ST/ESA/STAT/SER.M/67/Rev.2

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
شعبة اإلحصاءات

ورقات إحصائية		

السلسة ميم ،العدد /67التنقيح 2

مبـادئ وتوصيـات
لتعدادات السـكان
واملسـاكن
التنقيح 2

asdf

األمم املتحدة
نيويورك2009 ،

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
تمثِّل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمانة العامة لألمم المتحدة نقطة تقاطع مهمة بين
السياسات العالمية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية وبين العمل الذي يجري على الصعيد
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ومساعدة تلك الحكومات ،من خالل المساعدة التقنية ،على بناء القدرات الوطنية.
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تصدير
صدرت أول مجموعة من المبادئ والتوصيات لتعدادات السكان والمساكن في  1958بنا ًء على
طلب اللجنة اإلحصائية باألمم المتحدة استجابة إلى الحاجة إلى وضع معايير دولية تكون أساسا ً

يستند إليه أول برنامج عالمي لتعدادات السكان والمساكن.
وعىل مر السنني دأبت ُشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة عىل القيام بدور محوري يف تنسيق
الربنامج العاملي ،وذلك عن طريق إصدار ومراجعة التوصيات الدولية التي تق ِّدم املساعدة
التقنية للبلدان يف عمليات التعداد وعن طريق تجميع ونرش بيانات التعدادات من مختلف البلدان
واملناطق .وقد صدرت آخر توصيات بشأن التعدادات العاملية يف  1998بعنوان مبادئ وتوصيات
لتعدادات السكان واملساكن ،التنقيح .1 1
ومن أجل الربنامج العاملي لدورة تعدادات السكان واملساكن لعام  2010طلبت اللجنة
اإلحصائية يف دورتها السادسة والثالثني  2من شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة ،عن طريق فريق
خرباء األمم املتحدة املعني بالربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام  ،2010امليض يف
عملها يف مراجعة وتحديث مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن.
ومن أجل تنقيح املبادئ والتوصيات ،أنشأ فريق الخرباء فريق صياغة ،كما أنشأ األفرقة
العاملة واألفرقة الفرعية التقنية التالية( :أ) الفريق العامل املعني بتحديد املعايري واألُطر ومجموعة
أساسية من النواتج ،ويضم ’1‘ :الفريق الفرعي التقني املعني بإحصاءات الهجرة الداخلية
والدولية ’2‘ ،الفريق الفرعي التقني املعني باألداء البرشي واإلعاقة ’3‘ ،الفريق الفرعي التقني
املعني بتحديد مجموعة أساسية من النواتج والجداول للنرش الدويل ’4‘ ،الفريق الفرعي التقني
املعني بمواضيع تعداد املساكن؛ (ب) الفريق العامل املعني بتخطيط وإدارة التعدادات ،وهو يضم
‘ ’1الفريق الفرعي التقني املعني بجمع املعلومات املتكاملة ونرشها ’2‘ ،الفريق الفرعي التقني
املعني بالتصاميم البديلة؛ (ج) الفريق العامل املعني بالدعاية للتعدادات :إبراز القيمة للعيان.
وعالوة عىل ذلك تم إنشاء نظام للتبادل الربيدي اإللكرتوني ومنتدى إلكرتوني تفاعيل عن
طريق الشبكة ،وهما أداتان أنشأتهما ُشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة من أجل تيسري االتصال
بني أعضاء األفرقة العاملة واألفرقة الفرعية التقنية.
ويف إطار عملية التنقيح قامت ُشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة بتنظيم ثالثة اجتماعات
لفريق الخرباء ،وعىل أساس املناقشات واملداوالت التي جرت يف تلك االجتماعات  3تم االنتهاء من
إعداد الصيغة النهائية للتنقيح الثاني ملرشوع املبادئ والتوصيات لتعدادات السكان واملساكن،
من أجل عرضها عىل اللجنة اإلحصائية باألمم املتحدة.
ويف هذا التنقيح الثاني للمبادئ والتوصيات لتعدادات السكان واملساكن تم إدخال عدة
تغيريات فنية .فعىل سبيل املثال يحتوي التنقيح الثاني عىل مقدمة تؤكد عىل أهمية التعداد .ثم إن
التوصيات لجولة تعدادات  2010موجَّ هة بشكل أكرب نحو النتائج ،وتم فيها التوصية بمجموعة
من الجداول عن خصائص السكان واملساكن مطلوب من جميع اإلدارات اإلحصائية أو إدارات
التعداد الوطنية إعدادها مرة عىل األقل أثناء جولة تعداد  .2010وتؤكد التوصيات كذلك عىل
أهمية ورضورة جمع وتقديم البيانات الفوقية باعتبارها عنرصا ً ال غنى عنه من أجل التفسري
الدقيق لنتائج التعداد.
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وفضالً عن ذلك تشتمل التوصيات َّ
املنقحة عىل فرع يصف ُنهجا ً بديلة مختلفة لتوليد
البيانات التي يجري جمعها عادة من خالل ال ُنهج التقليدية املتبعة يف إحصاءات تعدادات السكان
واملساكن .ومع ذلك ،وبالنظر إىل أن التجربة التشغيلية لبعض هذه ال ُنهج ال تزال محدودة ،فإن
ُشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة تضع يف خدمة املستعملني موقعا ً عىل الشبكة يصف التجارب
الوطنية مع مختلف النُهج أثناء جولة تعداد .4 2010
وتم تنقيح تعريف “محل اإلقامة املعتاد” بحيث يشتمل عىل بُعد زمني .وتتضمن
املنقحة أيضا ً تصنيفا ً جديدا ً للوحدات السكنية ،وكذلك عىل تصنيف أكثر تفصيالً
التوصيات َّ
للمؤسسات باعتبارها أماكن سكن جماعية .وتشتمل املبادئ والتوصيات لتعدادات السكان
واملساكن ،التنقيح  ،2أيضا ً عىل عدة تغيريات تتعلق بتوصيف بعض مواضيع تعدادات السكان
واملساكن باعتبارها أساسية أو غري أساسية .ويف هذا الصدد فإن بعض املواضيع التي كانت
تعترب يف السابق أساسية أصبحت غري أساسية ،والعكس صحيح ،كما أُضيفت بعض املواضيع
األساسية الجديدة إىل التوصيات.
وأخريا ً فقد أُخذ يف االعتبار يف تنقيح املبادئ والتوصيات لتعدادات السكان واملساكن آخر
تنقيح لنظام الحسابات القومية ( )1993وتحديثات النظام التي نُرشت حتى عام ،5 2004
وكذلك التصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحة  6الذي أصدرته منظمة الصحة العاملية.
ونظرت اللجنة اإلحصائية يف دورتها الثامنة والثالثني يف عام  2007يف مرشوع املبادئ
والتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،التنقيح  ،2واعتمدته .وطلبت اللجنة أيضا ً من األمانة
العامة لألمم املتحدة نرش التوصيات واملبادئ .7
ويمكن الرجوع إىل املنشورات واألوراق التالية الصادرة عن اللجان اإلقليمية لالطالع عىل
توجيهات مفيدة بشأن عمليات التعداد فيما يتعلق ببلدان كل منطقة:
(أ) اللجنة االقتصادية ألوروبا والمكتب اإلحصائي للجماعة األوروبية ،توصيات مؤتمر
خبراء اإلحصاء األوروبيين بشأن تعداد السكان والمساكن لعام 8 2010؛
(ب) اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ“ ،تقرير اجتماع فريق
الخبراء المعني ببرنامج التعداد اإلقليمي لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية
آلسيا والمحيط الهادئ 28 - 27 ،تشرين الثاني/نوفمبر  ،2006بانكوك،
تايلند”  9و“تعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية عن طريق ترويج جولة تعدادات
السكان والمساكن لعام 10 ”2010؛
(ج) اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي “أمريكا الالتينية:
الجوانب المفاهيمية لتعدادات عام ( 2000ندوة تعدادات  :2000تصميم مفاهيمي
ومواضيع للبحث في أمريكا الالتينية)”  11و“أمريكا الالتينية :الدروس المستفادة
من تعدادات السكان في جولة  :2000النتائج األساسية المستقاة من االستقصاء
الذي قام به مكتب اإلحصاءات في عام 12 ”2003؛
(د) اللجنة االقتصادية ألفريقيا “مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان والمساكن في
أفريقيا  -إضافة إلى مبادئ وتوصيات األمم المتحدة لتعدادات السكان والمساكن،
التنقيح 13 ”2؛
(هـ) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)“ :تقرير عن أنشطة فرقة العمل
التابعة لإلسكوا بشأن تعدادات السكان والمساكن ،بيروت 9 - 7 ،تشرين الثاني/
نوفمبر  14 ،”2006و“تقرير اجتماع فرقة العمل بشأن تعدادات السكان والمساكن
لعام  ،2010القاهرة 13 - 12 ،تشرين الثاني/نوفمبر .15 ”2005

هـ

شكر

تود ُشعبة اإلحصاءات التنويه بمساهمات أعضاء األفرقة العاملة واألفرقة الفرعية التقنية التابعة
لفريق الخبراء المعني بالبرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن ،2010 ،الذين شاركوا في
وضع واستعراض “مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان والمساكن ،التنقيح  ،”2ونخص بالشكر
أعضاء ورئيس لجنة الصياغة على جهودهم في االستعراض النهائي لمشروع التوصيات.
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مقدمة
إن رأس المال البشري هو أهم رأس مال يمتلكه أي مجتمع .ومن المهام األساسية ألي حكومة
حديثة معرفة حجم ونوعية رأس المال البشري هذا على مستوى المناطق الصغيرة والمناطق
اإلقليمية وعلى المستوى الوطني.
وباإلضافة إىل اإلجابة عىل السؤال “كم يبلغ عددنا؟” هناك حاجة إىل اإلجابة عىل سؤال آخر
هو “من نحن؟” من حيث التوزيع العمري وتوزيع الجنسني واملستوى التعليمي واملهني والنشاط
االقتصادي وغري ذلك من الخصائص األساسية ،عالوة عىل اإلجابة عىل السؤال “أين نعيش؟” من
حيث املساكن والوصول إىل املاء العذب وتو ُّفر املرافق األساسية والوصول إىل اإلنرتنت .واإلجابة
عىل هذه األسئلة تو ِّفر الشكل العددي لألمة ،وهو أمر ال غنى عنه لعملية اتخاذ القرارات عىل
جميع املستويات عىل ضوء الواقع والشواهد ،كما أنه ال غنى عنه من أجل تحقيق ورصد األهداف
اإلنمائية لأللفية ،املتفق عليها عامليا ً واملعتمدة دولياً.
ولدى بعض الدول القدرة عىل إخراج تلك الصورة العددية للمناطق الصغرية من السجالت
اإلدارية أو من خالل مجموعة من مصادر املعلومات .ولكن الغالبية العظمى من الدول تنتج هذه
البيانات الخاصة بالسكان واملساكن عن طريق إجراء تعداد تقليدي ،وهذا من حيث املبدأ يغطي
جميع أنحاء البلد ،ويصل إىل كل بيت ويتيح معلومات عن كل فرد خالل فرتة زمنية محدَّدة
قصرية نسبياً.
والتعدادات بشكلها التقليدي هي من أصعب املهام التي تقوم بها الدولة يف وقت السلم
وأضخمها .فهي تتطلب وضع خريطة تفصيلية لجميع أنحاء البلد ،وتعبئة وتدريب جيش من
العدَّادين ،والقيام بحملة دعائية ضخمة ،واملرور عىل جميع البيوت وجمع معلومات عن األفراد،
وجمع كمية ضخمة من استمارات التعداد بعد ملئها ،وتحليل البيانات ونرشها.
ويف معظم الحاالت يعترب التعداد التقليدي فرصة لتعبئة البلد وإبراز األنشطة اإلحصائية.
فالتعداد يتيح لكثري من الناس الفرصة الوحيدة التي تصل إليهم فيها الدولة وتسألهم أسئلة
معيَّنـة .ثم إن إجراء التعداد بنجاح يعترب إنجازا ً وطنيـا ً يف كثري من البلدان.
رسية هو أمر حاسم يف نجاح أي تعداد .ولذلك ال بد من أن يكون واضحا ً أن
وضمان ال ِّ
الغرض الوحيد من جمع البيانات الفردية هو إعداد إحصاءات ،وأن املعلومات الفردية لن يجري
نرشها ولن تكون لها صلة غري إحصائية بأي من السجالت املوجودة يف قواعد بيانات الحكومة
*
أو مجموعات البيانات .والواقع أن املبدأ السادس من املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية
ينص عىل أنه يتعني إضفاء الرسية التامة عىل البيانات املتعلقة باألفراد ،التي تجمعها الوكاالت
اإلحصائية ألغراض إعداد اإلحصاءات ،سوا ًء تعلقت بأشخاص طبيعيني أو اعتباريني ،ويتعينَّ
استخدامها قرصا ً يف األغراض اإلحصائية.
وتويص األمم املتحدة بأن تقوم جميع البلدان واملناطق يف العالم بإعداد إحصاءات تفصيلية
للسكان واملساكن ولجميع األماكن الصغرية مرة عىل األقل خالل الفرتة  ،2014 - 2005يف
نحو العام  .2010ويعني هذا يف الكثري من البلدان إجراء تعداد تقليدي ،ولذلك ِّ
تركز املبادئ

*

الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي
واالجتماعي ،1994 ،امللحق رقم 9
( ،)E/1994/29الفصل الخامس.
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والتوصيات لتعدادات السكان واملساكن عىل التعداد التقليدي ،ويف الوقت نفسه تصف كذلك ُنهجا ً
أخرى إلنتاج إحصاءات ُيعتمد عليها بشأن السكان واملساكن.
ويعترب تعداد السكان واملساكن أحد األركان الرئيسية لجمع املعلومات حول عدد من
خصائص السكان يف البلد .ويمثِّل تعداد السكان واملساكن جزءًا من نظام إحصائي وطني
متكامل قد يشتمل عىل تعدادات أخرى (كالتعداد الزراعي مثالً) وعىل دراسات استقصائية
وسجالت وملفات إدارية .ويقدِّم التعداد عىل فرتات منتظمة بيانات خط األساس لعدد السكان
عىل املستوى الوطني وعىل املستويات املحلية .وبالنسبة لألماكن الجغرافية الصغرية أو التجمعات
السكانية الصـغرية قد يمثِّل التعداد مصدر املعلومات الوحيد عن خصائص اجتماعية وديمغرافية
واقتصادية معيَّنة .ويمثل التعداد لكثري من البلدان إطارا ً متينا ً لوضع أُطر املعاينة.

الجزء األول

الجوانب العملية لتعدادات السكان واملساكن

5

الفصل األول

األدوار الرئيسية للتعداد
من املعرتف به عامليا ً أن عملية صنع القرار القائمة عىل أساس الشواهد الواقعية
1-1
هي من األركان األساسية لإلدارة الكفؤة للشؤون االقتصادية واالجتماعية والحكم الرشيد بشكل
عام يف مجتمعات اليوم .ولذلك فإن إعداد إحصـاءات سليمة ودقيقة وحسـنة التوقيت هو أمر
مفصلة
ال غنى عنه يف هذا النموذج .واألساس الذي تقوم عليه تلك البيانات هو إعداد إحصاءات
َّ
للمناطق الصغرية والتجمعات السكانية الصغرية .ودور تعداد السكان واملساكن هو جمع هذه
اإلحصاءات التفصيلية عن السكان واملساكن يف األماكن الصغرية ،وتجهيزها ونرشها ،وعن تكوين
هؤالء السكان وخصائصهم وتوزيعهم املكاني وتنظيمهم (يف أُرس عائلية أو معيشية) .وتجرى
التعدادات بشكل دوري يف معظم بلدان العالم ،وقد لقيت قبوال ً عىل الصعيد الدويل منذ نهاية
القرن التاسع عرش حني أوىص املؤتمر اإلحصائي الدويل بأن تقوم جميع البلدان يف العالم بإجراء
تلك التعدادات .ومنذ عام  1958واألمم املتحدة تساند بنشاط إجراء تعدادات للسكان واملساكن،
عن طريق تجميع مبادئ وتوصيات لتعداد السكان واملساكن.
ولتعدادات السكان واملساكن أدوار كثرية سنتطرق إليها بالتفصيل يف هذا
2-1
التنقيح ملبادئ وتوصيات تعدادات السكان واملساكن ،ونربز منها هنا األدوار األساسية التالية:
(أ) لتعداد السكان والمساكن دور أساسي في اإلدارة العامة .إذ تستخدم نتائج التعداد
كمرجع أساسي في ضمان التوزيع العادل للثروة والخدمات الحكومية والتمثيل
على مستوى البلد :مثل توزيع وتخصيص األموال الحكومية بين مختلف المناطق
والتقسيمات اإلدارية من أجل التعليم والخدمات الصحية ،كما تستخدم في تحديد
الدوائر االنتخابية على المستويين الوطني والمحلي وفي قياس أثر التنمية الصناعية،
وغير ذلك كثير .ويكاد يكون من المستحيل االتفاق على أولويات وطنية ما لم تكن
قائمة على أساس التعدادات السكانية .وهناك طائفة واسعة من المستفيدين من
نتائج التعداد ،إذ تستعملها الشركات وقطاع األعمال واألوساط األكاديمية والمجتمع
المدني واألفراد ،كما يرد وصفه في الفقرة 23 - 1؛
(ب) وللتعداد دور أساسي في جميع عناصر النظام اإلحصائي الوطني ،بما في ذلك
المكونات االقتصادية واالجتماعية .وتستخدم إحصاءات التعداد باعتبارها أرقام
خط األساس من أجل التجميع اإلحصائي أو كإطار للمعاينة في الدراسات
االستقصائية بالعينة .ويعتمد النظام اإلحصائي الوطني اليوم في كل البلدان تقريبا ً
على الدراسات االستقصائية بالعينة من أجل الحصول على بيانات تتسم بالكفاءة
ويمكن االعتماد عليها .وفي حالة عدم وجود إطار للمعاينة مشتق من تعدادات
السكان والمساكن ،يواجه النظام اإلحصائي الوطني صعوبات شديدة في تقديم
إحصاءات رسمية يعتمد عليها الستخدام الحكومة والجمهور.
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(ج) والمهمة األساسية للتعداد هي توليد إحصاءات عن األماكن الصغيرة والتجمعات
السكانية الصغيرة دون أخطاء تذكر ناتجة عن المعاينة .واإلحصاءات الخاصة
بالمناطق الصغيرة مفيدة في حد ذاتها ،ولكن أهميتها تتضح بشكل أكبر في
استخدامها في إنتاج إحصاءات عن أي وحدة جغرافية ذات حدود غير مرسومة
بشكل محدد .فعلى سبيل المثال عند التخطيط إلقامة مدرسة ،من الضروري وجود
بيانات عن توزيع األطفال في منطقة المدرسة حسب السن ،وقد تختلف حدود هذه
المنطقة عن الحدود اإلدارية .ويمكن أيضا ً استخدام البيانات الخاصة بالمناطق
الصغيرة الناتجة عن التعداد بشكل تجميعي للحصول على إحصاءات تقريبية عن
منطقة طبيعية ال تتفق حدودها بالضرورة مع الحدود اإلدارية (مثالً خط تقسيم
مياه أو مناطق زراعية) .ولما كانت بيانات التعداد يمكن تبويبها ألي منطقة
جغرافية فمن الممكن إنتاج اإلحصاءات المطلوبة بشكل يتسم بمرونة كبيرة .وتلك
المرونة في بيانات التعداد ذات قيمة كبيرة للقطاع الخاص في تطبيقاته ،ومنها
تخطيط األعمال وتحليل األسواق؛
(د) وتستخدم نتائج التعداد كبيانات خط أساس في األبحاث والتحليالت .واإلسقاطات
السكانية هي من أهم النواتج التحليلية القائمة على أساس بيانات التعداد.
واإلسقاطات السكانية للمستقبل هي من الحاجات األساسية التي تحتاجها جميع
القطاعات العامة والخاصة.
وباإلضافة إىل األدوار املذكورة أعاله يعترب من الرضورات الحيوية إنتاج
3-1
إحصاءات تفصيلية عن املناطق الصغرية والتجمعات السكانية الصغرية باعتبارها اللبنات التي
َّ
املفضلة لدى غالبية الدول يف الربنامج
تقوم عليها اإلدارة الرشيدة عىل جميع املستويات .والوسيلة
العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام  2010هي تجميع هذه اللبنات من خالل إجراء تعداد
للسكان واملساكن ،وذلك بالقيام بالعد الفعيل الفردي العام يف وقت واحد لجميع األفراد يف حدود
الدولة .وقد تختار بعض الدول مناهج بديلة ،إالّ أنه ال بد من أن تسفر جميع هذه األساليب عن
نتائج متطابقة :أي إحصاءات تفصيلية للمناطق الصغرية والتجمعات السكانية الصغرية يف
نفس اللحظة من الزمن.
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الفصل الثاني

تعاريف تعدادات السكان واملساكن وخصائصها
األساسية واستعماالتها
ألف  -التعاريف
-1

تعداد السكان

تعداد السكان هو مجمل عملية جمع البيانات الديمغرافية واالقتصادية
4-1
واالجتماعية التي تخص ،يف فرتة زمنية معيَّنة ،جميع األشخاص يف البلد أو يف جزء محدَّد منه
تحديدا ً دقيقاً ،وتصنيف هذه البيانات وعرضها وتحليلها ونرشها أو توزيعها بشكل آخر.
والسكان عنرص أسايس إلنتاج الثروة املادية وتوزيعها .ولكي يتسنى تخطيط
5-1
وتنفيذ تنمية اقتصادية واجتماعية ونشاط إداري أو بحث علمي ال بد من وجود بيانات تفصيلية
موثوق بها عن حجم السكان وتوزيعهم وتكوينهم .وتعداد السكان هو املصدر الرئييس لهذه
اإلحصاءات األساسية .وتشمل هذه اإلحصاءات السكان املستقرين وكذلك األشخاص عديمي
املأوى والجماعات ال ُّرحل .وينبغي أن تتـيح البيانات الناتجة عن تعداد السكان إيضاحات
وتحليالت يف شكل إحصاءات عن األشخاص واألُرس املعيشية وعن طائفة واسعة من الوحدات
الجغرافية التي ترتاوح ما بني البلد يف جملته واملحليات الصغرية أو مجموعة منازل يف املدن.

-2

تعداد المساكن

تعداد املسـاكن هو مجمل عمليـة جمع البيـانات التي تخص كل أماكن
6-1
ً
ً
السكن  1وشاغليها يف البلد أو يف جزء محدَّد منه تحديدا دقيقا ،يف فرتة زمنية معيّنة ،وتصنيف
تلك البيانات اإلحصائية وعرضها وتحليلها ونرشها أو توزيعها بشكل آخر.
ويجب أن يقدِّم التـعداد معلومات عن املوجود من الوحدات السـكنية وعن
7-1
الخصائص واملرافق اإلنشائية التي لها أثر يف الحفاظ عىل الخصوصية والصحة وتهيئة أحوال
واف من البيانات الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية
معيشية عادية لألرسة ،ويجب جمع قدر ٍ
تو ِّفر وصفا ً لألحوال السكنية ،وتوفر أيضا ً بيانات خط األساس الالزمة لتحليل أوجه القصور يف
املساكن ولدراسة إمكانية اتخاذ إجراءات عالجية .ويف هذا الصدد غالبا ً ما تستخدم البيانات التي
يتم الحصول عليها كجزء من تعداد السكان ،بما يف ذلك بيانات األشخاص عديمي املأوى ،لعرض
وتحليل نتائج تعداد املساكن.

1

لالطالع عىل تعريف “أماكن السكن”
انظر الفقرة .412 - 2
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8

باء -

المالمح األساسية

املالمح األساسية لتعدادات السكان واملساكن هي العد الفردي والشمولية يف
8-1
منطقة محدَّدة والتزامن والدورية املحدَّدة.

-1

العد الفردي

يعني مصطلح “التعداد” إجراء ع ّد منفصل لكل فرد وكل وحدة سكنية وتسجيل
9-1
خصائص أولئك األفراد وتلك املساكن ٍّ
كـل عىل حدة .وبهذه الطريقة وحدها يمكن إجراء تصنيف
متقاطع للبيانات املتعلقة بمختلف الخصائص .ويمكن تلبية رشط العد الفردي عن طريق جمع
املعلومات ميدانيـاً ،أو اسـتخدام املعلومات التي تحتوي عليها السـجالت اإلدارية ذات الصـلة
أو مجموعات تلك السجالت ،أو بالجمع بني الطريقتني.

-2

الشمولية في منطقة مح َّددة

 10-1ينبغي أن يغطي التعداد منطقة محدَّدة بدقة (مثل البلد بكامله أو جزء محدَّد
منه تحديدا ً دقيقاً) .وينبغي أن يشمل تعداد السكان كل شخص حارض و/أو مقيم يدخل يف
نطاق التعداد .ويتوقف ذلك عىل نوع العد السكاني املطلوب .وال يعني ذلك عدم استخدام تقنيات
املعاينة للحصول عىل البيانات أو عىل خصائص معيَّنة ،برشط أن يكون تصميم العينة متفقا ً مع
حجم املنطقة املطلوب جمع بيانات عنها وتبويبها ،ومع درجة التفصيل يف الجداول املتقاطعة
التي يراد إعدادها.

-3

التزامن

 11-1ينبغي عد كل شخص وكل وحدة سكنية باالستناد قدر اإلمكان إىل نفس النقطة
الزمنية املحدَّدة تحديدا ً دقيقاً ،وينبغي أن تشري البيانات املج َّمعة إىل فرتة مرجعية محدَّدة تحديدا ً
دقيقاً .غري أنه ال يشرتط أن تتطابق الفرتة الزمنية املرجعية لكل البيانات التي يتم جمعها ،وإن
كانت الفرتة الزمنية املرجعية ملعظم البيانات هي يوم التعداد ،ولكن قد توجد بعض الحاالت التي
تشري إىل فرتة تسبق التعداد.
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الدورية المح َّددة

 12-1ينبغي إجراء التعدادات عىل فرتات زمنية منتظمة بما يتيح معلومات قابلة
للمقارنة يف تتابع ثابت .ومن شأن إجراء سلسلة من التعدادات عىل فرتات زمنية منتظمة أن
يتيح تقييم املايض ووصف الحارض وتقدير املستقبل بدقة .ويوىص بإجراء تعداد وطني كل 10
سنوات عىل األقل .وقد تجد بعض البلدان رضورة إلجراء تعدادات عىل فرتات أقرب بسبب رسعة
التغيرُّ ات الكبرية يف السكان أو يف ظروف املساكن.
الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية
 13-1وتزداد أهمية بيانات التعدادات ألي بلد عىل ُ
إذا كان من املمكن مقارنتها بنتائج التعدادات التي تجرى يف البلدان األخرى يف نفس الوقت
تقريباً .لذلك ُيقرتح عىل البلدان إجراء التعداد يف السنوات التي تنتهي بصفر أو يف أقرب وقت
لتلك السنوات قدر اإلمكان .ومن الواضح أن هناك اعتبارات قانونية وإدارية ومالية وغريها قد
ِّ
املتعذر عىل بلد ما االلتزام بالنمط الدويل يف موعد إجراء التعداد .ولذلك ينبغي يف تحديد
تجعل من
ً
تاريخ التعداد إعطاء العوامل الوطنية هذه وزنا أكرب من الوزن الذي ُيعطى الستصواب التزامن
الدويل.
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جيم  -األهداف االستراتيجية
 14-1ينبغي أن تتضمن خطط إجراء التعداد القيام يف وقت ِّ
مبكر بإعداد مجموعة
من األهداف والغايات االسرتاتيجية التي تستخدم لتوجيه عملية تنفيذ الخطط ووضع املعايري،
ووضع مجموعة بيانات خط األساس التي تستخدم يف قياس نتائج التعداد من أجل تحديد مدى
نجاح التعداد .ويف األحوال املثىل يكون املنطلق لوضع املبادئ التوجيهية هو جمع املعلومات
املستقاة من تقييمات خربات التعدادات السابقة ومن فهم احتياجات املستعمِل للمعلومات التي
يتيحها التعداد ،ومن تقييم التغيريات الحاصلة يف املجتمع والتكنولوجيا .إالّ أنه يصعب يف الواقع
العميل الحصول عىل بعض تلك املعلومات ،وأحيانا ً ينتج عنها توجيهات متضاربة .ومع ذلك فإن
هذه األهداف يمكن استخدامها للمساعدة يف تخطيط العنارص األساسية للعملية .ومع أن األهداف
االسرتاتيجية للتعداد ترتبط بخصوصية كل بلد وتختلف باختالف الظروف املحلية ،فإنه يمكن
وصفها تحت البنود التالية :مضمون التعداد ،واألثر عىل الجمهور والعاملني يف التعداد ،وإخراج
نتائج التعداد ،وفعالية التكلفة.
 15-1مضمون التعداد :هدف التعداد هو ضمان أن تكون املواضيع مناسبة لتلبية
االحتياجات التي يعرب عنها املستعملون ،مع مراعاة عامل فعالية التكاليف .أما األهداف الفرعية
تحت هذا العنرص فهي( :أ) التشاور املناسب مع املستعملني الحاليني واملحتملني يف جميع املراحل،
(ب) وضع معايري للموثوقية قابلة للقياس تدخل فيها وجهات نظر املستعملني بشأن األولويات،
(ج) إجراء اختبار مناسـب للمواضيع الجديدة للتح ُّقق من نجاح جمع البيانات بشأنها وتوفري
نتائج يعتمد عليها.
 16-1األثر عىل الجمهور وعىل العاملني يف التعداد :الهدف هو أن تكون كل جوانب
عمليات جمع البيانات ونرش النتائج مقبولة للجمهور ومتفقة تماما ً مع املعايري القانونية
واف بأهداف التعداد
واألخالقية لحماية رسية الردود الفردية .وينبغي إعالم الجمهور عىل نحو ٍ
ومضامينه وأساليبه ،وكذلك بحقوق الجمهور يف التعداد وواجباته نحو التعداد .ويجب كذلك أن
يكون جميع العاملني يف التعداد عىل إدراك تام بمسؤولياتهم .أما األهداف الفرعية فيمكن تحديد
املسائل التالية من بينها( :أ) الحفاظ عىل سالمة ورسية االستمارات اململوءة والسجالت األخرى
التي تحتوى عىل معلومات شخصية( ،ب) التح ُّقق من وجود أكرب دعم ممكن من الجمهور لكل
جوانب التعداد( ،ج) إتاحة النواتج الخاصة التي يطلبها املستعمِل بطريقة تراعي الحفاظ عىل
رسية املعلومات الشخصية والتق ُّيد باملعايري الثابتة للموثوقية بشـأن الكشف عن البيانات،
وتنفيذ السياسات الرامية إىل كفالة تيسري حصول جميع املستعملني عىل نتائج التعداد.
 17-1إخراج نتائج التعداد :الهدف هو إخراج نواتج التعداد والخدمات املنبثقة
عنها وتلبية الطلبات القانونيـة واحتياجات املسـتعملني وفقا ً ملعايري محدَّدة للنوعية ولجدول
زمني محدَّد مسبقاً .ومن األهداف الفرعية ما ييل( :أ) إخراج النواتج بأدنى حد من األخطاء بما
يناسب األغراض التي تستخدم البيانات من أجلها( ،ب) تقديم نواتج معيارية للنتائج والخدمات
الرئيسـية بما يلبي طلبات املسـتعملني من النواتج( ،ج) توفري إمكانية الوصـول إىل النواتج،
(د) استعمال القواعد الجغرافية املناسـبة لجمع البيانات وفهرستها من أجل إخراج النواتج،
(هـ) تحسني أساليب العد وخاصة يف املناطق الصعبة عمالً عىل تقليل مستوى ضعف التغطية
وخطأ اإلجابة( ،و) تحسني أساليب التقييم وطرق تقديم النواتج إىل املستعملني( ،ز) وضع
معايري للنوعية واألهداف.
 18-1فعالية التكلفة :الهدف هو التخطيط للتعداد وتنفيذه بأقل تكلفة ممكنة بما
يتفق ومتطلبات املضمون والنوعية .ومن األهداف الفرعية ما ييل (أ) حرص البيانات بقدر أكرب
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من الفعالية( ،ب) استخدام ُنظم معالجة كفؤة ورسيعة وموثوق بها وغري مع َّقدة بأكثر مما
ينبغي( ،ج) التعاقد مع جهات خارجية إلنجاز أجزاء مناسبة من العملية حيث تقتيض فعالية
التكلفة ذلك وبما يتفق مع األهداف االسرتاتيجية األخرى ،وال سيما الحاجة إىل الحفاظ عىل ثقة
الجمهور يف رسية البيانات التي يديل بها األفراد( ،د) البحث عن مصادر محتملة لتمويل بديل،
وإذا استدعى األمر وضع مقرتحات من أجل اسرتداد التكاليف وتوليد الدخل( ،هـ) استخدام
املخصصة للتطوير استخداما ً كفؤا ً باستحداث ُنظم أ ّولية تستطيع مواكبة التغيرُّ  ،وتعمل
املوارد
َّ
عىل تحقيق اآلمال املعقودة عىل ال ُنظم النهائية.
 19-1ويمكن االستفادة من هذه األهداف باعتبارها خط األساس لتقييم احتياجات
املستعمل ،وقد ُتدخل أيضا ً كجزء أسايس يف ُنظم للتقييم يمكن استخدامها ،مع إعطاء ترجيحات
مناسبة ،يف املقارنة بني الخيارات واستعراضها.

دال  -استعماالت بيانات التعداد ضمن برنامج متكامل لجمع البيانات
وتصنيفها
 20-1تعدادات السكان واملساكن هي وسيلة رئيسية لجمع إحصاءات أساسية عن
السكان واملساكن كجزء من برنامج متكامل لجمع البيانات وتصنيفها يهدف إىل توفري مصدر
شامل للمعلومات اإلحصائية الالزمة لتخطيط التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ولألغراض
اإلدارية ،ولتحسني األحوال يف املستوطنات البرشية ،ولألغراض البحثية ،ولالستعماالت التجارية
وغريها.

2

انظر عىل سبيل املثال دليل املؤرشات
االجتماعية ،دراسات يف الطرق ،العدد
( 49منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.)E.89.XVII.6 :

3

لالطالع عىل مناقشة أوسع لكثري من
املسائل التقنية واملتصلة بالسياسة
العامة التي تنشأ يف سياق بناء
واستخدام قاعدة بيانات إحصائية
متكاملة انظر وضع قواعد بيانات
متكاملة لإلحصاءات االجتماعية
واالقتصادية والديمغرافية ،دراسات
يف الطرق ،العدد ( 27منشورات األمم
املتحدة ،رقم املبيع.)E.79.XVII.14 :

 21-1وتزداد قيمة تعداد السكان واملساكن حني تستخدم نتائجه جنبا ً إىل جنب مع
نتائج استقصاءات أخرى ،كما هو الحال يف استخدام بيانات التعداد كخط أساس أو كأرقام
أساسية لإلحصاءات الجارية ،كما أن التعداد يمكن أن يو ِّفر املعلومات الالزمة إلجراء استقصاءات
إحصائية أخرى .فبيانات التعداد يمكن ،عىل سبيل املثال ،أن توفر إطارا ً إحصائيا ً لتعدادات
أخرى أو دراسات استقصائية بالعيِّنة .وتعدادات السكان تتسم بأهمية أيضا ً يف وضع التقديرات
السكانية التي يحتاجها حساب اإلحصاءات الحيوية من بيانات السجالت املدنية (انظر الفقرات
 55-1إىل  .)57-1ويف الوقت نفسه ِّ
تشكل هذه التعدادات مصدرا ً رئيسيا ً للبيانات املستخدمة يف
إعداد املؤرشات االجتماعية الرسمية ،خاصة فيما يتعلق بمواضيع تتسم عادة بالتغيرُّ البطيء عىل
مدى الزمن  .2ومن ثم فإن مما يخدم أغراض برنامج مستمر ومنسق لجمع البيانات وتصنيفها
عىل نحو أفضل أن تؤخذ يف االعتبار ،عند التخطيط للتعداد ،العالقة بني تعداد السكان وتعداد
املساكن واالستقصاءات اإلحصائية األخرى ،وأن ت ُتخذ ترتيبات لتيسري استخدام التعداد ونتائجه
فيما يخدم تلك االستقصاءات .ومن الرضوري استخدام مفاهيم وتعاريف متسقة يف أي برنامج
متكامل لجمع البيانات وتصنيفها إذا ما أريد تحقيق الفوائد املرتتبة عىل هذه العالقة تحقيقا ً
تاماً .وبديهي أنه يمكن استقاء معلومات تشبه املعلومات الناتجة عن التعداد من سجالت السكان
ومن دراسات استقصائية بالعينة دون اللجوء إىل تعداد كامل .وترد مصادر البيانات البديلة هذه
تحت عنوان “نظرة يف ال ُنهج” يف الفقرات  58-1إىل  75-1فيما ييل.
 22-1ويعترب تعداد السكان واملساكن كذلك نقطة انطالق منطقية للعمل يف بناء
وتنظيم قاعدة إحصائية محوسبة تخدم االحتياجات الوطنية واملحلية املستمرة للبيانات يف
الفرتات التي تقع بني تعدادين .3
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استخدامات إحصاءات السكان

(أ)

االستخدامات ألغراض وضع السياسات والتخطيط واإلدارة
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 23-1الهدف الرئييس لتعداد السكان هو توفري الحقائق األساسية التي يحتاجها
صنع السياسات والتخطيط واإلدارة عىل املستوى الحكومي ،إذ من الرضوري الحصول عىل
بوصف وتقييم لظروفهم
معلومات عن عدد سكان البلد وتوزيعهم وخصائصهم للخروج
ٍ
االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية ووضع سياسات وبرامج سليمة ترمي إىل تعزيز رفاهية
البلد وسكانه .ويمكن أن يقدِّم تعداد السكان إسهاما ً هاما ً يف عملية التخطيط العامة للبلد وإدارة
شؤونه الوطنية ،من خالل توفري إحصاءات أساسية قابلة للمقارنة عن البلد برمته وعن كل وحدة
إدارية وعن كل محلة فيه .ويمثِّل تعداد السكان يف كثري من البلدان األساس الذي يقوم عليه
النظام اإلحصائي الوطني بكامله ،حيث إن بيانات التعداد هي التي توفر بيانات خط األساس
التي يقوم عليها وضع السياسات والتخطيط ،وإدارة وتقييم أنشطة الربامج يف قطاع واسع من
التطبيقات القطاعية ،ورصد عملية التنمية من جميع جوانبها .ومن الفوائد البازغة لبيانات
التعداد أن قطاعات املجتمع املدني تستفيد منها يف تقييم األداء الحكومي .إذ يمكن رصد أداء
الحكومة املنتخبة ديمقراطيا ً يف تحسني رفاه املواطنني يف الفرتات الواقعة بني تعداد وآخر من
خالل تت ُّبع املواطنني لنتائج التعدادات ونرشها عىل نطاق واسع ويف وقت جيد .وعىل الصعيد
الدويل أدى إعالن األهداف اإلنمائية الدولية املتفق عليها دوليا ً مثل األهداف اإلنمائية لأللفية ،كما
أدى الرتكيز عىل إزالة الفقر ووضع ورقات اسرتاتيجيات إزالة الفقر ،إىل طلب كبري عىل البيانات
املنتظمة التي تأتي بشكل دوري ويف موعد جيد من أجل رصد وتقييم تلك الربامج .وتساعد
عمليات التعداد يف توفري تلك البيانات .ويرد يف الفصل التاسع مزيد من األمثلة النوعية لتلك
التطبيقات ،مع اإلشارة إىل األدلة والخطوط التوجيهية ذات الصلة ،وذلك يف الجزء الثالث من هذا
املجلد.
 24-1وبيانات تعدادات السكان ذات قيمة كبرية يف تلبية الكثري من الحاجات ،حيث
توفر معلومات إحصائية عن الخصائص الديمغرافية واملستوطنات البرشية والنواحي االجتماعية
واالقتصادية لألغراض املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية .فتو ِّفر بيانات تعدادات السكان ،عىل
سبيل املثال ،معلومات أساسية تفيد يف وضع تقديرات السكان والتحليالت التفصيلية الديمغرافية
واالقتصادية واالجتماعية للسكان .وتفيد بيانات التعداد أيضاً يف حساب املؤرشات االجتماعية ،4
وخاصة املؤرشات التي قد ال تالحظ إال ّ قليالً ألنها تقيس الظواهر التي ال تتغيرَّ إالّ ببطء عىل مدار
الزمن ،وكذلك املؤرشات املطلوبة بالنسبة لألماكن الصغرية واملجموعات السكانية.
 25-1ومن االستخدامات األساسية لبيانات التعداد تخطيط الدوائر االنتخابية
وتخصيص نسب التمثيل يف الجهات الحكومية .ذلك أن وجود معلومات تفصيلية عن التوزيع
الجغرايف للسكان هو أمر ال غنى عنه لهذا الغرض .كذلك تتوقف بعض الجوانب القانونية
واإلدارية للتقسيمات اإلدارية عىل حجم السكان.

(ب) االستخدامات ألغراض البحث
 26-1يو ِّفر تعداد السكان ،عالوة عىل خدمة األغراض السياسية العامة للحكومة،
بيانات ال غنى عنها للتحليل والتقييم العلميني لتكوين السكان وتوزيعهم ونموهم يف املايض
ِّ
ُّ
للرتكز الحرضي والريفي ونمو املناطق الحرضية والتوزيع
وتشكل األنماط املتغرية
واملستقبل.
ً
ً
الجغرايف وفق متغريات معيَّنة ،مثل املهنة والتعليم ،وتطور تركيب السكان جنسا وسنا ،والفروق
بني مختلف الفئات السكانية يف معدالت الوفيات والخصوبة ،فضالً عن الخصائص االقتصادية
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دليل املؤرشات االجتماعية ،دراسات
يف الطرق ،العدد ( 49منشورات األمم
املتحدة ،رقم املبيع.)E.89.XVII.6 :
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واالجتماعية للسكان واليد العاملة ،أمورا ً تستأثر باالهتمام العلمي وذات أهمية للبحوث العلمية
ولحل مشاكل عملية تواجه النمو واإلدارة يف امليدانني الصناعي والتجاري ويف مجال اإلدارة.

(ج)

االستخدامات ألغراض األعمال التجارية والصناعة والعمالة

 27-1للتعداد استعماالت عديدة وهامة لألفراد واملؤسسات يف ميادين األعمال التجارية
والصناعة والعمالة ،فضالً عن االستعماالت املذكورة أعاله .ذلك أن وضع تقديرات موثوق بها
لطلب املستهلك عىل طائفة متزايدة باستمرار من السلع والخدمات إنما يتوقف عىل وجود معلومات
دقيقة عن عدد السكان يف املناطق داخل البلد ،وتوزيعهم عىل األقل حسب الجنس والعمر ،ألن
هذه الخصائص تؤثر بشدة عىل الطلب عىل املساكن واألثاث واألغذية واملالبس واملرافق الرتويحية
واللوازم الطبية وما إىل ذلك .وعالوة عىل ذلك يمكن استعمال التعداد يف توليد إحصاءات عن حجم
العرض من القوى العاملة الالزمة إلنتاج وتوزيع تلك السلع والخدمات وفقا ً التفاقية منظمة
العمل الدولية رقم  .160وهذه اإلحصاءات عن توافر القوى العاملة محليا ًَ يمكن أن تكون ذات
أهمية كبرية يف تحديد مواقع أنشطة الرشكات ويف تنظيمها.

(د)

استخدامات بيانات التعداد يف تحديد الدوائر االنتخابية

 28-1من االستعماالت األساسية لبيانات التعداد فائدتها يف إعادة رسم حدود الدوائر
االنتخابية يف معظم البلدان .وتنص معظم الدساتري يف البلدان عىل هذا االستعمال ،وهي توفر
األساس القانوني إلجراء التعداد .ويساعد التوزيع الجاري لسكان البلد عىل تحديد عدد املوظفني
املنتخبني الذين يمثلون الشعب يف الجهاز الترشيعي للبلد.

(هـ) استخدامات بيانات التعداد كإطار للمعاينة يف الدراسات االستقصائية
ِّ
تشكل تعدادات السكان املصدر الرئييس للسجالت التي تستخدم كإطار
29-1
للمعاينة من أجل إجراء دراسات استقصائية يف الفرتات ما بني سنوات التعداد ،بشأن مواضيع
مثل القوى العاملة والخصوبة والهجرة وتاريخها.

-2

استخدامات تعداد المساكن

(أ)

االستخدامات يف وضع بيانات خط األساس إلحصاءات املساكن

 30-1تو ِّفر تعدادات املسـاكن إحصاءات أسـاسية عن عدد املسـاكن يف البلد ،وهو
أمر ال غنى عنه يف وضع الربامج الوطنية لإلسكان واملستوطنات البرشية .ولتعداد املساكن قيمة
كبرية باعتباره يوفر إطار املعاينة للدراسات االستقصائية الخاصة للمساكن واالستقصاءات
املتصلة بها يف الفرتات ما بني سنوات التعداد.
 31-1وتعترب اإلحصاءات األساسية للمساكن أمرا ً ال غنى عنه يف التخطيط لالستجابة
للكوارث الطبيعية (مثل العواصف املد ِّمرة والزالزل والتسونامي والحرائق) ،أو يف حاالت ما بعد
الرصاع .ويف أعقاب هذه الحاالت ،تفيد هذه اإلحصاءات يف تقدير عدد السكان والهياكل املتأثرة
والحاجة إىل االستجابة الطارئة ومتطلبات إعادة التعمري.
5

الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي
واالجتماعي ،الدورة الثانية
والعرشون ،امللحق رقم ،)E/2876( ،7
الفقرة .117

وجهت اللجنة اإلحصائية يف دورتها التاسعة انتباه دوائر اإلحصاء الوطنية
 32-1وقد َّ
إىل رضورة وضع إحصاءات خط األساس بالنسبة للمساكن عىل أساس تعدادات املساكن،
ويمكن استكمال تلك اإلحصاءات بإحصاءات املباني والتشييد الجارية بما يتيح وجود صورة
مستمرة ومستحدثة لوضع املساكن تؤخذ يف االعتبار عند وضع برامج اإلسكان  .5وملا كان تعداد
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املساكن ال يوفر جميع املعلومات األساسية املطلوبة لتقدير االحتياجات من املساكن أو لوضع
برامج اإلسكان فالبد من الحصول عىل معلومات إضافية من تعداد السكان ،ومن الدراسات
االستقصائية الخاصة باملساكن والدراسات االستقصائية البيئية ،ومن اإلحصاءات الحيوية
واإلحصاءات االقتصادية وما إليها ،إالّ أن البيانات التي يتم الحصول عليها من تعداد املساكن
ِّ
تشكل اإلطار األسايس الذي يمكن عىل أساسه بناء التقديرات ،وحساب املؤرشات وتخطيط املزيد
من عمليات االستقصاء اإلحصائي.
 33-1وحني تجرى تعدادات السكان واملساكن معا ً يف عملية واحدة ،أو بشكل منفصل
ولكن حسن التنسيق ،فإن املعلومات التي يتم الحصول عليها من التعدادين تكون ذات قيمة
أعىل كثريا ً نظرا ً للرتابط الوثيق بني املالمح الرئيسية للتعدادين .ويمكن تحليل البيانات املستقاة
من تعداد املساكن باالقرتان بتحليل األحوال الديمغرافية واالقتصادية االجتماعية لساكنيها ،كما
يمكن تحليل الخصائص الديمغرافية للسكان باالقرتان مع بيانات األحوال السكنية.

(ب) االستخدامات يف وضع سياسة اإلسكان وبرامجه
 34-1من أهم االستخدامات لبيانات تعداد املساكن استعمالها يف وضع سياسات
وبرامج اإلسكان .وتتأثر سياسة اإلسكان عادة باعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية ،ومن
هنا فإن توافر بيانات واقعية عن حالة اإلسكان إنما يوفر معايري موضوعية ذات أهمية ملقرري
السياسات لدى النظر يف تلك السياسات.
 35-1ويف معظم البلدان تشمل برامج اإلسكان النشاطني الحكومي والخاص عىل
حد سواء ،والبيانات املستمدة من تعداد املساكن تستخدمها السلطات الحكومية إلجراء تحليل
أو تشخيص لحالة اإلسكان  6وتجرى تحاليل كمية وكيفية ألحوال اإلسكان ،وتستخدم البيانات
املستمدة من تعدادات سابقة لبيان التغيرُّ ات الحاصلة يف حالة اإلسكان يف الفرتات الفاصلة بني
التعدادات ،ويقدَّر العجز يف عدد املساكن ،واالحتياجات من املساكن مستقبالً ،بمقارنة هذه
البيانات مع ما يتم الحصول عليه من بيانات عن معدالت بناء املساكن؛ كما ُينظر يف خصائص
األُرس التي تحتاج إىل مساكن يف ضوء توافر املساكن وتكلفتها .وهذا التحليل رضوري كجزء من
الخطط اإلنمائية العامة لوضع برامج وطنية لإلسكان ولتنفيذها .7
 36-1ويهتم املستعملون التجاريون أيضا ً بدراسة البيانات التي يوفرها تعداد
املساكن .إذ يقوم العاملون يف صناعة التشييد ،وكذلك املؤسسات املالية ومصانع األثاث والرتكيبات
واألجهزة املنزلية ،بتقييم الطلب املحتمل عىل املساكن عىل أساس هذه البيانات ،وتوجيه نطاق
أنشطتهم يف إطار الربنامج العام.

(ج)

تقييم نوعية املساكن

 37-1تعترب املواد املسـتخدمة يف تشـييد الوحدات السـكنية (السـقوف والحوائط
واألرضيات) مؤرشا ً مهما ً عىل نوعية الحياة يف مختلف أنحاء البلد .ويمكن للبيانات املستقاة من
التحسن يف رفاه
تعداد املساكن فيما يتعلق بنوعية املواد املستخدمة يف بناء املساكن أن تبني مدى
ُّ
املواطنني مع انخفاض نسبة املساكن أو العشوائيات ذات النوعية الرديئة.
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العالقة بين تعداد السكان وتعداد المساكن

 38-1يوجد ترابط وثيق بني تعداد السكان وتعداد املساكن .وقد يجرى التعدادان
كعملية إحصائية واحدة أو كعمليتني منفصلتني ولكنهما منسقتان بشكل جيد ،ويف كلتا الحالتني

6

7

لالطالع عىل بعض املؤرشات
اإلحصائية لقياس أحوال اإلسكان
يرجى الرجوع إىل املؤرشات اإلحصائية
ألحوال اإلسكان ،دراسات يف الطرق،
العدد ( ،37منشورات األمم املتحدة،
رقم املبيع )62.XVII.7 :وإىل دليل
املؤرشات االجتماعية (منشورات األمم
املتحدة ،رقم املبيع.)E.89.XVII.6 :
تحسني اإلحصاءات االجتماعية يف
البلدان النامية :اإلطار املفاهيمي
والطرائق ،دراسات يف الطرق ،العدد
( 25منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.)E.79.XVII.12 :
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يجب أال ّ ُينظر إليهما باعتبارهما عمليتني مستقلتني تماما ً ألن العنارص األساسية مشرتكة بني
التعدادين .فعىل سبيل املثال فإن من العنارص الرئيسية لتعداد السكان تحديد كل وحدة سكنية
منفصلة ومعرفة األشخاص الذين يعيشون فيها ،كما أن من املالمح الرئيسية لتعداد املساكن
جمع معلومات عن خصائص كل وحدة سكنية وعدد شاغليها وخصائصهم.
 39-1ويجري تعداد السكان واملساكن يف كثري من البلدان بشكل متزامن ،باستخدام
موحدة عىل األغلب .وتيرس هذه الطريقة مقارنة املعلومات عن السكان وأماكن السكن
مواعيد َّ
مفصل.
بشكل أفضل ،كما أن ذلك من شأنه تسهيل عملية تجهيز البيانات وتحليلها بشكل
َّ
ومن شأن ذلك أيضا ً أن يربط بني بيانات تعداد املساكن واملعلومات عن الخصائص الديمغرافية
واالقتصادية لكل فرد يف األرسة املعيشية ،وهي معلومات يتم جمعها بشكل عادي يف سياق تعداد
السكان.
 40-1وقد تؤثر عىل مزايا إجراء التعدادين يف شكل متزامن ،إىل حد ما ،زيادة العبء
عىل الشخص املجيب والشخص القائم بالعد نظرا ً لزيادة كمية املعلومات املطلوب جمعها يف
نفس الوقت .ويمكن يف البلدان التي يحتمل أن يشكل هذا العبء فيها مشكلة خطرية أن تنظر
يف جمع بيانات عن عدد محدود من املواضيع عىل أساس العد الكامل يف تعداد السكان واملساكن،
عىل أن يتم جمع البيانات األكثر صعوبة يف املجالني عىل أساس دراسات استقصائية بالعينة،
سوا ًء يف وقت إجراء التعداد أو بعده مبارشة .ويمكن أيضا ً النظر يف إجراء تعداد املساكن كجزء
من عمليات وضع القوائم املسبقة يف تعداد السكان.
 41-1وتؤثر العالقة بني تعداد السكان واملساكن عىل الطريقة التي يمكن بها الحصول
عىل بيانات عن األشخاص عديمي املأوى ،ففي حالة إجراء تعدادين متزامنني للسكان واملساكن
يتم الحصول عىل بيانات عن األشخاص عديمي املأوى كجزء من تعداد السكان ،أما يف حالة إجراء
تعداد املساكن بمعزل عن تعداد السكان فسيكون من الرضوري محاولة ع ّد األشخاص عديمي
املأوى يف إطار تعداد املساكن .وتفيد املعلومات التي يتم جمعها من خالل ع ّد األشخاص عديمي
املأوى ،من ضمن أمور أخرى ،يف معرفة حجم مشكلة اإلسكان يف أي منطقة محلية بعينها.
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دليل مسح األُرس املعيشية (نسخة
َّ
منقحة) ،دراسات يف الطرق ،العدد
( 31منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.)E.83.XVII.13 :

العالقة بين تعدادات السكان والمساكن وبين الدراسات االستقصائية
بالعينة التي تجري بين التعدادات

 42-1نشأت عن رسعة حدوث التغيريات الجارية يف عدد السكان وخصائصهم األخرى
وعن الطلب عىل املزيد من البيانات التفصيلية عن الخصائص االجتماعية واالقتصادية للسكان
وعن الخصائص السكنية التي ال يكون من املناسب جمعها يف تعداد كامل ،رضورة وضع برامج
مستمرة إلجراء دراسات استقصائية بالعينة لألُرس املعيشية فيما بني التعدادات من أجل جمع
معلومات جارية وتفصيلية عن كثري من املواضيع .8
 43-1ويمكن أن يو ِّفر تعداد السكان واملساكن اإلطار الالزم للتصميم العلمي للعينة
فيما يتعلق بتلك الدراسات االستقصائية (انظر الفقرات  438 - 1إىل )441 - 1؛ ويف نفس
الوقت يوفر تعداد السكان واملساكن بيانات خط األساس التي يقوم عليها تقييم مدى معقولية
النتائج العامة للدراسات االستقصائية ،كما يفيد كقاعدة لقياس التغيريات يف الخصائص
التي تتم دراستها يف كال االستقصاءين .ولكي تتاح إمكانية املقارنة بني نتائج التعداد ونتائج
الدراسات االستقصائية ،يجب أن تكون التعاريف والتصنيفات املستخدمة متطابقة قدر اإلمكان
مع احتفاظها بالوفاء بالغرض من االستقصاء .ونظرا ً للثبات النسبي ألماكن املعيشة فإن القوائم
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التي يتم الحصول عليها من تعداد املساكن (مع التحديث املناسب) ،يمكن استخدامها أيضا ً
كإطار مناسب إلجراء استقصاءات تتناول مواضيع أخرى غري السكان واملساكن.
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العالقة بين تعدادات السكان و/أو المساكن وبين األنواع األخرى من
التعدادات واالستقصاءات اإلحصائية

(أ)

التعداد الزراعي

 44-1مع أن تعداد السكان وتعداد املساكن بينهما صلة وثيقة ،فإن صلتهما بالتعداد
الزراعي أقل وضوحاً .ومع ذلك فنتيجة لزيادة التكامل يف إطار برامج جمع البيانات تكتسب
العالقة بني تعداد السكان واملساكن والتعداد الزراعي صلة أوثق مما كانت من قبل .وتسعى
البلدان بشكل متزايد إىل البحث عن ُسبل جديدة توثق هذه العالقة.
 45-1ومن املسائل املتصلة بهذين التعدادين مسألة استخدامهما وحدات مختلفة
للعد .فوحدة العد يف التعداد الزراعي هي الحيازة الزراعية ،وهي الوحدة االقتصادية التقنية
لإلنتاج الزراعي ،أما وحدة العد يف تعداد السكان فهي األرسة املعيشية والفرد يف داخل األرسة.
ومع ذلك ففي كثري من البلدان النامية تجري معظم أنشطة اإلنتاج الزراعي يف قطاع األرسة
املعيشية ،وهناك ترابط وثيق بني األرسة املعيشية والحيازة الزراعية ،وهي تقريبا ً بنسبة  1إىل 1
يف حاالت كثرية .وبالنسبة لهذه البلدان يتسم الربط بني التعدادين بأهمية خاصة.
 46-1ويف التعداد الزراعي يجري جمع بيانات مختلفة عن األرسة املعيشية واألفراد
يف أرسة الحائز الزراعي .ويويص الربنامج العاملي للتعداد الزراعي  9 2010بجمع بيانات عن
حجم األرسة وبيانات محدودة عن الخصائص الديمغرافية واألنشطة االقتصادية ألعضاء األرسة
املعيشية للحائز ،وكذلك بعض املعلومات املحدودة عن األشخاص العاملني كعمال يف الحيازة.
وقد يجد مستعملو البيانات أن بعض بيانات األنشطة الزراعية املستقاة من التعداد الزراعي
أشمل من بيانات تعداد السكان ،ألن تعداد السكان يهتم أساسا ً بالنشاط االقتصادي الرئييس
لكل فرد يف أثناء فرتة زمنية مرجعية قصرية ،وهذا ال يفيد كثريا ً يف تحديد األشخاص املرتبطني
بالنشاط الزراعي عىل أساس موسمي أو لبعض الوقت .ومن ناحية أخرى فإن تعداد السكان
يو ِّفر بيانات عن العمالة يف القطاع الزراعي والسكان الزراعيني ،وهي بيانات ليست متاحة
من التعداد الزراعي ألنه ال يشمل سوى األرس املرتبطة بالحيازات الزراعية .ولكي تكون أمام
مستعميل البيانات الزراعية صورة كاملة فإنهم يحتاجون إىل بيانات التعداد الزراعي وإىل بيانات
تعداد السكان أيضاً.
 47-1ولدى تخطيط تعداد السكان واملساكن ينبغي اغتنام كل فرصة لتقوية الرابطة
بني هذا التعداد والتعداد الزراعي ،ويمكن أن يتم ذلك بصور مختلفة .فينبغي أن تكون التعاريف
املستخدمة يف تعداد السكان واملساكن متفقة مع التعاريف املستخدمة يف التعداد الزراعي حتى
يمكن إجراء مقارنات ذات معنى بني مجموعتي البيانات .ويفيد تعداد السكان واملساكن أيضا ً
يف التحضري للتعداد الزراعي يف أمور منها تحديد مناطق العد وإعداد إطار التعداد الزراعي ويف
تصميم العينة يف الدراسات االستقصائية بالعينة.
 48-1ويف تخطيط برنامج التعداد الوطني ينبغي إيالء االعتبار إىل إمكانية جمع
بيانات إضافية عن األنشطة الزراعية كجزء من تعداد السكان واملساكن بما يسهِّل إعداد إطار
الحيازات الزراعية يف قطاع األرس املعيشية الستخدامه يف التعداد الزراعي التايل .ويمكن أن يتم
ذلك كجزء من أعمال الخرائط السابقة عىل التعداد أو كجزء من إعداد القوائم أو عن طريق إضافة
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سؤال إىل استمارة التعداد .ويف حالة إضافة سؤال إىل استبيان التعداد يمكن إدراج بند إضايف عىل
مستوى األرسة املعيشية بشأن ما إذا كان أي من أعضاء األرسة يعمل لحسابه الخاص يف نشاط
إنتاجي زراعي .ويمكن عوضا ً عن ذلك جمع بيانات إضافية عىل املستوى الفردي من أجل تحديد
األشخاص املشتغلني باألنشطة الزراعية أثناء فرتة أطول ،كعام مثالً .وقد وردت هذه البنود يف
املبادئ والتوصيات (انظر الفقرات  381 - 2إىل  .)390 - 2وإذا اختارت البلدان اتباع هذا النهج
باستخدام بيانات تعداد السكان واملساكن من أجل وضع إطار التعداد الزراعي فينبغي التنسيق
بني التعداد الزراعي وتعداد السكان واملساكن ،وأن يجري التعداد الزراعي بأرسع ما يمكن بعد
ذلك بينما اإلطار ال يزال حديثاً.
 49-1وينبغي أيضا ً اغتنام الفرصة للربط بني بيانات تعداد السكان والتعداد الزراعي.
فهذا من شأنه أن يضيف قيمة تحليلية كبرية ملجموعات البيانات املستقاة من كال التعدادين
ويو ِّفر يف تكاليف جمع البيانات .وذلك أن كثريا ً من البيانات الديمغرافية وبيانات حالة النشاط
التي يتم جمعها يف سياق تعداد السكان يجري جمعها أيضا ً يف التعداد الزراعي .وإذا تم الربط
بني بيانات التعدادين فلن يكون من الرضوري جمع هذه البيانات مرة أخرى يف سياق التعداد
الزراعي.
 50-1وتقوم بعض البلدان بجمع بيانات تعداد السكان والتعداد الزراعي كعملية
ميدانية مشرتكة .ومن الطبيعي أن كل تعداد يحتفظ بهويته الخاصة ويستعمل استبياناته
الخاصة ،ولكن يجري الربط الزمني بني العمليات امليدانية بحيث يمكن جمع مجموعات البيانات
يف نفس الوقت وبنفس العدّادين .ويحدث يف بعض األحيان إدماج التعدادين يف تعداد واحد .وهذا
يفيد من نواح كثرية ،ولكن ينبغي أن يؤخذ يف الحسبان بشكل جيد أثر ذلك عىل العمليات امليدانية
وعىل نوعية البيانات.

(ب) تعداد املنشآت
 51-1مع أن جمع معلومات عن املنشآت الصناعية والتجارية ال يشكل جزءًا من
تعداد السكان ،فإن يف اإلمكان استخدام بعض املعلومات التي ُتجمع عن الخصائص االقتصادية
لألفراد يف إعداد قوائم بأصحاب هذه املنشآت أو باملنشآت ذاتها أو بكليهما .وقد أثبتت الخربة
أن يف اإلمكان استخدام هذه القوائم يف تعداد الحق للمنشآت أو الستكمال سجالت املنشآت التي
تحتفظ بها معظم البلدان وتستخدمها يف تعداداتها للمنشآت .وملا كانت معظم السجالت تغطي
عىل األقل كل املنشآت التي يستخدم فيها عدد من العمال يزيد عىل حد أدنى ( 5أو  10عمال
عادة) فمن املمكن االستفادة من تعداد السكان يف جمع معلومات أساسية عن منشآت األعمال
(الحجم والنشاط والعمالة) التي تستخدم عددا ً من األشخاص أقل من ذلك الحد األدنى ،وخاصة
املنشآت التي يديرها أشخاص يعملون لحسابهم الخاص .إالّ أنه يجب توخي الحذر لدى اختيار
وحدة العد لضمان تفادي العد املزدوج للمنشآت التي يمتلكها أكثر من شخص واحد أو أرسة
واحدة .ومن املهم أن تتاح بيانات تعداد السكان وتستخدم بعد وقت العد بفرتة قصرية ألن هذه
املعلومات رسيعة التغيرُّ وقد تصبح غري ذات موضوع.
 52-1ومعلومات تعداد السكان املطلوبة لهذه األغراض هي الصناعة والحالة الوظيفية
لألشخاص الناشطني اقتصاديا ً (صاحب عمل أو عامل أو عامل لحسابه الخاص وما إىل ذلك)،
واسم املؤسسة وعنوانها وعدد العاملني بالنسبة ألصحاب األعمال .وإذا كانت هذه املعلومات جزءًا
من استبيان التعداد فيمكن أن يستخلص منها بيانات صغار أصحاب العمل والعاملني لحسابهم
الخاص ،سواء من االستبيان أو من تجهيز الوثائق بعد العد .وإذا كان ال يظهر يف االستبيان
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سوى الصناعة والحالة الوظيفية فيمكن الحصول ،يف وقت العد ،عىل املعلومات املطلوبة من الفئة
املستهدفة يف تعداد السكان وإدخالها يف استمارة مستقلة.

(ج)

تعداد املباني

 53-1ملا كان من الرضوري ،كجزء من عملية تعداد املساكن ،االستفسار عن جميع
املباني (السكنية منها وغري السكنية) من أجل معرفة ما إذا كانت مشغولة أو غري مشغولة ،فقد
يكون من املناسب تسجيل املعلومات عن جميع املباني املوجودة وقت إجراء تعداد املساكن،
وإن كان من املمكن أن يقترص جمع البيانات التفصيلية عىل املباني التي توجد فيها وحدات
سكنية أو مجموعات مساكن .وتشكل القائمة الشاملة التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة يف
بعض األحيان أساسا ً لتعداد للمباني يجري وقت إجراء تعداد املساكن أو يف وقت الحق له .وقد
تستخدم هذه البيانات يف تحديد أنواع خاصة من املباني تكون هامة الستقصاءات أخرى مثل
تعداد املؤسسات أو تعداد املدارس .وإذا تم إعداد قائمة باألُرس املعيشية قبل العد الفعيل فإن هذا
يوفر وضعا ً مثاليا ً لتنفيذ هذه العملية.

