـــد الوطـــين لإلحصـــاء، 
واملعهد الوطين لإلحصاء يف موزامبيق، واملكتب املركزي لإلحصاء يف         

 .زامبيا
ا يف جمال إجراء    وقدمـت بلـدان أخـرى أمـثلة عـلى جتارهبـا وخـرباهت             

 .التعدادات، وقد أدرجت يف هذا الدليل
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .E.92.XXII.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ١
 .E.98.XVII.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ٢



 ١

   اإلدارة العامة للتعداد-أوالً 

   أمهية املالءمة-ألف 

   مقدمة- ١
. ينبغي أن يسفر التعداد عن إحصاءات مالءمة ملستعملي البيانات        
. وهـذا هـو اهلـدف اإلحصـائي الرئيسـي مـن االضـطالع بعملـية تعداد                

وجيب أن يكون كل إجراء يف إطار عملية التعداد موجهاً حنو التوصل            
وهناك عدة جوانب   . ويف احتـياجات مسـتعملي البيانات     إىل نـاتج يسـت    

 .خلاصية املالءمة حسبما توجزها األقسام التالية

   املالءمة الحتياجات مستعملي البيانات- ٢
إن األشــــخاص واملــــنظمات الــــيت تســــتعمل نواتــــج الــــتعدادات  
ملسـاعدهتم يف فهـم بعـض جوانـب اجملـتمع الـذي مجعت منه معلومات                

أصـــحاب املصـــلحة احلقيقـــية يف هـــذه الـــتعدادات الـــتعداد هـــم أكـــثر 
ولــذا، يعتــرب ضــمان أن تؤخــذ يف االعتــبار احتــياجات هــذه  . وضــوحاً

الفـئة مـن أصـحاب املصـلحة يف التعدادات عنصراً جوهرياً من عناصر              
 .خطط التعدادات

وسـيتم مجـع مقـدار كبري من املعلومات عن احتياجات مستعملي            
ت حـــول املضـــمون مـــع أولـــئك البـــيانات، وذلـــك يف إطـــار مشـــاورا

 .وستراعي تصاميم استمارات التعداد هذه االحتياجات. املستعملني
والـتعداد عملـية االضـطالع هبـا بـاهظ التكالـيف، وهو خيلق عبئاً               

ولـذا، مـن املهـم جـداً ضمان تقليل          . عـلى اجمليـبني عـلى أسـئلة الـتعداد         
 استمارة  الطلـب غـري املستوىف على البيانات ، وضمان أن ال تدرج يف            

ويعتــرب التشـــاور مـــع  . الــتعداد مواضـــيع الطلــب علـــيها حمــدود جـــداً   
ووسيلة مستعملي بيانات التعدادات نشاطاً من أنشطة العالقات العامة  

 . احملتملةشفافة ذات كفاءة يف حتديد الطلب على مواضيع التعداد
وتتمـثل أول خطـوة يف عملـية التشـاور مع مستعملي البيانات يف               

ومع أن القصد من  . ف هيـئة الـتعداد مـن مضـمون الـتعداد          حتديـد موقـ   
عملـية التشاور الوفاء مبطالب مستعملي البيانات بالسرعة املمكنة، من     

. الضـروري أوالً حتديـد مـا هـي املواضـيع املناسـبة للتضـمني يف التعداد            
وعــند تقيــيم مواضــيع الــتعداد احملــتملة، ميكــن اســتخدام املعــايري العامــة  

 :التالية كدليل
 هل املوضوع مناسب للتضمني يف التعداد؟ ) أ (
هــل هــناك حاجــة لبــيانات عــن املوضــوع املعــين بالنســبة   )ب(

 جملموعات سكانية صغرية أو مناطق جغرافية صغرية؟
 هل املوضوع مناسب للتضمني يف التعداد؟ )ج(

هـل هـناك مـوارد كافـية مـتوفرة جلمـع ومعاجلة البيانات               ) د(
 ع؟املتصلة بذلك املوضو

 هل يتيح املقارنة دولياً؟ ) هـ (
وبعـد أن حتـدد هيـئة الـتعداد موقفهـا جتـاه مضمون التعداد، ميكن              

 :وميكن هلذه الورقة أن توجز. إعداد ورقة إعالمية
 املواضيع املزمع تضمينها يف التعداد القادم؛ )أ ( 
 املواضيع املزمع استبعادها من التعداد القادم؛ )ب(
ــرى، هبـــ   )ج( ــيع أخـ ــن    مواضـ ــيها مـ ــب علـ ــيم الطلـ دف تقيـ

 .مستعملي البيانات
ولتقيـيم الطلـب عـلى البـيانات، ينبغي أن تطلب الورقة اإلعالمية             
مـن مسـتعملي البـيانات تقدمي مقترحاهتم حول املواضيع اليت ينبغي أن             

وإذا كان ممكناً، ميكن مساندة نشر الورقة اإلعالمية        . يتضمنها التعداد 
فالندوات تتيح هليئة   . عملي البيانات مـن خـالل عقـد نـدوات مـع مسـت           

التعداد فرصة اللقاء مع مستعملي بيانات التعدادات، وتتيح هلم مؤشراً       
ويف . عـلى املواضـيع الـيت ميكـن أو ال ميكـن عملـياً تضمينها يف التعداد                

معظـم الـبلدان، تكـون الـوزارات احلكومـية األخـرى اجلهات الرئيسية          
لــذا، فــإن هــذه الــندوات تتــيح فرصــة املســتعملة لبــيانات الــتعدادات؛ و

ــتخدامات     ــأن اسـ ــوزارات بشـ ــذه الـ ــن موظفـــي هـ ــيني مـ ــية املعنـ لتوعـ
 .وحمدودات بيانات التعدادات

ولكـن جيـب أن يؤخذ يف االعتبار العديد من العناصر األخرى يف          
وتشمل أهم . ضـمان مالءمـة التعداد ملستعملي البيانات، قدر اإلمكان      

 :جوانب هذه العناصر
 صميم مناطق العدت )أ ( 

ــتعداد إتاحــة معلومــات عــن      مــن بــني االســتخدامات الرئيســية لل
مــناطق جغرافــية صــغرية كمــناطق العــد، والقــرى أو املــناطق الــيت هلــا    

وحيـدد تصـميم املـناطق األساسـية مدى         . خصـائص مماثلـة يف إقلـيم مـا        
إمكـان اسـتيفاء احتياجات هذه االستخدامات، من بني عناصر أخرى        

 ؛)لى املزيد من التفاصيل، انظر الفصل الثاين، القسم جيملالطالع ع(
 تصميم مهام العمليات )ب(

احلفاظ على التركيز على املالءمة ملستعملي البيانات أمر هام عند          
وضـع تصـميم مهـام العملـيات اليت ينبغي أن يضطلع هبا كافة العاملني               

ادين يتعّين  وينطبق هذا على كافة العاملني سواء كانوا عد       . ىف الـتعداد  
علـيهم حتديـد االستمارة اليت ينبغي استعماهلا يف مسكن ما أو معاجلني        

 للبيانات ينظرون يف كيفية حل مشكلة إخفاق تنقيح ما؛



 ٢

 تدريب العاملني امليدانيني )ج(
هـذا مهـم بصـورة خاصـة عند استخدام هنج املقابلة الشخصية يف              

 الذايت، فإن أفعال    غـري أنـه حـىت عندما يستخدم العد        . مجـع املعلومـات   
وكـلمات العـاملني امليدانـيني ميكـن أن تؤثـر كثرياً يف طبيعة املعلومات               

 املبلّغ عنها، وبالتايل مدى مالءمتها؛
 محلة الدعاية للتعداد ) د (

مـن املقبول على نطاق واسع ضرورة القيام حبملة دعاية قريباً من            
ملثل  كونات الرئيسيةومن امل. موعـد التعداد ملساندة أنشطة مجع البيانات     

 اليت  هـذه احلملـة أن توضـح للـناس الكيفية اليت ستستخدم هبا املعلومات             
ولكـي تنجح هذه احلملة، جيب أن تكون مالءمة البيانات  . يدلـون هبـا   

 املزمع مجعها الحتياجات مستعملي هذه البيانات واضحة وصرحية؛
 توزيع البيانات ) هـ (

ــتوزيع تقــد   ــرنامج ال ــتجات وخدمــات مالئمــة  يتعــّين عــلى ب مي من
 .ملستعملي البيانات

   أنشطة عالقات عامة لتعزيز املالءمة- ٣
 يف أوساط اجلماهري العادية

إضافة إىل محالت اإلعالم اليت جتري قريباً من فترة مجع البيانات،        
من املمكن استخدام أنشطة عالقات عامة أخرى طوال الفترة الفاصلة    

وميكن صب تركيز هذه احلمالت على      . يليهبني تعداد والتعداد الذي     
حقيقة أن التعداد مالئم هلا وينبغي أن       ” للجماهري العادية “أن توضـح    

 :وميكن أن تشمل األمثلة على هذه األنشطة. تسانده
 الكشف عن كثري من البيانات من التعداد السابق؛ ) أ (
اغتنام فرص إجراء دراسات حاالت؛ مثالً، افتتاح مباين         )ب(

مـة جديـدة، كـاملدارس واملستشـفيات، حـني تكون احلاجة إىل هذه              عا
 املباين حتددت بناء على بيانات التعداد املعين؛

ــالل      )ج( ــن خـ ــتعدادات مـ ــيانات الـ ــدمي بـ ــن تقـ ــالن عـ اإلعـ
ــيها    ــناس عل ــبات ونشــرات (اســتمارات يســهل حصــول ال ) مــثالً، كتي

ــناس إلــيها       ــلى أمــاكن ميكــن وصــول ال ــا ع ــثل، املــدارس (وتوزيعه  م
 ).واملكتبات ومقار البلديات ومراكز اإلدارة و القرى

   املالءمة لالستراتيجيات القومية العامة- ٤
ــنظام اإلحصــائي       ــتعداد عنصــراً رئيســياً يف ال فضــالً عــن كــون ال
القومـي، ميكـنه أيضـاً إتاحـة فـرص تعزيـز أهـداف أخرى مالئمة للبلد                 

ــين ــياً ق    . املع ــراً فرع ــبغي أن تظــل هــذه أم ــه ين ــع أن ــاألهداف  وم ياســاً ب
اإلحصــائية، إال أهنــا ميكــن أن تكــون اعتــبارات هامــة يف تقيــيم مــنافع   

ومن احملتمل أن تتفاوت جمموعة     . وتكاليف التعداد بالنسبة للبلد املعين    
 :املنافع اإلضافية تفاوتاً واضحاً بني بلد وآخر، تبعاً لعوامل مثل

 مرحلة التطور االقتصادي يف البلد املعين؛ )أ ( 
مثالً، هل (كمـية ونوعية البنية األساسية القائمة يف البلد        )ب(

 ؛)الكهرباء متوفرة على نطاق واسع؟

مــدى الــتوازي يف تــوزع خصــائص الســكان يف كافــة       )ج(
مــثالً، هــل هــناك مــناطق حمــددة تعتــرب فــيها الــبطالة بــني  (مــناطق الــبلد 

 ).العاملني يف الوظائف املكتبية مشكلة؟
 :لة على هذه األهداف األخرىوميكن أن تشمل األمث

فرصـة لتعبـئة مـوارد متويلـية لتحسـني وزيادة املوجودات            )أ ( 
 من أجهزة تكنولوجيا املعلومات يف البلد؛

إتاحـة العمالـة يف املـناطق الـيت تشهد ركوداً اقتصادياً يف              )ب(
 البلد؛

فرصـة لتدريـب عـدد كـبري مـن الـناس عـلى أعمـال مثل                  )ج(
 هام مجع بيانات التعداد؛معاجلة البيانات أو م

ــبلد املعــين عــلى وضــع     )د( إتاحــة التحســينات يف قــدرات ال
 .اخلرائط، من خالل وضع ما حيتاجه التعداد من خرائط

   املالءمة لعناصر أخرى يف األنظمة اإلحصائية القومية- ٥
ميكـن أن تسـتخدم املعلومـات الـيت يتم احلصول عليها من التعداد              

النظام اإلحصائي يف البلد املعين، وذلك فضالً       يف العديـد مـن مقومات       
إضــافة إىل اجملــالني  . عــن اجلــداول الــيت تصــدر مباشــرة عــن الــتعداد      

املوصـوفني أدنـاه، ميكـن حتلـيل املعلومـات الـيت يـتم احلصول عليها من                
ــد مــن النشــرات والسالســل       ــلء الفجــوات يف العدي ــتعداد هبــدف م ال

ت من االقتصاد غري مشمولة يف      فمـثالً، العمالـة يف قطاعـا      . اإلحصـائية 
اسـتبيانات إحصـائية حمـددة أو معلومـات عـن األجرة اليت تدفع مقابل               

 .املساكن

 التقديرات السكانية )أ ( 
مـن االستعماالت الشائعة لنتائج التعداد إتاحة أساس لتقدير عدد          

وهذه التقديرات مطلوبة بشأن السنوات اليت ال ينظم        . سـكان بلـد مـا     
كمـا ميكـن اسـتعماهلا لتعديل نتائج التعداد هبدف التغلب       فـيها تعـداد،     

 .على مشاكل مثل نقص العد يف التعداد
ويف بعـــض الـــبلدان، جتـــرى مســـوح دميغرافـــية كـــبرية يف الفـــترة  
ــتقديرات       ــتكمال الـ ــث واسـ ــك لتحديـ ــن، وذلـ ــني تعداديـ ــلة بـ الفاصـ

 .السكانية
 وفضـالً عـن إتاحـة معلومات ذات قيمة للعديد من االستعماالت           

ــذه      ــتعمل هـ ــا تسـ ــثرياً مـ ــيات، كـ ــيذ عملـ ــات وتنفـ ــع السياسـ يف وضـ
 .التقديرات يف إتاحة أسس مرجعية لربنامج ملسح األسر املعيشية

 برنامج مسوحات األسر املعيشية )ب(
ــترة       ــنات يف الف ــة عــلى عي ــبلدان مســوحات قائم جيــري معظــم ال

ى الفاصـلة بـني تعداديـن يف إطار برنامج مسوحات األسر املعيشية الذ            
وعــادة مــا تكــون البــيانات الــيت يــتم احلصــول علــيها مــن هــذه  . تــنفذه

املسـوحات أكـثر تعقيداً من البيانات األساسية اليت يتم احلصول عليها            
إضافة (يف التعداد وهي تستعمل للتوسع يف خصائص مواضيع  التعداد 

وميكن أن تتيح   . وقياس التغري فيما بني التعدادات    ) إىل مواضـيع أخرى   



 ٣

يرات السـكانية املوصـوفة آنفـاً بـيانات أساسـية لقـياس الـتغري من                الـتقد 
 . خالل برنامج املسوحات

كمـا ميكـن اسـتخدام العـد املفّصـل ملناطق صغرية يف إطار التعداد              
مباشـرة يف وضـع تصـميم إطـار أخـذ العيـنات واختـيار الوحـدات اليت          

 .تؤخذ منها عينات
مات ختتلف عن ومـع أن بـرنامج املسـوحات ميكـن أن جيمع معلو          

املعلومـات الـيت جتمــع يف الـتعداد، هـناك عــادة عـدة مواضـيع مشــتركة       
ولذلـــك، ولكـــي يـــتم تعظـــيم اســـتخدام البـــيانات مـــن كـــال . بيـــنهما

املصـــدرين، مـــن املهـــم وجـــود توحـــيد يف املفاهـــيم والـــتعاريف هلـــذه 
وميكــن أن تتضــمن بــنود البــيانات املشــتركة هــذه . املواضــيع املشــتركة

وبصرف النظر عن  . ، العالقـة األسـرية، املهـنة، وسواها       السـن، اجلـنس   
بـنود البـيانات، ينـبغي أيضـاً أن يكـون هـناك تعـاريف مشتركة متصلة                 

 ).مثالً، تعريف الريفي واحلضري(باملوقع اجلغرايف 
وميكـن أيضـاً أن يتـيح التعداد منافع تطوير تكنولوجيا املعلومات،         

مــنها يف بــرنامج مســوحات ومهــارات العــاملني الــيت ميكــن االســتفادة  
 .األسر املعيشية

   التخطيط للتعداد-باء 

   مقدمة- ١
يعتــرب التخطــيط للــتعدادات العملــية الرئيســية يف ربــط األطــوار       

ويعتــرب الشــكل أدنــاه مــنهجاً مــن مــناهج  . املخــتلفة مــن دورة الــتعداد
 .إظهار الصالت فيما بني األطوار املختلفة من دورة التعداد

ترب التخطيط لب دورة التعداد وأكثر العمليات أمهية        وميكن أن يع  
ويكون التركيز يف املراحل األوىل على وضع    . بشأن إجناز تعداد ناجح   

وحسبما يتضح من الشكل . اجتاهات استراتيجية لربنامج التعداد برمته
. أعــاله، يعــتمد كــل طــور مــن أطــوار دورة الــتعداد عــلى طــور ســابق 

ر أثــر مباشــر عــلى جنــاح الطــور الــتايل  ولنوعــية نــاتج كــل مــن األطــوا 
 .واألطوار الالحقة

أن تتفاعل كافة األطوار مع     ) واملرغوب فيه (وعملـياً، من املرجح     
مـثالً، حيـدث ذلك     . بعضـها الـبعض مـن خـالل عملـية تقيـيم مسـتمرة             

حـني يشـاهد الذيـن يضـطلعون بطور العمليات امليدانية شيئاً من شأنه              
متريـر هذه املعرفة إىل الفريق املسؤول عن        أن يؤثـر يف تفسـري الـنواتج و        

وميكن أيضاً اعتبار هذا مبثابة استعمال ألسلوب       . طـور توزيع البيانات   
الـيت يتواصـل مـن خالهلـا حتديـث االفتراضات األّولية            ” اخلطـة احلـّية   “

وهـذا مهـم بصـورة خاصـة يف الـبلدان الـيت تنفذ              . طـوال دورة الـتعداد    
ــتظمة أو خاصــة و  قــد ال يكــون لديهــا القــدرة عــلى   تعــدادات غــري من

 .احلصول على تقارير تقييم من تعداد سابق

وال تســتهدف عملــية التخطــيط ضــمان أن لكــل طــور املــوارد       
والتنظـيم الالزمـني فحسـب، بـل تسـتهدف أيضـاً أن يكـون ناتج كل                 
طــور ذا نوعــية جــيدة تكفــي لألطــوار الالحقــة وأن يــتم حتديــد كافــة   

ونظراً لطول فترة   .  بـني خمـتلف األطـوار      أوجـه االعـتماد املشـترك فـيما       
دورة الـتعداد، ينبغي أن ال يظل التخطيط ساكناً بل أن يكون مرناً مبا              

 .يأخذ يف االعتبار التغريات اليت تظهر

   دورة التعداد١ –الشكل أوالً 
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وهـناك عـدد مـن القضايا اليت تتطلب دراسة جيدة عند التخطيط             
 :وهي. لتعداد

 د دور التعداد؛حتدي )أ ( 
 دور احلكومة املعنية؛ )ب(
 وضع األهداف؛ )ج(
 وضع خطط املشروع؛ ) د (
 رصد خطط املشروع؛ ) هـ (

 .وضع موازنة )و ( 

   حتديد دور التعداد- ٢
قــبل حتديــد ضــرورة إجــراء تعــداد، مــن املهــم وجــود فهــم لــدور   
الـتعداد سـواء مـن حيـث مـا هـو ممكـن مـن خـالل اختـيار عملية العد                      

وكيفــية اتســاق ) انظــر الفصــل الــثاين، القســم ألــف (عــتمدة للــتعداد امل
 .التعداد نفسه مع اإلطار اإلحصائي العام يف البلد املعين

ــة باألنشــطة      ــتعداد مقارن ــذي لل ــربوز ال ونظــراً للوضــع الشــديد ال
ــيانات إىل      ــد مــن املســتعملني للب ــنظر العدي ــد ي اإلحصــائية األخــرى، ق

ر الوحـيد لإلحصـاءات أو املصـدر املوثوق         الـتعداد إمـا باعتـباره املصـد       
وتكمن نقطة القوة الرئيسية    . الوحـيد لإلحصـاءات عن موضوع حمدد      

الـيت للـتعداد، مقارنـة بـالعديد من الطرق األخرى جلمع اإلحصاءات،             
يف قدرتـه عـلى إتاحـة بـيانات عـن مـناطق جغرافية صغرية وجمموعات                

تكاليف مجع البيانات   وقـد يكون من األكثر فعالية لل      . سـكانية صـغرية   
 .غري املطلوبة هلذه األغراض باستخدام طرق إحصائية أخرى

والدور الرئيسي للتعداد هو عادة إتاحة عد دقيق جملموع السكان          
وهــذا العــد غالــباً مــا يكــون . يف كــل مــن املــناطق اإلداريــة يف بلــد مــا 

يع مطلوبــاً لتحقــيق الــتوزيع العــادل لــلموارد املالــية احلكومــية، وللــتوز  
وغالباً ما يعتمد مدى ختطي التعداد عملية عد األفراد على          . االنـتخايب 

الطلـب عـلى البـيانات، وأولوياهتـا، بالنسـبة ملواضـيع حمددة عن منطقة               
 .صغرية أو جمموعة سكانية صغرية

، فإن )عد ذايت أو باملقابلة(ومهمـا كانـت طريقة العد املستخدمة        
األسئلة اليت ميكن أن توجه يف    تكالـيف فعـل ذلك تعين عادة أن طبيعة          

إطـار الـتعداد جيـب أن تكون صرحية وسهلة الفهم إما للشخص الذي              
ميــأل االســتمارة أو للشــخص الــذي جيــري املقابلــة بعــد تلقــي تدريــب   

لذلــك، يكــون الــتعداد حمــدوداً يف إتاحــة بــيانات مفــيدة عــن   . حمــدود
 مناســبة وهــذا حيــد مــن املواضــيع الــيت ميكــن أن تكــون. قضــايا معقّــدة

 .جلمع البيانات بشأهنا يف التعداد
وهناك طرق أخرى ميكن استخدامها جنباً إىل جنب مع، أو بدالً    

. عـن، اجلمـع يف إطـار عملـية تعداد لتحقيق األهداف الرئيسية للتعداد             
انظر القسم (وتشـمل هـذه الطـرق أخـذ عيـنات يف إطار التعداد نفسه           

وسجالت السكان املدنية،   ، مسوحات قائمة على عينات،      )واو أدنـاه  
 .وفيما يلي مزايا كل من هذه الطرق. واملصادر اإلدارية األخرى

وتتـيح املسـوحات القائمـة عـلى العيـنات مـرونة كبرية فيما يتعلق           
فاملسـوحات اليت جيريها أشخاص ينفذون مقابالت يتلقون        . باملواضـيع 

ن تدريـباً خاصـاً  تسـهل اسـتطالع مواضـيع بصـورة مـتعمقة وقد تكو                
. الطــريقة الوحــيدة املوثوقــة يف مجــع املعلومــات عــن املواضــيع املعقّــدة   

ولذا، ميكن عادة تنفيذها بانتظام     . فاملسـوحات تتسم بفعالية التكاليف    
أكثر من التعدادات التامة، ولكنها ال ميكن أن تتيح بيانات عن مناطق           

 .صغرية وجمموعات سكانية صغرية

ــروة مــن   وميكــن لســجالت الســكان واملصــادر اإل   ــة إتاحــة ث داري
البـيانات عـن املـناطق الصغرية، ولكن ميكن أن تكون مقّيدة من حيث      

وتتوقف موثوقية البيانات اليت    . تعـريف اجملموعـات السـكانية الصـغرية       
ــة عــلى مســتوى مــرتفع مــن التنظــيم      ــيها مــن مصــادر إداري حيصــل عل

ألخرى وتشمل املشاكل ا  . اإلداري قـد ال يـتوفر يف العديد من البلدان         
حقــيقة أن هــذه البــيانات يــتم مجعهــا ألغــراض غــري إحصــائية، وقــد ال 
ــباط    ــراءات واالنضــ ــنيفات واإلجــ ــاق يف التصــ ــة االتســ ــتوفر درجــ تــ

 .اإلحصائي املطلوبة ألغراض التعداد

وينـبغي عـلى اهليـئة املسـؤولة عـن تنفـيذ الـتعداد أن تضـمن الفهم                  
ا مـــن جانـــب اجلـــيد هلـــذه العوامـــل يف التخطـــيط للـــتعداد، وال ســـيم 
 .األشخاص واملنظمات الذين هم من مستعملي البيانات

 أصحاب املصلحة احلقيقية خارج هيئة اإلحصاء
اجملموعـة الرئيسـية مـن أصحاب املصلحة احلقيقية هم املستعملون           

وميكــن أن تكــون هــذه اجملموعــات إمــا . النهائــيون لبــيانات الــتعدادات
وحسبما . عملني حمتملني هلا  مسـتعملني حالـيني لبيانات التعداد أو مست       

أوضــح يف القســم ألــف أعــاله، فــإن احتــياجات هــذه اجملموعــة حتــدد    
 .مفهوم املالءمة الذي يشكل أساس كافة جوانب التعداد

وقـد تكون للمستعملني احلاليني لبيانات التعداد احتياجات جيدة         
. الوضـوح وهـم عادة يف وضع ميكنهم فيه التأثري على اجتاهات التعداد   

 أن مـن الضـروري أن ترصـد متطلـباهتم مـن حيث استمرار احلاجة                إال
إىل املواضيع أو ما إذا كان التعداد ما يزال األكثر فعالية من بني طرق              

وغالـباً مـا يطلـب مسـتعملو البـيانات اسـتمرار تضمني             . مجـع البـيانات   
مواضـيع حمددة يف التعداد ألهنم وضعوا مناذج التخطيط اخلاصة هبم يف            

إال أنه قد تكون هناك مصادر لبنود البيانات        . د البيانات هذه  ضوء بنو 
هذه أفضل من التعداد أو قد تكون األولوية االجتماعية لبنود البيانات           

 .هذه قد انتهت

ويعتـرب الـتعداد مـورداً ذا قـيمة ميكـن أن يكـون استخدامه أقل مما                 
إشراكاً ينبغي، كما أن املستعملني احملتملني للبيانات هم أصعب الناس          

وال ميكن حتقيق ذلك من خالل محلة واحدة مثلما         . يف عملـية الـتعداد    
وهناك ضرورة حلملة   . هـو ممكـن بالنسـبة ملسـتعملي البـيانات احلالـيني           

توعـية مسـتمرة وجهـد تواصـلي لـتطوير الفهـم املسـتمر لطبـيعة عملية                 
صــنع القــرارات وضــرورة وجــود بــيانات مــن تعــدادات ملســاندة تلــك 

وميكـــن اســـتخدام جمموعـــة متـــنوعة مـــن األدوات بصـــفة  . القـــرارات
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ــية بشــأن      ــندوات والنشــرات اإلعالم ــثل االجــتماعات، وال مســتمرة م
 ).انظر الفصل الثالث، القسم ألف(بيانات التعدادات 

ومـن احملـتمل أن يـتم احلصـول عـلى العديـد من السلع واخلدمات             
ــتعداد   ــنقل، شــاملة وســائط(الالزمــة هليــئة اإلحصــاء لالضــطالع بال  ال

ــيا     ــرائط، وتكنولوجـ ــم اخلـ ــباعة، ورسـ ــالن ، والطـ ــال، واإلعـ واالتصـ
ففـي بعـض الـبلدان، ميكن أن        . مـن خـارج اهليـئة     ) اإلعـالم املتخصـص   

ــية        ــئة حكوم ــائف رئيســية هلي ــار وظ ــور يف إط ــذه األم ــري ه جيــري توف
ويف . بيـنما يف بلـدان أخرى، ميكن احلصول عليها من السوق    . أخـرى 

، تصبح اجلهة اليت تتيح هذه الوظائف صاحبة    كـل مـن هـاتني احلالـتني       
 .مصلحة حقيقية يف التعداد

   دور احلكومة- ٣
هـناك ثالثـة جمـاالت يتعـّين فـيها أخذ احلكومة وجهازها اإلداري           

 :وهي. يف االعتبار عند التخطيط لتعداد
 إتاحة اإلطار القانوين الالزم إلجراء التعداد؛ )أ ( 
 ة للتعداد؛إتاحة املوارد التمويلي )ب(
 .إتاحة املساندة اللوجستية ألنشطة التعداد )ج(

 اإلطار القانوين )أ ( 
ويتفاوت هذا كثرياً   . هناك حاجة لسلطة قانونية ما لتنفيذ التعداد      

 :من بلد آلخر، ولكن األمور التالية ميكن أن تشملها تشريعات فرعية
 سلطة هيئة التعداد لالضطالع بأنشطة التعداد؛ )أ ( 
 املواضيع اليت يتوجب تضمينها يف التعداد؛ )ب(
 املطلوب من األفراد الذين ينبغي أن يتيحوا املعلومات؛ )ج(
 النصوص الناظمة لسرية املعلومات اليت يقدمها األفراد؛ )د(
وال سيما الوزارات احلكومية    (دور املؤسسـات األخرى      )هـ(

 .يف تنفيذ التعداد) األخرى
 

ايا بتشريعات، بينما يتطلب بعضها     وميكن تغطية بعض هذه القض    
اآلخـر موافقـة حكومـية رمسـية، بـدون أن تتطلب تشريعات، قبل كل               

وينـبغي أن يكـون اإلطـار القـانوين مفهوماً بوضوح وأن يدمج      . تعـداد 
وينبغي إعطاء الوقت الالزم الذي ينقضي  . يف عملـية التخطيط للتعداد    

 .إلكمال هذه اإلجراءات القانونية املطلوبة

وعادة ما  . ا ينـبغي إيـالء عـناية خاصـة لـتحديد موعد التعداد            كمـ 
يكــون موعــد الــتعداد منصوصــاً  علــيه يف التشــريعات، وعــلى اهليــئات 
املعنـية أن تـتأكد متامـا مـن أن املوعـد املخـتار واقعـي من حيث إمكان                   

وقد يكون . إجنـاز كافة عمليات التخطيط والتحضري قبل املوعد احملدد  
ــل ا  ــتعداد، إن مل يكــن مــن    مــن الصــعب تعدي ــيري موعــد ال ــانون لتغ لق

 .املتعذر

ومـن الوجهـة املثالـية، ينبغي أن يتيح اإلطار القانوين درجة كبرية             
ــلى        ــدرة ع ــتعداد الق ــنفذة لل ــئة امل ــا يعطــي اهلي ــيات مب ــرونة العمل ــن م م

. التحســني املســتمر للطــرق املعــتمدة ومعاجلــة املشــاكل عــند حدوثهــا  
ضع إطار قانوين يعطي اهليئة املسؤولة عن       وعـلى سـبيل املـثال، ميكن و       

إجراء التعداد صالحية إجرائه واختيار املواضيع اليت ينبغي تضمينها يف          
إال أنـه ينبغي أن ال حتدد التصميم الفعلي لالستمارة  . اسـتمارة الـتعداد   

فإن كانت هذه هي احلال، . ونـص الكـلمات الـيت ينـبغي أن تتضـمنها       
ة يف تصـميم حمـدد أظهـرت االختبارات         قـد جتـد اهليـئات نفسـها غارقـ         

 .ضرورة تغيريه

وتعـاون اجلماهري أمر جوهري لنجاح إجراء التعداد، ويساعد يف           
انظر الفصل الثالث، (ذلـك إجـراءات غـري تشريعية كحمالت الدعاية      

إال أن هناك حاجة إىل تشريع للتعداد يفرض عقوبات يف      . القسم ألف 
وهذه عقوبات ال ينبغي تطبيقها     . تهحالـة عـدم التقيد بالتعداد أو عرقل       

ــن املستحســن معاجلــة اخلــروقات باســتخدام إجــراءات       ــادراً، وم إال ن
 .خمتصرة دون احلاجة إىل إجراءات قضائية مطّولة

 
 

 إقامة اإلطار القانوين
 : نص على أن)أ(”مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن“يف 
واحلصول على األموال . د املسـؤولية اإلداريـة األّولـية     حيـتاج الـتعداد إىل سـلطه قانونـيه لـتحدي          “

الالزمـة، وحتديـد اإلطـار العـام للـتعداد وتوقيـته، وإلـزام اجلمهـور قانونـاً بالـتعاون واإلدالء بإجابات                      
وعالوة على ذلك، ينبغي إرساء مبدأ      . صـحيحة، وإلـزام العـداد قانونـاً بتسـجيل كـل الـردود بأمانـة               

 هبا الفرد إرساء قوياً وواضحاً يف تشريع التعداد وضماهنا بعقوبات كافية       سـرية املعلومـات الـىت يديل      
ويف الــبلدان الــيت ال يوجــد فــيها ســلطة قانونــية دائمــة إلجــراء . لــتوفري أســاس لــتعاون اجلمهــور بــثقة

تعــدادات دوريــة، مــن األمهــية العمــل يف مــرحله مــبكرة عــلى إنشــاء ســلطة قانونــية مؤقــتة أو، وهــو   
 .”سن تشريع يقضي بإنشاء نظام لتعدادات دوريةاألفضل، على 

 ــــــــــــــــــــ
 .٥٧-١، الفقرة )A.98.XVIII.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١، التنقيح "مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن“ )أ(

 



 ٧

 التمويل )ب(
. يف معظـم الـبلدان، تتيح احلكومة موارد متويلية حمددة للتعدادات          

وخيـتلف الـتعداد عن العديد من األنشطة احلكومية األخرى اليت تتلقى            
وموازنة التعدادات تتصف   . خمصصات مستمرة ميكن نسبياً التكهن هبا     

ــاق يف       ــع اخنفــاض يف مســتوى اإلنف ــة إىل درجــة كــبرية، م ــا دوري بأهن
ــتوزيع  ــناء طــوري العــد   . طــوري التحضــري وال وهــناك ذروة كــربى أث

ــتعني. واملعاجلــة ــرجح     وي ــت امل ــاً الوق ــي مقدم ــات أن تع ــلى احلكوم  ع
 .لظهور ذروة اإلنفاق لكي ميكن التخطيط له

وتتطلــب الطبــيعة الدوريــة لتكالــيف الــتعدادات أن يــتم التخطــيط 
ملوازناهتـا مقدمـاً وقـبل مواعـيد إجـرائها بفترة طويلة، وأن تغطي كافة               

 متويل وهـناك حاجـة ملوافقـة احلكومة على مستوى     . األنشـطة املعـروفة   
الــتعدادات، وذلــك يف وقــت مــبكر مــن دورة الــتعدادات لكــي ميكــن   

ويتعّين . للجوانـب األخـرى مـن عملـية التخطـيط للـتعداد املضي قدماً             
ــتزام احلكومــي       ــه ورصــد االل ــوارد متويل ــتعداد إدارة م ــري ال عــلى مدي
بالــتعداد عــن كثــب هبــدف ضــمان اإلتاحــة الفعلــية لــلموارد التمويلــية  

ــ وهـــناك العديـــد مـــن احلـــاالت وافقـــت  . ند احلاجـــةاملـــتفق علـــيها عـ
احلكومـات فيها مبدئياً على مستوى حمدد من املوارد التمويلية ولكنها           

. عجـزت يف هنايـة املطـاف عـن الوفـاء بالـتزاماهتا بسـبب ضـغوط مالية          
. وميكـن أن يسـفر هـذا عـن آثار سيئة للغاية على التخطيط للتعدادات              

 بعض الوزارات احلكومية األخرى     ويف بعـض الـبلدان، ميكـن أن يتـيح         
مـثالً، وزارة العمـل تتيح موارد متويل       (مـوارد لـتمويل مواضـيع حمـددة         

 ).مواضيع القوى العاملة
 املساندة اللوجستية )ج(

يــتكل العديــد مــن الــبلدان اتكــاالً شــديداً عــلى هيــئات حكومــية   
ــتعدادات  وميكــن أن يكــون تقــدمي هــذه  . أخــرى يف حتضــري وإجــراء ال

 األخرى  دة إمـا يف إطار العمل املستمر الذي تقوم به هذه اهليئات           املسـان 
 .أو يتطلب إتاحة اهليئة املسؤولة عن التعداد املوارد التمويلية الالزمة

. ويف العديـد مـن الـبلدان، يـتم اسـتخدام معـلمي املدارس كعدادين              
ويف هـذه احلـاالت، مـن املهـم جـداً أن حتصـل هيـئة التعداد على االلتزام               

ــية      وامل ــية املعن ــة احلكوم ــر املســؤول عــن اجله ــن الوزي ســاندة املســتمرة م
 .وكبار موظفي تلك اهليئة) مثالً، مديرية التربية(املسؤولة عن املعلمني 

وحيـثما كانـت املسـاندة تـأيت يف إطـار بـرنامج العمـل املستمر يف           
اجلهـة املعنـية، يتعـّين عـلى مديـري الـتعداد ضـمان إدراك تلك اهليئات                 

وعلى هذه اهليئات أن تكون لديها اخلطط     .  ملتطلـبات التعداد   األخـرى 
املالئمــة واحلصــول عــلى املــوارد التمويلــية الــيت تضــمن إمكــان حتقــيق   

 .أهداف التعداد
وميكـن أن يشـمل بعـض األمـثلة عـلى اهليـئات احلكومية األخرى               

 :اليت ميكن أن تساند أنشطة التعدادات
قليمـية، الـيت ميكن أن تسهل       هيـئات اإلدارة احمللـية أو اإل       )أ ( 

أو تشـجع قـيام موظفيها بالعمل يف التعداد أو تقدمي البنية األساسية أو              
 اخلدمات يف مراكز األقاليم؛

الـلجان التوجيهـية احمللية أو اإلقليمية املؤلفة من موظفني           )ب(
مـن هيـئات حكومـية خمتلفة تشكّل لإلشراف على عمليات التعداد يف         

 مناطقها؛
ت حكومـية أخـرى تقـدم خدمـات متخصصـة مثل            هيـئا  )ج(

طــبع االســتمارات، ووضــع اخلــرائط، وخدمــات الــنقل أو االتصــال       
 .بأجهزة اإلعالم

ولالطــالع عــلى املــزيد مــن التفاصــيل، انظــر املــرفق األول الــذي   
ــام     ــيا لع ــداد زامب ــثاالً مــن تع  يوجــز بوضــوح تشــكيل  ١٩٩٠يضــم م

 .وصالحيات جلنة التعداد الوطنية

 األهداف  وضع - ٤
تتيح األهداف إطاراً ميكن من خالله املضي قدماً يف إدارة التعداد           

فـبدون أهداف واضحة، من الصعب بالنسبة جلهاز        . واختـاذ القـرارات   
العـاملني اختاذ قرارات وتويل مسؤولية تلك القرارات، ومن السهل أن           

ــان متصــوراً يف األصــل       ــا ك ــة عم ــتعداد العام ــية ال ــيد عمل ــبدون . حت ف
اف الواضحة تصبح عملية صنع القرارات مركزية وأوتوقراطية،        األهـد 

. ممـا يسـبب مشاكل يف التنفيذ نظراً حلجم ودرجة تعقّد عملية التعداد            
واخلطــوة األوىل يف وضــع األهــداف هــي حتديــد أصــحاب املصــلحة       

 .احلقيقية ومعرفة متطلباهتم
لوصف جمموعة ” صاحب مصلحة حقيقية  “ويسـتخدم مصـطلح     

وبالنسبة للتعداد، .  بـد أن تـتأثر مـن جـّراء أنشـطة حمددة         مـن الـناس ال    
أهـم أصـحاب املصـلحة احلقيقـية هم املستعملون احلاليون أو احملتملون             
للبـيانات الـيت يسفر عنها التعداد، ومعظمهم من خارج هيئة اإلحصاء            

وقد يكون هناك أصحاب مصلحة حقيقية آخرون       . الـيت تـنفذ الـتعداد     
وميكـن أن يكـون هـؤالء إما من خارج          . عداديشـاركون يف إجـراء الـت      

ونظـراً التساع نطاق التعداد، وأمهيته يف       . اهليـئة املعنـية أو مـن داخـلها        
التخطـيط وضـرورة اشتراك قسم كبري من السكان يف إجناز استبيانات            

 .التعداد، فإن اجملتمع بكامله صاحب مصلحة حقيقية يف التعداد

  برنامج التعدادأصحاب املصلحة احلقيقية ضمن )أ ( 
ــتقال     ــلى انـ ــبلدان عـ ــن الـ ــد مـ ــتعداد يف أي بلـ ــية الـ ــنطوي عملـ تـ

عـرب سلسـلة مـن األطوار، شاملة دون         ) أو بـياناهتا  (اسـتبيانات الـتعداد     
ــيم    ــتوزيع والتقي ــية، واملعاجلــة، وال ــيات امليدان ــذا . احلصــر، العمل ويف ه

املعـىن، يعتـرب كـل طـور صاحب مصلحة حقيقية يف الطور السابق له،      
مـع كـون الـتوزيع صـاحب مصـلحة حقيقـية يف التقيـيم هبـدف إغالق                  

 .”دورة النوعية“

ويعتـرب حتديـد أصـحاب املصـلحة احلقيقـية مـنطلقاً مفـيداً لتحديد               
. أوجــه العالقــة االعــتمادية الــبالغة األمهــية عــند وضــع اخلطــط للــتعداد 

ــية ضــروري      ــع أصــحاب املصــلحة احلقيق ــال م فالتواصــل اجلــيد والفّع
 كـل طـور مـن أطـوار الـتعداد يسـتويف احتـياجات األطوار                لضـمان أن  

 .األخرى وأن موارد هيئة اإلحصاء تستخدم بأقصى قدر من الفعالية
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أو (وعالقـة أصـحاب املصـلحة احلقيقـية ليسـت خطية أفقية فقط              
فعلى . ، بل هلا مدلوالت عواقبية  )دائـرية حسـبما يوضحه الرسم أعاله      
 بعـض أصـحاب املصـلحة احلقيقية        سـبيل املـثال، تصـف الـنقاط التالـية         
وليست هذه قائمة شاملة ولكنها  . احملـتملني يف طور العمليات امليدانية     

 :إيضاحية عن كيفية حتديد أصحاب املصلحة احلقيقية
لنجاح عملية العد التعدادي أثر كبري على . تقييم التعداد )أ ( 

ــية ت     ــيانات، وهــي أحــد أوجــه االهــتمام الرئيســية لعمل ــيم نوعــية الب قي
وغالباً ما يكون جمال تقييم التعداد مسؤوالً عن حتليل بيانات          . الـتعداد 

ويشمل هذا جماالت استمارة    . الـتعداد لتحديد جماالت حتسني نوعيتها     
 التعداد اليت ميلؤها العاملون يف العد التعدادي؛

اعــتماد معاجلــة بــيانات الــتعداد . معاجلــة بــيانات الــتعداد )ب(
فـبعض قواعـد وإجراءات املعاجلة      . انـية كـبري جـداً     عـلى العملـيات امليد    

تعـتمد جزئـياً عـلى إجراءات العد، ومن الضروري وجود اتصال جيد             
 فيما بني اجملالني؛

من منظور نوعية البيانات، يعتمد     . توزيع بيانات التعداد   )ج(
توزيـع بـيانات الـتعداد عـلى اكـتمال العـد واحلفـاظ عـلى، إن مل يكن                   

ألساســية مــثل معــدالت نقــص الــتعداد ومعــدالت حتســني، املؤشــرات ا
ــتعدادي   ). الــرد(االســتجابة  وميكــن أن حيــدد بعــض إجــراءات العــد ال

 طبيعة ونوعية بنود بيانات حمددة؛
جمـــاالت أخـــرى مـــن هيـــئة اإلحصـــاء وال ســـيما اجملـــال  )د(

 .املسؤول عن تقديرات أعداد السكان يف الفترات ما بني التعدادات
فعلى . ”داخليني“اب مصـلحة حقيقـية      ولكـل طـور أيضـاً أصـح       

سـبيل املـثال، ضـمن طـور العملـيات امليدانـية فـإن عملية تغليف ونقل                 
ــية الطــباعة     ــية يف عمل ــيدان صــاحبة مصــلحة حقيق . املطــبوعات إىل امل

والبحـث عـن العـاملني امليدانـيني صـاحب مصـلحة حقيقـية رئيسي يف                
 .العملية من أجل حتديد معدالت الرواتب واألجور

 أصحاب املصلحة احلقيقية اآلخرون ضمن هيئة اإلحصاء )ب(
ويف العديــد مــن الــبلدان، يكــون هليــئة اإلحصــاء مكاتــب إقليمــية  

ويف هـذه احلالة، تعترب املكاتب اإلقليمية       . موزعـة يف أحنـاء الـبلد املعـين        
أصحاب مصلحة حقيقية رئيسيني ألهنا تسهم بدور حيوي يف مساندة 

 .يف مناطقها املعنيةطور العمليات امليدانية 
ومــن الواضــح أنــه ســتكون هــناك قضــايا حــدود حيــث أن بعــض 

بينما . الـبلدان تضـم كافـة األنشـطة املتصـلة بالتعداد يف برنامج التعداد          
حتافظ بلدان أخرى على استقاللية الوحدات ضمن هيئة اإلحصاء اليت         

 .تقوم بالوظائف واملهام نيابة عن الوحدة املسؤولة عن التعداد
ميكـن توقــع أن تؤكــد هــذه الوظـائف عــلى مهــارات متخصصــة   و

وميكن أن  . لـيس من االقتصادي بشأهنا تعيني موظفني ملشروع التعداد        
 :تشمل األمثلة على هذه الوظائف

تصــميم منــاذج املــتابعة، املشــورة    (الطــريقة اإلحصــائية   )أ ( 
 ؛)بشأن معدالت أخذ عينات رصد النوعية، إخل

ــيم أنظمــة املعاجلــة، وصــيانة   (مــات تكنولوجــيا املعلو )ب( تقي
 ؛)أجهزة وبرامج احلاسوب

التدريب واملشورة بشأن استراتيجيات   (العالقـات العامة     )ج(
 ).العالقات العامة واحلمالت اإلعالمية

ــئة اإلحصــاء      ــية داخــل هي وهــناك أيضــاً أصــحاب مصــلحة حقيق
ن وميكن أ . يسـتعملون نـتائج الـتعداد كجـزء مـن عملـياهتم اإلحصائية            

 :يشمل هؤالء
حملـلي اإلحصـاءات الذين يعدون املواد بإجراء املزيد من         )أ( 

وميكن أن تشمل هذه اجملموعات معدي      . التحالـيل عـلى نتائج التعداد     
احلسـابات القومـية الذيـن يدخلون املعلومات عن دخل األسر املعيشية            

 أو أعداد املساكن يف احلسابات القومية؛
خلدمـــات للعمـــالء، ووحـــدات  الوحـــدات الـــيت تقـــدم ا )ب(

 املبيعات والتسويق اليت حتدد وتستويف احتياجات العمالء اخلارجيني؛
اجملـــال املســـؤول عـــن مســـوحات األســـر املعيشـــية الـــيت  )ج(

ــر        ــتكمال أط ــث واس ــناطق صــغرية لتحدي ــتعدادي مل ــد ال تســتخدم الع
 .العينات

 اجملتمع )ج(
ــتما      ــتمع الكــبري إال اه ــع أن ال يكــون للمج م عابــر يف ميكــن توق

الــتعداد الــذي يــبلغ ذروتــه عــادة قــرب وقــت تنفــيذ الــتعداد، أو عــند    
ومـن بـني طـرق اجتذاب       . الكشـف عـن البـيانات األّولـية مـن الـتعداد           

اهـتمام اجلمهـور العـام األنشـطة اإلعالمية العلنية اليت تركز على منافع        
سع الـتعداد عـند إجـراء العـد الـتعدادي، واألنشطة اليت تتيح النشر الوا              

 .النطاق للنتائج اهلامة عند الكشف عن البيانات
ومـع أنـه لـيس للمجـتمع الكـبري مسـامهة مباشـرة يف وضع خطط                 
الـتعداد، إال أن ضرورة استمرار التعاون مع اجلمهور العام جيب أن ال             

ومن جماالت اهتمام اجلمهور    . تغيـب عـن الذهـن طـوال عملية التعداد         
صوصــية، وحساســية أســئلة حمــددة، العــام الرئيســية قضــايا الســرية واخل

والوقـت الـالزم إلعطـاء املعلومـات على استمارة التعداد أو إىل العداد              
 .العامل يف إطار التعداد

ومـن الوجهـة املثالـية، حيمـي القانون سرية املعلومات اليت يعطيها             
وجيــب أن ال تســتخدم ســجالت الــتعداد إال . األفــراد يف إطــار الــتعداد

ويعين هذا أنه جيب . لـيس ألغراض اإلدارة العامة   ألغـراض إحصـائية و    
أن ال تكـون لـدى اهليئات احلكومية األخرى القدرة على الوصول إىل           
ســجالت الــتعداد الفــردية، وأن هــذه الســجالت حممــية مــن اخلضــوع  

 .للفحص من جانب احملاكم أو اإلجراءات القضائية األخرى
لـة للتـربير العلين     وجيـب أن تكـون األسـئلة املدرجـة يف الـتعداد قاب            

فقـد يكـون الناس مترددين يف إعطاء أجوبة موثوقة          . وليسـت حشـرية   
. أو إعطـاء أيـة أجوبـة إن مل يكـن هـناك تصـور ملـنافع مـن جـّراء ذلك                

 .وينطبق الوضع نفسه على األسئلة احلشرية



 ٩

وتــنخفض نوعــية البــيانات مــع طــول الفــترة الالزمــة الســتكمال   
 ميكن أن يستغرقه هذا االستكمال قد ومع أن الوقت الذي . االسـتبيان 

ال يكـون ظاهـراً يف حالة املقابالت، فقد يكون منظر كتيب االستبيان         
 .رادعاً فورياً يف تعداد يعتمد على العد الذايت

ــلحة      ــحاب املصـ ــبات أصـ ــياجات ومتطلـ ــتخدام احتـ ــبغي اسـ وينـ
فاحتياجات مستعملي بيانات التعداد    . احلقيقـية لوضـع أهداف التعداد     

ــيا هلــا  ــة العل ــيف،    . األولوي ــتوازنة مــع التكال إال أهنــا جيــب أن تكــون م
ــطالع     ــتية لالضـ ــبارات اللوجسـ ــيانات، واالعتـ ــية البـ ــبارات نوعـ واعتـ
بالـتعداد حسـب تقديرات املوظفني الذين ينفذون هذه العمليات، وما           

 .ميكن أن يكون مطلوباً للحفاظ على تعاون وثقة اجلمهور العام
 :ادة حولوتدور أهداف التعداد ع

 املواضيع اليت ينبغي مجعها؛ )أ ( 
 السرية؛ )ب(
 التوقيت احملكم للكشف عن البيانات؛ )ج(
 نوعية البيانات؛ ) د( 
 طبيعة النواتج؛ ) هـ (
 املفاضلة بني املواضيع اليت ميكن مجعها والتكاليف؛ ) و (
 .التكلفة الكلية للتعداد ) ز (

 ولذا ينبغي أن تنص     وتـتفاعل هـذه األهـداف مـع بعضها البعض،         
فمثالً، قد تكون هناك مفاضلة فيما بني املواضيع اليت . على األولويات

 .ميكن مجعها والتكاليف املقترنة بذلك
وعقــب حتديــد األهــداف الرئيســية للــتعداد، ينــبغي إبــالغ جهــاز   
العــاملني هبــا، وينــبغي تشــجيعهم عــلى وضــع أهــداف واســتراتيجيات   

لذلــك اجلــزء الــذي يعملــون علــيه مــن منســجمة مــع األهــداف العامــة 
مـثالً، يتطلـب اهلدف الرئيسي املتصل باحلفاظ على         . مشـروع الـتعداد   

ســرية املعلومــات الــيت يقدمهــا األفــراد اســتراتيجيات لتحقــيق ذلــك يف 
 .كافة أطوار التعداد تقريباً، بدءاً بالعد وحىت التوزيع

   وضع خطط املشروع- ٥

ــد االســت   ــبدأ  عقــب وضــع األهــداف وحتدي ــيذها، ي راتيجيات لتنف
وميكـن اعتبار االضطالع بتعداد     . التخطـيط األكـثر تفصـيالً مـن ذلـك         

إال أنه نظراً حلجم وتعقد التعداد، ميكن جتزئته        . مبـثابة مشـروع مبفـرده     
إىل سلســلة مــن املشــروعات املتصــلة ببعضــها الــبعض واملعــتمدة عــلى   

مـة شـاملة من     ولتحقـيق قائ  ). ١-انظـر اجلـدول أوالً      (بعضـها الـبعض     
وينبغي . املشـروعات ينـبغي إعداد إطار بسيط تدرج وختتزن فيه املهام          

أن يكـون هـذا اإلطـار هرمـياً، عـلماً بـأن هـناك شـيء ممـاثل يف معظــم          
وألغراض . نصـوص إدارة املشروعات أو برامج احلاسوب ذات الصلة        

 :هذا الدليل، يستخدم اهليكل األساسي التايل

ــيق هــدف    جممو:  املشــروعات )أ (  ــة لتحق ــام الالزم ــة امله ع
 معني؛

 مكونات املشروع الرئيسية؛:  األطوار )ب(

 مكونات األطوار؛:  األنشطة ) ج (

أصغر كمية من العمل ميكن حتديدها تؤدي إىل        :  املهـام  ) د (
 ناتج ميكن تقدميه؛

نقاط زمنية حمددة يتوقع فيها إجناز نواتج رئيسية     :  املعامل ) هـ (
 . التقدم احملرز يف  تنفيذ املشروعوهي تقيس مدى

ويف ضـــوء اإلطـــار األساســـي، تصـــبح املهمـــة هـــي حتديـــد كـــل  
وغالــباً مــا يتطلــب األمــر  . مســتوى، بــدءاً بالقمــة ونــزوالً مــن عــندها 

فعــلى ســبيل . تكــرارها عــدة مــرات قــبل التوصــل إىل الشــكل الســليم  
ري أنــه املــثال، ميكــن مبدئــياً حتديــد أمــر مــا باعتــباره أحــد األنشــطة، غــ 

يصــبح طــوراً عقــب الــنظر إىل املشــروع مبــزيد مــن التفاصــيل، أو ألن   
وغالباً ما . أولويـته أو تعقيده يزداد بعد اتضاح املشروع بصورة أفضل       

 .تتغري خطة املشروع األصلية نتيجة أوضاع مل تكن يف احلسبان

 تعريف املشروع:  ١ -اجلدول أوالً 

  املشروع يشمل

ــات االســــ   ــع االجتاهــ ــط    وضــ ــع خطــ ــه ووضــ ــتعداد بكاملــ ــربنامج الــ تراتيجية لــ
 املشروع

 - ١ التخطيط

ــبع       ــرائط، وطــ ــبارها، واخلــ ــتمارة واختــ ــميم االســ ــد، وتصــ ــاس العــ ــع أســ وضــ
 استمارات التعداد

 - ٢ التحضري

ــة،      ــات عامـ ــيذ محـــالت عالقـ ــيني، وتنفـ ــاملني امليدانـ ــاز العـ ــيني وتدريـــب جهـ تعـ
 وتوزيع وإعادة االستمارات

 - ٣ يةالعمليات امليدان

ــيانات       ــة بـ ــباين، ومعاجلـ ــيار وإدارة املـ ــيانات، واختـ ــاجلي البـ ــب معـ ــيني وتدريـ تعـ
 االستمارات

 - ٤ معاجلة البيانات

ــتراتيجيات       ــتجات، واســـ ــر املنـــ ــيانات، وتطويـــ ــتعملي البـــ ــع مســـ ــاور مـــ التشـــ
 التسويق واملبيعات

 - ٥ التوزيع
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 - ٦ التقييم كافة خطط وإجراءات التقييم

إلطار بالتفاصيل، ميكن توزيع املسؤوليات     ومـع مـلء مسـتويات ا      
ويعتــرب . عــلى األشــخاص ووضــع ترتيــبات رفــع الــتقارير واستعراضــها

توزيــع املســؤوليات عــلى هــذا الــنحو أول خطــوة يف إعطــاء جهــاز        
 .العاملني اإلحساس مبلكية العملية

 املشروعات  )أ ( 
يتــيح حتديــد وجدولــة خمــتلف املشــروعات زمنــياً يف كــامل دورة   

ويف البداية، جيري فعل ذلك على . تعداد األساس الالزم للتخطيط له ال
مــثالً، التخطــيط، التحضــري، العــد، (أعــلى مســتوى مــن دورة الــتعداد 

مث يقسم إىل أطوار خمتلفة تشكّل كالً من        ) املعاجلـة، الـتوزيع، والتقييم    
وميكن أيضاً تقسيم هذه األطوار إىل أنشطة مث مهام         . هذه املشروعات 

 تقديــر املــوارد املطلوبــة، وتوزيــع املهــام واملســؤوليات، وتأكــيد هبــدف
 .العالقات االعتمادية وتوقيت املهام املتصلة ببعضها البعض

 األطوار )ب(
 ٣عـــلى ســـبيل املـــثال، ميكـــن تقســـيم املشـــروع الـــتعدادي رقـــم 

. املـبني يف جـدول املشـروع أعاله إىل عدة أطوار          ) العملـيات امليدانـية   (
الــتايل قائمــة بــاألطوار املمكــنة ولكــنها قائمــة إرشــادية ويــبني اجلــدول 

وهـي تتفاوت من بلد إىل آخر تبعاً لنوع التعداد وحجمه وغري            . فقـط 
 .ذلك

بعـــد حتديـــد األطـــوار واملوافقـــة علـــيها، توكـــل إىل شـــخص مـــا  
وميكن أن يكون شخص واحد     . املسـؤولية عـن كـل مـن هذه األطوار         

مـن املهم أن يكون كل من  مسـؤوالً عـن عـدة أطـوار رئيسـية، حيـث             
 .هذه األطوار الرئيسية ممثالً يف هيكلية إدارة التعداد

ويف ذلـك الوقـت أيضـاً، مـن املفـيد وضـع اإلطـار الزمين العريض             
وهـذا يسـاعد يف إيضـاح العالقـة فيما بينها،           . لكـل مـن هـذه األطـوار       

فضـالً عــن إتاحــة اإلرشـاد عــند حتديــد وجدولـة األنشــطة وبعــد ذلــك    
 .املهام

مفيدة يف حتديد تواريخ    ) أدناه) هـ(انظـر القسـم     (واملعـامل احملـددة     
ــوار  ــتهاء األطـ ــباعة     . انـ ــاً أن طـ ــان معلومـ ــثال، إذا كـ ــبيل املـ ــلى سـ عـ

االسـتمارات تنـتهي يف تـاريخ حمـدد يسـمح بوقت كاف لتوزيع املواد               
) املواد (٧-٣واملطـبوعات، يصـبح ذلـك الـتاريخ تـاريخ انـتهاء الطور              

 .٢ –يف اجلدول أوالً حسبما هو مبني 
وتـتداخل األطـوار، ولـذا تـتداخل أيضـاً تواريخ االبتداء واالنتهاء             

ــذا املســتوى   ــند ه ونوصــي باســتخدام أســاليب بســيطة كالرســوم    . ع
البيانـية إليضـاح وبـيان األطوار وحتديد عالقات اعتمادها على بعضها            

وتفضل هذه األساليب على اعتماد أساليب إدارة مشروعات  . الـبعض 
أكـــثر تعقـــيداً كتحلـــيل الشـــبكات ألن تكالـــيف إنشـــاء وإدارة هـــذه  

 .الشبكات ميكن إن تكون باهظة جداً

 تعريف الطور:  ٢ -اجلدول أوالً 

 رقم الطور يشمل

 .وضع كافة إجراءات العد واإلجراءات اإلدارية

ــاملني         ــيني عـ ــراءات تعـ ــن إجـ ــالً عـ ــتعداد، فضـ ــرفني للـ ــن واملشـ ــيذ العداديـ ــية تنفـ ــمل كيفـ ــع   يشـ ــتني ودفـ ــيدانني مؤقـ مـ
 أجورهم 

 ١-٣ الطرق واإلجراءات

ــبارات  ــة االختـ ــيذ كافـ ــع وتنفـ ــاق      . وضـ ــلى نطـ ــد، عـ ــيه العـ ــة جوانـــب عملـ ــذا بـــني كافـ ــع هـ ــي، جيمـ ــاط رئيسـ وكنشـ
 .ضيق، وميكن أن يكون إجراء فّعاالً لضبط نوعية العمليات إضافة إىل األهداف احملددة لكل من االختبارات

 ٢-٣ برنامج االختبارات

 ٣-٣ اخلرائط امليدانية .تصميم مناطق العد وحتضري اخلرائط

ــوب و   ــة حاسـ ــة أنظمـ ــياً     /أيـ ــتعدادي ميدانـ ــد الـ ــتخدم يف إدارة العـ ــبط، إخل تسـ ــبات ضـ ــتمارات، كتيـ ــمل . أو اسـ وتشـ
 . نظام معلومات اإلدارة

 .رة عملية العدميكن النظر إليه على أنه أخذ نواتج الطرائق واإلجراءات ووضعها يف التنفيذ العملي إلدا

 ٤-٣ أنظمة العد امليدانية

 ٥-٣ التوثيق .دليل العدادين، دليل املشرفني، إخل. وضع وكتابة كافة الوثائق املتصلة بالعد

 ٦-٣ التدريب .وضع جمموعات مواد التدريب لكل من مستويات العاملني

 . أهم األمثلة طباعة استمارة التعدادومن. وضع املواصفات والعقود لتوريد كافة املواد اليت تستخدم ميدانيا

 .تشمل إنتاج األدلة ومواد التدريب، إخل

 ٧-٣ املواد

ــة           ــز معاجلـ ــا إىل مركـ ــيدان وإعادهتـ ــواد إىل املـ ــتمارات واملـ ــات االسـ ــال جمموعـ ــلة بإيصـ ــطة املتصـ ــة األنشـ ــمل كافـ تشـ
 .البيانات

 ٨-٣ مهام اإليصال واإلعادة

 ٩-٣ التقييم .كافة خطط وإجراءات التقييم
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 األنشطة )ج(
بعـد حتديـد األطـوار واملوافقـة علـيها، تصبح اخلطوة التالية تقسيم           

وهــذه عملــية مماثلــة . كــل مــن هــذه األطــوار إىل األنشــطة املكونــة له    
. لـتحديد األطـوار ولكـنها تبدأ يف التركيز على التفاصيل بصورة أكرب            

 من  ويشـترك فـيها عـدد أصـغر مـن بـني جهاز العاملني، وتشمل املزيد               

ــية      ــوارد، وأصــحاب املصــلحة احلقيق ــت، وامل ــنظر يف قضــايا كالتوقي ال
 .والنواتج
 

 األنشطة ٣-وباسـتخدام املـثال املـدرج أعـاله، يبني اجلدول أوالً        
 ).اخلرائط امليدانية (٣-٣اليت ميكن حتديدها يف الطور رقم 

 قائمة األنشطة:  ٣ -اجلدول أوالً 

 رقم الطور  النشاط

 ٣-٣ اخلرائط امليدانية ١-٣-٣ العدتصميم منطقة 

   ٢-٣-٣ ملف منطقة العد

   ٣-٣-٣ تصميم منطقة اإلدارة

   ٤-٣-٣ إنتاج اخلرائط

   ٥-٣-٣ إعداد دفتر سجالت العدادين

    

ويعّين لكل نشاط يتم حتديده قائداً لذلك النشاط يتوىل مسؤولية          
باط مع قادة األنشطة    حتديـد كافـة املهـام املتصلة بذلك النشاط، واالرت         

 .اآلخرين، حسب الضرورة، وإعداد خطط وجداول زمنية تفصيلية

 املهام ) د (
وعند ذلك، يكون قد    . اخلطـوة األخـرية هـي حتديـد املهام احملددة         

مت حتديـد العديـد مـن املهـام نتـيجة وضـع األطـوار واألنشـطة، ويصبح                  
 .األمر جمرد إدخال املهام يف األنشطة املالئمة

نـه مـا زال مـن املفـيد الدخـول يف عملـية مماثلـة للـيت أجريــت         إال أ
بشــأن األطــوار واألنشــطة لضــمان أنــه مت يف هــذه املــرحلة حتديــد كــل  

 .مهمة ممكنة حبيث ال تظهر مهمة بصورة مفاجئة الحقاً
 ٤ -وباســتخدام املــثال نفســه املــدرج أعــاله، يــبني اجلــدول أوالً  

تصــميم مــنطقة “نشــاط املســمى املهــام الــيت ميكــن حتديدهــا بالنســبة لل 
 .”اخلرائط امليدانية“الداخل يف طور ” العد

ــة املدرجــة يف اجلــدول أوالً     ليســت شــاملة ولكــنها   ٤ -والقائم
وتوكـل املسؤولية عن كل  . إليضـاح فكـرة تقسـيم األنشـطة إىل مهـام          

ــبدء    ــنود مــثل تواريــخ ال ــد ب ــتم حتدي ــتهاء، واملــوارد /مــن املهــام، وي االن
 ).الدليل أو طريقة املعاجلة باحلاسوبمثل (والنواتج 

ولالطـالع عـلى منـوذج أكـثر تفصـيالً ومشولية، انظر املرفق الثاين              
ــب        ــده مكت ــداد منوذجــي أع ــزمين ملشــروع تع ــذي يضــم اجلــدول ال ال

 .اإلحصاء األسترايل

أي، ملء اإلطار   (وال ميكـن إجراء حتديد املهام وجدولتها الزمنية         
بل ينبغي أن تكون هناك عملية ختطيط       . بطـريقة عشـوائية   ) بالتفاصـيل 

لضـمان أنـه يـتم حتديـد كافـة املهـام بطـريقة مرتـبة ومتسـقة مع طريقة                    
ويتــيح اســتعمال إطــار كــالذي وصــف . اإلدارة العامــة لعملــية الــتعداد

 . أعاله أساساً منهجياً جيداً هلذا اهلدف

 قائمة املهام:  ٤ -اجلدول أوالً 

 رقم النشاط  املهام

 ١-٣-٣ تصميم مناطق العد ١-١-٣-٣  طرق وإجراءات ونواتج التعدادات السابقةاستعراض

   ٢-١-٣-٣ وضع أو استعراض مبادئ ومعايري تصميم مناطق العد

   ٣-١-٣-٣ إعداد دليل تصميم مناطق العد

   ٤-١-٣-٣ وضع طرق وإجراءات وخطوات استكمال وحتديث مناطق العد

   ٥-١-٣-٣ داختبار خطوات تصميم مناطق الع

   ٦-١-٣-٣ تنفيذ ورصد تصميم مناطق العد

   ٧-١-٣-٣ تقييم تصميم مناطق العد
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وحسـبما نـوه أعـاله، يكون لكل مشروع، طور، نشاط، ومهمة            
إال أن هناك حاجة أيضاً للتنسيق واالتصال       . شـخص يـتوىل مسـؤوليته     

 فـيما بـني خمــتلف األنشـطة، وهــذا هـو مكـان ارتــباط مهمـيت الــتحديد      
ويتعّين ).  انظر القسم دال أدناه   (واجلدولة الزمنية هبيكل إدارة التعداد      

على فريق مديري التعداد االتفاق على كيفية اإلبالغ عن التقدم احملرز   
يف كــل مــن األنشــطة الرئيســية وإىل أي مســتوى مــن التفاصــيل لشــىت  

 أو التخطيط الىت أنشئت لتقدمي املشورة بشان جوانب       /جلان التوجيه و  
 ).انظر القسم دال(عمليه إدارة التعداد 

وعـلى مسـتوى املشـروعات واملهـام، يتعّين على قادة املشروعات            
ضـمان معـرفة األوجه السابقة املعتمد عليها واألوجه الالحقة املعتمدة           

عــلى ســبيل املــثال، لــيس مــن املفــيد الــتحديد  . وإقامــة االرتــباط معهــا
ــام وضــع اخلــرائط     ــة الواضــحني مله ــرائط   واجلدول ــتاج اخل ــان إن  إذا ك

 .سيتأخر عن املوعد احملدد لوصول اخلرائط إىل امليدان
 املعامل ) هـ (

املعـلم هـو نقطـة زمنـية حتـدد موعـد بلـوغ نقـاط هامـة مـن نقاط                     
وميكـن لـلمعامل أن تعـادل أي جـزء مـن أجزاء املشروع مع               . املشـروع 

 اعتبار  ويكمن.  أهنـا عـادة ترتـبط بإجنـاز جمموعـة مـن نواتـج املشروع              
كمــا ميكــن .  إجنــاز كافــة املهــام املكونــة لنشــاط مــا معــلماً مــن املعــامل 

ويتيح استخدام املعامل تواريخ مركزيه     .  اعتبار إجناز طور كامل معلماً    
 .لفريق املشروع

 القضايا )و  (
هـنالك قضـايا متصـلة بكـل مـن األنشطة واملهام ينبغي أخذها يف               

ن القضــايا الواضــحة التوقيــت ومــ. االعتــبار عــند التخطــيط للمشــروع
. وتشــمل القضــايا األقــل وضــوحاً إدارة املخاطــر واألهــداف. واملــوارد

ويف إطـار عملـية التخطـيط، مـن املفـيد حتديـد القضايا املتصلة بأنشطة                
ومن شأن . واعـتماد هنـج متسق يف إدراجها فيما يتعلق بكافة األنشطة       

 .جل حتقيق هذا اهلدفمناهج اإلدارة املختلفة إتاحة طرق خمتلفة من أ
 لكل  ومـن بـني هذه الطرق استخدام جدول القضايا، ويعد جدول          

وهـو ببساطة جدول يدرج عدد من القضايا العامة اليت       . مـن األنشـطة   
واهلدف من هذا   . يقارهنـا كـل مـن قـادة األنشـطة بالنشـاط اخلـاص به              

اجلـدول ضـمان عـدم إغفال قضايا كالتقييم واالختبار وإتاحة جمموعة            
 .اسية ومنتظمة من املعلومات عن املشروع لكافة جهاز العاملنيأس

 جـــدول قضـــايا منوذجـــي مـــع وصـــف لـــنوع ٥ -واجلـــدول أوالً
والعمود األخري هو قائمة من األسئلة      . املعلومـات الـيت ميكـن تسجيلها      

ــبال قــائد املشــروع بشــأن قضــية حمــددة تتصــل      الــيت ميكــن أن ختطــر ب
دول شكالً بسيطاً على الورق أو   وميكـن أن يكـون هذا اجل      . مبشـروعه 

ويف بعض احلاالت ميكن تسجيل    . ميكـن أن ينفذ على جهاز حاسوب      
املعلومــات عــن كــل قضــية يف اجلــدول نفســه أو أن اجلــدول يســتخدم 
بكـل بسـاطة إلعـالم مـن يقـرؤه عـن مكان العثور على املعلومات عن           

 .وهو مرن. القضية املعنية

 طةقضايا األنش:  ٥ -اجلدول أوالً 

 رقم اسم البند الوصف األسئلة

كــــيف ميكــــن أن أصــــف هــــذا النشــــاط لشــــخص مــــا  
 جبملتني أو ثالث ؟

ــراد ســريعاً         ــايف خللفــية النشــاط كــي يفهــم األف وصــف ك
 مكان مالءمته

 - ١ حملة عامة

اإلشــــارة إىل مــــا إذا كانــــت هــــناك أو ينــــبغي أن تكــــون  هل تلزم موافقة أحد على هذا النشاط ؟
 لى هذا النشاطموافقة رمسية ع

 - ٢ املوافقة

ــه؟ هــل هــو        ــيام ب ــاذا الق ــذا النشــاط؟ مل ــا هــو غــرض ه م
 مهم؟ كيف يضيف هذا النشاط قيمة ملا نفعل؟

 - ٣ مرامي/أهداف وصف أهداف النشاط

قـــــد تكـــــون وثـــــيقة . مـــــا هـــــي نتـــــيجة هـــــذا النشـــــاط ماذا ينتج فعالً عن هذا النشاط ؟
ــوب ، إخل   ــام حاسـ ــيل، نظـ ــفات، دلـ ــد تكـــ . مواصـ ون وقـ

 هناك مدخالت ألنشطة أخرى

 - ٤ النواتج

ــة    ــرفوا عـــن توقيـــت أو جدولـ ــناس أن يعـ ــتاج الـ ــاذا حيـ مـ
 هذا النشاط؟ هل ينطوي على تواريخ بالغة األمهية؟

قــــد . تواريــــخ الــــبدء واالنــــتهاء، وأيــــة تواريــــخ رئيســــية  
يكــــون ببســــاطة ملفــــاً يــــبني الــــتقدم احملــــرز أو وثــــيقة       

 منفصلة

 - ٥ تواريخ/ جدول زمين

ــ ــيذ    مـ ــع أو تنفـ ــيط ووضـ ــركه يف التخطـ ــبغي أن أشـ ن ينـ
 هذا النشاط؟ من هم املتعاملون؟

الـــناس أو املـــناطق، مبـــن فـــيهم مـــن . عالقـــات األشـــخاص
قـــد يكونـــون . هـــم خـــارج اهليـــئة، مهمـــون هلـــذا النشـــاط

 معتمدين على هذا النشاط أو العكس بالعكس

أصـــــــحاب املصـــــــلحة 
 احلقيقية

٦ - 

ــيت أحـــتاجه     ــي املدخـــالت الـ ــا هـ ــن تذهـــب  مـ ا؟ إىل أيـ
 نواتج هذا النشاط؟

األنشــــطة أو املهــــام شــــاملة اجملــــاالت . عالقــــات العملــــية
 األخرى، اليت تعتمد على هذا النشاط أو العكس

 - ٧ عالقات االعتماد
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 رقم اسم البند الوصف األسئلة

 - ٨ املهام الرئيسية .وصف املهام الرئيسية اليت تشكّل هذا النشاط ذا النشاط؟ما هي املهام اليت ينبغي فعلها إلجناز ه

ــتمال       ــدى احــ ــاء ومــ ــن أخطــ ــع مــ ــن أن يقــ ــاذا ميكــ مــ
 حدوثها؟ ما هي عوامل النجاح اهلامة جداً؟

ــا وخطـــط       ــتمال حدوثهـ ــر احملـــتملة، واحـ ــف املخاطـ وصـ
 الطوارئ

 - ٩ املخاطر

 مـــاذا مـــاذا ينـــبغي أن أحـــدد لكـــي يـــتم إجنـــاز النشـــاط؟ 
 ينبغي أن أقول ألحدهم عن كيفية بدء العمل؟

ميكـــــــن أن تكـــــــون معلومـــــــات فنـــــــية أو مواصـــــــفات  
ــيه النشــاط      ــنطوي عل ــا ي ــيق أو وصــف مل . تكنولوجــيا لتطب

 .تتوقف كثرياً على طبيعة النشاط

 - ١٠ املواصفات

مـــا هـــي تكالـــيف هـــذا النشـــاط مـــن حيـــث األشـــخاص 
 واملال؟

ــات، التكا  ــاملني، املوازنـــ ــاز العـــ ــيف، إخلجهـــ ــري . لـــ تشـــ
ــلى     ــاملني عـ ــخاص العـ ــاملني إىل األشـ ــاز العـ ــيف جهـ تكالـ

 النشاط وال ينبغي أن تكون دقيقة

 - ١١ املوارد

مــــا هــــي املهــــارات الــــيت حيــــتاجها املــــرء للقــــيام هبــــذا   
ــوب    ــرامج احلاســـ ــثالً، بـــ ــاط؟ مـــ ــيكر،  (النشـــ ــيج مـــ بـــ

، اختـــــــبارات القـــــــبول، الـــــــتفاوض،  )فـــــــريالنس، إخل
 .التوريد، إخل

ــب ا ــذا      التدري ــيام هب ــد يكــون ضــرورياً لتســهيل الق ــذي ق ل
 النشاط

 - ١٢ التدريب

 - ١٣ مقاييس األداء .مقاييس األداء اليت يقاس هبا جناح هذا النشاط كيف أعرف إذا كان هذا النشاط قد جنح؟

مــا هــي املعلومــات مــن هــذا النشــاط الــيت تســاعد الــناس   
ــيل       ــاعد يف حتلــ ــور أو تســ ــريات األمــ ــرفة جمــ ــلى معــ عــ

  الحقاً؟النشاط

ــناس      ــيت ميكــن أخذهــا مــن النشــاط إلعــالم ال املعلومــات ال
وأيضـــاً إتاحـــة بـــيانات ألغـــراض . عـــن الـــتقدم احملـــرز، إخل

ــيل  ــناطق  (التحلــ عــــدد األشــــخاص املــــأجورين، عــــدد مــ
 .)العد احلضرية، إخل

 - ١٤ معلومات اإلدارة

ــه ســينجح أو مــن      كــيف أختــرب هــذا النشــاط ألثــق يف أن
 اتج الصحيحة؟أنه سيتم حتقيق النو

 - ١٥ االختبار خطة االختبار ألغراض هذا النشاط

كــــيف ســــيتم تقيــــيم هــــذا النشــــاط؟ كــــيف ستســــهم  
البــــنود األخــــرى يف هــــذا اجلــــدول يف التقيــــيم؟ كــــيف 

 كانت معاملة املعلومات التقييمية السابقة؟

 - ١٦ التقييم .خطة تقييم النشاط

مــــاذا جيــــب أن أرفــــع يف الــــتقرير، وكــــم مــــرة، لكــــي  
 عرف الناس أوضاع هذا النشاط؟ي

معلومـــات عـــن مســـتوى وتفاصــــيل الـــتقارير عـــن هــــذا      
اســـــم وموقـــــع ملـــــف إدارة املشـــــروع عـــــلى  . النشـــــاط
 . احلاسوب

 - ١٧ التقارير

مــاذا أخــرب أحدهــم ممــن أرادوا معــرفة هــذا النشــاط أن       
 يقرأ؟

ــذا النشــاط      ــن ه ــائق املوجــودة ع ــد تكــون  . وصــف الوث ق
 .ثل املواصفات، إخلهذه بنود أخرى يف اجلدول م

 - ١٨ الوثائق

ــلى       ــون بعمــل ع ــناك أشــخاص آخــرون يقوم إذا كــان ه
ــذي جيـــب      ــاق الـ ــو االتفـ ــا هـ ــايب، مـ ــاط حلسـ ــذا النشـ هـ

 عقده معهم؟

 - ١٩ اتفاقية اخلدمات تفاصيل أية اتفاقية تقدمي خدمات متصلة هبذا النشاط

ــبغي أن       ــن ين ــذا النشــاط؟ م ــتهي ه كــيف أعــرف مــىت ين
 خيرب بذلك؟

ــاذا حيـــدث    كـــيف  ــاط ومـ ــذا النشـ ــتهاء مـــن هـ جيـــري االنـ
 .عند انتهائه

 - ٢٠ االنتهاء

 



 ١٤

إن إجنــاز جــدول النشــاط املــتعلق بكــل مــن األنشــطة عملــية يــتم   
إجــراؤها مــرة واحــدة، إذ أن اجملموعــة الكاملــة مــن جــداول األنشــطة  
تشـكّل مرجعاً جاهزاً لكافة العملية فضالً عن كوهنا مؤشراً عن مكان            

 . معلومات أكثر تفصيالًالعثور على
 إدارة املخاطر ) ز (

املخاطر هي أحداث ميكن أن تقع ويكون هلا أثر سليب على جناح    
وميكـن أن يكـون من األمثلة على املخاطر أنه ال ميكن العثور             . الـتعداد 

وقـد ال تقع    . عـلى مـا يكفـي مـن العداديـن يف مـنطقة جغرافـية حمـددة                
ارة املخاطر اليت احتمال حدوثها     حادثـة املخاطـر هذه، ولكن ينبغي إد       

كـبري بوضـع خطط تفصيلية موازية خلطط التعداد على أساس أن هذه             
وقــد يكــون هــناك أكــثر مــن خطــة موازيــة واحــدة . الواقعــة ســتحدث

 .بشأن نوع حمدد من املخاطر، تبعاً لتوقيت حدوث تلك الواقعة
أنه إن إدارة املخاطـر أمـر ضـروري نظـراً ألمهـية الـتعداد وحلقـيقة               

أو فشل التعداد على    / وقد يعتمد جناح و   . عملـية غـري كـثرية احلدوث      
 .تنفيذ اخلطط املتصلة هبذه املخاطر إذا وقعت

   رصد خطط املشروع– ٦
يعتـرب رصـد خطـط مشـروع التعداد حسبما وصف أعاله وإدارة             

ومن املهم جداً رصد    . تدفـق املعلومـات عـنه جـزءاً مـن خطـط التعداد            
مـة عـن كثـب وإيصال املعلومات التقييمية املالئمة          خطـة املشـروع العا    

وغالـباً مـا تـتغري خطـة املشـروع األصلية           . إىل كافـة مسـتويات اإلدارة     
مــثل، الــتأخر يف وصــول التجهــيزات  (نتــيجة أحــوال مل تكــن مــتوقعة  

 .أو حتديد مهام إضافية) والصعوبات الفنية

لفعلــية لــذا، مــن املهــم وجــود معلومــات تقييمــية تقــارن النــتائج ا  
. باخلطــة وتقــيم أثــر أي احنــرافات عــن الــتواريخ والتكالــيف املســتهدفة

ــيم هــذه إىل ممارســات تواصــل       ــيات التقي ـــم جــداً اســتناد آل ومــن املهـ
 .جيدة

وينـبغي اسـتعراض النتائج بانتظام، على أن ال يغيب عن البال أنه             
إذا أجريـــت هـــذه االستعراضـــات مـــرات أكـــثر مـــن الـــالزم، تصـــبح  

ولكـن إن مل جتـر بالـتكرار الـالزم، قـد يـتعذر اختاذ               . مـرتفعة تكالـيفها   
 .إجراءات تصحيحية بالسرعة الالزمة

وحســـبما نـــوه إلـــيه أعـــاله، تشـــتمل خطـــط املشـــروع عـــلى        
 .مشروعات، وأطوار، وأنشطة، ومهام، ومعامل

 :وأهم املكونات اليت ينبغي تتبعها هي
 التوقيت الزمين إلجناز املهمة املعنية؛ )أ ( 
 املوارد اليت تستخدم يف كل من املهام؛ )ب(
 تكلفة املهمة الواحدة؛ ) ج (
 .املعامل  )د( 

وميكـن القـيام بذلـك باسـتخدام رسـم بـياين من طراز غانت يبني                
يف هذا الطراز من الرسوم البيانية،      . املعلومـات املتصـلة باجلدول الزمين     

سر من  تـدرج األنشـطة أو عناصـر املشـروع األخرى على اجلانب األي            
الرسـم، وتـبني التواريخ يف أعلى الرسم البياين، أما مدد األنشطة فتبني             

وهــناك جمموعــة متــنوعة مــن بــرامج  . أفقــياً كقضــبان حمــددة الــتواريخ 
الكومبــيوتر اجلاهــزة ميكــن اســتعماهلا للحصــول عــلى هــذا الــنوع مــن   

 .وفيما يلي مثال على ذلك. الرسوم البيانية
            

   شكل غانت البياين٢ - الشكل أوالً

 شكل غانت البياين         
 اسم املهمة ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠

    يناير فرباير مارس أبريل مايو يونيه يوليه أغسطس سبتمرب
 )أ ( التعداد          
 )ب(تعيني العدادين          
 )ج(ترتيب اإلعالنات          
 وضع اإلعالنات         
 اختيار جهاز العاملني           
 تدريب العدادين         
 وضع أدلة التدريب          
 تدريب املدربني           
 تدريب جهاز العاملني          
 إخل           
           
           
 طور )أ (           
 نشاط )ب(          
  معلم-مهمة  )ج(          
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ى مثال أكثر وصفاً على رسم غانت البياين ملشروع ولالطالع عل
تعــداد يفصــل كافــة اخلطــى ذات الصــلة الــيت ميكــن إجــراؤها لضــمان   
الرصد الفّعال ملشروع التعداد، انظر املرفق الثاين الذي يبني مثاالً على           

 .رسم غانت البياين من مكتب اإلحصاء األسترايل

 ماذا ينبغي استعراضه )أ ( 
 ضعمعلومات عن الو

تسجل  املعلومات عن الوضع عادة يف اجتماعات دورية حيضرها 
وتشمل هذه املعلومات عادة . كافـة املشـاركني الرئيسـيني يف املشروع     

 :ما يلي
 ؛)بدأت، مل تبدأ، أو أجنزت(أوضاع املهام  )أ ( 
 أوضاع املعامل اهلامة؛ )ب(
ــرز   ) ج ( ــتقدم احملـ ــل،    (الـ ــنجزة أو، األفضـ ــئوية املـ ــبة املـ النسـ

 ؛)تقديرات املدة الالزمة لإلجناز
 .تواريخ البدء واالنتهاء الفعلية )د ( 

 حتليل التباينات
بعـد تسـجيل املعلومـات عـن األوضـاع، ينبغي حتليل األثر الناجم              

. عـن أيـة تبايـنات عـلى اجلـدول الـزمين للمشـروع، وتكلفـته وموارده                
 :بصفة خاصة، ينبغي إيالء اهتمام خاص إىل

  أية مهام تؤدي إىل معامل؛التأخري يف )أ ( 
املهــام املــتأخرة جــداً، ممــا يشــري إىل أن الوقــت املقــّدر        )ب(

 لإلجناز متأخر عن تاريخ اإلهناء املوضوع يف اخلطة؛
 فرط االستخدام للموارد يف بقية املشروع؛ ) ج (
، ويعرف ”قريبة من اإلجناز“ظهور أن العديد من املهام  )د ( 

جيب أن يكون   . ” يف املائة إجناز   ٩٩ة الـ   نسب“هـذا مبجموعـة أعراض      
املديــرون قــادرين عــلى التوصــل إىل تقديــرات واقعــية لتوقيــت االنــتهاء 

 واإلجناز؛
إذا كـان من املقّدر أنه من       . إعـادة حتديـد خـط األسـاس        )هـ ( 

غــري املمكــن الوفــاء بــتاريخ إجنــاز مهمــة مــن املهــام، جيــب حتديــد فــترة 
وجيب أن يكون   .  ويف الوثائق األخرى   اإلجنـاز على رسم غانت البياين     

هـذا عملـية واضـحة جـداً، مـع الـتحديد الواضـح لـلمهام املعـاد حتديد                   
وينــبغي إبقــاء تواريــخ اإلجنــاز  . خــط أساســها يف رســم غانــت البــياين 

 .األصلية على الرسم

 ماذا ينبغي إدراجه يف التقارير وملن ترفع )ب(
عادة وسيلة إبالغ   ميكـن اسـتخدام رسـم غانت البياين، الذي هو           

وتتطلــب مســتويات اإلدارة املخــتلفة  . واضــحة كــأداة إبــالغ رئيســية 
ويبني القسم دال من . مقاديـر خمـتلفة مـن التفاصيل يف خطط املشروع    

وفيما يلي بعض املستويات املوجزة     . هـذا الفصل هيكل إدارة تأشريي     

ــبها بشــأن خطــط         ــد تتطل ــيت ق ــر التفاصــيل ال ــك القســم ومقادي يف ذل
 .روعاتاملش

 فريق املشروع
يــتوىل فــريق املشــروع مســؤولية إجنــاز مهــام املشــروع يف املواعــيد 

لذلــك، ســيحتاجون إىل  . املــتفق علــيها ومبســتويات النوعــية املقــبولة    
وينبغي أن  . تقارير مفّصلة جداً تبني التقدم الذي أحرزه كل من املهام         

ستعراض يـتفق فـريق املشروع على ما ينبغي رصده وتواتر عمليات اال           
وميكـن أن تتيح    . الـيت ينـبغي إجـراؤها مـن خـالل اجـتماعات منـتظمة             

هـذه االجـتماعات املنـتظمة آلـية رمسية جتري عمليات االستعراض من             
إال أنــه مــن املهــم أن ال يعــتمد فــريق املشــروع عــلى هــذه        . خالهلــا

ومن األمور البالغة األمهية . االجـتماعات وحدهـا لرصـد الـتقدم احملـرز      
د املشروع احلفاظ على االتصال املنتظم وقنوات االتصال        لـنجاح رصـ   

املفـتوحة يف أنشـطتهم اليومـية مـع كافـة أصحاب املصلحة احلقيقية يف          
 .فريق املشروع، وفرص املشروعات األخرى املعتمدة على مشروعهم

 مدير املشروع
يــتوىل مديــرو املشــروعات املســؤولية يف الــنهاية عــن كافــة املهــام   

ط املشـــروع، وهـــم مســـؤولون عـــن حتقـــيق الـــنواتج  احملـــددة يف خطـــ
لذلك، . املسـتهدفة والوفـاء مبوازنـة املشـروع واجلـدول الـزمين إلجنـازه           

أي الطور،  (حيـتاجون إىل تقارير على كافة مستويات خطط املشروع          
وهــم عــادة يســتخدمون الــتقارير عــلى مســتوى  ). والنشــاط، واملهمــة

 للمشروع، ولكن عليهم أيضاً الطـور والنشـاط للقـيام بـاإلدارة اليومية      
 .أن يكونوا قادرين على النـزول إىل مستوى املهام إن لزم األمر ذلك

 املدير التنفيذي
مـن بـني األدوار الـيت لـلمدير التنفـيذي الـتأكد من تنفيذ الربنامج                

لذلك، ميكن أن ال يكون مهتماً إال       . مـن خالل وضع نواتج مستهدفة     
املهمة أو النشاط، وال يتطلب سوى      بالبـيانات عـلى مستوى أرفع من        

ــيقة عــن األوضــاع جتيــب عــن األســئلة    ــر دق هــل حنــن ســبقنا  “: تقاري
ويطلــب املديــر ” اجلــدول الــزمين أم تأخــرنا عــنه؟ وبكــم مــن الــزمن؟  

التنفـيذي معلومـات واضـحة وحمكمـة تـبني أوضاع املشروع متاماً وما              
 .هي اإلجراءات املطلوب اختاذها، إن لزم األمر ذلك

   وضع املوازنة- ٧

حسـبما مت التـنويه إلـيه آنفـاً، ينبغي وضع املوازنة الكلية لعمليات               
. الـتعداد يف مـرحلة مـبكرة لكـي ميكن املضي قدماً يف عملية التخطيط              

ــه يف       ــوارد ذروت ــوغ الطلــب عــلى امل ــة، مــع بل ــتعداد شــديد الدوري فال
اليت كما ميكن أن يكون لدى البلدان       . سـنوات العـد ومعاجلة البيانات     

بعض املراحل  ) مـثالً، فـترة مخـس سـنوات       (دورة الـتعداد فـيها قصـرية        
املتداخلة ) مـثل التقيـيم بالنسبة للتعداد احلايل والتخطيط للتعداد التايل      (

يف بعض السنوات، مع ضرورة ختصيص املوارد من موازنات تعدادات 
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 . ٣ -ل أوالً الشكوفــيما يــلي مــثال عــلى دورة موازنــات الــتعدادات موضــح يف  . خمــتلفة
 أمناط اإلنفاق املتوقعة:   دورة موازنات التعدادات٣ –الشكل أوالً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٠٠١-٢٠٠٠يف هـــذا املـــثال، يـــزمع القـــيام بالـــتعداد يف عـــام 
وتتمــثل ذروة اإلنفــاق بصــورة رئيســية يف تكالــيف رواتــب العداديــن   

السنة السابقة ويعزى معظم الزيادة يف . والعاملني على معاجلة البيانات   
غري أنه  . إىل تكلفـة طـبع اسـتمارات الـتعداد واملشـتريات مـن األجهزة             

ينــبغي التــنويه إىل وجــود إنفــاق مســتمر يف الســنوات األخــرى للوفــاء  
 .باحتياجات وأطوار التخطيط والتحضري والتوزيع

ينـبغي عـند وضـع موازنـة الـتعداد ختصـيص موارد كافية لكل من        
لتخطـــيط، والتحضـــري، والعملـــيات امليدانـــية، أي ا(األطــوار املخـــتلفة  

ــيم   ــتوزيع والتقي ــن شــأن التخصــيص واالســتخدام   ). واملعاجلــة، وال وم
الفّعــالني لــلموارد املالــية يف طــوري التخطــيط والتحضــري أن يؤديــا إىل  

وينبغي التقييم  . وفـورات نتـيجة كفاءة عمليات العد ومعاجلة البيانات        
طور توزيع البيانات، مع عزهلا عن      الواقعـي لالحتـياجات مـن املـوارد ل        

ومهما كانت درجة فعالية عمليات العد . أثر عمليات التعداد األخرى
ومعاجلـة البـيانات، فإن مستعملي البيانات يقـّيمون التعداد على أساس      

ومــن شــأن اإلخفــاق يف تقــدمي . القــدرة عــلى تقــدمي وإيصــال البــيانات
قة اليت يرغب فيها مستعملو     بـيانات الـتعداد يف الوقـت احملـدد وبالطـري          

 .البيانات أن ينعكس سلباً على برنامج التعداد برمته
 

 :وهناك طرق خمتلفة لتقدير املوازنات

ميكـن أن تسـتند املوازنـات إىل املخصصـات نفسـها اليت              )أ ( 
وضـعت للتعداد السابق، مع تعديلها مبا ينسجم مع األسعار احمللية بأن            

 :يؤخذ يف االعتبار ما يلي
عوامـــل التضـــخم مبـــا يعـــوض عـــن الـــزيادة يف       )١(

 ؛)مثالً، زيادات الرواتب(التكاليف 
عوامــل التكمــيش مبــا يعكــس الــزيادة يف الكفــاءة   )٢(

 ؛)مثالً، تطبيق تكنولوجيا جديدة(
 التغريات يف السياسات؛ )٣(
 .الزيادات السكانية )٤(

مع ميكن أن تستند املوازنات إىل أمناط اإلنفاق السابقة،          )ب(
 تعديلها أيضاً حسبما ورد أعاله؛

ميكــن أن تكــون املوازنــات مــن الصــفر تســتخدم منــاذج    ) ج (
 .حتديد التكاليف لتحديد متطلبات واحتياجات كل من األطوار

عـادة مـا تكـون تكالـيف الرواتـب أكرب عنصر من عناصر موازنة               
انات فتكالـيف العداديـن امليدانـيني والعـاملني عـلى معاجلة البي           . الـتعداد 

ولذلك، ينبغي إيالء   . تشكّل جزءاً كبرياً من التكاليف الكلية للرواتب      
. اهـتمام خـاص عند حساب تكاليف الرواتب املتعلقة هبذين النشاطني          

ويبحث القسم باء من الفصل الثالث مبزيد من التفصيل طرق حساب           
تكالـيف العداديـن، بيـنما يبحـث القسـم جـيم من الفصل الرابع طرق                

 .يف العاملني على معاجلة البياناتحساب تكال
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وبعـد وضـع املوازنـة، ينـبغي ختصـيص املـوارد املالـية إىل السنوات                
مث ينبغي تقسيمها إىل مشروعات خمتلفة . املالية احملددة يف دورة التعداد  

ــتعداد    ــام لل ــربنامج الع ــد، ومعاجلــة   (يف إطــار ال ــثالً، التخطــيط، والع م
 .بني خمتلف فئات اإلنفاق، مع حتديد البنود مبا ي)البيانات

 رصد املوازنة
عقــب تســلم املــوارد التمويلــية، مــن الضــروري رصــد اإلنفــاق يف 

ومن املوصى به   . ضـوء التمويل احملدد للسنة اجلارية والسنوات القادمة       
أنـه عـلى الـرغم مـن أن املوازنات ميكن أن توضع على أساس سنوي،                

ري، مــع وضــع ينــبغي متابعــتها عــلى أســاس ربــع ســنوي أو حــىت شــه 
 .تقديرات اإلنفاق الكلي للسنة املالية اجلارية

ينـبغي رصـد أداء كـل مـن املشـروعات يف ضـوء املوارد التمويلية                
وينـبغي وضـع تقاريـر شـهرية عن كل مشروع     . املخصصـة يف املوازنـة    

تبني املوازنة السنوية، واإلنفاق حىت تارخيه، مع تقديرات اإلنفاق لبقية 
 .رية والسنوات التالية يف دورة التعدادالسنة املالية اجلا

. مـن املهـم القيام بانتظام بعملية تقدير اإلنفاق يف السنوات التالية           
وهـذا يتـيح ملديري املشروعات إمكانية استعراض خطط السنة اجلارية       
ــيري يف      ــية طلــب التغ ــتعداد، وإمكان ــيها مــن دورة ال ــيت تل والســنوات ال

 .مستويات املوارد التمويلية

املستحسـن إعداد تقديرات مسبقة واستعراضها على أساس        ومـن   
سـنوي فـيما يـتعلق بكافـة سـنوات دورة التعداد، مع تقدميها إىل إدارة         

ــتها  ــروع لدراسـ ــادة    . املشـ ــلى قـ ــبقة، عـ ــرات مسـ ــداد تقديـ ــند إعـ وعـ
املشـروعات اسـتعراض تقديـرات اإلنفاق استعراضاً دقيقاً وتقدمي تربير           

 .بهتام ألي تغيري يسعون للقيام 
 :وميكن للتقديرات املسبقة أن تتيح إمكانية

تقـدمي املديرين طلبات الزيادات أو بيان وفورات املوارد          )أ ( 
أو إعادة توزيع اإلنفاق على سنوات مالية أو بنود         /عـلى مـر الوقـت و      

 خمتلفة؛
ــع       )ب( ــزيادات، م ــبات ال ــتعداد لطل ــري ال ــبار مدي دراســة ك

 .افة السنوات معاًأخذهم يف االعتبار كافة الطلبات لك
وتتـيح التقديرات آلية رمسية لكبار املديرين تطلعهم على النواقص         
أو الفوائــض يف املــوارد التمويلــية، ولدراســة أيــة تغــيريات كــبرية يف        

 .استعمال املوارد حسب ما ورد يف اخلطة
 مثاالً على بنود ميكن تضمينها يف موازنة       ٦ -ويبني اجلدول أوالً    

 .تعداد

ال ميكـن اقـتراح نظـام موحـد لتخصـيص ميزانـية للتعداد وضبط       “ أنـه  ملـبادئ والتوصـيات   اورد يف   
على أنه ميكن اإلشارة إىل بضعة مبادئ       .  تكالـيفه لـتفاوت املمارسـات املالـية بـني الـبلدان تفاوتـاً كبرياً              

ة وضبطها ولـيس يف اإلمكـان القـيام عـلى حنـو فّعال بالتخطيط لعمليات التعداد املختلف              . مقـبولة عمومـا   
مبا ىف ذلك كل , دون وضـع تقديـر مـايل دقـيق لكـل عملـية مـن عملـيات الـتعداد مهمـا كانـت صـغرية                 

 .”عناصر التعداد
ومــن املؤكــد أن خطــة الــتعداد ســتتغري عــند التنفــيذ يف عــدد مــن الوجــوه بعــد إجــراء احلســابات  “

فالواقع أن عمليه وضع    .  هائيةوعليه ال يتوقع حصول تطابق تام بني التقديرات والتكاليف الن         . األصـلية 
ميزانـية الـتعداد هـي عملـيه تـزايدية يستعاض فيها عن التقديرات األّولية التقريبية بكشوف االحتياجات               

إذ يتعـّين طـوال فـتره إجـراء التعداد ومجع نتائج التعداد أن يعاد     . مـن املوازنـة أكـثر تفصـيالً وأكـثر دقـة           
وبوجود معلومات تفصيلية عن اإلنفاق ستكون .  باخلطط املوضوعةالـنظر يف امليزانية وان يقارن األداء     

السلطات احلكومية وسلطات التعداد اقدر على التحكم يف إبقاء سري عمليات التعداد يف حدود ميزانية               
كمـا أن هـذه املعلومـات مفـيدة جــداً يف     .  الـتعداد وعـلى تقيـيم وضـبط فعالـية وكفـاءه هـذه العملـيات        

 ١.”مكنة يف تقنيات التعداد ومنهجيتهدراسة التحسينات امل
 ــــــــــــــــــــ

 . ٦٣-١ والفقرة ٥٩-١، الفقرة مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ١
 



 ١٨

   بنود متضمنة يف موازنة تعداد٦ –اجلدول أوالً 

 البند يتضمن

وحتســـب بصـــورة .  البـــيانات املؤقـــتنيرواتـــب املوظفـــني الدائمـــني مـــن هيـــئة الـــتعداد والعـــاملني امليدانـــيني ومعـــاجلي
أو /منفصــــلة وتــــبني كبــــنود مســــتقلة يف الكشــــوف وينــــبغي أن تتضــــمن أيــــة عــــالوات لقــــاء العمــــل اإلضــــايف و  

 .مدفوعات معاشات تقاعد، حسب املالئم

 الرواتب

 السفر واإلقامة .كافة تكاليف السفر واإلقامة

 املركبات .تكاليف شراء واستئجار السيارات والزوارق، والطائرات

 مستهلكات املكتب .القرطاسية، املصنفات، األقالم، إخل

 طباعة االستبيانات .املتعلقة باستبيانات التعداد) الورق، الطباعة(كافة تكاليف الطباعة 

 األدلة .كافة األدلة اإلرشادية

 اخلرائط 

 صيانة وحفظ البيانات .التكاليف املتصلة بصيانة وحتديث بيانات اخلرائط

 التجهيزات .أجهزة احلاسوب، إخل

 التطوير .تكاليف تطوير برامج احلاسوب

 الطباعة .طباعة اخلرائط

 تغليف ونقل االستمارات .توزيع استمارات التعداد وإعادهتا واملواد املتصلة بالعمليات امليدانية

 جتهيزات العدادين .حقائب، أقالم، ألواح كتابة

 عالقات عامة ).شرات، وامللصقاتمثالً الن(تكاليف الدعاية 

 التدريب ).مثالً، شرائط الفيديو(إنتاج وسائل التدريب املعينة 

 املتعاقدون/االستشاريون .أو اخلدمات/تكاليف االستشاريني اخلارجيني الذين يقدمون املشورة و

 املطبوعات .تكاليف طباعة ووضع املطبوعات اليت تضم نتائج التعداد

 تطوير املنتجات .نواتج التعدادتكاليف تطوير 

 رسوم هاتف وطوابع بريد .تكاليف اهلاتف وطوابع الربيد املستمرة

 التخزين .تكاليف ختزين استمارات وخرائط التعداد

 األمن واحلراسة .تكاليف حراسة استمارات وبيانات التعداد

 الضرائب .أية ضرائب حكومية متوجبة الدفع

 األثاث .أثاث املكاتب

 مشتريات التجهيزات 

 اآلالت املكتبية .فاكسات، آالت نسخ فوتوغرايف، إخل

 أجهزة احلاسوب .أجهزة احلاسوب الالزمة ملعاجلة البيانات وملوظفي هيئة التعداد

 تراخيص برامج احلاسوب .تكاليف شراء برامج حاسوب جاهزة

 وبتطوير برامج حاس .تكاليف تطوير برامج حاسوب خاصة بالتعدادات

 أجور مكاتب .تكاليف األبنية املستأجرة الالزمة ملعاجلة البيانات، إخل

 تكاليف افتتاح املكاتب .الوقود، الكهرباء، التنظيف، إخل

 مصروفات جتهيزات املكاتب .تكاليف تزويد املكاتب باألجهزة

 السفر .التكاليف املرتبطة بسفر العاملني يف التعداد



 ١٩

 التكاليف يف التعداد هي املتصلة بأنشطة     ويف معظـم البلدان، أكرب    
 ٧ -ويبني اجلدول أوالً    . العـد ورواتـب العاملني على معاجلة البيانات       

ويــــتفاوت . الــــتوزيع الــــتقرييب للتكالــــيف حســــب البــــنود الرئيســــية

الـتوزيع مـن بلـد آلخـر، وهـو يـتوقف عـلى عوامـل مثل تكاليف                   هـذا 
رة عــن بــنود التكالــيف العــاملني، ولكــنه مــدرج إلعطــاء املديــرين إشــا

 .الرئيسية

   النسبة املئوية للتكاليف املصروفة على البنود٧ –اجلدول أوالً 

 البند أستراليا قريغيزستان كازاخستان كمبوديا

 رواتب العدادين ٢٤ ١٦,٣ ٢٩,٠٦ 

 العاملني على معاجلة البيانات ١٥ ٤,٨ ٢,٤٥ 

ــة  (٢٥,٣ ملعاجلـــــــــــــــــــــ
 )البيانات والعدادين

 جهاز موظفي هيئة التعداد ١٤ ١٥,٥ ٢,٥٩

 أجهزة احلاسوب وبراجمها ملعاجلة البيانات ٦ ٣٤,٦ ٢,٠٥ ٢٦,٣

 طباعة االستمارات ٣ ٦ ٥,٣٨ 

 اخلرائط ٣ ٢,٨ ١,١٧ ٢,٦

 جتهيزات املكاتب ٣ ٣,٥ ٠,٨٦ ١,٣

 تكاليف املباين ٣ ١,٥  

 املواصالت ومدفوعات العالوة اليومية  ١٢,٨ ١٩,٩ ٦

 تكاليف أخرى ٢٩ ٢,٢ ٣٦,٢ ٣٨,٥

     

   ضبط النوعية-جيم 

   مقدمة- ١
 :هناك يف إطار التعداد أربع خصائص فيما يتعلق بضبط النوعية

 املالءمة؛  )أ ( 
 التكلفة؛ )ب(
 التوقيت احملكم؛ ) ج (

 ).أو دقتها(نوعية البيانات  )د ( 
نوقشت يف القسم ألف أعاله خاصية مالءمة نواتج التعداد، وهي 

ــ ــية ضــماهنا  م ــاء   . ن اخلــواص الضــرورية، وكيف ــن الواضــح أن الوف وم
بـاألهداف املتعلقة بالتكلفة والتوقيت احملكم والدقة يكون إجنازاً فارغاً          
إن مل تكـن هـناك درجـة كـبرية من املالءمة على الصعيد الوطين يف ما                 

التكلفة والتوقيت احملكم،   (وهذه اخلصائص الثالث    . ينـتج عـن التعداد    
فالدقة العالية ميكن أن تنتج عن      . هـي أمـور مـن قبيل املفاضلة       ) والدقـة 

ــتكلفة املــرتفعة وقلــة إحكــام التوقيــت وغــريه   النوعــية نســبية وهــي  . ال
بالـتايل تـتوقف على ما هو مقبول، أو مالئم للغرض، وليست مفهوماً             

 .يعتمد الكمال املطلق
يف مثالً، التأخر   (والنوعـية هـي حاصـل عملـيات، والنواقص فيها           

تنـتج عـادة عـن نواقـص يف العملـية ولـيس عن عمل              ) معاجلـة البـيانات   
وأهـم أمـر بالنسبة لضبط النوعية والتحسني        . أفـراد عـاملني يف إطارهـا      

هـو القدرة على القياس املنتظم للتكاليف، والتوقيت احملكم، والدقة يف         
ــلى هــبوط يف         ــر ع ــندما يظهــر مؤش ــينها ع ــا يســهل حتس ــيات مب العمل

نصـب تركـيز ضـبط النوعـية عـلى مـنع ظهـور أخطـاء مرة                 وي. النوعـية 
ــنها لكــي ال      ــاملني ع ــية، واكتشــاف األخطــاء بســهولة وإعــالم الع ثان

 . منو سري املعلومات التقييمية٤ -وميثل الشكل أوالً .  يستمروا فيها
ونظراً ألن النوعية أمر تكراري ، فإن دائرة النوعية تنطبق بصورة        

كرار، مــثل طــور معاجلــة املعلومــات يف خاصــة عــلى املهــام شــديدة الــت
. إال أن املـبدأ العـام ينطـبق عـلى كافـة العمليات واإلجراءات             . الـتعداد 

مـــثالً، هـــناك فرصـــة أقـــل لتقيـــيم األداء، وحتديـــد املشـــاكل، وتنفـــيذ   
إجـراءات تصــحيحية يف أطــوار مـثل العــد نتــيجة قـيود زمنــية، وطبــيعة    

ــرة واحــدة     ــيت ال جتــري إال م ــيات ال ــائل االتصــال  بعــض العمل ، ومس
إال أنـه مـا زال مـن املمكـن ترسـيخها من خالل التخطيط               . والتواصـل 

 .بعناية والتوثيق مقدماً قبل التعداد
ــة كــل طــور مــن أطــوار       ــيم شــامل يف هناي ومــن املهــم إجــراء تقي

وينـبغي ذلـك بصـورة خاصـة بالنسـبة ألطـوار كالعد، وذلك              . الـتعداد 
 دائــرة النوعــية إىل الــتعداد لكــي ميكــن نقــل الــدروس املســتفادة بشــأن 

 .القادم

ومبــا أن األشــخاص يســهمون بــدور رئيســي يف معظــم خطــوات   
التعداد، فإهنم يف وضع جيد ميكنهم من حتديد املشاكل اليت يف النوعية            

ــية    . واقــتراح احللــول ــيقات آل ــيجة لتطب ــذا، ليســت النوعــية جمــرد نت ول
 :ن اآليتإلجراءات مسبقة التحديد، ولكنها تتوقف على مزيج م



 ٢٠

   دائرة ضبط النوعية٤ –الشكل أوالً 

 خطوات موثقة راسخة؛ )أ ( 
 أنظمة لرصد نتائج هذه اخلطوات؛ )ب(
ــاملني     ) ج ( ــال مــن جانــب اإلدارة إلشــراك الع التشــجيع الفّع

 .على تنفيذ اخلطوات يف حتديد النواقص يف النوعية ووضع حلول هلا
وعية، مثل آليات رصد    ومـع أنـه قـد يكـون لعناصـر مـن دائـرة الن              

ــيدية لضــبط      النوعــية، تشــابه ظاهــري مــع بعــض عناصــر املــناهج التقل
فالضبط التقليدي للنوعية يستند إىل     . النوعية، إال أهنا خمتلفة متاما عنها     

تصـحيح اخلطـأ بعـد وقوعـه، إال أن تركـيز دائـرة النوعـية ينصب على                  
يف هبوط ، وقد يكمن ذلك ”اخلطـأ “حتسـني اخلطـوة الـيت تسـببت يف         

أي مــن خصــائص الــتكلفة أو التوقيــت احملكــم أو الدقــة عــن املســتوى  
عـلماً بـأن جمـرد تصـحيح اخلطـأ قـد يـؤدي إىل أي مـن األمور                   . احملـدد 
 :التالية

 زيادة كبرية يف تكلفة العملية بكاملها؛  )أ ( 
األخطــاء يف عملــية الفحــص قــد تــؤدي إىل اإلخفــاق يف  )ب(

 طأ يف حتديد األخطاء احلقيقية؛اكتشاف أخطاء حقيقية أو اخل
إمكــان تســبب عملــية التصــحيح يف إحــداث أخطــاء يف    ) ج (

 البيانات؛
ــلهم      )د (  ــية عمـ ــن نوعـ ــؤولية عـ ــاملني املسـ ــل العـ ــدم حتمـ عـ

 العتقادهم أن ذلك مسؤولية الفاحصني؛
حيــثما فحصــت عيــنة مــن الوحــدات، ال تضــمن جــودة   )هـ(

 .فحصهاالبيانات إال بالنسبة للوحدات اليت مت 
وينــبغي أن يكــون التركــيز عــلى حتســني العملــية ولــيس تصــحيح   

ولـذا، ميكـن أن يكـون مـن بـني اجلوانـب اهلامة إلدارة           . األخطـاء فـيها   
النوعـية عـدم تصـحيح األخطـاء الـيت تكتشـف مـن خالل عملية رصد         

مثالً، ميكن أن   . النوعـية مـا مل تكن شديدة جداً أو أهنا واسعة التطبيق           
واسع التطبيق خطأ يف النظام يؤدي إىل سوء الترميز يف          يكـون اخلطـأ ال    

وبذلك يتم حتسني تركيز املوارد على      . كـل مرة يقع فيها حدث شائع      
ويــبني . حتســني اخلطــوات واإلجــراءات وبالــتايل النوعــية بصــورة عامــة

املـرفق الـرابع مـثاالً على كيفية تطبيق ضبط النوعية على التعداد، وهو              
ــيق  يـــبني اخلطـــوات الـــيت ا  ــاء لتطبـ ــترايل لإلحصـ ــا املكتـــب األسـ ختذهـ

 .١٩٩٦استراتيجية إلدارة النوعية يف إحصاء عام 
   دور املديرين- ٢

والتحدي األكرب . لـلمديرين دور حيوي يف ترسيخ النوعية اجليدة  
الـذي يواجـه املديـرين هـو أوالً إقامة تقاليد يف هيئة التعداد تركز على                

زام جهاز العاملني بتحقيق أهداف     قضـايا النوعـية، واحلصـول عـلى الـت         
ويف الوقـت ذاتـه، عـلى املديـرين أن يدركـوا أنه لكي              . النوعـية اجلـيدة   

حيققـوا نتائج جيدة النوعية عليهم إعطاء العاملني ما يلزم من مسؤولية            
فاملديرون الذين ال يفوضون املسؤوليات ال بد . لتحقيق هذه األهداف

من املستحيل، إقامة فرق عاملني أن جيدوا أنه من الصعب، إن مل يكن 
 .تسعى لتحقيق نتائج جيدة النوعية

وعـلى املديـرين التأكد من أن العاملني يفهمون األساس الفلسفي           
وحسبما ذكر آنفاً، يعترب إشراك     . للـنهج املعـتمد بشـأن جـودة النوعية        

لذلك، ينبغي إقامة   . العـاملني مـن املقومـات احلـيوية يف حتسـني النوعية           
 .ل مسامهات العاملني املتوقعةبيئة تسه

والشـق الـثاين مـن دورهـم التأكد من أن توقعات املتعاملني معهم              
 .معروفة وأهنا متضمنة يف اخلطط ويف األنظمة اليت ينبغي أن حتققها

.  وثالـثاً، ينـبغي توثـيق اخلطـوات وفهـم العاملني الذين ينفذون هلا             
الزمـة لتنفـيذ دائرة   كمـا ينـبغي توثـيق وإنشـاء األنظمـة واإلجـراءات ال          

وينــبغي اإلجابــة عــلى أســئلة مــثل كــيف تقــاس النوعــية، مــن . النوعــية
يشـارك يف حتديـد أسـباب املشـاكل يف النوعـية، وكـيف تنفذ عمليات              

وفيما . وهـذه أمور تتفاوت كثرياً تبعاً لطبيعة العملية املعنية        . التحسـني 
طوار يف  يـلي موجـز ألسـاليب ضـبط النوعية املالئمة لكل طور من األ             
 .التعداد، وهي أكثر تفصيالً يف أقسام أخرى من هذا الدليل

 

 قياس النوعية

 حتديد أهم مشكلة
 يف النوعية

تنفيذ إجراءات
تصحيحية 

حتديد سبب
 املشكلة
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ويكمن أكرب اختبار اللتزام املديرين بالتحسني احلقيقي للنوعية يف 
فالعاملون يرصدون ردود   . كيفـية مقاربة املديرين لعملية حل املشاكل      

فهم يتصرفون وفقاً ملا    . اإلدارة ويعّدلـون سـلوكهم وفقـاً لتلك الردود        
 .رونه يف سلوك املديرين وليس ملا يقولونهي

واملديـرون الذين يردون على املشاكل دائماً بالبحث عمن يلقون          
اللـوم علـيه، أو الذيـن يقـيمون أنظمـة تركـز بصـورة غـري مالئمة على                   
حسـنات أو عـيوب األفراد على حساب الفريق، إمنا يرسلون إشارات            

يت تركــز عــلى االنــتقاد فالبيــئة الــ. تــتعارض مــع مغــزى حتســني النوعــية
ولـيس على البحث عن حلول للمشاكل، أو على التنافس الشديد، ال            
بــد أن تــؤدي إىل ابــتعاد العــاملني عــن أن يكونــوا عنصــراً مــن عناصــر  

وعــلى املديــرين حتمــل . احللــول وبقــائهم عنصــراً مــن عناصــر املشــاكل
يت مسـؤولية املشـاكل، ألهنـم يف آخر املطاف مسؤولون عن األنظمة ال            

كمــا علــيهم عــدم الســعي لــتحويل هــذه  . تســببت يف ظهــور املشــاكل
 .املشاكل إىل العاملني يف مستويات أدىن

إال أنـه حــىت يف أفضـل العملــيات إدارة هـناك أوضــاع ميكـن فــيها     
وقد . إلقاء اللوم بصورة مربرة على أفراد يف التأثري السليب على النوعية         

قـيام بواجـباهتم، أو يتعمدون      يكـون هـؤالء أفـراداً غـري قـادرين عـلى ال            
وهــــؤالء ينــــبغي أن تعــــاجل اإلدارة . إفشــــال اإلجــــراءات أو ختريــــبها

وعـلى املديـرين معاجلـة هــذه    . أوضـاعهم وأحـياناً صـرفهم مـن اخلدمـة     
ومن خالل  . احلـاالت عـلى جـناح السـرعة والتصـرف بطـريقة متسقة            

ــتزامهم جبــ    ودة فعــل ذلــك، يــبني املديــرون لكافــة العــاملني اآلخــرين ال
 .النوعية

ومن أجل حتقيق النجاح، من الضروري خلق تقاليد تتيح الفرصة       
ــية   ــيع للمســامهة يف حتســني النوع ــاملني يف   . للجم ويضــطلع معظــم الع

ــاتق اإلدارة مســؤولية       ــع عــلى ع ــية، وتق ــام روتين ــتعداد مبه ــيات ال عمل
مسـاعدهتم عـلى أن يـروا الصـورة األكـرب، وحفـزهم وتشجيعهم على               

وميكـن فعـل هـذا بتشـجيع االلـتزام بتحسـني النوعية             . همااللـتزام بعمـل   
 .واعتماد هنج متسق يف اإلدارة

   حتسني النوعية والتعداد- ٣
 :ميكن تطبيق دورة النوعية على دورة التعداد برمتها باآليت

تقيــيم األداء يف الطـــور الســابق عـــلى أي مســتوى مـــن     )أ ( 
 التفصيل؛

 ا؛ترتيب مشاكل النوعية حسب أمهيته )ب(
 .حتديد األسباب األساسية وتنفيذ إجراءات تصحيحية ) ج (

 . العالقات االعتمادية يف دورة التعداد٥ -ويبني الشكل أوالً 

  الرسم البياين للعالقات االعتمادية يف دورة النوعية  ٥ –الشكل أوالً 
 

التقييم
1 - نوعية البيانات

2 - العملية 
3 - اخلدمات 

التصنيف
واألخصائيون يف

املواضيع

العمليات امليدانية

اختيار املواضيع

تصميم االستمارات
واختبارها

توزيع البيانات

معاجلة البيانات
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ومـن اجلديـر بالذكـر أنـه مـن املمكـن أيضاً قلب كافة األسهم يف              
وقـراءته بالترتيـب املعاكس دون إحداث أي تغيري كبري   الشـكل أعـاله     

كمــا مــن املمكــن الــبدء يف أيــة نقطــة يف الشــكل  . مــن حيــث النوعــية
 .والتوصل إىل النتيجة ذاهتا

وتوجـز األقسـام التالية الطريقة اليت تطبق فيها فكرة دورة النوعية            
ت، عـلماً بأن الكثري من مناقشة تصميم االستمارا . عـلى دورة الـتعداد    

إال أن هذه . والعـد، ومعاجلـة وتوزيع البيانات، يتعلق باملالءمة وبالدقة        
ختضـع لقـيود الـزمن والـتكلفة الـيت ميكـن أن توضع قبل البدء يف دورة                  

وهـذا مـا يـناقش بإجيـاز أدنـاه ومبزيد من التفصيل يف األقسام               . الـتعداد 
 .ذات الصلة من هذا الدليل

 اختيار املواضيع )أ ( 
ــنواتج  أول خطــوة يف ــية ال ــتم   ( إدارة نوع ــيت ي أي اإلحصــاءات ال

واإلجراء الرئيسي هنا   . الـتأكد من أهنا ستكون مالئمة     ) التوصـل إلـيها   
هو املشاورات املوّسعة مع املستعملني الفعليني أو احملتملني للمعلومات         

والعـامل الرئيسـي يف الـنجاح يف هذه العملية هو           . الـنامجة عـن الـتعداد     
لصـــريح واملفـــتوح مـــع مســـتعملي البـــيانات وكافـــة التواصـــل الـــتام وا

 ).ال سيما اخلرباء يف املواضيع وىف التصنيف(اجملاالت املتعلقة بالتعداد 
وحسـبما ينـبغي أن يكـون مـن املـتوقع، يـتردد مسـتعملو البيانات                
عـن اإلفصـاح عـن احتـياجاهتم بشـأن تعـداد يف املستقبل حىت يتمكنوا                

ــياجاهت   ــاء باحت ــيم مــدى الوف ــتعداد الســابق  مــن تقي ــيجة لل ــية نت . م احلال
 وهي -وينـبغي النظر إىل هذا األمر كعملية تقييم تثري الدورة احلالية           

 .أول خطوة يف إدارة النوعية

 تصميم االستمارات واختبارها )ب(
وتـتعلق املهمـة التالـية فـيما يتصـل بـإدارة النوعية باختبار كل من                 

 وهــنا يســتخدم هنــج دورة .أســئلة الــتعداد واختــبار تصــميم االســتمارة
النوعـية مـع حتلـيل وتقيـيم نـتائج كـل اختـبار قـبل إدخاهلـا يف عمليات             

 .التصميم واالختبار يف املستقبل
وتعتــرب اجملــاالت التالــية أصــحاب املصــلحة احلقيقــية الرئيســيني يف  

 :عملية تصميم االستمارة وينبغي أن تؤخذ اهتماماهتا يف االعتبار
للتأكد من أن األسئلة اليت ستوجه تسفر       فـريق الـتوزيع،      )أ ( 

 عن البيانات اليت تفي باحتياجات مستعمليها؛

 فريق اإلخصائيني يف املواضيع؛ )ب(

مثالً، . الفـريق املسـؤول عـن وضع نظام معاجلة البيانات           )ج(
موضـع الـنص وبـيان أمـاكن اإلجابـة يعتمدان على الطريقة اليت تعتمد               

 ومـن املهـم جـداً التنسـيق املسـتمر بني            .يف أخـذ املعلومـات ومعاجلـتها      
 جمايل تصميم االستمارة ومعاجلة البيانات؛

فـريق العمليات امليدانية املسؤول عن تدريب العاملني يف       )د( 
 .العد وطبع االستمارة

 العمليات امليدانية )ج(
ــية      ــيات امليدان ــية إدارة النوعــية طــوال تصــميم العمل تتواصــل عمل

ارها قـدر اإلمكـان، جنـباً إىل جنـب مـع اختبار             وجيـري اختـب   . للـتعداد 
 .تصاميم االستمارات

واملـتعامل الداخـلي الرئيسـي بالنسبة للعمليات امليدانية هو معاجلة           
إال أنـه ميكـن للعمليات امليدانية أن تؤثر على جماالت أخرى       . البـيانات 

كالـتوزيع والتصـنيف واملوضـوع حيـث تنفذ مفاهيم حمددة، مثل ماذا              
 .سكناً، يف طور العمليات امليدانيةيشكّل م

وميكـن أن تكـون عـدة مكونـات مـن العملـيات امليدانية موضوع               
آلـيات حمـددة خاصـة بدائرة النوعية نظراً ألهنا من املرجح أن تستغرق              

 :وتشمل هذه املكونات. بعض الوقت وهي تشمل إجراءات متكررة
 تعيني حدود مناطق  العد؛  )أ ( 
 إنتاج اخلرائط؛ )ب(
طـبع االسـتمارات، حيـث جيـري اختبار صارم لعينة من              )ج(

 .االستمارات للتأكد من مطابقتها للمعايري القياسية
وينـبغي إقامـة رصـد نوعية لكل من هذه املكونات ووضع آليات             

 .للتأكد من نتائج الرصد تستخدم لتحسني اإلجراءات والعمليات
د نظــراً لشــدة ومــن األكــثر صــعوبة تنفــيذ دورة النوعــية أثــناء العــ 

 :إال أنه من املمكن حتقيق ذلك من خالل. القيود الزمنية
 وضع أهداف واضحة لطور العمليات امليدانية؛  )أ( 
 التطبيق الدقيق والكامل لإلجراءات املّوثقة؛ )ب(
ــن خــالل        )ج( ــم م ــون دوره ــن يفهم ــن أن العدادي ــتأكد م ال

 التدريب املالئم وإتاحة فحص االستمارات الفاسدة؛
ــيني لكــي جتــري مشــاهدة       )د(  ــاملني امليدان ــرص للع إتاحــة ف

 .عملهم ميدانياً هبدف إعطائهم مالحظات تقييمية وإعادة تدريبهم
إال أنـه ينـبغي اإلقـرار أنه أثناء القيام بالعد فإن هذا النهج مييل إىل       

. وليس أخطاء النظام أو العملية    ” العدادين املسببني للمشاكل  “حتديد  
وينبغي أن يسعى التقييم    . التقييم بعد اجلمع أمر حيوي    وهـذا يعـين أن      

إىل حصــر اخلــربة العملــية واالقــتراحات املقدمــة مــن جمموعــة العداديــن 
والعــاملني امليدانــيني اآلخــرين لكــي ميكــن إجــراء حتســينات يف الــتعداد  

 .الالحق
وميكــن احلصــول عــلى نظــرة عامــة عــلى نوعــية عملــية العــد مــن    

 :خالل
أسـاليب مـثل املسـوحات الالحقة للعد لقياس         اسـتخدام     )أ ( 

 مستوى نقص عد األشخاص واملساكن؛
 املعلومات التقييمية من العاملني امليدانيني؛ )ب(
 مقاييس نوعية أي ترميز جيريه العاملون امليدانيون؛  )ج(

 .آليات ميكن وضعها للرد على تساؤالت اجلمهور العام  )د( 
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يجية التواصـل العامة من خالل      وميكـن تقيـيم مـدى فعالـية اسـترات         
للتعداد ومسوحات الرصد ) اإلجيابية والسلبية(مقدار التغطية الصحفية 

 .الختبار ردود الفعل على إعالنات حمددة

 معاجلة البيانات )د  (
املـتعاملون الرئيسـيون مـع املعاجلة هم جمال التوزيع وجماالت هيئة             

ظ عــلى معــايري التصــنيف اإلحصــاء يف الــبلد املعــين املســؤولة عــن احلفــا
 .وتلك اليت هلا معرفة متخصصة باملواضيع

ويعـتمد جمـال الـتوزيع عـلى فـريق املعاجلة للحصول على البيانات         
بالصـيغة املـتفق علـيها وتصـنيفها مبـا ينسـجم مـع معـايري النوعية املتفق                   

 .وهذا ضروري لكي ميكن استعمال البيانات يف أنظمة التوزيع. عليها
داد جـزء مـن نظـام اإلحصـاء القومـي العـام، فإن من               ومبـا أن الـتع    

املـرجح أن تسـتعمل البـيانات الـنامجة عـن الـتعداد جنـباً إىل جنـب مع                   
لذلـك، فإن جمايل التصنيف واملواضيع      . بـيانات مـن جمموعـات أخـرى       

املتخصصـة، املسـؤولني عـن تلك اجملموعات األخرى، ينبغي أن يكونا          
تنقيح والعمليات األخرى لتحويل    راضـيني عن مدى سالمة الترميز وال      

شكل البيانات من الوجهة النظرية، وعن إتاحتهما لبيانات ذات نوعية 
 .مقبولة

ــبل      ــنطاق ألنظمــة املعاجلــة ق ــبارات واســعة ال ــيام باخت ــبغي الق وين
وينــبغي إعــداد إجــراءات الترمــيز ومــواد التدريــب واختــبارها . الــتعداد

. ملرجح إشراكه يف العمليات  باسـتخدام الـنوع مـن العاملني الذي من ا         
ويتـيح طـور املعاجلـة أقصـى نطـاق السـتخدام أساليب حتسني النوعية،               
ــيات يف هــذا الطــور      ــد مــن اإلجــراءات والعمل وذلــك نظــراً ألن العدي

وهــذا يســهل لــدورة النوعــية . مــتكررة وتســتغرق مــدة زمنــية معقولــة 
 ليس  ومن الضروري جداً إقامة هياكل    . الدخـول يف كـثري من التكرار      

لرصــد النوعــية فحســب، بــل أيضــاً إلشــراك العــاملني يف جمــال معاجلــة  
 .البيانات يف حتديد املشاكل املتعلقة بالنوعية واقتراح احللول املالئمة

. ومـن غـري املمكـن عـادة لـلمعاجلة أن حتّسـن دقـة بـيانات التعداد                
ويف أحسـن حـال، ميكـن لعملـيات كالتنقيح ختفيض بعض التناقضات             

إال أنـه يف الـنهاية، لـن تكـون البـيانات الـنامجة عـن نظام                 . اتيف البـيان  
. املعاجلة ذات نوعية أفضل من املعلومات الواردة يف استمارات التعداد

وميكـن بـذل الكـثري من اجلهود يف تصحيح بيانات التعداد غري املتسقة              
أو الدقـيقة دون أن يـؤدي ذلـك إىل حتسني حقيقي يف املالءمة للغرض             

ــيان  ــن الب ــيف      . اتم ــتراتيجية األفضــل تثق ــيل االس ــن قب ــد يكــون م وق
ــيانات      ــيفة يف ب ــبلون تناقضــات طف ــلهم يق ــا جيع ــيانات مب مســتعملي الب
الـتعداد، بـدالً مـن وضـع إجـراءات شديدة التعقيد ميكن أن تسفر عن                
إدخـال أخطـاء وفـرض تكالـيف شديدة من حيث تأخري الكشف عن              

 .ع املعينالبيانات، والتكلفة اليت يتحملها اجملتم

 التوزيع  )هـ( 
ــتعداد يف إطــار إتاحــة نواتــج     ــتوزيع يف ال ميكــن بســهولة إغفــال ال
جـيدة النوعـية يف التعداد، وذلك ألن اهتمام اإلدارة يكون موجهاً إىل             

فمجال . عملـيات العد واملعاجلة اليت هي أكثر تكلفة وأحفل باملخاطر         
ستعملي بيانات  الـتوزيع مسـؤول عـن تقدمي املنتجات واخلدمات إىل م          

لذلــك، ميكــن أن ينــتج عــن عــدم كفايــة  . الــتعداد يف الوقــت املناســب
ــيانات وبالــتايل         ــن الب ــور تــأخري الكشــف ع ــذا الط ــوارد ه خطــط وم

وينبغي أيضاً اعتبار طور   . االنـتقاص مـن اإلجنـاز العام ألهداف التعداد        
ــترة      ــيانات لف ــياجات مســتعملي الب ــية مســتمرة ختــدم احت ــتوزيع عمل ال

 .من الزمنطويلة 

وإدارة النوعـية يف التوزيع يف إطار التعداد مدفوعة باعتبارات هي           
احلفــاظ عــلى دقــة ) ب(تقــدمي منــتجات وخدمــات مالئمــة مــع  ) أ ( 

وإمكانـــية توقـــع الكشـــف عـــن البـــيانات يف الوقـــت ) ج(البـــيانات و 
 .املناسب ضمن حدود التكلفة املتفق عليها

. تجات وخدمات مالئمة  وأول هـذه األهداف يرمي إىل تقدمي من       
وال ميكــن حتقــيق ذلــك إال مــن خــالل اســتعراض اخلــربة العملــية فــيما   
يتصـل مبنـتجات الـتعدادات واخلدمـات السـابقة وعمليات التشاور مع             

 .مستعملي بيانات التعداد سواء احلاليني أو احملتملني

ــنامجة عــن نظــام     واهلــدف الــثاين يــرمي إىل ضــمان أن البــيانات ال
وينـبغي وضع واتباع    . م حتويـلها بدقـة إىل منـتجات جاهـزة         املعاجلـة يـت   

اسـتراتيجية لضـبط النوعـية هبدف التأكد من إجراء اجلدولة والتحويل             
كمـا ينـبغي تطبـيق هنج دائرة النوعية على          . بصـورة صـحيحة وسـليمة     

هـــذه العملـــيات، مـــع حتديـــد أيـــة فجـــوات وتصـــحيحها مـــن خـــالل 
اد والتحسـني املســتمر يف هــذه  االختـبارات الواســعة الـنطاق قــبل الــتعد  

 .العملية أثناء طور التوزيع

واهلـــدف الثالـــث املـــتعلق بنوعـــية الـــتوزيع هـــو الكشـــف احملكـــم 
ومـع أن هـذا األمر من       . التوقيـت والقـابل للـتوقع عـن بـيانات الـتعداد           

مسـؤوليات كافـة أطـوار بـرنامج الـتعداد، فـإن هـناك مسـؤولية خاصة            
 أن يكون جمال التوزيع واقعياً بشأن       وينبغي. عـلى عـاتق جمـال الـتوزيع       

تواريـخ الكشـف عـن البـيانات وأن يـتأكد مـن أهنـا أبلغـت للمتعاملني              
ومن املوصى به إشراك العاملني     . باكـراً هبدف إدارة توقعات املتعاملني     

املسـؤولني فعـالً عـن طور التوزيع يف وضع هذه التواريخ حيثما أمكن              
اءات التوزيع متاحة، وموثّقة،    كما ينبغي أن تكون أنظمة وإجر     . ذلك

 .وأن يتم اختبارها قبل الكشف عن البيانات النامجة عن طور املعاجلة

 التقييم )و  (

إال أنه . يف هـذا الفصل، يعترب التقييم آخر مرحلة يف دورة التعداد    
ميكــن أيضــاً اعتــبار تقيــيم دورة تعــداد مــا مبــثابة خطــوة أوىل يف دورة   

ل، ميكـن أن يكون تقييم عملية ما يف إطار دورة   وباملـث . الـتعداد التالـية   
وينبغي . التعداد املرحلة األوىل يف العملية التالية من نفس دورة التعداد         

ــتعداد  كمــا ينــبغي حتديــد نقــاط قــوة  . تقيــيم كافــة جوانــب بــرنامج ال
وضــعف كــل مهمــة واقــتراح إجــراءات لفــائدة مديــري الــتعداد يف        

 .املستقبل
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كمـا ينبغي حتديد  .  نـب بـرنامج الـتعداد   وينـبغي تقيـيم كافـة جوا      
نقـاط قـوة وضـعف كـل مـن املهـام ونقـاط اختـاذ اإلجـراءات والتدابري                 

 .املقترح أن يقوم هبا مديرو التعداد يف املستقبل
وذلك . وينـبغي القـيام بتقيـيم لدقـة بـيانات التعداد، قدر اإلمكان            
ــن مصــادر أ      ــأخوذة م ــة م ــيانات مماثل ــتعداد بب ــتائج ال ــة ن . خــرىمبقارن

والغـرض مـن تقيـيم دقـة بـيانات الـتعداد هـو إعالم مستعملي البيانات                 
. عـن نوعـية بـيانات الـتعداد احلـايل واملسـاعدة يف التحسينات مستقبالً           

حتسني العمليات واإلجراءات،   ) أ  ( وهـي مـا ميكـن حتقيقه من خالل          
وضـع معـايري أداء قياسـية ميكـن مـن خالهلا قياس نوعية بيانات           ) ب(و

 .ادات الالحقةالتعد
فالتقييم يتيح بصورة   . وميكـن أن يكون لتقييم دقة البيانات شقان       

أساسـية حتديـد أيـة مشـاكل مل يكـن ممكـناً اكتشافها سابقاً من خالل                  
وينبغي إجراء تقييم   . عملـية إدارة النوعـية يف أطـوار سـابقة من التعداد           

يت أدخلت  أوسـع نطاقاً لبنود البيانات اليت اكتشفت فيها مشاكل أو ال          
 .إليها مسائل أو عمليات جديدة

 .وينبغي إتاحة نتائج التقييم ملستعملي بيانات التعداد

   هيكل اإلدارة-دال 

   مقدمة- ١
يف معظـم الـبلدان، تكـون اجلهـة املسـؤولة عـن الـتعداد جـزءاً مــن         

لذلك، تتوقف هياكل اإلدارة اليت     . هيـئة اإلحصاء يف ذلك البلد املعين      
. للـتعداد عـلى هـياكل اإلدارة املقامـة يف هيـئة اإلحصاء     ميكـن أن تقـام     

وهـناك العديـد من املراجع املتاحة عن هذا املوضوع، ومن غري املمكن    
 . مناقشة اجملموعة الكاملة من اخليارات املتاحة يف دليل مثل هذا

وألغــراض هــذا الدلــيل، هــناك مناقشــة هلــيكل عــام ميكــن تعديلــه  
 .ن البلدانحسبما يالئم أوضاع كل بلد م

   هيكل اإلدارة العام- ٢
ــا مــرات كــثرية    ــد م ــه  . ال جتــرى تعــدادات لســكان بل والواقــع أن

. جتـرى تعـدادات يف العديـد مـن الـبلدان إال مـرة كـل عشر سنوات               ال
ونتـيجة لذلـك، هـناك حاجة إىل عملية إدارة جيدة التطور لضمان أن              

م إىل أقصى حد    املعلومات اليت يتم احلصول عليها يف تعداد ما تستخد        
كما أن هناك بعض قضايا اإلدارة خاصة       . ممكـن يف تعدادات املستقبل    

وملعاجلة هذه القضايا، ينبغي أن . مبشـروع حمـدد له فـترة تسـليم طويلة     
يكـون من املتوقع أن فريق اإلدارة الذي يقود عملية وضع تعداد ال بد     

 وضــع أن يــتغري أثــناء طــوري التخطــيط والتحضــري الــيت تشــكّل عملــية
 ).انظر القسم باء لالطالع على وصف لدورة التعداد(التعداد 

ويف أول مـرحلة، يكون النشاط الرئيسي حتديد اخليارات املمكنة          
ومن املمكن يف هذا الوقت توقع      . بشـأن خمـتلف جوانب تنفيذ التعداد      

أن يكـون هـيكل فريق إدارة التعداد جمموعة صغرية من موظفني ذوي             
وينبغي أن يكون هذا الفريق حتت إدارة .  نسـبياً خـربة ودرجـة مـرتفعة     

شــخص مــن ذوي اخلــربة يف معاجلــة قضــايا االســتراتيجيات مــع بعــض 
 .اخلربة يف تنفيذ التعداد

 هـيكالً عامـاً للجهة      ٧ – والشـكل أوالً     ٦ -ويـبني الشـكل أوالً      
املســـؤولة عـــن الـــتعداد، والـــيت يعـــّرفها هـــذا الدلـــيل باعتـــبارها هيـــئة  

ــا. اإلحصــاء ــن     كم ــتم مناقشــة أدوار ومســؤوليات كــل مســتوى م  ت
 .مستويات هذا اهليكل العام

وتــبني اخلطــوط املتصــلة خطــوط التبعــية، بيــنما تــبني اخلطـــوط        
 .املتقطعة تدفق املشورة من جملس إدارة املشروع وخمتلف اللجان

ومـن شـأن عـدد العـاملني يف كــل مـن اجملـاالت املبيـنة يف الشــكل        
ى دورة الـتعداد مـع تشكيل فرق املشروع        أدنـاه أن يـتفاوت عـلى مـد        

كمــا ميكــن أن يــتغري عــدد مســتويات هــيكل   . املخــتلفة يف كــل طــور 
على سبيل املثال، قد يكون هناك مدير       . اإلدارة طـوال دورة املشـروع     

واحـد للمشـروع مسـؤول عـن كـل مـن املعاجلـة والـتوزيع يف املراحل                  
 .األوىل من وضع اخلطط

حسبما (أن كـل طـور مـن دورة التعداد          إال أنـه جيـدر التـنويه إىل         
 .مبني يف هيكل اإلدارة) يعرفها القسم باء

وســتكون هــناك جمــاالت أخــرى داخــل هيــئة اإلحصــاء تســهم يف 
على سبيل املثال،   . مشـروع التعداد وهي ليست مبينة يف الشكل أدناه        

قـد تشمل هذه اجملاالت املسؤولة عن تكنولوجيا املعلومات والتصنيف          
 .املناطق حيثما وجدتأو مكاتب 

 املدير العام هليئة التعداد  )أ ( 
املديــر العــام هــو الشــخص املســؤول عــن الــتعداد ضــمن اهليكلــية   

وهـو الشـخص الـذي يتوىل أقصى مسؤولية         . التنفـيذية هليـئة اإلحصـاء     
تنفــيذية عــن كــل جوانــب الــتعداد ويــتوىل يف الــنهاية مســؤولية حتقــيق  

 .تقاريره إىل مدير هيئة اإلحصاءوهو عادة يرفع . أهداف التعداد
 :ميكن حتديد مسؤوليات املدير العام كاآليت

 وضع االجتاهات االستراتيجية لربنامج التعداد؛  )أ ( 
 وضع التوقعات والنواتج؛ )ب(
تــويل مســؤولية تقيــيم واعــتماد جــدوى بــرنامج الــتعداد    )ج(

 وحتقيق النواتج؛
تطلــبات فــئات ضــمان اســتيفاء نطــاق بــرنامج الــتعداد مل  )د(

 أصحاب املصلحة احلقيقية؛
تقــدمي املشــورة بشــأن قضــايا االســتراتيجية للمشــاركني    ) هـ (

 مباشرة يف التعداد؛
ــات     )و (  ــع توقعـ ــتوافقني مـ ــاق مـ ــود واإلنفـ ــمان أن اجلهـ ضـ

 أصحاب املصلحة احلقيقية؛
إبقـاء نطـاق بـرنامج التعداد حتت السيطرة عندما حتدث            )ز ( 

 ورة للتغيري؛القضايا الناشئة ضر
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  هيكل اإلدارة العليا  ٦ –الشكل أوالً 

 
ــيق بــني االخــتالفات يف الــرأي والــنهج فــيما بــني        ) ح ( التوف

 أصحاب املصلحة احلقيقية وتسوية الرتاعات النامجة عنها؛
ــية لــلمديرين       ) ط ( ــبالغة األمه ــتوقعات والقــرارات ال ــالغ ال إب

 العامني هليئة اإلحصاء؛
 د املشروع؛ختصيص موار )ي(
ــرنامج     )ك( ــة مشــكلة هلــا مدلــوالت كــبرية عــلى ب معاجلــة أي
 .التعداد

 نواب املدير العام )ب(
يـتوقف عـدد العـاملني عـند هذا املستوى على أوضاع البلد املعين              

ويــرفع هــؤالء تقاريــرهم مباشــرة إىل املديــر . وحجــم مشــروع الــتعداد
 . دورة التعدادالعام وميكن أن يتولوا املسؤولية عن عدة أطوار من

وميكـن حتديـد مسـؤولياهتم باعتـبارها مساعدة املدير العام يف كل             
ويشكّل نواب املدير العام    . جماالت املسؤولية املدرجة يف القائمة أعاله     

حلقـة وصـل رئيسـية يف سلسـلة االتصال فيما بني مديري املشروعات              
دورهم و. وإدارة هيـئة التعداد واجملاالت األخرى ضمن هيئة اإلحصاء        

 من دور املدير العام وهم يشاركون مشاركة وثيقة يف   “عملية”أكـثر   
 .األنشطة اليومية لفرق املشروعات

 مديرو املشروعات )ج(
يف هــذا اهلــيكل، خصــص مديــر مشــروع لكــل طــور مــن أطــوار   

ومديــرو املشــروعات مســؤولون عــن عــدة فــرق مشــروعات  . الــتعداد
وعلــيهم جدولــة ورصــد . تشــكّل لكــل طــور مــن أطــوار دورة الــتعداد

كافــة أنشــطة أعضــاء فــريق املشــروع املعــين وينــبغي حتديدهــم بصــورة  
 .مستقلة يف خطة العمل

 :وميكن حتديد مسؤوليات مديري املشروعات كاآليت
 وضع خطط املشروعات واحلفاظ عليها؛ )أ ( 
إدارة ورصد أنشطة املشروع باستخدام خطط وجداول        )ب(

 تفصيلية؛
 ر حسب املطلوب إىل نواب املدير العام؛رفع التقاري ) ج (

 إدارة توقعات أصحاب املصلحة احلقيقية؛  )د( 
ــة أصــحاب املصــلحة       ) هـ ( ــع كاف ــباط م ــيفة االرت ــيام بوظ الق

 احلقيقية يف املشروعات؛
تشــجيع التواصــل فــيما بــني كافــة أصــحاب املصــلحة        )و ( 

 احلقيقية يف املشروعات؛
 لفنية؛التفاوض على حل املشاكل ا )ز ( 
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 إجناز املشروع يف الوقت احملدد ويف حدود املوازنة املقررة؛ )ح(
 ضمان جودة نوعية النواتج؛ )ط(

 فرق املشروعات ) د (
عـند وضع اخليارات املتصلة مبختلف القضايا االستراتيجية، ينبغي       

صــقل هــيكل اإلدارة مبــا يســهل تشــكيل فــرق املشــروعات بالــتوازي،  
 .ت مسؤولية واسعةحبيث يعىن كل منها مبجاال

 
مبا يبني اهليكلية   ) ٦ -الشكل أوالً   (وميكـن تقسيم هيكل اإلدارة      

 .٧ -اخلاصة بكل قائد مشروع كما يف الشكل أوالً 

   هيكل فريق املشروع ٧ –الشكل أوالً 

وينــبغي أن يــتوىل كــل فــريق مشــروع مســؤولية االتصــال، عــلى    
ــع أصــحاب املصــلحة احلقيقــ    ــم، م ية شــاملني اجملــاالت  املســتوى املالئ

األخرى يف فريق التعداد، واجملاالت األخرى يف هيئة اإلحصاء الوطنية           
ــية مــن خارجهــا    ــية  (وأصــحاب املصــلحة احلقيق ــئات احلكوم مــثل اهلي

 ).األخرى
 :وتتوىل فرق املشروعات املسؤولية عن

 إجناز مهام املشروع حسب اجلدول الزمين املتفق عليه؛  )أ( 
ملشــروع حســب مســتويات اجلــودة املــتفق   إجنــاز مهــام ا )ب(

 عليها واملقبولة؛
 .إجراء استعراضات زمالية لنواتج املشروع )ج(

وهبـدف ضـمان وجود أكرب نطاق ممكن من تنسيق األنشطة فيما            
بــني خمــتلف فــرق املشــروعات، مــن املستصــوب وضــع هــذه الفــرق يف 

ع مثالً، كون موق  (وإن مل يكـن ذلـك ممكـناً لسـبب مـا             . مكـان واحـد   
أصـحاب املصـلحة احلقيقـية من ذوي اخلربة أو املتطلبات احملددة بعيداً             

، ينـبغي إفساح اجملال لقدر كاف       )عـن املوقـع الرئيسـي لوضـع الـتعداد         
ــرق         ــتلف ف ــني أعضــاء خم ــيما ب ــاءات الشخصــية ف ــن التواصــل واللق م

 .املشروع

ومـع تقـدم العمـل عـلى وضـع الـتعداد، ينـبغي توقع ازدياد حجم                 
 وضع التعداد، وذلك ألن مستوى التفاصيل املطلوب    فـرق مشروعات  
ويف النهاية، من املرجح أن تشكّل هذه الفرق أساس . يف عملهم يزداد

كمــا ينــبغي أن . فــرق اإلدارة الرئيســية الــيت تضــطلع بعملــيات الــتعداد
 .يتضمن هيكل فرق املشروع عنصراً لتسهيل هذا التطور

 جملس إدارة املشروع )هـ(
ملشروع جمموعة رفيعة املستوى تتألف من ممثلني عن جملس إدارة ا 

ــتعداد، وجمــاالت     ــرنامج ال أصــحاب املصــلحة احلقيقــية الرئيســيني يف ب
وميكن أن يرأس املدير العام هليئة التعداد       . أخـرى داخـل هيئة اإلحصاء     

 .جملس إدارة املشروع
وينـبغي الـنظر إىل جملـس إدارة املشــروع باعتـباره هيـئة استشــارية      

. املشـورة لـلمدير العـام بشـأن الـتوجهات والقضايا االستراتيجية           تتـيح   
ويف املـراحل األوىل من التخطيط للتعداد، من املهم جداً تنسيق أنشطة   

ومما يسهل هذا كثرياً    . الـربنامج املتباينة وإدراك أوجه االعتماد املتبادل      
 .تشكيل هيئة كمجلس إدارة املشروع

ن هيـئة اإلحصاء يف جملس      وميكـن ملمـثلني عـن جمـاالت أخـرى مـ           
إدارة املشــروع أن يكونــوا قــادرين عــلى تقــدمي املشــورة املتخصصــة       

وميكـن أن يكـون هـؤالء املمـثلون من          . الرفـيعة املسـتوى لـلمدير العـام       
 .جماالت متخصصة كتكنولوجيا املعلومات

وعــند ابــتداء  أطــوار العملــيات ، يكــون معظــم دور جملــس إدارة 
نـه ميكـن أن يكـون له دور مسـتمر يف حتديـد        إال أ. املشـروع قـد أجنـز   

 .اجتاهات استراتيجية التعداد القادم
 استخدام اللجان االستشارية )و(

يعتــرب جملــس إدارة املشــروع واحــدة مــن بــني عــدة آلــيات ميكــن    
ملديــري الــتعداد اســتخدامها للوصــول، مــن خــالل عملــية رمســية، إىل   

ومما جيدر  . خربات الفريق مستويات اخلربة النظرية والعملية اليت توسع       
وال ميكن اعتبارها   . تأكـيده أن هـذا هـو الـدور الرئيسـي هلـذه الـلجان              

 .حتلالً ملديرين التعداد من مسؤولية إدارة عملية التعداد
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ويف العديـد مـن احلـاالت، مـن شأن طريقة وضع األنظمة الرمسية              
ية اللتني  الـيت تعـتمدها اهليـئة أن تبني هيئة االستعراض واهليئة االستشار           

ومـن املقترح أن اجملموعات التالية ضرورية لضمان        . ينـبغي إشـراكهما   
 :أن عملية وضع التعداد ستنظر يف كافة القضايا الرئيسية

، وذلك لضمان  فـريق اسـتعراض تكنولوجـيا املعلومات        )أ( 
أقصـى حـد مـن كفـاءة اسـتخدام التكنولوجـيا، دون أن يكون الفريق                

  جداً من كافة جوانب هذا اجملال؛الذي يضع التعداد متمكناً
واحـدة أو أكـثر مـن جمموعـات اسـتعراض مستخدمى             )ب(
، وذلــك لضــمان أن آراء األشــخاص الذيــن يشــّغلون األنظمــة   الــنظام

 تؤخذ يف االعتبار؛
ــات االستشـــــارية      )ج( ــثر مـــــن اجملموعـــ ــدة أو أكـــ واحـــ

يف ، لــتقدمي املشــورة بشــأن احلاجــة إىل الــنواتج اإلحصــائية  للمــتعاملني
وهذه اجملموعات مفيدة بصورة خاصة كوسيلة ملعاجلة       . جماالت حمددة 

 جماالت االهتمام الناشئة؛
على سبيل  (، عند االقتضاء،    فـرق استشارية فنية أخرى     )د(

ــناهج وضــع      ــريق املتخصــص يف طــرق وم ــثال، ميكــن أن يكــون الف امل
ق وميكن أن يكون فري. الـتعداد مفـيداً يف حتديد معدالت أخذ العينات     

مـــن األخصـــائيني يف شـــروط العمالـــة مفـــيداً إذا كـــان جمـــال األجـــور 
 ).وشروط العمل معقّداً

ونكـرر أنـه ينبغي االستفادة إىل أقصى حد ممكن من هذه اللجان             
عـلماً بـأن دورهـا الرئيسي هو تقدمي      . يف طـوري التخطـيط والتحضـري      

 ومــن غــري. املشــورة بشــأن قضــايا االســتراتيجية أو قضــايا فنــية حمــددة 
املـرجح أن تكون هذه اللجان قادرة على االستجابة السريعة حلل قضايا            

 . واملكثفةالتفاصيل اليت ميكن أن تظهر أثناء مراحل التعداد القصرية

 الفرق بني طوري وضع وعمليات التعداد ) ز (
مـع أن هـيكل اإلدارة العلـيا يقـام مـن حيـث املبدأ من أجل دورة                  

مـة كافة أجزاء ذلك اهليكل فعلياً يتباين        الـتعداد برمـتها، فـإن مـدى إقا        
ومــن اجلديــر بالذكــر أن هــياكل اإلدارة    . عــلى مــدى دورة الــتعداد  

املفضــلة وهنجهــا خيــتلفان يف طــور العملــيات يف إطــار الــتعداد عمــا يف  
 .طور وضع التعداد

ويـتألف طـور الوضـع مـن التخطـيط والتحضـري، وهياكل اإلدارة              
ــتألف مــن   . املفّصــلة مناســبة هلــذا الطــور  ــيات فهــي ت أمــا أطــوار العمل

ــتوزيع  ــية، واملعاجلــة وال وهــذه أمــور تتطلــب مــناهج  . العملــيات امليدان
وطـرق خمـتلفة تـبعاً لطبـيعة قـوة العمـل املعنية، واملهام اليت جيري القيام                 

 .وهذا ما ستتم مناقشته يف األقسام التالية. هبا خمتلفة متاماً
   إدارة جوانب العمليات- ٣

العملـيات، يعـىن برنامج التعداد بإدارة العمليات مدفوعاً         يف طـور    
 .بنواتج أنظمة الرصد اليت تقام يف طور وضع التعداد

ويف طـور العملـيات، يـتم توسـيع اهلـيكل العـام خلدمة احتياجات               
ومـن األمـثلة عـلى ذلـك إمكـان توسـيع هـيكل إدارة        . إدارة العملـيات 

 .٨ –الً العمليات امليدانية حسبما يبني الشكل أو

   هيكل إدارة العمليات امليدانية ٨ –الشكل أوالً 

 

مدير املشروع
العمليات امليدانية

مكتب املنطقة
إدارة العمليات

موظفو مكاتب
املناطق اآلخرون

مديرو/نواب
مديري املناطق

مشرفون

عدادون



 ٢٨

أي (وتفاصـيل إدارة أطـوار العملـيات الـثالثة الرئيسـية يف التعداد              
مبيـنة يف الفصـول ذات الصلة       ) العملـيات امليدانـية، املعاجلـة، والـتوزيع       

ــنظر يف العناصــر الرئيســية   . مــن هــذه املطــبوعة  ــه مــن اجلديــر ال غــري أن
 .احملددة املطلوبة بصورة عامةللهياكل 

 طور العمليات امليدانية )أ ( 
مـن بـني العناصـر الرئيسـية هلـيكل العمليات امليدانية أهنا ال بد أن                 

وهــذا مــا حيــتاج إلــيه إلتاحــة املعــرفة احمللــية   . تكــون متــباعدة جغرافــياً
املطلوبــة لضــمان جــودة نوعــية العــد وســرعة احلصــول عــلى املشــورة    

 .ريني بالنسبة للعدادينواإلشراف اإلدا
ومـن غـري املمكـن تقريـر الطـريقة الـيت يـتم فـيها حتقيق ذلك نظراً                   

وتبعاً ملرافق االتصال والبنية    . ألن املـوارد املـتوفرة ختتلف من بلد آلخر        
األساسية األخرى املتوفرة يف بلد ما، من الشائع بالنسبة هليكل اإلدارة           

رة يف العاملني يف العمليات     األساسـي إشراك ثالث أو أربع طبقات إدا       
 :امليدانية، كاآليت

 مدير منطقة؛  )أ( 
 نائب مدير منطقة ؛ )ب(
 مشرف؛ )ج(
 .عداد )د(

وميكـن دمـج املسـتويني األول والـثاين إذا كـان مـن املمكن حتقيق              
ومن املرغوب فيه   . األهـداف االتصـالية واللوجسـتية بثالث جمموعات       

رمـية حسـبما وصف أعاله هبدف       تقلـيل عـدد املـراحل العموديـة يف اهل         
تسـهيل االتصـال املباشـر بـني العـاملني يف العد واملديرين يف املستويات        
األعـلى، وضـمان تشـجيع كـل مسـتوى مـن مسـتويات العـاملني على                 
قــبول املســؤولية عــن عمــلهم بــدالً مــن االتكــال عــلى أعمــال موظفــي  

 .جهاز التفتيش يف التغطية على األخطاء
تعظيم التواصل فيما بني وحدات اإلدارة لضمان       ومن املهم أيضاً    

 .اتساق اعتماد أفضل أساليب العمل يف كافة اجملاالت
وتـتألف قـوة العمل امليدانية النموذجية بصورة رئيسية من عاملني           

ولضمان حتقيق األهداف يتطلب    . يقومـون مبهـام حمـددة مطلوبـة منهم        
. ئمني يف هيئة التعداداألمر توفري عنصر اإلدارة املساعد من موظفني دا     

وميكــن إتاحــة عنصــر اإلدارة هــذا بفعالــية مــن خــالل مكاتــب املــناطق 
ويف احلاالت األخرى، قد يكون من املمكن استخدام        . حيثما وجدت 

مـثالً، مـن وزارة التربية، حيثما كان ذلك يعترب        (هـياكل إدارة أخـرى      
 ).نفّعاالً من حيث األهداف الوطنية استخدام املعلمني كعدادي

ويف معظــم الــبلدان هــناك أيضــاً جمموعــات فرعــية خاصــة مـــن        
على . السـكان تتطلـب إجراءات إدارة حمددة لضمان جناح عملية العد       

ــية       ــئات ثقاف ــتألف هــذه اجملموعــات مــن أعضــاء ف ــثال، قــد ت ســبيل امل
مثالً، (، أو أشخاصاً من املعاقني      )مـثالً، أقلـية أصـلية     (حضـارية حمـددة     

أو يعيشـــون يف )  مهـــارات القـــراءة الضـــعيفةفـــاقدي البصـــر، أو ذوي
ويف كل من   ). مـثل، جمموعـات األقليات الرّحل     (أوضـاع خاصـة هبـم       

هـذه احلـاالت، يتطلب األمر استراتيجية حمددة تتضمن هياكل اإلدارة           
 .الضرورية

 طور املعاجلة )ب(
إن جنـاح طـور املعاجلـة يف الـتعداد حتـدده بصـورة رئيسية اهلياكل                

ويـناقش القسـم جـيم مـن الفصل الرابع          . ة عملـية املعاجلـة    املقامـة إلدار  
 .اهلياكل اليت ميكن أن تقام يف كل من مراكز املعاجلة

إال أنـه إذا كانت املعاجلة تتم يف عدد من املواقع الالمركزية، فإن             
ففـي سـيناريو الالمركـزية هناك       . هـناك حاجـة إىل طـبقة إدارة إضـافية         
عيد الـبلد املعين جلوانب العمليات      حاجـة قويـة للتنسـيق العـام عـلى صـ           
لذلـــك، مـــن الضـــروري إشـــراك . وضـــبط النوعـــية يف مهمـــة املعاجلـــة

املديـرين عـلى الصـعيد القومـي املسؤولني عن هذه اجلوانب من عملية              
 .املعاجلة

 طور التوزيع )ج(
هـناك عـدد مـن اخليارات املمكنة بشأن هيكل إدارة طور التوزيع       

 : اهلامة اليت ينبغي توفرها فهيأما املتطلبات. يف التعداد
ــد       )أ(  ــزة الع ــع أنظمــة وأجه ــتمام كــبري للتنســيق م ــالء اه إي

 واملعاجلة؛
إيـالء االهـتمام الـالزم الستخدام التصنيفات املعيارية يف           )ب(

 جمموعة النواتج برمتها؛
إجـــراءات مبنـــية عـــلى جمموعـــة واضـــحة مـــن أهـــداف   )ج(

 .مستعملي البيانات

  املشـــــروع هبـــــدف إدارة اجلـــــداول الزمنـــــية    أدوات إلدارة  ) د(
 والنواتج األخرى

ومـن املستصـوب أنـه عـند حتضـري الـنواتج ينبغي إقامة فرق تسند                
ــر     ــلى مـــدى دورة تطويـ ــددة عـ ــتجات حمـ ــر منـ ــؤولية تطويـ ــيها مسـ إلـ

أمـا الـنهج الـبديل، الـذي ال ينصح باستخدامه، فهو طريقة      . املنـتجات 
سـؤولية جوانـب خمتلفة من      خـط التجمـيع حيـث تـتوىل فـرق خمـتلفة م            

 .تطوير املنتجات
إن مـن شأن هنج فريق العمل املستصوب أن يعطي أعضاء الفريق            
اإلحســاس بااللــتزام بالــنواتج وضــمان اتســاق الــنهج بشــأن تطويــر        

ومن األفضل حتديد حدود مسؤولية الفريق يف ضوء        . منـتجات حمـددة   
ب اعتماد هنج  وقد يكون من املطلو   . مسـتوى تعقّـد املنـتجات املتصور      

ــيها     ــيانات ف ــبلدان الــيت لــيس لــدى معظــم مســتخدمي الب خمــتلف يف ال
القـدرة عـلى الوصـول إىل أجهـزة حاسوب ، أو توىل فيها أمهية كبرية       
إلتاحـة الـنواتج لفئات حملية، مقارنة بالبلدان اليت لديها أنظمة متطورة            

الل شبكة مثالً، من خ  (حلفـظ البـيانات متـرر املعلومات فيها الكترونياً          
 ).االنترنت أو األقراص املدجمة
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وحيـثما كانـت الـنواتج املطلوبـة بسيطة نسبياً، فإن النهج املقترح         
. هو هيكلة الفريق على أساس املواضيع الرئيسية اليت يغطيها كل فريق          

عـلى سـبيل املـثال، ميكـن أن يـتوىل فـريق مسـؤولية الـنواتج الدميغرافية                  
 .خر مسؤولية مواضيع القوى العاملة، إخلاألساسية ويتوىل فريق آ

ــا تتطلـــب اســـتخدام    ــبياً، أو أهنـ وإذا كانـــت الـــنواتج معقـــدة نسـ
تكنولوجيا أكثر تطوراً، قد يكون من األكثر مالءمة استناد الفرق إىل           

ولذا، ميكن أن يركز فريق على      . منـتجات فـردية أو خطـوط منتجات       
 .املنتجات االلكترونيةاملطبوعات الورقية بينما يركز فريق آخر على 

   تقييم وشراء احلواسيب والربامج اجلاهزة-هاء 

   مقدمة- ١
مـن بـني األمـور اجلوهـرية فـيما يـتعلق بشـراء احلواسيب والربامج          
اجلاهـزة فهـم الغـرض مـنها وكيفـية مالءمـة هـذا الغـرض خلطة التعداد              

ل اختاذ  عـلماً بأن الفهم التام ملتطلبات النظام من شأنه أن يسه          . العامـة 
 .قرار الشراء واملفاضالت بني وظائفه وحتديد تكلفته

فعـلى سـبيل املـثال، عـند تطويـر نظام معاجلة البيانات ينبغي اختاذ               
ــبغي       ــيت ينـ ــيانات الـ ــر البـ ــريقة حصـ ــثل طـ ــل مـ ــأن عوامـ ــرارات بشـ قـ
اسـتخدامها، والتنقـيح واملعاجلـة اللـذان يطـبقان على البيانات، وكيفية             

وهذه قرارات ينبغي اختاذها يف وقت مبكر       . هاختـزين البـيانات وتوزيع    
إلتاحــة مــا يكفــي مــن الوقــت لتقيــيم وشــراء مــا يلــزم مــن احلواســيب  

 .والربامج اجلاهزة
وامليزانـية املـتاحة للمشـروع عامل حيوي أيضاً يف اختاذ القرارات            

كما أن تكاليف استخدام العاملني     . بشأن احلواسيب وبراجمها اجلاهزة   
ات ومستوى البنية األساسية احلاسوبية اعتبارات هامة       يف إدخـال البيان   

فبالنسـبة ملشـروع مـنخفض املوازنـة، قـد ال يكـون مـن املمكن                . أيضـاً 
ــثة، إال أن اســتخدام تكنولوجــيا      ــتطورة حدي ــزة م ــع أجه شــراء وتوزي
معلومـات أقـل تقدمـاً قـد يتـيح وفـورات فضـالً عـن الزيادة الكبرية يف            

 .فائدة نواتج التعداد
ن تشرع اهليئات رمسياً يف تقييم وشراء احلواسيب وبراجمها         وقبل أ 

ــنم هــذه الفرصــة لبحــث واستقصــاء اخلــربات       ــيها أن تغت اجلاهــزة، عل
ويف هذه الفترة،   . العملـية للمؤسسات األخرى اليت لديها أنظمة مماثلة       

قـد يكـون مـن املمكـن احلصـول عـلى إصـدارات مـن الـربامج اجلاهزة                   
ــباراتميكــن اســتخدامها ألغــراض ا  ــن   . الخت ــذا أن ميكّ ومــن شــأن ه

ــات و     ــم األفضــل إلمكان ــالع والفه ــن االط ــئات م أو حمدوديــات /اهلي
وهـذا أمـر قـد تكـون له قيمة كبرية عند وضع معايري      . األنظمـة املعنـية  

 .التقييم، حسبما توجزها األقسام التالية

   تقييم برامج احلاسوب اجلاهزة- ٢
اهـزة هـناك العديـد من       قـبل شـراء وتركيـب بـرامج احلاسـوب اجل          

القضـايا الـيت ينـبغي الـنظر فـيها، ومن الضروري تقييم هذه الربامج يف                
أما املعايري البالغة األمهية فهي تتوقف على . ضوء معايري واضحة حمددة   

وأهم معيار  . ما تستخدم الربامج من أجله ومدى تعقّد املهام والربامج        
 .واصفات املطلوبةهو أنه من املمكن تطوير برنامج يستويف امل

 :وهناك معايري أخرى ممكنة تشمل ما إذا كان
  الربنامج اجلاهز سهل التعلم واالستخدام؛  )أ ( 
 وأنه أداة متكاملة تتيح هنجاً مشتركاً؛ )ب(
ــة     )ج( ــية اخلاصـ ــهلة للواجهـــات البيئـ ــر سـ ــئة تطويـ ــناك بيـ هـ

 باملستخدم؛
ني، هـناك بيــئة تطويــر ســهلة االســتخدام بالنســبة للمــربجم  )د(

 واالختبار وبرامج   (configuration)تشـمل إدارة الـتكوين التجهـيزى        
ــدرج      ــات تـ ــعف وإمكانـ ــاط الضـ ــمن نقـ ــاء ، وتتضـ ــحيح األخطـ تصـ

 اخلطوات؛
الـربنامج اجلاهـز قـادراً عـلى عـرض األشياء املطلوبة مثل           ) هـ (

 صور االستمارات، عند االقتضاء؛
ة املسؤولة عن   للـربنامج اجلاهز قيمة استراتيجية للمؤسس      ) و (

ــة     ــية اخلاصـ ــية الوطنـ ــية األساسـ ــن البنـ ــرى مـ ــر أخـ ــتعداد، أو عناصـ الـ
 بتكنولوجيا املعلومات؛

الـربنامج اجلاهـز متوافقاً مع االجتاهات الراهنة يف صناعة           ) ز (
 الربامج؛
هناك خربة حالياً يف استخدام الربنامج يف اهليئة املعنية أو           ) ح(

 :خارجها
يون أو اخلارجيون ذوو خربة     هل العاملون الداخل   ’١‘

 بالربامج اجلاهزة املتاحة؟
 ما هو مستوى التدريب واملساندة املطلوب؟ ’٢‘
 ما هي املساندة اليت يقدمها موّرد الربنامج؟ ’٣‘

ــوة املــوّرد واســتمراريته عــلى األمــد     )ط( ــيل عــلى ق هــناك دل
 الطويل؛

 الربنامج يتم احلصول عليه حملياً أو من اخلارج؛ )ي(
مؤسسـة أعمـال راسـخة القدمـني تتـيح منتجات معروفة         )ك(
 :جداً

ــية يف      ’١‘ ــع االجتاهــات احلال ــتوافق م ــربنامج م هــل ال
 قطاع صناعة الربامج اجلاهزة؟

 هل املوّرد مؤسسة سليمة مالياً؟ ’٢‘
وينـبغي أن تضـم عملـية االختـبار لتقيـيم بـرنامج حاسـوب جاهز                

 :على األقل اخلطوات التالية
 على نسخ االختبار؛احلصول   )أ ( 
وضـع االختـبارات األّولـية، واختـبار جمموعات البيانات           )ب(

إلثبات أو دحض قدرة الربنامج اجلاهز على الوفاء مبجموعة الوظائف          
 الرئيسية املطلوبة؛
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 ملاذا استخدام نظام املعاجلة املتكامل للحواسيب الصغرية

الفلســطيين اســتخدام نظــام املعاجلــة املــتكامل  ، قــرر مكتــب اإلحصــاء املركــزي  ١٩٩٧أثــناء تعــداد عــام  
 :وقد استند هذا القرار إىل املعايري التالية. للحواسيب الصغرية يف معاجلة بيانات التعداد

 الربنامج اجلاهز خضع الختبارات كثرية يف التعدادات؛  )أ( 
كان استخدامه يف مواضيع    الربنامج كان مصمماً بصورة رئيسية ملعاجلة بيانات التعدادات، ولكن مع إم           )ب(

 أخرى؛
 اخترب الربنامج مرات كثرية واستخدم يف تعدادات؛ )ج(
 كان الربنامج حيّدث باستمرار من جانب اهليئة املعنية؛ ) د (
 كانت املساندة الفنية متوفرة؛ ) هـ(
 أوصت به األمم املتحدة؛ ) و (
 سوب، وتتبع وجدولة االستمارات؛كان ميكن استخدامه إلدخال البيانات، والتنقيح باحلا ) ز (
 كان قادراً على احتواء ضوابط وتدقيقات يف نظام املعاجلة؛ )ح(
 كانت الوثائق بشأن الربنامج متوفرة؛ )ط(
 كان الربنامج قابالً للتحميل بالبيانات؛ )ي(
 .كان الربنامج سهل االستخدام )ك(

 
ــوب يف     )ج( ــام احلاسـ ــلى نظـ ــوالت عـ ــيل املدلـ ــع تفاصـ وضـ
 ة؛املؤسس
ــيما      ) د(  ــاذج إيضــاحية ف ــية ومن ــع مرجع ــلى مواق احلصــول ع

وميكن توسيع  . يـتعلق باملوّرد ومنتجاته وقياس مدى رضا مستخدميها       
نطـاق هـذا األمـر بالوصول إىل لوحات اإلعالنات ومواقع املناقشة إن             

 .كان االتصال بشبكة االنترنت متاحاً
الـتأكد من وجود    إذا كـان الـربنامج منـتجاً اسـتراتيجياً،           )  هـ (

 آلية مساندة سليمة ومن أن نوعية املعلومات ونطاقها مقبوالن؛
 إجراء اختبارات وفق معايري موضوعة سابقاً؛ ) و (
تقيــــيم وتوثــــيق السياســــة املعــــتمدة بشــــأن التحديــــث   ) ز (

 واالستكمال؛
 حتديد التكلفة التامة؛ )ح(
 وضع تقرير عن عملية التقييم )ط(

 اسوب اجلاهزة  شراء برامج احل- ٣
ميكـن شـراء بـرامج احلاسـوب اجلاهـزة املـتعلقة بأجهـزة حاسوب               

 :خمتارة بعدد من الطرق، منها
شـراء بـرنامج كـامل جاهـز لالستخدام ال يتطلب املزيد             )أ ( 

 من التطوير؛

شــراء بــرنامج ميكــن زيــادة تطويــره مبــا يالئــم أنشــطة        )ب(
 تعدادات حمددة؛

ة عــلى توريــد جمموعــة   الــتعاقد مــع جهــة خــارج اهليــئ     )ج(
 وظائف حمددة ألجزاء من النظام؛

الــتعاقد عــلى توريــد بــرنامج حاســوب طــور خارجــياً        )د ( 
 ألنظمة كاملة؛

احلصــول عــلى بــرنامج جاهــز جمــاين مــثل نظــام املعاجلــة    )هـ ( 
 ).انظر أدناه(املتكامل للحواسيب الصغرية 

ربجمية اليت   مثاالً على بعض التطبيقات ال     ٨ -ويتـيح اجلـدول أوالً      
وقـد مت تقييم جمموعات  . ميكـن اسـتخدامها ملعاجلـة بـيانات الـتعدادات       
 :الربامج هذه تبعاً ألدائها وفق املعايري التالية

 حجم البلد املعين؛  )أ( 
 إدخال البيانات؛ )ب(
 التنقيح؛ ) ج (
 سرعة اجلدولة؛ ) د (
 اجلدولة؛ ) هـ (
 .إنتاج مواد جاهزة للتصوير والطباعة )و  (



 ٣٢

 هنج إقليمي بشأن معاجلة بيانات التعداد

لكـي يـتم تـبادل اخلربة املتوفرة يف جمموعة من البلدان وتسهيل فعالية تكاليف               
أنشـطة التدريـب، ميكـن جملموعـة الـبلدان املعنـية اعـتماد هنـج مشترك بشأن معاجلة                   
بـيانات الـتعدادات حيـثما كانـت هـناك خـربة عملـية مشتركة يف إجراء التعدادات             

فقــد اعــتمدت جــزر احملــيط اهلــادئ الصــغرية مــن أجــل جولــة    . بــني تلــك الــبلدان 
فقـد وافقـت عـلى استخدام برامج        .  مـثاالً عـلى هـذا الـنهج        ٢٠٠٠تعـدادات عـام     

وأدى هذا إىل تطوير شبكة إقليمية لتسهيل أنشطة    . جاهـزة متسقة ملعاجلة البيانات    
 .لدانالتدريب إقليمياً وتبادل اخلربات فيما بني هذه الب

  تقييم برامج احلاسوب اجلاهزة ملعاجلة بيانات التعداد  ٨ –اجلدول أوالً 

 الربنامج حجم البلد إدخال البيانات التنقيح سرعة اجلدولة اجلدولة جاهز للتصوير والطباعة

ممتاز ولكن  ممتاز
يتطلب عاملي 
 معاجلة مؤهلني

ممتاز، ولكنه  ممتاز
يتطلب عاملي 
 معاجلة مؤهلني

صغري، متوسط،  ممتاز
 )أ ( IMPS أو كبري

صغري، متوسط أو  جيد حسن ممتاز جيد حسن
 كبري

XTABLE/PCEdit 

بدون قيود (ممتاز،  ممتاز ممتاز جيد ضعيف
 )زوجية

 )ب(BLAISE صغري أو متوسط

 )ج(ISSA صغري أو متوسط ممتاز ممتاز حسن جيد ضعيف
 )د(EPI-INFO صغري جيد حسن جيد غري منطبق ضعيف
 )هـ(+WinR صغري أو متوسط غري منطبق غري منطبق ممتاز جيد ال
صغري، متوسط،  غري منطبق غري منطبق ممتاز جيد جيد

 أو كبري
PC-AXIX 

 ــــــــــــــــــــ
 C. Ellis, “Census Data Processing Strategies”, Seminar on Strategies for the 2000 Round of Census in the Pacific; Nadi, Fiji, 8-12: املصــدر 

December, 1997), (PAC/SEM/97/6). 