(د)

نظام اإلحصاءات الجارية للمساكن

 54-1تشري اإلحصاءات الجارية للمساكن إىل نشاط اإلسكان ،فهي تبني عدد املنازل
املشيَّدة ،وتقدِّم معلومات معيَّنة عن املساكن ،مثل القيمة وعدد الغرف واملساحة األرضية وما إىل
ذلك ،وكذلك عدد املنازل التي تحطمت أو التي هُ دمت .ويتم الحصول عىل هذه البيانات عادة من
نظام لجمع البيانات يقوم عىل أساس اإلجراءات اإلدارية التي يتطلبها النشاط موضع البحث.
وعىل سبيل املثال يمكن الحصول عىل إحصاءات التشييد من الرتاخيص التي تصدر لبناء املنازل
أو من سجالت املنازل التي بدأ إنشاؤها أو التي أُكملت أو من شهادات اإلشغال .ويمكن الحصول
عىل إحصاءات عن املنازل املتصدِّعة من السجالت التي يحتفظ بها ألغراض الرضائب وجبايتها.
وتبني اإلحصاءات الجارية للمساكن ،التي تجمع شهريا ً أو فصلياً ،التغيرُّ ات الحاصلة يف عدد
املساكن ،وإن كان لها استعماالت أخرى ،كما تستعمل يف تحديث بيانات خط األساس التي يتم
الحصول عليها من تعداد املساكن.

(هـ) السجل املدني واإلحصاءات الحيوية
 55-1تستخدم بيانات تعداد السكان باعتبارها القاسم املشرتك يف حساب معدالت
الوقائع الحيوية ،وال سيما املعدالت املتعلقة بالخصائص التي ال ُتبحث عادة إالّ وقت إجراء
التعداد .ويف املقابل فإن نتائج التعداد ،إذ تن َّقح عىل فرتات زمنية استنادا ً إىل اإلحصاءات الحيوية
وإحصاءات الهجرة ،يمكن أن توفر تقديرات عن حجم سكان البلد بكامله أو أجزاء كبرية منه
يف املستقبل ،وعن توزيع هؤالء السكان ،وغري ذلك من الخصائص .وعالوة عىل ذلك يمكن أن
توفر بيانات التعداد بشأن الخصوبة بيانات خط األساس التي ُيستند إليها يف تحديد موثوقية
اإلحصاءات الجارية للوالدات ،والعكس صحيح .ولذلك فإن من املستصوب وجود تنسيق وثيق
بني إجراءات جمع بيانات تعداد السكان واإلحصاءات الحيوية وإحصاءات الهجرة من حيث
التغطية واملفاهيم والتعاريف والتصنيفات والجداول.
 56-1ويالحظ أن بعض البلدان قد ربطت بني كشوف التعداد الفردية لل ُر َّ
ضع دون
السنة من العمر وتقارير تسجيل املواليد عن السنة التي تسبق تاريخ التعداد ،كوسيلة للتحقق
أي من نوعي البحث .ويستخدم الربط بني تقارير الوفيات وكشوف التعداد ملقارنة
من اكتمال ّ
ً
املعلومات عن خصائص املتوفني كما ترد يف كال املصدرين .ومع أن كثريا من اإلشكاالت التي
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نجمت يف املايض عن املقابلة بني نفس الخانة يف كال النوعني من السجالت لم تحل بالكامل ،إال ّ
أن حدة هذه اإلشكاالت قد قلَّت نتيجة للتطورات يف تكنولوجيا الحاسوب .وقبل األخذ بإحدى
الطريقتني ينبغي للبلدان أن تنظر مليا ً يف املزايا التي ترتتب عىل استخدامها يف هذه العملية
كشوف الدراسات االستقصائية بالعينة لألرس املعيشية بدال ً من استخدام كشوف التعداد ،وفضالً
عن ذلك ينبغي أن تجري هذه العمليات يف توافق تام مع القوانني والسياسات الوطنية التي تحكم
رسية املعلومات التي يتم الحصول عليها يف التعداد ،حفاظا ً عىل ثقة الجمهور يف التعداد.
 57-1وعند وضع نظام لتسجيل الوقائع الحيوية ،يمكن اإلفادة من نتائج التعداد
بشأن التوزيع الجغرايف للسكان يف تحديد املواقع املناسبة ملكاتب السجل.

هاء  -نظرة في ال ُنهج
 58-1تسعى بعض البلدان ،كجزء من تحضرياتها لجولة تعداد السكان واملساكن
لعام  ،2010إىل تطوير واختبار وتنفيذ أساليب بديلة لجمع اإلحصاءات الرئيسية وتجهيزها
ونرشها ،وهي اإلحصاءات التي كانت ُتجرى وفقا ً لل ُنهج التقليدية املتبعة يف تعدادات السكان
واملساكن .ومع ذلك فإن من األهمية القصوى أن يتحقق املبدأ الرئييس وهو توفري إحصاءات
تفصيلية عىل أدنى مستوى جغرايف ممكن.
 59-1ومع أن هذا املجلد يركز عىل النهج التقليدي فإنه يورد يف األقسام من  1إىل 4
أدناه وصفا ً ألهم ال ُنهج التي تستخدم أو يجري تطويرها حالياً .وكثري من املبادئ والتوجيهات
املوصوفة أدناه ،وخاصة ما يتعلق منها بتوصيات التعاريف والجداول ،تنطبق عىل جميع
ال ُنهج.

-1

النهج التقليدي

 60-1يف جولة تعدادات  2000قام أكثر من  190بلدا ً بإجراء تعداد للسكان ،وقامت
غالبية عظمى من تلك البلدان باتباع النهج التقليدي إزاء التعداد .وينطوي النهج التقليدي
عىل عملية مع َّقدة تشمل جمع املعلومات بنشاط من األشخاص واألرس املعيشية حول طائفة
من املواضيع يف لحظة زمنية معيَّنة ،ثم تجميع البيانات الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية
املتصلة بالبلد أو بجزء محدَّد تحديدا ً جيدا ً من البلد ،وتقييم تلك البيانات وتحليلها ونرشها.
ويقوم أفراد الجمهور بالرد عىل استبيان التعداد ،أو يقوم العدّادون بجمع املعلومات من األفراد
(املستجيبني) .ويف حالة التعداد القائم عىل العدّادين يخصص عدَّادون ملختلف مناطق الع ّد
لتغطية جميع األُرس املعيشية واألفراد يف مناطق العد أثناء فرتة زمنية محدَّدة ،قصرية عادة،
وذلك تلبية ملتطلبات الشمول والتزامن .وتستخدم نماذج قصرية وطويلة يف إطار التعدادات
التقليدية .أما النماذج القصرية فتحتوي عىل أسئلة مقصود بها التغطية الشاملة فقط ،وأما
النماذج التفصيلية فتستخدم لجمع معلومات من عينة من األُرس املعيشية والسكان .وتحتوي
هذه االستمارة عادة عىل أسئلة تفصيلية عن موضوع معينَّ إضافة إىل تغطية املواضيع الشائكة
مثل الخصوبة .ويستخدم كال النموذجني أثناء نفس اإلطار الزمني للتعداد .ومع أن التقديرات
املستقاة من االستمارات التفصيلية ال تقوم عىل أساس التغطية الكاملة فهي تمثِّل أحد نواتج
التعداد .ذلك أن إثقال استمارة التعداد يمكن أن يؤثر تأثريا ً سلبيا ً عىل معدالت االستجابة وعىل
نوعية البيانات.
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 61-1وبالنظر إىل استخدام أساليب مختلفة لجمع البيانات ،بما يف ذلك االستمارات
التي ترسـل بالربيد أو تسـلَّم باليد ،واالتصال الهاتفي ،واإلنرتنت ،والزيارات الشخصية للمتابعة،
أو أي مجموعة من هذه األساليب ،فإن البلدان التي تستخدم التصميم التقليدي ربما تستخدم
منهجيات مختلفة يف إجراء التعداد.
 62-1ومن مزايا التعداد التقليدي التي ال تضاهى توفري صورة ملجموع السكان يف
لحظة معيَّنة من الزمن وتوفري بيانات عن نطاقات جغرافية صغرية .ومن هذه الناحية فإن
التعداد التقليدي ربما يكون فريدا ً من نوعه .ويناسب هذا النهج بشكل خاص البلدان ذات
الهيكل االتحادي والتي تتطلب وجود بيانات عن السكان وخصائصهم االجتماعية واالقتصادية
املختلفة يف وقت واحد لجميع املستويات الجغرافية من أجل تلبية متطلبات التخطيط وتوزيع
امليزانية .كذلك فإن تحديد الدوائر االنتخابية يتطلب التزامن ،ولهذا السبب أيضا ً فإن النهج
التقليدي هو األفضل .ومن ناحية أخرى فإن التعدادات التقليدية تعترب أكثر منهجيات أنشطة
جمع البيانات تفصيالً وتعقيدا ً وتكلفة للمكاتب اإلحصائية الوطنية .فباإلضافة إىل التكاليف،
تتطلب هذه العملية املعقدة وعيا ً كامالً من الجمهور وتجاوبا ً يف املشاركة .ونظرا ً لصعوبة وتكلفة
هذه التعدادات فإنها ال تجري عادة إال ّ كل خمس أو عرش سنوات ،ولذلك فإن بيانات التعداد
تصبح قديمة بعد عدة سنوات .ومن أجل قياس الحالة الراهنة للعمالة واملؤرشات املماثلة يصبح
من الرضوري إجراء دراسة استقصائية بالعينة يف فرتات ما بني التعداد.
 63-1وفيما ييل املالمح الرئيسية للتعداد .ويرد قرين كل منها وصف لكيفية احتواء
النهج التقليدي للتعداد عىل هذه املالمح يف تصميمه وإنتاجه:

العد الفردي
يجري جمع معلومات منفصلة عن كل فرد ويمكن الحصول عىل املعلومات عن الفرد
باإلنابة.

الشمول يف نطاق منطقة مح َّددة
نهج االستمارة الواحدة:
حني يستخدم نموذج واحد من استمارات التعداد يجري عد جميع األشخاص يف نطاق
املنطقة املحدَّدة الذين يشملهم التعداد.
نهج االستمارة القصيرة/االستمارة التفصيلية:
مواضيع االستمارة القصرية .يجري عد جميع األشخاص يف نطاق املنطقة املحدَّدة الذين
يشملهم التعداد
مواضيع االستمارة التفصيلية .يجري مسح لهذه املواضيع ،وهناك أشخاص ال يجري شمولهم
بالعد ولكنهم ممثلون يف النتائج .وملا كان جمع البيانات يتم بالتزامن مع االستمارة القصرية
فمن املمكن ضم هذه البيانات بعضها إىل بعض ،وهناك اتفاق عىل أن هذا املسح هو جزء من
التعداد.

التزامن
تتصل بيانات التعداد بلحظة زمنية معيَّنة .ويف الحاالت التي تشري املعلومات فيها إىل فرتة
أطول (األسبوع السابق مثالً) فيعبرَّ عن هذه الفرتة بالنسبة إىل لحظة العد.

19

مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،التنقيح 2

20

التواتر
يجرى التعداد ،من حيث املبدأ ،كل عرش سنوات عىل األقل.
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النهج القائم على السجالت

 64-1ظهر مفهوم إخراج نتائج شبيهة بنتائج التعداد عىل أساس السجالت ،يف جولة
وجربت بدرجات مختلفة منذ السبعينات من القرن
تعداد  ،2000رغم أن هذه الفكرة نوقشت ُ
املايض ،ونجحت عدة بلدان يف استخدام هذا النهج من أجل إنتاج بيانات التعداد لجولة تعدادات
 .1990والفلسفة وراء هذا املفهوم هي االستفادة من املصادر اإلدارية القائمة ،وهي عىل وجه
التحديد مختلف السجالت ،التي أهمها ما ييل :األُرس املعيشية واملساكن واألفراد .ويف عملية التكرار
التالية يتم الربط بني هذه البيانات عىل املستوى الفردي واملعلومات الخاصة باألعمال والرضائب
والتعليم والعمالة والسجالت األخرى ذات الصلة .ومن الناحية النظرية يمكن ربط هذه السجالت
عىل أساس اسم الشخص ،ولذلك فإن وجود رقم تعريفي وحيد لكل فرد ولكل أرسة ومسكن
هو أمر بالغ األهمية ألنه يتيح الربط بني املعلومات من مختلف السجالت بطريقة ف َّعالة ويعتمد
عليها.
 65-1ومن الرشوط األساسية لهذا النهج أن يكون للبلد سجل مركزي للسكان ذو
نوعية عالية وتغطية جيدة ومتصل بنظام للتحديث املستمر .ويف حالة السجالت املحلية يجب
أن تكون السجالت املحلية مستوفاة بشكل دائم وأن يكون هناك اتصال دائم وجيد بني مختلف
ُنظم التسجيل .ومن الرضوري تنسيق املفاهيم والتعاريف يف عملية ربط السجالت كما أن إقامة
موحدة وشاملة عىل مستوى جميع
الروابط سيكون أمرا ً صعبا ً يف حالة عدم وجود أرقام تعريف َّ
ال ُنظم .ويجب إجراء تقييم للنوعية .وإذا لم تتوافر تلك الرشوط فيجب أن يعتمد البلد عىل تعداد
السكان باعتباره املصدر الرئييس لبيانات خط األساس إلحصاءات السكان.
 66-1وأهم مزايا النهج القائم عىل السجالت هو خفض التكلفة لعملية التعداد وزيادة
تواتر البيانات .ومع ذلك فإن إنشاء سجالت إدارية وإداراتها ينطوي عىل نفقات أعىل مما يمكن
أن يربره إجراء التعداد .ولذلك فإن املكاسب من حيث كفاءة اإلدارة هي التي يجب أن تربر إنشاء
تلك السجالت ،وليس اإلحصاءات وحدها .كما أن استخدام البيانات اإلدارية كمصادر لبيانات
التعداد ينطوي عىل أوجه قصور يجب أن تؤخذ يف االعتبار .ومن تلك العيوب أن األوصاف القائمة
عىل السجالت تعتمد كليا ً عىل محتوى املعلومات التي يمكن إنتاجها عىل أساس السجالت املتاحة.
ثم إن بعض البلدان تقرص استعمال السجالت قانونا ً عىل األغراض املحدَّدة لها ،وال تتيحها لعمل
إحصاءات ،وهذا يفرض بعض القيود فيما يتعلق بالخصائص التي يمكن وصفها ،كما أنها قد
تسجل املعلومات
تؤدي إىل عدم إمكانية املقارنة الدولية .وحني يتغيرَّ بند معينَّ يف السجل فقد ال
َّ
الجديدة أو التحديثات مبارشة ،وأحيانا ً ال تسجل إطالقاً .ويف هذه الحاالت فإن السجل ال يعكس
البيانات بدقة.
 67-1وهناك ُنهج أخرى ذات صلة ،مثل الجمع بني ال ُنهج التقليدية والتصاميم القائمة
عىل السـجالت ،والتعدادات القائمة عىل السـجالت باالقرتان بدراسـات استقصائية بالعينة،
ويمكن االطالع عليها عىل املوقعhttp://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/ :
.alternativeCensusDesigns.htm.
 68-1وفيما ييل قائمة باملالمح الرئيسية للتعداد .ويرد قرين كل منها وصف لكيفية
شمول التعداد القائم عىل السجالت لكل من تلك املالمح يف تصميمه وإنتاجه.

تعاريف تعدادات السكان واملساكن وخصائصها األساسية واستعماالتها

العد الفردي
يجري جمع معلومات منفصلة عن خصائص كل فرد .ويمكن أن تكون تلك املعلومات
واردة يف سجل إداري ألغراض أخرى .ويتيح القانون و/أو الحكومة الوصول إىل البيانات
اإلدارية لألغراض اإلحصائية .بعد ذلك (أ) يمكن إرسال البيانات يف شكل سجالت منفصلة إىل
سجل السكان ،أو (ب) يمكن ربط السجالت بشكل مؤقت لتشكل سجالً وكيالً للسكان.

الشمول يف نطاق منطقة مح ّددة
يجري عد جميع األشخاص الذين تشملهم قواعد التعداد يف املنطقة املحدَّدة .ومن الناحية
النظرية تؤخذ البيانات من سجل للسكان ُتمأل فيه الحقول الخاصة بالخصائص من سجالت
فرعية تتصل بمواضيع معيَّنة .وإذا كان السجل الفرعي ال يحتوي عىل مدخل لشخص ما ُتدخل
يف الخانة املعنية القيمة صفر.

التزامن
تستخلص املعلومات من السجل حسب حالة الفرد يف اللحظة املقررة للتعداد .وربما يحتاج
توقيت استخالص بيانات التعداد وعيا ً وحيطة إذا كانت دورات تحديث السجالت مختلفة.

التواتر
يمكن استخالص البيانات التي تلبي املالمح الرئيسية الثالثة األخرى حسب التواتر
املرغوب ،بما يف ذلك “مرة كل  10سنوات عىل األقل” مع التذكري مرة أخرى برضورة إدارة
دورات التحديث للسجالت.
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نهج التعداد المتج ِّدد

 69-1يمثِّل “التعداد املتجدِّد” بديالً للنموذج التقليدي للتعداد ،وذلك بإجراء دراسات
استقصائية تراكمية مستمرة تغطي البلد بأكمله عىل مدى فرتة طويلة من الزمن (عدة سنوات
يف الغالب) ،بدال ً من يوم واحد أو فرتة زمنية قصرية للعد .وامل ْعلَمان الرئيسيان للتعداد املتجدد
هما :طول مدة العد (وترتبط بالتواتر املطلوب للتحديثات) ،ومعدل املعاينة (ويتوقف عىل
امليزانية املتاحة واملستويات الجغرافية املطلوبة ألغراض النرش) .فعىل سبيل املثال يمكن بناء
إطار للمعاينة من أجل الحصول عىل نتائج عىل املستوى الوطني باستخدام مسح سنوي ،وعىل
املستوى اإلقليمي عن طريق إجراء دراسة استقصائية تراكمية (مسح سنوي) سنوية عىل مدى
ثالث سنوات ،وعىل مستوى املناطق الصغرى عن طريق إجراء دراسات استقصائية تراكمية
سـنوية عىل مدى خمس سنوات .ويمكن إجراء عمليات املسح السنوية عىل مدار السنة بكاملها
أو يف شهر معينَّ أو يف إطار زمني أقرص.
 70-1أما تنفيذ هذا النهج فيتطلب تقنيات عالية مع َّقدة للمعاينة والنمذجة وإطارا ً
للمعاينة ذا نوعية عالية يتيح املعاينة عىل مستويات جغرافية منخفضة جدا ً (وال يستغني األمر
يف هذه الحالة عن ملف رئييس للعناوين يجري تحديثه سنوياً)؛ كما يقتىض مشاورات ناجحة
حول النهج مع أصحاب املصلحة ،بما يف ذلك السلطات الحكومية عىل املستويات الوطنية واملحلية
ومجتمع مستعميل البيانات .وأهم ميزات هذا النهج هو تجديد البيانات بشكل متواتر :فالتعداد
التقليدي يقدِّم معلومات حديثة كل خمس أو عرش سنوات بينما يقدِّم التعداد املتجدد تجديدات
سنوية .ومن املزايا األخرى لهذا النهج تحقيق االتساق يف عبء التعداد ،بدال ً من التكلفة العالية
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والعمالة الكثيفة التي يتطلبها التعداد التقليدي .كذلك يمكن تحسني العملية سنة بعد أخرى
وتجربة تكنولوجيات جديدة .أما العيب الرئييس فهو أن هذا النهج ال يقدِّم صورة متزامنة
رسيعة ملجموع السكان ،وهو أمر يع ِّقد إجراء مقارنات بني املناطق بسبب اختالف أوقات العد،
حتى مع تعديل البيانات التي يتم جمعها يف تواريخ مختلفة لكي تشري إىل نفس الفرتة املرجعية،
وهو تفاوت يصل عادة إىل عامني أو ثالثة أعوام إلتاحة الفرصة لتجميع عمليات املسح السنوية.
وعالوة عىل ذلك ،وبما أن التعداد املتجدد يغطي جميع أنحاء البلد عىل مدى فرتة طويلة من الزمن
فإنه يحدث أن يتنقل بعض السكان ،ومن املمكن يف هذه الحالة أن يجري املسح عىل بعض األفراد
عدة مرات بينما يسقط آخرون من املسح .ونتيجة لذلك قد ال نصل إىل الشمولية املطلوبة ما لم
تجر عمليات تنقيح منهجية واعية.
 71-1وفيما ييل قائمة باملالمح الرئيسية للتعداد .ويرد قرين كل منها وصف لكيفية
شمول نهج التعداد املتجدد لكل من تلك املالمح يف تصميمه وإنتاجه.

العد الفردي
جمع املعلومات بشكل منفصل عن كل فرد .ويمكن إبالغ املعلومات باإلنابة .وإذا كانت
دورة الدراسات االستقصائية ال تغطي جميع األفراد فيمكن اعتبار كل سجل بأنه ليس سجالً
فرديا ً ولكنه يمثِّل املجموعة التي يمثلها الفرد الذي يتم اختياره يف العينة.

الشمول يف نطاق منطقة مح َّددة
يتم إعداد عينة ملجموعة من السكان يف كل فرتة .وهناك طريقتان يمكن اتباعهما( :أ) يمكن
يف بعض الحاالت عد منطقة معيَّنة عدا ً كامالً عىل مدى سنة أو أكثر( ،ب) ويف حاالت أخرى يكون
لكل فرد من السكان فرصة الختياره ضمن العينة ولكن ال يمكن أن يقال يف أي وقت من األوقات
إن جميع السكان قد أجابوا عىل أسئلة املسح.

التزامن
يمكن استخدام طائفة من التقنيات الرياضية (منها عىل سبيل املثال املتوسطات
واإلسقاطات واالستكمال) بحيث تكون البيانات وصفا ً إحصائيا ً للحالة املتوسطة يف فرتة زمنية
معيَّنة.

التواتر
يجري جمع املعلومات عىل فرتات زمنية قصرية منتظمة ،وبالنسبة للمناطق الجغرافية
الصغرية جدا ً يجري تحديد تواتر نرش البيانات إىل حد ما بحسب معدل تراكم العينات.
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العد التقليدي مع تحديث سنوي للخصائص

 72-1هذا التصـميم هو نوع مختلف من التـعداد التقليـدي يركز عىل عد السـكان
وجمع معلومات عن خصائصهم الديمغرافية األساسية فقط يف سنة التعداد ،ثم ُتجرى دراسة
استقصائية كبرية جدا ً لألُرس املعيشية لجمع معلومات تفصيلية عن الخصائص الديمغرافية
واالجتماعية واالقتصادية وبيانات اإلسكان وتبويبها كل سنة طوال فرتة العقد ،بدال ً من استمارة
التعداد الطويلة التفصيلية التي تستخدم يف سنة التعداد لجمع البيانات التفصيلية عىل أساس
مسح عينة من السكان .وقد ال يكون من الرضوري جمع بيانات عن جميع املواضيع يف كل سنة،

تعاريف تعدادات السكان واملساكن وخصائصها األساسية واستعماالتها

ألن الحاجة إىل تلك البيانات قد تختلف من بلد إىل آخر .ويجري املسح بالعينة عىل نسبة مئوية
من العناوين كل سنة من أجل الوصول إىل ما يقارب معدل املعاينة باالستمارة التفصيلية عىل
مدى فرتة زمنية من فرتات التعداد ،مثل خمس سنوات .ومن أجل تحسني موثوقية التقديرات
بالنسبة للوحدات الحكومية الصغرية يجرى مسح بالعينة لجزء أكرب من العناوين .ويتم تجميع
بيانات العينة تراكميا ً مع مرور الوقت للوصول إىل نفس املستوى الجغرايف األدنى من التفاصيل
الذي ينتج عن االسـتمارة التفصيلية الطويلة التي تن َّفذ بالعينة يف التعداد التقليدي .وتخصص
ترجيحات لبيانات املسح بالعينة لتكون انعكاسا ً لتصميم العينة ،ولتعديل آثار عدم االستجابة،
ولتصحيح األخطاء الناتجة عن التغطيـة املنقوصـة أو التغطيـة الزائـدة .والغرض من عمليـة
الرتجيحات هذه هو املسـاعدة عىل الوصول بالتقديرات املتعلقة بالخصـائص إىل مستوى من
التفاصيل يرقى إىل مستوى التعداد الدوري .وبعد تطبيق األوزان النهائية يتم إنتاج اإلحصاءات،
بما يف ذلك تقديرات السكان والتناسب واألرقام الوسطى والوسيطة والنسب.
 73-1والدافع األسايس لهذا النهج هو دافع مزدوج :فهو أوال ً الحصول عىل بيانات
أكثر تواترا ً عن السكان مما يتوافر من تعداد يجري مرة كل  10سنوات ،ثم تقليل األخطاء
التشغيلية املتعلقة بالتعداد .ومع ذلك فإن هذا النهج مكلف وصعب من الناحية التقنية ويحتاج
إىل برنامج متعدد السنوات من التخطيط الشامل والتطوير واالختبار .وبالنسبة للبلدان التي
تشرتط قانونا ً إجراء ع ّد كامل للتعداد عىل فرتات معيَّنة ،يظل العنرص املتعلق بالعد الكامل يف
التعداد عنرصا ً حاسماً .وكما هو الحال بالنسبة للحالة السابقة فإن نرش البيانات التفصيلية
عن األماكن الصغرية يتأخر من عامني إىل ثالثة أعوام انتظارا ً لرتاكم نتائج عمليات االستقصاء
السنوية.
 74-1وفيما ييل املالمح الرئيسية للتعداد .ويرد قرين كل منها وصف لكيفية شمول
العد التقليدي مع تحديثات سنوية لكل من تلك املالمح يف تصميمه وإنتاجه.

العد الفردي
يجري جمع املعلومات بصفة منفصلة عن كل فرد .ويمكن اإلبالغ عن املعلومات باإلنابة.

الشمول يف منطقة مح َّددة
(أ) يجري يف استمارة التعداد القصرية عد جميع األشخاص يف املنطقة املحددة ممن تنطبق
عليهم قواعد التقدير( ،ب) ُتجرى دراسة استقصائية بالعينة لجزء محدد سلفا ً من السكان يف
كل فرتة تحديث ،ولكن عينة التحديث ال تغطي جميع السكان ،وإن كان استخدام طرق املعاينة
ِّ
يمكن من تمثيل مجموع السكان.

التزامن
(أ) يجري استخدام عنرص استمارة التعداد القصرية يف لحظة إجراء التعداد ،ومن ثم
فإن جميع املعلومات يف هذا العنرص تشري إىل لحظة التعداد( ،ب) ويستخدم عنرص التحديث
فرتات زمنية مرجعية تتناسب مع االستقصاء الذي يتم القيام به .وتستخدم طائفة من التقنيات
الحسابية (مثل املتوسطات واإلسقاطات واالستكماالت والرتجيحات) للحصول عىل بيانات تعطي
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صورة إحصائية عن الحالة املتوسطة يف فرتة زمنية تتصل ببيانات استمارة التعداد القصرية أو
تستكملها.

التواتر
(أ) يتم إجراء عنرص التعداد الخاص باالستمارة القصرية مرة كل  10سنوات عىل األقل؛
(ب) ويجري جمع البيانات يف عنرص التحديث عىل فرتات قصرية منتظمة؛ (ج) ويتم إنتاج
البيانات عىل فرتات بعد اكتمال تجميع بيانات كافية ذات نوعية جيدة وتغطي أصغر الوحدات
الجغرافية.

-5

معلومات إضافية عن هذه األساليب وغيرها من تصاميم التعداد البديلة

 75-1يمكن االطالع يف موقع الشبكة الخاص ُ
بشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف
الجزء الخاص بربنامج تعداد السكان واملساكن لعام  2010عىل ال ُنهج التي يتبعها عدد من
البلدان إزاء تصميم التعداد التقليدي والتصاميم البديلة .ويصف كل بلد مشرتك النهج الذي
يتبعه ،ويعرض ملناقشة الكيفية التي يلبي بها التصميم املتبع املالمح الرئيسية للتعداد والرشوط
الرضورية (القانونية والتقنية وما يتصل بالسياسات) لتنفيذ ذلك النهج .وهناك روابط أخرى
عىل الشبكة مبيَّنة يف هذا املوقع لالطالع عىل مزيد من املعلومات عن كل تصميم .ولالطالع عىل
تلك املعلومات يرجى الدخول عىل املوقع http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/
.census/alternativeCensusDesigns.htm
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الفصل الثالث

تخطيط تعدادات السكان واملساكن وتنظيمها
وإدارتها
 76-1يتناول هذا الفصل يف املقام األول الجوانب العملية لتعدادات السكان واملساكن
التقليدية واألعمال التحضريية املط َّولة والتفصيلية التي ال بد من القيام بها إلجراء هذه التعدادات
بنجاح .ونظرا ً للتعقيدات التقنية واإلدارية التي تنطوي عليها التعدادات فينبغي اعتبار مبادئ
إدارة التعدادات الواردة أدناه استعراضا ً للنقاط التي ينبغي أخذها يف الحسبان عند التخطيط
لتعدادات السكان واملساكن وتنفيذها ،وليست معالجة شاملة للموضوع.
 77-1ولعل تعداد السكان واملساكن (أو تعداد السكان يف حد ذاته) هو العملية
اإلحصائية الوحيدة األوسع نطاقا ً واألكثر تعقيدا ً وتكلفة التي يقوم بها بلد ما ،وهي تتألف من
سلسلة معقدة من الخطوات املرتابطة .وبعض هذه الخطوات ،مثل طباعة استمارات التعداد،
ذات نطاق كبري جداً ،كما أن هناك خطوات أخرى ،منها عىل سبيل املثال تدريب الهيئة املرشفة
عىل التعداد ،ال بد من تنفيذها بشكل متسق يف جميع أنحاء البلد .وهناك خطوات أخرى ،منها
العد الفعيل ،ذات طبيعة مكثَّفة وال بد من أن تجري بشكل متسق.
 78-1وضمانا ً لتنفيذ العمليات املتعددة يف سياقها املناسب ويف إطارها الزمني،
يجب أن يجرى تخطيط دقيق ومسبق للتعداد بأكمله ولخطواته الرئيسية املختلفة .فقد يؤدي
حدوث سهو يف عملية التخطيط ،وإن يكن يف ظاهره بسيطاً ،إىل عيوب خطرية يف نتائج التعداد
وإىل إخفاقات مكلفة يف عمليات التعداد .لذلك فإن التخطيط الدقيق ذو أهمية بالغة يف نجاح
التعداد ،ال يف البلدان التي لديها خربة إحصائية قليلة نسبيا ً فحسب ،ولكن أيضا ً يف البلدان التي
لديها ُنظم إحصائية متقدمة .وإىل جانب الحاجة إىل التخطيط الدقيق ،تربز رضورة الرتتيبات
واإلجراءات التنظيمية واإلدارية املناسبة .وهذه الرتتيبات واإلجراءات رضورية لضمان االستخدام
الف َّعال والكفء للموارد البرشية واملادية الهائلة التي تعبأ من أجل التعداد ولتلبية املتطلبات التي
تفرضها الجداول الزمنية الدقيقة والحشد اللوجستي الهائل.
 79-1ويجب التشديد مع ذلك عىل رضورة أن تستند الرتتيبات اإلدارية املختلفة يف
كل مرحلة من مراحل تخطيط التعداد وتنفيذه إىل اعتبارات تقنية سليمة .وال شك أن نوعية
بيانات التعداد وتوقيتها الزمني سيتأثران بشدة إذا لم يؤخذ يف االعتبار الواجب الرتجيح الكايف
ملتطلبات شمول طائفة واسعة من املواضيع وللمتطلبات اإلحصائية .وينطبق هذا بشكل خاص
عىل املسائل التي تتصل بمجاالت مختلفة ،ومنها تكنولوجيا املعلومات ،وهي مسائل حارضة
طوال كثري من املراحل األساسية للتعداد .ولهذا السبب فإن إدارة عملية إحصائية واسعة مثل
تعداد السكان واملساكن ال يمكن اعتبارها مهمة إدارية روتينية .10
 80-1وال تجرى جميع التعدادات وفق نهج موحد ،ومع ذلك فهناك عدة عوامل رئيسية
ال بد من أن تؤخذ يف االعتبار يف كل منها .وبوجه عام يمكن تقسيم عملية التعداد إىل ست مراحل:

 10لالطالع عىل مناقشة لإلدارة
اإلحصائية عموماً ،انظر :تنظيم
الخدمات اإلحصائية الوطنية:
استعراض للمسائل الرئيسية،
دراسات يف الطرق ،العدد 21
(منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع )E.77.XVII.5 :ودليل التنظيم
اإلحصائي ،الطبعة الثالثة :تشغيل
الوكاالت اإلحصائية وتنظيمها،
دراسات يف الطرق ،العدد 88
(منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع:
.)E.03XVII.7
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(أ) األعمال التحضريية( ،ب) العد( ،ج) تجهيز البيانات( ،د) إقامة قواعد البيانات املطلوبة
ونرش النتائج( ،هـ) تقييم النتائج( ،و) تحليل النتائج .وعالوة عىل ذلك ال بد من وجود مجموعة
واضحة من العمليات املتصلة بربنامج التسجيل املنهجي للخربات يف التعداد وضمان الجودة
وتحسني العمليات ،ترافق وتدعم العمليات األساسية للتعداد .وسيتضح أن تلك املراحل ليست
منفصلة زمنيا ً تماما ً كما أنها ليست متنافية .فعىل سبيل املثال ،تصدر بعض نتائج التعداد يف
العادة قبل االنتهاء من جميع أنشطة تجهيز البيانات ،كما أن تحليل ونرش نتائج التعداد يتزامنان
بشكل كبري ،وينبغي أن يبدأ التسجيل املنهجي لخربات التعداد مع بداية األعمال التحضريية وأن
يستمر طوال املراحل الالحقة .وعالوة عىل ذلك فإن هناك عنارص معيَّنة ستجري مناقشتها فيما
ييل تحت عنوان األعمال التحضريية ،مثل امليزانية واملوظفني ،قد يحتاج األمر إىل تعديلها وفقا ً
للظروف الناشئة يف مرحلة الحقة من العمليات .وتجري مناقشة عنارص هذه املراحل فيما ييل من
حيث تأثريها عىل اإلدارة السليمة للتعداد.
 81-1وعند إجراء تعداد املساكن وتعداد السكان معا ً ينبغي اعتبار التخطيط للتعدادين
وتنظيمهما وإدارتهما جوانب مستقلة لعملية ميدانية متكاملة واحدة ولعملية تجهيز متكاملة
واحدة ،أي أنه ينبغي أخذ االحتياجات التقنية الخاصة بكل تعداد يف االعتبار عند التخطيط
للعملية املشرتكة وتنفيذها .وإجراء تعداد مشرتك للسكان واملساكن هو أكثر تكلفة وأكثر تعقيدا ً
من إجراء أي من التعدادين ولكنه أقل تكلفة من كامل عملية إجراء كل من التعدادين عىل حدة.
ويمكن أن يوفر التعداد املشرتك عددا ً من الجداول املتقاطعة أكرب مما يوفره أي من التعدادين
إذا مـا أُجري بشكل منفرد .ولكل بلد أن يقرر حساب املكسب والخسارة يف هذا الصدد يف ضوء
احتياجاته وظروفه (انظر الفقرات  38-1إىل  .)41-1ومع ذلك فإن القرار أ ًّيا كان ليست له
أهمية حاسمة من وجهة نظر التخطيط الكيل واإلدارة الكلية للتعداد ،فسوا ًء كان التعداد عملية
مشرتكة أو عمليتني منفصلتني للسكان واملساكن ،تظل القواعد األساسية للتخطيط للتعداد
وتنظيمه وإدارته ،التي نناقشها فيما ييل ،ثابتة دون تغيري باستثناء التكلفة اإلضافية والصعوبة
اإلضافية يف إجراء عملية مشرتكة.

ألف  -األعمال التحضيرية

 11انظر ،عىل سبيل املثال ،دليل إدارة
تعدادات السكان واملساكن ،دراسات
يف الطرق ،العدد /83التنقيح 1
(منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع:
 ،)00.XVII.15/Rev.1الصفحات 8
إىل .16

 82-1يستغرق العمل التحضريي للتعداد ،بحكم الرضورة ،وقتا ً طويالً ،وينطوي عىل
أنشطة كثرية متمايزة إىل حد كبري .ويالحظ مع ذلك أن كثريا ً من هذه األنشطة مرتابطة ولكنها
أيضا ً متداخلة إىل درجة كبرية .وعند التخطيط لتلك األنشطة التحضريية ينبغي استخدام تقنيات
قسمت األنشطة التحضريية هذه ،عىل نحو استنسابي إىل
إدارة املشاريع  .11وألغراض العرض ِّ
حد ما ،إىل  18عنرصا ً هي:
 - 1األساس القانوني للتعداد (الفقرتان  83 - 1و.)84 - 1
 - 2األساس املايل للتعداد (الفقرات  85 - 1إىل .)94 - 1
 - 3امليزانية وضبط التكاليف (الفقرات  95 - 1إىل .)102 - 1
 - 4الجدول الزمني للتعداد (الفقرات  103 - 1إىل .)107 - 1
 - 5التنظيم اإلداري (الفقرات  108-1إىل .)111-1
 - 6أنشطة االتصال الخاصة بالتعداد :التشاور مع املستعملني ،والتعريف بالتعداد،
والرتويج ملنتجات التعداد (الفقرات  112-1إىل .)116-1
 - 7خطط لربنامج ضبط النوعية وتحسينها (الفقرتان  117-1و.)118-1
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 - 8إعداد الخرائط (الفقرات  119-1إىل .)163-1
 - 9تحديد املناطق الصغرية (الفقرات  164-1إىل .)172-1
 - 10إعداد قوائم ألماكن السكن واألُرس املعيشية (الفقرات  173-1إىل .)176-1
 - 11برنامج التبويب وتصميم قواعد البيانات (الفقرات  177-1إىل .)180-1
 - 12إعداد االستبيان (الفقرات  181-1إىل .)192-1
 - 13اختبارات التعداد (الفقرات  193-1إىل .)196-1
 - 14خطة العد (الفقرات  197-1إىل .)200-1
 - 15خطط تجهيز البيانات (الفقرات  201-1إىل .)205-1
 - 16الخطط الخاصة بنواتج التعداد ونرشها (الفقرات  206-1إىل .)209-1
 - 17تعيني العاملني وتدريبهم (الفقرات  210-1إىل .)215-1
 - 18تجنب التحيز القائم عىل أساس نوع الجنس والتحيزات التي تؤثر عىل البيانات
الخاصة باألقليات السكانية (الفقرات  216-1إىل .)219-1
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األساس القانوني للتعداد

 83-1يحتاج التعداد إىل سند قانوني من أجل تحديد املسؤوليات اإلدارية األساسية،
والحصول عىل األموال الالزمة ،وتحديد اإلطار العام للتعداد وتوقيته ،والتزام الجمهور بالتعاون
وإعطاء إجابات صحيحة ،والتزام العدَّاد بتسجيل اإلجابات بأمانة .وعالوة عىل ذلك ينبغي النص
بقوة ووضوح يف ترشيع التعداد عىل رسية البيانات الفردية وفرض عقوبات يف حالة انتهاكها،
من أجل توفري األساس لتعاون الجمهور بثقة .ويف البلدان التي ال يوجد فيها سلطة قانونية دائمة
إلجراء تعدادات دورية ،من املهم القيام يف مرحلة مبكرة بإنشاء السلطة القانونية أو إصدار
ترشيع ينص عىل إجراء تعدادات دورية ،وهو األفضل.
 84-1وينبغي مراعاة مبدأ املرونة يف النواحي املفاهيمية والتنظيمية عند إعداد
الترشيع الخاص بالتعداد .فمن غري املستصوب تضمني ترشيع التعداد أحكاما ً صارمة أكثر من
الالزم بشأن نوع البيانات املطلوب جمعها أو هيكل مختلف أجزاء التنظيم الخاص بالتعداد
والعالقات بني تلك األجزاء .وإنما األفضل ترك التفاصيل للقواعد الخاصة بالتعداد التي تصدرها
سلطات التعداد .وفضالً عن ذلك ينبغي أن يتضمن ترشيع التعداد أو لوائح التعداد األحكام
مبسطة ،بما يف ذلك تخويل السلطة املناسبة للحصول عىل األجهزة
الالزمة إلقرار إجراءات إدارية ّ
واللوازم وتعيني العاملني أثناء املرحلة التنفيذية للتعداد.

-2

األساس المالي للتعداد

 85-1التعداد هو املصدر الرئييس للبيانات عن حجم السكان وخصائصهم ،فهو يوفر
الصورة الديمغرافية للبلد ،كما أنه األساس الذي يقوم عليه وضع أُطر معاينة للمناطق من أجل
استخدامها يف أعمال املسح اإلحصائي .ومع ذلك فإن التعدادات هي من أكرب األنشطة اإلحصائية
وأكثرها تكلفة بالنسبة للحكومة أو مكاتب اإلحصاء الحكومية ،كما أن هذه التكاليف يف ارتفاع
مستمر .ولذلك اُضطرت بعض البلدان إىل تأجيل أو حتى إلغاء بعض التعدادات بسبب ضعف
التمويل .فهناك بلدان لم تستطع توفري األموال املطلوبة إالّ جزئيا ً أو أنها أ َّمنت التمويل ولكنها
اُضطرت يف مرحلة الحقة من التحضريات للتعداد إىل إلغاء بعض جوانب جمع البيانات أو تجهيز
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البيانات أو نرش نتائج التعداد .لذلك يوىص منذ البداية بوضع ميزانية لجميع عمليات التعداد بما
يف ذلك التخطيط والعد والتحليل والنرش ،وبذل الجهود الالزمة لتأمني املوارد املطلوبة .وينبغي
ُّ
التضخم يف االعتبار ،نظرا ً ألن طول الفرتة يؤثر عىل التكاليف.
أخذ
 86-1ويف ضوء االعتبارات السالفة الذكر ،يتزايد الضغط من أجل البحث عن حلول
لتمويل التعداد ،مع أخذ دور أصحاب املصلحة الرئيسيني يف االعتبار ،وهم الحكومات والوكاالت
اإلحصائية التابعة لها ،وإرشاك املانحني الدوليني والقطاع الخاص بشكل أكرب .ويف نفس الوقت
ينبغي وضع اسرتاتيجيات تراعي كفاءة التكاليف من أجل تقليل تكاليف التعداد دون التضحية
بنوعية البيانات التي يسفر عنها التعداد.
 87-1ومن املؤكد أن التعدادات ال يمكن أن تقوم بها املكاتب اإلحصائية الوطنية
وحدها ،وإنما ينبغي النظر إىل التعدادات باعتبارها مهمة وطنية يشرتك فيها جميع أصحاب
املصلحة .لذلك يجب التشاور مع الدوائر الحكومية واملنظمات غري الحكومية والقطاع الخاص
واملستعملني النهائيني (يف جميع املراحل) للتأكيد عىل رشعية التعداد ورضورته ومن أجل تحسني
الدعوة إىل تأمني االعتمادات الكافية .ومع أن إجراء التعداد هو عمل تم ِّوله الحكومة يف املقام األول
إالّ أنه ينبغي أن يتم تصميم التعداد يف رشاكة مع كل الفاعلني السياسيني ضمانا ً ملشاركتهم
يف عملية التعداد .ويمكن تشكيل لجنة عليا تتكون من ممثلني عن الحكومة والقطاع الخاص
واملجتمع املدني ،بما يف ذلك املنظمات غري الحكومية ،والجماعات املحلية واملانحون ،ملناقشة
املسائل التي تتعلق بتكلفة التعداد وتمويله.
 88-1ومن الرضوري أن تقوم مكاتب اإلحصاء الوطنية بالدعوة إىل أهمية االستثمار
يف التعداد يف داخل الدوائر الحكومية .ويمكن النظر يف إمكانية تقاسم التكاليف مع اإلدارات
الحكومية األخرى مثل وزارات التعليم والصحة .ويمكن لهذه املؤسسات أن تدعم التعداد من
خالل تقديم ترتيبات لوجستية ،مثل استعمال البنية التحتية ومرافق النقل واالتصاالت ،ومشاركة
املوظفني من اإلدارات الحكومية األخرى.
 89-1والتخطيط الجيد هو من أهم الرشوط الالزمة من أجل تحقيق فعالية التكاليف
للتعداد ومن أجل ضمان الدعم املايل الشامل لتمويل التعداد .ويجب أن يكون التعداد مناسبة
تربز فيها الروابط بني مختلف العنارص ،ومنها أنواع املوارد (القوة العاملة وتكاليف األدوات
املكتبية والطباعة وما إليها) وكذلك املهام التي تستخدم املوارد ،بما يف ذلك جمع البيانات يف
الوقت املطلوب ،وتجهيز البيانات ،وإدارة البيانات ونرشها .ويجب أن توضع تقديرات تكلفة لكل
عنرص من هذه العنارص مع املربرات الالزمة.
 90-1ويجب العمل عىل تحقيق التكلفة املثىل لكل مرحلة من مراحل التعداد،
ويساعد اختيار التكنولوجيا املناسبة يف هذه العملية .ويمكن االستفادة من التقدُّم الحديث يف
التكنولوجيات ،مثل التصفح الضوئي وتجهيز البيانات وإدارة البيانات ،يف خفض التكلفة إىل حد
كبري (أو القيام بمهام أكرب بنفس التكلفة) .ثم إن استخدام تلك التكنولوجيات سيرسع يف حساب
واع
النتائج وتعزيز الحفاظ عىل البيانات .إال ّ أنه يجب أالَّ يتم اختيار التكنولوجيا إال َّ بعد تقييم ٍ
للتكاليف واملزايا لكل خيـار من الخيارات املتاحة .فمن األخطار املحتملة يف اختيار التكنولوجيا:
َّ
أن بعض ال ُنهج ال تكون ف َّعالة من حيث التكاليف إالّ مع العمليات الكبرية ،وبعضها يعتمد عىل
ً
مدخالت غالية الثمن ونادرة الوجود (مثل أنواع الورق ذات النوعية العالية جدا) ،وبعضها يتطلب
استثمارات كبرية منذ البداية يف حواسيب عالية الجودة .ومن الخيارات التي يمكن النظر فيها يف
تحليل الفوائد والتكاليف خيار تأجري املعدات (بدال ً من الرشاء) أو تقاسم استخدام املعدات مع
البلدان التي تجري تعداداتها يف أوقات مناسبة.
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 91-1ويمكن أيضا ً النظر يف أن ُتعهد إىل القطاع الخاص بعض العمليات كوسيلة
لخفض التكاليف ،خاصة يف سياق اإلعالن أو تطوير ال ُنظم املستخدمة يف جمع البيانات أو تجهيز
البيانات .وقد ال تكون هذه املساهمة أقل تكلفة ولكنها تفيد يف تقديم خربات تقنية أو موارد
ليست متاحة ضمن مكاتب اإلحصاء الوطنية .وتعرض الفقرات  220 - 1إىل  227 - 1بيشء
من التفصيل معايري يمكن أن تستفيد منها البلدان عند النظر يف إسناد بعض أنشطة التعداد إىل
جهات غري حكومية.
 92-1ومن املتوقع أن يواصل املانحون الدوليون القيام بدور محوري يف املساعدة
يف تمويل تكاليف التعداد يف كثري من البلدان .وقد ساهمت املعونة التقنية واملساعدة التقنية
من الوكاالت الدولية أيضا ً مساعدة كبرية يف نجاح التعداد يف كثري من البلدان .كما أن تأمني
هذه املوارد من املانحني بشكل جماعي يمكن أن يكون اسرتاتيجية ف َّعالة من حيث التكاليف يف
مواجهة تكاليف التعداد املرتفعة.
 93-1وجدير بالذكر أن تعداد السكان واملساكن له فوائد إيجابية غري منظورة .فهو
مناسبة لتعبئة البلد بكامله والوصول إىل أبعد املناطق النائية فيه .ويف حياة كثري من املواطنني قد
يكون التعداد الدوري هو املناسبة الوحيدة التي تحاول فيها الدولة الوصول إليهم والسؤال عن
أحوالهم .وتشعر بعض البلدان بكثري من الفخر عند إنجاز تعداد ناجح ،كما أنه فرصة لتشغيل
حجم كبري من القوة العاملة وتوليد فرص العمل وتدريب املواطنني عىل مهام جيدة (مثل إدخال
البيانات) .وبشكل عام يعترب التعداد إضافة قيِّمة إىل البنية التحتية الوطنية.
 94-1وعموما ً فإن تعداد السكان واملساكن هو مسؤولية حكومية حرصية ،ويصدق
هذا عىل تمويل التعداد عىل وجه الخصوص .لذلك يجب تفصيل جميع األنشطة املتعلقة بالتمويل
وتوثيقها مع مربراتها وتقديمها إىل جميع أصحاب املصلحة بشكل شامل وشفاف.
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موحد لتخصيص ميزانية للتعداد وضبط تكاليفه نظرا ً
 95-1ال يمكن اقرتاح نظام َّ
ً
ً
لتفاوت املمارسات املالية بني البلدان تفاوتا كبريا ،وإن كان يمكن اإلشارة إىل بضعة مبادئ
مقبولة عموماً .وليس يف اإلمكان القيام عىل نحو ف َّعال بالتخطيط لعمليات التعداد املختلفة
وضبطها دون وضع تقدير مايل دقيق لكل عملية من عمليات التعداد وإن كانت صغرية ،بما
يف ذلك كل عنارص التعداد .ويوىص بإعداد قائمة تفصيلية باألنشطة املتصلة بالتعداد ووضع
ميزانية مبدئية تتماىش قدر اإلمكان مع قائمة األنشطة تلك .ومن املهم ثانيا ً أن تقوم وكاالت
اإلحصاء الوطنية بعرض خطة التعداد وميزانيته عىل حكوماتها يف وقت مبكر عمالً عىل تسهيل
اعتماد املوارد من امليزانيات الوطنية أو ،حسب الظروف ،من الجماعة اإلنمائية الدولية .كما
أنه يلزم أن يقوم تمويل التعداد عىل أساس قانوني سليم مناسب ضمانا ً لقيام عمليات التعداد
الوطنية بشكل ف َّعال.
 96-1ويمكن توفري أساس مهم لتقدير ميزانية التعداد من املعلومات الخاصة
باإلنفاق عىل التعداد السابق مصنَّفة حسب مراحل التعداد ،بدءًا من اإلنفاق عىل مختلف العنارص
يف املرحلة التحضريية للتعداد وانتها ًء باإلنفاق عىل نرش نتائج التعداد .ومن الطبيعي أنه يجب
تعديل األرقام الخاصة بالتعداد السابق يف ضوء التغيريات الكمية والنوعية يف املعدات الحاسوبية
والربامج الحاسوبية ،مع مراعاة التغيرُّ ات يف معدالت األجور وتكلفة املعدات واملواد وما إىل ذلك،
وكذلك التغيريات املخططة ملحتوى التعداد وأساليب التعداد وإجراءاته والتغيرُّ ات املتوقعة يف
السكان أنفسهم (مثل الحجم الكيل ونسبة الحرض إىل الريف ومتوسط حجم األرسة) ،ألن كل هذه
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العنارص يمكن أن تؤثر يف هيكل تكاليف التعداد .ومعظم عنارص التكلفة هذه يحتمل أن تزيد
يف معظم البلدان (نظراً ،عىل سبيل املثال ،لتغيرُّ معدالت األجور وحجم السكان) مما ينتج عنه
ضغط من أجل تحقيق االقتصاد يف النفقات يف بنود أخرى من بنود ميزانية التعداد.
 97-1ومن الرضوري أن يقوم مديرو التعداد بتنفيذ أساليب شفافة للمحاسبة لكي
تقتنع الحكومة برصف املخصصات الدورية للتعداد يف موعدها.
 98-1ويف حالة األموال القادمة من الخارج أو من املانحني ،ينبغي وضع الرشوط
املطلوبة يف وقت مبكر من خالل مناقشات بني املانحني ومكاتب اإلحصاء الوطنية .ومن شأن ذلك
أن يتجنب التأخري يف وصول األموال من أجل عمليات التعداد.
 99-1وينبغي ملكاتب اإلحصاء الوطنية أن تقيم ُنظما ً خاصة لإلدارة املالية تضمن
الرسعة يف اإلذن بالرصف واستيفاء إيصاالت الرصف كما تضمن مراجعة جيدة للحسابات .وال
شك أن شهادة ُحسن اإلنفاق من مراجعي الحسابات تزيد من مصداقية عملية التعداد ،مما يزيد
من قبول الحكومة واملجتمع املدني لنتائج التعداد النهائية.

 12انظر :لجنة األمم املتحدة اإلحصائية
واللجنة االقتصادية ألوروبا ،مؤتمر
خرباء اإلحصاء األوروبيني ،جوانب
التكلفة يف تعدادات السكان واملساكن
يف بلدان مختارة يف منطقة لجنة
األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا،
معايري ودراسات إحصائية ،العدد 46
(منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع:
.)E.96.II.E.15

 100-1وللحصول عىل املعلومات املطلوبة لرصد تكاليف التعداد الحايل وللتخطيط
للتعداد التايل ،يحتاج األمر إىل وجود بيانات تفصيلية ودقيقة بشأن ما ييل( :أ) عدد العاملني
يف التعداد وتكاليفهم ،مصنَّفني حسب الوظيفة وطريقة الدفع( ،ب) أنواع األجهزة واملواد التي
تستخدم يف التعداد وطريقة الحصول عليها (رشا ًء أو استئجاراً) وتكلفتها( ،ج) حيز املكاتب
(املساحة املطلوبة) مصنَّفة حسب االستعمال ونوع التكلفة (إنشا ًء أو إيجاراً)( ،د) أنواع
الخدمات املستخدمة يف التعداد .ويمكن تعزيز فائدة املعلومات الواردة أعاله إذا أمكن تسجيل
املعلومات حسب مصدر التمويل ،أي ما إذا كان اإلنفاق واردا ً من (أ) امليزانية الرسمية للتعداد،
(ب) أو من أموال أخرى ملكتب التعداد (مثالً من امليزانية السنوية العادية غري املخصصة ألغراض
التعداد أو من األموال العامة للوكالة أو اإلدارة الحكومية التي يتبعها مكتب التعداد)( ،ج) أو
من جهات حكومية أخرى( ،د) أو من منظمات غري حكومية .وهذه املعلومات ليست مطلوبة من
أجل التخطيط املايل واملراقبة فحسب ولكنها مطلوبة أيضا ً لتحديد الخيارات من حيث التكاليف
والفوائد بني مختلف البدائل لتنفيذ مختلف عمليات التعداد .ومع أن الخربة يف تكاليف التعداد
السابق يف البلد يمكن أن تفيد يف تخطيط التعداد التايل فإن من الرضوري توخي الحذر إىل حد
كبري يف استخدام معالم التكلفة من البلدان األخرى .وذلك أن االختالفات يف محتوى التعداد
وتنظيمه وعملياته وكذلك يف محاسبة التكاليف يمكن أن تؤدي إىل عدم اتساق خطري حني املقارنة
بني التكاليف من بلد إىل آخر .12
 101-1ومن الرضوري أن يشارك األشخاص ،الذين سيكونون مسؤولني عن تنفيذ كل
عملية عىل املستويني اإلداري واإلرشايف ،يف تقدير بنود امليزانية .ويقتيض تنظيم العمل هذا وجود
تخطيط تفصييل مسبق ووعي مسبق بالتكاليف لدى املسؤولني عن التعداد.
 102-1ومن املؤكد أن خطة التعداد ستتغيرَّ عند التنفيذ يف عدد من الوجوه بعد إجراء
الحسابات األصلية ،ومن ثم ال يتوقع حصول تطابق تام بني التقديرات والتكاليف النهائية.
وينبغي رصد التغيرُّ ات يف أسعار املكونات األساسية للتعداد وتكلفتها عىل أساس منتظم ثم
تعديل ميزانية التعداد وفقا ً لذلك ،أو تعديل خطط التعداد .والواقع أن عملية وضع ميزانية
التعداد هي لذلك عملية تراكمية حيث يستعاض باستمرار عن التقديرات األ َّولية التقليدية
ببيانات تفصيلية دقيقة عن االحتياجات من املوارد .وطوال فرتة إجراء التعداد وتجميع نتائج
التعداد ال بد من إعادة النظر يف امليزانية بني الحني والحني ومقارنة األداء بالخطة .وحني يكون
لدى الحكومة وسلطات التعداد معلومات دقيقة عن اإلنفاق فسيكون بوسعها ممارسة الرقابة
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وضمان سري عمليات التعداد يف نطاق امليزانية ،وكذلك ممارسة التقييم والضبط لكفاءة وفعالية
تلك العمليات .وتفيد هذه املعلومات أيضا ً يف دراسة ما يمكن إدخاله من تحسينات عىل تقنيات
التعداد ومنهجياته.
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الجدول الزمني للتعداد

 103-1من العنارص التي ال غنى عنها يف تخطيط أي تعداد وجود جدول زمني يبني
تتابع عملية التعداد والوقت التقريبي لكل عنرص من عنارص تلك العملية .ويف املراحل األوىل من
تخطيط التعداد توضع خطة زمنية أ َّولية تحدد التواريخ الرئيسية املطلوب االلتزام بها كإطار
عام للتعداد .ومع التقدُّم يف عملية تخطيط التعداد تجرى تعديالت عىل الخطة وتوضع تفصيالتها
بهدف تحديد التواريخ النهائية يف أقرب وقت ممكن.
 104-1وهذه الجداول الزمنية رضورية ألنها تبني التواريخ املحدَّدة لكل عملية من
عمليات التعداد الكثرية من حيث بدء هذه العمليات وإكمالها ،كما أنها تفيد يف رصد التقدُّم يف
كل مرحلة من مراحل عمليات التعداد .وبمقارنة املواعيد املستهدفة مع املواعيد الفعلية للعمليات
يمكن استكشاف أي تأخريات يف العمل أو أي أخطاء يف التقديرات الزمنية .فالخطة الزمنية
للتعداد هي أداة هامة سوا ًء من ناحية ضبط الوقت لعملية التعداد أو ضبط مختلف عمليات
التعداد املعقدة وترابطها .ومن هنا فإن إدخال أي تعديالت عىل الخطة الزمنية للتعداد يقتىض
النظر يف جميع العمليات ذات الصلة حتى ال يحدث خلل يف الربنامج العام للتعداد .ومن الطبيعي
أن يختلف الجدول الزمني لكل تعداد باختالف الخطة العامة للتعداد واملوارد املتاحة له.
 105-1ويبني الجدول الزمني للتعداد العمليات املختلفة مج َّمعة يف ثالثة قطاعات عامة:
(أ) ما قبل العد( ،ب) والعد( ،ج) وما بعد العد .ويشمل قطاع ما بعد العد التقييم والتحليل ،كما
يشمل التجهيز والنرش .وتاريخ بدء العد العام للسكان هو التاريخ األسايس الذي يتوقف عليه
الجدول الزمني للتعداد وجدولة كل العمليات األخرى .وألغراض الضبط تظهر كثري من العمليات
يف الجدول الزمني بشكل مستقل رغم وجود ترابط كبري فيما بينها .وتكون الجداول الزمنية
للتعداد أحيانا ً يف شكل مخطط أو رسم بياني ،إضافة إىل قائمة مرجعية تفصيلية للعمليات.
ويمكن االستفادة من برمجيات إدارة املشاريع يف إعداد الجدول الزمني للتعداد.
 106-1ومن الرضوري عند وضع جدول زمني للتعداد أن تؤخذ يف االعتبار العالقة
املتبادلة بني كل من تعدادي السكان واملساكن والعالقة التي تربط بينهما وبني املشاريع
اإلحصائية األخرى أو بني األنشطة اإلحصائية الوطنية األخرى الواسعة النطاق .ومع أن إجراء
ِّ
تشكل طوال فرتة العملية املرشوع اإلحصائي
عملية مشرتكة لتعداد السكان واملساكن يمكن أن
األكرب للحكومة ،فإنه ينبغي مع ذلك توخي الحذر لئال يتداخل هذا املرشوع عىل نحو ال مربر له
مع األنشطة اإلحصائية املعتادة األخرى التي تجري يف ذات الوقت .ويف وجود برنامج إحصائي
متوازن يمكن تفادي إجراء عمليات استقصاء متزامنة ومتنافسة يف نفس الوقت ألن ذلك يضع
عبئا ً ثقيالً عىل الخدمات اإلحصائية وعىل الجمهور ،مما قد ينتج عنه خسارة يف الكفاءة اإلدارية
ويف تعامل الجمهور.
 107-1ومن املفيد يف أحيان كثرية وضع مخطط بياني شامل يبني التسلسل الزمني
ملختلف مراحل التعداد والعالقات فيما بينها وتوقيتها .ومن شأن هذا النوع من التحليل أن
يكشف عن نتائج التأخري يف أي مرحلة من مراحل التعداد من حيث تأثريه عىل التأخري يف
الخطوات األخرى يف الربنامج .ولذلك فإن هذا املخطط البياني يمكن أن يكون أداة مفيدة يقاس
عىل أساسها التقدُّم الفعيل يف التحضريات للتعداد .والواقع أن كثريا ً من البلدان يستعمل هذا النوع
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من تحليالت املسار الحرج كأداة تساعد يف تخطيط التعداد وأيضا ً كأداة إلدارة عمليات التعداد
الجارية .ويف هذه الحاالت من الرضوري وضع إجراءات ملراجعة تحليل املسار الحرج استجابة
للتقدُّم الفعيل .وينبغي التأكيد عىل أن فائدة هذه األدوات تعتمد عىل ُحسن تصميمها وتطبيقها
وفهمها .وتفيد برمجيات إدارة املشاريع يف الربط بني الهيكل البياني لعمليات التعداد وبني
مراكز املسؤولية يف العمليات الفردية الواسعة أو التفصيلية من أجل ضبط تسلسل املسؤولية.
وتفيد أيضا ً يف تلك الحاالت أدوات أخرى يشار إليها عادة بالربمجيات الجماعية أو الربمجيات
التعاونية ،وكذلك منتديات اإلنرتنت ،يف مساندة عملية التعداد بما تتيحه من بيئة تفيد يف تبادل
املعلومات وامللفات والبيانات بني األفرقة العاملة يف أماكن مختلفة.
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التنظيم اإلداري

 108-1من املهم لدى التخطيط لتنظيم التعداد وإدارته النظر يف دور مختلف األجهزة
التنفيـذية واالسـتشارية وعالقاتها بالتعداد .وكثريا ً ما يكون للِّجان الوطنية ودون الوطنية
واملحلية ،بمختلف أشكالها ،دور مفيد يف التخطيط للتعداد والتحضريات له .ويمكن تشكيل هذه
اللجان من ممثلني للوكاالت الحكومية واملستعملني غري الحكوميني لبيانات التعداد ،وال سيما
املعنيون بالقيام ،من منظور السياسة العامة ،بتحليل نتائج التعداد والدراسات التحليلية ألحوال
البلد االجتماعية واالقتصادية والديمغرافية .غري أنه من املهم وجود تحديد واضح لوظائفهم
االستشـارية والرتويجية وأن تكون املسـؤولية النهائية عن التخطيط هي مسـؤولية الوكالة
التنفيذية.
 109-1ومن املفيد بالتأكيد وجود مكتب يكون مسؤوال ً بشكل دائم عن أعمال التعداد
يكون جزءًا أساسيا ً من النظام اإلحصائي للبلد .فوجود هذا املكتب يضمن االستمرارية يف عمل
التعداد ،ويكون هو املركز الرئييس لوضع برنامج التعداد املقبل وبدء األعمال التحضريية له .ومن
شأن وجود هذا املكتب بشكل دائم أن يتيح توفري موظفني متخصصني وذوي خربة ،كما يتيح
تواصل املعلومات اإلحصائية والخرائطية الالزمة للتعداد املقبل بما يف ذلك املسائل التي تشمل
عدة قطاعات مثل تكنولوجيا املعلومات ،وهي مسائل ال غنى عنها يف تخطيط التعداد املقبل.
 110-1ويف مرحلة ما قبل العد يتعينَّ توسيع مكتب التعداد ليشكل النواة لجهاز كامل
للتعداد يكون قادرا ً عىل إدارة التنظيم امليداني أثناء األعمال التحضريية وكذلك أثناء عملية العد.
ومن أجل توفري اإلرشاف املبارش يف كل منطقة ،يحتاج األمر إىل وجود مكاتب إقليمية عىل مختلف
املستويات يف املراحل املتقدمة من األعمال التحضريية ،بما يف ذلك تعيني املوظفني وتدريبهم،
وكذلك يف فرتة العد الفعيل .وينبغي أن يكون العاملون يف مجال اإلرشاف يف هذه املكاتب ،نظرا ً ملا
لديهم من معرفة باملنطقة وباللهجات املحلية ،قادرين عىل معالجة املشاكل املحلية .وهذا ال يعني
بالطبع أن يكون جميع العاملني يف الوظائف اإلرشافية من أهايل املنطقة ،إذ يمكن نقل موظفني
من املكتب املركزي أو من أماكن أخرى حسب الحاجة.
 111-1وبعد عملية العد يقوم جهاز التعداد عادة بتكييف نفسه لتلبية االحتياجات
ذات العالقة يف مجال تجميع النتائج وتقييمها وتحليلها ونرشها ولتوفري االستمرارية املطلوبة
محسنة.
للعمل عىل مواصلة استخدام مواد التعداد وتطوير أساليب
َّ
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أنشطة االتصال الخاصة بالتعداد :التشاور مع المستعملين ،والتعريف
بالتعداد ،وترويج منتجات التعداد