 .نظام معاجلة متكامل باحلاسوب الصغري )أ ( 

 .نظام ملعاجلة االستقصاءات )ب(

 .نظام متكامل لتحليل االستقصاءات ) ج(

 .برنامج حاسوب خاص بعلم األوبئة ) د (

 . بنظام النوافذاسترجاع احلاسوب الصغري لبيانات املناطق الصغرية ) هـ (



 ٣٣

 جمموعة الربامج اجلاهزة )أ ( 
وأصـبح اسـتخدام جمموعـات الـربامج اجلاهـزة، عوضـاً عـن وضع               
بـرامج ملهـام حمـددة، أسـلوباً معـتمداً يف العديـد مـن اجملاالت يف قطاع                  

 :وأهم أسباب ذلك ما يلي. اإلعالم واملعلومات
تـــبطة اخنفـــاض املخاطـــر والتكالـــيف واملـــدة الزمنـــية املر   )أ( 

 بتطبيق حلول ثبت جناحها على االحتياجات املقر هبا؛
اخنفـاض التكالـيف الثابـتة الالزمـة لصـيانة الـنظام الناجم           )ب(

عــن طــريق توريــد جمموعــات بــرامج مــن موّرديــن ملــتزمني بصــيانتها    
 .باستمرار

ومــع أن املــربر املــنطقي الســتخدام جمموعــات الــربامج اجلاهــزة       
. هليـئات خاب أملها من نتائج استخدامها  واضـح، إال أن العديـد مـن ا        
 :واملشاكل األكثر ظهوراً هي

ــئة        )أ(  ــبات اهلي ــة ومتطل ــائف اجملموع ــني وظ ــتوافق ب ــدم ال ع
 املعنية؛
 مستوى التعديل املطلوب لضمان جناح استخدامها؛ )ب(
 عدم مرونة اجملموعة يف الوفاء باحتياجات اهليئة املتغرية؛ ) ج (
 الالزمة؛مستوى الصيانة  ) د (
 عدم كفاية مستوى املساندة اليت يتيحها املوّرد؛ ) هـ (

 سوء اختيار اجلهة املوّردة؛ )و ( 
 .مقدار اجلهود الالزمة لتشغيل اجملموعة على أنظمة قائمة )ز  (

واملشـاكل اآلنفـة الذكـر ميكـن عزوها يف معظم األحيان إىل عدم              
 تقيــيم واختــيار كفايــة حتلــيل احتــياجات األنشــطة، أو ســوء إجــراءات

 .جمموعة الربامج، أو كال السببني
ــن خــالل         ــزة م ــات اجلاه ــلى اجملموع ــتم احلصــول ع ــا ي ــادة م وع
ــتحديد أن هــذه      ــتفاوض مــع املورديــن بعــد إجــراء دراســة تقييمــية ل ال

ومن الضروري النظر فيما إذا كان . املنتجات تؤدي األغراض املطلوبة
ن من املالئم احلصول    مـن املطلـوب احلصول على ترخيص موقعي أو أ         

وبالنسبة القتناء برنامج احلاسوب، هناك عادة     . عـلى تراخـيص منفردة    
جمـال للـتفاوض وميكـن احلصـول على  حسومات إذا كانت الكميات            

ــنظر يف ترتيــب ترخيصــي يســمح للعــاملني   . املشــتراة كــبرية وينــبغي ال
ن احلالـيني باسـتخدام الربنامج نظراً ألن يف ذلك بديل رخيص عادة أل            
 أن من الضروري شراء عدد من التراخيص أقل من جممل عدد من ميكن           

األسعار وهناك طرق أخرى جيدر النظر فيها مثل        . يستخدموا الربنامج 
 طــورت التفاضــلية، أي عــدد حمــدود مــن التراخــيص مــن املؤسســة الــيت  
 .الربنامج مع تراخيص غري حمددة بالنسبة ملدة استخدام الربنامج

  توريد جمموعة وظائف حمددة ألجزاءالتعاقد على )ب(
 من النظام 

جيـب توخـي الدقة يف حتديد وضبط خصائص ومواصفات برامج           
ولــذا . احلاســوب املطلوبــة خارجــية الــتطوير اخلاصــة بتطبــيقات حمــددة

ــتم      ــود وت ــيها يف العق ــبغي أن تكــون خاضــعة لشــروط منصــوص عل ين
مسي أو  ويسـتند هـذا عـادة إىل طلـب عطـاءات ر           . متابعـتها عـن كثـب     

. دفتر شروط وميكن أن تكون مرتبطة بشراء أجهزة احلاسوب الالزمة         
كمـا مـن الضـروري أن تكـون هـناك ممارسـات جيدة يف إدارة العقود                 
وإال ضـاع يف التنفـيذ العديـد مـن املـنافع الـيت أدخلـت يف إطـار عملية                    

 .التخطيط

 التعاقد على أنظمة برامج حاسوب جاهزة كاملة )ج(
ألكـثر بسـاطة ولكـن رمبـا األكـثر تكلفة التعاقد            مـن بـني الطـرق ا      

ــة متخصصــة يف وظــائف      ــرامج حاســوب جاهــزة كامل ــد ب عــلى توري
ــبارها    . حمــددة ــة ميكــن أن حتــدد باعت ــبات العام ــدمي  “فاملتطل شــرط تق

، وهذا ما يدع للمتعاقدين مهمة      ”البـيانات املـأخوذة من كل استمارة      
 طريقة أبسط بالنسبة   ومـع أن هـذه    . اقتـناء وتطويـر الـربنامج بأنفسـهم       

ــه مــن املــرجح أن تكــون أكــثر تكلفــة وتعــين أن      ــية، إال أن ــئة املعن للهي
االتصـال باملـتعاقد ينـبغي أن يكـون جـيداً جـداً لضمان كفاية تفاصيل                

كمـا يعين أنه ليس للهيئة قدر كبري من السيطرة          . املواصـفات املطلوبـة   
 .على عملية تطوير الربنامج

 لرباجمية داخلياً  تطوير التطبيقات ا- ٤
إذا مل تكـن هـناك بـرامج حاسـوب جاهـزة متوفرة، قد يكون من       

ــياً   ويــتوقف قــرار اختــاذ هــذا  . املمكــن تطويــر الــربنامج املطلــوب داخل
 :اإلجراء على عدد من العوامل، منها على سبيل املثال

 املوازنة املتاحة؛  )أ( 
االحتفاظ املهـارات التقنـية املتاحة يف اهليئة والقدرة على           )ب(

ــارات   ــذه املهــ ــيا   (هبــ ــاع تكنولوجــ ــتزايدة يف قطــ ــكلة مــ ــذه مشــ وهــ
 ؛)املعلومات

 اجلدول الزمين بشأن تطوير الربنامج؛ ) ج (
 .درجة تعقّد الربنامج املطلوب ) د (

ــيها       ــتعاقد عل ــياً أو مت ال ــرامج احلاســوب داخل ــر ب وســواء مت تطوي
قضايا تطويرها  خارج اهليئة، جيب اتباع السيطرة الشديدة نفسها جتاه         

ــاز    ( ــب جهـ ــتخدمة، وتدريـ ــيارية، واألدوات املسـ ــيس املعـ ــثل املقايـ مـ
 ).العاملني وااللتزام باجلدول الزمين

   تقييم االحتياجات من أجهزة احلاسوب- ٥
تـتوقف متطلـبات تقيـيم أجهـزة احلاسـوب عـلى طبـيعة األجهزة،               
ــرامج        ــة أو بـ ــزة قائمـ ــع أجهـ ــلة مـ ــة صـ ــود أيـ ــا ووجـ ــدى تعقدهـ ومـ

. وينـبغي وضع معايري تقييم شديدة لتقييم األجهزة قبل شرائها          .حالـية 
.  أعاله٢والعديـد مـن هـذه املعـايري هي نفسها املعايري املبينة يف القسم          

وقـبل إجـراء التقيـيم، جيـب أن تكون املواصفات قد وضعت لكي يتم               
وصـف شـروط األجهـزة بوضـوح، حبيـث يـتم اقتـناء األجهزة املناسبة                

 أو شـراء مباشـر إن مل يكـن هـناك سـوى موّرد               عـلى أسـاس مناقصـة،     
 .وحيد



 ٣٤

ويــتوقف عــدد . وينــبغي تشــكيل فــريق تقيــيم للقــيام هبــذه املهمــة 
األشـخاص املشـتركني يف الفـريق عـلى درجـة تعقّد أجهزة احلاسوب،              

. وعـدد تكويناهتا التجهيزية املختلفة اليت ينبغي تقييمها واملوارد املتاحة         
ق التقييم املعرفة الالزمة اليت متكنهم      وجيـب أن يكـون لـدى أعضاء فري        

 سواء من -مـن إبـداء رأي سـليم ومتسـق وغـري متحـيز جتـاه األجهزة             
مـنظور املهـارات التقنـية أو القـدرة على إدارة عملية التقييم مبوضوعية              

وغالــباً مــا تــتغري التكنولوجــيا بشــكل ســريع وهــناك  . عــلى مــر الــزمن
ومن املهم  . عقب إجناز التقييم  إمكانـية ظهور أجهزة حمّسنة أو جديدة        

تذكّر أنه على الرغم من الوعود اليت قد يقطعها البائع فيما يتعلق بأداء 
األجهزة، فإن أي قرار القتناء األجهزة اجلديدة جيب أن يكون مستنداً       

وينــبغي عــدم التســليم بــأن األجهــزة  . إىل عملــية تقيــيم كاملــة أخــرى 
 .أكثر مالءمة لتطبيقات التعداداحملّسنة هي بالضرورة أفضل أداء أو 

وجيـب أن تشـمل عملـية التقيـيم عدة مراحل لضمان دقة وكمال          
ــئة الـــيت     ــبار عمـــل األجهـــزة يف البيـ ــيم، ومـــن املهـــم اختـ ــية التقيـ عملـ
ستســتخدم فــيها، هبــدف الــتأكد مــن أهنــا ســتقوم بعمــلها عــلى الوجــه  

 .السليم يف بيئة اإلنتاج
 سوى جزء من التكلفة الكلية      وليسـت الـتكلفة الرأمسالـية األّولـية       

وهــي عــامل واحــد، ولكــنها ليســت العــامل . لألجهــزة بالنســبة للهيــئة
وهــناك عالقــة بــني الوفــورات  . الوحــيد أو األهــم، يف تقيــيم األجهــزة 

واملخاطر، وهذا يعين أن من احملتمل أن تكون األجهزة األرخص أكثر           
مستخدميها أو تكلفـة على األمد الطويل إذا مل تكن تستويف متطلبات    

 .إذا لزم إحالهلا قبل قيامها بالعمل املطلوب
ونوعــية األجهــزة هــي قضــية أخــرى ذات صــلة، إذ ميكــن جتمــيع  
بعـض أنظمـة احلاسـوب مـع بعضها باستخدام مكونات خمتلفة جاهزة             

ولكـن هـذا يتطلـب اختـبارات واسعة النطاق فضالً عن اختبار              . للبـيع 
تطمينات بأن توفر منتجات مماثلة     اندماج كافه املكونات، فضالً عن ال     

 .مضمون على أمد طويل
ومـن الضـروري وجـود جمموعـة مـن املقاييس املعيارية فيما يتعلق            
باملنـتجات والسـلع، فضالً عن عملية دقيقة إلدارة التغيري، بغض النظر            
عمـا إذا كـان هناك مورد وحيد يقدم جهازاً من تطويره أو أن اجلهاز               

 .وير عدة موردينُركّب من مكونات من تط
ــدة الضــمان      ــزة احلاســوب إىل م ــيم أجه ــباه عــند تقي وجيــدر االنت

ومن املستصوب أن تغطي الكفالة املدة      . الـيت يقدمهـا البائع    ) الكفالـة (
 .الزمنية الالزمة لتنفيذ التعداد

   اقتناء األجهزة- ٦
. يتم عادة اقتناء األجهزة على نفس أساس اقتناء برامج احلاسوب         

ت األجهـزة هـي تكنولوجـيا جديدة بالنسبة للهيئة، ال بد        فحيـثما كانـ   
أن تكــون هــناك عملــية مناقصــة لضــمان أن األجهــزة الــيت تــورد هــي   

. أفضـل حـل بالنسبة للهيئة من حيث التكنولوجيا أو االعتبارات املالية      
وينـبغي صـياغة طلب العطاءات بعناية مع مراعاة الشروط القانونية يف            

وإذا . ومـية، شـاملة اعتـبارات النـزاهة واألمانة       اهليـئة والسياسـات احلك    

كـان هناك نظام قائم من جمموعات من املوّردين بالنسبة ألنواع معينة            
ــه جيــب عــند ذلــك       ــئة، فإن مــن األجهــزة، وهــذه مالئمــة لشــروط اهلي

وتعترب قضايا النـزاهة   . اسـتخدامه لشـراء أو اسـتئجار األجهزة املطلوبة        
 أيــة عملــية اقتــناء، وإذا مل تعــاجل هــذه  واألمانــة ذات أمهــية قصــوى يف

 . العملية على الوجه السليم فإهنا تسفر عن تأخري أو مشاكل أخرى

وجيـب وضـع شروط مواصفات مفّصلة قبل نشر إعالن  املناقصة            
وهـذه املواصـفات الزمة لكي تكون       . أو االتصـال مبجموعـة املورديـن      

 ). أعاله٥انظر القسم (أساس معايري التقييم 

املهـم تقيـيم املتطلـبات احلقيقـية للهيئة واقتناء أجهزة مالئمة     ومـن   
وقــد تكــون هــناك ضــغوط باجتــاه شــراء تكنولوجــيا  . للعمــل املطلــوب

قدميـة توفـرياً لـلمال، إال أن هـذا قد يكون من غري اجملدي إذا كان من        
ومن جهة أخرى، من املهم     . الالزم حتديث وحتسني مكوناهتا األخرى    

يد على ما جيب بشراء أجهزة يزيد أداؤها ووظائفها     عدم دفع مبالغ تز   
ومـن املطلـوب توخـي العناية يف التخطيط لتحقيق          . عمـا هـو مطلـوب     

 .أقصى ما ميكن من املنافع من األجهزة

وهـناك بعـض القواعـد األساسـية الـيت ينـبغي اتـباعها بشـأن اقتناء                 
 :األجهزة وغريها

ــبات عــروض أو عطــاءات للســيطرة    )أ(   عــلى اســتخدام طل
 العملية وضبطها؛

 إبقاء العروض بسيطة؛ )ب(

شـراء مـا هو مطلوب، مع تشجيع املنافسة قدر اإلمكان           )ج(
 من خالل عملية التقييم؛

اتـباع الصـرامة يف وضـع قائمة أصحاب أفضل عروض،            )د(
مـع التركـيز عـلى أفضـل احللـول التقنـية وحتقـيق أقصـى قيمة مقابل ما            

 ينفق من مال؛

 ؛)الضمان(على فترة الكفالة التفاوض  )هـ (

 التفاوض على قيام البائع بتدريب العاملني املعنيني جماناً؛ ) و (

الـــنظر يف مســـتوى املســـاندة احمللـــية املـــتاح مـــن حيـــث    ) ز (
 الصيانة؛

ــية       )ح( ــن مصــادر حمل ــراء م ــنظر يف حماســن ومســاوئ الش ال
 باملقارنة مع الشراء دولياً؛

 لبائع؛تفادي الوقوع حتت أي منة ل )ط(

 .النظر يف قضايا النـزاهة واألمانة يف كافة املراحل )ي(

ويـبني املـرفق اخلـامس إطـاراً ميكـن اسـتخدامه للتوصـل إىل تقدير                
دقيق لألجهزة وقوة العمل الالزمني إلدخال ومعاجلة معلومات التعداد 
ــيدوي وتكنولوجــية أجهــزة املاســح      مــن خــالل اســتخدام اإلدخــال ال

(scanner). 
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 استخدام العينات  -واو 

   مقدمة- ١
 :ويشمل هذا. ميكن استخدام العينات يف خمتلف أطوار التعداد

مــثل االختــبارات (االختــبارات الــيت جتــرى قــبل الــتعداد    )أ( 
 ؛)القبلية واالختبارات التجريبية

اســـتخدام االســـتمارات القصـــرية (أثـــناء الـــتعداد نفســـه  )ب(
 ؛)واالستمارات الطويلة

ط النوعـــية، كمـــا يف طـــباعة واســـتعراض عملـــيات ضـــب )ج(
 االستبيانات؛

بعـد الـتعداد، إلعطاء تقديرات أّولية قبل إعداد اجلداول           )د(
 .ويف االستقصاء ما بعد التعداد

ــالغ     ــنات أمــراً ب ويعتــرب اســتخدام الطــرق الصــحيحة يف أخــذ العي
 وتعترب املناقشة املستفيضة لطرق   . األمهـية لكافة األنشطة املذكورة آنفاً     

. أخــذ العيــنات الــيت ميكــن أن تعــتمد أمــراً يــتخطى نطــاق هــذا الدلــيل 
فالـبلدان اليت تستخدم العينات ينبغي أن تتأكد من السعي للتوصل إىل            

 .املشورة من اخلرباء بشأن الطرق اليت ينبغي استخدامها
ــد يضــطر        ــيت ق ــة ال ــبعض القضــايا العام ــلي مناقشــة ل ــا ي ولكــن م

 .علق بالعيناتاملديرون للنظر فيها فيما يت

   االختبارات قبل التعداد- ٢
يـنطوي اختـبار الـربنامج قـبل الـتعداد عـادة عـلى أخذ عينات من                 

وبالنسبة . جمـاالت حمـددة وجـزء مـن جمال التعداد ضمن تلك اجملاالت            
ملعظـم االختـبارات، مـن املهـم قـدر اإلمكـان كون العينة املختارة متثل                

ال، من شأن هذا أن يتطلب اختيار       عـلى سـبيل املث    . الـبلد املعـين برمـته     
علماً بأن االختبارات . مـناطق يف مواقـع ريفـية وحضـرية عـلى السـواء       

مـثالً، اختبار إجراءات العد بشأن فئات       (الـيت جتـري ألغـراض خاصـة         
حتــتاج إىل عيــنة جيــري اختــيارها حبيــث تكــون حمــتوية ) سـكانية حمــددة 

 .نية احملددةعلى نسبة كبرية من األشخاص يف تلك الفئة السكا

   أثناء التعداد- ٣
جيـري أخـذ العيـنات أثـناء الـتعداد حيـثما كـان مـن املـرغوب فيه                   

ويـتم ذلـك عادة بتوجيه جمموعة مقيدة من         . ختفـيض تكالـيف الـتعداد     
عادة أسئلة دميغرافية أساسية على     (األسئلة إىل جمموع السكان بكامله      

ــتمارة قصــرية  ــة الكام  )اس ــيه اجملموع ــئلة   ، واختصــار توج ــن األس ــة م ل
 ١٠عادة حوايل   (عـلى جـزء مـن األسر املعيشية         ) االسـتمارة الطويلـة   (

ــة ــات    ). يف املائ ــيت أجريــت يف الوالي ــثالثة املاضــية ال ــتعدادات ال ويف ال
 يف  ٢٠ يف املائة و   ١٥املتحدة األمريكية، تفاوت نطاق العينات ما بني        

املائة، بينما   يف١٧، كانت نسبة العينات ١٩٨٠ويف تعداد عام . املائة
 .١٩٩٠ يف املائة يف تعداد عام ٢٠كانت 

 يف املائة من تكلفة     ٢٠وال تـزيد الوفـورات يف التكلفة عادة على          
الــتعداد الكلــية، ألن الــتكلفة الرئيســية للــتعداد تكمــن يف العــثور عــلى  

وتكمن الوفورات  . األسـر املعيشـية واألسـر املعيشية ضمن مناطق العد         
ويف التعداد . لعـاملني عـلى معاجلـة بـيانات الـتعداد     الكـبرية يف رواتـب ا     

ــورات يف      الــذي يســتخدم أســلوب املقــابالت، ميكــن أيضــاً حتقــيق وف
 .تكاليف العد نتيجة ختفيض الزمن الالزم ملقابلة معظم األسر املعيشية

إال أنـه ينـبغي الـنظر ملـياً قبل استخدام هنج االستمارة القصرية أو      
ف الرئيسي إلجراء تعداد يف املقام األول هو        واهلد. االسـتمارة الطويلة  

. إتاحـة البـيانات عـن أصغر املناطق اجلغرافية، وفئات السكان الصغرية           
أما أخذ العينات يف إطار التعداد فال ينظر فيه إال إذا كان الطلب على          

. بـيانات العيـنات بصورة رئيسية ألغراض مناطق جغرافية أكرب حجماً     
ــتعداد األمــريكي عملــيات أخــذ   فعــلى ســبيل املــثال، جيــري   مكتــب ال

. عيـنات بشـأن جمموعـات صـفوف املـنازل، وهي منطقة صغرية نسبياً             
وينـبغي ترجـيح الوفـورات اهلامشية مقارنة باخلسارة يف درجة موثوقية       

 .البيانات
ومـن املوصـى بـه أن ال تعتمد البلدان اليت عدد سكاهنا صغري هنج               

 .قصريةاالستمارات الطويلة واالستمارات ال

   بعد التعداد- ٤
ميكـن اسـتخدام أخـذ العيـنات بعـد الـتعداد للتوصل إىل تقديرات               

 .أّولية قبل إعداد اجلداول ويف استقصاءات ما بعد العد
وجتري بعض البلدان مبدئياً معاجلة عينة من مناطق العد لتمكينها          

. مـن التوصـل إىل نـتائج أّولـية قـبل إجنـاز معظم عملية معاجلة البيانات                
ومـع أن هـذه الطـريقة تسـهل نشـر بـيانات يف مـرحلة مـبكرة، إال أهنا                    
تضـيف تعقـيدات غـري ضـرورية إىل عملـية معاجلة البيانات وهي حتول       

انظر الفصل  (املـوارد بعـيداً عـن املهمـة املتمـثلة يف إنـتاج بـيانات هنائية                 
 ).اخلامس، القسم ألف

املعين بكامله  وجيـب أن يكـون استقصـاء مـا بعـد العـد ممثالً للبلد                
وميكن أن تتفاوت   ). انظر الفصل السادس  (ولكافة جمموعات السكان    

العيــنة املخــتارة حيــث تســهل العيــنة الصــغرية حســاب أرقــام وطنــية يف 
إطـار عـد ناقص أو عينة أكرب تسهل حساب أرقام يف إطار عد ناقص               

ويــتوقف حجــم العيــنة املخــتارة إىل حــد كــبري عــلى   . حســب املــناطق
 .ملتاحة هليئة التعداداملوارد ا

   اختيار وإدارة االستشاريني اخلارجيني والتعاقد -زاي 
 على التوريد من خارج اهليئة

   مقدمة- ١
ــتخدام االستشـــاريني       ــبلدان، ازداد كـــثرياً اسـ ــد مـــن الـ يف العديـ

مبــن فــيهم االستشــاريون الذيــن تتــيحهم بــرامج التنمــية       (اخلارجــيني 
 من خارج اهليئة املسؤولة عن التعداد يف        والتعاقد على التوريد  ) الدولية

ومـن املمكـن اعتـبار اسـتخدام مـثل هـذا النهج يف              . السـنوات األخـرية   
تعبــئة مــوارد الــتعداد جــزءاً ممكــناً مــن العملــية الكلــية لــتطوير األنظمــة  

ويســتخدم عــدد مــن الــبلدان . واملــرافق ألغــراض اســتخدامات الــتعداد
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 االستمارات وتقدمي خدمات    تقلـيدياً هيـئات حكومـية أخـرى لطـباعة         
 .وضع إنتاج اخلرائط

ــية أخــرى و     ــئات حكوم ــن هي ــتوريد م ــتعاقد عــلى ال أو /إال أن ال
جهات القطاع اخلاص بشأن مشروعات تكنولوجيا املعلومات وغريها 

. قــد ازداد، جنــباً إىل جنــب مــع اســتخدام االستشــاريني اخلارجــيني      
خارج اهليئة واحدة يف واملـبادئ الـيت حتكم استخدامهم أو التوريد من      

ــئات        ــات هي ــك اجله ــت تل ــا إذا كان ــنظر عم ــة احلــاالت بغــض ال كاف
وســواء أكــان . حكومــية أخــرى أو جهــة مــن جهــات القطــاع اخلــاص

ــيجة املــرغوبة     املشــروع خــاص بتكنولوجــيا املعلومــات أم ال، فــإن النت
واحــدة، أي حتقــيق جنــاح الــتعداد مــع الوفــاء بكافــة املتطلــبات مقــابل   

 .فق عليها ويف إطار اجلدول الزمين املتفق عليهتكلفة مت
أو /ويـتوقف مـا إذا كـان سـيتم اسـتخدام استشاريني خارجيني و             

شاملة شروط (الـتوريد مـن خـارج اهليـئة عـلى متطلـبات اهليـئة نفسها               
، وما إذا كانت املهارات املطلوبة متوفرة يف        )السـرية والشروط األمنية   

الــتعاقد مــع جهــة أخــرى عــلى تنفــيذ اهليــئة أم ال، ومــا إذا كــان ميكــن 
وينــبغي اختــاذ قــرار الــتوريد مــن . املشــروع مبــا حيقــق فعالــية التكالــيف

خارج اهليئة يف سياق خطة أوسع نطاقاً يف اهليئة حتدد اختيار إما تعيني 
عــاملني وتدريــبهم أو اســتخدام جهــة خارجــية تقــدم اخلدمــات لكــي   

ولــيس هــناك فــرق  . تضــيف إىل مــوارد مشــروع حمــدد أو حتــل حمــلها  
واضـح متامـاً بـني االستعانة باالستشاريني واستخدام جهات أخرى يف            

وغالباً ما  . تقـدمي اخلدمـات أو الـتعاقد عـلى الـتوريد مـن خـارج اهليـئة                
حيـتوي النظام املعمول به عناصر من كافة هــذه األمور تعمل جنباً إىل             

 .جنب مع العاملني يف داخل اهليئة
 اهليئة من النوع الذي حيتاجه تنفيذ نظام        وقـد تكـون املهـارات يف      

متخصص معّين حمدودة، أو قد ال تكون تكنولوجيا املعلومات من بني 
فـإن كـان هـذا هـو الوضـع، ميكن           . األقسـام الرئيسـية يف أنشـطة اهليـئة        

الـنظر يف حل يعطى مبوجبه جزء كبري من العمل إىل جهة خارج هيئة              
ــتعداد ــناء األجهــزة  . ال ــبدالً مــن اقت ــربامج اجلاهــزة لتجمــيع نظــام   ف  وال

معاجلة البيانات، ميكن طلب حل كلي يتوىل يف إطاره صاحب العطاء           
ــنظام     الفائــز مســؤولية كافــة جوانــب تكنولوجــيا املعلومــات اخلاصــة ب

 .معاجلة البيانات
ويف العديـــد مـــن الـــبلدان، تســـهل االتفاقـــات الثنائـــية اســـتخدام  

ويف هـذه احلاالت، على     . نياالستشـاريني الدولـيني كمستشـارين تقنـي       
 .املديرين االستفادة من فرصة املساعدة يف بناء قدرات هيئة التعداد

ويف بعـض الـبلدان، شـكلت جلـان مناقصة مؤلفة من وزارة املالية              
وتتوىل هذه اللجنة عادة . وهيئة رقابة عامة إضافة إىل مكتب اإلحصاء

يم العطاءات  مسـؤولية طلـب العطـاءات، والشـروط واملتطلـبات، وتقيـ           
 .واختيار األفضل من بينها

   األهداف املختلفة- ٢
ال بــد أن يكــون لــدى أي جهــة خارجــية تقــدم املــوارد أهــداف    

 :على سبيل املثال. إضافية أو خمتلفة عن أهداف هيئة التعداد

قــد تكــون اجلهــة املتخصصــة يف وضــع اخلــرائط مهــتمة      )أ( 
رائط أكثر من االهتمام    بإنـتاج خـرائط تسـتويف أرقـى معـايري رسـم اخل            

 .مبجرد تقدمي خدمات تسهل للعدادين تعيني مواقع املساكن بفعالية
تكــون مؤسســة األعمــال يف القطــاع اخلــاص مضــطرة       )ب(

إلتاحـة عائد حلملة األسهم وليس فقط إلرضاء احتياجات السياسات          
 .العامة اليت تدفع عمل اهليئات احلكومية

ف، يف كافــة احلــاالت الــيت   ونتــيجة هلــذا االخــتالف يف األهــدا   
تستخدم فيها موارد خارجية، هناك حاجة لرقابة تتوخى الدقة لضمان 
تقـدمي اجلهـة اخلارجية املعنية حللول فّعالة التكاليف تستويف احتياجات           

وينبغي توخي الدقة يف حتديد مواصفات وختطيط ورصد       . هيئة التعداد 
 .استخدام جهات خارجية تقدم اخلدمات

 د املواصفات  حتدي- ٣
يتطلـب جنـاح توريـد اخلدمات من مصادر خارج اهليئة مبدئياً أن             
يكـون لـدى هيـئة الـتعداد فهـم واضـح للمتطلـبات ألنـه جيب حتديدها           

وإذا كانت اهليئة ال تستطيع     . بوضـوح للجهة اليت تقدم هذه اخلدمات      
اإلعراب عن توقعاهتا وأولوياهتا بوضوح للجهات اليت تورد اخلدمات، 

.  ال ميكـن توقع أن حتقق تلك اجلهات تلك التوقعات واألولويات       فإنـه 
ومـن الضـروري أيضـاً الـتأكد مـن أن كافـة األطـراف املعنـية تفهم أية                   

 .فهماً تاماً) مثالً، شروط املناقصة(وثائق قانونية معنية 
وإىل حـد مـا، يـتم حتديـد الطـريقة الـيت مترر فيها اعتبارات حتديد                 

ــة ا  ــني    املواصــفات إىل اجله ــاً للقوان ــدم اخلدمــات وفق ــيت تق خلارجــية ال
إال أنه ينبغي وضع    . والقواعـد واإلجـراءات املعمـول هبـا يف البلد املعين          

حتديـد مواصـفات مفّصـل ومكـتوب يقـوم مقام املعيار األساسي الذي           
 .يقاس أداء اجلهة اخلارجية مبوجبه يف املراحل الالحقة

ألسترايل لإلحصاء على   ويـبني املـرفق السـادس مـثاالً من املكتب ا          
 .حمتويات عقد منوذجي والقضايا اليت ميكن أن تغطى يف حترير العقد

 إعداد حتديد املواصفات
أثـــناء إعـــداد حتديـــد املواصـــفات اخلـــاص بالـــتعاقد عـــلى توريـــد  
اخلدمـات مـن جهة خارج هيئة التعداد، ينبغي استخدام حوايل نصف            

وع، والــنواتج الــيت ينــبغي املــدة الزمنــية املعيــنة يف وضــع أهــداف املشــر
كما . حتقـيقها، واإلجـراءات الـيت ينـبغي اتباعها يف حتقيق تلك النواتج            

. ينـبغي الــنص عــلى املقايــيس املعــيارية الــيت تقــاس هبــا النــتائج املــتحققة 
مـثالً، بالنسـبة ألنشـطة إدخـال البـيانات ميكن حتديد النسبة املسموح              (

 ).هبا من اخلطأ يف إدخال البيانات
غي قضــاء أكــرب نســبة تالــية مــن املــدة الزمنــية يف الــنص عــلى  وينــب

أو /املكـان الـذي ينـبغي شراء السلع و        (شـروط األسـعار والدفـع بدقـة         
 ).اخلدمات منه

ــيري       ــمح بتغـ ــريقة تسـ ــفات بطـ ــد املواصـ ــمم حتديـ ــب أن يصـ وجيـ
وينـبغي أن يتضـمن هـذا طـريقة واضحة          . املتطلـبات يف مـدة املشـروع      



 ٣٧

ات ويوافق عليها كل من هيئة التعداد واجلهة يتفق مبوجبها على التغيري
 .اليت تقدم اخلدمات

 :وضمن هذا اإلطار العام فإن املواصفات ينبغي أن
 تنص بوضوح على نطاق املشروع؛  )أ( 
حتـدد السـلع واخلدمـات املـتعاقد علـيها واجلـدول الزمين              )ب(

 ؛)أي، املعامل(مبواعيد إجناز كل منها 
يني باالســم واملؤهــالت، وأن  حتــدد األشــخاص الرئيســ   )ج(

 تضع قواعد إحالهلم عند االقتضاء؛
حتــدد بوضــوح مواصــفات فواتــري املطالــبات والدفعــات،  )د(

 فضالً عن اإلطار الزمين وطرق دفع الغرامات؛
 .تضع شروط برامج التدريب والتوثيق )هـ(

   رصد املشروع املتعاقد بشأنه مع جهة خارج هيئة التعداد- ٤
اقــبة ورصــد املشــروعات املــتعاقد علــيها مــع جهــات مــن املهــم مر

وجيب أن يشمل   . خارجـية بدقـة للـتأكد مـن الوفاء باملواصفات املعنية          
 ).املعامل مهمة يف هذه العملية(هذا الرصد التحديد املبكر للمشاكل 

وينـبغي توخـي احلـرص بصـفة خاصـة حيـثما كـان العمل املتعاقد                
 . موقع مكتب هيئة التعدادأو جيري يف موقع بعيد عن/عليه يتم و

أو اتصــاالت (ومــن الضــروري عقــد اجــتماعات جمدولــة منــتظمة 
بـني اهليـئة املسـؤولة عن       ) أخـرى كاللقـاءات عـلى اهلـاتف أو بالفـيديو          

الـتعداد واملعنـيني مـن موظفـي املؤسسـة املتعاقد معها لتقدمي اخلدمات،            
.  املتوقعة وذلـك إلدارة العالقـات اخلارجـية وضمان حتقيق نتائج العقد          

ينـبغي الـنص على التقيد مبواعيد اإلجناز كشرط من شروط العقد، مع             
. إدراج قوائـم أمسـاء املشـتركني الرئيسـيني من كافة األطراف يف العقد     

كمــا ينــبغي حتديــد عــدد مــرات االجــتماعات أو اللقــاءات مــع حتديــد  
الطـرف املسـؤول عن تسجيل ونشر القرارات اليت تتخذ أو البنود اليت        

 .تفق عليهاي
ويعتــرب مــن الضــروري وضــع نظــام مــن االجــتماعات املتسلســلة    
يلــتقي يف إطارهــا العــاملون عــلى املشــروع مــع نظــرائهم مــرات كــثرية 

أي مقصورة على القضايا (وبصورة استثنائية،   . هبـدف الرصد الروتيين   
توضع تقارير لالجتماعات األقل    ) اهلامـة املطلوب اختاذ قرارات بشأهنا     

 .اليت يعقدها كبار املوظفنيتواتراً 
إن هــذا جمــال رئيســي ميكــن أن يهمــل إذا مل يــنظر فــيه يف وقــت   

وحىت مع التحديد الواضح للمتطلبات، ما زال       . مـبكر من اإلجراءات   
مــن املمكــن ظهــور مشــاكل يف عملــية اإلجنــاز مــع احــتمال الــتأخر يف  

 .حتقيق النواتج أو عدم حتقيقها على اإلطالق
 البالغة األمهية يف ضمان النجاح يف هذا العنصر         ومـن بني العناصر   

وينــبغي توخــي . مــن عناصــر إدارة الــتعداد االتصــال الواضــح املفــتوح 
احلـرص عـلى ضـمان إجـراء كافـة املفاوضـات مع املوردين من خارج                
اهليــئة بدرجــة مــن املعقولــية والــتقدير لكافــة وجهــات الــنظر والقــيود،  

 .فضالً عن الصرامة يف إعداد العقود
ومـع أن العديـد مـن أشـكال املواصـفات تتضـمن عقوبـات بشأن                
عـدم الوفــاء باملواعــيد أو معــايري جــودة النوعـية، فإهنــا نــادراً مــا تكــون   

املطلـوب جناح تنظيم وإجراء التعداد يف موعد  . فّعالـة يف إطـار الـتعداد     
ــنوات، ولــيس         ــبل س ــن احلــاالت ق ــد م ــهور، ويف العدي ــبل ش ــدد ق حم

فالعـــناية بالتفاصـــيل يف وثـــائق .  الغـــراماتاحلصـــول عـــلى املـــال مـــن
ومن املهم أيضاً   . املواصـفات تعتـرب خطوة كبرية حنو حتقيق تلك الغاية         

تطويـر وإدارة عالقـة عمـل جـيدة فـيما بـني اجلهـة اليت تقدم اخلدمات                  
 .واهليئة املسؤولة عن التعداد
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   املهام التحضريية-ثانياً 

   وضع أساس عملية العد-ألف 

   مقدمة- ١
يتـيح وضـع أسـاس عملـية العـد إطـار املضي يف زيادة التفصيل يف         

وتشمل القضايا األساسية اليت ينبغي     . وضـع اخلطـط للعمليات امليدانية     
 :معاجلتها
 املسؤولية عن عملية العد التعدادي؛ )أ ( 
 ؛األهداف الرئيسية )ب(
 أصحاب املصلحة احلقيقية الرئيسيني؛ )ج(
 ؛)شامالً السكان الذين ينبغي عدهم(نوع العد  )د (
 طريقة العد؛ )ه  (
 توقيت العد؛ )و (
 الزمن املرجعي للتعداد؛ )ز (
 مدة العد؛ )ح(
 التواريخ احلرجة؛ )ط(
 القيود الرئيسية األخرى؛ )ي(
 .مؤشرات األداء )ك(

 .ا يف األقسام أدناهوتناقش كل من هذه القضاي

   املسؤولية عن عملية العد التعدادي- ٢
جيب حتديد اجلهة املسؤولة عن عملية العد التعدادي يف أثناء طور 

وينــبغي اســتعراض التقيــيمات والتوصــيات املــتعلقة . التخطــيط للــتعداد
 .بالتعداد السابق عند حتديد املسؤوليات عن العد

حصــاء املسـؤولية عــن عملــية  يف معظـم الــبلدان، يـتوىل مكتــب اإل  
 .العد هذه ويقيم هيئة تعداد مستقلة يف إطار املكتب

مفوض “إال أنـه يف بعض البلدان، يتم إنشاء هيئة منفصلة وتعيني       
ــداد ــة   ” تعـ ــر يف احلكومـ ــرة لوزيـ ــبع مباشـ ــن أن يتـ ــر (ميكـ ــثالً، وزيـ مـ

ــيعة املســتوى مشــتركة بــني    ). التخطــيط وميكــن أيضــاً إنشــاء جلــنة رف
ويف العديد من   . لتنسيق األنشطة بني خمتلف اهليئات احلكومية     اهليـئات   

الــبلدان، يســتخدم اهلــيكل اإلداري املقــام أيضــاً، ســواء مركــزياً أو يف   
 .املناطق، لتنسيق عملية العد التعدادي وتنفيذها

ويف هيــئة الــتعداد، عــادة مــا يكــون إلدارة عملــية العــد الــتعدادي  
 الــتعداد، بيــنما تكــون الثانــية مؤقــتة األوىل داخلــية يف هيــئة. هيكليــتان

وينــبغي أن يؤخــذ يف االعتــبار دور . تقــام خصيصــاً للعملــيات امليدانــية

ومســؤوليات كــل مــن هــاتني اهليكليــتني وكيفــية صــلتهما واتصــاهلما    
 .ببعضهما

وتشمل العوامل الرئيسية اليت ينبغي النظر فيها عند حتديد األدوار          
 :واملسؤوليات ما يلي

ــيك )أ (  ــها  هـ ــتعداد نفسـ ــئة الـ ــزية أم   . ل هيـ ــي مركـ ــل هـ هـ
المركـزية؟ إذا كان هلا أكثر من مقر، ما هي العالقة بني هذه املقرات              

ــبلد املعــين؟     ــيا اإلحصــائية لل ــثل اجلغراف انظــر القســم جــيم  (وكــيف مت
 ؛)أدناه

مـا هـي اهليـئة الـيت تـتوىل عملـية العد؟ على سبيل املثال،            )ب(
 حكومــية أخــرى ميكــن أن تكــون يف قــد تكــون هيــئة الــتعداد أو هيــئة

أو بنــية /وضــع أفضــل مــع جهــاز رئيســي مــا وموظفــني ذوي خــربة و  
 أساسية قائمة؛

عــــدد املوظفــــني الدائمــــني يف هيــــئة اإلحصــــاء الذيــــن   )ج(
مــع مــراعاة (كحــد أدىن . يشــاركون يف طــور العــد وعــلى أي أســاس 

، ينــبغي أن يكــون هــناك وحــدة تعــداد دائمــة، شــاملة )حجــم املكتــب
از موظفـني مسـؤولني عـن العـد، تقـام قـبل التعداد بثالث سنوات        جهـ 

وقـد يكـون هـناك حاجـة لتعـيني موظفـني إضـافيني، عدا               . عـلى األقـل   
 .املوظفني امليدانيني املؤقتني، يف هيئة التعداد طوال مدة طور العد

ويف معظـم البلدان، هناك مركز إحصاء مركزي ومكاتب مناطق          
تفاوت وظـائف وعالقـات هذه املكاتب فيما      وتـ . يف أحنـاء الـبلد املعـين      
ففــي بعــض احلــاالت، قــد يــتوىل مكتــب مــنطقة . بيــنها مــن بلــد آلخــر

ــبلد      ــة األنشــطة اإلحصــائية يف ذلــك اجلــزء مــن ال ويف . مســؤولية كاف
حـاالت أخـرى، قـد يـتوىل مكتـب املـنطقة مسـؤولية بعـض جمموعات               

 برمته، بينما   أو االجتماعـية يف الـبلد املعـين       /اإلحصـاءات االقتصـادية و    
ويف حــاالت . حيــدد املكتــب املركــزي األولويــات واملعــايري اإلحصــائية

أخـرى غريهـا، قد يكون مكتب املنطقة مسؤوالً عن معاجلة البيانات،            
ــتوىل مكتــب مــنطقة أخــرى مســؤولية توزيعهــا    ــنما ي ولــيس هــناك . بي

ترتيب مفّضل، غري أنه على التخطيط للتعداد أن يتوخى االستفادة من 
كما جيدر التنويه إىل أن نطاق التعداد       . لبنـية األساسية املكتبية القائمة    ا

يتــيح عــائداً مــرتفعاً مــن حيــث وفــورات احلجــم واســتخدام إجــراءات  
 .موحدة

وتبعاً هليكل هيئة اإلحصاء يف البلد املعين، قد تؤول املسؤولية عن       
ــتعدادي إىل رئــيس كــل مكتــب      ــية العــد ال ــية مــن عمل اجلوانــب العمل

ويف هـذه احلالـة، يتوىل املكتب املركزي عادة وضع إجراءات           . طقةمـن 
. وترتيـبات اقتناء املواد اليت ستستعملها مكاتب املناطق يف فترة التعداد          
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ويف هــذا الوضــع، يقــوم املكتــب املركــزي بــدور املســاندة الرئيســي       
وينـبغي أن تأخذ عملية التخطيط      . ملكاتـب املـناطق أثـناء فـترة الـتعداد         

 .االعتبار عند حتديد شكل املساندة وأسلوب تنظيمهاهذا يف 

   األهداف الرئيسية- ٣
ــاً      ــتعداد أن يكــون قــد وضــع أهداف مــن شــأن التخطــيط األّويل لل

وينبغي أن ينظر ختطيط العد     ). انظر الفصل األول، القسم باء    (عريضة  
الـتعدادي يف كيفـية مسامهته يف حتقيق أهداف التعداد العريضة وما إذا           

 . أهدافاً حمددة تتعلق بالعدكانت
وميكـن أن تكـون األهداف حمدودة مقتصرة على بضع بنود هامة            

وبالنسبة . أو موضوعة مبا يغطي عدة جوانب من عملية العد التعدادي  
لبعض البنود، ميكن التوصل إىل األهداف من خالل طرح أسئلة مماثلة           

 الفصل الثالث، انظر(لـتلك املتصـلة بإدارة متطلبات بيانات املعلومات      
 .ويوضح املثال التايل عن التدريب هذا األمر). القسم هاء

ــنوعة، قــد يكــون تدريــب العداديــن أكــثر أمهــية يف     وألســباب مت
وعلى فرض أن التدريب هام     . بعـض الـبلدان ممـا هـو يف بلـدان أخرى           

ــؤال   ــتخدام السـ ــن اسـ ــداً، ميكـ ــة املوظفـــني  “جـ ــل مت تدريـــب كافـ هـ
دف القـائل أنـه ينـبغي تدريـب كافة املوظفني           لـتحديد اهلـ   ” امليدانـيني؟ 

ــتعدادي    ــد ال ــية الع ــة عمل ــبل بداي ــالغ عــن أوضــاع    . ق ــأن اإلب ــلماً ب ع
ومسـتوى إجناز تدريب املوظفني امليدانيني من شأنه أن يسهم يف تقييم            

 .جناح هذا اهلدف
ومــا يــلي قائمــة بــبعض املواضــيع العريضــة للــنظر فــيها كــأهداف   

ي ليست قائمة شاملة وقد ال تنطبق بعض        وهـ . لعملـية العـد الـتعدادي     
 :املواضيع على بعض البلدان

ينـبغي تصميم إجراءات العد التعدادي     . التغطـية الشـاملة     )أ( 
مبا يضمن حتقيق التغطية الكاملة للسكان، مع التقيد باملوازنة واجلدول          

 الزمين املوضوعني؛
يـتم وضـع اإلجـراءات مبـا يضـمن سرية بيانات            . السـرية  )ب(

وتشـمل األمـثلة عـلى اإلجـراءات الـيت ميكـن اختاذهـا لضمان               . لـتعداد ا
السـرية محـل العداديـن بطاقـات تعـريف خاصة، وإتاحة املظاريف اليت              
تسـهل احلفـاظ عـلى اخلصوصـية للـناس الذيـن يطلـبوهنا، وعـدم ختزين                 

 األمساء والعناوين يف ملفات احلاسوب؛
 وخدمات الرد   يتم االضطالع بالدعاية  . الدعايـة للتعداد   )ج(

عـلى االستفسـارات املتصـلة بالـتعداد هبدف زيادة وعي اجلمهور العام             
واهلـدف منها اطالع اجلمهور العام على احلاجة        . فـيما يـتعلق بالـتعداد     

ولذا، يتم التأكيد على اجلوانب الرئيسية      . إىل الـتعداد وأمهيـته ومـنافعه      
كما من شأن   . باعتـبارها منافع التعداد للمجتمع والسرية واخلصوصية      

محلـة العالقـات العامـة اجلـيدة أن تسـهم يف زيـادة معدالت االستجابة                
 .وجودة نوعية البيانات

ينــبغي أن يكــون التقلــيل مــن عــدم التقــيد   . عــدم التقــيد )د (
 هدفاً رئيسياً من أهداف العد التعدادي؛

ضــــرورة وضــــع كافــــة إجــــراءات  . فعالــــية التكالــــيف )هـ (
 تعظيم فعالية التكاليف؛وعمليات العد من منظور 

مـــن بـــني . تعـــيني وتدريـــب املوظفـــني امليدانـــيني   )و (
األهـداف اهلامـة للعـد يف إطار التعداد وضع إجراءات وعمليات تتسم             
ــيعة        ــية رف ــوة عمــل ميدان ــيني وتدريــب ق ــاءة لتع ــدر مــن الكف بأكــرب ق

 املستوى؛
وميكن جتسيد هذا يف    . ينـبغي بـيان كافـة املواد      . املسـاءلة  )ز (

هلــدف القــائل بأنــه جيــب اســتالم كافــة اســتمارات الــتعداد يف مركــز   ا
 املعاجلة وعدم وجود تقارير تفيد بضياع مواد تعداد ميدانياً؛

 الالزمة للعد؛) مثل اخلرائط(توفر األدوات  )ح(
 إشراك الزعماء احملليني وتعاوهنم؛ )ط(
 اتساق اإلجراءات يف كافة مناطق البلد املعين؛ )ي(
يف بعض البلدان، قد يكون عد جمموعات       . خلاصالعـد ا   )ك(

فرعـية حمـددة مـن السـكان أكــثر صـعوبة مـن الوجهـة املاديـة والثقافــية         
وحيثما مت حتديد فئات فرعية من      . والسياسية من عد السكان العاديني    

أجـل عـد خـاص، قـد يكـون من بني األهداف ضمان وضع إجراءات                
 .ادواستراتيجيات خاصة لضمان مشوهلا يف التعد

وهـناك العديـد مـن األهداف األخرى املمكنة اليت قد تنطبق على             
أثناء طور التخطيط للعد، السؤال اهلام الذي يطرح هو         . بلـدان حمـددة   

 ”ما هي النواتج اليت يستهدف احلصول عليها نتيجة للعد؟“
 :فعلى سبيل املثال. وميكن اإلعراب عن األهداف كأرقام مطلقة

 يف املائة أو أقل؛” س“العد معدل إمجايل نقص   )أ( 
 من وحدات العملة؛” ع“التكلفة بنسبة الفرد  )ب(
يف املائـة يف نقص العد      ” س“ختفـيض مسـتهدف بنسـبة        )ج(

 .نسبة إىل السنة السابقة

   أصحاب املصلحة احلقيقية الرئيسيون- ٤
يبحــث القســم بــاء مــن الفصــل األول، قضــية أصــحاب املصــلحة  

ــية بالتفصــيل  ــإن صــاحب     وبال. احلقيق ــتعداد، ف ــار ال ــد يف إط نســبة للع
ومع أن نوعية   . املصـلحة احلقيقـية الرئيسـي هـو جمـال معاجلـة البـيانات             

االسـتبيانات املسـتوفاة تـنعكس يف النهاية يف نوعية نواتج التعداد، فإن             
وعند وضع . األثـر األكـثر فوريـة سـيكون أثـناء معاجلـة بيانات التعداد       

ث مــع جمــال املعاجلــة القــرارات بشــأن  العــد الــتعدادي، ينــبغي أن تبحــ
اإلجــراءات واالفتراضــات الــيت مــن شــأهنا أن تؤثــر يف كيفــية اســتيفاء   

ــه ميكــن إجنــاز أنظمــة املعاجلــة      . االســتبيان ــذا ضــمان أن ومــن شــأن ه
وميكن . واختـبارها وتنفـيذها فـور بـدء وصول االستبيانات من امليدان           

ات املعاجلة نتيجة سوء    أن تكـون التغـيريات املـتأخرة يف أنظمـة وإجراء          
 .فهم ما حيدث ميدانياً باهظة التكلفة وتتطلب زمناً طويالً لتصحيحها

   نوع العد- ٥



 ٤٠

مـن بـني العناصـر املشـتركة واألساسية يف كافة التعدادات وصف         
إال أن تعريف ما يشكل     . جممـل سـكان الـبلد املعـين وتوزعهم جغرافياً         

قف إىل حد كبري على     سـكان مـنطقة مـا يـتفاوت مـن بلـد آلخـر ويتو              
وميكـن تعـريف جممـوع السكان       . متطلـبات مسـتعملي بـيانات الـتعداد       

عـلى أنـه يضـم أو يسـتبعد األجانب الذين هم يف البلد املعين ومواطنيه                
وقـد يشـمل أو ال يشـمل فـئات سكانية           . الذيـن هـم يف بلـدان أخـرى        

 .حمددة داخل البلد
لبلدان، إال أن   ومع أن تعاريف جمموع السكان تتفاوت بتفاوت ا       

هــذه الــتعاريف تصــنف حتــت واحــد مــن املفهومــني الرئيســيني الشــائع  
 :اعتمادمها من أجل العد التعدادي، ومها

 ؛)حبكم الواقع(مكان العد   )أ( 
 ).حبكم القانون(مكان اإلقامة املعتاد  )ب(

ولتجنـب التشـوش وبالتايل األخطاء، من املهم اعتماد املبدأ نفسه           
 .البلد املعينيف كافة مناطق 

 )حبكم الواقع(مكان العد   )أ( 
تشـمل هذه الفئة كافة األشخاص الذين هم موجودون يف بلد ما           

ويشـمل جمموع السكان كافة األشخاص      . يف تـاريخ أو وقـت الـتعداد       
املوجوديـن يف ذلـك الـبلد عـند إجـراء التعداد وجيري عدهم يف املكان                

النظر عن مكان إقامتهم  الذيـن هـم فـيه يف وقت التعداد، وذلك بغض            
ــتاد ــبق هــذا      . املع ــيات، يط ــبارات العمل ــية، والعت ــة العمل ــن الوجه وم

املفهـوم على املكان الذي نام فيه الشخص املعين يف الليلة السابقة ليوم             
 .التعداد أو أنه كان موجوداً فيه يف ساعة حمددة من وقت التعداد
سفر أو وجيـب حتديـد إجـراءات عد األشخاص الذين كانوا على            

أمـا املألوف عادة يف     . بعـيداً يف عمـلهم يف اللـيلة السـابقة لـيوم الـتعداد             
هـذا الوضـع فهـو عـد األشـخاص الذين ميكن أن يكونوا على سفر يف                 
اللـيلة السـابقة لـيوم الـتعداد يف املكـان الـذي يعـثر علـيهم فيه يف ساعة                  

 .مبكرة إىل حد معقول يف صباح يوم التعداد
ملوجـــودون يف حمطـــات الســـكة احلديديـــة ويقـــوم موظفـــو العـــد ا

والباصـــات، واملوانـــئ وحمطـــات العـــبارات واملطـــارات، بعـــد هـــؤالء   
األشـخاص عـند الفجـر بعـد الـتأكد مـن أنـه مل يتم عّدهم يف استراحة              

وعند استخدام استمارة العد الذايت، ميكن      . مـن االسـتراحات السـابقة     
ــبوا أمــر وصــول اســتمارات الــ    ــتعداد أن يرت ــري ال تعداد إىل نقــاط ملدي

 .االنطالق ومجعها يف نقاط الوصول
وعـادة مـا يعـد األشـخاص العاملون يف الليلة السابقة ليوم التعداد              

 .يف املكان الذي ينامون فيه عادة لو مل يكونوا يف العمل

 )حبكم القانون(مكان اإلقامة املعتاد  )ب(
يــتم عــد كافــة األشــخاص  . يشــمل هــذا كافــة املقــيمني املعــتادين 

املوجوديـن يف مكـان إقامـتهم املعـتاد، فضـالً عـن كافة الذين ميكن أن                 
يكونـوا غائـبني مؤقتاً عن مكان إقامتهم املعتاد، بغض النظر عن مكان        

ينفذ العد على أساس مكان اإلقامة املعتاد، . وجودهم يف وقت التعداد 
 .بغض النظر عن مكان وجود الشخص املعين يف وقت التعداد

 املعـتاد هـو املكـان الـذي يقـيم بـه الشخص املعين               ومكـان اإلقامـة   
عــادة وقــد يكــون أو ال يكــون حمــل إقامــة ذلــك الشــخص أو مكــان     

أمـا املصطلحان األخريان فهما معّرفان يف قوانني معظم         . إقامـته الدائـم   
ومهـا ال يـتطابقان بالضـرورة مـع مفهـوم مكان اإلقامة املعتاد              . الـبلدان 

لـذي يستند إىل االستعمال التقليدي      حسـب اسـتخدامه يف الـتعداد، وا       
 .ويتصل بوقت التعداد وليس بفترات أخرى

ومــع أنــه ال جيــد معظــم الــناس صــعوبة يف حتديــد مكــان إقامــتهم   
وينبغي أن  . املعـتاد، قـد يكـون هـناك بعـض التشـوش يف حاالت معينة              

 : االعتبار يف إجراءات العد احلاالت التالية واحلاالت املماثلة هلاتؤخذ يف
 األشخاص الذين لديهم أكثر من مكان إقامة واحد؛  )أ( 
 الطلبة الذين يقيمون يف بيوت الشباب؛ )ب(
ــيوهتم خـــالل    )ج( ــيداً عـــن بـ ــنامون بعـ األشـــخاص الذيـــن يـ

األسـبوع ألسـباب مـتعلقة بعمـلهم وال يعودون لبيوهتم إال لبضعة أيام              
 يف هناية األسبوع؛

ــاع والعناصــر اآلخــرين الذ   )د ( ــن يعيشــون يف  عناصــر الدف ي
 .مبان رمسية ولكن لديهم بيوهتم أيضاً

وجيـب توخـي احلـرص عـلى تفادي عد هؤالء األشخاص مرتني،             
وال سـيما يف احلـاالت الـيت فيها أماكن اإلقامة أو املكوث موجودة يف        

 :وعلى اإلجراءات أن تراعي أيضاً حاالت كالتالية. مناطق عد خمتلفة
لــبلد املعــين مؤقــتاً ومــن  األشــخاص املوجــودون خــارج ا )أ ( 

 املرجح أن يعودوا؛
األشـخاص املوجودون داخل البلد يف أماكن غري أماكن          )ب(

إقامـتهم املعـتادة لفـترة وجيزة ومن املرجح أن يعودوا ألماكن إقامتهم              
 .املعتادة قبل انتهاء فترة العد

ويف هـاتني احلالـتني، مـن املعـتاد حتديـد حدود زمنية واضحة فيما         
لوجود يف مكـان معـني أو الغياب عنه، وذلك لتحديد املكان            يـتعلق بـا   

 .الذي ينبغي اعتباره مكان اإلقامة املعتاد
كمـا جيـب توخـي احلرص على االتساق يف عد األشخاص الذين             
ــة بعــض األشــخاص      هــم يف مــثل هــذه احلــاالت هبــدف حتاشــي معامل

 وميكن أن يسفر هذا عن عدم. بطـريقة والـبعض اآلخـر بطـريقة خمتلفة     
عــلى ســبيل املــثال، إذا ســّجل الطــالب يف . إنصــاف يف توزيــع املــوارد

إحدى املناطق باعتبارهم مقيمني يف تلك املنطقة ولكن سجل الطالب 
 .يف منطقة أخرى باعتبارهم مقيمني يف عناوين آبائهم

 احلصول على بيانات مكان العد ومكان اإلقامة املعتاد معا )ج(
لى بــيانات كــل مــن جمموعــيت إذا كــان مــن املــرغوب احلصــول عــ

السـكان، ينـبغي أن ميـيز االسـتبيان بـني األشـخاص الـتالني فـيما يتعلق                  
 :بيوم التعداد

 مقيم عادة وموجود فعالً؛ )أ ( 



 ٤١

 مقيم عادة غائب مؤقتاً؛ )ب(
 .غري مقيم عادة ولكن موجود مع األسرة املعيشية )ج(

ادة كمــا جيــب احلصــول عــلى معلومــات عــن أمــاكن اإلقامــة املعــت
للذيــن هــم موجــودون مؤقــتاً فقــط ألغــراض الترمــيز ألمــاكن إقامــتهم  

وجلمـع هذه املعلومات التامة، ال سيما إذا استخدمت طريقة          . املعـتادة 
ــن        ــاتق العدادي ــلى ع ــى ع ــل امللق ــلى عــبء العم ــوالت ع ــة، مدل املقابل

 .واملشرفني
وينـبغي توخـي حـرص خـاص إذا مت احلصـول عـلى بيانات مكان           

إلقامة املعتاد معاً، وإال ستظهر مشاكل حمتملة تتمثل يف         العـد ومكـان ا    
 .ازدواج العد

وإذا اسـتخدمت طـريقة العـد الـذايت، ينـبغي توخي حرص خاص              
ومن شأن  . يف التعـبري عـن املفاهـيم لكـل مـن العدادين واجلمهور العام             

إمكانـية مجـع معلومـات كاملة قضية تقدير استنسايب بالنسبة لكل بلد             
 .من البلدان

األســلوب املعــتاد هــو اعــتماد إحــدى طــريقيت العــد، مــع بعــض   و
وميكـن تعديــل طـريقة العـد مــن الـنماذج املوصـوفة أعــاله      . الـتعديالت 

فعلى سبيل . لتخفـيض املشـاكل النظرية بالنسبة للعداد واجلمهور العام   
املـثال، قـد يكـون مـن املنصـوص علـيه أنه إذا غاب شخص عن مكان             

ة حمددة قبل التعداد، وليس من املتوقع عودته        إقامـته املعـتاد لفـترة زمنـي       
قـبل الـتعداد، جيـري العـد يف املكان الذي يوجد فيه ذلك الشخص يف                

وملعاجلــة هــذا الــتعديل، هــناك حاجــة للتوجــيه الدقــيق   . وقــت الــتعداد
 .والتدريب الكايف

 الفئات السكانية  )د(
ــع      ــاً عــلى تعــاريف الســكان حبكــم الواق ــاً عام مــع أن هــناك اتفاق
وحبكـم القـانون، فـإن الواقـع أن الـبلدان نـادراً مـا حتقـق أيـاً من نوعي                     

ففـي تطبـيق املفهومـني، تعتمد مبادئ خمتلفة فيما          . الـتعداد حتقـيقاً تامـاً     
وهذه . يـتعلق بتضمني أو عدم تضمني فئات حمددة يف جمموع السكان  

 :الفئات تشمل ما يلي
 الرحل؛/البدو  )أ( 
يف مــناطق يصــعب الوصــول األشــخاص الذيــن يعيشــون  )ب(
 إليها؛
ــبلد املعـــين،    )ج( ــاع والســـلك الديبلوماســـي للـ ــر الدفـ عناصـ

 وأسرهم املوجودون خارج البلد؛
حبـارة األسـطول الـتجاري وصـيادو السمك املقيمون يف            )د(

مبا يف ذلك الذين ليس     (الـبلد املعـين ولكنهم مبحرون يف وقت التعداد          
والعاملون على املنشآت النفطية    ،  )لديهـم مكـان إقامة غري منت السفن       

 يف البحر؛
الســكان املدنــيون الغائــبون مؤقــتاً يف بلــد آخــر بصــفتهم  )هـ(

 عمال مومسيون؛

السـكان املدنـيون الذيـن يعـربون احلدود يومياً للعمل يف             )و (
 بلد آخر؛

السـكان املدنـيون غـري املذكوريـن أعاله والذين يعملون            )ز (
 يف بلد آخر؛

دنــيون غــري املذكوريــن أعــاله والذيــن هــم      الســكان امل )ح(
 غائبون مؤقتاً عن البلد؛

عناصــر الدفــاع والســلك الدبلوماســي األجــنيب وأســرهم  )ط(
 الذين ميكن أن يكونوا موجودين يف البلد؛

ــتاً يف الـــبلد املعـــين   )ي( األجانـــب املدنـــيون املوجـــودون مؤقـ
 كعمال مومسيني؛

دود يومـياً للعمل    األجانـب املدنـيون الذيـن جيـتازون احلـ          )ك(
 يف البلد املعين؛

األجانب املدنيون غري املذكورين أعاله، والذين يعملون        )ل(
 يف البلد املعين؛

غــري املذكوريــن ) شــاملني الالجــئني(األجانــب املدنــيون  )م (
 أعاله املوجودون مؤقتاً يف البلد؛

ــرفأ يف وقــت     )ن( ــرون عــلى مــنت الســفن الراســية يف امل العاب
 .التعداد
إال أهنا أدرجت . بعـض هذه الفئات وثيقة الصلة ببعضها البعض  و

عـلى انفصـال عـن بعضـها للتأكـيد على أن عدها جيب أن يكون وفق                 
ويف بعض احلاالت، يتوجب اختاذ قرار      . إجـراءات أو تعليمات خاصة    

 .بشأن ما إذا كان ينبغي تضمينها يف جمموع السكان
عــادة مــا حتكــم وطــريقة معاملــة هــذه الفــئات ليســت موحــدة، و 

املمارسـات السـابقة تضمني أو استبعاد بعض هذه الفئات يف العد، أو             
وجهــة الــنظر اإلداريــة بشــأن مــن ينــبغي أن يشــكّل قانونــياً جــزءاً مــن   

إال أنه يوصى   . ولكـل بلـد أسـبابه هلـذه املعاملة املختلفة         . سـكان الـبلد   
ينبغي بـأن تـبني وثـائق الـتعداد أيـة فـئات تشـكّل السـكان وأيـة فـئات                     

اسـتبعادها، بـدالً مـن الوصـف البسـيط للحصر كمكان العد أو مكان         
ومــن شــأن هــذه املعلومــات أن تكــون مفــيدة جــداً يف . اإلقامــة املعــتاد

مقارنـة حجم السكان وخصائصهم فيما بني البلدان وأن تساعد أيضاً           
 .يف التوصل إىل القرارات املالئمة يف التعدادات الالحقة يف البلد نفسه

ب تأكـيد أمهـية التعريف املوحد جملموع السكان الذي ينبغي           وجيـ 
ويف الوقت نفسه، جيب إدراك الصعوبات      . تطبـيقه مـن تعداد إىل آخر      

يف التوصــل إىل تعــريف مشــترك نظــراً ألن تلــك الصــعوبات تنشــأ عــن 
ومن شأن أية تفاوتات كبرية     . معاملـة خمـتلفة للفـئات املشار إليها آنفاً        

ختفــض كــثرياً فــائدة البــيانات الــيت يــتم احلصــول بــني تعــداد وآخــر أن 
علــيها، وتســفر عــن صــعوبة دراســة االجتاهــات الســكانية، فضــالً عــن  

ومن شأن هذا   . إدخـال أخطـاء كـبرية يف تقديـرات وتوقعات السكان          
أن يكـون له آثـار الحقـة عـلى السياسـات املوضـوعة يف ضـوء النـتائج          

 .السابقة



 ٤٢

ــبلدان يف   ــيما بــني ال ــتفاوتات ف مفهــوم أو تعــريف مــا يشــكّل  ولل
وميكن أن . جممـوع السكان أمهية كربى يف تقدير ورصد سكان العامل   

يـؤدي عدم توحيد معاملة الفئات قيد الدراسة إىل حذف تلك الفئات     
وهــذا التشــويه . متامــاً أو ازدواج عدهــا يف تقديــر عــدد ســكان العــامل  

لسكان من  املعـروف مقـداره ميكـن أن يكـون يف تـزايد نتـيجة ازدياد ا               
كـل أو بعـض هـذه الفـئات واحلـركة الدولـية الكبرية اليت اتضحت يف                 

واالفتراض الضمين قبل بضعة عقود أن الفروق يف        . السـنوات األخـرية   
معاملـة هـذه الفئات مل يسفر عن أي أثر كبري على جمموع السكان مل             

 .يعد صاحلاً أو مقبوالً

ــيه حتقــيق درجــة مــا مــن االنتظامــية     يف تعــريف ومــن املــرغوب ف
 .جمموع السكان ويف املبادئ املقابلة لعد الفئات موضوع الدراسة

 استبعاد فئات من السكان ’١‘

جيـب أن يؤخـذ يف االعتـبار واقـع العملـيات عـند حتديد أية فئات            
وهناك حالة خاصة هي عناصر السلك الدبلوماسي       . ينـبغي أن ال تعـد     

اهليــئات املعنــية الذيــن ميكــن حتديدهــم بســهولة واطالعهــم مــن جانــب 
وحتديد األشخاص الذين يف فئات     . عـلى مواعـيد الـتعداد وكيفـية الرد        

أخـرى ينـبغي اسـتبعادها أثـناء العـد يـنطوي على درجة ما من البحث                
واالستقصاء، وقد ال يكون العدادون دائماً قادرين على احلصول على          

 .املعلومات الصحيحة

هل احلصول على   وقـد يكـون مـن األفضـل وضع االستبيان مبا يس           
املعلومــات الالزمــة للتصــنيف يف أو خــارج جمموعــة ينــبغي اســتبعادها  

وإذا اعتمد هذا اإلجراء،    . وحـل هذه القضايا يف طور معاجلة البيانات       
فـإن من شأن العد أن يشمل فعالً كافة األشخاص املوجودين يف البلد             

 .املعين يف وقت التعداد

عـلى سبيل   (مـوع السـكان     وبالنسـبة للفـئات غـري املشـمولة يف جم         
، يوصى بإتاحة إشارة )املـثال، الـزوار األجانـب املقـيمون لفـترة قصرية         

مثلما هي  (وإذا مل جير عد تلك الفئات       . واضـحة عن حجم هذه الفئة     
، جيـــب إدراجهـــا وإعطـــاء تقديـــر )احلـــال بالنســـبة للفـــئات املســـتبعدة

 .حلجمها من السجالت اإلدارية أو مصادر أخرى

 املقيمني يف بلدان أخرىتضمني  ’٢‘

يوصـى بقـوة باسـتبعاد سكان بلد ما املوجودين يف بلد آخر على              
وذلك ألن تضمني هذه    . املـدى الطويـل مـن تعـريف جممـوع السـكان           

 .الفئة مناقض لتعريف التعداد

إال أنــه يف الواقــع، هــناك بلــدان تّضــمن هــذه الفــئة يف جممــوع        
ع خاصة ميكن أن تكون     وعـادة مـا استند تضمينها إىل أوضا       . سـكاهنا 

سـائدة يف الـبلد املعـين، مثـلما يف الـبلدان الصـغرية السـكان الـيت يعيش               
 .قسم كبري من سكاهنا خارجها

وإذا كـان من املطلوب تضمني هذه الفئات، فإن التحديد الدقيق            
. لعـدد أبـناء الـبلد املقـيمني يف بلـدان أخـرى هو أهم القضايا وأصعبها                

 :مع هذه املعلومات، ومهاوهناك طريقتان ممكنتان جل
العـد من خالل الدبلوماسيني الذين ميثلون البلد املعين يف         )أ( 

 البلد املضيف هلم؛
مجـع املعلومـات مـن أعضـاء أسـرهم الذيـن جيري عدهم             )ب(

 .يف بلد املصدر
ومـــن املـــرجح أن تكـــون نوعـــية املعلومـــات اجملموعـــة بـــأي مـــن 

ضـمني البيانات املزمع مجعها     ومـن املقـترح ت    . الطريقـتني ضـعيفة نسـبياً     
هبـذه الوسائل على استمارات منفصلة تقتصر على بضع أسئلة أساسية           

عــلى ســبيل املــثال، االســم واجلــنس (عــن معلومــات دميغرافــية رئيســية 
 ).والعمر ودرجة القرابة لألسرة املعيشية ومدة الغياب عن البلد

لــدان وإذا اعــتمد أســلوب تضــمني املواطــنني الذيــن يعيشــون يف ب 
أخــرى يف جممــوع الســكان، يوصــى بعــرض منفصــل جملمــوع الســكان 
الذين جرى عدهم داخل البلد املعين وجمموع املواطنني الذين يعيشون          

كمـا ينـبغي النص الصريح على اإلجراءات املعتمدة         . يف بلـدان أخـرى    
 .لتحديد املواطنني الذين يعيشون يف بلدان أخرى

 عد عناصر القوات املسلحة ’٣‘
اءات عد هذه الفئة وعرض البيانات اخلاصة هبا تعترب من بني           إجـر 

 .األمور اليت حتتاج اهتماماً خاصاً عند ختطيط التعداد
ــبلدان، جيــري عــد عناصــر القــوات املســلحة ولكــن     ويف بعــض ال
ــن خــالل         ــذه العناصــر م ــد ه ــريقة حتــول دون حتدي ــل بط ــتائج جتم الن

ــيانات املنشــورة  ــيانات  وبصــفة خاصــة، تعــرض معظــم ا  . الب ــبلدان الب ل
وهذا . بطـريقة حتـول دون حتديـد مواقـع معسـكرات اجلنود وجتمعاهتم            

 .عادة قضية سياسة الدولة وأمنها
وجيـب وضع إجراءات العد واجلدولة املالئمة هلذا الغرض يف كل           

ولـيس مـن مهـام هـذا الدليل حتديد اجملموعة الكاملة      . بلـد مـن الـبلدان     
 إال أن احـتمال حتديـد املواقع احلالية         .املتـنوعة مـن اإلجـراءات املمكـنة       

. للقــوات يــنخفض يف إطــار الــتعداد املســتند إىل مكــان اإلقامــة املعــتاد 
وهـذا مـا يتطلـب إدارة حريصـة ملهمة العد الفعلي لضمان قدرة الناس              
عـلى اإلبـالغ عـن مكـان إقامتهم املعتاد عند عدهم يف املعسكرات أو               

ــبغي توخــي احلــرص لتج  . املخــيمات ــا ين نــب خماطــر ازدواج عــد  كم
 .عناصر القوات املسلحة يف التعداد املستند إىل أماكن اإلقامة املعتادة

   طريقة العد- ٦
ينــبغي اختــاذ القــرار بشــأن طــريقة العــد يف مــرحلة مــبكرة مــن         
التخطـيط للـتعداد وذلـك نظـراً لآلثـار الواسـعة الـنطاق الـيت تنجم عن           

 : أن تؤثر يف ما يليومن شأن الطريقة اليت تعتمد. هذا القرار
 املوازنة؛  )أ( 
 اهليكل التنظيمي؛ )ب(



 ٤٣

 نوع االستبيان ومضمونه؛ )ج(
 برنامج التدريب؛  )د(

 مضمون ونطاق محالت الدعاية؛ )هـ(
 .نظام إدارة السجالت )و (

 
 استبيان تذكريي

يف بعـض الـبلدان العربـية، عـلى سبيل املثال، يتم توزيع استبيان تذكريي على             
ويطلب من األسر املعيشية ملء االستبيان      .  معيشـية قـبل العـد التعدادي       كـل أسـرة   

ويضــم هــذا االســتبيان بضــعة أســئلة مــثل االســم   . يف لــيلة الــيوم املــرجعي للــتعداد 
واهلدف منه تسهيل مهمة العداد، من      . الكـامل، تـاريخ املـيالد، ورقـم بطاقة اهلوية         

 املعلومــات األّولــية مــن وثــائق جهــة، وإعطــاء األســرة املعيشــية الوقــت الــالزم ملــلء
 .مث جتري بعد ذلك مقابلة وجهاً لوجه مع كل أسرة معيشية. رمسية

 
 
 

 :وهناك ثالث طرق رئيسية للعد
 ؛)الفاحص(جمري املقابلة   )أ( 
 ؛)األسرة املعيشية(العد الذايت  )ب(
 .استعمال السجالت اإلدارية القائمة قبل التعداد )ج(

ــتخدام مــ    ــثالث مجــيعاً أو أي    ميكــن أيضــاً اس ــرق ال ــن الط زيج م
 .طريقتني منها

. وتقتصــر الطــريقة اإلداريــة بصــورة رئيســية عــلى مشــال أوروبــا
 .ونظراً لضيق نطاق تطبيقها، لن ننظر فيها يف هذا الفصل

 طريقة املقابلة  )أ( 
يف طـريقة املقابلة، يكمل العداد االستبيان من خالل استقصاءات          

مقابالت، عن كل وحدة سكن وكل شخص       ميدانية، عادة ما تكون     
مث يسجل العداد املعلومات على استمارة      . مـن أعضـاء األسرة املعيشية     

ونظراً للقيود اخلاصة بالتكاليف واملدة الزمنية، عادة ما جييب         . الـتعداد 
فــرد بــالغ مــن األســرة املعيشــية عــن األســئلة املطلــوب أن جييــب علــيها 

 .كافة أعضاء األسرة
 دائمــاً يف حــوزة العــداد وال تســلم إىل األســرة  تكــون الســجالت

 .املعيشية
 :وهلا املزايا التالية. اعتمد معظم البلدان النامية هذه الطريقة

ميكـــن تدريـــب العداديـــن تدريـــباً جـــيداً عـــلى املفاهـــيم    )أ( 
 والتوجيهات واإلجراءات؛

إذا كان هناك عدد كاف من العدادين واملشرفني، ميكن          )ب(
  وقت قصري؛إجناز العد يف

يف املــناطق الــيت فــيها اإلملــام بالقــراءة والكــتابة مــنخفض   )ج(
نسـبياً، مـن األفضـل نقـل معـىن وغرض أسئلة التعداد إىل الناس شفهياً                

فاملقابالت املباشرة اليت يقوم هبا العداد      . ولـيس مـن خـالل املطـبوعات       

 تتوصل إىل أجوبة فورية، كما ميكن عادة تسوية حاالت اإلحجام عن
 اإلجابة أثناء عملية العد نفسها؛

مـن املـرجح أن تكـون املعلومـات ضـمن مـنطقة منتظمة                )د(
 النوعية ومتسقة؛

مـن املمكـن تضـمني الـتعداد أسئلة أكثر تعقيداً مما ميكن              )هـ(
 .خبالف ذلك

 طريقة العد الذايت )ب(
ويف هـــذه . اعــتمد معظـــم الــبلدان املـــتقدمة طــريقة العـــد الــذايت    

ــتدوين    الطــريقة، يقــو م واحــد أو أكــثر مــن أعضــاء األســرة املعيشــية ب
املعلومــات عــن وحــدة الســكن املعنــية وأعضــاء األســرة املعيشــية يف       

ويـتم توزيـع االسـتبيانات، جنـباً إىل جنـب مع التعليمات،             . االسـتبيان 
على كل أسرة معيشية مسبقاً قبل تاريخ التعداد واستالمها مملوءة بعد           

م العـداد شخصـياً بتسـليم االستبيان لألسرة         وميكـن أن يقـو    . اسـتيفائها 
وميكن أن يكون العداد جمرد . املعيشـية مث جتمـع بعـد فـترة زمنية حمددة       

وكــيل للــتوزيع واجلمــع أو، تــبعاً لألوضــاع يف كــل بلــد مــن الــبلدان،  
 .مساعداً يف استيفاء االستمارات

ويف بعـض احلاالت، جيري تسليم االستبيانات والتعليمات لألسر         
ويف . عيشـية، مـع الطلـب إلـيهم اسـتيفاءها وإبقاءهـا جاهـزة للتحقق              امل

جولة ثانية، يقوم العداد جبمع االستمارات والتحقق من بنود سجالهتا          
ويف . وتصــحيحها، إذا لــزم األمــر، مــن خــالل استفســارات شخصــية  

بعـض الـبلدان، تكـون عملـية الـتحقق صـارمة، بيـنما يف بلـدان أخرى                  
ستمارات للتأكد من اكتمال صفحاهتا وعدم      جيـري فقـط الـنظر يف اال       

 .إغفال أي منها خطأ

ويف بعض احلاالت، ترسل االستمارات بالربيد إىل األسر املعيشية         
يف طـريقة اإلرسال والتلقي     . اسـتناداً إىل قوائـم بـريدية مث تعـاد بالـربيد           

غري أن هناك حاالت عدم رد . بالـربيد هذه، يكون دور العداد حمدوداً  
ناقصـة، وهـنا ميكـن أن يضـطر العداد للتدخل للحصول على       أو ردود   



 ٤٤

كما ميكن ملء هذه الفجوات باهلاتف، حيثما كانت       . معلومـات تامة  
ــاءة، وواســعة االنتشــار   ــرافق ذات كف كمــا مــن شــأن اســتراتيجية   . امل

أن تسهم بدور ) انظـر الفصل الثالث، القسم ألف (االتصـاالت العامـة    
 .ية للمجيبني على األسئلةكبري يف إتاحة املواد التوضيح

وجيـري عـادة تسـجيل تفاصـيل هويـة موقـع األسـرة املعيشية على              
وتقع مسؤولية استيفاء   . االسـتبيانات قـبل تسليمها إىل األسرة املعيشية       

االسـتبيان يف طـريقة العـد الـذايت عـلى رب األسـرة، أو عضو مسؤول                
ن التعويل  وميكـن اعـتماد هـذه الطـريقة مع توقع نتائج ميك           . آخـر فـيها   

علـيها بتكالـيف أكـثر اخنفاضـاً مـن تكالـيف طـريقة املقابلـة يف البلدان                  
 اليت فيها؛

 اإلملام بالقراءة والكتابة شامل تقريباً؛  )أ( 
 املستويات التعليمية عالية نسبياً؛ )ب(
 .أنظمة االتصال منتشرة وتتسم بالكفاءة )ج(

 أعضاء األسرة   وطريقة العد الذايت تؤدي أيضاً إىل زيادة مشاركة       
املعيشـية اآلخرين يف عملية العد، ألهنا تشجع التشاور فيما بني أعضاء            
األسـرة، ممـا ينبغي أن يؤدي إىل زيادة دقة ومشولية املعلومات عن كل              

 .من أعضاء األسرة املعيشية
 أنظمة اإلرسال واالستالم بالربيد

 أهنا إال. هـذه األنظمة هي عادة جمموعة فرعية لنهج العد الذايت        
مــن خــالل اســتعمال ) انظــر أدنــاه(غالــباً مــا تصــبح طــرق مشــتركة 

 .املقابالت لرصد حاالت عدم الرد على نظام الربيد
والبلدان اليت استخدمت طرق اإلرسال واالستالم بالربيد أشارت 

ــربيد و     ــة الـ ــت أنظمـ ــتم إذا كانـ ــن أن تـ ــبرية ميكـ ــورات كـ أو /إىل وفـ
 بــأن إعــداد وحتديــث قوائــم  عــلماً. ســجالت العــناوين كافــية ودقــيقة 

 .العناوين الربيدية صعب وباهظ التكلفة
وللطريقة اليت تتضمن هنج اإلعادة بالربيد سيئة تكمن يف أن مواد           
ــن         ــئة اإلحصــاء يف جــزء رئيســي م ــري خاضــعة لســيطرة هي ــتعداد غ ال

 :وهذا ما يربز أمهية بعض القضايا احملددة، شاملة ما يلي. العملية
ــد اســترا   )أ(  ــيها    حتدي ــنظر ف ــيت جيــب ال تيجيات اإليصــال، ال

 ؛)انظر الفصل األول، القسم باء(بعناية يف التخطيط األويل 
كيفية الرصد الفّعال ملعرفة األسر اليت أعادت استمارات  )ب(
 التعداد؛

ــين ومــدى       )ج( ــبلد املع ــربيدية يف ال ــات ال ــع اخلدم ــة م العالق
 موثوقيتها؛

 .ق حمددةمشاكل معدالت عدم الرد يف مناط )د (
وميكــن معاجلــة مشــكلة معــدالت عــدم الــرد يف مــناطق حمــددة    

إذا كــان . باســتخدام املقــابالت لرصــد األســر املعيشــية الــيت ال تــرد  
معـدل الـردود منخفضـاً يف عملـية اإلعـادة بالربيد، فإن تكلفة رصد        

وميكـن احتواء  . كافـة الذيـن مل يـردوا ميكـن أن تكـون مـرتفعة جـداً        
اد طرق العينات املباشرة بالنسبة لألسر املعيشية       هذه التكاليف باعتم  

ومن النقاط اهلامة اليت ينبغي التقيد هبا يف اعتماد         . اليت ال ترسل الرد   
هـذا األسـلوب أنـه جيب على كافة األسر املعيشية اليت ال ترسل رداً               

كما جيب  . أن تعـلم باحـتمال اختـيارها ضمن العينة اليت يتم أخذها           
كثفة لضمان تقدمي كافة األسر اليت يتم اختيارها        أن تكـون املتابعة م    
 .استبيانات مستوفاة

وميكـن تصـور جمموعـة عريضـة ممكـنة مـن خطـط أخـذ العيـنات،          
أما العناصر الرئيسية يف    . ولـيس حبـثها بالتفصـيل مـن مهمة هذا الدليل          

جيــب أن تتــيح بــيانات مــن الــنوع الــذي يطلــبه  ) أ ( اخلطــة فهــي أهنــا 
وجيب ) ب(املصلحة احلقيقية يف برنامج التعداد، و     املتعاملون أصحاب   

أن تكون القواعد واإلجراءات اخلاصة باختيار وحدات العينات سهلة         
التطبـيق، وذلـك ألن هـذا اجلانـب مـن عملية مجع البيانات يقوم به يف                 

 .معظم احلاالت موظفون مؤقتون
فعــلى ســبيل املــثال، ميكــن أن يكــون القــرار هــو وجــوب حتقــيق    

ولذا، ميكن  .  يف املائـة يف كافة املناطق اجلغرافية       ٩٠ود يـبلغ    معـدل رد  
 ٩٠أخذ عينات من األسر املعيشية مبعدل اثنني من ثالثة لتحقيق نسبة 

أما .  يف املائة  ٧٠يف املائـة يف املـناطق اجلغرافـية الـيت فيها معدل الردود              
يف  ٩٠املـناطق اجلغرافـية الـيت فـيها معـدالت الردود الربيدية أعلى من               

 من ١املائـة فـيمكن أن تكون نسبة األسر املعيشية اليت تؤخذ يف العينة        
وهـذا ألنـه قـد يكـون هناك فرق بني األسر املعيشية اليت أرسلت          . ١٠

 .ردوداً واألسر املعيشية اليت مل ترسل ردوداً
 الطرق املختلطة )ج(

غالـباً مـا يسـتخدم مـزيج مـن طـريقة املقابلـة وطـريقة العـد الذايت                   
ويف هـذه احلـاالت، تعتمد      .  ضـمان احلـد األقصـى مـن التغطـية          هبـدف 

طـريقة العـد الـذايت يف املـناطق الـيت مـن املـرجح أن يكـون فـيها معدل                     
وتسـتخدم طـريقة املقابالت يف املناطق أو أوضاع         . االسـتجابة مـرتفعاً   

اجملـتمعات احمللـية الـيت فـيها معـدل اإلملام بالقراءة والكتابة منخفض أو               
ويف املـناطق اليت قد يكون نظام الربيد فيها غري فّعال       . مشـاكل خاصـة   

أو باهظ التكلفة أو هناك قيود نتيجة أوضاع أرض املنطقة أو مناخها، 
 .تعتمد طريقة املقابالت باعتبارها تؤدي إىل حتسني عملية العد

 طرق أخرى )د (
 . اعتمدت يف بعض البلدان طرق عد أخرى

ية يف جولة أّولية مث يقام مركز       فـيمكن إدراج كافـة األسـر املعيشـ        
ويطلـب مـن اجمليـبني على األسئلة التجمع يف         . تعـداد يف املـنطقة املعنـية      

مركـــز الـــتعداد هبـــدف إعطـــاء العـــداد معلومـــات تفصـــيلية عـــن كـــل 
ويف هـذه الطـريقة، ال يقوم العداد بزيارة كل أسرة معيشية            . موضـوع 

ألســر املعيشــية متكّــن فالقائمــة األّولــية با. هبــدف اســتيفاء االســتمارات
إال أنه حىت . العداد من تتبع األسر اليت مل حتضر ضمان التغطية الكاملة

مـع اعـتماد هذا اإلجراء، ال يزال من الضروري أن يقوم العداد بزيارة              
وحيدث هذا يف حاالت كتلك اليت ال ميكن فيها . بعض األسر املعيشية

مركــز الـتعداد بســبب  قـيام أحـد أعضــاء األسـرة املعيشــية احلضـور إىل     
 .املرض أو العجز اجلسدي



 ٤٥

وميكـن مجـع سـكان قـرية أو الناس الذين يعيشون يف مستوطنات              
ويف بعض احلاالت، يقدم رئيس     . موزعـة يف مكان واحد وإجراء العد      

ففي النهج املستند   . اجملموعـة املعلومـات فـيما يـتعلق بأعضـاء اجملموعـة           
واهلـدف يف هذه    . خمتصـرة إىل اجملموعـات، تسـتخدم عـادة اسـتبيانات          

احلــاالت هــو احلصــول بصــفة ذات أولويــة عــلى تقديــرات موثوقـــة        
لألعـداد وليس املعلومات الشديدة التفصيل فيما يتعلق بكل عضو من           

ويتســم هــذا الــنهج مبعــوق يتمــثل يف أن األشــخاص . أعضــاء اجملموعــة
ومع . املعنـيني قـد ال يعطـون أجوبـة تامـة وصـرحية عـلى بعض األسئلة                

تحســـن يف االتصـــاالت والقـــدرة عـــلى الوصـــول، ومـــع اندمـــاج       ال
اجملموعـات املعـزولة أو اخلاصـة سـابقاً يف جمتمعات حملية أكرب حجماً،              
 .ينبغي أن تزداد إمكانية اعتماد طريقة املقابالت يف مثل هذه احلاالت

وميكـن أيضـاً اعـتماد هنـج مماثل، بصفة رمسية أو غري رمسية، حني               
ــتحد   ــارات ال ــدى     تكــون مه ــين حمــدودة ل ــبلد املع ــة الرمســية لل ث باللغ

وميكن هلذا النهج أن    . جمموعـة يف جمـتمع حمـلي، مـثل املهاجـرين اجلدد           
أو القــدرات اللغويــة /يســتفيد بفعالــية مــن العــد احملــدود مــن الــترامجة و

الرمسية اليت لدى أعضاء اجملموعة من املهاجرين الشباب الذين انتظموا          
 .يف مدارس

ــثة العهـــد، ومـــع ازديـــاد الوعـــي الشخصـــي   ويف تعـــدادات  حديـ
ــداد مســتقل     ــبات بإجــراء تع ــناك مطال ــتعداد، ه ــذه   . بال ــت ه ــا زال وم

املطالـبات نـادرة، إال أن بعـض الـبلدان تسـمح لألشـخاص بـأن يعدوا                 
يتم احلفاظ على الربط بني األسرة املعيشية والوحدة        . بصـورة منفصـلة   

ــتعريف املال   ــوز الـ ــتخدام رمـ ــةالســـكنية مـــن خـــالل اسـ ويوضـــع . ئمـ
. االســتبيان بطــريقة تســهل إغالقــه وإرســاله بالــربيد أو تســليمه للعــداد

ومـن شـأن اعـتماد هـذا األسلوب أن يعين أنه اختذت ترتيبات لفحص             
هـذه االسـتمارات واالسـتبيانات املرسـلة باكـراً، وإجراء تعديالت من             

وميكن السعي لتخفيض   . خـالل االتصال الشخصي إن لزم األمر ذلك       
د االســتبيانات املرســلة وهــي حباجــة الســتكمال عــن طــريق قــيام  أعــدا

 .املشرفني يف احلاالت الصعبة بإجراء اتصاالت باألشخاص املعنيني
 إمكانيات التغيري )هـ(

ــيت اســتخدمتها يف       ــد ال ــريقة الع ــاء ط ــبلدان إىل إبق ــيل معظــم ال مي
ار ويتطلب أي تغيري استراتيجي يف الطريقة االختب      . الـتعدادات السابقة  

 .الدقيق والتقييم قبل إدخاله
ومـا مل يكن هناك حتسن كبري يف عوامل مثل املستويات التعليمية            
واالتصـال وأنظمة الربيد، فإن من شأن التغيري يف األنظمة التقليدية أن            

. وال يعـين هـذا ضـرورة رفض االبتكار دائماً     . يكـون حـافالً باملخاطـر     
 فحص اإلجراءات لتحديد    وحـىت ضـمن األنظمة التقليدية، من اجلدير       

وميكـن االضطالع هبذا الفحص واالختبار      . جمـاالت التحسـني املمكـنة     
للتحســينات املمكــنة يف الفــترة الفاصــلة بــني تعداديــن واالســتفادة مــن  

وينـبغي أن تكـون دراسات الطرق هذه جزءاً        . خـربة الـبلدان األخـرى     
 .من املساعي الدائمة لتحسني ممارسات التعدادات

 يت العد  توق- ٧

مـن بني عوامل التخطيط اهلامة الوقت الذي يتم فيه إجراء العد           
وتشمل بعض القضايا الرئيسية اليت حتدد أفضل وقت من         . التعدادي

 :السنة إلجراء العد ما يلي
 :صوابية اختيار تلك الفترة من السنة  )أ( 

الـيت ميكن فيها إجراء العد بالتزامن يف كافة أحناء           ’١‘
 ؛البلد املعين

الـــيت مـــن املـــرجح فـــيها أن يـــتم احلصـــول عـــلى   ’٢‘
 البيانات األكثر منوذجية؛

 اليت فيها مشاكل العمليات أقل ما ميكن؛ ’٣‘
األحـوال اجلويـة الـيت ميكن أن تعيق         . قضـايا العملـيات    )ب(

ــربي       ــنقل ال ــئة كــبرية ملركــبات ال ــية وتســتدعي تعب ــيات امليدان العمل
 مثل هذه األمور قد ال تكون دائماً        واملـائي ينبغي تفاديها، ألن تعبئة     

ــيها   ــدوراً عل ــل،    . ممكــنة أو مق ــة ســالمة، ونق ــبارات املهم ــن االعت م
 وختزين واسترياد سجالت التعداد امليدانية بعد العد التعدادي؛

تثري احلرارة والربودة الشديدين خماطر     . األحـوال املومسية   )ج(
مــن غــري املمكــن للعداديــن، كمــا أن املطــر والثــلج الشــديدين جيعــالن  

ويف الـــبلدان شـــديدة التـــباين يف أمنـــاط . الوصـــول إىل بعـــض املـــناطق
موامسهــا يف خمــتلف املــناطق اجلغرافــية، ميكــن اختــيار الفــترة مــن الســنة  

وميكن ختصيص موارد إضافية من . األكثر مالءمة ألكرب جزء من البلد
 اجلوية  وسـائل الـنقل أو املوظفني أو املتطلبات األخرى نتيجة األحوال          

ــية   ــناطق املعن ــة يف امل ــذه   . غــري املالئم وأحــياناً، ميكــن أن تســتوجب ه
 االعتبارات إجراء عد منفصل للسكان البدو الرحل؛

ــع املواســم    )د( ــتوقع م ــتغري امل ــبلدان، ختــتلف   . ال يف بعــض ال
ــيما بــني الفصــول       أنشــطة قطــاع كــبري مــن الســكان اخــتالفاً كــبرياً ف

قـد تكون لدى املزارعني فترة ذروة يف        فعـلى سـبيل املـثال،       . واملواسـم 
ــزراعي أو وقــت احلصــاد    ــثل هــذه  . النشــاط فقــط يف املوســم ال ويف م

ــيون مــن بــني      ــتمكن األشــخاص املعن احلــاالت، مــن غــري املــرجح أن ي
ــتعداد     ــالزم الســتيفاء اســتمارات ال . الســكان مــن ختصــيص الوقــت ال

ــذه األنشــط        ــية أخــذ ه ــأن كيف ــرار بش ــتأثر الق ة يف وميكــن أيضــاً أن ي
االعتـبار يف الـتعداد بتصـميم الفترات املرجعية ألسئلة حمددة، وهو أمر             

 ينبغي أن يبت فيه كل بلد بنفسه؛
ــية  )هـ( ــية واجتماع هــذه أيضــاً عوامــل ذات  . عوامــل دميغراف

صـلة إذا كانـت هـناك حـركة هجـرة كـبرية للسـكان يف فترات حمددة             
 ؛)دعلى سبيل املثال، القيام بأنشطة احلصا(من السنة 

فـترات عطـالت االحـتفاالت أو احلج أو الصوم الطويلة            )و (
 اليت ينبغي تفاديها؛

يف العديد من البلدان، . توفـر عناصـر قـوة العمل امليدانية        )ز (
. أو مشــرفني/يســتفاد مــن موظفــني مــثل معــلمي املــدارس كعداديــن و 

 وينـبغي عـندها أن تكـون الفـترة املختارة للتعداد هي الفترة اليت يكون              
فـيها املوظفـون مـتاحني مـع أقـل قـدر ممكن من االضطراب يف عملهم                 

 .العادي



 ٤٦

   الزمن املرجعي للتعداد- ٨
بعـد حتديـد الوقت من السنة الذي ينبغي إجراء التعداد فيه، من    

 .الضروري إحكام توقيت التعداد بنقطة زمنية حمددة
ــتم عــد كــل شــخص، أو     ــتعداد أن ي ومــن الســمات األساســية لل

. ن املســاكن، وفقــاً للــنقطة الزمنــية نفســها احملــددة كمــرجعجمموعــة مــ
والـزمن املـرجعي للـتعداد عـادة هـو منتصف الليل يف بداية يوم التعداد             

 .احملدد
ويـتم عـد كل شخص حي يف الزمن املرجعي للتعداد مشمول يف             

األشـخاص الذيـن يـتوفون بعد هذا الزمن املرجعي مشمولون           . الـتعداد 
 .الذين يولدون بعده فيستبعدون منهأيضاً، أما األطفال 

ويشـمل يف تعـداد املسـاكن كـل بـناء أو وحدة سكن أو جمموعة                
ــباراً مــن الــزمن         ــاز حمــددة اعت مســاكن قائمــة أو وصــلت مــرحلة إجن

ومــن . املــرجعي للــتعداد، بغــض الــنظر عمــا إذا كانــت مســكونة أم ال 
تعداد وإذا كان   . شـأن هـذا الترتيب أن يعطي جرداً حقيقياً للمساكن         

املسـاكن منفصـالً عن تعداد السكان، جيب حتديد زمن مرجعي مالئم            
 .لتعداد املساكن

ــتعداد ذات صــلة بعــدة مــن خصــائص     ــزمن املــرجعي لل وفكــرة ال
وليســت كافــة . الســكان كالســن، واحلالــة االجتماعــية، ومكــان العــد 

تؤخذ املعلومات بشأن   . اخلصائص حمددة من حيث نقطة زمنية حمددة      
فعلى .  مواضـيع الـتعداد عـلى أسـاس فـترات زمنـية أخـرى              العديـد مـن   

 .سبيل املثال، تستند أوضاع قوة العمل عادة إىل إطار زمين أطول
. ويف الواقـع الفعـلي، ميكـن أن يـبدأ العـد قـبل أو بعد يوم التعداد                 

فـإن بـدأ قـبله، فإمـا أن تـوزع االستمارات أو جترى املقابالت يف فترة               
جتمـع أو تسـتكمل يف جولة قصرية بعد يوم          قصـرية قـبل يـوم الـتعداد و        

وإن بـدأ بعـد يوم التعداد، يتم توزيع االستمارات ومجعها أو            . الـتعداد 

. إجـراء املقـابالت عـلى مـدى بضعة أيام عقب الزمن املرجعي للتعداد             
ويف كــال احلالــتني، تشــري املعلومــات الــيت جتمــع إىل الوضــع يف الــزمن   

 .املرجعي للتعداد
لدان يــوم تعــداد مــتحرك كاللــيلة الســابقة عــلى واعــتمد بعــض الــب

وال يوصــى . زيــارة العــداد أو يــوم األحــد الســابق عــلى تلــك الــزيارة   
باتـباع هـذا اإلجـراء، عـلى الـرغم مـن اعـتماده حيثما تضطر املشاكل                 

وميكن . املعنـيني إىل متديـد فترة العد على مدة شهر أو أطول من ذلك             
 :أن تشمل هذه املشاكل

 اية املوظفني امليدانيني؛عدم كف  )أ( 
 عدم كفاية قاعدة اخلرائط؛ )ب(
 .عدم كفاية املساندة اللوجستية )ج(

ويتمـثل املـربر لـتحريك يـوم الـتعداد يف أن اجمليبني على األسئلة               
لــن يتمكــنوا مــن تذكــر تفاصــيل عــدد وخصــائص أعضــاء أســرهم    

ــداد    ــزيارة الع ــوم ســابق ل ــوم   . املعيشــية يف ي ــك، جيــب حتــريك ي لذل
ويــنطوي اعــتماد هــذا اإلجــراء عــلى . عداد إىل قــرب يــوم الــزيارةالــت

إطالـة الفـترة املرجعـية، ومع أنه أفضل من عدم حصول التعداد على      
 .اإلطالق، إال أنه يزيد أخطاء التغطية وصعوبة تفسري البيانات

وإذا ثبـت مـن اخلـربة العملـية أن هـناك يوم أو تاريخ تعداد مالئم          
ــتعدا   ــؤدي إىل جــودة ال ــتعدادات    وي ــرجح وجــوب إجــراء ال ــن امل د، م

ومـا مل تكـن هـناك أسـباب     . الالحقـة باعـتماد الـتاريخ املـرجعي نفسـه     
قويـة لالبـتعاد عن هذه املمارسة، من املستصوب توقيت كل تعداد يف             

ومن شأن هذا تعزيز قابلية مقارنة بيانات كل     . الوقت نفسه من السنة   
ــتعدادات  ــن ال ــيان   . م ــذا مهــم بصــفة خاصــة لب ــة يف  وه ــثل العمال ات م

ــتأثر        ــيت ميكــن أن ت ــل، ال ــاكن العط ــة يف أم ــددة أو اإلقام صــناعات حم
 .بالعوامل املومسية

 الزمن املرجعي للتعداد
وينــبغي أن يكــون االعتــبار . الختــيار الوقــت مــن الســنة الــذي ســيجري فــيه الــتعداد أمهــية عظــيمة 

.  أكرب جناح وأن يسفر عن بيانات أعظم فائدة        الرئيسي هو اختيار فترة من احملتمل أن حيقق التعداد فيها         
أوهلا أن من الضروري اجتناب الفصول اليت يكون من . وقـد يعتمد هذا االختيار على عدد من العوامل   

العسـري فـيها الوصول إىل كل املناطق املأهولة بسبب األمطار والفيضانات والثلوج وما إىل ذلك أو اليت                  
 .ما يف اجلو القائظ احلرارةيكون العمل فيها أشق ما يكون ك

إذا مـا أجـري تعـداد وتـبني أن تـاريخ الـتعداد كـان مرضـياً عـلى اإلمجـال فإنه ينبغي إجراء التعداد                           
إذ أن استخدام تاريخ    . الـتايل يف نفس الوقت من السنة ما مل تكن هناك أسباب قوية لتغيري هذا التاريخ               

وحتديد تاريخ معني للتعداد يف البلد عادة    . ييسر التحليل منـتظم للـتعداد يعـزز قابلـية البيانات للمقارنة و          
يوفـر االنضـباط اإلداري مبـا حيث كل من له عالقة بالتعداد أن يتخذ االستعدادات الضرورية يف الوقت     

 .املناسب
 ــــــــــــــــــــ
ــتعدادات الســكان واملســاكن   : املصــدر ــبادئ وتوصــيات ل ــيح م ــتحد  (، ١، التنق ــم امل ــيع  منشــورات األم ــم املب ة، رق
A.98.XVII.8( ١٧٣-١ والفقرة ١٧١-١، الفقرة. 

 



 ٤٧

   مدة العد- ٩

وجيـب الـنظر ملـياً يف املدة الفعلية للعد ومقارنة مزايا ومساوئ              
إال أنه من اجلدير بالذكر أن التعداد       . كـل مـن اخليارات قيد املقارنة      

 لـيس عـلماً دقـيقاً، ومهمـا كانت املدة املعتمدة، هناك حاجة لبعض             
. املفاضــالت بــني التطبــيق العمــلي للــتعداد ميدانــياً ونوعــية البــيانات  

ومـن الضــروري أن تكـون هــذه املفاضـالت مــتوازنة مبـا خيــدم عــلى     
 .أحسن وجه حتقيق أقصى فعالية وكفاءة للتعداد

ويـتم حتديـد مـدة العـد الـتعدادي حسـب حجم عمليات التعداد،        
ومن حيث  . طريقة العد ومـدى توفـر املوظفني، واملساندة اللوجستية و       
 .املبدأ، ينبغي أن تكون فترة العد أقصى ما ميكن

ويف طـريقة املقــابالت، ينــبغي أن تتــيح املــدة الوقــت الكــايف لكــي  
ــطرارهم     ــا دون اضـ ــون هبـ ــتبيانات الـــيت يكلفـ ــدادون االسـ ــل العـ يكمـ

فــإن كــان الوقــت املخصــص لــلمقابالت غــري . لالســتعجال غــري املــربر
وعــلى نقــيض . العــد ونوعيــته يــتأثران ســلباًكــاف، فــإن نطــاق تغطــية 

ذلك، فإن الفترة األطول من الالزم ميكن أن ختفض نوعية التعداد ألن        
اجمليـبني عـلى األسـئلة يواجهـون مشـاكل يف تذكـر عدد األشخاص أو                

ميكن بصفة خاصة أن تسفر الفترات      . تفاصـيل خصـائص األفراد بدقة     
 .ألرقاماملطّولة عن إفادات غري صحيحة بالنسبة ل

ويف الـتعداد املعـتمد عـلى طـريقة العد الذايت، إذا كانت الفترة ما               
بـني إيصـال االسـتمارات وموعـد مجعهـا أو إعادهتـا طويلة جداً، هناك         
احـتمال أن تضـيع االسـتمارات يف مكـان عـيش األسـرة أو، يف أفضل                 

ويف نظـام اإلرسـال واإلعـادة بالـربيد، قد يؤدي هذا            . حـال، أن هتمـل    
 .ومات غري دقيقة نتيجة مشاكل يف التذكرإىل معل

 فترة العد يف يوم واحد  )أ( 

ويتم . خيطـط بعـض الـبلدان للعـد حبيث يتم إجراؤه يف يوم واحد             
ــة األشــخاص يف مواقــع      ــبقاء كاف ــيوم الواحــد ب حتقــيق هــذا العــد يف ال

 .سكنهم يف يوم التعداد املختار

 إىل تفـــادي ويــؤدي اعـــتماد اإلجــراء املســـتند إىل الــيوم الواحـــد   
. التعقـيدات الـيت ميكن أن تنشأ نتيجة لتنقل الناس يف فترة العد املطّولة             

 :إال أن له مساوئ حمددة
يتطلـب عـدداً كـبرياً مـن العدادين إلكمال العد يف كافة               )أ( 

ــوم واحــد  ــتزامن يف ي ــناطق بال ولــيس أمــام العداديــن فــرص كــبرية   . امل
وينجم هذا  . ول من يوم واحد   لتحقـيق الكفاءة مقارنة بفترة العد األط      

 عن حقيقة أهنم يعملون يف أدىن منحىن التعليم؛
ــة، يعــزى ارتفــاع اإلنفــاق إىل     )ب( مــن حيــث كفــاءة املوازن

 وليس إىل العد الفعلي؛.) املوظفون، التدريب، إخل(النفقات الثابتة 
 ميكن أن يصبح اإلشراف على العمل امليداين سطحياً؛ )ج(
كـــون هـــناك قـــدر أكـــرب مـــن أخطـــاء مـــن املـــرجح أن ي  )د(

ــتحديد     ــيها ال التغطــية، وال ســيما يف املــناطق احلضــرية الــيت ال ميكــن ف
 املسبق لعبء العمل األمثل يف اليوم الواحد حتديداً دقيقاً؛

ــية      )هـ( ــترة الزمنـ ــع الفـ ــتعداد مـ ــمون الـ ــي يتناســـب مضـ لكـ
ة املقصــرة، جيــب أن يكــون مقصــوراً باملقارنــة مبــا ميكــن حتقــيقه يف فــتر

ومـن شـأن املواضـيع املخـتارة ودرجة مجع املعلومات عن هذه          . أطـول 
 .املواضيع حمدودة

ــا أن تــــوزع    ويف الواقــــع الفعــــلي يف مــــثل هــــذه احلــــاالت، إمــ
االسـتمارات مسبقاً ألغراض إكماهلا مبدئياً أو أن جتري املقابالت من           
 جانب العدادين قبل يوم التعداد، مث جيري التحقق منها واستكماهلا يف          

وبــذا ميكــن التغلــب عــلى العديــد مــن املســاوئ املدرجــة  . يــوم الــتعداد
 .أعاله

 
 فترة العد القصرية

عـندما تسـتخدم فـترة عـد قصـرية جـداً، تعـتمد الـبلدان عادة إجراءات حمددة                   
 يف نــيجرييا، فرضــت قــيود عــلى  ١٩٩١فأثــناء تعــداد عــام  . لتقيــيد حــركة الــناس 

لك لضمان بقاء الناس قدر اإلمكان يف حـركة األشـخاص خـالل فـترة التعداد، وذ       
مـنازهلم لتسـهيل سـرعة إجـراء الـتعداد يف إطـار األيـام الـثالثة املقـررة ومنع اهلجرة                

وجنحـت هـذه االسـتراتيجية، ويف الـيوم الثالـث اقتصـرت القـيود على                . اإلحصـائي 
 .التقييد اجلزئي
 ــــــــــــــــــــ
 .تقرير حتليلي على الصعيد الوطين:  لسكان نيجرييا١٩٩١تعداد عام : املصدر

 



 ٤٨

 فترة العد األطول )ب(
مـن شأن اعتماد فترة عد طويلة بصورة معقولة أن تسهل ختفيض   

ــن جــيدي التدريــب املطلــوب اســتخدامهم    كمــا ميكــن  . عــدد العدادي
تتحســن مهــارات . توســيع نطــاق الــتعداد وبالــتايل تعزيــز الفــائدة مــنه  

كن تنظيم عملية اإلشراف بطريقة     العداديـن بعـد بـدء عملـية العد، ومي         
وميكن إجراء االستقصاءات بسرعة أكثر معقولية لضمان       . أكثر فعالية 

إال أنه إذا كانت فترة العد أطول       . دقـة التغطـية وجـودة املعلومات معاً       
مــن الــالزم، ميكــن أن تظهــر العــيوب يف نطــاق التغطــية والنوعــية الــيت  

 .ذكرت آنفاً
   التواريخ احلرجة- ١٠

. ض األنشـــطة املتصـــلة بـــالعد تواريـــخ أو مواعـــيد حـــرجة لـــبع
فـإن مل تكن    . وأوضـح األمـثلة عـلى ذلـك هـو تـاريخ الـتعداد نفسـه               

اإلجـراءات الالزمـة قد اختذت واملوظفون قيد االستخدام والتدريب    
. يف وقـت كـاف، فـإن تـاريخ الـتعداد يفـوت وتكـون النتائج كارثة                

رجة، جيـب الـنظر يف كافة       ومبـا أن تـاريخ الـتعداد أهـم الـتواريخ احلـ            
 .التواريخ احلرجة األخرى مقارنة به

أي أنه إذا   . وينـبغي اعتـبار الـتواريخ احلـرجة غـري قابلـة للـتحريك             
اعتـرب تـاريخ حـرجاً، ينبغي عدم تغيريه أو السماح بتغيريه دون دراسة              

 .جدية تقوم هبا املديرون العامون
ة اليت تنطبق على    وينـبغي أن حتـدد اخلطـط مـبكراً التواريخ احلرج          

ــتعدادي  ــد ال ــبار بعــض العوامــل    . طــور الع ــبغي أن يؤخــذ يف االعت وين
اخلارجـة عـن أو الـيت ليست حتت التأثري املباشر هليئة اإلحصاء، وذلك              

وتشــمل بعــض . عــند حتديــد تلــك الــتواريخ ألغــراض العــد الــتعدادي  
من الـتواريخ الـيت ميكن اعتبارها حرجة التواريخ التالية، وهي تتفاوت            

 :بلد آلخر تبعاً لنوع العد
هـذا أمـر ضـروري نظراً       . موافقـة احلكومـة عـلى الـتعداد         )أ( 

لعواقبه احملتملة كعدم إمكان طباعة االستبيان حىت توافق احلكومة على 
 إجراء التعداد؛

إجنـاز تصـميم االســتبيان لضـمان إمكــان بـدء طباعــته يف      )ب(
 املوعد املطلوب؛

 اعة االستمارات؛تارخيي بدء وإجناز طب )ج(
تعـيني العـاملني امليدانـيني حبيث يكون هناك وقت كاف            )د (

 لتدريبهم قبل بدء عملية العد؛
 تدريب العاملني امليدانيني قبل بدء العد؛ )هـ(
 بدء العد؛ )و (
 .إجناز العد )ز (

   القيود الرئيسية األخرى- ١١
عتبار ينـبغي أيضـاً أن يـأخذ حتديـد أسـاس العـد التعدادي يف اال               

وهـي عوامـل غـري قابلـة للتغـيري فعالً أو أهنا خارج      . القـيود الرئيسـية   

نطـاق السـيطرة املباشـرة هليـئة اإلحصـاء، ولكـنها تؤثـر يف التخطيط                
وتكمـن قـيمة حتديد هذه العوامل يف أن املخاطر   . للـتعداد أو تنفـيذه    

املتصلة هبذه القيود ميكن حتديدها ووضع اإلرشادات املالئمة إلدارة         
وميكـن أن يسـفر عـدم حتديـد هـذه القـيود الرئيسـية باكراً                . املخاطـر 

عـن أثـر سـليب عـلى العـد الــتعدادي يف وقـت لـيس فـيه سـوى جمــال          
حمـدود، أو ال جمـال، إلبداء رد فعل، أو أن التكلفة قد تكون باهظة               

 :وميكن أن تشمل القيود الرئيسية ما يلي. جداً
املتأنية مليزانية التعداد، عـلى الـرغم من الدراسة    . الـتكلفة   )أ( 

. ميكــن أن تســفر القضــايا واملشــاكل الــيت تنشــأ عــن نقــص غــري مــتوقع
ونظراً للطبيعة الدورية للتعداد وذروات التمويل املايل املطلوب له، من  
الصعب عادة احلصول على املزيد من التمويل احلكومي إذا كان هناك     

تصادي الذي لدى فضـالً عن ذلك، ميكن أن يؤدي الرشد االق  . نقـص 
احلكومـة يف ذلـك الوقـت إىل وضـع املوارد التمويلية املوافق عليها قيد               

 املراجعة واالستعراض؛
ــة أو الســلطات األخــرى   )ب( ــرارات احلكوم ــلى ســبيل  . ق ع

املـثال، ميكـن أن تصـدر احلكومـة تعلـيمات بـأن جيري تنظيم تعداد يف              
 ملة خاصة؛شهر حمدد أو أن تعامل جمموعة فرعية من السكان معا

ينطـبق هـذا بصـفة خاصـة عـلى إنتاج           . الطاقـة اإلنتاجـية    )ج(
. اخلـرائط وطـبع اسـتبيانات الـتعداد والوثـائق اإلجرائـية ذات الصـلة به          

وقـد يتطلب حجم هذه املهام وطبيعتها املتخصصة تكنولوجيا تتخطى          
ويف بعض احلاالت، قد ال . التكنولوجـيا املـتاحة فعـالً يف بعض البلدان        

ن غري املستصوب إىل حد كبري االضطالع هبذا العمل خارج      يكـون مـ   
 البلد املعين نظراً لفقدان السيطرة وألغراض ضبط النوعية؛

يشـري هذا بصورة رئيسية إىل نقل       . القـدرات اللوجسـتية    )د (
إىل املــيدان وإعادهتــا إىل مراكــز ) االســتبيانات واألدلــة(املــواد باجلملــة 

مثالً، الطرق والسكك ( األساسية الكافية وهـذا يتطلب البنية   . املعاجلـة 
الشـاحنات، والسـيارات، والـزوارق ورمبا       (ووسـائط الـنقل     ) احلديديـة 
لتسـهيل سالسـة عمـل أكرب التحديات اللوجستية الرئيسية          ) الطائـرات 

 يف اجملتمعات احلديثة؛
على . تصـادف األنشـطة األخـرى على الصعيد الوطين         )هـ(

 بعـض البلدان حتديد موعد انتخابات  سـبيل املـثال، ميكـن أن يـتم يف         
يف سـنة تعـداد، مما ميكن أن يؤثر يف القدرة على احلصول على عدد               

وهذه أيضاً مسألة ختطيط يف البلدان اليت ميكن    . كـاف مـن العدادين    
ــناء التخطــيط       ــتخابات أو نشــاط وطــين آخــر أث ــوة إىل ان ــيها الدع ف

 لعملية العد التعدادي؛
ية الـيت ميكن أن جتعل العد صعباً يف    أمنـاط الطقـس املومسـ      )و (

 بعض أجزاء البلد املعين؛
مــــثالً، ســــنوات (أمــــن العداديــــن يف املــــناطق اخلطــــرة  )ز (

 ؛)االضطرابات املدنية، انظر املثال أدناه
إذا كانـت اجلماهري الشعبية غري   . موقـف اجلمهـور العـام      )ح(

 .حمبذة للتعداد، فإنه عادة ما يفشل أو يكون باهظ التكلفة



 ٤٩

ولـيس اهلـدف مـن حتديـد القـيود الرئيسـية عـند وضع أساس العد         
حـل أيـة مشـاكل مصـاحبة له، ولكـن ألخذهـا يف االعتـبار يف عملــية          

 .التخطيط الالحقة

   مؤشرات األداء- ١٢
ينــبغي وضــع مؤشــرات أداء قــبل الــتعداد وذلــك لتســهيل تقيــيم 

ــية العــد  ــد ال تكــون شــديد  . نوعــية عمل ــيس األداء ق ة ومــع أن مقاي
الدقـة، إال أهنـا تضـيف قـيمة لفهـم نتائج التعداد وحتّسن عملية صنع        
القـرار، وال سـيما عـندما تـترافق مع تقييمات لنوعية البيانات جتري              

وبصـفة خاصـة، من شأن مؤشرات األداء أن تكون         . أثـناء معاجلـتها   
. مفــيدة يف الــبلد املعــين يف تقيــيم التغــيريات فــيما بــني تعــداد واآلخــر

 شـأن العديد من معايري القياس املدرجة أدناه أن تكون           كمـا أن مـن    
ذات فـائدة يف فهـم اهليئات الدولية أو البلدان اليت تقّيم الوضع نسبة       

 .إىل بلدان أخرى مماثلة ألسباب الفروق فيما بني البلدان
 :ويشمل بعض مؤشرات األداء احملتملة ما يلي

مجايل فرط معـدل نقص العد، شامالً صايف نقص العد وإ    )أ( 
 العد أو نقصه؛

 معدالت الرد على أسئلة حمددة؛ )ب(
 ؛)إذا اقتضى األمر ذلك(معدالت الرفض واملالحقة  )ج(
إذا (عـدد االستفسارات املطلوبة من وحدة استفسارات          )د(

أو التعلـيقات املـدىل هبـا للعداديـن، مـع تصنيفها حسب نوع              ) أنشـئت 
 االستفسار أو التعليق؛

مثالً، ( االسـتمارات خبـالف الطرق املعتادة        مـدى إعـادة    )هـ(
إذا كـان اإلرسـال بالـربيد هـو الطـريقة املعـتادة، فكم من االستمارات                

 ؛)مجعها عاملون يف الرصد
 أداء العدادين؛ )و (
تصـادف احلمـالت أو األنشطة السياسية اليت يذكر فيها           )ز (
 التعداد؛
ــتعداد      )ح( ــناء ال ــيت نشــأت أث ــلبية ال الطقــس (األوضــاع الس

 ).السيئ، االضطرابات املدنية، إخل
ــياس األداء ليســت ضــمن      ــايري ق ــنويه إىل أن بعــض مع ــبغي الت وين

وال يقلـل هـذا من فائدهتا يف   . حـدود قـدرات أو سـيطرة هيـئة الـتعداد      
تسـهيل فهـم نـتائج التعداد، كما أهنا ال تؤثر سلباً بالضرورة على هيئة     

 .التعداد

   هيكل قوة العمل-باء 

 مقدمة  - ١
إطار العمليات ) أعاله انظر القسم ألف(حيـدد وضـع أسـاس العد    

ويصف . الواسـع الـذي جيب على قوة العمل املعنية أن تعمل يف سياقه            
هـذا القسـم العوامل اجلغرافية واللوجستية واالجتماعية واالتصالية اليت         

جيـب الـنظر فـيها عـند حتديـد هـيكل قـوة العمـل الالزمة ملساندة طور                   
 .العد

ــع     ــدرج يف الفصــل األول، القســم دال، وم وحســب الوصــف امل
ــبار، مــن الشــائع أن يشــمل هــيكل اإلدارة     أخــذ أســاس العــد يف االعت

 :ثالث أو أربع طبقات من اإلدارة اهلرمية
 مدير منطقة؛  )أ( 
 نائب مدير منطقة؛ )ب(
 ؛)قائد طاقم(مشرف  )ج(
 .عداد  )د(

إذا كان من املمكن حتقيق     وميكـن مجـع اجملموعـتني الثانـية والثالثة          
. األهــداف االتصــالية واللوجســتية مــن خــالل ثــالث جمموعــات فقــط 

ومـن املـرغوب فيه تقليل عدد املستويات يف اهلرمية، مع التأكد من أن      
 .النوعية واالستمرارية ال تتأثران نتيجة لذلك

ــادة األطقــم مســؤولني عــن وضــع      ــية، يكــون ق ــبلدان العرب ويف ال
باين والوحدات السكنية وإدراجها يف القوائم، فضالً       العالمـات على امل   

 .عن األسر املعيشية واملؤسسات
ويف العديـد مـن الـبلدان، يسـتخدم أيضـاً اهلـيكل اإلداري القـائم،        

. ســواء مركــزياً أو يف املــناطق، لتســهيل إدارة وتنســيق أنشــطة العــد      
 .ويتفاوت هذا من بلد آلخر

خدام موظفني متخصصني   وفضـالً عـن العداديـن، ميكـن أيضاً است         
انظر (للقـيام مبهـام مثل وضع اخلرائط وإدراج األسر املعيشية يف قوائم             

ويف بعض . أو عدد املساكن يف غري القطاع اخلاص     ) القسـم جيم أدناه   
الـبلدان، ميكـن أن يقـوم العدادون هبذه املهام وأن يديرها اهليكل املبني              

 .أعاله
د مــن املســائل  ومــع افــتراض وجــود هــيكل هــرمي، هــناك عــد      

الرئيسـية الـيت ينبغي على هيئة اإلحصاء أن تعاجلها يف التحديد الرمسي             
 :وهي تشمل. هليكل قوة العمل

 أدوار ومسؤوليات كل من املستويات؛  )أ( 
 الوقت املتاح؛ )ب(
 .نسبة العاملني بني خمتلف املستويات )ج(

ــتمد عــلى بعضــها      ــبعض وتع ــتعلقة ببعضــها ال وهــذه املســائل م
فعــلى . ض وينــبغي عــدم الــنظر فــيها مبعــزل عــن بعضــها الــبعض الــبع

ــدد األدوار      ــن أن حيــ ــتاح ميكــ ــت املــ ــدار الوقــ ــثال، مقــ ــبيل املــ ســ
 .واملسؤوليات، وهو ما يؤثر بالتايل يف نسب العاملني

ودور زعـــيم الكمـــيون، حســـبما يتضـــح مـــن هـــيكل الـــتعداد يف 
 جداً هام) انظـر الفصـل األول، القسـم دال      (١٩٩٨كمـبوديا يف عـام      

يف الــبلدان الــيت تركيبــتها شــديدة الريفــية، وحيــث هــناك اعــتماد عــلى 
 .اهلرمية القبلية أو اجلماعية للمساعدة يف عملية التعداد برمتها
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   األدوار واملسؤوليات- ٢

مـن شــأن األدوار واملسـؤوليات عــند كـل مســتوى أن تــتفاوت    
ــتمد    ــبعاً ألســاس العــد املع ــاً تشــمل ب  . ت عــض أشــكال  إال أهنــا دائم

ــع     ــع املســتوى األدىن مباشــرة وم اإلدارة، واإلشــراف، واالتصــال م
ويتعامل عدة عدادين مع مشرف واحد،      . املسـتوى األعـلى مباشـرة     

ويـتعامل عـدة مشـرفني مـع نائب مدير منطقة واحد أو مدير منطقة               
وجيـــب أن يـــتم حتديـــد أدوار ومســـؤوليات كـــل مســـتوى  . واحـــد

دية الــيت ينــبغي وضــعها، وينــبغي  بوضــوح يف خمــتلف األدلــة اإلرشــا 
 .التأكيد عليها أثناء التدريب

 مدير املنطقة  )أ( 
. يشـمل دور مديـر املـنطقة عمـالً ممـاثالً لعمـل نائب مدير املنطقة             

وعـند هـذا املسـتوى، يشـمل العمـل أيضاً أنشطة اتصال عامة وارتباط       
د يف  وهذا يساع . وتنسيق مع اجلماعات احلكومية واجملتمعية املستهدفة     

تشجيع التوعية بالتعداد، وهي ما يساعد العاملني امليدانيني أثناء علمية          
 .العد

وعــادة مــا ال يوجــد ســوى قــدر ضــئيل مــن االتصــال املباشــر مــع 
اجمليـبني عـلى أسـئلة التعداد أو العدادين؛ ولذا، ال يلعب مدراء املناطق              

 إال أهنــم .دوراً قويــاً يف الضــبط املباشــر لنوعــية عملــية العــد الــتعدادي  
فعلى . يسـهمون بـدور قـوي يف ضـمان جـودة اإلدارة امليدانية للتعداد             

ــلء شــواغر         ــيني واالختــيار مل ــبع أســلوب التع ــثال، حيــثما ات ــبيل امل س
العداديـن، قـد يكـون مديـر املنطقة مسؤوالً عن فحص وثائق االختيار              

كمـا ميكـن أن يتولوا مسؤولية املوافقة على         . واملوافقـة عـلى التعييـنات     
 .مدفوعات الرواتب واملصروفات

ويتصــل مديــرو املــناطق بانــتظام مــع هيــئة اإلحصــاء، ولكــن هــذا  
يـنطوي عـادة عـلى رفـع تقرير عن سري العمل وليس السعي للحصول               

 .على مشورة أو مساعدة

 نائب مدير املنطقة )ب(

يــتوقف الــدور الــذي يقــوم بــه نائــب مديــر املــنطقة عــلى اهلــيكل   
ويفـترض هـذا الدليل وجود هيكل ذي        . دانـية األساسـي للعملـيات املي    

وهذا يتفاوت من بلد    . أربـع طـبقات وفـيه منصـب نائـب مدير منطقة           
على سبيل املثال، إذا كان هناك هيكل له ثالث طبقات فقط،  . آلخـر 

 .ينبغي النظر يف دوري نائب مدير املنطقة ومدير املنطقة معاً

ورة رئيسية، تقل   وحيـثما كـان دور نائب مدير املنطقة إدارياً بص         
بـني هذين املستويني، كما تقل      ) أو الـيومي  (ضـرورة االتصـال املـتواتر       
وقد يكفي االتصال اهلاتفي، عند توفره، يف  . ضرورة االتصال مواجهة  

 .معظم مدة العملية

 املشرفون )ج(

مــن الوجهــة املثالــية، ينــبغي أن يتصــل املشــرفون مــع كــل مــن        
 أو بوســائل أخــرى كاهلــاتف، العداديــن حتــت إشــرافهم، إمــا شخصــياً

 .وذلك يومياً أثناء فترة العد الفعلي

 هيكل إدارة التعداد على مستوى احملافظات
 يف مكتب اإلحصاء املركزي الفلسطيين

  مدير تعداد احملافظات

 مساعدون

 مشرفون

 قادة طواقم

 عدادون
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 أمهية اإلشراف
وإذا كان العد سيستمر لبضعة     . يلزم توفري قدر كاف من اإلشراف على العد       

أيـام فقـط، فإنـه يوصى مبراقبة كمية ونوعية العمل املنجز بعد اليوم األول من العد             
وإذا . اظ على تقدم مرض أثناء فترة العد      بغية تيسري تصحيح مواطن القصور واحلف     

 .كان العد سيستمر ألكثر من بضعة أيام فانه ينبغي تنظيم تقييم دوري ومنهجي
 ــــــــــــــــــــ
منشــورات األمــم  (١مــبادئ وتوصــيات لــتعدادات الســكان واملســاكن، التنقــيح  :  املصــدر

 .١٧٧-١الفقرة ) A.98.XVII.8املتحدة، رقم املبيع 
 

 
 

يف بداية عملية العد، ينبغي على املشرف قضاء بعض الوقت مع           و
). انظر الفصل الثالث، القسم جيم(كـل مـن العداديـن لـيدربه ميدانـياً           

وتعترب املسافة والوقت الالزم لالنتقال من العناصر الرئيسية، وميكن أن 
ــدء إيصــال االســتمارات أو      ــن ب ــبعض العدادي يكــون مــن الضــروري ل

 قــبل أن ينضــم إلــيهم املشــرف علــيهم لكــي يــبدأ       إجــراء املقــابالت 
ويف هـذه احلـاالت، مـن األكـثر أمهـية اتصـال املشرف، إن         . اإلشـراف 

ــوم      ــنهار لســؤاهلم عــن ي أمكــن، مــع العداديــن يف مــرحلة مــا خــالل ال
 .عملهم والتأكد من قضايا ميكن أن تكون قد نشأت

فصل انظر ال (وأثـناء العـد، يضـطلع املشرفون مبهمة ضبط النوعية           
وهــذه مهمــة حامســة األمهــية وينــبغي ختصــيص   ). الثالــث، القســم واو

الوقـت الكايف هلا أثناء العد، وبني هناية العد والوقت الذي ينبغي عنده        
وإذا كـان املشـرف مسـؤوالً    . إرسـال االسـتمارات إىل مراكـز املعاجلـة    

عـن عـدد كبري من العدادين، قد ال يتمكن من ختصيص الوقت الكايف      
وقـد يسـفر هـذا عـن أخطاء يف البيانات كان            . عـية البـيانات   لضـبط نو  

 .ينبغي تصحيحها ميدانياً
ــة كــبرية فضــالً عــن      ــتوىل مســؤوليات إداري وإذا كــان املشــرف ي
تدريـب العداديـن واإلشراف عليهم، فإن ذلك يؤثر كثرياً على الوقت            

وينــبغي أن يكـــون التركـــيز  . الــذي ميكـــن أن يتــيحه لضـــبط النوعـــية  
ــة     الرئيســي لل ــيس عــلى املهــام اإلداري مشــرف عــلى ضــبط النوعــية ول

وينبغي أن يعكس   . كإجنـاز وثـائق أجور وتعويضات كل من العدادين        
 .دور ومسؤوليات املشرف هذا األمر

 العدادون )د (
يعمل العدادون عادة مبقتضى توجيهات عامة، ويتبعون إجراءات        

ديــن حبــل ومــع أنــه ميكــن توقــع قــيام العدا. وإرشــادات موضــحة جــيداً
بعض املشاكل بالرجوع إىل الوثائق، إال أهنم حيتاجون أحياناً املساعدة         

 .أو التوجيه من املشرفني عليهم
 :وعمل العدادين ينطوي عادة على مزيج مما يلي

شامالً مقابلتهم، حيثما  (االتصـال باجمليـبني عـلى األسئلة          )أ( 
ة اإلحصاء  ، وهـو مـا ينطوي على متثيل هيئ        )اسـتخدمت هـذه الطـريقة     

ــة    ــتعداد، وإتاحـ ــارات عـــن الـ ــلى استفسـ ــبني، واإلجابـــة عـ لـــدى اجمليـ
 املساعدة، حسب احلاجة؛

العمــل املكــتيب يف البيــت ويف املــيدان، وهــو مــا يــنطوي    )ب(
 على فهم وتطبيق اإلجراءات واإلرشادات، وإعطاء معلومات تقييمية؛

 .السفر إىل ومن ويف منطقة العد )ج(
ه املهــام تـبعاً ألســاس العـد والظــروف   ويـتفاوت املـزيج مــن هـذ   

 .احملددة اليت تتم مصادفتها
. وأثـناء فـترة ذروة العد، يقضي العدادون معظم وقتهم يف امليدان           

لذلـك، ال ميكـنهم إعطـاء معلومـات للمشرفني عليهم إال يف املساء أو                
وهذا يعين أنه يف العديد من . يف الطريق إىل منطقة العد أو العودة منها

ت، يتعـّين عـلى املشرفني معرفة مواقع العدادين ولقاؤهم ميدانياً           احلـاال 
وعندما . لـتفقد سـري العمـل واملشـاكل الـيت ميكـن أن تكون قد نشأت             

يكـون العـدادون واملشـرفون علـيهم يف املـيدان معـا، مـن املهـم معاجلة                  
 .قضايا االتصال اليت ميكن أن تنشأ

   الوقت املتاح- ٣
ة يف وضــع هــيكل قــوة العمــل مقــدار مــن بــني العوامــل الرئيســي

الوقـت الـالزم لالتصـال فـيما بـني األشخاص يف املستويات املختلفة        
ــية  ــن اهلرم ــن      . م ــني العدادي ــيما ب ــثال، كــل اتصــال ف ــلى ســبيل امل ع

وعــندما تكــون املســافات كــبرية  . واملشــرفني علــيهم يســتغرق وقــتاً 
ن يكون  نسـبياً، فـإن وقـت االنـتقال الالزم لالتصال مواجهة ميكن أ            
وينــبغي . جــزءاً كــبرياً مــن الوقــت الــالزم للمشــرفني للقــيام مبهــامهم

ــناء التخطــيط مــن أجــل املســتويات       ــثل هــذه القضــايا أث ــنظر يف م ال
 .األخرى يف اهلرمية

والفـترة الـيت فـيها أكـرب طلـب عـلى وقـت العاملني هي فترة العد                   
 يكون كافة ، حني)مثالً، األسابيع العدة قبل وبعد يوم التعداد    (الفعلي  

ــيات املتصــلة مبســتوى كــل مــنهم    . العــاملني مــنخرطني يف مهــام العمل
وهـذه أيضـاً هـي الفترة اليت يكونون فيها خاضعني ألقصى طلب على              

ومبا أن هذه أكثر فترات العملية أمهية،   . االتصـال فـيما بـني املستويات      



 ٥٢

ة فإهنـا الفـترة الـيت جيـب فيها دراسة الطلب على وقت العاملني يف كاف           
 .مستويات اهليكلية

واعتـبارات املوازنـة هي أيضاً أحد العوامل وقد تتطلب أن تكون             
وتتمثل املهمة يف   . نسـبة العـاملني أعـلى ممـا هـو مـرغوب خالف ذلك             

 .إجياد التوازن الصحيح بني التكلفة والنوعية على شكل الوقت املتاح

   نسب العاملني- ٤

 ملناطقنواب مديري ا/نسبة مديري املناطق  )أ( 
تـتوقف هـذه النسـبة إىل حـد كـبري عـلى أعـلى مستوى يف هيكل                  
الـــتعداد ومـــا إذا كـــان ســـيجري اســـتخدام مديـــري مـــناطق يف هيـــئة  

 .اإلحصاء أو أهنم جزء من جمموعة العاملني املؤقتني
وحيـثما كان مديرو املناطق موظفني دائمني لدى هيئة اإلحصاء،          

بــية وعناصــر مكتبــية  يكــون لديهــم عــادة جهــاز مســاند كمــرافق مكت  
 .تساعدهم يف إدارة وترتيب االتصال مع نواهبم

وحيـثما كـان مديرو املناطق مستخدمني مؤقتني، فإن نسبتهم إىل           
نواهبـم تـتوقف على عوامل مثل ما إذا كان مديرو املناطق يعملون من              
مكاتـب أو مـن منازهلم، ومقدار عملهم الذي يتطلب االتصال املباشر    

 .مع نواهبم أو عاملني يف مستوى أدىن) مثالً، التدريب(

 املشرفني/نسبة نواب مديري املناطق )ب(
املشـرفني أيضـاً الوقت املتاح      /تـراعي نسـبة نـواب مديـري املـناطق         

 للمستويني  ولكـن تصـب تركيزاً أكرب على دور اإلدارة والدور اإلداري          
 .يف اهليكل العام

 العدادين/نسبة املشرفني )ج(
داديـن هـي أهـم النسـب ألن هلـا أكرب أثر على              الع/نسـبة املشـرفني   

الـتعامل مع اجلمهور العام أثناء العد، ولعدد العدادين التابعني لكل من     
املشـرفني أثـر مباشر على مقدار الوقت الذي ميكن أن يقضيه املشرف             

كما أنه يؤثر يف مقدار     . مـع كـل من العدادين يف التدريب ويف امليدان         
لقـيام بـه بشـأن عمـل العداديـن قبل إعادة            ضـبط النوعـية الـذي ميكـن ا        
 .استمارات التعداد ملعاجلتها

وإذا كـان للمشـرف عدد كبري جداً من العدادين يشرف عليهم،            
وميكن . قـد يكـون غري قادر جسدياً على إعطاء وقت كاف لكل فرد            

أيضـاً أن يؤثـر هـذا يف اتصـاهلم مع مديرهم وعلى قدرهتم على إيصال                
 .الرسائل بسرعة

ميكـن حتديـد نسـبة املشـرفني إىل العداديـن وفق صيغة حمددة،              وال  
كما . وهـو يـنطوي على مستوى من التقدير النوعي وليس املوضوعي          

مثالً، فيما بني املناطق (مـن املـرجح أن تـتفاوت هـذه النسبة يف بلد ما          
. نتـيجة تـباين األوضاع يف املناطق املختلفة  ) احلضـرية واملـناطق الريفـية     

 ميكــن اســتخدامها ٥:١قــاعدة عامــة هــي اعــتماد نســبة   إال أن هــناك 

كمـنطلق وبعد ذلك تعدل حسب مقتضيات جمموعة القضايا املختلفة          
وينــبغي اســتخدام فرصــة االختــبارات امليدانــية . الــيت ينــبغي الــنظر فــيها

 .للتأكد من جدوى وسالمة نسبة املشرفني إىل العدادين

   اخلرائط-جيم 

   مقدمة- ١
 املستعملة يف التعداد أثرها على نوعية وموثوقية  لنوعـية اخلـرائط   

 .بيانات التعداد
وتسـتعمل الغالبـية العظمـى مـن الـبلدان اخلـرائط مـن أجـل عملية                 

وهـناك حـاالت مـن عـدم توفـر خرائط من أجل التعداد، حيث               . العـد 
. اعتمدت البلدان املعنية على قوائم األسر املعيشية واملباين إلجراء العد         

الـة الـبلدان اليت فيها هذه القوائم خاضعة لرقابة شديدة          وهـذه عـادة ح    
إال أن . مـــن خـــالل إجـــراءات إداريـــة وهـــي شـــاملة آخـــر املعطـــيات 

األوضـاع آخـذة يف التغري يف هذه البلدان؛ ولذا، مل يعد استعمال هذه              
 .القوائم ألغراض العد طريقة سليمة

ق وينـبغي أن تعـتمد أنشـطة العـد عـلى خرائط مطبوعة على الور              
ألهنــا تلعــب دوراً حــيوياً يف إرشــاد العداديــن إىل املســاكن واألمــاكن    

وهــي . األخــرى الــيت مــن املــرجح أن يكــون الــناس فــيها يف فــترة العــد
ــية دون      ــناطق اجلغرافـ ــتامة للمـ ــية الـ ــمان التغطـ ــية يف ضـ ــة األمهـ حامسـ

 .االزدواج
وباملـثل، تلعـب اخلـرائط الـيت يشـيع كوهنـا رقمية الكترونية حالياً               

فاإلحصاءات املصنفة من بيانات    . راً مـتزايد األمهية يف طور التوزيع      دو
الـــتعداد ميكـــن أن تعطـــى مـــراجع جغرافـــية وأن تتـــيح طـــرقاً لتحلـــيل  

 .اخلصائص اجلغرافية لتلك اإلحصاءات
واملهـام ووقـت التسـليم الالزمـني خللـق خـرائط مناطق التعداد أو               

ــثها وطباعــتها وتوزيعهــا كــبريان ومهمــان   ــالء  لذ. حتدي ــبغي إي ــك، ين ل
ــتعداد      ــناء طــوري التخطــيط لل ــية وضــع اخلــرائط أث اهــتمام كــبري لعمل

 .والتحضري له
وقــبل وضــع بــرنامج اخلــرائط ألغــراض الــتعداد، ينــبغي الــنظر يف   
التصنيف اجلغرايف الذي يزمع استعماله والبنية األساسية بشأن اخلرائط         

 .املتاحة للقيام مبهام وضع اخلرائط
 جلغرايف  التصنيف ا- ٢

مبـا أن الواقـع اجلغـرايف الـذي يـتم علـيه مجـع بـيانات التعداد حيدد             
الواقـع اجلغـرايف اخلـاص بـتوزيع بـيانات الـتعداد، ينـبغي وضع تصنيف                

 ١ –الشكل ثانياً . جغـرايف جنـباً إىل جنـب مـع وضـع خـرائط الـتعداد          
مـثال عـلى األمـاكن اجلغرافـية املخـتلفة واملناطق اليت ميكن حتديدها يف               

وهذا يتوقف على اهلياكل اإلدارية يف البلد املعين واحتياجات      . بلـد مـا   
 .مستعملي البيانات اإلحصائية



 ٥٣

   مثال على التصنيف اجلغرايف لبلد ما ١ –الشكل ثانياً 
 

           مناطق إدارة التعداد
 املناطق اإلدارية          املناطق اإلحصائية 

 

 البلد

 اإلقليم

 املنطقة

 املنطقة الفرعية

 منطقة العد

 شعبة اإلحصاء

شعبة إحصاء
 فرعية

منطقة إحصاء
 حملية

منطقة إحصائية

 منطقة عمل

منطقة
قبلية/ثقافية  

ةمنطق
ريفية/حضرية

منطقة مدير
 منطقة

منطقة نائب 
 مدير منطقة

 منطقة مشرف

 مناطق انتخابية

 مناطق بريدية

 مناطق أخرى



 ٥٤

ويف هـذا املثال، املناطق اإلحصائية هي اليت حتددها هيئة اإلحصاء      
ــات     ــيانات واملعلومـ ــتعملي البـ ــة ملسـ ــلة ومالءمـ ــثر صـ ــبارها األكـ باعتـ

تتفاوت درجة . اإلحصـائية والـيت تـوزع نواتـج إحصـائية بشـأهنا عـادة           
ــياجات     ــبعاً الحت ــيعة وحداهتــا ت ــناطق اإلحصــائية وطب تعقــيد هــيكل امل

وتعكـــس املـــناطق اإلداريـــة خمـــتلف . ي البـــيانات اإلحصـــائيةمســـتعمل
مسـتويات اإلدارة احلكومـية يف الـبلد املعـين، وهـي قائمـة بغـض النظر                 

ويــتم حتديــد مــناطق إدارة الــتعداد ألغــراض إدارة عملــية . عــن الــتعداد
وهــناك مــناطق أخــرى ليســت جــزءاً مــن هــياكل أيــة  . العــد الــتعدادي

 .ب إتاحة بيانات إحصائية عنهامناطق أخرى ولكن من املطلو
ــبطة       ــري مرت ــبطة أو غ ــناطق اإلحصــائية أن تكــون مرت وميكــن للم

إال أنه مبا أن احلكومة هي أكرب       . باملستويات املختلفة للمناطق اإلدارية   
مسـتعمل للبـيانات اإلحصـائية، ميكـن أن يكـون من املتوقع أن تتطابق               

اشــرة أو أن تشــكّل بعــض املــناطق اإلحصــائية مــع املــناطق اإلداريــة مب 
يف املـثال املـدرج أعـاله، تـتجمع املناطق          (جمموعـة مـنها مـنطقة إداريـة         

اإلحصـائية احمللـية يف مـناطق إداريـة فرعية وتتجمع الشعب اإلحصائية             
 ).يف أقاليم إدارية

وميكـن ملـناطق إدارة الـتعداد أن تكـون مرتبطة أو غري مرتبطة إما               
حصائية، وذلك ألهنا تصمم مبا حيقق      باملـناطق اجلغرافـية أو باملـناطق اإل       

يف البلدان اليت تضطلع فيها . أكـرب قـدر مـن كفاءة مجع بيانات التعداد    
هيـئات حكومــية أخـرى بعملــية اجلمـع هــذه، ميكـن أن تكــون مــناطق     

 .إدارة التعداد يف الواقع هي نفسها املناطق اإلدارية
 قد  وميكـن أن تكـون الـنواتج اإلحصـائية مطلوبـة ملـناطق أخـرى،              

تكـون أو ال تكـون جـزءاً مـن التصـنيف اجلغرايف، كاملناطق االنتخابية               
وقـد ال تـتطابق حـدود املـناطق مع     . أو الـربيدية حسـبما ورد يف املـثال        

لذلك، . حـدود مـناطق العـد أو أية مناطق عد أخرى أو مناطق إدارية             
ال تـتاح البـيانات اإلحصـائية بشـأن املناطق األخرى إال على أساس ما          

 .”األفضل مالءمة“هو 
وهذا الدليل ال ينظر يف تعريف خمتلف مناطق التصنيف اجلغرايف،          
أو عالقاهتــا مــع بعضــها الــبعض والقضــايا األخــرى املتصــلة بالتصــنيف  

وهي . اجلغـرايف، ما عدا اجملاالت اليت هتم مباشرة عملية العد التعدادي          
 .تصميم مناطق العد ومناطق إدارة التعداد

 تصميم مناطق العدمعايري   )أ ( 
وحسبما يتضح من الشكل أعاله، تعترب مناطق العد أساسية لكل          

وينــبغي . مــن هــيكل املــناطق اإلحصــائية وهــيكل مــناطق إدارة الــتعداد
جتسـيد الطبـيعة املـتعددة األغـراض هلـذه الوحـدة يف املعـايري اليت توضع                 

ري ومن شأن هذه أن تكون مزجياً من معاي       . لتعـيني حـدود مـناطق العد      
ــتعداد املســتندة إىل الواقــع     ــيانات ال التصــنيف اجلغــرايف ومعــايري مجــع ب

 :وتشمل القضايا اليت ينبغي النظر فيها. العملي
 ضرورة ضمان التغطية التامة للبلد املعين؛  )أ( 
 القدرة على إدارة العمليات امليدانية بفعالية؛ )ب(
ك القدرة  فـائدة املنطقة ألغراض نواتج التعداد، مبا يف ذل         )ج(

عـلى توزيـع بـيانات الـتعداد عـلى خمـتلف املسـتويات العليا من املناطق                 
 .اجلغرافية من خالل جتميع مناطق التعداد

 التغطية التامة ’١‘
جيـب أن تغطـي مـنطقة العـد كـامل أراضي البلد دون أي تداخل                

وينـبغي أن تشـمل هـذه األمـاكن الـيت كان يظن أهنا غري               . أو فجـوات  
 . كانت اخلرائط املتوفرة عن هذه األماكن حمدودةمأهولة حىت ولو

 القدرة على إدارة العمليات امليدانية بفعالية ’٢‘
ألغـراض العـد، ينـبغي تصـميم مـناطق العـد يف ضوء حدود حبث                

انظـر الفصـل الثالـث، القسـم بـاء لالطالع           (العمـل اخلـاص بـالعدادين       
 ).على املزيد من التفاصيل

العملــيات امليدانــية، جيــب أن يــراعي ولتســهيل فعالــية إدارة طــور 
 :تعيني حدود مناطق العد ما يلي

 كثافة السكان؛  )أ( 
 نوع تضاريس األرض؛ )ب(
 طريقة العد؛ )ج(
 .وسائل نقل العدادين املتصورة لكل منطقة جغرافية  )د(

وملسـاعدة العداديـن يف االضطالع بعملهم بفعالية ومبستوى رفيع          
أن تنص املعايري على أن حدود مناطق العد        مـن الدقـة، مـن املهم أيضاً         

تصـمم وفـق مـا يسـهل اتـباع مسـات سـهلة التميـيز متكن العدادين من                   
وميكــن أن تشــمل هــذه الســمات الطــرق  . الــتعرف عــلى مــناطق العــد

ــية، ودروب املشــي املعــروفة، وخطــوط الســكك    الــربية، والطــرق املائ
تعمال مســات مــثل وينــبغي الــنظر بعــناية يف اســ. احلديديــة أو الكهــرباء

حــدود القــرى أو التقســيمات اإلداريــة احمللــية الــيت ميكــن أن تكــون       
ــيانات عــن مــناطق صــغرية بالنســبة ملــنطقة      ضــرورية مــن أجــل نشــر ب
جغرافــية أكــرب حجمــاً كاملديــنة الصــغرية، عــلى أن تؤخــذ يف االعتــبار  
صـعوبة مناطق العد اليت هلا مالمح غري ملموسة كاجتاهات البوصلة أو            

 .ط النظرخطو
وميكــن الــنظر يف جمموعــة مــن الســمات األخــرى ملــنطقة العــد        

ــتعداد  ــراض إدارة ال ــد     . ألغ ــثل حتدي ــذه قضــايا م وميكــن أن تشــمل ه
على سبيل املثال، إجراءات    (املـناطق الـيت تتطلب إجراءات عد خاصة         

 ).حمددة من الوجهة الثقافية تنطبق على فئات األقليات
 توزيع بيانات التعداد ’٣‘

راض توزيـع البـيانات، ينبغي أن يأخذ تصميم مناطق العد يف            ألغـ 
االعتــبار الطلــب عــلى بــيانات عــن أمــاكن صــغرية، وســرية املعلومــات 

ــاء    . الشخصــية ومــن بــني الشــروط اهلامــة ألي تعــداد لــيس فقــط الوف
باحتياجات املستعملني من البيانات عن األماكن الصغرية، ولكن أيضاً    

 .لوحدات اجلغرافية األكرب حجماًتقدمي معلومات عن خمتلف ا
ويف العديـد مـن احلـاالت، لـيس مـن العمـلي إلـزام حـدود مناطق                  
العـد بالتجمع مبا يتطابق متاماً مع كافة املناطق اجلغرافية املمكنة األكرب            

فالتصـنيف اجلغـرايف ينبغي أن يوضح املناطق اجلغرافية األعلى          . حجمـاً 



 ٥٥

وينبغي أن  . لتـتطابق معها  مسـتوى الـيت جيـب أن تـتجمع مـناطق العـد              
 .تضمن أنشطة إجراءات وضع التصاميم ضمان حدوث ذلك

ــناطق      ــا، كامل ــنة حدوده ــه بالنســبة للمــناطق األخــرى املعي غــري أن
الـربيدية، ميكـن اسـتخدام جعـل حـدود مناطق العد قريبة من حدودها       

 .لتسهيل توزيع بيانات التعداد قياساً هبذه املناطق شائعة التحديد
ن هناك أيضاً مناطق أخرى ذات أمهية خاصة ملستعملي         وقـد تكو  
ــتعداد  ــج ال ــناطق     . نوات ــيز بــني امل ــناطق التمي وميكــن أن تشــمل هــذه امل

لذلك، ميكن . احلضرية واملناطق الريفية أو اجلماعات الثقافية احلضارية
) أو بعـد توفر بيانات التعداد     (تصـنيف مـناطق العـد يف طـور التصـميم            

ــتطور احل  ــيزها حســب   حســب درجــة ال ــبعد أو ميكــن ترم ضــري أو ال
 .مركز حضري يشكّل جزءاً منها

ومـن بـني القضايا اهلامة ملستعملي معلومات التعداد على مستوى           
وعن . مـناطق العـد قابلـية مقارنـة مـناطق العد املشتركة بني التعدادات             

طريق أخذ قضايا قابلية املقارنة يف االعتبار أثناء تصميم املناطق، ميكن           
إجراءات تسهل وضع قائمة خاصة بقابلية مناطق العد للمقارنة         وضـع   

 . من تعداد إىل الذي يليه
ويف احلــاالت الــيت مــن غــري املمكــن عمــل ذلــك، ميكــن أن توجــز 
املعـايري مـبادئ التصـاميم الـيت تسهل ملستعملي البيانات مقارنة بيانات             

ّضل تقسيم فعلى سبيل املثال، من املف. مـناطق العد فيما بني التعدادات   
فهذا . منطقة عد وخلق منطقتني تتجمعان لتطابقا املنطقة السابقة متاماً        

يسـهل ملسـتعملي البـيانات تتـبع حـركة احلـدود وإجراء حتليل سالسل               
 .زمنية عن املنطقة املوزعة

ومن بني املهام األخرى اليت ميكن القيام هبا بنجاعة يف طور وضع  
الصـلة بـني منطقة العد واملناطق       التصـاميم حتضـري فهـارس أجبديـة تـبني           

ــئة   . اجلغرافــية األعــلى مســتوى مــنها  ــنون مــن خــارج هي وســيجد املعي
الــتعداد وموظفــو اهليــئة العــاملون عــلى توزيــع البــيانات هــذه الفهــارس 

 .األجبدية عالية القيمة يف حتضري منتجات نواتج التعداد وخدماته

 معايري تصميم مناطق إدارة التعداد )ب(
طق إدارة الـتعداد مـن جمموعـات مناطق عد جيمع فيما     تـتألف مـنا   

ويــتوقف عــدد هــذه . بيــنها العتــبارات ســهولة إدارة العــاملني يف العــد
انظر (املـناطق وعـدد مسـتويات هرميـتها عـلى هـيكل العاملني يف العد        

ــاء  ــاله القســم ب ــية    ). أع ــو اإلدارات احلكوم ــثما يســتخدم موظف وحي
ض الـتعداد، ميكـن أن تكـون مناطق         القـائمون واهلـياكل القائمـة ألغـرا       
 .التعداد هي املناطق اإلدارية نفسها

   تكنولوجيا وضع اخلرائط- ٣
قـبل الشـروع يف وضـع خـرائط الـتعداد، يتعـّين عـلى هيئة التعداد               

وميكن . حتديـد التكنولوجـيا املالئمـة الـيت ستستخدم يف وضع اخلرائط           
ويف . ا يف الــتعداداســتخدام أنظمــة متــنوعة إلنــتاج اخلــرائط الســتعماهل 

املستوى األساسي، ميكن للهيئة املعنية إما إنتاج خرائط مرسومة يدوياً       
ملـناطق العـد أو الـتعاقد عـلى خرائط جغرافية من شأهنا تسهيل تصميم      

وبـدالً مـن ذلـك عـلى أقصـى املستويات       . ووضـع مـناطق العـد مكتبـياً       
ا النظام أن   ومن شأن هذ  . تقدمـاً، ميكـن تنفيذ نظام معلومات جغرافية       

يسهل إنتاج تصميم ملناطق العد باستخدام احلاسوب وإدخال اآللة إىل 
وعلى اهليئات الرجوع إىل منشور     . حـد كـبري يف مهمـة إنتاج اخلرائط        

دليل أنظمة املعلومات اجلغرافية ورسم اخلرائط      األمـم املـتحدة املعـنون       
، (ST/ESA/STAT/SER.F/79) الرقمية لتعدادات السكان واملساكن 

ــة         ــن رســم خــرائط أنظم ــن التفاصــيل ع ــزيد م ــلى امل ــذي حيــتوي ع ال
 .املعلومات اجلغرافية

 اخلرائط املرسومة يدوياً  )أ ( 
ــيها احلصــول عــلى اخلــرائط األساســية     يف األوضــاع الــيت ميكــن ف
املالئمة للمناطق اجلغرافية، ميكن أن تكون هناك ضرورة قيام العدادين      

ضع خرائط ترسم يدوياً لتسهيل جناح      بو) أو آخـرين عـاملني يف العد      (
وليس للخرائط املرسومة يدوياً مستوى الدقة املطلوب للخرائط        . العـد 

 :الطبوغرافية عالية اجلودة، ولكنها خيار سليم عند
 عدم وجود خرائط ملنطقة ما؛  )أ( 
صـغر مقياس اخلرائط املتاحة ملنطقة ما مبا جيعلها ال تتيح            )ب(

 طة منطقة العد املعنية؛التفاصيل الالزمة خلري
اعتـبار اخلـرائط املـتاحة للمـنطقة قدمية جداً وغري مالئمة             )ج(

 لالستخدام يف وضع خرائط مناطق العد؛
اتضاح أن اخلرائط قدمية جداً، أثناء فترة العد، مما يؤدي           )د (

إىل اعتـبار أن رسـم خريطة تقريبية أكثر كفاءة من مالحظة التغيريات             
 .حة ملنطقة العدعلى اخلريطة املتا

ويتطلـب الرسـم الدقـيق لشـكل ومـدى مـنطقة العـد ميدانـياً قدراً           
ــإن   . كــبرياً مــن املهــارة واملمارســة  وحــىت مــع توفــر هــذه املهــارات، ف

ــاً مــن املــتعذر تقريــباً وضــعها وربــط الواحــدة     اخلــرائط املرســومة يدوي
. باألخـرى للحصـول على نظرة عامة على منطقة كاملة أو بلد كامل             

 أعاله، ونتيجة العتبارات الوقت، من املوصى به        ) د   (دا الوضع   مـا ع  
الـنظر بعـناية يف اسـتعمال اخلـرائط املرسـومة يدوياً مقارنة مبنافع طلب               
إخضــاع املــنطقة املعنــية ملســح جديــد لتســهيل إنــتاج خــريطة أساســية   

 .دقيقة على الرغم من التكاليف الكبرية اليت قد تنجم عن ذلك

 ميلية ووضع اخلرائط مبساعدة التكنولوجيااخلرائط التح )ب(
حيثما توفرت خرائط طبغرافية معقولة النوعية، ينبغي استخدامها        
كأسـاس وميكـن إضـافة حـدود مـناطق العـد املرسـومة يدوياً كخريطة                

وقـد ال تكـون اخلـرائط الـنامجة عـن ذلـك ذات نوعـية جــيدة        . حتميلـية 
على األقل صحيحة   جـداً، إال أن جهـات حـدود منطقة التعداد تكون            

وقياسـها دقيق نسبياً، مع التغلب على الصعوبات الكبرية املتعلقة بربط   
كما ميكن رسم احلدود ومعلومات التعداد      . خـريطة مرسـومة بأخـرى     

األخـرى عـلى رقاقـة شـفافة توضـع فوق اخلريطة األصلية مبا جيعل من                
ــتني معــاً لالســتخدام ميدانــياً       أو املمكــن النســخ الفوتوغــرايف للخريط

 .فصلهما ألغراض أخرى
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 استخدام نظام املعلومات اجلغرافية يف البلدان النامية
نظـراً إىل أن نظـام املعلومـات اجلغرافـية هـو تكنولوجـيا معقّـدة وتستهلك موارد كبرية إىل حد ما،              

باستخدام فانـه يتعّين إدخاهلا إىل البلدان النامية حبرص وعلى حنو تدرجيي، وكبديل من البدء على الفور      
تستطيع البلدان أن تبدأ بتصميم بسيط وواضح، ومن احملتمل         . تطبـيقات هـذا الـنظام عـلى نطـاق كامل          

وهــو قــابل للــنقل إىل جمموعــة واســعة مــن احلــزم  . أن تفهمــه وتــأخذ بــه طائفــة واســعة مــن املســتعملني 
لبلد النامي استراتيجية   وقد يتيح تنفيذ هذا النظام يف ا      . الـرباجمية، وال يرتـبط بـأي جهـاز حاسـويب معـني            

هرمـية يسـتخدم املكتـب اإلحصـائي الوطـين مبوجـبها نوعـاً جتاريـاً عايل املستوى من هذا النظام ومزوداً                     
وميكـن بعد ذلك حتقيق     . بقـدرات واسـعة الـنطاق ملعاجلـة وحتلـيل كمـيات كـبرية مـن البـيانات املكانـية                   

قواعـد البيانات املكتملة باستخدام صيغة      توزيـع لقواعـد البـيانات عـلى نطـاق واسـع بإجيـاد نسـخة مـن                   
 .براجميات للرسم اخلرائطي منخفضة املستوى لتوزيعها بتكلفة منخفضة

 ــــــــــــــــــــ
منشورات األمم املتحدة، رقم  (١، التنقيح مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن   : املصدر

 .٢٣٥-١ الفقرة A.98.XVII.8)املبيع 
 

 
توجـــد خـــرائط دقـــيقة وحديـــثة املعلومـــات مبقايـــيس وحيـــثما ال 

 :مالئمة يف بلد ما، أو جلزء منه، ميكن اتباع البدائل التالية
 الرسم باألقمار الصناعية؛  )أ( 
 التصوير اجلوي؛ )ب(
 .النظام العاملي لتعيني املواقع )ج(

ومــع أن احلصــول عــلى الرســم باألقمــار الصــناعية بــاهظ الــتكلفة 
طي عادة مساحة كبرية وميكن أن يكون فّعال التكاليف         نسبياً، فإنه يغ  

وينـبغي معاجلـة الرسـوم معاجلة مسبقة من         . مقارنـة باملصـادر األخـرى     
جانب اجلهة املوّردة هلا لكي يتم تصحيحها وتعيني مراجعها اجلغرافية          

أي، طبع مقياس وتوجه معلومني، مع بعض خطوط الطول         (األرضـية   
 ).والعرض على وجه الرسم

ع أن احلصـول عـلى صـور جويـة ملسـاحات واسعة من بلد ما                ومـ 
بــاهظ التكالــيف، ميكــن حملفوظــات الصــور احلالــية أن تكــون مصــدراً   
ممـتازاً عـن السـكان وأيضـاً العد املبدئي للمساكن، وكأساس للخرائط          

وينـبغي أن ال يغيـب عـن البال أن الصور اجلوية هلا تشوهات              . األّولـية 
س األرض وهـي ليسـت مطابقـة الجتاهات         نتـيجة تغـري ارتفـاع تضـاري       

ــاً  ــيس واجتاهــات وتضــمني حــدود     . البوصــلة متام ــين أن مقاي ــذا يع وه
 .مناطق العد اجملاورة تكون يف أفضل األحوال غري كاملة

وحيـثما كـان املـالذ الوحـيد رسم خرائط يدوياً يف امليدان، ميكن              
فإن جهاز  . ةأن تستفيد هذه العملية كثرياً من نظام املعلومات اجلغرافي        

اســـتقبال بســـيط لـــنظام املعلومـــات اجلغرافـــية يعطـــي خطـــوط طـــول  
وهناك قدر أكرب من الدقة     .  مـتر  ١٠٠وخطـوط عـرض دقـيقة حلـوايل         

يـتوفر مـن خالل أجهزة استقبال تفاضلي حيث أنه يوفر التصحيحات       
وميكــن إدخــال حتســني كــبري عــلى اخلــريطة املرســومة يدويــاً   . الالزمــة

خطوط عرض مسجلة عند بضع نقاط رئيسية       بإضـافة خطوط طول و    

. عــلى الرســم الــيدوي إلتاحــة االجتاهــات واملقــياس واملوقــع املطلــق       
وكـبديل لذلـك، هـناك بعـض أجهـزة اسـتقبال متكّـن مسـتخدميها من                 
االتصـال الكترونياً وإدخال املواقع والتعليقات أثناء السري يف منطقة ما           

 أن ينتج بسرعة خريطة     وبوسـع هـذا األسلوب    . مـترجالً أو يف مركـبة     
 .دقيقة نسبياً

 أنظمة املعلومات اجلغرافية )ج(
يف السـنوات األخـرية، اعـتمد العديـد مـن البلدان استعمال أنظمة          
ــذه     ــتعدادات ألن هـ ــرائط الـ ــع خـ ــهيل وضـ ــية لتسـ ــات اجلغرافـ املعلومـ

إال أهنا باهظة التكلفة نسبياً ومعقّدة . األجهزة تتيح منافع حمتملة كبرية
وينبغي اعتبار اعتماد نظام معلومات جغرافية قراراً       .  والتشغيل الصـيانة 

وعـند النظر يف منافع استخدامه أو إدخاله، ينبغي         . اسـتراتيجياً رئيسـياً   
ويـتأثر حتديـد املـنافع الكلية لتكاليف        . أخـذ قضـايا عديـدة يف االعتـبار        

إدخـــال تكنولوجـــيا جديـــدة أو حمّســـنة إىل مشـــروع وضـــع اخلـــرائط  
 العوامـل، ومعظمهـا خاص بالوضع القائم يف كل بلد من            بـالعديد مـن   

وتشــمل القضــايا الــيت ينــبغي  . الــبلدان يف وقــت وضــع خطــط الــتعداد 
 :النظر فيها

أو (قـاعدة املهـارات التقنـية ذات الصـلة يف هيـئة التعداد                )أ( 
يف مؤسسـات أعمـال أو هيـئات أخـرى قادرة على التعاقد على تقدمي               

 ؛)خدمات هليئة التعداد
البنـية األساسـية احلاسـوبية يف هيـئة الـتعداد أو اليت ميكن               )ب(

 أن تتاح للهيئة مبوجب عقود؛
 توفر خرائط أو بيانات جغرافية رقمية ميكن استعماهلا؛ )ج(
حتديـد الوظـائف اليت سيتم أداؤها يف هيئة التعداد مقابل             )د(

 الوظائف اليت ستيم أداؤها خارجها؛



 ٥٧

 
 
 

 
  يف الضفة الغربية وقطاع غزة١٩٩٧خرائط لتعداد عام 

أعــدت إدارة رســم اخلــرائط يف مكتــب اإلحصــاء املركــزي الفلســطيين خــرائط لكافــة         
 يف املائة من اخلرائط     ٨٠فحـوايل   . ومل تكـن هـناك حاجـة لرسـم خـرائط يدويـاً            . احملـالت 

 .وضعت على أساس صور جوية

 املقياس
 . املائة من اخلرائط يف٩٠ يف رسم حوايل ٢٥ ٠٠٠:  ١استخدام املقياس   !
 يف املائــة ١٠ يف رســم حــوايل ٥٠٠:  ١ و ١ ٠٠٠:  ١اســتخدام املقــياس   !

 .منها
أنتجـت خـرائط صغرية املقياس للمحالت واحملافظات الستخدامها يف التوزيع ويف             !

 .تقارير التعداد
 . انياًقام فريق من املساحني ورسامي اخلرائط املؤهلني جيداً بعملية حتديث اخلرائط ميد
 .ويعين هذا أن معدل اخلطأ يف تقدير املسافات مل يتجاوز مترين يف معظم احلاالت

 املضمون
 :اشتملت اخلرائط على

ــيانات تفصــيلية عــن كــل مــبىن    ! مــثالً، رقــم الوحــدة الســكنية، عــدد   (جمموعــات ب
 ؛)الطوابق، استخدامات املبىن ونوعه بصفة عامة

 الشوارع؛  !
 الطرق؛  !
 املمرات؛  !
 السمات األخرى اليت تسهل حتديد املبىن؛  !
 .احلدود  !

 

 



 ٥٨

تكلفـة األجهـزة، وبرامج احلاسوب اجلاهزة، وإمكانات          )هـ(
الـيت مـن املرجح أن تكون أعلى بكثري فيما يتصل   (الصـيانة والتدريـب    

 ؛)بنظام املعلومات اجلغرافية من النظام املكتيب
رائط األساســية الــتكلفة والوقــت الالزمــني لتحديــث اخلــ )و (

ــث         ــن حي ــين م ــبلد املع ــبط مباشــرة حبجــم ال ــا يرت ــو م ــا، وه وحدوده
وميكــن أن يــنطوي هــذا عــلى  . مســاحته وحجــم وتــوزع ســكانه فــيه 

تكلفـة ملـرة واحـدة، مـع مـنافع كـبرية للتعدادات الالحقة، مبا يف ذلك                 
ــرائط    ــيام بأنشـــطة وضـــع اخلـ ــنة يف الوقـــت الـــالزم للقـ وفـــورات ممكـ

  .للتعدادات الالحقة
ومـع أن هـناك العديـد من املزايا الستخدام بلد ما نظام معلومات      
جغرافــية ألغــراض الــتعداد، ينــبغي مقارنــتها بعــناية باملتطلــبات املســبقة 

أما البديل عن نظام املعلومات اجلغرافية فهو       . لـنجاح تنفيذ هذا النظام    
 .أحد األشكال التقليدية لنظام وضع اخلرائط مكتبياً

لـنقاط املشار إليها أعاله، تتمثل مزايا ومنافع نظام   وفـيما يـتعلق با    
 :املعلومات اجلغرافية يف ما يلي

ــيعاً مــن       )أ(  ــية مســتوى رف يتطلــب نظــام املعلومــات اجلغراف
اخلـربة التقنـية، بينما تستخدم األنظمة التقليدية مهارات أكثر توفراً يف            

 معظم البلدان؛
ــات     )ب( ــام املعلومـ ــب نظـ ــيعي أن يتطلـ ــن الطبـ ــية مـ اجلغرافـ

. مسـتوى مـن البنـية األساسـية احلاسـوبية أعـلى ممـا يتطلبه نظام مكتيب                
ومــن بــني مــنافع هــذا الــنظام الــربط األوثــق بــني اخلــرائط أو العداديــن  
واملنـتجات املسـتندة إىل اخلـرائط ألغـراض استعماهلا، وهي تتطلب أن             

بية يكـون لـدى مسـتعمليها ولـدى هيـئة التعداد البنية األساسية احلاسو             
ويعترب أخذ  . الالزمـة لالسـتفادة مـن نواتـج نظـام املعلومـات اجلغرافـية             

ــة باجتــاه        ــذه القضــية خطــوة هام ــيادة بشــأن ه ــام الق ــتعداد زم ــئة ال هي
 استخدام التعداد كمحفز لتطور عام يف القدرات يف البلد املعين؛

ــاً عــلى أســاس      )ج( ــتعداد املكــتيب املضــي قدم ــنظام ال ميكــن ل
عـلى ســبيل املـثال، اخلـرائط القدميــة نسـبياً مـن نظــام      (اخلـرائط األّولـية   

أثــناء قــيامهم “إداري معــتمد عــلى خــرائط تقريبــية يضــعها العــدادون  
إال أن اسـتخدام نظـام املعلومـات اجلغرافـية يف هذه املهمة      ). ”بعمـلهم 

وإذا . يتطلب قاعدة من خرائط رقمية ميكن استعماهلا ألغراض التعداد       
عدة من اخلرائط الرقمية، فإن ذلك يتطلب       كان من الضروري خلق قا    

 وقتاً كبرياً لتسليمها، فضالً عن التمويل الكبري؛
أو نظام  /يف معظـم احلاالت، لن يكون حتضري اخلرائط و         )د (

ولذا، سيكون من   . املعلومـات اجلغرافـية العمل الرئيسي هليئة اإلحصاء       
 والوظائف  الضروري هليئة اإلحصاء أن حتدد الوظائف اليت تضطلع هبا        

ــتعاقد مــع جهــات أخــرى عــلى القــيام هبــا    وهلــذا القــرار أمهــية  . الــيت ت
 استراتيجية يف حتديد اجتاه جهود التعداد يف بلد ما؛

شــاملة اخلــرائط (ميكــن أن يكــون إنــتاج نســخ اخلــرائط   )هـ(
 أقل تكلفة إذا اعتمد نظام املعلومات اجلغرافية؛) على الورق لتوزيعها

لتخزين مدخالت اخلرائط ألغراض رقمية   املكـان الالزم     )و (
 أقل بكثري مما يلزم عند اعتماد نظام مكتيب؛

لـنظام املعلومـات اجلغرافية قدرة أكرب على ضمان جودة          )ز (
 احلدود اجلغرافية؛

ــيام       )ح( ــلى القــ ــرب عــ ــدرة أكــ ــتعداد قــ ــئة الــ ــب هيــ تكتســ
ــام    ــية مبوجـــب نظـ ــيانات اجلغرافـ ــاعدة البـ ــية يف قـ باستفســـارات مكانـ

 .ومات اجلغرافيةاملعل
   االضطالع بربنامج وضع اخلرائط- ٤

يعتـرب بـرنامج وضـع خـرائط الـتعداد مـن بـني أكثر أنشطة التعداد          
وفـيما عدا اخلرائط اليت ترسم يدوياً  . تكلفـة وتطلـباً لـلمهارات التقنـية       

ــيدان   ( ــه عــادة العــدادون يف امل ، لوضــع خــرائط  )وهــي نشــاط يقــوم ب
 . إحصائي، ومكون تقينمكون: التعداد مكونان عامان

وهــناك العديــد مــن طــرق تنظــيم بــرنامج وضــع خــرائط الــتعداد،  
وهي تتراوح ما بني اضطالع هيئة التعداد بالربنامج برمته وبني التعاقد 

. مــع جهــات أخــرى عــلى القــيام بعملــية التحضــري واإلنــتاج بكامــلها   
د يف  والصـعوبة الرئيسـية بالنسـبة هليـئة الـتعداد هي وجود األساس اجلي             

مـع الـنقص غالـباً يف املهـارات يف اجملال الثاين       ) اإلحصـاء (جمـال واحـد     
وتــتوقف القــرارات بشــأن هــذا األمــر عــلى طبــيعة اخلــرائط   ). الــتقين(

املطلوبـة للـتعداد وتوفـر ومسـتويات املهـارات والبنـية األساسـية إما يف                
 .هيئة التعداد ذاهتا أو يف املؤسسات احلكومية أو اخلاصة األخرى

لـدى العديـد مـن الـبلدان هيـئة تقدم خدمات وضع اخلرائط إىل               و
وتقوم هيئة وضع اخلرائط عادة بتغطية جمموعة      . احلكومـة وإىل اجملـتمع    

واسـعة الـنطاق مـن معلومـات اخلـرائط، شاملة االرتفاعات، واملعادن،             
والـتعدين، واسـتخدامات األراضـي وسـواها، ولكـنها ال تنخرط عادة             

مثل (اق واسع للمناطق ألغراض اجتماعية      يف وضـع خـرائط عـلى نطـ        
واالستثناء من ذلك هو البلد الذي وضع  ). أدلـة الشـوارع والتعدادات    

نظامـاً لتسـجيل ملكية األراضي، إال أن نواتج هذا النظام قد ال تكون              
 .مناسبة لالستعمال ميدانياً

وميكـن أن يتـيح تنفـيذ الـتعداد حمفـزاً هليـئة اإلحصـاء وهيـئة وضع                  
وهيــئات اإلحصــاء .  للعمــل معــاً لفــائدة اهليئــتني واجملــتمع معــاًاخلــرائط

ليسـت هيـئات وضـع خرائط وينبغي أن ال تسعى للقيام بوظائف هيئة     
ومـع حتـول وضـع اخلـرائط بوتائـر مـتزايدة حنو أنظمة              . وضـع اخلـرائط   

وهي مهام (تعـتمد عـلى أجهـزة احلاسـوب ونظـم املعلومـات اجلغرافية          
، ستجد  )ط مـن بـني أوائـل مـن يضـطلع هبا           تعتـرب هيـئات وضـع اخلـرائ       

ــة        ــرائط مالئم ــرامج خ ــتزايدة يف وضــع ب ــئات اإلحصــاء صــعوبة م هي
كمـا أن هيئات وضع اخلرائط ليست هيئات إحصاء         . واحلفـاظ علـيها   

وغالـباً مـا ال تـدرك متامـاً القـيمة اإلحصـائية لـلمعلومات اليت لديها أو                  
 .تجات خرائطيةأفضل طريقة لتقدمي املعلومات اإلحصائية يف من

 برامج وضع اخلرائط يف هيئة التعداد )أ ( 
بغــض الــنظر عــن مــدى اســتخدام التكنولوجــيا املــتقدمة، يتطلــب  
إنشـاء نظـام وضـع خـرائط التنسـيق بـني سلسـلة مـن املهـام املعقّدة مع           



 ٥٩

لذلك، من املهم وضع خطط مشروعات      . أوقـات تسـليم طويلة نسبياً     
، األنشـطة الرئيسـية اليت ينبغي أن   وبصـورة عامـة  . إلدارة هـذه العملـية    

 :جتسد يف هذه اخلطط هي التالية
 إنشاء وحدة وضع خرائط؛  )أ( 
 وضع جدول زمين؛ )ب(
ــية      )ج( ــيانات اجلغراف ــية والب ــد مصــدر اخلــرائط األساس حتدي

 الرقمية، إذا اقتضى األمر ذلك؛
 حتضري قاعدة اخلرائط؛ )د (
 ة امليدانية؛وضع تصميم مناطق العد وحدود اإلدار )هـ(
 حتضري اخلرائط ألغراض العد؛ )و (
 إنتاج خرائط العد والتوزيع؛ )ز (
 .إنتاج خدمات ومنتجات خرائط توزيع أخرى )ح(

 .وتناقش هذه األنشطة أدناه

 إنشاء وحدة وضع خرائط ’١‘
ــريق    ــتعداد خدمـــات مـــن فـ يتطلـــب مشـــروع وضـــع خـــرائط الـ

يئة التعداد  وحيـنما تقـوم مؤسسـة من خارج ه        . متخصـص للمشـروع   
بأنشـطة وضـع اخلرائط، تتوىل فرق املشروع مسؤولية حتديد متطلبات           

 .التعداد من اخلرائط وترتيبات التنسيق مع تلك املؤسسة

 وضع جدول زمين ’٢‘
يعـتمد اجلـدول الـزمين لوضـع اخلـرائط على عدة عوامل والتاريخ              

ملية احلاسـم األمهـية هـو تـاريخ إيصـال اخلـرائط إىل املـيدان لـتمكني ع                 
لذلـك، مـن الضـروري أن يـبدأ بـرنامج وضع            . العـد مـن املضـي قدمـاً       

اخلــرائط مــبكراً يف دورة الــتعداد مبــا يســمح بوقــت كــاف إلنــتاج مــا   
 .يغطي البلد املعين من اخلرائط

وتـتوقف املـدة الزمنـية املطلوبـة عـلى توفـر ومالءمـة املواد القائمة                
 :مسبقاً، شاملة

 ابقة؛خرائط من التعدادات الس  )أ( 
 مدى التغيري املزمع يف نظام وضع اخلرائط؛ )ب(
مـدى التغـيري يف السـمات اليت ينبغي وضعها على اخلرائط          )ج(

 ).شاملة العنصر الرئيسي املتمثل يف التغيريات يف حجم وأمناط السكان(
ومـن املوصـى به ختصيص وقت تسليم كبري هلذه العملية إذا كان             

وحىت عندما يتم اعتماد نظام . ي جداً مـن املقـترح ختطـي الـنظام الـبدائ         
مكـتيب متامـاً، يتطلـب اعتماد معظم العمليات األخرى يف التعداد على             
نظـام وضـع اخلـرائط أن يكـون هـذا الـنظام أول ما يشرع به ألغراض          

 .التعداد

 حتديد مصدر اخلرائط األساسية والبيانات اجلغرافية الرقمية ’٣‘
ع وضع اخلرائط إنشاء قاعدة من بني اخلطوات الرئيسية يف مشرو

وإذا كان  . خـرائط للبلد املعين من خالل اقتناء خمتلف أشكال اخلرائط         

مـن املـزمع وضع نظام خرائط أكثر تطوراً، يتطلب األمر توفري بيانات             
 .خرائطية رقمية

وحسـبما أشري إليه آنفاً، من شأن توفر اخلرائط والبيانات الرقمية           
ــتخدام ا    ــة اس ــدى مالءم ــد م ــات    حتدي ــام املعلوم ــية أو نظ ــرق املكتب لط

ــا لوضــع        ــيام هب ــبغي الق ــيت ين ــن أجــل األنشــطة املخــتلفة ال ــية م اجلغراف
 .اخلرائط

ــد مصــادر       ــتعداد حتدي ــئة ال ــوب مــن هي ــإن املطل ــة، ف وبصــفة عام
وإذا . اخلرائط أو البيانات اجلغرافية الرقمية من مؤسسات خارج اهليئة        

ئط التعداد، يكون املطلوب كـان قد مت فعالً إنشاء مشروع لوضع خرا    
 .من اهليئة احلصول على املستجدات لتحديث اخلرائط القائمة لديها

 بيانات اخلرائط األساسية )١(
ميكـن أن تكـون اخلرائط املنشورة رمسياً متاحة لدى هيئات وضع            
اخلرائط الوطنية أو يف األقاليم، أو لدى جهاز اإلدارة احمللية أو اهليئات            

 حاجــة إليــالء اهــتمام خــاص والتنســيق حيــنما تكــون وهــناك. الــبلدية
البنـية األساسـية اخلرائطـية يف الـبلد املعـين مـتاحة مـن خالل شبكة من                  

 .املؤسسات موزعة على املناطق
وميكـن أن تكـون اهليـئات احلكومية األخرى أو شركات القطاع            

وميكـن أن تشمل هذه هيئات أو       . اخلـاص املصـادر األخـرى لـلخرائط       
 :لة يف اجملاالت التاليةشركات عام

ــياه،     )أ (  املــرافق العامــة مــثل شــركات الكهــرباء، وإمــداد امل
 واهلاتف أو الغاز الطبيعي؛

 النقل، والدفاع أو البيئة؛ )ب(
 النفط أو التنقيب عن معادن أخرى؛ )ج(
 النقل اجلوي أو الربي أو بالسكك احلديدية؛  )د(
ــيت ميكــن أن يكــون    )هـ( ــوادي الســيارات ال لديهــا خــرائط  ن

 لشبكات الطرق؛
شـركات رسـم اخلـرائط الـتجارية وشـركات خدمات            )و (

 .التصوير اجلوي
ــئة         ــن مصــادر خــارج هي ــرائط م ــلى خ ــتم احلصــول ع ــنما ي وحي
ــتم     ــتعداد، جيــب أوالً احلصــول عــلى إذن الســتخدام اخلــرائط الــيت ي ال
مجعهـا مـن املصدر األصلي، مع معاجلة أية قضية متصلة حبقوق امللكية             

وغالـباً ما يؤدي تقدمي تطمينات إىل أن اخلرائط لن تستعمل           . الفكـرية 
ــئات وضــع      ــتعاون مــن جانــب هي ــتعداد إىل تشــجيع ال إال ألغــراض ال

وينـبغي توخـي حـرص خـاص عند التفاوض مع مصادر غري             . اخلـرائط 
 .حكومية

 :وتشمل أنواع اخلرائط املطلوبة للتعداد ما يلي
ييس نسبياً الستعماالت هيئة    خرائط مرجعية صغرية املقا     )أ( 

 التعداد إلدارة العملية بكاملها؛
خــرائط جغرافــية كــبرية املقايــيس نســبياً الســتعماالت       )ب(

 العدادين؛
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ــوق      )ج( ــة فـ ــناطق اإلداريـ ــية أو املـ ــناطق الفرعـ ــرائط للمـ خـ
مسـتوى القـرية أو ما يعادهلا، الستعماالت املشرفني ومديري املناطق،           

ملسـتوطنات صـغرية عـدد السـكان والتضاريس     تبـّين مواقـع القـرى أو ا       
 .الرئيسية كاألهنار والتالل واملناطق احلرجية اليت حتدد نوع األرض

. ومــن املهــم أن تكــون كــل خــريطة مالئمــة للغــرض اخلــاص هبــا  
ويتطلـب هـذا أن يكـون حجـم خـرائط العداديـن كافياً مبا ميكنهم من                 

). ، يف الضوء اخلافت   مثالً(قـراءة النصوص اهلامة يف األوضاع امليدانية        
وينــبغي أن تتــيح خــرائط املشــرفني أو مديــري املــناطق مــا يكفــي مــن    
التفاصيل لتحديد السمات الرئيسية، ولكن أن ال تكون كبرية جداً مبا       

الرد على مكاملة   ) مثالً(جيعـل مـن املـتعذر الـتعامل معهـا بسـهولة عـند               
كــن أن يلــزم ويف العديــد مــن احلــاالت، مي. هاتفــية مــن أحــد العداديــن

اسـتعمال خـرائط إضـافية أو ضــمنية إذا كـان مـن املفـروض أن تغطــي       
 .اخلريطة منطقة كبرية نسبياً

ولتكمـيل اخلـرائط الطبغرافـية، أو عـند عدم وجود خرائط ملنطقة             
ما، قد يكون من املفيد احلصول على مواد استشعار من بعد كالصور            

 حتضري خرائط مناطق    اجلويـة أو صـور األقمـار الصـناعية للمساعدة يف          
وال سيما صور األقمار  (إال أن تكلفـة احلصـول على هذه املواد          . العـد 

، والوقـت واخلربة املطلوبني لتفسريها، من املرجح أن تكون   )الصـناعية 
مــرتفعة جــداً وينــبغي تقيــيمها بعــناية قياســاً بأيــة مــنافع تــنجم عــن          

 .استعماهلا

 البيانات اجلغرافية الرقمية )٢(
ديــد هيــئة الــتعداد للبــيانات املطلوبــة مــن بــني االعتــبارات يعتـرب حت 

الرئيسـية يف وضـع نظـام خرائط مستند إىل احلاسوب، حىت يف البلدان              
ويف حتديدهــا ينــبغي االطــالع عــلى البــيانات املوجــودة فعــالً . املــتقدمة

ووضـع خطـط تعزيـز إمداداهتـا فقـط عـندما يكـون هـناك وقت تسليم                  
 . طويل متاح قبل التعداد

وبصــفة عامــة، فــإن البــيانات الرقمــية املطلوبــة ســتكون يف شــكل  
احلـدود واخلصـائص الطبغرافية والثقافية احلضارية، ومؤلفة من عناصر          

واهلدف الرئيسي هو احلصول    ). ال مكانية (ومسات  ) مكانية(جغرافـية   
ويف احلاالت االستثنائية، ميكن . عـلى أفضـل اخلرائط املتاحة للمساكن      

ومــن األكــثر شــيوعاً اســتعمال . ل مــبىن عــلى اخلــرائطتعــيني موقــع كــ
وعندما يكون هناك نظام لتسجيل    . مؤشـر آخـر عـن السـكن البشـري         

ملكـية األراضـي، ميكـن أن تكـون حدود قطع األراضي مؤشراً جيداً،              
 .مع كون قطع األرض الصغرية مؤشراً على عدد أكرب من السكان

ية، من املهم أيضاً ومـع توفـر كمـيات مـتزايدة مـن البـيانات الرقم        
وضـع مقايـيس معـيارية ومواصـفات مشـتركة للبيانات لضمان سالمة             

ومن شأن هذا أن يساعد أيضاً يف إدماج جمموعات         . واتساق البيانات 
 .البيانات من مصادر خمتلفة

وميكــن الــنظر يف جمموعــة كــبرية مــن بــنود البــيانات لتضــمينها يف  
مـن املـرجح أن تتفاوت بنود       ومبـا أنـه     . قـاعدة بـيانات خـرائط الـتعداد       

البـيانات كـثرياً فيما بني البلدان، ليست هناك يف هذا املقام قائمة بنود              

إال أن القواعــد الرئيســية الــيت ينــبغي اتــباعها يف اختــيار بــنود . مقــترحة
 :البيانات لتضمينها فهي السؤال عما إذا كان

م يف  بند البيانات مفيداً للعدادين يف التعرف على طريقه         )أ( 
 منطقة العد؛

 .بند البيانات مالئماً ملستعمليه )ب(
وينبغي عدم تضمني بنود البيانات اليت ال تستويف أياً من املعيارين           

وحيثما كان من املمكن، بنود البيانات اليت تنطبق    . يف قـاعدة البيانات   
عـلى غـرض واحـد فقـط ينبغي أن ال تبني إال يف اخلرائط املعدة لذلك                 

ــو أ(الغــرض  ــيانات      ول ــاعدة ب ــه ميكــن اســتيفاء كــال الغرضــني مــن ق ن
 ).مشتركة

ــتعداد وضــع       ــية لل ــية رقم ــيانات خرائط ــد ب ــب إنشــاء قواع ويتطل
مواصــفات مشــتركة للبــيانات متكــن اجلهــات الــيت تقــدم البــيانات مــن  
معاجلـة البـيانات الرقمية ووضعها يف شكل مفيد لنظام وضع اخلرائط،      

أثــناء . أخوذة مــن مصــادر خمــتلفةوتســهل إدمــاج البــيانات الرقمــية املــ 
 :حتديد جمموعات مواصفات البيانات، ينبغي تناول القضايا التالية

 الصيغة أو الصيغ الرقمية املقبولة لدى اهليئة؛ )أ ( 
وسـائط النقل املقبولة، مثالً األشرطة أو األقراص املدجمة          )ب(

  ذاكرة قراءة فقط؛-
 مفردات البيانات وإسقاطها؛ )ج(
أو املقـــبولة بشـــأن التفاصـــيل،   /ملســـتويات املطلوبـــة و ا )د (

 مبوجب مقاييس خرائط املدخالت بالنسبة للمناطق اجلغرافية؛
 وحدات التسليم؛ )هـ(
 هيكل جدويل لكل نوع من أنواع اخلصائص؛ )و (
 مسات البيانات املطلوبة لكل من اخلصائص؛ )ز (
 .جمموعة رموز كل من اخلصائص )ح(

ديـد خـواص الصيغة الرقمية املفردة، وذلك        ومـن املـرغوب فـيه حت      
ومن شأن استعمال . ألنـه خيفـف من احلاجة إىل إعادة صياغة البيانات   

جمموعــة مــن الصــيغ أن يتطلــب مــوارد كــبرية ختصــص إلعــادة صــياغة 
ــا  ــيانات وإدماجه ــذه الصــيغة مفــردات      . الب ــدد ه ــتعني أيضــاً أن حت وي

وينبغي أن يكون   . مهالبـيانات والشكل اإلسقاطي الذي ينبغي استخدا      
الــنوع املــزمع اســتعماله مــن الوســائط الســتقبال البــيانات مــتوافقاً مــع   

 .األنظمة املوزعة لفرز ومعاجلة البيانات الرقمية
وباإلضـافة إىل مواصـفات البيانات املتضمنة أنواع اخلصائص اليت          
يتطلبها نظام وضع اخلرائط، هناك أيضاً حاجة إلجياز بيانات السمات          

وبــيانات . وبــة وجمموعــة رمــوز كــل نــوع مــن أنــواع اخلصــائص  املطل
اخلصـــائص هامـــة، لـــيس لعـــرض اخلصـــائص املســـماة عـــلى اخلـــريطة  

وينـبغي أن تكون بيانات     . فحسـب، بـل أيضـاً للتميـيز بـني اخلصـائص           
اخلصـــائص أمســـاء، ورمـــوز تعـــريف، ورمـــوز مســـات، وتصـــنيفات       

وينــبغي أن . اســتعمال، ومصــدر ومقــياس اخلــرائط، وتواريــخ اخلــرائط
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تشـري جمموعـة الـرموز إىل أنـواع اخلطـوط وكثافـتها، وألـوان اخلطوط                
 .وملء الفراغات والرموز الثقافية احلضارية

 حتضري اخلرائط األساسية ’٤‘
تتطلب األنشطة املتصلة بتحضري أو حتديث اخلرائط األساسية، أو 

لى حتديـث البـيانات الرقمـية لـلخرائط األساسـية، مـوارد كبرية تدار ع              
وللمضـمون الـنهائي للخراط األساسية      . مـدى فـترة طويلـة مـن الـزمن         

أثر كبري على دقة وكمال خرائط مناطق العد وبالتايل على فعالية العد            
 .التعدادي

وينبغي جدولة مواعيد حتديث اخلرائط األساسية وفق األولويات، 
ــة       ــتعداد أو جه ــنظر عمــا إذا كانــت جتــريه وحــدة خــرائط ال بغــض ال

 ومـع التـنويه إىل أن الغـرض الرئيسـي لكافـة خرائط التعداد                .خارجهـا 
إنتاج خرائط جلمع املعلومات من الناس، أو لتمثيل نتائج عملية اجلمع    
هـذه، مـن املقـترح أن تستند عملية التحديث إىل اجملاالت اليت تتطلب              

. التغــيريات يف عــدد أو خصــائص الــناس فــيها حتديــث اخلــريطة املعنــية 
مـة حتديد األولويات من هيئة التعداد حتديد اجملاالت      ولـذا، تتطلـب مه    
أكرب قدر من التغيري    ) أو سـيحدث قبيل يوم التعداد     (الـيت حـدث فـيها       

 .يف السكان منذ التحديث األخري على اخلريطة األساسية
وتعتـرب مالءمـة املقـياس ودرجـة التفاصـيل املبيـنة من املعايري اهلامة               

ئط املصـادر األّولـية بـيان السمات        وتتطلـب خـرا   . عـند تقيـيم اخلـرائط     
املالئمـة لكـي تكـون مفـيدة يف إنتاج خرائط مناطق عد مفيدة تساعد               

 :وتشمل السمات اهلامة. العدادين
 األمساء الدقيقة والعرض الدقيق للطرق الربية واملائية؛  )أ( 
 احلدود اإلدارية؛ )ب(
ــربيد،   )ج( ــربية كــاملدارس، والكــنائس، ومكاتــب ال  املعــامل ال

 .واحلدائق العامة، واملباين الكبرية
وينـبغي أيضـاً أن تكـون اخلـرائط مقـرؤة ودقـيقة، مع سهولة تبّين          
النصـوص والـرموز ووضـعها يف مواضـعها الصـحيحة، جنـباً إىل جنب               
ــة باخلــرائط املصــدرية      ــيارية مقارن مــع عــرض املعلومــات يف صــيغة مع

عطاة مؤشراً أخرياً   وتعتـرب حداثة بيانات اخلرائط األساسية امل      . األخـرى 
 .هاماً جداً على النوعية

وينبغي أن تكون نتيجة حتضري اخلريطة األساسية وأنشطة حتديثها         
دقـيقة؛ فاخلـرائط األساسية املالئمة تسهل وضع تصاميم حدود مناطق      

 .العد وبالتايل إنتاج خرائط العد

 وضع تصميم مناطق العد ومناطق إدارة التعداد ’٥‘

 ق العدتصميم مناط ) ١(

ــايري        ــد يضــم املع ــناطق الع ــيل لوضــع تصــاميم م ــبغي حتضــري دل ين
وميكن . واإلجـراءات اليت ينبغي اتباعها عند وضع تصاميم مناطق العد        

اسـتخدام هـذا الدلـيل كأسـاس لتدريـب العناصـر املشاركني يف عملية               
 :وضع تصاميم مناطق العد، وينبغي أن يشمل ما يلي

 د؛خلفية تصاميم مناطق الع  )أ( 
 دور مناطق العد يف العد التعدادي ويف التوزيع؛ )ب(
حتديد وشرح حدود املناطق اإلدارية واإلحصائية األعلى  )ج(

 والدور الذي تلعبه يف تصاميم مناطق العد؛
ــد األخــري لقــبول التغــيريات عــلى حــدود املــناطق        )د ( املوع
 األعلى؛
إجــراءات تعــيني املــناطق حســب التصــنيف احلضــري أو   )هـ(
 الريفي؛
معـايري تصـميم مـناطق العـد، وإجراءات املعاجلة وقواعد            )و (

 التصميم؛
إجراءات ختصيص رموز تعريف جغرافية ورموز املناطق        )ز (
 األعلى؛
. أدوار ومسـؤوليات العـاملني املشاركني يف هذه العملية         )ح(

وميكـن أن يكونـوا مـن هيـئة الـتعداد املركـزية، أو مكاتـب املناطق، أو              
 .ات امليدانيةالعملي

ومــن شــأن اســتخدام دلــيل تصــاميم معــياري كأســاس للتدريــب   
وكمـرجع لواضـعي تصـاميم مـناطق العد والعاملني امليدانيني أن يلعب             

 .دوراً كبرياً يف ضمان مقاربة تصاميم مناطق العد بطريقة متسقة
وعقـب حتديـث اخلـريطة األساسـية ملـنطقة مـا وقـيام هيـئة التعداد                 

صـميم احلـدود، ميكـن الـبدء يف وضع تصاميم مناطق            بـتحديد معـايري ت    
ومـن املوصــى بـه أن يقــوم بوضـع تصـاميم مــناطق العـد موظفــو      . العـد 

مكتـب اإلحصاء يف املنطقة املعنية، إن أمكن ذلك، املسؤولون بصورة           
ومن شأن . رئيسـية عـن مـناطق العـد يف حـدود مـناطقهم أو أقالـيمهم               

ــناطق العـــد يف مكتـــب   ــاميم مـ ــنطقة أن يضـــمن إجـــراء وضـــع تصـ  املـ
االسـتفادة مـن املعـرفة احمللـية جلغرافـية وسـكان املنطقة املعنية يف عملية                

 .وضع تلك التصاميم
ويقــوم تصــميم مــناطق العــد بصــورة أساســية بتســهيل تصــميم أو 

ــيان أمــور كتقلــبات الســكان     عــادة (إعــادة تصــميم حــدود املــناطق لب
ومــن بــني األجــزاء  . وتغــريات احلــدود اإلداريــة أو اإلحصــائية ) زيــادة

الكـبرية يف عملـية تصـميم مـناطق العـد مجـع املعلومات اليت تساعد يف                 
حتديـد مكـان حـدوث الـتغري السـكاين واحلدودي هبدف حتديد أفضل              

وعـــادة مـــا تشـــمل املعلومـــات . طـــريقة لتصـــميم مـــناطق عـــد حمـــددة
 :.املستخدمة بصورة رئيسية ما يلي

نونـــاً يف كـــل إقلـــيم أو الـــتغريات احلدوديـــة املنشـــورة قا  )أ( 
 منطقة؛
 مؤشرات أنشطة البناء؛ )ب(
 بيانات سكانية من تعداد سابق؛ )ج(
 تقديرات السكان يف الفترة الفاصلة بني التعدادين؛  )د(
ــيقات العداديــن مــن عملــيات العــد املــيداين يف آخــر     )هـ( تعل
 تعداد؛
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 أنشطة التفتيش امليدانية؛ )و (
مة احمللية أو اإلدارة احمللية يف      معلومـات من أجهزة احلكو     )ز (
 .املنطقة

ــد يف       ــناطق الع ــية تصــميم م ــيم عمل ــند االقتضــاء، تقي ــبغي، ع وين
وبغض النظر عما إذا   . التعداد السابق هبدف حتسينها يف التعداد الراهن      

اسـتعملت أنظمـة أو إجـراءات جديدة من التعداد السابق، جيب النظر             
ــات تقي    ــيم أو معلوم ــر تقي ــة تقاري ــرائط،    يف أي ــية متصــلة بوضــع اخل يم

. سـيما هبدف حتديد مدى دقة ومالءمة حدود مناطق العد السابقة   وال
كمـا ينـبغي حتلـيل أيـة تعلـيقات مـن العدادين يف التعداد السابق شاملة           
املالحظــات املدونــة عــلى خــرائط مــناطق العــد الســابقة، وذلــك أثــناء   

 .عملية التصميم
عـدم وجـود املعلومات     وسـتكون هـناك مناسـبات يسـتدعي فـيها           

ذات الصـلة عـن مـناطق حمددة عمليات تفتيش ميدانية للتأكد من دقة               
ونظــراً الرتفــاع . تقديــرات املســاكن أو عــد الســكان يف تلــك املــناطق

تكلفـة إجـراء عملـيات التفتـيش املـيداين، من املهم جداً التحديد اجليد               
عدم لشـروط كـل مـن عملـيات التفتـيش قـبل املغادرة، وذلك لضمان         

 .ضرورة القيام بزيارات رصد للمناطق نفسها يف تاريخ الحق
وجيـب هـيكلة عملـية التصـميم مبـا يضـمن حتلـيل كافة املعلومات                
ذات الصـلة مبـناطق العـد يف منطقة ما، وإجراء حتديث منهجي حلدود              

وعمليات حتديث حدود   . مـناطق العـد وفق معايري تصميم مناطق العد        
م أو دمج مناطق معاد ختصيصها من منطقة        مناطق العد ناجتة عن تقسي    

عــد إىل أخــرى أو تصــويب حــدود مــناطق العــد وفــق مســات اخلــرائط  
 .األساسية املستكملة

ونتـيجة لتصـميم مـناطق العـد، جيـب وضع قائمة تتيح لطور العد               
كافــة البــيانات امليدانــية عــن كــل مــنطقة عــد، وتتــيح ملــناطق الــتوزيع    

 .البيانات اجلغرافية ذات الصلة

 وضع تصميم مناطق إدارة التعداد )٢(
ميكــن حتديــد تصــاميم حــدود مــناطق املشــرفني ومديــري املــناطق   
ونـواب مديـري املـناطق عـند إجنـاز العملية من خالل التجميع البسيط           

 .ملناطق العد وما يلي ذلك من ختصيص لرموز التعريف اجلغرافية
 ضبط النوعية )٣(

صحة البيانات وفق احلد    ميكـن االضطالع بضبط النوعية لضمان       
 :وتشمل األمثلة على ذلك ضمان أن. األدىن من املعايري

ــة أو      )أ(  ــدود اإلداريـ ــتجاوز احلـ ــد ال تـ ــناطق العـ ــدود مـ حـ
 اإلحصائية؛

 احلدود رمست بالشكل الصحيح وهي كاملة؛ )ب(
 التصاميم وضعت وفق معايري تصميم مناطق العد؛ )ج(
ود البــيانات والــرموز قائمــة مــناطق العــد تضــم كافــة بــن   )د(

 .اجلغرافية لكل منطقة

ولـيس مـن الضـروري عـادة فحـص كافـة أعمال التصاميم اليت               
ومـن الوجهة التقليدية، يتم فحص أعمال       . أجنـزت يف هـذه الطـريقة      

وبعـد أن يكتسب مصمم مناطق      . التصـاميم األّولـية مبعـدالت أعـلى       
لفحص إىل  العـد مـزيداً مـن اخلـربة العملـية، ميكن ختفيض معدالت ا             

 .معدل أساسي مستمر

 حتضري خرائط العد والتوزيع ’٦‘

 خرائط العد ) ١(
 :تشمل االعتبارات اخلاصة بتحضري خرائط العد ما يلي

قــد ال يكــون العــدادون عــلى اطــالع عــلى مــناطق العــد    )أ( 
املخصصـة هلـم ولـيس مـن املرجح أن يكونوا من ذوي اخلربة يف قراءة                

 كون اخلرائط سهلة الشرح والتفسري؛لذلك، جيب أن ت. اخلرائط
قـد يكـون مطلوبـاً من العدادين التنقل يف أوضاع إضاءة          )ب(

 سيئة، وال سيما ليالً؛
)  حجمــاA2ًفــوق (طــي وإعــادة طــي اخلــرائط الكــبرية   )ج(

مبا يف ذلك العاملني    (عملـية غـري ذات كفـاءة بالنسبة للعاملني يف العد            
 ؛)األعلى درجة

 اخلـرائط إضافة تعليقات خبط يد العداد  يتعـّين أن تسـهل     )د (
، وصعوبات التنقل، والعثور على )التجميع(تتعلق خبطط طريقة اجلمع 

وميكن أن تكون هذه  . مسـاكن جديدة، وإضافة وحذف شوارع، إخل      
املعلومــات مفــيدة يف ضــبط نوعــية عمــل العداديــن والحقــاً يف حتســني  

 نوعية األساس؛
 ائط فّعال التكاليف؛ينبغي أن يكون إنتاج اخلر )هـ(
جيب أن تكون احلدود اإلحصائية املطبوعة على اخلرائط         )و (

 واضحة وغري مبهمة؛
جيـب أن تكـون مـناطق العـد قابلـة للتمييز عند مقارنتها               )ز (

 مع املناطق احمليطة هبا؛
 .جيب أن تكون اخلرائط مناسبة ألغراض التوزيع )ح(

 خرائط التوزيع )٢(
عـة منفصلة من خرائط التوزيع إذا ثبت أن         قـد يـتقرر إنـتاج جممو      

خـرائط العـد شـديدة التفاصيل وأن استعماهلا قد يعيق عمل مستعملي             
ومن فعالية التكاليف عادة إنتاج هذه اخلرائط يف        . البـيانات اإلحصائية  

وعـادة ما يتطلب مستعملو البيانات      . نفـس وقـت إنـتاج خـرائط العـد         
طق العــد مــع بعضــها الــبعض اخلــرائط لتســهيل فهــم كيفــية تــالؤم مــنا 

ــية األعــلى   ــتها مــع املســتويات اجلغراف ــك، ميكــن بصــورة  . ومطابق لذل
مفــيدة إســناد خــرائط الــتوزيع إىل املســتوى الــتايل مــن هــيكل املــنطقة   

ــائية ــيل   . اإلحصـ ــتماماً بالتفاصـ ــيانات أقـــل اهـ ــتعملي البـ ــع أن مسـ ومـ
 الطبغرافــية، ينــبغي احلفــاظ عــلى قــدر كــاف مــن التفاصــيل لكــي يــتم  

ــية       ــتعرف عــلى احلــدود، فضــالً عــن وجــود مســات اجتماع تســهيل ال
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وثقافـــية حضـــارية كـــاملدارس واملستشـــفيات ومـــناطق العمـــل والبـــيع 
 .بالتجزئة الرئيسية

 إنتاج اخلرائط ’٧‘
ــيني      ــاملني امليدان ــن مســتويات الع ــري اخلــرائط لكــل م ــبغي توف . ين

 .ويتطلب كل من املستويات املختلفة خرائط مبقاييس خمتلفة
وينـبغي طباعة خريطة واحدة على األقل لكل منطقة عد يف البلد            

ــتاج نســختني مــن كــل خــريطة، واحــدة      . املعــين ــه إن ومــن املوصــى ب
لالسـتعمال مـن جانـب العـداد واألخـرى مـن جانـب املشرف امليداين                

كمـا ينـبغي إنتاج خريطة مبقياس كبري        . ألغـراض التدريـب وكمـرجع     
 .ليتهمللمشرفني تبّين كامل منطقة مسؤو

وينـبغي أيضاً طبع خرائط ملديري املناطق تبّين املناطق اليت يتولون           
وهذه . مسـؤوليتها واملـنطقة الـيت يتوىل مسؤوليتها كل من مرؤوسيهم          

اخلـرائط جزء أساسي من أدوات اإلدارة اليت تتيحها هيئة التعداد لكل            
 .من مديري املناطق

ا اســـتخدمت كمـــا ينـــبغي التـــنويه إىل أنـــه بغـــض الـــنظر عمـــا إذ
ــية، ميكــن أن     ــية أو إجــراءات نظــام املعلومــات اجلغراف إجــراءات مكتب
تسـتغرق هـذه املهمـة قـدراً كـبرياً مـن الوقـت وهـي جتـرى قـرب هناية                     

وينـبغي الـنظر بعـناية لـلمدة الزمنـية الـيت يتطلبها هذا العمل               . املشـروع 
 .عند وضع خطة مشروع خرائط التعداد

 زيع األخرىحتضري خدمات ومنتجات التو ’٨‘
ــة القصــوى     مــع أن وضــع اخلــرائط ألغــراض العــد يعطــى األولوي
واالهـتمام األكـرب حبـق، مـن املفيد أيضاً استيفاء احتياجات التوزيع يف              

وقـد تثبـت فعالـية تكالـيف هـذا األمـر وقد يتيح املرونة               . هـذه العملـية   
وتشـمل العوامــل  . السـتخدام بـيانات وضـع اخلـرائط ألغـراض أخـرى      

 :لنظر فيها ما يلياليت جيب ا
مبـا أن األشـكال هـي تلـك املسـتخدمة بصورة            . الشـكل   )أ( 

ــا يســتويف       ــة مب ــتجات الالزم ــبلد املعــين، ميكــن حتضــري املن واســعة يف ال
 احتياجات سوق واسعة النطاق؛

مــدى مالءمــة البــيانات للتطبــيقات الــربجمية املــتاحة عــلى  )ب(
 ألغــراض حتضــري قــد تكــون قــاعدة البــيانات اخلرائطــية . نطــاق واســع

خــرائط العــد كــبرية جــداً ومفّصــلة، ممــا قــد يــثري مشــاكل الســتخدام    
ويف هــذه احلالــة، قــد يكــون مــن الــالزم وضــع   . اخلــرائط باحلواســيب

 .برنامج لتخفيض قاعدة البيانات

 باالتفاق/برامج وضع اخلرائط بالتعاقد )ب(
يتطلـب وضـع مشـروع خـرائط يـتخطى األنظمـة املكتبـية البدائية         

وإذا كانت . فة كبرية باخلرائط، ورسم اخلرائط واألنظمة اجلغرافيةمعر
هيـئة الـتعداد غـري قـادرة عـلى االسـتفادة من مهارات داخل اهليئة، قد                 
 .يكون من املطلوب التعاقد مع جهة خارجها لتحضري خرائط التعداد

ويسـتند وضـع عقـد أو اتفاق بني هيئيت اإلحصاء ووضع اخلرائط             
ت هيــئة اإلحصــاء وقــدرة هيــئة وضــع اخلــرائط عــلى إىل حتديــد متطلــبا

ويف بعـض احلاالت، قد يكون      . الوفـاء هبـذه املتطلـبات بـتكلفة مقـبولة         
وضـع خريطة أساسية رقمية كاملة للبلد املعين مناسباً ألغراض التعداد           

وبالـتايل ألغـراض انتخابـية، وبـريدية، وغريهـا، مبا يف ذلك األغراض              (
صـورة اسـتثنائية لقـيام احلكومـة باملوافقـة عـلى       سـبباً كافـياً ب  ) الـتجارية 

وتعتـــرب اخلـــريطة . مـــوارد متويلـــية إضـــافية لوضـــع اخلـــريطة األساســـية
األساسية املتسقة والكاملة للبلد املعين برمته واملناسبة لألنشطة الصغرية 

ويف حــاالت . الــنطاق مــن بــني املــوارد الوطنــية ذات القــيمة العالــية      
 بــني اهليئــتني فــرص هتيــئة وضــع اخلــرائط أخــرى، يتــيح عقــد أو اتفــاق

لـتعزيز أو زيـادة مهاراهتا وقدراهتا يف وضع اخلرائط مع ختفيف األعباء             
وعـلى اهليئتني تطوير عالقة     . التقنـية واملوارديـة بالنسـبة هليـئة اإلحصـاء         

، عـلماً بـأن النتيجة تستحق هذا        )أو اسـتراتيجية  (تعـاون طويلـة األمـد       
 .اجلهد

، مـن شـأن اتفـاق وضـع خـرائط بني اهليئتني أن              وبالنسـبة للـتعداد   
 :يتضمن عنصرين واسعي النطاق

 وضع خرائط ألغراض ميدانية؛  )أ( 
وضـع خـرائط ومنـتجات مسـتندة إىل اخلـرائط ألغراض             )ب(
 .التوزيع

ويضـــيف اســـتعمال اخلـــريطة األساســـية نفســـها مبـــثابة مصـــدر 
 إىل  مشـترك هلذيـن العنصـرين مسـتوى مـن ضـبط النوعـية واالتساق              

بـــرنامج الـــتعداد يصـــعب حتقـــيقه حيـــنما تكـــون اخلـــرائط امليدانـــية  
 .وخرائط التوزيع عنصرين منفصلني

ويتطلـب وضـع اخلـرائط ألغـراض ميدانـية مبوجب عقد أو اتفاق              
وهي قد . مـن هيـئة اإلحصـاء حتديـد متطلـباهتا مـن هيئة وضع اخلرائط             

 :تشمل ما يلي
 ية؛احلصول على بيانات اخلريطة األساس  )أ( 
احلـدود اإلحصائية وتصويبها    ) أو احلصـول عـلى    (وضـع    )ب(

 مع اخلريطة األساسية؛
إتاحـــة طـــريقة لواضـــعي تصـــاميم مـــنطقة العـــد لـــتقدمي   )ج(

ومســتجدات حتديــث البــيانات  (املشــورة بشــأن التغــيريات يف احلــدود  
 ؛)املرافقة غري املكانية

يده إنـتاج اخلرائط املطبوعة على الورق حسب ما مت حتد         )د (
 .للعمل امليداين

وتضـطلع هيـئة اإلحصـاء بوضـع تصـاميم مـناطق العد والتحقق              
مــن البــيانات غــري املكانــية املتصــلة هبــا، فضــالً عــن اســتالم اخلــرائط  
املطـبوعة عـلى الـورق ألغـراض الـتحقق مـن جودهتا مث تسليمها إىل                

ــيداين  ــيت املـ ــربنامج اللوجسـ ــد    . الـ ــاء، بعـ ــئة اإلحصـ ــيح هيـ ــا تتـ كمـ
يـة معلومـات تقييمـية تـتلقاها مـن العداديـن عن اخلريطة          اإلحصـاء، أ  

 .األساسية اليت ميكن أن تكون ذات فائدة هليئة وضع اخلرائط
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ويعتـرب وضـع اخلـرائط ألغـراض الـتوزيع أكـثر صعوبة ألن نواجته               
) يف خريطة أو كجزء منها(تـنطوي عـلى متثـيل املعلومـات اإلحصـائية           

وأدى التقدم  . ق على هذه املعلومات   وغالباً ما يترافق مع حتليل أو تعلي      
احملـرز يف الـربامج احلاسوبية اخلرائطية إىل تسهيل مهمة هيئة التعداد يف             

 .إنتاج جمموعة كبرية من اخلرائط املتخصصة املعيارية
غـري أن املنـتجات اخلرائطـية املـتطورة قد تتطلب خربة هيئة وضع              

ــة، قــد يكــون مــن األفضــل هليــ   . اخلــرائط ئة اإلحصــاء، ويف هــذه احلال
التركـيز عـلى اجلوانـب اإلحصائية وأن تترك هليئة وضع اخلرائط إتاحة             

 .املهارات التقنية الالزمة للقيام باإلنتاج الفعلي للخرائط
وتقـوم هيـئة اإلحصـاء بتوجيه عملية وضع املنتجات اخلرائطية يف            
إطـار خطـة الـنواتج العامـة، مـع أخـذ احتياجات ومتطلبات مستعملي               

فعلى سبيل .  والطلب على خمتلف أنواع املنتجات يف االعتبار       البـيانات 
املـثال، قـد يتبني وجود طلب قوي على سلسلة من خرائط متخصصة             

وتقوم هيئة اإلحصاء بتحديد املظهر    . تـبني التغري السكاين بني تعدادين     
الـذي ينــبغي أن تــتخذه اخلـرائط النهائــية، واملعــايري الـيت ينــبغي اتــباعها    

، والتحلـــيل الـــذي ينـــبغي تضـــمينه وكيفـــية )ملقايـــيس، إخلاأللـــوان، ا(
ــتاج مســودات    . عرضــه، وغــري ذلــك  ــئة وضــع اخلــرائط بإن ــوم هي وتق

ويــتم اســتعراض هــذه . اخلــرائط باســتعمال املعلومــات الــيت تعطــى هلــا 
 .املسودات وإدخال التغيريات الالزمة عليها حىت تصبح هنائية

يفية متثيل اهليئتني يف    ويشـمل جـزء مـن العقـد أو االتفـاق املـربم ك             
ــرض اخلــرائط    ــريقة ع ــات     (ط ــثال، الشــعارات والعالم ــبيل امل ــلى س ع

 .والترتيبات املالية املعتمدة حيثما تباع املنتجات اخلرائطية) املميزة
   تصميم واختبار االستمارات-دال 

   مقدمة- ١
اهلـدف مـن اسـتمارة الـتعداد، أو االسـتبيان، هـو أخـذ املعلومات                

 فاالستمارة اجليدة التصميم تأخذ البيانات بكفاءة وفعالية،        .والبـيانات 
مـع تقليل األخطاء إىل احلد األدىن، ومن املمكن ختصيص دليل بكامله   

ــيل،  . للمــبادئ املتصــلة بتصــميم االســتمارة  ولكــن ألغــراض هــذا الدل
وميكن االطالع . تـناقش األقسـام التالـية أدنـاه بعـض القضايا األساسية        

التفصـــيل لألســـئلة املوصــى بطـــرحها يف الـــتعداد يف  عــلى املـــزيد مــن   
 .١التنقيح األول” مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن“

ــية       ــن اخلــربة العمل ــبلدان م ــه أن تســتفيد ال ــا مــن املوصــى ب كم
للــبلدان األخــرى عــن طــريق احلصــول عــلى أمــثلة مــن االســتمارات  

حلــيطة عــند إال أنــه ينــبغي توخــي ا. املســتخدمة يف تعــدادات ســابقة
. فحص تصميم االستمارات وصياغات األسئلة من البلدان األخرى       

وذلــك ألن الصــياغة الكالمــية الــناجحة يف بلــد مــا قــد ال تــنجح        
ــد آخــر  ــد تتطلــب    . بالضــرورة يف بل ــبلد املعــين نفســه، ق حــىت يف ال

ــئلة هبـــدف احلصـــول عـــلى    ــتلفة لألسـ ــياغة خمـ ــتلفة صـ املـــناطق املخـ
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ب الفروقات الثقافية احلضارية القائمة     املعلومات نفسها، وذلك بسب   
 .يف البلد املعين

ــواع اخلمســة       ــنطاق بشــأن األن ــرأي واســع ال ــاق يف ال وهــناك اتف
 :املختلفة من استبيانات التعدادات

 مباين، وحدات سكنية، وأسر معيشية؛ - ١
 أسر معيشية وأوضاع املعيشة؛ - ٢
 املؤسسات اجلماعية؛ - ٣
 املنشآت؛ - ٤
 .الزراعة - ٥

   تصميم االستمارات- ٢
هـناك عـدة قضـايا ينـبغي حبـثها، نظـراً لـتفاوت شـروط تصميم                 

 :وهي تشمل. االستمارات وفقاً لطرق العد ومعاجلة البيانات
 عبء اجمليبني على األسئلة؛  )أ( 
شـكل االسـتمارة وصـياغة األسـئلة، ومهـا يتأثران مبا إذا              )ب(

 و العد الذايت؛كان من املزمع استعمال طريقة املقابالت أ
شـكل وتصميم مواقع اإلجابة، ومها يتأثران باحلاجة إىل          )ج(

الشخص الذي /فهم جيد من جانب العامل امليداين الذي يقوم باملقابلة
 جييب على األسئلة، وطريقة أخذ البيانات؛

مـا إذا كـان سيسـتعمل مـزيج مـن االسـتمارات القصرية            )د(
 .واالستمارات الطويلة

 يبني على األسئلةعبء اجمل )أ ( 
مـــن شـــأن ختفـــيف عـــبء اجمليـــبني عـــلى األســـئلة أن يســـاعد يف  

علماً بأن طول . احلصـول عـلى األجوبـة الدقـيقة عـلى استمارة التعداد        
االسـتمارة وعـدد ونـوع األسئلة ومدى سهولة استيفائها عوامل ميكن            

وينـبغي أن ال يغيـب هذا       . أن تضـيف إىل عـبء اجمليـبني عـلى األسـئلة           
بال عـند وضـع تصـميم اسـتمارة التعداد، وهو أمر هام جداً إذا             عـن الـ   

 .كان من املزمع استخدام طريقة العد الذايت

 صياغة وشكل األسئلة )ب(
ــدى جنــاح        ــلى م ــرا ع ــئلة أن يؤث ــن شــأن صــياغة وشــكل األس م

ــند     . االســتمارة ــبار ع ــيت جيــب أن تؤخــذ يف االعت وتشــمل القضــايا ال
 :تصميم األسئلة ما يلي

 حتياجات مستعملي البيانات؛ ا  )أ( 
 مستوى الدقة والتفصيل املطلوب؛ ) ب(
 توفر البيانات من اجمليبني على األسئلة؛ )ج(
ــئلة        )د ( ــلى األس ــبني ع ــلى اجملي ــيت يســهل ع ــة ال ــة املالئم اللغ

 وجمري املقابالت فهمها؛
تعـاريف بـنود البـيانات، وصــياغة األسـئلة املعـيارية وأيــة       )هـ(

 صلة؛معلومات أخرى ذات 
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 تصميم استبيانات التعداد

يسـتحق نـوع االسـتبيان وشـكله وصياغته بدقة وترتيب األسئلة فيه أكرب قدر             
مـن الدراسـة املتأنية ألن العقبات اليت يسببها ضعف التصميم ال ميكن تذليلها أثناء               

ومـن بــني العوامـل العديــدة الـيت ينــبغي أن تؤخـذ يف االعتــبار لــدى     . العـد أو بعــده 
السـتبيان طريقة العد ونوع االستبيان والبيانات اليت يتعّين مجعها وأنسب           تصـميم ا  

ويتوقف الكثري من   . شـكل لألسـئلة وترتيـبها والتقنـيات اليت ستستخدم يف املعاجلة           
 .القرارات بشأن معاجلة البيانات على املضمون النهائي لالستبيان وشكله وترتيبه

 ــــــــــــــــــــ
ــتعدادات الســكان واملســاكن مــبادئ وتو: املصــدر منشــورات األمــم  (١، التنقــيح صــيات ل
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 النظام املستخدم ملعاجلة البيانات؛ )و (
 تسلسل أو تعاقب األسئلة؛ )ز (
 .احلّيز الالزم لكل إجابة )ح(

املقام تنوع  ومـن بـني العوامل اهلامة اليت جيدر التنويه إليها يف هذا             
 لغــة مســتعملة ٣٠٠فعــلى ســبيل املــثال، هــناك يف إندونيســيا . اللغــات

وهـذا الـتعدد والتـنوع يف اللغـات له أثر      .  هلجـة خمـتلفة  ٧٣ويف زامبـيا  
مباشـر عـلى الطرق واألساليب املستخدمة لتدريب العاملني امليدانيني،          

 .فضالً عن هيكل إدارة التعداد وحتضري االستبيانات

 ل والتصميمالشك )ج(
 اجمليب على األسئلة لالستمارة/فهم جمري املقابالت ’١‘

لشـكل وتصـميم االسـتمارة أثـر مباشـر عـلى كيفية إكمال جمري        
ــيت       ــيانات ال ــة الب ــراد األســرة املعيشــية لالســتمارة ودق ــابالت أو أف املق

لذلــك، ينــبغي إيــالء اهــتمام خــاص للشــكل الــذي تــتخذه        . تعطــى
رض التوجــيهات، واســتخدام احلــّيز    االســتمارة، ووضــع وطــريقة عــ   

 .والشكل واأللوان والصياغة املستعملة
وخيلـق سـوء اسـتعمال أي من عناصر الشكل سواء كان اللغة أو              
ــبني عــلى األســئلة أو جمــري      ــبة للمجي تسلســل األســئلة أو الشــكل عق

وقـد تكون كل عقبة مبفردها صغرية ولكنها مجيعاً تتراكم يف           . املقابلـة 
ين لتصـل إىل نقطة ال يعود عندها يهتم باإلجابات          ذهـن الشـخص املعـ     

ومبـــا أن الغـــرض مـــن اســـتمارة الـــتعداد . الـــيت تســـجل يف االســـتمارة
احلصـول عـلى معلومـات جـيدة النوعـية، مـن املهـم تقليل العقبات إىل               
 .احلد األدىن لكي يتسىن ملء االستمارة قبل الوصول إىل هذه النقطة

 متطلبات أنظمة املعاجلة ’٢‘
ــيانات يف    تســت ــات أخــذ الب ــبات املخــتلفة بشــأن مكون دعي املتطل

أنظمـــة املعاجلـــة، الـــيت تـــتراوح مـــا بـــني إدخـــال البـــيانات والتصـــوير   
ــورة    ــتلفة بصـ ــتمارات خمـ ــاميم اسـ ــزة املاســـح ، تصـ االلكـــتروين بأجهـ

ــا     . واضــحة ــتفاوت شــروط تصــميم االســتمارة وحجمه وميكــن أن ت
نبغي أخذه يف االعتبار عند     بتفاوت التكنولوجيا املستخدمة، وهذا ما ي     

ومن املهم أيضاً التنويه إىل أنه من املمكن    . وضـع تصاميم االستمارات   
لتصـميم االسـتمارة أن يتضمن بسهولة احتياطات للطوارئ يف معاجلة           

فعـلى سـبيل املـثال، مع أنه ميكن تصميم االستمارة إلدخال            . البـيانات 
، فإن  )ة الضـوئية للعالمات   مـثالً، أجهـزة القـراء     (البـيانات أوتوماتيكـياً     

ــرد يف االســتمارة    . مــن الســهل تضــمني احلــّيز والــرموز مــع مواضــع ال
وبتضـمني هذه الرموز يف االستمارة، ميكن بسهولة إدخال الردود، إن      

 .لزم األمر، يدوياً نتيجة تعطل أو توقف نظام القراءة الضوئية
ــبني عــلى األســئلة     ــتأثر ســلباً فهــم اجملي ــيجة ومــن املهــم أن ال ي  نت

 .متطلبات أخذ البيانات
وعــند تصــميم اســتمارات ألغــراض االســتعمال يف طــرق ألخــذ    
البيانات أكثر تطوراً، مثل القراءة الضوئية، من الضروري مراعاة قدرة 
اجمليب على األسئلة على إعطاء األجوبة بشكل مناسب ميكن أن تقرأه 

ــيانات  ــذا  . أجهــزة أخــذ الب يت، فإهنــا وإذا كانــت االســتمارات للعــد ال
ــيانات خــام مــن      ــنطاق تتضــمن معاجلــة ب ــبارات واســعة ال تتطلــب اخت

 .اختبارات
ومـن بـني املـبادئ العامـة الـيت ينـبغي اعتمادها أنه ينبغي استخدام                

كما ينبغي احلد من األسئلة     . أمـاكن رد مسـبقة الترمـيز، قدر اإلمكان        
ــا       ــنة والنش ــية كامله ــلى املواضــيع األساس ــرد وقصــرها ع ــتوحة ال ط املف

 .الصناعي

 شكل استمارات التعداد  ) د (
وميكن أن تكون . تؤثـر طـريقة العـد على اختيار شكل االستمارة       

. اسـتمارات الـتعداد اسـتمارات معيشـية أو اسـتمارات شخصية فردية            
وميكــن ترتيــب اســتمارة األســرة املعيشــية كمصــفوفة تتــيح أجوبــة مــن 

 صفحة من   كافـة أعضـاء األسـرة املعنـية مـن حجـم متوسـط عـلى كل                
ومـن بني املناهج األخرى بشأن تصميم استمارات األسر         . الصـفحات 

املعيشـية اسـتعمال الكتيـبات، مـع توجـيه كافة األسئلة الشخصية أوالً              
ألول شــخص، مث تكــرارها بالنســبة لألشــخاص اآلخــرين يف األســرة    

.ويضـم املرفق السابع أنواعــاً خمتلـفة من استمارات التعـداد      . املعيشيـــة
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 استخدام لغات خمتلفة يف التعداد

وقد . جيـب اختـاذ ترتيـبات خاصـة إذا كـان يسـتخدم يف الـبلد لغـتان أو أكـثر                    
إعـداد اسـتبيان واحـد بعـدة لغــات أو     . اسـتخدمت عـدة طـرق ملعاجلـة هـذه احلالـة      

إعـداد صـيغة واحـدة مـن االسـتبيان بكـل لغـة رئيسـية أو إيـراد تـرمجات، مبختلف                      
وتتخذ املشكلة شكالً أكثر تعقيداً يف حالة       .  دلـيل العدادين   اللغـات، لالسـتبيان يف    

ويتعني أن تأخذ إجراءات تعيني العاملني وتدريبهم هذه        . وجود لغات غري مكتوبة   
 املذكـــورة ١٣٨-١ إىل ١٣٣-١انظـــر الفقـــرات (املشـــاكل اللغويـــة يف االعتـــبار 

أمــراً مهمــاً ويكــون احلصــول عــلى معلومــات عــن توزيــع اللغــات يف الــبلد ). أدنــاه
للتخطــيط الســليم للــتعداد، ويــتعني مجــع هــذه املعلومــات، إذا مل تكــن مــتاحة، يف   

 .مرحلة ما من مراحل األعمال التحضريية للتعداد
 ــــــــــــــــــــ
منشــورات األمــم (، ١، التنقــيح مــبادئ وتوصــيات لــتعدادات الســكان واملســاكن: املصــدر
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 يف األرجنتني مثاالً    ١٩٩١وتعتـرب االسـتمارة املستخدمة يف تعداد عام         
أمــا اســتمارة تعــداد عــام  . عــلى االســتبيان املصــمم عــلى هيــئة كتيــب 

 املســتخدمة يف بوتســوانا فهــي مــثال عــلى الشــكل املســتند إىل  ١٩٩١
ــتعداد الــيت اســتخدمت يف    . أعمــدة وقــد أدرجــت أمــثلة اســتمارات ال

 يف أوروغواي ونيوزيلندا هبدف إبراز املتطلبات املختلفة        ١٩٩٦عداد  ت
ــيانات أوتوماتيكــياً   ــثال عــلى نظــام   . ألغــراض أخــذ الب ــأوروغواي م ف

يعــتمد عــلى الــتعرف عــلى احلــروف ضــوئياً، أمــا نيوزيلــندا فهــي متــثل  
 .النظام الذي يعتمد على جهاز القراءة الضوئية للعالمات

   اختبار االستمارات- ٣
مـن املـرجح أنـه أثـناء وضـع اسـتمارة التعداد تدخل عليها عدة                

ويركــز العديــد مــن الــبلدان يف . تغــيريات مــع اختــبار وتقيــيم أدائهــا 
بـرنامج االختـبار اخلـاص بـه عـلى مواضـيع أو أسئلة جديدة، ولكن                
ــدة عــلى      ــر املمكــن هلــذه األســئلة اجلدي ــبار األث مــن املهــم أيضــاً اخت

 .االستمارة
 :ستمارات اجليدة هيومبادئ وضع اال

 القيام دائماً بتقييم أداء االستمارة قبل القيام بالتغيريات؛  )أ( 
 عند اللزوم، تغيري االستمارة لتحسني أدائها؛ )ب(
القـيام دائمـاً بتقييم االستمارة بعد إدخال تغيريات عليها           )ج(

 .لتبّين ما إذا حتّسن أداؤها
. سـتمارات اجليدة  ويتـيح تقيـيم االختـبارات أسـاس تصـاميم اال          

غــري أنــه لــيس هــناك إجــراء واحــد يعتــرب أفضــل اإلجــراءات لتقيــيم    
ــتمارات ــلى أداء    . االسـ ــيالً عـ ــتلفة قلـ ــرة خمـ ــيح نظـ ــراء يتـ ــل إجـ فكـ
ــتمارة ــن      . االسـ ــراءات ميكـ ــة إجـ ــناك ثالثـ ــثال، هـ ــبيل املـ ــلى سـ فعـ

 :استخدامها هي

من شأن هذا أن يتيح بيانات عن أكثر        . حتلـيل األخطـاء     )أ( 
ء الـيت يقـع فيها اجمليب على األسئلة وضوحاً، ولكنه ال يوضح             األخطـا 

 سبب حدوث األخطاء؛
يف هذه الطريقة، تتم مشاهدة اجمليب      . اختـبارات املعـرفة    )ب(

 على األسئلة أثناء استيفاء االستمارة؛
حتلـيل نوعـية ومسـتوى التفاصـيل الـيت تعطى إجابة على              )ج(

 .أسئلة حمددة يف االستمارة
تعمال هذه اإلجراءات إعطاء صورة عامة عن أداء     ومـن شـأن اسـ     

االســتمارة، مــع إتاحــة كــل مــن اإلجــراءات صــورة متمــيزة، ولــو غــري 
 .كاملة، للعالقة بني االستمارة واجمليب على األسئلة

 حتليل األخطاء )أ ( 
يتألف حتليل األخطاء من عد وجدولة أعداد وأنواع األخطاء اليت 

 أثناء اختبارات ميدانية أو يف التعداد       وقعـت يف عيـنة مـن االسـتمارات        
 .السابق

 :وتتمثل أهداف حتليل األخطاء يف ما يلي
 بيان األخطاء اليت حتدث يف االستمارة؛  )أ( 
 إتاحة مرجع أساسي يقاس به أداء االستمارة؛ )ب(
إتاحـة معلومـات تستند إليها التعديالت اليت تدخل على           )ج(

 ألخطاء؛االستمارة لكي تؤدي إىل ختفيض ا
حتديـد تكلفة تصحيح األخطاء، سواء قبل أو بعد إعادة            )د (

 .تصميم االستمارة
 فهو -ويعتـرب حتلـيل األخطـاء أهم قياس كمي ألداء االستمارة        

املـرجع األساسي الكمي الذي ميكن من خالله مقارنة أداء استمارة           
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ــا مــع أداء اســتمارة أخــرى   ــل   . م ــيف األق ــراً للتكال ــيح تقدي كمــا يت
 :اً، مثلوضوح
إصـالح األخطـاء يف طـور معاجلـة البـيانات، وهو ما قد                )أ( 

 يكون باهظ التكلفة؛
 .عبء اجمليبني على األسئلة )ب(

وإذا ظلــت األخطــاء دون مالحظــتها، ميكــن أن تؤثــر كــثرياً يف 
أمـا التصـميم اجليد فيمكنه ختفيض وقوع األخطاء         . نوعـية البـيانات   
املمكن حتسني تصميم االستمارة    إال أنـه لـيس مـن        . يف االسـتمارات  

. إذا مل يكــن مــن املعــروف مــدى جــودة أداء االســتمارة يف املاضــي  
لذلـك، ينـبغي أوالً إجـراء حتلـيل لألخطاء قبل حماولة حتسني تصميم      

وبعـــد حتســـني االســـتمارة، ينـــبغي إجـــراء حتلـــيل آخـــر . االســـتمارة
ليل على  وتعترب مقارنة النتائج قبل وبعد التحسني أفضل د       . لألخطاء

 .أنه مت حتسني االستمارة
وهـناك أنـواع عديـدة مـن األخطاء، وهلا أسباب متنوعة ومتعددة             

وعند إجراء حتليل لألخطاء، من املهم التمييز . تتطلب عالجات خمتلفة  
 : وهناك عادة ثالثة أنواع أساسية من األخطاء. بـني األنواع املختلفة 

 .ط األغال)ج(االقتراف، ) ب(اإلغفال، ) أ ( 

 اإلغفال ’١‘
ــتوفو االســـتمارات عـــلى    ــندما ال جييـــب مسـ حيـــدث اإلغفـــال عـ

وقـد ال جييـب أحدهـم على السؤال ألنه مل يالحظه، أو ألنه              . السـؤال 
 .تفاداه عمداً، أو ألنه مل يفهمه

ومـن الصـعب جداً تشخيص اإلغفاالت يف إطار حتليل األخطاء،           
كما ميكن أن   . ةوذلـك ألهنـا جزئـياً قد تكون نامجة عن أسباب عديد           

. يكـون تـرك مكـان اإلجابـة فارغـاً مشروعاً متاماً وليس هاماً حبد ذاته               
ــباً إىل جنــب مــع إجــراءات     وينــبغي حتديــد أســباب هــذه األخطــاء جن

 .أخرى

 االقتراف ’٢‘
حتـــدث أخطـــاء االقـــتراف عـــندما يـــديل اجمليـــبون عـــلى األســـئلة   

ســئلة أو وقــد حتـدث نتــيجة ســوء فهــم لأل . مبعلومـات مل تطلــب مــنهم 
ومالحظــة االقــتراف أكــثر ســهولة مــن   . االفتراضــات غــري الصــحيحة 

مالحظـة اإلغفـال يف إطار حتليل األخطاء، غري أنه ينبغي توخي احلذر             
ــاءات     ــتائج استقصـ ــن نـ ــاندة مـ ــتنتاجات دون مسـ ــل إىل اسـ يف التوصـ

ويف معظــم احلــاالت، ليســت معاجلــة املعلومــات غــري الالزمــة  . أخــرى
ــباً مــا يقــع االقــتراف  . اإلغفــال أو األغــالطباهظــة الــتكلفة مــثل   وغال

ومع أن  . ”... انـتقال إىل اجلزء     “نتـيجة عـدم اتـباع التعلـيمات مـثل           
األجوبـة اإلضـافية املعطـاة ليست ضارة حبد ذاهتا، فإنه ميكن أن يكون              
لـزيادة جهـود اجمليـبني على األسئلة والشعور خبيبة األمل غالباً أثر كبري       

 . بقية االستمارةعلى مدى دقة إكمال
 األغالط ’٣‘

. تـنجم هـذه عندما يعطي اجمليبون على األسئلة معلومات مغلوطة          
وهـناك أسـباب عديـدة هلذه األغالط يف االستمارات، وهي تؤدي إىل             
مشـاكل يف حتديـد أسـباب هذا النوع من اخلطأ، فضالً عن أنه ليست               

ل الذي يف فعلى سبيل املثال، إذا طلب السؤا     . كافـة األغالط ملحوظة   
االسـتمارة مـن مالئـيها ذكـر دخـلهم وهـم ذكروا الدخل الصايف بدالً                
مـن اإلمجـايل، فـإن هـذا الغلـط لـن يكتشـف مـا مل يكـن هـناك فحص                      

إال أن من بني أكرب مزايا حتليل األخطاء أن العديد منها قابل            . مسـتقل 
. لـلمالحظة مباشرة، وهي ميكن أن تتيح معلومات عن أداء االستمارة        

 اســتخدام إجــراءات أخــرى كاختــبار املعــارف لــتحديد أســباب  ميكــن
 .هذه األغالط

 اختبار املعرفة )ب(
ميكـن استخدام اختبار املعرفة كوسيلة إضافية سليمة لالختبارات         

يـنطوي اختـبار املعـرفة يف جوهـره على هنج           . امليدانـية الكاملـة الـنطاق     
ــبار تصــميم االســتمارات   ــتألف اخ. حبــوث الســوق بشــأن اخت ــبار وي ت

 :املعرفة عادة من مزيج مما يلي
وهي ما يشار إليه غالباً باسم      . حبوث جمموعات التركيز    )أ( 

، حيــث يقــود شــخص جمموعــة مــن  ”االختــبارات مــن وراء زجــاج“
 األشخاص يف مناقشة منظمة؛

ــذا الـــنوع يقـــوم أشـــخاص  . دراســـات مشـــاهدة )ب( ويف هـ
 البيئة اليت يقومون عادة     مبراقـبة اجمليـبني عـلى األسئلة أثناء فعل ذلك يف          

 .باإلجابة فيها، مثالً يف بيوهتم
وحســبما مت التــنويه إلــيه يف موضــع آخــر، فــإن اختــبارات املعــرفة  

ــتكلفة نســبياً   ولضــمان توجــيه الدراســات للمواضــيع ذات   . باهظــة ال
وحيـثما كان ذلك    . االهـتمام اخلـاص، ميكـن إعـداد اسـتمارة خمتصـرة           

ــتعانة مبجم  ــتم االسـ ــرورياً، تـ ــخاص   ضـ ــددة كأشـ ــكانية حمـ ــات سـ وعـ
فعلى سبيل املثال، إذا كان املوضوع قيد       . خيضـعون الختبارات املعرفة   

االختـبار يـتعلق بـبلد املولـد، فـإن فـريق األشـخاص املختار الختبارات          
 .املعرفة ينبغي أن يضم نسبة مرتفعة من املهاجرين

وتشـمل مـزايا اختـبارات املعـرفة فـرص مشـاهدة املشـاركني فيها               
وميكن تقييم عوامل مثل    .  كثـب يف إجابـتهم عـلى أسئلة االختبار         عـن 

املـدة الزمنـية الـيت اسـتغرقتها قراءة التعليمات، الترتيب الذي اعتمد يف             
كما . اإلجابـة عـلى األسـئلة، والعناية اليت اتبعت يف استيفاء االستمارة      

ميكـن للشـخص الـذي يديـر عملية اختبار املعرفة أن يدخل املشاركني              
ونتيجة . هـذا االختـبار يف مناقشـة ميكـن أثـناءها طرح أسئلة حمددة             يف  

لذلـك، حيصـل واضـعو تصـاميم االستمارات على فهم أكثر عمقاً عن              
 .كيفية تفسري اجمليبني ألسئلة حمددة

. وينـبغي توخـي العـناية الفائقـة عـند تقييم نتائج اختبارات املعرفة             
ال يسمح باكتشاف وتكـون العيـنات عـادة صـغرية بالضـرورة، مبـا قد            

وعـلى نقـيض ذلـك، ميكن أن تكون         . املشـاكل يف تصـميم االسـتمارة      
وينبغي . أمهية املشاكل اليت تكتشف مضّخمة نتيجة صغر حجم العينة        
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مـــراعاة حقـــيقة أن أوضـــاع االختـــبارات وشـــروطها ليســـت مطابقـــة 
 .ألوضاع وشروط التعدادات

 حتليل نوعية ومستوى التفاصيل املتاحة )ج(
.  املهنة ألمر أمهية خاصة بالنسبة لألسئلة املفتوحة اإلجابة مثل       هلـذا ا  

ومن شأن صياغة السؤال أن تؤثر على مستوى التفاصيل اليت يدرجها           
وبالتايل، من شأن مستوى التفاصيل اليت يعطيها       . اجمليبون على األسئلة  

 .هؤالء أن يؤثر يف كيفية ترميز الرد، وأيضاً يف نوعية نواتج التعداد
ك، ويف إطــار بــرنامج االختــبار، ينــبغي صــياغة هــذه األســئلة لذلــ

وفقـاً للتصـنيفات املعـتمدة لضمان كفاية مستوى التفاصيل املبلّغ عنها            
 .ألغراض الترميز

   اختبارات التعداد- ٤
يــتأثر الــنهج بشــأن االختــبارات كــثرياً حبجــم وتــنوع الســكان،  

ومـــن . ملـــتاحةوطــريقة العـــد، وطـــريقة معاجلـــة البــيانات واملـــوارد ا  
املـرغوب بـه كـثرياً إتاحـة أكـثر مـن تصـميم اسـتمارة واحد لتفادي                  

ــتعداد نفســه    ــيس . احلاجــة إىل اســتخدام ســؤال غــري جمــّرب يف ال ول
 .تصميم االستمارة سوى واحد من عدة أهداف يف االختبارات

وينـــبغي أن يكـــون بـــرنامج االختـــبارات شـــامالً لدرجـــة كافـــية  
وفضــالً عــن اختــبار . د الرئيســية بفعالــيةالختــبار كافــة عناصــر الــتعدا 

االستمارة، ينبغي أن خيترب برنامج االختبارات أي كتيب إرشادات أو          
شــاملة تدريــب وإدارة العــاملني   (معلومــات آخــر، وإجــراءات العــد    

ومن الوجهة املثالية،   . وإجـراءات معاجلـة البيانات    ) املؤقـتني يف الـتعداد    
تبار كل من األنظمة الرئيسية يف      ينـبغي يف مـرحلة مـا مـن الـربنامج اخ           
 .التعداد، مبا يف ذلك إيصال النواتج

ومـن شـأن االختـبارات األوىل عـادة أن تركز على قضايا تصميم          
االســتمارات وأيــة إجــراءات مجــع معلومــات تســتحق االختــبار، مــثل   

ويف مرحلة الحقة   . تصـميم مـنطقة العد، ووضع اخلرائط، وإدارة العد        
، ينبغي أن يشمل االختبار أنظمة معاجلة البيانات        مـن بـرنامج االختبار    

 .وإجراءات وأنظمة توزيعها

ــبل        ــياً ق ــياً هنائ ــباراً جتريب ــبار اخت ــرنامج االخت ــبغي أن يشــمل ب وين
وهــو اختــبار هنــائي لكــل مــن أنظمــة العــد   . الــتعداد مبــدة ال بــأس هبــا 

واملعاجلـة والتوزيع والروابط فيما بينها، وذلك هبدف حل أية مشاكل            
. وينــبغي عــدم تغــيري تصــميم االســتمارة بعــد االختــبار الــنهائي. قائمــة

ولكي يتم  . ويتـيح هذا االختبار أيضاً فرصة لتنقيح تقديرات التكاليف        
ذلـك، ينـبغي أن يكـون التصـميم الـنهائي لالسـتمارة متاحاً مع اختبار             

 .القبول لكافة األنظمة سلفاً

ر إرشادي بشأن نوع     مثال على برنامج اختبا    ١ –واجلـدول ثانياً    
وتوقيـت االختـبارات الـيت ميكـن إجـراؤها يف الفـترة السـابقة على يوم                 

وإىل حــد كــبري، تــتوقف طبــيعة بــرنامج االختــبارات بالنســبة  . الــتعداد
كما تتوقف على عوامل مثل . لكل بلد من البلدان على املوارد املتاحة     

 . املعاجلةنظمةمدى التغيريات املقترحة بشأن االستمارة واإلجراءات وأ

   طرق االختبار- ٥

يتطلب االختبار بعض املعايري القياسية املرجعية اليت ميكن مبوجبها       
وغالـباً ما يكون من املمكن أن يكون هذا         . مقارنـة إجـراءات الـتجربة     

اإلجـراء اسـتخدم يف الـتعداد الســابق، وخبـالف ذلـك ميكـن أن يكــون       
مــن الشــائع . ب أن يســتوىفمعــياراً قياســياً خارجــياً مــتفق عــلى أنــه جيــ

ويف هـذا اإلطـار، يـتم إخضاع جزء         . “العيـنات املقسـومة   ”اسـتخدام   
مـن األشـخاص اخلاضـعني لالختـبار إلجـراء حمدد وجزء آخر الختبار              

ويعتــرب هنــج العيــنة . ثــان، مــع حتلــيل النــتائج لــتحديد النتــيجة األفضــل 
 .املقسومة مثاالً بشأن اختبار تغيريات تصميم االستمارة

 

 

   برنامج اختبار استمارات التعداد١ -اجلدول ثانياً 

 غرض االختبار املدة حىت تاريخ التعداد

 اختبار ذو غرض حمدد لسؤال جديد مقترح  سنوات٣

 تصميم االستمارة وإجراءات العد  سنوات٣

 اختبار ذو غرض حمدد لتكنولوجيا جديدة مقترحة ملعاجلة البيانات  سنوات٣

 ذو غرض حمدد إلجراءات العد يف مناطق قاصيةاختبار  سنتان

 لتصميم االستمارة النهائي، وأنظمة العد ومعاجلة البيانات) أو اختبار مسبق(اختبار رئيسي  سنتان

 اختبار جترييب ألنظمة وإجراءات العد واملعاجلة والتوزيع سنة واحدة
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 التعداد التجرييب
االختـبارات الـيت جتري عادة أثناء     اختـبارات االسـتبيان هـي الـنوع األول مـن            

وهدفهـا هو اختبار كفاية أسئلة التعداد املتوخاة، مبا         . األعمـال التحضـريية للـتعداد     
 .يف ذلك صياغتها وكفاية التعليمات املعطاة، وكذلك كفاية تصميم االستبيان

ــياً     ــتعداد كــلها تعــداداً أّول ــبار الشــامل إلجــراءات ال ــباً مــا يســمى االخت . وغال
ل اخلصــائص األساســية للــتعداد األويل يف أن هــذا الــتعداد يغطــي واحــداً أو   وتتمــث

أكـثر مـن التقسـيمات اإلداريـة الكـبرية ويشمل مراحل التعداد من أعمال حتضريية              
وعـد ومعاجلـة، وهبا خيترب التعداد األويل كفاية خطة التعداد بكاملها وكفاية تنظيم       

ن وجـه، ينـبغي إجراء االختبار   ومـن أجـل بلـوغ هـذا الغـرض عـلى أحسـ            . الـتعداد 
وهلذا السبب، غالباً ما . الشـامل يف ظـروف حتـاكي، قـدر املسـتطاع، العـد الفعـلي           

جيـري هذا االختبار قبل التاريخ املتوخى إلجراء التعداد بسنة بالضبط كيما يتوافق             
ولــيس مــن احلكمـة عمومــاً اعتــبار  . مـع األمنــاط املومسـية املــتوقعة للمــناخ والنشـاط   

ومـن احملـتم أن هــذا   . اد األويل مصـدراً تسـتمد مــنه بـيانات موضـوعية مفــيدة    الـتعد 
االسـتخدام، فضالً عما ينطوي عليه من مشاكل تتعلق بالعينة، ينتقص من الغرض             

 .الرئيسي للتعداد األويل، أال وهو التحضري للتعداد الرئيسي
 ــــــــــــــــــــ

 ١٢٠-١، الفقرتان   ٣٣، الصفحة   ملساكنمبادئ وتوصيات لتعدادات السكان وا    : املصـدر 
 .١٢١-١و 

 
 

ولكــي تتــيح االختــبارات نــتائج موثوقــة، مــن املهــم تصــميمها مبــا 
وعلى سبيل املثال، ينبغي أن     . جيسـد أكـرب قـدر ممكـن مـن بينة التعداد           

ويتعّين تفادي . متـاثل العملـيات امليدانـية أوضـاع الـتعداد قدر اإلمكان           
وينبغي أن  . كـزي يف القـيام هبـذا العمـل        اسـتخدام موظفـي املكتـب املر      

تكـون املسـاعدة الـيت تـتاح للمجيـبني عـلى األسـئلة يف االختـبار مماثلة                  
كما ينبغي أن حتاكي معاجلة     . للمسـاعدة املـتاحة هلـم يف الـتعداد نفسه         

 .بيانات االختبار إجراءات التعداد قدر اإلمكان
زم لتنفيذ  ويعتـرب تعـيني وتدريـب ودفـع أجـور جهـاز العاملني الال             

اختـبار مـن احلجـم الـالزم إلعطـاء نـتائج جديـرة عملية كبرية تنطوي                 
وينبغي تضمني هذه النفقات بكاملها يف حساب       . عـلى نفقـات كبرية    

ــتعداد  ــية للـ ــتكلفة الكلـ ــة    . الـ ــية كفايـ ــن أمهـ ــيل مـ ــدم التقلـ ــتعني عـ ويـ
 .االختبارات لضمان جناح نتائج التعداد

   كتيبات التعليمات-هاء 

 مة  مقد- ١
) أو األدلة (يضـم هـذا القسـم املضـمون املقـترح للكتيبات األّولية             

وهــي تقســم إىل ثــالث فــئات متــثل ثالثــة . املطلوبــة للعملــيات امليدانــية
 :وهم. مستويات من العاملني امليدانيني مستخدمة يف هذا الدليل

 العدادون؛  )أ( 

 املشرفون؛ )ب(

ــناطق )ج( ــرو امل ــناطق  /مدي ــري امل ــواب مدي ــر  ال (ن ميكــن ملدي
ــني     ــا ب ــلى م ــنطقة اإلشــراف ع ــن   ٣٠–٢٠امل ــد م  شخصــاً؛ ويف العدي

الـبلدان، قـد يكـون هـناك شخص فيما بني ذلك وبذا يتم إنفاذ معايري                
 ).اجلودة

ونظـراً للطبـيعة اهلرمـية لعملـية الـتعداد، ينـبغي أن يكمـل الكتيـب         
املوضـوع لكـل مسـتوى مـن العـاملني كتيب املستوى األدىن             ) الدلـيل (

لـذا، يتضـمن كتيـب العداديـن التفاصيل املالئمة لذلك املستوى،       . همـن 
أما كتيب املشرفني فهو يفترض أن املشرف على اطالع على مضمون 

وتتـيح التفاصـيل الـيت يف كتيـب املشـرفني معلومات            . كتيـب العداديـن   
إضافية عن واجبات العدادين، ولكنها تتحاشى تكرار املوارد املتضمنة         

ــنفعــالً يف كتيــب  ــد مــن العــناوين هــي   . العدادي لذلــك، مــع أن العدي
. نفسـها يف االثـنني، فـإن املضـمون الـذي حتـت العـناوين خمتلف فيهما                

واالسـتثناء الرئيسـي مــن هـذا هــو اجلـدول الــزمين واألجـزاء التمهــيدية      
 .حيث من الضروري أو املرغوب فيه تكرار بعض األمور

) األدلـة األخــرى واملـواد و (وينـبغي أن تسـتهدف كافـة الكتيــبات    
ويشـمل هذا   . عـرض األمـور املشـتركة بيـنها حيـثما كـان ذلـك ممكـناً               

ومــن ). الشــعارات، إخل(االتســاق يف الشــكل، واألســلوب، والصــور  
املوصـى بـه اسـتخدام ألـوان خمـتلفة ألغلفـتها هبدف سهولة التمييز بني                

 .املواضيع
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   دليل العدادين- ٢
اديــن، هــو أهــم وثــيقة  دلــيل العداديــن، مــا عــدا دفــتر ســجل العد 

وهــو يفّصــل مســؤوليات ومهــام العداديــن ويتــيح معلومــات   . ميدانــية
ومع أن دليل   . كافـية للعـداد، بعـد التدريب، للعمل مستقالً يف امليدان          

العدادين غالباً ما يكون املرجع املتاح الوحيد يف امليدان، مما يتطلب أن 
ي أن ال يســعى يتضــمن معلومــات كافــية لتغطــية معظــم الوقــائع، ينــبغ 

ــيل     لتغطــية كــل واقعــة، ألن ذلــك ميكــن أن يــؤدي إىل أن يكــون الدل
. مسـيكاً ويعطـي للعداديـن االنطـباع بـأن عملهم أصعب مما هو حقيقة              

بـل ينـبغي أن يكـون اهلـدف تغطـية معظـم األوضـاع العاديـة يف بعـض          
ــري العاديــة إذا        ــة األوضــاع غ ــاد بشــأن معاجل ــة اإلرش التفصــيل وإتاح

 .حدثت
ّين أن يركّـز دلـيل العداديـن عـلى القضـايا املتعلقة بأخذ العد       ويتعـ 

الـــتعدادي وأن يتحاشـــى االشـــتمال عـــلى معلومـــات عـــن الترتيـــبات  
 .، اليت ينبغي أن تتاح بصورة منفصلة)كالتعيينات واألجور(اإلدارية 

ــاثل       ــنوع املم ــن ال ــبغي تغطــية مواضــيع وال ســيما األنشــطة م وين
على هيئة بنود منفصلة بعالمة ) االستمارةمـثل مـلء   (ملعاجلـة البـيانات    

ومن شأن هذا أن    . مميزة بعالمة أو نقطة كبرية حيثما كان ذلك ممكناً        
 .يساعد يف سرعة حتديد املرجعية وال سيما يف امليدان

 اجلدول الزمين  )أ ( 
أو الصفحة  (مـن املوصـى به أن يتضمن الغالف الداخلي األمامي           

ومــن . الً زمنــياً ألنشــطة ومهــام الــتعدادمـن كافــة األدلــة جــدو ) األوىل
 .شأن هذا أن يتيح سهولة املرجعية طوال عملية التعداد

 املقدمة )ب(
وينبغي أن  . ينـبغي أن تصـف املقدمـة الـتعداد، ومـن جيـريه، وملاذا             

تعــرض أغــراض وأهــداف الــتعداد، وتؤكــد أمهــية دور العداديــن، وأن  
. لعملــيات العامــةتشــرح كيفــية اســتخدام الكتيــب وتصــف ترتيــبات ا 

 :وتشمل األقسام املقترحة
 معلومات عن هيئة اإلحصاء؛  )أ( 
 معلومات عن التعداد؛ )ب(
 تنظيم التعداد؛ )ج(
 .كيفية استخدام الدليل  )د(

 مسؤوليات العدادين )ج(
يتــيح هــذا القســم موجــزاً عــن دور ومســؤوليات العداديــن، كمــا 

. ة واملواد املفقودة وسواهايشمل بعض القضايا العملية املتصلة بالسالم
 :ومن بني األقسام املقترحة ما يلي

 واجبات العدادين؛  )أ( 
 سلوك العدادين؛ )ب(
 اهلوية؛ )ج(

 السالمة؛ )د (
 السرية؛ )هـ(
 املواد املفقودة؛ )و (
 القدرة على الوصول إىل املساكن؛ )ز (
 معاجلة املواد؛ )ح(
 وضع عالمات على االستبيانات؛ )ط(
 .حص االستبياناتف ) ي(

 قبل التدريب ) د (
ــبل حضــور       ــه العــدادون ق ــبغي أن يفعل ــا ين يصــف هــذا القســم م

وميكـن أن يشـمل هـذا اسـتعراض مـناطقهم، قـراءة أدلتهم،          . التدريـب 
ومن املهم أن يستلم العدادون األدلة واملواد     . وإجناز عملية دراسة بيتية   

راضــها قــبل  األخــرى ذات الصــلة بالــتعداد لكــي يتمكــنوا مــن استع     
 :ومن األقسام املقترحة ما يلي. االختبارات

 استالم املواد من املشرفني؛  )أ( 
 قراءة دليل العدادين؛ )ب(
 إجناز الدراسة البيتية؛ )ج(
 فحص أو حتديث اخلرائط؛ )د (
 ؛)إذا كان ممكناً(استعراض منطقة العد  )هـ(
 ختطيط طريق العد؛ )و (
 .نصائح بشأن إدارة الوقت )ز (

 التدريب )هـ(
. يصــف هــذا القســم كــل جــزء مــن التدريــب ومــا ســتتم تغطيــته  

وينـبغي أن يتضـمن وصـفاً موجـزاً عـن كيفـية إجـراء التدريب وكيفية                 
وتشـمل األقسـام املقـترحة ما       . الطلـب مـن العداديـن أن يشـاركوا فـيه          

 :يلي
 التحضري؛  )أ( 
 دورة التدريب؛ )ب(
 .التدريب أثناء العمل )ج(

 الـعـد
 عـند هـذه الـنقطة أن يـأخذ هـيكل الدلـيل يف االعتبار نوع           ينـبغي 

وهبدف . العد وما إذا كانت هناك عملية إدراج مسبق ينبغي القيام هبا          
حتقيق االكتمال، يفترض املضمون هنا وجود عملية إدراج مسبق وأنه     

فإذا ). االلتقاط/طريقة اإليصال (سـيكون هـناك فـترة إيصـال واسـتالم           
وع الذي يعقد طريقة املقابالت، ميكن اجلمع بني        كـان الـتعداد مـن الن      

القســمني اخلاصــني باإليصــال وااللــتقاط يف قســم واحــد حتــت عــنوان   
 .العد
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 اإلدراج املسبق )و(
). إذا أجريت(يغطي هذا القسم األنشطة املتصلة باإلدراج املسبق 

 :ومن األقسام املقترحة ما يلي
 الغرض؛  )أ( 
 التحضري؛ )ب(
 يت يتعّين استخدامها؛الطريقة ال )ج(
 كيفية إكمال استمارات اإلدراج املسبق؛ )د (
 إجراء اإلدراج املسبق؛ )هـ(
 .فحص أعباء العمل املنجزة )و (

إذا جـرى اإلدراج املسبق قبل يوم التعداد، قد تكون هناك حاجة            
 .إلجراء منفصل بشأن معدل الدوران

 اإليصال ) ز (
وينبغي .  الترتيب الزمين  يغطـي هـذا القسـم فـترة اإليصـال حبسب          

أن يركـز عـلى مـا حيـدث معظـم الوقـت مـع أخـذ احلاالت اخلاصة أو                    
 :وتشمل األقسام املقترحة ما يلي. املشاكل احملتملة يف االعتبار

 قبل الدنو من املساكن؛  )أ( 
 إجراء االتصال؛ )ب(
 إكمال دفتر السجل واالستبيان؛ )ج(
 األسر املعيشية الكبرية؛ )د (
 ؛)غري القطاع اخلاص(ملساكن ألغراض خاصة ا )هـ(
 االعتراضات أو التمنع؛ )و (
 عدم التمكن من االتصال؛ )ز (
ــن       ) ح( ــية م ــباين اخلال املســاكن غــري املشــغولة أو صــفوف امل

 السكان؛
 .كشوف اإليصال )ط(

 اجلمع )ح(
. يغطـي هـذا القسـم فترة اجلمع بطريقة مماثلة ملا يف قسم اإليصال             

 :ملقترحة ما يليومن األقسام ا
 قبل الدنو من املساكن؛  )أ( 
 إجراء االتصال؛ )ب(
 فحص االستبيانات وإكمال دفتر السجل؛ )ج(
 ؛)غري القطاع اخلاص(املساكن ألغراض خاصة   )د(
 االعتراضات أو التمنع؛ )هـ(
 عدم التمكن من االتصال؛ )و (
ــية مــن  (املســاكن غــري املشــغولة   )ز ( أو صــفوف املــباين اخلال
 ؛)السكان

  هتيئة استبيانات أو قيود يف الدفتر شكلية؛ )ح(
 .كشوف اجلمع )ط(

 إجراء املقابالت )ط(
. عـندما يقـوم العـداد مبـلء االسـتبيان، يتعـّين تضـمني هـذا القسـم         

 :يلي ومن بني األقسام املقترحة ما
 مقدمة استبيان األسر املعيشية؛ )أ ( 
 مقدمة استبيان األفراد؛ )ب(
 قابلة؛مبدأ امل )ج(
 فن توجيه األسئلة؛ )د (
 كيفية ملء االستبيان؛ )هـ(
  اإلجراءات؛إيضاح )و (
 .الوفيات، وسواها/الوالدات )  ز(

 استعراض املواد املنجزة والعمل املنجز )ي(
ينــبغي أن حيــدث عقــب انــتهاء عملــية العــد  حيــدد هــذا القســم مــا

أن كافة  وهـو يركـز عـلى قضايا ذات صلة بالنوعية وضمان            . مباشـرة 
. االستبيانات موجودة، مع انتهاء عملية التحقق اليت يقوم هبا العدادون

 :يلي ومن بني األقسام املقترحة ما
 فرز االستبيانات والتحقق منها؛ )أ ( 
 إجناز السجالت املختصرة؛ )ب(
 حتزمي االستبيانات واملواد؛ )ج(
 إعادة املواد للمشرف؛  )د(
 ؛لعملاملصادقة على إنتهاء ا ) ـه(
 .اإلجراءات اإلدارية ) و (

 فقاتاملر
غري أنه قد يكون هناك بعض املواضيع       .  ضرورية املرفقاتليسـت   

أو القضــايا الــيت مــن األفضــل إيــرادها يف مــرفق مســتقل بــدالً مــن مــنت 
. عـلى سـبيل املثال، قائمة التعاريف اليت سيحتاجها العدادون         ف. الدلـيل 

 قائمة من األسئلة اليت غالباً ما     كمـا ميكـن أن يكـون مـن املفـيد إدراج             
، وذلك  اجمليبني على األسئلة  تطـرح عـن العمـل كعّداد أو استفسارات          

وميكن . لـتطمني العداديـن إىل أهنـم ليسو الوحيدين الذين لديهم أسئلة           
 :يلي مااملرفقات أن تشمل 

 تعاريف أو مصطلحات؛ )أ  (
 نطاق التعداد؛ )ب(
 ؛كثرياًاألسئلة اليت تطرح  )ج(
 معلومات إضافية عن اخلرائط؛  )د(
 . التعدادأسئلةشرح  )ـه(
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  دليل املشرفني - ٣
 اجلدول الزمين  )أ( 

اجلـدول الـزمين ممـاثل للجدول املتضمن يف دليل العّدادين غري أنه             
 .يغطي مهام وأنشطة إضافية مطلوبة من املشرفني

 مقدمة  ) ب(
ومات املتضمنة ميكـن أن حتـتوي املقدمـة معلومـات إضافة إىل املعل     

عـلى سـبيل املـثال، ميكـن أن تضم معلومات أكثر           ف. يف دلـيل العّداديـن    
تفصــيالً عــن معاجلــة بــيانات الــتعداد تســاعد يف حتســني فهــم املشــرفني 

 :أما األقسام املقترحة فهي. لدورهم يف حتسني نوعية التعداد
 نبذة عن هيئة اإلحصاء؛  )أ( 
 بذة عن التعداد؛ن )ب(
 عداد؛تنظيم الت )ج(
 .كيفية استعمال الدليل ) د(

 مسؤوليات املشرفني )ج(
إضـافة إىل املسـؤولية عـن اإلشراف، وإىل درجة كبرية عن نوعية             

تكـــون للمشـــرفني  عمـــل العداديـــن اخلاضـــعني إلشـــرافهم، غالـــباً مـــا 
عـلى سـبيل املثال،     ف.مسـؤوليات إضـافية ذات طبـيعة إداريـة أو مكتبـية           

ادين السالمة من منظور العمل كعّداد، بينما ميكن أن يصف دليل العد
ينبغي على  فـإن دلـيل املشـرفني ينـبغي أيضـاً أن يتـيح املشورة بشأن ما             

املشــرف عملــه إذا أبلــغ أحــد العّداديــن عــن وجــود مشــكلة تــتعلق         
بعـبارة أخـرى، يتعـّين عـلى دلـيل املشـرفني التوسع يف عدة               . بالسـالمة 

ــيل العداديــن، دومنــا ا  زدواجــية يف الكــثري مــن  مواضــيع مشــمولة يف دل
 :األقسام املقترحة هي التالية و.األمور
 واجبات املشرفني؛ )أ ( 
 سلوك املشرفني؛ )ب(
 نائب مدير املنطقة؛/االتصال مع مدير  )ج(
 االتصال مع العدادين؛ )د (
  دور املشرف يف اإلجابة على االستفسارات اهلاتفية؛ )ـه(
 التحديد؛/التعريف )و (
 السالمة؛ )ز (
 السرية؛ )ح(
 فقودة؛املواد امل )ط(
 القدرة على الوصول إىل املساكن؛ )ي(
الـوالدات والواصـلون إىل املنطقة وقت التعداد        /الوفـيات  )ك(

 ؛)النطاق(
 معاجلة املواد؛ )ل(
 بيانات والتحقق منها؛توضع عالمات على االس ) م (

 .مهام ضبط النوعية )ن(

 اإلدارة وتعيني العاملني ) د (
ب األمـر هـذا القسـم إذا شـارك املشرفون يف تعيني العّدادين              يتطلـ 

 :األقسام املقترحة هي التاليةو. أو دفع أجورهم/و
 قضايا تتعلق باستخدام املشرفني؛ )أ ( 
 ؛العدادينتعيني  )ب(
 اإلدارة؛ )ج(
 ؛)املصروفات(األمور املالية  )د (
  قضايا أجور العداّدين؛ )ـه(
 .ني قضايا أجور املشرف ) و(

 )التدريب املسبق(ستالم املواد واستعراض عبء العمل ا )ـه(
هو املطلوب من    مثـلما يف دلـيل العّدادين، يصف هذا الفصل ما         و

وهــو أيضــاً يتــناول اســتالم املــواد . املشــرفني قــبل حضــورهم التدريــب
ومبا أن املشرف مسؤول عن     . باجلملـة ومـن مث توزيعهـا على العّدادين        

تكـــون لديــه مـــنطقة كـــبرية يتعـــّين   ن، غالــباً مـــا العديــد مـــن العّداديـــ 
طــالع عــلى كافــة جوانــب مســؤوليات ال قــبل التدريــب وااستعراضــها

 من العدادين  ما يطلب لـذا، يتعـّين عـلى املشرفني قراءة كل          . العّداديـن 
األقسام و. قـراءته واخلضـوع للتدريـب نفسـه الذي خيضع له العّدادون     

 :املقترحة هي
 استالم املواد؛ )أ ( 
 توزيع املواد على العدادين؛ )ب(
 ؛)دليل العدادين ودليل املشرفني(قراءة الدليلني  )ج(
 ستعراض أعباء العمل؛ا  )د(
 أو احلدود؛/فحص أو استكمال اخلرائط و )ـه(
 إكمال الدراسة البيتية املطلوبة من العّدادين؛ ) و(
 إكمال الدراسة البيتية املطلوبة من املشرفني؛ ) ز(
 .ئح بشأن اإلشراف على العّداديننصا )ح(

 تدريب املشرفني ) و (
. يصــف هــذا القســم كــل جــزء مــن أجــزاء التدريــب ومــا يشــمله 

 :األقسام املقترحة هيو
 التحضري؛ )أ ( 
 دورة التدريب؛ )ب(
 .التدريب اإلضايف )ج(

 تدريب العّدادين ) ز (
ــتعداد     ــية ال ــتعلق بنوع ــذا القســم أمهــية خاصــة ت ــبغي عــلى  . هل وين

يب العّدادين بكل   درشـرفني أن يكونـوا قـادرين على تنظيم وتنفيذ ت          امل
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ويتعّين أن يركّز دليل املشرفني على كيفية تنفيذ التدريب        . ثقـة ومتكّن  
 :األقسام املقترحة هيو. بفعالية
 التحضري؛  ) أ(
 التأكّد من اكتمال الدراسة البيتية املطلوبة من العّدادين؛ )ب(
 دورة التدريب؛  )ج(
 التدريب أثناء العمل؛  ) د (
 .التدريب اإلضايف ) ـه(

 اإلدراج املسبق ) ح(
اإلدراج يســتفيض هــذا القســم يف احلديــث عــن دور املشــرفني يف 

 :األقسام املقترحة هيو. املسبق
 الغرض؛  ) أ(
 التحضري؛ ) ب(
 الطريقة واالستمارات املستعملة؛  )ج(
 التأكد من إعداد جهاز العاملني؛  ) د(
  العاملني يف امليدان؛مرافقة ) ـه(
 احلاالت اخلاصة واملشاكل؛ )  و(
 فحص القوائم املنجزة؛ )  ز(
 ؛)وضع القوائم(اإلدراج  دأنشطة ما بع ) ح(
 .كتابة تقارير عن مدى التقّدم احملرز ) ط(

 )إجراء املقابالت(اإليصال واجلمع  ) ط(
ء إيصال  يسـتفيض هـذا القسـم يف احلديـث عـن دور املشرفني أثنا             

وينبغي التركيز على جوانب . ومجـع االسـتمارات أو إجـراء املقـابالت       
 :األقسام املقترحة هيو. العمل اليت حتّسن النوعية

إجراء (اإلشراف على العّدادين أثناء إيصال االستمارات   )  أ(
 ؛)املقابالت

ــات   ) ب( ــاكن، االعتراضــــ ــول إىل األمــــ ــعوبات الوصــــ صــــ
 والتمّنعات؛

 ساكن اخلاصة؛قضايا امل  )ج(
 حاالت خاصة أخرى؛  ) د(
 فحص أعباء العمل قبل مجع االستمارات؛ ) ـه(
 اإلشراف على العّدادين أثناء مجع االستمارات؛ )  و(
 .كتابة تقارير عن مدى التقّدم احملرز )  ز(

 إجراء املقابالت أو بعد مجع االستمارات ) ي(
وينبغي . ت امليدانيةيركّز هذا القسم على ضبط النوعية يف العمليا

ــة االســتمارات موجــودة     يأن  ــن أن كاف ــتأكد م ســاعد املشــرفني يف ال
 جاهزة  تومستوفاة أو مؤشرة على الوجه الصحيح ومن أن االستبيانا        

 : األقسام املقترحة هي التاليةو. للمعاجلة

 استالم املواد من العّدادين؛  ) أ(
 إجناز السجالت املختصرة؛ ) ب(
 التقييمية وتقرير املشرف؛املعلومات   )ج(
 املصادقة على عمل العّدادين؛  ) د(
 .صادقة على عمل املشرفني املنجزامل ) ـه(

 تغليف املواد وإعادهتا  ) ك(
هـذه آخر مرحلة من مراحل عمل املشرف وتصف كيفية حتضري           

وينبغي أيضاً أن تتضمن أية إجراءات أخرى الزمة مثل         . املواد جلمعها 
 :يلي تشمل األقسام املقترحة ماو. تقدمي تقاريرهم

 فرز االستبيانات املستوفاة؛ ) أ ( 
 فرز املواد غري املستعملة؛ ) ب(
 تغليف املواد من أجل إعادهتا؛  )ج(
 ترتيبات إيصال املواد ومجعها؛  ) د(
 .إجناز املهام اإلدارية ) ـه(

 اتاملرفق
ن هناك هامة وقد يكواملرفقات مثـلما يف دلـيل العّداديـن، ليسـت        

اليت من األفضل معاجلتها يف مرفق منفصل        بعـض املواضـيع أو القضـايا      
 :ميكن أن يشمل هذا املرفق ما يليو. بدالً من طرحها يف منت الدليل

 تعاريف أو مصطلحات؛  )  أ(
 استراتيجيات التعداد اخلاصة؛ ) ب(
 ؛حأسئلة كثرياً ما تطر  )ج(
 .ني العاملنيمعلومات إضافية بشأن اإلدارة وتعي  ) د(

  املناطقيرينواب مد/يريدليل مد  - ٤
أو نائــب /و(قــد يــتفاوت كــثرياً دور وطبــيعة عمــل مديــر املــنطقة 

من بلد إىل   ) نائـب مدير  عـلى    إن اشـتملت قـوة العمـل         ،مديـر املـنطقة   
ومـا يـلي قائمـة مقترحة مبحتويات دليل مديري املناطق يفترض            . آخـر 

 :أن مدير املنطقة
 ؛)من طراز ما(يده بأجهزة حاسوب سيتم تزو  )  أ(
 له دور كبري بتعيني العاملني ودفع أجورهم ورواتبهم؛ ) ب(
 لديه مسؤولية التفويض باألمور املالية؛  )ج(
 يشارك بصورة ما يف العالقات العامة؛  ) د(
 .يقوم بتدريب املشرفني ) ـه(

 اجلدول الزمين  ) أ(
ــدرج يف د   ــلجدول امل ــزمين ممــاثل ل ــيل املشــرفني، مــع  اجلــدول ال ل

 .اشتماله على مهام وأنشطة إضافية مطلوبة من مديري املناطق
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 احملتويات )ب(
 مقدمة   ) أ(

 هيئة اإلحصاء ’١‘
 نبذة عن تعداد السكان واملساكن ’٢‘
 ملخص عملية التعداد  ’٣‘
 هيكل قوة العمل اخلاصة بالتعداد ’٤‘
 اخلدمات املساعدة ’٥‘

 ةمسؤوليات مدير املنطق ) ب(
 عرض عام ’١‘
 اإلحصاءاالتصال مع هيئة  ’٢‘
 املسؤوليات ’٣‘
  عمل التعداد وسلوك العاملني امليدانينيآداب ’٤‘
 االعتبارات األمنية وسرية مواد التعداد ’٥‘
 املواد الضائعة ’٦‘
 حقوق الوصول إىل املساكن ’٧‘
 االتصال باملشرفني والعّدادين ’٨‘

 قضايا السالمة )ج(
 مقدمة ’١‘
 سالمة مدير املنطقة ’٢‘
 سالمة العدادين واملشرفني ’٣‘
 معاجلة املواد ’٤‘
  ذوات شاشاتةزهجأ ’٥‘
 احلوادث أو املرض ’٦‘

 أجهزة احلاسوب  )د (
 مقدمة ’١‘
 األجهزة اليت يتعّين تقدميها ’٢‘
 إعداد األجهزة للعمل ’٣‘
 ابتداء العمل ’٤‘
 حل املشاكل ’٥‘
 اإلسناد واالسترجاع ’٦‘
 من األجهزة والبياناتأ ’٧‘
 كلمات السر ’٨‘
 التفويض باستعمال األجهزة ’٩‘
 تغليف وإعادة األجهزة ’١٠‘

 التطبيقات احلاسوبية ) ـه(
يصــف هــذا القســم التطبــيقات احملــددة الــيت ينــبغي أن يســتخدمها 

أن يتــيح نظــرة عامــة وأن يشــري إىل دلــيل  ومــن املــرّجح. مديــر املــنطقة
 .دة من موقع اتصايلعااستعمال حمّدد أو مس

 إنفاق األموال احلكومية  )  و(
  والّدورةالصالحي ’١‘
 الشروط العامة والقيود اخلاصة باملشتريات ’٢‘
حسابات /االستئمانية/إعمـال احلسـابات املصرفية     ’٣‘

 البطاقات االئتمانية
 اإلبراء واملساءلة ’٤‘

 اخلرائط )  ز(
 عرض عام ’١‘
 تعاريف ’٢‘
 حصائية املستعملة يف التعداداجلغرافية اإل ’٣‘
 استعراض أعباء عمل املشرفني والعّدادين ’٤‘
 تغيري أعباء العمل ’٥‘

 االتصاالت العامة  ) ح(
  العامةاالتصاالتنظرة عامة واستراتيجية  ’١‘
 التعامل مع وسائل اإلعالم ’٢‘
 التصاالت العامة بااالستراتيجيات اخلاصة  ’٣‘
 ليةقضايا االتصاالت احمل ’٤‘

 العد اخلاصةجيات تياسترا ) ط(
ينـبغي أن يصـف هـذا القسـم أيـة اسـتراتيجيات خاصـة بالعّدادين          

عـلى سـبيل املثال، قد تكون       ف. ميكـن أن تشـملها خطـة الـتعداد العامـة          
 أو معــزولة أو يف هــناك اســتراتيجية حمــّددة بشــأن مــناطق قاصــية جــّداً 

ــية مــن املــدن أو بشــأن ا   ــتجعات املاألحــياء الداخل لكــبرية املخصصــة  ن
 .لقضاء العطل

 تعيني العاملني والشؤون اإلدارية ) ي(
 عرض عام ’١‘
 مسك السجالت واالستمارات املستعملة ’٢‘
 سياسات وإرشادات تعيني العاملني ’٣‘
 تعيني املشرفني ’٤‘
 تعيني العّدادين ’٥‘
 تعيني العاملني امليدانيني اآلخرين ’٦‘
 تعيني جهاز العاملني ’٧‘
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شاملة الضرائب املقررة،   (االسـتخدام   سـتمارات   ا ’٨‘
 )إخل

 تغيريات العاملني بعد تعيينهم ’٩‘
 العاملون غري املرضي أداؤهم ’١٠‘
 أو الوقائع/تقارير احلوادث و ’١١‘
 السفر املطلوب ألغراض العمل اخلاص بالتعداد ’١٢‘

 التدريب )ك(
 نظرة عامة ’١‘
 تدريب مديري املناطق ’٢‘
 تدريب وحضورهالتحضري لل ’٣‘
 تدريب املشرفني ’٤‘
 تدريب العّدادين ’٥‘
 أنشطة التدريب األخرى ’٦‘

 خدمات اهلاتف اخلاصة بالتعداد  )ل(
 نظرة عامة ’١‘
 وصف العملية ’٢‘
 دور مديري املناطق ’٣‘
 دور املشرفني ’٤‘
 دور العّدادين ’٥‘
 الشؤون اإلدارية ’٦‘

 املساكن ذات األوضاع اخلاصة ) م (
 ظرة عامةن ’١‘
 تعاريف ’٢‘
 العداستراتيجية  ’٣‘
 دور مديري املناطق ’٤‘
املعلومــات املــتوفرة عــن املســاكن ذات األوضــاع   ’٥‘

 اخلاصة
 أو هنج االتصاالت/استراتيجية و ’٦‘
 قضايا حمّددة بشأن التدريب ’٧‘
 الشؤون اإلدارية واالستمارات املستعملة ’٨‘

 التمّنعات أو االعتراضات ) ن(
 رة عامةنظ ’١‘
 تعاريف وسياسات ’٢‘
 دور مديري املناطق ’٣‘
 دور املشرفني ’٤‘

 دور العّدادين ’٥‘
 قضايا حمّددة بشأن التدريب ’٦‘
 الشؤون اإلدارية واالستمارات املستعملة ’٧‘

 املكافآت )س(
 نظرة عامة ’١‘
 دور مديري املناطق ’٢‘
 اجلدول الزمين اخلاص بأنشطة دفع املكافآت ’٣‘
 سياسات واإلرشاداتال ’٤‘
 االستمارات املستعملة ’٥‘
 معدالت املكافآت ’٦‘
 طريقة صرف املكافآت ’٧‘
 مكافآت العاملني املتمّتعني مبزايا أخرى ’٨‘
 مكافآت املشرفني ’٩‘
 مكافآت العّدادين ’١٠‘
 مكافآت العاملني اآلخرين ’١١‘
 املكافآت مقابل عمل غري منجز ’١٢‘
 ي أداؤهمالعاملون غري املرض ’١٣‘
 املطالبات مبكافآت إضافية ’١٤‘
 تدقيق املكافآت ’١٥‘
 قسائم املكافآت ’١٦‘

 املواد )ع(
 نظرة عامة ’١‘
 أو عقود النقل/ترتيبات و ’٢‘
 اجلدول الزمين ألنشطة النقل ’٣‘
 دور مديري املناطق ’٤‘
 االستمارات املستعملة ’٥‘
 تغليف مواد التعداد ’٦‘
  املناطقإيصال املواد ملديري ’٧‘
 اإليصال باجلملة للمشرفني ’٨‘
 اإليصال للعّدادين واإلعادة للمشرفني ’٩‘
 االستالم باجلملة من املشرفني ’١٠‘
 إعادة مواد مديري املناطق ’١١‘
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  طبع االستمارات والوثائق األخرى - واو

  مقدمة - ١
. يعتـرب طـبع العديد من املواد املطلوبة إلجراء التعداد عمالً رئيسياً      

، غري أن هناك    كمـا تعترب استمارة التعداد الرئيسية أكثر املواد وضوحاً        
نظراً حلجم عملية العد   و.  ينبغي طبعها  اليتالعديـد مـن املـواد األخـرى         

تكــون كمــية املطــبوعات كــبرية، مــع احلاجــة إىل  الــتعدادي، غالــباً مــا
 . مراعاة أن تكون مدة التسليم كافية
بغي حتديـــد متطلـــبات طباعـــتها، وبالنســـبة لكـــل مـــن املـــواد، ينـــ

ويــتوقف حتــزمي . وحســاب كمــياهتا، وحتديــد بــنودها والقــيام بإنــتاجها
عــلى ) انظــر الفصــل الثالــث، القســم دال (وإرســال املــواد إىل املــيدان  
العناية يف ختطيط وتنسيق هذه األنشطة توخي توقيت عملية الطباعة، و

 .أمر ضروري
 هيــئة اإلحصــاء، إمــا يف يف معظــم الــبلدان، تــتم الطــباعة خــارج و

ــة    ــبعة جتاري ــية أو يف مط ــبعة حكوم ــدرات    و. مط ــن ق ــتحقق م ــرب ال يعت
الطباعة استناداً إىل متطلبات عامة جزءاً من عملية حتديد أساس عملية           

وينـبغي إجـراء مناقشــة يف   ). انظــر القسـم ألـف أعــاله  (العـد الـتعدادي   
الختيار وقبل املضي   . مـرحلة مـبكرة مـع مؤسسـات الطـباعة الرئيسـية           

مؤسسـة الطـباعة، قـد ترغـب هيـئات اإلحصـاء السعي للحصول على               
 .أو هيئات تعداد أخرى/املشورة من استشاريني خمتصني بالطباعة و

 خطط وإدارة عملية الطباعة  - ٢
ــتعدادي واضــحة      ــّد ال ــة للع ــية ختطــيط وإدارة الطــباعة الالزم عمل

لــالزم يف التنســيق اهــو وقــد يكــون أكــثر اجلوانــب صــعوبة     . نســبياً
احلصــول عــلى املعلومــات مــن جمــاالت حمــددة يف إطــار عملــية الــتعداد  

عـــلى ســـبيل املـــثال، تعـــيني العـــاملني،  ( املـــواد طـــباعةتتطلـــب والـــيت 
 ). اإلجراءات، التدريب، ودفع األجور واألتعاب

 :يلي تشمل أنواع املعلومات الالزمة لتخطيط وإدارة الطباعة ماو
 ينبغي طباعتها؛تفاصيل املواد اليت   ) أ(
 :مواصفات مفّصلة مبا يكفي لتمكني ) ب(

مؤسسـات الطــباعة مـن إعطــاء تقديـرات موثوقــة     ’١‘
 للتكاليف واجلدول الزمين لعملية الطباعة؛

العـاملني يف املسـاندة اللوجسـتية من وضع خطط           ’٢‘
 .التغليف

ــة وال      )ج( تقديــرات للكمــيات مــن كــل مــادة تكــون موثوق
 .ادة كبرية يف املتاح منهاتؤدي إىل نقص أو زي

 :ختطيط عملية الطباعة ينطوي بصفة رئيسية علىو
وضـع اجلـدول الـزمين لتحضـري املخطوطـات مـن جانب            )  أ(

 اجملاالت ذات الصلة يف هيئة التعداد؛
 الرئيسية وتواريخ استالم املواد املطبوعة      املتطلباتحتديد   ) ب(

 ؛)ألغراض التغليف والتوزيع(

ــرات   وضــع إجــر   )ج( ــات وتقدي ــلى املعلوم اءات احلصــول ع
 .التكاليف
ــرة   و ــباعة أو السمسـ ــود الطـ ــراءات عقـ ــذا وضـــع إجـ  أو(يـــلي هـ

 .مث إدارة عملية الطباعة أثناء تنفيذها) الترتيبات الرمسية األخرى
 تفاصيل مفردات املواد  )  أ(

ينــبغي أن تكــون أول خطــوة حتديــد طــريقة لتســجيل احلاجــة إىل  
وتفاصيله اليت ميكن استخدامها للحصول على      صـنف مـن املطـبوعات       
وميكـن استخدام فاتورة بسيطة إما من وضع        . تقديـر تكالـيف طباعـته     

وميكن أن يشمل هذا    . احلاسـوب أو مكتبـية لتوثـيق متطلـبات الطباعة         
 .  ألغراض إرشادية فقط٢ -ثانياً األصناف املدرجة يف اجلدول 

ية حاســوبية فإنــه إذا كانــت الفــاتورة مبيــنة عــلى صــحيفة جدولــو
أما إذا استخدمت طرق    . ميكـن ربطهـا بالـتكلفة والكمـية املبيـنة أدنـاه           

مكتبـية فينـبغي توخي العناية للمحافظة على التزامن بني طريقيت تقدير      
الشـكل الفعـلي لـيس بأمهية مماثلة ملا لوجود طريقة منهجية            و. الـتكلفة 

ت كـــلما  ومـــن مث حتديـــث الســـجال،للوصـــول إىل التفاصـــيل األّولـــية
 .أتيحت معلومات جديدة أو نقّحت املعلومات األصلية

 صحيفة التكاليف والكميات )ب(
ــة      ــتدوين تكلفــة وكمــية كاف ــد طــريقة ل ــية هــي حتدي اخلطــوة التال

ــتها   ــبغي طباع ــيت ين ــتقديرية   . األصــناف ال ــيف ال ــن التكال وميكــن تدوي
 .واملعطاة والفعلية

 الوصول إىل جمموع    يسـّهل اسـتعمال التكالـيف التقديرية مبدئياً       و
احلصول على سعر معطى وأيضاً عندما تعرف       جرى  يـتم حتديثه كلما     
تسّهل هذه املعلومات رصد موازنة الطباعة الكلية       و. التكالـيف الفعلية  

وتتـيح اإلنذار املبكّر إذا بدا من املرجح حدوث زيادة غري متوقعة ختل             
لية مثالياً ألغراض مرة أخرى، يعترب استعمال الصحيفة اجلدو . باملوازنة

وميكن تدوين املعلومات التالية يف الصحيفة اجلدولية اليت      . هـذه املهمـة   
 :ميكن أيضاً استعماهلا ألغراض إدارة املعلومات

 اسم الصنف؛   )أ( 
 الكمية املطبوعة؛ ) ب(
ــية    )ج( ــية األّول ــني    (الكم ــاوت ب ــناك تف تســتعمل إذا كــان ه

 سعر معطى بشأهنا والكمية      للحصول على  يـتم السـعي   الكمـيات الـيت     
 ؛)املطبوعة يف هناية املطاف

 التكلفة الفعلية؛  ) د(
 التكلفة املعطاة؛ ) هـ(
 التكلفة التقديرية؛ )  و(
 التاريخ احملدد الستالم الصنف املطلوب؛ )  ز(
 تاريخ استالم الصنف املطلوب؛ ) ح(
 .املوّرد ) ط(
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  الطباعةجدول   ٢ – اجلدول ثانياً

  مالحظات  ١الصنف  . إخل،٢الصنف 

 الوصف .الصنفيصف غرض   
 الكمية .مع تضمني أية مالحظات عن كيفية حتديد الكمية  
ــيها          ــنف علــ ــبع الصــ ــبغي طــ ــيت ينــ ــام الــ ــادة اخلــ ــوع املــ ــثالً، ورق أو (نــ مــ

 .)كرتون
 اخلامة

 احلرب .لون أو ألوان الطباعة  
ــفحات       ــتعددة الصـ ــيقة مـ ــت الوثـ ــيد إذا كانـ ــوع التجلـ ــروزة أو   (نـ ــثالً، خمـ مـ

 .)جملدة بأغلفة أو مطوية
 التجليد

 ٤٠مــثالً، رزم مــن  (كــيف ينــبغي عــلى مؤسســة الطــباعة تغلــيف الصــنف         
 .)٧٠صحائف من  أو

 التغليف

 التسليم .املوقع والتواريخ، مع التقسيم إن كانت الكميات كبرية  
 املخطوطة .مىت وكيف تتيح هيئة التعداد املخطوطة  
ــ   ــية      تفاصــ ــك وكيفــ ــيد ذلــ ــة ومواعــ ــتجارب مطلوبــ ــت الــ ــا إذا كانــ يل عمــ

 .فحصها
 الطباعية الربوفة

 ضبط النوعية .تفاصيل العينات املطلوبة قبل أو أثناء إنتاج الصنف  

 
  أنواع االستمارات - ٣

وهي . هـناك أربع فئات عامة يتم مبوجبها طلب خدمات الطباعة         
  :كما يلي
 بعد العد؛ مارات مااستمارات التعداد واست )أ ( 
 ؛الزمة للعدادينأصناف  ) ب(
 أصناف إجرائية وتدريبية؛  )ج(
 .أصناف إدارية  ) د(

 استمارات التعداد )أ ( 
أمهـية اسـتمارة الـتعداد الرئيسـية كـبرية لدرجة أنه ينبغي معاملتها              

ومن املهم . كنشـاط طـباعي مسـتقل عـن الفـئات األخرى املبينة أعاله           
ــئة ا  ــتعامل هي إلحصــاء مباشــرة مــع مؤسســة الطــباعة وأن تشــرك    أن ت

ــرين    ــية اآلخـ ــلحة احلقيقـ ــحاب املصـ ــثالً، (أصـ ــاملنيمـ ــة العـ  يف معاجلـ
وهلذا أمهية أكرب إذا كانت جودة      . يف كافـة مـراحل اإلنـتاج      ) البـيانات 

حالــة مثــلما يف  الطــباعة بالغــة األمهــية بالنســبة لــنظام معاجلــة البــيانات 
 . ضوئياًاستعمال التعّرف على العالمات

يـنطوي العـّد الـتعدادي عـلى أكـثر من نوع واحد من               غالـباً مـا   و
). مـثالً، اسـتمارات أشـخاص واسـتمارات أسر معيشية         (االسـتمارات   

الذايت واستمارات  العد  وقـد يكـون هـناك أيضـاً مـزيج مـن استمارات              
 .املقابالت حيث تستخدم طريقتا العّد هاتان معاً

طـباعة استبيان التعداد الرئيسي  يف بعـض الـبلدان، ميكـن أن تـتم      و
مـع حمـددات ملخـتلف املـناطق اجلغرافـية للـبلد املعين، وقد تكون هناك                
أيضـاً فـروق بسـيطة يف بعـض األسئلة نتيجة أوضاع خمتلفة بني خمتلف      

 .مناطق البلد املعين
حاجـة السـتمارات أخرى بأعداد أصغر       أيضـاً   وقـد تكـون هـناك       

ــي  ــّد يف املـــناطق القاصـ ة أو اســـتمارات تســـتعمل إلجيـــاز ألغـــراض العـ
تفاصـيل عـن األشـخاص الذيـن جيـري عّدهـم يف مسـاكن خاصـة مثل                  

 .الفنادق واملستشفيات أو السجون
هـناك أربـع قضايا هامة ينبغي النظر فيها عند تنظيم طباعة كافة             و

 :استمارات العّد التعدادي
 الكمية؛  )أ ( 
 النوعية؛ ) ب(
 خامة الورق؛  )ج(
 .التوقيت  ) د(

 الكمية ‘١’
تقديـر كمـية االسـتمارات الـيت ينـبغي طباعتها هو موضع مناقشة              

انظر الفصل  (تفصـيلية يف القسـم الـذي يبحـث يف توزيع وإعادة املواد              
كــن أن تكــون لــنقص االســتمارات عواقــب ومي). الثالــث، القســم دال
يكــون هــناك متســع مــن الوقــت يكفــي لطــباعة    خطــرية حيــث قــد ال
إال أن طبع أعداد    . تبّين وجود نقص خالل التعداد    كميات إضافية إذا    
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ــالزم مــن االســتمارات يشــكّل هــدراً     ــزيد عــن ال ــلموارد ويضــيف  ت  ل
لذا، ينبغي توخي عناية فائقة يف    . مربر هلا لعمليات التعداد    تكالـيف ال  
 . هذه العملية

 النوعية ‘٢’
ميكـن أن تكـون نوعـية طـباعة االسـتمارات بالغـة األمهـية بالنسبة                

مثالً، اخلطأ (وميكـن لألخطاء يف االستمارات   . ية بـيانات الـتعداد    لنوعـ 
أن يسفر عن عدم االنتباه     ) يف صياغة األسئلة أو يف تسلسل التعليمات      

ــيانات أو اخلطــأ يف اســتيفائها مــن جانــب أعضــاء األســر      ــنود الب إىل ب
 .املعيشية أو العّدادين الذين جيرون املقابالت معهم

ــبغي إيــالء اهــ  ــية الطــباعة   ماتكمــا ين ــتزام عمل م خــاص لضــمان ال
وقد تشري . عـايري القياسـية املطلوبـة مـن أجـل أنظمة معاجلة البيانات         ملبا

وقد ينجم  . هـذه املعـايري إىل مواضـع أمـاكن اإلجابة وألوان االستمارة           
عــن عــدم التقــّيد هبــذه املعــايري مشــاكل يف النوعــية وعملــيات تصــحيح 

ــي  ــاه ٤ويـــبني القســـم . اناتباهظـــة الـــتكلفة يف طـــور معاجلـــة البـ  أدنـ
 .اإلجراءات اليت ميكن اتباعها لرصد نوعية طباعة االستمارات

  الورق ةخام ‘٣’
نظـراً لكرب عدد االستمارات اليت ينبغي أن تطبع، من املهم إجراء            

 .تقدير جململ كمية خام الورق املطلوبة
وبغــض الــنظر عــن الكمــية املطلوبــة، ينــبغي إيــالء اهــتمام خــاص   

هـل نوعيـته كافية     . ص الـورق املسـتعمل يف اسـتمارات الـتعداد         خلصـائ 

لــتحمل األوضــاع يف املــيدان؟ هــل يســتويف املواصــفات الالزمــة لــنظام 
ميكنها استعمال   معاجلة البيانات؟ مثالً، بعض أنظمة حصر البيانات ال       

 .الورق املعاد تدويره نتيجة الشوائب اليت فيه
 ةوهلذا أمهي. ر وقـت ممكن ينـبغي إجـراء هـذه الـتقديرات يف أبكـ         و

خاصة يف البلدان اليت ينبغي فيها إنتاج كميات إضافية من خام الورق            
وينــبغي إتاحــة الوقــت الكــايف ملصــانع الــورق لتنــتج . املطلــوب للــتعداد
 . سترياد اخلامات اإلضافيةالأو /الكمية اإلضافية و

 التوقيت ‘٤’
 الوقت الطويل   ينـبغي أن يـأخذ ختطـيط عملية الطباعة يف االعتبار          

وقد تضع الكميات املطلوبة عبئاً     . الـذي قـد يكـون الزمـاً قبل التسليم         
ومن شأن التباحث   . كـبرياً على قدرات الطباعة املتوفرة يف البلد املعين        

مدة التسليم الالزمة   على  باكـراً مع مؤسسات الطباعة أن يتيح مؤشراً         
ل اخلطــط، غي أن تشــمبوينـ . لطـباعة كمــيات كافـية مــن االســتمارات  

، مع ٣ - ثانياًعـلى سـبيل املـثال ال احلصر، األنشطة املبينة يف اجلدول         
يعترب التوقيت املبّين يف    و. اإلشـارة إىل التوقيت قياساً إىل تاريخ التعداد       

 اجلـدول مـدد التسليم النموذجية الالزمة مع إدراك أن هذه املدد قد ال   
 إىل أن البلدان صغرية     كما جيدر التنويه  . تكـون ممكنة يف بعض البلدان     

عـدد السـكان ميكـن أن تكـون قـادرة على تقليص هذا اجلدول الزمين                
 .كثرياً
جيـدر التـنويه إىل أنـه يف معظـم احلـاالت ينـبغي أن جيري تغليف                 و

 .وإرسال االستمارات املطبوعة بالتزامن مع الطباعة

 

 أنشطة الطباعة جدول  ٣ - اجلدول ثانياً
 اطالنش  قبل التعدادشهراً

 )مسّودة(حتضري املواصفات التقنية  ٢٤
 )ةهنائي(حتضري املواصفات التقنية  ٢٣
 أو املشورة/إتاحة صيغ العقود و ٢٢
 استعراض وثيقة املناقصة ٢٢
 استدراج العروض ٢١
 تقييم العروض ١٨
 استعراض اإلدارة ١٦
 تلزمي العقد ١٥
 حتضري املخطوطة ١٥
 تنضيد احلروف ١٤
 )بداية(ة وضبط النوعية الطباع ١٢
 )هناية(الطباعة وضبط النوعية  ٨



 ٧٩

ــلى       و ــتعداد الرئيســية ع ــة بشــأن اســتمارة ال تنطــبق املناقشــة اآلنف
والفـــرق الرئيســـي هـــو أن عـــدد . بعـــد العـــّد اســـتمارة استقصـــاء مـــا

 .االستمارات اليت ينبغي طباعتها أقل بكثري
 الالزمة للعداديناألصناف  )ب(

يت يستعملها العّدادون يف عملهم وقد تشمل هذه األصناف هي ال
هذه القائمة ليست حتديدية    و. بعـض أو كافـة األصـناف املدرجة أدناه        

أو شــاملة ولكــنها تبــّين أنــواع األصــناف الــيت ميكــن أن تكــون الزمــة  
بني اخلصائص املشتركة بني   ومن. إضافة إىل االستبيان وسجل القوائم    

ينبغي و. ن مطلوبة بأعداد كبرية   هـذه األصـناف أهنا إذا استعملت تكو       
ختطــيط طــبع األصــناف الالزمــة للعّداديــن يف ضــوء طــباعة االســتبيان    

 عادة إليصاهلا إىل    الرئيسـي يف الـتعداد ألن هـذه األصـناف تغلّـف معـاً             
 : العّدادونتشمل األصناف اليت ميكن أن يستعملها و.العاملني امليدانيني

ــبات أو نشــرات معلومــات توضــح   )أ (  ــتعداد،  كتّي  إجــراء ال
وهي تقّدم أحياناً لكل أسرة معيشية من قبل العّداد أو أهنا توصل إليها 

 بالربيد قبل بداية العّد؛
مظـاريف تـراعي اخلصوصية متكّن أعضاء األسر املعيشية     )ب(

 من إعادة االستمارات بالربيد أو حتول دون رؤية العّداد هلا؛
ادين يف التواصل مع    نشـرات متعّددة اللغات تساعد العدّ       )ج(

جييدون التحّدث باللغة الرئيسية للبلد      أعضـاء األسـر املعيشـية الذين ال       
 املعين؛
بطاقـات زيـارة متكّن العّدادين من إعالم األسرة املعيشية           ) د(

إذا كان ذلك   (املعنـية عـن موعـد عودهتم الستالم االستمارة املستوفاة           
 ؛)هو املطلوب، يف حالة اإليصال واالستالم

بطاقــات عــدم االتصــال الــيت متكّــن العّداديــن مــن إعــالم   ) ـه(
 األسر املعيشية عن عدم متكّنهم من االتصال هبا وما ينبغي فعله؛

 بطاقات هويات العّدادين؛ )  و(
اسـتمارات االعـتراض أو الـرفض اليت يبلغ العّدادون من            )  ز(

 .خالهلا عن حاالت الرفض
 ريبيةاألصناف اإلجرائية والتد  )ج(

تشـمل جمموعـة األصـناف هذه التعليمات واإلرشادات اليت توثّق           
تشـمل األصـناف الـيت ميكن أن تضمها         . كيفـية إجـراء العـّد الـتعدادي       

 :هذه اجملموعة
 دفاتر سجالت العّدادين؛ )أ ( 
 دليل العّدادين؛ ) ب(
 متارين تدريب العّدادين؛  )ج(
جـراءات على هيئة    بطاقـة تلقـني العّداديـن الـيت توجـز اإل            ) د(

 نقاط حمددة لسهولة الرجوع إليها؛
 دليل املشرفني؛ ) ـه(
 ؛) اإلدارةأو( دفتر سجل العّدادين  )  و(

 متارين تدريب املشرفني؛ )  ز(
 تعليمات تدريب العّدادين؛ ) ح(
 أو نواب مديري املناطق؛/دفتر اإلدارة أو دليل مديري و ) ط(
أو نواب مديري املناطق  /ضـبط اخلـاص مبديري و     لدفـتر ا   ) ي(

 ومتارين الدراسة املنـزلية؛
 تعليمات العّدادين اخلاصة؛ ) ك(
 .تعليمات قسم االستفسارات ) ل(

 األصناف اإلدارية ) د(
تشـمل هـذه اجملموعـة كافـة االسـتمارات والرسـائل اليت تستخدم             

وميكـن أن تصـل إىل عـدد كبري من مفردات           . يف إدارة العـّد الـتعدادي     
مـع أن بعضـها لـيس سوى صفحة واحدة أو بكمية صغرية             األصـناف   

تقّسـم القائمـة املدرجـة أدنـاه هـذه األصناف إىل فئات وتبّين              و. نسـبياً 
. بعـض األمـثلة عـلى أنـواع االسـتمارات اليت ميكن أن تضمها كل فئة               

وليسـت هـذه القائمـة حتديديـة أو شاملة وتتوقف األصناف اليت ينبغي             
تشمل و. لى طبـيعة العمالـة يف البلد املعين       عـ أن تشـملها إىل حـّد كـبري         

 :هذه الفئات واألمثلة
 :أو تعيينهم/البحث عن العاملني و   )أ( 

 استمارة طلب لوظيفة عّداد؛ ’١‘
 استمارة طلب لوظيفة مشرف؛ ’٢‘
 استمارة مقابلة؛ ’٣‘
 ؛)أو عقد عمل(استمارة عرض عمل  ’٤‘

 :أو ضريبية/اعتبارات مالية و ) ب(
 بشأن األجور؛مشورة  ’١‘
 استمارات الضرائب؛ ’٢‘
 استمارات مالية أخرى؛ ’٣‘

 :استمارات الضبط واملراقبة  )ج(
 سجل حضور التدريب؛ ’١‘
 سجل استالم املواد؛ ’٢‘
 سجل ضبط النوعية على أعباء العمل املنجزة؛ ’٣‘
 سجل إعادة املواد؛ ’٤‘

  :أو اإلخطارات/اخلطابات و   )د(
 كن اخلاصة؛خطاب مقاربة للمسا ’١‘
 لّرافضني؛و اخطاب لألشخاص املعترضني أ ’٢‘

 :لصاقاتال ) ـه(
 مواد التعداد املنجزة؛ ’١‘
 مواد التعداد غري املستعملة؛ ’٢‘
 .مواد إدارية ’٣‘



 ٨٠

  ضبط النوعية - ٤

حسـبما ذكـر آنفـاً، ميكـن أن يكـون لنوعـية عملـية الطباعة أثر                 
ولـذا، مـن املهم وضع      . كـبري عـلى النوعـية النهائـية لبـيانات الـتعداد           

خطـة لضـبط النوعـية يـتم مبوجـبها رصـد الطـباعة عـن كثـب طوال                   
وينــبغي أن ميــتد هــذا إىل فحــص الــتجارب  . عملــية الطــباعة برّمــتها

 .الطباعية ودفعات املطبوعات النهائية) الربوفات(

ــك جيــب إخضــاعها        ــتمارة ولذل ــم اس ــتعداد أه ــتمارة ال ــرب اس تعت
يف مرحليت التجارب واإلنتاج النهائي     لعمليات فحص لضمان جودهتا     

وال ختضـــع األصـــناف األخـــرى عـــادة إال إىل قـــيود شـــديدة يف . معـــاً
 ويعكس هذا عدم وجود ،مـراحل الـتجارب ولـيس يف مـرحلة اإلنتاج      

غــراض الدقــة الشــديدة يف وضــع األحــرف يف هــذه   ألمتطلــبات تقنــية
 .األصناف األخرى والتكلفة املرتفعة لعمليات فحص اإلنتاج

 فحص التجارب الطباعية  )  أ(

قبل ) بروفات(تدخـل املـواد أثناء تطويرها يف عدة مراحل جتريبية     
ينـبغي يف كل مرحلة أن يقوم  . التنضـيد الـنهائي هلـا ألغـراض طباعـتها      

قـائد املشـروع املسـؤول عـن التصاميم بفحص التجارب الطباعية هذه           
 يف اكتشــاف وميكــن أن يكــون مــن املفــيد . والتصــريح بأهنــا صــحيحة

ــميم     ــية تصـ ــرة يف عملـ ــتركني مباشـ ــاملني غـــري مشـ ــيام عـ ــاء قـ األخطـ
 .االستمارات بفحوص إضافية

يف بعـض احلـاالت، تكـون التجربة الطباعية النهائية للتنضيد من            و
ويف هـذه احلـاالت ينـبغي أن تقوم هيئة         . مسـؤوليات مؤسسـة الطـباعة     

ــيها قـــبل   ــدة واملوافقـــة علـ ــبعة املنّضـ ــاء بفحـــص الطـ  الشـــروع اإلحصـ
 .بطباعتها

 الطبعات اإلنتاجية ) ب(
مـع سـري عملية الطباعة، ينبغي اختيار عينة من استمارات التعداد            

يـتأثر حجـم العيـنة املختارة واستراتيجية        و. ألغـراض فحـوص نوعيـتها     
أخـذ العيـنات بـأمور مـثل املـوارد املـتوفرة ومسـتوى املشـاكل اليت يتم                  

 . اكتشافها

ص مــوارد كافــية لضــمان نوعــية عملــية غــري أنــه مــن املهــم ختصــي
الطــباعة، وإالّ اســتلزم األمــر تكالــيف كــبرية يف طــور معاجلــة البــيانات 

وإن مل يكن ممكناً تصحيح     . لتصـحيح أغالط نامجة عن أخطاء طباعية      
هـذه األغـالط أثـتاء معاجلة البيانات ميكن أن تظهر مشاكل يف بيانات            

 .التعداد النهائية

طـوال عملـية الطـباعة، مـع اعتماد     يـنات  العميكـن تعديـل نسـب     و
وحيثما اشتملت تكنولوجيا   . النسـب األعـلى يف بدايـة عملـية الطـباعة          

الطـباعة عـلى حتضـري صـفائح طباعـية جديـدة بعد إجناز جزء حمّدد من          
العمــل، ينــبغي اعــتماد زيــادة يف نســبة أخــذ العّيــنات بعــد إنــتاج كــل   

ــن الصــفائح   ــدة م ــة جدي ــل نســب  . جمموع ــنات  وميكــن تعدي ة أخــذ العّي
إال أنه ينبغي   . املشاكل اليت يتم اكتشافها   نسـبة   بتخفيضـها إذا هبطـت      

. أخـذ عّيـنة عـلى مـدى عملية الطباعة برّمتها من بدايتها وحىت هنايتها              
وال ميكـن افـتراض أنـه إذا كانت النوعية جيدة يف بداية عملية الطباعة           

 .فإن هذه اجلودة ستستمر بالضرورة

ومن شأن هذا أن    . راء ضبط النوعية يف املطبعة    إجـ أيضـاً   يفّضـل   و
إال أنـه ينبغي على اهليئات عدم    . يسـاعد يف اكتشـاف املشـاكل مـبكّراً        

االعــتماد عــلى مؤسســات الطــباعة نفســها يف إجــراء فحــوص ضــبط     
 . النوعية، بل ينبغي القيام بفحوص مستقلة

تشـمل األمـثلة عـلى بعـض الفحـوص الـيت ميكـن القـيام هبـا على              و
 :يلي تمارات مااالس

 ؛القص عمودياً وأفقياً )أ ( 

 مواقع أو ميل أماكن اإلجابة على الصفحة الفعلية؛ ) ب(

 ترقيم الصفحات وصحة ترتيبها؛  )ج(

 اللون، مبا يف ذلك أي لطخ؛  ) د(

 .متانة أي جلدة غالفية ) ـه(

ينـبغي إيـالء اهـتمام خـاص ألي متطلـبات طباعـية خاصة الزمة               و
كمـا ينـبغي إجـراء فحـص هنـائي عـن طريق             . علومـات ألنظمـة أخـذ امل    

 خــالل هــذه األنظمــة لتســهيل إجــراء مــنطــبع عيــنة مــن االســتمارات 
 .مقارنة للنتائج الفعلية مقابل النتائج املتوقعة

 
 



 ٨١

 
 األخطاء اليت ميكن أن تقع أثناء عملية الطباعة؟ما 

حدثــت .  طــباعة االســتبيانات قــبل تــاريخ الــتعداد بوقــت طويــل تنفــيذينــبغي 
 يف أحد البلدان األفريقية،     ١٩٩٠اختـناقات يف طـباعة االسـتبيانات يف تعـداد عـام             

وكانت مؤسسة الطباعة   . جنـاح إجنـاز عملـية الطباعة      كـاد أن يسـفر عـن عـدم          ممـا   
سـؤولة عـن طـباعة االسـتبيانات تعطـي التطميـنات دائمـاً بـأن الطباعة                 املاحلكومـية   

 مل يكن بإمكان مؤسسة أنهدقيقة األخرية، اتضح يف الو. سـتتم قبل بداية فترة العدّ    
 .الطـباعة احلكومـية أن تطـبع العـدد املطلـوب مـن االسـتمارات قبيل موعد التعداد                  

مل تـتم معاجلـتها على الفور فإهنا ستفشل          كانـت املشـكلة خطـرية لدرجـة أنـه مـا           و
وجـرى اسـتخدام مؤسسـات طباعة صغرية أخرى إضافة          . بـرنامج الـتعداد بكاملـه     

واستمرت الطباعة أثناء وجود    .  مؤسسـة الطـباعة احلكومـية لطـبع االسـتبيانات          إىل
العّدادين يف امليدان وعلى مدار الساعة، مما أسفر يف بعض احلاالت عن سوء نوعية  

وكانـت النتـيجة اسـتمارة كـبرية احلجـم مع تفاوت يف حجم الصفحات             . الطـباعة 
ة األساسية يف التسبب بتأخري      تضـمني اسـتبيان إضـايف عن الزراع        وأسـفر . الضـمنية 

 : الطباعيةالضغوطونتيجة هلذه . إنتاج االستبيانات النهائية
 جرى متديد عملية العّد بضعة أيام يف بعض املناطق؛ !
ازدادت تكالـيف الطـباعة نتـيجة تكالـيف الوقـت اإلضايف النامجة عن استعمال              !

 القطاع اخلاص؛ مطابع ميلكها
ن املركـــبات أرســـلت مـــن أقالـــيم خمـــتلفة لـــنقل      ازدادت تكالـــيف الـــنقل أل  !