 112-1يغطي الربنامج الشامل لالتصال لتعداد السكان واملساكن ثالثة أنواع متميزة
من الجمهور هي( :أ) املستعملون الرئيسيون لبيانات التعداد( ،ب) األشخاص واملؤسسات
املشاركون يف عمليات التعداد( ،ج) الجمهور عموماً .وملا كان التعداد نشاطا ً وطنيا ً يعتمد يف
نجاحه كليا ً عىل صدق التعاون واملساعدة من جانب الجمهور والكثري من املنظمات الحكومية
منسق باالقرتان الوثيق مع األعمال
واملحلية ،ينبغي تطوير جهود االتصال بأكملها كنشاط
َّ
التحضريية الفنية األخرى للتعداد .وأنشطة االتصال هذه ذات فائدة كبرية سواء يف تعريف
اآلخرين بالتعداد أو يف موافاة سلطات التعداد يف مرحلة مبكرة وبصورة متواصلة باملعلومات عن
ردود فعل الجمهور عموما ً يف أجزاء مختلفة من البلد وعن انطباعات كبار الشخصيات والفئات
واملؤسسات الرئيسية عىل خطط التعداد وأنشطته.
 113-1ومن الخطوات التي ال غنى عنها يف التحضريات للتعداد ،والتي يجب أن تتَّخذ
يف مرحلة مبكرة ،إجراء مشاورات مع مستعميل بيانات التعداد حول املواضيع والتعاريف،
وخاصة حول الجداول املخطط لها وبناء قاعدة بيانات التعداد .ومن شأن هذه املشاورات أن
تساعد سلطات التعداد يف التخطيط للتعداد بشكل يضمن له ،يف حدود املوارد املتاحة ،أقىص
استجابة ممكنة الحتياجات املستعملني من حيث جمع البيانات وتجهيزها وتبويبها وتخزينها
وإتاحتها بشكل مفيد .ومن شأن هذه املشـاورات أيضا ً أن تعزز وتوسع الفهم وتكفل املساندة
لخطط التعداد وأنشطته .وينبغي أن يكون املستعملون الذين يجري التشاور معهم من اإلدارات
الحكومية والوزارات والجامعات ومؤسسات البحث األخرى والقطاع الخاص ومختلف املنظمات
(أو األفراد) ليكونوا ممثـلني لحياة البلد االقتصـادية واالجتماعيـة والرتبوية والثقافية .وغالبا ً
ما تكون الفائدة أكرب إذا ما أُجريت مشاورات منفصلة مع مختلف أنواع املستعملني الذين تجمع
بينهم مصالح مشرتكة مثل املديرين ومقرري السياسات العامة واملخططني والديمغرافيني
واملشتغلني باألبحاث ومستعميل بيانات التعداد يف أوساط األعمال التجارية ومن إليهم ،بدال ً من
عقد اجتماعات مشرتكة مع مستعميل البيانات كافة .ذلك أن هذه االجتماعات املشرتكة ثبت يف
كثري من األحيان أنها مخيبة آلمال املشاركني نظرا ً لوجود فوارق كبرية بني املستعملني يف خلفيتهم
التقنية ويف اهتماماتهم بتفاصيل مضمون التعداد وعملياته .ونظرا ً ألهمية التعداد يف توفري بيانات
للتخطيط واإلدارة عىل املستوى املحيل فإنه يوىص بإجراء مشاورات مع املستعملني يف الحكومة
واملؤسسات عىل صعيد املحافظات والحكومات املحلية واملؤسسات املحلية يف مختلف أنحاء البلد.
وهذه املشاورات مع املستعملني عىل الصعيد دون الوطني ،وال سيما يف البلدان الكبرية أو البلدان
التي تتمتع فيها الحكومات املحلية بدرجة عالية من الحكم الذاتي ،ال غنى عنها ،من أجل تحقيق
أقىص إمكانات التعداد.
 114-1ومن أجل إتمام األعمال التحضريية للتعداد وتنفيذ عمليات العد ،ال بد ملكتب
يوسع كثريا ً يف عدد موظفيه .ويمكن أيضا ً االستعانة بكثري من املنظمات الحكومية
التعداد من أن ِّ
وغري الحكومية خارج نطاق مكتب التعداد من أجل توفري موظفني ومعدات ومواد وأماكن
ووسائل نقل واتصاالت وغري ذلك مما يساعد يف أعمال التعداد .وبالتايل ستدعو الرضورة إىل
تدريب أعداد كبرية من املوظفني املؤقتني (انظر الفقرات  210 - 1إىل  )215 - 1كما سيكون
من الرضوري تعبئة مساهمات من مختلف املجموعات الوطنية واملحلية .ويساعد يف هذه الجهود
وجود برنامج لالتصاالت حسن التخطيط.
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 115-1ومن األعمال املهمة يف عملية التعداد تنظيم حملة التعريف بالتعداد .ويتطلب
هذا حملة تثقيفية تستهدف إثارة اهتمام الجمهور عموما ً بالتعداد والتماس تعاونه .واألهداف
املرجوة من الحملة ال تقترص عىل تبديد أي قلق بشأن أغراض التعداد وإنما تشمل أيضا ً توضيح
أسباب مختلف األسئلة املدرجة يف االستبيان ،وتوضيح طريقة اإلجابة عىل تلك األسئلة .ويمكن أن
تكون حملة اإلعالم أداة هامة لزيادة الشمول يف تغطية التعداد ،وال سيما بني الفئات التي يصعب
عدها .ومن املستحسن أن يبدأ التخطيط لحملة اإلعالم العامة عن التعداد بمجرد أن يصدر
قرار يأذن بإجراء التعداد .وينبغي تحقيق تزامن وثيق بني الحملة اإلعالمية نفسها وبني أنشطة
التعداد األخرى ،وأال ّ تبدأ حملة اإلعالم عىل نطاق واسع قبل فرتة طويلة من املوعد املقرر لبدء
العد .وينبغي التنسيق عىل نحو وثيق بني خطط برنامج اإلعالم عن التعداد وخطط اختبارات
التعداد (انظر الفقرات  193 - 1إىل  .)196 - 1وينبغي أن يوفر الربنامج املعلومات الالزمة
إلجراء اختبارات التعداد .وعالوة عىل ذلك يمكن للربنامج أن يستخدم هذه االختبارات لدراسة أثر
املواد واألساليب البديلة للرتويج للتعداد .وإذا اقتضت عملية رسم الخرائط أو عملية إعداد قوائم
للمساكن عمالً ميدانيا ً واسعا ً واتصاالت واسعة مع الجمهور فإنه ينبغي إدراك أن العاملني الذين
يقومون بهذه األنشطة هم الذين يرتكون االنطباع األول عن التعداد لدى الجمهور يف الغالب.
وينبغي أن يؤخذ هذا العامل يف االعتبار يف وضع برامج التدريب واإلعالن ،وينبغي أن تشمل
الحملة اإلعالمية جميع أرجاء البلد وجميع قطاعات السكان من خالل استخدام وسائط اإلعالم
املوجهة لقطاعات معيَّنة
املتاحة .ويمكن استكمال الحملة العامة بعدد من الحمالت املتخصصة
َّ
من السكان.
 116-1ومن العنارص املهمة يف حملة االتصال واإلعالم بشأن التعداد إبالغ مستعميل
بيانات التعداد والجمهور بشكل عام عن الفوائد الكثرية لتعدادات السكان واملساكن (انظر
الفقرات  23 - 1إىل  )37 - 1والنتائج املخططة للتعداد (انظر الفقرات  206 - 1إىل - 1
 .)209ذلك أن وضوح األسباب وراء إجراء التعداد والفوائد املتوقعة منه يساعد يف تبديد أي
سوء فهم لدى الجمهور ويزيد من املشاركة ومن تغطية التعداد ،ومن استعمال نتائج التعداد
ونواتجه .ومن الرضوري وضع اسرتاتيجيات االتصال كجزء أسايس من التخطيط للتعداد
وليس كإضافة له.
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خطط لبرنامج ضبط النوعية وتحسينها

 117-1تجري معظم البلدان تعدادات السكان واملساكن مرة كل  10سنوات ،ولذلك
فإن الخربة الجارية محدودة ،ولكن الخربة من تعدادات السكان واملساكن السابقة ،وكذلك
الخربة من التعدادات األخرى مثل التعداد الزراعي ،تفيد كثريا ً يف تخطيط برنامج ضبط النوعية
وتحسينها للتعداد الراهن .وملا كان إجراء التعداد يتطلب القيام بأنشطة عديدة يف غضون فرتة
زمنية محدودة ،فإن ذلك يعني أن البلدان تستخدم أعدادا ً كبرية من األشخاص من أجل أعمال
التعداد لفرتات ترتاوح بني عدة أسابيع وعدة أشهر .ويف العادة يجري تعيني مجموعات مختلفة
من األشخاص عىل أساس مؤقت ألداء مجموعات معيَّنة من األعمال .ونتيجة لذلك يمكن أن
تختلف نوعية العمل من شخص إىل شخص ومن منطقة إىل منطقة ومن وقت آلخر .لذلك فمن
الرضوري أن يكون يف اإلمكان قياس مدى اإلجادة يف كل عملية من عمليات التعداد ،وذلك من
خالل وضع إجراءات لضبط النوعية كجزء أسايس من إجراء التعداد .ومن املهم التأكيد عىل
أن الهدف الرئييس من برنامج ضبط النوعية هو كشف األخطاء حتى يمكن اتخاذ إجراءات
تصحيحية أثناء سري عملية التعداد .لذلك ينظر إىل برنامج ضبط النوعية عىل أنه برنامج لتحسني
النوعية أيضاً .ويؤدي عدم وجود هذا الربنامج إىل وجود أخطاء كثرية يف بيانات التعداد يمكن
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أن تؤثر كثريا ً عىل الفائدة املرجوة من تلك النتائج .فإذا كانت البيانات من نوعية رديئة يمكن أن
تؤدي القرارات املتخذة عىل أساسها إىل أخطاء فادحة .وهذا قد يؤدي إىل تعريض مصداقية عملية
التعداد بكاملها للخطر.
 118-1وينبغي وضع نظام ضبط النوعية وتحسينها كجزء من برنامج التعداد عموما ً
وأن يكون جزءًا أساسيا ً يف خطط التعداد وإجراءاته األخرى .وينبغي األخذ بهذا النظام يف كل
مراحل عمليات التعداد بما يف ذلك التخطيط ومرحلة ما قبل العد والعد الفعيل وتدفق الوثائق
والرتميز وحرص البيانات والتنقيح والتبويب ونرش البيانات .ويعد إنشاء نظام ضبط النوعية
وتحسينها يف مرحلة التخطيط عامالً حاسما ً يف نجاح عمليات التعداد عموماً .ولالضطالع عىل
مناقشة أوسع لعنارص برنامج ضبط النوعية وتحسينها (انظر الفقرات  228-1إىل .)277-1

-8

إعداد الخرائط

(أ)

األساس االسرتاتيجي لربنامج وضع الخرائط ضمن التعداد

 119-1من املسلَّم به عىل نطاق واسع رضورة اهتمام األجهزة اإلحصائية الوطنية
بتطوير قدراتها بشكل مستمر عىل وضع الخرائط التي تلبي احتياجاتها الخرائطية املتخصصة.
ويمكن أن تسهم هذه القدرة إسهاما ً كبريا ً يف تعداد السكان واملساكن ،ويف العنارص األخرى من
النظام اإلحصائي الوطني .كما أن القدرة الخرائطية الدائمة يف وكالة اإلحصاء يمكن أن يكون لها
إسهام واضح يف تحليل وعرض نتائج التعداد.
 120-1وهذا ال يعني أن وكاالت اإلحصاء هي وكاالت إعداد خرائط أو أنه مطلوب منها
أن تكرر عمل تلك الوكاالت .كما أن وكاالت إعداد الخرائط ليست وكاالت إحصائية ،وقد ال يكون
بوسعها يف أحيان كثرية فهم القيمة اإلحصائية للمعلومات التي بحوزتها أو بأفضل الطرق لعرض
البيانات اإلحصائية يف املنتجات التي تعد عىل أساس الخرائط .ومع ذلك فإن إجراء التعداد يمكن
أن يكون عامالً ح َّفازا ً للعمل املشرتك بني الوكاالت اإلحصائية ووكاالت إعداد الخرائط ملصلحة
الطرفني وملصلحة املجتمع.
 121-1ومن املهم التأكيد عىل وجود طائفة واسعة من التقنيات والتكنولوجيات املتاحة
حاليا ً لالستخدام يف عملية إعداد الخرائط ضمن أعمال التعداد (ومن املحتمل تطوير بدائل أخرى
قبل إجراء الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام  .)2010وليس الغرض من الفقرات
التالية التوصية بأي نظام معينَّ يناسب أي بلد معينَّ أو بلدان معيَّنة يف أي مرحلة من مراحل
النمو ،وإنما توجز الفقرات التالية الخيارات املتاحة يف وقت إعداد هذا التقرير وتبني بعض
املسائل التي يجب أن تنتبه إليها البلدان يف تقرير أنواع العمليات التي تقوم بها يف تعداداتها.

 122-1لنوعيـة الخرائط املسـتخدمة يف التعداد أثر كبري عىل نوعية بيـانات التعداد
وموثوقيتها.
 123-1وللخرائط دور حيوي يف مرحلة العد حيث يسرتشد بها العدَّادون يف الوصول
إىل املساكن واألماكن األخرى التي يمكن أن يتواجد الناس فيها أثناء فرتة العد .وهي رضورية من
حيث ضمان تغطية كاملة للمنطقة الجغرافية دون تداخل.
 124-1وال يزال الوضع يف كثري من البلدان يتسم بوجود طائفة محدودة من الخرائط
املتاحة ،والخرائط املوجودة ال تبني تفاصيل كافية توضح حدود املناطق الصغرية ،وهو عىل
األرجح نفس الوضع فيما يتصل باملناطق السكنية غري املخططة .لذلك من الشائع تكملة
الخرائط بمواد أخرى مثل (أ) قوائم األرس املعيشية (من األفضل أن يقوم بإعدادها موظفو
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 13لالطالع عىل تفاصيل نظام املعلومات
الجغرافية والخرائط ،انظر دليل
ُنظم املعلومات الجغرافية والخرائط
الرقمية ،دراسات يف الطرق ،العدد 79
(منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع:
.)00.XVII.12
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الوكالة اإلحصائية كجزء من عملية تحديد مناطق العد ،ولكن يحدث يف بعض األحيان أن يقدم
هذه املعلومات الزعماء املحليون (انظر الفقرات  173-1إىل  ،)176-1و/أو (ب) وصف نيص
للحدود املحلية بما يف ذلك الطرق والسكك الحديدية وخطوط توزيع الطاقة واألنهار وغري ذلك
من التضاريس .ويمكن أن يشتمل هذا الوصف عىل أماكن معروفة تشري إىل حدود املنطقة (مباني
املدارس واملجاري املائية وغريها).
 125-1ومع ذلك فليس من املناسب للموظفني امليدانيني أن يعتمدوا كلية عىل قائمة
األرس املعيشية ،أو عىل أوصاف أو اتجاهات مكتوبة أو شفوية ،وال عىل املعرفة املحلية بحدود
املناطق .فاالعتماد عىل األوصاف الشفوية أو املعرفة املحلية يؤدي يف حاالت كثرية جدا ً إىل
االضطراب واألخطاء ألن الناس عادة ما تكون عندهم تصـورات ذهنية (أو خرائط ذهنـية)
لألماكن ،وقد ال تتفق هذه التصورات مع املنطقة املعنية كما ترد يف تصميم منطقة العد .ولنفس
هذه األسباب فإن الخريطة الذهنية لدى املرشف عىل العد يف منطقة معيَّنة قد تختلف اختالفا ً
كبريا ً عنها يف ذهن العدَّاد .وللتغلب عىل هذه املشاكل من املهم أن يكون أساس عمليات العد وجود
خرائط من نوعية عالية بأدق ما يمكن من التفاصيل وأن يتلقى موظفو العد تدريبا ً شامالً يف
االستعمال الصحيح للخرائط وما يتصل بها من مواد نصية إن وجدت.
 126-1والخرائط التي تعد حاليا ً عىل نطاق واسع يف شكل رقمي لها دور متزايد
األهمية يف مرحلة نرش البيانات .فاإلحصاءات التي يتم تجميعها من بيانات التعداد يمكن ربطها
باملواقع الجغرافية واالستعانة بها يف وضع طرق التحليل للخصائص الجغرافية لتلك اإلحصاءات.
ويف هذه الحالة يمكن استخدام الخرائط بشكل كفء للربط بني البيانات اإلحصائية واملناطق
الجغرافية التي تشري إليها نتائج التعداد .ومن شأن ذلك أن ييرس فهم اإلحصاءات واستعمالها
سوا ًء من قِبل الخرباء أو الجمهور بشكل عام.
 127-1وباإلضافة إىل الخرائط الالزمة للتعداد يحتاج األمر إىل قائمة منهجية وكاملة
وحديثة باملحليات ،لالستعانة بها يف ترميز أسماء األماكن من أجل تحديد املدى املطلوب لجدولة
بيانات تلك املحليات .ويف بعض األماكن قد تكون مهمة إعداد قائمة دقيقة باملحليات عملية كبرية
بسبب الصعوبات الناشئة عن تكرار تجزئة املحليات أو اختفائها أو انضمام محليات صغرية
بعضها إىل بعض ،وعن التغيرُّ ات يف األسماء واختالفات التهجئة ووجود أكثر من اسم واحد لنفس
املكان أو استعمال نفس االسم ألماكن مختلفة .وينبغي االحتفاظ بتلك القوائم كقاعدة بيانات
رسمية أو كجزء أسايس من قاعدة البيانات التي ِّ
تشكل جزءًا من نظام املعلومات الجغرافية .13
 128-1وعند وضع خريطة رقمية ،يمكن استخدامها مع تكنولوجيا نظام املعلومات
الجغرافية كأساس ملعلومات الرتميز التي توضع للتعداد .ينطبق ذلك عىل عناوين محل اإلقامة
املعتاد ،حاليا ً أو يف السابق ،وعىل محل العمل واملواضيع املشابهة.

(ب) التخطيط النظري لعمليات وضع الخرائط من أجل التعداد
 129-1تشتمل خطة خرائط التعداد عىل إعداد األنواع التالية من الخرائط( :أ) خرائط
مرجعية ذات مقياس رسم صغري الستعمالها يف وكالة اإلحصاء من أجل إدارة العملية يف مجملها،
(ب) خرائط طبوغرافية ذات مقياس رسم كبري الستخدام العدَّادين( ،ج) خرائط للمناطق الفرعية
أو املناطق اإلدارية الستخدام املديرين ،تبني موقع املستوطنات الصغرية واملالمح املادية الرئيسية
مثل الطرق واألنهار والجسور والتضاريس.
 130-1وملا كان إعداد الخرائط املكانية لعملية العد ،وصيانتها وطباعتها وتوزيعها
يستغرق وقتا ً طويالً ،ينبغي إيالء اعتبار كبري لنشاط إعداد الخرائط أثناء مرحلتي التخطيط
للتعداد والتحضريات له .أما املدة التي يستغرقها هذا العمل يف بلد ما فتحددها طائفة كبرية
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من العوامل منها عدد الخرائط املطلوبة ،والتكنولوجيا املتاحة إلنتاجها ،وتوافر األموال الالزمة
للحصول عىل املوارد اإلضافية ،والوقت الالزم لتوزيع الخرائط عىل املوظفني امليدانيني .ويمكن
من الناحية العملية اقرتاح أن يكون العمل يف برنامج إعداد الخرائط انطالقا ً عكسيا ً من املوعد
املقرر لتوزيع الخرائط عىل موظفي امليدان قبل تاريخ التعداد بثالثة أشهر .وبذلك يتاح وقت
كاف لتوزيع الخرائط قبل البدء يف تدريب موظفي امليدان .وينبغي االهتمام بهذه العملية بشكل
ٍ
خاص إذا كان استخدام تكنولوجيات متقدمة أمرا ً مطروحا ً (انظر الفقرات  135 - 1إىل - 1
 .)142فقد يحتاج األمر إىل مزيد من الوقت من أجل اكتساب املقدرة عىل استعمال التكنولوجيا
الجديدة بكفاءة.
 131-1وقبل وضع برنامج إعداد الخرائط من أجل التعداد ينبغي النظر يف التصنيف
الجغرايف الذي يستعمل والبنية التحتية املتاحة لعمل الخرائط للقيام بمهام إعداد الخرائط .وبما
أن الجغرافيا التي يقوم عليها التعداد هي التي تحدد الجغرافيا التي يقوم عليها نرش بيانات
التعداد ،ينبغي وضع التصنيف الجغرايف يف مرحلة التخطيط لخرائط التعداد .والتفاصيل املتعلقة
بتصميم تصنيف جغرايف عام ،بما يف ذلك تحديد مختلف املناطق من أجل التصنيف الجغرايف
والعالقة فيما بينها ،هي أكثر صعوبة من عملية إعداد الخرائط للتعداد ،ولن يتناولها هذا املجلد
فيما ييل  .14ومع ذلك فإن تصميم مناطق العد وغريها من مناطق إدارة التعداد ذو أهمية حاسمة
بالنسبة للتعداد ،وتتناوله الفقرات التالية.

‘ ’1معايري تصميم مناطق العد
 132-1تحديد مناطق العد هو مهمة أساسية سوا ًء لهيكل املناطق اإلحصائية أو لهيكل
مناطق اإلدارة .ومن املسائل التي يجب أن تؤخذ يف االعتبار ما ييل:
(أ) تحقيق التغطية الشاملة بحيث يتضح عدم وجود ثغرات في المنطقة التي يجري
العد فيها؛
(ب) تحسين قدرة األشخاص على إدارة العمليات الميدانية بشكل فعَّال ،وذلك بالتقدير
الواعي لقدرات الع َّدادين على تحمُّل عبء العمل والتأكد من أن حدود مناطق العد
يمكن التعرف عليها بسهولة من خالل مالمح واضحة مثل الطرق والممرات المائية
وطرق المشي المعروفة والسكك الحديدية وخطوط الكهرباء .وينبغي النظر في
استعمال المالمح المعروفة مثل حدود القرية أو الحكومة المحلية مع مراعاة
صعوبة تحديد الحدود باستخدام البوصلة أو خط النظر؛
(ج) ينبغي في تحديد مناطق العد ،ما أمكن ذلك ،تفادي إدخال أنواع مختلفة كثيرا ً من
المساكن في نطاق منطقة عد واحدة .فذلك ييسر نشر المعلومات عن مواقع سكنية
معيَّنة ،مثل العشوائيات (وهي مسألة داخلة في نطاق األهداف اإلنمائية لأللفية)؛
(د) وتتطلب أهداف نشر المعلومات أيضا ً أن تؤخذ في االعتبار الحاجة إلى البيانات
عن المناطق الصغيرة ،وسرية معلومات األشخاص ،وقابلية البيانات للتجميع من
أجل إعطاء معلومات عن وحدات جغرافية أكبر .وفي بعض المناطق ذات الحدود
المحددة يمكن استخدام التقريب في نشر المعلومات ،عن طريق تجميع حدود
مناطق العد.

 133-1وينبغي وضع إجراءات تتيح وضع قائمة مقارنة للمناطق من تعداد إىل آخر.
ويف الحاالت التي ال يتسنى فيها ذلك يمكن أن تشتمل املعايري عىل مبادئ تصميم تتيح للمستعملني
سهولة املقارنة بني البيانات عن املناطق من تعداد إىل آخر.

 14لالطالع عىل مثال لوصف أكثر
تفصيالً للوحدات التي يجري فيها
النظر يف أحد البلدان بشأن الجغرافيا
اإلحصائية ،انظر مكتب اإلحصاء
األسرتايل“ ،التصنيف الجغرايف املوحَّ د
ألسرتاليا” النرشة رقم ،1216.0
الفصل  .10ويرد وصف ملجموعة
الوحدات التي تم تصنيفها يف شكل
بياني هيكيل يف ذلك الفصل .ويالحظ
أن أصغر وحدة “مركز تجميع بيانات
التعداد” تضاهي منطقة العد.
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‘ ’2معايري التصميم ملناطق إدارة التعداد
 134-1تتألف مناطق إدارة التعداد من مجموعات مناطق عد مج َّمعة تيسريا ً إلدارة
العاملني يف العد .وحني ُيستخدم موظفو الحكومة الحاليون والهيكل الحكومي القائم ألغراض
العد يمكن أن تكون مناطق إدارة التعداد هي نفسها املناطق اإلدارية .ومن املالحظ أن ذلك قد
يكون مسألة مريحة إدارياً .ويف هذه الحالة ليس من الرضوري أن يكون لتلك الهرمية (أو طريقة
تجميع مناطق العد يف مناطق أكرب) دور يف تصميم املناطق ألغراض مرحلة النرش ،ألن هذه
املرحلة توجهها احتياجات املستعملني.

‘ ’3التكنولوجيا املناسبة
 135-1قبل الرشوع يف وضع خرائط التعداد يتعينَّ عىل هيئة التعداد تحديد التكنولوجيا
املالئمة التي تستخدم يف وضع الخرائط .وينبغي للوكالة أن تجري تقييما ً للخرائط املوجودة،
املتاحة يف أي نسق ،التي يطمأن إىل دقتها ،واستخدامها مع الخرائط الجديدة التي يجري
إعدادها حسب الحاجة .ويمكن عمل الخرائط الجديدة يف شكل خرائط مرسومة باليد ملناطق
العد ،أو خرائط متعددة الطبقات أو غري ذلك من التكنولوجيات املساعِدة .ويمكن استخدام نظام
املعلومات الجغرافية كبديل .ويرد وصف لهذه الخيارات يف الفقرات التالية.
 136-1ويف الحاالت التي ال تتوافر فيها خرائط أساس مناسبة للمناطق الجغرافية
يمكن للعدَّادين (أو غريهم من موظفي العد) إنتاج خرائط مرسومة يدوياً ،مع وصف بياني
ملالمح الحدود تمكينا ً إلجراء عد ناجح .وال تتسم الخرائط املرسومة يدويا ً بنفس مستوى الدقة
الذي تتميَّز به الخرائط الطبوغرافية عالية الجودة ،ولكنها أحد الخيارات التي يمكن اللجوء إليها
إذا (أ) لم توجد خرائط للمنطقة ،أو (ب) كانت الخرائط املوجودة بمقياس رسم صغري ال يوفر
التفاصيل الكافية إلعداد خريطة ملنطقة العد ،أو (ج) كانت الخرائط قديمة ويتعذر تحديثها يف
الوقت املتاح.
 137-1وإذا توافرت خرائط طبوغرافية عالية املستوى إىل درجة معقولة ،فينبغي
استخدامها كأساس يمكن أن تضاف إليه حدود مناطق العد يدويا ً كطبقة إضافية عىل رشيط
شفاف ثم يجري تصويرهما معا ً الستخدام العدَّادين .ويجب إحالة جميع خرائط األساس
املستخدمة يف التعداد إىل نظام إحالة جودييس واحد ومتسق يف جميع أنحاء البلد.
 138-1وحيثما ال توجد خرائط دقيقة وحديثـة للمعلومات بمقاييـس مالئمة يف بلد
ما ،أو لجزء منه ،يمكن اتباع البدائل املوصوفة فيما ييل مع مراعاة املحاذير املوصوفة يف الفقرات
 139 - 1إىل :142 - 1
(أ) التصوير الساتلي .مع أن الحصول على خرائط بالتصوير الساتلي ال يزال عالي
التكلفة نسبياً ،فإن أسعار التصوير الساتلي تتناقص بالقيمة الحقيقية .ويغطي
التصوير الساتلي في العادة منطقة كبيرة ،ويمكن أن يكون فعَّاال ً من حيث التكلفة
إذا ما قورن بالمصادر األخرى .وينبغي تجهيز الصور مسبقا ً من جانب الجهة
المورِّدة لها بحيث يجري تصحيحها وتعيين مراجعها الجغرافية (وفقا ً لمقياس
رسم معروف وتوجهات معروفة ،مع بيان بعض خطوط الطول والعرض ،ويطبع
ذلك كله على وجه الصورة)؛
(ب) التصوير الجوي .قد يكون الحصول على صور جوية لمناطق كبيرة في بلد ما عملية
مكلفة .إال ّ أن محفوظات الصور يمكن أن تكون مصدرا ً ممتازا ً للعد األوَّلي للمساكن
وأساسا ً لخرائط األساس .وفي بعض الحاالت يمكن أن تكون الصور الجوية الرقمية
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طريقة مجدية من حيث التكاليف للبدء في إقامة بعض المكونات لنظام معلومات
جغرافية؛
(ج) النظام العالمي لتعيين المواقع .يمكن أن يساعد النظام العالمي لتعيين المواقع
مساعدة كبيرة في عمل الخرائط المرسومة يدويا ً أو الخرائط الرقمية من نظام
المعلومات الجغرافية الستخدامها من ِقبل العدادين في الميدان .ويمكن بجهاز
استقبال بسيط للنظام العالمي لتعيين المواقع تحديد خطوط الطول وخطوط
العرض بدقة معقولة للنقاط األساسية .وحسب النظام المختار ،يمكن للنظام
العالمي لتعيين المواقع أيضا ً تحديد المالمح الخطية ،ومن ثم فائدته في تحديد
حدود الخرائط .ويمكن تحسين الخرائط المطبوعة من نظام المعلومات الجغرافية
أو الخرائط المع َّدة يدويا ً بإضافة خطوط الطول وخطوط العرض في النقاط
الرئيسية من أجل تحديد االتجاهات ومقياس الرسم والموقع المطلق .وهذه
المعلومات مفيدة بشكل خاص ألغراض نشر البيانات ،كما أنها تفيد في إنشاء
نظام للمعلومات الجغرافية الستخدامه في مرحلة الحقة.
 139-1وتنفيذ االسرتاتيجيات التي تستخدم تلك التكنولوجيات يجب التخطيط له بدقة
تحت إرشاف موظفني أو خرباء خارجيني لديهم مؤهالت رسمية يف استخدام تكنولوجيا وضع
الخرائط املتقدمة .ومن املهم بشكل خاص إدراج تكلفة رشاء وصيانة املعدات املطلوبة الستخدام
تلك التكنولوجيا يف ميزانية التعداد (برشط القيام بدراسات وتحليالت سليمة للتكلفة واملزايا
من أجل تربير تلك النفقات) ،ووضع خطط مناسبة لضمان وجود هذه املعدات يف وقت التعداد
بكميات كافية .15
 140-1ويالحظ وجود مخاطر كثرية أخرى نتيجة الحاجة الستخدام تلك املعدات يف
ظروف غري مواتية ،بما يف ذلك سوء األحوال الجوية وظروف الغبار أو اإلضاءة الضعيفة .ومع
أن أجهزة النظام العاملي لتعيني املواقع تتسم بقدرات عالية فإنها قد ال تميِّز بني إحداثيات
املساكن املتداخلة أو املتالصقة يف املباني املتعددة الطوابق ،ويف تلك الظروف يجب أن ُينظر إليها
باعتبارها توفر إحداثيات للمبنى وليس للوحدات السكنية يف نطاق املبنى.
 141-1ومن املهم عند استخدام تلك ال ُنظم التأكد من أنها مفهومة بشكل واضح
للعدَّادين .وهذا يتطلب بالرضورة تدريب املوظفني تدريبا ً جيدا ً يف تفسري الخرائط ،سواء يف
مرحلة تحديث الخرائط أو يف مرحلة العد .وإذا كانت الخرائط مدمجة يف أجهزة رقمية مثل
مساعدات البيانات الشخصية فيجب تدريب املوظفني عىل استعمال تلك األجهزة وعىل الربمجيات
أيضاً.

 142-1وكما هو الحال يف كل التغيريات الكبرية يف إجراءات التعداد ،من املهم جدا ً
إدخال العمليات الجغرافية وعمليات رسم الخرائط للتعداد بشكل ناجح يف جميع االختبارات قبل
استعمالها يف العمليات األساسية .وهذا مهم بشكل خاص حني يجري إدخال تغيريات يف مستوى
التكنولوجيا املستعملة.

‘ُ ’4نظم املعلومات الجغرافية
 143-1أخذت كثري من البلدان يف السنوات األخرية باستخدام ُنظم املعلومات الجغرافية
من أجل تسهيل عمليات الخرائط للتعداد سوا ًء يف إنتاج خرائط التعداد أو منتجات نرش البيانات.
ومع انخفاض التكلفة واالطمئنان إىل التكنولوجيا األساسية ،يتوقع أن يستمر هذا االتجاه يف
املستقبل .ومن املتوقع أن يكون التعداد حافزا ً لزيادة القدرة لدى املكاتب اإلحصائية (أو يف البلد

َّ
يتمكن املوردون
 15ليس من املحتمل أن
يف معظم البلدان من توريد عدة آالف
من أجهزة تعيني املواقع جغرافيا ً
أو توريد أجهزة مساعدة يف مجال
البيانات الشخصية ما لم يتح لهم
الوقت الكايف للقيام بذلك.
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ككل) .لذلك ينبغي اعتبار استخدام ُنظم املعلومات الجغرافية كقرار سيايس اسرتاتيجي مهم
يمتد أثره إىل ما بعد عمليات التعداد ،ويف هذا الصدد يحتاج األمر إىل النظر يف عدد من املسائل.
 144-1ويمكن تلخيص املزايا (املحتملة) والتكلفة (املحتملة) لنظام املعلومات
الجغرافية عىل النحو التايل:
(أ) المزايا
‘’1
‘’2
‘’3
‘’4
‘’5
‘’6
(ب)

الربط الوثيق بين الخرائط التي يستعملها الع َّدادون والمنتجات المستندة إلى
الخرائط المع َّدة الستعمال المستعملين؛
باستعمال خرائط األساس الرقمية تقل تكلفة تحديث خرائط األساس فيما بين
التعدادات؛
ربما كان استنساخ خرائط باستخدام نظام المعلومات الجغرافية أقل تكلفة منه
بالطريقة العادية؛
تزداد قدرة نظام المعلومات الجغرافية على تحسين النوعية فيما يتعلق بالحدود
الجغرافية؛
باستخدام نظام المعلومات الجغرافية تزداد قدرة وكاالت اإلحصاء على القيام
باستقصاءات مكانية؛
األماكن التي يحتاجها تخزين خرائط المدخالت لألغراض الرقمية أقل كثيرا ً
باستخدام نظام المعلومات الجغرافية.
التكلفة

‘ ’1يحتاج نظام المعلومات الجغرافية إلى خبرة تقنية عالية؛
‘ ’2يحتاج نظام المعلومات الجغرافية إلى مستوى أعلى من البنية التحتية الحاسوبية؛
‘ ’3يمكن إجراء نظام التعداد بالطريقة الكتابية على أساس خرائط األساس ،ولكن
استعمال نظام المعلومات الجغرافية في هذه المهمة يتطلب وجود خرائط أساس
رقمية .وإذا كان من الضروري إقامة قاعدة خرائط رقمية فسوف يحتاج األمر إلى
كاف للتحضير وكذلك إلى تمويل كبير .ويتطلب األمر في الحالتين وجود
وقت ٍ
موظفين فنيين من ذوي الخبرة؛
‘ ’4في أغلب الحاالت تقع مهمة إعداد الخرائط و/أو نظام المعلومات الجغرافية خارج
نطاق المهمة األساسية لوكالة اإلحصاء؛
‘ ’5التعاقد على إعداد خرائط التعداد.
 145-1يتطلب وضع مرشوع الخرائط خارج نطاق ال ُنظم الكتابية البدائية معرفة
واسعة ب ُنظم وضع الخرائط وال ُنظم املساحية والجغرافية .وإذا لم تتوافر إلدارة التعداد مثل تلك
املهارات من داخل الوكالة فقد يكون من الضـروري التـعاقد عىل إعداد بعض عنـارص خرائـط
التعداد أو كلها.
 146-1وتحتاج إدارة التعداد عند إعداد الخرائط لألعمال امليدانية بموجب عقد أو اتفاق
خارجي إىل بيان متطلباتها من املتعاقد .وهذه املتطلبات يمكن أن تشمل ما ييل( :أ) الحصول
عىل بيانات خرائط األساس( ،ب) تحديد الحدود اإلحصائية (أو الحصول عليها) وتنسيقها مع
خرائط األساس( ،ج) تمكني مصممي مناطق العد من تقديم املشورة بشأن أي تغيريات مقرتحة
للحدود (وتحديث البيانات املكانية املتصلة بها)( ،د) إنتاج خرائط ورقية حسب ما تقرره الوكالة
من أجل األعمال امليدانية.
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 147-1وتقوم وكالة اإلحصاء باألعمال املتصلة بتصميم مناطق العد والتأكد من
البيانات املكانية املتصلة بها ،كما تتسـلَّم الخرائط الورقية للتأكد من جودتها وتسليمها بعد ذلك
ضمن برنامج السوقيات امليدانية .وتتح َّمل وكالة اإلحصاء أيضا ً املسؤولية الكاملة عن استيفاء
الخرائط ملعايري النوعية املطلوبة وتوصيل الخرائط إىل املوظفني يف امليدان حسب الحاجة .وتقوم
وكالة اإلحصاء أيضا ً بعد التعداد بتقديم أي مالحظات أو تعليقات تتلقاها من العدَّادين بشأن
خرائط األساس إىل وكالة وضع الخرائط إذا ما كانت هذه املعلومات ذات فائدة لها.
 148-1أما عمل الخرائط ألغراض النرش فهي مهمة أصعب ألن النواتج يجب أن تمثِّل
معلومات إحصائية (مع الخرائط أو كجزء منها) مصحوبة يف الغالب بتحليل أو تعليقات عىل
املعلومـات .وقد َّ
مكن التقدُّم يف برمجيات الخرائط وكاالت اإلحصاء من إنتاج طائفة واسعة من
الخرائط املواضيعية القياسية .عىل أن املنتجات الخرائطية املتقدمة قد تحتاج إىل خربات خارجية.
ويف هذه الحاالت قد يكون من األفضل لوكاالت اإلحصاء أن تركز عىل أعمال اإلحصاء وأن ترتك
للمتعهد مهمة توفري املهارات التقنية املطلوبة إلنتاج املنتجات الفعلية مع استعمال إجراءات
صارمة لضمان الجودة لتضمن أن النواتج التي يقدمها املتعهد تلبي متطلبات املستعملني
النهائيني املوصوفة أعاله.

(ج)

الخطوات التنفيذية يف برنامج وضع الخرائط

 149-1يحتاج وضع نظام للخرائط يف وكالة اإلحصاء إىل التنسيق بني مجموعة من
املهام املع َّقدة يف وقت طويل نسبيا ً سابق عىل التعداد .ومن املهم وضع خطط املرشوع إلدارة هذه
العملية .واملهام األساسية التي تتضمنها تلك الخطط هي ما ييل:
(أ) إنشاء وحدة لوضع الخرائط .يتطلب مشروع وضع خرائط التعداد خدمات من
فريق متخصص للمشروع .وحينما تقوم مؤسسة من خارج هيئة التعداد بأنشطة
وضع الخرائط تتولى فرق المشروع مسؤولية تحديد متطلبات التعداد من الخرائط
وترتيبات التنسيق مع مقدمي خدمات إعداد الخرائط؛
(ب) وضع جدول زمني .التاريخ الحاسم في الجدول الزمني هو موعد تسليم الخرائط
إلى الميدان .وال بد من أن يبدأ برنامج وضع الخرائط في مرحلة مبكرة من دورة
التعداد إلتاحة الوقت الكافي إلنتاج خرائط تغطي جميع أنحاء البلد في موعد
مناسب قبل تاريخ التعداد وقبل تدريب موظفي الميدان؛
(ج) التعاقد على وضع خرائط األساس والبيانات الجغرافية الرقمية .من الخطوات
األساسية في مشروع وضع الخرائط وضع خريطة أساس للبلد ،تتضمن بيانات
رقمية حسب المطلوب .وإذا كان مشروع وضع الخرائط للتعداد موجودا ً بالفعل
فقد تحتاج وكالة اإلحصاء إلى تحديث قاعدة الخرائط لديها.
 150-1ومما يساعد كثريا ً يف إجراء تعداد ناجح أن تقوم السلطات الحكومية بتجميد
حدود مختلف الوحدات اإلدارية قبل ستة أشهر عىل األقل من موعد التعداد بحيث ال تحدث أي
تغيريات أخرى يف تلك الحدود قبل االنتهاء من عملية العد .وهذا أمر مهم يف تحديد مناطق العد،
إذ يقلل من فرص اإلغفال أو االزدواجية ويزيد من فرص نرش النتائج األ َّولية للتعداد برسعة.
‘ ’1مصادر الخرائط الورقية وأنواعها
 151-1إذا كان التعداد سيستخدم قاعدة خرائط ورقية فيمكن إتاحة الخرائط الرسمية
املنشورة من وكاالت الخرائط التابعة للحكومة املركزية أو الحكومات املحلية أو البلديات .ومن
املصادر األخرى لتلك الخرائط االستعانة بوكاالت حكومية أخرى أو رشكات خاصة .وإذا كان
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سيتم الحصول عىل الخرائط من مصدر خارج وكالة التعداد فيجب الحصول عىل إذن باستعمال
تلك الخرائط من مصادرها األصلية وحل أي مشاكل تتعلق بحقوق امللكية.

‘ ’2االحتياجات من بيانات الخرائط الرقمية
 152-1عند إنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية ينبغي أن يكون من االعتبارات
األساسية تلبية االحتياجات التي تقررها وكالة التعداد من البيانات .ومع توافر كميات كبرية
من البيانات املكانية الرقمية من املهم أيضا ً وضع معايري ومواصفات قياسية للبيانات لضمان
موثوقية البيانات واتساقها.
 153-1أما القواعد األساسية التي ينبغي اتباعها يف اختيار بنود البيانات املطلوب
إدخالها يف الخرائط فهي التأكد من أن (أ) بند البيانات سيكون مفيدا ً للعدَّادين يف رسم خط
سريهم يف منطقة العد( ،ب) أن يكون بند البيانات ذا فائدة للمستعملني .ويف تقييم مدى فائدة
بنود البيانات للمستعملني يف سياق وضع خرائط التعداد ينبغي إعطاء االهتمام األكرب إىل
احتياجات املستعملني للبيانات عن املناطق الصغرية أو املناطق ذات األهمية بالنسبة لهم .وال
ينبغي إدخال بنود بيانات ال تتفق مع أي من هذين املعيارين يف قاعدة البيانات.

‘ ’3تحديث الخرائط أو بيانات الخرائط الرقمية
 154-1يحتاج إعداد خرائط األساس أو البيانات الرقمية لخرائط األساس ،أو تحديثها،
إىل موارد كبرية .ذلك أن املحتوى النهائي لخرائط األساس له تأثري كبري عىل دقة واكتمال خرائط
مناطق العد وبالتايل عىل كفاءة العد يف التعداد .وينبغي وضع جدول زمني لتحديث خرائط
األساس حسب األولويات ،عىل أساس املناطق التي تحتاج الخرائط فيها إىل تحديث نتيجة
للتغيرُّ ات يف أعداد السكان أو خصائصهم .ومن الجوانب الهامة التي تحتاج إىل تحديث ما ييل:
(أ) أسماء الطرق واملمرات املائية املسماة بدقة( ،ب) الحدود اإلدارية( ،ج) مالمح املعالم مثل
املدارس ودور العبادة ومكاتب الربيد واملتنزهات واملباني الكبرية.

‘’4

تصميم مناطق العد ومناطق إدارة التعداد

 155-1سواء استخدمت قاعدة خرائط تقوم عىل الخرائط الورقية أو الرقمية ،ينبغي
إعداد دليل لوضع تصميم ملناطق العد ،يشتمل عىل معايري التصميم واإلجراءات التي تتبَّع يف
تصميم مناطق العد .ويمكن استخدام هذا الدليل كأساس لتدريب العنارص املشاركة يف عملية
وضع تصاميم مناطق العد.
 156-1وينبغي قدر اإلمكان أن يقوم موظفو مكاتب اإلحصـاء اإلقليمية املسـؤولون
مسؤولية مبارشة عن مناطق العد يف محافظاتهم أو مناطقهم بوضع تصميم مناطق العد .وذلك
من شأنه أن يضمن االستفادة من املعارف املحلية يف عملية تصميم مناطق العد .ويعتمد جزء
كبري من عملية تصميم مناطق العد عىل جمع املعلومات عن التغيرُّ ات الحاصلة يف السكان ويف
حدود املناطق من أجل تحديد أفضل طريقة لتصميم منطقة عد معيَّنة .وينبغي أن يتم ،نتيجة
لتصميم مناطق العد ،إعداد قائمة تو ِّفر ملرحلة العد جميع البيانات امليدانية ذات الصلة بكل
منطقة وتو ِّفر ملرحلة النرش البيانات الجغرافية ذات الصلة.
 157-1ويمكن تحديد تصميم حدود مناطق اإلرشاف امليداني واملناطق اإلقليمية عند
انتهاء العملية عن طريق تجميع مناطق العد ووضع ترميز تعريفي جغرايف لتلك املناطق.
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 158-1وينبغي تنفيذ تدابري ضمان النوعية للتأكد من صحة البيانات طبقا ً للمعايري
املوضوعة سواء يف عملية التسيري امليداني أو السالمة الفنية يف الحاالت التي تستخدم فيها قاعدة
رقمية كواسطة للحصول عىل النواتج.

‘ ’5طباعة الخرائط امليدانية ومحتواها
 159-1ينبغي إيالء االهتمام الواجب إىل الوقت (الطويل) املطلوب لطباعة الخرائط ،عند
وضع خطة املرشوع لخرائط التعداد.
 160-1ويجب تزويد كل مستوى من مستويات املوظفني امليدانيني بالخرائط الالزمة،
ويجب طبع خريطة واحدة عىل األقل لكل منطقة عد يف البلد .ويوىص بإعداد نسختني من الخريطة
يستعمل العدَّاد إحداهما ويستخدم املرشف امليداني األخرى ألغراض التدريب ولألغراض املرجعية
(ويحتفظ بها بعد ذلك املكتب اإلحصائي كأحد املدخالت يف دورة التعداد التالية).
 161-1ومن االعتبارات األخرى الواجب أخذها يف الحسبان يف إعداد خرائط العد (سواء
كانت خرائط ورقية أو بيانات رقمية) ما ييل:
(أ) قد يتطلب األمر أن يقوم الع َّدادون بالعمل في ظروف إضاءة ضعيفة ومن ثم يجب
أن تكون التفاصيل على الخرائط سهلة القراءة؛
(ب) ينبغي أن تكون الخرائط سهلة التفسير وأن يكون من السهل قراءة النصوص
والرموز والتعرف عليها وأن تكون موضـوعة في المكان الصـحيح مع عرض
المعلومات في نسق قياسي للمقارنة مع خرائط األساس األخرى؛
(ج) يجب أن تكون الحدود المطبوعة على الخرائط (مثل حدود مناطق العد) واضـحة
ال لبس فيها؛
(د) يجب أن يكون من السهل التعرف على مناطق العد وتمييزها عن المناطق المحيطة
بها؛
(هـ) يعتبر طي الخرائط أو إعادة طيها في حالة الخرائط الكبيرة (أكبر من الحجم )A2
عبئا ً يقلل من كفاءة الموظفين؛
(و) يجب أن تكون الخرائط في شـكل يُسـهِّل إضافة تعليقات خطيـة يقوم بها
الع َّدادون؛
(ز) يجب أن يكون إنتاج الخرائط فعّاال ً من حيث التكلفة؛
(ح) ينبغي أن تكون الخرائط مناسبة للطبع لتلبية أغراض النشر إذا كان هذا ما يطلبه
المستعملون.
 162-1الخرائط التي يستعملها املرشفون أو املديرون اإلقليميون ينبغي أن تكون
بمقياس رسم أصغر وأن تحتوي يف نفس الوقت عىل تفاصيل كافية للتعرف عىل املالمح الرئيسية
ولكن ينبغي أالّ تكون كبرية بشكل يجعل تناولها عسريا ً حني يقوم املوظف ،عىل سبيل املثال،
بالرد عىل مكاملة هاتفية من العدَّاد .ويف كثري من األحيان قد يلزم استعمال خرائط تحليلية أو
إضافية إذا كانت الخريطة األساسية تغطي منطقة كبرية نسبياً .وبالنسبة لجميع مستويات كبار
املوظفني ينبغي أن تحدد الخرائط حدود جميع الوحدات الفرعية التي هم مسؤولون عنها.
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‘ ’6إعداد الخرائط ألغراض النرش

 163-1من املفهوم أن إعداد الخرائط ألغراض العد ،يف شكل ورقي أساساً ،تلقى أعىل
األولوية واالهتمام من مديري التعداد ،ومع ذلك يجب إيالء اهتمام للخرائط التي ُتعد ألغراض
النرش يف نطاق العملية .فمستعملو البيانات يحتاجون إىل خرائط سوا ًء يف شكل ورقي أو رقمي
لكي يفهموا الصلة بني مناطق العد ولكي يتمكنوا من االستفادة بها يف إعداد خرائط جغرافية
للمستويات األعىل .لذلك يجب أن تشمل الخرائط املعدَّة ألغراض النرش تفاصيل طبوغرافية كافية
تسهل التعرف عىل الحدود واملالمح االجتماعية والثقافية ،مثل املدارس واملستشفيات ومحال
التجزئة الكبرية ومناطق العمل .ومن العوامل األخرى التي ينبغي أخذها يف االعتبار ما ييل:
(أ) ينبغي أن يكون النسق الذي يتم اختياره شائع االستعمال على نطاق واسع في جميع
أنحاء البلد حتى تكون المنتجات مع َّدة بشكل يخدم احتياجات سوق واسعة؛
(ب) ينبغي أن تكون البيانات مناسبة للتطبيقات الحاسوبية الشائعة في مجال إعداد
الخرائط.

-9

تحديد المناطق الصغيرة

 164-1هناك طريقتان مختلفتان بعض اليشء لتزويد التعداد بقدرة مرنة عىل وضع
الجداول لطائفة واسعة من التجمعات الجغرافية ،بما يف ذلك الجداول الالزمة الستعماالت بيانات
القطاعني العام والخاص عىل املستوى املحيل .أما الطريقة األوىل فهي توسيع نطاق النظام
التقليدي الهرمي لرتميز جميع التقسيمات املدنية الرئيسية والفرعية بما يوفر تغطية ،عىل أدنى
مستوى ،ملنطقة العد التي يشار إليها عادة بهذا االسم .وأما الطريقة الثانية ،التي ِّ
تمكن ،ولكن
بتكلفة أكرب ،من التوصل إىل خاصية جغرافية أدق ،فتقوم عىل أساس نظام إحداثي أو شبكي،
مثل خط العرض وخط الطول .ويشار إىل هذه الطريقة غالبا ً باسم نظام الرتميز الجغرايف.
 165-1ويفضل األخذ بالطريقة األوىل التي تستخدم منطقة العد كوحدة أساسية لتوفري
بيانات عن املناطق الصغرية ،وال سيما يف حالة عدم وجود نظام شامل ألسماء الشوارع أو أرقام
أو عناوين مماثلة .ويقتىض ُحسن إدارة التعداد وضبطه أن تكون مناطق العد محدَّدة بوضوح
وأن يكون يف اإلمكان تمييز حدودها عىل األرض .ومن املفيد جعل حدود مناطق العد متطابقة مع
خطوط التقسيم الطبيعية يف امليدان ،وهذا ال يقترص عىل األنهار والطرق الرئيسية وإنما يشمل
أيضا ً حدود األحياء وصفوف املباني يف املدن يف املناطق الحرضية .ومن شأن ذلك أن يساعد
العدَّادين عىل التعرف بوضوح عىل حدود مناطقهم ،كما يحول دون نشوء صعوبات الحقة عندما
يحني وقت إصدار إحصاءات املناطق الصغرية .وكقاعدة عامة يجري رسم مناطق العد عىل
خرائط يمكن أن تحمل أيضا ً أرقام ترميز مناطق العد .ويمكن عندئذ إدخال أرقام ترميز مناطق
العد وكذلك الرموز الجغرافية األخرى واملعلومات اإلحصائية ضمن مدخالت البيانات .ومن
شأن ذلك أن ِّ
املسجلة عن أي منطقة عد أو مجموعة من
يمكن من إنتاج أي نوع من املعلومات
َّ
مناطق العد ،من واقع قاعدة بيانات التعداد ،بأقل تكلفة ممكنة ،وذلك مع عدم املساس بالقيود
التي تفرضها رضورة حماية رسية الردود الفردية (انظر الفقرتني  376 - 1و 377 - 1بشأن
الخصوصية والرسية).
 166-1وحني تكون بيانات التعداد متاحة حسب مناطق العد ،سوا ًء كانت منشورة
أو غري منشورة ،فإن ذلك يعطيها مرونة كبرية .ويمكن أن يكون لهذه املرونة قيمة كبرية إذا ما
أخذنا يف االعتبار أن التقسيمات الجغرافية املستخدمة لدى مختلف فروع اإلدارة أو لدى مستعميل
البيانات اآلخرين ليست متطابقة عىل الدوام ولذلك قد تحتاج إىل تجميعات مختلفة .وعالوة عىل
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ذلك فإنه حني تجرى تغيريات يف الحدود اإلدارية يمكن تبويب بيانات التعداد حسب الكيانات
الجديدة املخططة بكثري من السهولة واليرس من خالل نهج منطقة العد .ومع ذلك فإذا كانت
التغيريات تمس حدود مناطق العد أو إذا تقرر القيام بمحاولة إلعادة تبويب بيانات التعداد حسب
الحدود الجديدة ،فإن ذلك ينطوي عىل إعادة ترميز السجالت الفردية بتكاليف باهظة .ويمكن
كبديل عن ذلك استعمال التوافق اإلحصائي الذي يبني العالقة الكمية بني التصنيفات السابقة
والجارية .وباإلضافة إىل ذلك فإنه حني يجري ترميز جغرايف للمباني أو الوحدات السكنية ،يمكن
استخدام هذا الرتميز الجغرايف بشكل مبارش لتعيني موقع أي أرسة معيشية يف املكان الصحيح
تحت أي من التصانيف.
 167-1ومن األدوات املفيدة للتحليل ،تبويب بيانات خصائص السكان واملساكن بحسب
مناطق العد ،ويمكن أن تظهر هذه البيانات أيضا ً عىل الخرائط اإلحصائية .ومن ناحية أخرى
فإن الربط مع البيانات اآلتية من مصادر أخرى ال يكون ممكنا ً يف العادة عىل مستوى مناطق العد
نظرا ً لصعوبة الحصول عىل هذه املعلومات لكل منطقة من مناطق العد يف التعداد .وباإلضافة إىل
ذلك فإن املقارنة بني التعدادات املتتالية ال تكون ممكنة إالّ إذا تمت املحافظة عىل حدود مناطق
العد.
 168-1وقد تجد بعض البلدان أحيانا ً أن من املفيد أن يتوافر لها قدر أكرب من املرونة
يف إعادة تصنيف بيانات التعداد يف تجميعات جغرافية تختلف عن التجميعات املستعملة يف نظام
الرتميز الذي يقوم عىل أساس منطقة العد ،ويف هذه الحاالت يمكن النظر يف استخدام نظام من
نُظم الرتميز الجغرايف  .16ومن مزايا نظام الرتميز الجغرايف ،خاصة إذا كان قائما ً عىل أساس
نهج املربعات الشبكية ،أنه يتسم بالثبات والوضوح واالتساق كما أنه قد يو ِّفر إمكانية الربط بني
اإلحصاءات املستخلصة من مجموعة مختلفة من املصادر .إالّ أنه من املهم التأكيد عىل أن نظام
الرتميز الجغرايف هو أكثر تكلفة من الطرق التقليدية لرتميز املناطق كما أن متطلباته التقنية قد
ال تتوافر يف كثري من البلدان.
 169-1ويف املسـتوى التـايل األعىل من نظام مناطق العد (أو واجهات صـفوف املباني
أو ال ُعقد املحدَّدة يف نظام الرتميز الجغرايف) يختلف الحال يف املناطق الحرضية إىل حد ما عنه يف
مقس َـمة عادة إىل وحدات (أحيـاء أو مراكز
املناطق الريفية .فاملناطق املحلية الحرضية الكبرية ّ
أو أقسام ،وما إىل ذلك) لها وضع إداري معروف ويتسم بيشء من الثبات .والبيانات املبوبة حسب
تلك الوحدات ذات قيمة عملية كبرية ألغراض التخطيط والتحليل .أما يف حالة عدم وجود هذه
الوحدات أو كانت كبرية إىل درجة ال تتيح تحليالً مفيداً ،فيمكن تكوين وحدات أخرى متوسطة
الحجم لألغراض اإلحصائية .وهذه الوحدات يجب أن تكون متجانسة قدر اإلمكان .ويف جميع
الحاالت يجب تحديد تلك املناطق املتوسطة يف الرتميزات التي تدخل يف كل سجل .ومن الواضح
أن إمكانات الربط بني البيانات ألغراض املقارنة مع مرور الوقت تتيسرَّ بشكل أكرب بالنسبة
للوحدات ذات الوضع اإلداري .أما الوحدات اإلحصائية الرصف التي تفتقر إىل هذا الوضع فتزداد
فائدتها باتساع االعرتاف بها وبثباتها من تعداد إىل تعداد.
 170-1ومن املؤكد أن البلدان النامية التي يغلب عليها الطابع الريفي تود أن تكون
لديها ،كحد أدنى ،القدرة عىل تحديد القرى فيها ،التي هي أهم وحدات محلية لديها يف املناطق
الريفية .عىل أن القرية ليست باستمرار وحدة جغرافية أعىل من مستوى منطقة العد .ومع أنه
تقسم القرى الكبرية إىل مناطق عد متعددة (ما دام رمز تحديد القرية
ال ينشأ أي إشكال عندما َّ
مدرجا ً يف السـجل) فإن إشـكاال ً خطريا ً ينشأ إذا كانت منطقة العد الواحدة مك َّونة من قريتني
صـغريتني أو أكثر .ويف هذه الحالة ال يمكن استخدام رموز مناطق العد للحصول عىل إحصاءات
عن القرى .ولذا قد يكون من املستصوب جعل كل منطقة عد قارصة عىل قرية واحدة أو عىل جزء
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الجغرافية والخرائط الرقمية ،دراسات
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من قرية أو عىل منطقة ليست داخلة يف نطاق أي قرية ،مع مراعاة أن يف اإلمكان دائما ً إعطاء
العداد الواحد أكثر من منطقة عد ليقوم فيها بالعد .عىل أن هناك مشكالت أخرى تتصل بتحديد
القرى وبيان حدودها ،وينبغي معالجة هذه املشكالت عند التخطيط للعمل الخرائطي .ونظرا ً ألن
للقرية دورا ً عضويا ً يف الحياة الريفية ويف الجهود اإلنمائية يف الكثري من البلدان النامية ،ال ينبغي
إهمال القرية يف خطط التعداد أو يف إحصاءات التعداد.
 171-1وتزداد القيمة اإلحصائية للقرية أكثر حني يكون يف اإلمكان ربط بيانات قرى
التعداد ببيانات عن القرى مستقاة من مصادر أخرى .ففي كثري من البلدان يجري جمع طائفة
واسعة من املعلومات عن كل قرية ،مثل املوقع واالرتفاع عن مستوى سطح البحر ووصالت
الطرق واالتصاالت وشتى أنواع املرافق أو املسافات التي تفصل بينها وبني هذه املرافق ،وكذلك
عن الخصائص الثقافية أو العرقية للسكان والصناعات الرئيسية واملحاصيل الرئيسية وما
إىل ذلك .وتتصف القرية كوحدة باالستقرار النسبي ،ولكن يحدث مع مرور الزمن أن تنشأ
قرى جديدة ،وقد تختفي قرى قديمة أو قد تندمج بعضها يف بعض .لذلك يتطلب دليل القرية
وخريطتها األساس تحديثا ً متواتراً .ويمكن تحقيق فوائد ج َّمة من استخدام مستقبالت النظام
العاملي لتحديد املواقع من أجل تحديد اإلحداثيات الحقيقية عند إنشاء دليل للقرى وعند تحديثه
(انظر الفقرة .)127 - 1
 172-1وقد تربز يف املناطق الريفية أيضا ً حاجة إىل إنشاء مستوى إحصائي وسيط بني
القرية والتقسيم املدني الفرعي ،إذا كانت القرية من الصغر وكان التقسيم املدني الفرعي من
الكِبرَ بما ال يناسب االستفادة من البيانات املحلية .ويف هذه الحاالت ينبغي أن تكون الوحدات
الوسيطة متناسقة قد اإلمكان ،كما ينبغي تج ُّنب إحداث أي تغيريات يف حدودها بني فرتة وأخرى.
ومن جهة أخرى قد يكون من الرضوري تحديد مناطق أصغر من وحدة العد أو من القرية،
خاصة يف حالة املستوطنات املنعزلة.

 - 10إعداد قوائم أماكن السكن واألسر المعيشية
ِّ
تشكل قوائم أماكن السكن أو املباني التي تشتمل عىل أماكن للسكن أو عىل أرس
173-1
معيشية ،والتي تكون متاحة عند بدء التعداد ،أداة تعني عىل ضبط العد ،وال سيما يف حالة عدم
وجود خرائط مناسبة وحديثة .وتفيد هذه القوائم أيضا ً يف تقدير عدد العدَّادين وعدد االستمارات
ومواد التعداد األخرى الالزمة يف املنطقة ويف تقدير الوقت الالزم لعملية العد وتجميع النتائج
املؤقتة للتعداد .وهي مفيدة أيضا ً فائدة كبرية يف تحديد مناطق العد ويف إقامة الوصالت املناسبة
بني تعدادي السكان واملساكن حني يجري القيام بهما بشكل منفصل.
 174-1وينبغي االهتمام بإعطاء الشوارع واملباني عالمات تمييز دائمة يمكن استخدامها
يف التعدادات الالحقة ويف خدمة أغراض أخرى .وليس من املمكن إعداد قائمة بمجموعات أماكن
السكن ،وال سيما يف األماكن الكثيفة السكان ،ما لم تكن للشوارع أسماء معروفة وللمباني أرقام
مميَّزة .ويتعينَّ ترقيم كل شقة من الشقق يف املباني املتعددة املساكن أو تمييزها بوضوح .وإذا
لم تتوافر هذه املتطلبـات فإن من املجدي جدا ً إجراء الرتقيم ُقبيل التعداد.
 175-1وإذا كانت هذه املعلومات متوافرة فإن من املفيد إمداد العدادين بمساعدة
إضافية يف شكل قوائم بالعناوين املطلوب منهم القيام بزيارتها .وقوائم العناوين رضورية إذا
كان العد الذاتي ،الذي يتم عىل أساسه إرسال االستبيانات إىل األُرس املعيشية بالربيد ،جزءًا من
خطة التعداد .ولدى بعض البلدان سجالت للسكان تسمح بالقيام ،عىل نحو بسيط نسبياً ،بإعداد
قوائم بالعناوين كاملة تقريباً .ويمكن استخدام هذه القوائم يف التعداد ،كما أن التعداد يساعد يف
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زيادة تحسني السجالت السكانية عن طريق تبيان أي فوارق تتبينَّ ميدانياً .وإذا كانت السجالت
الرسمية للسكان غري متاحة أو كانت هذه السجالت غري مكتملة فإن يف اإلمكان الحصول عىل
قوائم أخرى بالعناوين من سلطات الربيد أو رشكات املرافق العامة أو القطاع الخاص (مثل
رشكات البيع عن طريق الربيد) .وبعد ذلك يمكن إعداد قائمة نهائية للعدادين وذلك بدمج القوائم
املستقاة من هذه املصادر املختلفة.
 176-1ويف حالة وجود سجل جيد للسكان ،يمكن طبع استبيانات مسبقة لألرس
املعيشية تحتوي عىل معلومات مثل أسماء األشخاص املتوقع وجودهم كأعضاء يف األُرس املعيشية،
ويعجل بعملية جمع املعلومات
وذلك من واقع السجل .ومن شأن ذلك أن يخفف من عبء اإلجابة
ِّ
ويساعد يف تحديد الفروق بدقة .ومن ناحية أخرى فقد يكون لذلك أثر سيكولوجي سلبي إذا ظن
املجيبون عىل االستبيان بأن السلطات ترصد أوضاعهم عىل نحو وثيق .والنهج الذي يستخدم
سجالً واحدا ً أو عدة سجالت كمنطلق لتعداد يشمل تغطية ميدانية كاملة يسمى أحيانا ً التعداد
بالسجل .ومن املؤكد أنه ستربز فروق بني السجل أو السجالت والوضع امليداني مما يتطلب قواعد
ملعالجة هذه الفروق.

 - 11برنامج التبويب وتصميم قواعد البيانات
 177-1يشكل برنامج التبويب يف معظم البلدان حالً وسطا ً بني ما هو مرغوب فيه من
إنتاج مجموعة كاملة من الجداول ،والقيود التي تفرضها ظروف الواقع .ولضمان القيام بهذه
التسوية بشكل شفاف وكفء ،من املهم أن تبدأ مهمة التخطيط لنرش بيانات التعداد يف املراحل
األوىل من دورة التعداد،وذلك عن طريق إجراء جولة من املشاورات مع املستعملني .وإذا ما أسفر
برنامج اختبار التعداد عن تحديد نطاق عميل من بنود البيانات إلدراجها يف االستبيان ،ينبغي
عندئذ القيام بمشاورات جديدة مع املستعملني بشأن التبويبات املتقاطعة املطلوبة عىل وجه
التحديد واألولوية النسبية إلنتاجها .ومن الرضوري وضع خطوط عامة للربنامج قبل التعداد
كاف كي ما يتسنى دراسة اإلجراءات والتكاليف دراسة وافية قبل الوصول إىل قرار نهائي.
بوقت ٍ
فقد يؤدي نوع االستبيان وطريقة العد إىل الحد من نوع البيانات املمكن جمعها وكميتها .كما أن
موعد النرش واملوارد املتاحة لتجهيز البيانات سيحددان عدد الجداول التي يمكن إنتاجها يف وقت
معقول ومدى تعقيدها .ومن شأن ذلك أن ِّ
يمكن مستعميل بيانات التعداد املحتملني من وضع
خطط ثابتة كما ِّ
يمكن العاملني يف تجهيز بيانات التعداد من إكمال جميع أعمال تحليل ال ُنظم
والربمجة واالختبار يف وقت مناسب.

 178-1ويقدِّم هذا التنقيح الثاني ملبادئ وتوصيات تعدادات السكان واملساكن برنامجا ً
للتبويب يفي بأهم الجداول املطلوبة وأكثرها شيوعاً .أما الطلبات األخرى عىل املعلومات اإلحصائية
التي يطلبها املستعملون املتخصصون فتأتي فيما بعد .ويمكن استخدام قواعد البيانات التي
تحتوي عىل معلومات التعداد طوال الفرتة التي تنقيض بني تعدادين لتلبية تلك الطلبات.
 179-1ومن املهم وضع خطة التبويب بطريقة تكفل إمكان إصدار النتائج النهائية يف
فرتة زمنية معقولة بعد انتهاء العد وقبل أن تصبح املعلومات من ال ِقدَم بما ال يلبي االحتياجات
الراهنة .ومن املستحسن إعداد تفاصيل الجداول والبت يف ترتيب إعداد هذه الجداول يف وقت
مبكر من مرحلة التخطيط حتى ال تتأخر عملية تجهيز البيانات.
 180-1ومن املمكن طلب جداول خاصة يف أي وقت بعد العد التعدادي .ويمكن
استعمال ُحزم برمجيات التبويب بمجرد االنتهاء من وضع قاعدة بيانات التعداد عن طريق
تسجيل البيانات الخام وتنقيحها وتصحيحها ،فمن شأن تلك الربمجيات أن تتيح إنتاج جداول
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ملجموعات فرعية مختارة من قاعدة البيانات الكلية أو ملجموعات فئات بديلة ،عىل افرتاض أن
املعلومات املتعلقة بالتصنيفات التفصيلية الالزمة محفوظة يف قاعدة البيانات.