االسـتمارات املطـبوعة، عـلى دفعـات صـغرية، مـن العاصـمة حيـث كانـت تــتم          
 .طباعتها
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   العمليات امليدانية-ثالثاً 

   الدعاية-ألف 

 مقدمة  - ١
محلــة الدعايــة الفّعالــة يف الــتعداد ضــرورية ألهنــا تســهم يف إجنــاح   

فعـن طـريق زيادة فهم اجلمهور ألغراض التعداد         . الـتعداد بصـفة عامـة     
 .تتحّسن معدالت اإلجابة وتزداد جودة نوعية البيانات

بني استراتيجية الدعاية وعمليات    وينـبغي أن تكـون العالقة وثيقة        
ومن الضروري إعالن املعلومات اهلامة اليت تبّين موعد      . مجـع البـيانات   

الـتعداد، وكيفـية تنظـيمه، ومـا هـو مـتوقّع مـن اجلمهور العام، وكيف                 
ومن شأن فهم   . ميكـنه احلصـول عـلى املـزيد من املعلومات عن التعداد           

حتقيق سالسة سري عمليات اجلمهور جلوانب التعداد هذه أن يسهم يف 
 .مجع البيانات

ويتفاوت حجم ودرجة تعقّد محلة الدعاية تبعاً لألوضاع يف البلد     
وغالـباً مـا جيري يف التخطيط   . املعـين واألمـوال املـتاحة هلـذه احلمـالت       

للـتعداد التغاضي عن تكلفة محلة الدعاية، غري أن من املهم أن تتضّمن             
 .وارد لضمان جودة النتائجموازنة التعداد ما يكفي من امل

ومـع أن محـالت الدعايـة ميكن أن تتباين فيما بني البلدان، إال أن               
ــبقى      ــياجاهتا التخطيطــية ت ــة اجلــيدة واحت ــة الدعاي أهــداف ونطــاق محل

 .واحدة يف كل التعدادات
وينـبغي أن تـراعي خطـط اإلعـالم الفّعال للجماهري كافة القضايا             

ني هيــئة الــتعداد واألشــخاص الذيــن  الــيت ميكــن أن تؤثــر يف الــتفاعل بــ 
ولـيس هــذا التخطـيط سـهالً ومـن غـري املمكــن      . جييـبون عـلى األسـئلة   

لذلـك، ولتحقـيق نواتـج جّيدة، ينبغي النظر         . القـيام بـه يف آخـر حلظـة        
ــتعداد      ــة لل ــار اخلطــط العام ــناية يف قضــايا السياســات يف إط ــن . بع وم

ئة التعداد وأن   الضـروري أن يلقـى التخطـيط للدعايـة املسـاندة مـن هيـ              
 .يرى موظفو اهليئة واجلمهور خارجها أنه يلقى هذه املساندة

ومـن املستصـوب جـداً أن تسـتعمل هيئات التعداد عناصر اتصال             
وتكمن منافع هذا النهج يف     . حمـترفني يف ختطـيط وتنفـيذ محلـة الدعايـة          

ــئة         ــياجات هي ــم احت ــترفني وتالئ ــن وضــع حم ــة م ــه يضــمن أن احلمل أن
 مـن شـأنه أن يسـّهل إلدارة التعداد التركيز على العمل             وهـذا . الـتعداد 

وميكن يف مراحل التخطيط األوىل . األساسـي املتمـثل يف إجراء التعداد    
إن (نـدب املديـرين الرئيسيني املتخصصني باالتصاالت يف هيئة التعداد           

 .للعمل على التعداد أو تعيني استشاريني من خارج اهليئة) وجدوا
ئات املعنية أيضاً أن محلة الدعاية امتداد طبيعي      وميكـن أن جتـد اهلي     

أليـة بـرامج دعاية جارية موجهة لفئات اجمليبني على األسئلة واجلهات            

وتكمـن ميزة استخدام محلة دعاية جارية       . املسـتعملة للبـيانات الـنامجة     
يف أنــه هلــا صــالت مــع وســائط اإلعــالم وتلعــب دوراً يف إثــارة صــورة 

ن االستفادة من هذا يف زيادة انتشار الوعي       وميك. لـدى عمـوم اجملـتمع     
 .بالتعداد

   وضع استراتيجية دعاية– ٢
قـبل وضع أية خطط تنفيذ تفصيلية ينبغي وضع استراتيجية حلملة   

ومـع أن األوضـاع ميكـن أن تـتفاوت مـن بلـد آلخـر، تنطبق                 . الدعايـة 
 :القضايا التالية عادة وينبغي معاجلتها عند وضع محلة الدعاية

 اخللفية؛  )أ ( 
حتلـيل لألوضـاع حيـّدد أيـة فـرص أو قضـايا ممكـنة ينبغي              ) ب(

 أخذها يف االعتبار؛
 بيان واضح ألهداف مهمة الدعاية؛  )ج(
 حتديد اجلماهري املستهدفة؛   )د(
 بيان املعلومات اليت ينبغي تعميمها وإيصاهلا؛ ) هـ(
 .استراتيجيات الدعاية املزمع تنفيذها ) و (

 .سام التالية مناقشة كل من هذه القضاياوتتم يف األق

 اخللفية )أ ( 
ميكـن أن تكون هيئات التعداد على اطالع على مواقف اجلمهور           

ــتعداد إمــا مــن حبــوث الســوق الرمســية أو مــن خــربهتا العملــية    . جتــاه ال
ــيت مــن األرجــح       ــية الفــرص واملصــاعب ال ــّين هــذه اخللف وميكــن أن تب

كما ميكن  . ور العام بشأن التعداد   مواجهـتها أثـناء التواصـل مـع اجلمهـ         
أن تبـّين املعلومـات واألوضـاع االقتصـادية أو السياسية أو االجتماعية             
ــتعداد أو       ــة لل ــرنامج الدعاي ــنظر إىل ب ــية ال ــر يف كيف ــيت ميكــن أن تؤثّ ال

 .موقف اجلمهور العام منه

 حتليل األوضاع ) ب(
التعداد بعـد الفهـم والتوثـيق الـتام لبيـئة االتصـاالت الـيت سيجرى                

فـــيها، مـــن املطلـــوب إجـــراء حتلـــيل أكـــثر تفصـــيالً لفـــرص االتصـــال  
عـلى سـبيل املثال، ميكن أن تكون هيئة التعداد قادرة على            . والتواصـل 

اسـتعمال وسـائط اإلعـالم احلكومـية أو قد ينبغي عليها لتحقيق فعالية              
الدعايــة ضــمان الوصــول إىل وســائط اإلعــالم مــن خــالل اإلعالنــات   

 .هااملدفوع مثن
ومــن عناصــر هــذا التحلــيل املهمــة حتديــد وجهــات الــنظر الراهــنة 

وهــذا ينطــبق . لــدى أصــحاب املصــلحة احلقيقــية فــيما يــتعلق بالــتعداد 
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بصــورة خاصــة عــلى أصــحاب املصــلحة احلقيقــية الــيت مــن املــرجح أن 
 .تستهدفهم محلة الدعاية

ومـن املستحسـن أن تقـوم اهليـئات، أو تكلّـف مـن يقـوم، ببحث                 
، كّمــي ونوعــي عــلى الســواء، يف الــرأي العــام بشــأن الوعــي   تفصــيلي
ــتعداد ــّيد املتســم بالصــدق والصــراحة يف      . بال ــأن البحــث اجل ــن ش وم

اإلجابـات عـن التصورات بشأن التعداد أن يتيح اإلرشاد القوي بشأن          
ــة    ــة الدعاي ــيها محل ــنفذ ف ــبغي فحــص  . الطــريقة الــيت توضــع وت كمــا ين

تمعات احمللـية وفـئاهتا مـن خالل        وجهـات نظـر واعـتقادات زعمـاء اجملـ         
األوسـاط املالئمـة، والـيت ميكن أن تتراوح ما بني اجتماعات شخصية             

 .وعملية تشاور واسعة النطاق مع اجملتمعات احمللية املعنية
ــريقة إجــراء       ــتعداد وط ــريقة صــياغة اســتمارة ال ــيريات يف ط وللتغ

. نامج الدعايةالـتعداد ومعاجلـة بـياناته وتوزيع نواجته أثر حمتمل على بر       
وينـبغي الـنظر يف أثـر هـذه التغـيريات على برنامج الدعاية عندما يزمع                

 . إجراء مثل هذه التغيريات
وينـبغي إيـالء االهـتمام لفهـم وجهـات نظر األفراد أو اجملموعات              

ففـي أفضل األحوال ميكن أن يسّهل       . الذيـن ال يوافقـون عـلى الـتعداد        
جهات نظرهم، وهي مهمة صعبة   هـذا لعملـية التواصل السعي لتغيري و       

ــيه ألســباب فلســفية    ويف أســوإ األحــوال  . بالنســبة ملــن ال يوافقــون عل
تكـون النتـيجة تعـداداً أفضل ختطيطاً من غري املرجح أن يتعّرض لردود      
 .فعل سلبية من جانب األفراد أو اجلماعات يف اجملتمعات احمللية املعنية

السـرية يف بلدان    وميكـن أن تظهـر مشـاكل مـتعلقة باخلصوصـية و           
ــرغم مــن أن الفــروق       ــية عــلى حــد ســواء عــلى ال ــدان نام مــتقدمة وبل

 .احلضارية ميكن أن تؤثّر يف درجة القلق أو االهتمام
وإضـافة إىل هـذا التركـيز اخلـارجي، على هيئات التعداد أن تنظر              
ــدى       ــيت ل ــرفة والتصــورات ال ــارات واملع ــوة وامله ــاط الق ــياً إىل نق داخل

 عملية التشاور الداخلية هذه أن تساعد يف زيادة ومـن شأن  . موظفـيها 
فموقف . الوعـي بالـتعداد وتشـجع املسـاندة له يف داخـل هيـئة الـتعداد        

هــؤالء املوظفــني مــن الــتعداد والــتزامهم الــذايت بتحقــيق نواتــج إجيابــية   
 .مسألة إدارة واتصال وتواصل معا

 ومـن شـأن خمـتلف بيـئات التواصـل واالتصـال أن تواجـه حتدياهتــا       
اخلاصـة عـلى الـرغم من أن احلكومات نادراً ما تواجه هذه التحديات              

لذا، ينبغي النظر يف    . نظـراً التسـاع نطـاق محـالت التوعية بالتعدادات         
ــدرة عــلى      ــية والق ــراءة والكــتابة والسياســة واجلغراف ــام بالق قضــايا اإلمل

 . الوصول إىل وسائل اإلعالم وأثر اعتقادات حمّددة
 ومتنوعة من القضايا اليت ميكن أن تؤثر يف         وهـناك جمموعة واسعة   

. محلـة الدعايـة للتعداد، ويعترب حتديدها جزءاً هاماً من حتليل األوضاع           
ــة      ــية املهّم ــد القضــايا التال ــبلدان حتدي ــيان ذلــك، جــرى يف بعــض ال ولب

 :لعناصر اجلمهور العام
 خصوصية وسرية املعلومات املعطاة؛   )أ( 
ــا إذا كانــت املعلومــات  ) ب( ــنها   م ــيت مت تقدميهــا اســتفيد م  ال

 ؛)انظر الفصل األول، القسم ألف(

 تكلفة التعداد؛  )ج(
إمكـان اسـتعمال معلومـات الـتعداد لغـري أغراض التعداد           )د (

 أو ألغراض أخرى غري مالئمة؛
القضـايا الـيت تـثريها جمموعـات الضغط بشأن تضمني أو             ) هـ(

 إبعاد مواضيع حمّددة من التعداد؛
 ب تضمني االسم والعنوان يف استمارة التعداد؛طل ) و (
 قلق من تدخل حكومي حمتمل يف اخلصوصيات؛ ) ز (
أمـــاكن حصـــول األفـــراد عـــلى معلومـــات إضـــافية عـــن  ) ح(
 .التعداد

  بيان األهداف )ج(
تســتهدف محلــة الدعايــة مســاندة عملــية الــتعداد واحلصــول عــلى  

 :ةنتيجة جيدة النوعية من خالل اإلجراءات التالي
 تنظيم محلة حبث عن عاملني ميدانيني؛ )أ ( 
 إشراك الفئات املعنية بالتخطيط للتعداد وكسب تعاوهنا؛ ) ب(
 :تنظيم محلة توعية هبدف  )ج(

 تعظيم الوعي مبوعد إجراء التعداد؛  ‘١’
 معاجلة أية قضايا حتتاج اإليضاح؛ ‘٢’
تشـجيع الوعـي بإجـراءات وطـرق احلصـول على             ‘٣’

 املساعدة؛
تشـجيع اجمليبني على األسئلة على التعاون بأقصى          ‘٤’

 .ما ميكنهم
وتتمـثل مهمـة االتصـال والتواصـل يف توفري املعلومات املالئمة يف             
الوقــت الــالزم، وتدعــيم التصــورات اإلجيابــية وإدارة أيــة قضــايا ســلبية 

وينـبغي وضع خطط طوارئ لضمان فعالية إدارة القضايا         . إدارة فّعالـة  
 .السلبية

 حتديد اهليئات املستهدفة ) د ( 
مـع أن اجلمهـور املسـتهدف بالنسـبة للتعداد هو السكان برّمتهم،       
إال أنـه ألغـراض التواصـل واالتصـال ينـبغي إجـراء املـزيد مـن التحليل                  

ومــن شــأن جمموعــة الشــرائح   . وتقســيم الســكان إىل شــرائح مالئمــة  
 يف اإلطار   النهائـية أن تعكـس أيـة جمتمعات حملية حمّددة من األشخاص           

وينـبغي أن جتيب هذه القائمة إجابة       . السـكاين تتطلـب تركـيزاً خاصـاً       
  “مع من نود التواصل واالتصال؟”وافية على السؤال 

فعـلى سـبيل املثال، ميكن أن تكون جمموعة الشرائح املستهدفة ما            
 :يلي

 أجهزة اإلعالم؛ )أ ( 
ــيت ميكــن أن      )ب( ــة ال ــام والشخصــيات العام ــرأي الع ــادة ال  ق

 تساند التعداد؛
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ــيني     )ج( ــزعماء الدينـ ــرين، كالـ ــخاص املؤثّـ ــات األشـ جمموعـ
 واملعلمني والنقابات؛

 الناطقون باللغة الوطنية؛  )د(
 الناطقون بلغات أخرى؛ ) هـ(
 الفئات غري املمثلة بالقدر الالزم يف التعدادات السابقة؛ ) و (
عاين من  اليت ت ) مثل اجملموعات العرقية  (الفئات السكانية    ) ز (

 قيود خاصة جغرافية أو اجتماعية أو اتصالية أو لوجستية؛
 أرباب األسر املعيشية، حسب املقتضى؛ ) ح(
 مستعملي بيانات التعداد؛ ) ط(
 .موظفو هيئة التعداد ) ي(

 بيان الرسائل )هـ(
مــن املــرّجح أن تكــون هــناك عــدة رســائل رئيســية حتــتاج هيــئات 

ــتعداد إليصــاهلا إىل خمــتلف قطا  عــات الســكان هبــدف تعظــيم نواتــج  ال
 . التعداد

 :ومن األمثلة على الرسائل اليت توجه خلارج اهليئة ما يلي
الــتعداد لصـــاحل اجلمــيع ألنـــه أفضــل طـــريقة للتخطـــيط     )أ ( 

 للمستقبل؛
 ملء االستمارة واجب وطين على املواطنني؛ )ب(
 هليئة التعداد وجه إنساين؛ )ج(
ــيوت    )د ( ــزورون الب ــّدادون ي ــار   الع ــات حمــّددة يف إط يف أوق
 التعداد؛
املســـاعدة مـــتوفرة ملـــن جيـــد صـــعوبة يف مـــلء اســـتمارة   ) هـ(
 التعداد؛
 اخلصوصية والسرية حمترمتان؛ ) و (
 تاريخ التعداد ومدة فترته؛ ) ز (
 التعاون إلزامي؛ ) ح(
هــناك عقوبــات للعّداديــن أو املوظفــني الذيــن يســيئون       ) ط(

 .استعمال املعلومات
 استراتيجيات الدعاية )و ( 

ينــبغي أن تســعى اســتراتيجيات حتقــيق أهــداف الدعايــة إىل جعــل 
الـتعداد حدثـاً ذا أمهية قومية وموضوعاً من مواضيع االهتمام واملناقشة          

 .العامني
 :وميكن أن يكون من االستراتيجيات العامة املناسبة ما يلي

 ؛البحث عن العاملني امليدانيني من خالل اإلعالن  )أ ( 
ــة     ) ب( ــبدء محل ــاً ب ــنطاق إيذان ــائع إعالمــية واســعة ال إقامــة وق

، ويتــبع ذلــك إصــدار )عــلى ســبيل املــثال، بــدء احلملــة رمســياً(الــتعداد 
جمموعـة مـن اإلصـدارات اإلعالمـية واملـواد املرجعـية تستعملها وسائل        

 اإلعالم طوال فترة التعداد؛

 :استنهاض الوعي من خالل ) ج(
  يف وسائل اإلعالم؛إعالنات فّعالة  ‘١’
ــيم        ‘٢’ ــالم لتعم ــائل اإلع ــا وس ــوم هب ــة تق ــرامج فّعال ب

 .املعلومات
 حشد التأييد من خالل مساندة من الغري؛   )د(
ــأن الــتعداد والقضــايا       ) هـ( ــتفاعل يف املناقشــات العامــة بش ال

 املتصلة به؛
وضـع محـالت حمـّددة لكل شرحية مستهدفة من السكان         ) و (

  أعاله؛)د(سم حسبما ورد يف الق
تدريـب موظفـي هيـئة الـتعداد عـلى القـيام بعمـل الناطق                ) ز (

 اإلعالمي؛
ــية    ) ح( ــة النموذجـ ــتوقعة واألجوبـ ــئلة املـ وضـــع قوائـــم باألسـ

 املوحدة على القضايا الرئيسية؛
 . رصد املناقشات العامة والتغطية اإلعالمية ) ط(

ــأن     ــيذ بشــ ــتراتيجيات التنفــ ــن اســ ــة مــ ــة جملموعــ ــناك حاجــ وهــ
 . تراتيجيات الدعاية هذه، وهذا ما يناقشه القسم التايل أدناهاس

   تنفيذ استراتيجية الدعاية- ٣
تـــتوقف اســـتراتيجيات أو أســـاليب التنفـــيذ إىل حـــد بعـــيد عـــلى  
خصـــائص الـــبلد املعـــين احلضـــارية واالجتماعـــية واإلداريـــة ووســـائل   

. هاواألمــثلة التالــية منــاذج الســتراتيجيات تنفــيذ ميكــن وضــع  . إعالمــه
وينــبغي عــلى الــبلدان املعنــية تعديــل هــذه الــنماذج تــبعاً ألوضــاعها         

 .اخلاصة
ومـن الـنقاط اهلامـة اليت جيدر ذكرها أن استراتيجية الدعاية ميكن             
ــّد      ــيل الع ــبغي أن تصــل إىل ذروة قب ــراحل خمــتلفة، وين أن تقســم إىل م

 .التعدادي مباشرة

 موظفو هيئة التعداد )أ ( 
 ناملوظفون الدائمو  ‘١’

ينــبغي اطــالع جهــاز موظفــي هيــئة الــتعداد بانــتظام عــلى أنشــطة  
الدعايـة وإعطاؤهم نظرة عامة متهيدية على اإلعالنات واملواد األخرى          

ــا  ــبل توزيعه ــوات     . ق ــنظور اتصــايل، ميكــن أيضــاً توجــيه الدع ــن م وم
 .حلضور هذه اجللسات االطالعية إىل أسر املوظفني

 ينــبغي أن تضــم  وحيــثما وجــدت جــريدة يصــدرها املوظفــون،    
مقـاالت منـتظمة عـن الـتعداد تركّـز عـلى املوظفني العاملني على مهام                

كما ميكن استعمال عروض فيديو من إنتاج املوظفني إّما تبث      . حمـددة 
 .أو توزع على كاسيتات كإضافة لالتصاالت األخرى

 العاملون امليدانيون  ‘٢’
 ألول مرة من    ميكـن أن يـتعّرض العاملون امليدانيون حلملة الدعاية        

 .خالل إعالنات التوظيف اليت تستخدم الجتذاهبم 
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وبعد توظيفهم، ينبغي إعطاء العاملني امليدانيني معلومات مرجعية        
عن محلة الدعاية لكي يكونوا على علم بالبيئة االتصالية اليت من شأهنا            
أن تؤثـر يف عمـلهم يف احلـاالت الـيت يكـون فـيها املشرف مشاركاً يف                  

 .  مواد الدعاية أو جزءاً منهاتوزيع بعض
ومـن املهـم أن تعطـى للعاملني امليدانيني تعليمات بشأن إجراءات            

ومـن املقترح أن يقوم     . معاجلـة طلـبات املقـابالت مـع وسـائل اإلعـالم           
 .مدير االتصاالت باملوافقة على هذه الطلبات قبل تنفيذها

 شرائح اجلمهور العام  )ب(
عن التعداد لشرائح اجلمهور العام هناك العديد من فرص اإلعالن      

ولـيس من املمكن أن يكون املرء قادراً   . خاصـة بكـل بلـد مـن الـبلدان         
ــنة نظــراً لســعة نطــاق االحــتماالت   . عــلى التوصــية باختــيار فــرص معّي

وينبغي النظر يف كل فرصة بعناية لضمان مالءمتها للرسالة اليت تسعى           
ثما كان هلا منافع تكلفة   محلـة الدعايـة إليصـاهلا وضـمان اسـتعماهلا حي          

وينـبغي أن تصـل الدعايـة املوّجهة للجمهور العام ذروهتا قبيل            . إجيابـية 
وميكـن أن تشـمل بعـض أمـثلة األساليب الرئيسية           . وأثـناء عملـية العـدّ     

 :بشأن اجلمهور العام ما يلي
 كتّيب معلومات؛ )أ ( 
 إعالنات وسائل اإلعالم؛ ) ب(
  احمللية؛إعالنات خدمات اجملتمعات  )ج(
 إتاحة املتحّدثني لوسائل اإلعالم واجملتمع احمللي؛  )د (
 امللصقات والكتب اهلزلية؛ ) هـ(
 وضع عالمة وشعار للتعداد ؛ ) و (
ــكانية      ) ز ( ــرائح السـ ــن الشـ ــية مـ ــر الرئيسـ ــتأثري يف العناصـ الـ

 .املستهدفة
 .وفيما يلي حبث لكل من هذه األساليب

 كتّيب املعلومات ‘١’
ــتعداد لألســر املعيشــية     ميكــن حتضــ  ــب إليضــاح أغــراض ال ري كتّي

ومن شأن هذا   . وإتاحـة الرسـائل األخـرى حسـب طلـب هيـئة التعداد            
الــنهج أن يكــون أكــثر فــائدة يف حالــة العــّد الــذايت نظــراً ألن القــائمني 
ــنهج املعــتمد      بإجــراء املقــابالت يوضــحون هــذه التفاصــيل يف إطــار ال

 .لديهم

 م إعالنات وسائل اإلعال  ‘٢’
ميكن أن تكون اإلعالنات من النوع املدفوع رمسه وأن توضع يف           

. كافــة أشــكال وســائل اإلعــالم، شــاملة اجلــرائد واإلذاعــة والــتلفزيون 
ــبغي أن خيــتار بعــناية مقــدار املــوارد الــيت ختصــص لكــل نــوع مــن      وين

توارخيها وأماكنها نسبة   (وسـائط اإلعـالم وتفاصـيل وضـع اإلعالنات          
ــنوع   ــن وســائط اإلعــالم  إىل عناصــر ال ــك عــلى أســاس   ) املعــين م وذل

 . مشورة من متخصصني باالتصاالت يف البلد املعين
وينـبغي أن تكـون اإلعالنات من تصميم ووضع متخصصني وأن           
تتضّمن بعض البحوث االختبارية للشرائح السكانية املستهدفة لضمان        

 .مالءمة الرسالة املبثوثة

 ليةإعالنات خدمات اجملتمعات احمل  ‘٣’
يف بعــض احلــاالت، تــدرك وســائل اإلعــالم قــيمة الــتعداد بالنســبة 

. للـبلد املعـين فتقوم ببث إعالنات جمانية إضافة لتلك اليت يدفع مقابلها           
 : وميكن أن تشمل ما يلي

 بيانات من موظفي وسائل اإلعالم؛ )أ ( 
اسـتعمال قصـص شـّيقة عـن الـتعداد يف نشـرات األخبار           ) ب(

 وما مياثلها؛
 .تضمني أخبار التعداد يف الربامج العادية كاملسلسالت  )ج(

ومـن شـأن استعمال النشرات اإلعالمية أن يسّهل كثرياً احلصول           
عـلى هـذه الفـرص الطـالع احملـّررين والصـحفيني على آخر األحداث               

وبالـتعاون مـع وسـائل اإلعـالم هبذه الطريقة، من األرجح            . يف الـتعداد  
 .تعدادأن تتعاون بدورها مع هيئة ال

 إتاحة املتحّدثني لوسائل اإلعالم واجملتمع احمللي  ‘٤’
مـن املهـم حتديـد جمموعـة من الناس من داخل هيئة التعداد أو من      
وزارات حكومـية أخـرى لديهـم مهـارات حتـّدث ممـتازة للمساعدة يف         
تشـجيع الـتعداد والقضـايا املتصـلة بـه مـن خـالل املقـابالت والعروض                 

إتاحة دورات تدريب حمّددة لتشجيع واستعمال    كما ينبغي   . اإلعالمية
 . الردود على قضايا التعداد

ــبغي إعطــاؤهم     ولضــمان أن املــتحّدثني يعطــون صــورة متســقة ين
 .جمموعة من األجوبة النموذجية املوّحدة على األسئلة املتوقعة

 امللصقات والكتب اهلزلية   ‘٥’
ــا تســتخدم امللصــقات ا     ــبلدان، عــادة م ــد مــن ال ــة يف العدي جلداري

والكتـب اهلزلـية كأسـلوب مـن أسـاليب إيصـال جمموعـة مـن الرسائل                 
وحيثما كان هذا ما    . االجتماعـية ورسـائل ذات أمهـية عامة للجمهور        

حيـدث عـادة فقـد يكـون هـذا النوع من الوسائل فّعاالً جداً يف إيصال                 
 .رسالة التعداد

ني أو املشرف /وميكـن إصـدار كمية من امللصقات ملديري املناطق و         
 . لوضعها يف األماكن املالئمة يف مناطقهم
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  يف الضفة الغربية وقطاع غزة١٩٧٧استراتيجيات الدعاية لتعداد عام 

ــام    ــداد ع ــراض تع ــب اإلحصــاء املركــزي       ١٩٩٧ألغ ــتخدم مكت ــزة، اس ــية وقطــاع غ  يف الضــفة الغرب
 :الفلسطيين استراتيجيات دعاية خمتلفة شاملة ما يلي

واســتهدفت هــذه .  منــتظمة كــل شــهر حلــوايل ســنتني قــبل الــتعداد أصــدرت نشــرات إخــبارية •
 النشرات موظفي مكتب اإلحصاء واملنظمات احلكومية وغري احلكومية ووسائل اإلعالم؛

وأنشئت جلنة دعاية مركزية تشرف . مت تعـيني منسـق دعايـة لكـل حمافظة وشكّلت جلان دعاية          •
 على تنفيذ محلة الدعاية؛

.  أثــناء تنفــيذ العمــل املــيداين الــتعدادي    “الــتعداد واجملــتمع ” بعــنوان أصــدرت بانــتظام جملــة   •
  نسخة؛١٠٠ ٠٠٠واستمرت مدة ثالثة أشهر ووزعت 

وزعـت كّراسـات عن أنشطة التعداد، وكان مضمون الكراسات وتوزيعها متوقفاً على مرحلة               •
 العمل امليداين التعدادي؛

ومت توزيع أقالم حتمل عالمة التعداد .  وزارة التربية  مت تنفيذ محلة دعاية يف املدارس بالتعاون مع        •
وأتيحـت املعلومـات عـن الـتعداد يومـياً أثـناء اصـطفاف التالمـيذ يف املـدارس وعلى             . وشـعاراته 

 برامج الدوام األسبوعية؛
ــيانات       • ــتعداد والب ــتعداد عــلى شــبكة اإلنترنــت أخــباراً عــن أنشــطة ال تضــمن املوقــع اخلــاص بال

م الرئاسـية ومعلومـات أخـرى متصـلة بالـتعداد باللغـتني العربية واإلنكليزية،               الصـحفية واملراسـي   
 فضالً عن العّد التنازيل للتعداد؛

ومت بثّ سلسلة من اللقاءات     . شاركت حمطات اإلعالم احمللية والوطنية يف محلة الدعاية للتعداد         •
تعملت الكتيبات والكتب واس. حـول الـتعداد على شبكات اإلذاعة والتليفزيون احمللية والوطنية     

وجــرى تنظــيم مســابقة . اهلزلــية، فضــالً عــن الرســومات عــن أنشــطة العمــل املــيداين الــتعدادي 
.  لتقدير عدد السكان يف التعداد، مع جوائز خاصة للفائزين  “مـا هـو عندنا؟    ”تعداديـة بعـنوان     

استبيان ومت إيضاح   . “كأس التعداد ”كمـا نظـم مكتب اإلحصاء مباراة كرة قدم حتت عنوان            
كما استعملت محلة الدعاية املساجد والكنائس واملدارس واجلامعات        . الـتعداد عـلى التليفزيون    

 لتشجيع التعاون مع التعداد؛
مت اختـيار عالمـة الـتعداد يف مسـابقة وطنـية قبل موعد التعداد بعامني، وطبعت على كافة مواد        •

وأنتجت طوابع التعداد واستخدمت    . اتفكما ظهرت على فواتري املاء والكهرباء واهل      . التعداد
 .عالمته يف مكاتب الربيد يف الضفة الغربية وقطاع غزة

 ـــــــــــــــــــــ
 .مكتب اإلحصاء املركزي الفلسطيين: املصدر
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 وضع عالمة وشعار للتعداد  ‘٦’
وميكــن . جنــح العديــد مــن الــبلدان بوضــع عالمــة وشــعار للــتعداد 

وفّعـال وعالمـة ممـيزة يف كافة محالت         وضـع واسـتعمال شـعار بسـيط         
اإلعـالن الوطنـية واحمللـية ويف كافـة أنواع وسائل اإلعالم، كالتلفزيون       

 .والراديو واجلرائد وامللصقات على سبيل املثال
وميكـن أن يركّـز الشـعار عـلى إيضـاح سـبب أمهـية الـتعداد للبلد                  

ــيما يــتعلق بالت       ــم أن يشــارك اجلمــيع ف ــين، وملــاذا مــن امله خطــيط املع
وتشـمل األمـثلة عـلى الشـعارات البسـيطة اليت استخدمت            . للمسـتقبل 

ــتعداد ” ــّم للـ ــل مهـ ــام  ”،“الكـ ــداد عـ ــناء   : ٢٠٠٠تعـ ــاعدة يف بـ املسـ
 وهـو ما استخدم على نطاق واسع       “امشلونـا يف الـتعداد    ” و “املسـتقبل 

 .١٩٩٦يف تعداد جنوب أفريقيا لعام 

ــرائح ا     ‘٧’ ــن الشـ ــية مـ ــر الرئيسـ ــتأثري يف العناصـ ــكانية الـ لسـ
 املستهدفة

تشـمل هـذه األسـاليب طـرق بيان منافع التعداد ألصحاب النفوذ         
وبدورهم ميكنهم تشجيع العناصر    . للحصـول عـلى مسـاندهتم للـتعداد       

وميكن أن تشمل   . اآلخـرين يف جمموعـاهتم عـلى مسـاندة الـتعداد أيضاً           
 :األمثلة على أصحاب النفوذ ما يلي

ســـيني احلكومـــيني احمللـــيني مبـــن فـــيهم السيا(السياســـيني  )أ ( 
 ؛)والوطنيني

 زعماء القرى أو زعماء اجملتمعات احمللية؛ ) ب(
 الزعماء الدينيني؛  )ج(
 املعلّقني يف وسائل اإلعالم؛   )د(
 كبار موظفي اجلهاز البريوقراطي احلكومي؛ ) هـ(
 .كبار رجال الصناعة ) و (

حة أمثلة وينـبغي بصـفة خاصـة تشـجيع الفئـتني األخريتني على إتا          
عـلى الطـرق الـيت اسـتعملت فـيها جمموعـاهتم نتائج التعدادات السابقة               

ويستهدف األسلوب املعتمد بالنسبة ألصحاب     . لصـاحل اجملـتمع احملـلي     
الـنفوذ إقـناعهم ملساندة التعداد بالتحّدث عنه ومساعدته يف أن يصبح            

ــية   دة ومــن بــني الطــرق املفــي . جــزءاً مــن املناقشــات يف اجملــتمعات احملل
ــتعداد      ــتاح وأنشــطة ال ــالت االفت إلشــراكهم يف األنشــطة دعوهتــم حلف

 . وتزويدهم مبواد إعالمية الطالعهم
وميكـن أيضـاً أن يكـون مـن املمكن السعي للحصول على التأييد               
مـن الشخصـيات الـبارزة غـري املشـمولة يف اجملموعة أعاله كالرياضيني              

 أنـه ينبغي التنويه إىل أن       غـري . الـبارزين أو املمـثلني واملطـربني احملـبوبني        
مثالً، العب كرة (هـذه الشخصـيات قـد ال تكون حمبوبة لدى اجلميع         

أو قد ال ينظر إليهم على أهنم       ) القـدم قد ال حيبه أنصار النادي املنافس       
وكما يف جماالت   ). مـثالً، مـاذا يعـرف املطرب عن التعداد؟        (مؤثّـرون   

ــبغي الســـعي للحصـــول    ــة األخـــرى ينـ ــورة محـــالت الدعايـ ــلى مشـ عـ
 .املتخصصني بشأن مدلوالت استخدام مثل هذه الشخصيات

 أساليب بشأن شرائح سكانية خاصة )ج(
قــد تكــون هــناك شــرائح ســكانية حمــددة تتطلــب اهــتماماً خاصــاً  

وميكن أن تشمل األمثلة على . وأساليب خمتلفة عند تنفيذ محلة الدعاية
 :هذه الشرائح ما يلي

 ة اليت يف اجملتمع احمللي؛خمتلف الفئات العرقي )أ ( 
 املسافرون داخل البلد املعين يف يوم التعداد؛ ) ب(
 الزوار األجانب؛  )ج(
 .الذين ال مأوى هلم  )د (

وقـد تتطلـب اخللفية احلضارية املختلفة لدى بعض الفئات العرقية           
يف اجملـتمع احملـلي أسـاليب خمـتلفة لضمان إيصال الرسائل ألعضاء هذه            

اً مـا يكـون إقناع زعماء هذه الفئات بأن نتائج التعداد            وغالـب . الفـئات 
ــزعماء    ) أي ذات صــلة(مهمــة  ــة ألن ال ــئات اســتراتيجية فّعال هلــذه الف

كما إن توجيه املعلومات من خالل . يؤثـرون يف أعضاء الفئة اآلخرين     
الفــئات يف اجملــتمعات احمللـــية ووضــع اإلعالنـــات وتعلــيقات حمـــرري     

) صحف الفئات العرقية، مثالً   (تخصصة  الصـحف يف مـنافذ إعالمـية م       
وميكن أن يكون من بني . وسـيلتان فّعالـتان للتواصـل مـع هـذه الفئات          

الوســائل األخــرى توزيــع النشــرات وصــحائف املعلومــات يف خمــتلف    
 .لغات هذه الفئات العرقية

. وكـثرياً ما يكون من الصعب االتصال باملسافرين يف يوم التعداد          
بترتيب األمر حبيث يتصل العّدادون بالركاب      وميكن التغلب على هذا     

 . والقطارات والعّباراتاحلافالتعند نـزوهلم من 
ــن       ــناس الذي ــان ال ــناك شــك يف أذه ــن احلــاالت، ه ــد م ويف العدي

وميكن . وصـلوا حديـثاً مـن بلـدان أجنبـية بشأن مشاركتهم يف التعداد             
ة التغلـب عـلى هـذه الشكوك باستعمال إعالنات على الرحالت اجلوي           

كما ميكن  . الدولية قرب يوم التعداد هبدف شرح التعداد هلؤالء الناس        
اسـتعمال هـذه الفرصـة لالتصـال بالسكان املقيمني العائدين من بلدان             

وميكن أيضاً  . أجنبية الذين ميكن لوال ذلك أن ال يتأثروا حبملة الدعاية         
 توزيـع نشـرات املعلومـات بلغـات خمـتلفة عـلى الفنادق يف املدن وعلى       

 .الطرق
ومـن املمكن التركيز على مناسبات لفئات حمّددة ميكن أن ال يتم            

ويسـتخدم عدد من البلدان توفّر منافذ    . االتصـال هبـا بأسـاليب أخـرى       
وميكن أن . األغذيـة املدعومـة لالتصـال بالذين ليست هلم عناوين ثابتة     

يكـون هـذا كشك توزيع الشوربة الذي تديره مجعية خريية أو مناسبة             
 ).مثالً، إفطار للمشردين يف يوم التعداد (خاصة
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  يف قريغيزستان١٩٩٩استراتيجيات الدعاية لتعداد عام 

، كانـت اسـتراتيجية الدعايـة الـيت اسـتعملت محلـة إعالمـية نشطة        ١٩٩٩أثـناء تعـداد قريغيزسـتان لعـام       
وشجع .  يف التعداد تستخدم امللصقات والتلفزيون، فضالً عن تنظيم يانصيب جبائزة فيما بني املشاركني          

كما ساعد يف حتقيق اهلدف الرئيسي . هـذا اليانصـيب أعـداداً كـبرية من الناس على املشاركة يف التعداد     
وقّدم رئيس بلدية بشكيك وحكومة سويسرا      . تـأمني التغطـية التامة عملياً للسكان كافة       : للـتعداد وهـو   

 .املساندة هلذا اليانصيب
وبلغ . ١٩٩٩يوليه /ائزته األوىل شقة سكنية صغرية يف متوز      وجـرى سـحب اليانصـيب الـذي كانـت ج          

وختطط احلكومة لسحب يانصيب آخر مستند إىل استبيانات يف هناية عام  .  جائزة ٤٥٠جممـوع اجلوائز    
 . عقب أخذ بيانات التعداد١٩٩٩

لبالد وكـان التأيـيد الـرمسي العـام للـتعداد من جانب الرئيس أكاييف والشخصيات البارزة األخرى يف ا                  
ــية واإلحصــائيني والعّداديــن       ــياً مــن جانــب أجهــزة اإلدارة احملل ــباره عمــالً وطن ــتعداد باعت هامــاً لفهــم ال

 . والعاملني يف التعداد
كما أتاح معظم املساجد مبانيها لعمل    . وقـام رجـال الّديـن أيضـاً بـتقدمي املساندة حلملة الدعاية للتعداد             

 . فرق التعداد
 ــــــــــــــــــــ

 .١٩٩٩جلنة اإلحصاء الوطنية يف قريغيزستان، أغسطس : ملصدرا

 
 

 املدارس )د  ( 

ميكن أن تتيح املدارس فرصة جيدة إليصال الرسالة إىل عدد كبري    
مـن األسر املعيشية وذلك بتزويد املعلمني باملواد الالزمة لتمكينهم من           

ــتعداد       ــوم ال ــرب ي ــتعداد ق ــث عــن ال ــية للحدي . ختصــيص حصــة دراس
الذين (ف من هذا إيصال الرسالة لألطفال لكي ميرروها لذويهم          واهلد

 ).هم مسؤولون عن استيفاء االستمارة أو اخلضوع ملقابلة

واألمـر الرئيسـي يف هـذا اجملـال هو ضرورة إتاحة املواد يف الوقت               
الصـحيح مـن العام لكي ميكن للمعلمني تضمني هذه املواد يف خطتهم             

 .الدراسية

ب تالمــيذ الصــفوف الدنــيا مــن املـــدارس     وميكــن أن ال يســتوع  
االبتدائـية مفاهـيم التعداد جيداً، وقد يكون من األفضل تركيز اجلهود            

 .على الصفوف العليا منها أو على طالب املدارس الثانوية

   خدمات مساندة الدعاية- ٤

هبــدف مســاندة العملــيات امليدانـــية، أنشــأ العديــد مــن الـــبلدان       
مســاعدة يف اإلعــالن عــن الــتعداد وتقــدمي خدمــات مســاندة الدعايــة لل

ويتوقف تنفيذ هذه اخلدمات إىل حد كبري       . املسـاعدة لـلجمهور العـام     
ومع أن األمثلة املدرجة    . عـلى البنـية األساسـية املـتوفرة يف الـبلد املعـين            

أدنـاه قـد ال تنطـبق عـلى العديـد مـن البلدان النامية يف املاضي، إال أهنا                   

وفيما يلي  . يف العديـد مـن هـذه الـبلدان        تصـبح اآلن بسـرعة صـحيحة        
 :مثاالن على هذه اخلدمات

إنشـاء صـفحة للـتعداد يف موقـع هيئة التعداد على شبكة              )أ ( 
 اإلنترنت؛

 .إتاحة خدمة هاتفية للّرد على االستفسارات ) ب(

 اإلنترنت )أ ( 
ازداد كـثرياً عـدد الناس الذين يتصلون بشبكة اإلنترنت يف اآلونة            

ومـع أن الـبلدان املتقدمة استحوذت على أكرب زيادة، إال أن           . األخـرية 
عـدد الناس الذين يتصلون هبا يف البلدان املتطورة يف ازدياد سريع، مع              

 .املزيد من االزدياد يف السنوات املقبلة
ــئات الــيت تطــور صــفحة خاصــة هبــا عــلى اإلنترنــت      وميكــن للهي

وميكن وضع . ة له اسـتخدام هذه الصفحة لإلعالن عن التعداد والدعاي 
كافــة املــواد املتضــمنة يف أنــواع الدعايــة األخــرى عــلى صــفحاهتا عــلى 

كمــا ميكــن أن توضــع علــيها األســئلة الشــائعة عــن الــتعداد  . اإلنترنــت
وميكــن حتديــث واســتكمال هــذه املعلومــات باســتمرار مــع . وأجوبــتها

 .إدراك هيئة التعداد للقضايا اليت يثريها اجلمهور العام

  االستفسارات اهلاتفية خدمة )ب(
تتـيح خدمـة االستفسـارات اهلاتفية نظاماً ميكن من خالله لألفراد            
ــتعلق بأســئلة حمــّددة بشــأن اســتمارة        ــيما ي احلصــول عــلى املســاعدة ف
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. الـتعداد، وتوجـيه أسـئلة عـن الـتعداد أو اإلبـالغ عـن مشاكل ميدانية                
ا إيصال  وينبغي عليه . “اخلط الساخن ”وغالـباً مـا تسمى هذه اخلدمة        

لذلك، من  . الرسـالة ذاهتـا الـيت توصـلها محلـة االتصـال العامـة للـتعداد               
 .املالئم تضمينها يف هذا الفصل

وينــبغي، حيــثما كــان ذلــك ضــرورياً، توفــري املســاعدة للمتصــلني  
وقـد يتطلـب هذا مساعدة من       . بكافـة اللغـات الشـائعة يف الـبلد املعـين          

ــتم االتصــال هبــم هاتفــياً   ــيح خدمــة اخلــط  كمــا مي. تــرامجة ي كــن أن تت
الســـاخن املســـاعدة لـــلمعاق مسعهـــم ونطقهـــم عـــن طـــريق الفـــاكس   

 .والرسائل املسجلة هاتفياً
وحيـثما كانـت القضـايا املـثارة عـلى اخلـط الساخن تتطلب اختاذ               

فعلى سبيل املثال، مضي عدة أيام دون أن        (العـاملني يف العّد إجراء ما       
 على هذا اخلط التعاطي مع ، ميكـن للعاملني  )جيـري عـّد أسـرة معيشـية       

إجــراءات اتصــال أخــرى إلثــارة هــذه املواضــيع مــع العــاملني امليدانــيني 
 .املعنيني

وتقـلّ أمهية خدمة اخلط الساخن حيثما اعتمد هنج املقابالت ألنه           
ينـبغي أن يكـون الذي جيري املقابالت قادراً على اإلجابة على العديد             

كما إن لعملية املقابلة    . جراءاتهمـن األسـئلة بشـأن اسـتمارة الـتعداد وإ          
حدوداً واضحة فيما يتعلق بإشراك عناصر األسرة املعيشية، بينما ميكن 
لـنهج العـّد الذايت أن يثري تساؤالت عن مواعيد الزيارات اليت يقوم هبا              

ــات وعــن مســؤوليات عناصــر األســرة املعيشــية    ومــع . جــامعو اإلجاب
فــري خدمــة اخلــط الســاخن  ذلــك، ينــبغي أن تــنظر كافــة الــبلدان يف تو 

 .كآلية مساندة
وال يتردد املعتادون على اخلدمات اهلاتفية يف استعمال هذه اآللية          

وميكـن أن يؤدي هذا إىل الطلب الكبري على       . للوصـول إىل املعلومـات    
هـذه اخلدمـة، غـري أنـه لـيس مـن املـرّجح أن تكـون لـدى هيـئة التعداد                 

ولذا، تعترب املساعدة   . روريةاخلـربة الداخلـية إلتاحـة هـذه اخلدمـة الضـ           
وقد . من مؤسسات اهلاتف يف البلد املعين ضرورية إلتاحة هذه اخلدمة

 .تتخذ هذه املساعدة شكل العقد الرمسي لتوفري هذه اخلدمة

 االستراتيجيات ‘١’
ــلخط الســاخن أن يكــون إمــا مركــزياً أو غــري مركــزي    . ميكــن ل

 :وتكمن مزايا اخلط الساخن املركزي فيما يلي
 يتيح أكرب احتمال ألن تكون اإلجابات املعطاة موّحدة؛ )أ ( 
 يتيح وفورات احلجم نظراً للنطاق الواسع؛ ) ب(
حيــرر موظفــي إدارات املــناطق مــن عــبء تســيري وإدارة    )ج(

 خط ساخن؛

يتــيح زيــادة كفــاءة وفعالــية تدريــب العــاملني عــلى الــرد    )د (
 .على املكاملات

 : املركزي فهيأما منافع اخلط الساخن غري 
ــن       )أ (  ــوّزع الطلــب عــلى خدمــات الشــبكة عــلى عــدد م ت

املواقع أكرب مما يف حالة املركزية، مما خيفض احتمال فرط محل الشبكة            
 احمللية؛
ازديـاد احـتمال قـدرة العاملني على اخلط على الرد على             ) ب(

 .قضايا خاصة مبنطقة حمّددة
ومع أنه  . آلخرمسـاوئ كل من النهجني هي عكس مزايا النهج ا         

ينـبغي عـلى كـل بلـد أن يتوّصـل إىل تقديـر لتوازن اآلراء، من املمكن                  
القـول أن مـيزة األسـئلة املوّحـدة ووفـورات احلجـم مهمـة وتربر جعل                

 .هذه اخلدمة مركزية
مثـلما ينطبق على كافة جوانب التعداد األخرى، ينبغي أن يكون           

 خاصة، جيب أن    بصـورة . هـذا اجلانـب مـن العملـية خاضـعاً لالختـبار           
خيضـع الختـبار احلمـل للتأكّد من أن شبكة االتصاالت ميكن أن تقوم           

وإىل الدرجـة املمكنة، ينبغي أن      . بعمـلها حتـت أمحـال الـذروة املـتوقعة         
يشـجع هـذا االختبار النوع من االستفسارات اليت تثار يف التعداد وأن             

 .تكون من كافة مناطق البلد املعين
 سـاخن، ينـبغي عـادة اإلعـالن عنها          وحيـثما أقيمـت خدمـة خـط       

ولـذا يعتـرب مـن مسـؤولية هيئة التعداد أن يتم الرد             . عـلى نطـاق واسـع     
ومن بني اخليارات اهلامة للمساندة إتاحة . قدر اإلمكان على املكاملات  

القدرة على إضافة املزيد من املواقع للخط الساخن حيثما كان الطلب  
 .أكرب من استطاعة املواقع املقامة

قـد يكـون مــن املمكـن إتاحــة خدمـة الطـوارئ هــذه عـن طــريق       و
وهذا . حتويـل قسـم مـن املكاملـات إىل املكاتـب الدائمة يف هيئة التعداد        

مـن غـري املـرغوب فـيه ألنـه قـد يؤثـر عـلى عمل هيئة التعداد ويتطلب                    
اسـتخدام موظفـني غـري مدّربني، مما يقضي على ميزة رئيسية من مزايا              

 .هنج املركزية
 أن يعمـل اخلـط السـاخن طوال مدة عمل العّدادين، ومن         وينـبغي 

حيث أن عدداً من املكاملات قبيل      (األفضل استمراره بضعة أيام بعدها      
هنايـــة تلـــك الفـــترة يـــتعلق بعـــدم اتصـــال العّداديـــن بأصـــحاب تلـــك   

ويف التعداد الذي يعتمد العّد الذايت يقوم العديد من الناس          ). املكاملات
ولـذا، مـن املهـم أن يكون اخلط         . تعداد يف املسـاء   باسـتيفاء اسـتمارة الـ     

. السـاخن مفـتوحاً يف ذلـك الوقـت للـرد عـلى األسـئلة سـاعة ورودها                 
كمــا ينــبغي أن يؤخــذ يف االعتــبار اخــتالف مــناطق التوقيــت يف الــبلد  

 .الواحد
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  يف زامبيا١٩٩٠استراتيجيات الدعاية لتعداد عام 

وأجري التعداد . كان واملساكن على مستوى األقاليم واملناطقأجريـت محلـة دعايـة يف زامبيا لتعداد الس     
 ٩ففي زامبيا   . ١٩٩٠، إال أن محالت الدعاية للتعداد انطلقت منذ يناير          ١٩٩٠يف أغسـطس من عام      

وكانـت حلقـة العمـل الـيت نظمـت لـيوم واحـد يف كل من املناطق تستهدف خلق               .  مـنطقة  ٥٧أقالـيم و  
كمـا نظّمت حلقات    . مـيني والـزعماء التقلـيديني وقـادة الـرأي العـام           الوعـي لـدى كـبار الرمسـيني احلكو        

العمـل الطالع املشاركني فيها على تنظيم وخطط إجراء التعداد ولتكون األساس لوضع محالت دعاية                
أكـثر فعالـية يف كـل مـن املـناطق لضمان أقصى حد من التعاون من جانب عناصر اجلمهور العام خالل        

 .عملية العّد
كما . ظر عـن حلقـات العمل، استخدمت برامج اإلذاعة والتلفزيون إليضاح أهداف التعداد            وبغـض الـن   

واستخدم موظفون حكوميون ورؤساء . أنـتج عـدد مـن امللصـقات مت توزيعهـا عـلى كافـة مناطق البالد              
 وقّدمت وزارة اإلعالم. القـرى وزعمـاء القـبائل واملعـلمون كوكالء اتصال لتوزيع مواد الدعاية للتعداد     

وقام موظفو الوزارة بترمجة . واإلذاعـة املسـاعدة يف محلـة الدعايـة جنباً إىل جنب مع نظام اإلعالم برمته       
وقد أذيعت  . وكان معظم برامج التلفزيون باللغة اإلجنليزية     . بـرامج الـتعداد اإلذاعية إىل اللغات املختلفة       

 . هذه الربامج عدة مرات يومياً
يف خطـاب ألقـاه على األمة شرح فيه أمهية التعداد وحثّ الناس على             وأطلـق رئـيس اجلمهوريـة الـتعداد         

 يف حلقات العمل، ١٩٩٠ومت توزيع قمصان حتمل عالمة تعداد عام   . الـتعاون مع العاملني على التعداد     
 . كما وّزعت على العاملني على التعداد يف إطار محلة الدعاية
والشــارات ) الــتقاومي(سـيارات والــروزنامات  واسـتخدمت مــواد الــتعداد شـاملة القمصــان وملصــقات ال  

وأجريـت مقـابالت إذاعـية وتلفزيونـية بانـتظام مـع مدير التعداد ليجيب             . لتشـجيع املشـاركة يف الـتعداد      
 .على األسئلة املطروحة ويوضح القضايا املتصلة بعمليات التعداد

 ـــــــــــــــــــــ

 .امة لألمم املتحدةالشعبة اإلحصائية التابعة لألمانة الع :املصدر

 

 جهاز العاملني والتدريب ‘٢’
مـن الضروري إشراك جهاز العاملني، إّما من جانب هيئة التعداد           
ــتم        ــتوقّع وأن ي ــب امل ــاء بالطل ــتعاقدة، يف الوف ــة امل ــب اجله ــن جان أو م
تدريـب بعـض العناصـر االحتياطـيني للمسـاعدة يف معاجلة الطلب غري               

 . املتوقع

ــة موّحــدة عــلى األســئلة   ومعظــم العــاملني مؤقــ  تون يعطــون أجوب
وهــي تغطــي قضــايا مــثل معــاين األســئلة الــيت يف        . الشــائعة املــتوقعة 

على سبيل املثال، مىت يصل العّداد   (االسـتمارة وقضـايا إجرائية بسيطة       
ــا     ). إىل مســكننا؟ ــيت يعاجله ــة عــلى معظــم األســئلة ال ــع أن األجوب وم

إيصــال هــذه األجوبــة العــاملون صــرحية وواضــحة، فــإن القــدرة عــلى  
ومن املستحسن . بطريقة مهذبة حتقق الكفاءة مهارة حتتاج إىل تدريب  

حيـثما كـان مـن املمكـن اسـتخدام عـاملني لديهـم اخلـربة السـابقة مـن           
 .خطوط ساخنة أخرى أو من محالت التسويق على اهلاتف

والبد أن يكون هناك عدد من املكاملات الصعبة من أشخاص إما           

وعلى . اً أو عدوانيون أو أن املواضيع املعنية أكثر تعقيداً        أهنـم أكـثر قلق    
هيـئة الـتعداد إتاحـة عـاملني ذوي خـربة للرد على مثل هذه املكاملات،           
بغـض النظر عما إذا كانت اهليئة أو اجلهة املتعاقدة هي اليت تقيم اخلط              

 .الساخن
وينـــبغي أن يغطـــي التدريـــب الـــذي يـــتاح للعـــاملني عـــلى اخلـــط 

املعرفة ) ب( أوضـاع العمل وأساليب اهلاتف األساسية و  )أ( السـاخن  
 . بالتعداد واستفسارات حمّددة

وميكـن اعتـبار التدريـب العمـلي قـبل القـيام بـأول نوبة عمل للرد                 
فهـو يسـّهل تعزيز األساليب وبث األنباء      . عـلى املكاملـات هنجـاً مفـيداً       
 .عن آخر الوقائع يف التعداد

 إدارة الطلب  )ج(
طلـب عـلى اخلـط السـاخن اعتبار أساسي ينبغي النظر فيه             إدارة ال 

ففي معظم البلدان، لن . عـند تصـميم اخلـط السـاخن ألغـراض التعداد        
يكـون ممكناً، من الوجهة اللوجستية ألي مركز تلقي مكاملات، بغض           
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الـنظر عـن جـودة ختطـيطه وتـزويده بـاملوارد، تلقي عدد كبري جداً من         
ــيه   ــتعداد موضــوع نقــاش عــام   املكاملــات ميكــن أن يــرد إل إذا أصــبح ال

وبـذا تكـون املهمة إدارة الطلب على خدمات اخلط الساخن           . رئيسـي 
 .قبل كل شيء

 :ومن بني التوصيات احملّددة لتخفيض الطلب ما يلي
ضـرورة احـتواء كتّيـب املعلومـات عـلى أجوبـة واضحة              )أ ( 

مية للتعداد  ومقـنعة لعناصـر األسـر املعيشـية الذين تقلقهم الطبيعة اإللزا           
 والسرية واخلصوصية؛

ضــرورة اشــتمال كتّيــب املعلومــات عــلى ردود موّحــدة   ) ب(
عـلى االستفسـارات عـن القضـايا اإلجرائية الشائعة كتواريخ فترة مجع        
البـيانات، والـرد الـذي ينـبغي أن يعطـيه الذين كانوا غائبني عن بيوهتم       

 ليلة التعداد؛
الدعاية العامة للتعداد   ضرورة شرح املواضيع السابقة يف       )ج(

 . وتعزيز العّداد هلا عند إيصاهلا
وميكن أن يكون اخلط الساخن جزءاً أساسياً من عمليات التعداد          

كما ميكن أن يلعب دوراً هاماً يف       . وأن يـؤدي خدمـة هامـة للجمهور       
ــرية    ــتهم إىل أن السـ ــتعداد وطمأنـ ــة إىل الـ ــلجمهور احلاجـ أن يؤكّـــد لـ

 .واخلصوصية مضمونتان
   املوازنة- ٥

 .من شأن موازنة محلة الدعاية أن تتفاوت بتفاوت احلمالت
وتشـمل العوامـل اهلامـة اليت ينبغي النظر فيها عدد مرات حدوث             
الـتعداد ، وكمـية ونوعية الدعاية اليت جتريها هيئة التعداد يف الفترة بني       

ة الـتعداد والـذي يلـيه، واملـوارد الـيت ميكن االستعانة هبا بأسعار مدعوم      
 .وحجم السكان) مثالً، املنافذ اإلعالمية اليت متلكها احلكومة(

وميكن أن يكون لالستثمار يف االتصاالت اجلّيدة أثر حقيقي على 
ومـن املهم إدراك هذا عند وضع       . نوعـية البـيانات الـنامجة عـن الـتعداد         

ومـن املستحسـن أن يـتم حتديـد املوازنة النهائية بعد            . مشـروع املوازنـة   
ألن ذلك يتيح   ) شـامالً الـبحوث األّولية عن السوق      (املـبكّر   التخطـيط   

أساســاً أفضــل يــتم مبوجــبه الســعي للحصــول عــلى موافقــة إدارة هيــئة  
ومـن شـأن هـذه املعلومـات اإلضـافية أن تكون ذات قيمة يف               . الـتعداد 

أو هيئات /حتديـد األطـر العريضـة لإلعـالن عـن اجللسـات اإلعالمـية و           
 .االتصاالت

   التقييم- ٦
ــية       ــة كعمل ــة الدعاي ــيم محل ــئات تقي ــرى اهلي ــن املستصــوب أن ت م

 .مستمرة منذ بداية احلملة وحىت التقييم الشامل
 :وما يلي أساس مقترح لنهج التقييم اجلّيد للدعاية

 وضع أهداف قابلة للقياس؛ )أ ( 
 قياس الوقائع اإلعالمية؛ ) ب(
 .قياس أثرها على الشرائح السكانية املستهدفة  )ج(

كـن أن يشـمل قـياس الوقـائع اإلعالمـية مؤشرات مثل التغطية              ومي
ومن . الكلـية أو الوقـت اإلذاعـي املخصـص للرسـائل املـتعلقة بالـتعداد              

شــأن قــياس األثــر أن يشــمل القــدرة عــلى تتــبع الــتحوالت يف الوعــي   
، وصــلته بالرســالة الــيت تــنقل )إجيــايب أو ســليب أو حــيادي(اجلمــاهريي 

 . ائح املستهدفة إىل عدد مرات بث الرسالةونسبة الوصول إىل الشر
واملعلومـــات التقييمـــية الداخلـــية وال ســـّيما الـــيت تـــتلقاها وحـــدة 

 .االتصاالت والعاملون امليدانيون مفيدة أيضاً
ومـن شـأن اسـتمرار التقيـيم والتعديل خالل عملية العّد التعدادي       

محلــة مــن خــالل حبــوث التتــبع واإلدارة الديناميكــية ضــمان أن تنفــيذ   
ولتســهيل حــدوث ذلــك، مــن . الدعايــة يســري عــلى الطــريق الصــحيح 

 .الضروري اعتماد أساليب تنفيذ مرنة هبدف تعظيم النواتج
ومــن املالئــم أثــناء إقامــة األنظمــة لتقيــيم جهــود االتصــال اعــتماد  
مـنظور طويـل األجـل والـتأكد من إمكان استمرار قياس الوعي طوال              

ن الطـريقة املنهجـية تسّهل املقارنة بني        الفـترة مـا بـني الـتعدادين، وكـو         
 .التعدادات

وينبغي اعتبار نتائج هذا التقييم التفصيلي حلملة الدعاية جزءاً من          
عملـية التقيـيم الشـاملة للـتعداد، والتوّصـل إىل تقديـر ملـا ميكـن حتسينه                  

وجيـب أن يـنظر إىل تقيـيم محلـة الدعايـة على أنه مقبول إذا                . مسـتقبالً 
 .وتقدير دوره الرئيسي يف جناح التعدادكان يراد فهم 

   التعيينات والتعويضات-باء 
   مقدمة- ١

يف بعـض البلدان، تتطلب العمليات امليدانية مئات آالف العاملني          
ــنوعة   ــية كــبرية ومت ــيس معظــم هــؤالء  . املنتشــرين يف مــناطق جغراف ول

)  أسابيع مثالً، ثالثة (العـاملني مطلوبـني إالّ لفـترة العـّد القصـرية نسـبياً              
ففي . ولذلـك تكـون عالقـتهم هبيـئة الـتعداد ضـعيفة يف أحسن أحواهلا              

بعض البلدان، ميكن تعيني هؤالء العاملني من بني اجلمهور العام، بينما 
يف الـــبلدان األخـــرى ميكـــن اســـتخدام موظفـــي الـــوزارات احلكومـــية  

 ).مثالً، املعلمني(األخرى 
وظيف الوصول إىل   وينـبغي أن يكـون اهلـدف الرئيسـي لعملـية الت           

أشـخاص قادرين على القيام مبهامهم يف خمتلف أماكنهم بأعداد تكفي           
 .لكافة املناطق اجلغرافية

ومـــن شـــأن نوعـــية محلـــة التوظـــيف أن تؤثـــر مباشـــرة يف نوعـــية 
ــتعداد      ــاح ال ــتايل يف جن ــا وبال ــتم مجعه ــيت ي ــيانات ال ــة  . الب ــع أن محل وم

لضمان جناح التعداد،   التوظيف اجليدة ليست وحدها بالضرورة كافية       
إال أن احلملــة الســيئة التنفــيذ البــد أن تــؤدي إىل مشــاكل وتــزيد مــن    

 .احتمال فشل التعداد
وملقـدار الـتعويض الـذي يدفـع للعـاملني امليدانـيني أثر مباشر على               

ومن الضروري تطمني العاملني بأن التعويض سيكون       . محلـة التوظيف  
النســبة ملهــام مــن نــوع ممــاثل منصــفاً وعــادالً مقارنــة بأســعار الســوق ب

 . تقريباً، وأنه متالئم مع مقدار وصعوبة العمل الذي يقومون به
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وإن مل يـتم ذلــك، تنشــأ صــعوبات يف توظـيف العــدد الكــايف مــن   
 .العاملني األكفاء

ويف بعـض البلدان، اليت يستخدم فيها موظفو الوزارات احلكومية          
 تكــون التعويضــات وينــبغي أن. األخــرى، تدفــع هلــم تكالــيف مــياومة

منصــفة وعادلــة مبــا ميكّــن العــاملني مــن القــيام بواجــباهتم عــلى أحســن  
 .وجه

   التوظيف- ٢

قـبل أن يـنظر يف محلـة التوظـيف يكون قد مت وضع هيكل ونسبة                
ــية    ــيات امليدان ــاملني يف خمــتلف مراكــز العمل ــثاين،  (الع انظــر الفصــل ال

 ).القسم باء الذي يبحث يف هيكل قوة العمل

وة الرئيسـية األخـرى العاملـة عـلى محلة التوظيف هي أساس             والقـ 
ــثاين، القســم ألــف الــذي    . العــّد وهــذا مــا متــت مناقشــته يف الفصــل ال

 .يبحث يف وضع أساس العّد

 حتديد عدد العاملني امليدانيني )أ ( 
اخلطــوة األوىل يف محلــة التوظــيف حتديــد عــدد العــاملني امليدانــيني 

. ذلــك باعــتماد هنــج مــن القــاعدة إىل القمــةوميكــن القــيام ب. املطلوبــني
وحتديد العدد الالزم من   ) عادة العّداد (وهـو يعـين الـبدء بأدىن مستوى         

وميكـن بعـد ذلـك تطبيق إحصاءات عبء         . العـاملني يف هـذا املسـتوى      
وميكن تكرار هذا بالنسبة    . العمـل للتوّصـل إىل عدد املشرفني الالزمني       

 .ةلكافة املستويات يف هرمية اإلدار

 عدد العّدادين ‘١’
فكــلما . يــتوقف عــدد العّداديــن املطلوبــني عــلى طــول فــترة العــدّ  

وعــادة مــا . قصــرت فــترة العــّد كــلما ازداد عــدد العّداديــن املطلوبــني  
لـذا، ميكـن اســتخدام   . يكـون العـّداد مسـؤوالً عـن مـنطقة عـّد واحـدة       

دد الكلي  العـدد الكلّـي ملناطق العّد يف البلد املعين كمنطلق لتحديد الع           
مثالً، التقديرات  (وميكن استناد التقديرات األّولية     . للعداديـن الالزمني  

إىل عدد مناطق العّد يف التعداد السابق       ) الالزمـة لوضـع املوازنة األّولية     
ــزيادة الســكانية     ــّدل ال ــه حســب مع ــع تعديل ــذه   . م ــث ه وميكــن حتدي

ا أو الــتقديرات األّولــية حســب تطــور تصــاميم مــناطق العــّد وخــرائطه 
 .إجراءات إدراج األسر املعيشية

ولكــن مــع أن نســبة عــّداد واحــد لكــل مــنطقة عــّد تعتــرب نقطــة     
انطـالق مفـيدة، حتـتاج هـذه األرقـام إىل الـتعديل مبـا يأخذ يف االعتبار                  

 :الفروق يف الزيادة يف األرقام املتوقعة من

 مناطق العّد املنفردة اليت تتطلب أكثر من عّداد واحد؛ )أ ( 

مـناطق العـّد املـتعّددة اليت تقرن معاً لتشكيل عبء عمل             ) ب(
 لعّداد واحد؛

فــئات الســكان الـــيت تتطلــب اهـــتماماً خاصــاً وبالـــتايل       )ج(
 عّدادين إضافيني أو متخصصني؛

املســاكن اخلاصــة يف مــناطق العــّد الــيت ميكــن أن تتطلــب   )د (
والفنادق وميكن هلذه املساكن أن تشمل املستشفيات       . عـّداداً منفصـالً   

 وثكنات القوات املسلحة أو السجون؛
العــاملني االحتياطــيني الذيــن ميكــن اســتخدامهم كــبدائل  ) هـ(

 .عن العاملني الذين ال يتمكنون من إجناز واجباهتم
وحسـبما ورد أعاله، من الطبيعي لعّداد واحد أن يكون مسؤوالً           

ملية إال أن هـذا يـتوقف إىل حـد بعيد على ع   . عـن مـنطقة عـّد واحـدة     
وميكــن أن ). انظــر الفصــل الــثاين، القســم جــيم (تصــميم مــناطق العــّد 

يكــون لكــل عــّداد مــنطقة عــّد واحــدة إذا كانــت املــنطقة مصــممة مبــا 
وهذا املعيار . يسـتويف درجـة معيارية من اجلهد أو عبء عمل معياري     

. هو مقدار حمّدد من الوقت باأليام وعدد ساعات العمل املتوقعة يومياً          
 :ن يكون مستنداً إىل بعض أو كل ما يليوميكن أ
 معيار قائم وضعه البلد املعين؛ )أ ( 
 مدة فترة العّد؛ ) ب(
التقدير الواقعي لتوفر العاملني يومياً على مدى فترة العّد           )ج(

 :يف ضوء
 الوقت الالزم للوصول إىل املنطقة والعودة منها؛ ‘١’
 ساعات النهار؛ ‘٢’
 يوم العمل املعياري؛ ‘٣’
القـيود املـتوقعة عــلى توفـر العّداديــن؛ عـلى ســبيل      ‘٤’

املـثال، إذا  كـان العّداد متوفرا بدوام جزئي نظراً           
 لعمله يف وظيفة أخرى؛

 .هامش ما للطوارئ ملراعاة األوضاع غري العادية ‘٥’
وهبـدف اختبار كل من مناطق العّد مبوجب هذا املعيار، ميكن أن           

 : التاليةيكون من الالزم النظر يف األمور
 العدد الكلي لألسر املعيشية يف منطقة العّد؛ )أ ( 
 الوقت التقديري املقرر لكل أسرة معيشية؛ )ب(
اخلصـائص الـيت ميكن أن جتعل العّد أكثر صعوبة، شاملة             )ج(

ميكن أن  . اخنفـاض الكثافة السكانية، واملناطق النائية، ووعورة األرض       
يار كــوزن مــرّجح يــزاد أو يكــون مــن األفضــل اإلعــراب عــن هــذا املعــ

 .ينقص مبوجبه الوقت الذي يقرر لكل أسرة معيشية
ومـن الوجهـة املثالـية، يطـبق هـذا املعيار على كل منطقة عّد أثناء       

إال أنه ميكن أن تربز احلاجة      . عملـية التصـميم، قـبل العـّد بوقت طويل         
 :لتعديل أعباء العمل ميدانياً بالطرق التالية

أي أنه ميكن   (ناطق عّد عبء عمل واحد      باعتـبار عدة م    )أ ( 
 إن كانت أقل من املعيار بكثري؛) أن يعّدها شخص واحد
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أي (باعتـبار مـنطقة العـّد الواحـدة عـبء عمـل أو أكــثر        ) ب(
. إذا كانت أكرب من املعيار بكثري     ) أهنـا تتطلـب أكـثر مـن عـّداد واحـد           

 .ومن الوجهة املثالية، ينبغي أن يكون هذا حدثا نادر الوقوع

 عدد املشرفني ومديري املناطق ونواب مديري املناطق ‘٢’
بعــد حتديــد عــدد العّداديــن، مــن املمكــن تــناول اهلرمــية اإلداريــة    

ويبحث القسم باء   . مسـتوى إثر آخر لتحديد عدد املشرفني واملديرين       
مـن الفصـل الثالـث، الـذي يـناقش هـيكل قـوة العمـل، نسـبة العّدادين                   

 .للكل مشرف مبزيد من التفصي
واملبادئ املستعملة يف حتديد العدد املطلوب من هذه املناصب هي 

وكمـنطلق، ينبغي   . ذاهتـا بالنسـبة لكافـة مسـتويات اإلشـراف واإلدارة          
حتديد معيار مستند إىل عدد املستخدمني الذين ينبغي اإلشراف عليهم          

 :ويعتمد هذا املعيار على ما يلي. أو إدارهتم 
  أي معيار قائم؛ )أ ( 
 مقدار الوقت الالزم قضاؤه مع املرؤوسني وجهاً لوجه؛   )ب(
ــباً متصــالً     )ج( الوقــت الــالزم لالنــتقال، وهــو مــا يكــون غال

 حبجم منطقة املسؤولية؛
الوقــت الــتقديري الــذي ينــبغي قضــاؤه عــلى املهــام غــري     )د (

 املتصلة باإلشراف على العاملني وإدارهتم؛
 .ذا العملمقدار الوقت املتاح للقيام هب ) هـ(

ومـن املفّضـل أن حتّدد هيئة التعداد هذا املعيار القياسي مع تعديله             
حيثما كانت  ) مبوجـب مشورة من هيئة التعداد عند االقتضاء       (ميدانـياً   

 :هناك أوضاع كالتالية
كـثافة الســكان يف املــنطقة حبيــث ميكــن أن تــزيد املســافة   )أ ( 

 اليت ينبغي قطعها؛
عــل العــّد أكــثر صــعوبة وبالــتايل خصــائص املــنطقة قــد جت ) ب(

 .يتطلب زيادة مستوى املساندة اإلدارية واإلشرافية للعاملني يف العّد

 عدد العاملني االحتياطيني ‘٣’
تبـّين مـن اخلـربة العملـية أن بعـض العـاملني من أي من مستويات          
قـوة العمـل امليدانـية قـد ال يكملـون واجـباهتم أثـناء إجـراء العـّد نتيجة                    

 :وهي قد تشمل ما يلي. تنوعة من األسبابجمموعة م
 توفر فرص عمل أفضل؛ )أ ( 
 املرض؛ )ب(
 عدم رضا العاملني عن الواجبات اليت يقومون هبا؛  )ج(
 .قيام هيئة التعداد بصرفهم من العمل لسوء أدائهم  ) د (

كمـا أنه إذا كانت هناك فترة طويلة بني محلة السعي للعثور على             
اد الفعلـــية، قـــد ال يـــبدأ بعـــض العـــاملني القـــيام عـــاملني وفـــترة الـــتعد

 .بواجباهتم ألهنم وجدوا عمالً آخر أو مل يعودوا مهتمني بالعمل

ــتراتيجيات،    ــنظر يف اسـ ويف هـــذه األوضـــاع، مـــن الضـــروري الـ
واالســتعداد لتنفــيذها، بشــأن كيفــية إجنــاز العمــل دون ختفــيض معــايري 

 جيــب أن تكــون قابلــة ومهمــا كانــت االســتراتيجية املعــتمدة،. النوعــية
 :وفيما يلي استراتيجيات ميكن أن ينظر فيها. للتنفيذ بسرعة وكفاءة

 استخدام جمّمع من عاملني احتياطيني مت تدريبهم؛ )أ ( 
نقــل عــبء العمــل لعــاملني آخــرين مــن نفــس املســتوى    ) ب(

أكملـوا عـبء العمـل اخلـاص هبـم أو لعـاملني قادرين على قبول املزيد                 
 من املطالب؛

 نقل عبء العمل لعاملني آخرين من مستوى أعلى؛  )ج(
مثالً، ترفيع عّداد إىل    (ترفـيع عـاملني إىل مسـتوى أعـلى             )د(

 ).منصب مشرف
ويعتـرب تعـيني العـدد املناسـب من االحتياطيني املدربني استراتيجية           

ففـترة العّد   . رئيسـية مـن شـأهنا ختفـيض الـتأخري يف وقـت العـّد احلـرج                
ري توفّــر االحتياطــيني لـتوزيعهم ميدانــياً يف وقــت  قصـرية ومــن الضـرو  

 .قصري
وميكـن أن حيضر االحتياطيون دورة التدريب نفسها اليت حيضرها          

وتنجم عن تعيني   . العـاملون الذيـن ميكـن أن حيـل االحتياطيون مكاهنم          
االحتياطـيني ضـرورة دفـع تعويضـات إضـافية، ألنـه عـادة ما تدفع هلم                 

وينبغي حتديد عدد   . ا قـاموا بعمـل أم ال      مـبالغ مـا بغـض الـنظر عمـا إذ          
. هـؤالء االحتياطـيني مـن حيـث تكلفـتهم والعمل الذي مت حىت تارخيه              

غري أن من املهم تعيني احتياطيني لسد الثغرات والنقص الذي البد من 
 .حدوثه ميدانياً

ويف املـناطق اجلغرافـية األكـرب حجمـاً، مـن شـأن تعـيني املـزيد من           
تمال أن يتوّجب على احتياطي واحد أن يقوم        االحتياطـيني ختفيض اح   

ــتقال   مــثالً، مــن مكــان الســكن إىل املــنطقة   (بالكــثري مــن الســفر واالن
 ).املطلوبة املساعدة فيها

وتعتـرب عملـية التوظـيف املفـتوحة والغنـية باملعلومـات أمراً رئيسياً              
يف ختفـيض حوادث االستقالة من جانب العاملني امليدانيني نتيجة عدم           

ومن الضروري تزويد املتقدمني مللء شواغر التعداد   . ا عن العمل  الرضـ 
ببـيانات دقـيقة عن الواجبات اليت ينبغي القيام هبا ومقدار عبء العمل             

 .والتعويض والنوعية املتوقعة منهم
 محلة التوظيف  ) ب(

يــتم عــادة مــلء معظــم الشــواغر يف العملــيات امليدانــية بأفــراد مــن 
غــري أن هــناك . نهم مــن خــالل محلــة توظــيفاجلمهــور العــام يــتم تعييــ

مثالً، (بعـض املناصـب ميكن أن يتم ملؤها بأشخاص من فئات خاصة             
 .من خالل التعيني املباشر) معلمي املدارس أو زعماء القرى

ــة      ــتعلق حبمل ــيما ي ــيها ف ــنظر ف ــبغي ال وهــناك أربــع قضــايا هامــة ين
 :وهي ما يلي. التوظيف
 اجلدول الزمين للحملة؛ )أ ( 
 نوع احلملة؛ ) ب(
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 الدعاية؛  )ج(
 .التنظيمات احلكومية  )د (

 اجلدول الزمين  ‘١’
حسـبما مت التـنويه إلـيه أعـاله، مـن بـني القضـايا اهلامـة عند تعيني                   

ــدء العمــل      ــتاريخ ب ــت ممكــن ل ــرب وق ــنهم يف أق ــاملني تعيي إال أن . الع
التوظـيف ال ميكــن أن يــبدأ مـتأخراً جــداً ألن ذلــك قـد اليتــيح الوقــت    

لكايف الالزم للقيام حبمالت توظيف إضافية يف املناطق اليت فيها نقص           ا
 .يف املتقدمني مللء الشواغر

وميكـن إجراء محلة توظيف مستقلة أو مشتركة لكل مستوى من           
إال أن االختـيار ضـمن العملـيات امليدانـية يكـون عـادة على               . العـاملني 

مليدانـــيني مـــبدأ التسلســـل، أي أن كـــل مســـتوى يف هرمـــية العـــاملني ا
وتشــمل . مســؤول عــن توظــيف العــاملني يف املســتوى األدىن مباشــرة  

 : القضايا اليت ينبغي النظر فيها ما يلي
تواريــخ بــدء العمــل، وهــي قــد ختــتلف مــن مســتوى إىل   )أ ( 
 آخر؛
القدرات الالزمة للنظر يف عدد كبري من الطلبات يف آن           )ب(

لطلبات على مدى فترة واحد بدالً من النظر يف جمموعات صغرية من ا
 زمنية؛
اعـتماد عملـية مشـتركة ميكـن أن تكـون عامة شاملة أو                )ج(

مـــثالً، اإلعـــالن ، (تطبـــيق فقـــط أجـــزاء خمـــتلفة مـــن محلـــة التوظـــيف 
وميكـن للعملــيات املشـتركة أن تــزيد   ). والـتوزيع، والـنظر يف الطلــبات  
 الوفورات النامجة عن الكفاءة؛

قدمـي طلـبات من النوعية      استحسـان أن يـتم اجـتذاب م         )د (
وإذا اســتخدم اإلعــالن . املالئمــة لكــل مــن مســتويات اهلرمــية اإلداريــة

املشترك بالنسبة لكافة املستويات، من املرّجح أن تزداد نسبة املتقّدمني          
 .مللء كل من الشواغر

 نوع احلملة ‘٢’
قـد يكـون للهيـئات احلكومـية شـبكات مقامـة من عاملني دائمني           

.  على حد سواء ميكن أن يطلب منهم مساندة التعداد         وعاملني مؤقتني 
ويف بعـض الـبلدان، قـد يكون من املمكن استخدام شبكات اجتماعية             

 .قائمة، بدالً من شبكات عمالة، الجتذاب العاملني احملتملني
وميكن أن يكون هؤالء العاملون من بني املتقدمني بطلبات لشغل          

 ينبغي وضع اإلعالنات يف     وظـائف عملـيات ميدانـية، ويف هـذه احلالـة          
أو الطلــب مــن األعضــاء الرئيســيني تقــدمي  /وســائل اإلعــالم املالئمــة و

 .املساعدة
وإذا مل يكــن املوظفــون احلكومــيون مــتوفرين للقــيام بواجــبات يف 
إطار التعداد، ميكنهم املساعدة بتضمني إعالنات التعداد يف أية وسائل          

وميكن أن  . بالغات املوظفني إعالمية داخلية مثل النشرات اإلخبارية و     
جيــتذب هــذا املوظفــني احلالــيني القــادرين عــلى االضــطالع بواجــبات    

كمـا ميكن أن    . تعداديـة عـندما يكونـون يف إجـازة مـن عمـلهم املعـتاد              
تكـون هيـئات حكومـية أخـرى كمكاتب الربيد ومكاتب االنتخابات            
ــواد        ــع مـ ــرض وتوزيـ ــتعداد لعـ ــلى اسـ ــية عـ ــية احمللـ ــئات احلكومـ واهليـ

 ).كامللصقات واملنشورات(طبوعات محلة التوظيف وم
ويف املــراحل األوىل مــن محلــة التخطــيط والتوظــيف، حتــتاج هيــئة  

مث . الـتعداد إىل حتديـد اهليـئات احلكومـية الـيت ميكـن أن تقدم املساعدة               
ميكـن بعـد ذلـك اعـتماد هنـج متفاعل إزاء هذه اهليئات للحصول على                

 .تأييدها ألنشطة التعداد
نظمات أو مؤسسات اجملتمعات احمللية فرصة لتعميم محلة        وتتيح م 

وميكن . التوظـيف بـني فـئات ال تصـل عادة إىل وسائل اإلعالم العادية             
توزيـع امللصـقات واملعلومـات عـن الوظـائف امليدانـية على أماكن مثل               
مراكز اجملتمعات احمللية، واملكتبات، واجلامعات، واملدارس، وجممعات       

وميكن أن يكون استعمال فئات اجملتمعات . الرياضيةاألحياء والنوادي 
 .احمللية أكثر فعالية يف املناطق النائية

 الدعاية ‘٣’
ــة التوظــيف   ــة ضــرورية حلمل ويوجــز القســم ألــف أعــاله   . الدعاي

 .عناصر الدعاية اليت ميكن اعتمادها
ومـن النقاط اهلامة أن يتم تنظيم الدعاية وتوجيهها إىل من حيتمل             

وينــبغي التوّصــل إىل افتراضــات بشــأن  .  بطلــبات توظــيفأن يــتقدموا
فعلى . النوع من األشخاص الذين سيشكّلون غالبية املتقدمني بطلبات        

. سـبيل املثال، العاطلون عن العمل، وطلبة اجلامعات أو ربات البيوت           
ومـن شـأن هذا أن ميلي نوع وسيلة اإلعالم وطرق اإلعالن اليت ينبغي          

 .استخدامها
ناك بعض املناطق يف البلد املعين يكون فيها نقص يف          وقد يكون ه  
وميكن حتديد هذه املناطق من خالل اخلربة العملية        . املـتقدمني بطلبات  

ــناطق أو مــن خــالل      الســابقة يف تنظــيم مجــع اإلحصــاءات يف تلــك امل
وينـبغي تنظـيم دعايـة إضـافية يف إطار احلملة األّولية يف             . املعـرفة احمللـية   

ن املهم التعامل معها بصورة تفاعلية ألن الوقت بالغ         هـذه املـناطق، وم    
وقد تكون املناطق النائية من   . األمهـية يف ذلـك اجلـزء من دورة التعداد         

هــذه الفــئة مــع ضــرورة إيــالء اهــتمام خــاص لالســتفادة مــن شــبكات  
 .اجملتمعات احمللية القائمة يف هذه املناطق

 اللوائح التنظيمية احلكومية ‘٤’
ان، قد حتّدد اللوائح التنظيمية احلكومية الطرق اليت        يف بعـض البلد   

ويف بعض . ميكـن اسـتخدامها لتوظـيف العاملني وهو ما ينبغي مراعاته         
احلــاالت، قــد ال تكــون هـــذه اللوائــح التنظيمــية مصــممة ألغـــراض       

ويف . توظــيف أعــداد كــبرية مــن العــاملني الالزمــني ألنشــطة التوظــيف 
التفاوض مع اهليئات احلكومية املعنية     هـذه احلـاالت، على هيئة التعداد        

ــبع       ــبغي أن تت ــيت ين ــة عــلى أكــثر املمارســات ال للحصــول عــلى املوافق
 .كفاءة
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 نظام حاسويب لتعويضات العاملني يف التعداد

 ماليني نسمة، ميكن لفريق من حوايل       ٣إذا كـان عـدد سـكان بلـد مـا حالـياً              
ــاملني يف الــ     ١٠ ــة الع ــيانات لكاف ــاعدة ب ــيها   أشــخاص وضــع ق ــاظ عل تعداد واحلف

كمـا ميكـن وضـع قوائـم للعاملني يف التعداد وحتويلها لإلدارة املالية قبل       . باسـتمرار 
وميكــن حتويــل ملفــات حاســوبية تضــم أرقــام هويــات العــاملني وحســاباهتم . الدفــع

 . ورواتبهم إىل املصرف على قرص حاسويب قبل الدفع
كما . ات هبدف تسهيلها  ميكـن االتفاق مع املصارف على حتويل خاص للدفع        
وميكن إصدار شهادات   . ميكن إصدار شهادات تدريب لكل من العاملني امليدانيني       

اخلـربة بواسـطة احلاسـوب بعـد إجنـاز أنشطة العمل امليداين وأيضاً بعد إجناز أنشطة        
 .معاجلة البيانات

 

 اختيار العاملني  )ج( 
اد كـبرية من    ينـبغي أن تسـّهل طـريقة االختـيار كفـاءة انـتقاء أعـد              

ويف بعض املناطق،   . العـاملني وتعـيني أفضـلهم نوعـية من بني املتقدمني          
قـد يكـون هـناك فـائض مـن املـتقدمني بطلـبات مقارنـة بعـدد الشواغر                   

 :وميكن لطريقة اختيار أفضل العاملني أن تضم ما يلي. القائمة
 استعمال استمارات الطلبات النموذجية؛ )أ ( 
تيار واملعلومات األخرى عن الوظائف   توزيع معايري االخ   ) ب(

 الشاغرة على املتقّدمني بطلبات؛
 تقييم الطلبات وانتقاء األفضل من بينها عند اللزوم؛  )ج(
 .إجراء املقابالت  )د (
 استمارات الطلبات النموذجية ‘١’

اسـتعمال االسـتمارات النموذجية، اليت يتعّين على كافة املتقدمني         
 .كفاءهتال مهمة مقارنة املتقّدمني بطلبات وحيقق بطلبات استعماهلا، يسّه

 معايري االختيار ‘٢’
ــيار أهــم الصــفات واخلصــائص أو     ــبغي أن تــدرج معــايري االخت ين
اخلربة العملية اليت ينبغي أن تكون لدى املتقدم بالطلب لكي ينجح يف            

ومـن شـأن هذه املعايري أن تتفاوت كثرياً من         . االضـطالع مبهـام عملـه     
غري أنه .  وعلى كل بلد أن يضعها يف ضوء أوضاعه اخلاصة        بلـد آلخـر   

من املهم توثيق معايري االختيار ميا جيعل مقدمي الطلبات احملتملني على         
 .علم هبا ويعرفون املعايري اليت ينبغي قياس قدراهتم مبوجبها

وميكـن أيضاً إتاحة معلومات أخرى ملقدمي الطلبات عن كل من   
 :املعلومات اليت ميكن إتاحتها ما يليوتشمل . الوظائف الشاغرة

 نوع العمل؛  )أ ( 
 واجبات الوظيفة؛ )ب(
 تواريخ تبّين مدة الوظيفة؛ )ج(

 مقدار التعويض وتواريخ الدفع املتوقعة؛   )د(
 .املسلكية املتوقعة من العاملني )هـ(
 تقييم الطلبات ‘٣’

 ميكـن اسـتخدام تقيـيم مقدمـي الطلـبات مبوجـب معـايري االختيار              
السـتبعاد غـري املالئمني منهم، بطريقة تتسم بالكفاءة، وترتيب املتبقني          

وميكـن القـيام بذلـك بإعطاء كل منهم درجة          . حسـب درجـة املالءمـة     
ــيار     ــايري االخت ــن مع ــابل كــل م ــب مق ــا ميكــن أن تؤخــذ يف   . ترتي كم

ــة رســائل تعــريف مــن أربــاب عمــل       ــبات أي ــيم الطل ــبار عــند تقي االعت
 .سابقني
 تاملقابال ‘٤’

بعـد ذلـك ميكـن إجـراء مقـابالت ملقدمي الطلبات الذين يعتربون              
وينـبغي وضـع جمموعة     . مالئمـني للـتأكد مـن مالءمـتهم للعمـل املـزمع           

كما . أسـئلة معـيارية موّحـدة يتم توجيهها لكل من أصحاب الطلبات        
 .ميكن إعطاء ترتيب تقديري ألداء كل منهم يف املقابلة

   التعويضات- ٣
عـاملني امليدانــيني إىل أن التعويضـات متكافـئة مــع    ينـبغي تطمـني ال  

وينبغي أيضاً أن يفي    . مقـدار ودرجـة صـعوبة العمـل الذي يكلفون به          
 . جدول الدفعات الزمين بتوقعاهتم ومتطلباهتم

وإذا اسـتوفيت هـذه الشـروط، مـن املـتوقع أن ال ينشغل العاملون       
.  تستحق هلم  امليدانـيون عـن أداء عمـلهم بـالقلق جتـاه التعويضـات اليت             

فـإذا شـعر العـاملون امليدانيون بعدم الرضا عن          . والعكـس هـنا صـحيح     
التعويضـات، وال سـيما مقارنة بشروط العمل اليت عرضت عليهم قبل     
ــا يســفر عــن        ــن يكــون مــن نوعــية جــّيدة، مم ــإن عمــلهم ل ــنهم، ف تعيي

كما أن كبار املوظفني ينشغلون     . مدلوالت خطرية على نواتج التعداد    
ن نوعـية عملهم، مما يسفر عن املزيد من األثر السليب والسيء         أيضـاً عـ   

 .على نوعية النتائج
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ــن       ــاءة ســوى حــّد أدىن م ــع املتســم بالكف ــام الدف وال يتطلــب نظ
ومـن شـأن هـذا أن يقلل األعباء     . املعلومـات الـواردة مـن أنشـطة العـدّ         

 .اإلدارية امللقاة على عاتق شاغلي الوظائف اإلدارية
عـدالت التعويضـات واجلـدول الـزمين للدفع قبل          وينـبغي حتديـد م    

بدايــــة عملــــية التوظــــيف، ألن املــــتقدمني بالطلــــبات يطلــــبون هــــذه 
 .املعلومات

 تطوير نظام الدفع )أ ( 
) ب( أساس الدفع؛  )أ( يـنطوي تطويـر نظـام الدفـع عـلى حتديـد       

 . تصميم النظام)ج(اجلدول الزمين للدفع؛ و

 أساس الدفع  ‘١’
وينبغي عموماً أن يكون    . لوضع أساس الدفع  هـناك طـرق عديدة      

ــب        ــن جان ــم م ــابل للفه ــه بســهولة، وواضــح وق بســيطاً وميكــن إدارت
ــذه        ــن ه ــن عمــل م ــة م ــاهري العام ــتوقعات اجلم ــاملني، ومســتوفياً ل الع
الطبـيعة، وموثّقـاً توثـيقاً دقـيقاً، فضـالً عـن تقـّبل الـتعديل تبعاً لصعوبة                  

 .عبء العمل
 سجل ساعات العمل، وتقدير للوقت  وميكـن استناد الدفعات إىل    

 .بنسبة األسرة املعيشية أو تقدير للوقت بالنسبة لعبء العمل برّمته
وهـناك مـيزات ومسـاوئ لكـل مـن هذه اخليارات حسبما يتضح              

 .من اجلدول أدناه
ــاع       ــراً الرتف ــن نظ ــف بشــأن العّدادي ــتماد اخلــيار أل ال ينصــح باع

ت امليدانية كوهنا منتشرة على     الـتكلفة الثابـتة لإلشراف وطبيعة العمليا      
ــنهما ممكــنان   . نطــاق واســع  ــزيج م ــاء وجــيم أو م مــع أن . اخلــياران ب

اخلـيارين بـاء وجـيم يتطلـبان الـتزاماً من جانب العاملني مبقادير متعاقد          
علـيها، هـناك مناسـبات يطلـب فـيها مـن العـاملني أو يوجهـون للعمل                  

 أن يكون نظام الدفع     ونتيجة لذلك، ينبغي  . أكـثر ممـا هـو متوقّعاً عادة       
كما على العاملني أن . مـرناً مبـا فـيه الكفايـة لقـبول مـثل هذه احلاالت          

ــوا مــرنني مبــا يكفــي ألن يدركــوا أن عقــد العمــل املوقّــع معهــم      يكون
 . مستند إىل معدالت وسطية

ولدرجـة التـيقّن اليت يف اخليار جيم ميزات كبرية بالنسبة للعاملني            
 أنـه بالنسـبة للمـناطق الـيت فـيها تغيري كبري يف          غـري . وهليـئة الـتعداد معـاً     

حجـم عـبء العمل، ميكن أن يكون مقدار العمل الفعلي متفاوتاً جداً           
 .لدرجة جتعل هذا النهج غري عملي

عــلى أســاس ) ونواهبــم(وميكــن دفــع مســتحقّات مديــري املــناطق  
عـدد العاملني حتت رئاستهم، مع عوامل ترجيح للمناطق ذات التعقيد           

مـع اعتبار أن أعباء العمل صّممت على هذا         . يف أو االجـتماعي   اجلغـرا 
األسـاس، من املرّجح جداً أن ال يكون هناك سوى اختالف ضئيل يف             

 .مقدار الدفعات

 اجلدول الزمين ‘٢’
ــياجات        ــني احت ــا ب ــات م ــزمين للدفع ــوازن اجلــدول ال ــبغي أن ي ين

فة متصلة  ولكل دفعة تكل  . العـاملني امليدانـيني وتكلفـة جتهـيز الدفعـات         
هبـا، ولذلـك كـلما ازداد تواتر الدفعات كلما ازدادت التكلفة بالنسبة             

وتبعاً لطبيعة نظام معاجلة الدفعات، ميكن أن تكون هذه         . هليـئة التعداد  
 . التكاليف كبرية

كمــا يــتم حتديــد اجلــدول الــزمين حســب توفّــر كــل مــن العناصــر  
اصــر هــي خمــرجات وبــيانات العن. والبــيانات الالزمــة ملعاجلــة الدفعــات

ــا بــيانات الدفعــات فهــي خمــرجات عملــية العــدّ    . عملــية التوظــيف، أّم
 .وينبغي إتاحة الوقت الكايف جلمع ومعاجلة وفحص هذه البيانات

. وعـادة، ينـبغي عـدم دفـع املـبالغ الكلـية مقّدماً قبل القيام بالعمل               
ا فـإذا جـرى ذلك، يفقد العاملون احلافز املايل إلجناز عبء عملهم، أمّ            

العـاملون الذيـن ال يـنجزون العقـود الـيت وقّعوهـا فقـد تدفـع هلم مبالغ                   
إال أنــه يف بعــض الــبلدان، تدفــع للعــاملني دفعــة   . أكــرب ممــا يســتحقّون 

مقّدمة صغرية لتغطية أية تكاليف ميكن أن يتكّبدها العاملون امليدانيون          
 ).مثالً، نفقات السفر(أثناء القيام بواجباهتم 
ويف . ن، يـتم إجراء عّدة دفعات طوال فترة العدّ        ويف بعـض الـبلدا    

هذه احلالة، ينبغي أن يستند اجلدول الزمين للدفع إىل تقديرات حمافظة           
ــن مســتويات       ــتواريخ، لكــل م ــدل إجنــاز عــبء العمــل، حســب ال ملع

 .العاملني
. وينـبغي أن يكـون اجلـدول الـزمين واقعـياً وأن يـتم ضمان تنفيذه           

 للعـاملني الذيـن دخلوا يف التزامات        وتأّخـر الدفعـات يسـبب مصـاعب       
كمــا . مالــية شخصــية بــناء عــلى توقعــاهتم مــن اجلــدول الــزمين للدفــع  

يفــرض عــبء عمــل إضــايف وغــري ضــروري عــلى هيــئة الــتعداد نتــيجة  
. العديـد من االستفسارات من عاملني يسعون للتأكّد من موعد الدفع          

يئة بينما ينبغي   وهـذه االستفسـارات ميكن أن تصبح عبئاً كبرياً على اهل          
فــإذا نشــأ . تكــريس االهــتمام لضــمان جــودة العمــل اجلــاري القــيام بــه

وضــع كهــذا، مــن املــتوقّع أن عمــل العــاملني امليدانــيني ســيتأثر، وبــذا    
 .تنخفض نوعيته

 تصميم النظام ‘٣’
بعـد وضـع أسـاس الدفـع واجلـدول الـزمين للدفـع، ميكن النظر يف                 

 مكتبياً أو الكترونياً أو مزجياً من    وقد يكون نظاماً  . نظـام يعـتمد للدفع    
 :وتشمل العوامل اليت تنبغي دراستها ما يلي. االثنني
 األنظمة القائمة يف هيئة التعداد؛ )أ ( 
 التفويض بالرقابة اإلدارية على الدفعات؛ ) ب(
 االعتبارات األمنية؛ )ج(
 املساءلة؛  )د (
 التقارير؛ ) هـ(
 عاقد مع الغري؛السياسات احلكومية بشأن الت )و (
 .الصلة باهليئات األخرى ) ز (
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   خيارات أساس الدفع ١ –اجلدول ثالثاً 
 أساس الدفع االستخدام العام امليزات املساوئ

ــاعات العمـــل   .تكاليف اإلشراف الثابتة الدفـــع حســـب سـ
 .الفعلية

ــاملني حتــت إشــراف مباشــر   . للع
ليســـت هـــذه حالـــة العـــاملني يف  

 .العمليات امليدانية

 سجل ساعات العمل -ف أل

ال ميكــــن إعــــالم العــــاملني عــــن 
 .جممل العّد قبل إجناز العقد

يتطلـــب جتهـــيزها درجـــة أكـــرب    
مــن اجلهــود اإلداريــة، ممــا يؤّخــر   

 .تاريخ الدفعة النهائية
ميكـــن أن يـــوّد العـــّدادون زيـــادة  
عـــدد األســـر املعيشـــية يف عـــبء  

 .عملهم

ــرة     ــل أســ ــن كــ ــع عــ ــتم الدفــ يــ
 .جيري عّدها

ــة عــــلى ميكــــن حســــاب  املوازنــ
ــباً    ــدات، جنـ ــدد الوحـ ــاس عـ أسـ

 إىل جنب مع عوامل الزيادة
 

ــل     ــدار العمـ ــن مقـ ــاملني الذيـ للعـ
ــلهم ال يعـــرف إالّ   يف عـــبء عمـ

 .بعد إجناز العقد

تقدير الوقت الالزم لكل     -بــاء 
 أسرة معيشية

يعـــــــتمد عـــــــلى مـــــــدى دقـــــــة 
 .تقديرات حجم العمل

قـــد ال يـــزور العـــّدادون األســـر    
ــا يف املعيشـــية الـــيت  مل يتصـــلوا هبـ

 . البداية

ــن    ــاملني عـــ ــالم العـــ ــن إعـــ ميكـــ
 .الدفعات قبل بدء العقد

ــاً ــدراً : بســــيط إداريــ يتطلــــب قــ
ــئيالً مـــــن املعلومـــــات مـــــن   ضـــ

 .عملية اجلمع
 . توقيته مالئم

للعــــاملني الذيــــن ميكــــن تقديــــر  
 مقدار العمل يف عبء عملهم

تقديـر الوقت لكل عبء      -جيم 
 عمل

ــاملني إل   ــز للع ــيح حواف جنــاز ال يت
 . عبء العمل

عـــادة يف الـــبلدان الـــيت تســـتخدم  .مثلما يف اخليار جيم أعاله
عـــــــــاملني مـــــــــن الـــــــــوزارات 

 .احلكومية األخرى

 دفعات ثابتة -دال 

ال ميكـــــــن إعـــــــالم العـــــــاملني   
 .مبجمل العّد قبل إجناز العقد

يتطلـــــب درجـــــة أعـــــلى مـــــن    
ــيز،   ــة يف التجهــ ــود اإلداريــ اجلهــ

 مما يؤخر موعد الدفعة النهائية
ميكـــن أن يـــود العـــّدادون زيـــادة  
عـــدد األســـر املعيشـــية يف عـــبء  

 .عملهم

مــــــــزيد مــــــــن الــــــــتجانس يف   
 .املدفوعات للعدادين

ــبلدان الـــيت ال ميكـــن   ــادة يف الـ عـ
ــل     ــدار العمـــ ــر مقـــ ــيها تقديـــ فـــ

 .بسهولة

دفعـات ثابـتة، مع أتعاب       -هاء 
إضـافية عـلى أساس عدد      
األســـر الـــيت تـــزيد عـــن    

 .مستوى حمّدد
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ائمة يف هيئة التعداد ميكن استخدامها للدفع للعاملني        واألنظمة الق 
غـري أنـه سيكون هناك زيادة كبرية يف أعداد العاملني الذين            . امليدانـيني 

لذلك، ينبغي إجراء   . ينـبغي صـرف الدفعـات هلـم خـالل فـترة الـتعداد             
وميكن أن  . اختـبار لقـدرات الـنظام القـائم وقدرتـه على معاجلة الزيادة            

 ختصــيص مــوارد إضــافية هلــذه األنظمــة لضــمان يكــون مــن الضــروري
 .قدرهتا على معاجلة العبء املتوقّع

وميكـن تفويض الرقابة اإلدارية على صرف الدفعات للعاملني إىل          
فعلى سبيل املثال، ميكن تنظيم هذا      . مسـتويات خمـتلفة يف هيـئة التعداد       

 الـتفويض مركـزياً داخـل هيئة التعداد أو من خالل أية مكاتب مناطق             
ــتفويض    . ميكــن أن تكــون موجــودة  ــك، ميكــن إعطــاء ال ــدالً مــن ذل ب

مـــثالً، مديـــري (ملســـتويات خمـــتلفة مـــن العـــاملني يف اهلرمـــية امليدانـــية 
 ). املناطق

 :وهناك جانبان للتعويضات ينبغي النظر فيهما من الوجهة األمنية
ضرورة أن تضمن هيئة التعداد عدم قابلية األنظمة لتقّبل       )أ ( 
 ؛االحتيال

 .ضرورة ضمان دقة حتويل األموال للعاملني املعنيني ) ب(
ويــتأثر هــذان اجلانــبان كــثرياً بالبنــية األساســية واألنظمــة اإلداريــة 

لذا، ليس من املمكن اإللزام بشأن طرق تنفيذ        . الـنافذة يف الـبلد املعـين      
 .هذين املبدأين العامني

 النظام وينـبغي أيضـاً وضـع ضـوابط وإجراءات مراجعة داخلية يف         
ــع     . لضــمان املســاءلة  ــيل حــاالت الدف ــذه يف تقل وميكــن أن تســاعد ه

غري أنه ينبغي أن يكون . بالزيادة وضمان عدم إساءة استعمال األموال
فاملخاطر ينبغي أن تقاس يف ضوء      . هـناك تـوازن فـيما يـتعلق باملسـاءلة         

ومـن شـأن اعتماد عدد من الضوابط والتنقيحات أكرب من           . التكالـيف 
 . أن يبطئ النظامالالزم

. وينـبغي أن يكـون الـنظام قادراً على إعطاء تقارير إدارية معيارية    
 :وهذه ميكن أن تشمل

تقاريــر عــن اإلنفــاق حســب الدفعــات، ميكــن مقارنــتها    )أ ( 
 باملوازنة؛ 

تقديـــرات اإلنفـــاق املســـتقبلي حســـب اجلـــدول الـــزمين  )ب(
 للدفع؛
 العــاملني تقاريــر داخلــية أخــرى، ميكــن أن تشــمل عــدد  )ج(

 .ومتوسط الدفعات حسب املستويات
كما من املمكن النظر يف التعاقد مع جهة خارج اهليئة على إتاحة 

ويف العديـد مـن اهليـئات، قـد يكـون هناك نقص يف اخلربة               . نظـام دفـع   
 .أو البنية األساسية الالزمة لوضع نظام دفع/و

. ارجيةإال أنه جيب توخي احلذر عند التفكري بالتعاقد مع جهة خ          
ومـن املـرّجح أن ال يكـون لدى سوى عدد ضئيل جداً من الشركات               
ــبغي         ــاملني ين ــن الع ــبرياً م ــدداً ك ــب ع ــام يتطل ــع نظ ــتعامل م ــة لل أنظم

ومن . توظـيفهم ودفـع مستحقاهتم وصرفهم يف فترة زمنية قصرية جداً          

املـرّجح أن يكـون عـلى الشـركة اخلارجـية القـيام بالعملية ذاهتا لتطوير              
يت ينــبغي عــلى اهليــئة االضــطالع هبــا، ولكــن بــدون أن تلــتزم الــنظام الــ

وهذا االلتزام يقّر بالصلة املباشرة بني     . بالعملـية الـيت لـدى هيئة التعداد       
 .التعويضات ونوعية اإلحصاءات

ــنظام صــالت     وكمــا ميكــن أن يكــون مــن املطلــوب أن تكــون لل
 يف فعــلى ســبيل املــثال، ميكــن أن يكــون هــذا مطلوبــاً . هبيــئات أخــرى

ويف هذه احلالة، . بلـدان فـيها ترتيـبات ضـريبية عـلى الدخل الشخصي       
ينبغي أن تعقد مناقشة مع هذه اهليئات لضمان وضع الصالت الالزمة           

 .واختبارها قبل فترة العّد بزمن طويل
كمـا يف كافـة أنظمة التعداد، ينبغي أن يكون نظام الدفع خاضعاً             

 .نياًالختبارات حجم صارمة قبل تنفيذها ميدا

   تدريب العاملني امليدانيني-جيم 

   مقدمة- ١
عـادة مـا تكـون نسـبة كـبرية مـن العاملني من كافة املستويات يف              

ولديهم عادة خربة  . قـوة العمـل امليدانـية عـاملني مؤقـتني لفـترة قصـرية             
ولذا من املهم   . حمـدودة أو تدريـب حمدود يف أنشطة مجع اإلحصاءات         

 :ب لفهم القضايا التاليةإعطاؤهم ما يكفي من التدري
 أمهية الواجبات املترتبة عليهم؛ )أ ( 
 كيفية مالءمة جهودهم ألهداف التعداد العامة؛ ) ب(
 قضايا مثل السرية؛  )ج(
 .الطريقة اليت يتوقع منهم فيها القيام بواجباهتم  )د (

ويعتـرب توفري التدريب الكايف هلؤالء العاملني يف بداية عالقتهم مع         
 خطـوة جـّيدة حنـو متكيـنهم مـن القـيام بواجباهتم بطريقة تتسم                الـتعداد 

وهــذه خطــوة كــبرية حنــو حتقــيق مســتوى جــودة  . بالكفــاءة واإلجيابــية
 .مرتفع يف نواتج التعداد

ومـن املنافع األخرى للتدريب أنه حيقق عالقة إجيابية بني العاملني           
ىل زيادة نسبة وهذا له منفعة كبرية إذا أدى إ  . امليدانـيني وهيـئة التعداد  

. العــاملني الذيــن يــتقّدمون لالضــطالع بالواجــبات الــتعدادية مســتقبالً 
ومـع أن هـؤالء العـاملني يلـزمهم التدريـب، إال أنـه جتديـد ملعارفهم أو           

ومن شأن هذا . تعزيـز ملهـاراهتم وليس جمّرد توفري مهارات أساسية هلم      
لياته أو زيادة أن حيّسن نوعية التعداد من خالل زيادة كفاءة تكلفة عم

 .مستوى الدقة يف العمل أو كليهما
ــيت تســتعمل االســتمارات القصــرية واالســتمارات      ــبلدان ال ويف ال

وميكن . الطويلـة، ينـبغي تقسـيم بـرنامج تدريـب العّدادين إىل برناجمني            
ختفـيض بـرنامج التدريـب اخلـاص باالسـتمارة القصـرية كـثرياً باملقارنة               

وينبغي استخدام أفضل   . تمارة الطويلة بـربنامج التدريـب اخلاص باالس     
 .العّدادين يف املناطق اليت ختتار لتطبيق االستمارة الطويلة

ــاملني       ــذا الفصــل بالع ــذي يناقشــه ه ــب ال ــرنامج التدري ــتعلق ب وي
ولكــن، ينــبغي أيضــاً ).أي املديــرين، واملشــرفني، والعّداديــن(امليدانــيني 
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ج جمموعات أخرى إىل    عـلى الـبلدان أن تـأخذ علماً بأنه ميكن أن حتتا           
وميكن أن تشمل هذه اجملموعات موظفي إدارة       . تدريـب عـلى التعداد    

أو رؤسـاء القـرى الذين قد يشركون يف تنسيق لوجستيات           /األقالـيم و  
وال حتـتاج هـذه اجملموعات بالضرورة       . الـتعداد يف مـناطق مسـؤولياهتم      

غي إخضاعهم  ولكن ينب . إىل معرفة كافة التفاصيل التقنية املتصلة بالعدّ      
لـدورة تدريبـية قصرية ليطلعوا على إطار التعداد ومسؤوليات العاملني           
عــلى الــتعداد، وعــلى فكــرة عامــة عــن العملــيات الــيت ســتجري يف        

 .مناطقهم
   برامج التدريب- ٢

للتدريـــب صـــلة مباشـــرة باجلوانـــب اإلجرائـــية للقـــيام بعملـــية       
 من خارج   لذلـك، مـن غـري العمـلي عادة التعاقد مع جهة           . متخصصـة 

ــذه    ــب ه ــات التدري ــتقدمي خدم ــئة ل ــن   . اهلي ــه ميكــن أن يكــون م إال أن
ــب       ــواد التدري ــني متخصصــني يف وضــع م املستحســن اســتخدام مدّرب

 .وتقدمي املشورة بشأن استراتيجيات التدريب
والطــرق املبّيــنة يف هــذا القســم تشــكّل نظــام تدريــب مستصــوب  

متصلة مباشرة باجلوانب   للعـاملني املؤقتني املنخرطني يف مهام عمليات        
غـري أنـه مـن املـرّجح أن العديـد من موظفي      . امليدانـية مـن عملـية العـدّ       

ــيات ليســت      ــاملني يف العمل ــاز الع ــاملني يف إدارة جه ــتعداد الع ــئة ال هي
ولـــذا، مـــن الضـــروري . لديهـــم اخلـــربة الكافـــية يف العمـــل الـــتعدادي

 .إعطاؤهم ما يكفي من التدريب لتجهيزهم هلذا العمل
مثالً، ( العديـد مـن البلدان، جيري اجلمع بني كبار املشاركني            ويف

يف بداية العمليات امليدانية قبل     ) مديـري املـناطق وموظفي هيئة التعداد      
وهـذه طريقة فّعالة التكاليف من طرق مترير   . يـوم الـتعداد بعـّدة أشـهر       

املعلومـات الضـرورية وإتاحـة األسـاس اجلـّيد لبـناء روحـية الفـريق بني                 
وتــترك مســألة حتديــد مــدة حلقــة العمــل هــذه لــتقدير هيــئة   . ملنيالعــا

 :التعداد، مع مراعاة عوامل مثل

 طبيعة العاملني الذين كلّفوا بالعمل؛ )أ ( 
 خربهتم يف األنشطة ذات الصلة بالتعداد؛ ) ب(
 درجة التغيري يف اإلجراءات منذ التعداد السابق؛  )ج(
 .ملتاحنيمقدار الوقت واملوارد األخرى ا  )د (

. وينــبغي تقــدمي التدريــب يف أقــرب وقــت ممكــن لوقــت اســتعماله
وينطـبق هـذا عــلى طـور العملــيات امليدانـية يف الــتعداد وعـلى جوانــب      

ــذا صـــعباً يف طـــور  . أخـــرى مـــن دورة الـــتعداد وميكـــن أن يكـــون هـ
وذلـك ألن هـناك عـادة أعـداد كـبرية من العاملني             . العملـيات امليدانـية   

م يف منطقة جغرافية كبرية، ويف فترة زمنية قصرية         الذيـن ينـبغي تدريبه    
 ). أسابيع٤ أو ٣عادة (

وينــبغي أن يســتهدف التدريــب تــزويد املــزيد مــن كــبار املوظفــني 
وينبغي أن  . مبسـتوى عـال من الفهم لدورهم ولطبيعة ومالءمة التعداد         

يسـفر هذا عن مستوى أعلى من الفهم من جانب من هم يف مناصب              
ملهم تدريب املزيد من كبار املوظفني تدريباً جيداً، مع   لـذا، من ا   . أدىن

التركـيز بصـورة خاصـة عـلى فهـم أمهية واجباهتم وكيفية إسهامهم يف         
 .حتقيق أهداف التعداد العامة
   املدّربون- ٣

من بني الطرق الفّعالة لالضطالع بالتدريب اتباع مبدأ التسلسل،       
 بتدريب املستوى حيـث يقـوم كـل مسـتوى من هرمية جهاز املوظفني           

وباسـتعمال هـذا املـبدأ، يقـوم موظفون من هيئة           . الـذي دونـه مباشـرة     
التعداد بتدريب مديري املناطق؛ مث يقوم مديرو املناطق بتدريب نواهبم          

 .الذين بدورهم يدّربون املشرفني، الذين بدورهم يدّربون العّدادين
هلرمية ومـن النـتائج األخرى لنهج التسلسل هذا أن كل طبقة يف ا            

. ينبغي أن تتلقى بعض التدريب يف كيفية تدريب املستوى األدىن منها          
وحيــثما أمكــن، ينــبغي التأكــيد عــلى أمهــية وظــيفة التدريــب هــذه يف    
اختــيار العــاملني، ســواء يف هيــئة الــتعداد أو العــاملني امليدانــيني مــن        

ومن املستصوب أن يكون عدد الطبقات يف سلسلة        . املسـتويات العليا  
 .ريب أقصر ما ميكنالتد

وهـناك طـريقة أخـرى تستعمل مدربني رئيسيني يتولون مسؤولية           
وخيضــع هــؤالء املدربــني . تدريــب العــاملني يف مــناطق جغرافــية حمــّددة

. يف هيئة التعداد  ) غالـباً مـا يعـرف بتدريـب املدّربني        (مبدئـياً للتدريـب     
. ة حمّددة وغالـباً مـا يتولون مسؤولية تدريب العاملني يف منطقة جغرافي          

غــري أنــه مــع أن هــؤالء ميكــن أن خيضــعوا لتدريــب وجهــاً لوجــه وأن    
ينسـقوا أنشـطة التدريـب يف مـناطقهم، مـن غـري املـرّجح أن يستطيعوا                 

لذلك، سيتوّجب على بعض العاملني امليدانيني   . تدريـب كافة العاملني   
 .االضطالع ببعض التدريب كجزء من واجباهتم

ّربــــون الرئيســــيون موظفــــني ويف بعــــض احلــــاالت، يكــــون املد
متخصصــني مــن موظفــي هيــئة الــتعداد، بيــنما هــم يف حــاالت أخــرى  

ــتون  ــم     . مســتخدمون مؤق ــن امله ــتون، م ــون مؤق ــتخدم موظف ــإذا اس ف
إعطـاؤهم تدريــباً كافــياً لكــي يــلموا باملفاهــيم والقضــايا املتصــلة بــالعد  

كمــا ينــبغي أن جيــري موظفــون دائمــون مــن هيــئة الــتعداد  . الــتعدادي
تـبارات مباغـتة عـندما يكون هؤالء املدربني يدربون عاملني آخرين        اخ

 .لضمان أهنم يقومون بالتدريب على الوجه الصحيح
ويف بعـض الـبلدان العربية، تنفذ عادة طريقة اهلرمية يف التدريب،            

 : من املستويات العليا إىل الدنيا
 املسؤولون عن املواضيع الرئيسية يدربون مديري التعداد؛ •
 و التعداد يدربون املشرفني على التعداد؛مدير •
 املشرفون على التعداد يدربون قادة أطقم التعداد؛ •
 قادة أطقم التعداد يدربون العّدادين يف التعداد؛ •
يقــوم املوظفــون املســؤولون عــن املواضــيع الرئيســية بــزيارات   •

 يومية أثناء جلسات التدريب؛
ــد تدريــ      • ــات عمــل مركــزية بع ــتعداد حلق ــنظم مكتــب ال ب ي

املشـرفني وقـادة األطقـم ألغـراض املناقشـة املفتوحة بشأن أنشطة             
 .العمل امليدانية واملسؤوليات
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   وضع مواد التدريب- ٤
أدلة، (يكـون عـادة من مسؤولية موظفي هيئة التعداد وضع املواد            

ملســاندة ) جمموعــات اإلرشــادات، جمموعــات وأفــالم فــيديو التدريــب  
ومــن الضــروري توخــي العــناية    . أنشــطة العــاملني يف مجــع البــيانات   

فمعيار وتطبيق هذه املواد بالغ األمهية      . واالهـتمام يف وضـع هذه املواد      
ومن شأن أدلة  . لتحقيق اتساق النهج بشأن العّد يف البلد املعين بكامله        

وأفـالم فيديو التدريب اجلّيدة النوعية أن تزيد من احتماالت استعمال            
. يها والتوّصـل إىل نواتج جّيدة النوعية      اإلجـراءات املعـيارية املوافـق علـ       

وينـبغي توقّـع أن يسـتعمل املدربـون مـبادراهتم يف تطويـر طرق لتطبيق                
هـذه املـواد ترضـيهم وتناسـب أساليبهم واحتياجات مجهور اخلاضعني            

وينـبغي تشـجيع هـذا كمـا ينـبغي تشجيع تدريب املوظفني             . للتدريـب 
 .الة بصورة خاصةلتمرير االقتراحات بشأن طرق وجدوا أهنا فّع

ويسـتخدم بعـض الـبلدان أشـرطة الفـيديو كثرياً كأداة تدريب يف              
 .أجزاء حمددة من دورة التدريب لضمان اتساق نواتج التدريب

ومـن املستصـوب أنـه حيـثما كـان التدريـب جيـرى يف بلدان فيها                 
عـدة لغـات والـبلدان الـيت فـيها لغـة رمسية وجمموعة من اللغات احمللية،                 

وينبغي أوالً توثيق وتسجيل . ء اهـتمام خاص باملصطلحات ينـبغي إيـال   
 .املصطلحات مث استعماهلا يف جلسات التدريب العملي

   جلسات التدريب- ٥
يف التحضـري جللسات التدريب، ينبغي النظر يف متطلبات كل من           

وينبغي على اجلهة املنظّمة للدورة االضطالع مبا       . جمموعـات املـتدربني   
 :يلي

 هداف الدورة لكل من اجملموعات؛وضع أ )أ ( 
 ختطيط الدورة باستخدام الدليل واألهداف واملواد؛ ) ب(
 حتضري أية مواد إضافية مطلوبة؛  )ج(
الــتدّرب عــلى الــدورة واختــبار كافــة الوســائل املعيــنة         )د (

 البصرية والتقنية؛
ضـمان تنظـيم مكـان التدريب وأن املقاعد مرّتبة بطريقة            ) هـ(
 .مالئمة

ناء دورات التدريـب الرمسـية، ميكـن اسـتعمال أسـاليب حمّددة             وأثـ 
 :وهي تشمل ما يلي. لوضع أساس هذه العملية

 معرفة املوضوع؛ )أ ( 
 اتباع أدلة التدريب املعيارية لضمان اتساق التدريب؛ )ب(
 تشجيع املتدّربني على املشاركة؛  )ج(
ــية، شــاملة لعــب األدوار واملقــاب    )د ( الت إجــراء متــارين عمل

 الصورية؛

مثالً، (البحـث عـن والتغلب على عالمات التعب وامللل           ) هـ(
إعطــاء فســح منــتظمة، وطــرح أســئلة عــلى الذيــن يــبدو علــيهم فقــدان 

 ؛)التركيز

االلـتزام بالقضايا الرئيسية وعدم اخلوض مطوالً بالقضايا         ) و (
 الصغرية؛

ني الـتعامل عـلى حـدة مع من حيتاج اهتماماً خاصاً من ب             ) ز (
 .اجملموعة

   تدريب مديري املناطق- ٦
تتيح هيئة التعداد أيضاً مساندة ومساعدة مستمرة ملديري املناطق         

وميكن حتقيق ذلك من خالل زيارات أو . طوال مدة قيامهم بواجباهتم
اتصــاالت هاتفــية مــتكررة يقــوم هبــا موظفــو اهليــئة يف فــترات النشــاط   

كما . ن التدريب أثناء العملوميكـن اعتـبار هـذا نوعاً م   . األكـثر حـدة   
ينـبغي تـزويد هـؤالء املوظفـني بدليل مطبوع حيدد تفاصيل اإلجراءات             

إذا كانــت املــرافق املالئمــة مــتوفرة، ميكــن تــزويد  . الــيت ينــبغي اتــباعها
املوظفـني الكــبار هـؤالء بأجهــزة حاسـوب متكّــنهم مـن االتصــال هبيــئة     

 .ت أو شبكات أخرىالتعداد للحصول على املشورة باستعمال اإلنترن

ومـن املالئـم عـادة لكـبار العـاملني املؤقتني أن يتلقوا عدة أيام من                
وألهنـم سـيبقون عـلى رأس عملهم لفترة         . التدريـب يف غـرف دراسـية      

ــال تقســيم      طويلــة نســبياً قــد تكــون عــدة أشــهر، قــد يكــون مــن الفّع
 :التدريب إىل طورين خمتلفني حسبما يلي

باشـــرة، يعـــاجل مهـــام أّولـــية مـــثل األول، بعـــد التعـــيني م )أ ( 
االطـالع على املنطقة وتوظيف وتدريب العاملني من املستويات الدنيا          

 وإقامة اتصال مع أصحاب املصلحة احلقيقية احملليني؛

الـثاين، لـيوم واحـد أقـرب مـا ميكن للتعداد، يعاجل املهام               )ب(
ــتاج وإجــراء     ــتوقعة يف أنشــطة العــّد، شــاملة رصــد النوعــية واإلن ات امل

 .التعويض

ويـبني اجلـدول أدنـاه منوذجـاً عـن القضـايا الـيت ينـبغي تغطيتها يف                  
ــناطق   ــري امل ــبلدان   . دورات تدريــب مدي ــوم ال ــن الضــروري أن تق وم

وعلى . بـتعديل هـذا النموذج حسب احتياجات منوذج التعداد املعتمد         
البلدان اليت تستخدم نواب مديري مناطق أيضاً أن تضع دورة تدريبية           

 لذلـك املسـتوى، على أساس دورة مقّصرة من دورة مديري            خصيصـاً 
 .املناطق

ويســتند الــنموذج املبــّين أدنــاه إىل طوريــن مــن التدريــب الــرمسي، 
وينـبغي أن تشمل دورات التدريب أيضاً جلسات        .  مكّونـاً  ١٤يغطـي   

 . استعراض حسبما هو مبّين
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 )١٠ لغاية ١املكونات : الطور األول(  دورة تدريب مديري املناطق ٢-اجلدول ثالثاً 
 املكّون املضمون

 .تعريف العاملني على بعضهم البعض
 .توطئة عن التعداد

 مقدمة - ١

ــلى         ــيد عـ ــع التأكـ ــنطقة مـ ــر املـ ــام مديـ ــلى دور ومهـ ــة عـ ــرة عامـ نظـ
 .إدارة النوعية

 .إجراءات االتصاالت بني مديري املناطق ومع هيئة التعداد
ــرة عامـــ  ــيانات     نظـ ــع البـ ــيات مجـ ــب عملـ ــة حواسـ ــلى أنظمـ يف (ة عـ
 ).حالة وجودها

 .اإلجراءات اإلدارية الكتابية

 األنظمة اإلدارية - ٢

 الصحة املهنية وسالمة العاملني يف العّد - ٣ 
 .األمور اللوجستية
 .اجلدول الزمين

 .أثر األمور اللوجستية على النوعية
 .ملستوىأدوار العاملني حسب ا/دور

 توزيع وإعادة االستمارات - ٤

 .الدعاية
 .اختيار العاملني

 .اإلجراءات اإلدارية للتعيني

 توظيف العاملني - ٥

 .وضع املوازنات
 .اإلجراءات اإلدارية بشأن اإلنفاق

 .توريد املواد من جانب العاملني يف مجع البيانات

 األمور املالية - ٦

 .أساليب تدريب املدّربني
 . نواب مديري املناطق واملشرفنيتدريب

 أساليب التدريب - ٧

 .استعمال اخلرائط يف ختطيط أعباء العمل
 .استعمال اخلرائط يف إدارة العمليات

 .إدارة العمليات يف املناطق اليت تفتقر إىل خرائط

 وضع اخلرائط - ٨

 .خاصة األوضاع/مساكن مجاعية
 .يات خاصةفئات أخرى تتطلب استراتيج

 استراتيجيات العّد اخلاصة - ٩

 .أساس ونسب الدفع
 .اجلدول الزمين للدفع لكل من مستويات العاملني

 .دور مدير املنطقة
 .إجراءات نظام الدفع

 دفع تعويضات العاملني يف اجلمع/التعويضات - ١٠

 استعراض الدورة .استعراض موجز للتقدم احملرز يف كل منطقة
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  )١٤ – ١١املكونات : الطور الثاين( املناطق   دورة تدريب مديري٣ -اجلدول ثالثاً 
 املكّون املضمون

 .استعراض موجز للتقدم احملرز يف كل من املناطق 
 .استعراض االتصاالت العامة
 .خطط محلة الدعاية أثناء العّد

اتف الســـــاخن شـــــاملة خـــــط اهلـــــ) عـــــند االقتضـــــاء(خطـــــط خدمـــــات االســـــتعالمات 
 .واستعمال اإلنترنت

 االتصاالت العامة وخدمات االستعالمات - ١١

 .مواءمة العاملني بأعباء العمل
 .استعراض نوعية العاملني املعّينني

 استعراض عمليات التوظيف - ١٢

 استعراض استراتيجيات العّد اخلاصة - ١٣ 
 .دور مدير املنطقة

 .اإلجراءات اخلاصة حباالت التمّنع
 ضبط النوعية يف العّد - ١٤

ستحسـن أنـه، حيـثما أمكـن، إجراء الدورات على أساس       ومـن امل  
ومـن شـأن هـذا أن يشـّجع املديرين على التعّرف على بعضهم              . املقـيم 

البعض وعلى موظفي هيئة التعداد، وأن يساعد يف حتقيق فعالية قنوات 
 .االتصال الضرورية أثناء العمليات امليدانية

 ١٥ و ١٠ومــن املستحســن أن يكــون حجــم الصــف مــا بــني       
وحيثما كانت هناك فروق    . موظفـاً إن كـان ذلك مالئماً هلذه الدورة        

مثالً، عدة مناطق يف رقعة     (كـبرية يف اإلجـراءات الالزمـة بـني املـناطق            
فمن املرغوب فيه مجع املديرين من مناطق       ) حضرية وأخرى يف الريف   
 .متماثلة مع بعضهم البعض

داريــة املتصــلة ويغطــي الطــور األول املهــام األوىل واإلجــراءات اإل
. وينـبغي جدولـتها للوقت السابق لبدء عملهم  . بعمـل مديـري املـناطق    

وتبعاً ألهلية  . وينـبغي أن تعطـي اخلطـة لذلـك مـا يقـرب من ثالثة أيام               
 .وخربة املديرين، ميكن متديد هذه الفترة ألربعة أيام

. ويغطــي الطــور الــثاين مهــام ذات أمهــية يف فــترة الــتعداد الفعلــية  
غرق على األقل يوماً واحداً، وإذا توفر الوقت ميكن أن ميتد وهـذا يسـت   
 .ليوم آخر

 نواب مديري املناطق
حسـبما ورد يف الفصـل الـثاين، القسـم بـاء، ميكـن أن يكون دور                 

ــر اإلدارة  ــنطقة فعـــالً دور عنصـ ــذا . نائـــب مديـــر املـ وإذا اســـتخدم هـ
ملستحسن الـنموذج اهليكـلي بشأن العاملني يف العمليات امليدانية، من ا          
 .أن يقوم مدير املنطقة بإعطاء الدورة التدريبية هلؤالء العاملني

وينـبغي أن تكـون الـدورة يومـاً كامالً تقريباً وأن تضم املكونات              
 :التالية من دورة تدريب مديري املناطق اآلنفة الذكر

ــة  - ١املكّون  ــر   ( مقدم مــع التركــيز عــلى دور نائــب مدي
 ؛)املنطقة

ف العاملني، مع التركيز على اإلجراءات  توظي - ٥املكّون 
 اإلدارية؛

  األمور املالية؛ - ٦املكّون 
  أساليب التدريب؛ -  ٧املكّون 
 .  دفع تعويضات العاملني يف مجع البيانات - ١٠املكّون 

ويف هذا الوضع، من املالئم أن يعطى هلذه املكونات قدر أقل من            
عطــى قــدر أكــرب نســبياً    التركــيز يف تدريــب مديــري املــناطق بيــنما ي    

كمــا مــن الضــروري . لــلمكونات اخلاصــة بــإدارة النوعــية وبالتدريــب 
اتـباع مديـري املـناطق لإلجـراءات اإلداريـة الـيت جيـب أن جيري النص                 
علـيها بوضوح يف األدلة والوثائق األخرى ألنه سيكون هناك قليل من            

 .االتصال املباشر بني موظفي هيئة التعداد واإلداريني
 تدريب املشرفني والعّدادين  - ٧

ميكــن لتدريــب هــؤالء العــاملني أن يســتعمل جمموعــة متــنوعة مــن 
 :طرق التدريب، شاملة ما يلي

 متارين دراسة بيتية؛ )أ ( 
 جلسات تدريب يف غرف درسية؛ ) ب(
 .تدريب أثناء العمل  )ج(

 املشرفون والعّدادون العاديون )أ ( 
 متارين الدراسة البيتية  ‘١’

ف متـارين الدراسـة البيتـية اطـالع العـاملني امليدانـيني على              تسـتهد 
وجيرب . عمـلهم قـبل حضـورهم جلسـات التدريب يف الغرف الدراسية           

إهنــاء متـــارين الدراســـة البيتــية العـــاملني امليدانـــيني عــلى قـــراءة األدلـــة    
املخصصة هلم، هبدف حتضريهم للتدريب وحتديد جماالت االرتباك قبل    

 .حضور التدريب
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ادة املـواد لـلمدّرب قـبل بـدء التدريب فعلياً، ميكن للمدّرب             وبإعـ 
الــتأكد مــن وجــود أيــة مشــكلة عامــة لــدى اجملموعــة أو أهنــا مشــكلة    

يف الواقع، ميكن لتحليل متارين الدراسة البيتية . لشخص واحد أو اثنني
 . أن يتيح للمدّرب فكرة عما ينبغي التركيز عليه يف التدريب

 من القيمة من هذه العملية، من املهم     وللحصـول عـلى أكـرب قـدر       
تسـليم الوثـائق، شـاملة األدلـة ومتـارين الدراسة البيتية، للمشاركني يف              

 .التدريب قبل بدئه
ومن شأن مترين الدراسة البيتية أن يتطلب عادة أجوبة مكتوبة أو           

ومن شأن املواضيع اليت من املرّجح      . اسـتيفاء استبيانات تعاد وتفحص    
تعداد املســتند إىل املقــابالت أن يغطــي كافــة أو معظــم مــا تــناوهلا يف الــ

 :يلي
 مسوغات التعداد واستعماله؛ )أ ( 
 السرية؛ ) ب(
 العّدادين؛/دور املشرفني  )ج(
 استالم وفحص ومطابقة املواد؛  )د (
 نطاق التغطية؛ ) هـ(
 ؛)مثالً، أوضاع العاملني، املهنة(تعاريف بعض املواضيع  ) و (
 ت التسلسل؛إرشادا ) ز (
 اإلجراءات عند عتبة الباب؛ ) ح(
كيفــية الــتعامل مــع مالــئي االســتمارات الذيــن يرفضــون   ) ط(

 املشاركة يف التعداد؛
كيفـية الـتعامل مـع اجمليـبني الذيـن يرفضـون املشاركة يف               ) ي(
 التعداد؛
 .فحص وتنقيح املواد املنجزة ) ك(

 :يليوللمشرفني بعض املسائل اإلضافية اليت تغطي ما 
 إجراءات فحص املواد؛ )أ ( 
مــا ينــبغي االنتــباه إلــيه يف املقــابالت املشــاهدة وتســجيل   )ب(

 املعلومات؛
 إدارة ضعفاء األداء من بني من جيرون املقابالت؛  )ج(
 فحوص ضمان اجلودة؛  )د (
 التنقيح؛ ) هـ(
 .مجع املواد ) و (

سؤاالً  ٢٠وميكـن لـتمارين الدراسـة البيتـية هـذه أن تضـم حوايل               
 سؤاالً  ١٥للعـاملني عـلى املقـابالت واألسـئلة ذاهتا مضافاً إليها حوايل             

 .وجيب أن تكون األسئلة واضحة وليس فيها غموض. للمشرفني
ــن       ــة م ــة كامل ــون عــلى جمموع ــن الضــروري أن حيصــل املدرب وم
األجوبــة الدقــيقة، ممــا ميكّــنهم مــن التصــحيح والتحلــيل قــبل بدايـــة         

 .التدريب

 تدريب يف غرف دراسيةدورات ال ‘٢’
يـتفاوت مقـدار الوقـت الذي يقضى يف تدريب يف غرف دراسية             
كـثرياً مـن بلـد آلخـر وهـو يـتوقف، مـن بـني أمور أخرى، على ما إذا            

فبالنســبة للــتعداد . كــان الــتعداد مســتنداً إىل مقــابالت أو العــّد الــذايت 
املســـتند إىل املقـــابالت، هـــناك حاجـــة لـــلمزيد مـــن الوقـــت لتدريـــب  

 .ّدادينالع
هـناك أدنـاه منوذج للقضايا اليت ينبغي تغطيتها يف دورات تدريب            

ومــن الضــروري أن يقــوم كــل بلــد بــتعديل هــذا . املشــرفني والعّداديــن
 .النموذج تبعاً الحتياجات منوذج التعداد املعتمد

 املشرفون 
عـــلى املشـــرفني اســـتيفاء متـــرين الدراســـة البيتـــية لالطـــالع عـــلى 

قبل حضورهم  ) أو كتيب التعليمات  ( العّداديـن    واجـباهتم وعـلى دلـيل     
وعلــيهم إعـادة متــارين الدراسـة البيتــية إىل   . جلسـات التدريــب الرمسـية  

مديـر املـنطقة املعـين قـبل التدريـب الـرمسي لتسـهيل إجـراء تقيـيم ملدى                   
 .فهمهم لإلجراءات

 العّدادون
ــّد       ــتأثر كــثرياً بأســاس الع ــذا املســتوى ت تفاصــيل الواجــبات يف ه

لذلــك، ال يــدرج هــنا . ضــاع احمللــية واملتطلــبات اإلداريــة العامــة واألو
 :سوى موجز للدورة

 الترحيب باملشاركني ومقدمة عن الدورة - ١
 السرية - ٢
 دور العّداد - ٣
 الصحة والسالمة املهنية - ٤
 قضايا إدارية - ٥
 تعاريف وخرائط ومفاهيم أخرى - ٦
 استراتيجيات العّد اخلاصة - ٧
  العّدادين واإلجراءات اليت ينبغي استخدامهاواجبات - ٨

 قبل االتصال باألسرة املعيشية )أ ( 
 أثناء االتصال باألسرة املعيشية )ب(

 ضبط جودة االستمارات املستوفاة - ٩
 حتضري االستمارات للنقل إىل املشرف - ١٠

 التدريب أثناء العمل ‘٣’
حيـــثما كـــان بالنســـبة للعّداديـــن، يعتـــرب التدريـــب أثـــناء العمـــل، 

أو عند التسليم إىل األسر (املشـرف يرافق العّدادين يف بعض املقابالت      
ــذايت    ــّد ال ــة اســتخدام هنــج الع ــراً ذا صــلة خاصــة  )املعيشــية يف حال ، أم

وعــلى . بضــمان فهمهــم ملهــامهم وقــيامهم هبــا عــلى الوجــه الصــحيح  
املشــرف تقيــيم القــدرات النســبية للعّداديــن وإدارة وقــتهم مبــا يتــيح        

 .ضعف العّدادين أكرب مستوى من املساندةأل
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   دورة تدريب املشرفني٤-اجلدول ثالثاً 
 املكّون املضمون

 .تعريف العاملني على بعضهم البعض
 .توطئة للتعداد

 مقدمة  - ١

 .أمهية السرية
 .اإلجراءات اليت يتبعها املشرفون
 .اإلجراءات اليت يتبعها العّدادون

 السرية - ٢

 .ت نقل املشرفنيترتيبا
 .املواد اليت ينبغي توزيعها

 .توزيع املواد على العّدادين

 مهام اإلرسال واإلعادة - ٣

تعــــاريف اخلصــــائص الرئيســــية، كمــــا تســــتخدم يف الــــتعداد، وهــــي تتضــــمن العمــــر ومكــــان اإلقامــــة  
 .ونوع املسكن وخصائص أخرى حيددها البلد املعين

 .رائط التعدادتوطئة خل
 .استعمال اخلرائط يف استعراض منطقة  مسؤولية املشرف

 التعاريف واخلرائط - ٤

 .العالقة بني العمليات امليدانية وأطوار املعاجلة
 ).عند االقتضاء(استعمال احلواسب يف عملية مجع املعلومات 

 مدلوالت تكنولوجيا املعلومات - ٥

 .العّدادون
 .مليدانيون اآلخرونالعاملون ا

 توظيف العاملني يف العّد - ٦

 .العّدادون
 .العاملون امليدانيون اآلخرون
 .ضبط النوعية أثناء العمل

 تدريب العاملني يف العّد - ٧

 .دور املشرف
 .دور العّداد

 .دور العاملني امليدانيني اآلخرين

 إجراءات العّد - ٨

 .ضبط نوعية أعباء العمل
 .ا ملراكز املعاجلةحتضري املواد لنقله

 بعد العّد - ٩

 استعراض الدورة 
 

 العّدادون املتخصصون   )ب(

ميكـن أيضـاً أن يسـتخدم بعض البلدان عاملني متخصصني يف عّد             
وميكــن أن تشــمل . اجملموعــات الســكانية الــيت تتطلــب دراســة خاصــة 

األمــثلة عــلى هــذه اجملموعــات األشــخاص الذيــن يف مســاكن مجاعــية    
أو أعضاء  ) ملـدارس الداخلـية أو الفـنادق      كاملستشـفيات والسـجون وا    (

وحيـثما وجـدت حاجـة كافية، قد        . فـئات حضـارية أو لغويـة متمـيزة        
. يكــون مــن الضــروري وضــع خطــط تدريــب خــاص هلــؤالء العــاملني 

ونظـراً التسـاع نطـاق جمموعـة األوضـاع املمكنة، ليست هناك وصفة              

يتبع نفس غري أن التدريب ينبغي أن . ملـثل هـذه اخلطـط يف هذا الدليل       
املـبادئ الـيت تتبعها الدورات العادية وأن يستعمل، حيثما أمكن ذلك،    

 .املواد نفسها لضمان اتساق النواتج

   التدريب اإلداري- ٨
حسـبما ورد يف العديـد مـن األجزاء األخرى من هذا الدليل، من              
شـأن عملـية كـبرية مـثل طـور العملـيات امليدانية يف التعداد أن يتطلب               

اإلجــراءات اإلداريــة العامــة : ني اتــباع جمموعــة واســعة مــن مــن العــامل
أو قوانني متصلة بأمن    /املتصـلة بشروط وأحكام استخدامهم، قواعد و      
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وســـرية مـــواد الـــتعداد، وقواعـــد أخـــرى متصـــلة بالســـلوك الصـــحيح  
 .للمستخدمني احلكوميني

ومـن املهـم تلقي العاملني لبعض التدريب على هذه القضايا، وإال     
ويف أسوإ حال، ميكن .  قادرين على القيام بواجباهتم بفعاليةكـانوا غري  

ــتعداد و    ــة ســلبية كــبرية لل ــئة /أن تنشــأ أوضــاع تســفر عــن دعاي أو هي
غـري أن مـن املهـم أن ال يـنقص التدريب اإلداري من              . الـتعداد عمومـاً   

ــيات  ــلى أمـــور العملـ ــاملني جلمـــع  . التدريـــب عـ ــتخدام العـ جيـــري اسـ
وعية من الناس ونقلها هليئة التعداد ضمن       معلومـات إحصـائية عالـية الن      

وينــبغي عــدم . جــدول زمــين مــتفق علــيه وبأعــلى مســتوى مــن الدقــة  
 .استخدام العاملني يف مجع املعلومات مللء االستمارات اإلدارية

   التدريب على أمور الصحة والسالمة- ٩
حــىت يف أحســن الــتعدادات تنفــيذاً، هــناك أوضــاع حتفــل مبخاطــر  

ينبغي يف التدريب تغطية طرق     . مة العاملني امليدانيني  عـلى صحة وسال   
وميكن أن  . تقليل املخاطر احملتملة يف كافة مستويات العاملني امليدانيني       

تــتراوح القضــايا الــيت تطــرح مــا بــني الطــرق الصــحيحة ملعاجلــة مــواد    
ــية   ــتعداد وإدارة املواجهــات مــع احلــيوانات املنـزل ــز . ال ــبغي أن يركّ وين

ذا اجملـال عـلى أكـثر احلـوادث وقوعـاً ولـيس على تلك               التدريـب يف هـ    
 .النادرة الوقوع

ينـبغي أن يكـون التدريب نفسه جّيد اإلدارة هبدف تفادي فرط            و
ومن . التأكـيد عـلى املخاطـر ألنـه خيلـق ذهنـية الضـحايا لدى العاملني               

املمكـن عـادة عكـس مسـار العروض للتأكيد على حتقيق ما هو إجيايب               
عـلى سـبيل املـثال، ينبغي تدريب    .  مـن مـا هـو سـليب    بـدالً مـن الـتعايف     

الـناس عـلى األسـلوب الصـحيح لـرفع صـناديق االسـتمارات بـدالً من                 
ــيئة       ــن األســاليب الس ــيت تــنجم ع ــر الصــحية ال ــرد املخاط وينــبغي . س

إعطـاؤهم نصـائح يف كيفـية تفـادي هجمـات الكالب بدالً من كيفية               
 .تقدمي طلب تعويض بعد عضة كلب

 ب على أنظمة احلاسوب  التدري- ١٠
عقـب القـبول الواسـع النطاق الذي لقيته شبكة اإلنترنت وأنظمة            
ــبلدان      االتصــال األخــرى املســتندة إىل احلاســوب، ميكــن أن تكــون ال
متشّجعة الستعمال هذه األنظمة بدالً من وسائل االتصاالت التقليدية         

نــبغي وإذا كــان مــن املــزمع تطبــيق هــذا األمــر ي . املطــبوعة أو الصــوتية
ــن     ــاملني الذيـ ــيقات للعـ ــتعمال التطبـ ــلى اسـ ــة تدريـــب كـــاف عـ إتاحـ

وحىت لو كانت املعرفة بأجهزة احلاسوب من . سيشّغلون هذه األنظمة
بـني املعـايري يف اختـيار العـاملني، ال ميكن افتراض أن األشخاص الذين               
يـتم اختـيارهم لديهـم معـرفة بالـربنامج احلاسـويب الـذي تسـتعمله هيئة              

 .التعداد
إذا مت بـنجاح إجـراء هذا العنصر من عناصر التدريب، ميكن أن             و

وإذا مل يــتم ذلــك . يــتعزز كــثرياً احــتمال جــودة نوعــية نواتــج الــتعداد 
يصـبح العـاملون أكـثر اهـتماماً بتعلم كيفية تشغيل احلاسوب بدالً من              

 .التركيز على دورهم الرئيسي

 توخـــي وإضـــافة إىل التدريـــب الـــرمسي يف دورات أّولـــية، ينـــبغي
العـناية إلتاحـة مـواد مرجعـية اتصـالية لنظام احلاسوب وقسم مساعدة              

 .سهل الوصول إليه يف هيئة التعداد

   توزيع وإعادة املواد-دال 

   مقدمة- ١
ــور    ــادة املـــواد يف طـ ــبلدان، يعتـــرب توزيـــع وإعـ يف العديـــد مـــن الـ

ــات الســلم     ــواد يف أوق ــية نقــل مل ــية أكــرب عمل ــيات امليدان ــذا . العمل وه
 . نشاط باعتباره عملية لوجستية يشار إليه كمهميت التوزيع واإلعادةال

توزيـع وإعـادة املـواد هـو املصـطلح الـذي يسـتعمل لتغطـية مهام              و
 :مصاحبة ملواد

 يتم تزويدها ملركز تغليف؛   )أ( 
 توزع على العاملني امليدانيني؛ ) ب(
 تستلم من العاملني امليدانيني؛  )ج(
 .اجلة البياناتتعاد ملراكز مع   )د(

 :وتشمل هذه املهام ما يلي
ومورديــن  ) مــثالً مطــبعة  (اســتالم املــواد مــن صــانعيها        )أ( 

وميكـن أن تشـمل اسـتمارة الـتعداد واملواد الالزمة           . خارجـيني آخـرين   
 ؛)مثالً، الصناديق وأشرطة اللصق(للتغليف 

 التخزين باجلملة خالل عملية التغليف؛ ) ب(
 التغليف؛  )ج(
 حتضري الشحنات وإيصاهلا إىل العاملني يف العّد؛  )د (
 النقل باجلملة خارجاً؛ ) هـ(
 االستالم من العاملني يف العّد؛ ) و (
 النقل باجلملة داخالً إىل مراكز معاجلة البيانات؛ ) ز (
 .عمليات اإلقفال ) ح(

وبغــض الــنظر عــن نــوع الــتعداد، هــناك حاجــة لــتوريد املــواد إىل  
فعـلى سـبيل املثال، حىت يف التعداد الذي         . نـيني وإعادهتـا   العـاملني امليدا  

يسـتخدم الـربيد إرسـاالً واسـتعادة، هـناك عـادة مكـّون خاص بالرصد          
ويف هـــذه . املـــيداين يتطلـــب مـــواداً شـــاملة األدلـــة واللـــوازم اإلداريـــة 

احلـاالت، يكـون حجـم املـواد عـادة صغري نسبياً، ولكن ال تزال هناك           
 أدناه  ٨ويبحـث القسـم     . هلـذه األنشـطة   حاجـة لوضـع وتنفـيذ خطـط         

قضـايا خاصـة مـتعلقة باستعمال خدمات الربيد ألغراض التعداد الذي            
 .ترسل فيه االستمارات وتعاد بالربيد

ويتم عادة إجراء معظم هذه املهام مبوجب عقود مع مؤسسة نقل 
حكومـية أو جتاريـة، عـلى الـرغم مـن أن تغلـيف املـواد قد يتم يف هيئة                  

وتســتعمل املؤسســة املــتعاقدة مواصــفات    .  بعــض الــبلدان الــتعداد يف
فإن كان احلجم صغرياً،    . وتفاصـيل شـحنات تقدمهـا هلـا هيـئة التعداد          
 .ميكن أن تكون اخلدمات الربيدية طريقة ممكنة



 ١٠٦

   املدخالت- ٢
كمــرحلة أوىل يف هــذه العملــية، ينــبغي اختــاذ قــرارين فــيما يــتعلق  

ــتوزيع   ــية ال ــيعة ومســؤوليات عمل هــل . واإلعــادة املســّيرة مركــزياً بطب
توصـل الشـحنات ملديـري املـناطق أم للمشرفني؟ هل من املطلوب من              
ــذه        ــزية؟ ه ــثر مرك ــن مســتودع أك ــلهم م ــواد عم ــن اســتالم م العّدادي
قـرارات ينـبغي عـلى الـبلدان اختاذهـا، عـلى أن ال يغيـب عـن البال أثر                    

تاحة للعاملني  مقاديـر املـواد الـيت ينـبغي نقـلها، ووسـائل املواصـالت امل              
 .امليدانيني وأوضاع أو وجود الطرق أو وسائل النقل

وبعـد اختـاذ هذيـن القـرارين، تصـبح املدخـالت الرئيسية إلرسال              
 :وإعادة املواد كما يلي

تقديـرات أعباء العمل من برنامج وضع اخلرائط لتحديد           )أ( 
 حجم الطرود يف النقل؛

التوظيف لتحديد تفاصـيل األمسـاء والعـناوين مـن عملـية           )ب(
 .تفاصيل نقاط التسليم واالستالم

   املواد- ٣
تنقسـم املـواد الـيت ينـبغي نقـلها عـادة إىل أربـع فـئات واسعة، أي               

 مديـري ونـواب   )ج(املشـرفني،  ) ب( العّداديـن،   )أ( مـواد ألغـراض   
 .  استعماالت أخرى)د (مديري املناطق، و

 مواد العّدادين )أ ( 
مـن أصـناف قلـيلة نسـبياً وتشمل استمارة          تـتألف مـواد العّداديـن       

غــري أهنــا تضــم الغالبــية مــن حيــث مهــام احلجــم       . الــتعداد الرئيســية 
 .والتغليف والتخزين والنقل

وميكـن تغلـيف هـذه املـواد مركـزياً ونقـلها باجلملة إىل املناطق يف                
مث يقوم املشرفون   . أرجـاء الـبلد املعـين، مث تـنقل من هناك إىل املشرفني            

ــنبترتيــب ت ــنطوي هــذا عــلى بعــض   . ســليمها إىل العّدادي وميكــن أن ي
. إعـادة عّد املواد السائبة وتقسيمها إىل حزم مالئمة لكل من العّدادين           

فعلى سبيل  . وتضـم كـل حـزمة عـادة مقـداراً موحـداً مـن املواد املعنية               
املــثال، ميكــن أن يكــون هــذا عــدداً مــن حــزم االســتمارات مــن حجــم 

وميكن مركزياً أو من قبل   . األسـر املعيشية  كـاف لعـّد عـدد حمـّدد مـن           
 .املشرف حتديد عدد احلزم اليت ختصص لكل عبء عمل

وعند اكتمال العّد، يتم عادة استالم املواد من املشرفني بعد إجناز           
 .ضبط النوعية وتعاد إىل مراكز املعاجلة

 مواد املشرفني  ) ب(
اإلدارية اليت تشـمل هذه املواد تغليف ونقل مواد التدريب واملواد         

يسـتعملها املشـرفون وهـي تضـم دفـتر سـجل العّدادين وأدلة التدريب               
 .واألدلة اإلجرائية

كمـا ميكـن مركـزياً تغليف هذه املواد مث نقلها إىل كل منطقة من     
ــناطق ــن إىل املشــرفني    . امل . وميكــن عــند ذلــك نقــلها مــع مــواد العّدادي

ا قد تشمل مواد ذات     وينـبغي تغلـيفها منفصـلة عـن مواد العّدادين ألهن          

مـثالً أدلة   (أو كمـيات متبايـنة      ) مـثالً خـرائط العّداديـن     (طبـيعة خاصـة     
 .، وذلك تبعاً ملكونات عبء العمل املعين)العّدادين

وبعـد العـّد، جيـري اسـتالم هـذه املـواد مـن املشـرفني وإعادهتا إىل                  
 .مراكز املعاجلة جنباً إىل جنب مع مواد العّدادين

 ملناطق ونواب مديري املناطقمواد مديري ا )ج(
ــة الــيت      تشــمل هــذه املــواد تغلــيف مــواد التدريــب واملــواد اإلداري

 .يستعملها مديرو املناطق وهي تضم مواد تدريب املشرفني
ونظــراً للصــغر النســيب لعــدد هــؤالء العــاملني، ميكــن تغلــيف هــذه  

 .املواد مركزياً مث نقلها مباشرة إىل مديري املناطق
م اسـتالم هـذه املواد من مديري املناطق وتعاد إىل           وبعـد العـّد، يـت     

وميكـن إعـادة بعض املواد غري الضرورية لطور املعاجلة        . مركـز املعاجلـة   
وقد تضم . إىل مكتـب يف املـنطقة أو مكتـب مركـزي يف هيـئة الـتعداد           

املمانعة أو تفاصيل   /هذه املواد وثائق إدارية هامة مثل تقارير االعتراض       
 .عملية العّد

 مواد أخرى ) د (
إضـافة ملـا ورد أعـاله، ينـبغي أيضـاً تضـمني مواد أخرى تستعمل                

فعلى سبيل املثال، ميكن    . ميدانـياً ضـمن نطاق عملية التوزيع واإلعادة       
ــّددة      ــات ســكانية حم ــتمارات خاصــة مبجموع ــا يف (أن تشــمل اس كم

 .ومواد اتصاالت عامة) املناطق النائية
   املواصفات- ٤

ت تغلـيف ونقـل املـواد من املهام الكبرية يف           يعتـرب حتديـد مواصـفا     
وينــبغي وضــع هــذه املواصــفات بغــض  . التخطــيط للعملــيات امليدانــية 

الـنظر عمـا إذا كانـت هيـئة الـتعداد نفسـها تـنفذ هـذه األنشطة أو أهنا                    
 .تعهد جلهة متعاقدة هي هيئة حكومية أخرى أو شركة خاصة

أن يـبدأ، حيثما  والتخطـيط لتغلـيف وتوزيـع وإعـادة املـواد ينـبغي          
كما . كـان ممكـناً وتـبعاً للـبلد املعـين، قـبل تاريخ التعداد بسنتني تقريباً               

ينـبغي أن يكون العقد الالزم معّداً يف الوقت نفسه تقريباً الذي توضع             
يف بعض احلاالت، وال سيما حيث تكون       . فـيه عقود الطباعة الرئيسية    

 التنسيق بني عقد    هـذه العملـيات جتاريـة، ميكـن حتقـيق وفـورات إذا مت             
فعلى سبيل املثال، ميكن تفادي تكاليف النقل       . الطباعة وعقد التغليف  

 . إذا كان مركز الطباعة ومركز التغليف يف مبىن واحد
ميكـن اسـتعمال املواصفات املستخدمة هلذا النشاط كأساس لعقد          

ــية      ــئة حكوم ــع هي ــياً م ــباً اتفاق ــاً أو ترتي ــع  . ســواء كــان جتاري وحــىت م
ــاق رمســي      اســتخدام ــم اســتعمال اتف ــن امله ــية أخــرى، م ــئة حكوم  هي

وميكــن أن يكــون مــن غــري الــالزم تضــمني . كــالذي هــو مــدرج أدنــاه
بعـض عناصـر االتفاقـية ، ولكـن مـن املهـم أن يفهـم كـال اهليئتني وأن                    

 .تتفقا على متطلبات هذا النشاط الرئيسي
نود ويف كال احلالتني، ميكن أن تضم املواصفات بعض أو كافة الب          

غري أنه ميكن أن بكون هناك بنود إضافية مطلوبة تبعاً ألوضاع           . التالية
 .البلد املعين



 ١٠٧

   مواصفات توزيع وإعادة املواد٥ -اجلدول ثالثاً 
   مقدمة- ١اجلزء 

 العنوان الوصف

تشـــمل الـــتواريخ . حتـــدد دور النشـــاط وأهدافـــه العامـــة . تتضـــمن وصـــفاً هليـــئة الـــتعداد وللـــتعداد 
 .حتدد هيكل املواصفات. ت الرئيسيةواملتطلبا

 مقدمة

وصـــف موجـــز لـــدور . يصـــف هرمـــية اهليكلـــية امليدانـــية، وعـــدد وحـــدات اإلدارة ومـــناطق العـــّد
 .كل من املستويات يف اهليكلية

 هيكل التعداد

تصـــف الوظـــائف الرئيســـية . أهـــداف كـــل مكـــّون. وصـــف موجـــز للنشـــاط ومكوناتـــه الرئيســـية
 .للهيئة املتعاقدة

 امةنظرة ع

ــية     ــبات إلزامـ ــّددة ومتطلـ ــليات حمـ ــة أفضـ ــفاً أليـ ــم وصـ ــة   . تضـ ــبات خمصصـ ــتعمال مركـ ــثالً، اسـ مـ
عـــدم اســـتخدام مـــتعاقدين مـــن . ملـــواد الـــتعداد يف طـــور اإلعـــادة ميكـــن أن يكـــون مطلـــباً إلزامـــياً 

 .الباطن ميكن أن يكون أفضلية

 األفضليات، واملتطلبات اإللزامية

 السرية .د بشأن السرية واملتطلبات يف هذا النشاطتنص بوضوح على سياسة هيئة التعدا
 ترتيب العقود . يصف كيفية وضع وإدارة العقد

 الدفع .يصف األساس املفضل للدفع واألساس الذي تطلب األسعار التقديرية مبوجبه
 التقارير .التقارير األساسية املطلوبة

 
   التغليف- ٢اجلزء 

 العنوان الوصف

 مقدمة بالتغليفتصف النشاط اخلاص 
 :حتدد وتصف وظائف اجلهة املتعاقدة

 استالم املواد؛ ) أ ( 
 التخزين واملناولة؛ ) ب(
 التغليف ووضع اللصاقات؛  )ج(
 ضبط النوعية؛  )د ( 
 .اإلرسال ) هـ(

 الوظائف

 اجلدول الزمين .جدول زمين تفصيلي ألنشطة التغليف
 املتطلبات )قات، والتخزينمثالً، األمن، وضع اللصا(تفاصيل املتطلبات 
 :تفاصيل التغليف

 نوع الغالف حسب مستوى اهليكلية؛ )أ ( 
 حمتوى كل نوع من أنواع األغلفة؛ ) ب(
 .كمية كل نوع من األغلفة  )ج(

 التغليف

 التقارير .التقارير التفصيلية املطلوبة
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 )تابع (  مواصفات توزيع وإعادة املواد٥ -اجلدول ثالثاً 
   اإلرسال- ٣اجلزء 

 العنوان الوصف

 مقدمة .تصف إرسال املواد إىل العاملني امليدانيني
 :حتدد وتصف وظائف اجلهة املتعاقدة

 استالم املواد من مراكز التغليف إن كانت خمتلفة؛ )أ ( 
 التخزين واملناولة؛ ) ب(
 حتضري الشحنات ووضع اللصاقات عليها؛  )ج(
 ضبط النوعية؛  )د (
 . اإليصالمتطلبات ) هـ(

 الوظيفة

 اجلدول الزمين .جدول زمين تفصيلي
 املتطلبات ؛)مثالً، أمن السيارات واحلصول على تواقيع(تفاصيل املتطلبات 

 :تفاصيل النقل
 وصف طريقة التفريغ ومتطلباته؛ ) أ ( 
 وصف وثائق الضبط املطلوبة؛ ) ب(
 وصف تفاصيل وحجم الشحنة؛  )ج(
 وعناوين العاملني امليدانيني؛طريقة إتاحة أمساء   )د (
 وصف وثائق الضبط املطلوبة؛ ) هـ(
 .معاجلة النقص والزيادات ) و (

 النقل

 التقارير .التقارير التفصيلية املطلوبة

   اإلعادة- ٤اجلزء 
 العنوان الوصف

 مقدمة .تصف استالم املواد من العاملني امليدانيني وإعادهتا ملركز معاجلة البيانات
 :وتصف وظائف اجلهة املتعاقدةحتدد 

 استالم املواد من العاملني امليدانيني؛ )أ ( 
 املتطلبات األمنية؛ ) ب(
 التخزين واملناولة؛  )ج(
 اإليصال إىل مركز معاجلة البيانات؛  )د (
 مطابقة املواد؛ ) هـ(
 .متطلبات اإليصال ) و (

 الوظيفة

 اجلدول الزمين .جدول زمين تفصيلي
 املتطلبات ).مثالً، أمن السيارات واحلصول على توقيعات(تطلبات تفاصيل امل

 :تفاصيل النقل
 وصف طريقة ومتطلبات االستالم؛ ) أ ( 
 وصف وثائق الضبط املطلوبة؛ ) ب(
 . معاجلة النقص والزيادات  )ج(

 النقل

 التقارير .التقارير التفصيلية املطلوبة
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 )تابع (ة املواد  مواصفات توزيع وإعاد٥ -اجلدول ثالثاً 
   التقييم واألسعار- ٥اجلزء 

 العنوان الوصف

 مقدمة .تصف كيفية تقييم عروض أسعار العقد
 معايري التقييم .التغليف، التوزيع واإلعادة: تصف معايري التقييم لكل من املهام

ــعار     ــروض األسـ ــلى عـ ــول عـ ــية احلصـ ــيل كيفـ ــدد بالتفصـ ــأن   . حتـ ــات بشـ ــع والعقوبـ ــروط الدفـ شـ
 .اء بااللتزاماتعدم الوف

 األسعار

 
   تقدير الكميات- ٥

ــلها       ــيفها ونق ــالزم تغل ــواد ال ــر امل ــر الكمــيات مقادي ال حيــدد تقدي
فحسـب، بـل يتــيح أيضـاً أحــد املدخـالت الرئيســية يف عملـية الطــباعة      

وميكن أن يسفر   ). أي، عـدد كـل مـن األصـناف الـيت ينـبغي طباعتها             (
مة لعـدم وجود وقت كاف      نقـص املـواد أثـناء العـّد عـن عواقـب وخـي             

غــري أن فعالــية تكالــيف الــتعداد تتطلــب عــدم  . لطــبع كمــيات إضــافية
كمــا ينــبغي أن تتــيح    . وجــود مقاديــر مــن املــواد أكــثر مــن الــالزم      

 .التقديرات مستوى معقوالً من احتياطات الطوارئ
وأســاس تقديــر الكمــيات هــو حتديــد العــدد مــن األصــناف الــذي  

. اهليكلية امليدانية إلجناز املهام املوكلة إليه     يتطلـبه كـل مـن العـاملني يف          
ــل مــن مســتويات         ــدد العــاملني يف ك ــذا العــدد بع مث ميكــن ضــرب ه

وهــذا يعطــي أحجــام الطــرود املعــيارية املشــار إلــيها أدنــاه يف . اهليكلــية
 ).ب (٦القسم 

وحتديـد العـدد من األصناف الذي يتطلبه كل من العاملني يستند            
أي املساكن اليت ينبغي    (الـذي ينـبغي القيام به       عـادة إىل مقـدار العمـل        

ويستند هذا إىل العدد من األصناف      . مضـافاً إىل ذلـك احتياط     ) عّدهـا 
فعلى سبيل . الـذي سيسـتخدمه كـل مـن العّداديـن واملشرفني وسواهم      

:  أسرة معيشية، ميكن تزويد العّداد مبا يلي       ١٠٠املـثال، مـن أجـل عّد        
 بطاقة زيارة، ٥٠ت معلومـات،     نشـرا  ١١٠ اسـتمارات تعـداد،      ١١٠

 اسـتمارات تقاريـر اعـتراض، حقيـبة، لوحة مبشبك، أقالم رصاص،             ٥
 .بّراية أقالم رصاص، بطاقة تعريف، مواد أخرى كاملغلفات

. ويبـّين املثال املدرج أعاله إتاحة بعض استمارات التعداد الزائدة         
ــّداد الســتعمال اســتمارة إضــافية يف     ــد حيــتاج الع  وهــذا ضــروري إذ ق

وعلى فرض أن عبء . مسـكن أو جيـد مسـاكن إضافية يف منطقة العدّ     
ــن هــو    ــتم ضــرب الكمــيات    ١٠٠كــل مــن العّدادي  أســرة معيشــية، ي

املدرجـة أعـاله بعدد العّدادين هبدف حتديد جمموع كمية االستمارات           
غــري أنــه مــن غــري املــرّجح أن يكــون لكافــة العّداديــن العــبء . املطلوبــة
ي التوصــل إىل بعــض الــتقديرات، لــرمبا مــن لــذا، مــن الضــرور. نفســه

املعلومـات الـنامجة عـن عملية وضع اخلرائط، ملا يشكّل متوسط حجم          
 .عبء العمل

ــتم وضــع       ــام وضــع اخلــرائط، ي ــّد ومه ــناطق الع ــناء تصــميم م وأث
ميكن استعمال . تقديـرات لعدد مناطق العّد وكمية العمل يف كل منها   

ــواد     ــر امل ــات حلســاب مقادي ــذه املعلوم ــن   ه ــن العّدادي ــة لكــل م الالزم
وينبغي أن تتيح هذه الطريقة تقديراً لالحتياجات       . واملشـرفني وسواهم  

 .أكثر دقة
، ميكن أن تكون )كبطاقات الزيارة (وبالنسـبة لألصـناف البسيطة      

تكلفـة طبع كميات إضافية منها صغرية، ولذا ميكن تقريب التقديرات      
ــتكلفة ا   ــر يذكــر عــلى ال ــيةإىل عــدد صــحيح دون أث أمــا بالنســبة . لكل

، تكلفــة الطــباعة كــبرية  )كدلــيل العّداديــن(لألصــناف األكــثر تعقــيداً  
 .وينبغي توخي العناية يف وضع احلسابات النهائية

ــية الطــباعة، ميكــن أن يســاعد اســتخدام صــحيفة     ــلما يف عمل ومث
وندرج أدناه مثاالً على كيفية     . احلسـاب اجلدولـية يف تقديـر الكميات       

 احلساب اجلدولية لتسجيل أساس التقديرات وإمجايل استعمال صحيفة 
ويـتم تسجيل أول جمموعة من العوامل يف صحيفة منفصلة          . الكمـيات 

 :وتستعمل كعوامل مضاعفة يف صحيفة ثانية تضم قائمة باألصناف

 العوامل )أ ( 
 عدد مناطق العّد؛   )أ( 
 ؛)هأعال) أ ( إن مل يكن نفسه املبّين يف (عدد العّدادين  ) ب(
 عدد املشرفني؛  )ج(
 ).نواب مديري املناطق(عدد مديري املناطق   )د (

ــبغي      ــية لكــل مــن األصــناف الــيت ين ــتم تســجيل املــتغريات التال وي
 :إتاحتها مع ضرهبا بالعامل ذي الصلة أعاله

 األصناف   ) ب(
 الصنف؛ - ١
 العدد يف منطقة العّد؛ - ٢
 ؛)٢ ×  )أ( (اجملموع املطلوب ملناطق العّد  - ٣
 العدد لكل عّداد؛ - ٤
 ؛)٤× ) ب((اجملموع املطلوب للعّدادين  - ٥
 العدد لكل مشرف؛ - ٦
 ؛)٦ × )ج((اجملموع املطلوب للمشرفني  - ٧
 ؛)نائب مدير منطقة(العدد لكل مدير منطقة  - ٨



 ١١٠

) نواب مديري املناطق  (اجملموع املطلوب ملديري املناطق      - ٩
 ؛)٨ × )د((

 ؛)٩ + ٧ + ٥ + ٣(رعي املطلوب اجملموع الف - ١٠
حيـث يف املائـة تقّدر      ) يف املائـة   × ١٠(عـامل االحتـياط      - ١١

 على أساس كل صنف على حدة؛
  ).١١ + ١٠(اجملموع املطلوب  - ١٢

ويف هـذا الـنموذج، قد يكون بعض األصناف غري مطلوب لكافة            
عــلى ســبيل . املســتويات ويــدرج كصــفر وبــذا ال يضــيف لــلمجموع  

. ال يتطلب العّدادون استمارات طلبات لشغل منصب مشرف       املـثال،   
غـري أن مديـري املـناطق ميكـن أن يعطـوا عدداً احتياطياً من استبيانات                

 .التعداد أو ببساطة عدداً ضئيالً كنماذج الستعماهلم اخلاص
واملــنفعة الرئيســية الســتعمال صــحيفة احلســاب اجلدولــية هــي أن  

أن تكــون متــنوعة ومــن املمكــن االفتراضــات بشــأن اإلمــدادات ميكــن 
عــلى ســبيل املـثال، ميكــن أن يكــون  . إعـادة حســاب الكمــيات سـريعاً  

احلسـاب األويل عـلى أسـاس نسختني من استمارة تقرير االعتراض يف          
كـل مـنطقة عـّد، ولكن ميكن أن يعترب هذا منخفضاً جداً ويتخذ قرار               

إعادة وميكن بسهولة .  اسـتمارات لكـل عّداد  ١٠بـتقدمي جمموعـة مـن       
 .وضع منوذج هذا يف صحيفة احلساب اجلدولية

   التغليف- ٦
ــية عــن طــريق     مــن األفضــل نقــل املــواد املتصــلة بالعملــيات امليدان

وينـبغي تصـميم شكل وحجم الصناديق مبا        . صـناديق كـرتون جتميعـية     
يناسـب حجـم اسـتبيان الـتعداد، مـع مـراعاة شـروط الصحة والسالمة         

وميكن أيضاً استعمال صناديق    . ياً كالورق بشأن مناولة مواد ثقيلة نسب    
 .الكرتون نفسها لنقل املواد اإلدارية ومواد التدريب

وميكـن أيضـاً وضـع اسـتمارات الـتعداد نفسـها يف هـذه الصناديق                
ــتمارات   ــن االسـ ــزم مـ ــن  (كحـ ــثالً، رزم مـ ــتمارة٥٠مـ ــة )  اسـ ملفوفـ

 وهلــذا مــيزة محايــة االســتمارات وتســهيل قــيام املشــرفني  . بالبالســتيك
 .بعّدها وتوزيعها على العّدادين

وينـبغي أن تكـون الصناديق من النوع القابل لإلغالق ملنع العبث            
ومـن بـني طـرق املسـاعدة يف حتقـيق أمنها نقل             . مبحـتوياهتا أثـناء الـنقل     

. ضمن صندوق آخر أكرب حجماً    ) وأحـيانا ثالثـة صـناديق     (صـندوقني   
 الذي يتيح األمن وينـبغي أن يكـون تصميم الصندوق اآلخر من النوع        

 .والتخزين والنقل
ــيات      ــيت توضــع للعمل ــنقل ال ــبات ال وميكــن أن يســتند معظــم ترتي

ــلى أســاس الصــندوق الواحــد      ــعر حمســوب ع ــية إىل س ــرب . امليدان ويعت
الصـندوق اخلـارجي احلـاوي عـلى صـندوقني من مواد التعداد صندوقاً            

ق إذا غــري أن ذلــك ال ينطــب . واحــداً ألغــراض العــّد وتقاضــي الــتكلفة 
 . استعمل السعر للكيلو غرام

ومـن املستحسـن أيضـاً تصميم الصناديق لالستعمال يف العمليات           
امليدانـية حبيـث ميكـن أيضـاً اسـتعماهلا لـتخزين ونقل استبيانات التعداد              

لــذا، ينــبغي أن تكــون الصــناديق مطــبوعة  . يف مركــز معاجلــة البــيانات
 التغليف احملتويات من    مسـبقاً مـع ترك فراغات يذكر فيها العاملون يف         

أجـــل العـــاملني يف العـــّد، ومـــن مث يذكـــر فـــيها العـــاملون يف الـــتعداد   
وميكــن تضــمني  . احملــتويات مــن أجــل العــاملني يف معاجلــة البــيانات     

لصـــاقات إضـــافية ألغـــراض  معاجلـــة البـــيانات عـــلى الصـــناديق عـــند 
 .إنتاجها

ينبغي ويـتوقف حمـتوى الصـناديق إىل حـد كـبري عـلى الكيفية اليت         
: ( وهناك طريقتان . فيها توريد املواد إىل املشرفني ومنهم إىل العّدادين       

 . التغليف املسّبق) ب(التوريد السائب، و) أ 

 التوريد السائب )أ ( 
مبقتضـى هذا السيناريو، يتم تزويد كل من املشرفني بكمية سائبة           

طلوبة ويقوم املشرف بعّد األصناف امل    . من األصناف الالزمة للعّدادين   
كمــا . وحــزمها لكــل مــن العّداديــن مــن الكمــية الســائبة الــيت اســتلمها

) انظر أعاله (ميكـن تـزويد املشـرفني بعدد من صناديق التعداد املعيارية            
 .يعيدون حزم وتغليف مواد العّدادين فيها

 :وهلذه الطريقة ميزة البساطة ولكن هلا عدة مساوئ منها ما يلي
فني يف عــّد وإعــادة حــزم وتغلــيف  االعــتماد عــلى املشــر    )أ( 
 املواد؛
االعـتماد على التغليف املناسب من قبل مؤسسة الطباعة          ) ب(

 أو املوّرد؛
العـدد الكـبري من الصناديق بأشكاهلا وأحجامها املختلفة           )ج(

 ؛)املظهر غري املعياري(
اخنفـاض احـتمال أن يــتم وضـع لصــاقات واضـحة تشــري       )د (

 .ادإىل احملتويات كمواد تعد
ومـن بـني املهـام الرئيسية مبوجب هذه الطريقة جملال إدارة التعداد             
ضــمان الــتوريد املنّســق ملخــتلف األصــناف مــن خــالل نقطــة انطــالق   

وينـبغي تفادي توريد املواد مباشرة من مؤسسة الطباعة         . عملـية الـنقل   
 .إىل املشرفني من منظور اإلدارة والنوعية على حّد سواء

 قالتغليف املسّب ) ب(
هـذا حيـث يـتم التغليف املسّبق للمواد مركزياً، أو يف عدد صغري              