 - 12إعداد االستبيان
 181-1تنطبق الفقرات التالية عىل وجه الحرص عىل ُنهج التعداد التي تجـري عىل
أساس ع ّد مبارش باستخدام استبيان مكتوب لألفراد الذين يشـملهم التعداد .ومع أن كثيـرا ً من
املبادئ الخاصة بتصميم االستبيان اإلحصائي تنطبق أيضا ً عىل تصميم األدوات اإلدارية التي
يقوم عليها نهج التعداد القائم عىل أساس السجالت ،فإن تلك األدوات يمكن أن تستند أيضا ً إىل
متطلبات محدَّدة تتصل بالربامج اإلدارية التي تخدمها.
 182-1وعالوة عىل ذلك فمن املمكن يف البلدان التي تستخدم اإلنرتنت يف جمع جزء من
معلومات التعداد ،أن يختلف تصميم وتنظيم أداة جمع البيانات عن االستبيان الورقي .ومع أن
كثريا ً من هذه املبادئ (مثل وضوح الصياغة واالستغناء عن املواد غري الرضورية) تنطبق عىل
جمع املعلومات عن طريق اإلنرتنت ،فإن األمر يحتاج إىل مشورة متخصصة بشأن مسائل منها
(أ) التكنولوجيا املستخدمة يف تقديم األسئلة إىل املجيبني( ،ب) طريقة تلقي اإلجابة( ،ج) ضوابط
النوعية املستخدمة أثناء عملية تلقي اإلجابات.
 183-1ومن املبادئ األساسية اعتبار تصميم االستبيان جزءًا من عملية متكاملة تهدف
إىل تلبية طلبات املسـتعملني عن طريق جمع املعلومات التي يقدمها املجيـبون عىل االستبيان
وتجهيزها ونرشها.
 184-1ومن املهم أن يحظى نوع االستبيان ونسقه ودقة صياغته وترتيب األسئلة فيه
بأكرب قدر من الدراسة املتأنية ألن املشاكل التي يسببها ضعف التصميم ال يمكن تذليلها أثناء
العد أو بعده .ومن العوامل الكثرية التي ينبغي أخذها يف االعتبار لدى تصميم االستبيان طريقة
العد ونوع االستبيان والبيانات املطلوب جمعها وأنسب صياغة لألسئلة وترتيب األسئلة وتقنيات
التجهيز التي تستعمل يف تجهيز البيانات.
َّ
وتتحكم طريقة العد (انظر الفقرات  197-1إىل  )200-1إىل حد ما يف نوع
185-1
ً
االستبيان املستعمل (مثـال لكل فرد أو لكل أرسة معيشية أو لكل مجموعة من أماكن السكن،
أو ألُرس معيشية متعددة أو أماكن سكن متعددة ،أو تعداد مشرتك للسكان واملساكن) .ويمكن
أن تؤثر أيضا ً عىل السياق الذي يستخدم فيه كل نوع من أنواع االستبيانات وعىل طريقة توجيه
األسئلة وكمية املواد اإليضاحية املرفقة بها.
 186-1ومن املهم أن تكون األسئلة خالية من الغموض .ويجب أال ً تكون من ِّفرة؛
ويمكن يف كثري من الحاالت تفادي هذا النوع من األسئلة باستبعاد املواضيع شديدة الحساسية
من استبيان التعداد ،ولكن ينبغي يف نفس الوقت االنتباه يف تصميم األسئلة إىل ردود أفعال
املستجيبني .ومن الجدير باملالحظة أن نوعية البيانات التي يجري جمعها يف التعداد تقل إذا كان
االستبيان أطول من الالزم .وهذه املسائل ينبغي تقديرها بعناية أثناء برنامج االختبار بما يف ذلك
ما يسمى بالتعداد التجريبي (انظر الفقرتني  195 - 1و  )196 - 1ألن األسئلة املصاغة بشكل
سييء تكون اإلجابات عليها سيئة وقد تكون مربكة للمستجيبني وللعدَّادين ،وهذا قد يؤثر عىل
األسئلة التالية يف االستبيان.
 187-1وينبغي اتخاذ االحتياطات الواجبة إذا كانت هناك أكثر من لغة مستعملة يف
البلد .وتستعمل عدة طرق للتعامل مع هذا املوقف ،منها (أ) استبيان واحد متعدد اللغات ،أو (ب)
صيغة من االستبيان لكل لغة رئيسية ،أو (ج) ترجمة مطبوعة لالستبيان بلغات مختلفة يف الدليل
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الذي يحمله العداد .ويزداد األمر صعوبة يف حالة اللغات غري املكتوبة .ومن املهم وجود معلومات
جيدة عن توزيع اللغات يف البلد من أجل التخطيط السليم للتعداد ،وإذا لم توجد هذه املعلومات
فيمكن جمعها يف مرحلة من مراحل عمليات التحضري للتعداد .ويجب أخذ مسألة اللغات يف
االعتبار يف إجراءات التوظيف والتدريب (انظر الفقرات  210 - 1إىل .)215 - 1
 188-1وإذا أريد إجراء تعداد للمساكن وتعداد للسكان يف وقت واحد فيلزم النظر فيما
إذا كان ينبغي استخدام استبيان واحد لجمع معلومات عن مواضيع السكان واملساكن عىل ح ٍد
كاف يسمح فيما بعد
سواء .وإذا استخدمت استبيانات منفصلة ينبغي تمييز االستبيانات بقدر ٍ
بالربط ،سوا ًء بالوسائل املادية أو اآللية ،بني بيانات كل مجموعة من املساكن وبيانات ساكنيها.
وهذا أمر مهم بصفة خاصة عند استعمال استمارة وحيدة للمساكن تشتمل عىل استمارات
شخصية منفصلة لكل فرد.
 189-1واستخدام كثري من تقنيات التجهيز املتقدمة تكنولوجياً  ،17مثل جهاز قراءة
العالمات ضوئيا ً واألجهزة الذكية للتعرف عىل الحروف ،له تأثري كبري عىل تصميم االستبيان.
وبالنسبة لجهاز قراءة العالمات ضوئيا ً من الرضوري مراعاة املسافات يف خانات اإلجابة والتأكد
من أن الطباعة تتم يف املساحات املسموح بها بدقة لكي تتمكن برمجية التع ُّرف عىل البيانات من
التقاط جميع البيانات املطلوبة ولكن ال تتجاوزها إىل أي من املواد املوجودة حول حيز اإلجابة
املقرر .وفيما يتعلق باألجهزة الذكية للتع ُّرف عىل الحروف من الرضوري إتاحة مساحة كافية يف
خانة الردود والتأكد من أن هذه املساحات مص َّممة وفقا ً ملتطلبات نظام التجهيز بحيث ال يحتوي
كل مربع يف خانة اإلجابة إالّ عىل حرف واحد فقط وأن يكون الحرف مكتوبا ً بشكل صحيح.
وتتوقف كثري من القرارات املتعلقة بتفاصيل التصميم لنظام التجهيز عىل املحتوى النهائي،
وعىل شكل االستبيان وطريقة تنظيمه .وكما ذكرنا يف الفقرة  ،188 - 1إذا كانت عملية مسح
الصفحات ضوئيا ً تتطلب فصل صفحات االستبيان بعضها عن بعض ،فمن املهم وجود نوع من
الرابط (مثالً عن طريق األرقام املسلسلة أو الرموز العمودية) للتأكد من أن املعلومات الصحيحة
مج َّمعة بشكل صحيح يف سجالت الحاسوب.
 190-1وينبغي أن ينطلق تصميم االستبيان من عملية تخطيطية تقوم عىل أساس
الحوار بني وكالة اإلحصاء ومستخدمي معلومات التعداد .وهذا أمر رضوري لكي يكون تصميم
موجها ً نحو توفري املعلومات التي يحتاجها املستعملون .وهذا بدوره هو الذي يحدد
االستبيان َّ
برنامج التبويب ،ألنه محدود إىل حد ما بالقيود التي يفرضها االستبيان.
 191-1وينبغي االنتهاء من وضع االستبيان أو االستبيانات يف وقت يسمح بطباعتها
(مع أخذ االحتياط لكثري من العوامل الطارئة مثل اإلرضابات العمالية أو ُّ
تعطل ماكينات الطباعة
وغري ذلك مما يمكن أن ينشأ يف هذه العمليات) ،واتخاذ ترتيبات ضوابط النوعية للتأكد من
طباعة االستبيان بنوعية جيدة تيرس استعماله يف نظم حرص البيانات ،وتدريب موظفي التعداد
كاف ،والقيام بإعالم مناسب بشأن املحتوى.
عىل جميع املستويات بشكل ٍ
 192-1وبالنظر إىل املسائل الكثرية التي ينطوي عليها تصميم استبيان التعداد فليس
من العميل اقرتاح نماذج أسئلة محدَّدة للمواضيع التي يغطيها التعداد ،الواردة يف الجزء الثاني،
إالّ أنه يمكن االطالع عىل صور جميع استبيانات التعداد التي تو َّفرت ُ
لشعبة اإلحصاءات باألمم
املتحدة عىل املوقع الشبكي ُ
للشعبة (انظر http://unstats,un,org/unsd/demographic/sources/
ً
 )census/censusquest.htmحيث يمكن االطالع أيضا عىل أوراق البحث املتصلة باالستبيانات التي
استعملت يف جمع املعلومات بشأن مختلف املواضيع املوىص بها.

 17لالطالع عىل وصف كامل لتلك
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 - 13اختبار التعداد
 193-1من املمارسات املفيدة لجميع البلدان إجراء اختبار ملختلف نواحي خطة التعداد
قبل العد ،وهي خطوة رضورية للبِلدان التي ليس لها تاريخ طويل يف إجراء التعدادات وللبِلدان
التي تنظر يف إجراء تغيريات جوهرية بصدد التعداد .ويمكن تصميم اختبارات للتعداد ملختلف
األغراض وبطرق مختلفة .ولكي تعطي هذه االختبارات الفائدة املرجوة منها ينبغي استخدامها
يف جميع مراحل التعداد بما يف ذلك العد وتجهيز البيانات وتقييم النتائج .وتفيد هذه االختبارات
يف إعطاء معلومات مهمة عن مدى مالءمة التنظيم امليداني وبرنامج التدريب ،ومدى العبء عىل
املستجيبني ،وخطة تجهيز البيانات وما إىل ذلك من الجوانب املهمة للتعداد .وهذه االختبارات ذات
قيمة كربى يف تقىص نواحي الضعف يف االستبيان ويف التعليمات أو يف إجراءات العد ،التي يمكن
أن تؤثر عىل نوعية البيانات .ويمكن تصميم االختبارات بشكل يتيح تقديم معلومات عن الكفاءة
النسبية ملختلف الطرق البديلة للعد وعن متوسط الوقت الالزم للعد لكل أرسة معيشية أو كل
مجموعة من أماكن السكن ،وهي معلومات مفيدة يف تقييم االحتياجات من املوظفني والتكاليف.
وعالوة عىل ذلك فإن اختبارات التعداد توفر تدريبا ً عمليا ًَ لنواة املوظفني من املرشفني وسائر
املسؤولني.
 194-1وأول نوع من االختبـارات التي تجرى أثناء التحضـري للتعداد هي اختبـارات
االستبيان .والغرض من هذه االختبارات هو التأكد من مالءمة األسئلة التي ترد يف استمارة التعداد
بما يف ذلك صياغة تلك األسئلة والتعليمات املتصلة بها وكذلك مدى مالءمة تصميم االستبيان.
وتفيد هذه االختبارات بشكل خاص يف تقييم مدى مالءمة املواد املقرتحة لعملية العد فيما يتصل
بفئات معيَّنة من السكان ،وكذلك للسكان عموماً .وتستخدم هذه االختبارات أيضا ً من أجل تقييم
املتطلبات من الوقت يف عملية العد .ومن الناحية العملية يمكن إجراء اختبارات االستبيان عىل
نطاق ضيق يف عدة أماكن مختارة بعناية .وألن تلك االختبارات غري مكلفة نسبيا ً فيمكن إجراء
جوالت متعددة من اختبارات االستبيان إىل أن يتم الوصول إىل استبيان يحظى بالقبول.
 195-1وغالبا ُ ما يسمى االختبار الشامل إلجراءات التعداد كلها تعدادا ً تجريبياً.
وينبغي تصميم تلك التجارب الشاملة للتعداد وإدارتها من أجل اختبار النظام بكامله .أما
الخصائص األساسية للتعداد التجريبي فهي أنه يغطي منطقة إدارية كبرية أو أكثر ،ويشتمل
عىل مراحل التعداد التحضريية ومرحلة العد ومرحلة التجهيز ،وهو بذلك يخترب مالءمة خطط
التعداد بكاملها وتنظيم التعداد بكامله .ولكي يخدم هذا الغرض عىل أفضل نحو ينبغي االهتمام
بالتشابه يف األحوال بني إجراء التعداد التجريبي والعد الفعيل قدر اإلمكان .ولذلك يجري التعداد
التجريبي قبل عام بالضبط من التعداد املخطط ،لكي تكون النتائج متفقة مع األنماط املوسمية
املتوقعة من ناحية املناخ واألنشطة .وليس من الحكمة عموما ً اعتبار التعداد التجريبي مصدرا ً
تؤخذ منه بيانات فنية لالستعمال .ففضالً عن مشاكل املعاينة ،فإن استعماله بهذا الشكل ال
يتفق مع الغرض املركزي للتعداد التجريبي وهو اإلعداد للتعداد الرئييس.
 196-1ومن األهمية الحاسمة إجراء مجموعة اختبارات للحلول التي تتيحها تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املزمع تطبيقها يف التعداد .وينبغي أن تشمل تلك االختبارات ،حسب
خصائص كل حزمة من ُحزم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،جميع مكونات الحزمة املتصلة
بالعمل امليداني وإدخال البيانات وتجهيزها قبل وقت إجراء التعداد بفرتة كافية .وهذه مسألة
مهمة بصفة خاصة عند إدخال تكنولوجيا جديدة مثل املسح الضوئي للبيانات كوسيلة اللتقاط
البيانات .وينبغي أن تشمل االختبارات اختبار املعدات ذاتها وكذلك الظروف الالزمة لتفادي
ُّ
تعطل املعدات مثل األحوال الجوية أو التأخريات الكبرية الناتجة عن سوء نوعية الورق مما يؤدي
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إىل اختناقات يف الطابعات .ويف سياق استعمال األجهزة املحمولة يدويا ً يجب أن يشتمل االختبار
عىل تحويالت البيانات اليومية إىل املستودع الرئييس للبيانات .وينبغي اختبار مدى كفاءة
تطبيقات التنقيح والتبويب عىل أساس النتائج التي يسفر عنها التعداد التجريبي.

 - 14خطة العد
 197-1توجد عدة ُنهج ممكنة للعد ،ويف التعدادات التقليدية يتم االتصال بكل أرسة
معيشية وعدها عىل أساس املقابلة الشخصية .وما زال هذا النهج مستخدما ً يف معظم البلدان
النامية ويف جزء عىل األقل من السكان يف كثري من البلدان املتقدمة النمو .ويف األحوال األخرى التي
توجد فيها أو يمكن فيها إنشاء سجالت حديثة وشاملة للعناوين أو السكان ،تشمل عملية العد
غالبا ً إرسـال اسـتمارات التعداد بالربيد وقيـام الجمهور بإعادة االسـتمارات اململوءة بالربيد،
أو استخدام النهجني معاً .وأ ًّيا كان النهج املستخدم ينبغي اإلعداد الجيد لخطة العد الكامل
قبل أن يبدأ العد .وينطوي هذا اإلعداد عىل ما ييل( :أ) تحديد الطريقة التي تستخدم يف العد
واإلجراءات األساسية التي تتَّبع يف جمع البيانات وضبط عملية العد( ،ب) اإلجراءات التي تتَّبع
لضبط نوعية البيانات( ،ج) تقدير عدد أماكن السكن والحجم املحتمل للسكان املطلوب عدَّهم
للتأكد من عدد االستبيانات وسائر املواد املطلوبة للعد وكذلك عدد العدَّادين واملرشفني.
 198-1ومع انتشار اإلنرتنت لجأت بعض البلدان إىل استخدام طرق للعد ِّ
تمكن املجيبني
من تقديم الردود عىل االستبيان عن طريق اإلنرتنت باستخدام االستبيانات املنشورة عىل اإلنرتنت
بدال ً من االستبيانات الورقية .وتجدر اإلشارة إىل أن هذه الطريقة لم تن َّفذ إالّ يف سياق البلدان
ذات التغلغل الواسع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بما فيها اإلنرتنت ،وأنها تستخدم دائما ً
باالقرتان ببعض الوسائل التقليدية .ويذكر أيضا ً أن هذه الخيارات قد ال تؤدي إىل االستغناء تماما ً
عن طرق العد التقليدية وأنه حتى يف املجتمعات التي تتمتع بدرجة عالية من استخدام تكنولوجيا
املعلومات ال يمكن التأكد من أن غالبية السكان يفضلون هذه الطريقة للعد الذاتي.
 199-1ويجب أن يكون العد الشامل للسكان وأماكن السكن عىل أساس جغرايف رصف،
أي أنه ينبغي تقسيم البلد إىل مناطق عدة ألغراض التعداد ،عىل أن تكون كل منطقة صغرية إىل
درجة يمكن تغطيتها بعدَّاد واحد أثناء الفرتة املتاحة للعد .ويمكن استخدام مصادر املعلومات
األخرى ،مثل سجالت السكان أو سجالت املمتلكات ،للحصول عىل بيانات التعداد يف البلدان التي
توجد فيها سجالت حديثة باستمرار للسكان وذات نوعية عالية وتغطية جيدة.
 200-1وينبغي إيالء اهتمام خاص باإلجراءات املتَّبعة يف العد بالنسبة للسكان ال ُّرحل
وأشباه ال ُّرحل ،وينبغي أن تأخذ هذه اإلجراءات يف االعتبار الصعوبات املتعلقة بتحديد أماكن
تلك املجموعات السكانية التي تتسم بالحركة من مكان إىل آخر (انظر الفقرات  281 - 1إىل
 .)283 - 1وقد يستدعي األمر عمل ترتيبات خاصة لعد السكان عديمي املأوى وكذلك الفئات
الخاصة من السكان املذكورة يف الفقرة  41 - 2فيما ييل ،إذا كانت تلك الفئات مدرجة يف نطاق
التعداد .وقد يحتاج األمر إىل معلومات إضافية عن أسباب عدم وجود مأوى لهؤالء السكان إذا
كان عددهم يستدعي ذلك.

 - 15خطط تجهيز البيانات
 201-1ينبغي وضع خطط لتجهيز البيانات كجزء ال يتجزأ من الخطة العامة للتعداد،
كما ينبغي إرشاك املسؤولني عن تجهيز البيانات منذ بدء عمليات التخطيط .ويلزم تجهيز البيانات
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فيما يتعلق بنتائج اختبارات التعداد وتجميع النتائج األ َّولية وإعداد الجداول وتقييم نتائج التعداد
وتحليل بيانات التعداد وترتيبات تخزين البيانات واسرتجاعها من قاعدة البيانات واكتشاف
األخطاء وتصحيحها وما إىل ذلك .وفضالً عن ذلك فإن لتكنولوجيات تجهيز البيانات دورا ً متزايدا ً
يف تخطيط وضبط العمليات امليدانية والجوانب األخرى إلدارة التعداد .ولتجهيز البيانات أثر عىل
جميع جوانب عمليات التعداد تقريباً ،ابتدا ًء من اختيار املواضيع وتصميم االستمارات إىل تحليل
النتائج النهائية .لذلك ينبغي النظر ،من وجهة نظر التعداد ككل ويف مرحلة مبكرة من التخطيط،
يف املتطلبات من معدات تجهيز البيانات واألشخاص الالزمني واألماكن والربمجيات.
 202-1ومن املؤكد أنه سيتعينَّ زيادة عدد العاملني الحاليني يف تجهيز البيانات ،كما
أنهم يحتاجون إىل رفع مستوى مهاراتهم ،ال سيما عند استخدام معدات أو برامج حاسوبية
كاف من موعد
جديدة يف التعداد .وينبغي إتمام أي تدريب مطلوب من أجل التعداد قبل وقت ٍ
التعداد كي ما يتسنى للعاملني الذين يفيدون من التدريب االضطالع بدور نشط يف التخطيط
للتعداد وعملياته.
 203-1ويتعينَّ اتخاذ قرارات بشـأن مواقع مختلف أنشـطة تجهيز البيـانات يف البـلد،
بما يف ذلك مدى تحقيق الالمركزية يف أعمال التجهيز .وقد يسـتغرق الحصول عىل األجهزة
واللوازم فرتة انتظار طويلة ،ويجب وضع تقديرات لعبء عمل تسجيل البيانات ومعالجتها
حاسـوبيا ً يف مرحلة مبكرة ليتسنى الحصول عىل تلك األجهزة واللوازم يف الوقت املناسب .ومما
كاف .ومع أن صيانة املعدات الحاسوبية الصغرية
يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بمسألة األجهزة توفري حيز ٍ
لم تعد تتطلب التق ُّيد بمعايري صارمة نسبيا ً من حيث الحرارة والرطوبة والغبار وما إىل ذلك،
فإنه ال يزال من األهمية إيالء اهتمام للمسائل املتعلقة بتوفري إمدادات الطاقة .ومن املحتم إيالء
اهتمام أكرب لصيانة خواديم الحاسوب (خاصة الخواديم التي يقع عليها عبء كبري من العمل)
حيث يجري فيها تجهيز معظم املعلومات وتخزينها ،وكذلك البنية التحتية لنقل البيانات .وهذه
املسألة رضورية من أجل ضمان تسيري خدمات اإلنرتنت واالتصال بشكل سلس ودون ضوضاء
بني مختلف الوحدات واملراكز املشتغلة بعمليات التعداد .وعالوة عىل ذلك ،ال بد من تأمني أماكن
حسنة الحماية لتخزين استمارات التعداد املعبأة يف حالة استخدام طرق الحفظ التقليدية ،قبل
تجهيز البيانات وأثناءها وبعدها.
 204-1وباإلضافة إىل النظر يف أجهزة تجهيز البيانات التي تستخدم يف التعداد ،يتعينَّ
اتخاذ قرارات بشأن الربمجيات التي تستعمل يف تنقيح بيانات التعداد وتبويبها .ذلك أن تطوير
برمجيات لتنقيح بيانات التعداد وتبويبها هي عملية مكلفة وتستغرق وقتا ً طويالً .ولهذا السبب
الحزم الربامجية املتعددة واملتاحة القابلة
يلجأ عدد متزايد من البلدان إىل اعتماد حزمة واحدة من ُ
للنقل ،من أجل تنقيح أو تبويب بيانات التعداد ،أو حزمة واحدة من حزم الجداول أو قواعد
البيانات أو التبويب الخاصة بالحاسوب الصغري واملتاحة تجارياً .ومن شأن هذه الربمجيات أن
تقلِّل إىل حد كبري من مهام تحليل ال ُنظم والربمجة ،وإن يكن ذلك عىل حساب يشء من املرونة.
وبوسع كل بلد أن تقيِّم احتياجاتها من الربمجيات يف ضوء حاجاتها ومواردها مع مراعاة الغرض
العام للتعداد والربمجيات املتاحة .وأ ًّيا كانت الربمجيات املستعملة فال بد من إتاحة الوقت الكايف
لتدريب املوظفني .ومن املؤكد ،بغض النظر عن نوع الربمجيات املستعملة ،أنها ستحتاج عىل األقل
إىل نوع من التأقلم لكي تلبـي االحتياجات الخاصة بالتعداد ،وخاصة يف ذلك ُحزم الربمجيات
كاف
التجارية غري املص َّممة خصيصا ً لعمليات التعداد .لذلك يحتاج األمر إىل وجود فريق عمل ٍ
خاص بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل تطبيق الربمجيات.
 205-1ويمكن النظر يف االستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ بعض العمليات املتصلة
بتكنولوجيا املعلومات .وينبغي تنفيذ االستعانة بمصادر خارجية بطريقة تؤدي إىل منافع مبارشة
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اقتصادية ونوعية لعملية التعداد .ويف نفس الوقت ينبغي أن تتخذ مكاتب اإلحصاء الوطنية
تدابري مناسبة للتأكد من أن االستعانة بمصادر خارجية يف عمليات التعداد ال تؤثر سلبا ً عىل رسية
البيانات ،وأن تتخذ الخطوات الرضورية التي تكفل عدم حصول املتعهد عىل إمكانية الدخول إىل
قواعد البيانات األساسية للتعداد .وغني عن القول أن مسؤولية االحتفاظ بقواعد البيانات الخاصة
بالتعداد تقع عىل عاتق مكاتب اإلحصاء الوطنية الرسمية وأن االستعانة بمصادر خارجية يف هذه
األنشطة ليس أمرا ً مرغوباً .وباالختصار ينبغي تنفيذ االستعانة بمصادر خارجية بشكل يكفل
تيسري نقل املعارف إىل املؤسسة املسؤولة عن التعداد وبطريقة تكفل دائما ً الحفاظ عىل املالمح
رسية
األساسية للتعداد ،مثل توفري الحماية الكاملة فيما يتعلق بخصوصية الردود الفردية و ِّ
البيانات.

 - 16الخطط الخاصة بنواتج التعداد ونشرها
 206-1ال يكتمل التعداد إال ّ بعد أن تتاح املعلومات التي ُجمعت فيه ملستعميل تلك
البيانات املحتملني يف شكل يناسب احتياجاتهم .ويتيح التعداد طائفة واسعة من املنتجات
اإلحصائية للجمهور والقطاع الخاص واألجهزة الحكومية والسلطات املحلية واألوساط األكاديمية
والبحثية ،ويمكن تقديم تلك املعلومات يف شكل جداول منشورة أو تقارير منشورة للتوزيع العام،
أو إنتاجها يف شكل جداول غري منشورة من أجل التوزيع املحدود ،أو تخزينها يف قواعد بيانات
ثم تقديمها بنا ًء عىل الطلب ،أو حفظها يف وسائط مغناطيسية أو ضوئية أو عىل الشبكة .ويجب
أن تسرتشد الخطط التفصيلية إلنتاج مختلف نواتج التعداد باملشاورات األ َّولية مع املستعملني
(الفقرة  )112 - 1للتأكد من أن تقديم البيانات واملعلومات يلبي طلبات املستعملني يف نسق
يتفق مع احتياجاتهم ومتطلباتهم ،كما أن هذه الخطة يمكن أن تكون دليالً مفيدا ً يف تحديد
أولويات عمليات تجهيز البيانات وتبويبها.
 207-1وليس من الرضوري نرش جميع املواد املجهَّزة عىل نطاق واسع أو يف نسق
واحد ،فالجداول املطلوبة من عدد قليل من املستعملني يمكن إتاحتها لهم يف شكل غري منشور.
ويمكن االستغناء عن تبويب بعض البيانات إىل أن ُتطلب يف موعد الحق .واملعلومات املختزنة يف
قواعد البيانات الخاصة بالتعداد تتيح إنتاج جداول إضافية بشكل رسيع وقليل التكلفة نسبياً.
ويمكن أن تقدِّم البلدان خدمات بنا ًء عىل الطلب لتقديم بيانات التعداد للمستعملني الذين يتطلبون
جداول أو نواتج أخرى غري ُمنتَجة أو تجميعات غري متاحة بوسائل أخرى .وإذا ما كان النرش
اإللكرتوني متاحا ً للمنظمة املرشفة عىل التعداد فيمكن تصميم جداول حسب الطلب من قاعدة
بيانات منفصلة لنرش البيانات عىل الشبكة حسب األغراض املطلوبة ،ويمكن أن يقوم املستعملون
النهائيون مبارشة باستخراج تلك الجداول .ويف هذه الحالة ينبغي أن تقوم هيئة التعداد بإعداد
سياسة للرتخيص واألمن ،وتنفيذها مسبقاً ،من أجل تاليف خطر انتهاك خصوصية البيانات.
َّ
املفضلة يف معظم
 208-1وتظل املنشورات املطبوعة ،رغم تكلفة إنتاجها ،الوسيلة
البلدان لنرش النتائج الرئيسية للتعداد .وينبغي تحديد التواريخ املستهدفة للنرش يف وقت مبكر
وتخطيط برامج التجهيز والطباعة وفقا ً لذلك .وباإلضافة إىل الوسائل التقليدية للطباعة توجد
وسائل مختلفة للطباعة تتسم بالرسعة واالقتصاد والنوعية الجيدة ،وينبغي النظر يف تلك الوسائل.
ويتزايد عدد املستعملني الذين يفضلون الوسائط املغناطيسية والضوئية التي تقرأ بالحاسوب
وكذلك البيانات اإللكرتونية املتاحة عىل الشبكة ،عىل األوراق املطبوعة ،عىل أساس عوامل التكلفة
وقدرات التخزين (ومن ثم وزن الوثائق) ،وسهولة اإلنتاج والوصول املبارش للبيانات من أجل
زيادة تجهيزها عىل الحاسوب.
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 209-1وينبغي أن يشتمل برنامج النرش الشامل ألي تعداد للسكان واملساكن عىل
خرائط التعداد ،سوا ًء يف شكل مطبوع أو رقمي .وينبغي توفري املوارد الالزمة يف امليزانية ابتدا ًء
من مرحلة التخطيط األ َّويل .وباإلضافة إىل إعداد خرائط إلدخالها يف جداول وتقارير التعداد،
ينبغي أن تنتج البلدان أيضا ً أطلسا ً للسكان ،وأن تجعل معظم البيانات متاحة يف نظام للمعلومات
الجغرافية عىل أقراص مدمجة عىل مختلف املستويات الجغرافية اإلدارية الرئيسية والفرعية،
فمن شأن ذلك أن يزيد زيادة هائلة يف فائدة بيانات التعداد واستخداماتها.

 - 17تعيين الموظفين وتدريبهم
 210-1من الرضوري اتخاذ ترتيبات مبكرة لتأمني العدد الكايف من املوظفني من
النوعية املطلوبة لكل مرحلة من مراحل عمليات التعداد .ومن أجل الكفاءة واالقتصاد ،من املهم
اختيار املوظفني عىل أساس الكفاءة واملقدرة .ويمكن النظر أيضا ً يف استخدام نفس املوظفني
للعمليات املتتابعة ،فهذا من شأنه أن يقلِّل من إحالل املوظفني .وتحتاج املرحلة التحضريية
ومرحلة األعمال التجهيزية عادة إىل موظفني مكتبيني لديهم املهارات أو القدرة عىل تعلُّم املهارات
املتخصصة املطلوبة (رسامو الخرائط وأخصائيو الرتميز وموظفو إدخال البيانات واملربمجون
ومن إليهم) ،وتتطلب مرحلة العد عادة عددا ً كبريا ً من األ ِشخاص القادرين عىل الوصول إىل مناطق
العد املخصصة لهم يف الريف أو الحرض وجمع املعلومات وفقا ً للتعاريف والتعليمات املحدَّدة.
ومن الرضوري أن يكون العدَّادون والرؤساء املبارشون ،قدر اإلمكان ،عىل معرفة باللغات أو
اللهجات السائدة يف املنطقة التي يعملون فيها .ومن الحكمة تعيني وتدريب عدد من موظفي
امليدان أكرب مما هو مطلوب لعملية العد نفسها ألنه ال بد من حدوث بعض حاالت التخلف بدءًا
من برنامج التدريب وحتى اكتمال األعمال امليدانية.
 211-1وبعد اكتمال التحضريات الخرائطية إىل حد كبري وإرسال االستبيان للطباعة
تبقى أهم وسيلة لدى السلطات يف التأثري عىل نجاح التعداد ،وهي برنامج التدريب .وال يمكن
وحسن التخطيط يف نوعية
التهوين من شأن املساهمة التي يقدمها برنامج التدريب الناجح ُ
نتائج التعداد .ومن الطبيعي أن يركز برنامج التدريب عىل موظفي امليدان الذين يأتون من
خلفيات مختلفة ومن ثم تصعب مهمة اإلرشاف عليهم (ونعني بذلك موظفي التعداد واملرشفني
املبارشين عليهم) ولكن التدريب يجب أن يشمل اآلخرين (ومنهم مثالً املرشفون من املستوى
األعىل واملحررون وواضعو الرموز ومشغلو الحاسوب).
 212-1وينبغي تصميم برنامج التدريب عىل التعداد بكامله بشكل يغطي كل مرحلة
من مراحل العمل ويوفر وسيلة ف َّعالة ومتسقة تضمن قيام األعداد الكبرية من العاملني بعملهم.
ويجب أن يتفق الربنامج بشكل وثيق مع احتياجات مختلف العمليات كما ينبغي أن يشمل ،حسب
الحاجة ،تدريبا ً نظريا ً وعملياً ،مع الرتكيز عىل التدريب العميل .وبالنسبة للعدَّادين واملرشفني
عليهم مبارشة ،فمما يزيد من كفاءة التدريب أن يشتمل عىل عدة فرص أمام املتدربني للمشاركة
عمليا ً يف التدريب عىل اللقاءات وأداء األدوار ،بما يف ذلك استخدام حلول تكنولوجيا املعلومات
املعتمدة( .ويف البلدان التي تستخدم فيها عدة لغات يتعينَّ إجراء تعديل مناسب لطريقة ومضمون
برنامج تدريب موظفي التعداد .فعىل سبيل املثال يتعينَّ اتخاذ ترتيبات لتدريب موظفي التعداد
عىل الصياغة الصحيحة ألسئلة التعداد باللغة املحلية أو اللهجة املحلية إذا كان االستبيان سيطبع
بلغة أخرى) .وينبغي أيضا ً أن يو ِّفر برنامج تدريب املحررين وموظفي الرتميز ومشغيل أجهزة
تسجيل البيانات ومن إليهم الفرصة للمتدربني لتطبيق العمليات التي يتوقع أن يقوموا بها يف
وقت الحق ،وذلك تحت إرشاف مدربيهم .ويمكن للعاملني الفنيني عىل املستويني املتوسط واألعىل

تخطيط تعدادات السكان واملساكن وتنظيمها وإدارتها

االستفادة من برامج تدريب خاصة ،ينصب الرتكيز فيها عادة عىل التطورات التقنية األخرية التي
لها صلة بالتعداد وعىل العالقات املشرتكة بني مختلف جوانب خطط التعداد وعملياته.
 213-1وينبغي أن ُيعهد بتنظيم وإدارة دورات التدريب للتعداد ملن يملكون املؤهالت
الالزمة لالضطالع بهذه املهمة بنجاح مع مراعاة قدراتهم الفنية وأيضا ً قدراتهم عىل التعليم.
وهذا يعني أنه ينبغي أن يتوافر لدى املوظفني املكلفني بالتدريب مؤهالت معيَّنة تمكنهم من
إثارة اهتمام املتدربني ونقل املعرفة املطلوبة إليهم .ذلك أن العاملني املؤهلني الذين ال تتوافر
لديهم القدرة عىل نقل ما لديهم من معرفة إىل املتدربني بصور ُمرضية ال يصلحون كمدربني
للقيام بأنشطة التدريب الجماعي .وهذا أمر ينبغي أخذه يف االعتبار عند اختيار املدربني ،ويوىص
باستخدام معايري موضوعية يف ذلك .ومن الناحية العملية نجد أن من الصعب العثور عىل العدد
الالزم من املدربني الذين تتوافر لديهم املؤهالت الفنية والتعليمية للتدريب ،ولهذا ينبغي أن يتلقى
املدربون الذين يقع عليهم االختيار تدريبا ً عىل كيفية تنظيم الدورات التدريبية وإدارتها.
 214-1ومن املهم إتاحة كل برنامج تدريب يف شكل دليل (كتيِّب) وتوزيعه عىل منظمي
التعداد وعىل املدربني .فوجود هذا الدليل يعترب موجها ً قيما ً يساعد إىل درجة كبرية يف التدريب
الكفء ملوظفي التعداد ،كما أنه يسهم يف اتساق التدريب ،وهو عامل أسايس يف تحقيق ع ّد ناجح،
إذا ما أُخذ يف االعتبار العدد الكبري من مدربي التعداد الذين يتولون التدريب .ويمكن أيضا ً
استخدام معينات سمعية/برصية (مثل األرشطة املصورة وامللصقات والتسجيالت الرشيطية)
لجعل التدريب أكثر فعالية واتساقا ً يف كل أرجاء البلد .وإذا كانت تكنولوجيا وسائط اإلعالم
املتعددة الجديدة متاحة فإن ذلك من شأنه أن ييرس تقديم التدريب يف املواقع النائية (التعلُّم عن
ُبعد) وأن يكون أداة إضافية فعالة وكفؤة يف التدريب.
 215-1ومن املهم جدا ً تحديد الوقت الالزم لتدريب املوظفني عىل مختلف جوانب عمليات
التعداد .ويتوقف هذا عىل عدة عوامل :منها نوع املهمة التي يجري تدريبهم عليها ،واملستوى
الذي سيكون عليه أداؤهم ،ومدى صعوبة عمليات التعداد ،واملستوى التعليمي للمتدربني ،وعدد
املدربني املتاح ،واملوارد املتاحة .وتمتد الدورات كلها يف العادة عىل مدى أسبوع إىل شهر .ومما
يوىص به بشدة أن يتم تنفيذ التدريب يوميا ً لفرتة محدَّدة .ألن التدريب الذي يقدَّم عىل مدى
عدد محدود من األيام يف األسبوع ال يحقق نفس النتيجة ،وذلك أنه يف هذا النوع من التدريب قد
ينىس املتدربون األعمال السـابقة بسـبب طول الوقت وربما يحتـاج األمر إىل تكرارها .ولهذا
السـبب ال ينبغي إكمال التدريب قبل العمل الفعيل يف التعداد بوقت طويل .ويمكن إجراء أي
دورة تدريبية يف أي فرتة زمنية إذا تم الحفاظ عىل املبدأ الرئييس وهو أن يكون التدريب لفرتة
تسمح باستيعاب املنهج.

ُّ
تجنب التح ُّيز القائم على أساس نوع الجنس والتح ُّيزات التي تؤثر على
- 18
البيانات الخاصة باألقليات السكانية
 216-1يمكن للمفاهيم النمطية القائمة عىل أساس نوع الجنس أن تحدث تحيزات
خطرية يف بيانات التعداد والنتائج املستمدة من تلك البيانات .وستأتي مناقشة هذه التحيزات
بمزيد من التفصيل يف الجزء الثاني (انظر عىل سبيل املثال الفقرات  114 - 2إىل 119 - 2
والفقرات  231 - 2إىل  ،300 - 2املتعلقة بالعالقات فيما بني أفراد األرسة املعيشية وبالخصائص
االقتصادية) .ويمكن تقليل التحيزات القائمة عىل نوع الجنس يف املرحلة التحضريية بوسائل
كثرية .وهذه األنشطة التحضريية تنقسم إىل نوعني رئيسيني هما :ما يتصل منها بمحتوى التعداد،
وما يتصل بعمليات التعداد.
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 217-1واملسائل املتصلة بمحتوى التعداد مهمة يف توليد البيانات التي تحتاجها دراسة
املسائل التي تتصل باملساواة بني الجنسني ،ومن هذا املحتوى نوع البيانات املطلوب الحصول
عليها وكيفية الحصول عليها ،والتعاريف والتصانيف املستخدمة ،وطريقة تبويب قواعد البيانات
والجداول .وينبغي ملخططي التعداد ومستخدميه ،من أجل التصدي لتلك املسائل ،أن يكونوا
عىل وعي باألنماط السائدة ،عمالً عىل إجراء تعداد ال يتأثر كثريا ً باملفاهيم النمطية السائدة بني
املستجيبني ،وعمالً يف نفس الوقت عىل عدم استمرار تلك املفاهيم النمطية.
 218-1وفيما يتعلق بعمليات التعداد ينبغي إيالء اهتمام خاص إىل اختيار املوظفني
وتدريبهم واإلرشاف عليهم يف امليدان .ويشمل ذلك ضمان توظيف الرجال والنساء يف العمليات
امليدانية (سوا ًء يف عمليات املقابلة أو اإلرشاف) وضمان أن تشتمل أدلة التدريب ومواده عىل
املسائل املتعلقة بالتح ُّيز القائم عىل أساس الجنس بنفس القدر الذي تهتم به بمصادر األخطاء
األخرى املهمة .ومما يساعد يف مواجهة املسائل التشغيلية واملتعلقة باملحتوى يف التعداد ضمان
التواصل والتشاور مع الجماعات النسائية وسائر الجماعات املهتمة باملساواة بني الجنسني.
 219-1واألفكار النمطية فيما يتعلق بالنواحي الجنسانية والتح ُّيزات الناتجة عنها هي
من الشواغل التي تهم جميع البلدان .ويجب عىل سلطات التعداد يف عدد من البلدان أن تتنبه
أيضا ً إىل إمكانية التحيزات واألفكار النمطية التي تؤثر عىل البيانات املتعلقة بفئات األقليات بني
السكان .ومن هذه الفئات األقليات اإلثنية واللغوية والوطنية والعرقية والدينية ،وكذلك السكان
األصليون والسكان ال ُرحل .وكما هو الحال يف املسائل املتعلقة بنوع الجنس ينبغي مواجهة هذه
املسائل يف محتوى التعداد وكذلك يف عملياته .ويمكن ملمثيل هذه األقليات أن يقدموا ملخططي
التعداد معلومات مهمة ورؤى سديدة فيما يتعلق بمحتوى التعداد وعملياته .لذلك ينبغي بذل
جهود خاصة للتشاور مع ممثيل هذه الفئات لدى التخطيط للتعداد .وبالنسبة لألقليات السكانية
التي تعيش يف مستوطنات أو جيوب منعزلة ،تتسم هذه املشاورات غالبا ُ بأهمية حيوية يف تاليف
العد الناقص بني هؤالء السكان.

باء -

إسناد مهام معيَّنة إلى مصادر خارجية

 220-1تلجأ كثري من البلدان يف هذه األيام إىل التعاقد مع مصادر خارجية عىل بعض
أعمال وأنشطة التعداد كوسيلة لزيادة الكفاءة عن طريق استخدام األساليب والتكنولوجيات
املتقدمة التي ال تتوافر بالرضورة يف مكاتبها اإلحصائية الوطنية أو يف القطاع العام املسؤول عن
إجراء التعداد .ويف نفس الوقت يمكن تحقيق تخفيضات يف التكلفة عن طريق عمليات االختيار
التنافسية للمتعاقدين .إالّ أنه ليست كل عمليات التعداد قابلة للتعاقد الخارجي أو اإلسناد
الخارجي .وينبغي أن ينظر يف جميع حاالت املهام التي تناسب التعاقد الخارجي خطوة خطوة
بعد تقسيم املهام الكلية للتعداد إىل مراحل .وينبغي يف جميع عمليات التعداد وأنشطته أن ُتجرى
وحسن التوقيت) .ويجب عدم
بطريقة تلبي احتياجات الجمهور بشكل عام (مع مراعاة الدقة ُ
إسناد أي جزء من مهام التعداد بطريقة يمكن أن تؤثر عىل فقدان الثقة لدى الجمهور .ولذلك
فإنه يوىص عند النظر يف إمكانية التعاقد الخارجي أن تراعي مكاتب اإلحصاء الوطنية املعايري
التالية:
(أ) الحماية الصارمة لسرِّية البيانات؛
(ب) استخدام وسائل لضمان السرِّية يقتنع بها الجمهور؛
(ج) استخدام تدابير مضمونة لضمان النوعية؛
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(د) القدرة على إدارة المهام أو األنشطة التي تسند إلى جهات خارجية وإدارتها؛
(هـ) السيطرة على نواحي االختصاصات األساسية لمكاتب اإلحصاء الوطنية وقدرتها
على حُ سن التقدير ،مع مراعاة األوضاع الخاصة بكل بلد.
 221-1وضمان الرسية هو أول املسائل املهمة التي ينبغي ملكاتب اإلحصاء الوطنية
مراعاتها .وهذه املكاتب مسؤولة عن رسية البيانات سوا ًء من ناحية االنطباع العام أو الواقع.
وتواجه مكاتب اإلحصاء الوطنية مواقف محرجة للغاية إذا تبني من عمليات الرصد واملراقبة
الالحقة وجود أي ترسب أو إساءة استخدام للمعلومات الرسية .لذلك من الرضوري تج ُّنب
التعاقد الخارجي عىل مهام تحمل هذه الخطورة .وعىل سبيل املثال يوىص بقوة بعدم التعاقد
الخارجي يف مرحلة جمع البيانات ألن هذه املهام تتصل اتصاال ً مبارشا ً باكتساب ثقة املواطنني
وبالحماية الصارمة للرسية .وحني يكون من الرضوري اللجوء إىل تعيني موظفي عد مؤقتني
بموجب عقود فيجب أن يتم ذلك بطريقة يخضعون فيها إىل إجراءات صارمة من ناحية الرصد
واملراقبة من قِبل املكاتب اإلحصائية الوطنية .وينبغي تعيني هؤالء العدَّادين وفق رشوط تخضع
فيها أنشطتهم للترشيعات اإلحصائية ذات الصلة الخاصة بالحفاظ عىل رسية املعلومات التي
يقومون بجمعها.
 222-1واملسألة الثانية املهمة يف هذا الصدد هي أن يكون الجمهور عىل علم بضمانات
الرسية يف التعداد .وكما ذكرنا يف الفقرات املتعلقة بـ “األدوار الرئيسية للتعداد” (انظر الفقرات
 1 - 1إىل  )3 - 1ينبغي إجراء التعداد بطريقة تضمن الحصول عىل نتائج موثوق بها تماما ً
وتكسب ثقة الجمهور سوا ًء من ناحية االنطباع العام أو الواقع .وإذا لم يتم استيفاء أي من هذه
الرشوط ،فإن الطريقة املسـتخدمة يف التعداد وكذلك النتائج التي يسفر عنها قد ال تلقى قبوال ً
من الجمهور ويمكن أن تؤدي إىل الشك يف مصداقية التعداد ذاته .ومن هنا فإن حماية رسية
البيانات ال تعني مجرد حماية البيانات الرسية ولكنها تشمل أيضا ً حماية االنطباع عن الرسية
بني الجمهور وإعطاء إحساس داخيل باألمان.
 223-1واملسألة الثالثة املهمة التي يجب النظر فيها لدى التعاقد الخارجي هي ضمانات
النوعية املطلوبة .والنقطة األساسية هي أن تطمنئ مكاتب اإلحصاءات الوطنية إىل ضمان تقديم
السلع أو الخدمات التي تتعاقد عليها .وليست التكلفة هي أوىل األولويات يف اختيار املتقدمني
لهذه العطاءات والحكم عليهم ،ألنه وإن كان مطلوبا ً أن يكون التنافس رشيفا ً بني الرشكات من
أجل تقليل التكلفة ،فإن من الرضوري أن يؤخذ يف االعتبار أن السعر األرخص ليس هو العامل
املحدِّد إذا كان من شأنه إمكانية التأثري عىل نوعية العمل املطلوب من املتعهد .ذلك أن نوعية
العمل غري الجيدة يمكن أن تؤدي إىل خسارة كبرية يف الثقة بني الجمهور .ولضمان نوعية العمل،
كجزء من عملية اختيار املتعهد ،ينبغي أن ُيطلب من املتقدمني تقديم عينات من أعمالهم (مثالً
عينات من مطبوعاتهم ،أو إنتاجهم الصناعي أو األعمال األخرى) وإذا لم يكن ذلك ممكناً ،أن
يبيِّنوا مصادر يمكن الرجوع إليها للتأكد من مصداقيتهم ،أو مواقع يمكن االطالع عليها لدراسة
أعمالهم وخرباتهم السابقة .وبعد إرساء العطاء يجب أن تستمر عملية رصد تقدُّم العمل املعهود
به إىل الرشكات املختارة وأن يتأكد مكتب اإلحصاء الوطني من وجود نظام لرصد النوعية كجزء
من العقد .ومن ثم ينبغي ملكاتب اإلحصاء الوطنية ،لدى النظر يف إجراءات التعاقد الخارجي،
أن تأخذ يف اعتبـارها أيضا ً تكلفة إقامة نظام للمراقبة ورصد التقدُّم يف األعمال التي تسند إىل
متعهدين خارجيني.
 224-1واملسألة الرابعة الرئيسية يف التعاقد الخارجي عىل أنشطة من أنشطة التعداد
هي إجراءات تقييم قدرات الرشكات املرشحة للعمل .ومن خالل هذه العملية تستطيع مكاتب
اإلحصاء الوطنية أن تجري تقييما ً كامالً لقدرات تلك الرشكات وكذلك ألوجه القصور فيها من
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أجل اختيار العطاء الذي يفوز بالنشاط أو األنشطة املراد التعاقد عليها ،ويوىص بقوة بدراسة
األوضاع العملية واملالية للرشكات املتقدمة بعد التأكد من قدراتها ،ذلك أن كل رشكة خاصة
مع َّرضة لإلفالس أو لتغيري نوع النشاط .ويجب أن يوضع يف الحسبان أنه إذا لم تتمكن الرشكة
املختارة من الوفاء باملهام املوكلة إليها فإن املشاكل الناتجة عن ذلك قد ال يمكن حلها بتطبيق
عقوبات .واملشكلة األهم هي أن قطاعا ً كبريا ً من مستعميل البيانات قد ال يستطيعون الحصول
عىل نتائج التعداد بشكل دقيق ويف الوقت املحدَّد .ويف هذه الحاالت يمكن أن تفقد مكاتب اإلحصاء
الوطنية ثقة الجمهور يف التعداد وحتى يف التعدادات القادمة أو يف مشاريع اإلحصاء الدورية التي
تقوم بها تلك املكاتب .ولذلك فإن من املهم جدا ً ملكاتب اإلحصاء الوطنية أن تتَّبع طريقة تضمن
لها أن تكون األخطار يف أدنى الحدود.
 225-1وباإلضافة إىل إدارة األنشـطة أو املهام التي ُيعهد بها إىل متعهدين خارجيـني،
من املهم جدا ً أن يكون لدى مكاتب اإلحصـاء الوطنـية القدرة واملرونة عىل الترصف بسـرعة يف
حالة حدوث تغيري مفاجئ أو غري متوقع يف األوضـاع .ومن الجديـر بالذِكر أن التعاقد الخـارجي
ال يضمن بالرضورة انخفاض التكلفة ،وذلك ألن تكاليف الرصد والتكاليف الناتجة عن الطوارئ
وغري ذلك من األمور يمكن أن تسبب مشاكل للتعداد .لذلك يوىص بأن تقوم مكاتب اإلحصاء
الوطنية نفسها ببعض املهام أو األنشطة التي يصعب إدارتها .وينبغي لتلك املكاتب أن تحكم
وتقرر عىل مدى ما يمكن أن تتعاقد عليه من أعمال من وجهة النظر هذه.
 226-1ومن املهم أيضا ً التوصية بتوخي أكرب قدر من العناية لضمان التدريب املناسب
للموظفني الذين يقومون باألعمال واألنشطة ذات األهمية الحيوية ،مثل الرتميز للتعليم واملهن
والتصنيف الصناعي ،خاصة يف حالة التعاقد الخارجي .ونفس القدر من االهتمام والتدريب
مطلوب أيضا ً حني يقوم موظفو مكاتب التعداد الوطنية أنفسهم أو املنظمة القائمة بالتعداد
بهذه املهام .ذلك أن عملية الرتميز تعتمد عىل االختالفات البسيطة وعىل مستوى الرتميز (تصانيف
عامة وتفصيلية وفقا ً ملعايري مختلفة من التصنيف) ،وكذلك عىل إعداد دليل الرتميز وإىل تدريب
القائمني بعمليات الرتميز .ونظرا ً لدقة عملية االختيار هذه ،من الصعب إعداد دليل ترميز كامل
مسبقا ً قبل مراجعة االستبيانات اململوءة.
 227-1والتعدادات هي عمليات كبرية تنطوي عىل كميات ضخمة من البيانات التي
تحتاج إىل ترميز وتحرير .ومن أجل خفض املوارد املطلوبة من املوظفني وتحسني التوقيت
واالتساق والدقة ،يمكن استخدام وسائل الرتميز اآليل .وتستخدم بعض البلدان بالفعل نظام
الرتميز اآليل للعناوين والبلدان والتعليم واملهن والصناعة .ويمكن التعاقد عىل تطوير برمجيات
التطبيقات ولو أن من الرضوري تحديد القواعد التي تتَّبع يف ذلك بدقة من قِبل مكاتب اإلحصاء
الوطنية التي يجب أن تحتفظ باملسؤولية الكاملة عن تنفيذ النظام .ويمكن استخدام التطبيقات
الربمجية أيضا ً يف العمليات األخرى لجمع البيانات اإلحصائية التي تقوم بها مكاتب اإلحصاء
الوطنية.

جيم  -برنامج ضبط النوعية وتحسينها
 228-1هناك اتفاق عام يف النهاية عىل أن النوعية تتصل اتصاال ً وثيقا ً باحتياجات
املستعملني ومدى رضاهم عن النتائج .ويف مجال اإلحصاء جرت العادة عىل ربط النوعية بالدقة
يف املقام األول؛ أي أن يويل االعتبار األول لألخطاء التي تؤثر عىل قيمة التقديرات ،سوا ًء منها
أخطاء املعاينة أو أخطاء غري املعاينة ،والفرتات الزمنية القائمة عىل هذه املعرفة ،التي يعتمد
عليها يف بيانات الثقة .وهذه االعتبارات ال تزال رضورية ،ولكن هناك اعرتافا ً اآلن بأنه توجد أبعاد

تخطيط تعدادات السكان واملساكن وتنظيمها وإدارتها

هامة أخرى للنوعية .فحتى إذا كانت البيانات دقيقة فإنه ال تكفي النوعية هنا إذا كانت البيانات
متأخرة بشكل يجعل استعمالها غري مفيد ،أو كان من الصعب الحصول عليها ،أو أنها تتناقض
مع بيانات أخرى لها مصداقية ،أو أن تكلفة إنتاجها عالية أكثر من الالزم .ومن ثم فإن النوعية
ُينظر إليها اآلن باعتبارها مفهوما ً متعدد األبعاد.
 229-1والفكر السائد اآلن هو أن ناتج أي ممارسة إحصائية يجب أن يشتمل عىل
الصفات التالية كلها أو بعضها:
(أ) صلته بالموضوع ،بمعنى درجة تحقيقه مطالب المستعملين ،وهذا يوحي بضرورة
تج ُّنب إنتاج بيانات غير ذات صلة ،أي ال توجد فائدة منها؛
(ب) اكتمال البيانات ،أي درجة تغطية الظاهرة المفروض أن تصفها اإلحصاءات بشكل
كامل؛
(ج) الدقة ،أي المسافة بين القيمة المق َّدرة والقيمة الحقيقية (غير المعروفة)؛
(د) قابلية البيانات للمقارنة ،أي الدرجة التي تصلح بها اإلحصاءات للمقارنة على امتداد
المكان (بين األقطار) وعلى امتداد الزمن (بين فترات زمنية مختلفة)؛
(هـ) االتساق ،أي درجة الصلة المنطقية بين البيانات المستقاة من برنامج إحصائي
وحيد والبيانات المجمَّعة من البرامج اإلحصائية األخرى؛
(و) التوقيت ،ويقصد به هنا الفترة التي تنقضي بين إصدار البيانات والفترة المرجعية
لتلك البيانات؛
(ز) المواظبة ،أي درجة االلتزام بمواعيد إصدار البيانات المعلنة سلفاً؛
(ح) الوضوح ،أي درجة فهم اإلحصاءات لدى المستعملين من غير الخبراء؛
(ط) إمكانيـة الوصـول إلى البيانات ،أي سـهولة حصول المسـتعملين على البيانات
اإلحصائية؛
(ي) البيانات الفوقية ،أي مدى توافر المعلومات التي تصف المصادر والتعاريف
واألساليب.
 230-1والنوعيـة هي نتاج العمليـات ،وعيوب النوعية (مثـل التأخري يف تجهيز البيانات
أو افتقارها إىل الدقة) هي يف العادة نتيجة لعيوب يف العمليات أكثر منها عيوب يف األعمال التي
يقوم بها األشخاص العاملون يف العملية .ولذلك فإن العمليات يجب أن تتسم ،عىل األقل ،بما
ييل:
(أ) سالمة المنهجية ،أي االلتزام باألساليب المهنية والمعايير المتفق عليها (دولياً)؛
(ب) الكفاءة ،أي درجة تحقيق عملية تجميع البيانات لهدف تقليل التكلفة وتخفيف
العبء على المستجيبين بالمقارنة بالناتج.
ومما يساعد على تحقيق نوعية جيدة وجود ترتيبات مؤسسية سليمة ،مثل:
(أ) البيئة القانونية ،أي درجة اتفاق التشريعات الصادرة بشأن اإلحصاءات مع المبادئ
األساسية لإلحصاءات الرسمية؛
(ب) آليات التخطيط ،أي درجة نجاح البلدان في تأسيس إجراءات تفضي إلى تخطيط
منهجي طويل األجل للعمليات اإلحصائية؛
(ج) الموارد ،أي مدى التمويل السليم لل ُنظم اإلحصائية وتزويدها بالموظفين ،بالمقارنة
بالتكلفة (بمختلف أنواعها) وبغيرها من ال ُنظم المشابهة.
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 231-1ويف سياق التعداد قد يحتاج األمر إىل التأكيد عىل بعض خصائص ضمان الجودة
أكثر من غريها .فاملطلوب من التعداد إنتاج إحصاءات تلبي حاجات مستعميل البيانات .والتعداد
ممارسة ذات تكلفة عالية ،كما أنه يمثِّل عبئا ً عىل املستجيبني .لذلك فمن الرضوري ضمان أن
تكون الطلبات عىل البيانات التي ال يلبيها التعداد يف أدنى الحدود وأن ال تتضمن استمارة التعداد
أي مواضيع يكون الطلب عليها قليالً .ومن هنا فإن التشاور مع مستعميل بيانات اإلحصاءات
كخطوة أوىل يف تصميم عملية التعداد هو نوع من العالقات العامة اإليجابية ،كما أنه وسيلة ف َّعالة
وشفافة لتحديد الطلب عىل مواضيع التعداد.
 232-1وتقييم مدى أهمية البيانات أو املعلومات اإلحصائية هو عملية تقييم كمية
للقيمة التي تسهم بها تلك البيانات .وتوصف القيمة بأنها درجة تلبية البيانات أو املعلومات
لألغراض التي أُنتجت من أجلها والتي يرجوها املستعملون .وتوصف القيمة أيضا ً بجدوى تلك
األغراض ،من حيث والية الوكالة القائمة بالتعداد واملتطلبات الترشيعية وتكلفة الفرصة البديلة
إلنتاج البيانات أو املعلومات .ويف سياق التعداد من املهم اإلشارة إىل مفهوم مالءمة البيانات
للغرض كمقياس للقيمة .فإذا كان من املهم إتاحة البيانات عىل املستوى العام فقط (مثالً عىل
مستوى البلد أو التقسيمات املدنية الجغرافية الكبرية ،أو املستويات الديمغرافية العامة) فمن
املمكن تلبية احتياجات املستعملني بتكلفة أقل كثريا ً وبفعالية من خالل مسح بالعينة.
 233-1والتمام هو من الصفات األخرى لألهمية ،إذا أن التمام ال يعني مجرد تلبية
اإلحصاءات الحتياجات املستعملني ،وإنما تعني أيضا ً تلبية تلك االحتياجات بشكل كامل قدر
اإلمكان ،مع مراعاة املوارد املحدودة.
 234-1أما دقة البيـانات أو املعلومات اإلحصائية فهي درجة صحة تقدير تلك
البيانات أو وصف تلك البيانات للخصائص املطلوب من النشاط اإلحصائي قياسها .وللدقة
جوانب عديدة ،وال يوجد من الناحية العملية مقياس تجميعي وحيد أو شـامل للدقة .لذلك تقاس
تلك الصـفات أو توصف بالرضورة بمقدار األخطاء أو املغزى املحتمل لألخطاء التي تحدث
من املصادر الرئيسية املنفردة للخطأ مثل التغطية أو املعاينة أو عدم االستجابة أو االستجابة
الناقصة وعمليات التجهيز والنرش.
 235-1وتحقق البيانات أقىص الفائدة املرجوة منها حني تتيح مقارنات يعتمد عليها
عرب املكان ،أي فيما بني البلدان أو املناطق أو داخل البلد ،وعرب الزمان.
 236-1أما ُحسن توقيت البيانات فيشري إىل الفرتة الزمنية التي تكون قد انقضت بني
إتاحة تلك البيانات أو املعلومات والحدث أو الظاهرة التي تصفها ،ولكن ينظر إليها يف سياق
الفرتة الزمنية التي تظل فيها البيانات ذات قيمة ويمكن استعمالها .وعادة ما يحدث يشء من
وحسن التوقيت.
املعاوضة بني الدقة ُ
 237-1وأما سـهولة الوصـول إىل البيـانات أو املعلومـات فتعنـي إتـاحة تلك
البيـانات أو املعلومات من مستمسكات الوكالة ،أيضا ً مع مراعاة مالءمة الشكل الذي تتاح به
البيانات ووسيلة النرش ومدى توافر البيانات الفوقية وما إذا كانت لدى املستعمل فرصة معقولة
للمعرفة بتوافر البيانات وبطريقة الوصول إليها .ومن جوانب هذه الخاصية مدى القدرة املالية
للمستعملني عىل الحصول عىل املعلومات باملقارنة بقيمتها.
وحسن التوقيت تكلفة إتاحة املعلومات .ولوال
 238-1ومن عنارص املعاوضة بني الدقة ُ
ذلك التسمت البيانات بالدقة الكاملة (تقريباً) دون أي تأخري ُيذكر.
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 239-1ناقشنا أعاله خاصية مالءمة نواتج التعداد ،وهي من الخواص الرضورية،
وحسن التوقيت والتكلفة .والنوعية مسألة
وكيفية ضمانها ،كما ناقشنا رضورة مراعاة الدقة ُ
ً
نسبية ،وتتوقف يف النهاية عىل ما هو مقبول أو مناسب للغرض ،وليست مفهوما للكمال املطلق.
 240-1وتنتج عيوب النوعية (كالتأخري مثالً يف نرش النواتج) عادة عن نواقص يف العملية
وليس يف أعمال األفراد الذين يؤدون العملية .وأهم األمور بالنسبة لضبط النوعية والتحسني هي
وحسن التوقيت ،والدقة يف العمليات بما يسهِّل تحسينها
القدرة عىل القياس املنتظم للتكاليفُ ،
عندما يظهر مؤرش عىل هبوط النوعية .وينصب تركيز ضبط النوعية عىل منع ظهور األخطاء مرة
ثانية ،واكتشاف األخطاء بسهولة ،وإبالغ العاملني عنها لكي يتفادوها يف املستقبل .وتتضح هذه
الصلة يف الشكل  1التايل.
الشكل 1

دائرة ضبط النوعية

قياس النوعية

تحديد أهم مشكلة في النوعية

تنفيذ إجراءات تصحيحية

تحديد األسباب الكامنة للمشكلة

 241-1ونظرا ً ألن النوعية أمر تكراري ،فإن دائرة النوعية تنطبق بصورة خاصة عىل
املهام شديدة التكرار ،مثل مرحلة تجهيز بيانات التعداد .إالّ أن املبدأ العام ينطبق عىل جميع
العمليات .فعىل سبيل املثال تقل الفرصة لتقييم األداء والتع ُّرف عىل املشاكل وتنفيذ إجراءات
تصحيحية يف مراحل معيَّنة مثل عمليات العد نظرا ً لضيق الوقت ،ولطبيعة عدم التكرار لبعض
العمليات ،ومسائل االتصال .ومع ذلك ،فمع التخطيط الواعي والتوثيق املسبق لعمليات اإلحصاء،
يمكن تطبيق هذه الدائرة بنجاح.
 242-1ومن الرضوري إجراء تقييم كامل يف نهاية كل مرحلة من مراحل التعداد.
ويجب أن يحدث ذلك خاصة ملراحل مثل مرحلة العد ،وذلك ضمانا ً الستفادة أعمال التعداد
القادمة من املعرفة التنظيمية التي يتيحها تطبيق دائرة النوعية.
 243-1وملا كان البرش يقومون بدور أسايس يف معظم عمليات التعداد ،فهم األقدر
عىل تحديد مشاكل النوعية واقرتاح حلول لها .ولذلك فإن النوعية ليست مجرد نتاج للتطبيقات
امليكانيكية للتدابري املقررة سـلفاً ،وإنما تعتمد عىل مجموعة مرتابطة من:

 18يعتمد هذا القسم اعتمادا ً كبريا ً عىل
املادة املوجودة يف دليل إدارة تعدادات
السكان واملساكن ،دراسات يف الطرق،
العدد ( 83منشورات األمم املتحدة،
رقم املبيع )00.XVII/Rev.1 :الفصل 1
جيم.
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َّ
وموثقة؛
(أ) عمليات مكررة
(ب) ُنظم لرصد نتائج هذه العمليات؛
(ج) تشجيع متواصل من اإلدارة إلشراك الموظفين العاملين في العمليات في تحديد
النواقص في النوعية واقتراح حلول لها.

 19دليل إدارة تعدادات السكان
واملساكن ،املرجع السابق ،يحتوي يف
املرفق الرابع عىل دراسة حالة لنظام
يجمع ما بني املكونات الكمية للنظام
التقليدي واإلطار املفاهيمي لنهج
إدارة النوعية .ويوضح املرفق الرابع
أيضا ً الفروق الهامة بني النهجني.