وهو ينطوي على التغليف املسّبق لرزم من املواد       . مـن مراكـز التغلـيف     
. مناسـبة لالســتعمال مــن قــبل العداديــن والعــاملني يف مســتويات أعــلى 

ومـن بني طرق التغليف املسّبق توضيب رزم جتميعية تستهدف احتواء           
ففــي هــذه .  املطلوبــة لعــّد عــدد حمــدد مــن األســر املعيشــية كافــة املــواد

ــيت       ــرزم ال ــدد ال ــب عمــل املشــرف إال أن حيســب ع الطــريقة، ال يتطل
حيـتاجها كـل مـن العّداديـن بـدالً مـن عـّد وإعـادة رزم املـواد لكل من                     

ومـن بـني املـيزات األخـرى هلـذه الطـريقة استعمال صناديق             . العّداديـن 
 . بطريقة أكثر انضباطاتعداد معيارية منذ البداية

ــتناداً إىل فكــرة        ــرزم مســبقاً اس ــتعداد حمــتويات ال ــدد هيــئة ال وحت
ومــن شــأن هــذا أن يبّســط . احملــتوى املوّحــد حيــثما كــان ذلــك ممكــناً 
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عملـية التغلـيف، وبـذا مـن املـرّجح أن يزيد الكفاءة ودقة إيصال املواد             
أنواع األغلفة  ويعين احملتوى املوّحد ببساطة أن كل نوع من         . واللوازم

 .حيتوي على العدد نفسه من كل صنف
فعلى سبيل املثال، . وميكن أن يكون هناك عدة أنواع من األغلفة      

قـد يكـون هـناك أغلفـة حتـتوي مـواداً لعّد مساكن يف مناطق حضرية،                 
ــد       ــية، أو أشــخاص يف مســاكن خاصــة، أو ق ــناطق ريف مســاكن يف م

 .تدريب عّدادينحيتوي غالف على مواد ملشرف ليقوم بتوظيف و
يــتوقف تــنّوع األغلفــة عــلى أســاس العــّد، ومــدى كــون احملــتوى   

ــبلد املعــين     ــّد وحجــم ال ــناطق الع ــياً بالنســبة ألحجــام م . املعــياري عمل
ــتوريد املوّحــد واخنفــاض      ــيزات الرئيســية هلــذه الطــريقة أســلوب ال وامل

واد االعـتماد عـلى املشـرفني يف العّد وإعادة التغليف، واملظهر املوّحد مل     
 .التعداد

   الدور اإلداري هليئة التعداد- ٧
دور هيئة التعداد فيما يتعلق مبهميت اإلرسال واإلعادة هو بصورة           

ــباط والرصــد   ــتعاقدة   . رئيســية دور االرت ــة امل ــوم اجله ــه، تق ويف معظم
باالتصـال مبديـري املـناطق واملشـرفني مباشـرة بشـأن إيصال أو استالم               

ة الـتعداد أن تقـوم مبهمة الربط بني اجلهة          وميكـن أن تـتوقّع هيـئ      . املـواد 
املتعاقدة والعاملني امليدانيني يف املراحل األوىل من العملية أو إذا كانت      

 .هناك أية مشاكل حمّددة لدى العاملني امليدانيني أو اجلهة املتعاقدة
وينـبغي أن جيـتمع املعنـيون من بني املديرين يف هيئة التعداد مرات          

. ملتعاقدة لبحث العملية وترتيبات االتصال والتنسيق     كـثرية مـع اجلهـة ا      
 .وعليهم أيضاً زيارة مراكز التغليف لالطالع على كيفية سري العملية

ويشـمل جـزء مـن خطـط العملـية ترتيـبات لـتمكني موظفي هيئة                
بصـورة خاصة، عند استالم     . الـتعداد مـن رصـد إيصـال وإعـادة املـواد           

ة التعداد أن يرصدوا عن كثب ما املواد من املشرفني، على موظفي هيئ
 .حيدث ميدانياً ألن األمر ينطوي على نقل استمارات التعداد املستوفاة

   التعداد الذي ترسل استمارته وتعاد بالربيد- ٨
هـناك عـدد مـن القضايا الرئيسية اليت ينبغي النظر فيها فيما يتعلق              

ي ترســل مبهمــيت الــتوزيع واإلعــادة عــند إجــراء تعــداد مــن الــنوع الــذ  
بالنسبة للمكّون اخلاص باإلرسال تشمل هذه      . استمارته وتعاد بالربيد  

 :القضايا
 قائمة كاملة ودقيقة من كافة عناوين البلد املعين؛   )أ( 
 البنية األساسية الربيدية يف البلد بكامله؛ ) ب(
 .التكلفة  )ج(

 وهلذا الوضع. ويف معظـم الـبلدان، ال تـتوفر قوائم شاملة للعناوين     
 .إمكانية أن يؤثّر سلباً حبيث ال يتم العّد كما جيب

حــىت يف الــبلدان الــيت معظــم ســكاهنا مشــمولون خبدمــات بــريدية  
فّعالـة وتعـتمد فـيها عملـية عد مستندة إىل الربيد كإجراء معياري، قد               
يكـون هـناك بعـض املـناطق غـري املناسبة لعملية تعداد ترسل استماراته               

مــثلة عــلى ذلــك املــناطق الريفــية النائــية أو  وتشــمل األ. وتعــاد بالــربيد

ــّد مــن اعــتماد أســاليب غــري   . املخــيمات العشــوائية غــري الرمســية  وال ب
 .معيارية هلذه املناطق

وبسـبب االفـتقار إىل قوائـم عـناوين بـريدية شـاملة، اعـتمد بعض                
الـبلدان مـزجياً من إيصال االستمارات من خالل العّداد، مث يقوم مالئ             

ــربيد االســتمارة بإ ــا بال ــاله قضــايا إيصــال    . عادهت وتبحــث األقســام أع
ولكي يعمل املكّون اخلاص باإلرسال بكفاءة، ينبغي أن      . االسـتمارات 

ــية الرســائل       ــادرة عــلى معاجلــة كم ــربيدية ق ــية األساســية ال تكــون البن
وينــبغي أن . الــربيدية الــنامجة عــن هــذه العملــية يف إطــار زمــين مقــبول 

ومن بني القضايا   . حصـاء ومؤسسـة الـربيد     توضـع اتفاقـية بـني هيـئة اإل        
 :اليت ينبغي النظر فيها عند إرسال االستمارات وإعادهتا بالربيد ما يلي

 حجم االستمارة؛   )أ( 
 وزهنا؛ ) ب(
 تكلفة الوحدة؛  )ج(
 .سرية وأمن استمارات التعداد  )د (

وميكـن إعـادة االسـتمارات إمـا مباشرة ملراكز معاجلة البيانات أو             
مراكـز إعادة يف املناطق تقام خصيصاً لالستالم األويل الستمارات          إىل  

ويف كال احلالتني، ينبغي   . الـتعداد عـندما يرسـلها اجمليـبون على األسئلة         
مطابقــة االســتمارات الــيت يــتم اســتالمها مــع دفــتر ســجل العــّداد كمــا 
ينـبغي أن تكـون هـناك إجـراءات للرصـد بشـأن عـدم الـرّد عقـب يوم                    

ــتعداد مباشــ  ــيني مل يغــريوا مكــان    ال ــتأكد مــن أن األشــخاص املعن رة لل
 . إقامتهم، وللوفاء باجلدول الزمين ملعاجلة البيانات

ــر      ــية الــيت عــلى االســتمارات ودفات ــرموز التعريف ــبار ال وميكــن اعت
 .سجالت العّدادين أداة أساسية يف عملية املطابقة هذه

د اإلرسال  وإذا كانت معدالت االستجابة أقل من املتوقع يف تعدا        
وهلذا أثر . واإلعادة بالربيد، ينبغي أن تزداد املتابعة من جانب العّدادين

 .سليب على موازنة التعداد وجدوله الزمين على حد سواء

   رصد العمليات امليدانية-هاء 

   مقدمة- ١
يعتــرب نظــام معلومــات اإلدارة ذا الصــلة واملتســم بالكفــاءة مــن       

غري أن مجع معلومات . لعمليات امليدانيةاألمور الرئيسية لنجاح رصد ا
اإلدارة هلــذا النشــاط أمــر صــعب نظــراً لكــرب عــدد العــاملني امليدانــيني    

ــياً       ــثرين جغراف ــون مبع ــا يكون ــباً م ــاملني غال ــؤالء الع ــيني وألن ه . املعن
ــرورية        ــة ضـ ــات اجملموعـ ــن أن املعلومـ ــتأكد مـ ــم الـ ــن املهـ ــك، مـ لذلـ

وميكن مجع وإرسال   . عمليةوستسـتعمل بصـورة بـناّءة يف إدارة هـذه ال          
). مـــثالً، الفـــاكس أو الـــربيد اإللكـــتروين(املعلومــات بطـــرق متـــنوعة  

ــيت        ــن الطــرق ال ــلى أي م ــذا القســم ع وتنطــبق القضــايا املوجــزة يف ه
 .تستعمل

ــن أن     ــات اإلدارة ميكـ ــية أن معلومـ ــية امليدانـ ــيعة العملـ ــين طبـ وتعـ
ســتعملها يســتغرق احلصــول علــيها واســتالمها بعــض الوقــت بالنســبة مل
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فـإن اتضـح أنه ال ميكن احلصول على املعلومات يف إطار زمين    . املـزمع 
وكبديل لذلك،  . معقـول يسـّهل اسـتعماهلا بفعالـية، ينبغي عدم مجعها          

ينــبغي إعــادة الــنظر يف نــوع املعلومــات أو مســتوى تفاصــيلها وإعــادة   
 .تنظيمها

ة أكثر  ومـن الـنقاط اهلامـة أن مقـداراً صـغرياً مـن املعلومات اجلّيد              
وينبغي . فـائدة مـن املقـدار الكـبري من املعلومات السيئة أو غري الكاملة           

أن تكـون املعلومـات قابلـة لالسـتعمال بفعالـية، وإالّ لـيس هناك فائدة                
 . تذكر من مجعها

ويـزّود بعـض الـبلدان كـالً من مكاتب املناطق خبدمات حاسوب             
تف وتقــام مراكــز خدمــات فــيها خــط هــا . وطابعــة وهــاتف وفــاكس

ــاملني       ــام والع ــور الع ــن اجلمه ــتلقي االستفســارات م ــتعداد ل ســاخن لل
ــيني ــارات    . امليدانـ ــتعداد االستفسـ ــئة الـ ــزي هليـ ــتلقى املكتـــب املركـ ويـ

ــة بالفــاكس      ــتعداد الرئيســيون مث يرســلون األجوب ــو ال ويناقشــها موظف
وأحــياناً، يــتم توزيـع جــواب استفســار عــن نقطــة  . للفـريق املســتهدف 
 .اتب امليدانيةهامة على كافة املك

   التخطيط لنظام معلومات اإلدارة- ٢
يضـم التخطيط لنظام معلومات إدارة للعمليات امليدانية اخلطوات    

 :التالية
وضـع قائمـة بكافـة البـنود الـيت حيـتمل أن تكون مفيدة،                 )أ( 

ــية،       ــتلقاة لشــغل وظــائف ميدان ــبات امل ــثال، عــدد الطل ــلى ســبيل امل فع
لـه، وعـدد املسـاكن الـيت عـّدت أو قوبل            تواريـخ بـدء التدريـب وإكما      

وحيـثما كـان ذلـك ممكناً، امتالك بيانات معيارية ألغراض           . شـاغلوها 
ــة ــتوفرة مقارنــة بعــدد       . املقارن ــثال، عــدد الوظــائف امل عــلى ســبيل امل

 املتقّدمني بطلبات لشغلها؛
ــنود        ) ب( ــن بـ ــند مـ ــل بـ ــع كـ ــد مجـ ــية وموعـ ــنظر يف كيفـ الـ

 املعلومات؛
ة اسـتعمال كـل بـند مـن بـنود املعلومات            الـنظر يف كيفـي      )ج(

فعلى سبيل املثال، ميكن استعمال املعلومات عن نقص       . ومـن يستعمله  
الطلبات لبدء إجراءات استقطاب املزيد من املتقدمني بطلبات بوسائل         

 خمتلفة؛
اسـتعراض قـيمة وفائدة كل بند هبدف تقليل القائمة إىل             )د (

وينبغي عدم تضمني   .  مرغوباً جداً  احلـد األدىن الـذي يعترب ضرورياً أو       
البـنود الـيت تعتـرب مـن أولويـة منخفضـة إالّ إذا كانـت تكلفتها هامشية                  

 وهلا على األقل بعض الفائدة يف التقييم؛
 .تضمني القائمة النهائية يف خطط العمل ذات الصلة ) هـ(

وينـبغي أن يـؤدي النوع من املعلومات الذي يعترب جزءاً من نظام           
التأكد من أن   ) أ  ( إلدارة إىل حتسـني قـدرة املديـرين عـلى           معلومـات ا  

ــزمين؛    ــية تســري وفــق اجلــدول ال ــية امليدان ــرد عــلى قضــايا  ) ب(العمل ال
 التأكد من أن تعويضات العاملني امليدانيني تدفع )ج(العالقات العامة؛ 

) هـ( إدارة املوازنـة؛ و   )د(عـلى الوجـه الصـحيح ويف الوقـت الـالزم؛      
 .ة وكفاءة العمليةتقييم فعالي

وميكن أن تشمل ما    . وتتباين طبيعة املعلومات اليت ميكن أن جتمع      
 : يلي

 تاريخ أو تواريخ بدء أو انتهاء أنشطة حمددة؛   )أ( 
ــر بالقطعــة، مــثل عــدد املســاكن الــيت     ) ب( األســعار أو املقادي

 قوبل أو عّد شاغلوها؛
 ملية العّد؛املقادير، مثل النسبة املئوية املنجزة من ع  )ج(
 الوضع، مثل غري منجز أو ابتدأ للتو أو أجنز؛  )د(
املكاملـــــات الـــــواردة إىل خدمـــــة   ) وأعـــــداد(أنـــــواع  )هـ(

 ).شاملة أعداداً من أنواع حمددة من املكاملات(االستعالمات اهلاتفية 
وميكـن أيضاً أن تكون املعلومات مطلوبة يف مستويات خمتلفة من           

املــثال، ميكــن أن يــتم اإلبــالغ عــن عــدد   فعــلى ســبيل . هرمــية اإلدارة
املـتقدمني بطلـبات عـلى مسـتوى املـنطقة، بيـنما يتم اإلبالغ عن إجناز                

ــنطقة العــدّ   ــيد عــلى مــن    . نشــاط حمــّدد يف م ــتمد إىل حــّد بع وهــذا يع
 .سيستعمل املعلومات ومستوى تفاصيلها

   كيفية مجع معلومات اإلدارة- ٣
األساسية للمعلومات املتوفرة    يتوقف هذا إىل حّد بعيد على البنية        

ــتعداد واملديــرين والعــاملني امليدانــيني املؤقــتني   ــئة ال وميكــن إرســال . هلي
املعلومـات بـني خمتلف مستويات اإلدارة امليدانية وهيئة التعداد حسبما           

 :يلي
 ؛)الربيد اإللكتروين أو الفاكس أو اهلاتف(إلكترونياً    )أ( 
 عن طريق الربيد؛ ) ب(
 .عادة مواد التعداد السائبةمع إ  )ج(

مـن شـأن اسـتعمال كـل مـن أنواع املعلومات أن يفرض متطلباته         
فعــلى ســبيل املــثال، ميكــن أن . اخلاصــة فــيما يــتعلق بأســلوب اإلبــالغ 

يسـتعمل الـربيد اإللكـتروين أو الفـاكس اسـتمارة معيارية مصممة هلذا          
استعمال وقـد يتطلـب اإلرسـال باهلـاتف من املتلقي للمكاملة            . الغـرض 

اسـتمارة مصـممة مبـا حيقـق سـهولة تلقـي املعلومـات الشـفوية وتعظيم                 
وقـد تتطلـب إعادة املعلومات بالربيد أن        . فعالـية عـامل مقسـم اهلـاتف       

 .تتيح دفاتر اإلدارة قطع صفحات نسخ مفردة
وميكـن أن متـلي الضـرورة النسبية لبعض أنواع املعلومات الطريقة        

ــبغي اســتخدامها  ــيت ين ــثال، ميكــن أن تكــون هــناك   فعــلى ســ . ال بيل امل
ضـرورة إلرسـال املعلومـات الالزمة لدفع تعويضات العاملني امليدانيني         
املؤقـتني بالـربيد أو إلكترونيا بدالً من االنتظار حىت إعادة مواد التعداد             

 .السائبة ملركز معاجلة البيانات
ويف بعــض احلــاالت، ميكــن اســتخدام عــدد مــن الطــرق املخــتلفة   

على سبيل املثال،   . علومـات من العّدادين إىل مكتب التعداد      إلرسـال م  
قــد يعطــي عــّداد مــا تقريــراً شــفوياً للمشــرف املعــين، الــذي يســتعمل    



 ١١٣

اهلاتف إلرسال تقرير موّحد ملكتب املنطقة، حيث يرسل تقرير بالربيد 
 .اإللكتروين إىل املكتب املركزي

فما . املعينومـن الضـروري الـنظر يف هـذه العوامـل يف إطار البلد               
 .ينجح يف بعض البلدان قد ال يكون مالئماً يف بلدان أخرى

   نقطة البداية- ٤
مــثل أي مــن أنشــطة الــتعداد، لــيس مــن املمكــن التخطــيط لــنظام  

. معلومــات اإلدارة بشــأن العملــيات امليدانــية كمهمــة واحــدة معــزولة  
يدانية، ينـبغي الـنظر يف املعلومـات املطلوبـة لكـل من جماالت العملية امل              

وينبغي . وحتديـد أوجـه العالقـة االعتمادية وإدماج املطلوبات يف خطة          
ــية      أن يشــمل طــور التوحــيد مناقشــات مــع أصــحاب املصــلحة احلقيق

 .اآلخرين املعنيني بطور العمليات
مث . وميكـن مبدئياً التعبري عن املعلومات املطلوبة على شكل أسئلة         

فعلى سبيل  . طلوبة من األسئلة  ميكـن بعدهـا اشتقاق البيانات الفعلية امل       
هـــل مت تدريـــب كافـــة العـــاملني    ”املـــثال، لإلجابـــة عـــلى الســـؤال    

 فإن البيانات املطلوبة من املديرين امليدانيني هي إفادة بنعم  “امليدانـيني؟ 
وهـذا بدوره ميكن تسجيله يف دفتر الضبط  . أو ال مـن هـؤالء املديـرين      

ــا     ــتاريخ إكم ــيداين كســجل ل ــر امل ــب اخلــاص باملدي ــتاريخ (ل التدري ال
 ).يساوي اإلجابة بنعم، عدم وجود تاريخ يساوي اإلجابة بال

مــاذا ”وطــريقة األســئلة مفــيدة يف جلســات التخطــيط يف مــرحلة  
 أصحاب  “اجملـاالت ”وميكـن جملموعـة مـن       .  للـبدء بوضـع أفكـار      “لـو 

املصـلحة احلقيقـية عقـد مناقشـات عـن األسئلة اليت حيتاجون إلجابات              
وهـــذا .  األســـئلة طـــوال اجللســـة وتســـتعرض الحقـــاًوتكتـــب. علـــيها

االســتعراض يــبدأ عملــية حتديــد األولويــات وحتديــد بــيانات حمــددة        
 .مطلوبة

   ماذا ينبغي أن يتم مجعه- ٥
يشـمل هـذا القسـم قائمـة مـن جمـاالت العملـيات امليدانية وأنواع                

وهي ليست قائمة شاملة ولكنها     . معلومـات اإلدارة الـيت ميكـن مجعها       
وميكن احلصول على معلومات  . ة انطـالق مفيدة لعملية التخطيط     نقطـ 

ــئات اإلحصــاء         ــن هي ــتعداد م ــن ال ــواح حمــددة م ــن ن ــثر تفصــيالً ع أك
األخرى، وال سيما تلك اليت خصائصها مماثلة وهلا بنية أساسية أجرت 

 .تعداداً يف اآلونة األخرية

 املوازنة )أ ( 
بري مـن املوازنـة على      يف العملـيات امليدانـية، يـنفق عـادة مقـدار كـ            

كمـا أنه يتم تكّبد نسبة عالية من        . رواتـب العـاملني امليدانـيني املؤقـتني       
نتيجة لذلك، ليس هناك عادة ما      . هـذا اإلنفـاق يف فـترة العـّد القصرية         

 .ميكن عمله يف ذلك الوقت حلل صعوبات املوازنة
لذلــك، ينــبغي مجــع بــيانات معلومــات اإلدارة يف وقــت مـــبكّر       

وينبغي أن يقّدم العاملون    . فّـر األموال الكافية للقيام بالعمل     لضـمان تو  
تقييماً لعبء  ) ال سيما مديرو املناطق واملشرفون    (من املستويات العليا    

ــد وحــل       ــّد لكــي ميكــن حتدي ــية الع ــدء عمل ــبل ب ــناطقهم ق العمــل يف م
وهــم عــند ذلــك مســؤولون عــن الــتأكد مــن أن       . املشــاكل احملــتملة 

 . حدود املوازنةمرؤوسيهم يعملون ضمن

 وضع اخلرائط وقوائم األسر املعيشية ) ب(
يتــيح جمــال وضــع اخلــرائط األســاس ملعظــم التخطــيط اللوجســيت    
للعملــيات امليدانــية، فضــالً عــن التفاصــيل الــبالغة األمهــية لعــدد مــناطق 

ويف بعـض احلـاالت، يـتم وضع اخلرائط         . الـتعداد وتقديـرات حجمهـا     
ويف حاالت أخرى، ميكن أن توضع      . قـبل وضـع القوائـم، إذا وضعت       

 .أثناء أو بعد وضع قوائم األسر املعيشية

وإذا جرى وضع اخلرائط، باستغالل العمل امليداين الذي يتم أثناء 
وضـع قوائـم األسـر املعيشـية، مـن املـرجح أن تكـون معلومات اإلدارة           

فعلى . الـيت يـتم احلصـول علـيها موثوقـة للجوانـب الالحقة من التعداد              
املـثال، يتم إمجال املعلومات عن العدد التقديري لألسر املعيشية          سـبيل   

يف كـل مـن مـناطق العـّد ملسـتويات اإلدارة واسـتعماهلا للـتأكد من أنه             
ميكن استخدام العدد الفعلي . جيري إرسال مواد كافية للمنطقة احملّددة

 .ألعباء العمل امليدانية لفحص املوازنة

عيشـية عـادة عمـل كبري يستغرق        وضـع اخلـرائط وقوائـم األسـر امل        
لـــذا، ينـــبغي جدولـــة هـــذا العمـــل وإدارة . إجنــازه كـــثرياً مـــن الوقـــت 

معلومـات اإلدارة املطلوبـة بطـريقة تسـّهل إضافة جمموعات املعلومات            
 ).انظر الفصل الثاين، القسم جيم(إىل نظام معلومات اإلدارة تباعاً 

ددة مـــن وميكـــن أن تشـــمل بـــنود بـــيانات معلومـــات اإلدارة احملـــ
 :اخلرائط وقوائم األسر املعيشية ما يلي

 عدد مناطق العّد؛   )أ( 

 عدد مناطق اإلدارة؛ ) ب(

 تقديرات األسر املعيشية يف كل من مناطق العّد؛   )ج(

 تقديرات متطلبات السفر واالنتقال احملتملة؛  )د (

 .معلومات مسّبقة عن املناطق اليت فيها مشاكل ) هـ(

 وجستيةاألمور الل )ج(

ــني اجملــاالت الرئيســية األخــرى لوضــع       ــن ب ــور اللوجســتية م األم
وميكن استعمال املعلومات عن    . منوذج معلومات إدارة يف وقت مبكّر     

عـدد أعـباء العمـل لـتحديد مقـدار املـواد الالزمـة إلجنـاز العـّد، وميكن                   
مـــن شـــأن توفّـــر هـــذه . أيضـــاً إمجاهلـــا لـــتحديد كمـــيات املطـــبوعات

راحل األوىل من عملية التخطيط أن يسّهل دقة حتديد         الـتقديرات يف امل   
كما من شأنه أن يساعد يف حتديد جداول زمنية واقعية          . تكلفـة املـواد   

كمـا ميكـن أن تسـتخدم مراكز معاجلة         . ألنشـطة مـثل الطـباعة والـنقل       
البـيانات هـذه الـتقديرات للتحضري للكمية التقديرية من املواد ، فضالً             

 .ء العمل والسجالت اليت ينبغي معاجلتهاعن تقديرات عدد أعبا



 ١١٤

ــة      ــتية ثالث ــور اللوجس ــات اإلدارة املســتندة إىل األم وتضــم معلوم
 :جماالت عريضة

 اقتناء وحتضري املواد؛  )أ( 
 إيصال املواد سائبة إىل امليدان والعّدادين؛ ) ب(
 .إعادة املواد من امليدان إىل مركز معاجلة البيانات  )ج(

ضـري املواد اخلاصة مبعلومات اإلدارة أن يشمال    وميكـن القتـناء وحت    
 :البنود التالية

ــتالمها     )أ(  ــواد الـــيت طلبـــت ومت اسـ ــدد املـ ــدد  (عـ ــثالً، عـ مـ
 ؛)استمارات التعداد اليت طبعت

 تاريخ استالم املواد؛ )ب(
التغلــيف ودفاتــر اإلدارة (كمــية املــواد وتــاريخ حتضــريها   )ج(

 ؛)واخلرائط
خ إرســـاهلا لكــل مـــن مــناطق العـــّد   كمــية املـــواد وتــاري   )د (

 واستالمها فيها؛
 ؛)ألغراض التقييم(كمية املواد اإلضافية املطلوبة  ) هـ(
) عند االقتضاء (عـدد االستمارات املتوقّع إرساهلا بالربيد        ) و (

 .من دفتر سجل العّدادين
انظر (ومـن شـأن طـريقة تغلـيف املواد أمن حتدد مقاييس الوحدات            

  ).القسم دال أعاله
ــن        ــية م ــنود الرئيس ــإن الب ــادة، ف وبالنســبة ملهمــيت اإليصــال واإلع
معلومــات اإلدارة هــي تواريــخ إجنــاز هــاتني املهمــتني ملــناطق جغرافــية   

 .حمددة

 التوظيف ) د (
معلومات اإلدارة بشأن التوظيف تستهدف متكني مديري التعداد        

م مـن الـتأكد مـن وجود عدد كاف من املتقّدمني بطلبات يتم من بينه        
ومــن شــأن كــرب . اختــيار املرشــحني املناســبني لكافــة املناصــب امليدانــية

عــدد املــتقّدمني بطلــبات أن يــزيد مــن إمكانــية احلصــول عــلى عــاملني  
 .ميدانيني من نوعية جّيدة

 :وميكن أن تشمل بنود معلومات اإلدارة احملّددة ما يلي
 من نظام (عدد الوظائف املتوفرة، حسب مناطق اإلدارة          )أ( 
 ؛)اخلرائط
 ؛)خالل فترة التوظيف(عدد الطلبات املتلقاة، يومياً  ) ب(
حيثما أمكن (عـدد الطلـبات الـيت اعتـربت مبدئياً مقبولة           )ج(
 ).ذلك

وأثـناء عملـية التوظـيف، ينـبغي التأكيد على املعلومات اليت متكّن             
 .املديرين من االستجابة لنقص املتقّدمني بطلبات يف مناطق حمّددة

 التدريب ) هـ(

. العــّدادون اجلــّيدو التدريــب ضــروريون لــنجاح تنفــيذ الــتعداد      
ــيت يضــعها املشــرفون       ــتقارير ال ــات عــن التدريــب يف ال وتظهــر املعلوم

 .واملديرون امليدانيون لبيان أن التدريب متّ قبل بدء عملية العّد

ميكـن أن تشـمل البـنود احملددة من معلومات اإلدارة تاريخ انتهاء              
 .دد العاملني الذين دّربواالتدريب وع

 العمليات  )و (

يـتم احلصـول عـلى املعلومـات ملسـاندة، والحقـاً تقييم، العمليات             
امليدانـية بصـورة رئيسـية مـن السجالت اليت خيلقها العاملون امليدانيون             

ويف بعض احلاالت، ميكن أن     . أو العـاملون يف خدمـات االسـتعالمات       
ــت احملــ    ــات يف الوق ــتم اســتالم املعلوم ــثالً، (ّدد لالســتجابة بإجــراء  ي م

مكاملـات مـن أعضـاء أسـر معيشـية تفـيد بعـدم استالم االستمارات أو                 
غـري أن معظـم املعلومات اليت يتم        ). عـدم قـيام العـّداد بالـزيارة املقـررة         

 .احلصول عليها أثناء العمليات تستعمل ألغراض التقييم الحقاً

تـــر الضـــبط يـــتم احلصـــول عـــلى الكـــثري مـــن املعلومـــات مـــن دفا
اليت تعاد من امليدان يف     ) مـثالً، قسـائم التغلـيف     (والسـجالت األخـرى     

. واهلـدف هـو ضـمان أن املعلومـات الـيت يـتم تسجيلها مفيدة              . الـنهاية 
وحـىت لـو مل يكـن مـن املمكن العمل وفق املعلومات لتصحيح مشكلة              

ت مـا ميدانـية، ميكـن استعماهلا إلبالغ العاملني يف مركز معاجلة البيانا            
كمــا ميكــن تقيــيمها الحقــاً  . عــن مشــاكل حمــتملة يف نوعــية البــيانات 

 .لتحسني العمليات يف التعدادات يف املستقبل

 العالقات العامة وخدمات االستفسارات ) ز (

حيـثما كانت تتاح يف مكتب التعداد خدمات تلقي مكاملات من           
ــإن معلومــات اإلدارة الــيت مي    ــبني عــلى أســئلة االســتمارات، ف كــن اجملي

وهلـذه اخلدمـات قيمة خاصة حيثما     . احلصـول علـيها ذات أمهـية بالغـة        
 .كان مجعها يتم على أساس العّد الذايت وليس املقابالت

ــراءات     ــاذ إجـ ــذه اخلدمـــات اختـ ــّهل هـ ــاالت، تسـ ويف بعـــض احلـ
ويف حــاالت أخــرى، قــد تنــبه مديــري الــتعداد      . تصــحيحية ميدانــياً 

 .طاق للتعدادبضرورة املزيد من الدعاية الواسعة الن

وينبغي توثيق املكاملات الواردة إىل هذه اخلدمات وتسجيل بعض         
) ب(وقت املكاملة،   ) أ  ( وميكن أن يشمل هذا     . املعلومـات األساسـية   

 .  سبب املكاملة)ج(و) منطقة عّد أو منطقة إدارة(موقع املتحّدث 

وينـبغي رصـد أسـباب املكاملات الكتشاف املشاكل املتطورة اليت           
 .ي إجراء تصحيحياًتستدع



 ١١٥

   ضبط النوعية يف العمليات امليدانية-واو 

   مقدمة- ١
يسـتهدف ضـبط النوعـية أثـناء العملـيات امليدانـية حتديد العّدادين              
الذيـن تصـدر عـنهم مشاكل ضمن العاملني يف العّد وليس األخطاء يف      

وهـذا ناجم عن قصر فترة عملية العّد وضيق         . األنظمـة أو اإلجـراءات    
 .حتسني هذه اإلجراءات عندما تبدأنطاق 

ومـن شـأن االسـتراتيجيات املوجـزة يف األقسـام املدرجـة أدناه أن           
ولكـنها أيضـاً تتـيح إجراء التقييم بعد         . تسـّهل حتديـد هـؤالء العّداديـن       

كما . عملية العّد لكي ميكن إجراء حتسينات يف التعدادات يف املستقبل
ذه يف أية اختبارات جترى     ميكـن تنفـيذ اسـتراتيجيات ضـبط النوعـية هـ           

حـىت قبـيل الـتعداد لكـي ميكـن معاجلـة املشاكل اليت يتم اكتشافها قبل                 
 .التعداد

ــم   ــترض القسـ ــتند إىل   ٣ويفـ ــنوع املسـ ــن الـ ــتعداد مـ ــاه أن الـ  أدنـ
أمـــا الـــبلدان الـــيت تســـتعمل هنـــج العـــّد الـــذايت واإليصـــال . املقـــابالت

للتركـيز على    هـذا    ٣واالسـتعادة جيـب أن جتـري تعديـال عـلى القسـم              
عناصر اتصال اجمليبني على أسئلة االستمارات وأن حتذف األجزاء اليت          

 فــلها صــلة  ٦ وحــىت ٤أمــا األقســام مــن   . تتــناول إجــراء املقــابالت  
 .بطريقيت املقابالت والعد الذايت

ونطــاق ضــبط النوعــية يف العملــيات امليدانــية أكــثر حصــراً حيــثما 
 .عادة االستماراتاستعملت اخلدمات الربيدية إليصال وإ

ــه        ــوم ب ــذي يق ــية ال ــلى ضــبط النوع ــذا القســم أيضــاً ع ــز ه ويركّ
ومـن الوجهة املثالية، ميكن أن يرغب       . املشـرفون عـلى عمـل العّداديـن       

غري أن من   . املديـرون أيضاً بإجراء فحوص فجائية على عمل املشرفني        
م املعـروف أنـه يف الواقـع ميكـن أن يكـون هذا صعباً على املديرين القيا        

 .به نتيجة ضغط العمل

   دور املشرفني- ٢
يســهم املشــرفون بــدور بــالغ األمهــية يف تقيــيم واســتعراض أداء       

فاملشرف يشكّل أيضاً حلقة    . العّدادين وبالتايل التأثري يف نوعية التعداد     
مهمـة مـن حيـث تقيـيم اإلجراءات والتوثيق والتدريب على اختبارات        

 .التعداد
مجـع وحتلـيل املعلومات الكمية، ميكن       وباعـتماد ضـبط النوعـية، و      

ويف . احلفــاظ عــلى جانــب مهــم مــن جوانــب النوعــية العامــة للــتعداد   
حـاالت مشـاكل حمـددة، ميكـن أن تسّهل عمليات الفحص هذه اختاذ              

كما تتيح  . إجـراءات تصـحيحية قبل مغادرة استمارات التعداد امليدان        
 .إلدارة التعداد معلومات عن نوعية عملية العّد

تـيح فحـوص ضـبط النوعـية أثناء عملية العّد التعدادي الرئيسية             وت
وميكـن استعمال هذه املعلومات إلبالغ      . معلومـات قـّيمة بعـد الـتعداد       

جمال معاجلة البيانات عن املشاكل احملتملة، فضالً عن اإلسهام يف تقييم 
 .العّد التعدادي

بط وينـبغي تدريـب املشـرفني عـلى اإلجـراءات املطلوبـة لتنفـيذ ض          
 .النوعية على عمل العّدادين واكتساب معرفة تامة بإجراءات العّد

ومـن املسـلّم بـه أن للمشـرفني دوراً واسـعاً مـن حيـث اإلشراف،            
غــري أن املعلومــات الــيت يف هــذا القســم تركّــز عــلى دورهــم يف ضــبط   

 .النوعية
ــيل     وينــبغي تضــمني تفاصــيل عــن إجــراءات ضــبط النوعــية يف دل

ج الذيـن ينفّذون املقابالت إىل إبالغهم بأنه سيتم  كمـا حيـتا   . املشـرفني 
وهلذا ميزة التأكيد هلؤالء على ضرورة      . اعتماد إجراءات ضبط النوعية   

اتـــباع كافـــة اإلجـــراءات، وعـــلى أن املشـــرفني يســـاعدوهنم بفحـــص  
 .عملهم

أثـناء التدريـب، ينـبغي أن يؤكّـد املشرفون على أنه إضافة لكوهنا               
دف هذه الفحوص أيضاً مساعدة العّدادين   وسـيلة لضبط النوعية تسته    

وحيــثما تبــّين وجــود   . عــلى أن يصــبحوا بســرعة أكفــاء يف عمــلهم    
مشــاكل كــبرية، ينــبغي أن يقــيـّم املشــرف مــا إذا كــان الــذي أجــرى    

 .املقابلة حباجة للمزيد من التدريب للتغلب على املشاكل
ريب  تدريب العّدادين الذين يتطلبون التد )أ( ودور املشـرف هو  

تعزيـــز أداء العّداديـــن مـــن خـــالل  ) ب(بعـــد دورة التدريـــب األوىل، 
 إتاحة االتصال   )د( تقـدمي املسـاندة والتشـجيع،        )ج(املشـورة العملـية،     

القــيام بضــبط النوعــية ) هـــ(والتواصــل املفــتوح واملعلومــات التقييمــية، 
 .التأكّد من تنفيذ التحسينات املوصى هبا) و(على عمل العّدادين، و 

التأكّد من أن   ) أ  (  الواقـع العمـلي، مـن مسؤوليات املشرف          ويف
العـّداد قـام بفحــص اخلـرائط وقائمــة األسـر املعيشـية قــبل بـدء العمــل،       

 مشاهدة  )ج(مشـاهدة الـتعريف عـلى عيـنة مـن األسـر املعيشية،              ) ب(
مشاهدة عينة من تنقيح عمل العّداد،      ) د(إجنـاز عينة من االستبيانات،      

ــنة ) هـــ( مــن املســاكن للــتأكد مــن أن العّداديــن زاروا فعــالً  فحــص عّي
رفـــع تقاريـــر ) و(األســـر املعيشـــية املعنـــية واســـتوفوا االســـتمارات، و 

لـلمديرين عـن سـري فحــوص ضـبط النوعـية والقضــايا الـيت تظهـر فــيما        
 .يتعلق بنوعية عملية العّد

ــية مــع العّداديــن     ــتأكّد مــن إقامــة عالقــة إجياب . وعــلى املشــرفني ال
إقامـة جـو مـن الـوّد بإظهـار أهنم منفتحون وودودون وحماولة        وعلـيهم   

. ينبغي بدء املناقشات وإجراؤها بطريقة غري متوّعدة. تطمـني العّدادين  
 .كما عليهم إعطاء العّدادين فرصة توجيه األسئلة أو اإلدالء بتعليقات

 :وميكن القيام بضبط النوعية على عمل العّدادين بأربع طرق
 قابالت أثناء العّد؛مشاهدة امل  )أ( 
 فحص األسر اليت عّدت لتوها؛ ) ب(
 فحص نطاق تغطية منطقة العّد؛  )ج(
 .فحص استمارات العّد املستوفاة  )د (

 . وتناقش األقسام التالية كالً من هذه األمور بالتفصيل



 ١١٦

 
  يف املائة الكتشاف األخطاء١٠فحص نسبة

 يف  ١٠عّينة ضبط بنسبة     يف قريغيزستان، أجري فحص      ١٩٩٩يف تعداد عام    
 . املائة بعد عملية العّد التعدادي للتأكد من مشولية نطاق تغطيته

قــام املشــرفون بــزيارات رقابــة، جنــباً إىل جنــب مــع العّداديــن، وفقــاً جلدوهلــم 
وإضـافة لكـل عاشـر أسـرة معيشـية، مشـل الفحص الوحدات السكنية اليت                . الـزمين 

 الرقايب الستمارات التعداد أو حيثما كانت كانت هناك أسئلة حوهلا أثناء الفحص
 . األرقام النهائية خمتلفة عن البيانات األّولية

 ـــــــــــــــــــــ
 .جلنة اإلحصاء الوطنية لقريغيزستان: املصدر

 

 
 املقابالت) مراقبة(  مشاهدة - ٣

عـادة مـا تـتم مشـاهدة املقـابالت ومـن جيـروهنا ميدانـياً يف مرحلة                  
ويستهدف . رة العّد، ومبّرات أقل فيما بعد يف تلك الفترة        مبكرة من فت  

هــذا الــنمط مــن املشــاهدة الــتأكّد مــن اتــباع الذيــن جيــرون املقــابالت   
وهـو يعمـل جزئياً     . كافـة التعلـيمات املوجـزة يف الدلـيل ويف التدريـب           

 .كشكل من أشكال التدريب أثناء العمل
 د ما إذا كانوا ومن شأن مشاهدة الذين جيرون املقابالت أن حتّد

) ب(يتـــبعون التعلـــيمات بشـــأن كيفـــية اســـتيفاء االســـتمارات، ) أ ( 
 يوّجهـــون األســـئلة  )ج(يدركـــون املفاهـــيم والـــتعاريف األساســـية،    

 قادرين على إقامة عالقة طيبة مع  )د(الصـحيحة بالطـريقة الصـحيحة،       
 .يسجلون اإلجابات بدقة) هـ(اجمليبني على أسئلة االستمارات، و 

مشـاهدة املشرفني ملندويب التعداد يف املقابالت، ينبغي ملء         وعـند   
 .وفيما يلي منوذج من هذا التقرير. “تقرير مشاهدة مقابلة”
 التحضري )أ ( 

قـبل زيـارة أيـة أسـر معيشية، ينبغي إعالم جمري املقابالت أنه من              
الضــروري بعــد تقــدمي أنفســهم لــرب األســرة املعيشــية تقــدمي املشــرف  

وبصــفة عامــة، هــدف . ص الــذي يــنفذ ضــبط النوعــيةباعتــباره الشــخ
غري أهنم قد يضطّرون للتدخل،     . “ُيـرى وال ُيسـمع    ”املشـرف هـو أن      

وال سـيما يف العـّد الفعـلي، لتصـحيح وضـع ميكـن لوال ذلك أن يسفر                
 .عن طرح عدد من األسئلة غري الصحيحة أو رمبا إغفال طرح أسئلة

لى املشرف القيام مبا وقـبل إجـراء أيـة مقابالت مشاهدة، ينبغي ع     
 :يلي

 إكمال تدريب كافة جمريي املقابالت؛   )أ( 
اختاذ ترتيبات مع كل من جمريي املقابالت ملوعد ومكان  ) ب(

 اجتماع مقبول لدى الطرفني؛
التأكّد من وجود وقت كاف بني املواعيد، وال سّيما يف   )ج(

 املناطق الريفية حيث وقت السفر ميكن أن يكون كبرياً؛

الــتأكّد مــن أن لديهــم جمموعــة كاملــة مــن االســتمارات     )د(
 املطلوبة، شاملة استمارات التعداد، وتقارير مشاهدة املقابالت؛

الـتأكّد من أن لديهم جمموعة من أدلّة وإرشادات جمريي           ) هـ(
 .املقابالت واملشرفني

وينــبغي عــلى املشــرفني الــتأكّد مــن أن جمــريي املقــابالت يديــرون  
 ) أ( وتشمل املؤشرات على ذلك كوهنم      . ى الوجه الصحيح  عمـلهم عل  

لديهــم التجهــيزات  ) ب(يلــتقون باملشــرف يف الوقــت املــتفق علــيه،     
 نظّموا وحّضروا املواد لبدء املقابالت،      )ج(واالسـتمارات الصـحيحة،     

 . إدارة االستمارات املستوفاة وعدم خلطها ببعضها البعض)د(و

 أسلوب املقابلة )ب(

تعريف اجليد عند باب املسكن مساعدة جمري املقابلة        مـن شـأن ال    
يف احلصـول عـلى رّد فعـل إجيايب ومن املرّجح أن يساعد يف حتقيق دقة      

 وعند إجراء املقابالت عليهم . الـردود على كافة األسئلة ذات الصلة 
إال إذا كان من    (الـتأكّد مـن حتديد ومقابلة رب األسرة املعيشية          ) أ  ( 

تطبيق العادات واآلداب املتوقّعة ) ب(، ) شخص فيهااملقرر مقابلة كل
 إيضــاح الــتعداد وكــم تســتغرق )ج(يف الــبلد املعــين أو املــنطقة املعنــية، 

 إبقاء اجمليب على األسئلة مركّزاً على النقاط املعنية حبذق،         )د(املقابلة،  
حتديد سرعة املقابلة مبا يتيح للمجيب الوقت الالزم للتفكري دون          ) هـ(

) ز(تقيــيم الوضــع يف األســرة املعيشــية مــن الــباب،  ) و(لوقــت، هــدر ا
اعــتماد ) ح(االتســام باملــرونة الكافــية للعــودة يف وقــت أكــثر مالءمــة، 

الـــتزام االســـتعداد ) ط(التصـــرف الـــودود ولكـــن املهـــين اإلجيـــايب، و  
 .واإلطالع والتركيز على النقاط الالزمة

يتطلـــب ”اره ويقـــّيم املشـــرف جمـــري املقـــابالت ويصـــنفه باعتـــب 
ومن املهم أيضاً   .  إذا حذفت أي من املعلومات املبّينة أعاله       “التحسني

أن يغـادر جمـرو املقـابالت األسـر املعيشـية الـيت يقابلوهنـا يف جـو إجيايب                   
 . وودي ألهنم قد يعودون جلمع معلومات إضافية يف وقت الحق



 ١١٧

 تقرير مشاهدة مقابلة
 :املشرف

 :جمري املقابلة

 :ملنطقة الفرعيةا/اسم املنطقة

 :الرقم املرجعي ملنطقة العّد

 :رقم األسرة املعيشية

 :نوع األسرة املعيشية

 

 

 أمور إدارية

  أجري على الوجه الصحيح مل يتم إجراؤه تعليقات

 فحص قائمة منطقة العّد - ١   

 تنظيم الوثائق - ٢   

 نقل األرقام املرجعية - ٣   

 اختيار املنـزل الصحيح - ٤   

 إقامة عالقة طيبة مع األسرة املعيشية - ٥   

 حتقيق التغطية للمقيمني املعتادين - ٦   

 حتقيق التغطية للزائرين - ٧   

 حتديد رب األسرة املعيشية - ٨   



 ١١٨

 )لكل أسرة معيشية(استيفاء االستمارة 
 أعداد األشخاص

 السرب/األسئلة ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ اجملموع

 سب الصياغةمتاماً ح         

 أعيدت الصياغة، املعىن نفسه         

 أعيدت الصياغة، املعىن خمتلف         

 مل يطرح، اإلجابة استنتاجية         

 إيضاح صحيح/سرب         

 التلقني الزم ومل يستعمل         

 توجيهي/تلقني غري صحيح         

 استخدام بطاقات التلقني صحيح         

 
 

 ألسئلة اليت واجه فيها جمري املقابلة صعوباتا

 

 :يرجى التحديد

 

 

 تعليقات على التعريف، اإليضاحات املعطاة واملالحظات اخلتامية

 

 جيد جّدا                            جّيد                          حباجة للتحسني

 

 :يرجى التحديد



 ١١٩

 النطاق ومدى التغطية  )ج (
 املشـرف مـن أن جمـري املقـابالت يسأل األسئلة            ينـبغي أن يـتأكد    

الصــحيحة لكــي يتوصــل إىل مــن ينــبغي تضــمينه يف نطــاق الــتعداد أو   
ومع أن التعداد يشمل معظم الناس، فإن قواعد التغطية         . اسـتبعاده مـنه   

فعلى سبيل . بالنسـبة للذيـن ينـبغي أن يشـملهم ينـبغي أن تطـبق بعـناية             
كان اإلقامة املعتاد، ينبغي على املشرفني املـثال، إذا اسـتند التعداد إىل م     

وباملثل، إذا  . الـتأكد ممـا إذا كـان جمـرو املقـابالت غطـوا املقيمني عادة              
ــتعداد     ــزوار األجانــب  (اســتبعدت جمموعــات ســكانية حمــددة مــن ال ال

، ينـبغي عـلى املشـرف الـتأكد مـن أن ال يتم تضمني األشخاص                )مـثالً 
 .من هذه الفئات

 رة التعداداستيفاء استما ) د (
هـــناك ثـــالث أولويـــات بالنســـبة للمشـــرف فـــيما يـــتعلق بصـــيغة 

 :األسئلة
 حتديد وتسجيل أية أخطاء؛   )أ( 
 تسجيل أول توجيه ألية أسئلة؛ ) ب(
 .تسجيل أي رد على أي سؤال  )ج(

ويف أي تعـداد مسـتند إىل مقابالت، املبدأ األساسي هو أن توّجه             
وهــذا هنــج ضــروري لتحقــيق  . األســئلة ذاهتــا للجمــيع بــنفس الطــريقة 

وعلى جمري املقابالت . االتسـاق ودقـة البـيانات يف عمـوم الـبلد املعـين           
وينبغي أن يؤكد . قـراءة السـؤال كمـا هـو وعـدم التعويل على ذاكرته          

املشـرفون عـلى أمهـية هـذا الـنهج لكـي يتيحوا تقييمات هبذا الشأن يف                 
 .إطار تقارير مشاهدات املقابالت

 املشــرفون كــل مقابلــة يف نســختهم اخلاصــة مــن وينــبغي أن يــتابع
 شذّ  )أ( : اسـتمارة الـتعداد، ويالحظوا مىت قام جمري املقابالت باآليت  

ســها عــن أســئلة أو وّجــه أســئلة ال  ) ب(عــن صــيغة الســؤال الفعلــية؛  
 أخطـأ يف توجـيه الشـخص املوجهـة األسـئلة إلـيه إلعطـاء        )ج(تنطـبق؛  

 سجل  )د(أو  /حلفـز على الرد؛ و    أجوبـة مـن خـالل الـتلقني بـدالً مـن ا            
 .معلومات غري كافية

وينـبغي تسـجيل عـدد مـرات حدوث الواقعة احملددة بالنسبة لكل             
 . من جمري املقابالت يف تقرير املشاهدة املعين

وميكــن اســتعمال الســلّم الــتايل لوضــع عالمــة تقديــرية لكــل مــن    
 :األسئلة
توجيه السؤال  يقوم جمري املقابلة ب   . متاماً حسب الصيغة     )أ( 

 ؛“حسناً” أو “و”كما هو مكتوب متاماً ورمبا يضيف كلمات مثل 
 يضيف جمري املقابالت    .أعـيدت الصياغة، املعىن نفسه     ) ب(

. كــلمات مــن عــنده، ولــو أن التغــيريات طفــيفة، ولكــن ال تغــري املعــىن
وعــلى املشــرفني تدويــن هــذه الكــلمات اإلضــافية ألهنــا ذات قــيمة يف   

 االختبارات؛ إجراءات تقييم 
 ينـبغي اسـتعمال هذا      .أعـيدت الصـياغة، املعـىن خمـتلف         )ج(

التصــنيف إذا أضــيفت كــلمات أو حذفــت كــلمات رئيســية لدرجــة     

األشــهر االثــىن عشــر   ”مــثالً، إذا حذفــت العــبارة   . التغــيري يف املعــىن 
 من السؤال املعين، يتغري معىن السؤال بكامله ويترك للمجيب   “املاضية

وينـبغي هـنا أيضـاً أن يدّون املشرف         . “لنشـاط املعـتاد   ا”تفسـري معـىن     
 الكلمات اليت استخدمها فعالً جمري املقابلة؛

 ينـبغي اســتعمال  .السـؤال مل يوّجــه، اإلجابـة اســتنتاجية    )د (
هـذا التصـنيف إذا قّرر جمرو املقابالت عدم احلاجة لتوجيه السؤال ظناً             

وعلى املشرفني  . لسؤالمـنهم أهنـم يعـرفون الـرد أو رمبـا نسـوا توجيه ا              
أيضــاً بــيان األســئلة الــيت ظهــر ذلــك بصــددها وتدويــنها يف تقاريــر         

 .املشاهدات
ومـن غري املتوقع أن يفهم كافة اجمليبني األسئلة اليت يوجهها إليهم            

ومن املهم أن يستخدم جمرو املقابالت أساليب حتقق        . جمـرو املقـابالت   
يم مـا إذا كان جمرو  ويعتـرب مـن دور املشـرف تقيـ       . صـحيحة لإليضـاح   

ــا إذا كــانوا      ــتحقّق الصــحيحة أو م ــابالت يســتخدمون أســاليب ال املق
وميكن أن يؤدي   . يلقـنون اجمليـب أفكـارهم عمـا ينـبغي أن يكـون الرد             

 .هذا إىل التوصل لبيانات غري دقيقة
وإذا كـان هـناك أي ارتـباك لـدى اجمليـبني، ينـبغي أن يسـعى جمرو               

 رمبـا بــتكرار السـؤال أو الــتحقق   املقـابالت للحصــول عـلى إيضــاحات  
 .حبياد وعدم تلقني

ويكـون الـتحقق أو اإليضـاح غـري مالئم إذا كان يغري أو حيد من                
إطــار مرجعــية الســؤال، أو حيــد مــن إمكانــات الــرد أو يوحــي بأجوبــة 

فهذا النوع من توجيه األسئلة يعترب توجيهيا وحيفز اجمليب على          . ممكـنة 
ويؤدي هذا النهج إىل مجع بيانات      . رد الفعـل أو إعطـاء جـواب حمـدد         
وألغـراض التقيـيم، ينـبغي أن يبّين        . غـري دقـيقة ولـذا يعتـرب غـري مالئـم           

 . املشرفون مكان حدوث ذلك على االستمارة ويف تقارير املشاهدة

 استيفاء تقرير مشاهدة املقابالت ) هـ(
أثناء استيفاء آخر جزء من تقرير مشاهدة املقابلة، ينبغي أن يقّدم           
املشرف تفاصيل عن األسئلة اليت واجه فيها جمرو املقابالت صعوبات،        
والتعلـــيقات عـــلى املقدمـــات واإليضـــاحات الـــيت تعطـــى والتعلـــيقات 

 .اخلتامية، واألداء العام
وينــبغي أن تــتاح هــذه التعلــيقات املوجــزة اســتناداً إىل التعلــيقات   

غي توخي  وينب. السـابقة واملطابقـة مـع ما سجل يف الصفحات السابقة          
وإذا كان  . العـناية يف أن تكـون التعلـيقات إجيابية ومستندة إىل احلقيقة           

مـن الصـعب عـلى جمـري املقابلـة اسـتيفاء استمارة التعداد بسبب عدم                
وعلى املشرفني أن . تعـاون اجمليـب، ينـبغي ذكر هذا يف تقرير املشاهدة         

ــبغي أن     تكــون تقاريــرهم مقتضــبة وتعــاجل املوضــوع مباشــرة؛ كمــا ين
تكـون املعلومـات التقييمـية اليت يعطوهنا مشّجعة وبناءة وليست مثبطة            
للمعــنويات؛ كمــا ينــبغي أن يكونــوا دقــيقني وواضــحني حــني تكــون    

 .هناك أخطاء
وعقــب انــتهاء املقابلــة اخلاضــعة لإلشــراف ومغــادرة مكــان إقامــة 
األسـرة املعيشـية املعنـية، على املشرف مناقشة التقييم مع جمري املقابلة             

ــ ــد تكــون       م ــة مشــاكل ق ــيان أي ــية وب ــلى اجملــاالت اإلجياب ع التأكــيد ع
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. وينــبغي اإلشــارة إىل املشــاكل والصــعوبات بطــريقة إجيابــية. موجــودة
ــتها يف ســياق      ــياس أمهي ــة مشــاكل وق ــات ألي ــبغي وضــع أولوي كمــا ين

وينـــبغي أن تشـــمل التعلـــيقات الســـلبية . الوضـــع الـــذي ظهـــرت فـــيه
 . اقتراحات إلغراض إدخال حتسينات

وينــبغي إعطــاء جمــريي املقــابالت فرصــة توجــيه أســئلة وتقــدمي        
 .تعليقات وبيان ما إذا كانوا يوافقون أم ال

ويف حالـة األداء السـيئ جـداً، قـد يتعـّين على املشرفني اختاذ قرار                
ــري         ــتمرار جم ــدم اس ــتمرار أو ع ــن الواجــب اس ــان م ــا إذا ك بشــأن م

ا القـرار، ينـبغي إجراء      وقـبل اختـاذ مـثل هـذ       . القـابالت املعـين يف عملـه      
املــزيد مــن مشــاهدة املقــابالت وإتاحــة املــزيد مــن التدريــب للشــخص  

غـري أنـه يف احلـاالت الشـديدة الـيت مـن الواضـح فيها أن جمري                  . املعـين 
 . املقابالت يتجاهل التعليمات جيب االستغناء عنه بصفة عاجلة

 مشاهدة املقابالت أثناء االختبارات ) و (
ــابالت خمــتلفة بالنســبة    وميكــن أن تكــون إ  جــراءات مشــاهدة املق

فأثـــناء االختـــبارات، يقـــوم . لالختـــبارات والعـــد الـــتعدادي الرئيســـي
. املشــرف مبشــاهدة حــوايل أربعــة مقــابالت قــبل اقــتراح أيــة تغــيريات  

وأثناء العّد التعدادي، يقترح املشرف التحسينات الالزمة بعد مشاهدة 
ــة ــبا  . أول مقابل ــناء االخت ــه أث ــذا ألن ــيم التدريــب   ه ــن املهــم تقي رات م

واإلجــراءات وقــد يتطلــب ذلــك بضــعة مشــاهدات للــتأكد مــن طبــيعة 
أما أثناء العّد التعدادي فإن نوعية اجلواب هامة لدرجة أنه ال    . املشكلة

 . ميكن السماح مبعلومات إضافية خاطئة
ويف االختــبارات، ينــبغي القــيام بتحلــيل دقــيق لــتقرير مشــاهدة       

وعلى التقييمات النظر   .  االهتمام بأنواع وتواتر األخطاء    املقابلة وإيالء 
فــيما إذا كانــت األخطــاء تقــع مــن جانــب جمــر واحــد لــلمقابالت، أو  
كافـة جمـريي املقـابالت الذيـن تدربـوا عـلى يـد مشرف واحد أو كافة               

 . جمريي املقابالت
وتتـيح األجوبـة عـلى هـذا التقييم مؤشراً جيداً على املوضع الذي              

 نوعـية املقابالت،   )أ( وهـذه ميكـن أن تكـون يف    . حسـينات حيـتاج للت 
ــابالت،   ) ب( ــرنامج توظــيف جمــريي املق  املدربــني الرئيســيني أو  )ج(ب

 .  التعليمات)د(برنامج التدريب الرئيسي، أو 
وميكــن أيضــاً أن يســاعد هـــذا التحلــيل عملــية تقيــيم اجلوانـــب       

رد على األسئلة عـلى سبيل املثال، حتليل عدم ال (األخـرى لالختـبارات    
وهــذا يتــيح ). عــن اخلصــوبة حســب فــئات الســن والوضــعية الزواجــية

بعض املؤشرات عما إذا كان هناك سهو عن بعض األسئلة يف أوضاع       
ــيمات  . حمــددة ومــا هــي تلــك األوضــاع   كمــا يســّهل اســتعراض التعل

املعطـاة جملـري املقـابالت ورمبـا أيضـاً التعلـيمات املعطـاة للمدربني قبل                
 . لتعداد األساسيةعملية ا

ويتــيح حتلــيل كافــة األخطــاء يف كافــة االســتمارات املســتوفاة،       
مقسـمة حسـب فـئات تدريـب جمريي املقابالت، بعض املؤشرات عما             

وميكـن أن يشري    . إذا كانـت هـناك مشـاكل يف عمـوم فـريق املقـابالت             
هـــذا إىل مشـــاكل ممكـــنة إمـــا يف الوثـــائق أو يف دلـــيل التوجـــيهات       

من شأن هذا   . خطـئ لـدى أفـراد مـن جمريي املقابالت         والتعلـيمات أو    
الـنهج املنضـبط بصـدد حتلـيل األنشـطة والوقائع أن يسّهل هليئة التعداد               

 . إثبات إجراءات التقييم اليت اعتمدهتا

   فحص األسر املعيشية اليت جرى عّدها- ٤
الطـريقة الثانــية لضــبط النوعـية عــودة املشــرف وفحـص عيــنة مــن    

الـيت جـرى عّدها للتأكد من أن العّداد زار تلك األسر   األسـر املعيشـية     
ــّدادون باســتيفاء االســتمارة     . فعــالً ــام الع ــا إذا ق كمــا ميكــن فحــص م

وغالــباً مــا . بالطــريقة الصــحيحة وبــدون تــرك أيــة أســئلة بــدون إجابــة
 وتــدون النــتائج يف تقريــر عــن “اختــبار األمانــة”تســمى هــذه العملــية 

 .األمانة
األمانــة مــا إذا كــان العــّدادون فعــالً يــزورون وحيــدد الــتقرير عــن 

. األسـر املعيشـية وما إذا كان هناك عالقة وئام مع اجمليب على األسئلة     
ــنون باجلانـــب    ــّدادون يعتـ ــان العـ ــا إذا كـ ــنقطة األخـــرية دلـــيل عمـ والـ

 . الشخصي من عملهم
ويعتــرب فحــص األمانــة مــن العناصــر الضــرورية الــيت ال تــتجزأ يف   

وهـو جانـب إجيـايب يستهدف املساعدة يف     . لنوعـية اسـتراتيجية ضـبط ا    
كما إن فحوص األمانة جزء من العالقات   . تطويـر ورصـد عملية العدّ     

 تفحص وتؤكد ما إذا كان  )أ( العامـة مـع اجملـتمع احملـلي املعين، وهي     
ــالً،    ــين فع ــّداد زار املســكن املع ــلى   ) ب(الع ــب ع ــل اجملي ترصــد رد فع

 تفحص ما إذا كان العّداد قد أعطى        )ج(، و   الزيارة اليت قام هبا العّداد    
 .إيضاحات كافية

ــلى أن       ــاء مؤشــر ع ــة إعط ــيقة، يســتهدف فحــص األمان ويف احلق
ومـن املهـم أن يـتم هـذا الفحص يف وقت            . العّداديـن يقومـون بعمـلهم     

مـبكر مـن فـترة العـّد لتحسـني األداء السـيئ وأن ال يـتم االنـتظار حىت             
ــباً  ــإ. يصــبح العمــل منتهــيا تقري ذا أجريــت هــذه الفحــوص يف وقــت  ف

مـتأخر جــداً، يصــبح التصــحيح عملــية باهظــة الــتكلفة وتســتغرق وقــتاً  
ومـن املوصى به القيام بثالث أو أربع زيارات ملساكن أوضح           . طويـالً 

ومع أن االنتقاء سيكون ال     . العـّداد يف السـجل أنـه زارها وانتهى منها         
ملشرف أن مساكن عـلى التعـيني، قـد تكـون هـناك حاالت يقرر فيها ا           

 . حمددة تتطلب فحصاً  دقيقاً
وعـند فحـص أسـر معيشـية جـرى عّدهـا، ميكـن أن يكـون النهج                  

 :والواقع أنه على املشرفني القيام مبا يلي. بسيطاً جداً
 التعريف بأنفسهم وبالتعداد؛   )أ( 
 إيضاح أن هدف الزيارة هو القيام بضبط النوعية؛ ) ب(
ث إىل العّداد والتحدث إليه     حتديـد الشـخص الـذي حتـد         )ج(

 إن أمكن؛
بالشكل ) مثالً املقابلة (هل استويف العّد    ”توجيه السؤال     )د (

 ؛“املرضي؟
 ؛“هل لديك أية أسئلة على التعداد؟”توجيه السؤال  ) هـ(
 .توجيه الشكر للمجيبني على األسئلة على تعاوهنم ) و (
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قات األسر  ويف عملـية فحـص األمانـة هـذه، يـدون املشرفون تعلي            
ما ) ب( ما إذا كان العّداد اتصل باألسرة املعيشية؛  )أ( املعيشية بشأن 

 ما إذا كان العّداد استوىف كافة      )ج(إذا كـان العـّداد أقـام صـلة وديـة؛            
 مــا إذا كانــت هــناك أيــة    )د(؛ و )طــريقة العــّد باملقــابالت  (األســئلة 
 .مشاكل

زيارة اليت جرت وإذا كـان هـناك عـدد من املشاكل فيما يتعلق بال      
ــتأكد مــن أن املشــرفني يعــرفون     ــبغي عــلى املشــرف ال حــىت تارخيــه، ين

وتــبعاً ألمهـية املشــاكل الـيت يــتم حتديدهــا،   . بالضـبط مــا ينـبغي حتســينه  
ميكــن أن حيــتاج املشــرفون إىل حتديــد مــا إذا كــان مــن الواجــب القــيام 

ري باملـزيد مـن فحـوص األمانة قبل أو بعد إعطاء معلومات تقييمية جمل             
وإذا اسـتمر وجـود مشـاكل ذات داللـة، ينبغي على     . املقـابالت املعـين   

 . املشرفني مناقشة القضية مع مدير املنطقة أو نائب مدير املنطقة املعين

   فحص نطاق تغطية منطقة العّد- ٥

ينبغي على املشرف تقييم ما إذا كان العّداد قد غطى كافة األسر            
التابعة له ومل يغطّ أسراً معيشية من مناطق  املعيشية اليت يف منطقة العّد 

وميكـن القـيام هبـذا مـن خالل مطابقة االستمارات أو            . أخـرى مـتامخة   
 .القيود يف دفتر سجالت العدادين مع اخلريطة وقائمة األسر املعيشية

وكمــا ميكــن فحــص اخلــريطة وقائمــة األســر املعيشــية حبــثاً عــن      
العدادين عما إذا عثروا  سـؤال   )أ( إضـافات أو حمذوفـات عـن طـريق     

فحص التغيريات  ) ب(عـلى مسـاكن جديـدة أو سـهوا عـن مسـاكن؛              
 اسـتخدام املعـارف احمللـية للـتأكد من أية تغيريات           )ج(الـيت قـاموا هبـا؛       

 . القيام بفحوص ال على التعيني ملنطقة العّد املعنية)د(إضافية؛ و 
ارج ويف بعـض البلدان، يطلب من العدادين وضع عالمة مرئية خ          

وميكــن القــيام بذلــك باســتعمال عالمــات . املســاكن الــيت قــاموا بعدهــا
ويف هذه احلاالت، ميكن    . الطباشـري أو بوضـع ملصـق يف مكان واضح         

 .للمشرف التأكد بسرعة مما إذا جرى عد كافة األسر املعيشية

   فحص استمارات التعداد املستوفاة- ٦
انات حــني يتــيح هــذا القســم أهــم مســتوى مــن ضــبط نوعــية البــي 

 .تستعمل طريقة العّد الذايت
وعـلى املشـرف فحـص كافـة االسـتمارات قـبل إعادهتا إىل مركز               

ــوا     . املعاجلــة ــن أكمل ــتأكد مــن أن العدادي ــذا الفحــص ضــروري لل وه
. عمـلهم حسـب املطلـوب وأن نوعية أعباء العمل كافية لطور املعاجلة            

 :وينبغي أن تشمل طبيعة هذا الفحص التحقق من أن
كافة احلقول اليت ينبغي أن يستوفيها العّداد مت استيفاؤها          )أ( 

 على الوجه الصحيح؛
 كافة استمارات التعداد موجودة؛ ) ب(
 استمارات التعداد مستوفاة متاماً؛  )ج(
 .معلومات املوجز أجنزت على الوجه الصحيح  )د (

وينــبغي القــيام هبــذا الفحــص بأســرع وقــت ممكــن بعــد انــتهاء         
وينبغي عدم تركه حىت هناية فترة      . جزء من عبء عملهم   العدادين من   

وميكن القيام به على أساس يومي ألعباء العمل املنجزة يف ذلك           . العـدّ 
ــيوم ــن       . ال ــّد يكشــف ع ــية الع ــة عمل ــراء فحــوص يف بداي ــا إن إج كم

املشاكل يف وقت مبكر ويسهل إعطاء مالحظات تقييمية للعدادين يف          
 .الوقت الالزم

 لتكنولوجيا ألغراض العمليات امليدانية  قضايا ا-زاي 

   مقدمة- ١
اسـتعمال التكنولوجـيا املعقّـدة ألغـراض عمليات ميدانية يف إطار            

 طبيعة هذه العمليات  )أ( الـتعداد حمـدود جـداً بصـورة تقلـيدية نتـيجة       
 عدم  )ج(التكلفة؛  ) ب(كوهنـا متـناثرة يف كافـة أطـراف الـبلد املعـين؛              

 كــون معظــم العــاملني امليدانــيني )د(ملناســبة؛ و توفــر البنــية األساســية ا
 .مؤقتني يعملون لفترة قصرية، عادة من منازهلم

وجهــازا اهلــاتف والفــاكس مهــا وســيلتا التكنولوجــيا الرئيســيتان    
املســتخدمتان ميدانــياً، وسيســتمر هــذا الوضــع يف املســتقبل املــنظور يف 

ترنت يزداد  غري أن استخدام احلواسب الشخصية واإلن     . بعـض الـبلدان   
 .باطراد كأداتني مالئمتني يف إدارة وتنفيذ العمليات امليدانية

) أ ( ولتنفـيذ التكنولوجـيا ألغـراض العمليات امليدانية هدفان مها           
حتسـني كفـاءة العـّد مـن خـالل االتصـاالت الفّعالـة بـني جهاز اإلدارة                  

يــة حتســني دقــة ونوعــية املعلومــات اإلدار) ب(والعــاملني امليدانــيني؛ و 
 .وتلك اخلاصة بالعمليات يف إطار العمليات امليدانية

تبدأ الفترة األوىل مع تعيني     . وللعملـيات امليدانـية فترتان متميزتان     
وتتسم هذه  . العـاملني امليدانـيني املؤقـتني وتنـتهي قبيل بدء أنشطة العدّ           

الفـترة بأوقـات نشـاط مكـثّف كالتعـيني والتدريـب، مع أوقات هادئة               
ويف هذه الفترة تعترب دقة وجودة معلومات اإلدارة أمراً . لهانسبياً تتخل

 . هاماً

ــية هــي العــّد نفســه   ففــي هــذه الفــترة تعتــرب ســرعة   . والفــترة الثان
وكفـاءة االتصـاالت أمـراً مهمـاً لالستجابة السريعة للقضايا واملشاكل            

 . اليت تظهر ميدانياً

تعمال وينــبغي أن تســتهدف خطــط العملــيات امليدانــية تعظــيم اســ
التكنولوجـيا املـتوفرة ولكـن مـع تقلـيل االعـتماد على التكنولوجيا غري               

كمــا ينــبغي اتســاق اســتعمال التكنولوجــيا يف . املمكــن الــتعويل علــيها
 . كافة مناطق البلد املعين

غري . فعـلى سـبيل املثال، قد يكون استعمال اإلنترنت جذاباً جداً          
يف جـزء صغري من البلد املعين       أنـه إذا مل تكـن قابلـة للـتعويل علـيها إال              

فقــد ال تــتحقق فعالــية التكالــيف أو الكفــاءة بإقامــة نظــامني، أحدمهــا   
يعـتمد عـلى اسـتعمال اإلنترنـت لالتصـال مـع بعـض العـاملني واآلخــر         

وحيثما كان من . يعـتمد تكنولوجـية أخرى لالتصال مع بقية العاملني      
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ــدة كاإلنترنـــت جيـــب أن    ــيا جديـ ــتعمال تكنولوجـ ــزمع اسـ ــع املـ  ختضـ
 . الختبارات صارمة ميدانياً قبل تنفيذها

ومـن بـني االعتـبارات اهلامـة األخـرى نـوع املعلومـات اليت ترسل          
وينـبغي توخي العناية بإرسال أية معلومات       . والطـريقة الـيت ترسـل هبـا       

فعلى سبيل املثال، توجيه رسائل الفاكس . سـرية من خالل طرق آمنة    
م خاطـئ قـد يكون حمرجاً هليئة        املتضـمنة بـيانات سـرية عـن طـريق رقـ           

وميكـن أن يسـفر هـذا أيضـاً عـن دعايـة سـيئة يف وقت حرج                  . الـتعداد 
 . أثناء عملية العّد

   أنواع التكنولوجيا- ٢
هـناك أربعـة أنـواع رئيسية من التكنولوجيا اليت ميكن استخدامها            

 احلواسـب؛  )ج(الفـاكس؛  ) ب( اهلـاتف؛   )أ( : يف العملـيات امليدانـية  
 . اإلنترنت)د ( و

 اهلاتف )أ ( 
مـع أن اســتعمال اهلــاتف شــائع وعـادي يف معظــم الــبلدان، هــناك   
بعـض الـبلدان أو بعـض املـناطق فـيها حيث القدرة على احلصول على                

وينبغي أن يؤخذ الوضع يف أي بلد معين يف         . اخلدمات اهلاتفية حمدودة  
 .يةاالعتبار عند النظر يف استعمال اهلاتف يف العمليات امليدان

ويف الكثري من احلاالت، يعترب استعمال اهلاتف للبقاء على اتصال          
منــتظم فــيما بــني خمــتلف املســتويات يف اهليكلــية امليدانــية أكــثر الطــرق 

وطــبقاً لذلــك، . عملــية وفعالــية للتكالــيف ألغــراض الرصــد واإلبــالغ 
. ينبغي أن تشمل خطط العّد التعدادي استعمال اهلاتف يف االتصاالت         

ــيح      وميكــن  ــيت ميكــن أن تت ــة اإلجــراءات، وال ــذا يف أدل ــنص عــلى ه ال
كمـا ميكـن تضـمينها وثائق       . اإلرشـادات فـيما يـتعلق بـتواتر املكاملـات         

ضـبط النوعـية احملـتوية على قوائم مرجعية بالبنود اليت ينبغي أن تغطيها      
 . االتصاالت اهلاتفية

وميكـــن أيضـــاً الـــنظر يف اســـتعمال ماكيـــنات اإلجابـــة وتســـجيل 
وهذا مفيد خصوصاً  يف . سـائل الصـوتية أو خدمات الربيد الصويت   الر

أنشـطة العـّد، حـني يكـون معظـم العـاملني بعـيدين عـن اهلـاتف معظم                   
 . الوقت

 الفاكس ) ب(
. اســتعمال الفــاكس واســع االنتشــار أيضــاً يف العديــد مــن الــبلدان

وهـو نسـبياً قلـيل الـتكلفة ومتسـم باملـرونة مـن حيث إمكان استعماله                 
ومن . ث خمـتلف الـتقارير وحـىت نسـخ اخلـرائط ألغـراض استكماهلا             لبـ 

وهذا مفيد  . بـني مـيزات اسـتعمال الفـاكس أنـه يعطـي سـجالً مكتوباً              
بصـورة خاصـة لإلبـالغ عـن الـتقدم احملـرز أو إتاحـة البـيانات اإلدارية                  

وميكـن وضـع وثـائق معـيارية واستمارات      . ملخـتلف مسـتويات اإلدارة    
فعلى سبيل املثال، ميكن استعمال     . ل بالفاكس ضبط تتالءم مع اإلرسا   

استمارة بسيطة لتسجيل تفاصيل املدفوعات بالنسبة جملموعة من اجلباة 
 .وترسل هليئة التعداد إلدخاهلا يف نظام املدفوعات

 احلواسب )ج(
أثـناء النظر يف استعمال احلواسب، أول قضية ينبغي معاجلتها هي           

. لعملــيات امليدانــية ونوعــية الــتعداد كيفــية مســاعدة اســتعماهلا إلدارة ا
ــنوعة مــن      ــية التحســني الكــبري يف اجملموعــة املت ــيح إمكان فاحلواســب تت

وهذه معلومات  ). انظـر القسم هاء أعاله    (املعلومـات الـيت يـتم مجعهـا         
غري أنه جيب توخي العناية يف      . يسـهل الوصول إليها ومعاجلتها بسرعة     

ال يكون لفقدان املعلومات    إدارة املعلومـات اخلاصـة باحلواسـب لكـي          
. نتـيجة األعطـال أثـر سليب على العمليات امليدانية يف األوقات احلرجة            

ــيات      ــوم أن اســتعمال احلواســب يف العمل ــن املفه ــبغي أن يكــون م وين
وليس مجع . امليدانـية هو باألساس ألغراض إدارة شؤون النظام امليداين     

 . معلومات إحصائية عن احلواسب
لـتعداد يف تنفـيذ نظـام حاسـويب لالستعمال يف     وقـد ترغـب هيـئة ا      

ويف هــذه احلالــة، وال ســيما حيــثما كــان عــاملون  . العملــيات امليدانــية
ميدانـيون مؤقـتون سيسـتعملون أجهـزة احلاسب يف بيوهتم، يعترب ذلك          

ومــع أن مــنافع . عمــالً فنــياً كــبرياً ينــبغي توخــي العــناية عــند مقاربــته  
ذ العملـيات امليدانـية ميكن أن تكون        اسـتعمال احلاسـب يف إدارة وتنفـي       

. كـبرية، فـإن الـتكلفة واملشـاكل احملـتملة ميكـن أن تكـون كـبرية أيضـاً         
ــئة       ــيها هي ــيت ميكــن أن حتصــل عل ــنفعة ال ــبغي أن حتــّدد بوضــوح امل وين

 .اإلحصاء قبل تنفيذ نظام احلاسوب املزمع
ويف حـاالت أخـرى، ميكـن أن يـترك لكـل مـن العاملني امليدانيني                

ويف هذه  . ا إذا كانوا يبغون استعمال احلواسب يف إدارة عملهم        أمـر م  
احلـاالت، ينـبغي أن يؤكـد هلـم ضرورة أن يكون أي نظام يستعملونه               

فعـلى سبيل   . مـتالئماً مـع اإلجـراءات املكتبـية الـنافذة يف هيـئة الـتعداد              
املـثال، لـيس مـن املرغوب وال املستصوب أن تكون التقارير موضوعة             

وهذا ميكن أن خيلق . فة بـدالً من شكل معياري واحد   يف أشـكال خمـتل    
ارتـباكاً وعمـالً إضـافياً للعـاملني املســؤولني عـن تفسـري ومطابقـة هــذه        

 . التقارير
وإذا اســتقر الــرأي عــلى أن نظــام العمــل باحلاســوب أمــر عمــلي    
ومــرغوب، جيــب تشــكيل فــريق بأســرع وقــت ممكــن يــتوىل مســؤولية  

يق مســؤولية وضــع اخلطــط وتصــميم ويــتوىل هــذا الفــر. إنشــاء الــنظام
ولــيس مــن املــرجح أن يكــون اســتعمال . واختــبار وتنفــيذ هــذا الــنظام

لذلك، ينبغي  . احلواسب على مستوى املشرفني ممكناً بسبب التكاليف      
توجـيه مـثل هـذا الـنظام إىل مسـتوى مديـري املناطق أو نواب مديري                 

ا الرئيســية الــيت  القضــاي٦ -ويبــّين اجلــدول ثالــثاً . املــناطق أو كلــيهما
 .ينبغي معاجلتها

 اإلنترنت ) د (
ينبغي يف البداية تقييم مستوى استعمال اإلنترنت يف اجملتمع احمللي     
املعـين عمومـاً، وذلـك لـتحديد مـا إذا كان من املمكن إتاحة خيارات                

وال ينــبغي بــذل أيــة جهــود الســتعمال . مســتندة إىل اإلنترنــت ميدانــياً
ــي   ــراض العمل ــت ألغ ــن    اإلنترن ــث يوجــد الكــثري مم ــية إال حي ات امليدان

 . يستعملوهنا
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والــربيد اإللكــتروين هــو مــن بــني اخلدمــات الــيت تعتــرب عــادة مــن   
داً ــن أن يكـــون مفـــيـوميكـــ. املكونـــات الرئيســـية خلدمـــات اإلنترنـــت

ــاملني   ــن   . بصــورة خاصــة لالتصــال بالع ــن احلــاالت، م ــد م ويف العدي
 لديهــم خدمــات بــريد إلكــتروين  املــرجح أن العــاملني امليدانــيني الذيــن 

وإذا كـان من املعروف أن كافة العاملني        . يسـتعملونه لالتصـال بـالغري     
امليدانـيني يف مسـتوى معـّين يف اهلرمـية لديهم خدمات بريد إلكتروين،             

ميكــن أن يكــون مــن املعقــول تضــمني اســتعماله يف تصــميم العملــيات  
بغي أخذها يف االعتبار،    وهـناك أيضـاً قضـايا التكاليف اليت ين        . امليدانـية 

غـري أنـه ميكـن أن يثبـت أن الـربيد اإللكـتروين وسـيلة لـنقل املعلومات                   
ومــن القضــايا   . أكــثر كفــاءة يف التكالــيف مــن اهلــاتف أو الفــاكس     

األخـرى الـيت ينـبغي النظر فيها احلفاظ على سرية املعلومات اليت تنقل              
 .عرب اإلنترنت

 
 ظمة حاسوب يف العمليات امليدانية  قضايا تنفيذ أن٦ -اجلدول ثالثاً 

 القضية الوصف

 املهارات هل من املرجح أن يكون العاملون امليدانيون احملتملون ملمني باستخدام احلواسب؟
 البنية األساسية هل بوسع البنية األساسية الرئيسية يف البلد املعين مساندة انتشار أنظمة احلواسب؟  

 األجهزة ا وطابعاهتا وأجهزة اتصاهلا ومن سيستعملها؟هل سيتم تقدمي احلواسب وشاشاهت
هــل تتــيح شــبكة اهلــاتف يف الــبلد املعــين خدمــات يعــّول علــيها يف كافــة مــناطقه ألغــراض نقــل             

 البيانات باحلاسوب؟
 شبكة اهلاتف

ــتعداد أو تدعـــم       ــتعماله ألغـــراض الـ ــر اسـ ــايف يقتصـ ــاتف إضـ ــاء خـــط هـ ــئة اإلحصـ ــتتيح هيـ هـــل سـ
 ط اخلاص باملدير؟مالياً استعمال اخل

 خطوط اهلاتف

مـــا هـــي الـــربامج اجلاهـــزة الـــيت ستســـتعمل؟ كـــيف ســـيتم تصـــميم الـــربامج اجلاهـــزة؟ هـــل ســـتتم     
ــتعداد            ــئة ال ــع إتاحــة هي ــيارية م ــزة املع ــربامج اجلاه ــل ستســتخدم ال ــرض خــاص؟ ه ــيق لغ ــتابة تطب ك

وضــــوعة أو الصــــحائف اجلدولــــية الفارغــــة امل ) Microsoft Wordمــــثل (للقوالــــب الــــرامسة 
 لالستعمال يف اجملال املعين؟ 

 الربامج اجلاهزة

 التدريب كيف سيتم تدريب العاملني؟
ــتتم           ــالعكس؟ كــيف س ــيني وب ــاملني امليدان ــتعداد والع ــئة ال ــني هي ــيما ب ــيانات ف ــل الب كــيف ســيتم نق

 إدارة النسخ واالستكماالت املختلفة من نفس البيانات؟
 نقل البيانات

 األمن كانت كذلك كيف سيتم احلفاظ على سريتها؟هل البيانات سرية، وإن 
 االختبار كيف سيتم اختبار النظام للتأكد من صالحيته؟

 النقل واإلعادة كيف سيتم إيصال التكنولوجيا وإعادهتا؟
كـــيف ميكـــن اســـتعمال هـــذه التكنولوجـــيا بعـــد الـــتعداد؟ هـــل ميكـــن اســـتعمال األجهـــزة يف طـــور  

 معاجلة البيانات؟
 األصول
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 معاجلة البيانات  - رابعاً

 استراتيجيات معاجلة البيانات  - ألف

  مقدمة - ١
ينـبغي حتديـد اجتاهات استراتيجية طور معاجلة البيانات يف مرحلة        

وأهم قرار يتخذ بشأن طور معاجلة البيانات       . مـبكرة من دورة التعداد    
ليت يزمع  هـو املتعلق بنظام املعاجلة الذي ينبغي استعماله والتكنولوجيا ا         

 . اعتمادها
ومـن الضـروري اختـاذ هـذا القـرار باكـراً مبـا يتـيح الوقـت الكــايف          

 .الختبار وتنفيذ نظام املعاجلة

 نظام املعاجلة  - ٢
مـن بني كافة أطوار دورة التعداد يتيح طور معاجلة البيانات أكرب            

وتتيح التكنولوجيات الناشئة   . فرصـة السـتعمال التكنولوجـيا املـتطورة       
 مثل الصور الرقمية وأجهزة القراءة الضوئية للعالمات إمكانات        سريعاً

ــتعدادات      ــيانات ال ــة ب ــتراتيجيات معاجل ــنافع مصــاحبة الس ــبرية وم . ك
أدنـاه القضـايا املتصلة باستعمال تكنولوجيات        “واو”ويـناقش القسـم     

 . معّينة
هـناك العديـد مـن القضـايا اليت ينبغي معاجلتها قبل تنفيذ أي من           و
ــيت يناقشــها القســم   التكنولو واهلــدف الرئيســي مــن  . “واو”جــيات ال

 ينبغي أن يكون    البياناتتنفـيذ أي تكنولوجـيا حمـددة يف طـور معاجلـة             
وينبغي . املسـاعدة يف حتقـيق فعالـية وكفـاءة معاجلـة استمارات التعداد            

 .أن ال يكون تنفيذ التكنولوجيا من أجل التكنولوجيا فقط
 : إلدارية الرئيسية التاليةمن الضروري معاجلة القضايا او
 اجتاهات استراتيجيات برنامج التعداد؛  )أ( 
 البنية األساسية التكنولوجية احلالية يف هيئة التعداد؛  )ب(
 مستوى املساندة الفنية املتاحة يف البلد املعين؛ ) ج(
 مستوى اخلربة يف تكنولوجيا املعلومات يف هيئة التعداد؛ ) د (
 ملستعملة يف التعدادات السابقة؛التكنولوجيا ا )ـه(
 حتديد سالمة التكنولوجيا املعنية؛ )و (
ــتعاقد مــع جهــات أخــرى عــلى تنفــيذ أنشــطة معاجلــة     )ز ( ال

 البيانات؛
 .حتليل التكاليف واملنافع )ح(
 .ما يلي مناقشة تفصيلية لكل من هذه القضاياو

 اجتاهات استراتيجيات برنامج التعداد )أ ( 
اسـتراتيجيات معاجلـة البيانات املعتمدة من حيث        ينـبغي الـنظر يف      

ــتعداد    ــربنامج ال ــيت وضــعت ل ــة ال وهــذه . اجتاهــات االســتراتيجية العام
؛ فعلى سبيل املثال،اإلفراج  والتكاليفاملناسـب ترتـبط عـادة بالتوقيـت     
 أشهر أو ختفيض التكاليف بنسبة ٩ التعداد مبدة  عـن البـيانات بعد يوم     

مـن الســكان، مقارنـة بالـتعداد السـابق، لــيس      يف املائـة بنسـبة الفـرد    ٥
وللوقـت والتكالـيف املرتــبطني   . التوقيـت وال فّعـال التكالــيف  مناسـب  

 وفّعالية  التوقيت املناسب بطـور معاجلـة البـيانات أثـر كـبري عـلى حتقيق              
 .تكاليف التعداد

ــئة      و ــتراتيجية هي ــات اس ــبار اجتاه ميكــن أيضــاً أن تؤخــذ يف االعت
عتماد تكنولوجيات جديدة ميكن أن يسفر عن       وهـذا ألن ا   . اإلحصـاء 

 اقتناء األجهزة والربامج اجلاهزة  )أ( مـنافع طويلـة األمـد للهيـئة، مـثل      
حصــول املوظفــني عــلى   ) ب(الــيت تســتعمل بعــد انــتهاء الــتعداد؛ و     

 . مهارات جديدة ميكن استعماهلا يف برنامج العمل اجلاري يف اهليئة

 ة احلاليةالبنية األساسية التكنولوجي )ب(
يعتـرب إنشـاء بنـية أساسـية تكنولوجـية يف هيـئة الـتعداد عمالً هاماً                 

ــاه“ و”انظــر القســم ( ــترة التســليم    ). أدن ــر ف ــبغي عــدم خبــس تقدي وين
الضــرورية لالختــبارات والتركيــب والــتكوين التجهــيزي للتكنولوجــيا  

 على مستويات البنية األساسية    لذلك ويـتوقف الوقت الالزم   . اجلديـدة 
 . ة يف هيئة التعداداحلالي

 مستوى املساندة الفنية املتاحة )ج(
أو الـربامج اجلاهزة من شركة جتارية    /إذا اعـتمد شـراء األجهـزة و       

فـإن املسـاندة اهلندسـية وتلـك اخلاصة بالربامج اجلاهزة ضرورية وبالغة        
وقــبل تنفــيذ أيــة تكنولوجــيا جديــدة، مــن الضــروري حتديــد    . األمهــية

 .ح بالنسبة للتكنولوجيا املعنية يف البلد املعينمستوى املساندة املتا
ميكــــن أن يكــــون هــــذا هامــــاً بصــــورة خاصــــة حــــني تكــــون و

وبسبب التكاليف، قد يكون    . التكنولوجيا املعتمدة ذات طبيعة خاصة    
 يف إتاحة خمزون كبري من قطع الغيار يف البلد          بعـض الشـركات متردداً    

. بلد أجنيب إذا لزم األمر املعـين وتعـتمد بدالً من ذلك على شرائها من           
وقــد ترغــب يف تقــدمي املســاندة لــربامج احلاســوب اجلاهــزة مــن خــالل 

غــري أن معاجلــة بــيانات الــتعداد ليســت     . دولــية“ أقســام مســاعدة ”
فالـتأخري الـناجم عـن عدم توفر قطع         . خاضـعة ملواعـيد صـارمة وقريـبة       

 بل الغـيار ال يؤثر يف عمليات حمددة تتطلب قطع الغيار تلك فحسب،           
كمــا إن عــدم القــدرة . يؤثــر أيضــاً يف ســري عمــل اإلجــراءات األخــرى
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عـلى احلصـول عـلى املشـورة الفنـية املـتعلقة مبشـاكل بـرامج احلاسوب                 
اجلاهـزة نتـيجة اخـتالف يف مـناطق التوقيـت ميكـن أيضاً أن يؤدي إىل                 

وهـذا الـتأخري ميكـن أن ال يؤثـر سـلباً يف املواعيد فحسب بل          . الـتأخري 
 . عن تكاليف كبرية نتيجة التوقف عن اإلنتاجيسفر أيضاً

لتقلـيل آثار التوقف عن العمل يف أنشطة معاجلة بيانات التعداد،      و
) إدخال البيانات مثالً،  (يصـر بعـض اهليـئات بالنسـبة لألنشطة احلرجة           

عـلى ضـرورة تقـدمي الشـركات خدمـات املسـاندة يف املوقـع يف مركــز        
ذه املسـاندة على شكل مهندس      وميكـن أن تكـون هـ      . معاجلـة البـيانات   

وميكـن أن تشمل    . مـتواجد يف املوقـع لـيقوم بصـيانة وخدمـة األجهـزة            
الــيت “ األكــثر اســتخداماًقطــع الغــيار ”أنــواع املســاندة األخــرى تقــدمي

ــيانات   ــة  . توضــع يف املوقــع يف مركــز معاجلــة الب وهــذه وحــدات كامل
. ليت تتعطل الوحدات ابدالً منجمهزة للطوارئ وميكن تركيبها بسرعة 

كمـا ينـبغي طلـب جمموعـات قطـع غـيار أخرى ووضعها يف املوقع يف                 
سيما  وجمموعات قطع الغيار هذه ضرورية وال. مركز معاجلة البيانات  

 .حني تكون األجهزة مشتراة من اخلارج وليست حملية

 مستوى اخلربة يف تكنولوجيا املعلومات يف هيئة التعداد )د ( 

اليت ينبغي النظر فيها مستوى اخلربة يف       مـن بـني العوامـل األخرى        
وميكن أن يكون   . جمـال تكنولوجـيا املعلومـات املـتوفرة يف هيئة التعداد          

من الضروري النظر يف تنفيذ املزيد من برامج التدريب لتزويد موظفي      
ينبغي وضع و. اهليـئة باملعـرفة الضرورية ملساندة أنشطة معاجلة البيانات     

وقت ممكن لتمكني املوظفني من أن يكتسبوا برنامج التدريب يف أبكر 
ويف بعض احلاالت،   . املـراس الـالزم قـبل بدء عمليات معاجلة البيانات         

أو /قــد يكــون مــن الضــروري البحــث عــن املســاعدة مــن بلــد آخــر و  
إرســال العناصــر الرئيســيني لــبلدان أخــرى ألغــراض احلصــول عــلى        

 .التدريب الالزم

  التعدادات السابقةالتكنولوجيا املستعملة يف ) هـ (

يف العديـد مــن الـبلدان، هــناك فــترة عشـر ســنوات فـيما بــني كــل     
وقد تعين التطورات احلديثة العهد يف التكنولوجيا       . تعـداد والـذي يلـيه     

أن التكنولوجـــيا الـــيت اســـتعملت يف تعـــداد ســـابق قـــد حلـــت حمـــلها   
غري أن هذا ال يعين بالضرورة وجوب التخلي عن         . تكنولوجـيا أخرى  

 .التكنولوجياتلك 

ميكـن أن تكـون قـد أنفقت موارد كبرية على إقامة التكنولوجيا             و
املعنـية، وقد ترغب هيئة التعداد املعنية االستفادة من االستثمار السابق           

وقد يتخذ قرار بأن من . فيها باستعمال أجزاء كبرية من النظام السابق
برنامج األفضـل اسـتعمال مـوارد هيـئة الـتعداد يف جمـاالت أخـرى مـن                  

ــتعداد  يعتــرب اســتعمال التكنولوجــيا  و). مــثالً، إنشــاء أدوات توزيــع (ال
وإذا .  كل مخس سنوات   القائمـة أكـثر أمهـية للـبلدان اليت جتري تعداداً          

أعــيد اســتعمال أنظمــة حمــددة ينــبغي إعــادة اختــبارها قــبل تنفــيذها يف   
 . عمليات معاجلة البيانات

د تكنولوجيا جديدة سـتكون هـناك حـاالت ال يكون فيها اعتما       و
ــيف  ــال التكال ــيف     ف. فّع ــيها تكال ــيت ف ــبلدان ال ــثال، يف ال ــلى ســبيل امل ع

العـاملني منخفضـة ميكن أن يكون اعتماد تكنولوجيا جديدة كالصور           
 .الرقمية أكثر تكلفة باملقارنة باألنظمة التقليدية إلدخال البيانات

 حتديد سالمة التكنولوجيا املعنية )و ( 
الــتعداد، ينــبغي ختصــيص وقــت تســليم طويــل أثــناء وضــع خطــط 

 .املدة ألغراض استقصاء واختبار سالمة أنواع التكنولوجيا املختلفة
مـن بـني املـناهج املوصـى هبـا، الـيت نفذهتـا بلـدان عديدة، اختبار            و

وتنفـيذ التكنولوجـيا اجلديـدة يف عملـيات أخـرى صـغرية مـن عمليات          
ذه اهليئات من االطالع على     مما مكّن ه  . معاجلـة البـيانات قـبل الـتعداد       

التكنولوجـيا اجلديـدة وحـل مشـاكل العملـيات قبل تنفيذ التكنولوجيا             
ونظراً ألمهية التعداد وبنيته األساسية، من املهم أن . يف جمـاالت التعداد  

يكـون لـدى اهليـئات فهم كامل حملدوديات أية تكنولوجيا جديدة قبل             
 . تنفيذها يف التعداد

 كـان لــدى اهليـئة املعنـية خـربة فـيما يــتعلق      وبغـض الـنظر عمـا إذا   
. بتكنولوجـية حمـددة، يوصـى بإجـراء برنامج اختبار صارم قبل التعداد            

وهــذا ألن التكنولوجــيات الفّعالــة يف بيــئة مــا قــد ال تكــون بالضــرورة  
وميكن أن يتألف برنامج االختبار     . فّعالة يف بيئة خمتلفة يف إطار التعداد      

 :مما يلي
ت صــغرية الــنطاق ذات أغــراض حمــددة موجهــة  اختــبارا )أ ( 

ــيانات الكــامل      ــات حمــددة مــن نظــام معاجلــة الب ــثالً، (ملكون  إدخــالم
 ه هذه االختبارات  كمـا ميكـن أن توجّـ      ). البـيانات، الترمـيز أو التنقـيح      

 إىل جماالت حمددة واجهت مشاكل يف التعداد السابق؛
فردة اختـبارات واسـعة الـنطاق ال توّجـه إىل مكونات من          )ب(

 بل أيضاً تقوم باختبار تضمني كافة األجزاء ،من نظام املعاجلة فحسب
 . املكونة للنظام

بيانات خمتلقة أو   ميكن استعمال    االختـبارات الصغرية النطاق      ويف
بــيانات مــن أي مــن االختـــبارات التجريبــية الــيت أجريــت ألغـــراض       

ف وميكـن تصـميم هـذه االختـبارات لتستهدف جمموعة وظائ      . الـتعداد 
حمـددة وأداء مكونات حمددة من نظام املعاجلة املقترح وينبغي إجراؤها           

 . أوالً
ــات      ــنطاق ســالمة مكون ــبارات الصــغرية ال ــت االخت ــد أن تثب وبع

وينــبغي أن يكــون . حمــددة، ينــبغي إجــراء االختــبارات األوســع نطاقــاً  
 اختبار مدى تكامل كافة     اهلـدف الرئيسـي لالختـبارات األوسـع نطاقاً        

وأثـــناء اختـــبارات الـــتكامل هـــذه قـــد يكـــون مـــن . لـــنظاممكونـــات ا
ــنظام   ــزاء حمـــددة مـــن الـ ــيريات ألجـ ــراء تغـ ــذه . الضـــروري إجـ ويف هـ

احلـاالت، ينـبغي إعـادة اختـبار الـنظام برمته باستعمال البيانات نفسها              
 .لقياس أثر التغيريات

 ملعاجلة  ت اختـباراً هنائـياً    راينـبغي أيضـاً أن حيـدد بـرنامج االختـبا          و
 وينـبغي اعتبار هذا   . ات حيـاكي أوضـاع الـتعداد بـأوثق مـا ميكـن            البـيان 
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ــروفة” ــبدء مبعاجلــة     “ب ــبل ال ــتعداد وإجــراؤه ق ــيانات ال  عــلى معاجلــة ب
ومع أن من املستحيل حماكاة أوضاع التعداد متاماً، من . بيانات التعداد

 .املهم القيام باختبار كمية حتاكي عبء العمل وأوضاع التعداد
 ع جهات أخرى على تنفيذ أنشطة معاجلة البياناتالتعاقد م ) ز (

مــن األكــثر كفــاءة وفّعالــية للتكالــيف بالنســبة هليــئات الــتعدادات 
ميكــن الــنظر يف و. عــادة أن تقــوم هــي مبعظــم أنشــطة معاجلــة البــيانات 

الــتعاقد مــع جهــات أخــرى للقــيام بكافــة أو بعــض أنشــطة معاجلــة         
 خربة متخصصة غري  )أ( ب سيما األنشطة اليت قد تتطل البـيانات، وال 

توفري أجهزة متخصصة حيتاجها    ) ب(متوفرة يف هيئة التعداد املعنية؛ و       
 .التعداد فقط وليس هلا استعمال آخر يف هيئة التعداد

ــتعاقد مــع جهــات أخــرى مالئمــاً   و  بصــورة خاصــة قــد يكــون ال
 تســـتعمل تكنولوجـــيا اليت،كإدخـــال البـــيانات ،لألنشـــطة املتخصصـــة

). ، أجهــزة الصـور الرقمـية والقــراءة الضـوئية للعالمــات   مـثالً (مـتقدمة  
وهـذا ميكّـن مديـري مراكـز معاجلة البيانات من التركيز على األنشطة              

ــه يف هــذه احلــاالت مــن   . الرئيســية األخــرى يف عملــية املعاجلــة  غــري أن
الضروري للمديرين التأكد من أن األنشطة املتعاقد عليها تعطي نوعية          

ــة  ــيانات املطلوب ــيقة    .الب ــرين يف التفاصــيل الدق ــبغي دخــول املدي  وال ين
بل االكتفاء باالهتمام   ) “كيف جيري ذلك  ”أي  (للتكنولوجـيا املعنـية     

ولكـــن يلـــزمهم مســـتوى عـــام مـــن فهـــم      ). أي الـــنواتج(بالنـــتائج 
التكنولوجــيا املعنــية هبــدف حتديــد تفاصــيل العقــد مــع اجلهــة املــتعاقدة   

 .وإدارة ذلك العقد
مام خـاص إلدارة العقـد بسبب فقدان السيطرة         ينـبغي إيـالء اهـت     و

الـذي يـنجم عـن الـتعاقد مـع جهـات خـارج اهليئة على القيام بأعمال                  
وميكــن أن يكــون لفقــدان الســيطرة هــذا مدلــوالت خطــرية  . لصــاحلها

لذلك، ينبغي على   . فـيما يـتعلق بنوعـية البـيانات اليت يتم التوصل إليها           
 تلك اجلهات بالقيام مبهام     اهليـئات توخـي احلـذر الشـديد عـند تكليف          

وقد جنح بعض اهليئات يف التعاقد . بالغة األمهية متصلة مبعاجلة البيانات    
مـع جهـات مماثلـة عـلى تنفـيذ عمليات معاجلة بيانات التعدادات، غري               

. أن هــناك العديــد مــن األمــثلة عــلى حــاالت الفشــل يف ذلــك التنفــيذ   
دارة عقود توريد من الفصل األول تفاصيل عن إ“جيم”ويضم القسم 

 .اخلدمات من جهات خارج اهليئة
 املنافع -  التكاليف )ح(

إىل جانـب إثـبات سـالمة التكنولوجيات اجلديدة، ينبغي أيضاً أن        
ويف املراحل .  للتكاليف واملنافع  صارماً تشـمل عملـيات الـتحقق حتليالً      

األوىل مـن التخطـيط، من املرجح أن يتم استعراض عدة استراتيجيات            
وينـبغي مقارنـة كـل مـنها باسـتعمال الفرضيات نفسها، اليت           . لوحلـو 

 مــن الوحــدات الــيت ينــبغي معاجلــتها، وتكالــيف  ميكــن أن تضــم عــدداً
 : ينبغي أن يتضمن حتليل التكاليف واملنافع ما يليو. العاملني وسواها

 التكلفة االستثمارية لألجهزة، شاملة قطع الغيار؛  )أ( 
  برامج احلاسوب؛تكاليف تراخيص وتطوير )ب(
 تكاليف املساندة اليت تقدمها اجلهة املتعاقدة؛ ) ج(

 تكاليف أنشطة التدريب؛  ) د (
تكالـيف رواتـب العدد الالزم من معاجلي البيانات، تبعاً           ) هـ(

 ملقدار األمتتة املعين؛
 :اليت تشمل املنافع، )  و (

 ،الوقت الالزم ملعاجلة االستمارات ‘١’  
 بيانات النامجة؛نوعية ال ‘٢’  

 .املخاطر ) ز (
معظـم املسـتلزمات اآلنفـة الذكر واضحة ال حتتاج إىل املزيد من       و

غري أنه بسبب الطبيعة احلرجة ملعاجلة بيانات التعدادات، من         . املناقشـة 
من املهم أن يتم يف وقت و. اجلديـر التوسـع يف حتديـد املخاطر وإدارهتا    
ــر املتصــلة بت    ــة املخاط ــد كاف ــبكر حتدي ــا   م ــددة وإدارهت كنولوجــيات حم

وتشــمل عملــيات حتديــد . بالطــريقة املالئمــة قــبل وأثــناء وبعــد التنفــيذ
 :وحتليل خماطر حمددة واالستجابة هلا ما يلي

 حتديد املخاطر؛  )أ( 
 حساب مدى احتمال حدوث كل من املخاطر احملددة؛ )ب(
 حتديد مدى أثر عواقب كل من هذه املخاطر؛  ) ج(
 استراتيجيات ختفيض كل من هذه املخاطر؛حتديد   ) د (
 حساب تكاليف كل من استراتيجيات ختفيض املخاطر؛  )هـ(
حساب احتماالت حدوث كل من املخاطر احملددة بعد         ) و(

 وضع استراتيجية ختفيض  املخاطر؛
حسـاب أثـر عواقـب كـل من املخاطر احملددة بعد وضع              )  ز(

 .استراتيجية ختفيض املخاطر

 قع مراكز معاجلة البياناتموا  - باء

   مقدمة- ١
مـن غـري املـرجح أن يستوعب املكان الراهن هليئة التعداد العاملني             

ففــي العديــد مــن الــبلدان، عــادة مــا . الالزمــني ملعاجلــة بــيانات الــتعداد
يكـون عـدد العـاملني الالزمـني ملعاجلـة هـذه البـيانات أكرب من جمموع                 

غي العــثور عــلى مــبان كافــية  لذلــك، ينــب. عــدد موظفــي هيــئة الــتعداد 
عــدد املواقــع  ) أ  ( والقضــايا الــيت ينــبغي الــنظر فــيها هــي     . املســاحة

 .مدى مالءمة املباين) ب(، و)مركزية مقابل المركزية(
   عدد املواقع- ٢

تشـمل القضـايا اليت ينبغي النظر فيها عند اختاذ قرار بشأن املواقع              
 :وعدد مراكز معاجلة البيانات ما يلي

 مدى توفر قوة العمل اليت لديها املهارات الالزمة؛   )أ( 
 مدى توفر خدمات املساندة؛ ) ب(
 تنسيق أنشطة معاجلة البيانات؛  ) ج(
 النوعية؛  ) د (



 ١٢٧

 املوقع اجلغرايف ألغراض إيصال االستمارات؛ )هـ(
توزيـع البنـية األساسـية واملهارات يف خمتلف مناطق البلد           )  و(
 املعين؛
 .فالتكالي ) ز(
  الكاملــةعاجلــةامل عــدة مراكــز معاجلــة مســؤولة عــن دادميكــن اعــو

 إدخالمثالً،  (وميكن إجراء عمليات حمددة     . لبيانات املناطق احمليطة هبا   
 .مع عمليات أخرى يف مراكز خمتلفة) البيانات

 قوة العمل اليت لديها املهارات الالزمة )أ ( 
اليت يتوفر فيها عدد ينبغي وضع مراكز معاجلة البيانات يف املناطق 

ــم         ــة وه ــارات املطلوب ــم امله ــن لديه ــتملني الذي ــاملني احمل ــن الع ــبري م ك
وهذا ما يعين عادة أن تكون مواقع       . جاهـزون للقـيام بعمليات املعاجلة     

وينبغي أن تكون هذه املراكز يف . املراكـز يف املـناطق احلضـرية الكـبرية        
لوصول إىل مرافق   مواقـع ضـمن هذه املناطق احلضرية تسهل للعاملني ا         

 .خدمات النقل العام

 دمات املساندةاخل ) ب(
تعـتمد األنشـطة اليت جترى يف مراكز معاجلة البيانات على العديد            
ــئة      مــن اخلدمــات املســاندة، الــيت ميكــن أن يقدمهــا جهــاز موظفــي هي

وميكن أن  . الـتعداد، أو هيـئة اإلحصـاء أو جهـات خارج هذه اهليئات            
مــثل، اإلخصــائيني يف  (ة موضــوعات تشــمل هــذه اخلدمــات مســاند   

، مساندة خاصة بتكنولوجيا املعلومات،    )التصـنيف مـن هيـئة اإلحصاء      
ــة املســاندة األخــرى   ــة هــذه   . واخلدمــات اإلداري ــبغي أن تكــون كاف ين

وميكــن أن يؤثــر عــدد . اخلدمــات املســاندة مــتوفرة يف املواقــع املخــتارة
مــن فــئات املســاندة مراكــز معاجلــة البــيانات مســتوى املســاندة املــتوفر  

وينبغي التنويه إىل أنه أثناء معاجلة بيانات التعداد سيكون لبعض        . هـذه 
 .موظفي هيئة اإلحصاء ارتباطات بربنامج العمل اجلاري يف تلك اهليئة

 تنسيق أنشطة معاجلة البيانات )ج(
من الضروري تنسيق أنشطة معاجلة البيانات يف املواقع املتعددة يف 

ومـن شـأن تعـيني مديـر عملـيات على الصعيد الوطين أن             . الـبلد املعـين   
 . يساعد أنشطة التنسيق هذه

ــزويد كــل مــن      ــالء اهــتمام خــاص لضــمان ت وهــناك ضــرورة إلي
ــة    ــاء بـــاجلدول الـــزمين ألنشـــطة معاجلـ ــاملوارد الالزمـــة للوفـ املراكـــز بـ

ويف بعـض األوضـاع، قد يكون من الضروري إضافة موارد      . البـيانات 
وهذا ما ميكن أن    .  تعرضـت لصـعوبات غـري مـتوقعة        ملراكـز حمـددة إذا    

ــة املوضــوعة   وإعــادة توزيــع املــوارد أكــثر ســهولة يف   . يؤثــر يف املوازن
أوضـاع تتسم باملركزية ألنه ميكن بسهولة حتويل هذه املوارد فيما بني            

 .العمليات للتغلب على الصعوبات املؤقتة

 النوعية ) د (
 عدد من   المركزياً يف يانات   ضـد معاجلة الب    احلجـة األكـثر شـيوعاً     

سوء نوعية بيانات التعداد نتيجة عدم االتساق فيما        هي  املواقـع خماطـر     

وميكــن أن حيــدث هــذا حــني يفســر   . بــني املراكــز يف أنشــطة املعاجلــة 
ــرون و ــنفذوهنا   /املدي ــاملون يف املراكــز املخــتلفة اإلجــراءات أو ي أو الع
 . بصور خمتلفة

ــالء اهــتمام خــاص    اســتعملت مراكــز مــتعددة  مــاإذاو ــبغي إي ، ين
. لتحقـيق االتسـاق يف إجـراءات ضـبط النوعـية املتـبعة يف كافـة املراكز             

ويف هـذه احلاالت، تصبح قنوات االتصال املنتظمة واملفتوحة بني هذه           
كمــا ينــبغي توخــي العــناية يف تنســيق أيــة تغــيريات   . املراكــز ضــرورية

ومــن . ة املراكــزأو أنظمــة املعاجلــة مــع كافــ/مقــترحة عــلى إجــراءات و
شـأن تعـيني مديـر مسؤول على الصعيد الوطين عن رصد ضبط نوعية              
البيانات الناجتة يف كل من املراكز أن يساعد يف تنسيق هذه املهام فيما   

 . بني كافة هذه املراكز

 املوقع اجلغرايف )هـ(

إذا اســتخدم أســلوب املعاجلــة املركــزية، قــد يكــون مــن املفــيد أن  
د قـرب مكـان وجـود أكـرب جتمع سكاين يف البلد            حّـ يكـون املركـز املو    

ويعـين هـذا أن نسـبة كـبرية من االستمارات ال تنقل إال ملسافة               . املعـين 
كمـا مـن املـتوقع أن يكـون لدى هذا املوقع أكثر طرق             . قصـرية نسـبياً   

غــري أن . املواصــالت مالءمــة مــن معظــم األمــاكن يف املــناطق األخــرى
كز يف مناطق خمتلفة ميكن أن خيفض       توزيـع العمـل عـلى عـدد مـن املرا          

 . تكاليف النقل كثرياً

ومـن املـيزات األخـرى لعـدم مركزية املواقع أن املوظفني العاملني             
ــيداً    ــون مفـ ــا ميكـــن أن يكـ ــناطقهم ، ممـ ــرفون مـ ــز يعـ ــذه املراكـ . يف هـ

فالعـاملون املعيـنون حملـياً لديهـم معرفة أكرب بالصناعات واملهن احمللية،             
غري أنه ينبغي توخي . سـتفادة مـنه يف عملـية الترميز     وهـذا مـا ميكـن اال      

العناية يف عدم اتكال هؤالء العاملني أكثر من الالزم على املعرفة احمللية 
ــيز      ــلهم يهجــرون إجــراءات الترم ــبار أنفســهم خــرباء لدرجــة جتع واعت

 .املوحدة املتعارف عليها

 د املعين البنية األساسية واملهارات يف كافة مناطق البلتوزيع )و ( 

ميكــن أن يــتم اختــاذ قــرار الــتوزيع عــلى عــدد مــن املراكــز هبــدف   
 ملختلف أجزاء البلد    اغتـنام فرصـة إتاحة البنية األساسية واملهارات معاً        

ــدرات     . املعــين ــنظر يف ق ــبغي يف إطــاره ال ــرار اســتراتيجي، وين وهــذا ق
ره ومع أن التعداد يتيح مثل هذه الفرص، ينبغي اعتبا        . املناطق املقترحة 

عملـية تدريب وينبغي أن يكون العاملون يف تلك املناطق قادرين على            
 .االضطالع بأنشطة املعاجلة هذه وفقاً للمعايري املتفق عليها

 التكاليف  )ز ( 
إذا جـرى البحـث عـن مـبان يف السـوق التجارية، عادة ما تكون                

ــدة قصــرية أعــلى مــن االســتئجار ملــدد أطــول     . تكالــيف االســتئجار مل
، ميكن أن تكون تكاليف حتقيق المركزية العمليات أعلى من   وعمومـاً 

تكالـيف مركـزهتا نظـراً النعـدام وفورات احلجم املصاحب الزدواجية            
 .اخلدمات املساندة



 ١٢٨

   اختيار املباين املناسبة- ٣

ميكـن أن ال تكـون عملـية احلصول على املباين املتوفرة الستيعاب             
كما ميكن أن تؤدي حقيقة أن      . أنشـطة معاجلة بيانات التعداد واضحة     

ويف . املـباين ال تلـزم سـوى ملـدة قصـرية إىل تقيـيد فـرص اختـيار املباين                  
بعـض الـبلدان، ميكـن أن يكـون لـدى اهليئات احلكومية األخرى البنية               

ويف أوضاع أخرى، . األساسية الالزمة ألغراض معاجلة بيانات التعداد 
 من خالل األسواق    ميكن أن يكون من الضروري احلصول على املباين       

وتشـمل العوامـل الـيت ينـبغي الـنظر فـيها عـند اختـيار املباين                 . الـتجارية 
 :ألغراض معاجلة البيانات

 األمن؛  )أ( 
 سهولة املواصالت؛  )ب(
 .شكل توزيع مساحات املباين  ) ج(

 األمن )أ ( 
ــن اســتما    ــيق أم ــن الضــروري حتق ــيعة   راتم ــتعداد بســبب الطب  ال

يت فـيها والضـمانات اليت تعطى للجمهور بشأن         السـرية لـلمعلومات الـ     
لذلــك، ينــبغي الــنظر يف . محايــة املعلومــات الشخصــية الــيت يدلــون هبــا 

وتعترب احلماية من . قضايا أمن املباين أثناء عملية اختيارها وليس بعدها
ميكن ال منـية املـتعمدة صعبة وباهظة التكاليف، والواقع أنه    ألاخلـروق ا  

. خراج معلومات سرية  إ متامـاً مـن      لني آمـناً  جعـل بـناء يسـتوعب العـام       
مهية ألمنية قائمة أمهية معادلة     ألحتـياطات ا  العـلماً بـأن لالقتـناع بـأن ا        

 .حتياطاتالتوفري هذه ا
ــيت تضــم مســتأجر  و ــباين ال ــدة مســتأجرين آخــرين   اًامل  آخــر أو ع
سيما حني تكون طرق الدخول واخلروج ال من للمخاطر، وألتعرض ا

ولـذا، تفضل املباين    .  واملصـاعد مشـتركة    كأرصـفة التحمـيل والسـالمل     
ويف مـثل هـذه املباين ينبغي أيضاً إبقاء         . الـيت لـيس فـيها مسـتأجر آخـر         

ومن الواضح أن   . عـدد نقـاط الدخـول واخلـروج عـند أدىن حـد ممكن             
قـدرة العـاملني على الدخول أمر ينبغي مراعاته، ولكن طاملا أنه بوسع             

 دون تأخري، فإن تقليل عدد نقاط العاملني دخول املباين واخلروج منها
 .منألالدخول يتيح قدرة أفضل على إتاحة عوامل ا

ــة معــاً   و ــية ومادي ــتقدم . ميكــن تنفــيذ عوامــل أمــن الكترون ومــع ال
التكـــنولوجي الـــذي أحـــرز يف الســـنوات األخـــرية، أصـــبحت املراقـــبة 

ــياراً ــية خـ ــراض   االلكترونـ ــية، حـــىت ألغـ ــد فعالـ ــة وأشـ  أرخـــص تكلفـ
علماً . ألمـد كعملـيات معاجلـة بـيانات التعدادات        مشـروعات قصـرية ا    

بــأن وجــود عوامــل األمــن املاديــة عــلى شــكل حــراس ال يغطــي قضــية  
اإلحسـاس باألمن املذكورة أعاله فحسب، بل إنه فّعال يف اجملال اهلام            

 . املتعلق خبلق الوعي بضرورة اتباع عوامل األمن يف أذهان العاملني

  سهولة املواصالت )ب(
ذه القضية ليست األهم من بني القضايا، ميكن أن تكون       مع أن ه  

سـهولة الوصول ملرافق املواصالت إليصال االستمارات هامة يف بعض      

وإذا كانـت مركـبات الـنقل الـربي الكـبرية مسـتعملة يف نقل               . الـبلدان 
وهذا هام بصورة   . االسـتمارات، ينـبغي توفـري سهولة الوصول للمباين        

جلــة البــيانات مركــزية يف موقــع واحــد خاصــة إذا كانــت عملــيات معا
 . حيث ينبغي معاجلة بيانات أعداد كبرية من االستمارات

 شكل توزيع مساحات املباين )ج(
 نظـراً لكـرب عـدد اسـتمارات الـتعداد، ينـبغي أن تضم املباين مزجياً               

ويوصــى . مــن غــرف املكاتــب للعــاملني وأمــاكن ختــزين االســتمارات  
ختــزين االســتمارات ومعاجلــة بــياناهتا باســتعمال مــبىن واحــد ألغــراض 

وهـذا يتـيح زيـادة كفـاءة حـركة االستمارات يف مركز             . عـلى السـواء   
ومــن شــأن ختــزين االســتمارات يف مــبىن جمــاور آخــر يتطلــب . املعاجلــة

تكالـيف مناولة إضافية واحتمال تلف االستمارات، فضالً عن تسهيل          
د يتـيح وفورات  كمـا إن اسـتعمال مـبىن واحـ    . ظهـور املخاطـر األمنـية     

 .  احلجم فيما يتعلق بتكلفة األجرة والعوامل األمنية معاً
ينـــبغي إيـــالء اهـــتمام خـــاص لـــتقدير املســـاحة املطلوبـــة حلفـــظ و

. االسـتمارات وتسـهيل كفـاءة تدفقهـا يف املـبىن لتخفـيض االختناقات             
عـلى سـبيل املـثال، ينـبغي إتاحـة مسـاحة كافـية يف املكاتـب مـن أجل                    

وإذا مل يكن الوضع    .  املوزعـة اجلاري عليها العمل     حفـظ االسـتمارات   
كذلـك، ينـبغي إعـادة االسـتمارات املوزعـة ملكـان احلفظ املركزي يف                

وهذا يؤدي إىل اختناقات وضياع وقت اإلنتاج       . هنايـة كـل نوبة عمل     
يف بدايـة كـل نوبـة عمـل، وذلـك ألنـه سـيتعّين عـلى العاملني استعادة                   

 . أعباء عملهم من نقطة مركزية
مـع أن مـن املطلـوب حفـظ بعض االستمارات واملواد يف غرف              و

املكاتـب، ينـبغي أن ال يغيـب عـن الـبال أن معظم املواد واالستمارات                
ــيس يف غــرف املكاتــب      ــنة ول ــاكن حفــظ معّي ــبغي أن حتفــظ يف أم . ين

وميكـن أن تسـفر الكمـيات الـزائدة مـن املـواد واالسـتمارات يف غرف         
 املهنية وتقّيد وضع ترتيبات أشكال     املكاتـب عـن أخطـار مكان العمل       

ينـبغي عدم نقل املواد واالستمارات من أماكن احلفظ         . أمـاكن العمـل   
املخصصـة إىل غــرف املكاتـب إال عــند احلاجــة إلـيها ألغــراض معاجلــة    

أدناه أنظمة الضبط املتسمة بالكفاءة يف      “دال”ويبحث القسم . بـياناهتا 
 .ضبط تدفق االستمارات واملواد

ــبغي توو ــيس      ين ــب ل ــناية يف ختطــيط شــكل غــرف املكات خــي الع
ألغـراض ضـمان كفـاءة تدفـق املـواد واالستمارات فحسب، بل أيضاً              

على سبيل املثال،   ف. ملـراعاة قضـايا واعتبارات املخاطر والسالمة املهنية       
 بطريقة تسهل اخفاء أسالك احلواسب بني ميكن ضم عدة مكاتب معاً    

 . مرات واملماشياملكاتب بدالً من أن تسري عرب امل

  إقامة هيكلية قوة العمل وتعيني العاملني - جيم

   مقدمة- ١
القضــايا املــتعلقة بتعــيني العــاملني ألغــراض طــور معاجلــة البــيانات  
مماثلـة يف بعـض األوجـه للقضـايا املتعلقة بتعيني العاملني ألغراض طور              



 ١٢٩

بقى ومــع أن بعــض القضــايا اللوجســتية خمــتلفة، يــ . العملــيات امليدانــية
وينــبغي أن يكــون اهلــدف مــن جنــاح احلملــة   . اهلــدف الرئيســي نفســه 

الواسـعة الـنطاق للبحـث عـن العـاملني ألغراض معاجلة بيانات التعداد              
العـثور عـلى أفضـل العـاملني نوعـية مـن بـني العـاملني املتوفرين، ضمن           

 .املدة الزمنية احملددة واملوازنة املخصصة

   إقامة هيكلية قوة العمل- ٢
 التخطـيط لتنفـيذ محلـة البحـث عـن عـاملني، مـن الضروري                عـند 

وليس من  . وضـع هيكلـية قـوة العمـل الالزمـة ملراكـز معاجلـة البيانات              
املمكـن حتديـد مـا هـي اهليكليات اليت ينبغي أن تقام يف مراكز املعاجلة                
ألن هـذا يـتوقف إىل حـد بعيد على استراتيجية املعاجلة، والتكنولوجيا             

واألوضاع احمللية يف   )  أدناه ٣انظر القسم   (العـاملني   املسـتعملة، وعـدد     
 .البلد املعين

إذا نفــذت المركــزية عملــيات معاجلــة البــيانات ووزعــت عــلى   و
عـدة مواقـع، ميكـن أيضاً أن تتباين اهليكليات وفقاً للمهام اليت تنفذ يف            

عــلى ســبيل املــثال، ميكــن أن يكــون مركــز واحــد   ف. كــل مــن املراكــز
مع إجراء العمليات   ) مثالً، إدخال البيانات  ( حمددة   مسؤوالً عن عملية  

ويف حاالت أخرى، ميكن . يف مراكـز خمتلفة ) مـثالً، الترمـيز  (األخـرى   
إنشاء مراكز معاجلة بيانات متعددة يف خمتلف مناطق البلد املعين تكون 

 .مسؤولة عن معاجلة البيانات من املناطق اجملاورة
ــّين الشــكل رابعــاً و ــاً منوذجــياً  هــيكالً إ١ - يب يســتند هــذا . داري

اهلـيكل إىل افـتراض اعتماد مركز واحد ينفذ كافة املهام املتصلة بطور             
وحتـتاج الـبلدان إىل تعديلـه حسب ما يالئم أوضاع           . معاجلـة البـيانات   

ونـناقش أدناه دور ومسؤوليات كل من املستويات اليت يف      . كـل مـنها   
 .اهليكل النموذجي 

ر مركز معاجلة البيانات تقاريره مباشرة      يف هـذا اهليكل، يرفع مدي     
أما إذا اعتمدت الالمركزية    . إىل املديـر العـام يف هيـئة الـتعداد املركزية          

ووزعــت املهــام عــلى عــدة مراكــز، ميكــن أن تكــون هــناك حاجــة إىل  
طـبقة مديـرين إضـافية لتنسـيق ورصـد أنشـطة كـل مـن مراكز املعاجلة                  

 .يئة التعدادورفع التقارير إىل املدير املعين يف ه
املديـرون، الذيـن يـتولون جمـاالت واسـعة الـنطاق من املسؤولية،            و

 ويبّين اجلدول رابعاً. يرفعون تقاريرهم إىل مدير مركز معاجلة البيانات
 .   اجملاالت واملسؤوليات املتصلة هبا١ -

مـــن الـــنقاط اهلامـــة الـــيت ينـــبغي التـــنويه إلـــيها يف هـــذا اهلـــيكل  و
يص منصــب واحــد مســؤول عــن العملــيات  الــنموذجي أنــه يــتم ختصــ 

ويعكـس فصل املسؤولية    . ومنصـب آخـر مسـؤول عـن ضـبط النوعـية           
عـن هـاتني املهمـتني عـلى هذا املستوى يف اهليكل ضرورة إدارة هذين               

ــن خــالل منصــبني منفصــلني       ــيانات م ــن معاجلــة الب ــبني م ــلى . اجلان ع
هد العمـوم، مل تفعـل اهليـئات هـذا يف املاضـي وهـو أسلوب حديث الع        

غـري أن اهليـئات الـيت اعـتمدته أثبتـت وجود منافع كبرية نتيجة            . نسـبياً 
 . اعتماد هذا النموذج

سـيتمكن املديـرون املسؤولون عن ضبط النوعية من تكريس كل            
وقـتهم لضـمان اسـتيفاء نوعـية البـيانات لـلحد األدىن من املعايري املتفق         

ابة اليومية  علـيها، دون أن يكونـوا خاضـعني للضـغط الـناجم عـن الـرق               
كمــا ســيتمكن مديــرو العملــيات مــن تكــريس كــل   . عــلى العملــيات

. وقـتهم لتنسـيق انسيابية العمل وضمان الوفاء باجلداول الزمنية املقررة    
وتبعا حلجم مركز معاجلة البيانات املعين، قد حيتاج مدير العمليات إىل   

 غري .املساعدة من نواب مدير إضافيني على املستوى اإلداري املتوسط 
ــة        ــية اإلداري ــناك منصــب واحــد يف اهلرم ــه ه ــي أن ــة ه ــنقطة اهلام أن ال

 .مسؤول يف النهاية عن كافة مهام العمليات
ميكـن أن يـؤدي اعـتماد منـوذج اإلدارة هـذا أثناء عمليات معاجلة               
البـيانات إىل ظهـور آراء متعارضة فيما يتعلق مبختلف مكونات نوعية             

على ). الية التكاليف، ودقة البياناتأي، التوقيت احملكم، فع  (البـيانات   
ــر املســؤول عــن ضــبط النوعــية بتنفــيذ      ــثال، قــد يوصــي املدي ســبيل امل
إجـراءات إضـافية لتصـحيح نواقـص يف عملـية حمـددة ختلق مشاكل يف                

أمـا مديـر العملـيات فهو املسؤول عن تقييم األثر الذي            . دقـة البـيانات   
. وقيت وعلى التكلفةحيـتمل أن يكـون هلذه اإلجراءات على إحكام الت    

ويـتوىل املديـر العام مسؤولية تسوية التضارب وإقامة توازن بني معايري            
النوعـية، وعلـيه أن يفعـل ذلـك فـيما يتعلق باالجتاه االستراتيجي احملدد            

 . ملركز معاجلة البيانات
ميكـــن أن يكـــون هـــناك مســـتوى آخـــر أدىن مـــن هـــذا املســـتوى 

ويتوقف عدد  . وسـطي املستوى  اإلداري الرفـيع يـتألف مـن مديـرين مت         
مسـتويات اإلدارة املتوسـطة عـلى حجـم مركـز معاجلـة البـيانات املعين          

ويتوىل كل من هؤالء املديرين     . ودرجـة تعقّـد طـريقة املعاجلـة املعتمدة        
املســؤولية عــن عــدة فــرق مــن العــاملني يضــم كــل مــنها مشــرفا وعــدة 

 . ثاالً على ذلك م٢-ويبني الشكل رابعا. عاملني على معاجلة البيانات
من شأن نسبة املشرفني إىل نواب املدير ونسبة العاملني يف معاجلة        
البـيانات إىل املشرفني أن تتفاوت وفقاً لطريقة املعاجلة املستعملة وعدد        

غري أنه ينبغي إيالء اهتمام خاص لتحديد نسبة        . العـاملني املسـتخدمني   
بغي أن يكــون عــدد  وينــ. العــاملني يف معاجلــة البــيانات إىل املشــرفني   

العـاملني يف املعاجلة يف كل من الفرق حمدوداً هبدف تسهيل إقامة اجلو             
املالئـم لتحقـيق فعالـية الفـريق املعـين ويعطي املشرف وقتا كافيا إليالء            

فعـلى سـبيل املـثال، حـدد بعض املراكز      . اهـتمام وثـيق بكافـة العـاملني       
 .ف واحد من العاملني يف املعاجلة لكل مشر١٥نسبة تقارب 

يعتــرب املشــرفون حلقــة وصــل رئيســية يف هــيكل اإلدارة وسلســلة  
وهـــم عـــادة موظفـــون مؤقـــتون ويشـــكلون الصـــلة بـــني . االتصـــاالت

املديـرين، الذيـن هـم عـادة من موظفي هيئة التعداد، والعاملني املؤقتني          
ونظــراً ألمهيــتهم يف هــذا   . الذيــن يضــطلعون مبهــام معاجلــة البــيانات    

وهي قد تشمل ما    . ر مناقشة مهامهم ومسؤولياهتم   اهلـيكل، مـن اجلديـ     
 :يلي

ــيومي عــلى فــريق مــن العــاملني يف     )أ(   ممارســة اإلشــراف ال
 معاجلة البيانات؛
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ية حتديـد أولويـات املعاجلـة والقـيام بتنسيق ورصد انسياب           )ب(

 العمل؛ 
 احلفاظ على البيئة اليت حتقق فعالية الفريق؛ ) ج(
 تنفيذ أنشطة التدريب أثناء العمل؛ ) د (
 التأكد من اتباع كافة اإلجراءات؛ )هـ(
 تقدمي مالحظات تقييمية للعاملني يف املعاجلة عن أدائهم؛ ) و(
رفـع الـتقارير لـلمديرين عـن القضـايا الـيت تؤثر يف نوعية          ) ز(
 نات والقضايا األخرى اليت جيب إطالعهم عليها؛البيا

 .التنسيق مع غرفة التخزين )ح(
إضـافة إىل املشـرفني، ميكـن أيضـاً االسـتعانة بقادة اجملموعات يف         و

 :األنشطة التالية
 تقدمي تقارير عن األداء واإلنتاج اليومي للمشرفني؛  )أ( 
كل مســاعدة العــاملني يف معاجلــة البــيانات يف حــل املشــا  )ب(
 الفنية؛
تـزويد العـاملني يف معاجلة البيانات مبا حيتاجون من مواد            ) ج(

 واستبيانات؛
 .استالم االستبيانات من املستودع وإعادهتا إليه  ) د (

   تقدير أعداد العاملني- ٣
تــتوقف االســتراتيجيات الــيت تعــتمد حلملــة البحــث عــن عــاملني    

 الالزمني لكل مركز وهـيكل اإلدارة إىل حـد كـبري عـلى عدد العاملني      
ــيانات  ــدد     . ملعاجلــة الب ــر ع ــبغي أن تكــون أول خطــوة تقدي ــك، ين لذل

. العاملني الالزمني إلجناز عملية معاجلة البيانات يف املدة الزمنية احملددة         
 :وميكن حساب هذا العدد باستعمال النموذج التايل

مثالً، األشخاص ومناطق   (تقدير العدد الكلي للوحدات        )أ( 
  اليت ينبغي معاجلة بياناهتا؛)العد

تقديـر العـدد الكـلي للوحـدات الـيت ينـبغي معاجلـتها من          ) ب(
 موضوعات حمددة؛

الوحدات اليت تعاجل بياناهتا يف (متوسط معدالت اإلنتاج   )ج(
 بنسبة العامل الواحد؛) الساعة الواحدة

متوسـط عـدد ساعات معاجلة البيانات يف الوردية بنسبة           ) د (
 لواحد؛العامل ا
 عدد الورديات يف اليوم؛ )هـ(
 مراعاة العطل الرمسية وإجازات العاملني؛ )  و(
 العاملني؛) معدل دوراًن(تقديرات تبديل  )  ز(
 سعة املباين؛ ) ح(
 .طول الوقت املخصص ملعاجلة البيانات )ط(

 العدد الكلي للوحدات )أ ( 
ات اليت ميكن التوصل من عدة مصادر إىل العدد الكلي من الوحد

أو /ميكـــن أن يكـــون العـــدد الكـــلي ملـــناطق العـــد و. ينـــبغي معاجلـــتها
.  مــن اخلــرائط وعملــية وضــع القوائــم للــتعداد الــراهناملســاكن مــتوفراً

وميكــن أن تكــون تقديــرات أعــداد األشــخاص مــتوفرة مــن الــتقديرات 
  .السكانية احلالية املبنية على التعداد السابق

  من كل موضوعالعدد الكلي من الوحدات )ب(
ــة األســئلة املدرجــة عــلى اســتمارة      ــيانات كاف ال جتــري معاجلــة ب

على سبيل املثال، ليس من     . الـتعداد اخلاصـة بكـل شـخص جرى عّده         
الضـروري ترمـيز سـوى املهـنة والصناعة بالنسبة لألشخاص الذين هم             
مــن العمــال؛ وبعــض األســئلة ال خيــص ســوى اإلنــاث الالئــي عمــرهن 

؛ وبعض  )مـثالً، األسـئلة اخلاصـة مبعـدل اإلجناب        ( عامـاً    ١٥أكـثر مـن     
 ).مثالً، سنة الوصول(األسئلة قد تكون موجهة للمهاجرين 

مدير مكتب معاجلة 
 البيانات

املدير العام هليئة 
 التعداد

مدير تكنولوجيا 
 املعلومات

مدير ضبط النوعية مدير العمليات املدير اإلداري
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 هيكل ممكن لعمليات معاجلة البيانات

 يرفع املدير املسؤول عن معاجلة البيانات تقاريره إىل املدير العام
ن معاجلة البيانات يف تقييم التقدم      تقـوم وحـدة عملـيات معاجلة البيانات مبساعدة املدير املسؤول ع            •

احملــرز يف خمــتلف األنشــطة، وحــل املشــاكل الفنــية ومقارنــة اإلنــتاج الــيومي خبطــة العمــل األصــلية    
 .املوضوعة بشأن معاجلة البيانات

يـرأس وحـدة معاجلـة البـيانات املديـر املسـؤول عـن معاجلـة البـيانات وتشـمل بـني أعضائها حارس                         •
ف عــلى إدخــال البــيانات يف احلاســوب، العــاملني يف موضــوعات الــتعداد   غــرفة الــتخزين، واملشــر

ويف مـرحلة التحضـري، ميكـن تشـكيل جلان معاجلة           .  عـن مديـرية الشـؤون اإلداريـة        الرئيسـية وممـثالً   
البيانات للتأكد من أن اخلطط الفنية واللوجستية ألنشطة معاجلة البيانات تسري حسب ما هو مقرر 

 . الحتياجات من معاجلة البياناتواختاذ قرارات بشأن ا
يرفع حارس غرفة التخزين تقارير يومية لوحدة عمليات معاجلة البيانات عن أنشطة املكتب اليومية  •

 .يف جماالت التنقيح والترميز والتخزين النهائي
 .يرفع املشرف على إدخال البيانات تقارير يومية عن التقدم احملرز يف أنشطة إدخال البيانات •
 .تعقد وحدة عمليات معاجلة البيانات اجتماعا يومياً وترفع تقريراً للمدير العام عقب كل اجتماع •

_______ 
 .مكتب اإلحصاء املركزي الفلسطيين :املصدر

 
 

ــيانات        ــرات بشــأن أنشــطة إدخــال الب ــك، ميكــن وضــع تقدي لذل
والترمـيز املطلوبة من أجل كل موضوع استناداً إىل تقديرات معدالت           

 ١٥سـامهة يف قـوة العمـل وعـدد اإلنـاث الالئـي يـزيد عمـرهن على             امل
 .عاماً أو املهاجرين

 متوسط معدالت اإلنتاج  )ج(

أو /ميكـن أن تكون مصادر هذا املتغري هي نتائج التعداد السابق و           
. أيـة اختـبارات جتريبـية ملعاجلـة البـيانات جترى ألغراض التعداد الراهن             

 من هذه املصادر، من املمكن االستفادة       وإذا مل تكـن البـيانات مـتوفرة       
على . مـن جتـارب هيـئات التعداد الوطنية األخرى اليت أوضاعها مماثلة           
 ٦٠٠٠سـبيل املثال، بالنسبة لألنظمة الرئيسية إلدخال البيانات، تعترب      

 .ضربة مفتاح إدخال يف الساعة تقديراً واقعياً

غري، حيثما كان  مـن املهـم وضع تقديرات واقعية بالنسبة هلذا املت         و
. ، وينــبغي اســتنادها إىل بــيانات كمــية مــن جتــارب ســابقةذلــك ممكــناً

وذلـك ألن تكالـيف الرواتب الالزمة لعمليات معاجلة البيانات تشكّل           
وميكن أن يكون للفروقات بني     . نسـبة كبرية من موازنة التعداد الكلية      

ى موازنة  هـذه الـتقديرات والنسـب الواقعـية أثـناء اإلنـتاج أثـر كبري عل               
 .التعداد الكلية

وجيـب أيضـاً أن يؤخـذ يف االعتـبار الوقـت الـالزم لـتعلّم العاملني                 
ومع مواصلة معاجلة البيانات يصبح    . معاجلـة البـيانات وإتقاهنم لعملهم     

وتـتوقف حدة   . العـاملون أكـثر كفـاءة، ولـذا تـرتفع معـدالت اإلنـتاج             

ــبلوغ العــامل (وطــول مــنحىن التعــلم   ني يف معاجلــة أي الوقــت الــالزم ل
ــاءهتم  ــيانات ذروة كفــ ــية،    ) البــ ــية املعنــ ــلى العملــ ــيد عــ ــد بعــ إىل حــ

ففي بعض العمليات   . والتكنولوجـيا املسـتعملة ونوعية العاملني املعّينني      
البسـيطة ميكـن أن يـبلغ العـاملون ذروة كفاءهتم يف فترة زمنية قصرية،               

 التعلّم بيـنما بالنسـبة للعملـيات األكـثر تعقـيداً ميكـن أن يكـون مـنحىن             
 .  على عدة أشهرممتداً

ينبغي إدراك أن الشكل الفعلي لتصميم االستمارة ميكن أن يؤثر   و
ولذا، من املهم أن يكون . كثرياً يف معدالت اإلنتاج اليت ميكن حتقيقها  

لـلمديرين املسـؤولني عـن معاجلـة بـيانات الـتعداد رأي يف عملية وضع                
 .تصميم استمارة التعداد

  ساعات معاجلة البيانات يف الوردية الواحدةمتوسط عدد )د ( 
مـن املهـم تقديـر عـدد ساعات العمل يف معاجلة البيانات املتحقق              

ومن غري املعقول توقع أن يستطيع شخص عامل        . يف الورديـة الواحدة   
وينبغي . يف معاجلـة البيانات العمل يف هذا دون غريه ملدة مثان ساعات       

ــذي    ــبار الوقــت ال ــرامج  أن يؤخــذ يف االعت يقضــى يف اجــتماعات، وب
ومن شأن الوقت الذي    . التدريـب، وفـترات راحـة مـن العمل وسواها         

حيسـب هلـذه األمـور أن يـتفاوت تبعاً ألوضاع البلد املعين، غري أن من           
ويف بعض  . املهـم تضـمني الوقت الذي ال يدخل يف اإلنتاج يف املعادلة           

املائة من جمموع    يف   ٢٥البلدان، ميكن أن يشكل هذا الوقت ما نسبته         
ــة العمــل   ــثالً، ميكــن حتقــيق  (ســاعات وردي  ســاعات مــن معاجلــة  ٦م

 ). البيانات يف وردية عمل مدهتا مثاين ساعات
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 الوقت الذي سيمضيه    ينـبغي أيضـاً أن يؤخذ يف االعتبار جمموع        و

ــية    ــيانات عــلى ضــبط النوع ــاملون يف معاجلــة الب وخيصــص بعــض  . الع
ــبلدان  ــة مــن جممــل الوقــت هلــذه املهــام  ١٠ال ــتفاوت هــذه .  يف املائ وت

النسـبة عـلى مـر مـدة دورة طـور معاجلـة البـيانات وينبغي تضمينها يف                  
 . النموذج

 عدد الورديات يف اليوم ) هـ(
. دان أكثر من وردية يف اليوم الواحد      ميكـن أن يستعمل بعض البل     

فاســـتعمال أكـــثر مـــن ورديـــة واحـــدة ميكـــن أن يســـاعد يف ختفـــيض   
أو ختفـــيض /التكالـــيف الرأمسالـــية املصـــاحبة ملشـــتريات التجهـــيزات و

فــإذا  . جممــوع الوقــت الــالزم ملعاجلــة البــيانات الــنامجة عــن الــتعداد       
ــيما       ــبغي ختصــيص الوقــت الكــايف ف ــات، ين ــدة وردي ــتمدت ع ــني اع ب

 . الورديات لتفادي االزدحام

 العطل الرمسية وإجازات العاملني )  و (
غري أن  . العطل الرمسية سهلة األخذ يف االعتبار ألهنا معلومة عادة        

حسـاب تقديـرات الوقـت الـذي يلـزم للعاملني الذين يطلبون إجازات              
وهـذا أيضـاً يـتوقف عـلى األوضاع اخلاصة بنوع           . يعتـرب أكـثر صـعوبة     

وتبّين . دمة اليت يعني العاملون مبوجبها وأوضاع البلد املعين    شـروط اخل  
اخلـربة العملـية أنه حني يعني عاملون مؤقتون يف معاجلة بيانات التعداد             

مثالً، إجازات مرضية بأجر    (وتعطـى هلـم القـدرة عـلى طلب إجازات           
، فإهنم عادة يستغلون هذه الشروط      )مدفـوع أو أنواع إجازات أخرى     

  قّيماً ن شـأن جتـارب املراكـز السـابقة أن تتـيح توجـيهاً             ومـ . واألحكـام 
 . فيما يتعلق باالجتاه املتوقع يف هذا اجملال

 العاملني) انمعدل دور(تقديرات تبديل  )  ز (

يؤثـر املـناخ االقتصـادي السـائد يف الـبلد املعـين تأثرياً مباشراً على                
 ومن شأن   .كـل مـن نوعـية العـاملني املتوفرة ومعدالت تبديل العاملني           

املـناخ االقتصـادي أن يتـباين بشـكل واضـح مع مرور الوقت ومن بلد         
ــر  ــبلد نفســه     (آلخ ــنطقة ألخــرى يف ال ــك، ميكــن  )وحــىت مــن م ؛ لذل

ــة     ــاملني أن تكــون أو ال تكــون قضــية ذات دالل ــبديل الع . ملعــدالت ت
وينـبغي على كل من البلدان تقييم مدى أمهية معدالت تبديل العاملني           

 .ت أعداد العاملنيعند وضع تقديرا

عـــادة مـــا يكـــون معظـــم الوظـــائف يف مركـــز معاجلـــة بـــيانات  و
عاملني مؤقتني وملدة قصرية،    )  يف املائة  ٩٠غالـباً أكثر من     (الـتعدادات   

ــم    ــبياً هلـ ــة نسـ ــور منخفضـ ــع أجـ ــع دفـ ــنمو  . مـ ــات الـ ــك، يف أوقـ لذلـ
االقتصــادي، ومــع ازدهــار الــنمو يف فــرص العمــل واخنفــاض معــدالت 

رجح أن يتعرض مركز معاجلة بيانات التعداد ملعدالت        الـبطالة، من األ   
ــداً    ــية ج ــاملني عال ــبديل يف الع ــاش     . ت ــع انكم ــك، م ــيض ذل ــلى نق وع

االقتصـاد وصـعوبة العثور على فرص عمل بديلة، يشهد مركز معاجلة            
 . البيانات ازدياد استقرار قاعدة العمالة

ده يف املشــروع الــذي يــدوم مــدة قصــرية وموازنــته ثابــتة ومواعــيو
ــبديل     ــبطة بارتفــاع معــدالت ت حمــددة، يتضــخم حجــم التكالــيف املرت
العـاملني، والـيت ميكـن أن تكون تكاليف خفية يف غريه من املؤسسات        

 . املستمرة الكبرية

مـن املـرّجح أن يـؤدي االقتصـاد شـديد النشـاط املتسـم بارتفاع                و
 : معدالت تبديل العاملني إىل

نائب مدير العمليات
 لشؤون الترميز

 مدير العمليات

 مشرف مشرف رفمش مشرف

معاجل بيانات

معاجل بيانات
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 فقدان أكفأ العاملني أوالً؛  )أ( 
 تكــبد تكالــيف إضــافية نتــيجة االضــطرار للســعي جمــدداً  )ب(

 للبحث عن عاملني وللتأخري؛
 تكبد تكاليف إضافية لتدريب العاملني اجلدد؛ ) ج(
ــا       ) د ( ــامهم، مم ــلم أداء مه ــاملني اجلــدد لتع ــة للع ــدة الالزم امل

 خيفض معدالت اإلنتاج ونوعية العمل بصورة عامة؛
ــلى التد  ) هـ( ــيز اإلدارة ع ــلى    ترك ــيز ع ــن الترك ــدالً م ــب ب ري

 اإلنتاج؛
 الزيادة املمكنة يف استعمال حق طلب اإلجازات؛ )  و (
 .ازدياد خماطر عدم االنسجام بني الصناعات )  ز (
 سعة املباين )ح(
ميكـن أن تكـون سـعة املـباين املختارة لتوطني العاملني يف معاجلة              و

.  ميكن استخدامهم  البـيانات قـيداً مـن القـيود على عدد العاملني الذين           
مـن الوجهـة املثالـية، ينـبغي البحث عن مباين طاقتها االستيعابية كافية              
بعــد حتديــد عــدد العــاملني املطلوبــني، غــري أن هــذا لــيس ممكــناً عــلى     

 . الدوام

 طول فترة معاجلة البيانات ) ط(
ميكــن أن تكــون الفــترة الالزمــة ملعاجلــة بــيانات الــتعداد إمــا قــيداً   

 اًأو واحد) إجناز عملية معاجلة البيانات يف موعد حمدد    مـثالً، وجـوب     (

مثالً، يسهل بناء القدرات استخدام عدد ما من        (مـن املـتغريات املعنـية       
غــري أنــه ). العــاملني ولذلــك يــتم إجنــاز عملــية املعاجلــة يف تــاريخ حمــدد

وعادة . ، من شأن الوقت الالزم ملعاجلة البيانات أن يكون قيداً         عمومـاً 
 .هدف يف طور وضع اخلطط للتعدادما يوضع ك

ــية      ــاملني الالزمــني، ميكــن تقســيم عمل عقــب حســاب أعــداد الع
املهمــة األوىل البحــث عــن املديــرين  . البحــث عــن العــاملني إىل شــقني 

 .والثانية البحث عن العاملني يف معاجلة البيانات
   البحث عن املديرين - ٤

وظائف معاجلي  من املناصـب اإلداريـة أكـثر ختصصـاً  وأقل عدداً          
. البـيانات، ولذلك ميكن البحث عمن يشغلوهنا من خالل محلة خمتلفة          

ــتم البحــث عــن كــبار مديــري مراكــز معاجلــة      ــبلدان، ي ففــي معظــم ال
ويف هذه احلاالت، ميكن للهيئات     . البـيانات بـني موظفـي هيـئة التعداد        

 .اعتماد الطرق التقليدية للبحث عن العاملني
ــن ــيانات    الضــروري أن يكــون امل وم ــرون يف مراكــز معاجلــة ب دي

الـتعداد مـن بـني موظفي هيئة التعداد ألن لديهم املعرفة اخلبرية بأنظمة              
كما أهنم ملمون بالعالقات االعتمادية     . وإجـراءات املعاجلـة املوضـوعة     

القائمــة يف طــور معاجلــة البــيانات، واألهــداف العامــة للــتعداد وكيفــية  
وهــم أيضــاً يفهمــون  . ألهــدافإســهام طــور الــتعداد يف حتقــيق هــذه ا 
كمــا إن مــن املــرغوب جــداً . البــيانات والعمــل الرئيســي هليــئة الــتعداد

البحـث عـن عـاملني لديهـم املقدرة واخلربة الالزمة يف عمليات معاجلة      
 . البيانات، نظراً ألن املعرفة واخلربة اليت لديهم تعتربان أمراً ذا قيمة

 
 ية يف مركز معاجلة البياناتجماالت املسؤول  ١ –رابعاً اجلدول 

 اجملاالت   املسؤوليات

تشمل كافة املهام املتعلقة مبعاجلة البيانات، شاملة إدخال        . العملـيات اليومـية ملعاجلـة بـيانات االستمارات        
 .مسؤول عن ضمان الوفاء باملواعيد اجملدولة. البيانات والترميز وتنسيق انسياب العمل

 العمليات

مسؤول عن ضمان تلبية    . ظمـة وإجـراءات ضـبط النوعية، شاملة التنقيح والتحقق         رصـد وضـبط كافـة أن      
 .البيانات كافة معايري النوعية

 ضبط النوعية

يشــمل إدارة املــرافق، والبحــث عــن العــاملني،   . مســؤول عــن املســاندة اإلداريــة ملركــز معاجلــة البــيانات  
ســؤول عــن تقــدمي خدمــات املســاندة  م. وخدمــات دفــع الرواتــب واألجــور، املشــتريات ورصــد املوازنــة 

 .املتسمة بالكفاءة والفعالية

 الشؤون اإلدارية

مسـؤول عـن تقـدمي كافـة خدمـات املسـاندة اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات، شاملة شبكات االتصاالت،           
مسـؤول عـن صـيانة ومسـاندة كافـة مـرافق البنية األساسية              . تركيـب وصـيانة أجهـزة وبـرامج احلاسـوب         

 .نولوجيا املعلوماتاخلاصة بتك

 تكنولوجيا املعلومات
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 ١٩٩٧تقدير الوقت الالزم إلدخال البيانات يف تعداد السكان واملساكن لعام 

 يف الضفة الغربية وقطاع غزة

، ١٩٩٧قـام مكتـب اإلحصاء املركزي الفلسطيين بتقدير الوقت الالزم إلدخال بيانات تعداد عام               
 :لية يف االعتبار العوامل التاآخذاً
 . يوما٢٥ًافتراض أن عدد أيام العمل يف الشهر  - ١
 .استعمال ثالث ورديات يومياً - ٢
 .الوردية هي سبع ساعات، مع مدة حوايل نصف ساعة بني الوردية واألخرى - ٣
 .افتراض متوسط ساعات عمل الوردية ست ساعات من أصل ساعات العمل اليومية - ٤
أصــل ســاعات العمــل اليومــية الســبع كأســاس ملتوســط   مــن ت فقــط اســتعمال مخــس ســاعا - ٥

 .ساعات عمل وردية منتصف الليل
 يف املائة من الوقت املخصص إلدخال البيانات ١٠مـن أجل خطة الطوارئ، استعملت نسبة       - ٦

 .حلاالت تعطل األجهزة اليت تؤخر عملية إدخال البيانات
 .انات لعملية التحقق من إدخاهلا يف املائة من الوقت املخصص إلدخال البي١٠إضافة  - ٧
 يف املائـة مـن جممـوع ضـربات مفاتـيح لوحـة اإلدخـال املطلوبـة للعـدد الكـلي من                 ١٠إضـافة    - ٨

 .الضربات الالزمة للتعديل والتصحيح
ــبة   - ٩ ــتاج        ١٠إضــافة نس ــر يف اإلن ــد تؤث ــل ق ــالزم لعوام ــتقديري ال ــت ال ــوع الوق ــة جملم  يف املائ

 .توقفها عن العملكاإلغالقات وتعطل األجهزة و
 ضربة  ٥٠٠٠افـتراض أن متوسط عدد ضربات مفاتيح إدخال البيانات الرقمية عند مستوى              - ١٠

 .يف الساعة
إدخال اسم رب   (افـتراض أن متوسـط عـدد ضربات مفاتيح إدخال البيانات اهلجائية الرقمية               - ١١

 .  ضربة يف الساعة٣٠٠٠) األسرة املعيشية
 .سوى اسم رب األسرة املعيشيةمل يدخل يف احلاسوب  - ١٢

 ــــــــــــــــــــ
 .مكتب اإلحصاء املركزي الفلسطيين: املصدر

 
 

غـــري أن عـــلى اهليـــئات أن تنتـــبه إىل أن البيـــئة يف مراكـــز معاجلـــة 
. البـيانات عـادة مـا تكـون خمـتلفة متامـاً عما يف هيئة اإلحصاء املركزية                

. يف البداية “ ضى منظمة فو”فهـي بيـئة عمليات وغالباً ما توصف بأهنا        
لـذا، وللـتأكد مـن أن هـذه الفوضـى مـنظمة فعـالً، من املهم أن يدرك                   
كــبار مديــري مراكــز املعاجلــة اخــتالف طبــيعة العمــل يف هــذه املراكــز 

 . وضرورة مالءمتهم هلذه البيئة

ــيهم أي مــن      و ــن يشــرف عل ــاملني الذي ــا يكــون عــدد الع عــادة م
لــذا، مــن شــأن .  يف هيــئة الــتعداداملديــرين يف مركــز املعاجلــة أعــلى ممــا

 . الدور اإلشرايف الذي يقوم به املدير أن يكتسب قدراً أكرب من األمهية

ميكـن أن تضـم قـوة العمـل املؤقتة يف معظمها، وفيها العديد من               و

الذيـن كـانوا عـاطلني عـن العمـل، جمموعـة متـنوعة جداً من اخللفيات                 
أن تكون هلذه البيئة قاعدة ولذا، من األرجح . االجتماعية واالقتصادية
 مـن الناحـية االجتماعية من قوة العمل الدائمة،          متقلـبة وأقـل اسـتقراراً     

حيث تكون للعاملني عوامل الضمان املتمثلة يف دميومة العمل واملصدر 
وبصفة خاصة، جيب أن تكون لدى املديرين مهارات        . الدائـم للدخـل   

 .تهم باإلحصاءجيدة يف التعامل مع العاملني، فضالً عن معرف
ــوا يف      و ــن عمل ــتراض أن اخلــرباء يف اإلحصــاء الذي ــدم اف ــبغي ع ين

أطـوار وضــع الــتعداد ميكــن بسـهولة أن يــتحولوا إىل مديــرين للعــاملني   
ومع أنه ميكن أن    . وأن يتمكـنوا من ناصية مهارات التعامل مع األفراد        

يكـون هـناك عـدد كـبري مـن موظفـي اهليـئة قـادرون عـلى التكّيف مع                    
 اآلخر، ينبغي أن ال يغيب عن البال أن املهارات اجليدة يف إدارة           الدور
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العــاملني ليســت ســهلة احلصــول علــيها، وهــي بالغــة األمهــية يف إجنــاح 
 . مركز معاجلة البيانات

عــلى املديــرين أن يفهمــوا جــيداً مــبادئ ضــبط النوعــية املعــتمدة  و
ــتزموا هبــا   ــيانات، وأن يل اجون إىل وهــم أيضــاً حيــت . ملراكــز معاجلــة الب

 .القدرة على غرس هذا االلتزام يف العاملني الذين خيضعون إلدارهتم
تتطلــب االســتراتيجية الــناجحة للبحــث عــن املديــرين يف مركــز  و

ملعاجلـة البـيانات القـدرة عـلى حتقـيق التوازن الصحيح بني اإلبقاء على               
املعــرفة الفنــية احلالــية وبــني إتاحــة فــرص تنمــية مهــارات موظفــي هيــئة 

ــت ــباً   ال عداد والبحــث عــن موظفــني لديهــم اخلــربة يف إدارة األفــراد، غال
 . خارج اهليئة

   البحث عن مشرفني وعاملني يف معاجلة البيانات- ٥
تشــكّل هــذه املســتويات مــن هــيكل قــوة العمــل أكــرب عــدد مــن    

لذلــك، قــد يتطلــب . العــاملني وهــم يعيــنون عــادة عــلى أســاس مؤقــت
تيجيتني خمتلفــتني عــن االســتراتيجية البحــث عــن هــؤالء العــاملني اســترا
وتشمل االستراتيجيات اليت ميكن    . املسـتعملة يف البحـث عـن املديـرين        

 :اعتمادها ما يلي
 قيام اهليئات نفسها حبمالت البحث عن العاملني؛  )أ ( 
استعمال هيئات حكومية أخرى متخصصة بالبحث عن        ) ب(

 العاملني؛
اص متخصصة يف هذا    التعاقد مع جهات من القطاع اخل       ) ج(

اجملــال، إن وجــدت وكانــت لديهــا القــدرة عــلى الوصــول لــلموارد        
 .البشرية

 قيام اهليئات نفسها حبمالت البحث عن العاملني )أ ( 
ميكـن اعتبار خيار قيام اهليئات املعنية نفسها حبمالت البحث عن           

  من غري أن هناك عدداً   . العاملني أكثر الطرق سهولة وفّعالية للتكاليف     
القضايا اليت ينبغي النظر فيها واليت ميكن أن تفوق أية وفورات متوقعة            

 :وهي تشمل ما يلي. وزناً
ليسـت عملـيات البحـث عـن قـوة عاملة من هذا احلجم                )أ( 

ومع أنه قد يكون هناك موظفون . الكـبري عـادة مـن مهـام هيئة التعداد         
رجح أن يف اهليــئة يقومــون هبــذا العمــل عــلى نطــاق ضــيق، مــن غــري املــ

 تكون لديهم اخلربة الالزمة لعمليات حبث واسعة النطاق؛
 نظــراً لضــرورة أن توقيــت هــذه املهمــة لــيس مثالــياً أبــداً  ) ب(

تسـتهدف أية استراتيجية للبحث عن عاملني أن تكون أقرب ما ميكن            
لتوقيـت بـدء عمليات معاجلة البيانات لكي يتم ختفيض عدد املتسربني            

ــثور    ــتم الع ــني مــن ي ــيهممــن ب ــع ا  .  عل ــتزامن م ــبغي أن ت ــذا ين ــام ملول ه
 التحضريية الرئيسية األخرى اليت ميكن أن تتطلب تركيز اإلدارة؛

تـــبعاً للوضـــع االقتصـــادي يف الوقـــت املعـــين، ميكـــن أن   ) ج(
تتطلـب عملـية واسـعة الـنطاق للبحـث عـن عاملني بنية أساسية كبرية                

 .يت جيري تقدميها ممكناً من االستفسارات والطلبات التستوعب فيضاً

إذا اخـتارت أي مـن اهليـئات القـيام حبملـتها للبحث عن عاملني         و
بنفسـها، ينـبغي علـيها أن حتـدد املـدى الـذي يتعـّين املضـي إلـيه لتأمني                 

وهـناك مقـدار كـبري من الوثائق املرجعية وأساليب          . العـاملني املناسـبني   
ري أنــه ال غــ. التقيــيم فــيما يــتعلق بالعملــية العامــة للبحــث عــن عــاملني  

. ينطـبق سـوى القليل منها عند مناقشة تعيني عدد كبري يف مدة قصرية             
لذلك، ميكن أن ال تكون النتائج املثالية قابلة للتحقيق يف اإلطار الزمين 

لذا، من املهم حتديد املعايري الضرورية اليت ينبغي أن         . واملوازنة املتاحني 
 .يستوفيها مقدمو الطلبات

ألكثر بساطة وفّعالية للتكاليف لتحديد مدى      من بني اخليارات ا   و
مالءمـة مقـدم الطلب لشغل وظيفة ما يف مركز ملعاجلة البيانات التقدم            

وميكــن وضــع هــذا االختــبار هبــدف . الختــبار قصــري ألهليــته لالختــيار
وميكن .  باملهام املعنية  تقيـيم تلـك اخلصـائص الـيت تعتـرب األكثر التصاقاً           

 : ليأن تشمل هذه اخلصائص ما ي
 االستعداد للمهام املكتبية املعنية اليت ينبغي القيام هبا؛  )أ( 
 الدقة يف القيام هبذا النوع من العمل؛  ) ب(
 فهم املواد املكتوبة؛  ) ج(
 .السرعة يف القيام هبذه املهام، دون فقدان الدقة  ) د (
 قصري متعدد اخليارات خيترب املعايري اآلنفة إيضاحميكن أن يكون و

.  ذا قـيمة كـبرية عـلى مـدى مالءمـة املتقدم بطلب العمل           ذكـر دلـيالً   ال
ومـع أنـه سـتكون هـناك حاجـة لـبعض البنـية األساسـية األّولية إلجراء                  
هـذه االختـبارات، ينـبغي أن تكـون مـتوفرة يف مراكـز معاجلة البيانات         

 . اليت تقام ملعاجلة بيانات التعداد
ــبارات للت  و ــتائج هــذه االخت وصــل إىل تصــنيف  ميكــن اســتعمال ن

تقديــري للمــتقدمني بطلــبات العمـــل، والــيت ميكــن اســتعماهلا مبـــثابة       
كما . الترتيـب الذي يتبع يف عرض فرص العمل على مقدمي الطلبات          

)  أدناه ٨انظر القسم   (ميكـن اسـتعمال هـذه القائمة ألغراض الطوارئ          
 .لتعيني عاملني يف معاجلة البيانات، إذا دعت الضرورة لذلك

ــة       ميكــن أيو ــدى مالئم ــن م ــتحقق م ــيد ال ــن املف ضــاً أن يكــون م
املـتقدمني لشـغل الوظـائف مـن خـالل إجـراء مقـابالت قصـرية معهم،          

. توّجـه خالهلـا لكل من املتقدمني بطلبات جمموعة موحدة من األسئلة           
ويف هـذه املقـابالت، ينبغي إعطاء املتقدمني بالطلبات معلومات كاملة         

م الواجــب القــيام هبــا، ومعــايري األداء عــن الوظــيفة املعلــن عــنها، واملهــا
ميكـن أن يكـون االضـطالع بعـدد كـبري مـن املقـابالت يف        و. املطلـوب 

 من الوجهة اجلسدية والذهنية للذين يقومون       فـترة زمنـية قصـرية جمهداً      
 . لذلك، من املطلوب أن يدار عبء العمل هذا بعناية. هبذه املقابالت

 صة يف البحثاستعمال هيئات حكومية أخرى متخص )ب(
 عن العاملني  

يـتوقف مـدى وجود هذه اهليئات واعتبارها من اخليارات املمكنة           
فـإن كانـت موجودة فعالً، ميكن استعمال        . عـلى أوضـاع الـبلد املعـين       

وميكـن أن يكون هذا أكثر      . خـربهتا وبنيـتها األساسـية الدائمـة بفعالـية         
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بنية األساسية عملية   فعالية للتكاليف من أن تقوم هيئة التعداد بإنشاء ال        
 . ال تتكرر كثرياً

غـري أن االجتـاه احلـايل يف العديـد من البلدان هو قيام هذه اهليئات             
لذلك، ميكن أن ال    . احلكومـية بـالعمل عـلى أسـاس استرداد التكاليف         

تكـون الوفـورات اليت ميكن أن تتحقق يف التكاليف املباشرة عن طريق          
وهناك اعتبارات أخرى، مثل    . ية ذا أمهـ   اسـتعمال هـذه اهليـئات عـامالً       

تقلــيل العــبء الــذي عــلى عــاتق املديــرين يف مراكــز معاجلــة البــيانات، 
 . جذاباًميكن أن جتعل استعمال اهليئات احلكومية األخرى خياراً

التعاقد مع جهات من القطاع اخلاص متخصصة يف البحث عن  )ج(
 عاملني

ــن القطــاع اخلــاص خ     ــئات م ــدم هي ــبلدان، تق ــات يف بعــض ال دم
البحـث عـن عـاملني مماثلـة ملـا تقـوم بـه اهليئات احلكومية، ولو بتكلفة                  

.  كـبرية جداً بشأن البحث عن أعداد كبرية من العاملني          تكـون أحـياناً   
وينـبغي عـلى هيـئات الـتعداد الـتأكد من أن اجلهة املختارة من القطاع         

 ومن املمكن أن يكون   . اخلـاص تـدرك كافة املتطلبات وتلتزم بتنفيذها       
هــناك تضــارب يف املصــاحل يف تكلــيف هيــئة تــبغي الــربح هبــذه املهمــة،  
حيـث أهنـا قـد ترغب يف تعيني أشخاص من قوائم جاهزة لديها قد ال                
 .يكونون بالضرورة األكثر مالءمة من بني املتقدمني بطلبات التوظيف

من الفصل األول املبادئ املتعلقة باختيار      “ زاي”يبحـث القسـم   و
 . إطار التعاقد مع جهات خارج هيئات التعدادوإدارة العقود يف