 244-1ومع أن بعض عنارص دائرة النوعية ،مثل آليات رصد النوعية ،قد تتشابه شكليا ً
مع بعض عنارص نُهج مراقبة النوعية التقليدية ،فإنها تختلف عنها اختالفاً كبرياً  .19ويعتمد نهج
الضبط التقليدي للنوعية عىل تصحيح الخطأ بعد وقوعه ،ولكن تركيز دائرة النوعية ينصب عىل
تحسني الخطوة التي تسببت يف الخطأ ،وقد تكون راجعة إىل هبوط عن املستوى املقرر يف التكلفة
أو التوقيت أو الدقة .وإذا اقترص األمر عىل تصحيح الخطأ فإن ذلك قد يؤدي إىل ما ييل:
(أ) زيادة كبيرة في تكلفة العملية بكاملها؛
(ب) قد تؤدي األخطاء في عملية التفتيش إلى عدم اكتشاف أخطاء حقيقية أو إلى الخطأ
في تحديد األخطاء الحقيقية؛
(ج) يمكن أن تتسبب عملية التصحيح في حدوث أخطاء في البيانات؛
(د) عدم تحمُّل العاملين المسؤولية عن نوعية عملهم ،العتقادهم أن ذلك مسؤولية
المفتشين؛
(هـ) عند فحص عينة من الوحدات ،ال ينسحب ضبط النوعية إال ّ على الوحدات التي تم
تفتيشها.
 245-1ولذا ينبغي أن يكون الرتكيز عىل تحسني العملية وليس عىل التصحيح .لذلك
فإنه قد يكون من الجوانب املهمة يف إدارة النوعية عدم تصحيح األخطاء املكتشفة من خالل عملية
رصد النوعية إالّ إذا كانت ذات طبيعة شديدة جدا ً أو واسعة التطبيق .وقد يكون الخطأ الواسع
التطبيق ،مثالً ،خطأ يف النظام يؤدي إىل ترميز خاطئ يف كل مرة يسجل فيها حدث شائع .لذا
ينبغي تركيز املوارد عىل تحسني الخطوات واإلجراءات ،وبالتايل عىل إنجاز نوعية عامة جيدة.

-2

دور المديرين

 246-1للمديرين دور حيوي يف ترسيخ النوعية الجيدة .والتحدي األكرب الذي يواجه
املديرين هو أوال ً إقامة تقاليد يف هيئة التعداد ِّ
تركز عىل قضايا النوعية ،وتحقيق التزام العاملني
بتحقيق أهداف النوعية الجيدة .ويف نفس الوقت يجب أن يدرك املديرون أن عليهم ،لكي يحققوا
نتائج جيدة النوعية ،إعطاء العاملني ما يلزم من مسؤولية لتحقيق هذه النتائج .فاملديرون الذين
ال يفوضون املسؤوليات ال بد أن يجدوا أنه من الصعب ،إن لم يكن من املستحيل ،حفز العاملني
عىل العمل بروح الفريق من أجل تحقيق نتائج جيدة النوعية.
 247-1ويجب أن يتأكد املديرون من أن العاملني يفهمون األساس الفلسفي للنهج
املعتمد بشأن جودة النوعية .وكما ذكرنا من قبل ،يعترب إرشاك العاملني من املقومات الحيوية يف
تحسني النوعية .لذلك ينبغي تهيئة بيئة يتوقع العاملون فيها أن مساهمتهم مطلوبة.
 248-1والشق الثاني من دور املديرين هو التأكد من أن توقعات عمالئهم معروفة
وأنها متضمنة يف أهداف التخطيط ويف ال ُنظم التي تحقق تلك األهداف.
 249-1وثالثا ً ينبغي توثيق العمليات وأن تكون مفهومة للموظفني الذين ينفذونها.
وينبغي أيضا ً توثيق وإنشاء ال ُنظم واإلجراءات الالزمة لتنفيذ دورة النوعية .وينبغي وجود
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إجابات عىل األسئلة عن كيفية قياس النوعية ومن هو املسؤول عن تحديد األسباب الرئيسية
للمشاكل الخاصة بالنوعية ،وكيفية تنفيذ التحسينات يف العمليات .ويرد فيما ييل موجز للوسائل
املناسبة لضمان النوعية يف كل مرحلة من مراحل التعداد.
 250-1واالختبار األكرب الذي يواجه التزام اإلدارة بتحسني حقيقي للنوعية يكمن يف
نهج اإلدارة إزاء حل املشاكل .فاملوظفون يرصدون ردود فعل اإلدارة عن كثب ويعدلون سلوكهم
وفقا ً لذلك .والعاملون يترصفون وفقا ً ملا يرونه من سلوك املديرين ال وفقا ً ملا يقوله املديرون.
 251-1واملديـرون الذيـن يكون رد فعلهم إزاء املشـاكل هو إلقـاء اللوم عىل اآلخريـن،
أو يقيمون أنظمة ّ
تركز بشـكل غري متناسـب عىل جزاءات وعقوبات األفراد عىل حساب عمل
الفريق ،إنما يرسلون إشارات تتعارض مع مغزى تحسني النوعية .والبيئة التي ّ
تركز عىل تحري
األخطاء بدال ً من تحري الحلول للمشاكل أو عىل التنافس الزائد إنما تؤدي إىل ابتعاد العاملني عن
أن يكونوا عنرصا ً من عنارص الحلول وتجعلهم جزءًا من املشكلة .ويجب أن يأخذ املديرون عىل
عاتقهم مسؤولية األخطاء ألنهم يف النهاية املسؤولون عن ال ُنظم التي تسبب األخطاء .وال يجب أن
يحاولوا نقل املشاكل إىل العاملني من املستوى األدنى.
 252-1ومع ذلك ،ويف ظل أفضل إدارة للعمليات ،ال بد أن تحدث ظروف يقع اللوم فيها
بصورة مربَّرة عىل أفراد يؤثرون عىل النوعية .وهؤالء قد يكونون غري قادرين عىل أداء واجباتهم
أو أنهم يتعمدون عدم اتباع اإلجراءات أو يعمدون إىل تخريب العملية .وهؤالء األفراد يجب أن
تترصف معهم اإلدارة بحسم وأن تنهي استخدامهم إذا اقتىض األمر .ويجب أن يتعامل املديرون
برسعة مع هذه الحاالت وأن يترصفوا بشكل متسق .وهم إذ يفعلون ذلك إنما يبدون ملوظفيهم
التزامهم بالنوعية.
 253-1ومن أجل تحقيـق النجاح ،من الرضوري خلق تقاليد تتـيح الفرصة للجميـع
للمساهمة يف تحسني النوعية ،ذلك ألن معظم العاملني يف عمليات التعداد يقومون بمهام روتينية،
وتقع عىل عاتق اإلدارة مسؤولية مساعدتهم عىل أن يروا الصورة األكرب ،وحفزهم وتشجيعهم
عىل االلتزام بعملهم .ويمكن تحقيـق ذلك عن طريق االلتـزام بتحسـني النوعيـة واتبـاع اإلدارة
نهجا ً متسقاً.
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تحسين النوعية والتعداد
 254-1يمكن تطبيق دورة النوعية عىل دورة التعداد بكاملها ،وذلك باتباع ما ييل:
(أ) تقييم األداء في المرحلة السابقة على أي مستوى من التفصيل؛
(ب) ترتيب مشاكل النوعية حسب أهميتها؛
(ج) تحديد األسباب األساسية وراء تلك المشاكل وتنفيذ إجراءات تصحيحية.
 255-1ويبني الشكل  2العالقات االعتمادية يف دورة التعداد.

 256-1ومن الجدير بالذكر أنه يمكن البدء عند أي نقطة يف الرسم وتحقيق نفس
النتائج.
 257-1وتوجز الفقرات التالية الطريقة التي ُيطبق بها مفهوم دورة النوعية عىل دورة
التعداد .وتتصل كثري من املناقشة الخاصة بتصميم االستمارة والعد وتجهيز البيانات ونرشها
بمسألتي األهمية والدقة .ومع ذلك فإن ذلك كله يخضع لقيود الزمن والتكلفة التي يتفق عليها
قبل بدء دورة التعداد .وفيما ييل مناقشة موجزة لهذا املوضوع.
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الشكل 2

رسم بياني للعالقات االعتمادية في دورة النوعية

التقييم
 - 1نوعية البيانات
 - 2التجهيز
 - 3المنتجات/الخدمات
النشر

اختيار المواضيع

خبراء التصنيف والمواضيع

تصميم االستمارات
واختبارها

تجهيز البيانات

العمليات الميدانية

(أ)

اختيار املواضيع

 258-1الخطوة األوىل يف إدارة نوعية النواتج (وهي اإلحصاءات املطلوب إنتاجها)
هي التأكد من مالءمة البيانات .وأهم عملية هي املشاورات املستفيضة مع املستعملني الحاليني
واملحتملني ملعلومات التعداد .وأهم عامل من عوامل النجاح يف هذه العملية هو االتصال الكامل
والرصيح واملفتوح مع املستعملني وجميع الجهات املعنية بالتعداد (وخاصة خرباء املواضيع
والتصنيف) .وكما هو متوقع ،فإن مستعميل البيانات يرتددون يف اإلفصاح عن احتياجاتهم من
التعداد املقبل إىل أن يتمكنوا من تقييم مدى تلبية هذه االحتياجات يف نتائج التعداد السابق.
وينبغي أن ُينظر إىل هذه العملية عىل أنها عملية تقييم تدخل يف نطاق الدورة الحالية ،وهي
الخطوة األوىل يف إدارة النوعية.

(ب) تصميم االستمارات واختبارها
 259-1واملهمة التالية يف إدارة النوعية هي اختبار كل سؤال من أسئلة التعداد واختبار
تصميم االستمارة .وهنا أيضا ً ُتستعمل دائرة النوعية ،حيث يجري تحليل وتقييم لنتائج كل اختبار
قبل إدخاله يف عمليات التصميم واالختبار الالحقة .وأصحاب املصلحة الداخليون الرئيسيون يف
عملية تصميم االستمارة هم الجهات التالية ،ويجب أن تؤخذ احتياجاتهم يف االعتبار:
(أ) فريق النشر ،للتأكد من أن األسئلة الواردة في االستمارة ستؤدي إلى بيانات تتفق
مع احتياجات المستعملين؛
(ب) فريق المتخصصين في المواضيع؛
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(ج) الفريق المسؤول عن وضع نظام تجهيز البيانات .فعلى سبيل المثال يتوقف موضع
النص في االستمارة ومكان اإلجابة على المنهجية التي تستعمل في جمع البيانات
وتجهيزها .ومن األمور ذات األهمية الحاسمة وجود تنسيق مستمر بين تصميم
االستمارة ومجاالت التجهيز؛
(د) فريق العمليات امليدانية ،وهو املسؤول عن تدريب العدَّادين وطبع االستمارة.

(ج)

العمليات امليدانية

 260-1تتواصل عملية إدارة النوعية طوال العمل يف تصميم العمليات امليدانية للتعداد.
ويجري اختبار هذه العمليات ،قدر اإلمكان ،جنبا ً إىل جنب مع اختبار تصميم االستمارات.
واملتعامل الداخيل الرئييس بالنسبة للعمليات امليدانية هو تجهيز البيانات .إالّ أنه يمكن للعمليات
امليدانية أن تؤثر أيضا ً عىل مجاالت أخرى كالنرش والتصنيف ومجاالت املواضيع حيث يجري فيها
تنفيذ مفاهيم معينة عند إجراء العمليات امليدانية ،مثل تحديد ماهية املسكن .ويمكن إخضاع
عدة مكونات من العمليات امليدانية إىل آليات خاصة من دائرة النوعية ،نظرا ً ألنها من املرجح أن
تستغرق بعض الوقت وتشتمل عىل عمليات متكررة .ومن هذه املكونات ما ييل:
(أ) تعيين حدود مناطق العد؛
(ب) إنتاج الخرائط؛
(ج) طباعة االستمارات ،حيث يجري اختبار صارم لعينة من االستمارات للتأكد من
مطابقتها للمعايير القياسية.
 261-1وينبغي تنفيذ رصد النوعية لكل من هذه املكونات واآلليات للتأكد من أن نواتج
الرصد تستخدم يف تحسني تلك العمليات .ومن األصعب تنفيذ دائرة النوعية أثناء مرحلة العد
الفعيل نظرا ً للقيود الزمنية الصارمة .ومع ذلك يمكن تحقيق هذا عن طريق ما ييل:
(أ) وضع أهداف واضحة لمرحلة العمليات الميدانية؛
(ب) التطبيق الدقيق لإلجراءات الموثقة؛
(ج) التأكد من أن الع َّدادين يفهمون دورهم ،وذلك عن طريق التدريب السليم وتوفير
عملية فحص لالستمارات غير المطابقة؛
(د) إتاحة الفرصة لمراقبة عمل الموظفين الميدانيين أثناء قيامهم بالعمل حتى يمكن
القيام بتوجيههم وإعادة تدريبهم.
 262-1إالّ أنه ينبغي االعرتاف بأنه أثناء القيام بالعد الفعيل فإن هذا النهج يميل إىل
تحديد “العدَّادين املسببني للمشاكل” وليس أخطاء النظام أو العملية .وهذا يعني أن التقييم بعد
جمع البيانات أمر حيوي .وينبغي أن يسعى التقييم إىل تسجيل الخربة العملية ملجموعة كبرية
من العدادين والعاملني امليدانيني اآلخرين وتلقي اقرتاحاتهم من أجل إجراء تحسينات يف التعداد
الالحق.
 263-1ويمكن الحصول عىل فكرة عامة عن نوعية عملية العد من خالل:
(أ) استخدام تقنيات من قبيل الدراسات االستقصائية بعد العد لقياس مستوى العد
الناقص لألشخاص والمساكن؛
(ب) المعلومات التقييمية من العاملين الميدانيين؛
(ج) قياس النوعية ألي عملية ترميز يقوم بها الموظفون الميدانيون؛
(د) وضع آليات للرد على استفسارات الجمهور.
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 264-1ويمكن تقييم فعالية اسرتاتيجية التواصل مع الجمهور من خالل حجم التغطية
اإلعالمية (اإليجابية والسلبية) للتعداد والدراسات االستقصائية الالحقة الختبار مدى االستجابة
لحمالت إعالمية معيَّنة.

(د)

تجهيز البيانات

 265-1الجهات املسـتفيدة األساسـية من عملية تجهيز البيـانات هي مجاالت النرش
واملجاالت التي تعمل فيها الوكالة اإلحصائية الوطنية املسؤولة عن الحفاظ عىل التصانيف
القياسية ،والجهات ذات االهتمام الخاص بموضوع التعداد .وتعتمد مجاالت النرش عىل فريق
تجهيز البيانات من أجل الحصول عىل بيانات يف نسق متفق عليه ومج َّمعة وفقا ً ملقاييس نوعية
متفق عليها .وهذا أمر رضوري الستعمال البيانات يف ُنظم النرش.
 266-1وملا كان التعداد جزءًا من نظام اإلحصاء القومي العام ،فإن من املرجح أن
تستعمل البيانات الناجمة عن التعداد جنبا ً إىل جنب مع بيانات من مصادر أخرى لتجميع
البيانات .لذلك من الرضوري تلبية طلبات الجهات املهتمة بالتصانيف وباملواضيع املسؤولة عن
تلك املصادر األخرى ،للتأكد من أن عمليات الرتميز والتنقيح وعمليات نقل البيانات األخرى
سليمة من الناحية النظرية وتتيح بيانات من نوعية جيدة.
 267-1ويجب إجراء اختبارات مكثَّفة ل ُنظم تجهيز البيانات قبل بدء التعداد .وينبغي
إعداد عمليات الرتميز وبرامج التدريب واختبارها باستخدام أنواع العاملني املحتمل إرشاكهم يف
عمليات التعداد .وتتيح مرحلة تجهيز البيانات أقىص نطاق الستعمال تقنيات تحسني النوعية،
ألن كثريا ً من هذه العمليات يف تلك املرحلة هي عمليات تكرارية وتستغرق فرتة معقولة من الزمن،
وهذا يسهِّل لدورة النوعية الدخول يف كثري من التكرار .ومن الرضوري جدا ً إقامة هياكل لرصد
النوعية وأيضا ً إلرشاك موظفي تجهيز البيانات يف التع ُّرف عىل املشاكل الخاصة بالنوعية ويف
اقرتاح حلول لها.
 268-1وليس من املمكن عادة أن تؤدي عملية تجهيز البيانات إىل تحسني دقة بيانات
التعداد .ويف أفضـل األحوال يمكن لعمليـات مثل عمليات التنقيـح إزالة بعض التناقضات
يف البيانات ،إالّ أن البيانات الناتجة عن نظام تجهيز البيانات لن تكون يف نهاية األمر أفضل
من نوعية املعلومات املقدَّمة يف استمارات التعداد .وقد ُتبذل جهود كبرية يف تصحيح بعض
التناقضات الظاهرة أو عدم الدقة يف بيانات التعداد ولكنها لن تؤدي إىل تحسني حقيقي يف
مالءمة البيانات للغرض منها .وربما كانت االسرتاتيجية األفضل هي تثقيف املستعملني يف قبول
بعض التناقضات الطفيفة يف بيانات التعداد بدال ً من وضع إجراءات شديدة الصعوبة يمكن أن
تسفر عن أخطاء أخرى وتضع عبئا ً ثقيالً من ناحية التأخري يف إصدار البيانات والتكلفة التي
يتحملها املجتمع.

(هـ) النرش
 269-1من السهل أن تغفل إدارة التعداد عن عملية النرش يف سياق سلسلة تقديم
نواتج ذات نوعية جيدة ،نظرا ً النشغالها بعمليتي العد وتجهيز البيانات اللتني تنطويان عىل
تكلفة عالية ومخاطر كبرية .ومجال نرش البيانات هو املجال املسؤول عن إخراج نواتج وخدمات
التـعداد يف زم ٍن معقول لفائدة مستعميل تلك البيانات .ولذلك فإن القصور يف التخطيط واملوارد
يف تلك املرحلة يمكن أن يؤدي إىل تأخري إصدار البيانات ومن ثم التضحية باإلنجاز الشامل
ألهداف التعداد .وينبغي أيضا ً أن ُينظر إىل مرحلة نرش البيانات باعتبارها مرحلة مستمرة تخدم
احتياجات املستعملني عىل مدى فرتة طويلة من الوقت.
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 270-1وإدارة النوعية يف مرحلة نرش بيانات التعداد مدفوعة باعتبارات منها (أ) تقديم
منتجات وخدمات مناسبة؛ (ب) الحفاظ عىل دقة البيانات؛ (ج) ُحسن التوقيت وسهولة التنبؤ
بموعد إنتاج البيانات يف سياق الضوابط املتفق عليها الخاصة بالتكاليف.
 271-1وأول هذه األهداف هو تقديم منتجات وخدمات مالئمة .وال يمكن أن يتم ذلك
إالَّ من خالل استعراض تجارب التعدادات السابقة يف مجال املنتجات والخدمات ومن خالل
عمليات التشاور مع مستعميل بيانات التعداد سوا ًء منهم املستعملون الحاليون أو املحتملون.
 272-1والهدف الثاني هو ضمان تحويل البيانات الناتجة من نظام تجهيز البيانات
بشكل دقيق إىل منتجات .ولذلك من الرضوري توثيق واتباع اسرتاتيجية لضمان النوعية للتأكد
من أن تبويب البيانات وتحويلها يتم بشكل دقيق .وينبغي تطبيق نهج دائرة النوعية عىل هذه
العمليات وتحديد أي ثغرات وتصحيحها من خالل عملية اختبار شاملة قبل التعداد ومن خالل
تحسينات مستمرة يف العملية أثناء مرحلة نرش البيانات.
 273-1والهدف الثالث للنوعية يف نرش البيانات هو ُحسن توقيت النرش وإمكانية
التنبؤ به .ومع أن هذه هي مسؤولية جميع مراحل برنامج التعداد فإن مرحلة نرش البيانات
تتحمل مسؤولية خاصة يف هذا الصدد .ويجب أن تكون مرحلة نرش البيانات واقعية من حيث
تحديد تواريخ إصدار البيانات وأن يكون املستفيدون من البيانات عىل علم بتلك التواريخ يف وقت
مبكر من أجل ُحسن إدارة توقعات العمالء .ويوىص بإرشاك العاملني املسؤولني عن مرحلة نرش
البيانات يف تحديد تلك التواريخ حيثما أمكن ذلك .وينبغي وضع ُنظم النرش وعملياته وتوثيقها
واختبارها قبل أن تدخل البيانات مرحلة التجهيز.

(و)

التقييم

 274-1يعترب التقييم عادة آخر مرحلة من مراحل دورة التعداد .غري أنه من املمكن
اعتبار التقييم يف دورة التعداد بمثابة الخطوة األوىل يف دورة التعداد التالية .ويف نفس السياق
يمكن اعتبار التقييم يف مرحلة من مراحل دورة التعداد بمثابة الخطوة األوىل يف العملية التالية
يف نفس دورة التعداد .وينبغي إجراء تقييم لكل جانب من جوانب برنامج التعداد ،حيث يمكن
التعرف عىل نواحي القوة والضعف يف كل مهمة واقرتاح نقاط للعمل ملديري التعداد يف تعدادات
املستقبل.
 275-1وينبغي أيضا ً تقييم دقة بيانات التعداد ،ما أمكن ذلك ،بمقارنة نتائج التعداد
مع البيانات املماثلة من املصادر األخرى .ويمكن أن تشمل هذه املصادر عمليات املسح يف إطار
زمني مماثل أو نتائج التعداد السابق .والغرض من تقييم دقة البيانات هو إبالغ مستعميل
البيانات عن نوعية بيانات التعداد الحايل واملساعدة يف إدخال تحسينات يف املستقبل .ويمكن
تحقيق التحسينات يف املستقبل عن طريق (أ) تحسني العمليات ،و(ب) وضع خطوط أساسية
لقياس األداء يمكن عىل أساسها قياس نوعية البيانات من التعدادات الالحقة.
 276-1وينطوي تقييم دقة البيانات عىل جزأين :تقييم أ ّويل ِّ
يمكن من التعرف عىل أي
مجاالت للمشكالت لم تتكشف من قبل من خالل عمليات إدارة النوعية يف املراحل املبكرة من
التعداد ،ثم تقييم أكثر استفاضة لبنود البيانات التي ظهرت فيها مشاكل أو عند إدخال مسائل
جديدة أو عمليات جديدة.
 277-1وينبغي إتاحة نتائج التقييم ملستعميل بيانات التعداد.
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دال  -العد
-1

طريقة العد

 278-1هناك طريقتان أساسيتان للعد :ففي طريقة إجراء العد بالزيارة (أو طريقة
العدَّادين) يقوم موظف تعداد معينَّ لالضطالع بهذه العملية يف منطقة محدَّدة بجمع املعلومات
عن كل فرد (يف تعداد السكان) وعن كل مجموعة من أماكن السكن وشاغليها (يف تعداد املساكن)
و ُيدخلها يف االستبيان .ويف طريقة إجراء العد عن طريق رب األرسة املعيشية ،تسند املسؤولية
الرئيسية عن إدخال املعلومات إىل شخص يف الوحدة التي يجري عدها (وعادة ما يكون هذا
الشخص هو رب األرسة املعيشية) عىل الرغم من أن أحد العاملني يف التعداد هو الذي يقوم
بتوزيع االستمارة وجمعها وتدقيقها .ويجري يف بعض البلدان استخدام طريقة إرسال االستبيان
وإعادته ،أو عدم إعادته ،عن طريق الربيد جنبا ً إىل جنب مع طريقة إجراء العد عن طريق رب
األرسة املعيشية .ويمكن استخدام طريقة اإلرسال واإلعادة بالربيد وحدها أو باالقرتان بطريقة
التدقيق يف املوقع ،الذي يقوم به أحد العاملني يف التعداد.
 279-1ولكل من الطريقتني مزاياها وعيوبها .فطريقة إجراء العد بالزيارة هي الطريقة
الوحيدة التي يمكن استخدامها يف مجتمعات سكانية تغلب عليها األمية ،أو يف فئات سكانية قد
ال تكون راغبة يف ملء استمارات التعداد بنفسها أو ترى أن من الصعب عليها القيام بذلك .أما
يف البلدان التي يعرف فيها الجميع تقريبا ً القراءة والكتابة ويكون التحصيل التعليمي فيها
عاليا ً نسبيا ً فإن طريقة إجراء العد عن طريق رب األرسة غالبا ً ما تعود بنتائج أكثر موثوقية
وبتكاليف أقل كثرياً ،وال سيما إذا ما أمكن استخدام طريقة اإلرسال واإلعادة بالربيد .غري أنه
ال يمكن استعمال الخدمات الربيدية لتوزيع استمارات التعداد إالّ حني توجد قائمة بالعناوين
تكون شاملة وحديثة ،أو حني يمكن إعداد تلك القائمة .ومن االعتبارات األخرى اهتمام التعداد
بالحصول عىل إجابات مبارشة من الشخص املعني مبارشة ،كلما أمكن ذلك .وتتيح طريقة إجراء
العد عن طريق رب األرسة إجراء مشاورات ،يمكن أن تشجع عليها التعليمات ،بني أفراد األرسة
حني يمألون استمارة التعداد دون أن يتكبد جهاز التعداد تكلفة إضافية .ويف املقابل ،قد يكون
من املحال يف طريقة إجراء العد بالزيارة ،نظرا ً للتكلفة العالية ،تشجيع العدَّادين عىل تجاوز
“أول راشد مسؤول” يقابلونه يف كل أرسة معيشية .ويف ضوء هذه االعتبارات قد يكون من
املستحسن أحيانا ً االعتماد عىل طريقة واحدة لعد معظم السكان واستخدام طريقة أخرى يف
مناطق معيَّنة أو لفئات سكانية خاصة .وقد استحدثت تكنولوجيات جديدة يف مجال املعدات
والربمجيات تتيح طرقا ً أخرى للعد ،مثل العد الذاتي عن طريق اإلنرتنت أو اللقاءات الشخصية
بمساعدة الحاسوب .ومع أن هذه الطرق الجديدة يمكن أن تك ِّمل ال ُنهج التقليدية ،ال أن تحل
محلها ،فإنه يجب التعامل معها بحذر .ويف كل الحاالت يجب تج ُّنب التصاميم املع َّقدة كما ينبغي
النظر يف استخدام ضوابط مناسبة للنوعية ،خاصة من أجل تفادي تكرار العد أو حاالت الغش يف
الحاالت التي ُتستخدم فيها أكثر من طريقة للعد يف وقت واحد.
 280-1وينبغي اتخاذ القرار بشأن طريقة العد التي يجري استخدامها يف مرحلة مبكرة
عىل أساس إجراء فحص شامل للبدائل املختلفة من حيث تكاليفها ونوعية البيانات التي توفرها
وجدواها العملية .وحتى لو جرت العادة عىل استخدام طريقة ما ،فإنه يحسن القيام بصورة
دورية بإعادة تقييم مزاياها النسبية يف ضوء احتياجات التعداد الراهنة وتقنياته املتغرية .ومن
الرضوري اتخاذ القرار يف مرحلة مبكرة ألن طريقة العد املستخدمة تؤثر عىل امليزانية والهيكل
التنظيمي وخطة اإلعالم وبرنامج التدريب وتصميم االستبيان ،وتؤثر إىل حد ما عىل نوع البيانات
التي يمكن جمعها.
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 281-1ومن أجل القيام بنجاح بع ّد ال ُر ّحل من السكان ،من الرضوري جدا ً إيالء اهتمام
تام إىل العمل التحضريي من أجل تحديد تقنيات العد املالئمة .ومن املؤكد أنه ال توجد منهجية
مطلقة لعد ال ُر ّحل من السكان ،وأن األحوال قد تختلف من بلد إىل آخر .وال ينبغي تحديد الطريقة
الخاصة املالئمة لعد ال ُر ّحل من السكان يف البلد كجزء من التعداد إالّ بعد إجراء دراسة أ ّولية
تفصيلية وإجراء اختبارات ميدانية .ويمكن تصنيف بعض الطرق املستخدمة يف عد السكان
ال ُرحل وأشباه ال ُر ّحل عىل النحو التايل( :أ) طريقة تجميع السكان يف مجموعات؛ (ب) النهج
القبيل أو الهرمي؛ (ج) طريقة العد بتقسيم املناطق؛ (د) نهج العد حسب نقاط املياه؛ (هـ) نهج
املخيمات .وأحيانا ً تستخدم طريقتان أو أكثر معاً.
 282-1ففي نهج التجمع يف مجموعات ُيطلب من السكان ال ُر ّحل التجمع يف مواقع معيَّنة
ملقابلة العدَّادين يف مواعيد ثابتة محدَّدة .وال يمكن تنفيذ هذه الطريقة إالّ من خالل السلطات
مفضلة ألن السكان ال ُر ّحل غالبا ً
َّ
اإلدارية أو القبلية .أما نهج القبيلة أو النهج الهرمي فهو طريقة
ما يتبعون أوامر القبيلة أو الرئيس .ويمكن القيام بأعمال العد كنوع من التعداد اإلداري عن
طريق االتصال برؤساء القبائل وجمع كل املعلومات املطلوبة عن أتباعهم ،أحيانا ً من الذاكرة
وأحيانا ً من واقع السجالت .ومن الطرق األخرى االتصال بأتباع رئيس العشرية ،بمساعدة من
الرئيس أو من يمثله وجمع البيانات الالزمة مبارشة من األُرس املعيشية .ويف هذه الحالة ال تكون
وحدة العد وحدة مكانية وإنما قبلية .ويفرتض يف طريقة العد حسب املناطق القيام سلفا ً بتحديد
مناطق للعد يف التعداد التقليدي ثم االتصال بكل أرسة معيشية من السكان ال ُر ّحل التي تكون
يف منطقة العد يف وقت التعداد .ويف نهج نقاط املياه ،يجري إعداد قائمة بجميع نقاط املياه التي
يعتادها السكان ال ُر ّحل أثناء فرتة التعداد .وملا كانت مواقع نقاط املياه املؤقتة تكثر يف أثناء
مواسم املطر فقد يكون من املفيد أن تقترص القائمة عىل نقاط املياه يف مواسم الجفاف .و ُيعهد
إىل العدّاد بمهمة تحديد موقع كل أرسة معيشية من السكان ال ُر ّحل التي ترتاد نقطة املياه املعنية
وزيارتها .ويف نهج املخيمات لعد السكان ال ُر ّحلُ ،تعد قائمة باملخيمات مع تحديد موقع كل منها
يف داخل البلد بشكل تقريبي ،ويقوم العدَّادون بزيارة جميع األُرس املعيشية يف كل مخيَّم.
 283-1ولالطالع عىل مزيد من املعلومات بشأن الطرق التي جرى وصفها يف هذه
الفقرات وعىل طرق أخرى لعد السكان ال ُر ّحل يمكن الرجوع إىل الدراسة املقدَّمة إىل مؤتمر خرباء
اإلحصاء األفارقة يف دورته العارشة .20
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توقيت فترة التعداد وطولها

 284-1يتسم اختيار الوقت من السنة الذي يجري فيه التعداد بأهمية كبرية .وينبغي
أن يكون االعتبـار األول هو اختيار فرتة من املحتمل أن يحقق التـعداد فيها أكرب نجاح وأن
يسفر عن بيانات أعظم فائدة ،ويتوقف هذا عىل عدد من العوامل :فمن الرضوري أوال ً تج ُّنب
املواسم التي يصـعب فيها الوصول إىل جميع املناطق املأهولة بسبب األمطار أو الفيضانات أو
الثلوج أو ما إىل ذلك ،حيث يصعب العمل يف تلك املناطق ،وكذلك الحال بالنسبة للطقس الشديد
الحرارة .وينبغي ثانيا ً اختيار فرتة يكون فيها معظم الناس يف أماكن إقامتهم املعتادة ،فمن شأن
ذلك أن يسهِّل عمليات التعداد سوا ًء من الناحية القانونية أو الناحية الواقعية ،كما أنه يجعل
نتائج التعداد الفعيل أدعى إىل الصحة .وينبغي تج ُّنب مواسم الذروة يف النشاط الزراعي ألن
من الصعب إجراء مقابالت مع أشخاص يعملون يف أوقات متأخرة من اليوم وقد يضطرون إىل
البقاء يف حقولهم طوال الليل إذا كانت املزارع بعيدة عن البيوت .ومن املواسم غري املناسبة ألعمال
التعداد أيضا ً مواسم االحتفاالت التقليدية ومواسم الحج والصيام .ويف كثري من البلدان النامية

 20اللجنة االقتصادية ألفريقيا “دراسة
بشأن التقنيات الخاصة لعد السكان
الرُحّ ل يف التعدادات وعمليات املسح يف
أفريقيا” (.)E/CN.14/CAS.10/16
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يعتمد التعداد عىل معلمي املدارس حيث ُينتدب معظم العدَّادين من بينهم ،وكذلك عىل الطالب
األكرب سناً ،ويف هذه الظروف يكون من األفضل إجراء التعداد يف أيام العطالت املدرسية ،ومع ذلك
ينبغي تفادي أيام االحتفاالت الكبرية كما ذكرنا آنفاً.
 285-1وإذا كان البلد يشمل مناطق ذات أنماط مختلفة أو أنشطة موسمية متناقضة
إىل درجة كبرية أو يكون فيه العرض من العاملني املحتملني يف التعداد قليالً إىل درجة كبرية،
قد يكون من الرضوري إجراء العد يف أجزاء مختلفة من البلد يف أوقات مختلفة ،أو إجراء العد
بالنسبة لل ُر ّحل من السكان أو فئات سكانية أخرى يف وقت مختلف عن الوقت املحدَّد إلجراء العد
للسكان املستقرين .غري أن هذا ليس حالً مرغوبا ً فيه سوا ًء من ناحية صعوبة تمييز السكان
ال ُر ّحل بوضوح أو بسبب تنقل السكان املستقرين .كما أن ذلك الحل يخلق صعوبات فيما يتعلق
باستعمال بيانات التعداد.
 286-1وإذا ما أُجري تعداد وتبينَّ أن موعد التعداد كان ُمرضيا ً عىل اإلجمال فإنه
ينبغي إجراء التعداد التايل يف نفس الوقت من السنة ما لم تكن هناك أسباب قوية لتغيري هذا
املوعد .إذ أن استخدام تاريخ منتظم للتعداد يع ِّزز قابلية البيانات للمقارنة وييرس التحليل .كذلك
يؤدي تحديد تاريخ معينَّ للتعداد يف البلد بشكل عادي إىل االنضباط اإلداري ويح ِّفز كل من له
عالقة بالتعداد عىل اتخاذ االستعدادات الرضورية يف الوقت املناسب.
املستحسن إبقاء فرتة العد قصرية لتج ُّنب تكرار العد أو الحذف ،وهما من
 287-1ومن
َّ
األمور التي تحدث عىل الرغم من وجود تاريخ مرجعي واحد .عىل أنه كلما كانت فرتة العد أقرص
ازداد الطلب عىل العاملني امليدانيني املطلوب تعيينهم وتدريبهم واإلرشاف عليهم ،وهذا يزيد
التكاليف وقد يؤثر عىل نوعية البيانات .وتعتمد طريقة التوفيق بني هذه االعتبارات املختلفة عىل
مساحة البلد وطبيعته وعىل ما تحت ترصفه من موارد .وأحيانا ً ِّ
يشكل طول العطالت املدرسية
عامالً مقيدا ً عىل الرغم من أن حكومات بلدان نامية عديدة تعمد إىل إطالة فرتة العطلة املدرسية
الواقعة يف سنة التعداد للسماح للمعلمني والطالب بالعمل يف التعداد طوال الفرتة الالزمة ،وذلك
ملا للتعداد من أهمية كبرية للبلد.
 288-1ويف التعدادات األخرية خصصت معظم البلدان النامية فرتة ترتاوح بني أسبوع
وعرشة أيام لتدريب العدَّادين ،وتراوحت الفرتة املخصصة للعد ما بني عدة أيام إىل أسبوعني.
وغالبا ً ما تكون الفرتات القصرية ممكنة عمليا ً يف البلدان الصغرية الحجم ،بينما قد يكون من
الرضوري يف البلدان الكبرية تخصيص فرتات أطول خاصة إذا كانت ُسبل االتصاالت ضعيفة.
كاف للعد وإجراء التعداد يف ذات
 289-1وهناك طريقة تستخدم أحيانا ً إلتاحة وقت ٍ
الوقت ،وهي تتمثَّل يف القيام أوال ً بع ِّد السكان عىل مدى فرتة أطول ،ولتكن أسبوعا ً أو أكثر ،ومن
ثم القيام ،يف يوم واحد ،بمعاودة زيارة كل األُرس املعيشية وبحذف وإضافة األشخاص حسب
اللزوم الستكمال امللفات .غري أن هذه الطريقة ليس من املناسب استخدامها يف املناطق ذات
الكثافة السكانية القليلة جداً.
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اإلشراف

كاف من اإلرشاف عىل العد .وإذا كان العد سيستمر لبضعة
 290-1يلزم توفري قدر ٍ
أيام فقط فإنه يوىص بمراقبة كمية العمل املنجز بعد اليوم األول من العد ونوعيته من أجل تيسري
رض أثناء فرتة العد .وإذا كان العد سيتسمر ألكثر
تصحيح مواطن القصور والحفاظ عىل تقدُّم ُم ٍ
من بضعة أيام فينبغي تنظيم تقييم دوري ومنهجي.
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استخدام المعاينة في العد

 291-1يمكن استخدام املعاينة يف العد من أجل جمع معلومات عن أي مواضيع ال
تحتاج إىل تبويب بالنسبة للمناطق الصغرية أو التجمعات السكانية الصغرية .ويمكن إدخال
األسئلة التي يراد تطبيقها عىل عينة فقط من السكان أو من أماكن السكن يف صلب االستبيان
العادي أو يف استبيان خاص بالعينة إىل جانب استمارة العد الكامل .ولالطالع عىل مناقشة
الستعمال املعاينة يف العد انظر الفقرات  408 - 1إىل  437 - 1فيما ييل.

هاء  -تجهيز البيانات
 292-1مهما كانت دقة العد يف التعداد واكتماله ،فإن فائدة بيانات التعداد ونوعيتها
وتوقيتها وتبويبها ستتأثر سلبا ً ما لم يتم تجهيز البيانات التي ُجمعت عىل نحو سليم .ومن
العنارص املهمة يف عملية التجهيز السليم وجود تعاون وثيق ومستمر عىل جميع املستويات بني
العاملني يف تجهيز البيانات والعاملني يف موضوع البيانات وموظفي اإلحصاء عموماً .وكحد أدنى
يجب أن يكون العاملون يف مجال موضوع التعداد وموظفو اإلحصاء العام عىل عِلم واهتمام
بخطط تجهيز البيانات وعملياتها ،كما أن موظفي التجهيز يجب أن يكونوا عىل عِلم واهتمام
متواصل بالجوانب املوضوعية للتعداد.
 293-1وأكثر اإلجراءات شيوعا ً هي العمل عىل وصول وثائق التعداد إىل مركز تجهيز
البيانات يف دفعات حسب مناطق العد .ويوىص بالحفاظ عىل هذه الدفعات طوال مرحلة تجهيز
البيانات ألن وثائق منطقة عد معيَّنة تمثِّل عمل عداد واحد وقد تحوي سلسلة أخطاء يقع فيها
هذا العداد بشكل معتاد .ومن أجل ضمان سالمة تلك الدفعات يجب تخزين وثائق التعداد يف
مرفق مجهَّز خصيصا ً لتخزين الوثائق .وينبغي أوال ً فحص كل دفعة من منطقة التعداد من
حيث اكتمالها ورموز تمييزها جغرافيا ً وسائر الخصائص املتصلة بمقبولية البيانات ،وذلك قبل
إرسالها إىل املرحلة التالية من تجهيز البيانات ،مثل مرحلة الرتميز .وينبغي تفادي نسخ كل
البيانات املر َّمزة عىل صفحة أخرى (مثل استمارة الرتميز) ألن ذلك قد يضيف أخطا ًء يف النَسخ.
وتنطبق نفس االعتبارات عىل النقل اإللكرتوني لالستبيانات أو حني تتكون املرحلة األوىل من
تجهيز البيانات من التصفح والتع ُّرف اإللكرتوني عىل النصوص والصور يف استمارات التعداد.
تسجل فيه
وبالنسبة لالستبيانات التي ُترسل إلكرتونيا ً من املناسب إنشاء نموذج للبيانات الفوقية َّ
منطقة العد .وفيما يتصل بالتخزين ،ينبغي تسجيل األصول الورقية ،وكذلك النسخ اإللكرتونية
يف حالة تصفح االستمارات الورقية إلكرتونياً ،وعدم االقتصار عىل األصول الورقية ،عىل وسائط
إعالم آمنة ك ُنسخ مرجعية.
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طريقة التجهيز

 294-1تحدِّد ظروف كل بلد اختيار الطريقة املناسبة لتجهيز البيانات .وقد أتاح
التقدُّم الرسيع يف تكنولوجيا تجهيز البيانات زيادة كبرية يف رسعة إنتاج جداول تفصيلية يعتمد
عليها ،مما جعل تجهيز البيانات عن طريق الحاسوب الطريقة املتبعة يف تجهيز البيانات يف جميع
أنحاء العالم .وكبديل عن أجهزة الحاسوب الكبرية التي كان األمر يحتاج إليها نظرا ً لقدرتها
الحسابية الضخمة قبل ظهور معدات تكنولوجيا املعلومات األصغر حجما ً واأليرس استعماالً،
يمكن استخدام بيئة تعتمد عىل الخادوم  -العميل .ويمكن القيام باملهام الخفيفة ،بما يف ذلك
التنقيح وتبويب ملفات البيانات ،بسهولة ويرس عىل ُنظم الحاسوب املكتبية الصغرية التي يمكن
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تزويد اإلدارات الفنية واملكاتب امليدانية بها .أما فيما يخص الخادوم ،فيمكن إجراء كثري من
العمليات الحسابية املع َّقدة ،مثل التصفح والتجميع والتحليل ملجموعات كبرية من البيانات
الصغرى وتنسيق نقل البيانات واستضافة الشبكات الداخلية وما إليها ،عىل تلك الخواديم بشكل
أكفأ من الحواسيب الصغرية .إال ّ أن إدارة بيئة تعتمد عىل الخادوم  -العميل ملعالجة بيانات
التعداد يجب أن تعتمد عىل شـبكة منطقة محلية أو شـبكة منطقة واسعة ،متينة وآمنـة .ولذلك
فإن أعمال الحاسـوب ال تعتـمد بالرضورة عىل مرفق مركزي لتجهيز البيـانات ،بشـرط وجود
شـبكة منطقة محلية أو شبكة منطقة واسعة تربط بني الحواسيب الصغرية املو َّزعة يف مكاتب
مبان أو أجزاء مختلفة من البلد.
أو
ٍ
 295-1ويف مكتب التعداد الذي تستخدم فيه بيئة حواسيب مربوطة شبكياً ،تتيح
حواسيب خدمة الشبكة املخصصة للملفات خزن ملفات البيانات والربامج يف مكان مركزي.
ومن مزايا هذا النظام االقتصاد يف استخدام حيز التخزين يف الحواسيب العميلة ويقلِّل من
املسجلة عىل وسائط حاسوبية مثل األقراص
الحاجة إىل كثري من أعمال نقل الربامج والبيانات
َّ
املدمجة الصغرية .ويتطلب تخزين البيانات القيام بني الحني واألخر باالحتفاظ ب ُنسخ احتياطية
من معلومات النظام لتج ُّنب فقدان جانب كبري من البيانات بسبب أعطال يف الحاسوب أو يف
الربمجيات لذلك فإن حواسيب خدمة الشبكة لها أهمية اسرتاتيجية كبرية .لذلك يجب أن يكون
موقعها وإدارتها محدَّدين ومؤ َّمنني بشكل يكفل حماية البيانات.
 296-1ويف تحديد نوع األجهزة التي تستخدم ومدى استصواب تركيب أجهزة جديدة
(سوا ًء كانت كاملة أو جزئية) أو إدخال إضافات أو تحسينات عىل األجهزة املوجودة ،ينبغي
النظر يف كل احتياجات تجهيز البيانات التي يتطلبها برنامج جمع البيانات الذي يشكل تعداد
السكان واملساكن جزءًا واحدا ً منه .وهذا هو األساس الوحيد الذي يمكن عىل ضوئه اتخاذ قرارات
معقولة .وينبغي اتخاذ القرارات املتعلقة بنوع معدات تسجيل البيانات ومعدات الحاسوب
قبل سنة عىل األقل من موعد العد يف التعداد من أجل إتاحة الفرصة لتصميم االستبيان عىل
املوجهة إىل العدَّادين ووضع خطط الرتميز ووضع
نحو مناسب وللتحضري الجيد للتعليمات
َّ
ضوابط تتناول مواصفات البيانات وإجراءاتها ،وتعيني العاملني يف تجهيز البيانات وتدريبهم.
ومن الرضوري بشكل خاص اإلرساع يف تجهيز البيانات السابقة عىل االختبار أو بيانات التعداد
التجريبي من أجل تحديد التحسينات املطلوبة يف استمارة التعداد وتعليمات العدَّادين وسائر
التحضريات األخرى .لذلك يوىص باتخاذ الرتتيبات الالزمة الستخدام املعدات والربمجيات الالزمة
قبل تلك االختبارات بفرتة كافية.
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الترميز

 297-1ينبغي أن تستخدم يف استبيانات التعداد ،ما أمكن ذلك ،إجابات مسبقة الرتميز،
وأن تطبع رموز رقمية أو هجائية رقمية إىل جانب كل فئة .ونظرا ً ألنه ليس من املمكن عمليا ً
تنقيح املادة النصيَّة وتبويبها حاسوبياً ،فمن الرضوري االستعاضة عن اإلجابات اللفظية برمز.
ويمكن أن يقوم بهذا العمل مر ِّمز (قد يستعني بالحاسوب) أو برنامج حاسوبي مخصص للرتميز
آلياً .وهناك مزايا واضحة للرتميز املبارش إلجابة املجيب يف االستبيان أثناء املقابلة ،نظرا ً إىل أن
املجيب ال يزال موجودا ً لتقديم أي إيضاحات عند الرضورة .إال ّ أن ذلك ليس ممكنا ً لألسف يف
كاف وال يتوقع منهم أن يحملوا معهم
معظم الحاالت ألن العدَّادين عادة ما يكون تدريبهم غري ٍ
كراسات أو أدلة الرتميز الالزمة أثناء عملية العد.
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 298-1وعادة ما يعمل املر ِّمز عىل أساس دليل أو أدلة للرتميز ملختلف البنود الواردة
يف االستبيان .ويمكن أن يتخصص املر ِّمزون يف ترميز متغريات معيَّنة ،بحيث يقوم فريق برتميز
اإلشارات الجغرافية وحدها ويكون فريق آخر مسؤوال ً عن الرتميز التفصييل للمهن أو الصناعة،
وما إىل ذلك .ويف كل الحاالت فإن هذا العمل ممل ويمكن أن يكون مصدرا ً هاما ً لألخطاء .ولتاليف
مصادر جديدة لألخطاء يجب أال ّ يعتمد املرمزون عىل الذاكرة ،ولكن أن يقوموا بعملهم عىل
أساس كتب الرتميز .ويمكن أن يساعد الرتميز اآليل أو بمساعدة الحاسوب بشكل ف ّعال يف نشاط
الرتميز ،إذ يساعد عىل تحسني نوعية العمليات ويقلل أخطاء الرتميز ويرسع يف عملية الرتميز.
 299-1ويستخدم يف الرتميز بمساعدة الحاسوب حواسيب شخصية ملساعدة املرمزين.
وتتطلب العملية تخزين جميع الرموز يف ملف يف قاعدة البيانات يمكن للمرمزين الوصول إليه
أثناء عملية الرتميز .وتقوم عملية الرتميز بمساعدة الحاسوب عىل أساس منهجني عامني عىل
األقل :يف النهج األول تجري مضاهاة اإلجابات املر َّمزة بمجموعة من الكلمات الرئيسية .ويتم
إدخال املعلومات النصيَّة من استمارة التعداد ومقارنتها بقائمة مفهرسة من الكلمات الرئيسية،
ثم تقاس احتماالت التطابق بني الكلمات الرئيسية واإلجابات املر َّمزة وتسجل تلك االحتماالت.
فإذا كانت النتائج تتعدى عتبة (عالية) معيَّنة وليس فيها التباس ،تعرض عىل املر ِّمز قائمة
مفهرسة باإلجابات املر َّمزة ،وله القرار النهائي يف قبول اإلجابات املقرتحة من النظام أو رفضها.
ويف استعمال هذه الطريقة قد يكون من املفيد تغيري ترتيب األنشطة بما ِّ
يمكن من القيام أوال ً
بحرص املعلومات املسبقة الرتميز يف االستبيان ثم يأتي بعد ذلك حرص املعلومات املتبقية وترميزها
بمساعدة الحاسوب.
 300-1أما الطريقة الثانية ،فتستخدم أساسا ً يف التجهيز التصويري للبيانات (طريقة
التع ُّرف الذكي عىل الحروف) يف البلدان التي تستخدم لغات غري التينية أو املتعددة اللغات
نظرا ً لصعوبة التع ُّرف عىل الحروف (السالسل الهجائية الرقمية) واملشاكل املتعلقة بها ،فهي
كالتايل :بعد عملية املسح الضوئي وأثناء مرحلة الرتميز ،تظهر صورة النص عىل الشاشة ،ويف
نفس الوقت يمكن للمر ِّمز إسقاط قائمة ترميز من قاعدة البيانات تمكنه من إدخال أقل عدد
ممكن من الحروف عن طريق لوحة املفاتيح إلظهار النص الكامل واملحتوى الرتميزي ألي حالة
معيَّنة .وحني يقوم املر ِّمز باختيار الرمز ،يقوم الجهاز بتخصيصه وتخزينه يف قاعدة البيانات
لتلك الحالة ذاتها .وبالرغم من أن هذه الطريقة تستغرق وقتا ً أطول وهي أكثر تكلفة باملقارنة
بالطريقة األوىل فإن نوعية الرتميز فيها أفضل بكثري من الطريقة التقليدية للرتميز.
 301-1ومن ناحيـة أخرى فإن لكلتا الطريقتـني عدة مزايا متشـابهة( :أ) أن حرص
املعلومات املسبقة الرتميز يف مرحلة مبكرة يؤدي إىل إتاحة رسيعة لبعض ملفات املعلومات مما
يتيح إمكانية إنتاج ونرش النتائج األ ّولية للتعداد؛ (ب) أن عملية الرتميز بمساعدة الحاسوب تتيح
إمكانية قيام جهاز الحاسوب بتنبيه العداد إىل وجود مشاكل يف البيانات التي يفرتض أنه قد تم
حرصها ،ومن ذلك عىل سبيل املثال إغفال معلومات عن أحد املتغريات سابقة الرتميز؛ (ج) أن
املر ِّمز يعمل بشكل مبارش عىل شاشة الحاسوب؛ (د) أن املعلومات املستقاة من متغريات أخرى
قد تكون مفيدة يف تحديد الرموز املناسبة للمعلومات املراد إدخالها.
 302-1أما الرتميز اآليل فهو عبارة عن عملية ُيعهد فيها إىل برنامج حاسوبي باتخاذ
القرار حول الرمز الذي يستعمل .والفرق األسايس بينه وبني الرتميز بمساعدة الحاسوب هو
القبول التلقائي بإجابة الحاسوب إذا كانت النتيجة تتجاوز عتبة مقررة سلفا ً وأفضل نسبيا ً
من البدائل املتاحة .ويف كلتا الطريقتني ،سوا ًء اآللية أو بمساعدة الحاسوب ،يمكن االستفادة
من قدرات التعلم الذاتي للشبكات يف تحسني قدرتها عىل اكتشاف األخطاء .وال يتدخل الشخص
القائم بالرتميز إالّ يف الحاالت التي ال يستطيع الربنامج حل املسألة .ويمكن يف استخدام الرتميز

73

مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،التنقيح 2

74

الحاسوبي استعمال املعلومات املتاحة األخرى يف السجل أو يف االستبيان عالوة عىل اإلجابة
املكتوبة عىل البند املعني .ومن هنا فإن الرتميز اآليل أكثر استعماال ً يف الحاالت التي تكون فيها
عملية حرص البيانات قد اكتملت ،إما يدويا ً وإما بشكل من أشكال القراءة اآللية .أما تطوير
برمجيات حاسوبية للرتميز اآليل فهي مهمة مع َّقدة ،إذ أن معدالت األخطاء ومعدالت الحاالت غري
القابلة للحل يف املتغريات الصعبة قد تكون عالية .لذلك يجب استكمال طرق الرتميز اآليل بطرق
ترميز بمساعدة الحاسوب أو بطرق ترميز تقليدية يف حاالت اإلجابات غري القابلة للحل.
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حصر البيانات

 303-1يسمى تحويل البيانات التي يتم الحصول عليها يف التعداد إىل شكل يستطيع
الحاسوب قراءته؛ حرص البيانات .ومن املمكن استخدام عدة طرق مختلفة ومتزامنة لحرص
البيانات يف التعداد .ومن هذه الطرق إدخال البيانات عن طريق لوحة املفاتيح ،والقراءة الضوئية
للعالمات ،والقراءة الضوئية للحروف ،وتقنيات نقل الصور .ويتم إدخال البيانات عن طريق
لوحة املفاتيح بمساعدة الحاسوب باستخدام برامج مز َّودة بضوابط منطقية داخلية إلدخال
البيانات يف الحواسيب الصغرية .وفيما ييل بعض املهام التي تنجزها هذه الربامج( :أ) التأكد من
صحة رموز مناطق العد ثم َنسخ هذه الرموز آليا ً من سجل إىل آخر( ،ب) تخصيص رقم لكل
شخص يف األرسة املعيشية آلياً( ،ويمكن أيضا ً تخصيص رقم لكل أرسة معيشية يف منطقة العد)،
(ج) تبديل أنواع السجالت آليا ً إذا اقتىض منطق الربنامج ذلك( ،د) التأكد من أن قيم املتغريات
تظل دائما ً يف حدود املدى املحدد سلفاً( ،هـ) تخطي الحقول إذا استدعى املنطق ذلك( ،و) إتاحة
إمكانية التحقق عن طريق لوحة املفاتيح من البيانات املدخلة من قبل( ،ز) إنتاج إحصاءات
موجزة للمش ِّغل ولدفعة البيانات .ولتفادي التأخري يف مهمة حرص البيانات ينبغي أن تقترص
عملية التدقيق يف تطبيقات إدخال البيانات عىل املشاكل التي تكون إما خطرية جدا ً (مثل الخطأ
يف إدخال رمز منطقة العد) وإما التي يحتمل أن تنشأ عن خطأ بسيط يف القراءة أو يف اإلدخال.
ويرجأ التدقيق األكثر تعقيدا ً إىل مرحلة التنقيح.
 304-1وتتوافر منذ سنوات أجهزة القراءة الضوئية للعالمات ( ،OMRوالتي يطلق
عليها أحيانا ً التمييز الضوئي للعالمات) وازدادت إمكانية االعتماد عليها يف السنوات األخرية.
ونظرا ً للمتطلبات الصارمة نسبيا ً للمعالجة الناجحة لألوراق فإن هذه األجهزة ال تناسب كثريا ً
البلدان ذات الطقس املرتب أو شديد الرطوبة أو التي ال توجد فيها مرافق نقل جيدة .ومن
الرضوري االهتمام بالضوابط الخاصة بتصميم االستبيان وبنوعية األوراق املستعملة والتق ُّيد
بمواصفات دقيقة فيما يتعلق بالطباعة وبقص األوراق .وقد يمثِّل ذلك صعوبة يف بعض البلدان
النامية يف إنتاج االستبيانات محلياً .ومن الصعوبات األخرى يف تصميم أفضل استمارة للتعداد من
وجهة نظر عملية العد الحاجة إىل حجز حيز كبري نسبيا ً من األماكن لوضع العالمات ورضورة
التق ُّيد بمتطلبات معدات أجهزة القراءة الضوئية.
 305-1ويمكن أن يقوم املجيب أو العدَّاد بوضع العالمات عىل استبيانات القراءة
الضوئية للعالمات .ويعترب قيام املجيب بوضع العالمات عىل االستبيان أمرا ً مغريا ً من منظور
التكلفة ولكنه يعتمد عىل وجود روح التعاون وعىل وجود معرفة عامة نسبيا ً بالقراءة والكتابة.
ومن املشاكل العملية يف هذا الصدد أن معظم أجهزة القراءة الضوئية للعالمات تفرض قيودا ً عىل
أداة الكتابة واأللوان التي يمكن استخدامها يف وضع العالمات .وعىل فرض اتباع القواعد املرعية
فإنه غالبا ً ما يكون معدل رفض االسـتبيانات التي وضعت عالمات عليها منخفضاً ،خاصة إذا
ُفحصت االستبيانات بالنظر قبل تلقينها للق َّراء .وينبغي تفادي تحويل استبيان التعداد اململوء
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يدويا ً إىل نسق القراءة الضوئية للعالمات بعد وصوله إىل مكتب التعداد ألن هذا يقلل من كفاءة
العملية ويمكن أن يكون مصدرا ً للخطأ.
 306-1وتستعمل أجهزة القراءة الضوئية للحروف ( )OCRوتسمى أيضا ً (التمييز
الضوئي للحروف) وأجهزة التعرف الذكي عىل الحروف ( ،)ICRلقراءة الحروف يف مواقع معيَّنة
من االستبيان .وهذان النوعان من األجهزة يستخدمان ُنهجا ً تكنولوجية تكاد تكون متطابقة.
وتعترب املراجع املتخصصة عموما ً أن أجهزة القراءة الضوئية للحروف لها القدرة عىل التع ُّرف عىل
الحروف املطبوعة فقط ،أما القراءة الذكية للحروف فتستخدم أيضا ً لقراءة النصوص املكتوبة
بخط اليد .وال يوجد تعريف متفق عليه للقراءة الذكية للحروف .ويف سياق التعداد يتطلب ذلك
أن تكون النصوص التي يدخلها العدَّاد يف استمارة التعداد متفقة قدر اإلمكان مع “نموذج” خط
اليد املعد للقراءة بواسطة الجهاز ،وذلك لكي تتمكن برمجية التعرف من قراءتها .وبشكل عام
فإن األرقام وحدها هي التي تعطي نتائج مقبولة يف بيئة غري منضبطة ،أي يف بيئة لم يتم فيها
تطويع الجهاز لقراءة أسلوب الكتابة لشخص ما .ومع ذلك فقد كشفت التجارب يف تعدادات
كثرية يف املايض عن أنه يمكن التع ُّرف عىل الحروف والرموز الكتابية األخرى بمعدالت جيدة إذا
التزم جميع العدَّادين باستخدام أسلوب كتابة مشرتك .وقد تقدَّمت تكنولوجيا القراءة الضوئية
تتحسن مع إدخال املزيد من لوغاريتمات
للحروف والقراءة الذكية للحروف تقدما ً كبريا ً وال تزال
َّ
التع ُّرف املتقدمة واستخدام الشبكات يف التعليم الذاتي للنظام .وحتى أجهزة القراءة الضوئية
للحروف التي تقترص عىل قراءة األرقام يمكن أن تكون خطوة كبرية إىل األمام إذا ما قورنت
باألجهزة الضوئية لقراءة العالمات .ويجب توجيه تعليمات واضحة إىل العدَّادين بشأن أسلوب
الخط الذي يتبعونه.
 307-1ورشعت عدة بلدان مؤخرا ً يف استخدام تقنيات نقل الصور وأجهزة املسح
الضوئي جنبا ً إىل جنب مع برمجيات القراءة الضوئية للحروف من أجل حرص البيانات .وترى
عدة بلدان ،عىل اختالفها يف مستويات تطور هيكلها اإلحصائي ،أن تكنولوجيا التصوير الضوئي
الحديثة ذات كفاءة عالية من ناحية التكاليف .ويستدل من التجربة أنه ال تحدث سوى أخطاء
قليلة يف اسرتجاع العالمات أو الرموز من استمارة التعداد .ويمكن لهذه األجهزة التقاط الحروف
الرقمية والهجائية الرقمية التي يكتبها العدَّادون املد َّربون ،مع معدل خطأ مقبول .ومع ذلك فإن
موسعة
الحروف الهجائية الرقمية أكثر عرضة ملعدالت الخطأ .وقد أثبتت املعدات الحديثة قدرة َّ
عىل التعامل مع مختلف أنواع الورق .إالّ أنه يجب إجراء اختبارات شديدة قبل وقت التعداد
بفرتة كافية من أجل تحديد أنسب أنواع املعدات والورق .ويتوقف استعمال تكنولوجيا التصوير
الضوئي أيضا ً عىل وجود الصيانة املحلية وقدرات الدعم املحلية .وأ ًّيا كانت طرق الرتميز وحرص
البيانات التي يقع عليها االختيار فمن الرضوري اختبارها بعناية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
ويمكن تكييف أجهزة التع ُّرف عىل الحروف والعالمات لكي تتعرف عىل مجموعات مختلفة من
واع وعمل أ َّويل جيد مع مزودي أجهزة
الحروف والخطوط ،عىل أن األمر يحتـاج إىل تخطيـط ٍ
القراءة الضوئية وأجهزة التع ُّرف الذكي عىل الحروف ما لم تكن تلك الخربة متوافرة يف املكاتب
اإلحصائية.
 308-1وعالوة عىل مزايا تكنولوجيا املسح الضوئي يف التقاط املعلومات فإن من فوائدها
الجانبية يف مسح استمارات التعداد أنها تتيح إمكانية إعداد امللفات رقميا ً وإعطاء أسماء إىل
االستبيانات التي يتم مسحها .ومن شأن ذلك أن يزيد من كفاءة التخزين واسرتجاع االستبيانات
لالستعماالت الالحقة ،خاصة أثناء عمليات تنقيح البيانات.
 309-1أما كميات وأنواع معدات إدخال البيانات املطلوبة فتتوقف عىل الطريقة التي
يتم بها حرص البيانات ،والوقت املتاح لتلك املرحلة من التعداد ،وعىل حجم البلد ودرجة الالمركزية
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يف عمليات جمع البيانات ،وعىل عدد من العوامل األخرى .وبالنسبة إلدخال البيانات عن طريق
لوحة املفاتيح يرتاوح معدل إدخال البيانات عادة ما بني  5 000و 10 000رضبة مفاتيح يف
الساعة .وبعض املش ِّغلني ال يتمكنون من اللحاق بهذا املعدل بينما هناك من يتجاوزه بقدر كبري.
ومن العوامل التي تؤثر عىل رسعة املش ِّغل ما ييل (أ) الربمجية والربنامج املساعدان( ،ب) صعوبة
املهام التي يقوم بها املش ِّغل( ،ج) الخصائص املتعلقة بهندسية ظروف العمل ورسعة املعدات
ومدى االعتماد عليها( ،د) مسألة ما إذا كان العمل متاحا ً عىل الدوام( ،هـ) التدريب الذي يتلقاه
املوظفون واستعداداتهم( ،و) الحوافز الذاتية لدى العاملني.
 310-1وتوجد خيارات متعددة للمساعدة يف ضمان إتمام عمليات إدخال البيانات يف
الوقت املحدَّد .ومن هذه الخيارات ما ييل (أ) رشاء املزيد من املعدات( ،ب) زيادة عدد ساعات
العمل بالعمل يف نوبتني أو حتى يف ثالث نوبات ويف أيام نهاية األسبوع( ،ج) استخدام التح ُّقق
املستقل بدرجات متفاوتة .ومع ازدياد ضمان نوعية البيانات بربامج إدخال البيانات ،قلَّت
الحاجة إىل التحقق التام .وال يستخدم التحقق املستقل التام إالّ يف املرحلة األوىل إلدخال البيانات،
وقد يقل استخدامه حني يكون كل عامل قد حقق مستوى مقبوال ً من النوعية .ويمكن بعد ذلك
تطبيق خطة للتحقق بالعينة .ويمكن أن تسند إىل مدخيل البيانات مهمة التحقق بالعينة ،وهو
أمر يتوقف عىل معدل أخطائهم املالحظة .ويمكن التحقق من أعمال مدخيل البيانات املوثوق
بعملهم يف عينة صغرية فقط من مناطق العد ،بينما يستمر التحقق عىل نطاق أوسع يف عمل
مدخيل البيانات الذين هم أكثر عرضة للخطأ .وينبغي إعادة تدريب مدخيل البيانات أو االستغناء
عن خدماتهم إذا بدا بوضوح أنهم يفتقرون إىل املهارات الالزمة للعمل (انظر الفقرتني 252-1
و 253-1بشأن تقنيات ضمان النوعية).
 21لالطالع عىل مزيد من التفاصيل
بشأن تنقيح بيانات التعداد انظر
دليل تنقيح عمليات تعداد السكان
واملساكن ،دراسات يف الطرق ،العدد
( 82منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.)00.XVII.9 :
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تنقيح البيانات

(أ)

التنقيح عىل املستويات الصغرى

21

 311-1تشتمل ملفات البيانات الخام عىل أنواع عديدة من األخطاء ،بعضها ناشئ عن
املجيبني وبعضها اآلخر ناشئ عن العدَّادين الذين يخطئون يف فهم إجابة املجيبني .وتقع أخطاء
أخرى يف عمليات املعالجة أثناء الرتميز وإدخال البيانات أو أثناء عمليات النسخ التي تجرى .ومن
منظور عميل فإن هذه األخطاء تكون عادة عىل نوعني( :أ) األخطاء التي يحتمل أن تحول دون املزيد
من التجهيز (األخطاء الحرجة)( ،ب) واألخطاء التي تحدث تشوهات يف نتائج التعداد دون إعاقة
التسلسل املنطقي لعمليات التجهيز الالحقة (األخطاء غري الحرجة) .وينبغي تصحيح جميع أخطاء
وتحسبا ً
النوع األول وأكرب عدد ممكن من أخطاء النوع الثاني .وقبل عمليات تصحيح األخطاء،
ُّ
لرضورة العودة إىل مراجعة العمل ،ينبغي دائما ً اتخاذ إجراءات احرتاسية ،وذلك بعمل نسخة
احتياطية من ملف البيانات األصلية يف كل مرحلة تحسبا ً لرضورة مراجعة العمل مرة أخرى.
 312-1ونظرا ً إىل أنه قلما يكون التصحيح اليدوي مجديا ً من الناحية االقتصادية يف
التعدادات الكبرية فإن الرشوط الالزمة لعمل تلك التصحيحات عادة ما تكون محدَّدة يف برامج
حاسوبية مص َّممة خصيصا ً
لتفحص األخطاء واحتسابها آليا ً استنادا ً إىل معلومات أخرى عن
ُّ
الشخص أو األرسة املعيشية أو عن األشخاص اآلخرين أو األرس املعيشية األخرى .ويف كل مرة
تجري فيها عملية احتساب ينبغي وضع عالمة تمكن املحلِّلني من التمييز بني املعلومات املبلغة
واملعلومات التي قام نظام التنقيح باحتسابها .ويف الحاالت التي ال تتوافر فيها معلومات كافية
عن الشخص أو األرسة املعيشية لتصحيح األخطاء الظاهرة يمكن استخدام طريقة االحتساب
بالبطاقات الساخنة .وتستخدم هذه التقنية معلومات مستقاة من بيانات عولجت سابقا ً عن
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أشخاص أو أرس عائلية أو أرس معيشية لها خصائص مماثلة باعتبارها “أفضل” قيمة يستعاض
بها عن القيمة أو القيم املفقودة التي لم تصمد للتصحيح اآليل .وهذه التقنية تتطلب عمالً برمجيا ً
دقيقاً ،علما ً بأن البحث عن املعلومات املناسبة يف قاعدة بيانات التعداد قد يؤدي إىل إبطاء تنفيذ
برنامج الحاسوب.
 313-1ويف بعض الحاالت قد يكون الحل األمثـل هو نقل القيم التي هي خارج النطاق
أو القيم التي يتضح أنها غري متسقة ،إىل فئة خاصة قبل اتخاذ قرار بشأن الطريقة التي ينبغي
بها تنقيح هذه الحاالت وتصنيفها .وبهذه الطريقة يمكن الحد إىل درجة كبرية من أخطار
إدخال تح ُّيز إحصائي .لكن ينبغي اتخاذ تدابري تحوطية وتحديد تلك التدابري لكي ال تتسبب
برامج التنقيح اآللية الطموحة بأكثر من الالزم يف أن تنطوي البيانات التي يسفر عنها التنقيح،
مصححة ،عىل عيوب كبرية .ويف هذا الصدد يمكن وضع قيمة فاصلة مقبولة
باعتبارها بيانات
َّ
ملعدالت األخطاء عىل مستوى منطقة العد ،فإذا وجد برنامج فحص البيانات أن نسبة أكرب من
حد معينَّ من السجالت يف دفعة معيَّنة تحتوي عىل مشكلة أو مشاكل خطرية فينبغي رفض كل
الدفعة وإخضاع العملية إىل تحقق عن طريق العمل البرشي أو امليداني.
 314-1ويجب أن يقوم بوضع قواعد التنقيح واالحتساب أخصائيو املواضيع ال
مربمجو الحاسوب ،وينبغي وضع خطة لتفحص األخطاء وتصحيحها يف مرحلة مبكرة من
التعداد .وينبغي وضع مجموعة من قواعد االتساق وتدابري التصحيح يف شكل مكتوب وإتاحتها
ملوظفي الربمجة ،بما ال يدع مجاال ً لاللتباس أو سوء التفسري أو ملبادرات فردية غري مرغوب فيها.
وينبغي أن يقوم مربمجو الحاسوب بتنفيذ قواعد التصحيح هذه من خالل عملهم كجزء من
فريق يجمعهم مع أخصائيي املوضوع.