   البحث عن عاملني آخرين متخصصني- ٦

إىل جانـب املديـرين واملشـرفني والعـاملني يف معاجلـة البيانات، قد          
تكون هناك حاجة للبحث عن إخصائيني للقيام بوظائف ومهام حمددة 

 : ويشمل هؤالء. يف مراكز معاجلة بيانات التعداد
 متخصصني يف تكنولوجيا املعلومات؛عاملني  ) أ (
 عاملني متخصصني يف الشؤون اإلدارية؛ ) ب(
 عاملني يف املستودعات لنقل املواد؛  ) ج(
مـــثل الصـــيانة واألمـــن (عـــاملني يف اخلدمـــات املســـاندة   ) د (

 ).والتنظيف
إذا كـان هؤالء العاملون يؤدون وظائف ليست جزءاً من العمل         و

ميكن التعاقد مع جهات حكومية أو خاصة من        الرئيسـي هليئة التعداد،     
ــيام هبــذه الوظــائف   ــئة للق ويف حــاالت أخــرى، ميكــن أن  . خــارج اهلي

تكـون هـناك حاجة حلمالت منفصلة للبحث عن عاملني نظراً للطبيعة        
 . التخصصية هلؤالء العاملني

   توقيت محلة البحث عن عاملني- ٧

 تنفــيذها يف مثــلما يف كافــة محــالت البحــث عــن عــاملني، ينــبغي 
وهذا ما خيفف أثر عدم     . وقت يكون أقرب ما ميكن ملوعد بدء العمل       

قبول مقدمي الطلبات عروض العمل اليت تقّدم هلم نظراً لعثورهم على          
 .فرص عمل بديلة أو فتور محاسهم للعمل املعروض

ميكن ملء كافة الوظائف املتاحة يف مراكز معاجلة البيانات وفق          و
وهــذا يعــين أن كــبار املديــرين . لقمــة إىل القــاعدةمــبدأ التسلســل مــن ا

يعيــنون أوالً، يلــيهم املديــرون مــن املســتوى املتوســط، مث املشــرفون مث  
ــيانات  ــة البـ ــاملون يف معاجلـ ــرياً العـ ــاملني  . أخـ ــتم البحـــث عـــن العـ ويـ

.  أعـاله وتعييـنهم حسب احلاجة      ٦املتخصصـني املذكوريـن يف القسـم        
ــذا التسلســل أن يســهل لكــ    ــرين مــن  ومــن شــأن ه ــرين واملدي بار املدي

املسـتوى املتوسـط املشـاركة يف عملـية اختـيار العـاملني معهـم إذا اتـبع         
كما يسهل للعاملني يف املستوى اإلداري     . مركز املعاجلة هذا التسلسل   

تلقـي التدريـب قبل بدء املشرفني عملهم وتلقي املشرفني التدريب قبل       
 . لفعليبدء العاملني يف معاجلة البيانات عملهم ا

 كبرياً من   ميكـن أيضـاً أن حتـتاج مراكـز املعاجلـة الـيت تضم عدداً              و
. العـاملني إىل توزيـع عملية قبول العاملني إىل مراحل على عدة أسابيع            

وهـذا بسـبب املشـاكل اللوجسـتية املـرافقة لتجهيز وتدريب عدد كبري           
 .من العاملني اجلدد يف آن واحد

   خطط الطوارئ- ٨
قضية هامة عند النظر يف استراتيجيات البحث عن        غالـباً ما تغفل     

فـإذا أصبح معدل تبديل العاملني أمراً       . عـاملني وهـي خطـط الطـوارئ       
هامـاً، وهـو مـا لـيس مـن غري املعقول توقعه يف حالة قوة العمل املؤقتة                  

، وفاق هذا املعدل املعدالت )والسيما يف فترات االزدهار االقتصادي(
العـاملني عمـلهم، ستكون هناك حاجة للبحث        الطبيعـية املـتوقعة لـترك       
أمــا الــبديل لذلــك فهــو متديــد اجلــدول الــزمين   . عــن عــاملني إضــافيني
 . اخلاص مبعاجلة البيانات

يوصـى بـأن تشـمل أيـة محلـة للبحـث عن عاملني عنصراً خاصاً                و
ــاملني ميكــن أن حتــدث بكفــاءة        ــّين أن إضــافة ع ــثما تب ــالطوارئ حي ب

 . طفيفةوسرعة ومع تكاليف إضافية 

   التعويضات واملكافآت- ٩
مـن شـأن التعويضـات واملكافـآت الـيت تدفـع للعاملني أن تؤثر يف                
ــائف     ــغل الوظـ ــبات شـ ــتقدمون بطلـ ــن يـ ــاملني الذيـ ــية العـ ــدد ونوعـ عـ

وقــــدر اإلمكــــان، ينــــبغي أن تكــــون هــــذه التعويضــــات . املعروضــــة
 غري. واملكافآت مقارنة بأسعار السوق بشأن وظائف مماثلة إىل حد ما    

ــاالت، أن      ــن احلـ ــثري مـ ــدرك، يف الكـ ــئات أن تـ ــلى اهليـ ــبغي عـ ــه ينـ أنـ
 .التعويضات احلكومية أدىن عادة من أسعار السوق

 :ميكن أن تكون التعويضات يف أي من الشكلني التالينيو
فــئات أجــور حمــددة بغــض الــنظر عــن كمــية اإلنــتاج           )أ( 
 الفردي؛

اجلــتها دفعــات مســتندة إىل عــدد الوحــدات الــيت تــتم مع  ) ب(
 ). أسعار القطعة(
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يـؤدي اعـتماد فـئات أجور حمددة إىل ختفيض التكاليف اإلدارية            و
الثابـتة وال يشـجع ظهور عقلية خطوط اإلنتاج، حيث يركز العاملون            

بعض البلدان اليت اعتمدت فئات أجور و. عـلى اإلنـتاج ولـيس النوعية     
 حمــددة اعــتمدت معهــا عــالوات أداء صــغرية، ميكــن أن تشــمل عطــالً 

وتعطـى هـذه العـالوات للعاملني الذين        . إضـافية أو الـراحة مـن العمـل        
 صغرياً  وهي تتيح حافزاً  .  أدىن معـيارياً   أداؤهـم يسـتويف أو يفـوق حـداً        

كمــا ميكــن أن تســاعد يف   . للعــاملني واملكافــأة ملــن أداؤهــم مــتفوق    
 .االحتفاظ باجليدين من بني العاملني

 ميزة الدفع لقاء العمل     للدفـع على أساس وحدات العمل املنتجة      و
كما ميكن أن يكون تقدير تكاليف معاجلة البيانات        . املـنجز فعالً فقط   

وذلـك ألن توقـع أعـداد الوحـدات الـيت ينبغي معاجلتها             . أكـثر بسـاطة   
غري أن هناك . عـادة مـا يكـون أكـثر سهولة من توقع معدالت اإلنتاج          

تاج ويغفلــوا ســيئة كــبرية هــي أن العــاملني ميكــن أن يركــزوا عــلى اإلنــ
 سـيئة على    وميكـن أن يكـون هلـذا آثـاراً        . نوعـية العمـل الـذي ينـتجونه       

كمـا ميكن أن يؤدي تعقّد هذه اخلطة إىل         . نوعـية البـيانات الـيت تـنجم       
 .صعوبة تطبيقها

  عمليات معاجلة البيانات - دال

   مقدمة- ١

ينـبغي توخـي العناية يف إدارة العمليات يف مراكز معاجلة البيانات            
ولنوعية العاملني . ي يـتحقق جنـاح النتائج يف هذا الطور من التعداد   لكـ 

ــر كــبري عــلى مــدى جنــاح      ــيانات أث املســتخدمني يف مراكــز معاجلــة الب
بصــورة خاصــة، تعتــرب نوعــية العــاملني  و. عملــيات املعاجلــة أو فشــلها 

املسـتخدمني كمديـرين ملراكز املعاجلة، وأدوات اإلدارة اليت تتاح هلم،           
 . مهية يف حتقيق جناح عمليات معاجلة البياناتبالغة األ
“ جيم”انظر القسم(من الضروري وضع هياكل اإلدارة الكافية و
هبــدف تنســيق وضــبط كافــة األنشــطة الــيت تشــملها عملــيات   ) أعــاله

 ). أدناه٣ - انظر الشكل رابعاً(معاجلة البيانات 

   دورة معاجلة البيانات- ٢

يد من األنشطة اليت يعتمد بعضها      تضم دورة معاجلة البيانات العد    
ويـتوقف إىل حـد كـبري عـدد وطبـيعة هـذه األنشطة على        . عـلى بعـض   

انظـــر (التكنولوجـــيا املســـتخدمة ملعاجلـــة بـــيانات اســـتمارات الـــتعداد  
عـلى سـبيل املـثال، يـبني الشـكل أدناه األنشطة            ). أدنـاه “ واو”القسـم 

وميكن أن  .  التعداد  ملعاجلة بيانات  الرئيسـية الـيت ميكن أن تشكّل نظاماً       
ــبعاً للتكنولوجــيا املســتعملة    ــتفاوت ترتيــب هــذه األنشــطة ت ــإذا مل . ي ف

إذا استعمل التعرف (يستعمل إدخال البيانات عن طريق لوحة املفاتيح 
، فإن عملية الترميز    ) بـدالً مـن ذلك     عـلى احلـروف والعالمـات ضـوئياً       

 .تأيت بعد عملية الترصيد

 يعتـرب طـور معاجلـة البيانات       حسـبما يتضـح مـن الشـكل أعـاله،         و
 عــلى طــور العــد، ولــذا يعــتمد عــلى نوعــية نواتــج ذلــك   معــتمداًجمــاالً
كما يعترب طور النشر والتوزيع اجملال األول املعتمد على نواتج          . الطور

طــور معاجلــة البــيانات، ولــذا يعــتمد عــلى نوعــية نواتــج نظــام معاجلــة   
 .البيانات

دورة معاجلة البيانات أثر لنوعـية وكمـية نواتـج كـل مـن أنشطة          و
مباشــر عــلى مــدى جنــاح أو فشــل النشــاط الــتايل واألنشــطة األخــرى   

 ومـن املهـم أيضـاً التـنويه إىل أنـه يف هـذا املثال تتفاعل كافة       . له التالـية 
وميكن . األنشـطة مـع بعضها البعض من خالل الضبط املستمر للنوعية        

ثال، ميكــن أن فعــلى ســبيل املــ. أن يصــبح هــذا واضــحاً يف أيــة مــرحلة 
يكتشـف العـاملون يف الـتحقق مـن صـحة البـيانات مشـاكل نامجة عن              

مثالً، (أو التدريب يف أحد األنشطة األخرى /عدم كفاية اإلجراءات و
 ).االستالم والتسجيل

مـع أنـه ميكـن إىل حـد كبري اعتبار معاجلة البيانات دورة خطية،         و
شـطة األّولـية مثل     فاألن. فـإن كافـة األنشـطة فـيها حتـدث يف آن واحـد             

االسـتالم والتسـجيل تـبدأ أوالً، غـري أن األنشطة األخرى تليها بفارق              
ومن املهم  . زمـين صـغري عقب اكتمال أعباء العمل يف األنشطة األوىل          

ــناية يف إدارة وتنســيق انســياب االســتمارات بــني األنشــطة      توخــي الع
رات هبـدف التأكد من أن لدى كل من األنشطة ما يكفي من االستما       

وينــبغي إقامــة كمــية حاجــزة أو كمــية مــتراكمة مــن  . لكافــة العــاملني
ــيه    ، )مــثالً، أســبوعا عمــل (االســتمارات فــيما بــني النشــاط والــذي يل

على . للـتأكد مـن أن االسـتمارات ال تنضـب مـن العـاملني يف املعاجلـة                
 أعاله،  ٢ -  سـبيل املثال، باستخدام النظام املوصوف يف الشكل رابعاً        

 بـــدء عملـــية إدخـــال البـــيانات حـــىت يـــتجمع عـــدد مـــن  ينـــبغي عـــدم
فــإذا كانــت معاجلــة . االســتمارات يكفــي ألســبوعي عمــل يف املعاجلــة 

 يف كافة    واحداً بـيانات هـذه الكمـية من االستمارات تستغرق أسبوعاً         
األنشـطة السـابقة لعملـية إدخـال البـيانات، معـىن ذلك أن ال تبدأ هذه           

 .العملية حىت األسبوع الثالث

 ضبط النوعية والتنقيحات )أ ( 
غري أن  . أدناه هذه االستراتيجيات بالتفصيل   “ هاء”يناقش القسم 

مـن اجلديـر الـنظر يف عالقاهتـا بكافة األنشطة األخرى يف دورة معاجلة            
، ميكـن اعتبار ضبط     أدنـاه وكمـا يتضـح مـن الشـكل البـياين           . البـيانات 

بالغة األمهية يف   النوعـية والتنقـيحات لـب دورة معاجلـة البـيانات وهي             
وهي تضمن أن نواتج كل من األنشطة . زيـادة جـودة نوعـية البـيانات       

مـن النوعـية املطلوبـة للنشـاط الـتايل وتتيح آلية  يتم من خالهلا إيصال                 
 .املعلومات التقييمية املالئمة لكافة األنشطة

 االستالم والتسجيل   ) ب(
ــيانات   ــة البـ ــز معاجلـ ــتمارات يف مراكـ ــتالم االسـ ــع اسـ ــبغي مـ ، ينـ

تسـجيلها للـتأكد من ورود االستمارات من كافة مناطق العد يف البلد           
 . املعين ومن كافة األسر املعيشية يف كل من مناطق العد تلك
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وينـبغي عـلى املديرين املسؤولني عن هذه األنشطة التنسيق الوثيق           
وعلـــيهم رصـــد . لعمـــلهم مـــع املديـــرين يف طـــور العملـــيات امليدانـــية 

صـلة مـن امليدان لضمان سالسة انسياب املواد مع تقليل           الكمـيات الوا  
 .التأخري أو االختناقات

 دورة معاجلة البيانات   ٣ – الشكل رابعاً

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 الفحص املبدئي )ج(

ــيانات    ــيا املســـتخدمة يف معاجلـــة بـ بغـــض الـــنظر عـــن التكنولوجـ
ــي    ــيام بشـ ــروري القـ ــن الضـ ــتعداد، مـ ــتمارات الـ ــب  اسـ ــن التهذيـ ء مـ

ــني الفحــص     . لالســتمارات ــا ب ــتفاوت مــدى التهذيــب م وميكــن أن ي
ــة جــيدة لقــيام أجهــزة     ــتأكد مــن أن االســتمارات يف حال الســطحي لل
القـراءة املاسـحة بقراءهتا وإدخال بيانات االستمارات املتضررة وتنقيح        

 . الردود يدوياً

 الترميز  )د ( 
ــيت    ــردود ال ــيز عالمــات تصــنيف لل  عــلى اســتمارات  يعطــي الترم

 أو مبسـاعدة من      أوتوماتيكـياً  وميكـن أن يكـون الترمـيز نظامـاً        . الـتعداد 
 .  من الثالثة أو مزجياًاحلواسب أو يدوياً

  البياناتإدخال )هـ(
 البيانات إىل النظام املستعمل     إدخالألغـراض هـذا الدلـيل، يشـري         

ــق ملــف حاســويب    إدخــاليف  ــتعداد وخل ــن اســتمارة ال ــات م .  املعلوم
 :كن أن تشمل هذه األنظمة ما يليميو

 اإلدخال بواسطة لوحة املفاتيح؛  ) أ (
 القراءة الضوئية للحروف؛ ) ب(
 القراءة الذكية للعالمات؛  ) ج(
مــــثالً، شــــبكة  (الــــتخزين االلكــــتروين لالســــتمارات    ) د (

 ).اإلنترنت

أدنـاه مناقشة تفصيلية ملختلف األنظمة اليت       “ واو”يضـم القسـم   و
 .اهلا إلدخال البياناتميكن استعم

 الترصيد  ) و(
يشـري مصـطلح الترصـيد إىل نظـام للـتأكد مـن أنـه مت خلـق سجل          
حاسـويب لكـل مـن مـناطق العـد، ولكـل من األسر املعيشية ضمن كل               

 .منطقة عّد، ولكل شخص يف تلك األسر املعيشية

 التحقق )ز(
ــتها     ــتأكد مــن أن نوعي ــيانات لل ــنهائي للب ــتحقق هــو الفحــص ال ال

أدناه  “هاء”انظر القسم(ويف احلـد األدىن املـتفق علـيه مـن املعـايري       تسـت 
 ).لالطالع على املزيد من التفاصيل

   ضبط انسياب العمل - ٣
ينــبغي إيــالء اهــتمام وثــيق لرصــد وضــبط انســياب العمــل طــوال   

ويعـتمد كـل نشـاط على نوعية وكمية         . كـامل طـور معاجلـة البـيانات       
ندما تصـبح كافـة األنشطة عاملة، من   وعـ . نواتـج األنشـطة السـابقة له    

املهـم جـداً أن يلـيب كـل مـنها أهدافـه اخلاصـة باإلنـتاج لضمان وجود                   
 .قدر كاف من العمل للنشاط الذي يعقبه

ميكــن أن يــؤدي أي تــأخري يف أي نشــاط خلســارة يف اإلنــتاج      و
وإذا كان أحد األنشطة يعاين     . باهظـة الـتكلفة يف األنشـطة الـيت تعقـبه          

 ميكن أن يكون من الواجب على املديرين املعنيني إعادة من صعوبات،
ــادة     توزيــع املــوارد فــيما بــني األنشــطة أو تغــيري اإلجــراءات هبــدف زي

وينــبغي الــنظر بعــناية يف أيــة تغــيريات مقــترحة يف  . مســتويات اإلنــتاج

االستالم والتسجيل طور العد  الفحص األويل

 الترميز

 الترصيد التحقق

 إدخال البيانات

طور التوزيع

ضبط النوعية والتنقيح
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اإلجـراءات لـزيادة اإلنـتاج، وذلـك للـتأكد مـن عـدم وجـود أثر سليب                  
 .على نوعية البيانات

 حركة االستمارات  )أ ( 
، تكون  )مـثالً، الصـور الرقمية    (يف بعـض أنظمـة معاجلـة البـيانات          

وبعد ذلك، يتم . االستمارات ذاهتا مطلوبة حىت عملية إدخال البيانات
نقــل الصــور االلكترونــية لالســتمارات يف كافــة األنشــطة املتبقــية، وال  

. حلاسوبتعـود مطلوبـة إال يف حالـة ضـرورة التغلـب عـلى تعطـل يف ا            
 .ويف أنظمة أخرى، تكون االستمارات مطلوبة لكافة األنشطة

يف كافـة احلـاالت، ينـبغي القـيام بكفـاءة وبطريقة منظمة بضبط             و
وميكـن القيام هبذا من     . حـركة االسـتمارات فـيما بـني األنشـطة املعنـية           

ــتمارات    ــام لضــبط انســياب االس ــذه   . خــالل نظ وميكــن أن تكــون ه
ــية أو أن  ــة كهربائ ــواد يف    األنظم ــتطورة تتعقــب امل ــية م ــة أوتوماتيك ظم

أدى التقدم  و. الوقـت اآلين باسـتعمال أجهزة تصدر ذبذبات السلكية        
احملـرز يف التكنولوجـيا احلديـثة العهـد إىل تطوير أنظمة لضبط املخزون              

ــّبع     ــرموز القضــبانية ألغــراض التت ــيف تســتعمل ال ــة التكال ــذه . فّعال وه
ــبع أثــر الصــناديق  األنظمــة رخيصــة نســبياً ومالئمــة بصــ   ــية لتت ورة مثال

وبغـــض الــنظر عــن نــوع الـــنظام    . احلاويــة عــلى اســتمارات الــتعداد    
 :  املستعمل، ينبغي أن يضم نظام ضبط انسياب االستمارات ما يلي

قواعـد احلـركة الـيت تـنص عـلى احلركات القانونية وغري              )أ( 
طقة عد  فعـلى سبيل املثال، االستمارات من من      . القانونـية عـلى السـواء     

 ميكن أن تدخل إىل مرحلة الترميز ما مل يكتمل الترصيد؛ ما ال
ــائدة      )ب( ــياب عـ ــن االنسـ ــتمارات مـ ــتمكني االسـ ــرونة لـ املـ

ألنشـطة سـابقة إذا كـان من الضروري إعادة معاجلة بينات منطقة عد           
 ما؛ 

إتاحـة معلومـات اإلدارة يف الوقت املالئم بشأن انسياب        )ج (
مــثالً، عــدد مــناطق العــد يف نشــاط مــا   (وأمــاكن وجــود االســتمارات

ــا يف مركــز معاجلــة       ــنطقة عــد م واملكــان احملــدد لوجــود اســتمارات م
 ). البيانات

 أوضاع البيانات ) ب(
إىل جانـب ضـبط حـركة االسـتمارات، من الضروري ضبط نقل             

ويف العديـد مــن أنظمـة معاجلــة البـيانات، هــناك    . البـيانات االلكترونــية 
ألوتوماتيكـــية تتـــناول وتغـــري شـــكل ملفـــات  جمموعـــة مـــن املـــراحل ا

وميكن لعدد هذه املراحل األوتوماتيكية غالباً أن يفوق العدد       . البيانات
وميكن أن تشمل   . ٢ -اً  الكـلي لألنشـطة املبـّين أعـاله يف الشكل رابع          

 :املراحل األوتوماتيكية ما يلي
عمليات تنقيح تفحص االتساق يف كل من البنود وفيما           )أ( 
 ؛بينها

 ؛)مثالً، أوضاع قوة العمل(اشتقاقات مفردات البيانات  )ب(
احتسـابات بشـأن مفـردات البيانات املفقودة استناداً إىل           ) ج(

 قيم مفردات البيانات األخرى؛  

احتســابات عــدد األشــخاص يف األســر املعيشــية حــني       ) د (
 تكون االستمارات مفقودة؛

 ؛ )أدناه“ هاء”م انظر القس(نقاط ضبط النوعية  ) هـ(
اإلمجالـــيات وتغـــيري شـــكل امللفـــات أو إنـــتاج البـــيانات  ) و (

 . النهائية من مركز معاجلة البيانات
عـادة مـا يشـار إىل الـنظام األوتوماتيكي املستعمل لضبط حركة         و

ونظام ضبط العمليات مماثل لنظام     .  للعمليات البـيانات باعتـباره ضبطاً    
يعطي معلومات ويضبط املراحل    ضبط االنسياب املذكور آنفاً، ولكنه      

وينبغي أن يعطي   . املخـتلفة مللفـات البـيانات وليس االستمارات بعينها        
مثالً، منطقة  (هـذا الـنظام معلومـات عـن مـرحلة كـل من أعباء العمل                

 : وأن يضم ما يلي) عد
. قواعــد حتــدد موعــد بــدء املــرحلة األوتوماتيكــية التالــية     )أ( 

دء اشتقاقات قوة العمل إال بعد اكتمال       ميكـن ب   عـلى سـبيل املـثال، ال      
 ترميز كافة املتغريات اخلاصة بقوة العمل؛

املـرونة الـيت تســهل إعـادة مـرحلة مــا مـن مـراحل امللــف        ) ب(
ــة بالنســبة      ــادة املعاجلــة الزم املعــين إىل وضــعها األصــلي إذا كانــت إع

 ملنطقة عّد حمددة أو أسرة معيشية أو موضوع حمدد؛
ات اإلدارة يف الوقــت املالئــم عــن مــراحل  إتاحــة معلومــ  ) ج(
 .امللفات

   نظام معلومات اإلدارة- ٤

يعترب نظام معلومات اإلدارة من بني األدوات الضرورية للمديرين   
ــيانات   ــز معاجلــة الب ــال يســهل    . يف مرك ــات اإلدارة الفّع ــنظام معلوم ف

كفـاءة رصـد األنشـطة  وميكـن أن حيّسن فعالية عملية وضع القرارات            
 . ملركزيف ا

ــدة      و ــية معق ــات اإلدارة عمل ــام معلوم ــيذ نظ ميكــن أن يكــون تنف
ولـذا، ينـبغي عـلى اهليـئات السـعي للحصول على            . وباهظـة التكالـيف   

على . املسـاعدة واملشـورة  مـن بلـدان أخرى نفذت مثل هذه األنظمة             
 مـن نظـام املعاجلة املتكامل   CENTRACKسـبيل املـثال، تعتـرب وحـدة      

صغر من بني األنظمة اليت ميكن أن تتيح معلومات         باحلواسـب البالغة ال   
 . اإلدارة
 :الشروط العامة املطلوبة من نظام معلومات اإلدارة هي ما يليو
تسـهيل الوصـول إىل كافة معلومات اإلدارة ذات الصلة             )أ( 

حسـب خمتلف مستويات املديرين يف جماالت اإلنتاج، انسياب العمل،         
  النوعية والرقابة على املوازنات؛معلومات ذاتية العاملني، ضبط

الــتأكد مــن أن كافــة معلومــات اإلدارة حمكمــة التوقيــت  ) ب(
وبالتفصـيل املطلـوب، مـع احلفـاظ عـلى سـالمة ودقة البيانات اليت يتم            

 مجعها؛
توقــع نواتــج األنشــطة املســتقبلية واإلبــالغ عــنها ضــمن     ) ج(

 :مراكز معاجلة البيانات بشأن



 ١٤٠

 تحديد آثار القرارات البديلة؛حل األزمات ل  ‘١’  
 إبراز اجملاالت اليت حيتمل أن تظهر فيها املشاكل؛  ‘٢’  

الــتأكد مــن أن املعلومــات الــيت يــتم احلصــول علــيها مــن    ) د(
 .تعداد ما ميكن أن تستعمل يف التخطيط لتعدادات يف املستقبل

ــب      و ــيانات عــن كث ــبغي رصــد األنشــطة يف مراكــز معاجلــة الب ين
 حتقـيق سالسـة سـري وتكـامل كافـة األنشطة؛ ومن شأن        للمسـاعدة يف  

هـذا ضـمان الوفـاء بـاجلداول الزمنـية واملوازنات، وضمان أن البيانات             
نظــراً ألنــه ميكــن معاجلــة كمــيات كــبرية مــن و. الــنامجة جــيدة النوعــية

ــيح نظــام معلومــات اإلدارة      ــيانات بســرعة كــبرية، مــن املهــم أن يت الب
 معظم عمليات املعاجلة    وتتم. كمة التوقيت للمديرين بيانات دقيقة وحم   
لذلــك، ميكــن أن تكــون عملــيات إدخــال  . باســتعمال أنظمــة حموســبة

البـيانات وإنـتاجها أوتوماتيكـية وينـبغي اعتـبارها من املكونات اليت ال              
 .تنفصل عن نظام معاجلة البيانات

ميكــن إتاحــة بــيانات معلومــات اإلدارة يف جمموعــة متــنوعة مــن   و
ــيارية والـــتقارير ا ــيار  /ملعـ أو يف شـــكل يســـهل ملخـــتلف املديـــرين اختـ

فعلى سبيل املثال، ميكن أن يكون كبار       . مستوى التفاصيل اليت هتمهم   
طالع عــلى إلاملديــرين يف مراكــز معاجلــة البــيانات مهــتمني فقــط بــا      

معـدالت اإلنـتاج العامـة، بينما ميكن أن يكون املديرون يف املستويات             
إنــتاج أقســام حمــددة، أمــا املشــرفون فهــم  الوســطى مهــتمني مبعــدالت 

لذلك، ينبغي مجع املعلومات يف أدق      . مهـتمون مبعدالت إنتاج األفراد    
ــراد ،أي(مســتوى مــن اإلبــالغ   مث جتمــل لتصــبح عــلى  )  مســتوى األف

وذلــك ألغــراض ) أي، القســم (مســتويات مــن التفاصــيل أوســع نطاقــاً
 . رفع التقارير

 ما ينبغي مجعه )أ ( 

 اإلنتاج معدالت  ‘١’
حتـدد معـدالت اإلنـتاج احملققـة يف كـل مـن األنشـطة مـا إذا كان                   

هبدف رصد اإلنتاج ينبغي مجع ، ولذلك. سيتم الوفاء باجلداول الزمنية
 :ما يلي بالنسبة لكل نشاط

جممـوع عـدد سـاعات املعاجلة       ) ب(الوحـدات املـنجزة؛        )أ( 
دة يف وحـــ( معـــدالت اإلنـــتاج )ج(املـــنفذة؛ يشـــتق مـــنها بعـــد ذلـــك 

 ).الساعة
ــر       و ــّد، األس ــناطق الع ــياس الوحــدات م ميكــن أن يضــم أســاس ق

يتوقف و. املعيشية أو املساكن، األشخاص أو مزيج من هذه الوحدات
إىل حـد بعـيد معـيار القـياس الـذي يسـتعمل عـلى طبـيعة نظـام معاجلة                    
البــيانات ونظــام توزيــع أعــباء العمــل املســتعمل يف توزيــع العمــل عــلى  

 .العاملني

 ضبط االنسياب  ‘٢’
لكــي يــتم ضــبط انســياب العمــل، مــن الضــروري رصــد انســياب 

 : لذلك، هناك حاجة ملا يلي. املواد خالل كافة العمليات

جمموع عدد الوحدات والنسبة املئوية العامة غري املبدوءة    )أ( 
 بعد، حسب كل من األنشطة؛

يف جممـوع عـدد الوحـدات والنسـبة املـئوية العامـة حالياً               ) ب(
 كل من األنشطة؛

جممــوع عــدد الوحــدات والنســبة املــئوية العامــة املــنجزة     )ج(
 .بالنسبة لكل من األنشطة

 جهاز العاملني  ‘٣’

ــيانات مكونــ    ــاملني يف معاجلــة الب ــن  اًتشــكّل رواتــب الع  كــبرياً م
 : وهناك حاجة ملا يلي لرصد هذا النشاط. مكونات موازنة التعداد

  األنشطة؛أعداد العاملني حسب  )أ( 

 .تكلفة الرواتب حسب األنشطة )ب(

 ضبط النوعية  ‘٤’

يعتـرب ضـمان وفـاء البـيانات بـاحلد األدىن مـن املعـايري املطلوبة من         
ــيانات     ــلمديرين يف مراكــز معاجلــة الب . نقــاط التركــيز اهلامــة بالنســبة ل
. وينــبغي رصــد نوعــية البــيانات الــناجتة طــوال كــامل دورة املعاجلــة       

 :ناك حاجة ملا يليولتحقيق ذلك، ه

أو /معـــدالت األخطـــاء أو الفـــروق حســـب األنشـــطة و   )أ( 
 املوضوعات؛

ــرد حســــب    )ب( ــاء أو الفــــروق لكــــل فــ معــــدالت األخطــ
 .املوضوعات

 تفصــيلياً الســتراتيجيات ضــبط أدنــاه وصــفاً“ هــاء”يضــم القســم
 .النوعية

 عمليات التنقيح األوتوماتيكية ‘٥’

نات، هناك سلسلة من عمليات     يف العديـد مـن أنظمـة معاجلة البيا        
ــية   ــيح األوتوماتيكـ ــم  (التنقـ ــر القسـ ــاله) ب( ٣انظـ ــراً ألن و). أعـ نظـ

عملـيات التنقـيح هـذه أوتوماتيكـية، مـن املهـم رصدها للتأكد من أهنا                
ــتائج غــري مــتوقعة  املواصــفاتتعمــل حســب   ومــن بــني  .  وال تعطــي ن

ت تنفيذ الطـرق البسيطة للقيام بذلك التسجيل األوتوماتيكي لعدد مرا  
كمــا ميكــن أن ينــبه فحــص هــذه البــيانات . كــل مــن عملــيات التنقــيح

على سبيل املثال، ميكن أن  . املديـرين إىل ما هو شاذ يف بيانات التعداد        
يكـون هـناك عـّد أكـرب مـن املـتوقع لعملـية تنقيح تفحص االتساق بني                

مــثالً، عــدد األشــخاص دون ســن اخلامســة عشــرة الذيــن  (الســجالت 
ميكن أن يشري هذا إىل خطأ يف نظام معاجلة         و). هـنة مـا   يفـيدون عـن م    

أو ميكن عزوه )  بـيانات قـيم األعمار  إدخـال مـثالً، خطـأ يف     (البـيانات   
 .إىل خطأ من جانب اجمليب على األسئلة



 ١٤١

 ما ينبغي اإلبالغ عنه ) ب(

 اإلنتاج ‘١’
قــبل إقامــة مراكــز معاجلــة البــيانات ينــبغي وضــع خطــط تبــّين         

. توقعة بالنسـبة لكـل مـن األنشطة على مر الوقت          معـدالت اإلنـتاج املـ     
ــوم نظــام معلومــات اإلدارة أوتوماتيكــي     ــبغي أن يق ــتاج، ين ــناء اإلن  اًوأث
. بقــياس معــدالت اإلنــتاج الفعلــية ومقارنــتها خبطــط اإلنــتاج األصــلية  

وهـذا ما يتيح للمديرين سهولة تتبع التقدم احملرز واكتشاف، يف وقت            
أو الــتأخري يف اجلــدول  /اجلــة البــيانات و مــبكر، أيــة اختــناقات يف مع  

 . وندرج أدناه بعض األمثلة االفتراضية على ذلك. الزمين

 إىل أدنــاهميكــن إجــراء املــزيد مــن التقســيم للــتقارير املدرجــة       و
لكي يتبّين  ) مـثالً، اجملموعـات، األقسام أو األفراد      (تفاصـيل أكـثر دقـة       

قسام األخرى وباملتوسط   املديـرون املعنـيون كيفية مقارنة أقسامهم باأل       
 . العام بالنسبة لنشاط ما

كمــا ميكــن إجــراء املــزيد مــن التقســيم عــلى الــتقرير للوصــول إىل 
لكي يتبّين ) مـثالً، اجملموعـات، األقسـام أو األفراد   (تفاصـيل أشـد دقـة      

املديـرون املعنـيون كيفية مقارنة أقسامهم باألقسام األخرى وباملتوسط          
أدناه لالطالع على املزيد “ هاء”انظر القسم(العـام بالنسـبة لنشاط ما    

 ).من التفاصيل بشأن ضبط النوعية
 

  تقرير عن الوحدات املعاجلة ٢ –اً اجلدول رابع

 النشاط  األولاألسبوع   األسبوع الثاين   اجملموع  

  املتوقع الفعلي الفرق املتوقع الفعلي الفرق املتوقع  الفعلي الفرق

 التسجيل ٣ ٥٠٠ ٢ ٧٠٠ ٨٠٠- ٥ ٥٠٠ ٥ ٤٠٠ ١٠٠- ٩ ٠٠٠ ٨ ١٠٠ ٩٠٠-
 الفحص األويل ٢ ٣٠٠ ٢ ٤٠٠ ١٠٠+ ٣ ٠٠٠ ٣ ١٠٠ ١٠٠+ ٥ ٣٠٠ ٥ ٥٠٠ ٢٠٠+

 إدخال البيانات ٢ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ صفر ٢ ٤٠٠ ٢ ٤٠٠ صفر ٤ ٤٠٠ ٤ ٤٠٠ صفر
 

 )وحدة يف الساعة(تقرير عن معدالت اإلنتاج   ٣ -اً اجلدول رابع

 النشاط  األولاألسبوع   األسبوع الثاين   اخلاألسبوع الثالث،  

  املتوقع الفعلي الفرق املتوقع الفعلي الفرق  

 التسجيل ٥٠ ٣٥ ١٥- ٥٥ ٣٨ ١٧-  

 الفحص األويل ٧٥ ٨٠ ٥+ ٨٥ ٩٥ ١٠+  

 إدخال البيانات ٢٠ ٢٠ صفر ٢٤ ٢٤ صفر  
 

 تقرير عن ساعات العمل املنفذة يف معاجلة البيانات  ٤ –اً اجلدول رابع

 النشاط األسبوع األول  األسبوع الثاين  األسبوع الثالث 

متوسط الساعات 
 لكل شخص

متوسط الساعات  جمموع الساعات
 لكل شخص

متوسط الساعات  جمموع الساعات
 لكل شخص

  جمموع الساعات

 إدخال البيانات ١ ٠٠٠ ٣٥,٥ ١ ٤٠٠ ٣٧,٣ ١ ٥٥٠ ٣٨,٠
 اخلالترميز،  صفر صفر ١ ١٢٥ ٤١,٤ ٢ ٧٥٠ ٤٠,٥

 



 ١٤٢

 ضبط منخفض  ‘٢’

  أمثلة على تقرير عن أوضاع األنشطة لكل منطقة ٥ –اً اجلدول رابع

 النشاط  أاملنطقة   املنطقة ب   اجملموع  

  مل يبدأ جار عليه العمل منجز مل يبدأ جار عليه العمل منجز مل يبدأ جار عليه العمل منجز

 إدخال البيانات  يف املائة٧٠  يف املائة٢٠  يف املائة١٠  يف املائة٩٠  يف املائة١٠ ملائةصفر يف ا  يف املائة٨٠  يف املائة٢٥  يف املائة٥

 الترصيد  يف املائة٩٠  يف املائة٥  يف املائة٥  يف املائة١٠٠ صفر يف املائة صفر يف املائة  يف املائة٩٥  يف املائة٣  يف املائة٢

 الترميز  يف املائة٩٥  يف املائة٣  يف املائة٢  يف املائة١٠٠ صفر يف املائة املائةصفر يف   يف املائة٩٧  يف املائة٢  يف املائة١

 

  تقرير عن أوضاع األنشطة بشأن احملافظات يف تعداد السكان الفلسطيين : مثال

   معاجل متراكم معاجل متراكم

 ألف ٢٩٨ ٢٩٨ ٢٩٨ ٢٩٨ ٢٩٨
 بــاء ٥٨ ٢٩ ٢٩ ١٢ ١٢
 جيم ١٨٤    
 دال ١١٥    
 اجملموع ٦٥٥ ٣٢٧ ٣٢٧ ٣١٠ ٣١٠

 
 جهاز العاملني  ‘٣’

 تقرير عن أنشطة العاملني وتكاليفها   ٦ - اجلدول رابعاً

 النشاط ١األسبوع   ٢األسبوع   ٣األسبوع   اجملموع حىت تارخيه

  العدد تكلفة الرواتب العدد تكلفة الرواتب العدد تكلفة الرواتب تكلفة الرواتب

 التسجيل ٢٥ ١٢ ٥٠٠ ٣٥ ١٧ ٥٠٠ ٣٥ ١٧ ٥٠٠ ٤٧ ٥٠٠
 الفحص األويل ١٠ ٥ ٠٠٠ ٢٥ ١٢ ٥٠٠ ٥٥ ٢٧ ٥٠٠ ٤٥ ٠٠٠
 إدخال البيانات صفر صفر ١٥ ٧ ٥٠٠ ٦٥ ٣٢ ٥٠٠ ٤٠ ٠٠٠

 اخل       
 اجملموع ٣٥ ١٧ ٥٠٠ ٧٥ ٣٧ ٥٠٠ ١٥٥ ٧٧ ٥٠٠ ١٣٢ ٥٠٠
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 ضبط النوعية  ‘٤’

 ع تقرير عن نسب الفروق حسب املوضو ٧ –اً اجلدول رابع

  األسبوع األول   األسبوع الثاين   األسبوع الثالث  

  عينة الفرق النسبة املئوية عينة الفرق النسبة املئوية عينة الفرق النسبة املئوية

 العنوان ١ ٣٩٠ ٧٦ ٥ ١ ٤٥٠ ٦٥ ٤ ١ ٢٧٠ ٤٠ ٣

 الصناعة ٢ ٢٤٤٩ ١٣٦ ٦ ١ ٨٠٠ ٩١ ٥ ٢ ٠١١ ٩٠ ٤

 املهنة ٢ ١٣٩ ١٥٩ ٧ ٢ ٤٥٢ ١٤٦ ٦ ٢ ٥٨٦ ١٢٢ ٥

 
 عمليات التنقيح األوتوماتيكية ‘٥’

 تقرير عن التنقيح األوتوماتيكي  ٨ -اً اجلدول رابع

 رقم التنقيح اجملموع

١ ٤٧٥ 
٢ ٤ ٨٩٥ ٩٦٠ 
٣ ٣ ٢٤٩ ١٤٣ 
٤ ٢٥١ ٣٩٧ 
٥ ٣٩١ ٦٣٨ 
 اخل ٥٢

 

 املالحظات التقييمية لألفراد )ج(
درجات تفصيل  مـع أن الـتقارير املبّيـنة أعـاله ميكن استخدامها، ب           

مـتفاوتة، مـن جانب شىت مستويات اإلدارة يف مركز معاجلة البيانات،       
مـن املهـم أيضـاً إتاحـة املالحظـات التقييمـية لألفراد  يف الوقت املالئم                 

وميكـن أن تـتفاوت فـترات اإلبالغ بشأن هذه التقارير            . بشـأن أدائهـم   
، إال أن إتاحــــة ) أو كــــل نصــــف شــــهر أو شــــهر مــــثالً، أســــبوعياً(

املالحظـات التقييمية املنتظمة للعاملني بشأن أدائهم متكّنهم من مقارنة          
 .أدائهم بأداء بقية العاملني يف القسم الذي يتبعون له

 ضبط نوعية معاجلة البيانات  - هاء

   مقدمة- ١
يف الفصـول السـابقة، مت تعـريف نوعـية بـيانات الـتعداد باعتبارها               

يانات، ووضع املوازنة، والتوقيت مـتعددة األبعـاد وتضم عناصر دقة الب   
وأثـناء معاجلـة بـيانات التعداد، مع افتراض أن معيار           . احملكـم واملالءمـة   

املالءمــة مســتوىف متامــاً، ينــبغي أن يكــون التأكــيد عــلى دقــة البــيانات،  
 .املناسبواملوازنة والتوقيت 

مـع أنـه ينبغي أن يكون اهلدف حتسني كافة العناصر الثالثة، قد              و
.  الضـروري حتسـني عنصـر واحد على حساب عنصر آخر           يكـون مـن   

فعـلى سـبيل املـثال، قـد يكون من الضروري إضافة إجراءات لتحسني              
. املناسبأو التوقيـت  /دقـة البـيانات عـلى حسـاب ختصـيص املوازنـة و           

جيـب عـلى املديـرين يف مركـز معاجلـة البـيانات تـويل مسؤولية حتقيق                 و
ثالثة هذه وأن يفعلوا ذلك مع مراعاة التوازن فيما بني معايري النوعية ال    

 .االجتاهات االستراتيجية املوضوعة لربنامج التعداد العائد هلم

  فلسفة اإلدارة الكاملة للنوعية - ٢
ــتعداد مناســبة بصــورة      ــيانات ال ــئة القائمــة يف مركــز معاجلــة ب البي

هــذه الفلســفة قائمــة . خاصــة العــتماد فلســفة اإلدارة الكاملــة للنوعــية
عــتقاد بــأن األخطــاء يف نواتــج عملــية مــا هــي بصــورة رئيســية عــلى اال

نتـيجة نواقـص يف العملـية نفسـها، ولـيس أعمـال األفراد العاملني على                
هـذا يعـين أنـه جيـب عـلى املديـرين تويل املسؤولية عن               و. تلـك العملـية   

نوعية البيانات، نظراً ألهنم املسؤولون يف هناية املطاف عن العملية اليت           
 . ا مرؤسوهم من العاملنييعمل عليه

لكـن مع أنه على املديرين تويل املسؤولية عن العملية يف املطاف            و
األخــري، فالعــاملون هــم أكــثر املــوارد قــيمة عــند تنفــيذ فلســفة اإلدارة   

فإذا أحسن استخدام هذه املوارد وأشرك العاملون يف        . الكاملة للنوعية 
 النــتائج املفــيدة، العملــية ومنحــت هلــم أســباب القــوة لــتحديد وحتقــيق 

تنطوي هذه الفلسفة على االعتقاد بأن      و. هـناك فرص لتحقيق النجاح    
معظــم الــناس يــودون العمــل وأن معــدالت ونوعــية عمــلهم تــتحدد يف 

ــية  ــية املعن ــية هــم يف أفضــل وضــع    . ضــوء العمل ــاملون عــلى العمل فالع
 .إلسداء املشورة بشأن التحسينات املمكن إدخاهلا عليها

عـيوب النوعـية يف البـيانات ناجتـة عـن نواقص يف             مـع أن معظـم      و
العملـية، جيـب أيضاً اإلقرار بأن بيانات التعداد بالنسبة ملناطق جغرافية            

فـإذا احتاجـت إحـدى اجلهـات اسـتعمال بـيانات       . حمـددة تعتـرب فـريدة   
ميكــن  مــنطقة جغرافــية حمــددة، وكانــت البــيانات ســيئة النوعــية، ال      

اصـة مبـنطقة جغرافـية أخرى بياناهتا        اسـتبدال هـذه البـيانات بأخـرى خ        
لذلــك، مــن املهــم الــتأكد مــن أن نوعــية البــيانات لكــل . أفضــل نوعــية

 .منطقة عّد هي على األقل من نوعية تفي حبد أدىن مقبول من املعايري
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تقـع على عاتق املديرين التنفيذيني املسؤولية عن النوعية بالتأكد          و
ــاملني يفهمــون فلســفة اإلدارة   ــربر   . مــن أن الع ومــن املهــم توضــيح امل

طالعهم على هذا ااملـنطقي لـنهج اإلدارة الكاملة للنوعية للعاملني عند         
كمـا يتعـّين عـلى املديـرين الـتأكد مـن أن سلوكهم متسق مع                . الـنظام 

فلسـفة اإلدارة الكاملة للنوعية، نظراً ألنه سرعان ما ينتبه العاملون إىل            
 .ارسونهالتناقضات بني ما يقوله املديرون وما مي

ينبغي على املديرين التأكد من أن تعليقات ومالحظات العاملني    و
كما ينبغي طوال النهج بشأن     . يسـتفاد مـنها يف عملـية حتسـني النوعية         

اإلدارة تعزيـز االعـتقاد بـأن العملية هي اليت حتدد نوعية نواجتها وليس              
ري وعــلى املديــرين الــتأكد مــن اســتعمال الوســائل الرمســية وغــ . األفــراد

الرمســية عــلى الســواء لتشــجيع العــاملني عــلى املســامهة، وأن العــاملني    
 .  مرتاحون يف اإلدالء بآرائهم

تعتـرب إتاحـة املعلومـات التقييمـية للعاملني من بني العناصر اهلامة             و
وال ينبغي أن تركّز هذه املعلومات      . يف فلسـفة اإلدارة الكاملـة للنوعية      

فحسب، مع أن هذا ضروري يف بعض       التقييمية على اجلوانب السلبية     
ــية     احلــاالت؛ ومــن املهــم أن تعطــى للعــاملني مالحظــات تقييمــية إجياب

 .وتشجيع
لكـي يـتحقق النجاح، من الضروري خلق تقاليد تتيح لكل فرد            و

فالعاملون . فرصـة املسـامهة يف حتسني النوعية يف مركز معاجلة البيانات         
هام حاسوبية تنافسية، ويقع     مبهام مكتبية وم   يف املركـز يقومـون أساساً     

عـلى عـاتق املديـرين حتفـيزهم وتشجيعهم على بعض االمتالك لعملهم            
 .من حيث االلتزام به

ــيانات نامجــة عــن نواقــص يف      ومــع أن معظــم مشــاكل نوعــية الب
العملــية، هــناك أوضــاع يكــون فــيها ألعمــال األفــراد أثــر واضــح عــلى 

ء األفـراد، حـني تفشل    ويـتعني عـلى اإلدارة تسـوية أمـر هـؤال          . النوعـية 
. ، وصرفهم من اخلدمة   )النصـح واالحـتفاظ هبم    (اإلجـراءات األخـرى     

وباإلعــراب عــن ســبب اختــاذ مــثل هــذه اإلجــراءات، ميكــن لــلمديرين  
اسـتعمال هـذه احلـوادث الـنادرة للتأكـيد لكافـة العاملني على ضرورة               

 .االلتزام جبودة النوعية

 إطار إدارة النوعية  - ٣
بـيانات الـتعداد عملـية معقدة تضم عادة العديد من           تعتـرب معاجلـة     
مـع أنـه ميكن اعتبار      ). أعـاله  “دال”انظـر القسـم   (العملـيات املخـتلفة     

 مـنها يـتوقف على      ، فـإن كـالً     منفصـالً  كـل مـن هـذه العملـيات كـياناً         
وللمسـاعدة يف احلصول على أعلى      . نوعـية نواتـج العملـية السـابقة هلـا         

وضـع إطار عمل يف مركز املعاجلة يضم  نوعـية ممكـنة للبـيانات، ميكـن         
 : العناصر التالية

 نظام إدارة النوعية؛  )أ( 
 نقاط ضبط النوعية لكل عملية؛ )ب(
 عمليات مستمرة لتحسني النوعية؛  ) ج(

 .التحقق من البيانات  ) د (
 . من هذه العناصر بالتفصيل أدناهونناقش كالً

 نظام إدارة النوعية  - ٤
عية اليت ميكن اعتمادها يف معاجلة بيانات التعداد        أنظمـة إدارة النو   

مماثلـة يف بعـض اجلوانب لألنظمة التقليدية للتفتيش على ضبط النوعية            
ــيت حبــثها القســم  ــن الفصــل األول “ جــيم”ال ــناك بعــض  . م غــري أن ه

 .الفروق اهلامة وذات الداللة، وهي موجزة أدناه

    وحدات العمل املختارة )أ ( 
ف جداً فحص كافة وحدات العمل، عادة ما يتم      مبـا أن من املكل    

وهذه اخلطة ميكن أن تضم اختيار عّينة من        . تنفـيذ خطـة أخـذ عيـنات       
عمــل معــاجل البــيانات املعــادة معاجلــتها مــن قــبل معــاجل آخــر ومقارنــة   

 يف املائة من عمل     ١٠ففـي بعـض الـبلدان، يتم اختيار حوايل          . النـتائج 
 . النوعيةاملعاجل وإخضاعها إلجراءات إدارة

ميكـن تنفـيذ خطـط أخذ عينات لقياس نوعية العمل بشأن كافة             و
مـراحل معاجلـة بـيانات الـتعداد، عـلماً بـأن التنفيذ الفعلي هلذه اخلطط                

غـري أنـه ميكـن تطبيق       . يـتوقف إىل حـد بعـيد عـلى اإلجـراءات الفعلـية            
وما يلي هو   . بعـض املـبادئ العامـة عـلى جمموعـة واسعة من العمليات            

 :واعد األساسيةبعض الق
ينـبغي أن تكـون معدالت أخذ العينات مرتفعة نسبياً يف              )أ( 

 إىل معدل رصد عادي مع اكتساب  تتـناقص تدرجيياً   مث   بدايـة العملـية،   
 معاجلي البيانات مزيداً من املهارة؛

ــبغي أخــذ عيــنات مــن أول عــبء عمــل     ) ب( كحــد أدىن، ين
 ت؛من كافة معاجلي البيانا) مثالً، منطقة عّد(

ضــرورة ختفــيض معــدل أخــذ العيــنات بالنســبة للعــاملني    ) ج(
 األكثر مهارة؛

ينـبغي أخـذ بعـض عيـنات مـن عمل كافة املعاجلني على                ) د (
 مدى دورة العملية؛

ميكـن زيـادة معـدالت أخـذ العيـنات قـرب هنايـة العملية                )  هـ(
ملية املعنـية لكـي ال هتـبط نوعـية العمل مع تضاؤل اهتمام العاملني بالع         

 مع اقتراب هنايتها؛
مثالً، (ينـبغي أخـذ قدر من العينات يف العمليات املعقدة           )  و (

مثالً، (أكرب مما يؤخذ يف العمليات البسيطة       )  ترمـيز املهـنة أو الصـناعة      
 ؛)ترميز مكان الوالدة أو املعتقد الديين

ــاءة    )  ز ( ــنات األوىل إىل كفــ ــدات العيــ ــتناد وحــ ــبغي اســ ينــ
 ســبيل املــثال، إذا كــان عــبء العمــل األساســي هــو   عــلىف. العملــيات

. منطقة عّد، ينبغي أن تستند العينة أوالً إىل نسبة مئوية من منطقة العد
بعـد ذلـك ميكـن زيـادة دقـة تفصيل العينة حبيث تصبح نسبة مئوية من               
األسـر املعيشـية ضـمن مـناطق العـد تلـك، أشخاص ضمن تلك األسر                 

 .أولئك األشخاصاملعيشية وأخرياً مواضيع بشأن 
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يف بعـض الـبلدان، حيث يبلغ عدد السكان ثالثة ماليني نسمة،            و
 :مت تنفيذ التحقّق وفق املعدالت التالية

  يف املائة؛١٠٠تنقيح مكتيب،    )أ( 
  يف املائة؛١٠٠ترميز مكتيب،  ) ب(
 يف املائــة يف املــراحل األوىل فــيما  ١٠٠إدخــال بــيانات،   ) ج(

 . يف املائة٥؛ وبعد ذلك عينات عشوائية بنسبة يتعلق بالعاملني اجلدد

 طريقة العمل ) ب(
عــلى ســبيل ف. تــتوقف طــريقة العمــل إىل حــد بعــيد عــلى العملــية  

املـثال، يسـتند ما يلي إىل خطة إلدارة شؤون النوعية، حيث يتم ترميز    
 .الردود من استمارات التعداد حسب التصنيف املعتمد

 مات تقييمية عن أداء فردتقرير معلو  ٩ -اً اجلدول رابع
 جون مسيث: اسم معاجل البيانات

  ٣٠/٦/٠٠نصف الشهر املنتهي يف : الفترة
 ت الفروقالمعد  

 )نسبة مئوية(
 نتاجالا

 )ساعة/وحدة(
 

   العنوان الصناعة املهنة
 متوسطك ٦٨ ٢ ٧ ٧
 متوسط القسم الذي تتبعه ٦٠ ٤ ٤ ٧
 متوسط جمموعتك ٦٥ ٣ ٦ ٥
  العام للنشاطاملتوسط ٧٥ ٣ ٤ ٥

 
يـتم اختـيار عيـنة مـن عمـل كـل معـاجل بـيانات وفـق خطة أخذ                    و

املعاجل (بعـد ذلـك، ميكـن معاجلـة العينة من قبل معاجل آخر              و. العيـنات 
مث تقارن البيانات النامجة عن . من قسم خمتلف) اخلـاص بـإدارة النوعية   

م وميكـن أن يقـوم مشـرف يـؤدي دور احلك          . عملـييت املعاجلـة االثنـتني     
ر عـندها ميكـن للمشرف أن يقر      . بفحـص أي عـدم تـناظر بـني امللفـني          

دم توافق الرمز الذي وضعه عامل      والتـباين يكـون لعـ     . الرمـز الصـحيح   
املعاجلـة أو املعــاجل اخلـاص بــإدارة النوعـية مــع الرمـز الــذي توصـل إلــيه      

 . املشرف

مـن شأن إشراك املعاجلني واملشرفني يف نظام إدارة النوعية، بدالً           و
من ذوي اخلربة بالترميز، أن يعطي هؤالء املعاجلني روح االلتزام جبودة 

ومن امليزات األخرى الستعمال العاملني يف املعاجلة أن        . نوعـية عملهم  
ــباع اإلجــراءات     ــدالً مــن ات . ذوي اخلــربة ميــيلون الســتعمال خــربهتم ب

واهلـدف هـو تشجيع اتساق االلتزام باإلجراءات وحتديد أخطاء النظام       
 . نامجة عن نواقص يف العملية نفسهاال

ــة    و ــنهم إتاحـ ــتماثلة، ميكـ ــنود غـــري املـ ــرفني للبـ ــد فحـــص املشـ بعـ
وتبّين هذه التقارير الفروق    . معلومات تقييمية ملعاجلي البيانات املعنيني    

. بـني الرمـز الذي وضعه املعاجل والرمز الذي يعتقد احملكّم أنه الصحيح            
 التقارير تنبيه املعاجلني حلوادث     وينـبغي أن يكـون اهلدف الرئيسي هلذه       

 .عدم اتباعهم اإلجراءات الصحيحة

ينـبغي تدريـب املشرفني على تقدمي املعلومات التقييمية لكل من           و
قمت بترميز الرد   ”: معـاجلي البـيانات بطـريقة واضحة وخمتصرة، مثالً        

 تنص على ترميز الرد مبثابة ‘ن’ بيـنما القاعدة اإلجرائية      ‘س’عـلى أنـه     

ــوات   ب‘ع’ ــذه اخلطـ ــتخدام هـ ــر   و. “اسـ ــيغة تقاريـ ــيد صـ ــن توحـ ميكـ
املعلومـات التقييمـية مبا يركّز على إتاحة هذه املعلومات بشأن االلتزام             

 . بالقواعد اإلجرائية

 وحدات العمل املرفوضة )ج(

بصـفة عامة، ال جتري إعادة معاجلة وحدات العمل املرفوضة، إال           
وذلك ألن التكاليف   . عايرييف حـاالت عـدم وفائها باحلد األدىن من امل         
على سبيل املثال، إذا كان     ف. ال تسـوغ فـائدة تصـحيح كافـة التبايـنات          

 يف املائة، ونسبة عينة     ١٠املعـدل العـام للتبايـنات بالنسـبة لترمـيز املهن            
 يف املائـة أيضاً، فإن تصحيح كافة التباينات بالنسبة       ١٠إدارة  النوعـية     

.  يف املائة  ٩امة هلذا املوضوع إال إىل      للمهـنة ال خيفـض نسبة التباين الع       
كمـا إن التحّسـن الفعـلي يف نسـبة التـباين بشـأن املهـنة يـزداد اخنفاضاً                   
ــناء      ــترفة أثـ ــاء املقـ ــية الفحـــص واألخطـ ــاء يف عملـ ــر األخطـ ــيجة أثـ نتـ

 .التصحيح

غــري أنــه نظــراً لكــون بــيانات الــتعداد عــلى مســتوى مــنطقة العــد   
الزمــة حيــثما بّينــت عملــية إدارة  نواتــج فــريدة، فــإن إعــادة معاجلــتها  

 .النوعية مشاكل حادة يف النوعية

 نقاط ضبط النوعية  - ٥

الـتعداد بشأن منطقة جغرافية      حسـبما ذكـر أعـاله، تعتـرب بـيانات         
وهلــذا الســبب هــناك سلســلة مــن نقــاط ضــبط   . دةـبعيــنها نواتــج فــري 

. اجلةالنوعـية ينـبغي أن متـر هبـا بـيانات كـل مـنطقة عد أثناء عملية املع                  
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وتضــمن هــذه الــنقاط وفــاء كــل مــنطقة عــد بــاحلد األدىن املقــبول مــن 
 .املعايري

ــنقاط ضـــبط النوعـــية إىل عـــدد مـــن   و يشـــري التنفـــيذ التقلـــيدي لـ
الفحوصـات والقياسـات األوتوماتيكـية، واألنظمة والتطبيقات الربجمية         

اهلـدف مـن هـذه الـنقاط هـو وضع           و. املبّيـتة يف نظـام معاجلـة البـيانات        
 ولالسـتعمال لتحديد مدى جناح أو       س قابلـة للتعـبري عـنها كمـّياً        مقايـي 

 . فشل نواتج عملية ما

يسـتند هـذا إىل امـتالك كـل جـزء من العملية نقاط حمددة ميكن                و
عـــندها تصـــنيف الـــتقدم الـــذي حتـــرزه البـــيانات أو الـــنواتج باعتـــباره 

حبيــث يســتعمل كقــياس ملــدى جنــاح تلــك “ فاشــل” أو “نــاجح”إمــا
 . العملية

عـلى سبيل املثال، حيب أن جتتاز البيانات العامة النامجة عن نظام            ف
وأن تكــون مســتوفية )  أدنــاه٧انظــر القســم (املعاجلــة مــرحلة الــتحقق 

ــيانات مــرحلة  . ملعــيار قياســي مقــبول يف طــور اإلدارة  ــبل بلــوغ الب وق
الــتحقق، ينــبغي أن تســفر كــل عملــية عــن بــيانات تفــي مبعــيار قياســي 

ــيات الالحقــةمقــبول بالنســبة ل ــية مــا   . لعمل وعــندما جتــتاز نواتــج عمل
الفحوصـات املعنـية يف نقطـة ضبط النوعية، ميكن للعملية التالية املضي         

غري أنه إذا فشلت النواتج يف اجتياز الفحوصات يف نقاط ضبط           . قدماً
النوعـية، ال ميكـن للعملـية التالية أن تبدأ ما مل يتم إجراء التصحيحات               

 .اتجالالزمة على النو
ميكــن أن تشــمل األمــثلة عــلى نقــاط ضــبط النوعــية الــيت ميكــن    و

ما ) أعاله“ دال”انظر القسم (تنفـيذها يف نظـام معاجلة بيانات التعداد         
 :يلي

يـتم اسـتالم كـل استمارة تابعة ملنطقة         . عملـية التسـجيل      )أ( 
 عد يف مركز معاجلة البيانات؛

 لكل أسرة كـون البـيانات قـد أخـذت بالنسبة        . الترصـيد  )  ب(
 معيشية يف منطقة العد املعنية وكل شخص يف تلك األسرة؛

نـتائج عملـية الترمـيز بالنسـبة لكـل موضوع يف            . الترمـيز   ) ج(
 كل منطقة عد تفي باحلد األدىن املقبول من املعايري؛

الفحـوص والـتحويالت الضـرورية للبيانات       . التنقـيحات   ) د (
ات؛ على سبيل املثال، عدم قرن      اليت أجريت لضمان اتساق بنود البيان     
 .بيانات معدالت اخلصوبة إال باإلناث

مـن بـني نقـاط ضبط النوعية الشائعة اليت ميكن استعماهلا فحص             و
 نتائج الترميز على هيئة معدالت تباين أو فروق، حسبما ذكر يف البند           

وميكــن اســتخراج تقريــر عــن مــناطق .  يف القائمــة املدرجــة أعــاله)ج(
لغ معـدالت التـباين بشأهنا بالنسبة ألي موضوع أعلى مما           العـد الـيت تـب     
وهــذا الــتقرير حيــدد مــنطقة العــد احملــددة الــيت ميكــن أن  . يعتــرب مقــبوالً

كما . تتطلـب إعـادة معاجلـة بـياناهتا نتـيجة لكـون نوعيـتها غري مقبولة               
حيـدد معـاجلي البـيانات الذيـن يلزمهم نوع ما من إعادة التدريب، إما                

ــناء العمــل مــن جانــب املشــرفني علــيهم أو التدريــب   عــرب التدريــب أ ث
 . الرمسي
ميكـن استناد حتديد أي مستوى من معدل الفروقات مقبول قبل     و

اجتــياز مــنطقة العــد املعنــية نقطــة ضــبط النوعــية هــذه إىل النــتائج الــيت  
ــتعدادات الســابقة،   )أ( حتققــت يف  ــبارات املعاجلــة الــيت  ) ب( ال اخت

 ترمـــيز املواضـــيع نفســـها يف   ) ج(هن، أجريـــت عـــلى الـــتعداد الـــرا   
 .  املقارنات الدولية) د (مسوحات أخرى أو 

تركّـز نقـاط ضـبط النوعـية على حتقيق كل من العمليات أفضل              و
ــيات الحقــة لتصــحيح      ــدالً مــن االعــتماد عــلى عمل ــنواتج املمكــنة ب ال

أي، (ولتحقيق التحّسن يف كافة جماالت النوعية ذات الصلة         . البيانات
، مــن الضــروري اســتعمال  )نــة، إحكــام التوقيــت ودقــة البــيانات املواز

ــية، ومعاجلــة املشــاكل عــند مصــدرها     ــة تفاعل . مقايــيس للنوعــية دوري
تضـع نقـاط ضـبط النوعـية معـايري قياسـية قابلـة للقـياس ميكن صقلها                  و

فعلى سبيل املثال، إذا كانت دقة البيانات . لتعكس جناح العملية املعنية
 مبــا يعكــس تفاصــيل أدق بشــأن   املســموح بــهحتســنيمــرتفعة، ميكــن 

غري أن التغيريات يف    . الفحـص مبا يسفر عن زيادة حتسني دقة البيانات        
، والتوقيت املناسبحـدود السـماح جيـب أن تـراعي قضـايا التكالـيف          

فضـالً عـن النوعـية، وأن تكـون واقعـية مـن حيـث ما هو مهم للنتيجة                   
 . النهائية
ملــية فّعــال بصــورة خاصــة  يف  الفحــص املســتمر لــنواتج كــل ع و

ويف هــذه االختــبارات، . وضــع واختــبار الــربامج الســابقة عــلى الــتعداد
ــيق       ــبار دق ــية باخت ــيام أصــحاب املصــلحة احلقيق هــناك فرصــة أكــرب لق

ــنواتج  ــيم ال وقــد ال تكــون هــناك فــرص  . للعملــيات واإلجــراءات وتقي
 .كبرية أثناء معاجلة بيانات التعداد نتيجة لضغوط العمل

ــية يف       ميو ــاط ضــبط النوع ــد حــدود التســامح بشــأن نق كــن حتدي
. اإلنــتاج عــلى أســاس النــتائج الــيت يتوصــل إلــيها بــرنامج االختــبارات  

وحيــثما كانــت هــناك قضــايا عالقــة معــروفة أو مشــاكل بعــد بــرنامج   
االختـبارات، ميكـن اسـتهدافها بصـورة خاصـة لقياسـها يف طـور تنفيذ         

 .العمليات
قـاط ضبط النوعية حبيث ال تكون       ميكـن وضـع تصـاميم بعـض ن        و

وهذه هي معايري   . إلزامـية بـل لغـرض املشـورة بشـأن املشـاكل املمكنة            
قياس حيثما كان اهلدف إبراز مشكلة ممكنة تتطلب االستقصاء ولكن          

ومـن بني األمثلة على هذا      . تسـمح للـنواتج باملضـي إىل العملـية التالـية          
وينبغي . “ املبّينةغري”  املوضـوعة بشـأن عـدد احلقـول        السـماح حـدود   

ــلى ا     ــبني ع ــناول اجملي ــدم ت ــع ع ــابالت بعــض    ألتوق ــئلة أو جمــري املق س
. “غري املبّينة”املواضيع، مما يؤدي إىل تصنيف بعض احلقول باعتبارها      

وميكن أن تقوم نقطة ضبط نوعية استشارية بإعطاء تقارير حيثما كان 
ة أعلى من املتوسط بالنسبة ملنطقة العد املعني“ غري املبّينة”عدد احلقول 

وميكـن بعـد ذلـك استقصـاء هذا األمر للتأكد من أنه حسبما              . املـتوقع 
ــيانات      ــاجلي البـ ــباع معـ ــدم اتـ ــيجة عـ ــيس نتـ ــتمارات ولـ ورد يف االسـ

 .لإلجراءات أو خطأ ما يف النظام
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   التحسني املستمر يف النوعية- ٦
 يعتـرب التحسـني املسـتمر يف النوعـية من بني املكونات الرئيسية يف             

والفرق األساسي بني التحسني املستمر     . اإلدارة الكلية لشؤون النوعية   
يف النوعـية والضـبط التقلـيدي للنوعـية أن التحسني املستمر يف النوعية              
يستهدف االستمرار يف حتسني نوعية نواتج املشروع املعين طوال عمر          

وحيدد التحسني  . ذلك املشروع، وليس حتقيق حد متوسط من اجلودة       
تمر يف النوعـية جـودة البـيانات النامجة فوق احلد األدىن من املعيار        املسـ 

 . الذي تضمنه نقاط ضبط النوعية
ــيات     و ــناء عمل ــيذ هنــج التحســني املســتمر يف النوعــية أث ميكــن تنف

 :معاجلة بيانات التعداد يف الطرق التالية
باستعمال فرق معاجلة بيانات لتحديد وحل أية مشاكل           )أ( 

 وعية؛متعلقة بالن
باســـتعمال معـــايري قـــياس كمـــية للنوعـــية، مســـتندة إىل   ) ب(

 الفروقات أو التباينات يف العملية؛
ــتحديد ومعاجلــة األســباب األساســية     ) ج( ــة ل بإعطــاء األولوي

 .هلذه الفروقات
ــية، يوصــى      و ــيذ الصــحيح للتحســني املســتمر للنوع لضــمان التنف

 : تباستخدام الدورة التالية املؤلفة من أربع خطوا
  قياس النوعية؛- ١اخلطوة    )أ( 
 حتديد أهم مشاكل النوعية؛ - ٢اخلطوة  ) ب(
 حتديـد األسـباب األساسية ملشاكل النوعية        - ٣اخلطـوة     ) ج(

 اهلامة هذه؛
 .١ تنفيذ إجراء تصحيحي والعودة للخطوة - ٤خلطوة ا ) د (

  قياس النوعية- ١اخلطوة  )أ ( 

ة مبعـدالت التـباين اليت تنتج عن        ينـبغي أن تعطـي البـيانات اخلاصـ        
نظــام إدارة شــؤون النوعــية تفاصــيل معــدالت التــباين بشــأن كــل مــن  
معـاجل البـيانات األصـلي ومعـاجل البـيانات الـتابع إلدارة شـؤون النوعية              

انظـر أمـثلة عــلى   (بالنسـبة ملـناطق العـد واملواضـيع الــيت خيـتارها الـنظام       
هم التنويه إىل أن هذه ليست      ومن امل ). أعاله “دال”التقارير يف القسم  

 . بالضرورة معدالت أخطاء ولكن مقاييس عدم اتساق يف املعاجلة

تتـيح بـيانات معدل التباين معلومات عن أي جماالت من معاجلة      و
البيانات ال تليب أهداف النوعية ولذا تتسبب يف أداء اخلطوة األوىل من 

 .قياس النوعية

  لنوعيةحتديد أهم مشاكل ا - ٢اخلطوة ) ب(

ميكــن لــنظام إدارة شــؤون النوعــية إعطــاء بــيانات عــن صــورة         
وميكن . التباينات ميكن استعماهلا لتحديد الرموز اليت جيري اخلطأ فيها        

عـرض هـذه البـيانات باسـتعمال تقارير معيارية يف جمموعة متنوعة من              
 . برامج احلاسوب اجلاهزة

ليل بيانات  تتطلـب هـذه اخلطـوة حتديد أهم مشاكل النوعية وحت          و
معـدالت التـباين لتحديد املواضيع واجملاالت املعنية ضمن املواضيع اليت    

ومـن شـأن جتمـيع صـور بيانات الفروقات أن حيدد     . ينـبغي اسـتهدافها   
 . أهم املشاكل املتعلقة بنوعية البيانات بالنسبة هلذه املواضيع

 لذلك، ينبغي . اخلطـوة األوىل هـي حتديـد أكـثر التبايـنات تكرراً           و
 تلك التباينات اليت    حتذف وأن   أن حتـدد التقارير أكثر التباينات ظهوراً      

 ). ١٠ -اً اجلدول رابع(هي أدىن من احلدود الدنيا املعّينة للتكرار 

 تقرير عن التباينات على املستوى التفصيلي  ١٠ – اجلدول رابعاً
 )٣٠> التكرار (

 الرمز الصحيح  الصحيحالرمز غري التكرار النسب املئوية جملموع التباينات

١٢٣٤٥٦ ١٢٣٤٥٧ ٦٥ ٤ 
٢٠٠٠٢٣ ٧٠ ٥  
٨١٠٠٠١ ٣٤ ٢  

  اجملموع الفرعي ١٦٩ 
٢٣٤٦٧٨ ١٣٤٥٦٧ ٦٨ ٤ 
٢٤٥٦٧٩ ٥٥ ٣  
٤٩٨٧٦٥ ٣٥ ٢  

  اجملموع الفرعي ١٥٨ 
 اخل   
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اخلطوة التالية هي النظر يف أي مستوى من التباين ينبغي أن يثري            و
يل املثال، إذا كان ترميز موضوع معّين يعطي        على سب ف. أكثر االهتمام 

 مـن سـت أرقـام، ميكـن القـول أن التبايـنات على مستوى                 مؤلفـاً  رمـزاً 
اجملموعـــة الرئيســـية، أو مســـتوى الـــرقم الواحـــد، أكـــثر خطـــورة مـــن 

عــلى ســبيل املــثال، مــا إذا مت ف. التبايــنات عــلى مســتوى األرقــام الســتة
 تباين كبري أم “كاتـب ” أو“ رمديـ ”ترمـيز مهـنة شـخص مـا باعتـباره      

لذلـك، ميكـن أن يسـفر املـزيد مـن التحلـيل عـن تقريـر كالذي يف                   . ال
 .١١ - اجلدول رابعاً

 تقرير تباينات على املستوى العريض   ١١ - اجلدول رابعاً

 الرمز الصحيح الرمز غري الصحيح عدد املرات النسبة املئوية من جمموع التباينات

٢ ٧٠ ٨ 

٨ ٣٤ ٣ 

 جمموع فرعي ١٠٤ 

١ 

٢ ١ ٦٨ ٧ 

٤ ٣٥ ٣ 

 جمموع فرعي ١٠٣ 

 

 .اخل   
 
املـثال املـدرج أعـاله حمـدد عـلى مستوى الرقم الواحد ويبّين أن               و

ــنات املهــن األصــلية املدرجــة يف اجلــدول الســابق مت       ــثي تباي حــوايل ثل
وأكــثر هــذه  . ترمــيزها مبــا يوزعهــا عــلى جمموعــات رئيســية خمــتلفة      

وهذا . ٢ و   ١ثال هـي بني اجملموعتني الرئيسيتني       التبايـنات صـلة يف املـ      
مـا يوحي بأن معاجلي البيانات يواجهون مشاكل يف التمييز بني هاتني            

 .اجملموعتني

ــية  - ٣اخلطـــوة  )ج(  ــية ملشـــاكل النوعـ   حتديـــد األســـباب األساسـ
 هذهاهلامة 

 من الدورة، هناك حاجة ملعلومات من       ٣لكي يتم القيام باخلطوة     
 . عة من املصادرجمموعة متنو

 استمارات اإلبالغ عن حاالت  ‘١’
العـاملون يف عملـية مـا هـم يف أفضـل وضـع لكـي يسدوا املشورة         

وميكــن تــزويد املعــاجلني   . بشــأن كــيف ميكــن حتســني تلــك العملــية     
واملشرفني باستمارات تقارير عن احلاالت متكّنهم من وصف املشاكل         

أو نظــام معاجلــة أو مؤشــر الــيت يواجهوهنــا يف الــتعامل مــع إجــراء مــا،  
وتعتــرب هــذه االســتمارات أيضــاً أداة ألي اقــتراحات ميكــن أن  . ترمــيز

 . تكون لديهم بشأن كيفية حتسني العملية املعنية

 تقارير املعلومات التقييمية اليت يضعها احملكّم  ‘٢’
حســبما ورد أعــاله، تــتاح للمشــرفني فرصــة إعطــاء معلومــات       

ايـنات فـيما بـني الرمـز الذي يعطونه والرمز           تقييمـية لألفـراد بشـأن التب      
واهلدف الرئيسي لتقارير املعلومات    . الذي يعتقد املشرف أنه الصحيح    

احلاالت اليت مل   م تنبيه معاجلي البيانات إىل      التقييمـية الـيت يضـعها احملكّ      
 . إلجراءات الصحيحةيتبعوا فيها ا

ل يف أنه   مـني تتمث  هـناك مـيزة أخـرى لقـيام املشـرفني بـدور احملكّ            و
سيما إذا   يتـيح هلـم فرصـة الـنظر يف أسـباب ظهور هذه التباينات، وال              
لذلــك، . كــان عــدد مــن معــاجلي البــيانات يقعــون يف اخلطــأ نفســه       

سـيتمكنون مـن إسـداء املشـورة بشأن نواقص التدريب، واإلجراءات،       
وهذا ما ميكّنهم من تقدمي  . وأنظمـة معاجلة البيانات ومؤشرات الترميز     

ات قــيمة يف حتديــد األســباب األساســية للمشــاكل اهلامــة يف مســامهة ذ
ــن خــالل اخلطــوة       ــا م ــتم حتديده ــيت ي ــيانات ال ــية الب ــن دورة ٢نوع  م

 .التحسني املستمر للنوعية

  حتسني النوعيةِفرق ‘٣’

ــول       ــتراح حل ــتحديد واق ــيانات ل ــاجلي ب ــرق مع ــرب اســتعمال ف يعت
ــي    ــاً يف هنــج اإلدارة الكل ــراً هام ــية أم ــية ملشــاكل النوع . ة لشــؤون النوع

وميكن إنشاء فرق مستقلة لكل من العمليات املختلفة يف مركز معاجلة 
 . البيانات

ينـبغي أن يكـون التركـيز يف هـذه الفـرق عـلى إتاحـة آلـية ميكن                   و
. للعــاملني مــن خالهلــا اإلســهام يف حتســني العملــية الــيت يعملــون علــيها

ي البــيانات وينــبغي أن تــتألف فــرق العمــل بصــورة رئيســية مــن معــاجل 
. وبعـض املشـرفني، مـع مديـر من مستوى متوسط يقوم بدور الوسيط             

وينـبغي أن جتـتمع هـذه الفـرق بانـتظام يف البداية مع تقليل عدد مرات       
ــية    ــن املهــم  و. االجــتماع عقــب معاجلــة املشــاكل الرئيســية يف العمل م

تشــجيع املديــرين مشــاركة العــاملني يف هــذه الفــرق والتــناوب بــني        
كـي تتسـىن ألكرب عدد ممكن من العاملني فرصة اإلسهام يف         أعضـائها ل  

 . هذه اللقاءات
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وظـيفة هـذه الفـرق هـي املسـاعدة يف حتديـد األسباب األساسية               و
ملشــاكل النوعــية اهلامــة واقــتراح إجــراءات تصــحيحية ملعاجلــة هــذه        

ــر اســتمارات احلــاالت املذكــورة أعــاله لفــرق     . املشــاكل وميكــن متري
 وينـبغي إعـادة اسـتمارات اإلبـالغ عن احلاالت           .حتسـني النوعـية هـذه     

لــلجهة الــيت أرســلتها يف األصــل، وعلــيها معلومــات ومالحظــات عــن  
كمــا ميكــن ألعضــاء الفــرق لقــاء العــاملني يف جمــاالهتم       . املقــترحات

 . لتحديد املشاكل اليت مل تثر من خالل القنوات الرمسية

 النطاق  ينـبغي أن تكـون مناقشـات فـرق حتسـني النوعـية واسـعة              و
ــة قضــية يعــتقدون أهنــا ذات     ــارة أي وأن يشــعر أعضــاؤها باحلــرية يف إث

ومـن املهـم أن يتاح لكل منهم معلومات عن العملية، إذا طلب          . صـلة 
وإال ملـا كـانوا يف وضـع ميكـنهم مـن اإلسهام مبقترحات سليمة          . ذلـك 

لتحســني العملــية وكــانوا أقــل رغــبة يف اإلســهام يف التحســني املســتمر  
 .للنوعية

ينـبغي توزيـع حماضـر اجـتماعات فـرق التحسني املستمر للنوعية            و
على كافة معاجلي البيانات وإرسال االقتراحات إىل املديرين يف مراكز        

عـند ذلـك ميكن للمديرين النظر يف تلك املقترحات          . معاجلـة البـيانات   
 ).  أدناه٤انظر اخلطوة (

 ١طوة  تنفيذ إجراء تصحيحي والعودة للخ- ٤اخلطوة  )د ( 
ــدورة هــو تنفــيذ إجــراء   ٤اجلــزء األول مــن اخلطــوة    مــن هــذه ال

تصــحيحي  ومعاجلــة األســباب األساســية ملشــاكل النوعــية احملــددة يف   
 . ٣اخلطوة 

قبل تنفيذ أي إجراء تصحيحي، ينبغي النظر ملياً يف تبعات هذه           و
لذلك، .  تاماً وتكون قابلة للتكهن هبا     التغـيريات لكـي يتم فهمها فهماً      

بغي الـنظر يف التغـيريات املقـترحة يف مسـتوى عال من جهاز اإلدارة         ينـ 
وميكــن القــيام هبــذا مــن خــالل إقامــة جلــنة . يف مركــز معاجلــة البــيانات

 . توجيهية إلدارة شؤون النوعية

ميكـن لـلمديرين الـنظر يف معلومـات مـن مصـادر خمتلفة، شاملة                و
ومن املهم أن . القضـايا واالقـتراحات الصادرة عن فرق حتسني النوعية      

يتـيح املديـرون معلومـات تقييمـية يف الوقـت املالئـم هلـذه الفرق بشأن                 
القضــايا املــثارة يف الــتقارير الــيت تــرفعها، فضــالً عــن أيــة إجــراءات         

ويف بعــض احلــاالت، ومــع أن املقــترحات تكــون . تصــحيحية مقــترحة
مثالً، أسباب فنية،   (جديـرة بالبحـث، ال ميكـن تنفـيذها لعـدة أسـباب              

ينبغي بوضوح بيان   و). الـتكلفة أو األثـر السـليب عـلى عملـيات أخرى           
أســباب عــدم تنفــيذ املقــترحات يف املعلومــات واملالحظــات التقييمــية    

 .املرسلة لفرق حتسني النوعية

مــن املهــم اإلقــرار مبســامهات معــاجلي البــيانات واملشــرفني، وإال  و
لتغيريات الواجبة  وينبغي النظر إىل ا   . ميكـن أن ال تسـتمر هـذه املسامهة        

التنفـيذ باعتـبارها أتـت مـن مقـترحات فـرق حتسـني النوعية وليس من                 
 . املديرين

تشـمل أنواع اإلجراءات التصحيحية اليت ميكن أن تكون متاحة          و
 :ما يلي
 تغيريات يف اإلجراءات؛    )أ( 
 تغيريات يف أنظمة معاجلة البيانات؛ ) ب(
 ضايف؛إعادة التدريب أو إتاحة تدريب إ  ) ج(
 مذكرات عن إجراءات حمددة ترسل للعاملني؛  ) د (
 تغـيريات يف مؤشرات الترميز يف العمليات اليت تستعمل          ) هـ(
 .فيها

 هو االستمرار يف قياس النوعية وتقييم       ٤اجلزء الثاين من اخلطوة     و
ومــع حــل أهــم مشــاكل . فعالــية اإلجــراء التصــحيحي الــذي مت تنفــيذه

ج الـدورات وجيـري اسـتهداف أهم جمموعة         النوعـية ، تـتم مواصـلة هنـ        
 . وهذا يؤدي إىل التحسني املستمر يف نوعية العملية. تالية من املشاكل

   التحقق- ٧
اهلـدف من التحقق من بيانات التعداد هو حتديد مشاكل األنظمة           

وهو الفحص . وضـمان جـودة نوعية البيانات من أجل النواتج النهائية       
ــتأكد مـــن أن ال  ــنهائي للـ ــة تلـــيب   الـ ــام املعاجلـ ــنامجة عـــن نظـ ــيانات الـ بـ

 .مواصفات برنامج التنقيح ومتطلبات النواتج
يضـمن الـتحقق مـن البـيانات قبل مغادرهتا مركز املعاجلة إمكان             و

وميكن . تصحيح األخطاء الكبرية واملعتربة ذات أمهية يف امللف النهائي        
ية إلنــتاج اســتعمال هــذا امللــف الــنهائي مبــثابة قــاعدة البــيانات املصــدر 

ومن املهم خلق كافة املواد     . كافـة املـواد الـيت ينـبغي نشـرها وتوزيعهـا           
فالتغـيريات يف امللف املصدري بعد عملية       . مـن ملـف مصـدري واحـد       

التحقق ميكن أن تسفر عن كون املواد من ملفات مصدرية خمتلفة، مما            
 . ميكن أن يؤثر يف البيانات ويف سالمة املواد املنتجة

حقق هــو آخـر فحـص للبــيانات، ينـبغي عـدم اعتــباره     مـع أن الـت  و
ــة البــيانات    ــر عملــية يف دورة معاجل ــم جــداً أن يكــون    . آخ ومــن امله

فهذا يسهل  . الـتحقق عملـية مسـتمرة تواكب كافة العمليات األخرى         
ــنظام       ــا ل ــيذ إصــالحات إم ــن مث تنف ــبكر عــن املشــاكل وم الكشــف امل

ون للتحقق اهلدف نفسه    ويف هـذه الطـريقة، يكـ      . املعاجلـة أو إجـراءاهتا    
وهذا ما يضمن   . بالنسـبة لـنظام املعاجلـة مثلما بالنسبة للبيانات النهائية         

أن مـراحل نظـام املعاجلـة تعطـي نواتـج حسـب مـا هو حمدد، وحسب                  
ويف هـذه الطـريقة، يسـهم بالتحسـني املستمر          . املطلـوب للـنظام الـتايل     

 . لنوعية النظام ونوعية البيانات معا
اً أن يضـم أي اختبار للمعاجلة قبل التعداد عملية          مـن املهـم أيضـ     و
فالتحقق من البيانات يف هذه االختبارات يسهل الكشف املبكر . حتقق

قبل السماح بنظام   ) مثالً، التنقيحات (عن األعراض اليت تبّين املشاكل      
ويعتـرب دور الـتحقق يف حتسـني نظام    . املعاجلـة املـزمع ألغـراض الـتعداد      

فالكشف املبكر عن املشاكل    . ية يف مراحل االختبار   املعاجلـة أكـثر أمهـ     
يسّهل الفحص الدقيق للمشكلة ووضع واختبار احللول هلا، اليت ميكن           

املشـاكل اليت تكتشف    و. االضـطالع هبـا أثـناء معاجلـة بـيانات الـتعداد           
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أثناء معاجلة بيانات التعداد خاضعة لألولويتني املتعارضتني ومها إحكام 
لذلـك، ميكـن أن يكـون مـن الواجب اختاذ قرار            . التوقيـت والتكالـيف   

 . لتصحيح البيانات وحدها دون تصحيح العملية

  البيانات بنودحتديد   )أ ( 
جنباً إىل جنب مع جمال توزيع بيانات التعداد واجملاالت أصحاب          

ــبغي حتديــد مواصــفات    ــنوداملصــلحة احلقيقــية اآلخــرين، ين ــيانات ب  الب
ويتم حتديد كل بند من بنود البيانات       .  منها الـنامجة اليت ينبغي التحقق    

بشـأن القـيم القانونـية حسـب تصـنيف الـنواتج، ما يشكّل الفئات اليت           
، وأية جمموعة بيانات حمددة تستبعد    “غـري منطبق  ”يطلـق علـيها تعـبري       

 .الواحدة منها األخرى
ويـــتم أيضـــاً حتديـــد مشـــاكل البـــيانات املعـــروفة مـــن الـــتعدادات 

مجة عن معلومات تقييمية نامجة عن أنشطة العد، فضالً السابقة، أو النا
 .عن حتديد إجراءات فحصها

  حتديد الطريقة املنهجية ) ب(
جيــب حتديــد إجــراءات وطــريقة الــتحقق لضــمان تغطــية املشــاكل 

ويف كــل مــرة تصــحح فــيها بــيانات أو تغــّير  . واتســاق الــنهج املعــتمد
 نفسه، للتأكد من أن  لسـبب مـا، ينـبغي الـتحقق مـنها، باتباع اإلجراء           
 . اخلطأ قد صّحح وأنه مل تظهر مشكلة جديدة

 إمجال البيانات )ج(
ينـبغي فحـص كافـة بـنود البـيانات للـتأكد من اتساقها ودقتها يف                

ومبا أن التحقق   . كـل فـئاهتا عـلى عدد من مستويات اإلمجال اجلغرافية          
بدأ مع ينبغي أن يسري جنباً إىل جنب مع العمليات األخرى، جيب أن ي

أول جمـاالت العـّد الـيت تكمـل املعاجلـة، وأن يستمر مع إمجاليات أكرب             
وهذه اإلمجاليات تشكّل يف    . للبيانات حسب توفرها ألغراض التحقق    

مثالً، (الـنهاية مـناطق جغرافـية بكامـلها، حسـب مـا حيـدد للبلد املعين                 
 ). مناطق أو واليات

كما يضمن  هـذا يضـمن أن البـيانات يـتم فحصـها عـدة مرات،               و
ــراً ضــروري  . فحــص جمموعــات اجلــداول الكــبرية   ــرب هــذا أم  ألن اًويعت

. اجملموعـات الصـغرية يف اجلـداول قـد ال متـأل كافـة اخلاليـا يف اجلدول             
 املعاجلة اليت تسفر عن     ومشاكللذلـك، ميكـن أن متر أخطاء البيانات،         

. األخطــاء، دون كشــفها حــىت يــتم جتمــيع مقــدار كــبري مــن البــيانات   
ا تصــبح كمــية كــبرية مــن البــيانات جاهــزة للــتحقق، ميكــن أن  وعــندم

يكـون بعض العمليات األّولية قد اكتمل وفرصة تصحيح تلك العملية           
الـيت ظهـر فـيها اخلطـأ قد فاتت أو اعتربت غري جديرة يف ضوء القيود                 

 . املتمثلة يف الزمن والتكلفة

 عداداتما بني التفيتغيريات ال مع بيانات أخرى واملقارنة )د ( 
حيــثما أمكــن ذلــك، مــن املفــيد مقارنــة بــنود بــيانات الــتعداد         

وهذا مهم بصورة خاصة إذا كانت بنود       . واملسـوحات احلديـثة العهـد     
البــيانات املماثلــة قــد مجعــت يف مســح حديــث العهــد أو توفــرت مــن   

وميكــن هلــذا أن يعطــي مؤشــرات عــلى . جممعــات نواتــج فرعــية إداريــة
ــتوقعة، أو أ  ــيريات املـ ــيح التغـ ــاحاًن يتـ ــركات مت  إيضـ ــيريات أو حتـ  لتغـ

 . اكتشافها يف بيانات التعداد

ــيانات    و ــتعدادات، بــني الب ــتحقق مــن التغــيريات مــا بــني ال عــند ال
احلالـية والبـيانات السابقة، من املفيد حتديد مستويات السماح بالنسبة           

فعـلى سبيل املثال، قد يتضمن هذا وضع  . للتغـيريات يف بـنود البـيانات    
 يف املائة يف منو السكان يف   ٥ مساح خبطأ يعادل زائد أو ناقص        مستوى

وميكــن أن يســتند مســتوى الســماح هــذا إىل  . مــنطقة جغرافــية حمــددة
ــناطق    ــنمو الســكاين يف هــذه امل ــتوقعة  لل ــة م وأي منــو . معــدالت عادي

ــن         ــزيد م ــيام بامل ــلى ضــرورة الق ــرب مؤشــراً ع ــنطاق يعت ــذا ال خــارج ه
 . سباب النمو أو اهلبوطاالستقصاءات التفصيلية أل

التغـــيريات يف مكونـــات قـــوة العمـــل، أو يف أنـــواع الصـــناعات و
واملهـن اليت يعمل الناس فيها، تظهر على مر فترات من الزمن يف كافة              

ويعتـرب امـتالك معـرفة مرجعـية عـن أنواع التغيريات اليت             . االقتصـادات 
ــيانات، وأيــن ميكــن أن تظهــر، جــزءاً مــن     ــية ميكــن توقعهــا يف الب عمل

وهـذا يضـمن أن البـيانات املفـرج عـنها ألغـراض التوزيع قد               . الـتحقق 
وهذا هام جداً بصفة    . فحصـت للـتأكد من أهنا تعكس ما حدث فعالً         

خاصـة يف جمـاالت منـو أو هـبوط عـدد السـكان، حيث تطلب بيانات                  
الـــتعداد ألغـــراض حتقـــيق اإلنصـــاف يف توزيـــع األمـــوال واألصـــوات  

 .االنتخابية

لني عــلى الــتحقق يف مركــز معاجلــة البــيانات القــدرة  لــدى العــامو
الالزمـة للحصـول عـلى االسـتمارات، وعلى الكثري من مواد العّد مثل         

وهذا ما جيعل   . سـجالت وخـرائط العداديـن املبّيـنة علـيها الشروحات          
الـتأكد من سبب ظهور تغيري ما، أو حتديد ما إذا كانت هناك مشكلة    

ــيانات الــيت مت مجعهــا، ع  ــية يف هــذه املــرحلة مــن   يف الب ــية أكــثر فعال مل
 . مرحلة الحقة عندما يكون قد مت توزيع النواتج

ينـبغي أن تكـون البـيانات النهائـية اليت يفرج عنها مركز املعاجلة       و
ــة تغــيريات يف      ــة، مــع تفاصــيل أي ــيانات كامل ــنها ب ــتحقق م والــيت مت ال

 . البياناتالبيانات ميكن أن تكون حافلة باملشاكل بالنسبة ملستعملي 

 مشاركة مكاتب املناطق )هـ ( 

. لـبعض هيـئات اإلحصـاء مكاتـب منتشـرة يف مـناطق الـبلد املعين             
وعـادة مـا تكـون لـدى هـذه املكاتـب معرفة أفضل، إن مل تكن معرفة                  

وميكـن استعمال هذه    . اخلـبري، عـن املـناطق اجلغرافـية الـيت توجـد فـيها             
 :اخلربة يف عملية التحقق حسب ما يلي

السـعي للحصـول عـلى املشـورة من مكاتب املناطق قبل               )أ( 
بــدء معاجلــة البــيانات، لــتحديد أيــة تغــيريات معــروفة تؤثــر يف مقارنــة   

عـلى سبيل املثال، قد تشمل هذه التغيريات تنقالت  . مـتغريات الـتعداد   
ــدة أو تغــريات يف      ــية، جممعــات إســكانية جدي ســكانية، جتمعــات عرق

 و إغالق هيئة هي رب عمل كبري؛العمالة يف املناطق مثل فتح أ
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حتديـد مـا إذا كـان مسـتوى النمو أو اهلبوط يف السكان               ) ب(
ــتوقع     ــنمو أو اهلــبوط امل ــتفق مــع مســتوى ال ــتعداد م . أو املســاكن يف ال

وميكـن فعـل هـذا مـن خـالل فحـص نواتـج العد التعدادي لألشخاص                 
مثالً، (واملسـاكن عـلى أصـغر مسـتوى جغـرايف مـن مستويات النواتج               

مــثالً، مــناطق إحصــائية أو (، فضــالً عــن إمجــايل املــناطق )مــنطقة العــد
 ).إدارية

 قضايا تكنولوجيا معاجلة البيانات   -او و

  مقدمة - ١
مـن شـأن جنـاح إدخـال التكنولوجـيا يف طـور معاجلة البيانات أن                

وتعترب طبيعة معاجلة . يكـون له أثر كبري على جناح التعداد بصفة عامة  
ــتعدا ــيانات ال ــيانات ومعاجلــتها  (د ب ) أي، أخــذ كمــيات كــبرية مــن الب

 . مناسبة بصورة مثالية لتكنولوجيا احلاسوب
. الواقـع أن ملعاجلـة بيانات التعدادات عالقة طويلة مع احلاسوب          و

، أقـيم ألول مرة يف      ١، يونـيفاك     جتاريـاً  فـأول حاسـوب أصـبح مـتوفّراً       
ــتعداد األمــريكي يف عــام   ني، أدى ومــنذ ذلــك احلــ . ١٩٥١مكتــب ال

ــن خــالل خمــتلف أجــيال وحــدات املعاجلــة       ــيا م ــتقدم يف التكنولوج ال
الرئيسـية، والـتقدم الكـبري يف اآلونـة األخـرية يف احلاسـوب الشخصي،               
إىل متكـني هيـئات الـتعداد مـن أن تصـبح متقدمة يف الطريقة اليت تعاجل                 

وأدى هـذا إىل زيـادة كفـاءة عملـيات معاجلـة البيانات             . فـيها البـيانات   
فــاءة تكالــيفها، وبالــتايل، وهــو األهــم، أتــاح ملســتعملي بــيانات        وك

 .التعدادات نواتج أفضل من السابق
يتــيح اســتعمال التكنولوجــيا املــتطورة مــثل التكنولوجــيا الناشــئة  و

ســريعاً يف جمــال الصــور والقــراءة الضــوئية للعالمــات إمكانــات كــبرية  
غري أن اهليئات   . اتومـنافع مقـترنة هبـا لعمليات معاجلة بيانات التعداد         

حتـتاج أيضـاً إىل أن ال تغيـب عـن باهلـا فـترات التسـليم الالزمـة والبنية           
األساســـية التكنولوجـــية الالزمـــة، لـــنجاح تنفـــيذ القـــراءة الضـــوئية       

سيما،  وهـناك نـوع حمـدد مـن أنظمة إدخال البيانات، وال         . للعالمـات 
ــات، تناقشــه األقســام التالــ     ــراءة الضــوئية للعالم ــاهالصــور والق . ية أدن

وأتيحـت تفاصـيل عـن هـذه التكنولوجـيا ألهنـا تـتزايد سـالمتها سريعاً                 
ألغـراض عملـيات الـتعداد، وجيري اعتمادها يف العديد من اهليئات يف             

 . ٢٠٠٠جولة تعدادات عام 

   برامج معاجلة البيانات- ٢
ــة      ــية لألنظم ــة التخزين ــدرة عــلى املعاجلــة والطاق ــزيادة يف الق إن ال

واألنظمــة مــن املســتويات   )  Unixمــثالً، نظــام (ســتوى املتوســطة امل
. الدنيا كاحلواسب الشخصية أتاحت فرصاً جديدة للعديد من البلدان         

كمـا أسـهم التخفـيض املـرافق لذلك يف تكاليف هذه األنظمة يف اجتاه               
ــيف املعــتمدة عــلى      ــباهظة التكال ــتعاد عــن األنظمــة ال ــبلدان حنــو االب ال

 .وحدات املعاجلة املركزية
بغـض الـنظر عـن اعتـبارات الـتكلفة، يتـيح احلاسوب الشخصي              و

ــة ســهلة       ــرونة ومهــا أنظم ــن امل ــزيداً م واألنظمــة املتوســطة املســتوى م

 وهــذا مــا أدى إىل تطويــر تطبــيقات براجمــية أكــثر تقدمــاً  . االســتخدام
غري أن اعتبارات إدارة البيانات والشبكات . تعمـل عـلى هـذه األنظمة     
 .ية يف أطوار التخطيط هلذه األنظمةتكتسب مزيداً من األمه
   طرق إدخال البيانات- ٣

ــنظام     ــباره ال ــيانات باعت ــيل، يعــّرف إدخــال الب ألغــراض هــذا الدل
ــق      ــتعداد وخل ــة عــلى اســتمارات ال املســتعمل ألخــذ املعلومــات املدون

مث متـرر ملفـات البـيانات هـذه عـرب عملية ترميز        . ملفـات بـيانات مـنها     
وتشمل . رمـوز تصنيف مطلوبة لنشر البيانات     لـتحويل املعلومـات إىل      

 :أنظمة إدخال البيانات ما يلي
 اإلدخال بواسطة لوحة املفاتيح؛   )أ( 
 القراءة الضوئية للعالمات؛ ) ب(
 الصور الرقمية؛   ) ج(
 القراءة الذكية للعالمات؛  ) د (
 ).مثالً، اإلنترنت( لالستمارات اللكتروينالتخزين ا )  هـ(

 األنظمــة مــيزاته املخــتلفة، وتكالــيفه وآثــاره عــلى  لكــل مــن هــذه
األجهزة والربامج التطبيقية املطلوبة سواء يف مرحلة إدخال البيانات أو   

ميكــن أن يضــم الــنظام الكــامل إلدخــال البــيانات و. يف مــراحل الحقــة
وينصــب التركــيز يف هــذا  .  مــن أكــثر مــن نــوع ممــا ورد أعــاله  مــزجياً

 نظراً ألهنما نوعان    قراءة احلروف ضوئياً  الفصـل عـلى الصور الرقمية و      
جديـدان نسـبياً من أنواع التكنولوجيا املستعملة يف التعدادات، وميكن           
أن ال يكــون بعــض اهليــئات متكّــن يف الســابق مــن احلصــول عــلى قــدر 

 بشأن ما إذا كان استعماهلا كاف من املعلومات يتخذ يف ضوئها قراراً
 . حيقق فعالية التكاليف

أنــواع التكنولوجــيا الناشــئة األخــرى يف جمــال إدخــال   مــن بــني و
البـيانات األجهـزة اليت حتمل باليد ألغراض إجراء املقابالت الشخصية           

مل تناقش هذه التكنولوجيا بأي قدر من التفصيل        . مبسـاعدة احلاسوب  
يف الوقت  و. يف هـذا الدلـيل ألن اسـتعماهلا اقتصـر عـلى االستقصاءات            

ــي  ال, احلــايل ــل التكال ــتخدامها    جتع ــيا اس ــذة التكنولوج ف املصــاحبة هل
 . ألغراض عمليات التعداد أمراً سليماً

 اإلدخال بواسطة لوحة املفاتيح )أ ( 
يف األنظمـة اليت تعتمد اإلدخال مبفاتيح، يقوم العاملون باإلدخال          
الـــيدوي لكـــل مـــن الـــردود الـــيت عـــلى اســـتمارة الـــتعداد يف أجهـــزة   

مـة برامج بسيطة نسبياً وأجهزة  وهـذه الطـريقة تتطلـب أنظ    . حاسـوب 
غري . حاسـوب مـن مسـتويات دنـيا نظـراً لصغر الكميات من البيانات             

 مــن العــاملني أكــرب بكــثري ممــا تتطلــب أنظمــة  أهنــا تتطلــب فعــالً عــدداً 
 أطول  إدخـال البـيانات األوتوماتيكـية، ومـن املـرجح أن تسـتغرق وقتاً             

دوي للبيانات بدالً   ويسـتند قـرار اسـتعمال اإلدخال الي       . إلجنـاز العمـل   
ــياً   ــا جزئ ــيكي هل ــوب  مــن اإلدخــال األوتومات ــزمين املطل  إىل اجلــدول ال

كما ينبغي أن   . واعتـبارات نسـبية تكاليف العاملني وتكاليف األجهزة       
تؤخـذ يف االعتـبار عوامـل أخـرى مـثل مـا إذا كـان مـن املمكـن تنفيذ                     
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نــت وحيــثما كا).  أعــالهألــفانظــر القســم  (تكنولوجــيا أكــثر تقدمــاً
تكالـيف العـاملني منخفضـة والبنـية األساسـية احلاسوبية معتدلة، ميكن             

 . أن يكون اإلدخال مبفاتيح هو الطريقة املثلى
ميكن أن تتطلب هذه األنظمة أيضاً إما معاجلة بعد اجلمع هبدف       و

جتمـــيع نصـــوص الـــردود يف فـــئات تصـــنيفية، أو عملـــية مكتبـــية قـــبل 
 . ب إدخاهلااإلدخال لتحديد فئة التصنيف الواج

 القراءة الضوئية للعالمات ) ب(
تقوم أجهزة القراءة الضوئية للعالمات بقراءة الردود على األسئلة         

 على استمارات “وضع عالمة”مـن الـنوع الـذي حيـتاج اجلواب عليه           
وال يكتشـف اجلهـاز إال وجود أو عدم وجود          . مصـممة هلـذا الغـرض     
ة ردود مكتوبة خبط اليد أو  اإلدخال اليدوي أليالعالمة، وجيب الحقاً  

 . ترميزها بالطرق املستندة إىل مساندة من احلاسوب
 : تشمل ميزات القراءة الضوئية للعالمات ما يليو
ــردود عــلى شــكل عالمــات مكــتوبة يف       )أ(  ــيانات ال أخــذ ب

منوذجياً، تقوم أجهزة القراءة و. إطار أسرع بكثري من اإلدخال مبفاتيح     
 A4 صفحة من قياس     ٧٠٠٠ املتوسط، بقراءة    الضـوئية للعالمات، يف   

 يف الساعة؛
 األجهزة الالزمة رخيصة نسبياً؛ ) ب(
 هذه الطريقة بسيطة اإلعداد والتشغيل نسبياً؛  ) ج(
هـذه التكنولوجـيا جمـّربة جـيداً وهـي تسـتعمل مـنذ عدة                 ) د (

 .سنوات يف العديد من البلدان
 : يليمساوئ القراءة الضوئية للعالمات تشمل ما و
  يف عملية املعاجلة؛ تتطلب الدقة   )أ( 
 القيود على نوع احلرب والورق الذي ميكن استعماله؛ ) ب(
  يف قص صحائف الورق؛  تتطلب الدقة  ) ج(
 القيود على شكل تصميم االستمارات؛  ) د (
ــنة عــلى     ) هـ( اشــتراط أن تكــون العالمــات يف اإلطــارات مبي

 الرصاص املالئم؛ الوجه الصحيح بقلم احلرب أو
) ب( و  )أ( الـتكلفة اإلضـافية الكـبرية املرتـبطة بالبـنود       ) و (

 .  أعاله)ج( و
اسـتمارات القـراءة الضـوئية للعالمـات ميكـن أن يضع العالمات            و

 أو ميكــن أن يقــوم ،ســئلة أو جمــري املقابلــة ألعلــيها إمــا اجمليــب عــلى ا 
رات التعداد على العاملون يف مركز معاجلة البيانات بنسخها من استما

ــراءة الضــوئية   ــية للنســخ يف    . صــحائف ورق الق ــريقة الثان ــري أن الط غ
 .  لألخطاءاملكتب تعترب غري متسمة بالكفاءة ومصدراً

 الصور الرقمية  )ج(
أجهــزة الصــور الرقمــية مماثلــة مــن حيــث عمــلها ألجهــزة القــراءة  

ح، الضوئية للعالمات ولكنها تستعمل كامريات رقمية، أو أجهزة مس        

ــتمارة   ) أو الصــورة(ألخــذ الرســم   ومــع أن . لكــل صــفحة مــن االس
إجــراءات مســح االســتمارات مماثلــة لإلجــراءات املســتعملة يف القــراءة  

 النواتج خمتلفة حيث أن عملية املسح تعطي        إال أن الضـوئية للعالمات،    
، بيــنما ال تعطــي عملــية القــراءة  )أو ملــف بــيانات، اختــيارياً  ( صــوراً

ــيانات الضــوئية للعال ويســتعمل ملــف الصــور  . مــات ســوى ملفــات ب
. “على الشاشة ” يف عملية معاجلة     الـناجم عـن التصوير الرقمي الحقاً      

ة الكتروني، يشري العاملون إىل صور   “على الشاشة ”يف عملـية املعاجلـة      
وتتمــثل مــزايا املعاجلــة عــلى  . عــلى الشاشــة بــدالً مــن اســتمارة ماديــة  

ن ختفـيض اسـتعمال الـورق حيــث    الشاشـة بإمكـان حتقـيق وفـورات مــ    
.  عــن االســتمارات الفعلــيةميكــن اســتعمال الصــور االلكترونــية عوضــاً

 .   وتعترب املعاجلة على الشاشة أكثر كفاءة وإنتاجية بنسبة العامل

 بصفة عامة، ميكن لنظام التصوير الرقمي أن يضم بسهولة مزجياً         و
يف القراءة الضوئية   من الردود باستعمال العالمات يف اإلطار املستعمل        

. للعالمـات مـع عـرض النصوص املكتوبة لكي يقوم العاملون مبعاجلتها         
غــري أن التصــوير الــرقمي عــادة مــا يكــون الســابق لــنظام قــراءة ضــوئية 

 . للعالمات أكثر تطورا

 القراءة الذكية للعالمات  )د ( 

ــرقمي  تعتــرب القــراءة الذكــية للعالمــات امــتداداً   ــنظام التصــوير ال  ل
 . وصوف أعالهامل

، جتري معاجلة   (scanner)بعد مسـح االسـتمارات جبهـاز املسح         فـ 
الصــور بــربنامج قــراءة ضــوئية واحــد أو أكــثر، يقــوم بعدهــا بفحــص    
مواقـع الـردود هبـدف تفسـري األسـئلة مـن نوع العالمات يف اإلطارات         

 ما كتبه اجمليب على األسئلة      “إدراك” و ،)القـراءة الضـوئية للعالمات    (
املقابلــة يف حقــول النصــوص املقــّيدة، وتــرمجة ذلــك إىل قــيم  أو جمــري 

كمــا ميكــن معاجلــة قضــبان  الــرموز  ). قــراءة ذكــية للعالمــات(نّصــية 
 .بواسطة برامج احلاسوب هذه اليت تقرأ العالمات ضوئياً

ــاً و ــّين الشــكل رابع ــراءة   ٤ - يب  كــيف ميكــن أن يعمــل نظــام الق
 .التعدادالذكية للعالمات يف بيئة معاجلة بيانات 

  (Scanning)املسح  ‘١’
يف املـثال املـدرج أعـاله، تتم معاجلة استمارات التعداد من خالل              

 يــأخذ صــورة لكــل صــفحة مــن اســتمارة الــتعداد،  (scanner)ماســح 
 .ويعطي ملفات صور

عقـب أخـذ صـور لكافـة االسـتمارات يف عبء عمل من حجم         و
زيــنها يف ، جيــري خت)ميكــن أن يكــون أصــغر مــن مــنطقة عــد (مناســب 

أمـا االستمارات نفسها فتوضع يف  . الشـبكة وبـدء مجـع البـيانات مـنها         
مسـتودع، وال يـتوقع أن حيـتاج إليها ألغراض مرجعية إال بقدر يسري،      
بيـنما يـتم نقـل الصور ألماكن خزن بقرب أجهزة احلاسوب مع نسخ              

  . إسناد خارج املوقع
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 ءة الذكية للعالماتهيكلية نظام املعاجلة بالقرا   ٤ - الشكل رابعاً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القراءة الضوئية ‘٢’
 البيانات من   “قراءة”اخلطـوة األوىل يف عملـية مجـع البيانات هي           

 عملية حتديد أية ردود يف اإلطارات اليت توضع         وهذه أساساً . صـورها 
د املكـتوب باليد إىل قيم     فـيها العالمـات، فضـالً عـن حماولـة تـرمجة الـر             

 “engine”ويقـوم بـرنامج حاسوب، غالباً ما يشار إليه باسم           . نّصـية 
يقـوم هـذا الربنامج مبعاجلة البيانات اخلام القادمة من    و. مبعاجلـة الصـور   

 تشـري إىل مـدى ثقة   االسـتمارة باسـتعمال مسـتويات ثقـة حمـددة سـلفاً       
إجراء هذه العملية   وميكن  . الـربنامج مـن أن احلرف الذي قرأه صحيح        

 . بطريقة الدفعات على حواسب شخصية أو شبكية
الطريقة . حتـدث قـراءة احلروف عادة باستعمال إحدى طريقتني        و

لكل حرف  ) histogram(األوىل تسـتند إىل خلـق رسم بياين نسيجي          
من الرسوم البيانية   ) جمموعة أحرف  (ومقارنـته مبجموعـة حمددة مسبقاً     

يل أوجــه التشــابه بــني املدخــالت والرســم   مث جيــري تســج . النســيجية
البـياين النسـيجي جملموعة األحرف وتتم القراءة على أساس أن احلرف            

أما . املعـين هـو الـذي حيـرز أعـلى درجـة مـن التماثل يف عملية املقارنة                 
الطــريقة الثانــية، الــيت تشــبه إىل حــد مــا جمموعــات الرســوم البيانــية         

رف املدخــل إىل عــدد مــن النســيجية، فهــي تشــمل تقســيم صــورة احلــ 
، وتقـارن هـذه املكونـات مـع جمموعة حروف معدة مسبقاً     . املكونـات 

واحلــرف الــذي حيــرز أعــلى درجــة مــن الــتماثل هــو الــذي ينــتج عــن    
 .القراءة

 التصليح والتحقق األوتوماتكيان ‘٣’
احلقــول الــيت عــلى اســتمارة الــتعداد وحتــتوي عــلى حــروف ال       

ة الضوئية ميكن نقلها إىل عملية تصليح     يقـرؤها الربنامج اخلاص بالقراء    
وتسـتخدم هـذه العملية يف مسعى لتخفيض التصليح من          . أوتوماتيكـية 

الـالزم بشـأن احلـروف غـري القابلة     ) أدنـاه ) ٤(انظـر   (جانـب العـاملني     
وتشـمل هـذه العملـية عـادة اسـتخدام جـداول حبث             . للقـراءة الضـوئية   
 .  نّصياًمعجمية وتنقيحاً

 احلروف  ل، قد يقرأ برنامج القراءة الضوئية معظم      عـلى سـبيل املـثا     ف
وميكن . يف رد ما على سؤال عن مكان والدة شخص ما         ) إال واحداً (

 تشري إىل   -*-  حيث “و-*-فانوا”أن تكـون احلـروف يف النص هي         
وعــند ذلــك ميكــن متريــر هــذا . حــرف مل يــتمكن الــربنامج مــن قــراءته

وهو يف هذا   . املعينالـنص عـرب معجم متصل بصورة خاصة باملوضوع          
فـإذا كان النص يقابل مدخال واحدا       . املـثال قائمـة أمسـاء بلـدان العـامل         

يف املعجـم تـتماثل فـيه كافـة حروف النص املراد مقارنته، بغض النظر                
. عن احلرف الناقص، فإنه ميكن عندها حتديد احلرف الناقص يف النص          

ذا يصبح الرد    وب “ت”ويف هـذا املـثال، حيدد احلرف الناقص باعتباره          
 .“فانواتو”

بــل ينــبغي . ينصــح بعــدم اســتعمال معجــم عــام يف هــذه العملــية و
. اسـتعمال معـاجم خمتلفة موضوعة خصيصاً  ألغراض مواضيع التعداد      

اإلدخال جبهاز املسحمستودع االستمارات ستمارات نفسهاالا

 القراءة الضوئية

 تصليح أوتوماتيكي

تصليح من قبل العامل

الستماراتمستودع ا

 ترميز أوتوماتيكي

ترميز مبساعدة 
احلاسب أو ترميز 

 مكتيب

 االستمارات من اهليئة

ملفات البيانات 
للمعاجلة الحقاً

 ملفات البيانات

 ملفات الصور
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عـلى سـبيل املـثال، ينـبغي مقابلة الردود املتعلقة باملهن مبعجم ال يضم               ف
فهذه الطريقة . سـوى أمسـاء املهـن النموذجـية الـيت تظهر يف البلد املعين        

عـادة مـا تكـون أفضل بشأن املواضيع البسيطة، اليت تنطوي على عدد              
وميكن . صغري من الردود املمكنة، كاسم البلد الذي ولد فيه الشخص         

أيضــاً اســتخدام هــذه العملــية بشــأن حقــول األرقــام كالــرموز الــربيدية 
 .الرقمية حيث القيم املمكنة معروفة

 ملون التصليح الذي جيريه العا ‘٣’
بالنسـبة لـلحروف اليت ال يستطيع برنامج القراءة الضوئية قراءهتا،       
أو اليت تعطيها عملية التصليح األوتوماتيكية، هناك حاجة للتصليح من    

ففي ). “اإلدخـال من الصورة   ”يعـرف أيضـاً باسـم       (جانـب العـاملني     
هــذه العملــية، يقــوم العــاملون بفحــص كــل مــن صــور هــذه احلــروف  

ــرنامج    مبفــردها وإمــا  ــيه ب أهنــم يؤكــدون أو يصــححون مــا تعــّرف عل
وينـبغي عـدم إجـراء العـاملني للتصليح إال يف حقول            . القـراءة الضـوئية   

، مع نقل صور    حمـددة هلـا احـتمال عال يف أن يتم ترميزها أوتوماتيكياً           
ــيز    ــية الترم ــول األخــرى مباشــرة لعمل ــتم   . احلق ــن املهــم أيضــاً أن ي وم

 . قميةاإلصالح التام للبيانات الر
يتـيح بعـض األنظمـة طـرق تصليح أخرى، ميكن أن تزيد سرعة              و

 خيارات، بدالً من ذلك، تسهل التحقق من        يتيحهـذه العملـية، أو أن       
 . كافة الردود على احلقول الرئيسية

عــندما يقــرأ نظــام البحــث املعجمــي كافــة احلــروف أو يقــوم        و
 إىل عملــيات العــاملون بإجــراء التصــليح الــالزم، ميكــن متريــر البــيانات 

 ).  أدناه٤انظر القسم (الترميز األوتوماتيكي واليدوي 

 مزايا القراءة الذكية للعالمات    ‘٥’
مـن املمكـن توقّـع أن يتـيح نظـام القـراءة الذكـية للعالمـات املزايا                

 : التالية
ــيجة ختفــيض عــدد       )أ(  ــورات يف الرواتــب نت ــيق وف ــتم حتق ي

ــيز الـــردود، ن  ــيز  العـــاملني الالزمـــني لترمـ ظـــراً ألن مـــن املمكـــن الترمـ
األوتوماتيكي جلزء من الردود املكتوبة خبط اليد دون تدخل من البشر        

 ؛) أدناه)ج(٤انظر القسم (
ميكن حتقيق وفورات إضافية من خالل الزيادة احملققة يف          ) ب(

. الكفـاءة باسـتعمال الصـور االلكترونـية بـدالً مـن االستمارات نفسها             
وفــــورات نتــــيجة عــــدم احلاجــــة لــــنقل وهــــذه الوفــــورات تشــــمل ال

االسـتمارات، والـزيادة الـيت ميكـن أن تتحقق يف اإلنتاج نتيجة رجوع              
 العاملني يف الترميز إىل الصور وليس االستمارات نفسها؛

ــات يف      ) ج( ــاملني ختفيضـ ــيف العـ ــيض تكالـ ــن ختفـ ــنجم عـ يـ
مثالً، البحث عن عاملني، العاملون اإلداريون      (تكاليف أخرى متنوعة    

 ؛)ساندون وتكاليف أجرة املباينامل
يتـيح الترمـيز األوتوماتيكي حتسينات يف نوعية البيانات،           ) د (

 نتيجة ضمان اتساق معاملة الردود املتطابقة؛

ميكـن ختفـيض الوقـت الالزم ملعاجلة البيانات نتيجة للطبيعة          )  هـ(
يف وهــذا ميكــن أن يــؤدي إىل ختفــيض كــبري . األوتوماتيكــية هلــذه العملــية

الوقـت الـالزم لإلفـراج عـن نتائج التعداد لصاحل مستعمليها، وبذا يتحقق              
 ؛)أي، إحكام التوقيت(عنصر هام من عناصر جودة نوعية البيانات 

 عــدم احلاجــة إىل أن يكــون تصــميم االســتمارة خاضــعاً   )  و (
 لقيود صارمة كاليت تتطلبها عملية القراءة الضوئية للعالمات؛

 ؛اج الورق أكثر تقدماًتصحيح اعوج )  ز (
بعـض األنظمـة ال حتـتاج إىل ألـوان خاصة الستعماهلا يف             )  ح(

، )مع أن األلوان تساعد فعالً يف ختفيض حجم الصور        (عملـية الطباعة    
شـاملة اإلطارات السوداء    (نظـراً لسـهولة إلغـاء القـيم املسـبقة الطـباعة             

 ).حول الردود املؤشر عليها بعالمات

  الذكية للعالماتمساوئ القراءة ‘٦’
 :املساوئ املرتبطة باستعمال القراءة الذكية للعالمات هي كما يلي

ارتفـاع تكالـيف األجهـزة واملعـدات نظراً لطبيعة وتقدم              )أ( 
كما أن الصور اليت يتم خلقها تضيف كثرياً حلجم         . األجهـزة املطلوبـة   

 البيانات، مما يضيف أيضاً إىل تكاليف األجهزة؛
ــتبدال ) ب( ــية    اسـ ــر يف نوعـ ــن أن يؤثـ ــذي ميكـ ــروف، الـ  احلـ

وهذا هو اجملال الذي يعطي فيه برنامج القراءة الضوئية قيمة          . البـيانات 
على سبيل املثال، حني ف. للحرف خمتلفة عن الرد الذي على االستمارة

 بينما الرقم الذي على االستمارة هو يف الواقع         ٤يعطـي الـربنامج رقـم       
بـرامج احلاسـوب حالياً أن برامج       ويصـرح معظـم شـركات إنـتاج         . ٩

 يف  ١القـراءة الـيت ينـتجوهنا تعطـي معدالت إبدال أقل من، أو تعادل،               
ــام  ــة بالنســبة لألرق ــار هــذا     . املائ ــر آث ــبغي عــدم خبــس تقدي ــه ين غــري أن

فهــو يتســبب يف مشــكلة لــلحقول احلــرجة كالســن حيــث ال . اإلبــدال
نظمــة تعطــي  وهــناك فعــالً أ . ميكــن أن جيــرى تنقــيح يف احلقــل نفســه  

  يف حقول حمددة ينبغي التحقق منها؛“الثقة”استجابة كاملة 
عملـية ضـبط بـرنامج القراءة حبيث حتدد مستويات الثقة             ) ج(

) ٩ كرقم   ٩مثالً، الرقم    ( حمدداً مبـا جيعـل الـربنامج يقـرأ حرفا أو رقماً          
وميكـن تعديـل هـذه املستويات مبا جيعل الربنامج          . عملـية بالغـة األمهـية     

ل املــزيد مــن احلــروف أو األرقــام ولذلــك يتطلــب قــدراً أقــل مــن    يقــب
غــري أن مســتويات الــثقة الــيت يــتم حتديدهــا تؤثــر يف  . التصــليح املكــتيب
نتـيجة إبدال احلروف واألرقام، إذا كانت املستويات   (نوعـية البـيانات     

نتـيجة ضرورة تصليح العاملني   (والـتكلفة   ) منخفضـة أكـثر مـن الـالزم       
وينبغي اختبار القيم ). انـت املسـتويات أعلى من الالزم      للـنواتج، إذا ك   

 بعناية لتحقيق التوازن املخطط املطلوب بني النوعية ونواتج التكلفة؛
لكي تتم قراءة الردود املكتوبة خبط اليد ينبغي أن تكون            ) د (

 مكـتوبة يف مسـاحة حمددة للرد، كما ينبغي أن يكون خط اليد ملتزماً             
 :بيل املثالمبعيار حمدد، على س

ح ة س ا ى  م ل ع ل  ث ا  م
ح د د ة   ل م ل ر د  ا  ا



 ١٥٥

يعتــرب تصــميم الشــبكة وقدراهتــا بــالغي األمهــية بالنســبة  و ) هـ(
فاسـتعمال الصـور الرقمـية ميكـن أن يتطلب املاليني           . للعملـية بكامـلها   

مـن امللفـات اإلضـافية يف كافـة أجـزاء الشـبكة، ممـا ميكن أن يستهلك                  
قـراص التخزين تصل إىل آالف الغيغابايت مقارنة حبلول  مسـاحة مـن أ   

 . أخرى كالقراءة الضوئية للعالمات
الوفـورات املـتوقعة مـن عملـيات الترمـيز األوتوماتـيكي       و )  و (

 عمــا هــو قــد ال تــتحقق نتــيجة اخنفــاض معــدالت الترمــيز أوتوماتيكــياً
 متوقع؛
ز ميكـــن أن تظهـــر أخطـــاء نظامـــية يف عملـــية الترمـــي     و )  ز (

 األوتوماتيكي تؤثر يف نوعية البيانات؛
قــد ال تكــون هــناك جمموعــات أحــرف وأرقــام مناســبة و ) ح(

 بالنسبة لبعض البلدان؛
ــس     و )  ط( ــور هواجـ ــزين الصـ ــتعمال وختـ ــثري اسـ ــن أن يـ ميكـ

 .اخلصوصية يف أذهان اجمليبني على األسئلة

 إدارة املخاطر ‘٧’
ديدة نسبياً مل ختضع    تعتـرب القـراءة الذكية للعالمات تكنولوجيا ج       

إال إىل اختبارات حمدودة يف عمليات التعداد، ولذا تنطوي على خماطر           
. أكـرب ممـا تـنطوي علـيه أنـواع التكنولوجـيا األخـرى املثبـتة بالتجارب               

ــزمع اعــتماد هــذه       ــبلدان الــيت ت ــك، مــن املهــم جــداً أن ال تقــوم ال لذل
وينبغي . ات صارمةالتكنولوجيا باعتمادها إال بعد تنفيذ برنامج اختبار

اسـتعمال تكنولوجـيا القراءة الذكية للعالمات       أن جنـاح    عـدم افـتراض     
ــدة،       ــا، أو يف جمموعــة إحصــائية واح ــد م ــام يف بل ــاواألرق  مناســبة أهن

 . لعمليات التعداد يف بلد آخر
إذا اعـتمدت الـبلدان فعـالً تكنولوجـيا القـراءة الذكية للعالمات             و

ومن .  املـتعلقة هبـذه التكنولوجيا بعناية      واألرقـام، ينـبغي إدارة املخاطـر      
 : بني استراتيجيات إدارة املخاطر اليت ميكن اعتمادها ما يلي

ختفــيض مســاحات الــرد يف القــراءة الذكــية للعالمــات         )أ( 
 واألرقام قدر اإلمكان؛ 

وضـع حـد ألثـر إبـدال األحـرف واألرقـام على مواضيع               ) ب(
 :حرجة مثل السن من خالل

عــاملني بالتصــليح بفحــص نتــيجة قــراءات هــذا      قــيام ال ‘١’
 املوضوع؛

إدخـال حقـول وضـع العالمـات مـن أجل هذه املواضيع              ‘٢’
 كما يف القراءة الضوئية للعالمات؛

اسـتعمال قوائـم الـردود الشـائعة واحلقول اخلاصة بوضع            ) ج(
عالمـات القــراءة الضــوئية للعالمــات بالنســبة لــبعض املواضــيع مــع فــئة  

  تسمح للمجيبني على األسئلة بكتابة ردودهم؛“رىأخ”حتت عنوان 
ميكـن أن يسـتعمل بـرنامج القراءة الضوئية أسئلة إضافية             ) د (

هبدف ) التنقيح بني احلقول  (عـلى اسـتمارة الـتعداد ألغـراض املرجعـية           

عـلى سبيل املثال، إذا كانت على       ف. ختفـيض إبـدال األحـرف واألرقـام       
د وعن السن، ميكن استعماهلا كنقاط      االسـتمارة أسئلة عن تاريخ امليال     

غـري أنـه على نقيض البيانات اليت يف االستمارات اإلحصائية           . مرجعـية 
مـور املالـية، فـإن البـيانات الـيت عـلى استمارات التعداد ال               ألاملـتعلقة بـا   

 تسمح هبذه املرجعية يف احلقول؛
النـتائج النامجة عن قراءة احلقول احلرجة ميكن إخضاعها        )  هـ(
ويات ثقـة أعـلى مـن املعـتاد يف بـرامج القـراءة أو قـيام العاملني يف                 ملسـت 

 التصليح بالتحقق منها بالرجوع إىل الصور؛
 فحص نوعية الصور الرقمية؛ )  و (
 مـن كافـة العملـيات لضـمان سالمة          أخـذ عّيـنات يدويـاً      ) ز (

 .العمليات وقياس معدالت اخلطأ
لذكية للعالمات  ، يـؤدي اعـتماد القراءة ا      بصـفة أكـثر عمومـاً     و

واألرقــام إىل زيــادة ضــرورة توخــي العــناية يف إدارة النوعــية مقــابل  
ــتكلفة ــبولة املمكــنة   . ال ــثقة املق ــيم مســتويات ال ــبغي تقي العــامل (وين

طوال دورة تطوير الربنامج هبدف تقدير      ) الرئيسـي يف حتديـد الدقـة      
األثــر املقــابل عــلى معــدالت اإلبــدال وتكلفــة عــبء التصــليح لكــي 

وينبغي صقل نظام القراءة الذكية     . ن حتديد أفضل توازن بينهما    ميك
اليت (للعالمـات واألرقـام لكـي يـتم حتديد أفضل توازن بني النوعية               

أثناء ) تكلفـة تصـليح األحـرف أو األرقام       (والـتكلفة   ) تقـاس بالدقـة   
وينــبغي أن تشــمل خطــة عملــيات مراكــز معاجلــة   . عملــية الــتطوير

ــيانات خططــاً  ــّيم باســتمرار مســتويات    لرصــد ضــبط الب  النوعــية تق
ــثقة يف بــرنامج     إبــدال األحــرف واألرقــام، مــع تعديــل مســتويات ال

 . القراءة عندما يقتضي األمر ذلك
ينـبغي إدارة عـبء العمـل اخلاص بالتصليح لكي ال هتدر املوارد             و

ــيات       ــة معاجلــتها يف عمل ــن األرخــص تكلف ــيت م ــردود ال يف تصــليح ال
 .  مكتبيةمبساعدة حاسوب أو عملية

تعتـرب كفايـة طاقـة الشـبكة أمـراً بالغ األمهية بسبب كرب عدد               و
ولكي يتم ختفيض حجم    . وأحجـام امللفـات املتعلقة بالصور الرقمية      

إســـــقاط ”هـــــذه امللفـــــات، ميكـــــن اســـــتعمال أســـــلوب يســـــمى 
. وهـو عملـية إزالة النص األسود املعروف من الصور         . “االسـتمارة 

 إسقاط االستمارات إىل ختفيض     ويف بعـض احلاالت، أدى استعمال     
ــا األصـــلي   ــثالً، مـــن (حجـــم امللفـــات إىل عشـــر حجمهـ  ٤٥٠٠مـ

كمـا ميكن استعمال إلغاء األلوان      ).  غيغابايـت  ٤٥٠غيغابايـت إىل    
 .من على استمارات التعداد أن يساعد يف ختفيض حجم امللفات

 االستمارات االلكترونية ) هـ(
 فرصــة الــتخزين  أتــاح التوســع يف خدمــات اإلنترنــت حديــثاً    

ــذا الوســط     ــن خــالل ه ــتمارات م ــياً  . االلكــتروين لالس ــوم حال ويق
العديـد مـن املؤسسـات، سـواء يف القطـاع العام أو القطاع اخلاص،              
بــتطوير أنظمـــة أوتوماتيكـــية ألخـــذ معلومـــات مـــن خـــالل شـــبكة  

 .اإلنترنت
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يتـيح اسـتعمال اإلنترنـت فرصـاً لـبعض جوانب عمليات التعداد             و
رية ألغــراض معاجلــة البــيانات نظــراً لتخفــيض املــوارد وهلــا جاذبــية كــب

 .الالزمة ملناولة االستمارات، وأخذ وترميز البيانات
غـري أنـه يف أثـناء كـتابة هـذا الدلـيل، استقصى العديد من البلدان                 
اسـتعمال اإلنترنـت للـتخزين االلكتروين الستمارات التعدادات ولكن          

 :وأسباب ذلك ما يلي. رفضت هذه الفكرة
يتطلـب هـذا احلـل أن يكـون لـدى اجمليـب عـلى األسـئلة            )أ( 

ولكن حىت يف البلدان . جهـاز حاسـوب واتصـال مـع شـبكة اإلنترنـت        
 يف املائة يف الفترة السابقة      ٣٠املـتقدمة ال يـزيد انتشـار اإلنترنـت على           

 ؛ ٢٠٠٠جلولة تعدادات 
ــئلة   ) ب( ــلى األس ــبني ع ــبع    ف. إدارة اجملي ــثال، تت ــبيل امل ــلى س ع
 ًالقة أي مـن األسر املعيشية قامت بالرد مرة واحدة فقط يعترب جما       حقـي 

 للقلق؛
اهلواجس األمنية فيما يتعلق بنقل البيانات على اإلنترنت          ) ج(

 وإتاحة االتصال اخلارجي الواسع النطاق بشبكات هيئة التعداد؛
ألنـه ال يتم تقدمي   (ضـرورة تطويـر أنظمـة معاجلـة نظـرية             ) د (

والتعقيدات املرتبطة بتجميع ) ات مـن خـالل اإلنترنـت    كافـة االسـتمار   
 .البيانات من مصادر خمتلفة

ــربجمية املتصــلة     ــيقات ال ــر التطب غــري أن اســتعمال اإلنترنــت وتطوي
وقـــد ترغـــب اهليـــئات يف رصـــد هـــذه . بذلـــك يـــتزايد بســـرعة فائقـــة

الـتطورات عـن كثـب الغتـنام الفـرص الـيت قـد تسـنح نتيجة لذلك يف                   
 . املستقبل

  الترميز - ٤

 تصنيفية ملختلف الردود املكتوبة على      تعطـي أنظمة الترميز رموزاً    
) ب( كتابـية،   )أ( وميكـن هلـذه األنظمـة أن تكـون     . اسـتمارة الـتعداد  

 من األنواع    مزجياً ) د ( أوتوماتيكية أو    ) ج(مبسـاعدة مـن حاسـوب،       
 .الثالثة
  )أ(  ميكـن ألنظمـة الترمـيز اسـتعمال طـرق ترميز خمتلفة، شاملة     و

 . املتصلة) ج(املركّبة و ) ب(البسيطة، 
ميكن استعمال املقابلة البسيطة بشأن املواضيع اليت يكون الترميز     و

. بشأهنا بسيط وحمدود بالرجوع إىل سؤال واحد على استمارة التعداد     
ومـن األمـثلة على هذا موضوع مكان امليالد، حيث ميكن مقابلة عدد             

يف الرد مع قائمة أجبدية     ) لمة أو اثنتني  مـثالً، ك  (حمـدود مـن الكـلمات       
 .بسيطة
. يسـتعمل الترمـيز املركـب بشـأن مواضـيع أكـثر تعقـيداً كاملهنة              و

ولترمـيز هـذه املواضيع، ميكن أن تكون هناك حاجة للرجوع إىل أكثر     
على سبيل املثال، ميكن ترميز     ف. مـن سؤال واحد على استمارة التعداد      

. الرجوع إىل السؤال اخلاص بعنوان املهنةبعض الردود املتعلقة باملهنة ب    
 كبرياً من الردود ال ميكن ترميزه إال بالرجوع إىل          غـري أن هـناك عـدداً      

أو /أســـئلة أخـــرى عـــلى اســـتمارة الـــتعداد مـــثل املهـــام الـــيت تـــؤدى و
 .الصناعة
بشأن )  اهلرمي ويدعى أحياناً (يسـتخدم أسـلوب الـتقابل املتصل        و

ي عــندها احلصــول عــلى مســتويات املواضـيع الــيت يكــون مــن الضـرور  
وهذه هي . خمـتلفة مـن التفاصـيل قبل أن يصبح من املمكن إعطاء رمز           

عــلى ســبيل املــثال، ف. الطــريقة الــيت يشــيع اســتعماهلا يف ترمــيز العــناوين
ميكـن للعـامل عـلى املعاجلـة بـدء البحـث عـلى مسـتوى جغـرايف واسع                   

ل على هذا املستوى ، وبعد التقاب)مـثالً، إقلـيم أو رمز بريدي      (الـنطاق   
مثالً، منطقة، مدينة، شارع،    (جيـري املضـي إىل املـزيد مـن املسـتويات            

، حســب الضــروري، للتوصــل إىل رمــز )وحــىت رقــم املــبىن يف الشــارع
 . تصنيفي
بغــض الــنظر عــن الــنظام املســتعمل، تعــتمد كافــة األنظمــة عــلى  و

وهــذه الفهــارس هــي قوائــم مــن ردود منوذجــية مــن   . فهــارس الترمــيز
. املـرّجح أن تكـون عـلى اسـتمارة الـتعداد وهلا رمز تصنيفي مرتبط هبا             

واجلديـر بالذكـر بشـأن هـذه الفهارس أهنا ينبغي أن تستند إىل ما يبلغ                 
عــنه اجمليــبون عــلى األســئلة ولــيس ببســاطة االشــتمال عــلى الفــئات يف  

ينــبغي اعتــبار الفهــارس كخــريطة تســّهل تصــنيف  و. هــيكل التصــنيف
ال يعطي اجمليبون على األسئلة    و. ل التصـنيف املخـتلفة    الـردود يف هـياك    

أجوبـة بلغة التصنيف بل بلغة احلياة اليومية، وهذا ما ينبغي أن تعكسه          
 . الفهارس
لنوعــية الفهــارس الــيت توضــع أثــر مباشــر عــلى كــل مــن نوعــية    و

وينـبغي عدم خبس اجلهود والوقت     . البـيانات وكفـاءة عملـية معاجلـتها       
 الفهـارس وإتاحـة وقـت تسـليم كاف يف خطط            الالزمـني لوضـع هـذه     

وهذه الفهارس ليست ثابتة بل     . الـتعداد بشأن هذه املهمة ذات الشأن      
 . ينبغي حتديثها أثناء معاجلة البيانات لتلبية احتياجات الردود اجلديدة

 كتابة )أ ( 
يـنطوي الترمـيز كـتابة عـلى قـيام معاجل البيانات مبقابلة الرد الذي               

تعداد بالـردود املتضـمنة يف فهرس أو أكثر يشار إليها           عـلى اسـتمارة الـ     
مث يقوم معاجلو البيانات بنقل الرمز املعين من . عادة باسم دفاتر الرموز 

. دفـتر الـرموز إىل االسـتمارة توطئة إلدخال البيانات يف مرحلة الحقة            
وهـذه العملـية الكتابـية مملة وميكن أن تسفر عن أخطاء أكثر مما تسفر               

باســتعمال هــذه الطــريقة، ميــيل معــاجلو و.  الترمــيز األخــرىعــنه أنــواع
البـيانات أيضاً إىل االتكال على ذاكرهتم  ألغراض الترميز مما ميكن أن            

 . يسفر عن املزيد من األخطاء

  الترميز مبساعدة من احلاسوب )ب(
هــذه الطــريقة تشــمل معــاجلي بــيانات يســتعملون أنظمــة حموســبة  

وتستعمل فهارس مماثلة لليت تستعمل يف   . زللمسـاعدة يف عملـية الترمـي      
ويقوم معاجل البيانات عادة . الترمـيز كـتابة ولكنها مدخلة يف حاسوب      

بإدخـال أول بضـعة حـروف فقـط مـن كـل كلمة يف الرد، وبعد ذلك        
وعندها خيتار العامل يف . يعطـي النظام قائمة مقابلة من الفهرس املالئم  
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 يف ملف   يكتـب الرمـز أوتوماتيكياً    الترمـيز البـند املقـابل مـن الفهـرس و          
 .البيانات
مـن بـني مـزايا الترميز مبساعدة احلاسوب أنه ميكن تضمني عدد              و

أكـرب مـن قواعـد الترمـيز يف الـنظام إلرشـاد معـاجلي البيانات عرب عدة                  
ــيانات      ــية الب ــا يســفر عــن حتســني نوع ــيز . خطــوات معاجلــة، مم والترم

ــيز املركــب  مبســاعدة احلاســوب مناســب بصــفة خاصــة لطــريقة     الترم
 . املذكورة آنفاً

ــتقابل      و ــرات ال ــدد م ــيض ع ــثل يف ختف ــيزة تتم ــيز املركــب م للترم
وهذا ما يتم من    . احملـتمل الـيت تـتاح للعـامل عـلى املعاجلة على الشاشة            

“ حمددة”وكلمات  ) عادة أمساء  (“أساسية”خـالل استعمال كلمات     
ــفات( ــادة صـ ــثالً)عـ ــال  ، فمـ ــاجل بإدخـ ــوم املعـ ــن أن يقـ ــلة ، ميكـ سلسـ

ويعطي النظام  . “مزارع دواجن ” للداللـة عـلى الرد       “واد مـز ”الـنص 
 وبعد قيام العامل    “مز”قائمـة بكافـة الكـلمات األساسـية الـيت تشمل            

بتأكـيد أن الكــلمة األساســية هــي مــزارع، يعطــي الــنظام قائمــة بكافــة  
وبعـد اختـيار الكـلمة احملددة الصحيحة    . “دوا”ـالكـلمات الـيت تـبدأ بـ      

ــم يف امللــف   ي“دواجــن” ــأن ختفــيض عــدد   . ظهــر الرمــز املالئ عــلماً ب
الكـلمات املقابلـة عـلى الشاشـة يـؤدي إىل ختفـيض عـبء العامل على                 

 . املعاجلة وإىل بيانات أفضل نوعية وجودة
وجـدت البلدان اليت طورت أنظمة تعمل مبساعدة احلاسوب أن          و

أفضل هـذه األنظمـة أكـثر كفـاءة مـن األنظمة الكتابية وتعطي بيانات               
 ما ويتطلب   غري أن هذا النظام والفهارس املتصلة به معقد نوعاً        . نوعية

كما ينبغي عدم خبس تقدير تكاليف      . مـدة تسليم طويلة إلمتام تطويره     
تطويـر هـذه األنظمـة وينبغي السعي للحصول على املساعدة واملشورة          

 . من البلدان األخرى اليت طورت مثل هذه األنظمة

 وماتيكي الترميز األوت )ج(
ــردود    ــة الـ ــتمات ملقابلـ ــيكي اللوغاريـ ــيز األوتوماتـ ــتعمل الترمـ يسـ

ــتوبة  ــام    (املك ــراءة الضــوئية لألحــرف واألرق ــن الق ــثالً، م ــة ) م باملقارن
ولوغاريــتمات املقابلــة املســتعملة يف . بفهــارس دون تدخــل مــن البشــر

الترمـيز األوتوماتـيكي معقـدة  وعـادة مـا تشـمل آلـية عالمات ترتيب                  
ــابالً    حيــث يتطلــ  ــرد مق ــبل أن يعتــرب ال  ب األمــر بلــوغ ترتيــب حمــدد ق

وهناك عدة أنواع من اللوغاريتمات اليت ميكن استعماهلا يف         . صـحيحاً 
. الترمـيز األوتوماتيكي ومن املمكن ختصيص دفتر كامل هلذا املوضوع         

غـري أنه ينبغي التنويه إىل أن من الضروري توخي احلذر عند تنفيذ أي            
وميكــن أن تــؤدي األخطــاء إمــا يف  .  أوتوماتيكــيةلوغاريــتمات مقابلــة

. اللوغاريـتمات أو الفهـارس املتصـلة هبـا إىل إعطاء رموز غري صحيحة      
ونظـراً لطبـيعة تعقّـد هـذه األنظمـة، مـن املستصـوب قـيام اهليـئات اليت                  
تنظر يف استعمال الترميز األوتوماتيكي باالتصال بالبلدان األخرى اليت   

 . طورت هذه األنظمة
بعاً للوغاريــتمات املســتعملة، أظهــرت االختــبارات أن الترمــيز  تــو

)  يف املائـــة٨٠حـــوايل(األوتوماتـــيكي حيقـــق معـــدالت مقابلـــة عالـــية  

غـري أن الردود على  . بالنسـبة للـردود النصـية البسـيطة كمكـان املـيالد           
مواضــيع أكــثر تعقــيداً كاملهــنة  والصــناعة حتقــق معــدالت مقابلــة أدىن 

 ). املائة يف٥٠حوايل (بكثري 

بغـض الـنظر عـن الـنظام املستعمل، ليس من املمكن ترميز كافة              و
لذلــك، مــن الــالزم إجــراء املــزيد مــن املعاجلــة يف . الــردود أوتوماتيكــياً

، إما من خالل    مـرحلة الحقـة للردود اليت الميكن ترميزها أوتوماتيكياً        
 . الترميز مبساعدة من احلاسوب أو الترميز كتابة

   التنقيح- ٥
أدى إدخـال تكنولوجـيا أكـثر قـوة وتعقيداً إىل متكني اهليئات من              

ــيداً    ــيح أكــثر تعق ــة تنق ــيذ أنظم ــتمام خــاص    . تنف ــالء اه ومــن املهــم إي
وبعد اختاذ  . باسـتراتيجية التنقـيح العامة أثناء طور وضع خطط التعداد         

قـرار بشـأن االسـتراتيجية العامـة، ينبغي إجراء اختبارات صارمة لنظام          
 . بل تنفيذه يف عمليات معاجلة البياناتالتنقيح ق
مــن بــني أهــم القــرارات الــيت ينــبغي اختاذهــا بشــأن اســتراتيجية    و

وهـذا قرار ينبغي اختاذه على      . التنقـيح مـدى التنقـيح  الـذي سـيحدث          
 . أساس كل بلد على حدة

غـــري أن اخلـــربة أظهـــرت أنـــه كـــلما ازداد تعقّـــد أنظمـــة التنقـــيح 
ــة(ازدادت صــعوبة  ــ) وتكلف ــه ميكــن أن    تنف ــع أن ــباره، والواق يذه واخت

وقد يكون من . يدخـل مـزيداً مـن املشـاكل غـري املكتشـفة يف البيانات        
االسـتراتيجيات املفضـلة اعتماد نظام أكثر بساطة، ميكن أن يكون فيه            
بعــض عــدم االتســاق يف البــيانات ولكــنه خيفــض املخاطــر والتكالــيف   

ستعملني النهائيني للبيانات   وميكـن توعـية امل    . املقـترنة باألنظمـة املعقـدة     
 . فيما يتعلق بأسباب  عدم االتساق هذا

غـري أنـه سـيكون مـن املطلـوب بعـض التنقـيح للردود اليت يعطيها             
 . أو جمرو املقابالت/اجمليبون على األسئلة و

 :من بني املناهج املستحسنة أن يكون نظام التنقيحو
ء أو الــردود أي ال يغــري ســوى األخطــا(يف أدىن احلــدود    )أ( 

الواضـحة الـيت يعطـيها اجمليـب عـلى األسئلة أو جمري املقابلة اليت خترج        
 ؛ )بوضوح عن النطاق املزمع

التنقـيح كـتابة غـري متسـم بالكفاءة وباهظ           (أوتوماتيكـياً  ) ب(
 ؛)التكلفة  وال يتيح سوى حتسني هامشي يف الناتج النهائي

لة وضع واختبار    ، ألن هـذا يـزيد سهو        ومنهجـياً  نظامـياً   ) ج(
وينـبغي توخـي العناية عند حتديد أبعاد التنقيح والترتيب الذي           . الـنظام 

ومن شأن املواصفات الدقيقة زيادة سهولة      . يظهـر فـيه كـل مـن بنوده        
ــباره       ــربنامج وســهولة اخت ــاملني يف وضــع ال ــنظام بالنســبة للع وضــع ال

 بالنسبة للعاملني على وضع املواضيع؛ 
ــيداً باإلجــ   ) د ( ــات إحصــائية   متق ــتعملة يف جمموع راءات املس

 أخرى تنفذها اهليئة للتأكد من مدى مالءمة البيانات؛
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أو منظمة العمل الدولية    /متقـيداً مبعـايري األمـم املـتحدة و         )  هـ(
 .  لضمان مالءمته على الصعيد الدويل

يف إطـار هنـج احلـد األدىن، ال يـتم تعديـل إال األخطـاء الواضحة              و
وهـــي تعـــدل عـــادة بافـــتراض أن  . ددة مســـبقاًيف حقـــول خاصـــة حمـــ

معلومـات دميغرافية أساسية حمددة هي معلومات صحيحة كما وردت    
ميكن ) مثالً، سنتان (عـلى سـبيل املـثال، السـن املدرج          ف. يف االسـتمارة  

وليس من  ) مثالً، الدوام يف اجلامعة   ( مع متغري آخر     أن ال يكون متسقاً   
اختــاذ قــرار باســتعمال الســن  وقــد يــتم . الواضــح أيهمــا هــو الصــحيح 

غري ” مع تعديل الرد اآلخر إىل       املدرج يف االستمارة باعتباره صحيحاً    
 .“مداوم يف اجلامعة

بـدالً مـن اسـتعمال هنـج احلـد األدىن حـني يكـون السن مستعمالً                 
ــاعدة       ــة أخــرى تســتعمل هنــج ق ــتماد أنظم ــزاوية، ميكــن اع كحجــر ال

ــية ــثال، عــندما يكــون  . األغلب  هــناك عــدم اتســاق بــني   عــلى ســبيل امل
ــتغريات أخــرى     ــنظر يف عــدة م ــتغريين أو أكــثر، ميكــن ال ويف هــذه . م

احلـاالت، يظـل معظـم املـتغريات الـيت عـلى اتسـاق مـع بعضها البعض                   
غري أن  . كما وردت يف االستمارة، مع تعديل كافة املتغريات األخرى        

عــدد اجملموعــات املخــتلفة الــيت ميكــن أن تظهــر ميكــن أن جيعــل هــذه     
ألنظمـة شديدة التعقيد ومن األرجح أن تسفر عن املزيد من األخطاء            ا

 . يف البيانات عند املقارنة بنهج احلد األدىن
مور اهلامة فيما يتعلق باستراتيجية التنقيح أن اخلربة بّينت         ألومـن ا  

أن أنظمـة التنقـيح املفـرطة يف الطموح واملعقدة ليس من الضروري أن       
والواقـع أنـه كانـت هـناك حــاالت     . ائيتضـيف قـيمة عـلى الـناتج الـنه     

عديـدة أسـفرت فـيها األنظمـة املعقـدة عـن العكـس متامـاً، أي خلقت                  
 . مشاكل يف البيانات

   االحتساب- ٦

مثــلما يف التنقـــيح، أدى إدخـــال تكنولوجــيا جديـــدة أكـــثر قـــوة   
. وتقدمــا إىل متكــني اهليــئات مــن تنفــيذ أنظمــة احتســاب أكــثر تعقــيداً 

لى إعطاء قيم لبيانات ناقصة من خالل الرجوع     فاالحتساب ينطوي ع  
 جداول  )أ( وميكـن فعـل هـذا إما بالرجوع إىل    . إىل مـتغريات أخـرى  

) ب( و) مــثالً، توزعـات الســن (البحـث الـيت حتــتوي بـيانات منوذجـية     
ويسـمى هذا النهج عادة احتساب      . قـيود أخـرى هلـا نفـس اخلصـائص         

 .“جمموعة جاهزة ”من 
. البحــث الحتســاب مــتغريات كالســنميكــن اســتعمال جــداول و

وقـد يكـون هـناك عـدة جـداول ملـتغري واحد، تقسم حسب اجلنس أو        
وهــذه اجلــداول حتــتوي عــلى توزعــات الســن الــيت   . املــنطقة اجلغرافــية

ــابقة، أو بـــيانات تعـــداد أخـــرى،    اشـــتقت مـــن بـــيانات تعـــدادات سـ
ميكن استعمال معلومات أخرى مدرجة     . وتسـتعمل الحتسـاب السـن     

. تمارة التعداد لتقييد النطاق الذي ميكن احتساب السن وفقه        عـلى اسـ   
أو )  سنة١٥مثالً، جيب أن يكون أكرب من ( أدىن وقد يكون هذا حداً

على سبيل املثال، ميكن أن يكون      ف).  سنة ٣٥ و ٣٠مـثالً، بـني      (نطاقـاً 

وميكــن حتديــد احلــد األدىن . ســن امــرأة مــتزوجة هلــا أوالد غــري معطــى
 إليه عدد من السنوات     د سن أكرب أوالدها مضافاً    الحتسـاب سـنها عن    

ــثالً، ( ــتغريات     ). ١٥م ــرجوع إىل م ــوي بال ــدى العل ــد امل ومبكــن حتدي
 . أخرى على استمارة التعداد

ففــي هــذه  .  أكــثر الطــرق تعقــيداً  “اجملموعــة اجلاهــزة ”تعتــرب و
الطـريقة، يـتم احتساب قيمة غري معطاة من حقل حمدد من بيانات من        

تشـمل البحـث يف سجالت التعداد حىت العثور على          و. سـجل خمـتلف   
مث يتم نسخ القيم من     . سـجل سـابق ممـاثل لـيس فـيه مثل هذا التناقض            

. احلقـل يف ذلـك السجل وتدوينها يف السجل الذي فيه القيمة الناقصة            
على سبيل املثال، ميكن أن يكون الدخل ناقصاً من سجل حمدد، على       ف

وهــنا يقــوم الــنظام . هــنة والصــناعةالــرغم مــن أنــه يضــم ردوداً عــن امل 
بالبحـث عـن سـجل سـابق حيتوي على اجملموعة نفسها متاماً من املهنة               

مث يــتم نســخ الدخــل مــن هــذا الســجل  . والصــناعة، الدخــل فــيه مبــّين
 . السابق إىل السجل الذي تنقصه هذه القيمة

اعـتمد بعـض اهليئات هنج اجملموعة اجلاهزة ألنه يستعمل بيانات           و
غـري أن االحتساب بطريقة اجملموعة اجلاهزة       . لـذا يعتـرب سـليماً     قائمـة و  

 .معقد جداً وصعب الوضع واالختبار
 يعتـرب حتديـد أيـة بـنود بـيانات ينـبغي أن ختضع لالحتساب قراراً       و

غـري أنه يعترب أن     .  ينـبغي اختـاذه باكـراً يف عملـية التخطـيط           اسـتراتيجياً 
ي ال حيتســـب إال قـــيم مـــزايا اعـــتماد هنـــج احلـــد األدىن الواقعـــي الـــذ 

املـتغريات الدميغرافـية أفضل بكثري من أية منافع هامشية ميكن أن تتأتى             
ــزة      ــات اجلاه ــرق اجملموع ــدة كط ــة معق ــة أنظم ــن إقام ال يضــيف و. ع

مــثالً، (اخــتراع بــيانات مــن خــالل االحتســاب للعديــد مــن املــتغريات  
لي البيانات وينبغي توعية مستعم. أية قيمة كبرية للناتج النهائي   ) املهـنة 

غري ”لـتوقع ردود غـري معطـاة يف بـيانات الـتعداد وأسـباب هـذه القيم                 
 . “املبّينة

   إدارة البيانات- ٧
تعتـرب إدارة البـيانات ذات أمهية بالغة خاصة يف بيئة معاجلة العمل             
فـيها مـوزع عـلى مئات إن مل يكن آالف احلواسب الشخصية املتصلة        

 . واسعةبشبكة حملية ضيقة أو شبكة حملية
مــا يــلي مناقشــة لــبعض االعتــبارات األساســية الــيت تنطــبق عــلى  و

 .جمموعة متنوعة من األنظمة، بغض النظر عن التكنولوجيا املستعملة

 ختزين البيانات )أ ( 
أثـناء عملـية املعاجلـة، متـر البـيانات عـرب عدد من األنشطة املتعاقبة                

. نات لطـور التوزيع   بـدءا بإدخـال البـيانات وانـتهاء باإلفـراج عـن البـيا             
ــيانات بطــريقة مــا    لذلــك، مــن . وكــل مــن األنشــطة يصــقل ويغــري الب

ــراحل البــيانات ألغــراض        املستصــوب االحــتفاظ بنســخ مــن كافــة م
وهـذا مـا يسهل اإلشارة إىل مواضع ظهور املشاكل          . املـراجعة والتتـبع   

 .واملواضع اليت ميكن فيها اختاذ إجراءات تصحيح
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 تستعمل لتخزين البيانات على اهليكلية      تـتوقف التكنولوجـيا اليت    و
ــيانات   وميكــن أن تكــون ملفــات  . املخــتارة ألنظمــة أخــذ ومعاجلــة الب

ومهما كان نوع   . النصوص البسيطة كافية إذا كانت مالئمة للهيكلية      
نظــام الــتخزين الــذي يســتعمل، فــإن مــن بــني القضــايا الرئيســية إدارة   

مــن امللفــات مــع مــرور كمــيات كــبرية مــن البــيانات والنســخ املــتعددة 
ينـبغي أيضاً أن تتناول إدارة      و. البـيانات عـرب كـل مـن األنشـطة املعنـية           

البيانات قضايا مثل االسترجاع ألغراض األنشطة املختلفة ضمن وقت 
يـتوقف القـرار الـذي يـتخذ بشأن طريقة ختزين البيانات            و. حمـدد للـرد   

 . املعينعلى حجم البيانات املعنية ودرجة تعقّد نظام املعاجلة

 للبيانات التخزين االحتياطي ) ب(
ألغراض استعادة البيانات نتيجة تعطل أو توقف احلاسوب، جيب     

ــيانات    ــياطي البـ ــة احتـ ــتراتيجية إتاحـ ــع اسـ ــذه   . وضـ ــمل هـ ــد تشـ وقـ
االســـتراتيجية التســـجيل أو احلفـــظ املـــتكرر للبـــيانات يف املوقـــع، مـــع 

الً عن احلفظ   ملفـات مرجعـية، مـن كافـة مـراحل عملـية املعاجلـة، فض              
 .املنتظم خارج املوقع هبدف احلماية من كارثة كبرية

مـن املهم أيضاً وجود استراتيجية استرجاع للتمكّن من استعادة          و
كافـة امللفـات بصـورة متسـقة بعـد توقف جهاز احلاسوب الشبكي أو            

 .ختّرب البيانات أو أية مشاكل أخرى

 أمن البيانات  )ج(
السجل النامجة عن عملية معاجلة     ينـبغي أن ختضـع بـيانات وحـدة          

البــيانات لقواعــد األمــن الصــارمة نفســها الــيت تنطــبق عــلى اســتمارات 
ويعين هذا أن ال تكون إال للمخولني من العاملني القدرة على   . التعداد

. الوصــول إىل ملفــات ســجالت الوحــدات ألغــراض معاجلــة البــيانات 
ــنع ال     قــدرة عــلى  ومــن املطلــوب مــن أمــن الشــبكة رصــد امللفــات وم

كمـا أنـه مـن الضروري إتاحة    . الوصـول إلـيها للعـاملني غـري املخولـني      
آلـيات متـنع العبـث بالبـيانات مـن قـبل غـري املخولـني حق الوصول إىل                

 . امللفات وإمكانية تتبع كافة التغيريات
 آخــر مــن  مهمــاًتعتــرب احلمايــة مــن فريوســات احلاســوب جانــباً و

 أو عـن غري  إدخـال فـريوس عمـداً   عـلماً بـأن   . جوانـب محايـة البـيانات    
. عـلم ميكـن أن يـؤدي إىل نـتائج خطـرية عـلى عملـية معاجلـة البيانات                  

هـناك جمموعـة مـن بـرامج احلاسوب اجلاهزة ميكن استعماهلا لتخفيض             
غـري أن مـن بـني أسـهل الطـرق وأكـثرها فعالية لتخفيض               . هـذا اخلطـر   

سب املوصولة  هـذا اخلطر القيام بفك سواقات األقراص املرنة من احلوا         
يف إطـار الشـبكات، ليست هناك حاجة ملعظم العاملني ألن           . بالشـبكة 

أما حتديث برنامج احلاسوب أو     . يكـون لديهـم سـواقات أقـراص مرنة        
نقــل ضــروري للبــيانات عــن طــريق أقــراص مــرنة فــيمكن أن يــتم مــن  
خـالل عـدد حمـدود مـن احلواسـب الطرفـية اليت يستعملها عدد حمدود                 

كمـا ينـبغي تركيب أحدث برامج احلماية من     . خولـني مـن العـاملني امل    
 .الفريوسات على هذه احلواسب لضمان أمن الشبكة

   االتصاالت السلكية والالسلكية- ٨

مـن الضـروري وجـود اتصـاالت فّعالـة ومتسمة بالكفاءة ، سواء              
داخـل مركـز املعاجلـة أو بينه وبني أصحاب املصلحة احلقيقية اآلخرين        

). عمليات امليدانية والتوزيع وإدارة هيئة التعداد املركزية      مثالً، طورا ال  (
فــإذا أنشــئت عــدة مراكــز معاجلــة يف إطــار اخلــيار املعــتمد لالمركــزية، 
ينـبغي إيـالء اهـتمام خـاص إلقامـة حلقـات وصـل آمـنة فـيما بني هذه                    

 . املراكز
ومـن بـني الوسـائل املالئمـة بصورة خاصة ملراكز معاجلة البيانات             

ربيد االلكــتروين، ولوحــات اإلعالنــات أو قواعــد بــيانات  اســتعمال الــ
كما ميكن استعماهلا   . املناقشـات حلفـظ نسـخ عـن األدلـة واإلجراءات          

 .لبحث املشاكل وعقد املناقشات بشأن شىت جوانب معاجلة البيانات
ميكـن أيضـاً أن يكون من الواجب نقل البيانات فيما بني مراكز             و

ونظراً لكرب  .  لتضـمينها يف نواتـج الـتعداد       املعاجلـة أو إىل فـريق الـتوزيع       
 أو غري متسم     متعذراً حجـم ملفـات التعداد، قد يكون النقل الكترونياً        

ــيا، مــن املستصــوب اســتعمال    . بالكفــاءة ــنقل الكترون ــإذا اســتعمل ال ف
 غــري املضــغوطةكمــا إن الــتحقق مــن امللفــات . بــرنامج ضــغط امللفــات

بغي أيضـاً الـنظر يف قضــايا   وينــ. ضـروري للـتأكد مــن سـالمة البـيانات    
وقــد تكــون هــناك حاجــة لــربامج  . األمــن املتصــلة بالــنقل االلكــتروين 

أو أجهــزة تشــفري حلمايــة البــيانات أثــناء نقــلها أو   /تشــفري حاســوبية و
 .إرساهلا

ــة     ــل تكلف ــيانات أق ــادي للب ــنقل امل ــد يكــون ال فامللفــات ميكــن  . ق
 املرنة واألشرطة تسـجيلها يف عـدة أنـواع من الوسائط شاملة األقراص        

 .الصوتية الرقمية
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 نواتج التعداد  - خامساً

 استراتيجية التوزيع الواسع النطاق  –ألف 

   مقدمة- ١
يصـــف هـــذا الفصـــل العملـــية الـــيت أدت إىل خلـــق نواتـــج تفـــي   

وقــد متـت كتابــته مـن مــنظور   . باحتـياجات مسـتعملي بــيانات الـتعداد   
هيـئة التعداد اليت تضطلع بكمية كبرية من تطوير النواتج حىت مراحلها    

 . النهائية
ــل طموحــاً     و ــج أق ــرنامج نوات ــدان أخــرى، يســتخدم ب ــا يف بل ، مم

 : يعكس واحدة أو أكثر من احلاالت التالية
قــراراً بشــأن السياســات اختذتــه هيــئة الــتعداد الســتعمال     )أ( 

ــية        ــن اجلــداول األساس ــة م ــيمة إىل جمموع ــية إلضــافة ق ــئات خارج هي
 املنتجة؛ 

ات املالئمــة ضــمن االفــتقار إىل عــاملني مــن ذوي املهــار  ) ب(
أو /مجاعـة مسـتعملي البـيانات قـادرين عـلى اسـتعمال نواتج متقدمة و              

 معقّدة؛
االفـتقار إىل املـوارد املالـية لـتمويل تطوير النواتج املعقّدة              ) ج(

 .ضمن هيئة التعداد أو من أجل أن يشتريها مستعملو هذه النواتج
التشاور مع  حيثما كانت هذه األحوال قائمة، ال يزال من املهم          و

والواقع أنه . مستعملي النواتج بشأن جمموعة النواتج اليت ينبغي إتاحتها
إذا كـان مـن املفروض أن يكون الشكل الرئيسي لنواتج التعداد ينبغي             
أن يكـون جمموعـة خمتصـرة مـن اجلداول البسيطة القابلة للتطبيق بصفة         

 اجلداول  عامـة، مـن الـبالغ األمهـية أن تسـتويف حمتويات ومضامني هذه             
وال ميكن حتقيق ذلك إال  . نسبة عالية من احتياجات مستعملي النواتج     

 .إذا استشري مستعملوها كثرياً أثناء عملية وضع تصاميم اجلداول
مـن املهـم إدراك أن هـناك جمموعة من القضايا االستراتيجية اليت             و

 . ينبغي أن تنظر هيئة التعداد فيها قبل بدء تطوير املنتجات
 :لقضايا الرئيسية اليت ينبغي أن يتم النظر فيها ما يليتشمل او
 هنج التوزيع مجلة أو جتزئة؛   )أ( 
 حتديد أسعار نواتج التعداد؛ ) ب(
  عن البيانات مقارنة بدقتها؛التوقيت املناسب لإلفراج  ) ج(
 مراحل اإلفراج عن البيانات؛  ) د (
 ؛ددةاإلفراج حسب مواصفات حم ماإلفراج العام أ )  هـ(
 .إدماج نتائج التعداد مع النواتج األخرى هليئة التعداد )  و (

   هنج التوزيع باجلملة مقابل التوزيع بالتجزئة- ٢
عـند مسـتوى واسـع جـداً، مـن املمكن النظر يف ما إذا كان على                 

إمــا (هيــئة الــتعداد إتاحــة اجلــداول املعــيارية التفصــيلية هليــئات أخــرى   
تطور ) ظمي األعمـال مـن القطـاع اخلاص      هيـئات القطـاع العـام أو مـن        

ــات       ــة مــن اخلدم ــيح جمموعــة كامل ــيمة مضــافة أو أن تت ــج ذات ق نوات
باسـتعمال لغة التجارة، هذه اخليارات      . للمسـتعملني النهائـيني للـنواتج     

 . يشار إليها غالباً بنموذج التقدمي مجلة أو جتزئة
ــتعداد تركّــ   و ــئة ال ــنهج اجلملــة هــي أن هي ز عــلى املــيزة الرئيســية ل

وبذا . عمـلها األساسـي يف مجـع وحتلـيل وتوزيـع املعلومات اإلحصائية            
تـتفادى احـتمال تشـتت تركـيزها بأنشـطة التسـويق واألنشـطة املتصلة           

 .هبا
حـىت مع اتباع هنج اجلملة الواسع، من املرجح أنه ستكون هناك       و

طلـبات عـلى معلومـات غـري معيارية، شاملة االستشارات، من هيئات            
كما من احملتمل اشتراك    . لرمبا مباشرة من مستعملي البيانات    التجزئة و 

هيـئة التعداد يف حل استفسارات مستعملي النواتج عن تفسري البيانات   
وهذا ما ينبع من املعرفة اجليدة اليت لدى  . الـيت تتـيحها هيـئات التجزئة      

هيئة التعداد فيما يتعلق بأثر عمليات وإجراءات التعداد على البيانات،          
رهتـــا عـــلى الوصـــول إىل كـــل مـــن وحـــدات ملفـــات الســـجالت وقد

مــن مــنظور إدارة  و. ألغــراض القــيام باملــزيد مــن عملــيات التحلــيل     
الــتعداد، مــن املهــم أن تــأخذ خطــط العمــل واملوازنــات هــذه املهــام يف 

 .االعتبار
أمـا املـزايا اليت تزعم لنهج التجزئة فهي أن هيئة التعداد أفضل من         

دياهتـا، وبـذا ميكـنها إتاحة أكثر اخلدمات كفاءة          يفهـم البـيانات وحمدو    
كمــا ميكـن اعتــبار أن تطويــر الـنواتج داخلــياً يتــيح   . ملسـتعملي الــنواتج 

 .معلومات تقييمية إجيابية للعاملني يف التعداد
مــن املهــم التــنويه إىل أن الــتكلفة الــيت تتكــبدها هيــئة الــتعداد يف  و

ــنواتج تكــون أعــلى    ــا يف هنــج   أنشــطة االتصــال مبســتعملي ال  بكــثري مم
ــة ــتعداد االســتعانة     . اجلمل ــئة ال وقــد يكــون مــن الضــروري بالنســبة هلي

) إمــا كموظفــني أو كاستشــاريني(بعــاملني مــن ذوي مهــارات خمــتلفة 
وميكـــن أن يشـــمل العـــاملون . ألداء بعـــض املهـــام املرتـــبطة بالـــتجزئة 

 :اإلضافيون ما يلي
 مطوري نواتج أكثر تعقيداً؛   )أ( 
 يف املبيعات والتسويق؛ خرباء  ) ب(
 .املتعاملني مع اهليئةلدعم عاملني   ) ج(
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ينـبغي اختـاذ القرار بشأن موقف هيئة التعداد من هذا املعيار قبل             و
ــأطول وقــت ممكــن    ــتعداد ب ــدور املركــزي   . موعــد ال ــذا يعكــس ال وه

ــتعداد      ــة ال ــد مــدى مالءم ــئة يف حتدي ــتعاملني مــع اهلي لوجهــات نظــر امل
 .تعداد، ومن خالهلم، مالءمته للمجتمع بصفة عامةج الـملستعملي نوات

   حتديد أسعار نواتج التعداد- ٣
ــج         ــعار نوات ــد أس ــياً جــداً بشــأن حتدي ــراراً أساس ــبلدان ق ــتخذ ال ت

وينـبغي توقـع أن حتدد كل حكومة مبقتضى السياسات مدى            . الـتعداد 
  .متويلها للتعداد من اإليرادات العامة أو من خالل بيع نواتج التعداد

ففـي الطـرف األول، قـد تقـرر احلكومـة املعنية إتاحة التمويل من               
خــالل نظــام الضــرائب العــام، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن إتاحــة كافــة    
النواتج دون تكلفة ملستعملي هذه النواتج اإلحصائية، سواء أكانوا من 

ويف الطرف ).  للجميع جماناًتوزع  أي بـيانات    (دافعـي الضـرائب أم ال       
دد عمل هيئة التعداد حسب موارد التمويل اليت يتيحها اآلخر، قد يتح

أي اســتراتيجية أن يدفــع مســتعملو الــنواتج مقــابل  (مســتعملو الــنواتج 
 ). ذلك
، قد يكون من املتوقع أن معظم احلكومات تتوقع أن تقع           عملـياً و

فهناك جمموعة من النواتج تتاح     . نيـهيئة التعداد فيما بني هذين النقيض     
وم ـ تعترب املواد األخرى نواتج ذات قيمة مضافة تفرض رس         ، بينما جماناً

ــيها   ــود احلصــول عل ــنويه إىل أن. عــلى مــن ي ــبغي الت ــوين ــداًــ ــتم أب  ه ال ي
وميكن أن  . اسـترداد الـتكلفة الكاملـة للـتعداد مـن خـالل بـيع البيانات              

 :د دور آلية حتديد األسعار إىل عدد من املعايري، شاملة ما يليـيستن
ة إىل آلــية لترشــيد الطلــب عــلى اخلدمــات الــيت      احلاجــ   )أ( 

 تقدمها اهليئة؛
تشـجيع مسـتعملي النواتج على حتديد وذكر احتياجاهتم          )ب(

 احلقيقية من بيانات التعداد؛
ــل عناصــر مــن       ) ج( إراحــة دافعــي الضــرائب مــن عــبء متوي

 .التعداد ال يستعملها سوى نسبة صغرية من اجملتمع
 معظم احلاالت يتم إتاحة معظم املوارد       ينـبغي التـنويه إىل أنـه يف       و

وهذا ما يعترب عادة التزام ضمين  . التمويلـية من خالل اإليرادات العامة     
داد لتقدمي بعض اخلدمات للمجتمع الذي خصص الوقت ـمن هيئة التع

وهذه اخلدمات غالباً ما توصف بأهنا      . بإتاحـة املعلومـات هليـئة الـتعداد       
ــد   ــات للمجــتمع وق ــتزامات خبدم ــاً ال ــتم جمان ــد تشــمل أن ي ) أ ( مي  تق

نواتج ) ب( جلمـيع مـن يطلبوهنا؛    “حسـب الطلـب   ”جـداول أساسـية     
أساسـية من خالل مصادر املعلومات العامة الرئيسية كاملكتبات العامة          

 خدمــات اإلعــالم الــيت تقدمهــا وســائط ) ج(أو املســؤولني املنتخــبني؛ 
 .القيمة للبيانات هيئات التجزئة اليت تضيف دعم ) د (اإلعالم؛ و 

 بدقتها لإلفراج عن البيانات مقارنة التوقيت املناسب  - ٤
ــا      أحــد ــداد م ــية تع ــار عمل ــداً يف إط ــية ج ــرارات األساس ــو  الق ه

 قرار رئيسي بشأن  ، وهوبالفعل  والدقة التوقيـت املناسـب   املفاضـلة بـني     
ــتعداد  ــتائج الـ ــرار وهـــذا . نوعـــية نـ ــام بصـــفة خاصـــة يف وضـــع  القـ هـ

ــن ــنواتج  أنــهواتج، مــن حيــث اســتراتيجية ال  ال يؤثــر يف فــريق توزيــع ال
فحسـب بـل يف كافـة أصـحاب املصـلحة احلقيقـية السابقني يف برنامج            

 .التعداد
بصـفة عامـة، مـن املمكـن توقـع أنـه كـلما مت اإلسراع بعملية ما         و

كما أن من القواعد   . ازدادت مسـتويات اخلطـأ يف نـتائج تلـك العملية          
 الـتعداد يـتوقعون مسـتوى مرتفعاً من دقة         العامـة أن مسـتعملي بـيانات      

وعــلى هيــئة الــتعداد أن . املعلومــات الــيت تتــيحها هيــئة الــتعداد الرمســية 
 .تتدبر أمر هذه املفاضلة

ينـبغي أن يكـون مـن املـتوقع أن معظـم مسـتعملي نواتج التعداد                 و
ســيكونون راضــني عــن اإلفــراج األويل لــلمعلومات الرئيســية عــلى أن  

وحيثما كانت موارد هيئة    . ن بـيانات إضـافية الحقـة      يتـبعه اإلفـراج عـ     
الــتعداد املعنــية حمــدودة، ميكــن أن يتضــح أن االســتراتيجية املثــلى هــي   

. تركـيز نسـبة كبرية من املوارد على اإلفراج األويل للبيانات األساسية           
وميكـن االعـتماد عـلى هيـئات أخـرى كاهليـئات اخلارجـية اليت تضيف          

 . ت من البيانات األكثر تعقيداًالقيمة لتلبية االحتياجا

 مراحل اإلفراج عن البيانات  - ٥
إلفراج التوقيت املناسب لقـد يتضـح أن مـن املمكـن حتقـيق منافع          

عـــن بعـــض املعلومـــات األساســـية عـــن طـــريق تقســـيم اإلفـــراج عـــن   
 . املعلومات إىل مرحلتني أو أكثر

الــيت اعــتمد بعــض الــبلدان عملــية اإلفــراج عــن البــيانات األّولــية و
ــاً   ــيح الحق ــراجعة وتنق ــّد    . ختضــع مل ــادة بع ــيانات ع ــذه الب وتنحصــر ه

لألشـخاص جمـدول حسـب مـناطق جغرافية كبرية ومعلومات سكانية            
غــري أن هــذه العملــية ليســت مستصــوبة ألن ). مــثالً، اجلــنس(أساســية 

نوعـية البـيانات قـد تكـون سـيئة ألهنـا ال ختضع عادة إلجراءات ضبط                 
وهذا . ا الـيت تعـتمد يف حالـة البـيانات النهائـية           النوعـية الصـارمة نفسـه     

 .ميكن أن يؤدي إىل عمليات تنقيح كبرية للبيانات
اعـتمدت بلـدان أخرى عملية اإلفراج على مراحل عن البيانات           و
بشــكل  (وميكــن الــتعامل مــع الــردود عــلى أســئلة بســيطة       . النهائــية

يسهل النظر  يف إفراج هنائي    ) مـلحوظ، املعلومات الدميغرافية األساسية    
وميكن التعامل مع   . “بعّد األشخاص ”يف التحلـيالت الرئيسية املتصلة      

املواضـيع األكثر تعقيداً ، كالصناعة واملهنة، اليت تتطلب موارد معاجلة           
 .كثرية، يف إفراج ثان

تتطلـب إدارة مـثل هـذه العملـية التشـاور مـع مسـتعملي النواتج                و
مـن يـوم الـتعداد، موازنـة مبعرفة        لـتحديد بـنود البـيانات املطلوبـة قريـباً           

ولذا فهي تستغرق وقتاً    (هيئة التعداد بالبنود اليت من الصعب معاجلتها        
 ).طويالً



 ١٦٢

 اإلفراج حسب مواصفات حمددة  اإلفراج العام أم - ٦

هـناك قـرار آخـر جيـب أن يـتخذ لـتحديد ما إذا كان سيتم إتاحة                  
انات أم بــيانات بــيانات معــيارية أساســية مناســبة لكافــة مســتعملي البــي
 . أكثر تعقيداً تليب احتياجات مستعملني أكثر ختصصاً

. إىل حــد مــا، يبــت نــوع الــتمويل املعــتمد للــتعداد هــذه القضــيةو
وميكـن توقع أن النسبة الكبرية من التمويل من اإليرادات العامة تترافق        
مـع إعطـاء األولوية للجداول املعيارية لتلبية جمموعة واسعة النطاق من            

باملقــابل، فــإن النســبة الكــبرية مــن الــتمويل مبــوارد مــن   . حتــياجاتاال
ــة نســبية يف طــور توزيــع     ــترافق مــع إعطــاء أولوي ــيانات ت مســتعملي الب

 . البيانات لتلبية احتياجات اجلهات اليت أتاحت املوارد التمويلية
مــن بــني طــرق موازنــة هــذه املتطلــبات حتديــد أن بعــض الــنواتج و

تمع، ختصص هلا موارد وفقاً ملستوى التمويل       الـتزامات خبدمـات للمج    
وهـناك نواتـج أخـرى تعترب منتجات جتارية، مع ختصيص           . مـن اجملـتمع   

إما (املوارد وفقاً ملستوى التمويل من اجلهات املتعاملة مع هيئة التعداد           
ــنواتج عــند عرضــها       ــتمويل املســبق أو مشــتريات مــن ال مــن خــالل ال

 ).للبيع
لوضـع جمموعة أساسية من جداول      قـد يتضـح أن هـناك مـيزات          و

وميكــن معاجلــة هــذه اجلــداول أو  . البــيانات لتلبــية كافــة االحتــياجات 
عرضـها بـأدوات أكـثر تعقـيداً كـربامج حاسوبية هي أنظمة معلومات              

 .جغرافية، لتلبية احتياجات متخصصة يف السوق التجارية

 مع النواتج األخرى هليئة التعداد  إدماج نتائج التعداد - ٧

ولو ( معظم احلاالت، ال تكون نتائج التعداد سوى جزء واحد يف
ومـن املهم إدماج نواتج     . مـن جمموعـة منـتجات هيـئة اإلحصـاء         ) مهـم 

الــتعداد قــدر اإلمكــان مــع الــنواتج مــن جمموعــات أخــرى تعدهــا هيــئة 
 . اإلحصاء
سـيما إذا اعـتمد مـبدأ التجزئة،     مـن بـني طـرق حتقـيق هـذا، وال        و

بل شركات أو جمال املبيعات كجهة من اجلهات        تضـمني التوزيع من ق    
ــتعداد   ــية يف ال ــدرة   . صــاحبة مصــلحة حقيق ومــن شــأن هــذا ضــمان ق

الـبائعني عـلى إيضـاح كيفـية استعمال بيانات من مجلة من اجملموعات              
أنتجـتها هيـئة الـتعداد لتمكني مستعملي البيانات للحصول على املزيد            

ل اإلدمــاج مــن حيــث وهــذا ميكــن أن يــتم توســيعه ليشــم. مــن الفهــم
املعـايري اإلحصائية، هيكليات توزيع البيانات وأنظمة احلواسب كتلك         

 .أو معاجلة البيانات ووضع اخلرائط اإلحصائية/املستعملة جلدولة و
كمـا إن اسـتعمال بيانات أخرى موثوقة عن البلد املعين للتحقق            و

جمموعة مـن بـيانات الـتعداد يسـاعد يف اعتـبار بـيانات التعداد جزأ من          
وهذا التحقق  . أكـرب حجمـاً وليسـت جمرد جمموعة مستقلة من األرقام          

عنصــر رئيســي مــن دائــرة النوعــية املوصــوفة يف الفصــل األول، القســم  
 .جيم

  عملية التشاور مع مستعملي البيانات - باء

  مقدمة - ١
تكمـل عملـية التشـاور مـع مسـتعملي البـيانات الـيت يناقشـها هذا                 

انظر الفصل  ( حتـدث عـند حتديد مضمون التعداد         الفصـل العملـية الـيت     
 ). األول، القسم ألف

تعتـرب عملـية التشاور مع مستعملي البيانات بشأن نواتج التعداد           و
فـالعمل الذي جيري يف هذه      .  رئيسـياً يف وضـع بـرنامج الـتوزيع         عـامالً 

املـرحلة مـن الـتعداد هـام يف حتقـيق هـدف مالءمـة التعداد الحتياجات                 
وحسبما أشري إليه يف القسم الذي يبحث يف ضبط         . بـيانات مسـتعملي ال  

 .  التعدادالنوعية من الفصل األول، يعترب هذا مؤشراً رئيسياً على نوعية
اهلـدف العـام لطور توزيع البيانات هو إتاحة املعلومات ملساعدة         و

ويف العمل  . مسـتعملي البـيانات يف اختـاذ قرارات أكثر استناداً للمعرفة          
هـذا اهلـدف، ينـبغي أن يسـتعمل طـور التوزيع نتائج تقييم              حنـو حتقـيق     

الـنواتج مـن تعـداد واحـد لـتعزيز وحتسـني جمموعـة املنـتجات من أجل                  
وينـبغي أن يكون التركيز على مالءمة البيانات وجودة         . الـتعداد الـتايل   

 . وتوفريها يف التوقيت املناسبنوعية البيانات 
مستعملي البيانات بقيام   مـن املـرجح أن تـبدأ عملية التشاور مع           و

هيــئة الــتعداد باإلعــراب عــن وجهــة نظــرها بشــأن طبــيعة الــنواتج الــيت  
وميكــن أن تنشــأ وجهــة الــنظر هــذه مــن تقيــيم   . ينــبغي التوصــل إلــيها 

الـتعداد السـابق وأن يـنم تعزيـزها عـن طـريق معـرفة التطورات احلديثة          
يل جمموعة  غـري أنـه ينـبغي أن يكون هناك قدر من املرونة لتعد            . العهـد 

املنـتجات واخلدمـات لتلبـية االحتـياجات احلالـية واالحتياجات الناشئة       
 . يف السوق واليت ال يتم حتديدها إال يف عملية التشاور

   إدارة عملية التشاور - ٢

 األهداف  )أ ( 
ــيانات      ــع مســتعملي ب ــية التشــاور م ــبغي أن يكــون هــدف عمل ين

ات هيئة التعداد بشأن تطوير     طالع املستعملني على استراتيجي   إالتعداد  
كما ينبغي أن تسعى للحصول     . املنتجات واخلدمات يف التعداد القادم    

عـلى وجهـات نظرهم بشأن األهداف واالجتاهات االستراتيجية لطور          
وميكــن هلــذا اهلــدف العــام أن يقســم إىل ثالثــة . توزيــع بــيانات الــتعداد

 : أهداف كما يلي
 العامة لدى مستعملي البيانات حتسني فهم ردود األفّعال     )أ( 

 بشأن االجتاه العام احلايل لطور توزيع البيانات؛
فهـــم ردود فعـــل مســـتعملي البـــيانات بشـــأن منـــتجات   )ب(

 وخدمات حمددة؛
اإلبـالغ عن نواتج البحوث ووضع التوصيات ملستعملي         ) ج(

 .البيانات وإلدارة هيئة التعداد بشأن طور توزيع البيانات
ة املبّيـنة أدنـاه من عدة مراحل ميكن فيها استعمال           تـتألف العملـي   و

 . ١-خامساً جمموعة من األدوات؛ وهذه األدوات موصوفة يف اجلدول 



 ١٦٣

 األدوات اليت تستعمل يف عملية التشاور مع مستعملي البيانات   ١ - اجلدول خامساً
 املراحل دراسات نوعية دراسات كمية ويلألتعليقات على الناتج ا

 استعمال املنتجات واخلدمات احلالية استعمال رئيسي استعمال ثانوي غري منطبق
 استراتيجيات عامة خمططة للدورة التالية استعمال رئيسي استعمال رئيسي غري منطبق

 التصميم التفصيلي ملنتجات حمددة )أ(استعمال رئيسي )أ(استعمال ثانوي استعمال رئيسي
 

تمال أنه حبلول مرحلة التصميم التفصيلي يكون معظم االتصاالت باجلهات املتعاملة واملفاوضات معها مستندا إىل معلومات كمية مت حتديدها يف               تعكـس هذه التصنيفات التقديرية اح      )أ(
 .املرحلة السابقة

 
 مراحل عملية التشاور  )ب(

 . ميكن تنفيذ عملية التشاور على مرحلتني

 امة التشاور بشأن االجتاهات الع - ١املرحلة  ‘١’

مـن املستصـوب إتاحـة اسـتراتيجية الـتوزيع عـلى شـكل مطبوعة،             
وعادة ما تكون املطبوعة واالستبيان مطبوعني على       . يـرفق هبـا استبيان    

الـورق، ولـو أن بعـض الـبلدان قـد يرغـب أن يكمل هذا مبنشور على                   
 .اللكترويناإلنترنت مع القدرة على تلقي الردود بالربيد ا

ــيح األهــداف واســتراتيجيات  ميكــن هلــذه املطــبوعة األ و وىل أن تت
وميكــن أن يضــم . حتقــيقها واالجتاهــات العامــة لطــور توزيــع البــيانات  

 : جزأيناالستبيان املرقم ذاتياً

أسـئلة متصـلة باستعمال املتعاملني للمنتجات واخلدمات           )أ( 
 احلالية اليت تقدمها هيئة التعداد؛

ــئة أســئلة متصــلة باالســتراتيجيات املقــترحة مــ   )ب( ن قــبل هي
 .التعداد بشأن املنتجات اخلدمات من التعداد القادم

، ينـبغي أن يسـأل مستعملو البيانات عما         لتسـهيل العمـل الحقـاً     و
ــيات    ــة مـــن عملـ ــاركة يف جـــوالت الحقـ ــبون يف املشـ ــانوا يرغـ إذا كـ

 . التشاور

ميكـن إرسـال النسـخ الورقـية مـن املطـبوعة بالربيد إىل املتعاملني               و
ــيني واحملــ  ــتعاملني، ميكــن وضــع مغلــف    . تملنياحلال وللتســهيل عــلى امل

 .جواب مدفوع األجرة الربيدية مع املطبوعة املرسلة بالربيد

ــيه آنفــاً، معظــم املعلومــات الــيت جيــري الســعي    و حســبما أشــري إل
وقد تكون املعلومات . للحصـول عليها يف هذه املرحلة تعليقات نوعية    

أو الوصـول إليها، إذا  (ها  مـتاحة بشـأن كمـيات الـنواتج الـيت مت شـراؤ            
وميكــن اســتعمال هــذه املعلومــات يف وضــع ). تــباع كانــت الــنواتج ال

ــة         ــيعة اجله ــاً لطب ــنظر وفق ــات ال ــوة وجه ــرّجحة لق ــيس امل بعــض املقاي
 .املتعاملة

 التشاور بشأن منتجات وخدمات حمددة   - ٢املرحلة  ‘٢’
ــرحلة    ــتائج املـ ــتناداً إىل نـ ــن وضـــع    ١اسـ ــاورات، ميكـ  مـــن املشـ

وميكــن أن ترســل بالــربيد مطــبوعة ثانــية مــع . قــترحات أكــثر حتديــداًم
للمــتعاملني ) أو مــن خــالل اإلنترنــت إن كــان ذلــك مالئمــاً (اســتبيان 

وهذه املشاورات  . الذيـن أعـربوا عـن االهـتمام باملـزيد مـن املشاورات            
تعـرض مضـمون املنـتجات واخلدمـات الـيت ستصـبح متاحة، واألسعار         

كمــا ميكــن أن .  التأشــريية لإلفــراج عــن البــيانات التأشــريية والــتواريخ
يســعى االســتبيان إىل احلصــول عــلى معلومــات تفصــيلية عــن مضــمون 

 .منتجات حمددة
إضـافة إىل مـا يرسـل بالـربيد مـن مطـبوعات واسـتبيانات، ميكن             و

ــيني     ــتعملني الرئيسـ ــع املسـ ــه مـ ــاً لوجـ ــرة وجهـ ــراء جلســـات مباشـ إجـ
 .املزيد من املعلومات التقييميةللبيانات، عند اإلمكان، للحصول على 

ــا حســـب القطاعـــات   و ــتبيانات العـــائدة إمـ ميكـــن تصـــنيف االسـ
مستعمل (والصـناعات الـيت فـيها املـتعاملون أو وضـعية اجلهـة املـتعاملة             

، وحتلـــيل النـــتائج باســـتخدام بـــرنامج  )بكـــثافة أو مســـتعمل مصـــادفة
 .حاسوب يعطي صحائف جدولية

 املعلومات املطلوبة  )ج(
لسـعي للحصـول عـلى ردود مـن املـتعاملني وفـق عـدد من        ميكـن ا  

 :املعايري احملددة كاآليت
 املضمون والوظائف؛   )أ( 
 اآلراء وردود الفعل بشأن أسعار املنتجات واخلدمات؛ ) ب(
 ؛التوقيت املناسبأمهية   ) ج(
 ؛دعم املتعاملني  ) د (
 .فائدة ومدى مالءمة بيانات ونواتج التعداد )  هـ(

 ضمون والوظائف امل ‘١’
جمموعـة القضـايا الـيت ينـبغي مشوهلـا حتت هذا العنوان واسعة جداً           
وحيددهـا العديـد مـن العوامل، شاملة جمموعة املواضيع اليت ينبغي مجع             

ات بشــأهنا، والقضــايا االســتراتيجية املشــمولة يف القســم ألــف      ـالبــيان
 .أعاله
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ــنط     ــن املواضــيع الواســعة ال ــية م ــة التال اق ميكــن أن غــري أن القائم
تسـاعد يف وضع خطط هذه املرحلة من مراحل التشاور مع مستعملي            

 :البيانات
 :البيانات   )أ( 

 النوعية؛ ‘١’  
 الشمولية وسعة النطاق؛ ‘٢’  
 املوثوقية؛ ‘٣’  

 ):إن وجدت(برامج احلاسوب  ) ب(
 النوعية واألداء؛ ‘١’  
ــتعمال والـــبداهة    ‘٢’   ــهولة االسـ ــدم الصـــعوبة  (سـ عـ

 ؛)سبة للمستعملبالن
 مستوى العمل الوظيفي؛ ‘٣’  
 املساندة الفنية والتدريب؛ ‘٤’  

 :تقدمي اخلدمات  ) ج(
 عـن البـيانات وإمكان    التوقيـت املناسـب لإلفـراج      ‘١’  

 التكهن به؛
 جمموعة األشكال والوسائط؛ ‘٢’  
 العرض والتغليف؛ ‘٣’  
 ؛األسعار وحتقيق القيمة مقابل املبلغ املدفوع ‘٤’  
  املتعاملني، التوعية والتدريب؛ دعم ‘٥’  
 فائدة البيانات أو املنتج؛ ‘٦’  
مواصفات  ذو”مقابل “ معياري”(مالءمة املنتج  ‘٧’  

 ).“حمددة

 اآلراء وردود الفعل بشأن أسعار اخلدمات واملنتجات  ‘٢’
 “منــتجات” و “خدمــات”يف املناقشــة التالــية، تســتخدم عــبارتا 

وهــذا مــا يعكــس حقــيقة أنــه يف  . حمــل األخــرىحبيــث حتــل الواحــدة  
العديـد مـن احلـاالت هـناك اختـيار عشـوائي تقوم به هيئة التعداد فيما                 

أو ) عادة متاح (يـتعلق بـتقدمي جمموعـة البـيانات مـن خالل منتج حمدد              
 .من خالل خدمة ذات قيمة مضافة

إىل حـد مـا، حتـدد السياسات النافذة يف البلد املعين القضايا اليت              و
وضمن هذه  . ثريها هـذا املوضـوع، حسـبما يبيـنه القسـم ألـف أعاله             يـ 

اجملموعــة الواســعة مــن املعطــيات، مــن املــرجح أن تــتفاوت ردود فعــل  
مسـتعملي البـيانات عـلى األسـعار وفـق أوضـاع كـل مـنهم ووجهات                 

غـري أن هذه الوجهات النظر ميكن أن        . نظـره جتـاه السياسـات الرمسـية       
 : املة ما يليتتأثر بعدد من العوامل ، ش

 ؛ذي مواصفات حمددة أو ما إذا كان املنتج معيارياً   )أ( 
 تقدمي املنتج أو اخلدمة؛ ل التوقيت املناسب ) ب(

مشولـــية ودقـــة ووســـع نطـــاق ومـــدى مالءمـــة البـــيانات   ) ج(
 املتضمنة يف املنتج أو اخلدمة؛

نطــاق ومضــمون املنــتج وجمموعــة الوســائط الــيت يــوزع    ) د (
 فيها؛

  املتاحني؛والدعممستوى وفعالية التدريب  )  هـ(
) إذا وجـــد(وســـع نطـــاق وظـــائف بـــرنامج احلاســـوب   )  و (

 ونوعيته وأداؤه؛
 . مدى تعقّد وسهولة استعمال برنامج احلاسوب )  ز (
كل العوامل املذكورة أعاله تؤثر يف إحساس املتعاملني بشأن ما          و

 .فوعةإذا كان املنتج ميثل قيمة مقابل النقود املد

  التوقيت املناسبأمهية  ‘٣’
لــدى العديــد مــن مســتعملي بــيانات الــتعداد توقعــات غــري واقعــية 

 الــذي ميكــن حتقــيقه يف اإلفــراج عــن بــيانات   املناســببشــأن التوقيــت
ومـن بني األدوار املهمة يف إطار إدارة شؤون التعداد          . الـتعداد الدقـيقة   

ب من النوعية لكي ال     إدارة توقعـات مسـتعملي البـيانات يف هـذا اجلان          
ختضع نواتج الربنامج ملخاطر نتيجة مطالب غري معقولة بتوفري البيانات 

 .يف وقت مبكر
ينـبغي لفـت انتـباه مسـتعملي البيانات للوقت الالزم لالضطالع            و

 :باألنشطة التالية
 ضبط النوعية يف امليدان؛   )أ( 
عاجلة نقـل االستمارات من العاملني يف العد إىل مراكز م          ) ب(

 البيانات؛
 أخذ البيانات من املعلومات املستقاة من االستمارات؛  ) ج(
 ترميز الردود النصية؛    ) د (
 التحقق من ملف سجل الوحدات؛ )  هـ(
 .جتميع ملفات النواتج وحتضري املنتجات )  و (

 املتعاملني  دعم  ‘٤’
عداد يشـري هـذا البـند إىل اخلدمـات الـيت ميكـن أن تقدمهـا هيئة الت          

وهذا .  مسـتعملي البـيانات يف تطبيق البيانات أو استعمال املنتج          لدعـم 
مـا ميكن أن يتراوح بني خدمة الرد على االستفسارات وإنشاء برنامج         

.  للمنـتج املعـين كـالذي تتـيحه شـركات تطويـر برامج احلاسوب              دعـم 
 على التمويل املتاح هليئة التعداد   الدعمويـتوقف مسـتوى تقـدم وتطور        

 .اجات مستعملي البياناتواحتي
املوقـف الـذي يعـتمده الـبلد املعـين جتـاه هـذا األمـر يـتوقف على            و

جمموعـة الـنواتج الـيت تنـتجها هيئة التعداد، مع إعطاء وزن كبري ملا إذا                
 حنـو إتاحـة املعلومات اإلحصائية بالتجزئة أو         كـان الـبلد املعـين مـتجهاً       

 .باجلملة
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  التعداد تجونوافائدة ومدى مالءمة بيانات  ‘٥’
ينـبغي أن تكـون هلـذه املعلومات قيمة كبرية لدى هيئة التعداد يف              

 . حتديد درجة األولوية اليت تعطى إلتاحة منتجات حمددة
جيــب إدمــاج املعلومــات الــيت جتمــع يف إطــار هــذا املوضــوع يف    و

. املعلومات اليت جتمع مبقتضى بنود أخرى يف هذا القسم ومقارنتها هبا          
 . أو املنتج قيد الدراسة/س رئيسي ملدى مالءمة البيانات وغري أهنا مقيا

   األدوات اليت ينبغي استعماهلا- ٣

ميكـن أن جتـرى عملـية التشـاور مـع مسـتعملي البيانات يف ثالث                
 : وهي. مراحل، بعضها متداخل

 الدراسات النوعية؛    )أ( 
 الدراسات الكمية؛  ) ب(
 .التصميم التفصيلي للمنتجات  ) ج(
 أن الـبحوث ينـبغي أن تـبدأ قـبل فترة العد بوقت طويل، قد             مـع و

بالنسبة (يكـون من املمكن االضطالع بالتصاميم التفصيلية للمنتجات         
غـري أنه من    . أثـناء عملـية معاجلـة البـيانات       ) للمنـتجات األكـثر تعقـيداً     

املرغوب فيه إجناز التصميم التفصيلي للنواتج األساسية يف وقت كاف          
لتأخري بني إجناز التحقق من عمليات املعاجلة واإلفراج عن لتقليل فترة ا

 . املنتج
أو أصحاب املصلحة احلقيقية /مـن املهـم أن يشـارك املتعاملون و    و

ــية التشــاور     ــة مــراحل عمل ــتعداد فعــالً يف كاف ــئة ال ــبغي . داخــل هي وين
إعطــاؤهم فرصــة الــرد عــلى االســتبيانات واملشــاركة يف املقــترحات       

كمــا تتــيح جمموعــات . نــتجات يف مــرحلة الدراســةالتفصــيلية بشــأن امل
 البحـــث املركـــز وحلقـــات العمـــل للمـــتعاملني داخلـــياً منـــتدى فّعـــاالً 

لالبـتكار ووضع مقترحات منتجات جديدة، فضالً عن إتاحة الفرصة          
 .للعاملني الداخليني لتقدمي مقترحاهتم يف شأن التصميم النهائي للمنتج

 الدراسات النوعية    )أ ( 
 االضــطالع بالدراســات النوعــية عــلى هيــئة جممعــات حبــث يشــيع

أي، مناقشات يف جمموعات صغرية يديرها إخصائي يف حبوث       (مركـز   
 ). السوق
ميكـن إنشـاء جمموعـات حبـوث مركّزة للحصول على معلومات            و

وتتــيح اخلطــط التفصــيلية . نوعــية عــن أداء منــتجات وخدمــات حالــية 
وتكـون هـذه اجملموعـات عادة       . للمنـتجات احلالـية املـنطلقات الالزمـة       

. عامـة بطبيعـتها وهـي تغطـي جمموعـة متنوعة من املتعاملني واملنتجات             
غـري أنـه قـد تكون هناك حاجة جملموعات أكثر ختصصاً لتتناول أقسام              

ــتجات  الســوق الرئيســية، فضــالً عــن منــتجات مــنفردة، وال   ســيما من
 للمساعدة  وميكن استخدام استشاري خارجي   . جتاريـة رئيسية وممتازة   

يف هذه العملية، مع أن هيئة التعداد ينبغي أن تكون مشاركة بشدة يف         
 .وضع املواصفات اليت جيب تقدميها لالستشاري

أو حلقــات /حيــثما كــان ذلــك مالئمــاً، ميكــن عقــد مؤمتــرات و و
عمل واسعة النطاق لتسهيل التشاور مع املتعاملني ومستعملي البيانات         

 .كاتب اإلقليمية هليئة التعدادمن املكاتب املركزية وامل
اهلـدف مـن الـبحوث النوعـية حتسـني فهم ردود أفّعال املتعاملني              و

للــربنامج احلــايل لــتوزيع بــيانات الــتعداد، شــامالً املنــتجات واخلدمــات 
ــيانات    . وتقدميهــا ــع ب ــرنامج توزي وهــذا يســهم يف التوصــيات بشــأن ب

 .التعداد القادم
 :املهام الرئيسية هي ما يليو
 حتضري مواصفات تفصيلية؛   )أ( 
 التعاقد مع استشاريني خارجيني؛ ) ب(
 تنظيم جمموعات البحوث املركّزة؛  ) ج(
 ؛)ملرحلة التقييم(إعداد تقارير مؤقتة   ) د (
 .إعداد التقرير النهائي )  هـ(
 . ينبغي إتاحة مدة حوايل ستة أشهر ملرحلة التشاور هذهو

 الدراسات الكمية )ب(
سـات الكمـية والتصـاميم التفصـيلية للمنتجات بعض          يكـون للدرا  

 .التداخل وهي تعطي قاعدة أوسع لالتصاالت مع املتعاملني
قـد تسـتفيد الدراسـات الكمـية مـن قوائـم عـناوين املتعاملني مع                و

مــثالً، (هيــئة الــتعداد الــيت مت مجعهــا يف اهليــئة يف دورة الــتعداد املاضــية  
ــتعاملني  ــة باملـ ــيانات اخلاصـ ــد البـ ــرة  قواعـ ــتركني يف النشـ ــم املشـ  وقوائـ

 ). اإلخبارية
قــد يتطلــب األمــر جمموعــة متــنوعة مــن االســتبيانات، شــاملة        و
 : عاماً واستبيانات أخرى تركّز علىاستبياناً
 منتج حمدد أو خدمة حمددة؛    )أ( 
 أقسام من السوق أو قطاعات صناعية حمددة؛ ) ب(
لصــيغ والوســائط ا(املتطلــبات الفنــية ملســتعملي البــيانات   ) ج(

 ).املتاحة وبرنامج احلاسوب املعياري املستعمل
تعتـرب النشـرة اإلخـبارية ملسـتعملي البيانات وسيلة مفيدة إلتاحة            و

 .منتدى للحصول على املعلومات التقييمية
 :املهام الرئيسية يف مرحلة البحوث النوعية هيو
 حتديد طريقة منهجية مفّصلة؛   )أ( 
ــتبيانات و ) ب( ــرة  وضـــع اسـ ــائل عـــرض ومقـــاالت النشـ رسـ

 اإلخبارية وآليات الرد؛
 إجراء مسوحات؛   ) ج(
 .إجراء حتليالت وإعداد تقارير  ) د (
 .  أسابيع ملرحلة التشاور هذه١٠ و ٨بني  ينبغي إتاحة مدة ماو



 ١٦٦

   للمنتجاتالتصميم التفصيلي  )ج(

رات استناداً إىل نتائج الدراسات النوعية والكمية، ينبغي اختاذ قرا        
 . بشأن مزيج املنتجات املالئم

ضـمن مكتب التعداد، ينبغي السعي للحصول على املوافقة على          و
التصـميم التفصـيلي للمنـتج، جنـباً إىل جنـب مـع طلـب احلصـول على            

حيـثما كـان ذلك مطلوباً من التمويل احلكومي بدالً          (الـتمويل املالئـم     
ــت       ــع مس ــبات تقضــي أن يدف ــن خــالل ترتي ــيه م ــن احلصــول عل عملو م

 ). البيانات التكاليف

ميكـن حتضـري النسخ األوىل من شىت املنتجات والقيام مبشاورات         و
. مـتابعة مـع مسـتعملي البـيانات مـن خـالل ندوات وإرساليات بريدية        

كمـا ينـبغي إجـراء املشـاورات بشـأن تفاصـيل التصـنيفات الـيت يطلبها             
لى تصميم  أثر ع ) مثل نطاق الدخل  (املـتعاملون مـن الـتعداد، ولبعضها        

 .استمارة التعداد

 : املهام الرئيسية يف طور التصميم النهائي للمنتجات هيو

 حتديد مزيج املنتجات العام؛   )أ( 

 وضع خطط املنتجات للحصول على موافقة اهليئة؛ ) ب(

 وضع النسخ األّولية؛  ) ج(

 وضع مقترحات بشأن التصنيف؛  ) د (

 التشاور مع مستعملي البيانات؛ )  هـ(

 .وضع تصميم املنتجات النهائي )  و (

 . هلذا الطور أسبوعا١٢ًينبغي إتاحة مدة حوايل و

   خطة العمل- ٤

يــتم وضــع خطــة عمــل بعــد مشــاورات مستفيضــة مــع املــتعاملني   
ــئة   وحــىت إذا كانــت . اخلارجــيني وأصــحاب املصــلحة احلقيقــية يف اهلي

ــتعداد ال  ــتائج ال ــتوحة    ن ــباع يف الســوق املف ــيس ا(ت ــوب أو أي، ل ملطل
، ينــبغي وضــع خطــة تبــّين التكالــيف، وعــدد  )املــتوقع حتقــيق إيــرادات

الوحـــدات املـــتوقع إنـــتاجها، واملســـتعملني الرئيســـيني املـــتوقعني هلـــذه  
 . املنتجات واخلدمات

ــتظام   و ــوم بانـ ــية بشـــأن اإلدارة تقـ ــاء جمموعـــة توجيهـ ميكـــن إنشـ
. هاباســتعراض وضــع هــذه اخلطــة ورصــد اإليــرادات واإلنفــاق مبوجــب  

. وينـبغي أن تغطـي خطـة العمـل تكلفـة كـامل جمموعة أنشطة التوزيع               
وهـي تشـمل التكالـيف املـتعلقة بالـتحقق مـن البيانات، وتطوير أنظمة               

كما ينبغي إدماج التكاليف املرتبطة     . الـنواتج وتطوير وإنتاج املنتجات    
بالتسـويق واملسـاندة املسـتمرة لكافـة نواتج التعداد طوال دورة التعداد             

 . كاملهاب

  تطوير املنتجات - جيم

   مقدمة- ١
الـــتحدي الـــذي يواجـــه واضـــعي خطـــط الـــتعدادات هـــو حتقـــيق 

ويشمل هذا إتاحة   . التحسـني املستمر يف كلفة جوانب نوعية البيانات       
. بـرنامج توزيـع وخدمـات للـتعداد مـرن وموجـه للمـتعاملني مـع اهليئة                

وضـع برنامج  ومـن حيـث بـرنامج الـتوزيع، فـإن اهلـدف الرئيسـي هـو           
ــتعملي      ــتمامات مسـ ــوع باهـ ــة ومدفـ ــتماالت اجملهولـ ــن االحـ ــال مـ خـ
البـيانات، مـع وضـع أنظمـة وإجراءات توزيع  فّعالة يف حدود املوازنة               

 . املقررة ويف الوقت املطلوب
أي، (لضـمان القـدرة عـلى الـتكهن مبواعـيد اإلفراج عن البيانات              

، جيب توخي العناية يف     )تااللتزام بالتواريخ احملددة لإلفراج عن البيانا     
دراسة ختصيص املوارد وحتديد اجلداول الزمنية لذلك فضالً عن كوهنا          

 . واقعية وقابلة للتحقيق

   وضع خطط املنتجات- ٢

ــتجات      ــر املنـ ــية تطويـ ــية عملـ ــراءات التالـ ــبق اإلجـ ــبغي أن تسـ ينـ
 :واخلدمات

اســتعراض املنــتجات واخلدمــات الــيت كانــت يف الــتعداد     )أ( 
ــتاج،     . الســابق ــالء اهــتمام خــاص للمضــمون ولطــريقة اإلن ــبغي إي وين

  والفائدة؛ املناسبومضمون املنتجات املعيارية، هبدف حتسني التوقيت
مشـــاورات موجهـــة مـــع مســـتعملي البـــيانات واختـــبار   ) ب(
 السوق؛

اســتعراض طــريقة محايــة ســرية الــردود الفــردية لتحســني   ) ج(
ــيانات   ــاق البـ ــافية واتسـ ــبما حتدد(إضـ ــتعملي  حسـ ــبات مسـ ــا متطلـ هـ

 ؛)البيانات
اســتعراض املــزيج مــن وســـائل توزيــع بــيانات الـــتعداد        ) د (

 الورقية وااللكترونية؛
استقصـــــاء خدمـــــات تكنولوجـــــيا املعلومـــــات فّعالـــــة   )  هـ(

أو مـن مورديـن خارجـيني لطور توزيع بيانات          /التكالـيف، الداخلـية و    
 . التعداد

 استعراض طريقة اإلنتاج  )أ ( 
 تقيــيم طــريقة اإلنــتاج املعــتمدة يف الــتعداد الســابق لــتحديد ينــبغي

. العناصــر الــناجحة يف هــذه العملــية الــيت ميكــن نقــلها للــدورة اجلديــدة
واألهم من ذلك ينبغي حتديد اجملاالت اليت تعاين من مشاكل، ومعاجلة 

 .هذه املشاكل لتحسني العملية

 التشاور مع مستعملي البيانات واختبار السوق ) ب(
يصف القسم باء أعاله عملية التشاور مع مستعملي البيانات اليت          

 .تضمن مالءمة هذا العنصر من عناصر برنامج التعداد
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إضــافة للتشــاور الــالزم للــتعّرف عــلى وجهــات نظــر مســتعملي  و
البـيانات بشـأن الـنواتج احلالـية هبـدف حتديد متطلباهتم بالنسبة للتعداد              

تشـاور واختـبار السـوق طوال مرحلة        القـادم، ينـبغي مواصـلة إجـراء ال        
ومـن شــأن هـذا أن ميكّـن هيــئة الـتعداد مــن     . وضـع تصـاميم املنــتجات  

اســـتعراض وصـــقل اجلـــداول حـــىت تســـتويف الـــنواتج املقـــترحة معظـــم 
 . احتياجات مستعملي البيانات

 طريقة محاية السرية ) ج(
ينبغي وضع أسلوب حلماية سرية املعلومات الفردية وتطبيقه ليس      

 لضمان استالم مستعملي البيانات بيانات جيدة النوعية، بل أيضاً فقط
لضـمان أن املعلومـات الـيت يقدمهـا الفـرد ال ميكـن الـتعّرف علـيها من                   

 . البيانات املتضمنة يف النواتج
لتلبــية هــذا املطلــب، اعــتمدت الــبلدان املخــتلفة جمموعــة مــن        و

تم حتقيق النتيجة   ويف العديد من احلاالت، ي    . اإلجراءات واسعة النطاق  
مثالً، أقل من (املطلوبـة بالتغيري العشوائي خلاليا النواتج  بأرقام صغرية         

ــيانات شــخص مــا   ) ٣ ــتعّرف عــلى ب ــتم ال . لتخفــيض احــتماالت أن ي
ينـبغي أن تقـوم هيـئة الـتعداد بالـتحديد الدقـيق لطبيعة هذه اإلجراءات         

لــبال ، عــلى أن ال تغيــب عــن ا  )“مــا هــو العــدد الصــغري؟   ”مــثالً، (
 . أوضاعها هي، شاملة أهدافها املوضوعة فيما يتعلق بالسرية

ــتمات املســتعملة    و ــت يف إجــراءات الســرية اللوغاري ميكــن أن تبّي
وعند االقتضاء،  . لـتحديد ما إذا كان من املمكن اإلفراج عن اجلداول         

أي، يتم  (ينـبغي تطبـيق طـريقة محايـة السـرية يف برنامج اجلدولة نفسه               
 ). يتمات يف الربنامجتبييت اللوغار

ينـبغي عـدم اإلفـراج عـن اجلداول اليت مل ختضع هلذه اإلجراءات         و
 . ألشخاص أو مؤسسات خارج هيئة التعداد

  ياًالكترونالنسخ الورقية أم التوزيع   )د ( 
يف العديـد مـن الـبلدان، ال تــتوفر لـبعض مسـتعملي نـتائج الــتعداد       

لـذا يفضـلون احلصول     القـدرة عـلى الوصـول إىل أجهـزة احلاسـوب، و           
وحــىت يف أكــثر الــبلدان . عــلى الــنواتج عــلى شــكل منشــورات ورقــية 

مثالً، منظمات اجملتمع   (، يرغـب العديـد مـن مستعملي البيانات          تقدمـاً 
) واألفـراد املهـتمون يف التعّرف على صورة السكان يف مناطقهم احمللية           

لبلدان اليت  يف املقابل، يف ا   . يف احلصول على املعلومات يف هذا الشكل      
اســتعمال احلاســوب فــيها مــنخفض نســبياً، مــن املــرّجح أن تفضــل        
احلكومــات املركــزية واملــنظمات الدولــية اســتالم املعلومــات يف شــكل  

 . مقروء باحلاسوب
التحدي املاثل أمام هيئة التعداد هو تطوير نظام يسمح بقدر من و

مكن تطوير  على سبيل املثال، من امل    ف. املـرونة يف وسـائط نشـر النواتج       
جمموعـة معـيارية مـن اجلداول املعيارية الشائعة الطلب لكل من مناطق             

وميكن تطوير أنظمة بسيطة تسمح ملستعمل      . ياًالكترونـ العـد وختزيـنها     
ــناطق العـــد أو اجملـــاالت    ــد، ومـــزيج مـ ــناطق العـ ــتحديد مـ ــيانات بـ البـ

ــه    ــيت هتم ــة    . اإلحصــائية األخــرى ال ــتعداد إتاح ــئة ال ــندها، ميكــن هلي ع

ــياً    اجلــ ــا ورق ــة إم ــد املطلوب ــناطق الع ــ أو داول عــن م ــذه . ياًالكترون وه
الطـريقة يف التوزيع تتفادى أيضاً ضرورة إعادة طباعة أعداد كبرية من         

 .النشرات الورقية بشأن مناطق ليس هناك سوى اهتمام حمدود هبا
حيــثما مت اختــيار آلــية إيصــال حاســوبية، ينــبغي تضــمني عملــية   و

 البـيانات استقصـاء لشـكل البـيانات والوسائط     التشـاور مـع مسـتعملي    
وينــبغي إتاحــة الــنواتج يف شــكل . الــيت يســتعملها املــتعاملون مــع اهليــئة

ــتعداد عــادة مــثل نظــام الشــفرة     بــيانات معــيارية معــتمدة يف هيــئات ال
ــات    ــبادل املعلومـ ــياري لتـ ــريكي املعـ ــرت  . ASCIIاألمـ ــثما أظهـ وحيـ

 يســتعملون بــرنامج حاســوب الــبحوث أن عــدداً كــبرياً مــن املــتعاملني 
مثالً، برنامج جدولة أو صحائف جدولية شائع االستعمال مثل         (حمدد  

EXCEL(      أما الوسائط فيمكن أن    . ، ينـبغي أيضاً إتاحة هذه اخليارات
تضـم األقـراص املرنة، واألقراص املدجمة بذاكرة قراءة فقط، واألشرطة           

بيانات والوسائط  ونظـراً لتـنوع أشـكال ال      . أو الكاسـيتات املغناطيسـية    
املـتاحة، ليس من فعالية التكاليف إتاحة البيانات بالطريقة اليت تناسب           

 . كافة املتعاملني مع هيئة التعداد
 .ميكن أيضاً استعمال شبكة اإلنترنت لتوزيع البياناتو

 موّردو خدمات تكنولوجيا املعلومات   )هـ (
حلاسوب حيـثما كـان مـن غـري املـزمع تطويـر منتج معتمد على ا            و

، )مثالً، نتيجة حمدودية اخلربة يف هيئة التعداد      ( يف اهليـئة     تطويـراً كـامالً   
ــتمام مــن جانــب        ــية حبــث عــن اإلعــراب عــن االه ــبغي إجــراء عمل ين

وهذه العروض، اليت يتم تلقيها عادة من خالل        . مطوري تلك الربامج  
عملـية مناقصــة، ينــبغي أن بـتم تقيــيمها باســتعمال جمموعـة حمــددة مــن    

عـايري، شـاملة خـربات الشـركة اخلارجـية املعنية، وقدرهتا على التقّيد              امل
باملواصـفات والوفـاء باملواعـيد، والعـائد احملـتمل أن حتققـه هيئة التعداد               

ــبات الدفــع املقــترحة    انظــر الفصــل األول، (مــن هــذا االســتثمار وترتي
القســم زاي لالطــالع عــلى تفاصــيل إدارة عملــية الــتعاقد عــلى توريــد 

 ).اتاخلدم

   استراتيجية اإلنتاج- ٣
ينبغي أن تشمل استراتيجية اإلنتاج بشأن منتجات التوزيع وصفاً         
ألنظمـة اإلمجـال واالسـتعادة الـيت تسـتعمل لتجمـيع اجلـداول واملراجع           

ــة   ــذه األنظم ــة   . األساســية الســتعمال ه ــذه أنظم وميكــن أن تشــمل ه
 وقــد. Supercrossأو  IMPS أوPC-SAS جدولــة حاســوبية مــثل 

تكـــون بعـــض اهليـــئات مـــا زالـــت تســـتعمل أنظمـــة معاجلـــة مركـــزية  
mainframe    مـثل TPL)      مع أن هذه األنظمة     )لغـة منـتجة لـلجداول ،

قـيد اإللغـاء الـتدرجيي لصـاحل اعـتماد احلواسـب الشخصـية أو األنظمة                
ــزمع      . املتوســطة ــذي ي ــنظام ال ــاثل لل ــبغي أيضــاً تضــمني وصــف مم وين
ــتوزيع )  نظــام حواســب شخصــية  أوUNIXمــثالً، نظــام (اســتعماله  ل

 . البيانات اجملدولة
 : تشمل أنشطة اإلنتاج الرئيسية ما يليو
 وضع العناصر اجلغرافية؛   )أ( 
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 ؛التصنيفات ) ب(
 منتجات البيانات؛  ) ج(
 .منتجات برامج حاسوبية  ) د (

 وضع العناصر اجلغرافية )أ ( 
بلدان أهنا تتيح   مـن اخلصائص الرئيسية لبيانات التعداد يف معظم ال        

مثل مناطق العد، أو إمجاليات األعداد (املعلومات بشأن مناطق صغرية   
ولتعظيم فائدة مثل هذه املعلومات، من      ). الصـغرية بشـأن مـناطق العد      

 : املهم وضع ما يلي
 غرافية؛البيانات اجلقاعدة    )أ( 
  الزمنية؛السالسلفهرس  ) ب(
 .نظام توزيع اخلرائط  ) ج(

 دة البيانات اجلغرافيةقاع ‘١’  
ينـبغي أن ختتزن قاعدة البيانات اجلغرافية البيانات املتعلقة جبغرافية          

وينـبغي بصـورة رئيسـية أن تكـون البيانات املختزنة يف قاعدة      . الـتعداد 
البيانات اجلغرافية هذه الرموز والتسميات اليت تتعلق باملناطق اجلغرافية         

كما ميكن اختزان بنود بيانات     . املسـتعملة السـتخراج بـيانات الـتعداد       
 : أخرى كاآليت

رمـوز املقارنـة لإلشارة إىل درجة املقارنة بني منطقة عد              )أ( 
 ؛)انظر أدناه(حالية ونظرياهتا يف تعدادات سابقة 

خطـوط الطـول والعـرض يف املركـز املتوسط ملنطقة العد       ) ب(
 املعنية؛
 ).ر املربعبالكيلومت(املساحة الكلية ملنطقة العد   ) ج(

  الزمنية فهرس السالسل ‘٢’  
ميكـن اسـتعمال الفهـرس األجبـدي للسالسـل الزمنـية للموازاة بني        

فالتغيريات يف  . مـناطق العـد مـن الـتعداد السـابق حبـدود الـتعداد احلايل              
حـدود مـناطق الـتعداد هلـا أثـرها عـلى قابلـية مقارنـة البيانات فيما بني                  

 . التعدادات

 خلرائط نظام توزيع ا ‘٣’  
ميكــن إتاحــة نظــام لــتوزيع اخلــرائط مبــا يلــيب الطلــب عــلى النســخ  

كمـا ميكـن توريد خدمات طباعة       . يةااللكترونـ أو اخلـرائط    /الورقـية و  
خـرائط حسـب الطلـب مـن جهـات خـارج هيئة التعداد ميكنها إتاحة                

ــرائط منفصــلة    ــدة أو خ ــات جمل ــة احلــدود    و. جمموع ميكــن أيضــاً إتاح
) ان ذلك مالئماً الحتياجات مستعملي البيانات     حيثما ك (االلكترونـية   

يف األشـكال الشـائعة يف هـذا اجملال وقد ختتار اهليئة التعاقد على توريد         
. هـذه اخلدمـات لتعظـيم خـيارات الصـيغ املـتاحة للمـتعاملني مـع اهليئة                

كمـا قـد ختـتار هيـئة الـتعداد إتاحـة قـاعدة خـرائط طوبوغرافـية هبدف                   
 .ض البيانات اإلحصائيةإضافة القيمة لتحليل وعر

 التصنيفات  )ب(

ينبغي أن يكون من بني اخلصائص الرئيسية هليئة اإلحصاء الوطنية  
وينبغي أن تكون . إنتاج نواتج تعرض البيانات وفقاً لتصنيفات معيارية

نقطـة البدء للنظر يف هذه املعايري تصنيفات دولية صادرة عن منظمات            
تصنيف النموذجي الدويل للمهن،    وتشـمل األمـثلة عل ذلك ال      . خمـتلفة 

الصـادر عـن مـنظمة العمـل الدولية، والتصنيف الدويل املوحد للتعليم،        
 . الصادر عن منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

ضـمن نطـاق هذه اخلطوط اإلرشادية، ينبغي أن يفهم أن نواتج            و
ليت جتمع من املعلومات ال ميكن أن تكون أكثر تفصيالً من املعلومات ا

على . اجمليـبني عـلى األسئلة وحتوهلا إىل الرموز يف طور معاجلة البيانات           
ســبيل املــثال، قــد ال ميكــن ترمــيز بعــض الــردود إىل أكــثر املســتويات    

. تفصـيالً يف تصـنيف حمـدد ألن مسـتوى التفصـيل يف الـرد لـيس كافياً                 
 ويف هـذه احلاالت، ميكن ختصيص رمز من مستوى أعلى يف التصنيف           

 ). مثالً، جمموعة أصغر أو أكرب(

 : ينبغي أثناء وضع تصنيفات النواتج تغطية اخلطوات التاليةو

ــدة        )أ(  ــيع اجلديـ ــي املواضـ ــا يغطـ ــنيفات مبـ ــتعراض التصـ اسـ
 والتغيريات يف املفاهيم؛

ــول     ) ب( ــية حصــ ــهيل فعالــ ــنيفات لتســ ــيل للتصــ ــع دلــ وضــ
 املستعملني على البيانات؛ 

 الــتعداد ملســاعدة مســتعملي وضــع قــاموس مصــطلحات  ) ج(
 . البيانات يف فهم بنود البيانات

 منتجات البيانات  )ج(

تشـري عـبارة منـتجات البيانات إىل اجلداول، واملنتجات اليت تضم            
 .اجلداول، النامجة عن بيانات التعداد النهائية

ــية   و ــتم تطويـــرها لتلبـ ــتجات الـــيت يـ ــيارية هـــي املنـ املنـــتجات املعـ
ــية مســ  ــياجات غالب ــيانات   احت ــريدون ب ــتعداد الذيــن ي ــيانات ال تعملي ب

بشأن مناطق جغرافية   ) مثالً، مطبوعات (أساسـية سـهلة الوصول إليها       
ــناطق     ــة كامل ــناطق اإلداري ــيم أو العواصــم أو امل ــددة، كاألقال ــيح . حم تت

اجلـداول الــيت يف تلــك املطــبوعات بــيانات أساســية مــتقاطعة التصــنيف  
صائص القوى العاملة وتركيبة    بشـأن مواضـيع مثل السن واجلنس، وخ       

وينـبغي إتاحـة األشـكال االلكترونـية ملستعملي البيانات الذين           . األسـر 
يـودون اسـتخراج البـيانات مـن اجلـداول أو إضافة بيانات من مصادر                

 .أخرى

املنــتجات الفرعــية أو حمــاور التركــيز هــي تلــك الــيت تســتهدف    و
. كـثر ختصصاً التركـيز عـلى جمموعـات حمـددة هتـم مسـتعملي بـيانات أ             

من جداول معيارية حمددة تتيح      وهـذه املنـتجات هـي أيضـاً جمموعـات         
بـيانات يف أشكال سهلة الوصول إليها كاملطبوعات، وغالباً ما تشمل           

 . بعض املعلومات الوصفية
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هــناك نواتــج مصــممة حســب الطلــب تــتاح ملســتعملي البــيانات و
ها عــن طــريق الذيــن متطلــباهتم أكــثر ختصصــاً ومــن غــري املمكــن تلبيــت  

ويقـّدم هـؤالء املسـتعملون مواصـفات اجلـداول اليت           . جـداول معـيارية   
 .يرغبوهنا، ويتم إنتاج نواتج البيانات استناداً إىل خدمات استشارية

 :يشمل إنتاج منتجات البيانات ما يليو
وضـع الــنماذج األوىل اســتناداً إىل نـتائج املشــاورات مــع      )أ( 

ــيانات  ــتعملي البـ ــن أنو. مسـ ــرارية    ميكـ ــية تكـ ــذا عملـ ــون هـ أو ( يكـ
ــزيد مــن     )ديناميكــية ــنما حيــدث امل ــيحات مســتمرة بي ــيق تنق ، مــع تطب
ــنواتج كــل تكــرار      . املشــاورات ــة املشــاركني ب ــزويد كاف ــم ت ــن امله م

 لضمان رضا كافة مستعملي البيانات عن النواتج النهائية؛
ترمــيز وإنــتاج منــاذج اجلــداول األوىل باســتعمال بــيانات   ) ب(
 وهذا يقوم أيضاً مبهمة اختبار لنظامي اإلنتاج والنواتج؛. اختبار
ــية ملضــمون اجلــداول    ) ج( ــم وضــع   . الصــيغة النهائ ــن امله وم

 تاريخ حمدد هلذا األمر والتقّيد بثبات بذلك التاريخ؛
 إنتاج بيانات حية من أجل النواتج املعيارية؛  ) د (
ول مــن أجــل اجلــدا (اإلفــراج عــن خدمــات االستشــارة   ) هـ (

 ؛)املصممة حسب الطلب، حيثما كان ذلك مالئماً
 . إنتاج اجلداول املتخصصة من أجل منتجات حمددة )  و (

 منتجات برامج حاسوبية )د ( 
ــرها هبــدف      ــتم تطوي ــتعلق هــذا القســم بــربامج احلاســوب الــيت ي ي

. أو إيصال املنتجات استناداً إىل قواعد أداء أجهزة احلاسوب        /مرافقة و 
الت، مـن املـتوقع أن املـواد اإلحصـائية املتضّمنة يف هذه            يف معظـم احلـا    

املنـــتجات ستســـتند إىل اجلــــداول األساســـية املوضـــوعة للمنــــتجات     
 .املعيارية
 :يشمل تطوير برامج احلاسوب املهام التاليةو
 حتديد الطبيعة العامة للمنتج وهيكله ومضمونه؛   )أ( 
ــربنامج    ) ب( ــر ال ــريق تطوي ــد ف ــن خــرباء استشــار (حتدي يون م

 ؛)أو خارج اهليئة/داخل و
 حتديد التصميم التفصيلي وجمموعة وظائف الربنامج؛  ) ج(
 اقتناء األجهزة الالزمة؛  ) د (
وحيثما (تطويـر واختبار برامج حاسوب ببيانات اختبار         )  هـ(

ــبار       ــثل اخت ــيات م ــيني يف عمل ــك، إشــراك املســتعملني النهائ أمكــن ذل
 ؛)اإلصدار قبل النهائي

ــب    ) و ( ــرامج تدري ــداد ب ــتج،    /إع ــرافق املن ــة ت ــيم باملمارس تعل
كمــواد تدريــب حاســوبية وملفــات مســاعدة حساســة بالســياق وأدلــة 

 .ورقية ملستعملي الربامج

   ضبط النوعية- ٤

مـن الضـروري أن تكـون البـيانات الـنامجة عن التعداد واملنتجات              
ما يتعلق  سيما في  وال(الـيت تضـم هـذه البـيانات من أفضل نوعية ممكنة             

ولذا، من املستصوب أن تكون اخلطوة األوىل يف عملية إدارة          ). بالدقة
 .طور توزيع بيانات التعداد وضع استراتيجية ضبط النوعية

مت حتديــد الــنقاط التالــية عــلى أهنــا حامســة األمهــية لضــمان تقــدمي و
 .البيانات واملنتجات املطلوبة اجليدة النوعية للمتعاملني مع اهليئة

كن لنظام التوزيع حتسني دقة املعلومات اليت يقدمها اجمليبون   ال مي و
وينبغي أن يكون هدف    . عـلى األسـئلة ويقـوم نظـام املعاجلـة بترمـيزها           

نظـام ضــبط النوعــية احلـيلولة دون وقــوع أخطــاء يف هـذه املــرحلة مــن    
 .دورة التعداد

غـري أنـه حـىت يف أفضـل الـتعدادات إدارة، ميكـن اكتشاف أخطاء           
ومـن الضـروري اختـاذ قـرارات بشأن كيفية التعامل           . لـتوزيع يف طـور ا   

ومـن الضـروري اختاذ قرارات بشأن طبيعة ومدى        . مـع هـذه األخطـاء     
يف بعـض احلاالت، ميكن اختاذ قرار ترك أخطاء كبرية          . هـذه األخطـاء   

يف البـيانات النهائـية بـدالً مـن تـأخري اإلفـراج عـن البيانات، ألن ذلك                  
 .توقيت من النوعية العامة للبياناتيؤثر يف جانب إحكام ال

 التوثيق  )أ ( 
ينبغي التوثيق التام لكافة إجراءات اإلنتاج والتحقق لضمان اتباع         

. العـاملني يف اهليـئة لإلجـراءات املالئمـة وفهمهـم التام هلذه اإلجراءات        
وهــذا التوثــيق، جنــباً إىل جنــب مــع صــحائف فحــوص ضــبط النوعــية  

تجات، تطمــئن مســتعملي البــيانات بــأهنم  اجملّمعــة بشــأن كــل مــن املنــ 
 . حيصلون على منتجات عالية اجلودة

. جيـب أن يفهـم فـريق اإلنـتاج غـرض اسـتراتيجية ضبط النوعية              و
 آلـياً  وينـبغي علـيه أن ال يـنظر إىل هـذه االسـتراتيجية باعتـبارها تطبـيقاً       

ميكـن أن يسـتمر اعتـبارها مالئمـة غـري أهنا من        إلجـراءات ميكـن أو ال     
 .ونات الرئيسية يف عملهاملك

 العاملون املهرة ) ب(
 متامــاً عــلى أشــكال قواعــد ينــبغي أن يكــون فــريق اإلنــتاج مدّربــاً

أو اجلدولــة والــنواتج، مــع أهــداف واضــحة الــتحديد قابلــة  /اإلنــتاج و
ــبغي مناقشــة  . للتنفــيذ ــبغي تشــجيع  .  اإلجــراءاتوإيضــاحوين كمــا ين

 .أعضاء الفريق على اقتراح حتسينات

 إجراءات التحقق  )ج(
جيـب تنفـيذ إجـراءات التحقق من البيانات واختبار قبول األنظمة           

أو بــرامج احلاســوب لضــمان اكتشــاف وتصــحيح أيــة عــيوب يف       /و
وينبغي أن تكون االستراتيجيات موجهة . البيانات أو برامج احلاسوب

وعلى نقيض . حنـو إقامـة نظـام هبـدف مـنع ظهـور األخطاء أو العيوب             
 مـن احملـتمل أن تشري أية أخطاء   ، يف دورة الـتعداد    توقيـتاً مـراحل أبكـر     

ولذا، إذا مت   . تتضـح يف نواتـج عملـية ضبط النوعية إىل فشل يف النظام            
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حتديـد أخطـاء ، جيـب فحـص النظام وتنقيحه وإعادة            ) أو عـندما يـتم    (
 .فحص اجلداول إلزالة كافة األخطاء

وعة من اجلداول   من بني املناهج املفيدة يف هذا الطور تطوير جمم        و
وميكن وضع هذه . املعـيارية ميكـن أن تقـارن هبـا نواتـج جمـاالت حمددة       

مثالً، منطقة  (اجلـداول مبـا جيعـلها مفـيدة يف كافـة املستويات اجلغرافية              
. عـند أول مرة يصبح مثل هذا املستوى متاحاً       ) العـد، مـنطقة أو إقلـيم      

ــنظام    ــتراض أن ال ــة أخطــاء ميكــن اف ــد أي ــتم حتدي  يعمــل عــلى  وإذا مل ي
ــن        ــتحقق م ــن أجــل ال ــنات م ــباع هنــج أخــذ عي الشــكل الصــحيح وات

أو (وحيــثما كــان مــن املــتوقع    . منــتجات الحقــة يف ذلــك املســتوى   
أن التغـيري بـني اجملـاالت ميكـن أن يـزيد احـتماالت حدوث         ) املـتوجس 

أخطـاء يف الـنظام، قـد يكون من املرغوب فيه إعادة استعمال اجلداول        
 . ى عند كل مستوى من التقسيمات اجلغرافيةاملعيارية، مرة أخر

 اإلطار الزمين  )د ( 
حسـبما أشـري إليه يف مواضع أخرى من هذا الدليل، يعترب إحكام             

ينبغي وضع اجلدول   . التوقيـت مـن بـني اخلصـائص الرئيسية يف النوعية          
الـزمين للـتحقق واألنشـطة املتضـمنة فيه ويف عمليات اإلنتاج بالتشاور             

ويف مشروعات (لني يف مشـروعات الـتوزيع يف التعداد      مـع كافـة العـام     
كما ينبغي ). أخـرى هـي أصـحاب مصـلحة حقيقـية يف عملية التوزيع         

 . التوثيق التام لإلجراءات

 العالقات االعتمادية  ) هـ(
على (ينـبغي حتديـد أيـة مشـاكل ميكـن أن تؤثر يف اجلدول الزمين                

)  علــيها طــور الــتوزيعســبيل املــثال، يف املشــروعات األوىل الــيت يعــتمد
 .ووضع احللول املناسبة يف أسرع وقت ممكن

بصفة خاصة، حيثما كان يف اهليئات أقسام متميزة مسؤولة عن          و
خمــتلف املهــام املرتــبطة بــتطوير املنــتجات، مــن املهــم حتديــد العالقــات   
االعــتمادية ووضــع اســتراتيجيات االتصــال لضــمان سالســة انســياب    

عــلى ســبيل املــثال، ميكــن أن يقــوم ف. ملخــتلفةالبــيانات عــرب العملــيات ا
أصـحاب مصـلحة حقيقـيون آخـرون يف هيـئة اإلحصـاء بوضع وإنتاج        

ــنيفات  ــية أو التصـ ــيمات اجلغرافـ ــة كالتقسـ ــإن . عناصـــر هامـ لذلـــك فـ
التحديد الواضح لألهداف واالتصال املستمر أمران ضروريان لضمان        

 .الوفاء باملواعيد
 بالتصــنيفات املعــيارية الــيت مــن هــناك عــدد مــن القضــايا املــتعلقةو

ــيانات   ــر يف حتضــري الب ــا بوضــوح   . شــأهنا أن تؤث ــبغي حتديده ــذا، ين ول
وهـي قــد  . وفهمهـا مـن قـبل فـريق مشـروع الـتوزيع قـبل بـدء اإلنـتاج         

 :تشمل ما يلي
ــدة     )أ(  ــتغريات جدي ــيم وم ميكــن أن تســفر املواضــيع   . مفاه

أو /يفات إضافية و  اجلديـدة الـيت يـتم مجعهـا يف إطـار الـتعداد عـن تصـن                
وميكن أن تتغري مفاهيم التعداد وتصنيفاته مع مرور        . مـتغريات جديـدة   

الوقــت، وغالــباً مــا يكــون ذلــك نتــيجة أن مــن املطلــوب اتــباع معــايري 
 دولية أو معايري اهليئة نفسها؛

ــة ) ب( ــردود املســتلمة يف   . التصــنيفات املعّدل ــباً مــا تــربز ال غال
وفات احلاجــة إىل فــئات نواتــج خمــتلفة؛  إطــار اختــبارات الــتعداد والــرب 

وميكـن إعـادة هـيكلة األسـئلة الـيت تسـفر عن أجوبة غامضة أو واسعة                 
 .التنوع لتفادي تشويش اجمليبني على األسئلة

تؤثـر التصـنيفات اجلديـدة والـيت تغـريت يف الـتوافق مـع البيانات                و
ة املـأخوذة مـن تعـدادات سـابقة وبـذا تؤثـر يف إنـتاج بيانات أية سلسل                 

وعــندما تكــون التغــيريات يف التصــنيفات كــبرية، ينــبغي وضــع  . زمنــية
فهـارس أجبديـة ملسـاعدة مسـتعملي البـيانات يف مقارنـة بيانات التعداد               

 .على مر الوقت

 وضع واختبار اإلجراءات  - ٥

عقـــب وضـــع خطـــط دورة الـــتوزيع العامـــة واســـتراتيجية ضـــبط 
 ٢ويضم القسم   . وزيعالنوعـية، ميكن املضي يف وضع واختبار نظام الت        

أعـــاله وصـــفاً لإلجـــراءات املستصـــوبة لـــتحديد متطلـــبات مســـتعملي 
ويصف هذا القسم إدارة طريقة تطوير ينبغي       . البـيانات بشـأن التوزيع    

اتـباعها، وهـي تضـمن تلبـية تلك االحتياجات وفقاً للمعايري املوضوعة             
 .للنوعية
مة مـن املستصـوب إجـراء أقصـى قـدر ممكـن مـن اختـبارات أنظ              و

وإجـراءات التوزيع باستعمال بيانات يتم احلصول عليها من اختبارات          
فإذا استخدمت  . يـتم إجـراؤها بشـأن الـتعداد احلـايل         ) بـروفات (هنائـية   

اسـتراتيجية الـربوفات، فـإن البـيانات املعروضـة لالختبار من الربوفات             
. “الوقائع الرئيسية ”تكـون قـد خضـعت جملموعـة كاملـة من عمليات             

لـيات الـربوفة معـّدة حسـب طبـيعة ومضـمون التعداد نفسه              أي أن عم  
وتتيح بيانات بالنسبة ملعظم بنود البيانات، مع جمموعة كبرية من القيم         

 .لكل من بنود البيانات
ــذه    و ــا ال تلـــيب هـ ــتاحة، أو أهنـ ــربوفات مـ ــيانات الـ ــن بـ إذا مل تكـ

. املطالـب، فإنـه ينـبغي عـندها استعمال البيانات من أي من التعدادات      
وينــبغي أن تكــون األهــداف الرئيســية جلهــاز اإلدارة ضــمان أن كافــة   
العملـيات املسـتعملة  يف إنـتاج نواتج التعداد نفسه ينبغي أن تكون قد             

 .اختربت قبل استعماهلا يف جو اإلنتاج

   إرشادات بشأن طريقة العرض - ٦

، هناك “الوسط هو الرسالة”مـع عدم املوافقة بالضرورة على أن      
.  مـن املطـبوعات املنشـورة يف جمـال مـثل نظرية االتصاالت             عـدد كـبري   

وهـذه تشـري إىل أن طـريقة عـرض املعلومات هلا أثر كبري على الطريقة                
وليس من ). أو يسيئون تفسريها(الـيت يفّسر القراء هبا هذه املطبوعات       

اختصـاص هـذا الدلـيل استعراض هذه اجملموعة من املطبوعات، ولكن            
ه مقـترحة كقضـايا للنظر فيها أثناء وضع أهداف          الـنقاط املدرجـة أدنـا     

 .أكثر تفصيالً من أجل برنامج نواتج
نود التنويه إىل أنه يف بعض البلدان، هناك معايري موضوعة بشأن و

ويف هـذه احلاالت،    . طـريقة عـرض هيـئة اإلحصـاء لـلمواد اإلحصـائية           
 علماً. ينـبغي أن تتـبع منـتجات الـتعداد هـذه اإلرشادات قدر اإلمكان             



 ١٧١

بأنـه إذا أتيحـت صـحائف منـاذج معـيارية فـإن هـذا يساعد يف تضمني          
 .هذه املعايري يف منتجات التعداد

مـن بـني الـنقاط الرئيسـية الـيت ينـبغي التـنويه إليها أن العديد من                  و
القضـايا الـيت ينـبغي الـنظر فـيها تـتأثر كـثرياً باألنظمـة، والسيما أنظمة          

وهـناك قـدر مـن املرونة يف        . اداحلواسـب، املـتاحة إلنـتاج نواتـج الـتعد         
إطـار نظـام نشـر مكـتيب تـام أكـرب بكـثري ممـا تتـيحه جمموعة من برامج                     

غري أنه ميكن أن    . جاهزة ملعاجلة الكلمات وبرامج الصحائف اجلدولية     
ــياجات الرئيســية ملســتعملي      ــية االحت ــاً لتلب ــية متام تكــون اجملموعــة كاف

 .توقيتالبيانات بطريقة فّعالة التكاليف وحمكمة ال
تتطلـب القضايا التفصيلية التالية النظر فيها يف ضوء أوضاع كل        و

 عــلى املطــبوعات الورقــية مــن  وهــي عــادة أكــثر انطــباقاً . مــن الــبلدان
، تكنولوجـيا معلومات    ممـا يعـين، ظاهـرياً      (عملـيات الـتوزيع الكترونـياً     
 :وهي تشمل). متطورة نسبياً مقترنة باملرونة

بالعرض أو بالطول، وهي تتوقف على      الطـباعة املوجهـة        )أ( 
 : متطلبات كل من اجلداول مبفرده، فعلى سبيل املثال

التصـنيف املـتقاطع الـذي يضم عدداً صغرياً نسبياً           ‘١’  
ــباعة     ــع الطـ ــن أن يتناســـب مـ ــدة ميكـ ــن األعمـ مـ
بـالطول، أمـا العدد الكبري من األعمدة فيشري إىل          

 ضرورة الطباعة املوجهة بالعرض؛
 صـــعوبات واضـــحة يف ربـــط البـــيانات يف هـــناك ‘٢’  

ــك     ــف تلـ ــيت تصـ ــة الـ ــيدة باألرومـ ــدة البعـ األعمـ
 البيانات؛

إذا كـان هـناك العديد من األسطر يف جدول ما،            ‘٣’  
فـإن احلاجـة لـتكرار أرومـة اجلـدول مرات كثرية            
ميكـن أن تـزيد كثرياً عدد الصفحات يف املطبوعة         

 ؛ )وبالتايل تكلفتها(
 يف كافة إصدارات    اإليضـاحية الحظـات   ينـبغي إتاحـة امل     ) ب(

 :املعلومات لضمان أن مستعملي البيانات على علم مبا يلي
املعلومــات الســياقية اهلامــة كالتفاصــيل عــن مجــع    ‘١’  

 املعلومات؛
 نطاق ومدى تغطية اجملموعة؛  ‘٢’  
تفسـري املصـطلحات الفنـية الـيت يف املطـبوعة وأية             ‘٣’  

  قيود تؤثر يف دقة البيانات؛
يـتاح املـزيد مـن املسـاعدة ملسـتعملي البيانات عن طريق              ) ج(

وضـع فهـرس حمـتويات تفصـيلي وفهرس مرجعي حني تكون املطبوعة             
يـتأثر نطـاق هـذه العناصـر مـن املنـتج بكل من مرافق اإلنتاج                و. كـبرية 

 املتاحة هليئة التعداد واملوارد املخصصة لكل من املنتجات؛ 
ين وموثـوق للمطبوعة، ينبغي     إلضـفاء مظهـر ومـلمس فـ         ) د (

وهـي تسـاعد يف خلـق رباط مع         .  فنـية  غـالف وضـع تصـميم لصـفحة       
 . سلطة هيئة التعداد

   قضايا التخزين - ٧
مـن املـرغوب فـيه حتديـد فـترة إبقـاء حمـددة لكافة البيانات القابلة                 
للقــراءة بواســطة احلاســوب، والــربامج والوثــائق املســاندة لضــمان أنــه   

وهـذا ما ينبغي أن يكون      . ات للمـتعاملني مسـتقبالً    ميكـن تقـدمي اخلدمـ     
ــيانات،      ــتج الب ــذي ين ــتعداد ال ــئة ال مــن مســؤوليات اجملــال املعــين يف هي

 :والذي ميكن أن يشمل
يف هيـــئة (البـــيانات اإلحصـــائية لالســـتعمال الداخـــلي       )أ( 
، أي البـــيانات املســـتبقاة حالـــياً نتـــيجة احلاجـــة لـــلمزيد مـــن )الـــتعداد

أو اإلدخال يف جماالت    /عملية املعاجلة، ونسخ اإلسناد و    االستعمال يف   
 أخرى؛ 

 عـن املطـبوعات األساسـية بشـأن نواتج املنتجات           نسـخاً  ) ب(
لتسـهيل إعـادة جتميع هذه املنتجات، إن لزم األمر، للتغلب على عطل          

 طارئ أو ملهام أخرى؛ 
البــــيانات غــــري اإلحصــــائية، أي الــــربامج وجمموعــــات   ) ج(

البـيانات الـيت تصـف بـيانات والبيانات املرجعية املطلوبة           االختـبارات و  
 . ملساندة أنظمة البيانات اإلحصائية أو اليت هي مصدر للمعلومات

تـتأثر تفاصـيل هـذه االسـتراتيجية كثرياً مبجموعة واسعة النطاق            و
من العوامل، شاملة تقاليد تكنولوجيا ومرافق املعلومات يف البلد وهيئة 

كمـا أنـه لطبـيعة ملفـات البـيانات الـيت ختلـق يف طور               . الـتعداد املعنـيني   
الــتوزيع وقوانــني الــبلد املعــين املــتعلقة بــتخزين الســجالت الرمســية أثــر   

ونظــراً هلــذا الــتعقّد، ال يطــرح هــذا الدلــيل أيــة مقــترحات فــيما . أيضــاً
 . يتعلق هبذه االستراتيجيات

  إدارة حقوق امللكية الفكرية   - ٨
د املعـين اسـتراتيجية توزيـع تقـوم على أساس           حيـنما يسـتعمل الـبل     
ســيما عــند اقــتران هــذا باالســتعمال الشــديد   اســترداد التكالــيف، وال

للمنـتجات املسـتندة ألجهـزة احلاسوب، من املرغوب فيه بالنسبة هليئة            
 . التعداد ضمان محاية حقوقها فيما يتعلق مبلكية احلقوق الفكرية

ــر   و ــر بـ ــيات تطويـ ــّيد عملـ ــبغي أن تتقـ ــتعداد  ينـ ــوبية للـ امج حاسـ
باملمارسـات املعـيارية املعـتمدة يف اهليـئة بالنسـبة حلمايـة حقوق امللكية               

، ينــبغي احلصــول عــلى بالنســبة للمنــتجات املطــورة داخلــياًو. الفكــرية
ــئة الذيــن      تــنازل خطــي عــن حقــوق امللكــية الفكــرية مــن موظفــي اهلي

ج اهليئة، جيب بالنسبة للمنتجات املطّورة خارو. خيلقون هذه املنتجات
 .أن تكون ملكية احلقوق الفكرية مبّينة بوضوح يف العقود ذات الصلة

ينـبغي أن تظهـر وثـائق شـروط البيع واإلخطارات بشأن حقوق             و
امللكـية الفكـرية والعالمـات الـتجارية عـلى بـرامج احلاسوب وأغلفتها               

وجيـب أن تكـون أية   . ويف األدلـة املوضـوعة لفـائدة مسـتعملي الـربامج         
اقـات تراخـيص يـزمع توقيعها مع متعامل ما متفقة مع سياسة اهليئة              اتف

 . بشأن ملكية حقوق امللكية الفكرية وتراخيصها
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  استراتيجية التسويق - دال

   مقدمة - ١
غري . لـيس التسـويق مـن بـني الوظـائف التقلـيدية هليئات اإلحصاء       
بعض أن العديـد من احلكومات تطلب حالياً من هذه اهليئات استرداد            

تكالـيف عملـياهتا مـن خـالل تقاضـي رسوم على املنتجات واخلدمات            
 :ومن بني أسباب إدخال هذه الرسوم ما يلي. اإلحصائية اليت تقدمها

تســـهيل اســـتعمال الطلـــب عـــلى املنـــتجات اإلحصـــائية     )أ( 
 مؤشر يعّول عليه على كيفية وجوب استعمال املوارد؛ك

اجلــة احتــياجاهتم  تشــجيع مســتعملي البــيانات عــلى مع    ) ب(
 احلقيقية من املنتجات واخلدمات اإلحصائية؛

للتخفـيف عـن دافعـي الضرائب تلك العناصر من تكلفة             ) ج(
اخلدمــات اإلحصــائية الــيت هلــا قــيمة خاصــة قابلــة للــتحديد ملســتعملني  

 .حمددين للبيانات
بصــفة عامــة، حيــثما أدخلــت الرســوم، ينــبغي وضــع سياســات   و

 تقاضــي هــذه الرســوم مــنه، وكيفــية حســاهبا بشــأن مــن ينــبغي أن يــتم
وإتاحـة القـدرة عـلى احلصول على البيانات للجمهور يف إطار االلتزام             

زال من املمكن إتاحة     ويف هذا الصدد، ما   . بـتقدمي اخلدمات للمجتمع   
اإلحصـاءات األساسية من خالل وسيلة مثل البيانات الصحفية ونسخ          

ة يف املكتبات ومراكز اجملتمعات     املطـبوعات اإلحصـائية والنواتج املتاح     
 .احمللية
ويعترب . اقـترن إدخـال الرسوم باحلاجة إىل القيام بأنشطة تسويق         و

والواقع أن  . العديـد مـن الـناس أن التسويق دعاية وبيع منتجات حمددة           
. هذيــن العنصــرين ليســا ســوى مكــون صــغري مــن مكونــات التســويق  

رمتها من وجهة نظر    فالتسـويق هـو رؤيـة أنشـطة عمـل هيـئة الـتعداد ب              
أمـا إدارة شؤون التسويق     . املـتعاملة معهـا   ) مسـتعملي البـيانات   (اجلهـة   

فهـي وضـع خطـط الـربامج الـيت تسـتهدف خلق عالقات مع األسواق                
ــربامج، ألغــراض      ــيذ وضــبط تلــك ال ــيها، وتنف املســتهدفة واحلفــاظ عل

 . حتقيق أهداف املؤسسة املعنية
ملتعاملون، ووضع اخلطط يتضـمن التسـويق اكتشاف ما حيتاجه ا       و

إنه عملية تصور   . وتطويـر منـتجات وخدمـات تلـيب تلك االحتياجات         
وتســـعري وتـــرويج وتوزيـــع املنـــتجات واخلدمـــات الـــيت تلـــيب أهـــداف 

فالبـيع هـو أحـد جوانب الترويج وجزء هام من           . املؤسسـات واألفـراد   
ــيات التســويق   ــزيج عمل ــناقش القســم  . م ــاء”ي ــتراتيجية  “ه ــاه اس  أدن

 .تاملبيعا

   استراتيجية التسويق  - ٢

ينــبغي أن تــتوىل إدارة التســويق يف هيــئة الــتعداد، أو استشــاري      
مـتعاقد خـبري يف التسـويق، مسـؤولية وضـع وتنفـيذ استراتيجية تسويق               

وإضافة لالضطالع ببحوث التسويق وتقدمي    . وبـرنامج ترويج متسقني   
رة التسويق أن معلومات تقييمية لفريق تطوير املنتجات، ينبغي على إدا

تـبلغ عـن الـتقدم الذي حيرزه كل من أنشطة الترويج، وأن تقّيم فعالية               
 . هذه األنشطة وأن تعدل برنامج التسويق حسب املطلوب

ينـبغي أن يكـون هـدف اسـتراتيجية التسـويق وضع هيئة التعداد              و
ــيدة       ــلمعلومات اجل ــع املصــدر الرئيســي ل ــا يف موق ــتجاهتا وخدماهت ومن

. وانب الدميغرافية واالجتماعية واالقتصادية عن السكانالنوعية عن اجل
وميكـن أن تكـون األهـداف الرئيسية هلذه االستراتيجية زيادة استعمال       
بـيانات التعداد يف اجملتمع لتحقيق إيرادات ضمن أطر زمنية حمددة ويف            

وميكـن أن تشـمل اسـتراتيجيات حتقـيق هذه          . إطـار املوازنـة املوضـوعة     
 :األهداف ما يلي

احلفـاظ عـلى العالقـة مـع القـاعدة احلالـية مـن مستعملي                  )أ( 
واســتطالع املــزيد مــن اســتراتيجيات الســوق  ) أو املــتعاملني(البــيانات 
 األخرى؛

توســيع نطــاق الســوق مــن خــالل الــترويج املركّــز عــلى   ) ب(
قطاعات واعدة غري مستغلة حىت اآلن مل حتقق فيها هيئة التعداد سوى            

 تغلغل؛نسبة منخفضة من ال
تطويـــر منـــتجات وخدمـــات تعداديـــة جديـــدة لتلبـــية        ) ج(

ــة      ــاق جمموعـ ــيع نطـ ــريق توسـ ــن طـ ــوق عـ ــئة يف السـ ــياجات ناشـ احتـ
 املنتجات؛

توعـــية مســـتعملي البـــيانات احملـــتملني بشـــأن املنـــتجات    ) د (
واخلدمــات الــتعدادية واملــنافع والتطبــيقات املمكــنة لبــيانات الــتعداد يف 

 اذ القرارات؛البحوث ووضع اخلطط واخت
جعـل البـيانات سـهلة احلصـول علـيها عـلى نطاق واسع               )  هـ(

 .ألفراد اجملتمع من خالل املكتبات العامة واملكتبات التعليمية

   أنشطة التسويق  - ٣

ــتعملي البـــيانات       ــم مسـ ــعي لفهـ ــويق بالسـ ــطة التسـ ــتدئ أنشـ تبـ
وتشــمل اخلصــائص . واحتــياجاهتم، وتنــتهي بــتقدمي اخلدمــات املناســبة 

 :رئيسية ألنشطة التسويق ما يليال
 ؛ السوق، مستعملو البيانات احلاليون واحملتملون معاً   )أ( 
 حبوث السوق؛ ) ب(
 تطوير املنتجات وإنتاجها وتسعريها؛   ) ج(
 خطة التسويق االستراتيجية؛  ) د (
 التوزيع؛ )  هـ(
 خطة املبيعات؛ )  و (
 الترويج؛ )  ز (
 العالقات العامة؛ )  ح(
 إصدار املنتجات؛ )  ط(
 .التقييم واالستعراض املستمر )  ي(
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 السوق  )أ ( 
بعـبارة عامـة، ميكن تعريف السوق بالنسبة للمنتجات واخلدمات          
التعدادية باعتباره أي شخص أو مؤسسة أو منشأة أعمال ممن يهتمون 

وميكن أن  . باحلصـول عـلى معلومات دميغرافية أو اجتماعية واقتصادية        
بشأن اجملتمع احمللي برمته أو أية فئة ضمن اجملتمع أو موقع           يكـون هـذا     
 . جغرايف حمدد

ميكـن أن يسـتند حتديـد الشرائح الرئيسية من مستعملي البيانات            و
عـلى السلوك الشرائي ونوع العالقة اليت يسعى إليها مستعملو البينات           

 :وقد تشمل هذه الشرائح ما يلي. مع هيئة التعداد
 بيانات الرئيسيون؛مستعملي ال   )أ( 
 املشتركني؛ ) ب(
 مستعملي البيانات غري الدائمني؛  ) ج(
 قطاع اإلعالم؛  ) د (
 . مستعملي البيانات من اجلهات املنافسة ) هـ(

 مستعملو البيانات الرئيسيون  ‘١’  
مسـتعملو البـيانات هـؤالء مهّمـون هليـئة الـتعداد مـن وجهة النظر                

 ومـن املهـم أن تقـيم هيـئة التعداد عالقة       . أو الـتجارية  /االسـتراتيجية و  
ــيانات هــؤالء     ــتظمة مــع مســتعملي الب ــيقة مســتمرة واتصــاالت من . وث

يشــمل مــنطق خدمــة املــتعاملني الــذي يشــكل أســاس هــذه اجملموعــة   و
 مــن الفهــم، والــتعاطف واالشــتراك يف احتــياجات مســـتعملي      مــزجياً 

ار تســتنفر وينــبغي اســتعمال حلــول تتســم باملــرونة واالبــتك  . البــيانات
. كافـة قـدرات اهليـئة أو املؤسسـة املعنية على خدمة تلك االحتياجات             

ــية     ــيانات الرئيســيني إدارات حكوم ــد تشــمل شــرائح مســتعملي الب وق
أخـــرى، ومؤسســـات تعليمـــية، وقطاعـــات مالـــية وقطاعـــات أعمـــال 
 .أخرى، وقطاعات اخلدمات االستشارية املتخصصة يف حبوث السوق

ة من مستعملي البيانات الرئيسيني أولئك      مـن بـني الفئات اخلاص     و
وهم يعّرفون بأهنم املؤسسات ذات . “حيويون”الذين هم مستعملون 

األمهــية االســتراتيجية الــيت عــندها إمكانــات الــتأثري املســتمر يف التأيــيد   
 .أو تسهم كثرياً يف تعبئة اإليرادات/السياسي أو املعنوي للهيئة و

 املشتركون   ‘٢’  

ــتعاملون بانــتظام مــع اهليــئة عــادة   هــؤالء هــم مســ  تعملو بــيانات ي
بطـريقة مـتكررة والذيـن يلـىب معظـم احتياجاهتم من خالل اإلمدادات              

ــيارية    ــات املع ــتجات واخلدم ــن املن ــتظمة م ــة   و. املن ــنطق خدم يشــمل م
املـتعاملني الـذي يشـكل أسـاس هـذه اجملموعة اخلدمات املوثوقة القابلة            

دها عالقــة خملصــة ومســتقرة وطويلــة للــتكهن هبــا واملتســقة، الــيت تســان
ــيانات يشــتركون يف   . األجــل وتشــمل شــرحية املشــتركني مســتعملي ب

مطبوعات واملنتجات أو اخلدمات األخرى املعيارية اليت تصدر بانتظام    
 .  مثل اإلحصاءات املنشورة على اإلنترنت

 مستعملو البيانات غري الدائمني     ‘٣’  
باالتصال أحياناً أو ملرة واحدة أو      هناك مستعملو بيانات يقومون     

أن احتـياجاهتم تلىب بسهولة من خالل تقدمي خدمات فردية أو حسب      
يشــمل مــنطق خدمــة املــتعاملني الــذي يشــكل أســاس هــذه   و. الطلــب

ــتوفية      ــقة، واملســ ــة، واملتســ ــريعة، واملوثوقــ ــات الســ ــة اخلدمــ اجملموعــ
 .االستجابة، والغنية باملعلومات والدقيقة

 إلعالم  قطاع ا ‘٤’  
هــناك حاجــة لصــالت قويــة ومتســقة مــع أجهــزة اإلعــالم العاملــة 
لتشـــجيع توعـــية اجلمـــاهري العريضـــة بشـــأن هيـــئة الـــتعداد ومنـــتجاهتا  

ــنواتج الــيت هــي      ــهام بقــوة يف ال وميكــن . “للمصــلحة العامــة ”واإلس
الــتعامل مــع هــذا القطــاع يف إطــار التواصــل مــع وســائل اإلعــالم مــن   

 .عامة ضمن اهليئةخالل وحدة العالقات ال

 مستعملو البيانات من اجلهات املنافسة   ‘٥’  
مسـتعملو البـيانات مـن اجلهـات املنافسة هم الذين تتوفر هلم عدة              

وقد تشمل اجلهات املنافسة    . خـيارات لتلبية احتياجاهتم من املعلومات     
 :ما يلي
مؤسسـات حبـوث السـوق القـادرة على تصميم خدماهتا              )أ( 

 ات مستعملي بيانات منفردين؛لتلبية احتياج
اجلهات اليت تقدم اخلدمات االستشارية واليت تقدر ليس         ) ب(

ــيالت        ــلى إجــراء التحل ــل وأيضــاً ع ــيانات فحســب، ب ــلى إتاحــة الب ع
 وتفسري نتائجها؛

املوزعـني الـثانويني الذيـن إمـا يوزعون بيانات التعداد أو              ) ج(
ة موضـــوعة لتلبـــية يضـــّمنون البـــيانات يف تطبـــيقات براجمـــية حاســـوبي 

مثالً، معلومات عن أوضاع املتعاملني     (احتـياجات مسـتعملني حمدديـن       
 ).وحتليل املواقع

 حبوث السوق   ) ب(

تعتــرب حبــوث الســوق الســابقة لــتطوير وتصــميم املنــتج أو اخلدمــة  
فبحوث . املعنية ضرورية لضمان اتساق النواتج مع احتياجات السوق       

تجات واخلدمــات وأن تقــيس وحتلــل الســوق ميكــن أن ترصــد أداء املنــ
ــل اجلهــات املنافســة وجتمــع     . مواقــف املســتهلكني  ــا ميكــن أن حتل كم

األخـبار لالسـتفادة منها يف إعادة تصميم املنتجات واخلدمات وتطوير           
ففــي العديــد مــن احلــاالت، قــد تكــون   . منــتجات وخدمــات جديــدة 

واليت (ا املعلومـات املالئمـة موجـودة فعـالً يف حبـوث سـابقة مت إجراؤه           
 ). ميكن أن تشمل التشاور مع مستعملي البيانات

  تطوير املنتجات وإنتاجها وتسعريها    )ج (
مـن شـأن املعـرفة اجلـيدة بالطلـب والسوق املستهدفة، النامجة عن              
ــتم فــيها تطويــر املنــتجات أو     حبــوث الســوق، أن متــلي الطــريقة الــيت ي

ي يف تطوير املنتجات    وينبغي عدم املض  . اخلدمـات، وإنـتاجها وتقدميها    
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، )حسـبما نوقـش يف القسـم باء أعاله        (قـبل وضـع خطـة عمـل شـاملة           
ومن شأن خطط العمل اخلاصة مبنتجات . تتضمن نتائج حبوث السوق   

مـنفردة أن تتـيح املعلومات الضرورية لتحديد موارد التمويل املطلوبة،           
 .وبذا تشكّل أساس حتديد سعر املنتج املعين

 االستراتيجية خطة التسويق  )د ( 

ميكــن أن تتــيح خطــة التســويق اســتراتيجية لالتصــال بفعالــية مــع   
فالفهم السليم للسوق احملتملة أمر ضروري      . شـرائح السوق املستهدفة   

تربز اخلطة االستراتيجية الفرص يف    و. لكـي ميكـن وضع خطة التسويق      
وتنجم خطط  . السـوق وتوسـع نطـاق اسـتعمال املنـتجات واخلدمـات           

خطـة التسـويق االسـتراتيجية وهي متثل تنفيذاً هلذه اخلطة    الـترويج عـن    
ــابالً مــن شــأن هنــج التســويق املتســق أن يضــمن حصــول    و.  للقــياسق

ــتجات الصــحيحة بالســعر الصــحيح ويف     ــيانات عــلى املن مســتعملي الب
 .املكان الصحيح، مع كون الترويج مناسب للمنتج وللسوق املعنيني

 التوزيع   )  هـ(

ــتوزي  ــياجات    أكــثر طــرق ال ع مالءمــة هــي الــيت تلــيب مباشــرة احت
وينـبغي إقامـة عملية توزيع لتقدمي املنتجات واخلدمات بأكثر          . السـوق 

كما ينبغي أن تتيح    .  وفعالية للتكاليف  والتوقيت املناسب الطرق فائدة   
 بديلة إليصال املنتجات واخلدمات، ميكن أن       ملسـتعملي البـيانات طرقاً    

 واإليصـــال إىل املكـــان احملـــدد مـــع  تشـــمل خدمـــات الـــربيد العاديـــة، 
مراسـلني، واالسـتالم مـن حمـالت بـيع الكتب أو قيام موظفي املبيعات               

 .أنفسهم بإيصال املنتجات املطلوبة

 خطة املبيعات  )  و (

تــتوقف خطــة املبــيعات عــلى خطــة التســويق االســتراتيجية وهــي   
يع وهـي تبـّين كـيف تعتزم هيئة التعداد ب         . مدفوعـة باعتـبارات السـوق     

جمموعــة املنــتجات واخلدمــات الرئيســية إىل الســوق؛ وهــذا مــا يناقشــه 
 . القسم هاء أدناه

 الترويج   ) ز (

ينـبغي أن تسـتهدف خطـة تنفـيذ الـترويج زيادة الوعي باملنتجات              
وهــو يتــيح تفاصــيل   . واخلدمــات يف الســوق واإلبــالغ عــن مــنافعها    

. يت ينــبغي إتاحــتهااســتراتيجية وأســاليب الــترويج، واملــواد التروجيــية الــ
وقــد تشــمل األنشــطة التروجيــية اإلرســال املباشــر بالــربيد ومحــالت        
الدعايـة، وحضـور املعـارض الـتجارية، واملؤمتـرات وندوات مستعملي            

وميكن أن  . املنتجات، والترويج عرب اإلنترنت وأنشطة العالقات العامة      
ــرض      ــراص العـ ــقات وأقـ ــورات وامللصـ ــية املنشـ ــواد التروجيـ ــمل املـ تشـ

ــثلة عــلى دراســات حــاالت  إليضــاحيا وميكــن أن تشــكّل هــذه  .  وأم
 . أساس جمموعات أدوات املبيعات لالستعمال يف برنامج البيع

تعتــرب النشــرة اإلخــبارية املنــتظمة مــن بــني الوســائل التروجيــية        و
فهـي تتـيح وسـيلة اتصـال مع مستعملي البيانات، ومن خالل             . املفـيدة 

. بيانات، والفهم األفضل الحتياجاهتمالرد على خمتلف املقاالت واالست   
ومـن املـنافع اإلضـافية أنـه ميكـن وضـع قائمـة بأمسـاء املشـتركني حبيث                   

وميكن تقسيم  .  ملعلومـات مفيدة عن مستعملي املنتجات      تصـبح جممعـاً   
 . هذه القائمة إىل شرائح تستعمل لوضع منهج حسب احلاجة

 العالقات العامة  ) ح(
قــات العامــة لتحقــيق صــورة إجيابــية يــتم عــادة إنشــاء وحــدة العال

وميكن أن تساعد   . عالـية عـن هيـئة الـتعداد يف وسائل اإلعالم واجملتمع           
يف حتسـني وعـي اجلمهـور وفهمـه لإلحصائيات وتعزيز وتنسيق صورة       

وتنتج وحدة العالقات العامة نشرات إعالمية . اهليئة باعتبارها مؤسسة  
الميني، وحتقق االرتباط  عن املنتجات، وترصد وتدير استفسارات اإلع     

مع الصحفيني والشخصيات اإلعالمية األخرى، فضالً عن االضطالع        
لالطـالع على املزيد من     (حبمـالت تروجيـية ومحـالت توعـية مجاهرييـة           

 ).انظر الفصل الثالث، القسم ألف، التفاصيل

 إصدار املنتجات  ) ط(
. قهـذه هـي املرحلة اليت تدخل عندها املنتجات واخلدمات السو          

فاملنـتجات واخلدمـات ينـبغي أن تدخل السوق لضمان أقصى حد من             
 كل من إدارة التسويق وإدارة العالقات وتقوم. وعي اجلماهري بتوفّرها

وقـد تدعى شخصية بارزة     . العامـة عـادة بتنسـيق إصـدارات املنـتجات         
حكومـية أو مـن رجال األعمال الفتتاح املداوالت لضمان أقصى حد            

 . ميةمن التغطية اإلعال

 التقييم واالستعراض املستمر  ) ي(
يسـّهل التقيـيم للهيـئة رصـد أداء املنـتجات واخلدمـات يف السوق               

ولذا، من الضروري تقييم التفاعل     . وضـمان تلبـية احتـياجات السـوق       
ومن املهم أيضاً أن جيري     . بـني كافـة املنـتجات واخلدمـات يف السـوق          

ومـــع التقيـــيم . يقهـــذا التقيـــيم بشـــأن كـــل مـــرحلة مـــن دورة التســـو
واالســـتعراض املســـتمر، ميكـــن للهيـــئة مواكـــبة التغـــيريات يف الســـوق 

 . وحتديد التحسينات الالزمة والفرص األخرى

   خطة التسويق  - ٤
ــتوزيع       ــرنامج ال ــزاوية يف ب ــة حجــر ال ــرب خطــة التســويق الفّعال تعت

ومن العوامل الرئيسية يف خطة التسويق تقييم الوضع الداخلي . الناجح
اخلــارجي، هبــدف حتديــد أهــداف كمــية ونوعــية واســتخالص خطــة  و

 .عمل حمددة منها
فاخلطط . خطـط التسـويق استراتيجية وعمليات يف الوقت نفسه   و

االسـتراتيجية تركّـز عـلى القضايا الطويلة األمد مثل كيف ميكن تنويع      
. مـزيج املنـتجات يف املـراحل املخـتلفة يف دورة حياة جمموعة املنتجات          

وينبغي أن تكون موجهة حنو     .  العمليات فهي قصرية األمد    أمـا خطـط   
ومـن املرجح أن تكون     . حتقـيق النـتائج وتعـاجل احلقـائق ولـيس الـنظرية           

هناك عدة خطط عمليات مرتبطة خبطة استراتيجية، مع خطة عمليات 
 .متميزة لكل من املنتجات الرئيسية
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 : ينبغي النظر يف اخلصائص التالية أثناء وضع خطة تسويقو

الـتفاؤل غـري املربر ميكن أن يؤدي إىل توقعات          . الواقعـية    )أ( 
ــب اإلدارة   ــن جان ــية م ــبول واســتعمال خطــة   . غــري واقع وال حيــدث ق

 تسويق إال عندما تكون التكلفة وأهداف املبيعات واقعية؛

مـن شـأن التحلـيل التفصيلي ألوضاع السوق         . الشـمول  ) ب(
سـاليب التفصـيلية أن ينعكسا يف       واختـيار االسـتراتيجيات املناسـبة واأل      

 املطاف األخري يف أرقام املبيعات؛

تعتــرب خطــة التســويق أداة اتصــال،  . ســهولة االســتعمال  ) ج(
وهلـذا ينـبغي أن تكون سهلة القراءة والفهم، مع التحديد اجليد للنقاط     

ومـع أن اجملـاالت األخـرى ضمن املؤسسة، أو االستشاريني           . الرئيسـية 
 أن ميدوا يد املساعدة يف وضع اخلطة، ينبغي أن يقوم اخلارجيني، ميكن

 بكتابتها أولئك الذين يتولون مسؤولية تنفيذها؛

ــتزام املؤسســي   ) د ( خطــة التســويق ليســت لالســتعمال   . االل
ومــع أن اإلدارة هــي الــيت تعطــي  .  مــن جانــب إدارة التســويق حصــراً

انــب كافــة املوافقــة النهائــية عــلى خطــة التســويق، فــإن االلــتزام مــن ج 
أصــحاب املصــلحة احلقيقــية ضــمن املؤسســة الذيــن يســتعملون خطــة   

 التسويق يؤثر يف نتائجها؛
 يتمتع السوق بالديناميكية،  . التقيـيم واالسـتعراض املستمر     ) هـ(

ويعتــرب الرصــد واالســتعراض املنــتظمني هلــذه اخلطــة ضــرورياً لضــمان    
يدة يف  وميكـن أن تكـون هـناك فـرص وحتديات جد          . اسـتمرار جناحهـا   

وتتطلـب البيئات   . تلـك األسـواق الـيت اعتـربت يف السـابق غـري نشـطة              
 . االقتصادية والسياسية والتنافسية أهدافاً واستراتيجيات خمتلفة

 :العناصر الرئيسية يف خطة التسويق هي التالية

حتلـيل نقـاط القـوة والضـعف والفرص الساحنة واملخاطر             )أ( 
 املاثلة؛

 طية؛االفتراضات التخطي )ب(
 األهداف واالستراتيجيات التسويقية؛  ) ج(

 القرارات بشأن مزيج املنتجات املزمع تسويقها؛  ) د( 
 األسعار؛ ) هـ(
 التوزيع؛ ) و (
 الترويج؛ ) ز (
 اجلدول الزمين للربنامج؛ ) ح(
 املوازنة واإليرادات املتوقعة؛ ) ط(
 .الرصد والتقييم ) ي(

والفرص الساحنة واملخاطر حتليل نقاط القوة والضعف  )أ ( 
 املاثلة

ينـبغي إجراء حتليل لنقاط قوة وضعف برنامج التعداد، واملنتجات       
ويستند . واخلدمات اليت يتيحها، والفرص واملخاطر القائمة يف السوق       

هــذا التحلــيل إىل املعلومــات الــيت تكتســب مــن عملــية املشــاورات مــع 
ة العملية النامجة عن    مسـتعملي البـيانات، ونتائج حبوث السوق، واخلرب       

 . معرفة السوق

 نقاط القوة والضعف  ‘١’ 
ميكـن حتديـد هـذه الـنقاط مـن عوامل داخلية مثل حجم وهيكلية               

ــئة،  ــياً  واهلي ، وهــياكل التكالــيف النســبة مــن الســوق الــيت حتوزهــا حال
 .واملعلومات التسويقية

 ميكـن أن تشـمل نقـاط القـوة مسعة اهليئة بوصفها مصدراً موثوقاً         و
عــول علــيه مــن مصــادر البــيانات، والطبــيعة الشــاملة لبــيانات الــتعداد  ي

وينبغي، على األقل، احلفاظ على أي      . ونوعيـتها وتوفّـر املساندة الفنية     
 .من نقاط القوة اليت يتم حتديدها، واألفضل من ذلك حتسينها

ميكـن أن تشـمل نقاط الضعف الفاصل الزمين بني مجع البيانات            و
ور اجلمهور أن األسعار مرتفعة جداً، وحمدوديات       واإلفـراج عنها، تص   

ــتقار إىل ســهولة االســتعمال    ــثل االف ــتجات م ــة  و. املن ــبغي معاجلــة أي ين
عوامـل يـتم حتديدهـا باعتبارها نقاط ضعف واالستجابة هلا بأسرع ما             

 . ميكن

 الفرص واملخاطر   ‘٢’ 
ــتجات      هــذه حتددهــا عوامــل خارجــية مــثل حجــم الســوق، واملن

 .التأثريات السياسية أو االجتماعية والتطورات التكنولوجيةاملنافسة، و
ميكـن أن تشـمل الفـرص تـزايد الوعي يف السوق واتساع نطاق              و

وهذا . قـبول األسـاليب التحليلية يف اخلطط والبحوث واختاذ القرارات   
ــاد مقــابل يف اســتعمال     ــيانات، وازدي ــاد احلاجــة للب ــؤدي إىل ازدي مــا ي

 .صال سليمة اتصاليةاإلنترنت إلتاحة قناة إي
 مفاده أن املعلومات اليت تتيحها      وميكـن أن تشمل املخاطر تصوراً     

وقد تشمل أيضاً إعادة    . املؤسسـات احلكومـية ينـبغي أن تكـون جمانـية          
البـيع غري املضبوطة أو التوزيع عرب شبكات احلاسوب ملنتجات التعداد           

 .اليت تقدم على أقراص مدجمة أو مرنة أو عرب اإلنترنت

 االفتراضات التخطيطية  ) ب(
ــتم وضــع عــدد مــن االفتراضــات    ــناء وضــع خطــة التســويق، ي . أث

وتســتند التوصــيات الــيت تــدرج يف خطــة التســويق إىل معلومــات مــن   
حبـوث سـابقة، وتقيـيمات وخـربات عملـية مـن برامج نواتج تعدادات               

تقــوم و. ســابقة، ومشــاورات مــع مســتعملي البــيانات وحبــوث الســوق
بتوســيع نطــاق االجتــاه االســتراتيجي املوجــز يف خطــة   خطــة التســويق 

ــرادات    ــية وتوقعـــات اإليـ ــتقديرات املالـ ــتعداد، والـ ــة بالـ العمـــل اخلاصـ
وتقـر هذه اخلطة بأن اجملاالت الرئيسية اليت مت حتديدها         . املتضـمنة فـيها   

هبــدف حتســينها مــن خــالل املشــاورات مــع مســتعملي البــيانات متــت   
اض بـأن األوضـاع االقتصادية العامة       كمـا ميكـن وضـع افـتر       . معاجلـتها 
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احلالــية ستســود أثــناء دورة اإلنــتاج، مــع أن هــذا االفــتراض ينــبغي أن  
 .يكون خاضعا للفحص املستمر

 األهداف واالستراتيجيات التسويقية   )ج(
 واضحاً وأن تضم ينـبغي أن حتـدد خطة التسويق األهداف حتديداً   

كـــن اعـــتماد عـــدد مـــن ومي. أهدافـــاً تفصـــيلية للمبـــيعات واإليـــرادات
كمـــا ميكـــن أن تكـــون   . االســـتراتيجيات لتحقـــيق هـــذه األهـــداف   

ــرائح أخـــرى مـــن الســـوق هبـــدف    ــنمو الســـتطالع شـ ــتراتيجية الـ اسـ
 وتوسـيع نطـاق السـوق مـن خـالل أنشطة            اسـتقطاب مـتعاملني جـدداً     

. الـترويج املركـزة عــلى القطاعـات احلافلـة باإلمكانــات وغـري املســتغلة     
اتيجية املنافسـة هبـدف متييز منتجات وخدمات        وميكـن أن تكـون اسـتر      

الـتعداد مبـوازاة األبعـاد الفـريدة الـيت يقدرهـا كـثرياً مسـتعملو البيانات                 
 .احلاليون

 زيج املنتجات املزمع تسويقها م )د ( 
جيــب أن تــتوقف جمموعــة املنــتجات واخلدمــات الــتعدادية املــزمع   

ن استجابة  تطويـرها عـلى الطلـب مـن جانـب مستعمليها، أي أن تكو             
وينبغي تصميم هذه اجملموعة    . لنـتائج عملـية املشاورات مع املستعملني      

وقــد يتضــح أن . مبــا يلــيب مطالــب أقصــى عــدد ممكــن مــن املســتعملني 
جمموعـة الكترونية من املنتجات أكثر مالءمة من كافة جمموعة النواتج           
 الورقـية، أو أنــه ينــبغي تقلــيل البــيانات أو احلــد مــن جمموعــة الوظــائف 

 .املتاحة لتسهيل سرعة تقدميها
 : لكل من املنتجات مجهوره املهتم به، فعلى سبيل املثالو
ــة       )أ(  ــتعدادات، موجهـ ــم الـ ــية، كمعجـ ــبوعات املرجعـ املطـ

للمسـتعملني الذيـن حيـتاجون ملعلومـات حمـددة عن التعاريف التعدادية             
 ؛)أي، معظم مستعملي بيانات التعدادات(للمصطلحات والتصنيفات 

املطــبوعات اإلحصــائية احملــتوية عــلى إحصــاءات موجــزة  ) ب(
عـن مـناطق جغرافية كبرية عادة ما تكون مناسبة للمشتركني ووسائل           

 اإلعالم واملكتبات؛ 
املنـتجات اجلغرافـية، كاخلـرائط واحلـدود الرقمـية، وهي             )ج(

موجهة ملستعملني من القطاعني احلكومي واخلاص ومؤسسات التعليم        
 والبحوث؛ 

املنـتجات االلكترونـية الـيت تتـيح بـرامج حاسـوب تعطي               ) د (
وتوجه . جـداول أساسية قد تكون مفيدة ملؤسسات التعليم واملكتبات        

املنــتجات األكــثر تعقــيداً، الــيت تتــيح بــرامج حاســوب مــتطورة تعطــي  
خـرائط وتتـيح إمكانـات الـتعديل، إىل مسـتعملني حيتاجون إىل القدرة              

لتعداد اخلاصة مبناطق صغرية هبدف تسهيل عـلى الوصـول إىل بـيانات ا     
 التحليالت التفصيلية؛

اخلدمـات االستشـارية توجـه ملسـتعملني مـن غري املمكن          )  هـ(
تلبـية احتـياجاهتم مـن خالل منتجات وخدمات تعدادية معيارية، وهم       

 .عادة من اإلدارات احلكومية ومجاعة البحوث العلمية

 األسعار  ) هـ(
عار القائمــة أســعار الــتجزئة املوصــى هبــا  قــد تفــرض سياســة األســ

كما ميكن أن يتوقف سعر منتج      . بشـأن املنتجات واخلدمات التعدادية    
مــا عــلى مــا إذا كــان يعتــرب مــن املنــتجات الــيت هــي خدمــات إلزامــية    

باملقابل، .  من خالل املكتبات   للمجتمع، ويف هذه احلالة قد تتاح جماناً      
د أسعارها على أساس االسترداد     قـد تعتـرب منتجات جتارية، ميكن حتدي       

وقـد يتطلـب األمـر إجـراء حبوث يف السوق لتحديد            . الكـامل للـتكلفة   
حساســية مســتعملي هــذه املنــتجات لألســعار بالنســبة هلــذه املنــتجات   

 .التجارية

 التوزيع  )  و (
ــتوزيع هــو تغطــية الســوق، أو القــنوات الــيت تســتعمل إليصــال     ال

ــتجات إىل ســوقها ــتوزيع ا. املن ــنقل،   وال ملــادي هــو انســياب املــواد كال
 . والتخزين وضبط املخزونات

ــتجات     و ــتوزيع املن ــنوات ميكــن اســتعماهلا ل ــثلة عــلى ق ــلي أم مــا ي
 : واخلدمات على مستعمليها النهائيني

وحـــدات مســـاندة االشـــتراكات، الـــيت تلـــيب طلـــبات         )أ( 
 االشتراكات يف املطبوعات التعدادية؛

ــن   ) ب( ــؤولون عـ ــرون املسـ ــم   املديـ ــيانات وهـ ــتعملي البـ  مسـ
ــيانات     ــتعملي البـ ــتطوير العالقـــات مـــع مسـ ــنهم لـ ــتم تعييـ موظفـــون يـ

 الرئيسيني واحلفاظ عليها؛
العاملون يف املبيعات، ألغراض إيصال املنتجات الرئيسية   ) ج(

 وتقدمي املساندة امليدانية للمديرين املسؤولني عن مستعملي البيانات؛
ية، اليت تقدم خدمات تعدادية وحدات املساندة اإلحصائ  ) د (

 معيارية واستشارات بشأن البيانات اليت تطور حسب الطلب؛
ــيح      )  هـ( ــئة، الــيت ميكــن أن تت ــيع الكتــب ضــمن اهلي حمــالت ب

 مبيعات مباشرة أو الطلبات الربيدية من املطبوعات التعدادية؛
املكتــبات، الــيت هــي مصــدر املعلومــات الــتعدادية اجملانــية  )  و (
 تتاح للجمهور؛اليت 

وحــدة العالقــات العامــة الــيت تقــدم اخلدمــات لقطــاع        )  ز (
 اإلعالم؛

 .شبكة اإلنترنت لتوزيع بيانات التعداد عرب احلواسب )  ح(

 الترويج  )  ز (
ميكـــن لـــلمعلومات التروجيـــية النموذجـــية أن تركّـــز عـــلى مـــنافع  

 ميكن  اسـتعمال البـيانات واخلدمـات الـتعدادية وكـيف أن هيئة التعداد            
أن تليب االحتياجات املختلفة اخلاصة بالبيانات الدميغرافية واالجتماعية        

وميكن أن تركّز الدعاية التروجيية على أن       . واالقتصادية بشأن السكان  
وهذا ميكن  . املعلومـات مـتوفرة فعالً بالشكل املناسب ملتطلبات حمددة        

أن أن يكــون معلومــات تفصــيلية أو موجــزة، مــع خــيارات واســعة بشــ
وميكــن وضــع . التغطــية اجلغرافــية وخــيارات وســائط تقــدمي املعلومــات
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دعايـــات تروجيـــية حمـــددة بشـــأن محـــالت مـــنفردة خاصـــة مبنـــتجات   
 . وخدمات رئيسية

 :ميكن أن تشمل األنشطة التروجيية ما يليو
محــالت دعايــة وبــريدية مباشــرة لــزيادة وعــي اجلمهــور      )أ( 

 وعات حمددة؛ والترويج ملنتجات حمددة موجهة جملم
وميكن اختيار  . املعـارض الـتجارية واملؤمتـرات والندوات       ) ب(

ــتعدادية التروجيــية، وعــرض     ــتوزيع املــواد ال أمــاكن اللقــاءات املناســبة ل
ــنافع املمكــنة مــن      ــيقات وامل ــتعدادية وإجيــاز التطب ــتجات ال جمموعــة املن

 بيانات التعداد جملموعات حمددة من مستعملي البيانات؛
وهذه ميكن أن تطرح املنتجات     . ة العالقات العامة  أنشط  )ج(

ــالم،       ــلى اجملــتمع الواســع وتشــمل االتصــال بوســائل اإلع ــتعدادية ع ال
ــتجات      ــن املنـ ــية مـ ــدارات الرمسـ ــحفية واإلصـ ــيانات الصـ ــيق البـ وتنسـ

 التعدادية؛
االتصاالت الشخصية، اليت هي جزء ال يتجزأ من جممل           ) د (

ل زيــارات يقــوم هبــا موظفــو قســم  وميكــن اســتعما. اجملهــود الــتروجيي
املبــيعات واملديــرون املســؤولون عــن مســتعملي البــيانات إىل أولــئك       
املسـتعملني لتحسـني فهـم احتـياجات حمددة لدى املستعملني، وعرض            

 خيارات املنتجات وتقدمي توصيات بشأن أفضل احللول؛
ميكــن هلــذا الوســط إتاحــة . موقــع عــلى شــبكة اإلنترنــت )  هـ(

سعة النطاق عن املنتجات واخلدمات التعدادية، وتطبيقاهتا       معلومات وا 
 .ومنافعها
ينـبغي وضـع تصـاميم أغلفـة املطبوعات وأشكال تقدميها واملواد            و

وقـد يكـون من الالزم      . التروجيـية األخـرى  مبـا يسـهل الـتعّرف علـيها            
وميكن إنتاج  . الـتعاقد مـع خـبري استشـاري مـبدع بشـأن هـذه العملـية               

 : املواد التروجيية، شاملة ما يليجمموعة واسعة من
ــثلة        )أ(  ــرض، وأمـ ــراص العـ ــقات، وأقـ ــورات، وامللصـ املنشـ

 دراسات احلاالت وجمموعات أدوات تسهيل عمليات البيع؛ 
املــواد املرجعــية، كوثــائق األســعار ومواجــز مفّصــلة عــن   )ب(

 املنتجات؛
ــن       ) ج( ــذي ميكـ ــتعدادية، الـ ــات الـ ــتجات واخلدمـ ــيل املنـ دلـ

ــيقة مرجعــية رئيســية الطــالع املشــترين احملــتملني عــلى    اســتعماله  كوث
 اجملموعة املتوفرة؛

نشـرة إخـبارية، ميكـن اسـتعماهلا للـترويج هلذه املنتجات              ) د (
 .واخلدمات

 اجلدول الزمين للربنامج  ) ح(
يعتـرب حتديـد ووضـع أولويـات أنشطة التسويق الرئيسية املسؤولية             

 وضــع جــدول زمــين ورصــده عــن   وينــبغي. الرئيســية إلدارة التســويق
كثـب لـيغطي األطـوار الرئيسية لربنامج التسويق وإصدارات املنتجات           

وهـذا ضـروري لضـمان أن األنشـطة الرئيسـية تنجز حسب             . الرئيسـية 
ومـن املستصـوب تنظـيم استعراضات منتظمة للتقدم         . املواعـيد املقـررة   

اذ احملــرز الكتشــاف املشــاكل الــيت ميكــن أن تكــون قــد نشــأت، واختــ   
ــيق        ــام حتق ــبة أم ــبل أن تصــبح املشــاكل عق ــراءات التصــحيحية ق اإلج

 .األهداف التسويقية

 املوازنة   ) ط(
ــيف      ــترحة تعكــس تكال ــة مق ــبغي أن تعــد إدارة التســويق موازن ين
املشــروع املرتــبطة خبطــة التســويق املقــترحة وتعكــس أوضــاع الســوق   

لتنفيذ خطة  ينـبغي رصد املوازنة املخصصة      و. احلالـية والفـرص القائمـة     
ــتعدادية رصــداً  ــيقاًالتســويق ال .  مــن خــالل نظــام معلومــات اإلدارة  وث

وينـبغي أن يتـيح هـذا تفاصـيل كافة النفقات املرتبطة باألنشطة واملواد              
مـا يـلي بعـض األمثلة       و. التروجيـية، وكافـة إيـرادات املبـيعات املـتحققة         

 :على املواد اليت ينبغي أن تشملها املوازنة
 ة؛الدعاي   )أ( 
 ؛)املعارض التجارية واملؤمترات(الترويج للمبيعات  ) ب(
 حبوث السوق؛  ) ج(
 األفكار املبدعة؛  ) د (
 ؛)امللصقات واألغلفةواملنشورات (املواد التروجيية  ) هـ(
 تنمية املوارد البشرية؛ ) و (
 . دارةالتكاليف التنفيذ وا ) ز (

كس التوقعات  ميكـن أن ترغـب إدارة التسويق يف وضع موازنة تع          
 .الشهرية للموازنة بدالً من التوقعات ربع السنوية أو السنوية

 الرصد والتقييم  ) ي(
ينـبغي التقييم املوضوعي لفعالية برنامج التسويق مقارنة مبؤشرات         
أداء رئيسـية، عـلى أن يسـتعمل حتلـيل هـذه املعلومـات لـتعديل برنامج           

 :رصدها هيواجملاالت اليت ينبغي . التسويق حسب املطلوب
 أو اخلدمات؛/حجم املبيعات وقيمة كل من املنتجات و   )أ( 
 نسبة االستجابة لألنشطة التروجيية وسعر التحويل؛ ) ب(
 االستفسارات بشأن املساعدة الفنية؛  ) ج(
حبـوث بشــأن مســتعملي البـيانات الــتعدادية يف قطاعــات     ) د (

 رئيسية مستهدفة؛
الســـوق وأنشـــطة اجلهـــات   املعلومـــات التقييمـــية مـــن    ) هـ(
 .املنافسة
.  أو كل ربع سنةمـن املستصـوب إجـراء هـذه التقييمات شهرياً        و

ــتعمال تقيــيمات منــتظمة مقــررة يتــيح فرصــة تعديــل األســاليب        فاس
ــيقها    ــيتم حتق ــداف س ــداف    و. لضــمان أن األه ــة األه ــن شــأن مقارن م

بالنــتائج املــتحققة فعــالً أن حيــدد مكــان حــدوث اخــتالفات؛ وعــندها  
ن اختاذ اإلجراءات التصحيحية لتحقيق االتساق بني النتائج املتوقعة ميك

 .والنتائج املتحققة فعالً
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  استراتيجية املبيعات  - هاء

   مقدمة- ١
يهدف هذا القسم إىل إتاحة اإلرشاد لتلك اهليئات اليت  ميكن أن            
. تكون يف وضع ميكّنها من بيع املنتجات التعدادية للمتعاملني مع اهليئة

ومـن املعلـوم أن بعـض األسـاليب املوجـزة يف هـذا القسم قد ال تكون                  
مناســبة لــبعض الــبلدان غــري أنــه ميكــن للهيــئات تعديــلها لتتناســب مــع  

 . أوضاعها اخلاصة
اهلـدف الرئيسـي السـتراتيجية املبـيعات هـو خلق هنج عام بشأن              و

مال ويعترب استع. قـيام فريق املبيعات ببيع املنتجات واخلدمات الرئيسية   
أســاليب البــيع املهنــية وبــيع جمموعــة املنــتجات أو اخلدمــات الــيت تلــيب   
احتـياجات املتعاملني على أفضل وجه أمراً ضرورياً لنجاح استراتيجية          

ومــن حيــث التســويق، تعتــرب املبــيعات مــن املكونــات . املبــيعات املعنــية
ج وينبغي وضع استراتيجية تسويق وتروي. احليوية يف األنشطة التروجيية

 .واتصال ملساندة العاملني على املبيعات يف اهليئة
 ينــبغي اعتــبار إجنــاز عملــية بــيع مبــثابة بدايــة العالقــة أو اســتمراراًو

للعالقـة مع متعامل، وليس النهاية، كما ينبغي إتاحة املوارد الكافية يف            
 . موازنة املبيعات خللق ومواصلة هذه العالقة

   استراتيجية املبيعات - ٢

ــز ــددة      تركّ ــتجات حم ــيع من ــلى ب ــادة ع ــيعات ع ــتراتيجيات املب  اس
غري أنه مع أن أي نشاط بيع يترافق بصورة رئيسية          . للمجـتمع الواسع  

مع منتجات أو جمموعة منتجات، فقد تكون االستراتيجية حتسني فهم         
مـنطق البيع املختلف  لدى شىت شرائح السوق، واحتياجات املتعاملني    

كمــا إن فهــم دوافــع املــتعاملني    . حوالقطاعــات ضــمن تلــك الشــرائ   
واستخداماهتم للبيانات، وبالتايل منطقهم الشرائي، كلها أمور أساسية        

 .لتحسني األداء التسويقي
ينــبغي أن تركــز فــرق املبــيعات عــلى تلبــية االحتــياجات الكلــية   و

. للمـتعاملني، ولـيس جمـرد حتقـيق األهـداف اخلاصة مبنتج من املنتجات           
ددة لزيادة أعداد املشترين احملتملني جملموعات      وينـبغي وضع محالت حم    

ــتجات ــتج  ويف بعــض احلــاالت، يكــون الســوق ضــيقاً  . املن  بالنســبة ملن
 . حمدد، وهذا ميكن اعتماد محلة منفردة بشأنه

 شرائح السوق  )أ ( 
ينـبغي حتديـد الشـرائح الرئيسية يف السوق ألغراض إدارة وتركيز            

).  الرئيســيني، املشــتركني، والتوعــيةمــثالً، املــتعاملني(أنشــطة املبــيعات 
 “مـنطق الشراء أو خدمات املتعاملني     ”ويـتم حتديـد الشـرائح بفحـص         

بالنسـبة ملخـتلف الفـئات من بني املتعاملني مع اهليئة، مث تصنيف الذين              
 . بينهم عناصر مشتركة يف جمموعات رئيسية

ينـبغي إعـداد خطـط إدارة لكـل مـن الشـرائح اليت يتم حتديدها،                و
 التركيز على خمتلف األهداف واالستراتيجيات والعمليات الالزمة        مـع 

لتحقـيق نـتائج املبـيعات الالزمـة يف كـل شـرحية، ولضمان االستطالع               

 أن واجلهــد املــبذول للمبــيعات ينــبغي . الــتام لفــرص التســويق اجلديــدة 
يسـاند وينسـق خطـط إدارة الشـرائح هـذه، فضالً عن مساندة اخلطط               

ــتجات حمــددة  التســويقية القطاعــية  ــذا، ميكــن أن  .  وتلــك اخلاصــة مبن ل
 .تكون استراتيجيات املبيعات خمتلفة بالنسبة لكل من الشرائح

ينـبغي أن توجز خطة كل شرحية أو منتج القضايا العامة املتصلة            و
وتتـبع اخلطط املوجز العام   . أو مبـيعات منـتج حمـدد      /بالشـرحية املعنـية و    

ــاملة األهــــداف املوضــــوعة لكــــل م  ــه، شــ ــية  نفســ ــنة املعنــ ــتج للســ نــ
وتشمل هذه  . أو شرحية حمددة  /واالسـتراتيجيات اخلاصـة مبنتج حمدد و      

. االســتراتيجيات أســاليب للبــيع ملــتعاملني جــدد وحالــيني عــلى الســواء
 .كما ينبغي وضع جدول ترويج حمدد لكل من املنتجات

 قنوات التوزيع  ) ب(
كن أيضاً  يعـتمد نظـام املبـيعات عـادة على فريق املبيعات ولكن مي            

أن يسـتخدم وسائل أخرى للبيع كاإلرسال بالربيد املباشر أو التسويق           
 ويتيح استعمال   ،وميكـن لقنوات التوزيع أن تتغري مع الزمن       . االتصـايل 

قـنوات توزيـع جديـدة فرصـة كسب ميزة تنافسية على جهات أخرى              
ولـيس مـن الكفـاءة وال احلكمـة قصـر الـتوزيع عـلى املبيعات          . منافسـة 
 .ية وجهاً لوجهالشخص

 قواعد بيانات املبيعات واملتعاملني  )ج(
. حـل الـتعامل املباشـر مع املتعاملني احملتملني حمل التسويق باجلملة           

ومــع قــدوم تســويق قواعــد البــيانات، ميكــن تطويــر صــورة كاملــة عــن 
ــبع ســرية     ــية هلــم وتت ــية ودميغراف ــتعاملني باســتعمال خصــائص جغراف امل

ــتجات وتقــدمي خدمــات وعــروض   كمــا ميكــن تع. مشــترياهتم ديــل من
ــتثمارات ورضــا       ــن االس ــائد م ــزيادة الع ــياجاهتم ل خاصــة تناســب احت

فالدعايات املباشرة ال تسفر فقط عن استجابة من املتعاملني . املتعاملني
 .احملتملني بل أيضاً عن زيادة الوعي العام باهليئة وجمموعة منتجاهتا

تعاملني مــن أجــل فهــم ميكــن وضــع قــاعدة بــيانات املبــيعات واملــو
وهذه القاعدة تتيح املعلومات    . احتـياجات املتعاملني وأمناط مشترياهتم    

. الـبالغة األمهـية لكـل مـن قسم التسويق  والعاملني يف تطوير املنتجات         
 : وميكن استعمال قاعدة بيانات املتعاملني لألغراض التالية

ــتكررة    )أ(  ــيعات املــ ــز املبــ ــتج مالئمــــ . حفــ ــان املنــ اً إذا كــ
ــتروا نســـخاً  ــتعاملني، ميكـــن أن يشـ ــافية ملخـــتلف الحتـــياجات املـ  إضـ

 اإلدارات أو املكاتب يف املناطق؛ 
ــتجات     ) ب( ــاح توســعات خطــوط املن ــتماالت جن ــادة اح . زي

 يف سوق  ناجحاً  جتارياً ميكـن بسهولة إدخال منتج جديد يستعمل امساً       
 قائمة؛
ــتلفة     ) ج( ــتجات خم ــترويج املشــترك ملن ــتعريض مــ . ال تعاملني ب

 واحداً من املنتجات لفرص أخرى، رمبا بتوزيع كتالوج         يشـترون نوعاً  
 يبّين جمموعة املنتجات التامة؛

بإتاحـــة منـــتجات أو خدمـــات أو . بــناء والء املـــتعاملني   ) د (
 .منافع أخرى خمتارة بصورة خاصة لتناسب متطلبات كل منهم
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ملنتجات جات ا تالوميكـن حتقيق املبيعات من خالل فهارس أو ك        و
الــيت تتــيح آلــيات اســتجابة للمــتعاملني لكــي يقومــوا بطلــب املنــتجات  
مباشـرة، ولإلعراب عن االهتمام باملزيد من املعلومات أو طلب إجراء      

 . عرض شخصي يف مكاتبهم

 بيع منتجات إضافية  )د ( 
ينـبغي أيضـاً اسـتطالع اسـتراتيجية بـيع منـتجات إضافية ملتعاملني              

سيما يف القطاع اخلاص،   املتعاملني احلاليني، والفالعديد من. حالـيني   
. مـن املنتجات واخلدمات ) أو أكـثر ( واحـداً    ميكـن أن يسـتعملوا نوعـاً      

ــأي مــن       ــيعات عــلى االتصــال ب ــاملني يف املب ــبغي تشــجيع الع ــذا، ين ول
 . ضايف للمنتجات واخلدماتالاملتعاملني احلاليني هبدف البيع ا

   خطة املبيعات - ٣
بـيعات وصـف األسـلوب الـذي تـنوي مـن خالله             هـدف خطـة امل    

 .اهليئة بيع جمموعتها من املنتجات واخلدمات الرئيسية للسوق
ينــبغي أن تتــيح خطــة املبــيعات تفاصــيل اســتراتيجية املبــيعات       و

بالنسـبة لكـل مـن املنـتجات واخلدمـات، وأن توصـي بـنهج تقييم هلذه               
ــيع أن  . االســتراتيجية ــية الب ــياجات  تفــي  )أ( وجيــب عــلى عمل باحت

حتقــيق البــيع، أي حتويــل املــتعامل احملــتمل إىل االهــتمام ) ب(املــتعامل؛ 
 . تطوير عالقة مستمرة)ج(بالشراء؛ و 

ينـبغي أن تواصـل خطة املبيعات تطورها وأن تكون مرنة مبا فيه             و
الكفايـة ملواكـبة حتـركات السـوق، والتنويع يف استراتيجيات الترويج،            

وينـبغي استعراضها يف    . اهليـئة واجتاهاهتـا   والتغـيريات يف خـط منـتجات        
 .ضوء حتليل بيانات املبيعات، وخطط التسويق واملعلومات عن السوق

 :األهداف الرئيسية خلطة املبيعات هي اآليتو
 إجياز مسؤوليات وحدة املبيعات؛   )أ( 
خلـق هنـج استراتيجي عام بشأن بيع منتجات وخدمات           )ب(
 رئيسية؛

ــتجات   تفصــيل اســتراتيج  ) ج( ــيعات بشــأن كــل مــن املن ية مب
 .واخلدمات الرئيسية

 أهداف املبيعات 
ينبغي أن ختدم أهداف املبيعات مباشرة حتقيق األهداف التسويقية      

وينــبغي تقســيم األهـداف حبيــث يكــون لكـل جمــال مبــيعات   . الرئيسـية 
وكل شخص من العاملني يف املبيعات وكل من املنتجات أو خطوطها           

وينبغي أن تكون هذه األهداف متعلقة بالوقت . اأهـداف جيب حتقيقه  
إما (والكمـيات، عـلى سـبيل املـثال، حتقـيق مقـدار حمـدد مـن املبيعات                  

وينبغي أن  . ٢٠٠٠ يونـيه /حزيـران حبلـول هنايـة     ) كمـيات أو إيـرادات    
على . تكون األهداف حمددة بوضوح لكي ميكن قياس النتائج بسهولة        

سـنة بشـأن كـل ممـا يلي ميكن أن           سـبيل املـثال، بـيان الشـهر أو ربـع ال           
 :حيدد أهداف املبيعات

 أو كافة اخلدمات؛/كافة املنتجات و   )أ( 
 املنتجات احلامسة استراتيجياً؛ ) ب(
 كافة قنوات التوزيع؛   ) ج(
 لفريق املبيعات يف املنطقة؛  ) د (
 .لكل من العاملني يف املبيعات )  هـ(
وهذا ال  . رضا املتعامل اهلـدف الرئيسـي مـن أيـة عملـية بـيع هو              و

يــتحقق إال بعـــد اســتالم املـــتعامل املنـــتج أو اخلدمــة واســـتعماله هلمـــا    
ولضـمان ذلك، ينبغي على العاملني يف املبيعات يف اهليئة تتبع           . بـنجاح 

أوامـر الشـراء مـن خـالل املؤسسـة، وإبقـاء املـتعامل عـلى علم بالتقدم                  
التدريــب، وإتاحــة احملــرز، ورمبــا املشــاركة يف اإليصــال، والتركيــب و  

ومع هذا  . اإلجابـة السـريعة عـلى أي من أسئلة املتعاملني أو شكاواهم           
اجملهـود اخلدمـي، ميكـن بـناء عالقـة متينة للتعامل التجاري مستقبالً أو               

 .حتويل املشترين احملتملني
 :ما يلي أمثلة على أهداف املبيعاتو
 حتقيق أو جتاوز األهداف احملددة لإليرادات؛    )أ( 
ضايف للمنتجات واخلدمات   إلتنفـيذ بـرنامج فّعـال للبيع ا        ) ب(

 إىل قاعدة متعاملني حاليني؛
زيــادة فهــم املنــتجات واخلدمــات الرئيســية يف قطاعــات     ) ج(

 خمتارة لزيادة قاعدة املتعاملني؛
مواصـــلة توســـيع ســـوق بـــيع الكتـــب بالـــتجزئة بشـــأن     ) د (

 . مطبوعات خمتارة
الضــروري اعــتماد اســتراتيجيات  لتحقــيق هــذه األهــداف، مــن  و

 حتقيق أنشطة جتارية  )أ( مبيعات وترويج من شأهنا أن متكّن اهليئة من 
املنافسة ) ب(، و   )عنصر النمو (جديـدة والعـثور عـلى مـتعاملني جـدد           

 ). عنصر املنافسة(بنجاح يف السوق 
ميكــن أن تشــمل بعــض اســتراتيجيات املبــيعات للمســاعدة يف      و

 : اتحتقيق أهداف املبيع
ــيها،        )أ(  ــاملني ف ــدى الع ــيعات ل ــارات عــرض املب ــر مه تطوي

وضـــمان وجـــود قـــدر كـــاف مـــن التدريـــب عـــلى املنـــتجات والبنـــية 
 األساسية املساندة يف مراكز البيع؛ 

ــثور عــلى مشــترين      ) ب( ــيع املباشــر للع اســتعمال أســاليب الب
 حمتملني؛

ــباين اجلهــات      ) ج( ــيعات يف املراكــز ويف م إجــراء عــروض مب
 . املتعاملة

   عملية البيع- ٤
 وظيفة البيع  )أ ( 
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 شــديد االختــيارية مــن أشــكال    يعتــرب البــيع لألشــخاص شــكالً   
االتصـال ميكّـن اهليئة من وضع رسالة تتناسب مع االحتياجات احملددة            

ومبـا أن العـامل يف املبـيعات مصـدر معلومـات حيوية،            . ملـتعامل مـنفرد   
 يف املبيعات كمصدر موثوق وذو      يعـتمد بعض املتعاملني على العاملني     

 . مصداقية من مصادر املعلومات عن املنتجات

املعـرفة عـن املنـتجات هامـة، غـري أن املعـرفة عـن املتعاملني أكثر           و
. واملهـم هـو مـا ميكـن للمنـتج املعـين أن يقوم به لفائدة املتعامل                . أمهـية 

ــثقة لــدى املــتعاملني    ــناء ال ــيعات ب  وتوقــع وينــبغي عــلى العــاملني يف املب
فاملعـرفة بالبـيانات واملنتجات، تساندها اخلدمة       . احتـياجاهتم املسـتقبلية   

وبناء العالقة الطيبة وتطوير املعرفة     . السـريعة، تبين الثقة لدى املتعاملني     
 . بأعمال املتعاملني يؤديان إىل حتقيق املبيعات

ــيانات اخلــام    و ــأخذون الب ــيع، ي ــيدو الب ــثانويون، أو مع ــبائعون ال ال
ــبائعون  . دون بــيعها بعــد إضــافة القــيمة فــيها ويعــي وكقــاعدة، ميلــك ال

الـــثانويون قـــدراً كـــبرياً مـــن املهـــارة يف معاجلـــة واســـتعمال البـــيانات   
أي، (اإلحصـائية، لـذا فإن جمهود خدمة هذا القطاع يف معظمه مسبق             

الــتفاوض عــلى ســعر منصــف وتقــدمي البــيانات أو اخلدمــة املطلوبــة يف  
 ). الوقت املالئم

صفة عامة، يتطلب جمهود البيع إجراء اتصاالت على مستويات بو
وهذا يتطلب من ممثل قسم املبيعات أن يكون       . عدة يف املؤسسة املعنية   

.  عـلى عـدد مـن الصـناعات واملعلومـات املطلوبـة عن كل منها               مطلعـاً 
كمـا مييل املشترون إىل أن يكونوا مطلعني ومهنيني يف عمليات الشراء      

، عليه أن ميتلك ؛ ولكي يكون ممثل قسم املبيعات فّعاالًاليت يقومون هبا
 فضالً  ارات البيع إبداعاً  ـوهـذا جمـال يتطلـب أكـثر مه        . مهـارات مماثلـة   

 . عن املعرفة التامة مبنتجات وخدمات اهليئة

تقـع عـلى عـاتق العـاملني يف املبـيعات الذيـن لديهم متعاملون يف              و
جــتماعي واحملاســبة واهلندســة مــثالً، الطــب واحملامــاة والعمـل اال (املهـن  

فعليهم التعامل مع هؤالء ليس     . مسـؤوليات مبـيعات خمتلفة    ) املعماريـة 
عــلى أســاس أهنــم مســتعملون أو مشــترون للمنــتجات بــل كمحدديــن  

 يتطلب البيع هلؤالء املهنيني توجهاً    و. لقـرارات الشـراء أو مؤثـرين فيها       
ى احلفــاظ عــلى  والقــدرة عــل مهنــياًقويــاً حنــو حــل املشــاكل وحضــوراً 

 . الدافع الشخصي أثناء انتظار نتائج طويلة األمد

 البيع لألشخاص  ) ب(
. هـناك تقلـيدياً نوعـان مـن البـيع لألشـخاص أو البيع وجهاً لوجه            

األول الـزيارة أو االتصـال غري املتفق عليه، حيث ال تكون هناك أمساء             
ة تذكــر مــتعاملني حمــتملني قدمــتها إدارة التســويق، ولــيس هــناك دعايــ  

ــيعات  ــامل يف املب ــتعاملني    و. تســاند الع ــيع لقائمــة مــن امل ــثاين هــو الب ال
. احملتملني نامجة عن الدعاية املباشرة أو شكل آخر من أشكال الدعاية          

. ولألالـنوع الـثاين بطبيعـته أكـثر كفـاءة وفعالية تكاليف من النوع ا              و
فاملــتعامل أصــبح عــلى عــلم مبجموعــة املنــتجات وحّضــر لالســتجابة،    
وميكـن أن يكون قد استلم معلومات إضافية سعياً لتحويل استفساراته   

إىل عملية بيع حىت قبل الزيارة الشخصية اليت ميكن للعامل يف املبيعات            
غـري أن هذا ليس هناية االتصال بني        .  أثـناءها  “يـتمم عملـية البـيع     ”أن  

فعـــلى العـــاملني يف املبـــيعات أن . العـــامل يف املبـــيعات واملـــتعامل معـــه
 على املتعامل الوصول    يطـوروا عالقـة مـع املتعامل، وجعل األمر سهالً         

 .إليه وطرح الشكاوى واألسئلة أو طلب املزيد من املعلومات

البـيع لألشـخاص يضـم عملـية متسلسلة تنطبق على كافة أنواع             و
 :وهذه العملية كاآليت. مهام البيع وكافة أصناف املتعاملني

التوصــل إىل مشــترين  . ملنيالبحــث عــن مــتعاملني حمــت      )أ( 
 حمتملني وحتديد أهلية املتعامل احملتمل؛

 ختطيط االتصال األويل وعرض املبيعات؛ )ب(
 .إمتام البيع ومتابعته. املعاجلة  ) ج(

 البحث عن متعاملني حمتملني  ‘١’  

العـامل احلـيوي يف أي جمهـود للبيع هو املصدر الثابت للمتعاملني             
دائمـاً تـناقص يف املـتعاملني القـائمني مـع مرور            هـناك   . احملـتملني اجلـدد   

ــلحفاظ عــلى قــاعدة  الوقــت، ولذلــك ينــبغي ظهــور مشــترين جــدداً    ل
 . املتعاملني وتوسيعها لتسهيل منو اهليئة يف السوق

ينـبغي أن تتـيح أنشـطة التسـويق مشـترين حمـتملني، غري أن على                و
ــم       ــن القوائ ــدد ممكــن م ــيعات أن يضــع أقصــى ع حســب (مكتــب املب

لضـمان توفري املشترين احملتملني للعاملني يف بيع        ) اعـات الصـناعات   قط
 . املنتجات واخلدمات

وبني املتعاملني  ) leads(هـناك فـرق دقـيق بني املشترين احملتملني          و
ــتملني  ــو الشــخص أو    ) prospects(احمل ــتمل ه ــث أن املشــتري احمل حي

ص أو اجلهــة الــيت ميكــن أن تشــتري؛ أمــا املــتعامل احملــتمل فهــو الشــخ  
اجلهـة اليت ميكن أن تشتري فعالً أو ستشتري من عامل يف املبيعات أو              

ومبــا أن وقــت الشــخص العــامل يف املبــيعات حمــدود  . مــن مــوّرد آخــر
وبــاهظ الــتكلفة، ميكــن أن يســتطيع فــرز املــتعاملني احملــتملني مــن بــني   

. وتســمى هــذه العملــية تأهــيل املــتعاملني احملــتملني . املشــترين احملــتملني
وجود احلاجة  : ناك أربعـة معـايري ينـبغي تطبـيقها يف عملـية التأهـيل             وهـ 

ــيهما، والقــدرة عــلى الشــراء، والدافــع     ــتج أو اخلدمــة أو الرغــبة ف للمن
 . للشراء، واألهلية للشراء

 ختطيط االتصال األويل وعرض املبيعات   ‘٢’  

يســاعد العــاملون املمتهــنون ملهــنة املبــيعات املــتعاملني عــلى اختــاذ   
ويعتـرب ختطـيط أول اتصـال مـع املـتعامل احملـتمل أمراً              . رات الشـراء  قـرا 

فالعرض الكالسيكي للمبيعات  . ضرورياً، قدر ضرورة عرض املبيعات    
لـه عـدة مـراحل، غـري أنه ميكن تعديل اجلهود يف كل مرحلة لتتناسب                

وينــبغي أن ال يضــم اجلــزء األول مــن . مــع مؤسســات مــتعاملة مــنفردة
ية بـيع؛ بـل ينـبغي أن يسـتهدف الـتعّرف على             عملـية العـرض أي عملـ      

. املـتعامل املعـين وعملـه واحلصـول عـلى فهـم ملـا حيـتاجه ذلك املتعامل                 
ومـن خالل هذه املعلومات، ميكن لسمات ومنافع املنتج املعين أن تبدأ       
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املـرحلة النهائـية هـي إمتـام البـيع، الذي           . بـتقدمي حـل ملشـاكل املـتعامل       
. عدة املعنـيني يف اختاذ قرارات مفيدة هلم       ينـبغي أن يـرى باعتـباره مسـا        

ومــن املهــم التــنويه إىل أنــه لــيس هــناك عــرض واحــد يــنجح مــع كافــة 
املـتعاملني؛ فكـل عـرض ميكـن أن حيـتاج نقطـة تركـيز أو تأكيد خمتلفة           

 . وأسلوب تواصل خمتلف
جمـال عمــل  : املعلومـات الالزمـة للتخطــيط تقـع يف ثـالث فــئات    و

ـــ  ــتمل، املؤث ــتعامل احملـ ــة  املـ ــراء، واملنافسـ ــري  (رات يف الشـ ــرة وغـ املباشـ
وبقــدر تأهــيل املــتعامل احملــتمل، حســبما نوقــش مــن قــبل،   ). املباشــرة

ــتم حتديدهــا، مــن الضــروري عــند ذلــك      ــيت ي ــرات يف الشــراء ال واملؤث
الترجـيح بـني املـزايا واملسـاوئ اليت للمنتج املعين واملنتجات املنافسة له      

يف ضوء هذه األمور، يقوم ممثل املبيعات و. يف تلبية احتياجات املتعامل
أما . بتنظـيم العـرض مبـا يؤكـد عـلى نقـاط القـوة ويقلل نقاط الضعف                

ــة        ــات املؤدي ــب املعلوم ــو ترتي ــيط فه ــية التخط العنصــر األخــري يف عمل
 .للعرض
فهـنا يقوم ممثل املبيعات بترمجة      . يعتـرب العـرض قمـة عملـية البـيع         و

فالعــرض ميكــن أن . ىل نــتائجالبحــث عــن مــتعامل حمــتمل والتخطــيط إ
 حسب احتياجات املتعامل املعين  ومعدالًيكـون شـديد التنظيم أو مرناً    
 . يف جو من البيع حلل مشكلة

 التجهيز  ‘٣’  
يعتــرب إمتــام البــيع ضــرورياً ألن املــتعامل احملــتمل، عــلى الــرغم مــن  

فهو يريد مزايا   .  يف قراره  رغبـته يف الشـراء، عـادة مـا يكـون متأرجحاً           
ومـنافع املنـتج املعـين، غـري أنه ميكن أن خيشى أن عملية الشراء تنطوي            

 .على خماطر أو أن شراء املنتج سيعين التخلي عن شيء آخر
ــن       و ــيت تصــدر ع ــة ال ــية القوي ــتجابة اإلجياب ــن االس ــرغم م ــلى ال ع

وهناك عدة  . املـتعامل احملـتمل بصـدد إمتـام البيع، قد ال تتم عملية البيع             
ي عـلى العامل يف املبيعات القيام هبا أيضاً، مثل إجناز           مهـام إداريـة ينـبغ     

اســتمارات الطلــب، واحلصــول عــلى التواقــيع مــن املخولــني بالتوقــيع،   
واســتالم التأميــنات الالزمــة أو الدفعــات املســبقة والــتأكد مــن مواعــيد 

 .التسليم

   أهداف املبيعات- ٥

ملعقّدة بني الطرق اإلحصائية ا    تـتراوح أسـاليب توقـع املبـيعات مـا         
وبصـفة عامـة، يتـيح اسـتعمال البيانات السابقة          . والـتقديرات البسـيطة   

ــيام ببســاطة        ــتقدير الشــائعة الق ــن طــرق ال ــات، وم فكــرة عــن االجتاه
غري أنه ميكن أن    . يف املائـة  ) س(بضـرب أرقـام الـدورة السـابقة بنسـبة           

يطلـب مـن فـرق املبـيعات تقـدمي توقعـاهتم استناداً إىل أهداف املبيعات                
ــعر املديـــرون      امل ــن أن يشـ ــة التســـويق؛ وميكـ ــيها يف خطـ ــوص علـ نصـ

املسـؤولون عـن التسـويق أن مؤسسـتهم ميكـن أن حتقـق مبيعات تفوق        
 . األهداف املوضوعة

مـن غـري املـرّجح تلبـية أهـداف املبيعات دون التخطيط والضبط              و
ويعترب الرصد يف حقل املبيعات ضرورياً لضمان وفاء جمموع   . املسـتمر 

وعــادة مــا يقــوم مديــر . ات بــاألهداف الشــهرية للمبــيعاتعــدد املبــيع
املبـيعات بوضـع أهـداف سنوية أو ربع سنوية للمبيعات، ومن املفضل             

ويف . بالنسـبة لكـل مـن العاملني يف املبيعات أن حيدد له هدف شهري    
املبيعات، فإن األهداف األسبوعية أو الشهرية وحىت اليومية تساعد يف          

ــلى،   ــتائج املث ــيق الن ــتعراض     حتق ــيات اس ــراء عمل ــن املستصــوب إج  وم
فـإذا مل تسـتوىف أهـداف املبيعات، جيب حتليل الوضع واختاذ         . أسـبوعية 

ويــؤدي جتــاوز أهــداف . إجــراءات تصــحيحية يف أســرع وقــت ممكــن 
املبـيعات إىل حفـز العـاملني يف املبـيعات، الذيـن ينـبغي تشجيعهم على                

 .  وضع أهداف مبيعات شخصية تفوق األهداف املعلنة
مــن املهــم التــنويه إىل أن أهــداف املبــيعات متــثل احلــد األدىن مــن و

وميكــن أن تــتفاوت أهــداف . املبــيعات املــتوقعة، ولــيس احلــد األقصــى 
املبـــيعات تـــبعاً خلـــربة العـــامل يف املبـــيعات املعـــين أو أهنـــا قـــد تعكـــس 

وميكــن أن توضــع  . احــتماالت أكــرب أو أصــغر مــن نطــاق املبــيعات     
شــأن منــتجات مــنفردة، وقــد يصــب التأكــيد عــلى  أهــداف املبــيعات ب

 . حتقيق مبيعات من منتج رئيسي
ينـبغي الـنظر يف سـرية مبيعات كل من املنتجات ووضع أهداف             و

ينبغي . جديـدة متسـقة مع نتائج السنة املاضية أو دورة التعداد السابقة           
أن تؤخــذ يف االعتــبار املدخــالت مــن املكاتــب اإلقليمــية ، ألن لديهــا  

 . بأوضاع السوق احملليةمعرفة 

 مؤشرات أداء املبيعات/تقييمات/  تقارير- ٦

ينبغي أن ينجز مديرو املبيعات يف املناطق تقارير مبيعات لكل من  
وميكـن مجـع هذه املعلومات يف تقرير مبيعات شهري          . املـناطق شـهرياً   

ــأهداف    . وطــين ــة ب ــيم األداء مقارن ــتقرير تقي واهلــدف الرئيســي هلــذا ال
وتقيـيم مسـتويات النشـاط عـلى الصـعيد الوطين ويف مكاتب             املبـيعات   

 . املناطق على السواء

على مدير املبيعات على الصعيد الوطين إعداد تقرير ربع سنوي          و
وتركّز هذه املعلومات على مدى جناح    . يتـيح املعلومـات عـن املبيعات      

االسـتراتيجيات املوجـزة يف خطـة املبيعات الوطنية، شاملة مدى النفاذ            
وتدمــج هــذه املعلومــات يف خطــة مبــيعات ربــع الســنة . ىل القطاعــاتإ

كما ينبغي أن يقوم مدير املبيعات      . القادم، اليت توضع يف الوقت نفسه     
ــه ينــبغي أن يضــم     عــلى الصــعيد الوطــين بــإعداد تقريــر ســنوي غــري أن

ــية    ــة أصــحاب املصــلحة احلقيق ــذا  . مســامهات مــن كاف ــثري ه ــا ي كم
 .بيعات السنويةالتقرير عملية وضع خطة امل

يف إطار نظام رفع التقارير، ينبغي تضمني معلومات عن تصاميم و
املنتجات، واالحتياجات غري املستوفاة، واألفكار عن منتجات جديدة        

 . واملنافسني، فضالً عن معلومات عامة من املتعاملني
ــيم كــل مــن      و ــاً لتقي ــيع نظام ــيم جمهــودات الب يتطلــب رصــد وتقي

ــيع   ــاملني يف الب ــناطق أو عــلى    الع ــه مكاتــب امل ــوم ب ــذي تق واجملهــود ال
 .الصعيد الوطين
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تعتــرب تقاريــر ممثــلي املبــيعات مــن بــني العناصــر اهلامــة يف عملــية   و
التقيـيم الشـامل لربنامج املبيعات، فضالً عن كوهنا من بني أدوات قيام        
مديـري املبـيعات بتقيـيم أداء العـاملني يف املبيعات وتصحيح النواقص،             

اض نسـبة االتصـاالت، اخنفـاض نسـبة حتويل االتصاالت إىل          مـثل اخنفـ   
 . مبيعات أو سوء التخطيط

ما يلي جمموعة من املعايري اليت ميكن استعماهلا لتقييم العاملني يف و
ومعــايري ) قابلــة للقــياس(معــايري كمــية : وهــي تقــع يف فئــتني. املبــيعات

ألمــر وا. نوعــية، وهــي أصــعب كــثرياً يف القــياس خبــالف املشــاهدات   
متروك لكل من مديري املبيعات بشأن اختاذ قرار حول كيفية اإلبالغ           

 . عن طرق التقييم هذه

 :معايري األداء الكمية هي كالتايل
الــزيادة يف املــبالغ أو يف النســبة املــئوية، . حجــم املبــيعات   )أ( 

واحلصــة مــن الســوق، وحتقــيق حصــة املبــيعات املقــررة ونســبة حتويــل    
 يعات؛االتصاالت إىل مب

 عدد االتصاالت اليومية ألغراض املبيعات؛ ) ب(
 املعامالت التجارية اجلديدة احملققة؛  ) ج(
  إىل املتعاملني احملققة؛“النفاذ”نسبة   ) د (
 . نسبة املبيعات إىل التكلفة )  هـ(
 :معايري األداء النوعية هي كاآليتو
، املوقـــف العـــام مـــن املـــتعاملني . اخلصـــائص الشخصـــية   )أ( 

والـتعاطف معهـم، واالتصـال مع أعضاء الفريق اآلخرين واملوظفني يف        
اهليــئة، وروح اجلماعــة، ودوافــع التحســني، وأنشــطة التحســني الــذايت   

 املنفّذة؛
ــيع  )ب( ــارات البـ ــمات   . مهـ ــم السـ ــتجات، وفهـ ــرفة باملنـ املعـ

واملــنافع، وفهــم أشــكال البــيع، ومهــارات العــرض، ومهــارات توجــيه   
 االعتراضات، ومهارات إمتام الصفقات؛األسئلة، ومعاجلة 

مهارات إدارة الوقت، حفظ    . إدارة مـنطقة االختصـاص      ) ج(
السـجالت، بـناء العالقـات مـع املـتعاملني الرئيسـيني، ومجع املعلومات              

 .عن السوق وأخباره
 مــا يكــون البــيع خاضــعا للمشــاهدة، مــن الصــعب   مبــا أنــه نــادراً 

ع مديرو املبيعات على العمل   ويشّج. احلصول على قياس واقعي لألداء    
ويتمثل . مـع مرؤوسـيهم ميدانـياً بانـتظام، مـثالً يومـاً واحـداً يف الشهر               

ــية     ــة اجلوانـــب اإلجيابـ ــيل كافـ ــاهدة وحتلـ ــيعات يف املشـ ــر املبـ دور مديـ
وهذا التحليل ميكّن   . والسـلبية لواقعـة البـيع مث إعـداد حتلـيل موضـوعي            

اء مرؤوسيهم العاملني يف    مديـري املبـيعات مـن املسـاعدة يف حتسـني أد           
 . املبيعات

   تنظيم فريق املبيعات- ٧
. اهلـدف الرئيسي من تنظيم فريق مبيعات هو احلصول على نتائج          

ويفترض أن الوظائف األخرى يف املؤسسة قائمة لتسهيل إتاحة أقصى          

وينبغي على مديري   . وقـت ممكـن لفـريق املبـيعات للقيام بعمليات بيع          
 : أناملبيعات التأكد من 

لـدى العـاملني يف املبـيعات معرفة كافية باملنتجات وقدر              )أ( 
 كاف من التدريب؛

 املطبوعات التروجيية متوفرة؛ ) ب(
 الترتيبات اإلدارية للمبيعات قائمة؛   ) ج(
للعـاملني يف املبـيعات مـناطق عمـل حمـددة جـيداً، وكافة                ) د (

 املناطق املستهدفة لديها عاملون مناسبون؛
ــناطق      )  هـ( ــة املـ ــالً خبدمـ ــون فعـ ــيعات يقومـ ــاملون يف املبـ العـ

 .املخصصة هلم

   إدارة مناطق املبيعات- ٨
تتـــيح مـــنطقة املبـــيعات احملـــددة احلـــدود املقـــررة لعملـــيات ممـــثل  

ــيعات ــية    . املب ومــن املهــم جــداً أن يكــون لــدى املــنطقة إمكانــات كاف
  .لتمكني املمثل من بيع مزيج جيد من املنتجات واخلدمات

 :أسباب استعمال هيكليات املناطق هي كاآليت
 التغطية الكاملة للسوق؛   )أ( 
 تقييم استجابة السوق؛ ) ب(
 تقييم أداء العاملني يف املبيعات؛  ) ج(
 تقليل مصروفات املبيعات؛  ) د (
ــاملني يف      ) ـ ه( إتاحــة إرشــادات عمــل واضــحة لكــل مــن الع

 املبيعات؛
 ملتعاملني؛حتسني االتصاالت مع ا )  و (
 .حتقيق أفضل توافق بني العاملني يف املبيعات والسوق )  ز (
 :ميكن استعمال العوامل التالية يف وضع تصاميم مناطق املبيعاتو
 حدود الواليات أو املناطق؛   )أ( 
 املدن الصغرية يف األقاليم واملدن الكبرية؛ ) ب(
 مناطق التجارة املعروفة؛  ) ج(
 . يوجد فيها املتعاملوناألماكن اليت  ) د (

   أدوار ومسؤوليات قسم املبيعات- ٩
ينـبغي حتديـد أدوار ومسـؤوليات كافـة العـاملني يف قسم املبيعات           

 :وفق ما يلي
اإلدارة الشــاملة وقــيادة جمهــود املبــيعات عــلى الصــعيد         )أ( 
 الوطين؛
 وضع خطة مبيعات وطنية؛ )ب(
 أنشطة التسويق؛التأكد من اتساق خطط املبيعات مع   ) ج(
 وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات املبيعات؛  ) د (
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 إتاحة املدخالت إىل عملية استعراض املنتجات؛ )  هـ(
ــتجات،     )  و ( ــن أداء املنـ ــتظمة عـ ــيعات منـ ــر مبـ ــة تقاريـ إتاحـ

 واجتاهات الشراء وأوضاع السوق؛
ــويق        ) ز ( ــام التس ــع أقس ــة م ــل فّعال ــة عم ــلى عالق ــاظ ع احلف

 مة يف وضع اخلطط وتنفيذها ورصدها؛والعالقات العا
إتاحــة املعلومــات عــن األســواق، واحلســابات واألنشــطة  ) ح (

 التروجيية ألقسام التسويق والعالقات العامة؛
 . إتاحة املساندة للمبيعات للمجاالت األخرى يف اهليئة )  ط(

   التدريب- ١٠

بيعات يعتـرب التدريـب عـلى املبيعات من العناصر اهلامة يف خطة امل            
وهـو عنصـر جيـب أن يدمـج يف البحث عن العاملني، وتدريب وإعادة             

ــيعات  ــة العــاملني يف املب ــيع مــن خــالل   . تدريــب كاف ــتزايد أمهــية الب وت
ــيام املــزيد مــن      ــئة مــع ق ــتابعة للهي ــيعات ال العالقــات بالنســبة لفــرق املب

كما إن من شأن العالقة     . اجلهـات املنافسـة بطـرح منتجاهتا يف السوق        
لـة أن تسـاعد العـاملني يف قسـم املبـيعات عـلى حتقـيق نتائج جيدة            الفّعا

مـــن خـــالل البـــيع املشـــترك وتوســـيع خطـــوط املنـــتجات واملنـــتجات   
 .واخلدمات األخرى