(ب) الناتج أو التنقيح عىل املستوى الكيل
 315-1ناتج التنقيح عىل املستويات الصغرى هو عبارة عن مجموعة من السجالت
تتسق داخليا ً فيما بينها وتتصل سجالت األشخاص اتصاال ً منطقيا ً بعضها ببعض ضمن نفس
األرسة املعيشية .غري أن تلك العملية ال توفر سلسلة كاملة من الضمانات الالزمة لقبول سلسلة
البيانات باعتبارها أفضل ما يمكن .فهناك مجموعة من الظروف يمكن أن تحدث عنها أخطاء
تجعل البيانات خاطئة بشكل متسق :ومن ذلك عىل سبيل املثال وجود حالة يف برمجية التصحيح
موضوعة بشكل خاطئ ،كذلك قد تكون النسب يف برنامج االحتساب موضوعة بشكل خاطئ،
وكذلك يمكن أن يقوم العدَّادون بإكمال مجموعة من الضوابط بشكل خاطئ .ومن أجل اكتشاف
تلك األخطاء املتسقة من الرضوري استعراض بعض جداول التجميع الرئيسية بشكل دقيق لعزل
التجميعات الخارجة عن النطاق وكشف أسباب القيم غري العادية .ويمكن أن تكون الجداول
املختارة مجموعة فرعية من الجداول التي يجري إعدادها كنواتج أو يمكن أن تكون جداول
مص َّممة خصيصا ً لهذا الغرض.
 316-1ويوىص باستخدام نهج من األسفل إىل األعىل يف هذه العملية ،بمعنى فحص
الجداول ملجموعة مختارة من مناطق العد ثم من املستوى األعىل وهكذا دواليك حتى املجموعة
األوىل من الجداول الوطنية .وهناك سببان لهذا النهج:
(أ) األول أن بيانات منطقة العد تنتهي دورة تجهيزها قبل أي مستوى جغرافي أعلى.
ولذلك فإن البدء بهذا المستوى يعطي أول إنذار بوجود مشكلة ،بما ِّ
يمكن من إدخال
التصحيحات قبل أن يتطلب األمر عملية إعادة تجهيز كبيرة؛
(ب) من األسهل فحص عدة مئات من السجالت الورقية في نطاق منطقة عد معيَّنة من
محاولة حل مشكلة في ماليين السجالت ضمن الملف الوطني.
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 317-1وإحدى املراحل الحاسمة يف هذه العملية هي تصميم الجداول التحليلية .ومن
ال ُنهج التي يمكن اتباعها تحديد مجموعة من املتغيرِّ ات املتسقة نظريا ً مع املتغريات املستخدمة
يف التعداد السابق (أو يف مسح كبري سابق) .وبهذه الطريقة يمكن إعداد مجموعة من قيم بيانات
خط األساس قبل بدء عمليات التعداد ومقارنتها بالقيم املستخلصة من التعداد الراهن .ويعتمد
محتوى مجموعة بيانات خط األساس عىل محتوى عملية العد ولذلك فإن جزءًا كبريا ً من هذا
النهج مرتوك لتقدير كل بلد .إال ّ أن كل تعداد يجب أن يحتوي عىل متغريات العمر ونوع الجنس
حتى تكون مقارنة الهرم العمري ومعدالت نوع الجنس لكل مجموعة عمرية تتكون من عرش
سنوات عنارص أساسية يف عملية التحليل هذه.
 318-1والعنرص الثاني يف عملية التحليل هو تجميع مجموعة من املعلومات عن
التغيرُّ ات املتوقعة منذ املسح الذي أسفر عن بيانات خط األساس .فعىل سبيل املثال:
(أ) من الممكن أن يكون قد حدثت في الفترة الفاصلة (منذ عملية جمع البيانات
السابقة) تحسينات في برامج الرعاية الصحية لألمهات تكون قد أدت إلى زيادة
معدالت البقاء على الحياة بالنسبة للمرأة .ومن ثم قد يالحظ انخفاض نسبة نوع
الجنس في األعمار التي تكون المرأة فيها عرضة لإلنجاب؛
(ب) إذا كانت معرفة القراءة والكتابة داخلة في عملية التحليل وكانت السياسات
الحكومية قد ساعدت كثيرا ً في دعم زيادة االنتظام في المدارس ،فإن من المتوقع
حدوث زيادة في نسبة من يعرفون القراءة والكتابة.
 319-1ويحتاج األمر إىل اتخاذ قرارات واعية حني يتبينَّ من الجداول التحليلية
اختالفات كبرية أو غري متوقعة عن بيانات خط األساس .فقد يتبينَّ أن االختالف سببه وجود
مشكلة يف عملية جمع البيانات الحالية ،ولكن قد يتبينَّ أن سببه يرجع إىل:
(أ) مشكلة في عملية الجمع التي بُنيت على أساسها بيانات خط األساس؛
(ب) وجود تغيير اجتماعي حقيقي لم يكن متوقعا ً تكشف عنه عملية جمع البيانات
الحالية بصدق.
 320-1ويف الحالتني األخريتني ليس من الصواب إدخال أي تغيريات عىل مجموعة البيانات
الراهنة .ومع ذلك فمن الرضوري جدا ً أن يكون املستعملون عىل علم بتفاصيل التحقيقات (وذلك
من خالل إعداد بيانات فوقية مناسبة) تمكينا ً لهم من التعامل مع البيانات وتحليلها بشكل
صحيح .أما إذا أسفرت التحليالت عن وجود مشكلة يف مجموعة البيانات الراهنة فإنه ينبغي
اتخاذ قرار حصيف بشأن التعامل معها .ومن االقرتاحات يف هذا الصدد مراجعة نظام إدخال
البيانات يف عملية التجهيز منعا ً لتكرار حدوث املشكلة .وبعد إدخال التغيريات الالزمة وتفاديا ً
إلدخال مشكلة جديدة فمن الرضوري اختبار تلك التغيريات والقبول بها .واالقرتاح الثاني هو
اتخاذ قرار فيما يتعلق برضورة إعادة تجهيز السجالت التي تم تجهيزها من قبل .وينبغي أن
يسرتشد هذا القرار بما ييل:
(أ) خطورة الخطأ؛
(ب) عدد االستبيانات التي تم تجهيزها بالفعل؛
(ج) الوقت الذي تستغرقه إعادة التجهيز؛
(د) أثر هذا القرار على المراحل األخرى المتتابعة من التعداد (مثل التبويب والنشر)؛
(هـ) تكلفة ذلك القرار ونفقاته.
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ضوابط عملية التجهيز

 321-1هناك حاجة إىل وجود تخطيط وضبط دقيقني لكفالة عدم ُّ
تعطل سري العمل
طوال مختلف املراحل بدءًا من استالم استبيانات التعداد وانتها ًء بإعداد قاعدة البيانات والجداول
النهائية .وينبغي أن تتيح خطة التنقيح قيام الحاسوب باملتابعة الوثيقة لرتميز البيانات وفحصها
وتسجيلها بما يتسنى معه كشف األخطاء بينما املعلومات ال تزال حديثة ،واتخاذ التدابري العالجية
املناسبة.
 322-1وحبذا لو تقوم البلدان بإنشاء نظام حاسوبي إلدارة وضبط عملية التجهيز
يقوم بفحص االستمارات الفردية أو مجموعات االستمارات من كل منطقة من مناطق العد أو من
وحدات التجهيز األخرى .وينبغي أن يربط هذا النظام بني قواعد بيانات مناطق العد والكيانات
الجغرافية األخرى بمعلومات الضبط .ومن شأن هذا النظام أن يقوم بفحص وإدارة التقدُّم من
عملية إىل عملية لكفالة اكتمال السجالت يف كل مرحلة من مراحل عمليات التجهيز .وكما ذكرنا ً
آنفاً ،يمكن لربمجية إدارة املرشوع أن تدعم الوصف الرسمي ملختلف املراحل وأن تهيئ البيئة
الالزمة لضبط تنفيذ جميع العمليات املتصلة بأي مرحلة معيَّنة من مراحل التعداد أو أي مركز
من مراكزه .ويجب إدخال هذا النظام يف النظام العام لضمان النوعية والتحسني الذي ورد وصفه
يف الفقرات  246 - 1إىل .253 - 1
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الملف الرئيسي للتبويب

 323-1أثناء عملية تنقيح البيانات تفتح ملفات جديدة تتألف من سجالت بيانات
نظيفة لكل فرد ،ويمكن تجميع هذه امللفات يف ملف رئييس لتبويبها الحقا ً (ويسمى هذا امللف
ملف البيانات الجزئية) .ويمكن أن يكون للملف الرئييس هذا ،كما يف ملفات البيانات الخام ،شكل
بسيط ومستطيل وتسلسيل ،وال يوجد ما يدعو إىل تنظيم امللف الرئييس يف شكل قاعدة بيانات مع
ملفات فهرسية (كما ال ينبغي تثبيط هذا الجهد) .غري أنه ينبغي حفظ امللف الرئييس عىل أساس
الرتتيب الجغرايف الذي يبدأ بالكيان الجغرايف األدنى مصنَّفا ً حسب الوحدة السكنية أو األرسة
املعيشية أو األرسة العائلية .وهناك طريقة أخرى شائعة االستعمال إلعداد جداول تشمل الفرد
واألرسة كليهما أو األرسة املعيشية أو الوحدة السكنية ،تتمثَّل يف أن يدرج يف سجل رب األرسة
املعيشية خصائص مختارة من الوحدات األخرية هذه .ويمكن بدال ً من ذلك إنشاء ملف هرمي
واحد يشمل ،عىل سبيل املثال ،سجالت الشخص واألرسة والوحدة السكنية .وأ ًّيا كان الهيكل الذي
يقع عليه االختيار ،يجب أن يتيح امللف الرئييس إمكانية إجراء التحقيقات والضوابط والحسابات
بسهولة.
 324-1ومن أكثر األخطاء شيوعا ً وإشكاال ً يف ملفات التعداد أن يكون ملناطق العد
املختلفة ،لسبب أو آلخر ،نفس رموز التعريف .فقد ينشأ هذا عن إدماج امللفات بعد فرزها مما
يتولد عنه أُرس معيشية لها اثنان من أرباب األرس ولها ضعف عدد أفرد األرسة ولها سجالن
لإلسكان وهكذا .ولتجنب هذا اإلشكال ينبغي إجراء فحص دقيق للرموز الجغرافية ملناطق العد
قبل مرحلة التنقيح .وأفضل طريقة للقيام بذلك هي حفظ ملف للتدقيق لكل توليفات الرموز
املتوقعة والتأشري عىل الرمز بأنه “استعمل” فور تجهيز بيانات منطقة عد تستخدم ذلك الرمز.
ويمكن إدخال وحدة برمجية تقوم بهذه الوظيفة يف برنامج التنقيح كجزء أسايس منه ،ويقوم
ملف التدقيق بإعطاء إشارة تدل عىل أن رموز التمييز غري ممكنة أو مزدوجة كما يبينَّ يف آخر
العملية أي مناطق العد كان متوقعا ً بيانات عنها ولكن بياناتها لم يتم تجهيزها.
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 325-1ويمكن أن تصبح امللفات الرئيسية للتعداد ذات حجم كبري جداً ،ولكن حواسيب
الخدمة يف هذه األيام ذات قدرة كبرية ويمكنها تجهيز ملفات بهذا الحجم ،كما أن ُنظم الحاسوب
املكتبية حسنة التجهيز قد اكتسبت قدرة حسابية أعىل ويمكن تزويدها بأجهزة تخزين ذات طاقة
كبرية وأرخص ثمناً .ومع ذلك فإن مرافق املعدات التي لدى بعض البلدان قديمة ،ومن ثم فهي
تستخدم اسرتاتيجيتني لتقليل حجم امللفات ولتبسيط إدارة البيانات .والوسيلة األوىل هي استخدام
الكيان الجغرايف األدنى التايل عىل اعتبار أنه األساس ،وتجهيز البيانات عىل هذا املستوى ثم تجميعها
بعد ذلك للحصول عىل النتائج للبلد .أما اإلجراء الثاني فهو استخدام طريقة الضغط/فك الضغط
أثناء عملية التجهيز يف واسطة التجهيز .ويمكن ضغط ملفات التعداد إىل درجة كبرية إىل أقل من
 20يف املائة من حجمها األصيل .وملا كانت برامج التبويب تتناول البيانات برتتيبها التسلسيل فإن
استخدام هذا النسق املضغوط من البيانات يؤدي إىل عملية قراءة أرسع لها.
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طرق التبويب

 326-1إعداد خطة التبويب هي من املسؤولية الفنية للديمغرافيني وأخصائيي مادة
التعداد اآلخرين الذين لديهم الخربة الفنية الالزمة لتفسري نتائج التعداد .ويقتىض هذا تشاورا ً
مع املستعملني الرئيسيني ملعلومات التعداد (انظر الفقرات  112 - 1إىل  .)116 - 1وينبغي
قرص مهام إدارة تجهيز البيانات عىل فحص منطق مختلف الرتاكمات وتصميم الربامج املطلوبة
وتوفري النتائج الصحيحة يف أقرص فرتة زمنية ممكنة .ومن املمكن أن تربز الحاجة إىل جداول
لم تكن متوقعة يف البداية ،لذلك ينبغي أن تكون املنظمة القائمة بالتعداد عىل استعداد دائما ً
إلنتاج تجميعات إضافية .وقد يشمل هذا تحديد رشائح جديدة ملتغريات معيَّنة وأنواع جديدة من
التصنيفات املتقاطعة وتقسيمات فرعية جغرافية مختلفة ،وما إىل ذلك .وإذا كان امللف الرئييس
مرتبا ً وفقا ً ملبادئ قواعد البيانات العالقاتية يف نظام إدارة قواعد البيانات العالقاتية ،يمكن
تصميم عمليات التجميع األصلية واإلضافية وفقا ً للبيانات السهلة نسبيا ً بلغة االستفسار املهيكلة
( .)SQLويف حالة قائمة السجالت ذات الهيكل املستطيل ،يمكن استخدام أدوات التجهيز التحلييل
عىل الشبكة من أجل إنتاج جداول متعددة األبعاد .أما إذا كانت املعلومات املطلوبة إلنتاج هذه
التجميعات غري موجودة يف امللف الرئييس ،فسيكون من املستحيل من الناحية املادية محاولة
إضافة هذه املعلومات يف مرحلة الحقة.
 327-1ويوىص بقوة باستخدام ُحزم الربمجيات املص َّممة خصيصا ً إلنتاج جداول
الحزم أن تيرس كثريا ً مهمة إعداد برنامج مفيد (ومن ثم تساعد يف تاليف
التعداد .ومن شأن هذه ُ
األخطاء) .وهذه ال ُنظم ،املص َّممة عادة لتحقيق أقىص رسعة عملية (يف ضوء امللفات الكبرية
املطلوب تجهيزها) متاحة غالبا ً باملجان أو يف مقابل رسم بسيط.
 328-1ويمكن بسهولة إجراء الجدولة أيضا ً بربمجيات من واحدة من فئتني أخريني:
الحزم لم تص َّمم لغرض
برمجيات التحليل اإلحصائي ،وبرمجيات قواعد البيانات .عىل أن هذه ُ
ً
املعالجة التتابعية أو الجغرافية الواسعة النطاق ،وقد تتطلب وقتا ً حاسوبيا أكرب بكثري مما
يتطلبه نظام متخصص لجدولة بيانات التعداد .وهذا االعتبار قد يكون له أهميته يف البلدان ذات
اإلمكانيات املحدودة من الحواسيب الكبرية القدرة.
 329-1وهناك عوامل أخرى يجب أن تؤخذ يف االعتبار يف اختيار ُحزم الربمجيات
لتبويب بيانات التعداد:
(أ) وجود الخبرة في مكتب التعداد :فليس من الحكمة االنتقال إلى نظام برمجيات
ال يفضل غيره إالّ هامشيا ً إذا كان ذلك النظام يحتاج جهدا ً كبيرا ً في إعادة التدريب؛

تخطيط تعدادات السكان واملساكن وتنظيمها وإدارتها

(ب) الحاجة إلى تطويع البرمجية من أجل القيام بمهام متقدمة ،مثل التبويب العشوائي
المسبق من أجل الحفاظ على سرية البيانات.
ً
واع لجميع العوامل املؤثرة.
ويجب أن يكون االنتقال إىل بيئة برمجيات مختلفة ناتجا عن تحليل ٍ
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النتائج األوَّلية للتعداد

 330-1بعد إكمال عملية العد يمكن تجهيز النتائج األ َّولية للتعداد يدويا ً أو باستخدام
الحاسوب ،عىل أساس الخالصات التي يعدها العدَّادون ،وإصدارها .واستعمال الحاسوب هو
الطريقة األفضل نظرا ً العتبارات الكفاءة والنوعية .وتغطي النتائج األ ّولية عادة معلومات تتصل
فقط بمجموع السكان حسب نوع الجنس وحسب التقسيمات الكربى .ويمكن أيضا ً استخراج
عدد األُرس املعيشية والوحدات السكنية بسهولة من هذه العملية .وملا كانت النتائج األ ّولية
والنتائج النهائية يمكن أن تختلف (إذ عىل سبيل املثال يمكن أن تحتوي الخالصات التي تقوم
عىل أساسها النتائج األ َّولية عىل أخطاء) ،فمن املهم تنبيه املستعملني لهذه اإلمكانية .أما النتائج
النهائية للتعداد فهي نواتج برنامج التبويب الرئييس (انظر الفصل التاسع فيما ييل) .ويمكن
إعداد الجداول عىل أساس جميع االستمارات التي تم ملؤها أو عىل أساس عينة .وإذا كان قد تم
جمع بعض املواضيع عىل أساس العينة فقط ،فينبغي تطبيق أوزان مناسبة يف مرحلة التبويب
من أجل إنتاج تقديرات وطنية صحيحة .وعالوة عىل ذلك ينبغي أن يكون مكتب التعداد مستعدا ً
لتيسري مهمة إنتاج جداول يطلبها الباحثون واملستعملون (انظر الفقرات  49-3إىل .)54-3

واو  -قواعد البيانات
 331-1وإلطالة أمد صالحية البيانات وقابليتها لالستخدام ،وكتكملة لإلعداد القيايس
للجداول ،توىص مكاتب اإلحصاء الوطنية بتخزين بيانات التعداد يف عدة أشكال من قواعد
البيانات املحوسبة ،عمالً عىل القيام بشكل أفضل بتلبية كامل نطاق احتياجات مستعميل البيانات
يف الداخل والخارج .ذلك أن قواعد البيانات تساعد مستعميل البيانات بتسهيل الوصول إىل طائفة
واسعة من بيانات التعداد.
 332-1ويمكن أن يسهم إنشاء قواعد البيانات يف تعزيز توزيع نتائج التعداد وكذلك يف
زيادة جدواها عن طريق تخزين بيانات التعداد واملعلومات ذات الصلة املستمدة من االستقصاءات
الديمغرافية املختلفة يف نسق مشرتك( .ومن الحاالت املهمة بصفة خاصة الجمع بني البيانات من
مختلف التعدادات السابقة يف قاعدة بيانات واحدة) .عالوة عىل ذلك فإن قواعد البيانات تلك من
شأنها تحسني الرتابط بني ُنظم تجهيز املدخالت واملخرجات.
 333-1وتختلف االحتياجات اختالفا ً كبريا ً بني مستعمل وآخر باختالف اهتماماتهم
َّ
مفضل إلقامة قواعد بيانات التعداد أو السكان .وعىل سبيل املثال
وظروفهم .لذلك ال يوجد نهج
ينبغي اتخاذ قرار أسايس بشأن توفري بيانات جزئية أو بيانات تجميعية أو توفري كال النوعني
من البيانات .ومن مسائل التصميم األساسية األخرى التي يتعينَّ البت فيها ما إذا كان ينبغي
بذل جهد إلدماج نتائج التعداد الجديد يف هيكل قاعدة بيانات موجودة بالفعل أو ما إذا كان
يتعينَّ إنشاء قاعدة بيانات أو قواعد بيانات جديدة للتعداد ،وما إذا كانت قاعدة البيانات أو
قواعد البيانات الجديدة ستكون حرصا ً يف شكل قاعدة بيانات للتعداد ،أو أنها ِّ
تشكل نواة لقاعدة
بيانات سكانية واحدة أو أكثر تحتوى أيضا ً عىل بيانات مستقاة من مصادر أخرى .ومن املسائل
األخرى التي ينبغي البت فيها التعرف عىل مختلف أنواع املستعملني ،ومتطلباتهم من املعلومات،
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وأنواع املعلومات املطلوب تخزينها يف قواعد البيانات ،ومصادر املعلومات وصيانتها/تحديثها،
وتجهيز استفسارات املستعملني ،وتحديد أنواع الربمجيات التجارية املناسبة أو مدى إمكانية
تطوير برمجيات من هذا النوع ،واختيار أنواع املعدات املناسبة القادرة عىل دعم قواعد البيانات
الحالية ونموها املتوقع يف املستقبل.
 334-1وملا كان إنشاء قاعدة بيانات للتعداد أو السكان يتطلب تخطيطا ً واعيا ً ويمكن
أن يستغرق وقتا ً طويالً ،فيجب أن يكون تنفيذ هذا العمل بشكل يتفق مع اإلطار اإلحصائي العام
للمنظمة ،وأن ُينظر إليه باعتباره عملية جارية تك ِّمل اسرتاتيجية نرش البيانات وتدعم القدرة
اإلحصائية للمنظمة.
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قاعدة بيانات للبيانات الجزئية

 335-1يمكن تخزين البيانات الجزئية (سجالت األفراد واألرس املعيشية) التي يتم
جمعها يف التعداد إما يف شكلها الخام أو يف شكلها النهائي بعد التنقيح ،أو يف شكل ملفات تجمع
ما بني املادة الخام والسجالت املنقحة .وللحد من مشاكل الحفظ ينبغي تخزين البيانات عن
طريـق واسـطة يعتمـد عليها بشـكل ممتـاز ،ومنها حاليا ً األقراص املرتاصة للقراءة فقط
( )CD-ROMواألقراص الرقمية ( )DVDللقراءة فقط ،ذات القدرة األكرب بكثري من األقراص
املرتاصـة .وهذه التكنولوجيات الجديدة تفرض عىل مديري التعداد وفنييه البت يف مسألتني
أساسيتني هما (أ) مسألة الوقت املناسب إلدخال التكنولوجيا كأساس لقاعدة البيانات( ،ب) مسألة
الحاجة إىل تحويل املواد املختزنة يف وسائط أقدم إىل النسق الجديد أو إيجاد وسيلة للوصول إىل
املواد القديمة.
 336-1ومع التقدُّم التكنولوجي يف أجهزة التخزين الكبرية والوسائط الحديثة ،أصبح
باإلمكان تخزين ملف كامل ببيانات التعداد (حرف واحد لكل بايت) يف شكل ملف واحد مستطيل
وكبري .وبعد إضافة قاموس بالبيانات يصف نسق البيانات ونموذج للتبويب يمكن الحصول عىل
مجموعة بيانات يمكن وصفها باعتبارها قاعدة بيانات التعداد .وتحتاج قاعدة البيانات الجزئية
الحزمة أو خارجا ً عنها .وال تزال الربمجيات
إىل برنامج جداول متقاطعة يمكن أن يكون جزءًا من ُ
املستعملة عادة يف تبويب بيانات التعداد تحتاج إىل تدريب مسبق ويمكن أن يالقي املستعملون
من غري ذوي الخربة صعوبة يف التعامل معها .وتوجد برمجيات تعليمية للتبويب ولكنها قد تكون
بطيئة يف تجهيز املعلومات أو محدودة يف الخيارات ومن ثم ال تحظى بقبول كامل.
 337-1ويمكن أن يتخذ تنظيم قاعدة البيانات الجزئية أكثر من نسق ،فمثالً تتيح
الربمجية إعادة تنظيم البيانات بصفة إبدالية( ،ملف مستقل واحد لكل متغيرِّ مثالً) .ويقلل هذا
إىل حد كبري من الحاجة إىل وجود حيز كبري للتخزين ويزيد من رسعة تنفيذ عمليات التبويب .عىل
أن إنشاء هذا النوع من قواعد البيانات هو أمر أكثر تعقيدا ً ويتطلب تقنية عالية ويستغرق وقتا ً
طويالً .وقد يكون من املفيد تخزين بيانات التعداد الجزئية باستعمال قواعد البيانات التجارية
املعتادة .ومن مزايا هذا النهج أن كثريا ً من املستعملني عىل دراية بتلك الربمجيات ومن ثم يكون
من السهل العثور عىل مربمجني ومحليل ُنظم يف سوق العمل .ومع أن حيز التخزين املطلوب
سيكون كبريا ً نسبيا ً فإن سوق التخزين بأحجام ضخمة قد أتاح أقراصا ً صلبة رسيعة جدا ً وذات
طاقة كبرية بأسعار رخيصة نسبيا ً عما كانت عليه يف السنوات السابقة كما أن سوق املعدات
يواصل التحرك يف هذا االتجاه.
 338-1ومن املزايا الرئيسية لقاعدة البيانات الجزئية أنها تتيح اسرتجاع البيانات ،من
حيث املبدأ عىل األقل ،عىل أي مستوى من التفصيل .وملا كانت البيانات الجزئية يمكن استخدامها
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للحصول عىل معلومات عن األشخاص واألُرس املعيشية واألعمال التي تقوم بها األرس فالبد أن
تؤخذ يف الحسبان مسألة الخصوصية .ويف معظم البلدان يحظر القانون استخدام بيانات التعداد
للتع ُّرف عىل األشخاص .واألهم من ذلك أن سمعة الهيئة اإلحصائية الوطنية عىل املدى الطويل
رسية املعلومات.
يمكن أن تتأثر إذا ما حدث كشف ل ِّ
السبل التي يمكن استخدامها إلتاحة تلك البيانات الجزئية مع
 339-1وتوجد طائفة من ُ
املحافظة عىل حقوق األفراد يف رسية املعلومات ،ومنها املعاينة ،وإدخال التشويشات العشوائية،
وإعادة الرتميز والتجميع .ومن السمات املشرتكة بني هذه الوسائل أنها تضحي بقدر من
املعلومات من أجل تجنب إمكانية الوصول إىل معلومات رسية .ويف كل األحوال من املهم أن تبادر
جهات اإلحصاء املهتمة بإتاحة املعلومات الجزئية إىل املستعملني الخارجيني باتخاذ احتياطات
مناسبة لحماية رسية وخصوصية البيانات.

-2

قاعدة بيانات للبيانات الكلية

 340-1يمكن تخزين بيانات التعداد التجميعية يف أكثر من نسق ،إذ يمكن تخزينها
كنتائج تعداد واحد ،أو كقاعدة بيانات تشمل أكثر من استقصاء ديمغرايف ،أو ضمن قاعدة
بيانات عريضة للمعلومات اإلحصائية .وعىل عكس البيانات الجزئية التي تحفظ من أجل التمكني
إلجراء تجميعات لم تكن مربمجة يف البداية ،فإن البيانات الكلية ُتخزن للحفاظ عىل التجميعات
السابقة وملوافاة الجمهور عموما ً بمعلومات يمكن استخدامها بسهولة وملنع ازدواج العمل
بالنسبة لألفراد الذين قد يجدون أن خالصات البيانات التي يحتاجونها متاحة فعالً من قبل.

(أ)

مكافئات املنشورات

 341-1أبسط األشكال ملا يمكن أن ُيطلق عليه قاعدة بيانات للمعلومات الكلية هو
مسجلة عىل وسيطة حاسوبية تكون عادة يف شكل قرص ضوئي (أقراص
نسخة مبارشة من نرشة
َّ
مرتاصة للقراءة فقط أو أقراص رقمية ضوئية للقراءة فقط) أو عىل موقع مكتب اإلحصاء عىل
الشبكة .ومن مزايا قاعدة بيانات مكافئات املنشورات القابلة للقراءة آليا ً أنها أقل تكلفة يف اإلعداد
من ال ُنسخ الورقية .ثم إنها تتيح استخراج ُنسخ إلكرتونية أو ورقية برسعة ،إذ يمكن استنساخ
جزء من املنشور إذا كان املطلوب هو هذا الجزء فقط .أما العيب يف هذه الطريقة فهو رضورة أن
يكون لدى املستعمل جهاز حاسوب ،ربما مجهَّزا ً بربمجيات مالئمة من أجل الدخول إىل معلومات
التعداد.
 342-1ويمكن نقل املطبوعة األصلية إىل وسيطة حاسوبية عن طريق (أ) نقل الناتج
الجاهز للتصوير إىل نسق ملف قابل للنقل ،أو مسح الصفحات املطبوعة ضوئياً ،وإنتاج
صور وهاجية بهذه الطريقة ،أو (ب) استنساخ ملفات الحاسوب األصلية (نسق نص الرموز
القياسية األمريكية لتبادل املعلومات  )ASCIIأو نسق صحيفة عمل/قاعدة بيانات .والطريقة
األوىل تجعل من السهل جدا ً االحتفاظ بالنسق وإدخال الرسوم البيانية وغريها من اإليضاحات.
أما الحل الثاني فمن مزاياه إتاحة وسيلة للمستعمل إلجراء مزيد من التجهيز للمعلومات عىل
الحاسوب دون الحاجة إىل إعادة إدخال البيانات .وهذا مما يقلل النفقات والجهد ويمنع أخطاء
النقل .ويقترص محتوى املعلومات يف هذه الحالة عادة عىل الجداول ،ربما مع بعض النصوص
اإليضاحية .ونظرا ً للمزايا الهامة لكلتا طريقتي التخزين فبوسع منظمات التعداد أن تستخدم
الطريقتني معاً ،إذ يتلقى املستعمل وسـيطة حاسـوبية تحوي ملف الناتج الجاهز للتصوير
أو الصور التي ُمسحت ضوئيا ً وكذلك ملفات الجداول (نسق الرموز القياسية األمريكية لتبادل
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املعلومات) .وإذا كان بوسع املستعمل الحصول عىل بيانات مبوبة يف نسق قابل للقراءة فبوسعه
تنظيمها أيضا ً باستخدام برمجية من برمجيات تصفح البيانات .ويف هذه الحالة ينبغي أن تكون
الربمجية دائما ً متاحة للتنزيل من عىل الشبكة يف مختلف أشكال الربمجيات غري املسجلة كملكية
فكرية ويف أنسقة شائعة من صفحات الحسابات .وهذا أمر ممكن حني تكون الوسيطة ذات سعة
كبرية كما هو الحال يف القرص املرتاص للقراءة فقط ( )CD-ROMأو القرص الضوئي الرقمي
للقراءة فقط (.)DVD-ROM

(ب) قواعد البيانات التي تتيح التعامل مع الجداول
ِّ
يفضل املستعملون األكثر تقدما ً أن تتيح لهم قاعدة بيانات التعداد املؤلفة من
343-1
بيانات كلية أكثر من مجرد مكافئ ملنشور مطبوع ،فقد يفضلون أن تكون لهم القدرة عىل تناول
الجداول بطرق مختلفة من أجل الحصول عىل مالمح أو نتائج تتفق بشكل أدق مع متطلباتهم
الخاصة .وهم يرحبون أيضا ً بإمكانية التعامل مع الرسوم والخرائط املواضيعية .وقد و َّفرت
عدة مكاتب إحصائية ما يلبي هذه املتطلبات .غري أنه توجد مشكلة رئيسية هي عدم وجود
تعريف مقبول بشكل عام ملاهية الجدول اإلحصائي وللقواعد الواجب اتباعها عند تصميم جدول
إحصائي.
 344-1ويف بيئة منضبطة ،كبيئة التعداد أو املنظمة اإلحصائية الوطنية ،من املمكن
توحيد تعاريف الجداول .والطريقة األكثر شيوعا ً هي تصميم نمط أسايس له عدد من الخصائص
تصف يف مجموعها الجدول وصفا ً كامالً .وتتيح الربمجيات املناسبة للمستعملني القيام بعدد من
العمليات التي تقوم بتجهيز أحد الجداول أو عدة جداول يف وقت واحد .ومن أمثلة هذه العمليات
إعادة تصنيف أحد املتغريات (مثالً من فئة عمرية تتكون من سنة واحدة إىل فئة عمرية تتكون
من خمس سنوات) ،أو حذف أحد أبعاد جدول متعدد األبعاد ،أو دمج جداول ذات ُبعد مشرتك.
موحدة ألوصاف الجداول أن تتيح ميزة هامة هي إمكانية
 345-1ومن شأن وجود لغة َّ
تبادل الجداول كمواد قابلة لتجهيز البيانات فيما بني املنظمات الوطنية والدولية .ومع ذلك،
وكما ذكرنا آنفاً ،فإن بعض الجداول اإلحصائية ال يمكن إدماجها بسهولة يف القالب الذي تحدده
األوساط الرسمية .ومن املهم التذكري يف هذا الصدد بأن الجداول اإلحصائية ال تكاد توجد عنارص
مشرتكة بينها وبني الهياكل املعروفة يف ال ُنظم الشائعة إلدارة قواعد البيانات باسم الجداول
العالقاتية.
 346-1ومع ذلك فإنه ينبغي للمكاتب اإلحصائية أن تكون عىل علم باإلمكانات التي
تتيحها لغة الرتقيم القابلة لالمتداد ( .)XMLوهذه ليست يف الواقع لغة يف حد ذاتها وإنما هي
نظام لغوي فوقي مص َّمم لالستخدام عىل اإلنرتنت .وباستعمال هذه اللغة يمكن للمستعملني
تحديد إشارات“أعالم” خاصة بهم لتمكينهم من هيكلة املعلومات داخل الوثيقة .لذلك تتيح
لغة  XMLإمكانية إعطاء وصف دقيق لجميع العنارص التي تشكل الجدول اإلحصائي :العنوان
والعنوان الفرعي ووحدات القياس واملؤرشات والقيم وال ُبعد الزمني والحوايش ،أي البيانات
الفوقية باختصار .وهناك حلول أخرى منها ( EDI/EDIFACTتبادل البيانات إلكرتونيا ً لإلدارة
والتجارة والنقل) وهي مجموعة من املعايري واألدلة والخطوط التوجيهية املتفق عليها دوليا ً
للتبادل اإللكرتوني للبيانات املهيكلة بني ُنظم املعلومات املحوسبة املستقلة.

(ج)

قواعد بيانات السالسل الزمنية واملؤرشات

 347-1يمكن أن تغطي قواعد البيانات أيضا ً أكثر من استقصاء ديمغرايف ،كما يمكن
إدماج نتائج التعداد يف مختلف مجموعات البيانات األخرى بما فيها نتائج التعدادات السابقة.
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وعند إعداد قواعد بيانات تهدف إىل خدمة مستعملني متغايرين ،ال بد من تناول مسألة املعاوضة
بني خيارات أساسية .فعىل سبيل املثال ينبغي ،من جهة ،أن يقترص عدد املتغريات عىل عدد
صغري قدر اإلمكان بغية جعل قاعدة البيانات سهلة االستعمال؛ ومن جهة أخرى أن تكون قاعدة
البيانات شاملة ما أمكن لتلبية االحتياجات عىل أوسع نطاق ممكن .وينبغي أن تشتمل مجموعة
بيانات املؤرشات املتعددة األغراض ،كحد أدنى ،عىل املتغريات التي تفيد يف طائفة واسعة من
التطبيقات ،واملتاحة باستمرار يف مختلف األزمنة واألمكنة ،وذات الخصائص املحدَّدة بوضوح.
ولدى إنشاء قاعدة بيانات من هذا النوع ،يوىص بعدم االقتصار عىل تخزين املؤرشات واملتغريات
الرئيسية ولكن يوىص بإدخال بعض األرقام األساسية أيضا ً (أرقام مطلقة أو بيانات أساسية)
كوسيلة لتوحيد إطار العمل اإلحصائي األسايس.
 348-1ويف األحوال املثالية ينبغي وجود نسق للتخزين ،مقبول بشكل عام ،يمكن أن
يحسن تبادل املعلومات بني املنتجني واملستعملني ،ولكن املشكلة الرئيسية هي أن السالسل عادة
ِّ
ما تحتوي عىل عدد من الخواص الوصفية التي لم يتم توحيدها بعد .لذلك فمن الرضوري لفهم
السالسل فهما ً جيدا ً وجود بيانات فوقية مثل الرمز الرئييس ،وتعريف املتغيرِّ  ،والتواتر ،ووحدة
املسجلة ،وسنة األساس (للمؤرش)
القياس ،واملجتمع اإلحصائي املشمول ،وعدد املصطلحات
َّ
والتنقيحات املستخدمة وما إىل ذلك.
 349-1وعالوة عىل ذلك يمكن الربط بني مختلف نماذج التجهيز سواء (املعدّة بنا ًء عىل
الطلب أو الوحدات التجارية) ،بما يتيح إجراء تنقيحات موسمية واستكمال واستيفاء البيانات،
ووضع النماذج ،وإضافة أو طرح إحدى السالسل إذا دعت الرضورة ،وهلم جرا .ذلك أن إمكانية
تحسن عرض
الترصف يف جداول البيانات وكذلك قدرات الرسم البياني والرسم الخرائطي،
ّ
البيانات وتحليلها إىل درجة كبرية.

(د)

قواعد بيانات الرسم البياني والرسم الخرائطي

 350-1تزداد فائدة قواعد البيانات زيادة عظيمة إذا ما ز ِّودت بقدرات إضافية عىل
َّ
يتمكن املستعملون ،يف أحسن الحاالت ،من القيام
الرسم البياني والرسم الخرائطي .وينبغي أن
بأنفسهم بإعداد الرسوم البيانية و/أو الخرائط املطلوبة ومن ثم طباعتها أو رسمها بيانيا ً
وإدماجها يف تقارير أو إتاحة الصور لغريهم من املستعملني.
 351-1وتقوم عدة منظمات للتعداد بإنتاج هذا النوع من املنتجات ،أحيانا ً بالتعاون
مع رشكة تجارية .ويحتاج معظم املستعملني إىل تلك البيانات يف مجاالت صغرية نسبيا ً ِّ
تركز
عىل أمور مثل ملكية املساكن أو املالمح التعليمية أو سوق العمل .ومع أن قاعدة البيانات قد
تكون مخصصة لتعداد واحد فإن وجود بعض املعلومات التاريخية يتيح للمستعملني مالحظة
االتجاهات السائدة عىل مر الزمن.
 352-1ويمكن أن تكون املعلومات الجزئية أو الكلية هي قاعدة تلك املنتجات الخاصة
بالنرش ،إال ّ أنه نظرا ً للمشاكل املتعلقة برسية املعلومات ،وكذلك العتبارات زيادة رسعة تجهيز
البيانات ،فإنه يجري تطبيق شكل ما من أشكال التجميع املسبق للبيانات ،مثالً باستخدام
خالصات للبيانات .ويمكن الجمع بني هذه الخالصات وبرمجيات الرسوم والخرائط ذات املنفعة
العامة .إالّ أن ذلك قد يؤدي إىل تقليص مجتمع مستعميل البيانات وقرصه عىل أولئك الذين لديهم
القدرة عىل أعمال التجهيز األكثر صعوبة .وتعترب إتاحة قاعدة بيانات للتعداد جنبا ً إىل جنب مع
إدماج محكم لقدرات الرسم البياني والرسم الخرائطي (وهي قدرات تنطوي عادة عىل وظيفة
تبويب) طريقة ممتازة لزيادة فعالية نرش معلومات التعداد .وينبغي أن يكون هذا املنتج سهل
االستعمال لكي يحقق نجاحا ً تجاريـاً.
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-3

 22لالطالع عىل مزيد من التفاصيل عن
ُنظم املعلومات الجغرافية انظر دليل
ُنظم املعلومات الجغرافية والخرائط
الرقمية ،دراسات يف الطرق ،العدد 79
(منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع:
.)00.XVII.12

ُنظم المعلومات الجغرافية

 353-1يمكن النظر إىل نظام املعلومات الجغرافية عىل أنه نظام من األجهزة والربمجيات
واإلجراءات مص َّمم لدعم حرص البيانات املستندة مكانيا ً وإدارتها وتجهيزها وتحليلها ونمذجتها
وعرضها  .22ومن الناحية العملية يمكن أن يرتاوح بني نظام مرفق حاسوبي مكتبي بسيط
للرسم الخرائطي وبني نظام معلومات جغرافية كامل قادر عىل حل املشاكل التخطيطية واإلدارية
املع َّقدة أو توفري قوائم بيانات تفصيلية مستندة جغرافياً .وقدرة هذا النظام عىل استخدام املكان
لدمج وتجهيز مجموعات بيانات مستمدَّة من مصادر متغايرة يمكن أن تعطي أهمية الستخدامه
يف التخطيط يف عملية التعداد نفسها وإدارتها .فهذا النظام يتيح مثالً إمكانية القيام بوظائف
االستكمال املكاني للبيانات اإلحصائية يف الحاالت التي تتغيرَّ فيها حدود وحدات املناطق بني
التعدادات .عىل أن إنشاء وتنفيذ هذا املستودع للبيانات املستندة جغرافيا ً مهمة غري يسرية اإلنجاز،
فضالً عن أن ال ُنظم املكتبية البسيطة للرسم الخرائطي التي تقوم بمهمة وضع خرائط مواضيعية
من قاعدة بيانات خرائط األساس واملؤرشات األساسية تلبي احتياجات معظم منظمات التعداد.
 354-1وال ينبغي النظر يف األخذ بتكنولوجيـا نظام املعلومات الجغرافيـة إال ّ يف حدود
ما هو متاح من املهارات واملوارد ،وأن يكون جزءًا أساسيا ً من األعمال العامة للجهاز اإلحصائي.
وينبغي السعي إىل ترتيبات للتعاون مع الوكاالت األخرى خاصة فيما يتعلق بحيازة بيانات
خرائط األساس وحفظ تلك البيانات ،وهي مهمة ليست من مسؤولية الجهاز اإلحصائي .وال
ينبغي لألجهزة اإلحصائية أن تميض يف إنشاء نظام املعلومات الجغرافية أو تنفيذه إال ّ يف الحاالت
التي يمكن لها إدامة ذلك النظام يف سنوات ما بعد التعدادات دون اعتماد عىل دعم خارجي.
 355-1ومع ذلك ففي إمكان املكاتب اإلحصائية أن تط ِّور تطبيقات نظام املعلومات
الجغرافية من البيانات السكانية وغريها من البيانات املسندة جغرافيا ً من مصادر أخرى
الستخدامها يف األشكال األكثر تقدما ً للتحليل املكاني .ويمكن املشاركة يف هذا العمل مع مؤسسات
أخرى ،كما يمكن إسناده بالكامل إىل متخصصني آخرين .ويف هذه الحالة يقترص دور مكتب
التعداد عىل إتاحة معلومات التعداد عىل املستوى املطلوب ويف النسق املطلوب لتلك ال ُنظم .وتتيح
مكاتب التعداد معلومات حيوية عن الظروف الديمغرافية الراهنة واتجاهات املستقبل لواضعي
السياسات يف عدة قطاعات منها الرعاية الصحية والتعليم وتخطيط املرافق والزراعة وإدارة
املوارد الطبيعية ،ويف كل هذه املجاالت ،يعترب وجود قواعد بيانات التعداد املستندة جغرافيا ً
عنرصا ً ال غنى عنه يف تسهيل استعمال املعلومات الجغرافية.
 356-1ويف هذا الصدد يالحظ أن نظام املعلومات الجغرافية قادر عىل تعيني حدود
جغرافية إضافية تتعدى الحدود املستعملة يف التعداد ،مثل املناطق التعليمية ومناطق مستجمعات
املياه ووحدات خدمات الكهرباء .وال بد من جمع هذه البيانات من أصغر وحدة جغرافية متاحة
يف بيانات التعداد (مثالً واجهات املباني ،أو املربعات الشبكية ،أو مناطق العد) .فإذا كانت منطقة
العد هي أصغر وحدة (كما هو الحال يف معظم البلدان النامية) فإن لهذه املعلومات آثارا ً هامة عىل
تحديد حدود مناطق العد .ومن شأن التعاون مع السلطات املسؤولة عن تلك الكيانات الجغرافية
قبل تحديد مناطق العد أن يتفادى كثريا ً من املشاكل يف املستقبل.
 357-1وبما أن نظام املعلومات الجغرافية هو تكنولوجيا معقدة نسبيا ً ويستهلك موارد
كبرية ،فينبغي إدخاله يف البلدان النامية بحرص وبالتدريج .وبدال ً من البدء عىل الفور باستخدام
تطبيقات هذا النظام عىل نطاق كامل ،قد ترى البلدان النامية أن تبدأ بتصميم بسيط ومتني يمكن
أن تفهمه وتأخذ به طائفة واسعة من املستعملني ،ويكون قابالً للنقل إىل مجموعة واسعة من
الحزم الربامجية ،ويكون مستقالً عن أي نظام معينَّ لألجهزة .ويمكن اتباع نظام هرمي يف تنفيذ
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نظام املعلومات الجغرافية يف البلدان النامية ،بحيث يستخدم مكتب اإلحصاء الوطني نظـامـا ً
تجاريـا ً متقدما ً ذا قدرات واسعة يف تناول كميات ضخمة من البيانات املكانية وتحليلها ،ثم
يتحقق التوزيع الواسع لقواعد البيانات بإعداد نسخة من قواعد البيانات املكتملة باستخدام نسق
يتفق مع برمجيات الرسم الخرائطي املنخفضة املستوى وتوزيعها بتكلفة منخفضة ،ومن خالل
نرش املعلومات الكلية يف نظام للمعلومات الجغرافية عىل الشبكة.

زاي  -نشر النتائج
 358-1ال يكتمل التعداد إالّ بإتاحة املعلومات التي تم جمعها إىل املستعملني يف شكل
يناسب احتياجهم .ويمكن نرش املعلومات يف جداول وتقارير للتوزيع العام أو إنتاجها يف شكل
جداول غري منشورة لتوزيع محدود أو اختزانها يف قاعدة بيانات وتقديمها عند الطلب ،أو نرشها
عىل الشبكة (ويف هذه الحالة ستكون متاحة ملستعميل الشبكة فقط).
 359-1وتخضع كل مواد النرش ملسائل (أ) ضبط النوعية( ،ب) احتمال الكشف عن
معلومات حول مجيب يمكن الكشف عن هويته( ،ج) حقوق النرش وامللكية .وعالوة عىل ذلك
أصبحت مسألة اسرتداد التكاليف مسألة مهمة لكثري من املنظمات اإلحصائية .ولكل واسطة من
وسائط النرش مزاياها وحدودها ،ويتوقف اختيار أي من هذه الوسائط أو بعضها عىل السياق،
وفئات املستعملني املستهدفني .ويف معظم الحاالت تك ِّمل هذه الطرق بعضها بعضا ً ويمكن أن
تكون وسيلة ف َّعالة للوصول إىل القطاعني العام والخاص.
 360-1وحني تتاح البيانات يف شكل إلكرتوني ينبغي إيالء اهتمام خاص لتزويد
املستعملني بوسائل سهلة الستعادة البيانات .وينبغي إتاحة خيارات الحصول عىل املعلومات
الفوقية والبيانات ذات الصلة يف نسق قيايس ( َنص  )ASCIIويف نسق يستعمل الفواصل يف التمييز
بني القيم ،وكذلك يف النسق الشائع يف قواعد البيانات وجداول البيانات لكي يتسنى اسرتجاعها
وتجهيزها بسهولة.
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نشر الجداول والتقارير المطبوعة

 361-1ال تزال الطريقة املفضلة يف معظم البلدان لنرش النتائج الرئيسية للتعداد هي
املنشـورات املطبـوعة .وهي تصل ،يف الوقت الحايل عىل األقل ،إىل أكرب قطاع من املسـتعملني
املحتملني للتعداد .ذلك أن الوثـائق الورقية ال تحتاج إىل أي معدات لدى املستعمِل أو برمجيات
أو مهارات فنية.
 362-1ومن املهم وضع خطط ورصد موارد كافية لتأمني نرش الجداول ذات االهتمام
الواسع .وينبغي عرض الجداول النهائية ورشوحاتها بطريقة تساعد عىل انتشارها واستعمالها
عىل نطاق واسع .وينبغي إبراز املعلومات عن كل تقسيم جغرايف أو إداري وتصنيفها حسب
املتغريات الديمغرافية املهمة .وينبغي أن تحتوي منشورات التعداد أيضا ً عىل معلومات عن
كيفية جمع البيانات وتجهيزها ونتائج دراسات التقييم املتاحة وتقييم لألهمية الفنية للنتائج
كاف من الخرائط يف نرشة نتائج التعداد للتعرف
املعروضة .وينبغي عالوة عىل ذلك توفري عد ٍد ٍ
عىل الوحدات الجغرافية املعروضة بياناتها.
 363-1ومن شأن استعمال برامج التبويب يف إعداد ناتج للنرش مبارشة أن يتيح
إدماج الطريقة التقليدية لنرش املعلومات اإلحصائية من خالل التقارير املطبوعة ،يف عملية
إنتاج اإلحصاءات ،بشكل أوثق وأقل تكلفة .وإذا كانت الربمجيات املستعملة للتبويب ال تستطيع
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إنتاج نواتج جاهزة للطباعة ،يمكن نقل امللفات التي تحتوي عىل جداول النواتج إىل وثيقة يمكن
تجميعها باستخدام الطباعة بالحاسوب املكتبي أو برمجيات تجهيز النصوص .وينبغي بقدر
اإلمكان تج ُّنب إعادة طباعة الجداول يدويا ً بعد إنتاجها منعا ً ألخطاء النقل والتأخريات.
 364-1أما اختيار طريقة الطباعة الفعلية فينطوي عىل معاوضة فيما بني النوعية
والتكلفة والرسعة .ويف العادة تتحقق أفضل النتائج بإرسال الوثائق يف نسق قابل للقراءة
بالحاسوب إىل مطبعة متخصصة .فهذا من شأنه أن يتيح تنضيدا ً عايل الجودة واستخدام األلوان
يف الطباعة .ويف املقابل يمكن تجهيز النسخة األصلية للطباعة يف مكتب اإلحصاء وإرسالها إىل
املطبعة بما يو ِّفر تكاليف إعداد النسخة للطباعة .وتوجد أيضا ُنظم للطباعة عالية الرسعة بتكلفة
معقولة يمكن إدارتها مبارشة عن طريق حواسيب مكتب اإلحصاء.
 365-1وينبغي أن ُت َحدَّد ُمسبقا ً التواريخ املستهدفة للنرش ،وتخطيط برامج التجهيز
والطباعة وفقا ً لذلك .وتوجد باإلضافة إىل الوسائل التقليدية للطباعة طرق مختلفة للنسخ تتسم
بالرسعة واالقتصاد والوضوح ،ويمكن أيضا ً البحث عن هذه الطرق.
 366-1ومن الوسائل األقل تكلفة بالنسبة للطباعة ،إعداد تقارير التعداد باستخدام
امليكروفورم (امليكروفيلم أو امليكروفيش) .وتتيح هذه التقنية توسيع برنامج النرش دون تح ُّمل
نفقات عالية .وعيب هذه الطريقة هو أن امليكروفورم يحتاج إىل معدات قراءة ،كما أن معظم
املستعملني ال يجدونها طريقة مريحة للعني .وقد تضاءل إىل ح ٍد كبري نرش مطبوعات التعداد عىل
امليكروفورم مع انتشار البدائل اإللكرتونية املوصوفة أعاله.
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النشر بالوسائط الحاسوبية

ُ 367-1ي ِّ
فضل أعداد متزايدة من املستعملني الوسائط املغناطيسية والضوئية املقروءة
بالحاسوب كوسيلة للنرش .وذلك أن البيانات املعدّة بهذا الشكل أقل تكلفة يف الحصول عليها
ونسخها وتخزينها .ثم إنها تكون جاهزة الستعمال الحاسوب يف التجهيز والتحليل .وهذه
الوسائل املغناطيسية هي يف العادة عبارة عن أقراص صغرية ،ولو أن هذه األقراص أصبح
استعمالها نادرا ً مع وصول تكنولوجيا األقراص املرتاصة ( ،)CD-ROMواألقراص املرتاصة
الرقمية ( )DVDللقراءة فقط .ومن عيوب األقراص العادية أنها ذات طاقة محدودة وأنها قابلة
للتلف ،وتحتاج لتخزين مناسب وتدوير لتج ُّنب زوال املغنطة وضياع املعلومات .أما األقراص
املرتاصة فذات قدرة تصل إىل  700ميجابايت واألقراص الضوئية املرتاصة تصل إىل  4.7إىل 17
جيجابايت.
 368-1وتوفر تكنولوجيات األقراص املرتاصة واألقراص الضوئية املرتاصة وسيطة
أفضل بكثري لتوزيع كميات كبرية من البيانات غري املع َّرضة لتغيريات كثرية أو تحديثات كثرية.
وهذه األقراص املرتاصة واألقراص الضوئية املرتاصة للقراءة فقط ذات سعة تخزينية كبرية جدا ً
وقوة تح ّمل كبرية ويمكن إنتاجها بتكلفة بسيطة .وملا كانت نتائج أي استقصاء إحصائي مثل
التعداد هي يف العادة نتائج نهائية فإن نرشها عىل وسيطة للقراءة فقط يعترب أمرا ً ُمرضياً.
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النشر على شبكة المعلومات

 369-1أكسبت الزيادة الهائلة يف أهمية شبكة اإلنرتنت والشبكة العاملية “الويب”
التوزيع املبارش عىل الخط لكل أنواع املعلومات زخما ً جديداً ،بما يف ذلك املعلومات اإلحصائية.
والنرش عىل الشبكة يو ّفر ميزات هامة منها الرسعة واملرونة والتكلفة .فاملعلومات متاحة للمستعمِل
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بمجرد أن يح ّملها مز ِّود املعلومات عىل خادوم الشبكة وإتاحتها للمستعملني .واملعلومات قد
تكون استاتيكية أو ديناميكية .وتقترص تكلفة املستعمل عىل نفقات االتصال مع خدمة اإلنرتنت
باإلضافة إىل أي رسوم يفرضها مز ّود البيانات .وال توجد تكاليف خاصة بالنرش أو التوزيع
للمواد املطبوعة أو أي تكاليف أخرى لدعم البيانات.
 370-1والنرش املبارش للبيانات عىل الشبكة كان شائعا ً لفرتة طويلة قبل أن تكتسب

اإلنرتنت هذا الشيوع .وكان الخيار األبسط املتاح للمنظمات اإلحصائية هو نظام لوحات اإلعالنات
( ،)BBSالذي حلّت محله اإلنرتنت واإلنرتانت إىل حد كبري .ويمكن استخدام نفس موقع الشبكة
لالتصاالت الداخلية ولالتصاالت الخارجية للمجتمع ،كما يمكن منح حق الدخول إىل الشبكة يف
بعض املناطق إىل مستعملني بعينهم فقط .ويمكن استخدام تدابري األمن مثل كلمة الرس وإعادة
ّ
املرخص لهم بالدخول إىل تلك املجاالت .إالَّ أن
النداء وغريها من أجل استبعاد املستعملني غري
ذلك محفوف باملخاطر ألن هواة العبث بالحاسوب من ذوي املعرفة قد يجدون الوسائل لتخطي
رسية .وهناك نظم من املعدات والربمجيات لوضع
العقبات والدخول إىل املواقع واملعلومات ال ّ
ً
حوائط فاصلة تح ّد من الدخول إىل الحاسوب أو الشبكة منعا لتسلل غري مرغوب فيه من مواقع
خارجية .وموقع مكتب التعداد عىل الشبكة هو بوابة الدخول الرئيسية ملستعميل اإلنرتنت للبحث
عن معلومات التعداد .ويوىص بعدم تخزين املعلومات الجزئية عىل موقع الشبكة املتاح الدخول
عليه للجمهور ،كما يوىص بعمل حائط فاصل قوي كطبقة أمان بني الشبكة املتاحة للجمهور
والشبكة العاملة ملكتب اإلحصاء .ذلك أن مواقع الشبكة الخاصة باإلدارات العامة تتعرض لهجوم
دائم من هواة العبث بالحواسيب ،ولذلك يجب اتخاذ إجراءات أمن قوية عند وضع املعلومات
عىل الشبكة .وينبغي توفري السند القانوني واملوارد الالزمة ألمن الشبكات ،رغم أنها مسألة ذات
طبيعة تقنية ،وأن تطلب مستويات اإلدارة العليا يف مكاتب التعداد تلك الحماية وتحصل عليها.
 371-1ويمكن استعمال موقع الشبكة الخاص بالتعداد إلتاحة املعلومات بمجرد
اإلذن بها ،وكذلك إلتاحة مختلف أشكال االتصاالت مع املستعملني .ومن هذه اإلمكانات طلب
املنشورات عىل الخط ،وحيِّز أو أكثر لتلقي األسئلة واإلجابة عليها باستخدام نفس الواسطة من
ِقبَل املختصني .ويمكن تخصيص منطقة من هذا النوع كمحفل للتعداد أو غرفة “دردشة”.
 372-1وتتيح املواقع عىل شبكة اإلنرتنت تطبيقات بوابات أو مداخل تتيح للمستعملني
تشغيل برامج خارجية عىل الحاسوب الذي يعمل عليه خادوم الشبكة .ويمكن إتاحة النفاذ
التفاعيل إىل منتجات التعداد للدخول عىل معظم أنواع قواعد البيانات ومنتجات التعداد ،بما يف
ذلك التقارير واملنشورات والجداول والخرائط والرسوم .ويمكن عىل سبيل املثال إتاحة قاعدة
بيانات لبيانات التعداد املج َّمعة للمناطق الصغرية ،أو قواعد بيانات جزئية يمكن للمستعملني
الدخول إليها بهذه الطريقة .وإذا كانت املعلومات املطلوبة ليست جاهزة ،يمكن للمستعمل أن
ُيدخل استفسارا ً يف نفس املوقع للحصول عىل النتائج التي تتفق مع احتياجاته واسرتجاعها.
ويمكن أن يتم ذلك عن طريق تقديم عيِّنات من البيانات الكلية للتعداد لفائدة املستعملني ،ونظام
تبويب تفاعيل .ويمكن للمسـتعملني حينئذ اختيار السجالت التي تتفق مع معالم معيَّنة من
قواعد البيانات تلك ،وحساب املعلومات اإلحصائية مثل الجداول املتقاطعة ثنائية األبعاد من
املتغيرّ ات األصلية أو املسجلة .إالّ أن تنفيذ الربنامج من ِقبَل مستعملني خارجيني يثري مسائل
رسية البيانات ،وهي مسائل تحتاج إىل حل .ويوىص ،العتبارات
هامة تتصل بالتكلفة والكفاءة و ّ
الكفاءة ،أن تكون املعلومات املقدّمة أو املطلوبة بشكل كثيف من ِقبَل املستعملني ملوقع التعداد
عىل الشبكة متاحة يف نسق غري قابل للتغيري ،وهذا أرسع يف التنزيل .أما السماح للمستعمل
باستخراج البيانات عىل الخط من قواعد البيانات عىل الشبكة ،وهي طريقة ديناميكية للدخول إىل
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معلومات التعداد ،فهي تستهلك قدرا ً أكرب من املوارد ويمكن أن تكون الخيار الثاني للمستعملني
الذين يحتاجون معلومات أكثر تفصيالً مما هو متاح عىل الصفحات الثابتة.
 373-1ومن طرق النرش اإللكرتوني األخرى ،وهي طريقة محدودة من حيث العمق
ولكنها واسعة من حيث النفاذ ،طريقة النص املرئي التليفزيوني .وهناك عدد كبري من املكاتب
اإلحصائية يخصص عىل أقنية تليفزيونية معيَّنة عددا ً من الصفحات من املعلومات الحقيقية
يمكن أن يصل إليها أي شخص لديه جهاز تليفزيون ذو قدرة عىل استقبال النصوص املرئية.
ومن جهة العالقات العامة تعترب هذه طريقة ممتـازة إلطالع جمهور واسع جدا ً عىل أعمال
املكتب اإلحصائي .وملا كان دافع الرضائب ما زال يم ِّول جانبا ً كبريا ً من تكاليف اإلحصاءات
الرسمية فإن هذا اعتبار ال ينبغي إهماله .وهناك وسائط إعالم أخرى تفيد يف نرش معلومات
املوجهة نحو قطاعات مختلفة من السكان .وتتيح وسائط اإلعالم العامة ،مثل اإلذاعة
التعداد
َّ
وبرامج التليفزيون والصحف واملؤتمرات الصحفية وغريها ،إمكانية الوصول إىل قطاعات من
السكان ال يتسنى الوصول إليها بغري ذلك.
 374-1وهناك ّ
حل هجني لنرش البيانات يجمع بني مزايا عدة ُنهُج ،وهو قيام جهاز
اإلحصاء أو التعداد بإتاحة البيانات األساسية للمستعملني عىل وسيطة قابلة للقراءة حاسوبياً،
وعادة عن طريق موقع عىل الشبكة أو وسيطة ضوئية ،ويمكن تقديم معلومات إضافية عن
أي من بروتوكوالت الشبكة الدولية ،مثل بروتوكول نقل امللفات ( .)FTPوتأخذ
طريق الهاتف أو ٍ
هذه املعلومات عادة شكل حزمة تحتوي عىل البيانات األساسية والبيانات الفوقية وعىل برمجية
لتص ُّفح البيانات .وقد تشمل البيانات األساسية السالسل الزمنية املوجودة ،وملفات التقارير
وما شابهها ،وكذلك خرائط البلد واملناطق ،التي يمكن استعمالها يف إنتاج خرائط مواضيعية
حسـب متغيرّ ات مختلفة .والخرائط التي تتاح للمستعملني من الجمهور قد ال تحتوي بالرضورة
عىل التفاصـيل الجغرافية التي تحتوي عليها الخرائط املستعملة يف مناطق العد .ويمكن تقديم
ُن َسـخ خفيفة من الخرائط عىل أي مسـتوى دون وطني الستعمال الجمهور ،وخرائط أكثر
تفصيالً وتعقيدا ً للمستعملني األقل عددا ً الذين يحتاجون بالفعل إىل مستوى أعىل من التفاصيل.
ولذلك من املهم أن تقدِّم املواقع عىل الشبكة تعليمات بشأن كيفية االتصال باملسؤولني عند الحاجة
إىل بيانات أكثر تفصيالً.
 375-1ويمكن منح إذن خاص لبعض املستعملني ،إذا كانت املعلومات اإلحصائية
املطلوبة لم تتح بعد عىل وسيطة التوزيع الفعلية ،مع رضورة التحقق من مؤهالتهم ووضع
الضوابط األمنية املطلوبة ،وذلك من أجل حماية مجاالت موقع اإلنرتنت الذي يتاح عليه معلومات
التعداد املستكملة .وملا كان منح اإلذن للمستعملني للدخول إىل املوارد عىل الشبكة يحتاج إىل
واع ووضع سياسة واضحة مقدما ً (بحيث ال يشوب الغموض معايري اتخاذ القرار بشأن
تخطيط ٍ
نصح بتوفري نظام تبويب
السماح بالدخول إىل البيانات) ،فال يوىص باتباع هذا النهج ،وإنما ُي َ
بيانات عىل الشبكة للمستعملني النهائيني من الخرباء.
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الخصوصية والسرية

 376-1تتيح جميع املعلومات املخ ّزنة يف قاعدة بيانات التعداد إنتاج جداول ال تقترص
عىل املناطق الصغرية جدا ً (مثل مناطق الع ّد أو القرية) وإنما تشمل جميع الوحدات الفردية
لتلك املناطق .لذلك ،وعند إنشاء قاعدة بيانات ،يجب أن يؤخذ يف الحسبان االعتبارات التقنية
وكذلك الحفاظ عىل سـ ّرية بيانـات األفراد وحمايتها ،وهو ما يجب أن يوضع يف االعتبار األول
يف تخطيط برنامج جمع البيانات وتجهيزها .ولذلك ال بد من حذف البيانات الجزئية مثل االسم
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والعنوان املحيل والخصائص التي تسمح بالتع ّرف عىل األفراد املستجيبني ،أو تغيري هذه البيانات
بشكل آخر.
 377-1ويجب توخي نفس القدر من الحرص إذا دعت الرضورة إىل بث معلومات من
االستبيانات األصلية (أي من عيّنة تمثيلية) الستخدامها من ِقبَل وكاالت ومعاهد بحثية تقوم
بدراسات خاصة خارج نطاق الربنامج املعتاد للتعداد .وقد أخذت هذه الرضورات يف التناقص
مع شيوع استعمال تكنولوجيا الحاسبات .ولكن إذا كان يف اإلمكان القيام بهذا اإلجراء بموجب
قانون التعداد فإنه ينبغي كفالة خصوصية الفرد وال ينبغي السماح بأي استثناء.
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قبول النتائج

 378-1من املهم يف البلدان التي ال تتوافر لديها سوى خربة سابقة محدودة يف التعداد
وال يوجد لديها نظام تسجيل مدني حسن األداء ،والتي ُتبنى بيانات السكان فيها إىل ح ٍد كبري
عىل أساس التقديرات؛ إبالغ املستعملني ،وال سـيما السلطات الحكومية ،بأن نتائج التعداد قد
تختلف عن تلك التقديرات ،وبيان سـبب هذه االختالفات .وقد تثار شكوك يف بعض الحاالت
يف نتائج التعداد وهي شـكوك ِّ
تركز عادة عىل مجموع سـكان البلد والتقسـيمات اإلدارية
الكبـرية أو املجموعات السكانية الفرعية ،وليس بالرضورة عىل مجموع بيانات التعداد املتصلة
بخصائص السكان أو عىل البيانات عن املناطق املحلية .ويف هذه الحاالت قد يكون من املمكن
أخذ هذه الشكوك يف االعتبار ،وذلك بتعديل برنامج تقييم التعداد أو إضافة تحفظات مناسبة
عىل نص تقارير التعداد أو يف حوايش الجداول .وعىل الرغم من ذلك يمكن أن تميض الحكومة
ُقدما ً يف تجهيز بيانات التعداد ونرشها لألغراض الرسمية .ويف كل الحاالت ينبغي بذل كل جهد
ممكن لتجهيز بيانات التعداد بالكامل وتقييمها واستخدام أكرب عدد ممكن من جداول التعداد
بشكل مفيد.