ينـبغي بانـتظام إتاحة مستوى أساسياً من التدريب على املبيعات           و
ــيعات     ــاملني يف املب ــة الع ــلى الصــعيد الوطــين لكاف ــن   . ع ــلى كــل م وع

ق إتاحـــة التدريـــب اإلضـــايف عـــلى املبـــيعات، تـــبعاً      مكاتـــب املـــناط 
 .الحتياجات املنطقة املعنية، فضالً عن التدريب أثناء العمل

مــا يــلي املهــارات األساســية يف مهــنة املبــيعات؛ وهــي حباجــة        و
للتحسـني والـتعزيز املسـتمرين بغـض الـنظر عـن مـدى خربة العامل يف                 

 :املبيعات
 رة الوقت؛مهارات التخطيط، شاملة إدا   )أ( 
 البحث عن متعاملني حمتملني؛ ) ب(
 مهارات العرض؛   ) ج(

 مهارات االتصال، شاملة االستماع وتوجيه األسئلة؛ )د ( 
 مهارات التفاوض؛ )  هـ(
 أساليب إمتام الصفقات؛ )  و (
 بالسوق؛/ املعرفة باملتعاملني  ) ز (
 التدريب الفين؛ )  ح(
 . سعة النطاقمهارات العمل التجاري الوا )  ط(
ميكـن أيضـاً أن يكون التدريب على املنتجات مطلوباً أيضاً وهو    و

، باالتصال والتنسيق مع جماالت   مـا ينـبغي إتاحته لفرق املبيعات سنوياً       
 .تطوير املنتجات
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 التقييم  - سادساً

  مقدمة - ألف

كـأي مشـروع آخـر، ينـبغي تقيـيم الـتعداد للتأكد من أن اجلهود                
ونظراً لتعدد . املـبذولة واملـوارد املسـتثمرة وضـعت يف مكاهنـا الصحيح       

األنشــطة املشــمولة يف الــتعداد، يعتــرب تقيــيم مــثل هــذا املشــروع عملــية 
 . معقّدة

. ومـات عـن السـكان املعاصرين       باملعل ميـثل الـتعداد مصـدراً غنـياً       و
وهـو يسـتخدم عـلى نطـاق واسـع يف اإلدارات احلكومـية ولـدى عــدد        

لذلك، ينبغي أن   . كـبري مـن مسـتعملي بـياناته خارج إطار احلكومات          
تقيس عمليات تقييم التعداد نوعية البيانات هبدف مساعدة مستعمليها 

 . وتقدير مدى جناح عملية التعداد

ومها التأكد من . ة التقييم هدفان عريضانميكـن اعتـبار أن لعملي   و
 نوعـية النـتائج تسـتويف متطلبات املستعملني الرئيسيني لبيانات     )أ( أن 

أن أيـة خطـوة مـن خطوات هذه العملية تسهم بطريقة            ) ب(الـتعداد و  
 . فّعالة التكاليف يف حتقيق املستوى املرغوب من النوعية

  فضـالً عن مديري      ينـبغي إعـالم مسـتعملي بـيانات الـتعدادات،         و
 . عملية التعداد، بنتائج عملية التقييم

يشــمل الــتعداد املــدار بصــورة ســليمة ضــبط النوعــية وإجــراءات و
أي، العمليات امليدانية،   (حتسـني يف كـل مـن األطـوار الرئيسية للتعداد            

وهــذه اإلجــراءات بالغــة األمهــية ). معاجلــة البــيانات، وتوزيــع البــيانات
عملـية الـتعداد والـتأكد مـن أنه جيري مع املضي يف             لرصـد األداء أثـناء      

 .العمل تصحيح أية نـزعة باجتاه اهلبوط دون املعايري املوضوعة

مـن جهـة أخـرى، ينـبغي أن يكـون مـن بـني اخلصائص املعيارية                 و
. لعملـية تقييم التعداد استعراض كل من األطوار الرئيسية عقب إجنازه          

لقــوة ونقــاط الضــعف ورفــع وميكــن أن يــؤدي هــذا إىل حتديــد نقــاط ا
ــتعداد   ــاء أو إعـــادة الـــتطوير يف دورة الـ توصـــيات ألغـــراض االستقصـ

 .التالية

ومها : ميكـن االضـطالع بتقيـيم بيانات التعدادات على مستويني         و
 املقايـيس األساسـية للنوعـية بصـورة عامـة، على النطاق الواسع،              )أ  ( 
راء حتليل  مسـتوى مـن االستقصـاء أكـثر تفصيالً، حيث يتم إج           ) ب(و

 .متعّمق ملواضيع خمتارة

 مـــن هذيـــن املســـتويني مبـــزيد مـــن تـــناقش األقســـام أدنـــاه كـــالًو
 . التفصيل

 املقاييس األساسية للنوعية بصورة عامة  - باء
عــند هــذا املســتوى الواســع مــن حتلــيل البــيانات، ميكــن الــنظر يف   

 .الدقة) ب( نطاق التغطية و )أ( جانبني 

 نطاق التغطية  )أ ( 
 يف املائـة من     ١٠٠ املعـتاد أن يسـتهدف الـتعداد تغطـية نسـبة             مـن 
فلكــي تكــون .  مــا يــتم إجنــاز ذلــكغــري أن الواقــع أنــه نــادراً. الســكان

بـيانات الـتعداد سـليمة، ينـبغي حماولـة تقيـيم مـدى إغفـال الـتعداد عد                   
وأفضـل طـرق القـيام بذلك إجراء استقصاء       . الـناس أو ازدواجـية العـد      

ــور عقـــ  ــلى الفـ ــتقل عـ ــدد   مسـ ــتحديد عـ ــتعدادي لـ ــد الـ ــية العـ ب عملـ
أو الذيـن جرى عّدهم     ) خبـس العـد   (األشـخاص الذيـن جـرى إغفـاهلم         

وتعـــرف هـــذه االســـتطالعات باســـم ). فـــرط العـــد(أكـــثر مـــن مـــرة 
استقصـاءات الحقـة للعـد وميكـن أن تشمل أسئلة لتقييم أسئلة التعداد          

 .كوسيلة لفحص مضمون التعداد
 : وفرط العد هياألسباب الرئيسية لبخس العدو
 عدم اكتمال أو عدم دقة اخلرائط وصعوبة الوصول؛   )أ( 
 كون السكان يف حالة انتقال أو من الصعب عّدهم؛ ) ب(
 اخلطأ يف إبالغ اجلمهور مبتطلبات التعداد؛  ) ج(
 سوء فهم العاملني يف العد للتعاريف والتعليمات؛  ) د (
ــية يف أنشــطة ا   )  هـ( ــتقار لضــبط النوع ــدم   االف ــد، شــاملة ع لع

 .كفاية التنسيق واإلشراف
يعترب اكتمال وضع اخلرائط، فضالً عن دقة تعيني حدود املناطق          و

الـيت ينـبغي عّدهـا، عـلى جانـب كـبري مـن األمهـية لعملـية العد النهائي                 
حيـث مـن املمكن إغفال عد الناس إذا استبعدت أجزاء من            . للسـكان 

كما ميكن أن   . ة سوء تغطية  الـبلد املعـين مـن نظـام وضع اخلرائط نتيج          
وميكــن أن يســفر عــدم . يظهــر ازدواج العــد يف مــناطق العــد املــتداخلة

كفايـة وضـع خـرائط املـناطق احلضرية عن إغفال عّد املساكن اخلاصة              
 . املخفية يف مناطق غري سكنية أو املناطق املبعثرة السكان

ــيجة صــعوبات يف    و ميكــن أيضــاً إغفــال بعــض األســر املعيشــية نت
وينطــبق هــذا غالــباً عــلى اجملــتمعات احمللــية القاصــية أو . وصــول إلــيهاال

 .املناطق املغمورة بالفيضانات أو يف املناطق اجلبلية عسرية املسالك
ــة     و ــن هــم يف حال ــال كــبرية بالنســبة للســكان الذي ــية اإلغف إمكان

. انـتقال، واملشردين واألسر املعيشية اليت لديها أكثر من مسكن واحد          
 :كان يف حالة انتقال ما يليويشمل الس
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 السكان البدو الرحل؛   )أ( 

 ؛)عادة الشباب(األقسام الكثرية التنقّل من السكان  ) ب(

 الناس الذين يغّيرون مساكنهم أثناء العد التعدادي؛  ) ج(

 .  الناس الذين يعيشون مؤقتاً يف فنادق أو البنسيونات  ) د (

ــتم إدراج األشــخ  و ــابل، ميكــن أن ي اص أو الشــباب كــثريي  باملق
التـنقّل يف الـتعداد يف أكـثر مـن أسـرة معيشـية واحـدة إذا كـان أعضاء                    

 .أسرتني يعتربوهنم من السكان املعتادين

الـتعداد املسـتند إىل مكـان العـد ميكن أن يشهد فرط العد نتيجة            و
اخلطـأ يف تضـمني أشخاص هم خارج البلد املعين أو مقيمني يف مكان              

كما إنه إذا كانت فترة العد طويلة، تزداد        . عداديآخـر أثـناء العـد الـت       
 . فرص االزدواجية نتيجة ازدياد تنقل السكان

ــتعداد عــن خبــس العــد أيضــاً    و . قــد يســفر عــدم فهــم تعلــيمات ال
مـثلة عـلى ذلـك سـوء تفسـري تعلـيمات نطـاق التغطـية، مما                 ألوتشـمل ا  

ويف . ميؤدي إىل إغفال الرضع، والطاعنني يف السن، والزائرين أو اخلد
ت، قد يعكس هذا معتقدات خاصة باحلضارة املعنية، ولذا         الاـبعض ال 
 .دارته على مستوى اإلمجال وليس يف عمليات ميدانيةإينبغي 

ــيها عــد األشــخاص عــلى أســاس مكــان      و ــتم ف ــيت ي ــبلدان ال يف ال
السـكن املعـتاد، يـؤدي عـدم تضـمني أعضـاء األسرة الغائبني مؤقتاً إىل                

املثال، ميكن أن يشمل هذا األشخاص الذين       فعـلى سـبيل     . خبـس العـد   
هـم بعـيدون عـن بيوهتم يف فترات عمل قصرية، أو بعيدون عن بيوهتم               

أو لــيس ) لفــترات قصــرية نســبياً(يف إجــازة أو يف مستشــفى أو ســجن 
 .لديهم عنوان ثابت

مـن جهة أخرى، ميكن أن يظهر فرط العد نتيجة اخلطأ بتضمني   و
وهؤالء غالباً ما   .  الواجـب عّدهم   أسـر معيشـية أو أشـخاص لـيس مـن          

ويشمل بعض األمثلة على اجملموعات . يكونون عكس املدرجني أعاله
 : اليت يشيع تضمينها خطأ ما يلي

األشـخاص الذيـن هـم يف إقامة طويلة يف مستشفيات أو               )أ( 
 سجون؛

ــة      ) ب( ــام طويل ــن هــم يف مه ــوات العســكرية الذي أعضــاء الق
 األمد بعيداً عن أسرهم؛

 األشخاص الذين هم يف إجازات طويلة األمد؛  ) ج(

 الدبلوماسيون األجانب وأسرهم؛ ) د (

 .األشخاص الذين ميوتون قبل يوم التعداد ) هـ(

ففي . كمـا تسـهم اعتـبارات السـرية كـثرياً يف حـدوث خبس العد        
يها خدمـة عسـكرية إلزامـية، قـد تسفر هذه االعتبارات            فـ الـبلدان الـيت     

 . د الشبان الذكورعن خبس كبري يف ع

مـن شـأن جـودة التنظـيم واإلشـراف أن يقلـال خبـس العد الناتج                 و
 :عن اخلطأ يف حصر املساكن يف األوضاع التالية

 حني تصنف املساكن خطأ باعتبارها غري مسكونة؛   )أ( 
نتـيجة عـدم االتصال بالساكنني، يف احلاالت اليت يكون           ) ب(

 . د زيارة العّدادين هلافيها الساكنون بعيداً عن مساكنهم عن
ينبغي أيضاً أن حتل مشكلة االزدواج املمكن يف العد نتيجة عدم و

 .التنسيق بني العدادين يف مناطق متامخة

 استقصاء ما بعد العد
بصـفة عامـة، يفـوق عـدد األشـخاص الذيـن يغفـل عّدهـم أولئك                 

ويسمى الفرق الناجم عن . الذيـن يـتم ازدواج عّدهـم يف إطـار التعداد      
ومـن املمكـن عن طريق التأكد من بعض   . “صـايف خبـس العـد     ”لـك   ذ

اخلصـائص األساسـية يف استقصـاء مـا بعـد العـد حتديـد طبيعة السكان                 
وهـذا مفـيد سـواء يف تقديـر عدد السكان الذين            . الذيـن أغفـلهم العـد     

أغفـلهم العـد أو يف تعديـل إجـراءات كاالتصاالت العامة لتحسني عد              
 . قادمهذه الفئات يف التعداد ال

مبــا أن استقصــاء مــا بعــد العــد يتــيح الــتحقق املســتقل مــن العــد   و
. ستقصاء عن التعدادالالتعدادي، ينبغي بذل جهود لضمان استقاللية ا 

على األقل، ينبغي عدم عمل أي من العاملني امليدانيني يف التعداد على             
ن ال  ويفّضل أ . ستقصاء يف املنطقة اليت قاموا بالعد فيها أثناء التعداد        الا

ويتاح . ستقصـاء مـن بـني املشـتركني يف التعداد         اليكـون العـاملون يف ا     
ضـمان آخـر هلـذه االسـتقاللية إذا أجـري استقصـاء مـا بعـد العد دون                   

ــتعداد   ــتمارات ال ــرجوع إىل اس ــلى    . ال ــدرة ع ــن أن الق ــرغم م ــلى ال فع
الـرجوع إىل هـذه االسـتمارات وحـل التناقضـات ميكـن أن تتيح نظرة                

ات، إال أنـه يدخـل عنصـر التحـيز يف قياس صايف             عـلى أسـباب الفـروق     
 . خبس العد

 للبلد املعين بكامله    ينـبغي أن يكـون استقصـاء مـا بعـد العد ممثالً            و
يعتــرب اســتعمال األســاليب املالئمــة ألخــذ     و. ولكافــة فــئات ســكانه  

وينبغي أن يكون مجع    . العيـنات أمـراً بـالغ األمهـية لتحقيق هذا اهلدف          
العد التعدادي نفسه، ومن األفضل أن جيرى يف         عـن    البـيانات مسـتقالً   

غري أنه ينبغي أن ال يكون قريباً       . أقرب وقت ممكن بعد العد التعدادي     
وهـذا ما يضمن تقليل     . جـداً مـنه مبـا جيعلـه يـتدخل يف العـد الـتعدادي              

التغـيريات يف السكان نتيجة التنقل والتعاون من جانب السكان نتيجة           
 .أثر الدعاية للتعداد

، ينـبغي مطابقـة قـيود األشـخاص واألسـر املعيشـية النامجة              رياًأخـ و
ــتعداد      ــيانات ال ــع ب ــد م ــد الع ــا بع ــن استقصــاء م ــبغي، حســب  . ع وين

ــتعداد        ــتمارات ال ــن اس ــريقة تشــمل البحــث ع ــتعمال ط اإلمكــان، اس
اخلاصة باألسر املعيشية املعنية ومطابقة كل من أعضاء األسرة املعيشية          

لشـخص املالئم يف سجالت األشخاص      ستقصـاء مـع ا    الاملدرجـني يف ا   
ومن شأن هذه العملية أن تستفيد كثرياً من الدقة يف          . يف إطـار التعداد   

غري أن فحص   . تسـجيل األمسـاء والعـناوين أثـناء عملـييت مجع البيانات           
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ستقصاء، كالسن واجلنس ومكان    الاملعلومـات املشتركة بني التعداد وا     
األسـرة املعيشية املعنية يساعد     الـوالدة والعالقـة باألعضـاء اآلخـرين يف          

 .أيضاً عملية التحديد
ــاء    و ــن األمسـ ــالغ عـ ــة يف اإلبـ ــي الدقـ ــنويه إىل أن توخـ ــبغي التـ ينـ

 يف املناطق اليت سكاهنا بدو رّحل، أو  والعـناوين ميكـن أن يكـون صعباً       
ــنظمة       ــية غــري م ــدن صــغرية اعتباط ــية أو يف م يعيشــون يف أوضــاع قبل

نبغي معاجلة هذه األوضاع يف خطط      وي). ليسـت فـيها عـناوين رمسية      (
والـنقطة األساسـية هـي تضـمني استقصـاء ما بعد العد             . الـتعداد العامـة   

 . وعمليات التقييم األخرى يف تلك اخلطط
ميكـن أن يكـون مـن املفـيد جـداً تقيـيم نطـاق التغطية باستعمال                 و

استقصـاء مـا بعـد العـد لكـل مـن مديـري الـتعداد واملـتعاملني مع هيئة                    
فهيــئة الــتعداد ميكــن أن تســتعمل تلــك املعلومــات لــتعديل       . الــتعداد

أمــا . وحتســني اإلجــراءات مبــا ميكــن أن يــؤدي إىل ختفــيض خبــس العــد
مسـتعملو البـيانات فيمكن أن يستفيدوا من املعلومات إذا كانت ذات       

 . صلة باستعماهلم لنتائج التعداد

 الدقة    ) ب(

ييم البيانات يتألف من    اجلانـب الثاين من برنامج واسع النطاق لتق       
ــد نطــاق       ــتخطى جمــرد حتدي ــا ي ــيانات مب ــتعويل عــلى الب ــيم مــدى ال تقي

وعـلى مسـتوى اإلمجالـيات،  تعتـرب مطابقـة بعـض املعلومات              . التغطـية 
عملــية مباشــرة نســبياً، ولكــن مــن األصــعب حتديــد مــدى دقــة الــردود 

وميكــن وضــع نظـام مقايــيس معــيارية لـتحديد مــدى إمكانــية   . الفـردية 
 . تعويل على البياناتال

 املقاييس املعيارية 

ميكـن حتديـد مقاييس معيارية بشأن كل من املتغريات هبدف تتبع            
. مسـامهة عـدم الـرد والتنقـيح واالحتسـاب يف النوعية النهائية للبيانات             

وميكـن أن تـتألف املقاييس املعيارية البسيطة من جدول أساسي يقارن            
ــتعدادات     ــني ال ــيما ب ــرد ف ــدم ال ــياس   . نســب ع وميكــن أن يتضــمن الق

. املعـياري املعقـد جـداول مقسـمة حسب السكان أو املنطقة اجلغرافية             
وميكـن أن تبـّين هــذه اجلـداول الــردود قـبل وبعـد املعاجلــة، فضـالً عــن       
ــمنة يف     ــيز املتضـ ــراءات الترمـ ــابات وإجـ ــيحات، واالحتسـ إدراج التنقـ

 .تصنيف البيانات النهائية بشأن كل من املتغريات

يل املـوارد الالزمـة، ميكـن وضع املقاييس املعيارية باستعمال           لتقلـ و
أمـا وضـع مقايـيس معيارية معقّدة        . عيـنة منوذجـية مـن بـيانات الـتعداد         

فيتطلـب القـدرة عـلى الوصـول إىل بيانات املراحل السابقة أثناء عملية       
ومـن شـأن هـذا أن يعطـي صـورة كاملـة عن الردود املدرجة            . املعاجلـة 

 .وأثر نظام معاجلة البيانات على تلك الردوديف االستمارات 

مـن الوجهـة املثالـية، ينـبغي وضـع املقاييس املعيارية قبل اإلفراج              و
غـري أن القيود النامجة عن الوقت والعاملني ميكن  . عـن بـيانات الـتعداد     

فاملقايـيس املعيارية ال تسهل املقارنة يف النوعية        . أن تؤخـر هـذه املهمـة      

اقـبة فحسب، بل تسهل أيضاً فعالية وضع تصاميم         بـني الـتعدادات املتع    
وميكن اختاذ  . االسـتمارات وأنشـطة معاجلـة البيانات اليت يزمع تقييمها         

القــرارات بشــأن اإلجــراءات املالئمــة للــتعداد الــتايل عــلى أســاس هــذه 
 .التقييمات
 جــداً، قــد حيــثما كــان نظــام اإلحصــاء يف الــبلد املعــين مــتطوراً  و

 استعمال معلومات من عناصر أخرى يف نظام       يكـون من املمكن أيضاً    
على سبيل املثال، ميكن أن . اإلحصـاء لوضـع مقايـيس معـيارية للتعداد      

يعطي مسح ألرباب العمل معلومات تأشريية عن حجم القوى العاملة     
ومـن غـري املـرجح احلصـول عـلى تطـابق تام،             . مـا ) أو مـنطقة  (يف بلـد    

دة، من املمكن اإلشارة إىل     ولكـن إذا أديـرت عمليـتا اجلمـع إدارة جـي           
وإذا مل تكـن مـتوافقة، ميكن التنويه        . أن النـتائج مـتوافقة بصـورة عامـة        

مثالً، الفرق يف املفهوم أو  (إىل العوامـل الـيت أسـفرت عن عدم التوافق           
تصـميم األسـئلة، التغيريات يف املعاجلة أو التغيريات اليت أدخلت نتيجة            

 ).طرق اجلمع املختلفة

 ليل التفصيلي  التح - جيم
مـع أنـه على كافة البلدان أن تطمح لتقييم بيانات التعدادات اليت             
جتـريها ووضع مقاييس معيارية على املستوى العريض، حسبما أوضح          
أعـاله، قـد يكـون مـن الـباهظ التكاليف املضي إىل هذا املستوى التايل       

 . من التحليل
 عــلى ينــبغي أن تكــون عملــية التحلــيل مــرنة مبــا يكفــي للــرد       و

االستفســارات والقضــايا الــيت حيددهــا العــاملون يف الــتعداد ومســتعملو 
وقـد يتفاوت استقصاء هذه القضايا مابني استقصاءات قصرية         . بـياناته 

وعــلى عملــية . للبــيانات والدراســات املطولــة للمواضــيع أو العملــيات 
وضـع املقايـيس املعـيارية حتديد القضايا اليت ميكن أن تتطلب املزيد من              

وينـبغي حتديد املواضيع األخرى ألغراض الفحص   . لتحلـيل التفصـيلي   ا
 : التحليلي على أساس

 االهتمام املستمر باملوضوع؛   )أ( 
 االفتقار إىل فحص حديث العهد للموضوع؛ ) ب(
 التغيري الكبري منذ التعداد السابق؛  ) ج(
 .اهلواجس اليت تثار أثناء وضع التعداد التايل  ) د (

ومن بني األمثلة . قضـايا املسـتمرة األمهية من بلد آلخر       تـتفاوت ال  
 :على مثل هذه القضايا

 املساكن؛   )أ( 
 أوضاع القوى العاملة؛ ) ب(
 املستوى التعليمي واملؤهالت؛  ) ج(
 .عد السكان األصليني والسكان من أعراق خمتلفة  ) د (

ينـبغي حتديـد درجـة أولويـة كـل مـن هـذه القضـايا، واالضطالع                 
ــوارد واألطــر الزمنــية املخصصــة     باس . تقصــاءات مالئمــة يف ســياق امل

وينـبغي أن يتضـمن االستقصـاء املـتعمق ملواضـيع خمـتارة مقارنـات بني                



 ١٨٧

ستقصــاءات أو البــيانات الــتعدادات والبــيانات األخــرى الــنامجة عــن ا  
مــن املفــترض أن بعــض البــيانات املــأخوذة مــن  و. اجملموعــات اإلداريــة

 ستكون متاحة لكل من املواضيع اليت ينبغي    مسـوحات األسـر املعيشية    
وتعتـرب مقارنة نتائج التعداد ببيانات أخرى على مستوى         . استقصـاؤها 

غري . اإلمجالـيات أكـثر كفـاءة من املقارنة على مستوى القيود املنفردة           
ستقصـاءات ينبغي أن تستند إىل معايري متوافقة        الا/أن هـذه املسـوحات    

 .ديوأن جترى قرب وقت العد التعدا
ميكـن أن تسـتند االستقصـاءات التفصـيلية للخصـائص الســكانية      و

ــية مباشــرة وغــري مباشــرة   ــة  . إىل أســاليب دميغراف ــتوقف صــحة مقارن ت
بــيانات الــتعداد بالســجالت اإلداريــة كســجالت الــوالدات والوفــيات 
والــزواج عــلى نوعــية ودقــة هــذه الســجالت، وهــي تــتفاوت مــن بلــد  

تســجيل فــيها ســيئة ميكــن أن تســتخدم  فالــبلدان الــيت أنظمــة ال. آلخــر
وميكـن أن تشمل    . أسـاليب دميغرافـية مباشـرة لتقيـيم بـيانات تعداداهتـا           

هذه األساليب دراسة التوزع من حيث السن واجلنس، وحتليل سكان          
مسـتقرين أو طـريقة مركّـبة تسـتعمل بـيانات جـيدة النوعـية من بلدان                 

 .أخرى
كرب ومرات كثرية يف    ميكـن أن تـتم تغطـية بعض املواضيع بدقة أ          و

واملواضــيع الــيت مت تقيــيمها يف . عملــيات مجــع بــيانات خبــالف الــتعداد
ومن شأن  . تعدادات سابقة ينبغي النظر جبدية يف استقصائها بالتفصيل       

هـذا أن يضـمن عـدم تدهـور مسـتوى نوعـية البـيانات الـيت جنمت عن               
 . التعدادات السابقة

 التغيريات يف عمليات التعداد  - دال

لتغــيريات يف أي مــن عملــيات الــتعداد إمكانــية الــتأثري يف نوعــية   ل
وعـلى فـريق تقيـيم الـتعداد تقيـيم كافة التغيريات يف         . البـيانات النهائـية   

ميكن أن يكون تقييم التغيريات يف     . اسـتمارة الـتعداد وأطواره الرئيسية     
االسـتمارات مهمـة بسـيطة إذا كانـت التغـيريات املـزمعة صـغرية تطال             

إال أن تضـمني موضـوع جديـد ينبغي أن     . سـئلة أو التعلـيمات    نـص األ  
ــيارية       ــيس مع ــدة ووضــع مقاي ــيانات اجلدي ــيقاً للب يســتلزم استقصــاء دق

 .للرجوع إليها مستقبالً
ينــبغي رصــد التغــيريات يف عملــية العــد وأنظمــة املعاجلــة، شــاملة و

. د طوال مدة التعدا    وثيقاً الترمـيز والتنقـيحات واملشتقات منها، رصداً      
يناقش الفصل األول، يف القسم جيم، اإلدارة املستمرة لنوعية البيانات          

ويعتـرب دور فـريق تقييم التعداد استعراض        . وممارسـات حتسـني النوعـية     

ــية يف دورات       ــوار رئيس ــن أط ــنامجة ع ــيانات ال ــية الب ــر إدارة نوع تقاري
التعداد السابقة ووضع قوائم توصيات ألغراض التحسينات الالزمة يف     

 .تعداد القادمال

ينـبغي أن يقوم فريق التقييم بدراسة جدية لالهتمامات اليت تثار           و
وإذا كانــت البــيانات . يف طــوري التخطــيط والتحضــري للــتعداد القــادم

مـتوفرة، ينـبغي أن يظهـر تقيـيم املمارسـات املاضـية نقاط قوة وضعف             
 أمــا إذا مل تكــن تــتوفر البــيانات، ينــبغي وضــع اســتراتيجيات . الــنظام 

 وقبل  الحقاًو. جديـدة لرصـد نقـاط الضـعف والقـوة اليت يتم حتديدها            
وضـع الـتعداد القادم، ينبغي تقييم املعلومات اليت جيري احلصول عليها            

كما ينبغي استعراض كافة . مـن خـالل اسـتراتيجيات الرصـد اجلديـدة       
القضـايا الـيت يـتم حتديدهـا يف أي مـن أطوار التعداد قبل وضع التعداد                 

 .القادم

  اإلبالغ عن قضايا النوعية - هاء

جيـب أن تسـهم هيـئة الـتعداد بـدور تفاعلي يف اإلبالغ عن مدى                 
. موثوقـية ونواقـص بـيانات الـتعداد إلثـراء اسـتعمال بيانات التعدادات             

ــوة       ــاط ق ــات ونق ــلى حمدودي ــوا ع ــيانات أن يطلع ــلى مســتعملي الب وع
ــية  ــيانات النهائ ــيان   . الب ــم مســتعملو الب ــم أن يفه ــن امله ــة  وم ــر أي ات أث

ــبون يف إجــرائه     ــد يرغ ــيل ق ــتعداد يف أي حتل ــيريات يف إجــراءات ال . تغ
 .  فّعاالًلذلك، ينبغي توزيع نتائج التقييم توزيعاً

هنــج رمســي يتضــمن وضــع . هــناك طريقــتان ملقاربــة هــذه املهمــةو
مطـبوعات تتناول قضايا متنوعة، يفّضل أن تنشر يف سلسلة من وثائق            

وميكن أن يستفيد هذا النوع من . ائف حقائقتقييم التعدادات أو صح
ــئة        ــيا الناش ــواع التكنولوج ــاملة أن ــتلفة، ش ــائط املخ ــن الوس ــتوزيع م ال

 .كاإلنترنت

 تنظم تشـمل النشـرات غري الرمسية تقارير غري منتظمة، وعروضاً     و
جملموعـات املهــتمني، واملقــاالت يف نشــرات أخــبار الــتعداد أو نشــرات  

د، واإلجابة على االستفسارات املرفوعة     حتديـث املعلومـات عـن الـتعدا       
ولتلبية هذا الشرط األخري، من املستصوب أن       . من مستعملي البيانات  

تكـون تقاريـر التقيـيم الكاملـة يف متـناول العـاملني الذيـن يتعاطون مع                  
وميكــن لقــاعدة بــيانات حاســوبية أن تســهل هــذا . مســتعملي البــيانات

بصورة دائمة ويسهل الوصول    األمـر حيـث ميكن ختزين وثائق التعداد         
  .إليها عند اللزوم
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  تشكيل ومهام وصالحيات جلنة التعداد الوطنية
 ١٩٩٠يف زامبيا لتعداد عام 
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  التشكيل  -ألف 
 

 :تتألف جلنة التعداد الوطنية من
 )رئيساً(أمني سر جملس الوزراء  - ١
 ) للسرأميناً(مدير التعداد واإلحصاء  - ٢
 تخطيط للتنميةاملدير العام، اهليئة الوطنية لل -  ٣
 أمني السر الدائم األول، وزارة املالية - ٤
 ، رئاسة جملس الوزراء)االقتصاديات(أمني السر الدائم  -  ٥
 أمني السر الدائم، قسم الذاتية، مكتب رئيس الوزراء - ٦
 أمني السر الدائم، قسم حتقيق الالمركزية، مكتب رئيس الوزراء - ٧
 الدفاعأمني السر الدائم، وزارة  -  ٨
 أمني السر الدائم، وزارة التعليم العام، الشباب والرياضة -  ٩

 أمني السر الدائم، وزارة الشؤون الداخلية - ١٠
 أمني السر الدائم، وزارة الزراعة - ١١
 أمني السر الدائم، وزارة التعاونيات - ١٢
 أمني السر الدائم، وزارة الصحة - ١٣
 مل، التنمية االجتماعية والثقافةأمني السر الدائم، وزارة الع - ١٤
 أمني السر الدائم، وزارة األشغال والتموين - ١٥
 أمني السر الدائم، وزارة الكهرباء، والنقل واملواصالت - ١٦
 أمني السر الدائم، وزارة اإلعالم، اإلذاعة واإلرشاد القومي - ١٧
 أمني السر الدائم، وزارة الشؤون القانونية - ١٨
 ر، جلنة االنتخابات واإلعالن  املنبثقة عن اللجنة املركزيةأمني الس - ١٩
 أمني السر، اللجنة االقتصادية واملالية املنبثقة عن اللجنة املركزية - ٢٠
 رئيس، مؤسسة اإلسكان الوطنية - ٢١
 أمني السر الدائم، اإلقليم األوسط - ٢٢
 أمني السر الدائم، إقليم نطاق النحاس - ٢٣
 لدائم، اإلقليم الشرقيأمني السر ا - ٢٤
 أمني السر الدائم، إقليم لوابوال - ٢٥
 أمني السر الدائم، إقليم لوساكا - ٢٦
 أمني السر الدائم، اإلقليم الشمايل - ٢٧
 أمني السر الدائم، اإلقليم الشمايل الغريب - ٢٨
 أمني السر الدائم، اإلقليم اجلنويب - ٢٩
 أمني السر الدائم، اإلقليم الغريب - ٣٠
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  املهام والصالحيات  -باء 
 

 :مهام وصالحيات جلنة التعداد الوطنية ما يلي
 :رفع التقارير لرئيس الوزراء وتقدمي االقتراحات الختاذ اإلجراءات املناسبة بشأن القضايا التالية

 ؛١٩٩٠ حتديد تاريخ لتعداد السكان واملساكن والعد الزراعي لعام  )أ ( 
 ؛١٩٩٠  ينبغي مجعها يف تعداد السكان واملساكن والعد الزراعي لعامطبيعة املعلومات اليت )ب(
 الترتيبات اإلدارية واملالية واللوجستية لعقد التعداد، ومعاجلة البيانات وتوزيع النتائج؛ )ج (

 طرق ضمان أقصى تعاون من اجلمهور؛ )د ( 
 .أية قضايا أخرى تعتربها اللجنة ضرورية )هـ (

 :الوطنية الصالحيات التاليةمتارس جلنة التعداد و
 اختيار ممثلني عن أية هيئة أخرى ألغراض حمددة؛ )أ ( 
 . تشكيل جلان فرعية ملعاجلة جوانب حمددة من برنامج التعداد )ب(
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 الثايناملرفق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال على اجلدول الزمين ملشروع تعداد منوذجي
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 الرقم املهمة البدء االنتهاء العمل املدة

 ١ فرع التنسيق  ١/٤/٩٩اخلميس   ٣٠/٤/٠٢الثالثاء  صفر ساعة  أيام٨٠٤
   ١/٤/٩٩اخلميس  ١/٤/٩٩اخلميس   

 ١-١ شبكة االتصاالت  ٣/٥/٩٩االثنني  ٢٩/١٢/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٣٥ً
  ١-١-١ وضع الرسم التنظيمي ٣/٥/٩٩االثنني  ٣١/٥/٩٩االثنني  صفر ساعة  يوما٢١ً
 ٢-١-١ وضع قائمة أمساء من يتصل هبم ٣/٥/٩٩االثنني  ٣١/٥/٩٩االثنني   ساعةصفر  يوما٢١ً
 ٣-١-١ تصميم نظام التقارير الرئيسي ٣/٥/٩٩االثنني  ٣٠/٧/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٦٥ً
 ٤-١-١ رصد األنشطة ٣/٥/٩٩االثنني  ٢٩/١٢/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٣٥ً
   ٢-١ الطباعة ١٧/٥/٩٩االثنني  ٢٩/٢/٠٠الثالثاء  صفر ساعة  أيام٢٠٧
 ١-٢-١ اختبار جترييب للمطبوعات ١٧/٥/٩٩االثنني  ٣٠/٨/٩٩االثنني  صفر ساعة  يوما٧٦ً
 ٢-٢-١ اختبار جترييب الستمارة التعداد ٢/٨/٩٩االثنني  ٣١/٨/٩٩الثالثاء  صفر ساعة  يوما٢٢ً
 ٣-٢-١ العدادين/ل املشرفنيدلي ١/١١/٩٩االثنني  ٣١/١٢/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٥ً
 ٤-٢-١ استمارة التعداد الرئيسية ١/١١/٩٩االثنني  ٢٩/٢/٠٠الثالثاء  صفر ساعة  يوما٨٧ً
 ٣-١ الدعاية ٣/٥/٩٩االثنني  ٢٨/٧/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٣٢٥ً
 ١-٣-١ وضع االستراتيجية ٣/٥/٩٩االثنني  ٢٤/١٢/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٧٠ً
 ٢-٣-١ اختبار جترييب ٢/٨/٩٩االثنني  ٢٤/٩/٩٩اجلمعة  فر ساعةص  يوما٤٠ً
 ٣-٣-١ التعداد ٣/٥/٩٩االثنني  ٢٨/٧/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٣٢٥ً
 ٤-١ سجل الوقائع اجلديرة باملالحظة ٣/٥/٩٩االثنني  ٣٠/٩/٩٩اخلميس  صفر ساعة  أيام١٠٩
 ١-٤-١ نقيح اإلصدار السابقت ٣/٥/٩٩االثنني  ٣١/٥/٩٩االثنني  صفر ساعة  يوما٢١ً
 ٢-٤-١ إرسال اإلصدار اجلديد ١/٧/٩٩اخلميس  ٣٠/٩/٩٩اخلميس  صفر ساعة  يوما٦٦ً
 ٥-١ إرسال املطبوعات ١/٦/٩٩الثالثاء  ١٢/٥/٠٠اجلمعة صفر ساعة  يوما٢٤٩ً
 ١-٥-١ التحضري ١/٦/٩٩الثالثاء  ٣٠/٩/٩٩اخلميس  صفر ساعة  يوما٨٨ً
 ٢-٥-١ اختبار جترييب ٢/٨/٩٩االثنني  ٢٠/٨/٩٩معة اجل صفر ساعة  يوما١٥ً
 ٣-٥-١ التعداد ١٠/٤/٠٠االثنني  ١٢/٥/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٥ً
 ٦-١ البحث عن عاملني ١/٦/٩٩الثالثاء  ٣١/٥/٠٠األربعاء  صفر ساعة  يوما٢٦٢ً
 ١-٦-١ التحضري ١/٦/٩٩الثالثاء  ٣٠/٩/٩٩اخلميس  صفر ساعة  يوما٨٨ً
 ٢-٦-١ اختبار جترييب ١٦/٨/٩٩االثنني  ٣١/٨/٩٩الثالثاء  صفر ساعة اً يوم١٢
 ٣-٦-١ التعداد ١/٥/٠٠االثنني  ٣١/٥/٠٠األربعاء  صفر ساعة  يوما٢٣ً
 ٧-١ التدريب ٣/٥/٩٩االثنني  ٧/٧/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  أيام٣١٠
 ١-٧-١ وضع الطرق املنهجية ٣/٥/٩٩االثنني ٣٠/٩/٩٩اخلميس  صفر ساعة  أيام١٠٩
 ٢-٧-١ اختبار جترييب ١٦/٨/٩٩االثنني  ٢٧/٨/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  أيام١٠
 ٣-٧-١ تدريب املدربني ١/٥/٠٠االثنني  ٣١/٥/٠٠األربعاء  صفر ساعة  يوما٢٣ً
 ٤-٧-١ التعداد ٢١/٦/٠٠األربعاء  ٧/٧/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٣ً
 ٨-١ بدء العد ٣٠/٨/٩٩ االثنني ٣١/٥/٠٠األربعاء  صفر ساعة  يوما١٩٨ً
 ١-٨-١ اختبار جترييب ٣٠/٨/٩٩االثنني  ١٧/٩/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٥ً
 ٢-٨-١ التعداد  ١/٥/٠٠االثنني  ٣١/٥/٠٠األربعاء  صفر ساعة  يوما٢٣ً
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 ٩-١ هناية العد ٢/٨/٩٩االثنني  ٣١/٨/٠٠اخلميس  صفر ساعة  يوما٢٨٤ً
 ١-٩-١ اختبار جترييب ٢/٨/٩٩االثنني  ٣١/١٢/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  أيام١١٠
 ٢-٩-١ التعداد ٢٠/٩/٩٩االثنني  ٢٤/٩/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  أيام٥
 ٣-٩-١ إعادة استمارات التعداد ٧/٠٠/ ٢١اجلمعة  ٣١/٨/٠٠اخلميس  صفر ساعة  يوما٣٠ً
 ١٠-١ التحضري ملعاجلة البيانات ١/٤/٩٩اخلميس  ٣٠/٦/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٣٧٢ً
 ١-١٠-١ تصميم األنظمة ١/٩/٩٩األربعاء  ١٧/١٢/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٧٨ً
 ٢-١٠-١ برامج احلاسوب /تصميم أجهزة ١/١١/٩٩االثنني  ٢٨/١/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٦٥ً
 ٣-١٠-١ اختبار األنظمة/بناء ١/١٢/٩٩األربعاء  ٢٨/٤/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  أيام١٠٨
 ٤-١٠-١ اختبار األنظمة/تركيب ١/٣/٠٠األربعاء  ٣٠/٦/٠٠معة اجل صفر ساعة  يوما٨٨ً

 ٥-١٠-١ تعيني العاملني ١/٤/٩٩اخلميس  ١/٤/٩٩اخلميس  صفر ساعة يوم واحد
 ٦-١٠-١ التدريب ١/٤/٩٩اخلميس  ١/٤/٩٩اخلميس  صفر ساعة يوم واحد

 ١١-١ ناتبدء معاجلة البيا ٢٢/٩/٩٩األربعاء  ٢٩/٩/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٦٨ً
 ١-١١-١ اختبار معاجلة بيانات االستمارات  ٢٢/٩/٩٩األربعاء  ٣٠/٩/٩٩اخلميس  صفر ساعة  أيام٧
 ٢-١١-١ معاجلة بيانات استمارات التعداد ١/٨/٠٠الثالثاء  ٢٩/٩/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٤ً
 ١٢-١ ١املعاجلة  ١/٨/٠٠الثالثاء  ١٢/١٠/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٣١٤ً
 ١-١٢-١ ضبط االنسياب ١/٨/٠٠الثالثاء  ٢٨/٩/٠١اجلمعة  صفر ساعة  أيام٣٠٤
 ٢-١٢-١ إدخال البيانات ١/٩/٠٠اجلمعة  ٢٨/٩/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٨١ً
 ٣-١٢-١ التحقق/التنقيح ١١/٩/٠٠االثنني  ١٢/١٠/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٨٥ً
 ١٣-١ ٢املعاجلة  ١/٨/٠٠ثاء الثال ٣١/١٠/٠١األربعاء  صفر ساعة  يوما٣٢٧ً
 ١-١٣-١ ضبط النوعية ١١/٩/٠٠االثنني  ١٢/١٠/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٨٥ً
 ٢-١٣-١ التحقق من مدخالت ملفات البيانات ١١/٩/٠٠االثنني  ١٢/١٠/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٨٥ً
 ٣-١٣-١ يف استمارات التعدادالتصرف /ختزين ١/٨/٠٠الثالثاء  ٣١/١٠/٠١األربعاء  صفر ساعة  يوما٣٢٧ً
 ١٤-١ التحضري لتوزيع البيانات ١/٤/٩٩اخلميس  ٢٨/٢/٠٠االثنني  صفر ساعة  يوما٢٣٨ً
 ١-١٤-١ تصميم النواتج ٢/٨/٩٩االثنني  ٢٨/٢/٠٠االثنني  صفر ساعة  يوما١٥١ً

 ٢-١٤-١ التشاور مع مستعملي البيانات ١/٤/٩٩اخلميس  ١/٤/٩٩اخلميس  صفر ساعة يوم واحد
 ٣-١٤-١ تصميم التحليالت ٢/٨/٩٩االثنني  ٢٨/٨/٠٠االثنني  صفر ساعة  يوما١٥١ً
 ٤-١٤-١ تطوير املنتجات ٢/٨/٩٩االثنني  ٣٠/١١/٩٩الثالثاء  صفر ساعة  يوما٨٧ً

 ٥-١٤-١ اختبار املنتجات ١/٤/٩٩اخلميس  ١/٤/٩٩اخلميس  صفر ساعة يوم واحد
 ١٥-١ التوزيع ١/٤/٩٩اخلميس  ٣١/١٢/٠١االثنني  صفر ساعة  يوما٧١٨ً
 ١-١٥-١ التحقق من نواتج البيانات ١/١٢/٠٠اجلمعة  ٣٠/٨/٠١اخلميس  صفر ساعة  يوما١٩٥ً
 ٢-١٥-١ ضبط نوعية املنتجات ١/١٢/٠٠اجلمعة  ٣٠/٨/٠١اخلميس  صفر ساعة  يوما١٩٥ً
 ٣-١٥-١ إنتاج النواتج ١/٢/٠١اخلميس  ٣١/١٠/٠١األربعاء  صفر ساعة  يوما١٩٥ً
 ٤-١٥-١ إنتاج التحليالت ١/٢/٠١اخلميس  ٣١/١٢/٠١االثنني  صفر ساعة  يوما٢٣٨ً

 ٥-١٥-١ مساندة املتعاملني ١/٤/٩٩اخلميس  ١/٤/٩٩اخلميس  صفر ساعة يوم واحد
 ١٦-١ التقييم ٢/٨/٩٩االثنني  ٣٠/٤/٠٢الثالثاء  صفر ساعة  يوما٧١٧ً
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 ١-١٦-١ وضع خطط التقييم ٢/٨/٩٩ني االثن ٣١/٥/٠١اخلميس  صفر ساعة  يوما٤٧٩ً
 ٢-١٦-١ اختبار جترييب للتقييم ١٥/١٠/٩٩اجلمعة  ٢٩/١٠/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما١١ً
 ٣-١٦-١ تقييم التعداد ١/٨/٠٠الثالثاء  ٣٠/٤/٠٢الثالثاء  صفر ساعة  يوما٤٥٦ً
 ٤-١٦-١  الشاملتقرير تقييم التعداد ١/٢/٠٢اجلمعة  ٣٠/٤/٠٢الثالثاء  صفر ساعة  يوما٦٣ً
 ١٧-١ اإلدارة املالية ١/٤/٩٩اخلميس  ١٣/٨/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٩٧ً
 ١-١٧-١ وضع املوازنات ٢/٨/٩٩االثنني  ١٣/٨/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  أيام١٠
 ٢-١٧-١ عملية املوافقة على املوازنات ٢١/٦/٩٩االثنني  ٢٣/٦/٩٩األربعاء  صفر ساعة  أيام٣
 ٣-١٧-١ التدريب على املوازنات ٢٣/٦/٩٩األربعاء  ٣٠/٦/٩٩األربعاء  صفر ساعة  أيام٣
 ٤-١٧-١ إدارة شؤون املوازنات ٩/٨/٩٩االثنني  ١١/٨/٩٩األربعاء  صفر ساعة  أيام٣
 ٥-١٧-١ استعراضات املوازنات ١/٤/٩٩اخلميس  ٨/٤/٩٩اخلميس  صفر ساعة  أيام٦

 ٢ التطوير ١/٤/٩٩اخلميس  ٢٨/٩/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٦٥٢ً
   ١/٤/٩٩اخلميس  ١/٤/٩٩اخلميس   
 ١-٢ التشاور مع مستعملي البيانات ١/٤/٩٩اخلميس  ٢٣/٧/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٨٢ً
 ١-١-٢ آراء اهليئة بشأن املواضيع ١/٤/٩٩اخلميس  ٢٣/٤/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٧ً
 ٢-١-٢ ورقة معلومات مستعملي البيانات ١/٤/٩٩اخلميس  ٢٣/٤/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٧ً
 ٣-١-٢ إقامة منتديات التشاور  ١٢/٤/٩٩االثنني  ١٦/٤/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  أيام٥

 ٤-١-٢ ١االجتماع رقم  ٢٤/٦/٩٩اخلميس  ٢٤/٦/٩٩اخلميس  صفر ساعة يوم واحد
 ٥-١-٢ ١احملضر رقم  ٢٤/٦/٩٩اخلميس  ٢٨/٦/٩٩االثنني  صفر ساعة  أيام٣

 ٦-١-٢ ٢االجتماع رقم  ٢/٧/٩٩الثالثاء  ٢/٧/٩٩الثالثاء  صفر ساعة احديوم و
 ٧-١-٢ ٢احملضر رقم  ٢٠/٧/٩٩الثالثاء  ٢٣/٧/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  أيام٤

 ٢-٢ تصميم استمارة التعداد ١٢/٤/٩٩االثنني  ٢٩/١٠/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٤٥ً
 ١-٢-٢ تقييم املواضيع املاضية ١٢/٤/٩٩االثنني  ٣٠/٦/٩٩األربعاء  صفر ساعة  يوما٥٨ً
 ٢-٢-٢ اختيار املواضيع ١٢/٤/٩٩االثنني  ٣٠/٦/٩٩األربعاء  صفر ساعة  يوما٥٨ً
 ٣-٢-٢ وضع شكل االستبيان ١٢/٤/٩٩االثنني  ٣٠/٦/٩٩األربعاء  صفر ساعة  يوما٥٨ً
 ٤-٢-٢ تمارة التعداد من اس١مسودة رقم  ١٢/٤/٩٩االثنني  ٣٠/٦/٩٩األربعاء  صفر ساعة  يوما٥٨ً
 ٥-٢-٢  من استمارة التعداد٢مسودة رقم  ١٢/٧/٩٩االثنني  ٢٣/٧/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  أيام١٠
 ٦-٢-٢ استمارة التعداد التجريبية ١٦/٨/٩٩االثنني  ٢٧/٨/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  أيام١٠
 ٧-٢-٢ نهائيةاستمارة التعداد ال ٢٧/٩/٩٩االثنني  ٢٩/١٠/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٥ً
 ٣-٢ اختبار االستبيان ٢٨/٦/٩٩االثنني  ١٧/٩/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٦٠ً
 ١-٣-٢ ١االختبار املسبق رقم  ٢٨/٦/٩٩االثنني  ٣٠/٦/٩٩األربعاء  صفر ساعة  أيام٣
 ٢-٣-٢ ٢االختبار املسبق رقم  ١٢/٧/٩٩االثنني  ٢٠/٧/٩٩الثالثاء  صفر ساعة  أيام٧
 ٣-٣-٢ اختبار جترييب ١/٩/٩٩األربعاء  ١٧/٩/٩٩اجلمعة  عةصفر سا  يوما١٣ً
 ٤-٢ استراتيجية العد ١٩/٤/٩٩االثنني  ٢٩/١٠/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٤٠ً
 ١-٤-٢ وضع استراتيجية العد اخلاص ١٩/٤/٩٩االثنني  ٢٤/٩/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما١١٥ً
 ٢-٤-٢ دليل العد اخلاص ٦/٩/٩٩االثنني  ٢٩/١٠/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٠ً
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 ٥-٢ الوثائق ١٩/٤/٩٩االثنني  ٢٩/١/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٤٠ً
 ١-٥-٢ املفاهيم والتعاريف ١٩/٤/٩٩االثنني  ١١/٦/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٠ً
 ٢-٥-٢ دليل العدادين ١٩/٤/٩٩االثنني  ٢٧/٨/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٩٥ً
 ٣-٥-٢ دليل املشرفني امليدانيني ١٩/٤/٩٩االثنني  ١٠/٩/٩٩عة اجلم صفر ساعة  أيام١٠٥
 ٤-٥-٢ دليل املدربني ١٩/٤/٩٩االثنني  ١٧/٩/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  أيام١١٠
 ٥-٥-٢ تنقيح الدليل/ ضبط النوعية ١٩/٤/٩٩االثنني  ٣٠/٩/٩٩اخلميس  صفر ساعة  يوما١١٩ً
 ٦-٥-٢ دليل الترميز ١٩/٤/٩٩االثنني  ٨/١٠/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٢٥ً
 ٧-٥-٢ إجراءات منتجات النواتج ١٢/٧/٩٩االثنني  ٨/١٠/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٦٥ً
 ٨-٥-٢ إمتام كافة أدلة التدريب ٦/٩/٩٩االثنني  ٢٩/١٠/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٠ً
 ٦-٢ طبع الوثائق ١٩/٤/٩٩االثنني  ٢٨/١/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  أيام٢٠٥
 ١-٦-٢ تقديرات الطباعة ١٩/٤/٩٩االثنني  ٢٤/٩/٩٩اجلمعة  صفر ساعة وماً ي١١٥
 ٢-٦-٢ استمارة التعداد ٤/١٠/٩٩االثنني  ٢٦/١١/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٠ً
 ٣-٦-٢ مواد التدريب ١١/١٠/٩٩االثنني  ٢٨/١/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٨٠ً
 ٤-٦-٢ مواد العدادين/ دليل  ١٨/١٠/٩٩االثنني  ٢٨/١/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٧٥ً
 ٥-٦-٢ مواد املشرفني/ دليل ٢٥/١٠/٩٩االثنني  ٢٨/١/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٧٠ً
 ٦-٦-٢ أدلة معاجلة البيانات ١/١١/٩٩االثنني  ٢٨/١/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٦٥ً
 ٧-٦-٢ مواد التوزيع ٨/١١/٩٩االثنني  ١/٠٠/ ٢٨اجلمعة  صفر ساعة  يوما٦٠ً
 ٧-٢ برنامج التدريب ٣/٥/٩٩االثنني  ٢٨/١/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٩٥ً
 ١-٧-٢ وضع برنامج التدريب ١٧/٥/٩٩االثنني  ٢٨/١/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٨٥ً
 ٢-٧-٢ تدريب املدربني الرئيسيني ٣/٥/٩٩االثنني  ٢١/٥/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٥ً
 ٨-٢ التقييم ٢٦/٧/٩٩االثنني  ٢٦/١/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٣٩٥ً
 ١-٨-٢ وضع خطة التقييم ٢٦/٧/٩٩االثنني  ٢٦/٥/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٢٠ً
 ٢-٨-٢ ) للضرورة(إجراء مسح الحق للعد  ١٣/١١/٠٠االثنني  ٣٠/١١/٠٠اخلميس  صفر ساعة  يوما١٤ً
 ٣-٨-٢  التعدادإجراء تقييم ١٤/٨/٠٠االثنني  ٢٦/١/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٢٠ً
 ٩-٢ حتليل البيانات ٢١/٦/٩٩االثنني  ٢٨/٩/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٥٩٥ً
 ١-٩-٢ وضع خطة التحليل ٢١/٦/٩٩االثنني  ٣١/٣/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  أيام٢٠٥
 ٢-٩-٢ إجراء التحليل ١/١/٠١االثنني  ٢٨/٩/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٩٥ً
 ٣ العمليات امليدانية ١/٤/٩٩اخلميس  ٢٤/١١/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٣٢ً

   ١/٤/٩٩اخلميس  ١/٤/٩٩اخلميس   
 ١-٣ اإلجراءات/الطرق املنهجية ١/٤/٩٩اخلميس  ٣٠/٤/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٢ً
 ١-١-٣ إجراءات وضع القوائم احلضرية ١/٤/٩٩اخلميس  ٣٠/٤/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٢ً
 ٢-١-٣ إجراءات وضع القوائم الريفية ١/٤/٩٩اخلميس  ٣٠/٤/٩٩معة اجل صفر ساعة  يوما٢٢ً
 ٣-١-٣ إجراءات العد ١/٤/٩٩اخلميس  ٣٠/٤/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٢ً
 ٤-١-٣ إجراءات التدريب ١/٤/٩٩اخلميس  ٣٠/٤/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٢ً
 ٢-٣ إقليميةحلقات عمل  ١/٤/٩٩اخلميس  ٢٠/٨/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٠٢ً
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 ١-٢-٣ اجلداول الزمنية للمناطق ١/٤/٩٩اخلميس  ٢٢/٦/٩٩الثالثاء  صفر ساعة  يوما٥٩ً
 ٢-٢-٣ موازنات املناطق ١/٤/٩٩اخلميس  ٢٢/٦/٩٩الثالثاء  صفر ساعة  يوما٥٩ً
 ٣-٢-٣ إجراء حلقات عمل يف املناطق ١/٤/٩٩اخلميس  ٢٠/٨/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٠٢ً
 ٣-٣ تعيني واضعي القوائم/تدريب ١/٤/٩٩اخلميس  ٣٠/٩/٩٩اخلميس  صفر ساعة  يوما١٣١ً
 ١-٣-٣ تعيني العاملني امليدانيني ١/٤/٩٩اخلميس  ٣٠/٩/٩٩اخلميس  صفر ساعة  يوما١٣١ً
 ٢-٣-٣ تدريب املدربني الرئيسيني ٣٠/٦/٩٩األربعاء  ٢/٧/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  أيام٣
 ٣-٣-٣ تدريب مدريب املناطق  ٥/٧/٩٩االثنني  ٢٧/٨/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٠ً
 ٤-٣-٣ تدريب املشرفني وواضعي القوائم ١٩/٧/٩٩االثنني  ٢٤/٩/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٥٠ً
 ٤-٣ عملية وضع القوائم واخلرائط ٨/٩٩ /٢االثنني  ١٧/١٢/٩٩/اجلمعة صفر ساعة  يوم١٠٠
 ١-٤-٣ حتضري أعباء العمل ٨/٩٩ /٢ االثنني ٢٧/٨/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٠ً
 ٢-٤-٣ توزيع أعباء العمل ٩/٨/٩٩االثنني  ٢٦/١١/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٨٠ً
 ٣-٤-٣ إجناز استمارات وضع القوائم ١٦/٨/٩٩االثنني  ٢٦/١١/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٧٥ً
 ٤-٤-٣ رائطإجناز رسم اخل ٢٣/٨/٩٩االثنني  ٢٦/١١/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٧٠ً
 ٥-٤-٣ فحوص التغطية امليدانية ٣٠/٨/٩٩االثنني  ١٠/١٢/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٧٥ً
 ٦-٤-٣ إعادة أعباء العمل ٦/٩/٩٩االثنني  ١٧/١٢/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٧٥ً
 ٥-٣ معاجلة أعباء عمل وضع القوائم ٢٠/٩/٩٩االثنني  ٣١/٣/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٤٠ً
 ١-٥-٣ تسجيل االستمارات ٢٠/٩/٩٩االثنني  ٣١/١٢/٩٩اجلمعة  صفر ساعة اً يوم٧٥
 ٢-٥-٣ فحوصات وتنقيحات األدلة ٢٧/٩/٩٩االثنني  ٢٨/١/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٩٠ً
 ٣-٥-٣ جتميع عد األشخاص ٤/١٠/٩٩االثنني  ٢٨/١/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٨٥ً
 ٤-٥-٣ جتميع أعباء عمل العد ١٠/٩٩ /٢٥ثنني اال ٣١/٣/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما١١٥ً
 ٦-٣ إنتاج اخلرائط األساسية ١/٤/٩٩اخلميس  ٣١/٣/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٦٢ً

  فحص اخلرائط األّولية ١/٤/٩٩اخلميس  ١/٤/٩٩اخلميس  صفر ساعة يوم واحد
 ١-٦-٣ دودهاتشكيل مناطق العد وح ١/٤/٩٩اخلميس  ٢٨/١/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢١٧ً
 ٢-٦-٣ استكماالت األقاليم ١/٤/٩٩اخلميس  ٣١/١٢/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٩٧ً
 ٣-٦-٣ إنتاج اخلرائط األساسية ١/٤/٩٩اخلميس  ٣١/٣/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٦٢ً
 ٤-٦-٣ اخلرائط األّولية ملناطق العد ٢٣/٨/٩٩االثنني  ٣١/٣/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٦٠ً
 ٧-٣ اختبار العمليات ٥/٧/٩٩االثنني  ١٧/٩/٩٩اجلمعة  صفر ساعة وماً ي٥٥
 ١-٧-٣ ١حتضري االختبار  ٥/٧/٩٩االثنني  ٩/٧/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  أيام٥
 ٢-٧-٣ ١االختبار  ١٢/٧/٩٩االثنني  ٢٠/٧/٩٩الثالثاء  صفر ساعة  أيام٧
 ٣-٧-٣ ٢ختبار حتضري اال ٢٦/٧/٩٩االثنني  ٦/٨/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  أيام١٠
 ٤-٧-٣ ٢االختبار  ٩/٨/٩٩االثنني  ٢٠/٨/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  أيام١٠
 ٥-٧-٣ حتضري االختبار التجرييب ٢٣/٨/٩٩االثنني  ٢١/٨/٩٩الثالثاء  صفر ساعة  أيام٧
 ٦-٧-٣ االختبار التجرييب ١/٩/٩٩األربعاء  ١٧/٩/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٣ً
 ٨-٣ تدريب وتعيني العاملني يف التعداد ٦/١٢/٩٩االثنني  ٣٠/٦/٠٠معة اجل صفر ساعة  يوما١٥٠ً
 ١-٨-٣ تعيني العاملني امليدانيني ٦/١٢/٩٩االثنني  ٢٣/٦/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٤٥ً



 ٢٠٠

 الرقم املهمة البدء االنتهاء العمل املدة

 ٢-٨-٣ تدريب املدربني الرئيسيني ٣/٤/٠٠االثنني  ٢٨/٤/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٠ً
 ٣-٨-٣ تدريب مدريب املناطق ١/٥/٠٠االثنني  ٢٦/٥/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٠ً
 ٤-٨-٣ العدادين/تدريب املشرفني ١٩/٦/٠٠االثنني  ٣٠/٦/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  أيام١٠
 ٩-٣ العد التعدادي ٣/٧/٠٠االثنني  ٢٥/٨/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٠ً
 ١-٩-٣ عملتوزيع أعباء ال ٣/٧/٠٠االثنني  ١٠/٧/٠٠االثنني  صفر ساعة  أيام٦
 ٢-٩-٣ إجناز العد ٣/٧/٠٠االثنني  ١٤/٧/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  أيام١٠
 ٤-٩-٣ فحوصات التغطية امليدانية ١٧/٧/٠٠االثنني  ٢٨/٧/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  أيام١٠
 ٥-٩-٣ إعادة االستمارات لألقاليم ٢٤/٧/٠٠االثنني  ١١/٨/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٥ً
 ٦-٩-٣ إعادة االستمارات للهيئة ٣١/٧/٠٠االثنني  ٢٥/٨/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٠ً
 ١٠-٣ استالم اهليئة استمارات التعداد ٣١/٧/٠٠االثنني  ٢٧/١٠/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٦٥ً
 ١-١٠-٣ تسجيل االستمارات ٣١/٧/٠٠االثنني  ١/٩/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٥ً
 ٢-١٠-٣ فحوص وتنقيحات األدلة ٤/٩/٠٠ثنني اال ١٥/٩/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  أيام١٠
 ٣-١٠-٣ جتميع عد األشخاص ١٨/٩/٠٠االثنني  ١٣/١٠/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٠ً
 ٤-١٠-٣ االستمارات ملعاجلة البيانات ٤/٩/٠٠االثنني  ٢٧/١٠/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٠ً
 ١١-٣  تقصاء ما بعد العداس ٨/٣/٠٠األربعاء  ٣٠/٨/٠٠األربعاء  صفر ساعة  يوما١٢٦ً
  ١-١١-٣ وضع استراتيجية توظيف العاملني ٠٠ـ٨/٣األربعاء  ٣/٥/٠٠األربعاء  صفر ساعة  يوما٤١ً
 ٢-١١-٣ تعيني عاملي استقصاء ما بعد العد  ١/٦/٠٠اخلميس  ٣٠/٦/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٢ً
 ٣-١١-٣ لي استقصاء ما بعد العد تدريب عام ٣/٧/٠٠االثنني  ٧/٧/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  أيام٥
 ٤-١١-٣ إجراء استقصاء ما بعد العد  ١٧/٧/٠٠االثنني  ٢٨/٧/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  أيام١٠
 ٥-١١-٣ إعادة االستمارات لألقاليم ٣١/٧/٠٠االثنني  ٤/٨/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  أيام٥
 ٦-١١-٣ ات للهيئةإعادة االستمار ٧/٨/٠٠االثنني  ١٨/٨/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  أيام١٠
 ٧-١١-٣ FOB معاجلة بيانات االستمارات ٢١/٨/٠٠االثنني  ٢٥/٨/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  أيام٥
 ٨-١١-٣ االستمارات ملعاجلة البيانات ٢٨/٨/٠٠االثنني  ٣٠/٨/٠٠األربعاء  صفر ساعة  أيام٣

 ١٢-٣ التقييم ١/٤/٩٩اخلميس  ٢٤/١١/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٣٢ً
 ١-١٢-٣ وضع خطة التقييم ٣١/١/٠٠االثنني  ٢٥/٢/٠٠اجلمعة  صفر ساعة اً يوم٢٠
 ٢-١٢-٣ تقييم عمليات التعداد ١/١١/٩٩االثنني  ٢٦/١١/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٠ً

 ٣-١٢-٣ حتضري التقرير النهائي ١١/٠٠ /٢٤اجلمعة  ١١/٠٠ /٢٤اجلمعة  صفر ساعة يوم واحد
   ١/٤/٩٩اخلميس  ١/٤/٩٩اخلميس  صفر ساعة يوم واحد

 ٤ الدعاية ١/٤/٩٩اخلميس  ٢٧/١٠/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤١٢ً

 ١-٤ املوازنة/ االستراتيجية  ٢١/٦/٩٩االثنني  ٩/٧/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٥ً

 ١-١-٤ وضع استراتيجية الدعاية ٢١/٦/٩٩االثنني  ٣٠/٦/٩٩األربعاء  صفر ساعة  أيام٨

 ٢-١-٤ وضع موازنة الدعاية ٢٨/٦/٩٩االثنني  ٩/٧/٩٩معة اجل صفر ساعة  أيام١٠

 ٢-٤ جلنة الدعاية ١٤/٦/٩٩االثنني  ٧/٤/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢١٥ً
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 ١-٢-٤ حتديد األعضاء ١٤/٦/٩٩االثنني  ٢٥/٦/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  أيام١٠

 ٢-٢-٤ ١االجتماع  ٣٠/٦/٩٩األربعاء  ٣٠/٦/٩٩األربعاء  صفر ساعة يوم واحد

 ٣-٢-٤ ١احملضر رقم  ١/٧/٩٩اخلميس  ٥/٧/٩٩االثنني  صفر ساعة  أيام٣

 ٤-٢-٤ ٢االجتماع رقم  ١٣/١٠/٩٩األربعاء  ٣١/١٠/٩٩األربعاء  صفر ساعة يوم واحد

 ٥-٢-٤ ٢احملضر رقم  ١٣/١٠/٩٩األربعاء  ١٥/١٠/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  أيام ٣

 ٦-٢-٤ ٣االجتماع رقم  ٢/٢/٠٠األربعاء  ٤/٢/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  أيام٣

 ٧-٢-٤ ٤االجتماع رقم  ٥/٤/٠٠األربعاء  ٥/٤/٠٠األربعاء  صفر ساعة يوم واحد

 ٨-٢-٤ ٤احملضر رقم  ٥/٤/٠٠األربعاء  ٧/٤/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  أيام٣

 ٣-٤ التحضريات ٧/٢/٠٠االثنني  ١٠/٣/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٥ً

 ١-٣-٤ مواد الصحافة ٧/٢/٠٠االثنني  ٢٥/٢/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٥ً

 ٢-٣-٤ اإلذاعة/ مواد التلفويون  ٧/٢/٠٠االثنني  ٢٥/٢/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٥ً

 ٣-٣-٤ مواد أخرى ٧/٢/٠٠االثنني  ٢٥/٢/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٥ً

 ٤-٣-٤ التوزيع ٢١/٢/٠٠االثنني  ١٠/٣/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٥ً

 ٤-٤ التقييم ١/٤/٩٩اخلميس  ٢٧/١٠/٠٠اجلمعة  صفر ساعة ماً يو٤١٢

 ١-٤-٤ وضع خطة التقييم ٦/٣/٠٠االثنني  ٢٤/٣/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٥ً

 ٢-٤-٤ إجراء التقييم ٤/٩/٠٠االثنني  ٢٩/٩/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٠ً

 ٣-٤-٤ ر التقييمحتضري تقري ٢/١٠/٠٠االثنني  ٢٧/١٠/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٠ً

   ١/٤/٩٩اخلميس  ١/٤/٩٩اخلميس  صفر ساعة يوم واحد

 ٥ معاجلة البيانات ١/٤/٩٩اخلميس  ١٤/١١/٠١األربعاء  صفر ساعة  يوما٦٨٥ً

   ١/٤/٩٩اخلميس  ١/٤/٩٩اخلميس   

 ١-٥ اختيار يرامج احلاسوب  ٣/٥/٩٩االثنني  ٣١/٥/٩٩االثنني  صفر ساعة  يوما٢١ً

 ١-١-٥ تإدخال البيانا ٣/٥/٩٩االثنني  ٣١/٥/٩٩االثنني  ر ساعةصف  يوما٢١ً

 ٢-١-٥ تتبع البيانات ٣/٥/٩٩االثنني  ٣١/٥/٩٩االثنني  صفر ساعة  يوما٢١ً

 ٣-١-٥ التنقيح ٣/٥/٩٩االثنني  ٣١/٥/٩٩االثنني  صفر ساعة  يوما٢١ً

 ٤-١-٥ اجلدولة ٣/٥/٩٩االثنني  ٣١/٥/٩٩االثنني  صفر ساعة  يوما٢١ً

 ٢-٥ اختيار أجهزة احلاسوب ١/٧/٩٩اخلميس  ١٤/٧/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٧٢ً
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 ١-٢-٥  التجرييب-استطالع األسعار ١/٧/٩٩اخلميس  ١٥/٧/٩٩اخلميس  صفر ساعة  يوما١١ً

 ٢-٢-٥  التجرييب-الشراء ١٥/٧/٩٩اخلميس  ٣٠/٧/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٢ً

 ٣-٢-٥  التجرييب–التركيب  ٢٨/٧/٩٩اآلربعاء  ٦/٨/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  أيام٨

 ٤-٢-٥  التجرييب–االختبار  ٣٠/٧/٩٩اجلمعة  ٦/٨/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  أيام٦

 ٥-٢-٥  التعداد–استطالع األسعار  ١٧/٤/٠٠االثنني  ١٥/٥/٠٠االثنني  صفر ساعة  يوما٢١ً

 ٦-٢-٥  التعداد-ءالشرا ١٥/٥/٠٠االثنني  ٣١/٥/٠٠األربعاء  صفر ساعة  يوما١٣ً

 ٧-٢-٥  التعداد–التركيب  ١/٦/٠٠اخلميس  ٣٠/٦/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٢ً

 ٨-٢-٥  التعداد–االختبار  ١٥/٦/٠٠اخلميس  ١٤/٧/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٢ً

 ٣-٥ تطوير النظام/ تصميم  ١/٧/٩٩اخلميس  ٣٠/٦/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٦٢ً

 ١-٣-٥ إدخال البيانات ١/٧/٩٩اخلميس  ٣٠/٥/٠٠الثالثاء  صفر ساعة  يوما٢٣٩ً

  ٢-٣-٥ تتبع البيانات ١/٧/٩٩اخلميس  ٣٠/٥/٠٠الثالثاء  صفر ساعة  يوما٢٣٩ً

 ٣-٣-٥ التنقيح ٢/٨/٩٩االثنني  ٣٠/٥/٠٠الثالثاء  صفر ساعة  يوما٢١٧ً

 ٤-٣-٥ اجلدولة ٢/٨/٩٩االثنني  ٣١/٥/٠٠األربعاء  صفر ساعة  يوما٢١٨ً

 ٥-٣-٥ ضبط النوعية ٢/٨/٩٩االثنني  ٣١/٥/٠٠األربعاء  صفر ساعة  يوما٢١٨ً

 ٦-٣-٥ االختبارات ١/٩/٩٩األربعاء  ٣٠/٦/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢١٨ً

 ٤-٥ توظيف العاملني ١٥/٦/٠٠اخلميس  ٣١/٧/٠٠االثنني  صفر ساعة  يوما٣٣ً

 ١-٤-٥ وضع إجراءات االختيار ١٥/٦/٠٠اخلميس  ٣٠/٦/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٢ً

 ٢-٤-٥ الدعاية  ٢١/٦/٠٠األربعاء  ٣٠/٦/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  أيام٨

 ٣-٤-٥ االختيار ٣/٧/٠٠االثنني  ١٤/٧/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  أيام١٠

 ٤-٤-٥ تعيني العاملني ١٠/٧/٠٠االثنني  ٣١/٧/٠٠االثنني  صفر ساعة  يوما١٦ً

 ٥-٥ التدريب ٣/٤/٠٠االثنني  ١٤/١١/٠١األربعاء  صفر ساعة  يوما٤٢٣ً

 ١-٥-٥ وضع استراتيجية التدريب ٣/٤/٠٠االثنني  ٢٨/٤/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٠ً

 ٢-٥-٥ وضع أدلة التدريب ١/٥/٠٠االثنني  ٣٠/٦/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٥ً

 ٣-٥-٥ سياب العملالتدريب على ضبط ان ١٧/٧/٠٠االثنني  ١٥/٨/٠٠الثالثاء  صفر ساعة  يوما٢٢ً

 ٤-٥-٥ تدريب املشرفني ١٧/٧/٠٠االثنني  ١٥/٨/٠٠الثالثاء  صفر ساعة  يوما٢٢ً

 ٥-٥-٥ تدريب أساسي على احلاسوب ١٧/٧/٠٠االثنني  ٣١/٧/٠٠االثنني  صفر ساعة  يوما١١ً



 ٢٠٣
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 ٦-٥-٥ التدريب على إدخال البيانات ١/٨/٠٠الثالثاء  ١٤/٨/٠٠االثنني  صفر ساعة  أيام١٠

 ٧-٥-٥ التدريب على التنقيحات احلاسوبية ١/١١/٠١اخلميس  ١٤/١١/٠١األربعاء  صفر ساعة  أيام١٠

 ٦-٥ ضبط انسياب العمل ٣/٤/٠٠االثنني  ٣١/١٠/٠١األربعاء  صفر ساعة  يوما٤١٣ً

 ١-٦-٥ وضع إجراءات ضبط االنسياب  ٣/٤/٠٠االثنني  ٢٨/٤/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٠ً

 ٢-٦-٥ وضع استمارات الضبط ١/٥/٠٠االثنني  ٣١/٥/٠٠األربعاء  ساعةصفر   يوما٢٣ً

 ٣-٦-٥ دليل اإلجراءات ١/٦/٠٠اخلميس  ٣٠/٦/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٢ً

 ٤-٦-٥ عمليات ضبط انسياب العمل ٣/٧/٠٠االثنني  ٣١/١٠/٠١األربعاء  صفر ساعة  يوما٣٤٨ً

 ٧-٥ إدخال البيانات ١/٨/٠٠ء الثالثا ١٣/٤/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٨٤ً

 ١-٧-٥ إدخال البيانات ١/٨/٠٠الثالثاء  ٣٠/٣/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٧٤ً

 ٢-٧-٥ التحقق ١/٨/٠٠الثالثاء  ١٣/٤/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٨٤ً

 ٨-٥ التنقيحات احلاسوبية ١٤/٩/٠٠اخلميس  ٣١/٧/٠١الثالثاء  صفر ساعة  يوما٢٢٩ً

 ١-٨-٥ ١التنقيح  ١٤/٩/٠٠اخلميس  ٣١/٥/٠١اخلميس  اعةصفر س  يوما١٨٦ً

 ٢-٨-٥ ضبط نوعية التنقيحات ١٤/٩/٠٠اخلميس  ٣١/٥/٠١اخلميس  صفر ساعة  يوما١٨٦ً

 ٣-٨-٥ التنقيحات النهائية ١/١١/٠٠األربعاء  ٣١/٧/٠١الثالثاء  صفر ساعة  يوما١٩٥ً

 ٤-٨-٥ ضبط النوعية النهائي ١/١١/٠٠األربعاء  ٣١/٧/٠١الثالثاء  صفر ساعة  يوما١٩٥ً

 ٩-٥ معاجلة بيانات استقصاء ما بعد العد ١/٨/٠٠الثالثاء  ٢٩/٩/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٤ً

 ١-٩-٥ التوفيق/البحث ١/٨/٠٠الثالثاء  ٣٠/٨/٠٠األربعاء  صفر ساعة  يوما٢٢ً

 ٢-٩-٥ إدخال البيانات ١٤/٨/٠٠االثنني  ١٤/٩/٠٠اخلميس  صفر ساعة  يوما٢٢ً

 ٣-٩-٥ التنقيح ٢١/٨/٠٠االثنني  ٢١/٩/٠٠اخلميس  صفر ساعة  يوما٢٤ً

 ٤-٩-٥ ضبط النوعية ٢١/٨/٠٠االثنني  ٢٩/٩/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٣٠ً

 ١٠-٥ اجلدولة ١/٩/٩٩األربعاء  ٣١/٨/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٥٢٣ً

 ١-١٠-٥ راتيجيةاالست ١/٩/٩٩األربعاء  ٣١/١٢/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما٨٨ً

 ٢-١٠-٥ اإلجراءات ٣/١/٠٠االثنني  ٣٠/٥/٠٠الثالثاء  صفر ساعة  أيام١٠٧

 ٣-١٠-٥ اإلجراءات/ تنقيح االستراتيجية  ٢/١٠/٠٠االثنني  ٣٠/١١/٠٠اخلميس  صفر ساعة  يوما٤٤ً

 ٤-١٠-٥ اجلداول األّولية ١/١٢/٠٠اجلمعة  ٢٩/٦/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٥١ً

 ٥-١٠-٥ ضبط النوعية األويل ١/١٢/٠٠اجلمعة  ٢٩/٦/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٥١ً
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 ٦-١٠-٥ اجلداول النهائية ٢/٤/٠١االثنني  ٣١/٨/٠١اجلمعة  صفر ساعة  أيام١١٠

 ٧-١٠-٥ ضبط النوعية النهائي ٢/٤/٠١االثنني  ٣١/٨/٠١اجلمعة  صفر ساعة  أيام١١٠

 ١١-٥ التقييم ١/٤/٩٩ساخلمي ١٢/١٠/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٦٦٢ً

 ١-١١-٥ وضع خطة التقييم ١/٩/٩٩األربعاء  ٣٠/٩/٩٩اخلميس  صفر ساعة  يوما٢٢ً

 ١٢-١١-٥ تقييم االختبارات التجريبية ١٤/١٠/٩٩اخلميس  ٢٩/١٠/٩٩اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٢ً

 ٣-١١-٥ تنقيح خطط التقييم ١/٢/٠١اخلميس  ٣/٣/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٢ً

 ٤-١١-٥ تقييم معاجلة بيانات التعداد ٣/٩/٠١االثنني  ٢٨/٩/٠١اجلمعة  صفر ساعة يوماً ٢٠

 ٥-١١-٥ حتضري التقرير النهائي ١/١٠/٠١االثنني  ١٢/١٠/٠١اجلمعة  صفر ساعة  أيام١٠

   ١/٤/٩٩اخلميس  ١/٤/٩٩اخلميس   

 ٦ التوزيع ١/٤/٩٩اخلميس  ٣٠/٤/٠٣األربعاء  صفر ساعة  يوما٩٣٤ً

   ١/٤/٩٩اخلميس  ١/٤/٩٩اخلميس   

 ١-٦ جلنة مستعملي بيانات التعداد ١/١١/٩٩االثنني  ١١/٥/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوم٤٠٠

 ١-١-٦ وجهات نظر اهليئة بشأن النواتج ١/١١/٩٩االثنني  ١٥/١٢/٩٩األربعاء  صفر ساعة  يوما٣٣ً

 ٣-١-٦  األعضاءحتديد ١٧/١/٠٠االثنني  ٨/٢/٠٠الثالثاء  صفر ساعة  يوما١٧ً

 ٤-١-٦ ١االجتماع رقم  ٢٣/٢/٠٠األربعاء  ٢٣/٢/٠٠األربعاء  صفر ساعة يوم واحد

 ٥-١-٦ ١احملضر رقم  ٢٣/٢/٠٠األربعاء  ٢٥/٢/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  أيام٣

 ٦-١-٦ ٢االجتماع رقم  ٤/١٠/٠٠األربعاء  ٤/١٠/٠٠األربعاء  صفر ساعة يوم واحد

 ٧-١-٦ ٢احملضر رقم  ٤/١٠/٠٠األربعاء  ٦/١٠/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  أيام٣

 ٨-١-٦ ٣االجتماع رقم  ٧/٢/٠١األربعاء  ٧/٢/٠١األربعاء  صفر ساعة يوم واحد

 ٩-١-٦ ٣احملضر رقم  ٧/٢/٠١األربعاء  ٩/٢/٠١اجلمعة  صفر ساعة  أيام٣

 ١٠-١-٦ ٤االجتماع رقم  ٩/٥/٠١األربعاء  ٩/٥/٠١األربعاء  صفر ساعة يوم واحد

 ١١-١-٦ ٤احملضر رقم  ٩/٥/٠١األربعاء  ١١/٥/٠١اجلمعة  صفر ساعة  أيام٣

 ٢-٦ تطوير النواتج ١/٨/٠٠الثالثاء  ٢/٢/٠١ اجلمعة صفر ساعة  يوما١٣٤ً

 ١-٢-٦ نواتج حمددة ١/٨/٠٠الثالثاء  ١٥/٩/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٣٤ً

 ٢-٢-٦ اميم النواتجتص ١٦/١٠/٠٠االثنني  ١٥/١٢/٠٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٥ً

 ٣-٢-٦ وضع إجراءات اإلنتاج ٢٧/١١/٠٠االثنني  ٢/٢/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٥٠ً



 ٢٠٥
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 ٣-٦ حلقات عمل مستعملي البيانات  ٢/٧/٠١االثنني  ٢٩/٣/٠٢اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٩٥ً

 ١-٣-٦ وضع حمتويات حلقة العمل ٢/٧/٠١االثنني  ٣٠/٧/٠١االثنني  صفر ساعة  يوما٢١ً

 ٢-٣-٦ حتضري مواد التدريب ١/٨/٠١األربعاء  ٣١/٨/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٣ً

 ٣-٣-٦ حلقة عمل على الصعيد الوطين ٣/٩/٠١االثنني  ٢٦/١٠/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٠ً

 ٤-٣-٦ حلقات عمل يف األقاليم ١٩/١١/٠١االثنني  ٢٩/٣/٠٢اجلمعة  صفر ساعة  يوما٩٥ً

 ٤-٦ العد التعدادي املؤقت ١/١٢/٠٠اجلمعة  ٢٨/٩/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢١٦ً

 ١-٤-٦ التحضري ١/١٢/٠٠اجلمعة  ٣١/٨/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٩٦ً

 ٢-٤-٦ ضبط النوعية ١/١٢/٠٠اجلمعة  ١٤/٩/٠١اجلمعة  صفر ساعة  أيام٢٠٦

 ٣-٤-٦ ماإلرسال إىل األقالي ١/١/٠١االثنني  ٢٨/٩/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٩٥ً

 ٤-٤-٦ اإلفراج عن العد الوطين ١/٨/٠١األربعاء  ٢٨/٩/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٣ً

 ٥-٦ جداول التعداد ١/٩/٠٠اجلمعة  ١٤/١٢/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٣٣٦ً

 ١-٥-٦ إنتاج اجلداول ١/٩/٠٠اجلمعة  ١١/٠١ /٣٠اجلمعة  صفر ساعة  يوما٣٦٢ً

 ٢-٥-٦ فحص اجلداول ١/٩/٠٠اجلمعة  ١٤/١٢/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٣٣٦ً

 ٦-٦ التقرير الرئيسي عن التعداد ٢/٧/٠١االثنني  ١٥/١٠/٠١االثنني  صفر ساعة  يوما٧٦ً

 ١-٦-٦ إعداد املسودة  ٢/٧/٠١االثنني  ٣١/٧/٠١الثالثاء  صفر ساعة  يوما٢٢ً

 ٢-٦-٦ يحالتوزيع والتنق ١/٨/٠١األربعاء  ٣١/٨/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٣ً

 ٣-٦-٦ طباعة التقرير الرئيسي ٣/٩/٠١االثنني  ١٤/٩/٠١اجلمعة  صفر ساعة  أيام١٠

 ٤-٦-٦ توزيع التقرير الرئيسي ١/١٠/٠١االثنني  ١٥/١٠/٠١االثنني  صفر ساعة  يوما١١ً

 ٧-٦ تقارير تعدادات األقاليم ١/٨/٠١األربعاء  ٣١/١٠/٠١األربعاء  صفر ساعة  يوما٦٦ً

 ١-٧-٦ إعداد املسودة ١/٨/٠١األربعاء  ٣١/٨/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٣ً

 ٢-٧-٦ التوزيع والتنقيح ٣/٩/٠١االثنني  ٢٨/٩/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٠ً

 ٣-٧-٦ طباعة تقارير األقاليم ١/١٠/٠١االثنني  ١٥/١٠/٠١االثنني  صفر ساعة  يوما١١ً

 ٤-٧-٦ توزيع تقارير األقاليم ١٦/١٠/٠١ء الثالثا ٣١/١٠/٠١األربعاء  صفر ساعة  يوما١٢ً

 ٨-٦ نتائج استقصاء ما بعد العد  ١/١٠/٩٩اجلمعة  ١٥/١١/٠١اخلميس  صفر ساعة  يوما٥٥٥ً

 ١-٨-٦ حتليل نتائج استقصاء ما بعد العد  ٢/١٠/٠٠االثنني  ٢/١٠/٠٠االثنني  صفر ساعة يوم واحد

 ٢-٨-٦ مسودة نتائج استقصاء ما بعد العد  ١/١١/٠٠األربعاء  ٣٠/١١/٠٠اخلميس  صفر ساعة  يوما٢٢ً



 ٢٠٦

 الرقم املهمة البدء االنتهاء العمل املدة

 ٤-٨-٦ نشر نتائج استقصاء ما بعد العد  ١/١١/٠١اخلميس  ١٥/١١/٠١اخلميس  صفر ساعة  يوما١١ً

 ٩-٦ حتليل متخصص ٢/٧/٠١االثنني  ٢٨/٣/٠٣اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٥٥ً

 ١-٩-٦ فرق مشتركة بني اهليئاتتعيني  ٢/٧/٠١االثنني  ٣١/٧/٠١الثالثاء  صفر ساعة  يوما٢٢ً

 ٢-٩-٦ إجراء حتليل متخصص ٣/٩/٠١االثنني  ٢٨/٣/٠٣اجلمعة  صفر ساعة  أيام٤١٠

 ٣-٩-٦ نتائج الوثائق ٣/٩/٠١االثنني  ٢٨/٣/٠٣اجلمعة  صفر ساعة  أيام٤١٠

 ٤-٩-٦ إجراء ندوات ١/٣/٠٢اجلمعة  ٢٨/٣/٠٣اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٨١ً

 ١٠-٦ تقارير/دراسات ٢/٧/٠١االثنني  ٣٠/٤/٠٣األربعاء  ةصفر ساع  يوما٤٧٨ً

 ١-١٠-٦ تقييم املتطلبات ٢/٧/٠١االثنني  ٢٨/٩/٠١اجلمعة  صفر ساعة  يوما٦٥ً

 ٢-١٠-٦ توزيع املسؤوليات ٣/٩/٠١االثنني  ١٥/١٠/٠١االثنني  صفر ساعة  يوما٣١ً

 ٣-١٠-٦  التقاريرإعداد ١/١٠/٠١االثنني  ٢٩/٣/٠٢اجلمعة  صفر ساعة  يوما١٣٠ً

 ٤-١٠-٦ إعداد صور خصائص األقاليم ٢/٧/٠١االثنني  ٢٨/٣/٠٣اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٥٥ً

 ٥-١٠-٦ طباعة وتوزيع التقارير ١/٨/٠١األربعاء  ٣٠/٤/٠٣األربعاء  صفر ساعة  يوما٤٥٦ً

 ٦-١٠-٦ إعداد التقارير األخرى ١/١١/٠١اخلميس  ٢٨/٣/٠٣اجلمعة  صفر ساعة  يوما٣٦٧ً

 ١١-٦ خدمات مستعملي البيانات ١/١/٠٢الثالثاء  ٢٨/٣/٠٣اجلمعة  صفر ساعة  يوما٣٢٤ً

 ١-١١-٦ مد وحدة تقدمي اخلدمات باألجهزة ١/١/٠٢الثالثاء  ٩/٣/٠٢اجلمعة  صفر ساعة  يوما٦٤ً

 ٢-١١-٦ إقامة وحدة يف اهليئة ١/١/٠٢الثالثاء  ٢٩/٣/٠٢اجلمعة  صفر ساعة  يوما٦٤ً

 ٣-١١-٦ وضع اإلجراءات ١/١/٠٢الثالثاء  ٢٩/٣/٠٢اجلمعة  صفر ساعة  يوما٦٤ً

 ٤-١١-٦ تدريب العاملني/ تعيني  ٢٨/٢/٠٢اخلميس  ٣١/٥/٠٢اجلمعة  صفر ساعة  يوما٦٧ً

 ٥-١١-٦ طلبات مستعملي اخلدمات ١/٤/٠٢االثنني  ٢٨/٣/٠٣اجلمعة  صفر ساعة  يوما٢٦٠ً

 ١٢-٦ التقييم ١/٧/٠٢االثنني  ٣١/١٠/٠٢اخلميس  صفر ساعة  يوما٨٩ً

 ١-١٢-٦ وضع خطة التقييم ١/٧/٠٢االثنني  ٣/٨/٠٢اجلمعة  صفر ساعة  يوما٤٥ً

 ٢-١٢-٦ إجراء التقييم ٢/٩/٠٢االثنني  ٣/٩/٠٢االثنني  صفر ساعة  يوما٢١ً

 ٣-١٢-٦ إعداد تقرير التقييم ١/١٠/٠٢الثالثاء  ٣١/١٠/٠٢الثالثاء  صفر ساعة  يوما٢٣ً
 

  .Microsoft Project 98وجرى وضع هذا اجلدول باستعمال برنامج احلاسوب اجلاهز . ن تقدمي مكتب اإلحصاء األسترايلمهذا املثال : ظةمالح
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 مثال على رسم بياين منوذجي من نوع غانت ملشروع
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 .أتاح مكتب اإلحصاء األسترايل هذا املثال :مالحظات
 .Microsoft Project 98مت انتاج املعلومات اليت يف هذا املرفق باستخدام برنامج  
 .اهلوية املدرجة يف هذا الرسم البياين يف املرفق الثاينميكن االطالع على وصف رموز  
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 مثال عملي على استراتيجية إلدارة النوعية : ١٩٩٦معاجلة بيانات تعداد عام 
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 موجز  - ١
ــتعدادات     ــيانات ال ــدة لألخطــاء احملــتملة يف ب ــناك مصــادر عدي . ه

ــيل األخطــاء يف معاجلــة      ويوجــز هــذا البحــث إجــراءات تســتعمل لتقل
ــي    ــتعدادات عــن طــريق تنف ــيانات ال ــية يف   ب ــية للنوع ذ هنــج اإلدارة الكل

 .تشغيل مركز معاجلة بيانات كبري احلجم

 موجز املعاجلة:  اخللفية املرجعية - ٢
جيــرى الــتعداد يف أســتراليا وفــق طــريقة اإليصــال واالســتالم، مــع  

 “منطقة مجع ”وجـود عامل يف اجلمع مسؤول عن وحدة عمل تدعى           
ات إىل مركز معاجلة    وتعاد االستمار .  مسكن ٢٠٠تـتألف مـن حوايل      

البيانات على شكل حصص مناطق مجع تشكّل عبء العمل األساسي 
 .املستعمل أثناء معاجلة البيانات، وتعطى بشأنه البيانات كنواتج

ــتعداد يف موقــع مركــزي، يســتخدم يف   و ــيانات ال جتــري معاجلــة ب
 من  ١١٠٠وهناك حوايل   .  من العاملني ويستغرق سنة    ١٣٠٠حـدود   

 هم مستخدمون مؤقتون يقسمون عادة إىل فرق يتألف     هؤالء العاملني 
 مــن العــاملني يف معاجلــة البــيانات، يرأســهم رئــيس ١٢كــل مــنها مــن 

يديـر رئـيس الفـريق حـوايل مخسـة أقسـام وهـو يضطلع بإدارة                و. قسـم 
وهناك رؤساء جمموعات يدير    . العمل اليومي واإلشراف على العاملني    

ون عــن إدارة هــذه العملــية  كــل مــنهم فــريقني أو ثالثــة وهــم مســؤول  
رؤسـاء اجملموعـات ورؤسـاء الفـرق موظفون دائمون يف           . بصـفة عامـة   

جهـاز اخلدمـة املدنـية يعيـنون مـن خمـتلف مـناطق أسـتراليا ملـدة معاجلة                   
 .بيانات التعداد املعين

 :تضم العمليات املشمولة ما يليو
ــيانات   ــبل أخــذ الب اســتالم املــواد، واملطابقــة مــع  : إجــراءات مــا ق

ــ ــتمارات مــن أجــل القــراءة      س ــع، وحتضــري االس جالت موظفــي اجلم
 .الضوئية للعالمات

 ترميز الردود اليت يف يـتم أوتوماتيكياً : القـراءة الضـوئية للعالمـات    
 .“إطار التأشري”

الفحص للتأكد من   : ول عن البيانات  ألعملـية املعاجلة للكشف ا    و
عنية، والتحقق  أنه مت أخذ البيانات من كافة استمارات منطقة اجلمع امل         

من إطارات التأشري غري املبّينة والترميز األوتوماتيكي احلاسويب لألسئلة 
، )مــثالً، مكــان الــوالدة، واللغــة والديــن(الــيت تتطلــب أجوبــة مكــتوبة 

 .ترميز األسرة بالنسبة لألسر املعيشية اليت لديها عالقات أسرية معقّدة
 الترميز األوتوماتيكي :عملية املعاجلة للكشف الثاين عن البياناتو

بشأن ) يف بعـض احلاالت باستعمال مناهج الترميز املهيكل       (احلاسـويب   
 .األسئلة املعقّدة، مثل املهنة واملؤهالت

 يف معظمـه وهـو يـتألف من فحوص          يكـون التنقـيح أوتوماتيكـياً     و
وال تتطلـب سوى نسبة بسيطة من القيود فحصاً      . االتسـاق والقانونـية   

ح هبـدف مطابقـة حـاالت عـدم االتسـاق بـني الرموز       يدويـاً بعـد التنقـي     
 .املمثلة لألسرة والتفاصيل عن أفرادها

ال جيــرى االحتســاب بشــأن القــيم الضــائعة إال بالنســبة للســن،    و
ــية حملــل اإلقامــة     ــية واملــنطقة اإلحصــائية احملل واجلــنس، والوضــعية العائل

 يف البيانات   “غري مبّينة ”ويترك معظم القيم الضائعة باعتبارها      . املعـتاد 
 .النهائية

 نوعية بيانات التعداد   - ٣
 نوعية البيانات

 التوقيت املناسب
 املوازنة

النوعـية، يف أوســع مسـتويات تعاريفهــا، مـتعددة األبعــاد وتشــمل    
ويتمثل هدف . املناسبعناصـر نوعـية البـيانات، واملوازنـة، والتوقيـت       

 البــيانات يف الــتعداد الــنهج املعــتمد إلدارة النوعــية أثــناء عملــية معاجلــة
وقــد يكــون مــن   . األســترايل يف حتســني كافــة هــذه العناصــر الــثالثة     

الضـروري حتسـني عنصـر عـلى حسـاب آخـر؛ فعـلى سـبيل املثال، قد                  
يتطلـب األمـر اعـتماد إجـراءات إضـافية لتحسـني نوعـية البيانات على                

ويتوىل جهاز إدارة . املناسبحسـاب توزيـع مـوارد املوازنـة والتوقيت         
وتّين . تعداد مسـؤولية حتقـيق الـتوازن بـني معايري النوعية الثالثة هذه            الـ 

اختــبارات معاجلــة البــيانات أن مــن احملــتمل أن تســري عملــيات املعاجلــة 
ــإن التركــيز       ــيها، ولذلــك ف ــتفق عل ــية امل ــة واجلــداول الزمن ــق املوازن وف
الرئيســي الســتراتيجية اإلدارة أثــناء عملــية معاجلــة بــيانات تعــداد عــام  

 . سيكون على نوعية البيانات١٩٩٦

 فلسفة اإلدارة الكلية للنوعية   - ٤
  وهي مسؤولة عن معظم األخطاء يف النواتجالعملية* 
 التحسني املستمر يف النوعية* 
 الفرق * 
  مقاييس النوعية* 
  مشاكل النوعية حتديد أسباب* 

 نقاط ضبط   -ضـرورة ضـمان نوعية بيانات كل منطقة مجع        
 النوعية 

وم فلســفة اإلدارة الكلــية للنوعــية عــلى اعــتقاد أن األخطــاء يف  تقــ
نواتـج العملـية هـي بصـورة رئيسـية نتـيجة نواقـص يف العملـية نفسها،                  

ويعين هذا أنه . ولـيس نتـيجة أعمـال األفـراد العـاملني يف تلـك العملـية              
جيـب عـلى املديـرين املسؤولني عن معاجلة البيانات تويل املسؤولية عن             

ــتا  ــيانات، ألهنــم يف املطــاف    كمــية اإلن ــزمن ونوعــية الب ج يف وحــدة ال
. األخـري مسـؤولون عـن العملـية الـيت يعمل فيها العاملون حتت إدارهتم          

وهـذا عـلى نقـيض العديد من املناهج التقليدية املعتمدة بشأن النوعية،             
 .اليت تستهدف األفراد وليس العملية باعتبارهم سبب مشاكل النوعية

ــذه الفلســف و ــودون أن    تتضــمن ه ــناس ي ــأن معظــم ال ــتقاد ب ة االع
ــتحددان يف ضـــوء العملـــية      ــية عمـــلهم يـ ــوا وأن معـــدل ونوعـ . يعملـ



 ٢١٤

العـاملون عـلى العملـية هـم أنفسـهم مـوارد ذات قـيمة، مبعىن أهنم يف                و
 .أفضل وضع لتقدمي املشورة بشأن التحسينات يف العملية

مع أن معظم مشاكل نوعية البيانات نامجة عن نواقص يف و
لية، جيب أيضاً إدراك أن بيانات التعداد هي بالنسبة ملنطقة اجلمع العم

املعنية منتج متميز، أي أنه إذا أراد مستعمل بيانات التعداد احلصول 
ات سيئة ــات منطقة مجع حمددة، وكانت هذه البيانــــعلى بيان

أفضل  النوعية، ال ميكن استبداهلا ببيانات عن منطقة مجع أخرى
جيب أن تكون نوعية بيانات كل من مناطق اجلمع على لذا، . نوعية

وهلذا السبب، مت وضع سلسلة . األقل من أدىن معيار قياسي مقبول
من نقاط ضبط النوعية جيب أن متر هبا بيانات كل منطقة مجع  أثناء 

 .املعاجلة
يعتـرب التحسني املستمر للنوعية من بني العناصر الرئيسية لإلدارة          و

ــية للنوعــية   الفــرق األساســي بــني التحســني املســتمر يف النوعــية    .الكل
وضـبط النوعـية التقلـيدي هـو أنـه بـدالً مـن اسـتهداف حتقـيق مستوى           
حمـــدد مـــن متوســـط النوعـــية، يســـتهدف التحســـني املســـتمر للنوعـــية  
االســتمرار يف حتســني نوعــية نواتــج املشــروع املعــين طــوال عمــر ذلــك  

ة حتديد نوعية البيانات    ومـن شـأن التحسـني املسـتمر للنوعي        . املشـروع 
الــيت تنــتج  فــوق املســتوى املعــياري األدىن الــذي تضــمنه نقــاط ضــبط  

 . النوعية
 :العناصر الرئيسية األخرى يف هنج اإلدارة الكلية للنوعية هيو
اسـتعمال فـرق مـن العـاملني يف معاجلـة البيانات لتحديد              ‘١’

 وحل مشاكل النوعية؛
ــي للنو   ‘٢’ ــياس كمــ ــايري قــ ــتعمال معــ ــتند إىل  اســ ــية تســ عــ

 االختالفات يف نواتج العملية؛
األولويـة املعطـاة لـتحديد ومعاجلة األسباب اجلذرية هلذه           ‘٣’

 .االختالفات

  اإلجراءات  - ٥

  بالغ األمهيةالتقّيد* 
  عن اإلجراءات اإلدارة مسؤولة* 

يف بيــئة خاصــة مبعاجلــة البــيانات كمركــز ملعاجلــة بــيانات الــتعداد  
 مـن العـاملني يف املعاجلة، كل منهم مسؤول    ١٠٠٠يعمـل فـيه حـوايل       

عـن ترميز بيانات مناطق مجع معنية، يعترب التقّيد باإلجراءات أمراً بالغ            
يف الوقـت نفسـه، ينبغي أن تكون للعاملني يف املعاجلة أوسع           و. األمهـية 

صـالحية استنسـاب ممكـنة الختـاذ قـرارات وفقـاً لإلجراءات املنصوص              
 .عليها
ــرون مســ و ــنواقص    املدي ــد ال ؤولون عــن اإلجــراءات، شــاملة حتدي

ــة    ــاق يف املعاجلــ ــة واالتســ ــمان الدقــ ــراءات، لضــ ــتعراض اإلجــ . واســ
ــة أو غــري متســقة أو مضــللة       فاإلجــراءات ميكــن أن تكــون غــري كامل

وهـناك حاجـة ملصـدر لـلمعلومات بشـأن فعالـية اإلجراءات             . للعـاملني 
 .والتدريب، وهذا املصدر هو العاملون أنفسهم

 األنظمة التقليدية لضبط النوعية وإدارة النوعية   - ٦
 األنظمة التقليدية لضبط النوعية 

ــيت تســتعمل خــرباء      ــيدية لضــبط النوعــية ال أهــداف األنظمــة التقل
 :لفحص عمل العمليات املعتادة هي

 ؛اًضمان عدم جتاوز األخطاء يف النواتج مستوى حمدد ‘١’
مي معلومــات حتسـني نوعـية عمـل كــل مـن العـاملني بـتقد       ‘٢’

 تقييمية ومالحظات؛
ــة مـــن االحنـــراف العمـــدي عـــن    ‘٣’ ــامل يف املعاجلـ مـــنع العـ

 .اإلجراءات من خالل سيف التفتيش املسلط
كمـا تشـمل أنظمـة ضـبط النوعـية عـادة إعادة العمل أو تصحيح                

 .وحدات العمل املرفوضة
 :انتقادات هذا النهج هيو
 الزيادة الكبرية يف تكلفة العملية؛ ‘١’
ميكـن أن ختفـق األخطـاء يف عملـية التفتيش يف اكتشاف              ‘٢’

 األخطاء احلقيقية أو أن حتدد أخطاء غري حقيقية؛
ميكـن لعملـية التصـحيح أن تـؤدي إىل إدخـال أخطــاء يف       ‘٣’

 البيانات؛
ــلهم     ‘٤’ ــن عمـ ــة عـ ــؤولية الكاملـ ــاملني املسـ ــويل العـ ــدم تـ عـ

 العتقادهم أن تلك هي مهمة املفتشني؛
 جيـري التفتـيش عـلى كافة الوحدات، ال          حيـثما كـان ال     ‘٥’

ــدات    ــيانات إال يف الوحـ ــية البـ ــودة نوعـ ــمان جـ ــتم ضـ يـ
 .املختارة

  ١٩٩٦إدارة النوعية يف تعداد عام 
ومع أن هذا   . يعتـرب قـياس نوعية البيانات لب عملية إدارة النوعية         

ــة        ــتعملة يف األنظم ــية املس ــع العمل ــن الســمات م ــد م يشــترك يف العدي
النوعـية، إال أن هـناك اخـتالفاً يف العديـد من جوانب            التقلـيدية لضـبط     

 .العملية واالستخدامات اليت توضع فيها البيانات

  ١٩٩٦نظام رصد النوعية يف معاجلة بيانات تعداد عام 
نظـام رصـد النوعـية الذي يستعمل أثناء معاجلة بيانات التعدادات        

ار عّينة من يتم اختيو. هـو نظـام تفتيش تقليدي يف العديد من النواحي     
عمل كل من العاملني يف املعاجلة ألغراض إعادة املعاجلة من قبل عامل        

مث جترى مقارنة مللفات البيانات النامجة عن       . يف املعاجلـة من قسم آخر     
املعاجلـتني، وتسـوى أية اختالفات بني هذين امللفني من جانب حمـكّـم            

أو الترصيد مـن قسـم ثالـث، وهـو يقرر ما كان ينبغي أن يكون الرمز       
التـباين حيصل حيثما ال يتفق الرمز األصلي أو الرمز الذي           و. الصـحيح 

وتسنح . توصـل إلـيه املعـاجل الـثاين مـع الرمـز الـذي يتوصل إليه احملكّم                 
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ــلمحكّ ــين    ل ــية للشــخص املع ــاء مالحظــات تقييم . م أيضــاً فرصــة إعط
 .وحتدث كافة خطوات رصد النوعية يف بيئة املعاجلة الرئيسية

 نظام رصد النوعية عن النظام التقليدي لضبط النوعية يف          خيتلفو
ومــربر عــدم إعــادة . أن مــناطق اجلمــع املرفوضــة ال يعــاد العمــل علــيها

معاجلة بيانات تلك املنطقة إال يف حالة كارثة هو أن الفائدة اليت تنجم 
فعلى سبيل املثال،   . عـن تصـحيح كافـة االخـتالفات ال تربرها التكلفة          

 يف املائة، كما ١٠ هو “املهنة”دل العام للخطأ يف ترميز     إذا كـان املعـ    
 ١٠ هو “املهنة”أن معـدل اخلطأ يف عينة رصد النوعية بالنسبة لترميز          

يف املائـة، فـإن تصـحيح كافة الفروق اليت يتم اكتشافها بالنسبة لترميز              
 يف ٩ ال خيفـض املعـدل العام للخطأ يف ذلك اجملال إال لنسبة             “املهـنة ”

 آخر يف    كمـا إن أثـر األخطـاء يف عملية التفتيش حيدث ختفيضاً            .املائـة 
، فضــالً عــن “املهــنة”التحســني الفعــلي يف معــدل األخطــاء يف ترمــيز  

 .األخطاء اليت تنجم عن عملية التصحيح
مــن الواضــح أن املــوارد الالزمــة لتصــحيح كافــة الفــروقات غــري و
 نواتج متمّيزة، إال أنـه وكمـا أشـري أعـاله، تعتـرب مـناطق اجلمع        . مـربرة 

ولذا من الضروري إعادة عملية املعاجلة حيثما أسفرت خطوات رصد     
وهـذا ينطــبق  . النوعـية عـن حتديـد مشـاكل شــديدة يف نوعـية البـيانات      

بصــورة خاصــة عــندما تتــبني مشــاكل كــبرية يف ترصــيد مــنطقة مجــع     
حمـددة، وهـو مـا حيـدد هـيكل القـيود يف ملفـات البـيانات، على سبيل                   

 . ثما أغفل إدخال عدد كبري من املساكناملثال حي
من بني السمات األخرى لنظام رصد النوعية، الذي خيتلف عن          و

األنظمـة التقلـيدية لضـبط النوعـية، أنـه يسـتفاد مـن العاملني يف معاجلة                 
ــن       ــدالً م ــية التحكــيم ب ــتاج الرئيســية يف عمل ــيانات يف جمــاالت اإلن الب

 الرئيســي يف هــذا يف أن ويكمــن الســبب. اســتعمال خــرباء يف الترمــيز 
اخلـرباء ميـيلون الستعمال معارف خربهتم ومعلومات خارجية بدالً من     

ــز    ــة للتوصــل إىل الرم ــباع اإلجــراءات الالزم فهــدف . “الصــحيح”ات
عملـية إدارة النوعـية هـو تنفـيذ اإلجـراءات الصـحيحة وتشجيع التقّيد               

 . هبا
معدالت توضـح البـيانات الـنامجة عـن نظام رصد النوعية بشأن             و

الفــروقات نســبة الفــروقات بالنســبة لكــل مــن املعــاجل األصــلي واملعــاجل 
املعـين برصـد النوعـية، ولكـل مـن اجملـاالت اليت مت ترميزها، ولكل من                 

ومن املهم . مناطق اجلمع اليت يتم ترميز بياناهتا وفق نظام رصد النوعية
اق مالحظة أن هذه ليست معدالت أخطاء بل معايري قياس عدم االتس

 .يف العملية

  دورة التحسني املستمر يف النوعية  - ٧
ــيذ       ــع خطــوات لتنف ــة مــن أرب ــية املؤلف ــدورة التال ــتم اســتعمال ال ي

 :التحسني املستمر يف النوعية
 قياس النوعيةمن الدورة هي  ١اخلطوة 
 حتديد أهم مشاكل النوعيةهي  ٢اخلطوة 

ة حتديــد األســباب األساســية ملشــاكل النوعــي    هــي  ٣اخلطوة 
 اهلامة هذه

تنفــيذ تدابــري تصــحيحية وقــياس النوعــية مــرة  هــي  ٤اخلطوة 
 أخرى

  قياس النوعية– ١ اخلطوة  - ٨
 بيانات نسبة الفروقات النامجة عن نظام رصد النوعية* 
 الرفض - خطة القبول* 
 الرسوم البيانية اخلاصة بالضبط* 
يســتعمل نظــام رصــد النوعــية املوجــز أعــاله للتوصــل إىل نســبة   و

 . الفروقات
الـرفض أن تعطـي تقريـراً عـن مناطق           - مـن شـأن خطـة القـبول       و

اجلمع اليت فيها معدل األخطاء بالنسبة ألي من احلقول املدرجة أعاله            
يفـوق املسـتوى احملـدد باعتـباره مقـبوالً لدى املدير املسؤول عن ضبط               

 وهذا يسّهل حتديد العاملني يف املعاجلة الذين حيتاجون لشكل        . النوعـية 
ــناء العمــل       ــا مــن خــالل التدريــب أث ــبهم، إم مــن أشــكال إعــادة تدري

 .بواسطة رئيس القسم املعين أو التدريب الرمسي النظامي

  املهنة  - جدول الضبط
وتبّين . يـتم إنـتاج جـداول ضـبط مـن بـيانات معدالت الفروقات             

هـذه اجلـداول معـدالت الفـروقات عـلى أساس أسبوعي مقارنة مبعدل           
الرفض، وحدود التحذير   -ل املسـتعمل يف خطة القبول     األخطـاء املقـبو   

 . يف الربوفات" املهنة"والضبط، كما يف هذا املثال بالنسبة لترميز 
هـذه اجلـداول تسـّهل رصـد التقلبات يف معدل الفروقات بالنسبة             

 . لترميز حقل حمدد بعينه

  حتديد أهم مشاكل النوعية – ٢ اخلطوة  - ٩
اً بيانات صورة أوضاع الفروقات،     يعطـي نظام رصد النوعية أيض     

وميكـن عرض هذه    . الـيت تسـتعمل يف حتديـد الـرموز الـيت تعطـى خطـأ              
 .البيانات باستعمال التقارير املعيارية  يف نظام معلومات اإلدارة

 مـن دورة التحسني املستمر يف النوعية حتديد         ٢تتطلـب اخلطـوة     و
ــية   ــم مشــاكل النوع ــدالت ال   . أه ــيانات مع ــتعمال ب ــتم اس ــروقات وي ف

ــدل       ــيانات مع ــبغي اســتهدافها، مث تســتعمل ب ــيت ين ــول ال ــتحديد احلق ل
الفـروقات لـتحديد مـا هـي أهـم مشـاكل نوعـية البـيانات بالنسبة هلذه                 

 .احلقول

 صورة أوضاع الفروقات يف الربوفات
  كافة الفروقات - املهنة

 ١٥٥٨:  جمموع الفروق١: فردي) تكرار(تواتر
  ١ :جمموع التواتر
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ألوىل يف هـذه اخلطـوة هي حتديد ما هي أكثر الفروقات            املـرحلة ا  
وهـــذا املـــثال الـــذي يســـتعمل بـــيانات الفـــروقات يف حقـــل  . حدوثـــاً

 مـن الـربوفة يعطي مؤشراً عن كيف يبدو التقرير عن صورة              “املهـنة ”
وهذا التقرير يقع . أوضـاع الفـروقات عـندما يـنظر يف كافـة الفروقات          

 .ةيف الواقع يف أكثر من ثالثني صفح

جممـوع التواتر هو حاصل مجع الفروقات اليت كان فيها هذا هو       و
الـتواتر الفردي هو عدد املرات اليت كان فيها الرمز          و. الرمـز الصـحيح   

ــيان صــورة أوضــاعه        ــري ب ــذي جي ــز الصــحيح ال ــبة للرم ــأ بالنس . خط
وليسـت صورة األوضاع هذه مفيدة حىت باستعمال البيانات من عدد           

. ارة للخضوع لعملية رصد نوعية يف الربوفة      صـغري من مناطق مجع خمت     
 .ومن الصعب جداً بيان أكثر الفروقات حدوثاً

 حتليل باريتو 
 جمموع التواتر* 
 التواتر الفردي* 

هــناك حاجــة لشــكل مــن أشــكال حتلــيل باريــتو،  وهــو ميكــن أن  
ونظام معلومات اإلدارة يسهل    . يسـهل حتديـد أكـثر الفروقات حدوثاً       

إبعادهـا عـن البـيانات مـن خـالل إزالة الفروقات            ترشـيح املشوشـات و    
 .اليت تقع أدىن من حدود التواتر الدنيا اليت حيددها مستعمل النظام

 صورة أوضاع الفروقات يف الربوفات
 املهنة 

 ١٢٥٦:  جمموع الفروقات٤: التواتر الفردي
 ٢٠: جمموع التواتر

 .هذه صورة أوضاع أكثر فائدة
فترميز املهنة يعطي . قات يف االعتبار ينـبغي أيضـاً أخـذ شدة الفرو       

 مـن سـتة أرقـام، غـري أنه ميكن القول أن الفروقات على مستوى                رمـزاً 
الفـئة الرئيسـية، أو مسـتوى الرقم الواحد، أكثر خطورة من الفروقات           

فعلى سبيل املثال، يعترب ترميز مهنة      . عـلى مسـتوى الـرموز بستة أرقام       
 .كتبياً فرقا هاماً جداًالشخص باعتباره مديراً أو موظفاً م

 صورة أوضاع الفروقات يف الربوفات
 رقم واحد  - املهنة

 ٦٣٩:  جمموع الفروقات٤: التواتر الفردي
 ٢٠: جمموع التواتر

نظــام معلومــات اإلدارة يســهل أيضــاً تنضــيد البــيانات يف طــبقات 
فإذا مت حتديد التقرير . عن طريق حتديد أكثر مستويات الفروقات أمهية

مسـتوى الـرقم الواحـد، ميكـن تبـّين أن حـوايل نصـف الفروقات                عـلى   
.  مــن رمــوز فــئة رئيســية أخــرى األصــلية يف حقــل املهــنة أعطــي رمــزاً 

وأكثر هذه الفروق شيوعاً يف هذا املثال هي بني اجملموعتني الرئيسيتني           
موظـــف مكـــتيب متوســـط املســـتوى، عـــاملون يف املبـــيعات ” (٨ و ٦

ــات ــتيب مبــــ ” و“واخلدمــ ــف مكــ ــيعات  موظــ ــاملون يف املبــ تدئ، عــ
ويوحـي هذا بأن العاملني يف املعاجلة جيدون صعوبة يف          ). “واخلدمـات 

 .التمييز بني هاتني الفئتني

 حتديد األسباب األساسية - ٣اخلطوة   - ١٠
 ملشاكل النوعية اهلامة هذه

 استمارات اإلبالغ عن احلاالت* 
 تقارير إفادات احملكّمني* 
 رؤساء األقسام* 
 ية االستفساراتتسو* 
 التحقق* 
 فرق حتسني النوعية* 

 مـن الـدورة، هناك حاجة للمزيد من         ٣ألغـراض القـيام بـاخلطوة       
 .املعلومات من مصادر خمتلفة

 استمارات اإلبالغ عن احلاالت  ١ – ١٠
العـاملون عـلى عملية ما هم يف أفضل موقع لتقدمي املشورة بشأن             

يد العــاملني باســتمارات ويــتم تــزو. كــيف ميكــن حتســني تلــك العملــية
اإلبـالغ عن احلاالت، وهي تسهل هلم وصف املشاكل اليت يواجهوهنا           

وهم . مـع أحـد اإلجـراءات، نظـام معاجلـة البـيانات أو فهـرس الترمـيز                
 . أيضاً أدوات اقتراح أية حلول بشأن كيف ميكن حتسني العملية

 تقارير إفادات احملكّمني  ٢ – ١٠
ــلمح    ــه تســنح ل ــابقاً أن كّمني فرصــة إلتاحــة املالحظــات   ذكــر س

التقييمـية لألفـراد، بشـأن الفـروقات بني الرمز الذي يعطونه وما يشعر              
احملكّــم أنــه الرمــز الصــحيح، مــن خــالل تقاريــر احملكمــني املتضــمنة        

واهلدف الرئيسي هلذه التقارير تنبيه العاملني يف       . للمالحظات التقييمية 
 . ءات على الوجه الصحيحاملعاجلة إىل حاالت عدم اتباعهم اإلجرا

مــني عــلى تقــدمي املعلومــات التقييمــية فقــط  جيــري تدريــب احملكّو
لقد قمت ”لألفـراد مـن بـني العـاملني يف معاجلـة البـيانات، عـلى هيـئة                  

 يــنص عــلى إعطائــه الرمــز ‘ن’ بيــنما اإلجــراء ‘س’بإعطـاء الــرد الرمــز  
قات وهذا أمر هام ألن معظم الفرو     . “ باسـتعمال هـذه اخلطـوات      ‘ع’

املكتشـفة نامجـة عـن نواقـص يف العملـية، وليسـت مـن مسؤولية الفرد                 
العـامل يف املعاجلة، واملالحظات التقييمية اليت يعطيها احملكم يف تقريره           

 .جيب أن ال تعطي رسالة متناقضة للعامل املعين
. كمـا تـتاح للعـاملني القـدرة عـلى استعمال جهاز حماكاة الترميز             

حملكّم بإدخال الرد يف املعلومات التقييمية، لكي       وعند االقتضاء، يقوم ا   
يتمكن الفرد املعين من استعمال هذا اجلهاز لريى كيف ميكن التوصل           

 . إىل الرمز الصحيح لذلك الرد
مـن بـني املنافع األخرى هلذه التقارير أهنا تشجع الشخص الذي            و

وهذا . يقـوم بالتحكـيم بالـتفكري ملياً يف سبب حدوث هذه الفروقات           
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مــا مــن شــأنه متكيــنه مــن تقــدمي مســامهة قــّيمة يف حتديــد األســباب         
األساسية ملشاكل البيانات اهلامة اليت يتم حتديدها يف اخلطوة الثانية من 

 . دورة التحسني املستمر يف النوعية

   رؤساء األقسام  ٣ – ١٠
. لرؤسـاء األقسـام أمهـية بالغـة يف جنـاح اسـتراتيجية ضـبط النوعية              

رؤسـاء األقسـام قـبل تعـيني العـاملني يف معاجلة البيانات          وجيـري تعـيني     
لكـي يكتسـبوا املهـارة يف تطبيق اإلجراءات قبل بدء العاملني تطبيقها،        
وبـذا يكونـون يف وضـع ميكّنهم من أن يعززوا، أثناء العمل، ما يتعلمه           

 .العاملون يف املعاجلة أثناء تدريبهم
 ومن خالل هذه    يقـوم رؤسـاء األقسـام مبعظـم أنشـطة التحكـيم           و

العملـية وتقـدمي املالحظـات التقييمية للعاملني، يكونون يف وضع مثايل     
لـتقدمي املشـورة بشـأن أنشـطة التدريـب، واإلجراءات، وأنظمة معاجلة             

 . البيانات وفهارس الترميز
مــن الضــروري جــداً أن يتمــتع رؤســاء األقســام باملعــرفة اخلــبرية  و

 الـنقل الفّعال هلذه اإلجراءات      باإلجـراءات، وأن يكونـوا قـادرين عـلى        
فـإذا مل يفهـم رؤسـاء األقسام فهما تاماً          . للعـاملني يف معاجلـة البـيانات      

أحـد اإلجـراءات، فإنـه ميكـن أن يعطـوا توجـيهات خاطئة للعاملني يف                
املعاجلـة يف أقسـامهم وللعـاملني يف القسمني اآلخرين، الذين يزوداهنما            

 .باملالحظات التقييمية التحكيمية

    تسوية االستفسارات ٤ – ١٠
جيـري ختـزين املعلومـات عـن كـل استفسار يثار يف قاعدة بيانات               

وتشـمل هـذه املعلومات الرد      . مـن خـالل نظـام تسـوية االستفسـارات         
املــدرج يف اســتمارة الــتعداد، والرمــز املعطــى له، ومؤشــراً عــن ســبب    

ارات وعن طريق التنضيد الطبقي لالستفس    . تطلب الرد إثارة استفسار   
وفقـاً هلـذا املؤشـر، يصـبح مـن املمكـن رؤيـة أيـن ميكـن حتسني العملية            

مبا أن إثارة االستفسارات    . هبـدف تقلـيل عـدد االستفسارات اليت تثار        
عملــــية ميكــــن أن تكــــون مســــتنفدة للوقــــت، فــــإن أي ختفــــيض يف  
االستفســارات املــثارة ســيكون له أثــر إجيــايب عــلى كمــية اإلنــتاج يف       

ومن شأن هذا أيضاً    . معنويات العاملني يف املعاجلة   وحدة الزمن وعلى    
أن يتـيح مصدراً مرجعياً مفيداً جداً لتحسني التصاميم اخلاصة بالدورة           

 .القادمة
ــيزها       و ــيت كــان ميكــن ترم ــردود ال ــذه املؤشــرات ال حيــدد أحــد ه

ومن شأن حتليل هذه الردود أن يعطي    . باسـتعمال اإلجـراءات القائمـة     
جـراءات حتتاج التعزيز من خالل استبقائها أو     مؤشـراً عـلى أي مـن اإل       
 .توزيع مذكرات إجرائية

   التحقق ٥ – ١٠
ــيانات الــيت يفــرج عــنها مــن معاجلــة      ــتام مــن الب ــتحقق ال جيــرى ال

ويــتم هــذا مبقارنـة بــيانات تعــداد عــام  . بـيانات الــتعداد لــنواتج الـتعداد  
ستقصاءات ال بالبيانات من تعدادات سابقة ومصادر أخرى كا١٩٩٦

. األخــرى الــيت جيــريها مكتــب اإلحصــاء األســترايل والبــيانات اإلداريــة

املشـاكل الـيت يـتم حتديدهـا أثناء التحقق املستمر من البيانات اخلاصة        و
بـبلد مـا تـثري عملـية التحسني املستمر للنوعية واإلجراءات اليت تتخذ      

 . ملعاجلة هذه املشاكل

  فرق حتسني النوعية ٦ – ١٠
ق لتحديد واقتراح احللول ملشاكل النوعية أمراً       يعتـرب اسـتعمال فر    

فأثـــناء معاجلـــة . بـــالغ األمهـــية بالنســـبة لـــنهج اإلدارة الكلـــية للنوعـــية 
 : البيانات، تتوىل فرق حتسني النوعية مسؤولية اجملاالت التالية

 ،ما قبل أخذ البيانات ‘١’
 ،الترصيد ‘٢’
 ،العينات وترميز العناوين ‘٣’
 ،ترميز األسر ‘٤’
الصــناعة، القطــاع الصــناعي، (ترمــيز األعمــال الــتجارية  ‘٥’

  ،)مياوم يف العمل
 ،ترميز املهن واملؤهالت ‘٦’
 .بيئة العمل ‘٧’

حمـور تركـيز هـذه الفـرق هـو إتاحـة آلـية رمسـية نظامـية ميكن من           
. خالهلـا للعاملني يف املوقع اإلسهام يف حتسني العملية اليت يعملون فيها           

املني يف املعاجلـة ورؤسـاء أقسام، مع رئيس     ويـتألف كـل فـريق مـن عـ         
ــنظم لعمــلها، فضــالً عــن خــرباء تصــنيف عــند      ــلمجموعة يف دور امل ل

وجتتمع فرق حتسني النوعية مرة يف األسبوع يف البداية، غري    . االقتضـاء 
أن مــن املمكــن ختفــيض عــدد مــرات االجــتماعات عــندما تــتم معاجلــة 

املون يف املعاجلـــة عـــلى ويشـــجع العـــ. املشـــاكل الرئيســـية يف العملـــية
ــناوب        ــر ت ــب األم ــد يتطل ــذه وق ــية ه ــرق حتســني النوع املشــاركة يف ف

 . العضوية

 انسياب معلومات فرق حتسني النوعية 
سـتكون وظـيفة هذه الفرق أداء اخلطوة الثالثة من دورة التحسني     
املسـتمر للنوعـية؛ وحتديـد األسـباب األساسـية ملشـاكل النوعـية اهلامة،            

وستنسـاب املعلومـات من     . راءات التصـحيحية ملعاجلـتها    واقـتراح اإلجـ   
كما يتم  . كافة املصادر املذكورة إىل فرق التحسني املستمر يف النوعية        

تشـجيع أعضـائها على االتصال بالعاملني يف جماالهتم لتحديد املشاكل           
 . اليت مل تثر من خالل القنوات الرمسية

 النوعية واسعة مـن املـتوقع أن تكـون املناقشـات يف فـرق حتسـني            و
الـنطاق وعـلى األعضـاء التمـتع حبـرية إثـارة أية قضايا يظنون أهنا ذات               

ومـن املهـم تـزويد كل فرد مبعلومات عن العملية إذا    . صـلة باملوضـوع   
ــك، وإال   ــتراحات    اليكون يف وضــعســطلــب ذل ــنه مــن تقــدمي اق  ميكّ

ستمر سليمة لتحسني العملية ولذا أقل رغبة يف اإلسهام يف التحسني امل          
 . يف النوعية
تـوزع حماضـر اجـتماعات فـرق حتسـني النوعية على العاملني يف              و

وجيب أن ترى التغيريات . معاجلـة البـيانات عن طريق رؤساء أقسامهم       
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املـزمع إجـراؤها أهنـا قادمـة مـن فـريق حتسني النوعية، وليس من جهاز         
 .مديري التعداد

  تنفيذ التدابري التصحيحية- ٤اخلطوة   - ١١
 ١عودة إىل اخلطوة وال

 تقارير فرق حتسني النوعية* 
 اللجنة التوجيهية املعنية بإدارة النوعية* 
 التدابري* 

 اإلجراءات ‘١’
 فهارس الترميز ‘٢’
 أنظمة املعاجلة ‘٣’
 التدريب ‘٤’

 االستمرار يف قياس النوعية* 
 يف الــدورة هــو تنفــيذ الــتدابري ملعاجلــة ٤اجلــزء األول مــن اخلطــوة 

 . ٣ األساسية ملشاكل النوعية اليت مت حتديدها يف اخلطوة األسباب
يضــع كــل مــن فــرق حتســني النوعــية تقريــراً يوجــز القضــايا الــيت و

وتقوم . تغطـى يف كل اجتماع، شاملة أية اقتراحات بتدابري تصحيحية         
اللجـنة التوجيهـية املعنـية بـإدارة النوعـية، ويرأسـها املديـر املسؤول عن                

كمـا تـنظر هـذه اللجـنة يف أية      . ة هـذه الـتقارير    ضـبط النوعـية، بدراسـ     
تغـيريات مقــترحة قـبل تنفــيذها، ألن عواقــب هـذه التغــيريات جيــب أن    

، كمــا ينــبغي حتديــد  تامــاً ســلفاًتكــون قابلــة للــتكهن ومفهومــة فهمــاً 
 . أولوياهتا
ح اللجـنة التوجيهـية املعنـية بـإدارة النوعـية معلومات تقييمية             ـتتـي و

عـية بشـأن القضايا املثارة يف تقاريرهم وأية تدابري          إىل فـرق حتسـني النو     
ــترحة  ــاملني يف املعاجلــة     . تصــحيحية مق ــدمي الشــكر للع ــم تق ــن امله وم

 . تستمر هذه املسامهاتوإال قد الولرؤساء األقسام على مسامهاهتم، 
يف إطـــار معاجلـــة بـــيانات الـــتعداد، تشـــمل أشـــكال الـــتدابري       و

 :التصحيحية املمكنة ما يلي
 ،غيريات يف اإلجراءاتالت ‘١’
 ،التغيريات يف فهارس الترميز ‘٢’
 ،التغيريات يف أنظمة معاجلة البيانات ‘٢’
 .إعادة التدريب، والتدريب اإلضايف أو املذكرات اإلجرائية ‘٤’

 هو االستمرار يف قياس النوعية وتقييم ٤اجلـزء الـثاين مـن اخلطوة        

أهـم مشـاكل النوعية،     وبعـد حـل     . فعالـية الـتدابري التصـحيحية املـنفذة       
يسـتمر الـنهج الـدوري وميضـي السـتهداف اجملموعـة اهلامـة التالـية من             

 . املشاكل، مبا جيعل نوعية العملية يف حتسني مستمر

 دور املديرين على مستوى التنفيذ  - ١٢

 توضيح فلسفة إدارة النوعية* 
 حتقيق االتساق* 
 تشجيع التحسني املستمر يف النوعية* 

ى مســـتوى التنفـــيذ مســـؤولون عـــن النوعـــية، أوالً  املديـــرون عـــل
ومن املهم شرح املسوغ    . بضـمان أن العـاملني يفهمـون فلسفة اإلدارة        

املـنطقي لـنهج اإلدارة الكلـية للنوعـية عـندما يستخدم عاملون مؤقتون              
فعلى . ويطلعـون عـلى نظـام رصـد النوعـية، ألنـه غـري بدهـي نوعـا مـا                   

ئماً كيف ميكن وضع تأكيد كثري إىل       سبيل املثال، ال يفهم العاملون دا     
هـذا احلـد عـلى نوعـية البـيانات، ومـع ذلـك ال يـتم تصـحيح األخطاء                    

 . املكتشفة من خالل رصد النوعية
ــتأكد مــن أن ســلوكهم     و ــرين عــلى مســتوى التنفــيذ ال عــلى املدي

فهذا . منسـجم مـع فلسفة اإلدارة الكلية للنوعية وما يعظون به غريهم           
 إىل وضـع الـثقة يف العـاملني يف أن يقوموا بعمل             الـنهج لـإلدارة يسـتند     

جـيد، وهـذا غالـباً ما يكون غري منسجم مع رغبات بعض املديرين يف        
 .ممارسة السيطرة التامة على العملية

يتعـّين عـلى املديرين املسؤولني عن معاجلة بيانات التعداد التأكد    و
تحسني مـن االسـتفادة مـن تعلـيقات ومالحظـات العـاملني يف عملية ال              

ــية  ــنهج اإلدارة     . املســتمر يف النوع ــتقاد عــرب م ــز االع ــبغي تعزي ــا ين كم
وعلى . بكاملـه بـأن العملية، وليس الفرد، هي اليت حتدد نوعية النواتج           
 لتشجيع  املديـرين ضـمان اسـتعمال الوسـائل الرمسـية وغـري الرمسـية معاً              

املني العـاملني عـلى املسـامهة يف التحسـني املسـتمر يف النوعـية، وأن الع       
 .مرتاحون يف اإلدالء بآرائهم

ــرد فرصــة      و ــا لكــل ف ــيت تســنح يف إطاره ــيد ال ــق التقال ــبغي خل ين
اإلســهام يف التحســني املســتمر يف النوعــية يف مركــز معاجلــة بــيانات       

  مبهام مكتبية تكرارية أساساً    العـاملون املؤقـتون يقومون أصالً     . الـتعداد 
ــر     ــود إىل املدي ــلى شاشــات احلواســب، ويع ــام ع ــزهم  ومه ــر حف ين أم
ــتهم لعمــلهم    ــداء بعــض الشــعور مبلكي ــيام  . وتشــجيعهم إلب وميكــن الق

بذلـك بتشـجيع االلـتزام بفلسـفة اإلدارة الكلـية للنوعـية وباعـتماد هنج                
 .متسق وحموري التركيز بشأن اإلدارة

 .هذا املثال من تقدمي مكتب اإلحصاء األسترايل: مالحظة
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 تقديرات الوقت والتجهيزات إلدخال بيانات التعداد يدوياً
 وإدخال بيانات التعداد باجلهاز املاسح
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 ٢٢١

 اإلدخال التقليدي للبيانات
 ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠   :السكان    ١ 
 ٦ ٣٤٥ ٠٠٠   :    املساكن٢ 

 :متوسط حجم األسرة املعيشية التقديري    ٣ حرف ٥,٥
 :الطول التقديري للمعلومات السكانية    ٤ حرفاً ٥٥
 :الطول التقديري للمعلومات عن املساكن    ٥ حرفاً ٣٧
 :العدد التقديري ملناطق العد    ٦ ٨٠ ٠٠٠
 :   حقول التحديد اجلغرايف    ٧ حرفاً ٢٠
 : سنوات فما فوق٦السكان     ٨ )من جمموع السكان(نسبة مئوية  ٨٥
 : سنة فما فوق١٥السكان     ٩ )من جمموع السكان(ئوية نسبة م ٥٩
 : سنة فما فوق١٥اإلناث   ١٠ )من جمموع السكان(نسبة مئوية  ٣٤
 : السكان الناشطون ١١ نسبة مئوية ٤٧
 :  معلومات أخطاء وإعادة طباعة١٢ نسبة مئوية ١٠
 :  التحقق من ازدواجية اإلدخال١٣ نسبة مئوية ٤٠

 
 حاالت/السكان حروف واجب إدخاهلا ضربات مفتاح :بـمسائل متعلقة  ةالنسبة املئوي

 ٨ ٠٠٠ ٢٠ ١ ٦٠٠ ٠٠٠ اهلوية اجلغرافية ١٠٠
 ٦ ٣٤٥ ٠٠٠ ٨ ٥٠ ٧٦٠ ٠٠٠ رقم املنـزل واألسرة املعيشية ١٠٠
 ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٥ ٨٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠ جمموع السكان ١٠٠
 ٢١ ٢٥٠ ٠٠٠ ٥ ١٠٦ ٢٥٠ ٠٠٠  سنوات فما فوق٦السكان  ٨٥
 ١٤ ٧٥٠ ٠٠٠ ٢ ٢٩ ٥٠٠ ٠٠٠  سنة فما فوق١٥السكان  ٥٩
 ١١ ٧٥٠ ٠٠٠ ٧ ٨٢ ٢٥٠ ٠٠٠ السكان الناشطون ٤٧
 ١٣ ٢٥٠ ٠٠٠ ٢ ٢٦ ٥٠٠ ٠٠٠ السكان غري الناشطني ٥٣
 ٨ ٥٠٠ ٠٠٠ ٦ ٥١ ٠٠٠ ٠٠٠  سنة فما فوق١٥اإلناث  ٣٤
 ٦ ٣٤٥ ٠٠٠ ٣٧ ٢٣٤ ٧٦٥ ٠٠٠ قيود مساكن ١٠٠

  رعيجمموع ف ١ ٤٥٧ ٦٢٥ ٠٠٠  
  أخطاء وازدواج ٦٨٥ ٠٨٣ ٧٥٠  ٤٧
  التحقق ١٤٥ ٧٦٢ ٥٠٠  ١٠

 ٢ ٢٨٨ ٤٧١ ٢٥٠جمموع عدد احلروف الواجب إدخاهلا     
 



 ٢٢٢

 :استعملت الفرضية التالية لتقدير املدة الالزمة إلدخال البيانات

 ٢٢ يوم عمل يف الشهر
 ٧ ٠٠٠ ضربة مفتاح يف الساعة لكل مدخل بيانات

 ٦  ساعات٨الوردية اليت مدهتا ساعات إنتاج يف 
 ٢ وردية عاملي إدخال يف اليوم
 ٦ أشهر إلجناز إدخال البيانات

 ٥ أشهر إلجناز الترميز
 ٢٠ جمموع العاملني يف الترميز يف الوردية الواحدة

 ١٥ جمموع مدخلي البيانات يف كل جمموعة

 :هي كما يليتقديرات الوقت والتجهيزات الالزمني إلدخال بيانات التعداد 

 ٢ ٢٨٨ ٤٧١ ٢٥٠ حرف بنسبة ضربة مفتاح يف الساعة ٧ ٠٠٠ ٣٢٦ ٩٢٤=   ساعة
 ٣٢٦ ٩٢٤ ساعة مبعدل ساعة يف اليوم   ١٢ ٢٧ ٢٤٤ =  يوماً ، على ورديتني

 ٢٧ ٢٤٤ يوماً مبعدل يوم عمل يف الشهر   ٢٢ ١ ٢٣٨  =  مع حاسوب واحداًشهر
 ١ ٢٣٨  مبعدلشهراً دودةأشهر حم   ٦ ٢٠٦  = أجهزة حاسوب صغرية

 
 البند الكمية الوصف

ــات  ــادم ملفـ ــيم  file serverخـ ــل إقلـ ــد لكـ ــبرية( واحـ ــرة كـ ــة  ) ذاكـ ــبري الطاقـ ــلب كـ ــ”Ultra-2 Wide SCSI“وقـــرص صـ -CDع  مـ

ROM/DVD ومهايئ شبكة حملية LAN شاملة املكاتب وكابل التوصيل( ذات أشرطة احتياطي، ولوحة مفاتيح وتوابع ( 
١ ٥ 

 ٢ ٢٠٦ )شاملة طاوالت املكتب وكابل التوصيل(ل مع مهايئ شبكة حملية، ولوحة مفاتيح مع التوابع حمطات عم
 ٣ ٢١ )شاملة طاوالت املكتب وكابل التوصيل( لرؤساء فرق مدخلي البيانات، مع لوحات املفاتيح والتوابع  طرفياًجهازاً

 ٤ ٢ )خارجيتان (CD-ROM/DVDوحدتا تسجيل 
 ٥ ٥٨  حواسب شخصية٢١+ حواسب شخصية  ٢٠٦   قابلة لالنقطاعوحدات كهربائية غري

 ٦ ٥ servers وحدات خادم ٥ ـوحدات كهربائية غري قابلة لالنقطاع، ذات قدرات خاصة ل
 ٧ ١٠  منفذ، شاملة كوابل وصل الدوايات٢٤ كل منها ذات hubs “دوايات وصل”

 ٨ ٥ ) من املستعملني٥٠ ( NetWare أو  Windows NTبرنامج 
 ٩ ١ متنوع

 يـــوم عمـــل يف الشـــهر مـــع قـــدرة املرّمـــز الواحـــد عـــلى ترمـــيز متغـــّيري   ٢٢: وفقـــاً للـــتقديرات التالـــية)  أشـــهر٥ × ٤٣٢(عـــامل ترمـــيز 
مـــع قـــدرة املرّمـــز الواحـــد  )  شـــخص مـــن الناشـــطني١١ ٧٥٠ ٠٠٠( شـــخص يف يـــوم العمـــل الواحـــد  ٣٠٠املهـــنة والصـــناعة ملـــا يـــبلغ  
  شخص يف يوم العمل الواحد٣٠٠ملا يبلغ ) مكان اإلقامة، مكان اإلقامة السابق، إخل(ية على ترميز متغريات جغراف

١٠ ١ ١٦٠ 

 ١١ ١٠٨ ) أشهر٥ ×  مرّمزا٢٠ً × ١مشرف (مشرفني على العاملني يف الترميز 
 ١٢ ٥  أشهر٥رئيس خدمات الترميز 

 ١٣ ٢ ٤٧٢ ) أشهر٦×   وردية٢ ×  عاملني٢٠٦( يف إدخال البيانات عامالً
 ١٤ ١٦٨ ) أشهر٦ ×  عامال١٥ً × ١مشرف ( على إدخال البيانات مشرفاً

 ١٥ ٦٠ ) أشهر٦×  وردية ٢×  خوادم ٥مديري شبكات 



 ٢٢٣
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 ١٦ ١٢ رؤساء أقسام معاجلة بيانات وإدخال بيانات

 معاجلة البيانات
   سريعني ألغراض مهام معاجلة البياناتmicrocomputersجهازي حاسوب صغري 

ــاندة   microcomputersب صــــغري جهــــازي حاســــو  ، CD-ROM/DVD ألغــــراض تطويــــر الــــربامج، أنشــــطة الــــرقابة واملســ
ــراص    ــواقة أقـ ــة، سـ ــبري الطاقـ ــلب كـ ــرنة قـــرص صـ ــع   floppyمـ ــيح وتوابـ ــة مفاتـ ــية، لوحـ ــبكة حملـ ــاوالت  ( مهايـــئ شـ ــاملة طـ شـ

 )املكتب وكابل التوصيل

١٧ ٤ 

 ١٨ ٦  طابعات ليزر عادية٤طابعتني ليزر سريعتني و 
 ١٩ ١ نوعمت

 ٢٠ ٤ ) أشهر٤ × ١(مدير شبكات 
 ٢١ ٣٠ ) شهرا١٥ً × ٢ (اًمربجم

 )Scanners(إدخال بيانات التعداد عن طريق األجهزة املاسحة 
 ١ ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠:   السكان 
 ٢ ٤ ٤٢٣ ٠٠٠:  املساكن 

 ٣ :متوسط حجم األسرة املعيشية التقديري  ٣,٥
 ٤ :الطول التقديري للقيد السكاين حرفاً  ٦٦
 ٥ :الطول التقديري لقيد املساكن حرفاً  ٢٥
 ٦ :العدد التقديري ملناطق العد ٦٠ ٠٠٠
 ٧ :حقول التحديد اجلغرايف أحرف  ١٠
 ٨ : سنوات فما فوق٦السكان   يف املائة٩٠

 ٩ : سنة فما فوق١٥السكان  )من جمموع السكان( يف املائة ٦٣,٤
 ١٠ : سنة فما فوق١٥ث اإلنا )من جمموع السكان( يف املائة ٣٤
 ١١ :معلومات أخطاء وإعادة طباعة  يف املائة١٠
 ١٢ :التحقق من ازدواجية اإلدخال  يف املائة٥٠

 

 حاالت/السكان حروف ضربات مفتاح تعليق النسبة املئوية

 ٦٠ ٠٠٠ ١٠ ٦٠٠ ٠٠٠ اهلوية اجلغرافية ١٠٠
 ٤ ٤٢٣ ٥٠٠ ٥ ٢٢ ١١٧ ٥٠٠ رقم املنـزل واألسرة املعيشية ١٠٠
 ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٤ ٧٠٤ ٠٠٠ ٠٠٠ جمموع السكان ١٠٠
 ١٤ ٤٠٠ ٠٠٠ ٢ ٢٨ ٨٠٠ ٠٠٠  سنوات فما فوق٦السكان  ٩٠

 ١٠ ١٤٤ ٠٠٠ ١٦ ١٦٢ ٣٠٤ ٠٠٠  سنة فما فوق١٥السكان  ٦٣,٤
 ٥ ٤٤٠ ٠٠٠ ٤ ٢١ ٧٦٠ ٠٠٠  سنة فما فوق١٥اإلناث  ٣٤
 ٤ ٤٢٣ ٥٠٠ ٢٥ ١١٠ ٥٨٧ ٥٠٠ قيود مساكن ١٠٠

  جمموع فرعي ١ ٠٥٠ ١٦٩ ٠٠٠  



 ٢٢٤

  أخطاء وازدواج ١٠٥ ٠٦١ ٩٠٠  ١٠
  التحقق ٥٢٥ ٠٨٤ ٥٠٠  ٥٠
  اجملموع ١ ٦٨٠ ٢٧٠ ٤٠٠  

 معاجلة صور استمارات التعداد
 ٤٩٠٠٠٠٠٠: الصفحات الواجب تصويرها باجلهاز املاسح   ١٣
  صفحات١٠كل استبيان مؤلف من  -   
  ٣,٥ية هو املتوسط التقديري حلجم األسرة املعيش -   
 ) يف املائة١٠+ عدد جمموع املنازل ( استبيان ٤ ٩٠٠ ٠٠٠يلزم معاجلة  -   

ــا        - ــنة، الصــناعة هل ــة الســابق، امله ــة، مكــان اإلقام ــة، مكــان اإلقام ــا     ٨األســئلة األربع ــبغي أخذه ــة ين ــع حــروف أجبدي ــول م ــه  ( حق ــا جمموع  ١٢٠مب
 )يف جمموع القيد السكاين

 ) Fujitsu M3099( يف الدقيقة “مزدوجة” صفحة ١٠٠:  سرعة اجلهاز املاسح   ١٤
 ) منها يف اإلنتاج الفعلي١٤ (١٦:  ساعات العمل يف اليوم   ١٥
   Pentium 200 MHz يف الثانية باستعمال حاسوب ١٢٥:  سرعة القراءة الضوئية لألحرف   ١٦
  أشهر٤:  البياناتإلدخالاملدة التقديرية   ١٧
 :أجهزة املاسح الالزمة   ١٨
 

  صفحة يف الدقيقة٦٠٠ ٨١ ٦٦٧  =  دقيقة
 ) أجهزة ماسحة٦(

 ٤٩ ٠٠٠ ٠٠٠ صفحة مبعدل

 ٨١ ٦٦٧ دقيقة مبعدل  دقيقة يف الساعة٦٠ ١ ٣٦١  =  ساعة
 ١ ٣٦١ ساعة مبعدل  ساعة يف اليوم١٤ ٩٧  =  يوماً

  ٩٧ يوماً مبعدل  يوم عمل يف الشهر٢٢ ٤  =   أجهزة ماسحة٦أشهر، مع 
 



 ٢٢٥

 : التجهيزاتتقديرات 
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 ١ ٦ )أو ما مياثله (M3099 GH طراز  Fujitsu: جهاز ماسح
 ٢ ٦ برامج حاسوب جاهزة السترجاع الصور

ــاز حاســـوب صـــغري   ــازين ماســـحني microcomputerجهـ أو  (Intel Pentium II 500 MHz:  واحـــد للـــتحكم يف جهـ
ــوى ــرة    PCIمعماريـــة ) أقـ ــداول انـــتقائي     ١٢٨، KB 512، قســـم وســـيط يف الذاكـ ــت مـــن ذاكـــرة تـ مـــع ) RAM( ميغابايـ

ــتحكم  ــح  (SCSI-2مـ ــازي املاسـ ــتطاعة  ) جلهـ ــلب اسـ ــرص صـ ــرنة   ٨وقـ ــراص مـ ــواقة أقـ ــت، وسـ ــواقة  ١,٤٤ غيغابايـ  ميغابايـــت وسـ
24xCD-ROM) ــرع ــنافذ)أو أســ ــوازي، ١: ، مــ ــل ٢ مــ ــرة  PCI متسلســ ــوان بذاكــ ــة ألــ ــة  ٢ وبطاقــ ــة ملونــ ــت، وشاشــ  ميغابايــ

 ١٠١فاتيح حمّسنة  بوصة ولوحة م١٥

٣ ٣ 

 ٤ ٣  غيغابايت خارجي٨ ، ”DAT (“Colorado power-tape(وحدات حفظ احتياطي شريطية ترمجة دينامية للعنوان 
 عملـــية حســـابية يف ١٢٥(وباملواصـــفات التالـــية )  ســـاعة يومـــيا١٦ًمـــع العمـــل ( أشـــهر ٤حواســـب صـــغرية الســـتعادة األحـــرف يف 

ــتعمال   ــية باسـ ــناك ؛ Pentium 200الثانـ ــرفا١٩٩ًوهـ ــكان و   حـ ــيود السـ ــن قـ ــل مـ ــة يف كـ ــرفا٣٨ً أو عالمـ ــل   حـ ــة يف كـ  أو عالمـ
ــد          ــنطقة العـ ــة مـ ــط يف بدايـ ــدة فقـ ــرة واحـ ــرى مـ ــذي جيـ ــية الـ ــة اجلغرافـ ــمني اهلويـ ــتني دون تضـ ــال احلالـ ــاكن، ويف كـ ــيود املسـ ــن قـ : مـ

Intel Pentium III 500 MHz) ــوى ــرة   PCIومعماريــة ) أو أق ــت مــن  ١٢٨، KB 512 ، قســم وســيط يف الذاك  ميغاباي
ــتقائي   ــداول انــ ــرة تــ ــتطاعة  ) RAM(ذاكــ ــلب اســ ــرنة  ٨وقــــرص صــ ــراص مــ ــواقة أقــ ــواقة ١,٤٤ غيغابايــــت، وســ  ميغابايــــت وســ

32XCD-ROM) ــرع ــنافذ)أو أســ ــوازي، ١: ، مــ ــل ٢ مــ ــرة  PCI متسلســ ــوان بذاكــ ــة ألــ ــة  ٤ وبطاقــ ــة ملونــ  ميغابايــــت، وشاشــ
 ١٠١ بوصة ولوحة مفاتيح حمّسنة ١٥

٥ ١٨ 

ــغرية أل  ــب صـ ــراءة      حواسـ ــاز القـ ــترجعها جهـ ــيت مل يسـ ــاً، الـ ــة، يدويـ ــول األجبديـ ــذ احلقـ ــركة  (NESTORخـ  NCS : (Intelشـ
Pentium III 500 MHz) ومعماريـــة ) أو أقـــوىPCI 256 ، قســـم وســـيط يف الذاكـــرة KB ،ميغابايـــت مـــن ذاكـــرة ٦٤ 

ــتقائي   ــداول انـ ــتطاعة  ) RAM(تـ ــلب اسـ ــرنة   ٨وقـــرص صـ ــراص مـ ــواقة أقـ ــت، وسـ ــنافذ  ميغابا١,٤٤ غيغابايـ ــوازي، ١: يـــت ، مـ  مـ
 ١٠١ بوصة ولوحة مفاتيح حمّسنة ١٥ ميغابايت، وشاشة ملونة ٢ وبطاقة ألوان بذاكرة PCI متسلسل ٢

٦ ١٢ 

ــيانات        ــل إدخــال الب ــتحكم يف حمطــات عم ــبكي واحــد لل ــاز خــادم ش ــل      . جه ــتحكم يف حمطــات عم ــادم واحــد شــبكي لل ــاز خ وجه
ــية   ، قســـم وســـيط يف الذاكـــرة  PCIومعماريـــة ) أو أقـــوى (Intel Pentium III 500 MHz: املرّمـــزين، باملواصـــفات التالـ

512 KB ،ميغابايـــت مـــن ذاكـــرة تـــداول انـــتقائي  ٦٤ )RAM ( غيغابايـــت، وســـواقة أقـــراص مـــرنة  ٨وقـــرص صـــلب اســـتطاعة 
ــواقة  ١,٤٤ ــت ، وســ ــنافذ24XCD-ROM ميغابايــ ــوازي، ١:  مــ ــل ٢ مــ ــرة   PCI متسلســ ــوان بذاكــ ــة ألــ ــت، ٢ وبطاقــ  ميغابايــ

 ١٠١ بوصة ولوحة مفاتيح حمّسنة ١٥لونة وشاشة م

٧ ٢ 

 ٨ ٣٥ طاوالت مكتبية للحواسب
ــراز    ــاع مـــن طـ ــة لالنقطـ ــرباء غـــري قابلـ ــادر كهـ ــة عمـــل و ١٢مـــن أجـــل  (APC2000مصـ ــة  ١٨ حمطـ  حاســـوب شخصـــي خمصصـ

 )ملعاجلة الصور
٩ ١٠ 

ــراز    ــة لالنقطـــاع مـــن طـ ــرباء غـــري قابلـ ــادر كهـ ــر طا NET APC700مصـ ــة ممـ ــية إتاحـ ــة ذكـــي ، مـــع إمكانـ ــغري (قـ للحاســـوب الصـ
 )املتحكم جبهاز املاسح واخلادمني الشبكيني

١٠ ٥ 

 ١١ ٣  كيلوفولط أمبري من أجل جهازي املاسح٢مصادر كهرباء غري قابلة لالنقطاع باستطاعة 
 ١٢ ٣  منفذ١٢ ذات Linkbuilder 10BT من نوع “دواية وصل”

Novell Intranet/Windows NT ) ١٣ ٢ ) مستعمال٢٥ً 
 ١٤ ٣ تركيب كوابل شبكات

 ١٥ ٢ 3COM Etherlink III 3C590 PCI 10BTمرباط تباديل للشبكات من طراز 
 ١٦ ٣ 3COM Etherlink III 3C509 BTPمرباط تباديل للشبكات من طراز 

 ١٧ ١  CD-ROMجهاز تسجيل 



 ٢٢٦

 البند الكمية الوصف

 ١٨ ٢  ومعاجلة البياناتنظام إدخال بيانات أوتوماتيكي ألغراض إدارة القراءة الضوئية لألحرف والعالمات
 ١٩ ٢ أجهزة قص ورق لتقسيم االستبيانات لكي ميكن معاجلتها بأجهزة املاسح 

 ٢٠ ١ متنوع
عــامل تشــغيل واحــد لكــل جهــازين ماســحني وعــامل تشــغيل واحــد لكــل          )  ورديــة٢ أشــهر، ٤(عناصــر تشــغيل أجهــزة املاســح    

 جهازي قص ورق
٢١ ٥٦ 

 ٢٢ ٢٤ ) وردية٢ أشهر، ٤ (مشرف على فرق تشغيل أجهزة املاسح
 ٢٣ ٩٦ ) وردية٢ أشهر، ٤( عامل ١٢) ألجل الصور اليت مل تتمكن أجهزة املاسح من استرجاعها(عامل يف إدخال البيانات 

 ٢٤ ٨ ) أشهر٤(مشرف على العاملني أعاله مبعدل مشرف واحد لكل جمموعة 
ــاً مـــن األدلـــة والـــتخزين   ــتبيانات، والـــتحقق يدويـ ــبة  ٩٠: اســـتالم االسـ ــتاج ١٠ يف املائـــة ال تواجـــه مشـــاكل ولكـــن نسـ  يف املائـــة حتـ

 ) أشهر٤( دقائق من وقت العامل ألغراض التصليح ٥ملدة 
٢٥ ١٠ 

 . ميكن أن تزداد التجهيزات إذا كانت االستبيانات تتطلب أكثر من صفحة واحدة لتسجيل بيانات شخص واحد: مالحظة هامة
 

 معاجلة البيانات

 ندالب الكمية الوصف

ــيانات و ٢ ــة البـ ــغري ملعاجلـ ــاندة    ٢ حاســـوب صـ ــبط واملسـ ــام الضـ ــربامج، ومهـ ــتطوير الـ ــغري لـ ــوب صـ  Pentium II 500 حاسـ
MHz Intel) ــة ) أو أقـــوى ــرة  PCIومعماريـ ــيط يف الذاكـ ــم وسـ ــتقائي   ١٢٨، KB 256 ، قسـ ــداول انـ ــرة تـ ــن ذاكـ  ميغابايـــت مـ

)RAM ( 32 ميغابايـــــت وســـــواقة ١,٤٤ غيغابايـــــت، وســـــواقة أقـــــراص مـــــرنة ٨وقـــــرص صـــــلب اســـــتطاعةXCD-ROM)  أو
ــرع ــنافذ)أسـ ــوازي، ١: ، مـ ــل ٢ مـ ــرة   PCI متسلسـ ــوان بذاكـ ــة ألـ ــطحة   ٤ وبطاقـ ــة مسـ ــت، وشاشـ ــم ٠,٢٨( ميغابايـ  ×١٢٨٠ مـ
 ١٠١ بوصة ولوحة مفاتيح حمّسنة ١٥ملونة ) ١٢٠٤

١ ٤ 

 ٢ ٤ طاوالت مكتبية للحواسب
 ٣ ٢ )للحاسب الصغرية ملعاجلة البيانات (APC 1250 smartمصادر كهرباء غري قابلة لالنقطاع من طراز 

 ٤ ١ طابعة ليزر سريعة
 ٥ ٤ طابعات ليزر سريعة

 ٦ ٢ 3COM Etherlink III 3C509 BTPمرباط تباديل للشبكات من طراز 
 ٧ ٤ تركيب كوابل شبكات

 ٨ ١ متنوع
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 مثال على فهرس حمتويات لعقد منوذجي
 لتقدمي نظام ملعاجلة بيانات التعداد

 
 

 

 

 

 

 

 

 مسودة اتفاق

 بني هيئة التعداد

 و
 ]يذكر االسم[ 

 لتوريد نظام ملعاجلة بيانات التعداد
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 ٢٢٩

 فهرس احملتويات

 قضايا عامة  - ١القسم 

 - ١ التفسري
 - ٢ أسبقية الوثائق

 - ٣ تعاقد مبثابة وكيلامل
 - ٤ نطاق التزامات املتعاقد
 - ٥ التزامات هيئة التعداد

 - ٦ التجهيزات اليت يقدمها املتعاقد
 - ٧ التجهيزات اليت تقدمها هيئة التعداد
 - ٨ صيانة املواد اليت تقدمها هيئة التعداد

 - ٩ توريد وإدماج النظام
 - ١٠ خطة املشروع وخطة التنفيذ

 - ١١ قتهما مبواصفات العقدعال
 - ١٢ اليومية

 - ١٣ خدمات إدارة املشروع اليت يقدمها املتعاقد
 - ١٤ حلنة إدارة املشروع
 - ١٥ تقارير سري املشروع

 - ١٦ املدفوعات
 - ١٧ االلتزام بالتمويل غري املشروط  

 - ١٨ ضمان حسن التنفيذ
 - ١٩ حتديد العناصر العاملني

 - ٢٠ حتضري املوقع
 - ٢١ الوصول إىل موقع التركيب
 - ٢٢ الوصول إىل مباين املتعاقد

 - ٢٣  النظام- الكفالة
 - ٢٤  النظام- االختبار والقبول

 - ٢٥ التدريب
 - ٢٦ الوثائق

 - ٢٧ حقوق امللكية الفكرية يف املواد املتعاقد عليها
 - ٢٨ قضايا حقوق امللكية الفكرية

 - ٢٩ املتعاقد من الباطن
 - ٣٠ موظفو املتعاقد
 - ٣١ موظفو الطرفني

 - ٣٢ الضرائب والرسوم والفروض احلكومية



 ٢٣٠

 )تابع( قضايا عامة  - ١القسم 
 - ٣٣ السرية واإلفصاح عن املعلومات

 - ٣٤ رصد املبيعات للحكومة
 - ٣٥ السرية واألمن
 - ٣٦ التعويضات

 - ٣٧ التأمني
 - ٣٨ املسؤولية

 - ٣٩ تفق عليها مسبقاًالتعويضات امل
 - ٤٠ اإلهناء

 - ٤١ األموال القابلة لالسترداد من جانب اهليئة
 - ٤٢ اإلهناء مع التعويض

 - ٤٣ التقّيد بالقوانني
 - ٤٤ القوانني املرعية

 - ٤٥ التفاوت والتنازل
 - ٤٦ متديد املدة

 - ٤٧ تكاليف التأخري
 - ٤٨ املوافقة والتدوين
 - ٤٩ اتتسوية املنازع
 - ٥٠ االتفاق برمته

 - ٥١ سياسة املشتريات بشأن املوردين احملددين
 - ٥٢ اإلخطارات

 - ٥٣ الكفالة بشأن العقد
 - ٥٤ املشروط بشأن اإلفصاح عن املعلومات من جانب املتعاقد

 - ٥٥ املعايري والتقّيد بالنوعية

  اقتناء وتركيب األجهزة - ٢القسم 

 - ٥٦ ٢ جماالت تطبيق القسم
 - ٥٧ التفسري

 - ٥٨ حقوق امللكية واملخاطر
 - ٥٩ مواصفات أجهزة املتعاقد

 - ٦٠ كفاالت األجهزة
 - ٦١ تسليم وتركيب األجهزة
 - ٦٢ اختبار وقبول األجهزة

 



 ٢٣١

 صيانة األجهزة  - ٣القسم 

 - ٦٣  ٣جماالت تطبيق القسم  
 - ٦٤ التفسري 
 - ٦٥ تقدمي خدمات صيانة األجهزة 
 - ٦٦ مدة خدمات الصيانة 
 - ٦٧ معايري خدمات صيانة األجهزة 
 - ٦٨ الصيانة الوقائية 
 - ٦٩ الصيانة العالجية 
 - ٧٠  خدمات صيانة األجهزة– الكفالة 
 - ٧١ مدة الصيانة األساسية 
 - ٧٢ توفر األجهزة واحلد األدىن من التكوين التجهيزي 
 - ٧٣ عياريةتوفر األجهزة واألنظمة دون امل 
 - ٧٤ قطع الغيار، وأنظمة أجهزة االختبار والتشخيص 
 - ٧٥ التغيريات اهلندسية 
 - ٧٦ األوضاع احلافلة باألخطار 
 - ٧٧ نقل األجهزة 
 - ٧٨ سجالت الصيانة 

  برامج احلاسوبودعمراخيص  ت - ٤القسم 

 - ٧٩  ٤جماالت تطبيق القسم 
 - ٨٠ يصنطاق االلتزامات مبقتضى التراخ

 - ٨١ التراخيص
 - ٨٢ مدة الترخيص

 - ٨٣ مواصفات برامج احلاسوب املرخصة من املتعاقد واخلدمات اليت يقدمها
 - ٨٤ رسوم الترخيص وفروضاته

 - ٨٥ تسليم وتركيب برامج احلاسوب املرّخصة
 - ٨٦ اختبار وقبول برامج احلاسوب املرخصة

 - ٨٧ كفاالت برامج احلاسوب املرخصة
 - ٨٨ بيئة العمل املنصوص عليها

 - ٨٩ تنفيذ الترخيص
 - ٩٠ خدمات الدعم

 - ٩١ خدمات برامج احلاسوب
 - ٩٢ التحديثات واإلصدارات اجلديدة

 - ٩٣ محاية وأمن برامج احلاسوب املرخصة
 - ٩٤ حتويل الترخيص

 - ٩٥ رمز املصدر أو النقل



 ٢٣٢

  تطوير برامج احلاسوب - ٥القسم 

 - ٩٦  ٥بيق القسم جماالت تط
 - ٩٧ نطاق خدمات وضع برامج احلاسوب
 - ٩٨ مواصفات برامج احلاسوب املوضوعة

 - ٩٩  املواصفات التفصيلية لتصاميم برامج احلاسوب
 - ١٠٠ تطوير برامج احلاسوب املوضوعة

 - ١٠١ تسليم وتركيب برامج احلاسوب املطورة
 - ١٠٢ بيانات اختبار القبول

 - ١٠٣ ول برامج احلاسوب املطورةاختبار وقب
 - ١٠٤ تنفيذ خدمات برامج احلاسوب

 - ١٠٥ كفاالت برامج احلاسوب املطورة
 - ١٠٦ بيئة العمل املنصوص عليها

 - ١٠٧ اخلدمات املساندة
 - ١٠٨ وثائق برامج احلاسوب املطورة

 - ١٠٩ رمز املصدر

 خدمات ترحيل البيانات  - ٦القسم 

 - ١١٠  ٦لقسم جماالت تطبيق ا
 - ١١١ بيانات هيئة التعداد املزمع ترحيلها

 - ١١٢ تقدمي املتعاقد خلدمات ترحيل البيانات
 - ١١٣ اختبار البيانات املرّحلة

 - ١١٤ رمز املصدر بشأن ترحيل البيانات
 - ١١٥ كفالة ترحيل البيانات



 ٢٣٣

 جداول 
 

 مواصفات وظائف هيئة التعداد  -  ١
 يومية  -  ٢
 تفاصيل االتفاق  -  ٣
 قائمة األجهزة اليت يقدمها املوّرد وأسعارها  -  ٤
  هلاقائمة املواد اليت تقدمها هيئة التعداد ويستلمها املتعاقد بصفته وكيالً  -  ٥
  هلاقائمة املواد اليت تقدمها هيئة التعداد وال يستلمها املتعاقد بصفته وكيالً  -  ٦
 خطط املشروعات  -  ٧
 ة التنفيذخط  -  ٨
 اختبار القبول  -  ٩

 املتعاقدون من الباطن املنصوص عليهم  - ١٠
 التصريح القانوين من جانب املتعاقد من الباطن  -  ١١
 املسؤولية العامة والتأمني اآلخر ذو الصلة  -  ١٢
 االلتزامات املالية غري املشروطة  - ١٣
 ضمان حسن التنفيذ  -  ١٤
 رية يف املواد املتعاقد عليهاحقوق امللكية الفك  -  ١٥
 وثيقة السرية، واألمانة وملكية حقوق امللكية الفكرية  -  ١٦
 اتفاق نقل امللكية  -  ١٧
 آلية تغيري األسعار، ورسوم وفروضات الترخيص  -  ١٨

 
 .هذا املثال من تقدمي مكتب اإلحصاء األسترايل: مالحظة
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 أمثلة على مناذج االستبيان التعدادي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
وفّرت املكاتب اإلحصائية لألرجنتني، وبونسوانا، ونيوزيلندا،  
وجنوب أفريقيا، وأوروغواي أمثلة عل االستبيانات التعدادية املستعملة    

 .يف أحدث التعدادات
 
 