حاء  -تقييم النتائج
-1

الغرض من تقييم التعداد

 379-1تتسم نوعية بيانات تعداد السكان واملساكن بأهمية كبرية ألسباب عديدة ،منها
بناء الثقة لدى الجمهور وزيادة فهمه للنظام اإلحصائي الوطني .والغرض من تقييم التعداد
هو إعطاء املستعملني مستوى من الثقة يف استعمال بيانات التعداد وتوضيح األخطاء يف نتائج
التعداد .ولذلك من املهم اختيار الطريقة املناسبة إلرسال تلك الرسائل إىل الجماعات املهتمة.
 380-1ومن املسلّم به عموما ً أن تعداد السكان ال يبلغ الكمال ،وأنه قد تقع فيه أخطاء
صنّف األخطاء يف نتائج التعداد يف فئتني كبريتني هما :أخطاء
يف جميع مراحل عمليات التعداد .و ُت َ
التغطية وأخطاء املحتوى .وتنتج أخطاء التغطية عن نقص أو تكرار تسجيل بعض األشخاص
أو وحدات املساكن أثناء عملية العد يف التعداد .ومن مصادر أخطاء التغطية :الخرائط أو قوائم
مناطق الع ّد غري الكاملة أو غري الدقيقة ،وعدم قيام العدادين بالع ّد الفردي لجميع الوحدات يف
املناطق املخصصة لهم ،وتكرار العدّ ،واألشخاص الذين ال يسمحون لسبب أو آلخر بإدخالهم يف
عملية العدّ ،والخطأ يف معاملة فئات معيّنة من األشخاص مثل الزائرين أو األجانب غري املقيمني،
وفقدان سجالت التعداد أو تلفها بعد العدّ ،وما إىل ذلك .أما أخطاء املحتوى فهي األخطاء الناتجة
عن اإلبالغ غري الصحيح أو التسجيل غري الصحيح لخصائص األفراد واألرس املعيشية والوحدات
السكنية يف أثناء التعداد .وقد تنتج أخطاء املحتوى عن عدم صياغة األسئلة أو التعليمات بشكل
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واضح أو عن أخطاء يقوم بها العدَّاد يف توجيه األسئلة ،أو عدم قدرة الشخص املجيب عىل اإلجابة
عىل بنود معيّنة أو عدم فهمه لها ،وعن التبليغ الخاطئ عن عمد ،واألخطاء الناتجة عند اإلجابة
بالوكالة ،وأخطاء الرتميز أو إدخال البيانات وما إىل ذلك.
 381-1وقد أدركت بلدان كثرية الحاجة إىل تقييم النوعية العامة لنتائج تعداداتها
واستخدمت طرقا ً متعددة لتقييم درجة التغطية يف تعدادها ،ولتقييم أنواع معيّنة من أخطاء
املضمون .غري أنه ينبغي أيضا ً أن يتض ّمن التقييم الشامل تقدير مدى نجاح عمليات التعداد يف
كل مرحلة من مراحله بما يف ذلك األنشطة األخرى مثل حملة التعريف بالتعداد .وعليه ينبغي أن
ّ
ويركز
تضمن البلدان أن يتناول الجهد املبذول لتقييم تعداداتها عملية التعداد ونتائجه كذلك.
هذا الفرع عىل تقييم النتائج ،ويرد مزيد من التوصيات املتعلقة بضبط وتقييم نوعية عمليات
التعداد يف الفرع املتعلق بربنامج ضبط النوعية وتحسينها (الفقرات  228-1إىل .)277-1
 382-1وينبغي تصميم جهود التقييم التي ّ
تركز عىل نتائج التعداد بشكل يحقق
هدفا ً أو أكثر من األهداف الرئيسية التالية ،وهي :أوالً ،موافاة املستعملني ببعض من مقاييس
نوعية بيانات التعدادات ملساعدتهم يف تفسري النتائج ،وثانياً ،القيام قدر اإلمكان عمليا ً بتحديد
أنواع األخطاء ومصادرها من أجل املساعدة يف تخطيط عمليات التعداد القائمة ،وثالثاً ،أن يكون
التقييم بمثابة أساس لوضع أفضل تقدير لتجميعات التعداد ،مثل املجموع الكيل للسكان ،أو
توفري نتائج التعداد املن ّقحة التي تأخذ يف االعتبار األخطاء التي يتم تحديدها .وهناك عدد من
الطرق ،تجري مناقشتها يف الفقرات التالية ،إلجراء تقييم التعداد .وقد تستخدم البلدان مزيجا ً
من تلك الطرق لخدمة أهدافها املختلفة.
 383-1وينبغي أن تضم النرشة النهائية لنتائج التعداد تقديرا ً ألخطاء التغطية،
مشفوعا ً ببيان كامل للطرق املستخدمة يف تقييم شمول البيانات ،وينبغي أيضا ً أن تو ّفر النرشة
لل ُق َّراء توجيهات بشأن الطريقة التي يمكنهم اتباعها الستخدام نتائج التقييم .ومن املستحسن
كذلك أن تقدِّم النرشة قدر اإلمكان تقييما ً لنوعية املعلومات عن كل موضوع وآثار إجراءات
التنقيح و/أو االحتساب املستخدَمة.
 384-1وباستخدام برامج التنقيح الحاسوبية يمكن إجراء فحوص عىل أساس املقارنة
بني بيانات السجالت (مثل االستعاضة عن القيم املفقودة باالستناد إىل واح ٍد أو أكثر من البنود عىل
وسعت هذه الربمجيات
أسـاس املعلومات املُبلّغ عنها عن أشخاص آخرين أو بنود أخرى) .وقد ّ
من نطاق ونوعية عملية التنقيح فيما يتعلق بتصويب عدم اتساق البيانات واالحتساب اللذين
يمكن إجراؤهما يف تعداد السكان .وإذا ما تم إجراء أي احتساب ينبغي أن يصف تقرير التعداد
املواضيع املشمولة والطرق املستخدَمة وعدد الحاالت املعنية.
 385-1وال ينبغي أن ِّ
تؤخر عملية تقييم التعداد إصدار النتائج الرئيسية للتعداد يف
أقرب فرصة .ويمكن إصدار تقييمات شمول بيانات التعداد ودقتها بعد إصدار النتائج األ ّولية
للتعداد.
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طرق تقييم التعداد

 386-1يتوقف اختيار طرق التقييم التي تستع َمل؛ عىل الهدف من التقييم .وتعتمد
أهداف التقييم عىل خربة جهاز التعداد الوطني فيما يتعلق باألخطاء السابقة واملتوقعة ،وعىل
اهتمامات املستعملني والجمهور ،وعىل املوارد التقنية واملالية املتاحة للتقييم .وينبغي اتخاذ قرار
بشأن ما إذا كان املطلوب هو قياس أخطاء التغطية أو أخطاء املضمون أو كليهما .وعالوة عىل
ذلك ينبغي أن يؤخذ يف الحسبان إجمايل الخطأ وصايف الخطأ عند وضع خطة التقييم عموماً.
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ويع َّرف إجمايل خطأ التغطية يف التعداد بأنه مجموع األشخاص الذين جرى حذفهم أو تكرر
عدّهم أو تم عدهم بطريقة خاطئة .أما صايف خطأ التغطية فيأخذ يف االعتبار التقديرات املنقوصة
بسبب الحذف والتقديرات الزائدة بسبب تكرار التسجيل أو الذين شملهم الع ّد بطريق الخطأ.
وحني يزيد مجموع الحذف يف الع ّد عىل مجموع التكرار يف الع ّد والخطأ يف الع ّد كما هو الحال يف
معظم البلدان ،يقال إن هناك عدّا ً ناقصا ً صافياً ،وإالّ ينشأ ع ّد زائد .كذلك ينبغي أن تؤخذ أخطاء
املضمون اإلجمالية والصافية يف االعتبار يف تصميم التقييم.
 387-1وهناك طرق عديدة لتقييم أخطاء التغطية واملضمون يف التعداد ،منها تقنيات
بسيطة لضمان النوعية مثل فحوص االتساق الداخيل .ومن التقنيات املفيدة يف هذا الصدد مقارنة
نتائج مصادر البيانات األخرى بما فيها التعداد السابق وعمليات مسح األرس املعيشية الجارية
والسجالت اإلدارية .ويمكن إجراء هذه املقارنات بصورة إجمالية ،أي بمقارنة التقديرات اإلجمالية
من مصدرين (صايف الخطأ فقط) .ويمكن أيضا ً استخدام طريقة بديلة هي فحص السجالت
بحيث تجري مضاهاة سجالت التعداد الفردية بالسجالت املتاحة من مصادر أخرى واختبار
بنود معيّنة من بنود املعلومات من ناحية الد ّقة .ويمكن تقدير األخطاء اإلجمالية والصافية من
واقع فحص السجالت ،وقد تنطوي هذه العملية عىل تسوية للفروق ميدانيا ً وهي عملية مكلّفة
ال يمكن التغايض عنها .وهناك عامل مهم وإن كان ُمع َّقدا ً يف استعمال فحص السجالت وهو
رضورة إجراء مضاهاة دقيقة .ومن املهم جدا ً إجراء تخطيط دقيق لهذا الجانب ،ألن هذه العملية
قد تستغرق وقتا ً طويالً وتكلفة كبرية .ومن الجدير بالذكر أن فحوص السجالت هي أنسب
استخداما ً يف دراسة تغطية قطاعات سكانية معيَّنة ،مثل األطفال الذين تكون سجالت والدتهم
كاملة ،ألن فحوص السجالت تقترص ،بحكم طبيعتها ،عىل الجماعات السكانية الفرعية التي
تتوافر بشأنها سجالت دقيقة وكاملة.
 388-1وهناك طريقتان تتسمان بأهمية كبرية لتقييم بيانات التعداد ،وهما التحليل
الديمغرايف ودراسات املسح بعد العدّ  23وستناقشهما الفقرات التالية.
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ُ 389-1يعتَرب التحليل الديمغرايف منهجية قوية لتقييم نوعية التعداد .وتوىص البلدان
باستعمال التحليل الديمغرايف كجزء من منهجية التقييم الشامل للتعداد .وقد تم تطوير مجموعة
كبرية من التقنيات الديمغرافية وجاري استعمالها ،وهي ترتاوح بني الفحص البرصي لبيانات
التعداد والتحليل املقا َرن لتوزيعني اثنني من توزيعات أعمار التعداد .ومن اإلجراءات األساسية
لتقييم نوعية التعداد فيما يتعلق ببيانات العمر والجنس إجراء تحليل بياني للهرم السكاني.
ومن القياسات املفيدة لالتساق الداخيل لبيانات التعداد ما يسمى بالتكويم العمري ،أو نزوع
املجيبني إىل اإلبالغ عن رقم معينّ يف الخانة األخرية للعمر ،وكذلك نسب اإلناث إىل الذكور
حسب الفئة العمرية ،وبعض املؤرشات املتعلقة ببيانات العمر والجنس ،بما فيها مؤرش األمم
املتحدة لدقة نسبة العمر إىل الجنس ،وهو مؤرش يقدِّم تحليالً لنسبة العمر إىل الجنس بمالحظة
االنحرافات املشاهدة بالفعل لنسب العمر إىل نوع الجنس عن االنحرافات املتوقعة لكل فئة من
فئات الخمس سنوات العمرية ،ثم تُجمَع النتائج يف نتيجة واحدة  .24وهناك مؤرشان تلخيصيان
آخران هما مؤرش ويبل ( )Whipple’s Indexومؤرش ماير املختلط (،)Myer’s Blended Index
اللذان ُيستخدمان يف قياس التكويم العمري.
 390-1و ُتستخدَم نظرية املجتمع السكاني املستقر أيضا ً لتقييم نوعية توزيعات
التعداد حسب العمر والجنس .وتقوم هذه النظرية عىل أساس قياس التوزيع املبلّغ عنه حسب

23

يالحَ ظ أن تعريف دراسات املسح بعد
الع ّد ،ألغراض هذا املنشور ،هو أنها
عملية مسح تقييمي بعد الع ّد.

 24انظر طرق تقييم نوعية البيانات
األساسية لتقديرات السكان :الدليل
الثاني (منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.)E.56.XIII.2 :
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 25ترد املنهجيات التفصيلية ،بما يف
ذلك اإلجراءات املرحلية لتطبيق
كل التقنيات الديمغرافية املذكورة
أعاله ،وغريها ،يف الفصل  5من تقييم
تعدادات السكان واملساكن،
(Evaluating Censuses of Population
( ،)and Housingواشنطن العاصمة،
وزارة التجارة يف الواليات املتحدة
األمريكية ،مكتب التعداد.)1985 ،
وترد يف نفس الفصل أمثلة عددية عىل
تطبيق هذه التقنيات يف بلدان نامية
كثرية .واملنشور بكامله مفيد أيضا ً
كمرجع لتقييم التعدادات عموماً.

العمر والجنس استنادا ً إىل تو ُّزع سكاني مستقر يتم اختياره بعناية .وتتجىل فائدة هذه النظرية
يف أن الشـرطني املفترَ ضني بموجب هذا النموذج ،وهما ثبات معدل الخصـوبة وثبـات معدل
الوفـاة أو تناقص معدل الوفاة مؤخراً ،هما رشطان مستوفان يف عدد من البلدان .وإن كانت
االنخفاضات األخرية يف معدل الخصوبة يف بلد ما تجعل هذه التقنية أقل فائدة كأداة تقييم ألنها
حساسة من ناحية التغيرُّ يف معدالت الخصوبة.
ّ
 391-1وال تستطيع الطرق املذكورة أعاله ،عىل ما لها من فائدة يف توفري تقييم عام
لنوعية التعداد ،أن تميِّز بني مصادر الخطأ يف التعداد من حيث اإلسهام النسبي لخطأ التغطية
الناقصة (أو التغطية الزائدة) أو لخطأ املضمون .ويمكن الحصول عىل معلومات أفضل عن
أخطاء التغطية من خالل التحليل الديمغرايف عن طريق التحليل املقا َرن للبيانات املستمدة من
تعدادات متتالية ،و ُتستخدَم فيها أربع طرق.
 392-1هذه الطرق هي( :أ) اشتقاق تقدير سكاني متو ّقع لعدد السكان يأخذ يف االعتبار
السجالت الحيوية للمواليد والوفيات وصايف عدد املهاجرين ما بني التعدادات ،ومقارنتها ببيانات
التعداد األخري( ،ب) إسقاطات السكان القائمة عىل أساس نتائج التعداد السابق إضافة إىل البيانات
الواردة من مصادر مختلفة عن الخصوبة والوفيات والهجرة ،ومقارنة التقديرات املسقطة بنتائج
التعداد الجديد (طريقة األجيال)( ،ج) مقارنة التوزعات العمرية لتعدادين استنادا ً إىل معدالت
البقاء لألجيال املتماثلة ما بني التعدادين( ،د) تقديرات عوامل تصحيح التغطية باستخدام طرق
االنحدار لجعل النتائج العمرية املستمدة من التعدادين متساوقة (طريقة انحدار البقاء عىل قيد
الحياة لألجيال املتماثلة)  .25ومن الجدير بالذكر أنه يتعينَّ عىل األرجح قرص الطريقتني األوليني
عىل دراسات تقييم التغطية عىل الصعيد الوطني ،خاصة يف البلدان التي ال تتوافر لديها بيانات
دون وطنية جيدة عن الهجرة.
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الدراسات االستقصائية بعد الع ّد

 393-1يمكن تعريف الدراسات االستقصائية بعد الع ّد بأنها إعادة ع ّد كاملة لعينة
تمثيلية من مجتمع التعداد ،ومضاهاة كل فرد تم عده يف مسح ما بعد الع ّد باملعلومات املسجلة
يف عملية الع ّد األساسية .ويمكن تلخيص أهداف دراسات املسح بعد العد عىل النحو التايل:
(أ) تقييم درجة التغطية أثناء عملية العد في التعداد؛
(ب) دراسة آثار أي نقص في التغطية ،إن وُجد ،على فائدة بيانات التعداد؛
(ج) الحصول على معلومات تفيد في تصميم التعدادات وعمليات المسح المقبلة؛
(د) دراسة خصائص األشخاص الذين يمكن أن يكون الع ّد األول قد تجاوزهم.
ومسح ما بعد الع ّد هو نوع خاص من االستقصاءات مصمم لقياس خطأ التغطية و/أو خطأ
المضمون ،وقد استخدِم بفعالية في مجموعة كبيرة من البلدان في العقود األخيرة.
 394-1ومع أن دراسات املسح بعد الع ّد يمكن تصميمها من أجل توفري تقييم شامل
لخطأ التغطية وخطأ املضمون ،وال سيما حني يكملها ويتكامل معها تحليل ديمغرايف تفصييل
لنوعية التعداد ،فإن منهجية إجراء مسح بعد الع ّد بطريقة سليمة هي منهجية معقدة ،ولذلك
يجب عىل البلدان أن تزن بدقة املتطلبات التقنية الكبرية والتكاليف التي يقتضيها إجراء مسح
ناجح بعد العدّ ،وأن تضع بيانا ً واضحا ً ألهداف هذا العد قبل اتخاذ قرار بإجرائه .والتخطيط
املُسبَق الدقيق أمر له أهمية حاسمة .ومن أجل سالمة هذا املسح ال بد من إجرائه يف إطار عدد
معني من الضوابط العملية واإلحصائية .ومن بني هذه الضوابط رضورة أن يكون إجراء املسح
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يف غضون بضعة أشهر من انتهاء التعداد حتى ال يرتتب عىل التغيريات السكانية الطبيعية (من
ُّ
وتعثر ذاكرة بعض املجيبني تعقيدات كبرية يف إجراء هذا املسح.
والدات ووفيات وهجرة)
 395-1وقد تتطلب منهجية إجراء مسح ما بعد الع ّد األخذ بطريقة النظام املفرد أو
النظام املزدوج يف التقدير من أجل تقدير املجموع الكيل “الحقيقي” للسكان ،ومن ثم لتقدير
خطأ التغطية الذي عادة ما يكون عدّا ً ناقصاً .وإذا ما اس ُتخدِم التقدير بطريقة النظام املزدوج
فإن الخاصية األساسية لتصميم هذا املسح هي استقالل مسح ما بعد العد عن التعداد األصيل.
ويعني االستقالل وجود مالمح عديدة يصعب يف املمارسة العملية األخذ بها ،بما يف ذلك استعمال
إطار إحصائي للمعاينة يف مسح ما بعد الع ّد ليست له صلة بعملية التعداد ،وكذلك هيئة من
العدَّادين والعاملني امليدانيني اآلخرين مختلفة عن هيئة عاميل التعداد ،وإدارة تنظيمية للمسح
تكون تحت اإلرشاف العام لشخص غري مدير التعداد .وحني ال يكون يف اإلمكان تحقيق االستقالل
الكايف ،فقد يكون من املفيد استخدام تصميم للمسح يقوم عىل إجراءات النظام املفرد .وعىل الرغم
من أن إطار املعاينة يقوم آنذاك عىل أساس التعداد ،وأن مدير التعداد هو الذي يدير مسح ما
بعد العدّ ،فإن هذه املنهجية ما زالت تفرتض بأن املسح ،بما لديه من عدّادين أفضل تدريباً،
وإجراءات ميدانية أكثر تركيزاً ،يو ّفر نتائج تفوق نتائج التعداد .ومع ذلك فإن هذه الطريقة ،عىل
خالف نهج النظام املزدوج ،ال يمكن أن تكشف عن األشخاص الذين لم تجر تغطيتهم يف التعداد
ويف املسـح ،ومن ثم فإن درجة التغطية الناقصـة تبدو عادة أقل من حقيقتها عند استخدام
مسح ما بعد الع ّد بالنظام املفرد.
 396-1والخاصية األساسية الثانية لتصميم وتنفيذ مسح ما بعد العدّ ،برصف النظر
ع ّما إذا كان التقدير باستخدام النظام املفرد أو املزدوج ،تتصل باملضاهاة والتسوية .إذ يجب أن
تكون مضاهاة سجل األفراد أو األرس املعيشية يف مسح ما بعد العد مع السجل املناظر للتعداد
عملية ذات نوعية عالية لكي ال تؤدي عدم الدقة يف مسح ما بعد العد ذاته إىل تقويض فعيل لتقدير
التغطية الناقصة .وتزداد صعوبة املضاهاة بشكل خاص يف البلدان التي تتطابق فيها كثري من
األلقاب أو أسماء األرس ،والتي ال توجد فيها عناوين شوارع محددة بوضوح .وينطوي جزء من
عملية املضاهاة يف العادة عىل زيارة ميدانية لتسوية الفروق بني التعداد ومسح ما بعد الع ّد سوا ًء
من حيث التغطية أو املضمون .وتضيف التسوية بالطبع بعدا ً آخر يتمثل يف التكلفة والتعقيد
ألنها تتطلب زيارة ميدانية ثانية ألغراض تتعلق باملسح.
 397-1وأوىل الخطوات وأكثرها أهمية يف التخطيط للمسح هي تحديد أهداف املسح
تحديدا ً واضحا .ويمكن أن تكون من بني هذه األهداف تقدير خطأ التغطية عىل الصعيد الوطني،
وتقدير خطأ التغطية عىل صعيد أهم املناطق دون الوطنية أو الفئات السكانية الفرعية وتحديد
مستوى الدقة لكل منها ،و/أو قياس خطأ املضمون لبنود معيّنة يف التعداد.
 398-1وكما أسلفنا فإن تصميم مسح ما بعد العد هو عملية مع ّقدة .وهناك بدائل
مختلفة تتوقف يف املقام األول عىل ما إذا كان سيستخدَم يف املسح النظام املفرد أو املزدوج
مفصلة جدا ً لتصميم مسح ما بعد الع ّد
للتقدير .ويوجد عدد من املراجع املمتازة تقدّم إجراءات
ّ
والرشوط التي يمكن أو ينبغي يف إطارها النظر فيها .26
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المسح بإعادة المقابلة

صمم مسح ما بعد العد أحيانا ً لقياس خطأ املضمون وحده ،و ُيعرف يف هذه
ُ 399-1ي َ
الحالة عادة باملسح بإعادة املقابلة .وللمسح بإعادة املقابلة ذي التصميم الجيد ميزة هامة هي
أن النتائج تكون أدق من نتائج التعداد ألن العملية أصغر بكثري ويمكن ضبطها بفعالية أكرب.

 26ترد أكثر املواد شموال ً يف الفصل 2
من تقييم تعدادات السكان واملساكن
(Evaluating Censuses of Population
( )and Housingواشنطن العاصمة،
وزارة التجارة يف الواليات املتحدة
األمريكية ،مكتب التعداد ،)1985
أما املستجدات يف تقدير حجم السكان
ونموهم بالنظام املزدوج
(Developments in Dual System
Estimation of Population Size and

 ،)Growthالذي حرره:ك.كروسكي،
(ألربتا ،كندا ،مطبعة جامعة ألربتا،
 ،)1978فيوىص به أيضا ً بقوة لعرض
استخدام مسح ما بعد الع ّد يف تقييم
التعداد .ومما له أهمية خاصة يف ذلك
املنشور :إ .ماركس “دور التقدير
بالنظام املزدوج يف تقييم التعداد”،
الفصل  ،10و إ .ماركس وج .رمفورد
“مسح ما بعد الع ّد لعام  1974يف
ليربيا :نهج جديد” ،الفصل  ،11وس.
سكوت “مشكلة االستقالل ومسائل
أخرى” ،الفصل .12
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ويمكن الحصول عىل تقديرات تح ُّيز اإلجابة النسبي من املسح بإعادة املقابلة الذي يعتَرب عموما ً
(وليس التعداد) هو املقياس يف هذا املجال ،باعتبار أن املسح ،بما يتوافر له من أشخاص أفضل
خربة يف املقابلة وإجراءات أكثر تركيزا ً يف املسح ،يؤتي نتائج أفضل.
 400-1وكجزء من تصميم بعض عمليات املسح بعد العد يجري اختيار عيّنة من األحياء
أو صفوف املنازل أو مناطق العد يف التعداد األصيل وزيارتها مرة أخرى ألغراض مسح ما بعد
العدّ .ومن ناحية املنهجية يعترب هذا تقنية إلعادة املقابلة تفيد يف قياس خطأ املضمون كما يعترب
عنرصا ً مفيدا ً يف التصميم ألن عملية املضاهاة بني سجالت املسح والتعداد تكون يف هذه الحالة
أبسط بكثري .وعند استخدام هذه التقنية أيضا ً يف تقدير خطأ التغطية يف التعداد يتعينّ استخدام
منهجية التقدير بطريقة النظام املفرد ألن مسح ما بعد الع ّد ليس مستقالً عن التعداد.

طاء  -تحليل النتائج
 401-1من أجل إتاحة أوىف استخدام ممكن لنتائج التعداد من جانب السلطات
الحكومية الوطنية واملحلية والباحثني األكاديميني وغريهم ،من املستصوب وضع برنامج شامل
ومنسق لدراسات تحليلية تتألف من مراحل تمتد عىل مدى عدة سنوات .ومن شأن هذا الربنامج
ّ
أن يعمل عىل تخصيص الجهود واملوارد بطريقة تلبي بصورة كافية احتياجات التخطيط الهامة،
وتتجنَّب ازدواجية الجهد البحثي ،وتتقيد باألولويات قدر اإلمكان .ويف هذه الدراسات ال ينبغي
النظر يف بيانات التعداد الراهن وحدها ولكن ينبغي النظر فيها بعد استكمالها ببيانات ذات صلة
من مصادر أخرى ومن تعدادات سابقة ،من أجل الحصول عىل سياق أوسع وتحسني التقديرات
وتحديد االتجاهات.
 402-1وتختلف الدراسات التحليلية التي تدخل يف هذا الربنامج باختالف احتياجات
البلد وظروفه .ويمكن أن يتض َّمن الربنامج خالصات وصفية للنتائج ،وتحليالت لنتائج التعداد
من منطلق السياسة العامة ،ودراسات تحليلية تفصيلية لجانب أو أكثر من جوانب الحالة
الديمغرافية واالجتماعية يف البلد .ويمكن أن يقوم ببعض هذه الدراسات الجهاز القائم بالتعداد
نفسه ،لكن هناك دراسات أخرى ،وال سيما التي تستغرق وقتا ً طويالً ،يمكن القيام بها بفعالية
أكرب بالتعاون مع املنظمات البحثية األخرى .ويف كل الحاالت يستحسن دعوة أخصائيني من
مكاتب حكومية أخرى وخرباء من خارج الحكومة للمشاركة يف وضع برنامج الدراسات .ومن
الطبيعي أن يقوم هؤالء بدور مهم يف تنفيذ مختلف أجزاء الربنامج التحلييل.
 403-1ومن الجوانب الهامة التي ينبغي أخذها يف االعتبار عند وضع برنامج التحليل
إمكانية استخدام نتائج التعداد يف تحقيق غايات وأهداف السياسات واالسرتاتيجيات الخاصة
بالسـكان واملسـتوطنات البرشية وسائر السـياسات واالسـرتاتيجيات عىل املستويني الوطني
واملحيل ،ويف استخدام املوارد املتاحة عىل نحو ف َّعال من أجل تحسني األحوال يف هذه املجاالت.
ولهذا الغرض من الرضوري تحليل نتائج تعدادات السكان واملساكن يف سياق املعلومات األخرى
املتاحة حتى يتحقق نهج متكامل إزاء حلول املشاكل املتعلقة بالسكان واملستوطنات البرشية
واملشاكل املماثلة.
 404-1وينبغي أن يكون مكتب التعداد الدائم هو مكان اإليداع الرئييس الذي تودع
فيه كل نتائج التعداد ،وبهذا تتوافر له املعلومات الالزمة إلجراء دراسات مقا َرنة تستكشف
االتجاهات البعيدة املدى يف الظواهر املطلوب دراستها ،ومع ذلك ،ومن أجل تيسري قيام اآلخرين

تخطيط تعدادات السكان واملساكن وتنظيمها وإدارتها

بأوىف استخدام ممكن لنتائج التعداد ،ينبغي تحديد أماكن إيداع فرعية تقوم بخدمة مختلف
مجموعات املستعملني الفنية أو الجغرافية.
ّ
تشـكل جزءًا من برنامج التعداد عموما ً ينبغي
 405-1وعالوة عىل الدراسـات التي
تشجيع املنظمات البحثية أو الجامعات أو الخرباء اآلخرين عىل القيام ،بمبادرة ذاتية ،بتحليالت
إضافية.

ياء -

التسجيل والنشر المنهجيان لخبرات التعداد

 406-1يوىص بأن يقوم كل بلد بإعداد تقرير منهجي وإداري ،ونرشه إن أمكن ،يحتوي
عىل نماذج من استبيانات واستمارات التعداد والتعليمات املتعلقة بالع ّد ومعلومات تفصيلية عن
تكلفة التعداد وتنفيذ ميزانيته ،وكذلك معلومات عن الطريقة التي ُخ ّطط بها للتعداد والتي ُن ّظم
التعداد وأُجري بها ،واملشاكل الهامة املنهجية وغري املنهجية التي جرت مواجهتها يف شتى مراحل
الربنامج ،والنقاط التي ينبغي أخذها بعني االعتبار يف التعدادات التي ستجرى يف املستقبل .ومن
األهمية بمكان أن يكون التقرير شامالً قدر املستطاع ليغطي كل مراحل وجوانب التخطيط
للتعداد وعملياته ،بما يف ذلك العمل امليداني ،والتجهيز ،والتحليل ،والنرش ،والتقييم وما إىل ذلك.
ومن شأن هذا التقرير أن يساعد مستعميل نتائج التعداد يف تقييم البيانات وتفسريها وأن يسهّل
التخطيط السليم لربامج جمع البيانات يف املستقبل ،بما يف ذلك تعدادات السكان واملساكن.
 407-1وال شك يف أن الخربات املرتاكمة من التعدادات السابقة تو ّفر عونا ً كبريا ً للتحضري
لتعداد جديد .ونظرا ً إىل املدة التي تنقيض بني أي تعدادين ،واحتمال حدوث تغيرُّ ات يف كبار
املوظفني ،حتى يف املكتب الدائم للتعداد ،فسيكون من املجدي أ َّيما جدوى تجميع سجالت كاملة
عن منهجية كل تعداد ،وتقييم التقنيات املستخدمة ،وإعداد سجالت تفصيلية للتكاليف وتنفيذ
ميزانية التعداد .وينبغي تنظيم هذه السجالت بطريقة تكفل العثور بيرس عىل املعلومات املتعلقة
بأي جانب من جوانب عملية التعداد (لالطالع عىل املعلومات الالزمة املتعلقة بالتكاليف واملوارد
انظر الفقرة  .)90-1وهكذا سيكون من شأن وضع برنامج إلدارة املعارف يف مكتب التعداد
وتنفيذ ذلك الربنامج أن يفيد يف وجود سبب منطقي وطريقة كفوءة لنمذجة تدفقات املعلومات
ومراكز املسؤولية ،ووضع خريطة للعمليات املتصلة بتنفيذ التعداد .وتفيد أدوات إدارة املعرفة
وتقنياتها يف الحفاظ عىل الذاكرة املؤسسية بطريقة موثقة حتى يمكن االستفادة من الدروس
املستفادة يف املايض يف تحقيق إدارة أفضل لتخطيط التعداد القادم وتنفيذه.
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الفصل الرابع

استخدام املعاينة يف تعدادات السكان واملساكن

 408-1للمعاينة دور كبري يف تعدادات السكان و/أو املساكن .فمن ناحية يمكن أن
تكون املعاينة جزءًا ال يتجزأ من التخطيط وجمع البيانات والعمليات وتحليل التعداد وتقييمه،
ومن ناحية أخرى يمكن أن يكون التعداد بمثابة إطار للمعاينة الستخدامه يف عمليات املسح
الالحقة بالعيِّنة أو يف برامج الدراسات االستقصائية.
 409-1ونورد فيما ييل الجوانب املهمة الستخدام املعاينة يف عمليات التعداد ،وذلك
يف ثالثة فروع :يتناول الفرع األول سمات العمليات املقبولة للمعاينة ،ويتناول الفرع الثاني
املعاينة كجزء ال يتجزأ من التعداد ،ويتناول الفرع الثالث استعمال التعداد كإطار لعمليات املسح
الالحقة بالعيِّنة.

ألف  -سمات العمليات المقبولة للمعاينة
-1

الدقة والضبط

 410-1يستلزم استخدام املعاينة يف أي تعداد إدراك مدى الدقة املطلوبة يف تقدير
العينات .وكلما ارتفع مستوى الدقة ازدادت العيّنة حجما ً و/أو تعقيداً ،وازدادت بالتايل التكلفة.
وينبغي التمييز بني دقة العيّنة ودقة القيمة .فدقة العيِّنة يمكن أن تقاس بالخطأ املعياري (الذي
يقيس حجم الخطأ الذي ُيعزى إىل املعاينة مقارنا ً بإجراء ع ّد كامل يجري يف ظل نفس الظروف
العامة لالستقصاء) ،أما دقة القيمة فتقاس بالفارق بني القيمة الحقيقية (غري املعروفة عادة)
والقيمة التي يتم الحصول عليها من االستقصاء ،سوا ًء عىل أساس العيّنة أو عىل أساس الع ّد
الكامل.
 411-1وينبغي أن تستفيد طرق املعاينة املستخدمة يف إجراء التعداد ،باستثناء
االختبارات األ ّولية ،من العينات االحتمالية ،بدال ً من الطريقة التقديرية أو الهادفة أو غري ذلك من
الطرق غري العلمية .وحتى يكون تنفيذ خطة املعاينة عىل أساس العينات االحتمالية ناجحاً ،من
الرضوري توخي الدقة يف اتباع إجراءات اختيار العينة الـ ُمص ّممة علمياً .ويجب أن ِّ
تمكن إجراءات
املعاينة من تخصيص احتمالية موجبة معروفة لالختيار لكل وحدة يف املجتمع اإلحصائي .ويجب
أن يكون مقلوب االحتماالت قابالً للحساب من أجل استخدامها يف تقدير قيم املجتمع اإلحصائي
وقياس مدى دقة التقديرات (أي خطأ املعاينة) .ويجب أن تكون إجراءات االختيار مطابقة
للتصميم حتى تكون االنحرافات عن املعايري أو التعليمات املحدّدة يف أدنى الحدود.
 412-1وبديهي أن النتائج التقديرية القائمة عىل أساس العيّنات تتأثر بأخطاء املعاينة
باإلضافة إىل أنواع من األخطاء األخرى غري أخطاء املعاينة ،وهي أخطاء تظهر أيضا ً يف عملية الع ّد
الكامل .إال َّ أن صغر حجم العملية التي تقوم عىل أساس العيّنة قد ّ
يمكن من استخدام أشخاص
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أكثر كفاءة يقومون باملقابلة ،يكونون قادرين عىل وضع وتوجيه أسئلة تعطي تفاصيل أكثر
وتقلل من أخطاء االستجابة .ونتيجة لذلك يحتمل أن تكون األخطاء غري أخطاء املعاينة ،التي
تؤثر عىل دقة التقديرات ،أقل منها يف مسح العيّنة الحسن التنظيم منه يف طريقة الع ّد الكامل.
 413-1وحني ُتستخدم املعاينة يف جمع بيانات التعداد ،يجب اتخاذ الرتتيبات الالزمة
لحساب تقديرات خطأ املعاينة (التباينات) ،وذلك عىل األقل فيما يتعلق بالبنود الرئيسية ذات
األهمية .ومع أنه يمكن استخدام مجموعة متنوعة من األساليب لتقدير التباينات ،فإن األسلوب
الذي يعتمد ينبغي أن يكون متفقا ً تماما ً مع التصميم الفعيل املستخدَم للعيّنة.
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موارد التعداد

 414-1يعني التخطيط الف َّعال لعمليات أخذ العيّنة ،إىل ح ٍد كبري ،االستخدام الحكيم
ملعارف الخرباء واملعدات املتاحة يف البلد .إذ تختلف خطط املعاينة التي تهدف إىل تحقيق نفس
الهدف من بلد إىل آخر باختالف نوعية موارد التعداد وحجمها .وحني يخطط لعملية معاينة
كجزء من جهود التعداد ،من املهم أن تؤخذ عنارص التكلفة واإلدارة الكفؤة يف االعتبار.
 415-1وتتسم مسألة التكلفة يف عملية املعاينة بأهمية حاسمة ،وقد تكون التكلفة هي
السبب يف قرار عدم جمع نفس املعلومات عن طريق الع ّد الكامل منذ البداية .وهناك عوامل
مختلفة تحكم تكلفة املعاينة ،ومن الرضوري النظر فيها بشكل ثاقب قبل اتخاذ قرار بإجراء
خطة معاينة مع الع ّد الكامل .ومن العوامل املهمة عىل سبيل املثال حجم العيّنة وصعوبتها،
ويتحكم فيهما الهدف من املسح واإلجراءات التي تعترب أكفأ من غريها.
 416-1ويجب إجراء عمليات املعاينة تحت إرشاف خبري إحصائي مختص عىل دراية
كاملة بنظرية املعاينة وبالتحليل اإلحصائي من بيانات العيّنة وبالخطوات العملية للقيام بمسح
بالعيّنة يف امليدان .واالستعانة بخربة الخبري اإلحصائي يف العينة ال غنى عنها يف جميع مراحل
عمليات املعاينة ابتداء من التخطيط وتصميم العيّنة إىل التقدير وحساب الفروق.
 417-1وللتأكد من أن اختيار العيّنة يتم وفقا ً للتصميم بشكل دقيق ،ولتفادي أي
إمكانية لوجود تح ُّيز يف اختيار العيّنة ،يوىص بقوة بأن يتم االختيار الفعيل لوحدات العيّنة إما يف
املكتب الرئييس أو يف املكاتب اإلقليمية تحت اإلرشاف املبارش لخبري إحصائي يف املعاينة.

باء -

المعاينة كجزء ال يتجزأ من التعداد

 418-1يمكن للبلد ،حسب نوع املشاكل التي يراد تناولها ،النظر يف تطبيق أساليب
املعاينة يف مرحلة أو أكثر من مراحل تعداد السكان التالية :اختبار إجراءات التعداد ،وجمع
البيانات (عادة) عن موضوع من املواضيع إضافة إىل املواضيع التي تستلزم تغطية شاملة،
وعمليات التدقيق امليداني بعد العدّ ،وضبط النوعية يف تجهيز البيانات ،والتبويب املسبق لبعض
املواضيع ،والتجهيز النهائي والتبويب .وفيما ييل مناقشة لكل مرحلة.
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اختبارات إجراءات التعداد

 419-1كثريا ً ما ينطوي تخطيط مختلف مراحل التعداد عىل االختيار من بني إجراءات
بديلة متعددة .وتتيح االختبارات التي تجري عىل أساس العيّنة أفضل ُسبل لتحديد اإلجراءات
البديلة من أجل استخدامها ،كما تيسرّ نتائج تلك االختبارات تخصيص موارد التعداد املتاحة عىل
أفضل وجه ممكن.

استخدام المعاينة في تعدادات السكان والمساكن

 420-1وتتوقف طبيعة ومدى اختبارات التعداد عىل املعلومات املتاحة من التعدادات
السابقة أو املصادر األخرى ،فإذا كانت ال تتوافر إحصاءات سابقة للمساكن يف البلد ،عىل سبيل
املثال ،قد يلزم إجراء مسح أ ّويل من أجل إجراء تقييم ُمسبق للمشاكل العملية التي قد تنشأ،
بما يف ذلك تحديد مواضيع اإلسكان املراد شمولها يف التعداد.
 421-1وال يحتاج األمر عادة يف إجراء اختبارات التعداد إىل عيّنات احتمالية ،ذلك أنه
نظرا ً ألن الغرض من معظم اختبارات التعداد األ ّولية واالختبارات السابقة للتعداد هو الحكم
عىل الجدوى العملية ملسار مقرتح للتعداد الرئييس ،وليس وضع تقديرات سكانية ،فإنه يمكن
ّ
ويفضل عموما ً يف اختبار الجدوى هذا،
عادة استخدام العيّنات الهادفة إلجراء هذه االختبارات.
ً
االختيار الهادف ملنطقة جغرافية أو بضع مناطق جغرافية .والعيّنات الهادفة مفيدة أيضا بوجه
خاص عندما يكون من الرضوري اختبار استبيانات وأساليب التعداد يف مناطق ذات ظروف
صعبة للغاية .ومن جهة أخرى فعندما تكون هناك حاجة ملقاييس ك ّمية عامة من أجل مقارنة
مدى كفاءة إجراءات معيّنة (مثالً عند بحث األخطاء املتوقعة يف األجوبة والناشئة عن نظم ع ّد
مختلفة) فيجب يف هذه الحالة استخدام إجراءات املعاينة العشوائية.
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جمع بيانات عن مواضيع بخالف المواضيع التي تستلزم تغطية شاملة

 422-1نظرا ً
لتوسع االحتياجات يف معظم البلدان إىل بيانات ديمغرافية مستفيضة
ّ
وموثوقة ،أصبح استخدام أسلوب املعاينة جزءًا فعاال ً من حيث التكلفة يف سياق إجراء التعداد.
ويزداد استخدام املعاينة لتوسيع نطاق التعداد عن طريق طرح عدد من األسئلة عىل عيّنة
محدودة من السكان واألرس املعيشية .وبفضل استخدام املعاينة يصبح من اليسري الحصول
بدرجة مقبولة من الدقة عىل بيانات تمس الحاجة إليها عندما يكون الحصول عليها عىل أساس
الع ّد الكامل متعذرا ً بسبب عاميل الوقت الالزم والتكلفة.
 423-1بيد أنه من املهم مراعاة املتطلبات القانونية يف بعض البلدان التي قد تستلزم
جمع بعض املعلومات عىل أساس الع ّد الكامل .فقوانني كثري من البلدان تنص عىل إجراء عمليات
ع ّد كامل للسكان يف أوقات معيّنة ،أو تربط بعض الرتتيبات السياسية أو اإلدارية بنتائج معيّنة
من عملية الع ّد الكامل للسكان .فتوزيع املقاعد يف الجهاز الترشيعي عىل التقسيمات اإلدارية
املدنية يف البلد ،عىل سبيل املثال ،كثريا ً ما يتوقف عىل عدد األشخاص املعدودين بالفعل لكل
تقسيم إداري .والبيانات الالزمة لهذا الغرض ولألغراض املماثلة ال يمكن جمعها عن طريق
املعاينة.
 424-1ويمكن الحصول عىل معلومات التعداد التي ُتج َمع من عيّنة واحدة فقط من
السكان و/أو الوحدات السكنية بإحدى طريقتني :الطريقة األوىل هي االختيار املسبق ملجموعة
فرعية منتظمة من األرس املعيشية املشمولة بالتعداد لتتسلّم ما يسمى باالستمارة “الطويلة”،
مفصلة بشأن جميع املواضيع .وهذه املجموعة الفرعية
أي استمارة التعداد التي تتض ّمن أسئلة
ّ
املنتظمة املختارة لتسلّم االستمارة الطويلة يمكن أن تمثّل ،عىل سبيل املثال 1 ،من  4أو  1من 5
أو  1من  10من األرس املعيشية املشمولة بالتعداد ،حسب االحتياجات من املسح بالعينة ،التي
تراعي بدورها اعتبارات التكلفة والضبط .وبموجب مخطط املعاينة هذا ،تتلقى جميع األرس
املعيشة األخرى يف التعداد استمارة قصرية تحتوي فقط عىل األسئلة املقصودة بالتغطية الشاملة.
وتوىص البلدان التي تختار هذه الطريقة بأن يقوم األخصائيون املرشفون يف التعداد ،يف موقع
مركزي ،بعملية االختيار الـ ُمسبق لعيّنات األرس املعيشية التي تتلقى االستمارة الطويلة ،ألنه
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تبينّ أنه عندما يقوم العدّادون أنفسهم بتحديد عيّنات األرس املعيشية ،فإن النتائج غالبا ً ما تكون
متحيِّزة.
 425-1أما الطريقة الثانية التي ُتستخدَم غالبا ً يف املعاينة ،فتنطوي عىل تحديد عيّنة
من مناطق الع ّد لتتلقى االستمارة الطويلة .وبموجب هذه الطريقة تتسلّم كل األرس املعيشية يف
مناطق الع ّد املحدّدة االستمارة الطويلة وتتلقى كل األرس املعيشية يف بقية املناطق االستمارة
القصرية .وميزة الطريقة األوىل عىل الثانية هي أن ضبط نتائج العيّنات يكون أفضل يف الطريقة
األوىل ،ألن آثار التجميع تزيد من التباين الناتج عن املعاينة عندما ُتستخدَم مناطق ع ّد كاملة
كوحدات ألخذ العيّنات .ومن جهة أخرى فإن ميزة الطريقة الثانية هي أنه يمكن تدريب العدّادين
بسهولة أكثر ألن األمر ال يحتاج إالّ تدريب مجموعة واحدة عىل استعمال االستمارة الطويلة
وتدريب بقية املجموعات عىل االستمارة القصرية.
توجه إىل جميع األشخاص ال يثري
 426-1ومن املهم التأكد من أن طرح األسئلة التي ال ّ
مسائل قانونية أو إدارية أو حتى سياسية ،نظرا ً ألن تقديم املعلومات للتعداد مطلوب بموجب
القانون وكثريا ً ما ُتف َرض عقوبات عىل رفض تقديم تلك املعلومات.
 427-1ويتوقف مدى مالءمة طرح أسئلة معيّنة يف الع ّد بالعيّنة عىل مدى الدقة املطلوبة
للنتائج بالنسبة للمناطق الصغرية ،واملجموعات السكانية الصغرية ،وعىل تكاليف الع ّد التي
تنطوي عليها العملية.
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دراسات المسح بعد الع ّد والتدقيقات الميدانية

 428-1من املعترَ ف به عموماً ،كما سبق بيانه يف الفرع املتعلق بتقييم نتائج التعداد ،أن
إجراء التعداد عملية ال تبلغ الكمال ،وأن األخطاء فيها محتملة بل وأكيدة .ومن الطرق ذات الفائدة
الكبرية يف تقييم نتائج التعداد ،والتي ورد بيانها يف ذلك الفرع ،استخدام استقصاءات التقييم
بعد العدّ .ومن املهم إجراء عملية تدقيق مستقلة للنوعية ،مثل إجراء دراسة استقصائية (مسح)
بعد التعداد للتأكد من الع ّد الذي جرى يف التعداد .ومن املهم بطبيعة الحال ،عند استخدام مسح
ما بعد التعداد للتأكد من نتائج التعداد ،أن يكون تصميم املسح قائما ً عىل أساس طرق معاينة
احتمالية سليمة.
 429-1ويجب يف تصميم العيّنات لغرض مسح ما بعد التعداد أن تراعى عىل النحو
الواجب أهداف القياس التي تسعى إليها دراسة التقييم ،ومن هذه األهداف عاد ًة الحاجة إىل
تقدير التغطية الناقصة للتعداد بدرجة من املوثوقية .وفضالً عن ذلك فقد تكون تقديرات
التغطية الناقصة رضورية ملناطق جغرافية مثل الواليات أو املحافظات ،واملدن الكربى ،للمقارنة
بني املناطق الحرضية والريفية وما إىل ذلك .وتؤثر هذه املتطلبات أيضا ً إىل ح ٍد كبري يف تصميم
العيّنات لعملية املسح بعد التعداد نظرا ً ألن حجم العيّنات الالزم يزداد كثريا ً عندما تكون هناك
حاجة لتقديرات التغطية دون الوطنية (أو التغطية الناقصة) .ومن املهم يف تصميم عمليات
املسح التقييمي بعد العدّ:
(أ) أن تكون المدة بين التعداد والمسح في أضيق الحدود تفاديا ً ألخطاء إعادة الزيارة
قدر اإلمكان؛
(ب) ال بد أن يكون المسح مستقالً عن التعداد .ويجب أالّ يكون القائمون بالمقابلة في
المسـح على علم بمعلومات التعداد عن المناطق التي يعملون فيها ،ألن معرفتهم
باإلجابات التي أُدلي بها في التعداد تجعلهم يميلون إلى تأكيد ما ورد في سجالت
التعداد؛
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(ج) ومن أجل الحفاظ على استقاللية المسح يجب القيام بعمليات جمع وتجهيز
المعلومات بشكل منفصل تماما ً عن عمليات جمع وتجهيز بيانات التعداد؛
(د) وينبغي استخدام نظام التقدير المزدوج ،ألنه يفترض أن المسح ما هو إال ّ عملية
ع ّد جديدة مستقلة ،وليست عملية ع ّد من نوعية أفضل (أو تتسم بالكمال) أكثر من
التعداد؛
(هـ) ينبغي مضاهاة أفراد األسرة المعيشية التي تمت مقابلتها في المسح بالعدد الوارد
في التعداد في كل حالة على حدة للتأكد من أنه تم شمولهم في التعداد؛
(و) يجب وضع قاعدة في المسح بالنسبة للذين ينتقلون بين يوم التعداد وتاريخ
المقابلة في المسح .وعلى سبيل المثال يمكن أن تكون العيّنة المستقلة هي أولئك
الذين كانوا مقيمين في منطقة العينة يوم التعداد ،وبذلك تشمل الذين انتقلوا إلى
خارج المنطقة.
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برامج ضبط النوعية وتحسينها

 430-1يمكن استخدام املعاينة ،كما ذكرنا آنفاً ،بشكل ف ّعال لقياس نوعية العديد من
مراحل التعداد وضبطها (انظر الفقرات  228 - 1إىل  .)277 - 1وتبدأ إجراءات ضبط النوعية
بالعمليات السابقة عىل الع ّد (تصميم االستبيان واالختبارات األ ّولية) وتستمر خالل مراحل الع ّد
وما بعد العدّ .وتشمل مراحل ما بعد العدّ ،عىل الخصوص ،تنقيح االستبيان وترميزه وإدخال
البيانات والتبويب .وحتى إذا كان عدد سكان البلد متوسط الحجم ،فإن هذه العملية تنطوي عىل
ماليني االستبيانات.
 431-1وينبغي بذل كل جهد ممكن لإلبقاء عىل خصائص العمليات بسيطة قدر
اإلمكان .وبوجه عام ّ
يفضل استخدام نهج نمطي لالختيار مع بدايات عشوائية عىل استخدام نمط
عشوائي .ويجب أن تكون مقاييس النوعية قابلة للتك ُّيف مع النظم البسيطة لحفظ السجالت.
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التبويب ُ
المس َبق للمواضيع المختارة

 432-1إن إجراء تعداد وطني كامل مهمة ضخمة ،وقد تنقيض عدة أشهر أو حتى عدة
سنوات قبل نرش بعض الجداول .ولذلك فمن الطبيعي أن تنظر بعض البلدان ،وال سيما البلدان
ذات الحجم الكبري جدا ً من السكان ،يف إعداد جداول أ ّولية مسبقة كوسيلة تكفل توافر البيانات
الرئيسية وتوزيعها يف وقت مناسب .ويمكن االستفادة من املعاينة يف تلبية حاجة البلدان التي
تق ّرر إعداد جداول مسبقة.
 433-1ومع ذلك فإن إعداد جداول مسبقة باستعمال طرق املعاينة له مساوئ معيَّنة.
فمن أجل إعداد النتائج النهائية ال بد من إدماج وحدات العيّنة مع وحدات التبويب لغري العيّنة،
وذلك من شأنه أن يزيد الوقت اإلجمايل للتبويب لبيانات التعداد ومن ثم من التكلفة .ومن
الرضوري اتخاذ احتياطات من أجل تقييم التأثري الذي يمكن أن يتسبب عن ذلك يف إعداد النتائج
رض للمسائل املتعلقة باالختالفات بني التبويبات
النهائية .وعالوة عىل ذلك ال بد من إيجاد ح ٍل ُم ٍ
املسبقة (التي هي تقديـرات عىل أسـاس العيّنة) والتبويبات النهائية (وهي بيانات كاملة بالنسبة
لبعض املواضيع ،وتقديرات بالنسبة ملواضيع أخرى مأخوذة من عيّنة االستمارة الطويلة) ،وأن
تكون هذه الحلول مفهومة للمستعملني .وأخريا ً فقد تناقصت يف السنوات األخرية الحاجة إىل
إعداد جداول شاملة متقدمة نظرا ً إىل أن االنتشار الواسع الستعمال الحواسيب الصغرية أدّى إىل
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تقليل الوقت الالزم لتجهيز بيانات التعداد يف كثري من البلدان .ويف هذه الظروف فإن البلدان
الكبرية جدا ً التي تتوقع عمليات مط ّولة من تجهيز البيانات هي التي تحتاج عىل األرجح إىل برامج
تبويب متقدمة.
 434-1وعند استخدام املعاينة كجزء أصيل من عملية الع ّد الكامل من أجل الحصول
عىل معلومات عن مجموعة فرعية من املواضيع ،كما ذكرنا آنفاً ،يمكن استخدام نفس عينة
الوحدات (األشخاص أو األرس املعيشية أو مناطق العدّ) كعينة إلعداد الجداول املسبقة للتعداد
ذاته .ويمكن أن تكون خطة املعاينة هذه ،إذا أُحسِ ن تصميمها من أجل الحصول عىل معلومات
إضافية للتعداد بحسب الوحدات اإلدارية الصغرية ،فرصة ممتازة للحصول بشكل مريح عىل
جداول مسبقة لنفس الوحدات اإلدارية.
 435-1وحتى يف الحاالت التي ال ُتستع َمل فيها املعاينة يف الع ّد الفعيل ،يمكن بشكل
دقيق نسبيا ً تحقيق تصميم بالعيّنة للجداول املسبقة ألن استمارات التعداد الكاملة تو ّفر إطارا ً
للمعاينة يمكن استخدامه يف اختيار العيّنة التي تستعمل من أجل إعداد النتائج املسبقة.
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التجهيز النهائي والتبويب

 436-1من أوجه الصعوبة الرئيسية أمام التجهيز والتبويب الكاملني لجميع املعلومات
التي يتم جمعها يف تعداد السكان و/أو املساكن طول الوقت الذي تستغرقه العملية وتكلفتها.
ولذلك قد يقرر البلد استخدام ُنظم تجهيز بيانات التعداد واملسح ،أو التجهيز املتكامل بالحواسيب
الصغرية ،كربامج للتجهيز والتبويب تو ّفر تبويبا ً كامالً ملجموعة من البنود األساسية ،مثل البنود
املوجودة عىل االستمارة القصرية (للبلدان التي تستخدم املعاينة لبنود االستمارة الطويلة) ،بينما
تقوم بتجهيز خصائص معيّنة أخرى وتبويبها عىل أساس العيّنة فقط .وعالوة عىل ذلك ينبغي
للبلدان أن تواكب أحدث التكنولوجيات املستخدمة يف تجهيز البيانات وتبويبها.
 437-1ولدى النظر يف ما إذا ما كان من املستصوب استخدام املعاينة يف عمليات التجهيز
النهائي للبيانات يمكن أيضا ً أن تؤخذ االعتبارات التالية يف الحسبان :أن للسكان واملساكن
خصائص معيّنة ال توجد حاجة إىل معلومات بشأنها إال َّ بالنسبة للمناطق الكبرية وللبلد ككل؛
ومن شأن املعاينة أن تتيح إعداد جداول تفصيلية للمناطق الكبرية ،مع أخطاء للمعاينة بسيطة
نسبياً ،بتكلفة أقل كثريا ً ويف وقت أقرص مما يستدعيه التبويب عىل أساس كامل .ومع ذلك ،وبما
أن من أغراض التعداد خدمة املصالح املحلية ،فإن إمكانية استخدام املعاينة تتحدّد وفقا ً لحجم
أصغر املحليات التي يمكن إنتاج جداول منفصلة لها يعتَ َمد عليها.

جيم  -التعداد كأساس لعمليات المسح التالية بالمعاينة أو لبرامج
الدراسات االستقصائية
 438-1من العنارص األسـاسية لتصـميم العيّنة االحتمالية وجود إطار كامل ودقيق
وحديث للمعاينة .وإطار املعاينة هو قائمة بجميع الوحدات يف املجتمع اإلحصائي (أو معظمها).
ويمكن أن يكون إطار املعاينة عبارة عن قائمة باملناطق الصغرية .ويمكن أيضا ً أن يكون قائمة
باملباني أو األرس املعيشية أو األفراد .ويمكن استخدام التعداد يف وضع أي من نوعي إطار املعاينة
أو كليهما ،والواقع أن معظم البلدان تستخدم التعداد يف هذا الغرض .وإطار التعداد هو يف الغالب
األعم نقطة االنطالق يف تصميم مسح األرس املعيشية بالعيّنة .ومن املهم مالحظة أن التعداد الذي
تميض عليه فرتة من الوقت ،حتى بعد ميض سنة أو سنتني يف البلدان التي يحدث فيها تغيرُّ ات
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رسيعة أو نمو رسيع ،قد ال يصلح كإطار للمسح بالعيّنة .ويف هذه الحاالت يكون من الرضوري
تحديث إطار التعداد بأعمال ميدانية جارية قبل استخدامه إطارا ً ملسح بالعيّنة لألرس املعيشية.
 439-1ومن املهم إيالء اهتمام جدّي يف مرحلة التخطيط للتعداد لهيكل التعداد ،ألنه
سوف ُيستخدَم يف املستقبل كإطار للمسح بالعيّنة .ولذلك ينبغي االهتمام باملتطلبات املذكورة
أعاله ،أي الدقة والشمول والحداثة .وهذا يعني عىل سبيل املثال االهتمام بتقسيم البلد بكامله إىل
مناطق ع ّد والتأكد من أن كل رقعة أرضية تنتمي إىل منطقة ع ّد واحدة فقط .ومناطق الع ّد مهمة
من حيث الحجم سوا ًء للتعداد يف حد ذاته أو لالستعماالت الالحقة كمصدر محتمل للمعاينة
من أجل دراسات املسح ،ولذا ينبغي ملخططي التعداد إيالء هذا العنرص الهام ما يستحقه من
اهتمام.
 440-1وللخرائط واملعلومات املستمدة من التعدادات السابقة فيما يتعلق باملناطق
الصغرية الحجم أهمية بالغة فيما يتصل بوضع خطة جيدة للمعاينة .وللخرائط قيمة خاصة إذا
كانت تبينِّ دون لبس حدود املناطق الصغرية التي يمكن استعمالها كوحدات أ ّولية أو ثانوية يف
املعاينة .كما أن األعداد الخاصة بالسكان واألرس املعيشية يف مناطق العدّ ،املستمدة من التعداد،
هي أيضا ً عنرص عظيم الفائدة يف تخطيط تصميم مسح ما بعد التعداد .و ُتستع َمل هذه املعلومات
غالبا ً يف تحديد مقاييـس الحجم التي يتم عىل أساسها اختيار وحدات املعاينة للمرحلة األوىل
أو الثانية ،أو املساعدة يف مختلف خطط التقسيم الطبقي للعيِّنة .وكانت نظرية املعاينة وطرق
املعاينة ِّ
تركز يف مراحلها األوىل عىل ُحسن التصميم وما يتصل به من تقنيات التقدير ملجاميع
السكان أو متوسطاتها .ولذلك ُيعتَ َقد بشكل عام أنه إذا كان التعداد الذي يغطي جميع السكان
واملناطق السكنية ،يو ِّفر معلومات إحصائية عىل أساس منتظم عن املناطق الصغرية والفئات
الفرعية من السكان ،فإن العينات ذات الحجم الكبري يمكن أن ُتعتَبرَ مصدرا ً للحصول عىل نتائج
مشابهة ملواضيع االستمارة الطويلة.
 441-1إالَّ أنه قد نشأت يف الفرتة األخرية طرق تحليل لبيانات املسح تأخذ يف االعتبار
صعوبة تصميم العيِّنة (أخطاء املعاينة وغري أخطاء املعاينة) .ولذلك ،ومع أن عملية املسح بالعيِّنة،
إذا اس ُتخ ِد َمت بمفردها ،ال تستطيع توفري بيانات عن املناطق الصغرية أو الفئات السكانية
الصغرية ،فإنه يمكن استخدامها باالقرتان مع التعداد فيما يخص مواضيع معيَّنة .فعىل سبيل
املسجلة عن كل فرد من السكان ،وهي املجاميع التي ُتستخدَم غالبا ً
املثال فإن مجاميع املتغيرِّ ات
َّ
ً
حساس أو كمتغريات مستقلة
يف تقسيم مناطق الع ّد إىل طبقات ،يمكن استخدامها أيضا كمقياس ّ
املسجلة للعينات فقط وللمناطق
يف ضبط النماذج واستخدامها يف تقدير تجميعات املتغريات
ّ
الصغرية غري الداخلة يف العيِّنة .عىل أن مستعميل املعلومات يجب أن يكونوا عىل علم بذلك عند
نرش النتائج التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة .وهناك تقنيات أخرى اس ُتخدِمت يف بعض
عمليات التعداد يف التحقق من املعلومات ألغراض التماسك الداخيل للمعلومات ،ويف بعض ُنهُج
االحتساب للمعلومات الناقصة أو غري املتسقة.
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وحدات الع ّد ومكانه وتوقيته يف تعدادات
السكان واملساكن
ألف  -وحدات الع ّد
 442-1ملا كان الع ّد الفردي هو من الجوانب األساسية لتعداد السكان واملساكن ،فإن
الوضوح حول وحدة الع ّد هو عنرص أسايس يف التخطيط للتعداد .ويف حالة تعداد السكان يكون
الفرد هو الوحدة األساسية للعدّ .وهناك إطاران عامان يتم من خاللهما تحديد األفراد وهما( :أ)
األرس املعيشية ،و (ب) املؤسسات التي تعترب مجموعة فرعية من أماكن السكن الجماعية .واألرسة
املعيشية هي إطار عام يتم من خالله تحديد معظم األفراد ،ألن معظم السكان يعيشون يف أرس
معيشية ،كذلك فإن األرسة املعيشية هي وحدة ع ّد يف حد ذاتها .وبما أن األرسة املعيشية هي أيضا ً
وحدة ع ّد يف تعداد املساكن ،فإن التحديد الدقيق يف املرحلة األ ّولية من الع ّد من شأنه أن ييسرّ
القيام بكفاءة بجمع البيانات وضبط اكتمالها يف كال التعدادين.
 443-1واإلطار الثاني الذي يمكن من خالله تحديد األفراد هو ،كما ذكرنا آنفاً،
“املؤسسات” كمجموعة فرعية من أماكن السكن .فباإلضافة إىل األفراد الذين يعيشون يف أرس
معيشية يوجد أفراد يعيشون يف مؤسسات وليسوا أفرادا ً يف أرس معيشية .وهذه املجموعة من
األفراد تضم نزالء املؤسسات ،التي تتناولها التعدادات السكانية بالدراسة أيضاً.
 444-1أما بالنسبة لتعداد املساكن فتمثل األرسة املعيشية واحدة من ثالث وحدات للعدّ،
والوحدتان األخريان هما أماكن السكن (أي الوحدات السكنية وأماكن السكن الجماعية) واملباني.
ومن املهم مراعاة أن هذه الوحدات الثالث يمكن التمييز بينها بوضوح من الناحية النظرية .وهذا
ال يعني بالرضورة وجود تطابق أو تماثل تام بني هذه املفاهيم أو أن هذه املصطلحات يمكن
استعمال أي منها مكان اآلخر .فقد تسكن عدة أرس معيشية معا ً يف مجموعة واحدة من أماكن
السكن .كما قد تشغل أرسة معيشية واحدة أكثر من مجموعة من أماكن السكن ،كذلك قد تشغل
عدة مجموعات من أماكن السكن مبنى واحدا ً بينما تشغل مجموعة أخرى أكثر من مبنى.
 445-1ومن املسلّم به أنه قد توجد صعوبة يف بعض البلدان يف التمييز بني مفهومني
مستقلني “لألرسة املعيشة” و“الوحدة السكنية”  27ومع ذلك فإن مزايا الحفاظ عىل هذا التمييز،
من حيث فائدة البيانات الناتجة عن الفصل بني املفهومني ،يفوق كثريا ً الجهد اإلضايف الالزم
للحفاظ عىل هذا التمييز.
 446-1ومن الرضوري لدى إجراء التعداد أن تكون وحدات الع ّد واضحة عىل وجه
التحديد ،وأن ُتدرج التعاريف يف ك ّراسات التعليمات املتعلقة بالعدّ ،وأن ترد يف تقارير التعداد
إرشادات مناسبة للمستعملني بشأن املعلومات اإلحصائية الناتجة عن ذلك .ولإلقالل من إمكانية

 27لالطالع عىل مزيد من املناقشة بشأن
مفهومي األرسة املعيشية والوحدة
السكنية ،انظر الفقرات 448 - 1
إىل 451 - 1؛ وانظر أيضاً ،لتعريف
“الوحدة السكنية” ،الفقرة .418 - 2
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مواجهة صعوبات يف تطبيق التعاريف املوىص بها أدناه ،قد تجد بعض البلدان أن من الرضوري
تفصيل التعاريف وإيضاحها بمراعاة األحوال والظروف الوطنية .ويمكن أن تكون التدقيقات
امليدانية بعد الع ّد وسيلة مفيدة يف تحديد مدى تطبيق التعاريف الوطنية للوحدات يف امليدان وأثر
ذلك عىل نتائج التعداد.
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الفرد

 447-1ألغراض التعداد ،يعني “الفرد” كل شخص يوجد يف نطاق التعداد .وكما ذكرنا
من قبل (الفقرة  )442-1فإن الفرد يمكن تعريفه من حيث انتمائه إىل أعضاء األرس املعيشية
(أي السكان الذين يعيشون يف أرس معيشية) أو إىل نزالء املؤسسات (أي السكان الذين يعيشون
يف مؤسسات ،كمجموعة فرعية من أماكن السكن) كما يأتي تعريفها يف الفقرة  454-1أدناه.
ومع أنه يجب ع ّد كل فرد يف حساب السكان ،فسيوجد بعض االختالف فيما يتعلق باألشخاص
الذين ُتج َمع عنهم املعلومات بشأن مواضيع مختلفة .وتعود هذه االختالفات عادة إىل عمر
الشخص (عىل سبيل املثال يف األسئلة املتعلقة بالنشاط االقتصادي ،إذ قد يكون الح ّد العمري
هنا محدّدا ً بالترشيع الوطني) ونوع الجنس (مثل األسئلة الخاصة بعدد األطفال املولودين)
والصلة برب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع يف األرسة املعيشية .وقد يوىص بأن يجري
تقصيّ املعلومات عن مواضيع معيّنة فيما يتصل بعدد من األفراد يقل عن العدد اإلجمايل للسكان،
ويرد بيان مجموعات األفراد التي ينبغي تقيص موضوع معينّ بشأنها يف التعاريف واملواصفات
الخاصة بهذه املواضيع ،الواردة يف الفرع جيم من الفصل الخامس يف الجزء الثاني .وباإلضافة
إىل ذلك يرد قرين كل جدول معروض يف املرفق األول وصف للسكان املشمولني يف الجدول.
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األسرة المعيشية

 448-1يسـتند مفهوم األرسة املعيشـية إىل الرتتيبات التي يتخذها األشخاص ،منفردين
أو يف جماعات ،لتأمني احتياجاتهم من الطعام وغريه من رضورات الحياة .واألرسة املعيشية
يمكن أن تكون (أ) أرسة معيشية من فرد واحد ،أي شخصا ً يقوم بتدبري معيشته من الطعام
وسائر رضورات الحياة بنفسه دون االشرتاك مع أي شخص آخر لتكوين أرسة معيشية مك ّونة
من أكثر من فرد ،أو (ب) أرسة معيشية متعددة األشخاص ،أي مجموعة من اثنني أو أكثر من
األفراد يعيشون معا ً ويشرتكون يف تأمني احتياجاتهم من الطعام وسائر رضورات الحياة .وقد
يضم األفراد يف األرسة املعيشية مواردهم بعضها إىل بعض أو قد تكون لهم ميزانية مشرتكة ،وقد
توجد أو ال توجد بينهم صلة قربى ،وقد يكونون مجموعة من األفراد توجد بني بعضهم أوارص
قربى وال توجد بني البعض اآلخر.
 449-1ويطلق عىل مفهوم األرسة املعيشية الوارد يف الفقرة السابقة “مفهوم املعيشة
املشرتكة” ،وهو ال يفرتض أن عدد األرس املعيشية وعدد الوحدات السكنية متماثل أو يجب أن
يكون متماثالً .فالوحدة السكنية ،كما هي مع َّرفة يف الفقرة  ،418-2هي مكان مستقل أو منفصل
للسكن ُم َع ّد لسكن أرسة معيشية واحدة ولكن قد تسكنه أكثر من أرسة معيشية أو جزء من أرسة
معيشـية (عىل سـبيل املثال أرستان نواة تشرتكان يف وحدة سـكنية واحدة ألسباب اقتصادية،
أو أرسة معيشية واحدة يف مجتمع متعدد األزواج تشغل يف العادة وحدتني سكنيتني أو أكثر).
 450-1وبعض البلدان تستخدم مفهوما ً مختلفا ً عن مفهوم املعيشة املشرتكة الوارد يف
الفقرة السابقة ،وهو مفهوم “السكن املشترَ ك” الذي يعترب أن جميع األشخاص الذين يعيشون
يف وحدة سكنية هم أفراد يف أرسة معيشية واحدة .وطبقا ً لهذا املفهوم توجد أرسة معيشية يف
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كل وحدة سكنية مشغولة ،وبذلك فإن عدد الوحدات السكنية املشغولة وعدد األرس املعيشية
التي تشغلها هو نفس العدد ،كما أن موقع الوحدة السكنية واألرسة املعيشية متطابق .ولكن هذا
املفهوم قد يطمس بعض املعلومات عن ترتيبات املعيشة ،مثل معيشة أرستني يف مسكن واحد،
وهي معلومات مهمة لتقييم احتياجات السكن.
 451-1وتشغل األرسة املعيشية يف العادة وحدة سكنية بكاملها ،أو جزءًا منها ،أو أكثر
من وحدة ،ولكن األرس املعيشية يمكن أن توجد أيضا ً يف مخيّمات أو أماكن إيواء أو فنادق ،كما
توجد كأفراد إداريني يف املؤسسات ،وقد تكون بال مأوى .وقد تشغل األرسة املعيشية أكثر من
وحدة سكنية ،مثل األرس املعيشية املك ّونة من أرس ممتدة تشرتك معا ً يف توفري الغذاء ،أو األرس
املعيشية التي تعيش منفصلة بعضها عن بعض ولكن لها رب أرسة واحد ،كاألرس الناشئة عن
تعدد الزوجات ،أو األرس املعيشية التي لها مساكن للعطالت أو مساكن ثانوية .ولالطالع عىل
مزيد من املناقشة لسكن األرس املعيشية انظر الفقرات  463-2إىل .466-2
 452-1ويمكن أن تكون األرسة املعيشية فردا ً عديم املأوى أو أفرادا ً عديمي املأوى.
وقد يختلف تعريف عديم املأوى من بل ٍد إىل آخر ألنه تعريف ثقايف يف األساس يقوم عىل مفاهيم
منها “املسكن املالئم” و “الحد األدنى ملستوى السكن يف املجتمع” أو “ضمان الحيازة” (انظر
الفقرات  536-2إىل  )539-2وهي مفاهيم تختلف النظرة إليها من مجتمع إىل آخر .ويوىص
باستخدام فئتي أو درجتي عديم املأوى التاليتني:
(أ) عديمو المأوى من الدرجة األولى (من ال سقف فوقهم) .وتشتمل هذه الفئة على
األشخاص الذين يعيشون في الشوارع أو دون مأوى يدخل في نطاق أماكن
السكن؛
(ب) عديمو المأوى من الدرجة الثانية .ويمكن أن تشمل هذه الفئة المجموعات التالية:
‘ ’1األشخاص الذين ليس لهم محل إقامة معتاد وإنما يتنقلون باستمرار بين
أنواع مختلفة من المأوى (بما في ذلك أماكن اإليواء والمالجئ وغيرها من
أماكن السكن)؛
‘ ’2األشخاص الذين يعيشون بشكل معتاد في أماكن إيواء أو ترتيبات مشابهة
لعديمي المأوى مع ّدة لإلقامة لفترات طويلة (وتسمى أيضا ً انتقالية).
ويجب أن تستند هذه التعاريف إىل اسرتاتيجية لجمع البيانات ترمي إىل التأكد من أن املساكن
مع ّرفة عىل نحو دقيق باعتبارها أماكن للمأوى وليست أرسا ً معيشية.
 453-1وبالنسبة لبعض املواضيع التي تجري دراستها يف تعدادات املساكن ،قد تكون
األرسة املعيشية وحدة ع ّد أفضل من املسكن .فعىل سبيل املثال ينبغي جمع بيانات الحيازة ،إذا
كانت موضع بحث يف التعداد ،عىل أساس األرسة املعيشية ال عىل أساس أماكن السكن .كذلك
ينبغي جمع املعلومات املتصلة بما لدى األرسة املعيشية من ممتلكات تندرج عادة ضمن أجهزة
املسكن (كأجهزة استقبال اإلذاعة والتليفزيون) عىل أساس األرسة املعيشية .أما املعلومات
املتعلقة باإليجار ،وهو بند له أهميته فيما يتصل بكل من أماكن السكن واألرس املعيشية ف ُتج َمع،
بالرضورة ،عىل أساس األرسة املعيشية.
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نزالء المؤسسات

 454-1تمثِّل املؤسسات ،كما جرى التأكيد عليه يف الفقرة  ،442-1اإلطار العام الثاني
الذي يجري ضمنه ع ّد األفراد باعتبارهم وحدات أساسية للعدّ .ونزالء املؤسسات هم األشخاص
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 28لالطالع عىل مزيد من التفاصيل
بشأن تعريف ومواصفات املؤسسات
باعتبارها مجموعة فرعية من أماكن
السكن الجماعية ،انظر الفقرات - 2
 444إىل .454 - 2

الذين ليسوا أفرادا ً يف أرس معيشية .ويشمل ذلك األشخاص الذين يعيشون يف منشآت عسكرية،
ويف اإلصالحيات والسجون ،ومساكن الطلبة الداخليني يف املدارس والجامعات ،واملؤسسات
الدينية ،واملستشفيات وما إليها  .28ويجب استبعاد األشخاص املسؤولني عن إدارة املؤسسات
الذين ال يعيشون يف مساكن الطلبة الداخليني أو ما شابهها من أماكن اإلقامة وعدم إدراجهم
ضمن نزالء املؤسسات.
 455-1أما األشخاص الذين يعيشون يف الفنادق أو األماكن التي تقدِّم خدمات املعيشة
فليسوا جزءًا من نزالء املؤسسات وإنما ينبغي تعريفهم باعتبارهم أفرادا ً يف أرس معيشية
تتكون من فرد واحد أو من عدة أفراد ،عىل أساس الرتتيبات التي يتخذونها لتوفري مستلزماتهم
الحياتية.
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 29لالطالع عىل مناقشة أكثر تفصيالً

لتعريف “أماكن السكن” وملفهومي
االنفصال واالستقالل املذكورين يف
التعريف ،انظر الفقرتني 419 - 2
و.420 - 2

 30لالطالع عىل تعريف “الغرفة” انظر
الفقرة .472 - 2
 31يشري تعبري “الجدران الفاصلة” إىل
جدران املباني املتجاورة (عىل سبيل
املثال الجدران الفاصلة بني املنازل
املتالصقة) التي بُنيت بشكل متالصق.
 32لالطالع عىل مناقشة أكثر تفصيالً
لتعريف “املبنى” واملفاهيم األخرى
املتصلة به انظر الفقرات  511 - 2إىل
.513 - 2

أماكن السكن

 456-1أماكن السكن هي الوحدات الرئيسية للع ّد يف تعداد املساكن .وتحديدها عىل
يمكن من التوصل إىل بيانات تو ّفر وصفا ً جيدا ً لحالة اإلسكان وأساسا ً
هذا النحو هو وحده الذي ّ
مناسبا ً لوضع برامج وسياسات اإلسكان.
 457-1وأماكن السكن هي أماكن لإلقامة منفصلة ومستقلة بناءً .وقد تكون (أ) ُشيِّدت
أو ُبنيت أو ح ِّولت أو ُج ِّه َزت لتكون سكنا ً آدمياً ،برشط أال ّ تكون يف وقت التعداد مستعملة كليا ً
ألغراض أخرى ،وأن تكون ،يف حالة الوحدات السكنية املؤقتة وأماكن السكن الجماعية ،مسكونة،
أو (ب) مستخدَمة فعالً لغرض السكن وقت إجراء التعداد وإن لم تكن ُمعدّة لذلك الغرض
أصالً .29
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المباني

ُ 458-1ي َع ّد املبنى وحدة ع ّد غري مبارشة ،وإن كانت مهمة ،ألغراض تعداد املساكن ألن
املعلومات الخاصة باملبنى (نوع املبنى واملواد املستخدمة يف بنائه وبعض الخصائص األخرى)
مطلوبة من أجل إعطاء وصف سليم ألماكن السكن املوجودة داخل املباني ومن أجل وضع برامج
اإلسكان .ويف تعداد املساكن توضع األسئلة عن خصائص املباني عادة عىل أساس املبنى الذي
توجد فيه أماكن السكن التي يجري عدّها ،و ُت َس ّجل املعلومات لكل وحدة سكنية أو مكان للسكن
واقع يف املبنى.
 459-1واملبنى هو أي بناء منفصل مستقل مؤلّف من غرفة أو أكثر  30أو مساحات
أخرى ،يغطيه سقف ،وغالبا ً ما يكون محاطا ً بجدران خارجية أو جدران فاصلة  31تمتد من
األساسات إىل السقف .ومع ذلك فاملبنى يف املناطق االستوائية قد يتك ّون من سقف قائم عىل
دعامات فقط ،أي دون جدران مبنية؛ ويف بعض الحاالت يمكن اعتبار أي بناء قائم بال سقف
ومك ّون من حيِّز محاط بجدران “مبنى” .32
 460-1ويف بعض البلدان يمكن استخدام “املج ّمع السكني” كوحدة للعدّ ،سوا ًء إضافة
إىل املبنى أو بديالً عنه .ففي بعض بلدان العالم توجد أماكن السكن بشكل تقليدي يف داخل
مج ّمعات سكنية ،وقد يكون لتجميع أماكن السكن عىل هذا النحو آثار اقتصادية واجتماعية
معيَّنة تحتاج إىل دراسة .ويف هذه الحاالت قد يكون من املناسب أثناء التعداد تحديد املجمعات
السكنية وتسجيل املعلومات املناسبة لربطها بأماكن السكن املوجودة يف داخلها.
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مكان الع ّد
مفاهيم متعلقة بمحل اإلقامة

ُ 461-1ي َع ّرف محل اإلقامة املعتاد ،ألغراض التعداد بوجه عام بأنه املكان الذي
يعيش فيه الشخص يف وقت التعداد وكان يعيش فيه فرتة من الزمن أو ينوي اإلقامة فيه لفرتة
من الزمن.
 462-1وبشكل عام فإن معظم األفراد الذين يجري عدّهم لم ينتقلوا من محل إقامتهم
منذ فرتة من الزمن ،ومن ثم فإن تحديد محل إقامتهم املعتاد أمر واضح .وهناك آخرون يمكن أن
يؤدي تطبيق التعريف عليهم إىل كثري من سوء التفسري ،خاصة إذا كان الشخص كثري التن ّقل.
 463-1ويوىص بأن تستخدم البلدان عتبة  12شهرا ً يف تحديد محل اإلقامة املعتاد وفقا ً
ألي من املعيارين التاليني:
(أ) المكان الذي عاش فيه الشخص بشكل متواصل معظم االثني عشر شهرا ً السابقة
على التعداد (أي لمدة ستة أشهر ويوم واحد على األقل) ،أو المكان الذي ينوي
الشخص اإلقامة فيه لمدة ستة أشهر على األقل ،وال يدخل في ذلك فترات الغياب
المؤقت لقضاء اإلجازة أو مهام العمل ؛
(ب) المكان الذي عاش فيه الشخص بشكل متواصل على مدى االثني عشر شهرا ً السابقة
على التعداد على األقل ،أو الذي ينوي الشخص اإلقامة فيه لمدة اثني عشر شهرا ً على
األقل ،وال يدخل في هذا الحساب الغياب المؤقت لقضاء اإلجازة أو لمهام العمل .33
 464- 1أما األشخاص كثريو التنقل والذين ليس لهم محل إقامة معتاد فيجب عدّهم يف
املكان الذي يوجدون فيه وقت التعداد.
 465-1وأ ّيا ً كانت املعايري التي ُتستخدَم لتحديد فرتة االثني عرش شهراً ،فينبغي للبلدان
أن تتأكد من أن كل فرد له محل إقامة معتاد واحد .وينبغي عالوة عىل ذلك أن تقوم البلدان
بتوثيق تعريف محل اإلقامة املعتاد الذي استعملته يف التعداد ووضع تعليمات واضحة بشأن
كيفية تطبيق هذا التعريف من ِقبَل العد~Qادين يف وقت الع ّد أثناء إجراء املقابلة أو من ِقبَل
املجيبني إذا كانوا يقومون بملء استمارات التعداد بأنفسهم.
 466-1وهناك بعض الحاالت الخاصة التي تستدعي بعض اإليضاحات اإلضافية بشأن
تعريف محل اإلقامة املعتاد ،وهناك مثاالن شائعان يحتاج األمر إىل إيالئهما االعتبار ،وهما:
(أ) الطالب في أماكن اإلقامة الداخلية في المدارس والذين يعيشون بعيدا ً عن أسرهم
في الجامعات؛
(ب) األشخاص الذين يعملون بعيدا ً عن مساكن أسرهم ،وهو وضع يشمل مجموعة
واسعة من الحاالت منها:
‘ ’1األفراد الذين يقضون أيام العمل األسبوعية (خمسة أيام) في منطقة قريبة من
أعمالهم ويقضون عطالت نهاية األسبوع واإلجازات في محل إقامة األسرة؛
‘ ’2العاملون الذين يسافرون باستمرار إلى أماكن مختلفة مثل البائعين المتجولين
وسائقي الشاحنات والمستشارين بعقود قصيرة األجل؛
‘ ’3العاملون في مهام طويلة األجل أو شبه دائمة في مواقع بعيدة عن مسكن
األسرة ،وهؤالء يقومون في كثير من الحاالت بدعم األسرة عن طريق تحويل
جزء من أجورهم إلى أسرهم.

 33تويص بهذا النهج أيضا ً اللجنة
االقتصادية ألوروبا واملكتب اإلحصائي
للجماعة األوروبية ،مؤتمر خرباء
اإلحصاء األوروبيني ،توصيات لدورة
 2010لتعدادات السكان واملساكن.
األمم املتحدة (نيويورك وجنيف،
 .)2006ويتسق هذا التعريف أيضا ً
مع ما ورد من توصيات يف توصيات
الهجرة الدولية ،التنقيح  ،1ورقات
إحصائية ،العدد  ،58التنقيح 1
(منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع:
.)E.98.XVII.14
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 467-1وقد يشار يف بعض الحاالت إىل مفهوم محل اإلقامة املعتاد كصنو ملفهوم محل
اإلقامة القانوني .أما تعبري “القانوني” فينطوي عىل رشط يقيض بأن تكون إقامة الشخص يف
ذلك املكان لها أساس يف النظام القانوني ينطبق عىل ذلك املكان ،وبالتايل يعني أن األشخاص
الذين ليس لهم أساس قانوني لإلقامة يف املنطقة يجب عدم عدّهم يف تلك املنطقة .ويوىص بأال ّ
تقترص عمليات تعداد السكان واملساكن عىل األشخاص ذوي اإلقامة القانونية يف املكان ،وإنما
تتض ّمن ،كما سيأتي وصفه يف الفرع  2أدناه ،جميع األشخاص الحارضين وقت التعداد أو جميع
األشخاص الذين كانت إقامتهم املعتادة يف ليلة التعداد يف ذلك املكان.
 468-1وهناك تعبري آخر بدأ يطفو عىل السطح يف أدبيات التعداد يف الفرتة األخرية
وهو “السكان العرضيون” .ويجب ألغراض التعداد تعريف هذا املفهوم بأنه يشري إىل األشخاص
الذين يقيمون عادة يف املنطقة دون سند قانوني إلقامتهم .وبذلك يمكن أن يشمل التعريف،
اعتمادا ً عىل ظروف البلد املعني ،السكان من املناطق الريفية الذين انتقلوا إىل املدينة من أجل
العمل دون الحصول عىل إذن يكون مطلوبا ً من أجل ذلك ،كما يشمل األفراد الذين يسكنون يف
املدينة مع أن عنوانهم الرسمي يف مكان آخر يف البلد.
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قضايا تشغيلية تتصل بمحل اإلقامة ومكان الع ّد

 469-1يف تعداد السكان يمكن جمع املعلومات عن كل شخص وإدخالها يف استبيان
التعداد سوا ًء يف املكان الذي يكون الشخص متواجدا ً فيه (أو كان متواجدا ً فيه) يوم إجراء التعداد
أو يف محل إقامته املعتاد.
 470-1ويف حالة تصنيف نتائج التعداد حسب املناطق الجغرافية ،يمكن تسجيل أي
شخص ينتمي إىل أرسة معيشية إما يف (أ) األرسة املعيشية (وبالتايل يف املنطقة الجغرافية) التي
كان موجودا ً فيها يوم التعداد ،أو (ب) يف األرسة املعيشية (واملنطقة الجغرافية) التي يقيم فيها
عادة .وينطبق األمر نفسه عىل نزالء املؤسسات .وال يتوقف هذا التصنيف بالرضورة عىل املكان
الذي ُجمعت منه املعلومات عن الفرد ،ولكن يمكن تسهيل العملية باالختيار املناسب ملكان العدّ.
 471-1وإذا كان املطلوب هو تو ُّزع السكان حسب “منطقة التواجد” فمن املنطقي ع ّد
كل شخص يف املكان الذي يكون (أو كان) متواجدا ً فيه وقت إجراء التعداد .أما إذا كان املطلوب
هو تو ُّزع السكان حسب محل اإلقامة املعتاد فقط ،فمن األنسب جمع املعلومات عن كل فرد يف
يالحظ أنه من غري املمكن دائما ً جمع املعلومات عن كل فرد يف محل
مكان إقامته املعتاد .غري أنه َ
ً
إقامته املعتاد ،كما يف حالة غياب األرسة املعيشية بكاملها مثال عن محل إقامتها املعتاد وقت
إجراء التعداد .ولذا ينبغي وضع ترتيب لجمع املعلومات عن هؤالء األشخاص يف املكان الذين
يتواجدون فيه وقت التعداد.
 472-1وبسبب زيادة االهتمام باملعلومات عن األرس املعيشية واألرس العائلية وعن
الهجرة الداخليـة فقد بات من األفضل بصورة متزايدة إعداد الجداول عىل أساس محل اإلقامة
املعتاد ال عىل أساس مكان التواجد ،ألن مكان التواجد قد يكون مؤقتا ً يف أحيان كثرية وبذلك ال
يفيد يف تقصيّ املواضيع املذكورة أعاله .وبالرغم من أنه من األسهل نسبيا ً ع ّد كل شخص يف مكان
التواجد يوم التعداد ثم إعداد بيانات تو ُّزع السكان حسب منطقة التواجد ،فإن من املتوقع أن
يكون تو ُّزع األشخاص حسب محل اإلقامة املعتاد أكثر فائدة يف العرض والتحليل للمعلومات
الناتجة عن التعداد منه يف حالة الع ّد عىل أساس مكان التواجد.
 473-1وإذا كان املطلوب أيضا ً الحصول عىل معلومات عن السكان حسب محل اإلقامة
املعتاد وحسب مكان التواجد يف نفس الوقت ،ففي اإلمكان يف هذه الحالة ع ّد كل فرد متواجد
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يف كل أرسة معيشية ويف كل مؤسسة يوم التعداد أو ع ّد كل شخص متواجد وكل شخص غائب
مؤقتا ً عن محل إقامته املعتاد يف األرسة املعيشية أو املؤسسة التي ينتمي إليها .وينبغي لذلك
التمييز بشكل واضح يف االستبيان ،حسب االقتضاء ،بني (أ) األشخاص املقيمني عادة واملتواجدين
يوم إجراء التـعداد ،و(ب) األشـخاص املقيمني عادة ولكنهم غري متواجدين يف يوم التـعداد
و(ج) األشخاص غري املقيمني عادة ولكنهم متواجدون مؤقتا ً يف يوم التعداد.
 474-1وتبعا ً لفئات األشخاص الذين يجري عدّهم يف مكان ما ،يمكن جمع معلومات
عن محل اإلقامة املعتاد (العنوان) لألشخاص املتواجدين مؤقتا ً فحسب يف ذلك املكان ،وعن املكان
(العنوان) الذي يمكن أن يتواجد فيه كل شخص غائب مؤقتاً .ويمكن استخدام هذه املعلومات
لغرض تسجيل األشخاص حسب األرسة املعيشية (أو املؤسسة) واملنطقة الجغرافية اللتني ينبغي
عدّهم فيها والتأكد من عدم ع ّد أي فرد مرتني (أي يف محل اإلقامة املعتاد ويف مكان التواجد).
وينبغي يف كل األحوال التخطيـط بشـكل دقيق جدا ً لإلجراءات التي تتبع يف ع ّد األشخاص ويف
تسجيلهم الحقا ً وااللتزام بهذه اإلجراءات التزاما ً تاما ً لكي يكون التسجيل صحيحاً.
 475-1وباستثناء الوحدات السكنية املتنقلة (انظر املناقشة يف الفقرة  )477 - 1فإن
أماكن السكن واملباني لها مواقع ثابتة ،ولذلك ال يتعينّ أخذ املواقع التي يجري فيها ع ّد املساكن
واملباني يف االعتبار لدى إجراء تعداد للمساكن .ولكن ينبغي جمع املعلومات عن األرس املعيشية
وأفرادها ،وتسجيلها يف استبيان تعداد املساكن سوا ًء يف املكان الذي يكونون (أو كانوا) متواجدين
فيه يوم التعداد أو يف محل إقامتهم املعتاد .وينبغي أن ُي َطبّق يف إجراء تعداد املساكن نفس
اإلجراء املتبع يف إجراء تعداد السكان إذا كان التعدادان يجريان يف آن واحد .أما إذا كان تعداد
املساكن عملية مستقلة فينبغي دراسة اإلجراء الذي س ُيتَبع بدقة ألنه قد يكون له أثر كبري عىل
صحة نتائج تعداد املساكن.
 476-1وعندما ُي َس ّجل األفراد واألرس املعيشية حسب محل اإلقامة املعتاد ،فيجب
تسجيلهم أيضا ً يف أماكن السكن التي يشغلونها عاد ًة .أما أماكن السكن التي يشغلونها بالفعل يف
وقت التعداد فيجب احتسابها خالية إذا كانت مساكن اعتيادية ،أو إسقاطها من التعداد إذا كانت
مساكن غري اعتيادية .34
 477-1أما الوحدات السكنية املتنقلة فهي حالة خاصة فيما يتعلق بمكان العدّ .ويجب
ع ّد هذه الوحدات السكنية املتنقلة حيث ُوجدت يف يوم التعداد ،إالّ أنه وفقا ً لإلجراء املتبع يف تحديد
أماكن السكان ،يمكن أيضا ً تسجيل الوحدات السكنية املتنقلة يف املنطقة التي يقيم فيها عادة
شاغلوها برشط أن تكون هي أيضا ً مقر السكن لشاغليها يف منطقة إقامتهم املعتادة .أما إذا كانت
هذه الوحدات ليست مقر السكن املعتاد لشاغليها يف منطقة إقامتهم املعتادة ف ُي َسجل الشاغلون
يف مقر إقامتهم املعتادة و ُتستبعَد الوحدات السكنية املتنقلة من التعداد.

جيم  -النقطة الزمنية للع ّد
 478-1من الجوانب األسـاسية لتعدادات السـكان واملساكن أنه يجب ع ّد كل شخص
و/أو كل مجموعة من أماكن السكن يف أقرب وقت ممكن من نفس النقطة الزمنية املحدَّدة
تحديدا ً دقيقاً .ويتم هذا عادة بتحديد “لحظة” بدء التعداد يف منتصف الليل الذي يمثِّل بداية يوم
التعداد ،إذا كانت مدة التعداد يوما ً واحدا ً فقط.
 479-1وبالنسبة لتعداد السكانُ ،يدرج كل شخص عىل قيد الحياة حتى لحظة بدء
التعداد يف استمارة التعداد ويحسب يف مجموع السكان ،عىل الرغم من أن عملية ملء االستمارة
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ال تتم إالّ بعد لحظة بدء التعداد أو حتى بعد يوم التعداد ،وقد يكون الشخص قد تويف يف تلك
األثناء .وال يدخل املواليد املولودون بعد لحظة بدء التعداد يف استمارة التعداد وال يحسبون يف
مجموع السكان ،حتى لو كانوا عىل قيد الحياة عند عد بقية األشخاص يف أُرسهم املعيشية.
 480-1وبالنسبة لتعداد املساكن ينبغي إدراج كل مجموعة من أماكن السكن تكون قد
وصـلت يف لحظة بدء التعداد إىل مرحلة معيَّنة من مراحل اإلنشـاء وليـس من املقرر إزالتها،
أو ليست قيد اإلزالة ،يف استمارة التعداد ،وعدها يف مجموع املساكن ،حتى وإن كانت عملية ملء
االستمارة ال تبدأ إالّ بعد لحظة بدء التعداد أو حتى بعد يوم التعداد ،وقد يكون قد تقرر يف تلك
األثناء إزالة تلك املباني .وال ينبغي إدراج املساكن التي وصلت إىل املرحلة املحدَّدة من اإلنشاء بعد
لحظة بدء التعداد يف استمارة التعداد (ما لم توجد تعليمات بتسجيل املساكن التي هي تحت
اإلنشاء) وال ينبغي إدخالها ضمن العدد الكيل ملجموعات أماكن السكن.
 481-1وإذا ما اعترب الوقت املخصص للعد يف التعداد طويالً بما قد يتعذر معه للسكان
تقديم معلومات عن لحظة معيَّنة يف املايض ،فقد يكون من الرضوري استعمال نقاط زمنية
مختلفة للعد ،حتى ولو اقتىض األمر استعمال الليلة السابقة قبل زيارة العدَّاد .وإذا ا ُتبع هذا
اإلجراء فيجب توضيحه يف تقرير التعداد وذكر املدة الكلية لعملية العد .ولسهولة الرجوع إىل
البيانات وسهولة حساب مؤرشات ما بني التعدادات ،من املفيد تعيني تاريخ وحيد يف فرتة العد
باعتباره التاريخ الرسمي للتعداد .ويمكن أن يكون هذا التاريخ ،عىل سبيل املثال ،التاريخ الذي
تم فيه عد نصف السكان.

دال – الفترة الزمنية المرجعية للبيانات المتعلقة بخصائص
السكان وأماكن السكن
 482-1ينبغي أن تكون البيانات التي ُجمعت عن خصائص السكان وأماكن السكن
ذات صلة بفرتة زمنية مرجعية دقيقة التحديد ،ولكن ليس من الرضوري أن تكون الفرتة الزمنية
املرجعية واحدة بالنسبة لجميع البيانات التي يتم جمعها ،إذ أن هذه الفرتة ،بالنسبة ملعظم
البيانات ،تكون هي لحظة بدء التعداد أو يوم التعداد ،ولكن يف حاالت أخرى (كما هي الحال
بالنسبة للخصائص االقتصادية وترتيبات اإليجار) ،قد تكون فرتة قصرية تسبق التعداد مبارشة
(أو يف حالة األسئلة املتعلقة بالخصوبة والنشاط االقتصادي املعتاد واملعلومات املتصلة بفرتة
تشييد املبنى الذي يقع فيه مكان السكن ،قد تكون فرتة زمنية أطول).

الجزء الثاني

املواضيع املشمولة بتعدادات السكان واملساكن
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الفصل السادس

املواضيع املطلوب تقصيها يف تعدادات السكان
ألف – العوامل المح ِّددة الختيار المواضيع
وفقا ً للنهج العام للتنقيح الثاني ملبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن،
1-2
يقوم اختيار مواضيع التعداد عىل أساس النواتج املتوقع إنتاجها من التعداد .والخطوة األوىل إذا ً
هي التحديد الواضح للنواتج املتوقعة ،ثم تتقرر املواضيع األساسية واإلضافية عىل هذا األساس.
ويرد يف قائمة الجداول جدول موىص به لكل موضوع من املواضيع األساسية .ويوىص بأن تقوم
البلدان بجمع بيانات عن املواضيع األساسية وبإنتاج الجداول املوىص بها أيضاً ،ألن ذلك من
شأنه تحسني التنسيق الدويل وقابلية اإلحصاءات للمقارنة نظرا ً الستخدام مفاهيم وتعاريف
وتصنيفات مشرتكة .ومن شأن استخدام نهج دويل متفق عليه أيضا ً أن يعزز من قدرات البلدان
عىل توليد إحصاءات تساعد يف رصد الحالة االجتماعية واالقتصادية لسكانها ،بما يف ذلك تقديم
بيانات من أجل رصد األهداف اإلنمائية لأللفية .ومع ذلك ينبغي اختيار املواضيع التي يغطيها
التعداد (أي املواضـيع املطلوب جمع معلومات عنها من كل فرد) عىل أسـاس االعتبار املتوازن
ملا ييل (أ) احتياجات القطاع العريض من املستعملني يف البلد( ،ب) تحقيق أقىص درجة من قابلية
البيانات للمقارنة الدولية سوا ًء يف داخل اإلقليم أو عىل أساس عاملي( ،ج) الرغبة والقدرة اللتان
ينتظر من الجمهور إبداؤهما تجاه إعطاء املعلومات املناسبة عن املواضيع( ،د) مجموع املوارد
الوطنية املتاحة إلجراء التعداد .وهذا االعتبار املتوازن ينبغي أن يأخذ يف الحسبان مزايا وقصور
الطرق البديلة للحصول عىل البيانات عن موضوع نَّ
معي ،يف سياق برنامج وطني متكامل لجمع
اإلحصـاءات الديمغرافية وما يتصل بها من إحصـاءات اقتصـادية واجتماعية (انظر الفقرات
 20-1إىل  57-1يف الجزء األول).
ولدى اختيار املواضيع ينبغي إيالء االعتبار الواجب للحاجة إىل االستمرارية
2-2
التاريخية ،حيث إنها تتيح الفرصة ملقارنة التغيريات عىل مدى فرتات زمنية .ومع ذلك فيجب أن
يتفادى القائمون عىل التعداد جمع معلومات لم تعد مطلوبة ،ملجرد أنها كانت تجمع يف املايض
بشكل عادي ،وذلك مراعاة للتغيريات يف األحوال االقتصادية واالجتماعية للبلد .ولذلك فمن
الرضوري القيام باستعراض دوري للمواضيع التي يجري جمع بيانات عنها بشكل عادي،
بالتشاور مع قطاع عريض من مستعميل بيانات التعداد وإعادة النظر يف الحاجة إىل سالسل
تلك البيانات يف ضوء االحتياجات الجديدة من البيانات واملصادر البديلة للبيانات التي أصبحت
متاحة لدراسة املواضيع التي كان يغطيها تعداد السكان بشكل عادي .وتستعرض الفقرات
التالية كالً من العوامل األربعة التي يجب أن تؤخذ يف الحسبان يف الوصول إىل قرار نهائي بشأن
مضمون التعداد.

مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،التنقيح 2

118

 - 1أولويات االحتياجات الوطنية
ينبغي إيالء أهمية قصوى لرضورة أن يستجيب تصميم تعدادات السكان
3-2
لالحتياجات الوطنية .ويف تحديد االحتياجات الوطنية من البيانات يف تعداد السكان ينبغي
مراعاة كامل أوجه االستعمال عىل الصعيد الوطني (يف مجاالت السياسة العامة واإلدارة والبحوث
مثالً) واملستعملني عىل الصعيد الوطني (ومنهم األجهزة الحكومية الوطنية واملحلية واملستعملون
من القطاع الخاص والباحثون األكاديميون وغريهم) .وينبغي أن تستند آراء كل بلد فيما يتعلق
متوازن ملدى الحاجة إىل البيانات وما إذا كان يف اإلمكان
باملواضيع املراد تغطيتها إىل تقييم
ٍ
الحصول عىل املعلومات من مصادر أخرى بنفس القدر من السهولة إن لم يكن بصورة أفضل.
ويمكن أن تساعد التوصيات العاملية واإلقليمية املتعلقة بالتعدادات يف إجراء هذا التقييم ،وذلك
بتوفري معلومات عن مواضيع التعداد املعيارية وما يتصل بها من تعاريف ومفاهيم تقوم عىل
أساس طائفة واسعة من الخربات الوطنية يف مجال التعداد.

 - 2أهمية قابلية النتائج للمقارنة الدولية
من االعتبارات الرئيسية األخرى التي ينبغي مراعاتها يف اختيار وصياغة مواضيع
4-2
استمارة التعداد استصواب أن تكون النتائج قابلة للمقارنة اإلقليمية والعاملية .وعادة ما تكون األهداف
الوطنية متسقة مع األهداف العاملية ،ألن التوصيات الدولية التي تقوم عىل أساس دراسة واسعة
النطاق للتجربة واملمارسة يف مختلف البلدان هي توصيات بالتعاريف واألساليب التي نجحت فعالً
يف تلبية االحتياجات الوطنية عموما ً يف نطاق عريض من الظروف .وعالوة عىل ذلك فإن من السهل
يف الغالب تحليل بيانات التعداد لألغراض الوطنية إذا أمكن ،عن طريق استخدام التوصيات الدولية،
ومقارنة البيانات مع بيانات البلدان األخرى عىل أساس مفاهيم وتعاريف وتصنيفات متسقة.
وإذا كانت ظروف خاصة داخل بلد من البلدان تستلزم الخروج عن املعايري
5-2
الدولية فينبغي بذل قصارى الجهد لرشح هذا الخروج يف منشورات التعداد واإلشارة إىل طريقة
تكييف عرض البيانات الوطنية مع املعايري الدولية.

 - 3مالءمة المواضيع
ينبغي أن تكون املواضيع املراد تقصيها مواضيع يكون لدى املجيبني عىل
6-2
االستبيان رغبة يف تقديم معلومات كافية عنها .وبالتايل قد يلزم تفادي بعض املواضيع التي يمكن
رُّ
التطي عىل الصعيد املحيل ،وكذلك األسئلة املعقدة أو التي يصعب
أن تثري املخاوف أو النعرات أو
عىل املجيب العادي اإلجابة عنها بسهولة يف إطار تعداد السكان .وتتوقف الصياغة الدقيقة لكل
سؤال لكي يحصل عىل أوثق إجابة ،بالرضورة ،عىل الظروف املحلية ،وأن تكون قد تمت تجربة
تلك الصياغة قبل التعداد ،كما ورد يف الفقرتني  193-1و 194-1أعاله.

 - 4الموارد المتاحة
ينبغي النظر بدقة يف اختيار املواضيع يف ضوء مجموع املوارد املتاحة للتعداد.
7-2
ولعل الجمع الدقيق والكفء للبيانات املتعلقة بعدد محدود من املواضيع ،مع تبويب ونرش فوريني،
يكون أجدى من جمع بيانات متعلقة بقائمة مبالغ فيها من املواضيع ال يتأتى استقصاؤها
ومعالجتها ونرشها يف الوقت املح َّدد وعىل نحو موثوق به وفعَّال من حيث التكلفة .وللموازنة بني
البيـانات املطلوبة واملوارد املتاحة قد تدخل يف االعتبـار عدة عوامل إضافية عند اتخاذ القرار،
بما فيها إمكانية ومدى الرتميز املسبق لألسئلة.
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تقوم قائمة املواضيع املدرجة يف هذه التوصيات العاملية املتعلقة بتعدادات
8-2
السكان عىل أساس الخربات التي أسفرت عنها التعدادات العاملية واإلقليمية يف العقود األخرية.
واملواضيع املدرجة هنا هي ،مع تنقيحات طفيفة ،نفس املواضيع الواردة يف توصيات األمم املتحدة
السابقة بشأن تعدادات السكان  ،35مع إضافة موضوع عن كل من الزراعة ،والسكان األصليني،
والعمالة غري الرسمية ،وسبب الوفاة يف مجموع الفئات املشمولة ووفيات األطفال املولودين أحياء
يف االثنى عرش شهرا ً السابقة عىل التعداد.
ومن املؤكد أنه ال ينبغي ألي بلد أن يسعى إىل تغطية جميع املواضيع املدرجة يف
9-2
قائمة مواضيع السكان (انظر الفقرة  ،)16-2وإنما ينبغي أن تختار البلدان املواضيع يف ضوء
االعتبارات التي تمت مناقشتها يف الفقرات  1-2إىل  7-2أعاله ،مع مراعاة التوصيات اإلقليمية
الراهنة املتعلقة بمواضيع التعدادات .وعند استعمال تصنيفات مختلف املواضيع الواردة يف الجزء
الثاني من مبادئ وتوصيات لتعداد السكان واملساكن ،من الرضوري بيان أن جميع مستويات
التصنيف ذات األرقام التي تحتوى عىل عدد واحد وعددين هي املوىص بها ،أما مستويات األرقام
ذات الثالثة أعداد فمدرجة ألغراض توضيحية وإرشادية.
نَّ
ويتبي من تطور الخربة يف مجال التعداد عىل مدى العقود املاضية ،سوا ًء عىل
10-2
الصعيد العاملي أو الصعيد اإلقليمي ،أن ثمة مجموعة من املواضيع اتفق إىل حد كبري عىل أهميتها
وجدوى جمع البيانات املتعلقة بها يف التعداد .أما البيانات املتعلقة بمواضيع ،ضمن هذه املجموعة
من املواضيع ،يحتمل أن تثري صعوبات من حيث جمع البيانات أو تجهيزها ،فمن األفضل أن تجمع
عىل أساس عينة من السكان .وهناك استثناءات من هذا التوافق ،تأتي من جهتني عىل طريف نقيض،
فالبلدان ذات ال ُنظم اإلحصائية األكثر تطورا ً ترى أن لديها بيانات كافية عن عدد من املواضيع
املدرجة يف القائمة تأتي عن غري طريق التعداد ،بما يف ذلك بعض املواضيع األساسية .وهناك البِلدان
التي ليس لديها فرص كبرية لجمع البيانات وترى االستفادة من اإلمكانات التي يوفرها التعداد
لتقيص مواضيع كان يمكن تقصيها بوسائل أخرى وبشكل أنسب ،لو كانت ظروفها أفضل.
 11-2ورغم أن مجموعة املواضيع املشمولة بهذه التوصيات تشمل إىل حد بعيد
املواضيع التي يعترب أن من املالئم إدراجها يف تعداد السكان ،فمن املسلَّم به أيضا ً أن بعض
البلدان قد ترى من الرضوري إدراج موضوع أو أكثر من املواضيع اإلضافية ذات األهمية الخاصة
لها وطنيا ً أو محلياً ،غري أنه ينبغي اختبار مدى مالءمة هذه املواضيع اإلضافية بعناية قبل اتخاذ
القرار النهائي بإدراج أي منها.
 12-2وملسـاعدة البلدان عىل االسـتفادة من هذه املبادئ والتوصـيات وعىل تحديد
أولوياتها ،يرد موجز لقوائم مواضيع السكان املوىص بها يف الفقرة  ،16-2مع إبراز املواضيع
األساسية بحروف سوداء .وتتفق هذه املواضيع األساسية مع املواضيع املدرجة عىل قوائم
“املواضيع ذات األولوية” يف معظم التوصيات اإلقليمية يف تعدادات العقود السابقة.
 13-2واملواضيع الواردة يف القائمة يف الفقرة  16-2مجمَّعة تحت تسعة عناوين ،هي:
“الخصائص الجغرافية وخصائص الهجرة الداخلية” و“خصائص الهجرة الدولية” و“خصائص
األرسة املعيشية واألرسة العائلية” و“الخصائص الديمغرافية واالجتماعية” و“الخصوبة والوفيات”
و“الخصائص التعليمية” و“الخصائص االقتصادية” و“خصائص العجز” و“الزراعة”.
 14-2وتحت كل عنوان جرى التمييز بني املواضيع التي ُتجمع بياناتها مبارشة “أي
املواضيع التي تدرج يف استمارة التعداد أو االستبيان” ،واملواضيع املشتقة .أما األوىل فهي املواضيع
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التي تجمع بياناتها وفق بند مح َّدد يف التعداد .ومع أن البيانات الخاصة باملواضيع املشتقة تأتي
أيضا ً من معلومات استمارة التعداد ،فإنها ال تأتي بالرضورة من األجوبة عىل سؤال مح َّدد.
فمثالً “املجموع الكيل للسكان” هو موضوع مشتق تأتي بياناته من عد األشخاص املذكورين يف
استمارة التعداد باعتبارهم حارضين أو مقيمني يف كل وحدة جغرافية .وهذه املواضيع املشتقة
يمكن اعتبارها عىل نحو أصح من مكونات الجداول ،ولكنها مذكورة باعتبارها مواضيع من أجل
التأكيد عىل رضورة أن يفيض االستبيان بشكل أو بآخر إىل استجالء تلك املعلومات.
 15-2وتشري أرقام الفقرات الواردة بني قوسني معقوفني بعد كل قيد يف الفقرة 16-2
إما إىل الفقرات التي تناقش فيها مجموعة املواضيع برمتها يف الفرع دال أدناه أو إىل الفقرات
التي يناقش فيها تعريف ومواصفات كل موضوع عىل حدة.
 16-2ويف قائمة مواضيع تعداد السكان التالية ترد املواضيع األساسية بحروف
سوداء وأمامها العالمة  للمواضيع التي تجمع بياناتها مبارشة ،والعالمة  للمواضيع املشتقة.
أما املواضيع اإلضافية فمميَّزة بالعالمة .
مفتاح العالمات:
 مواضيع أساسية

الجدول 1

قائمة مواضيع تعداد السكان

 مواضيع أساسية مشتقة
 مواضيع إضافية

 – 1الخصائص الجغرافية وخصائص الهجرة الداخلية (الفقرات  44 - 2إىل )88 - 2
(أ)

محل اإلقامة املعتاد (الفقرات  46 - 2إىل )51 - 2



(ب)

مكان التواجد يف وقت التعداد (الفقرات  52 - 2إىل )56 - 2



(ج)

محل امليالد (الفقرات  57 - 2إىل )63 - 2



(د)

مدة اإلقامة (الفقرات  64 - 2إىل )66 - 2



(هـ)

محل اإلقامة السابق (الفقرتان  67 - 2و)68 - 2
محل اإلقامة يف تاريخ نَّ
معي يف املايض (الفقرتان  69 - 2و)70 - 2



(ز)
(ح)

مجموع السكان (الفقرات  71 - 2إىل )77 - 2
املحلَّة (الفقرات  78 - 2إىل )80 - 2

(ط)

حرض/ريف (الفقرات  81 - 2إىل )88 - 2

(و)






 - 2خصائص الهجرة الدولية (الفقرات  89 - 2إىل )106 - 2
(أ)

بلد امليالد (الفقرات  93 - 2إىل )96 - 2



(ب)

املواطنة (الفقرات  97 - 2إىل )102 - 2



(ج)

سنة الوصول أو فرتة الوصول (الفقرات  103 - 2إىل )106 - 2



 - 3خصائص األرسة املعيشية واألرسة العائلية (الفقرات  107 - 2إىل )132 - 2
(أ)

الصلة برب األرسة أو الشخص اآلخر املرجع يف األرسة (الفقرات  114 - 2إىل )123 - 2



(ب)

تكوين األرسة املعيشية أو األرسة العائلية (الفقرات  124 - 2إىل )131 - 2



(ج)

مركز الفرد يف األرسة املعيشية واألرسة العائلية (الفقرة )132 - 2



 – 4الخصائص الديمغرافية واالجتماعية (الفقرات  133 - 2إىل )167 - 2
(أ)

نوع الجنس (الفقرة )134 - 2



(ب)

العمر (الفقرات  135 - 2إىل )143 - 2



(ج)

الحالة الزواجية (الفقرات  144 - 2إىل )151 - 2



(د)

الديانة (الفقرات  152 - 2إىل )155 - 2
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(هـ)

اللغة (الفقرات  156 - 2إىل )159 - 2



(و)

األصل العرقي (الفقرات  160 - 2إىل )162 - 2



(ز)

الشعوب األصلية (الفقرات  163 - 2إىل )167 - 2



 – 5الخصوبة والوفيات (الفقرات  168 - 2إىل )201 - 2
(أ)

األطفال املولودون أحياء (الفقرات  180 - 2إىل )185 - 2



(ب)

األطفال األحياء (الفقرتان  186 - 2و)187 - 2
تاريخ ميالد أخر طفل ولد حيا ً (الفقرات  188 - 2إىل )191 - 2



(ج)
(د)

املواليد يف االثنى عرش شهرا ً السابقة (الفقرة )189 - 2

(هـ)

وفيات األطفال الذين ولدوا يف االثنى عرش شهرا ً السابقة (الفقرة )191 - 2

(و)

العمر عند الزواج األول وتاريخ الزواج أو مدته (الفقرة )192 - 2
عمر األم عند والدة أول طفل حيا ً (الفقرة )193 - 2

(ز)







(ح)

الوفيات يف األرسة يف االثنى عرش شهرا ً السابقة (الفقرات  194 - 2إىل )198 - 2



(ط)

اليتم من ناحية األم أو األب (الفقرات  199 - 2إىل )201 - 2



 – 6الخصائص التعليمية (الفقرات  202 - 2إىل )230 - 2
(أ)

معرفة القراءة والكتابة (الفقرات  202-2إىل )208-2



(ب)

االنتظام يف الدراسة (الفقرات  209-2إىل )214-2



(ج)

التحصيل التعليمي (الفقرات  215-2إىل )222-2



(د)

مجال الدراسة واملؤهالت الدراسية (الفقرات  223-2إىل )230-2



 – 7الخصائص االقتصادية (الفقرات  231-2إىل )349-2
(ج)

حالة النشاط االقتصادي (الفقرات  240-2إىل )300-2



(هـ)

املهنة (الفقرات  301-2إىل )305-2



(و)

الصناعة (الفقرات  306-2إىل )309-2



(ز)

الحالة الوظيفية (الفقرات  310-2إىل )321-2



(ح)

املدة التي قضاها يف العمل (الفقرات  322-2إىل )329-2



(ط)

الدخل (الفقرات  330-2إىل )334-2



(ك)

القطاع املؤسيس الذي يعمل فيه (الفقرتان  335-2و )336-2



(ل)

العمالة يف القطاع غري الرسمي (الفقرات  337-2إىل )341-2



(م)

العمالة غري الرسمية (الفقرات  342-2إىل )345-2



(ن)

مكان العمل (الفقرات  346-2إىل )349-2



 – 8خصائص العجز (الفقرات  350-2إىل )380-2
حالة العجز (الفقرتان  351-2و )352-2



 – 9الزراعة (الفقرات  381 - 2إىل )390 - 2

جيم – ع ّد السكان
 17-2الهدف األسايس لتعداد السكان هو إيجاد أساس يعتمد عليه لعد السكان يف البلد
عدا ً دقيقا ً يف نقطة زمنية معيَّنة .والعد الدقيق للسكان هو أمر رضوري من أجل كفاءة التخطيط
وتوصيل الخدمات ،وتوزيع املوارد ،وتخطيط حدود املناطق االنتخابية ،ووضع السياسات.
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 18-2وتهتم البلدان بصفة خاصة بع ّد وتوزيع السكان املقيمني إقامة اعتيادية ألن
اإلقامة االعتيادية هي أفضل مؤرش ألماكن الطلب عىل الخدمات واستهالكها .ولذلك فإن ع ّد
األشخاص املقيمني بشكل اعتيادي هو أهم متطلبات التخطيط والسياسة العامة.
 19-2وتلجأ بعض البلدان إىل إكمال عد السكان يف التعداد الذي تجريه بمعلومات
من مصادر أخرى منها مثالً املعلومات عن املقيمني بصفة مؤقتة خارج البلد وقت التعداد ،من
أجل إنتـاج تقديـرات ألعداد السـكان .وهناك بلدان أخرى تعتمد اعتـمادا ً كامالً عىل عد السكان
الذي يجري يف تعداد السكان.
 20-2ويمكن جمع وإدخال البيانات عن كل شخص يف استمارة التعداد إما يف املكان
الذي يوجد فيه (أو كان يوجد فيه) يوم التعداد أو يف مكان إقامته املعتاد .وتصف الفقرات
 461 - 1إىل  477 - 1مكان العد ألغراض التعداد.
 21-2والعد املطلوب للسكان قد يكون عىل أساس السكان املتواجدين أو عىل أساس
محل اإلقامة املعتاد أو السكان القائمني بالخدمات .ويتوقف اختيار عد السكان املطلوب عىل
ظروف كل بلد ،وقد تتطلب بعض البلدان أكثـر من نوع من أنواع العد .واملعلومات التي يجري
جمعها عن كل شخص يف التعداد هي التي ِّ
تمكن من تحقيق عد السكان املطلوب.
 22-2وهدف التعداد هو تحقيق تغطية شاملة وغري مزدوجة للسكان .وعىل صعيد
الواقع تواجه البلدان مجموعة من التحديات يف عد السكان عىل أساس ما تقرره من متطلبات
(سوا ًء املتواجدين يف يوم التعداد أو حسب محل اإلقامة املعتاد) ،ويف إنتاج العد السكاني الذي
تحتاج إليه .وكثري من هذه التحديات تتصل باملجموعات السكانية التي يصعب عدها واألشخاص
الذين ليس من السهل تحديد محل إقامتهم املعتاد.
 23-2ومن املهم يف وضع اسرتاتيجيات عد السكان وجمع املعلومات التي يحتاجها عد
السكان ،النظر يف أمر مراعاة االتساق مع معايري إحصاءات الهجرة الدولية التي يرد وصفها يف
الفقرات  89-2إىل .92-2

 - 1ع ّد السكان المتواجدين
 24-2ع ّد السكان املتواجدين هو أبسط أشكال عد السكان يف تعداد السكان .إذ
يجري عد األفراد يف املكان املتواجدين فيه وقت التعداد ،وهو عادة املسكن الذي يقضون فيه
ليلة التعداد .ويدخل يف العد املقيمون األجانب املوجودون يف البلد وقت التعداد ،أما سكان البلد
العاديون الغائبون وقت التعداد فال يدخلون يف العد .ويمكن استخدام عد السكان املتواجدين مع
املعلومات املتوافرة عن تدفقات الهجرة من أجل الحصول عىل تقدير للسكان من أهل البلد.
 25-2وع ّد السكان املتواجدين يتفادى التعقيدات املتصلة بتطبيق مفهوم محل اإلقامة
املعتاد ،وقد يقلل من حدوث العد املزدوج أو عدد األفراد الذين يتجاوزهم العد يف التعداد .وإىل
جانب هذه املزايا املتعلقة بالبساطة ،يوفر عد السكان املتواجدين ميزة من حيث التكاليف ألن
األمر ال يحتاج إىل جمع بيانات إضافية يف التعداد عن السكان املقيمني إقامة عادية ولكنهم غري
موجودين يف مقر إقامتهم وقت التعداد.
 26-2والعيب الرئييس يف عد السكان املتواجدين أنه ال يعطي صورة كاملة عن عدد
املقيمني إقامة اعتيادية ،وقد ال يوفر توزيعا ً جغرافيا ً حقيقيا ً للسكان املقيمني ،وهو أمر يحتاجه
التخطيط الفعَّال ووضع السياسات.
 27-2وقد يكون عد السكان املتواجدين بديالً معقوال ً عن عد السكان املقيمني إقامة
اعتيادية وتوزيعهم ،خاصة إذا كان جميع السكان تقريبا ً موجودين يف مكان إقامتهم وقت
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التعداد ،أو إذا كانت خصائص األفراد املتواجدين تشبه كثريا ً خصائص السكان املقيمني إقامة
اعتيادية .إالّ أن الذي يحدث يف كثري من البلدان أن أعدادا ً كبرية من األفراد ال يكونون يف مقر
إقامتهم املعتاد وقت إجراء التعداد ،كما أن خصائص السكان الغائبني من املقيمني إقامة معتادة
تختلف عن خصائص األفراد املتواجدين غري املقيمني ،ولذلك فإن ع ّد السكان الحارضين ليس
بديالً جيدا ً لع ّد السكان املقيمني إقامة اعتيادية .ويزيد يف هذه املشكلة ما يحدث من تحركات
موسمية كبرية للسكان نتيجة رُّ
لتغيات الطقس واإلجازات والعوامل األخرى .وهذه الطريقة من
العد تقلِّل من القدرة عىل إنتاج معلومات دقيقة عن األرس العائلية واملعيشية بقدر عدد األشخاص
الذين ال يجري عدهم مع أرسهم العائلية أو املعيشية.
 28-2وإلنتاج ع ّد للسكان املتواجدين ،يتطلب األمر معلومات عن جميع األشخاص
املتواجدين والعنوان الذي يتم فيه عدهم .ومن املفيد فائدة كبرية أيضا ً جمع معلومات لتحديد
األشخاص املتواجدين غري املوجودين يف مقر إقامتهم املعتاد واألشخاص غري املقيمني إقامة
اعتيادية يف البلد.
 29-2ومن الناحية املثالية ينبغي أن يشمل ع ّد السكان املتواجدين كل املجموعات
السكانية التي يصعب عدها ،والوارد ذكرها يف الفقرة  41-2أدناه ،فيما عدا الفئتني (ب) و(هـ)،
وكذلك الفئة (ز) (إن وجدت) .وبالنسبة لبعض هذه الفئات قد يكون من الرضوري التوسع يف
مفهوم “وقت التعداد” من أجل التمكني من إجراء العد .وقد يؤدي جمع البيانات عىل أساس الع ّد
يف مكان الع ّد يف هذه الحاالت إىل زيادة احتماالت الع ّد الزائد أو الناقص؛ فاألفراد الذين يكونون يف
أكثر من مكان واحد أثناء تلك الفرتة املمتدة يمكن أن يتعرضوا للعد يف أكثر من موقع ،كما يمكن
أن يتجاوزهم العد أساساً.

 - 2ع ّد السكان المقيمين إقامة اعتيادية
ِّ
تفضل ع ّد السكان املقيمني إقامة اعتيادية ألنه يوفر
 30-2يزداد عدد البلدان التي
معلومات أفضل من أجل التخطيط ووضع السياسة العامة بشأن الطلب عىل الخدمات واألرس
املعيشية واألرس العائلية والهجرة الداخلية.
 31-2وع ّد السكان املقيمني إقامة اعتيادية هو عد لجميع السكان املقيمني إقامة
اعتيادية يف البلد يف وقت التعداد .ومع أن البلدان تح ِّدد تعريف املقيم إقامة اعتيادية وفقا ً لظروفها،
فإنه يوىص يف تعريف الشخص املقيم إقامة اعتيادية ومكان اإلقامة االعتيادية أن تطبق البلدان
التعريف الوارد يف الفقرة  .463-1والسكان املقيمون إقامة اعتيادية قد يكونون مواطنني أو غري
مواطنني ،ويمكن أن يشمل ذلك أيضا ً األشخاص املقيمني دون وثائق ،وطالبي اللجوء السيايس
والالجئني .ومن هنا فإن املقيمني إقامة اعتيادية يمكن أن يشملوا األجانب املقيمني أو الذين
يعتزمون اإلقامة يف البلد بشكل مستمر إما معظم فرتة االثنى عرش شهرا ً السابقة عىل التعداد
أو ملدة اثنى عرش شهرا ً أو أكثر ،طبقا ً لتعريف محل اإلقامة املعتاد الذي يطبقه البلد .وينبغي
استبعاد األشخاص الذين يعتربون أنفسهم مقيمني إقامة اعتيادية يف البلد ،إما ألنهم مواطنون
أو ألن لهم روابط أرسية ،ولكنهم غائبون عن البلد معظم االثنى عرش شهرا ً األخرية أو ملدة اثنى
عرش شهرا ً أو أكثر ،تبعا ً للتعريف املستخدم .وعىل العكس من ذلك فإن األشخاص املقيمني إقامة
اعتيادية يف البلد ولكنهم غائبون مؤقتا ً ينبغي إدراجهم ضمن السكان املقيمني إقامة اعتيادية.
وينبغي للبلدان التي تطبِّق تعريفا ً مختلفا ً للشخص املقيم إقامة اعتيادية ،لألغراض الوطنية ،أن
ُتجري عدا ً للسكان املقيمني إقامة اعتيادية باستخدام تعريف االثنى عرش شهرا ً املوىص به ،وذلك
تسهيالً للمقارنات الدولية.
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 32-2وعد السكان املقيمني إقامة اعتيادية يوفر عدا ً أفضل للسكان الدائمني يف البلد
من أجل التخطيط الطويل األمد وألغراض السياسة العامة ،كما يوفر توزيعا ً أفضل للسكان
املقيمني داخل البلد ألغراض التخطيط وتوصيل الخدمات عىل الصعيد الجغرايف دون الوطني.
 33-2وللحصول عىل عد للمقيمني إقامة اعتيادية يمكن عد السكان إما عىل أساس املكان
املتواجدين فيه أو عىل أساس محل اإلقامة املعتاد ،كما يرد وصفهما يف الفقرات  469-1إىل .477-1
 34-2ومن الناحية املثالية ينبغي أن يشمل عد السكان املقيمني إقامة اعتيادية جميع
الفئات السكانية التي يصعب عدها واملوصوفة يف الفقرة  41-2أدناه ،فيما عدا الفئتني (هـ)
و(ز).
 35-2ومن أجل إنتاج ع ّد للسكان املقيمني إقامة اعتيادية يحتاج األمر إىل معلومات
عن جميع املقيمني إقامة اعتيادية وعن عناوين محل إقامتهم .وإذا أُجري التعداد عىل أساس العد
يف مكان تواجد الشخص ،يجب أن تفرق املعلومات التي يتم جمعها بشكل واضح بني األشخاص
الذين يجري عدهم يف محل إقامتهم املعتاد ،واألشخاص املقيمني إقامة اعتيادية ولكنهم كانوا يف
أماكن أخرى وقت إجراء التعداد ،واألشخاص املتواجدين املقيمني إقامة اعتيادية يف أماكن أخرى.
وينبغي جمع معلومات تح ِّدد األشخاص الذين هم ليسوا من املقيمني إقامة اعتيادية يف البلد .وإذا
أجري التعداد عىل أساس محل اإلقامة املعتاد ،يقتيض األمر جمع معلومات عن جميع السكان
املقيمني إقامة اعتيادية يف محل إقامتهم املعتاد ،بغض النظر عما إذا كانوا حارضين وقت التعداد
أم ال ،وذلك ضمانا ً للتغطية الكاملة.
 36-2وتوجد صعوبات يف الحصول عىل املعلومات من األشخاص املقيمني إقامة
اعتيادية ولكنهم غائبون عن البلد وقت التعداد ،خاصة يف حالة عدم وجود شخص آخر وقت
التعداد لتقديم املعلومات عن أولئك األشخاص .وتستخدم بعض البلدان تقديرات لعدد املقيمني
إقامة اعتيادية غري املعدودين يف التعداد ،وخصائصهم ،من أجل إكمال عد السكان يف التعداد.
 37-2وهناك أيضا ً األشخاص الذين ال يعتربون أنفسهم من املقيمني إقامة اعتيادية،

مثل السكان ال ُرحل أو األشخاص الذين يقيمون دون وثائق .وتحتاج البلدان إىل وضع قواعد
تنفيذية مناسبة للحاالت التي ال يبدو فيها واضحا ً ما إذا كان الشخص مقيما ً إقامة اعتيادية يف
البلد أو عندما يكون محل اإلقامة املعتاد للشخص يف البلد غري واضح.

 - 3ع ّد سكان الخدمات
 38-2قد يستدعي األمر ع ّد سكان الخدمات إذا كان عد السكان املتواجدين أو عد
السكان املقيمني ال يمثل عىل وجه الدقة الطلب عىل الخدمات أو تقديم الخدمات يف بلد ما أو يف
جزء من البلد .وع ّد سكان الخدمات مطلوب حني يكون جزء كبري من السكان الذين يقدمون
الخدمات أو يستعملونها يف منطقة ما ليسوا من املقيمني إقامة اعتيادية يف املنطقة .ويشمل
عد سكان الخدمات السكان الذين يكونون يف املنطقة أثناء النهار والسكان العاملني والسكان
الزائرين .وقد يكون هناك اهتمام يف بعض البلدان بسكان الخدمات األجانب ،وهم السكان
األجانب املدنيون الذين يعربون الحدود بشكل منتظم لتقديم الخدمات أو استهالكها .وهذا أمر
مهم عىل وجه الخصوص يف تخطيط خدمات النقل وتقديمها.
 39-2وقد يضم ع ّد سكان الخدمات بعض الفئات السكانية التي يصعب عدها ،أو
كلها ،ويتوقف ذلك عىل نوع سكان الخدمات املطلوب .فعىل سبيل املثال قد يشمل سكان الخدمات
النهاريني األجانب املدنيني الذين يعربون الحدود يوميا ً للعمل أو الستهالك الخدمات يف البلد.

المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات السكان

 40-2وإلنتاج عد سكان الخدمات ،عالوة عىل تقدير السكان املقيمني إقامة اعتيادية،
يحتاج األمر إىل معلومات عن األماكن التي يق ِّدم فيها هؤالء السكان خدمات أو يطلبونها.
وبالنسبة للسكان املوسميني (يف العطالت واملنتجعات) يحتاج األمر إىل معلومات عن األماكن
التي يقصدونها وعن توقيت الرحالت املوسمية .وتحصل بعض البلدان عىل عدد سكان الخدمات
كتكملة لع ّد السكان املتواجدين أو عد السكان املقيمني إقامة اعتيادية من معلومات مأخوذة
من مصادر أخرى ،مثل معلومات الزوار من الفنادق واملنتجعات ،للحصول عىل عدد السكان
الزائرين .وكبديل عن ذلك يمكن جمع املعلومات اإلضافية عن طريق التعداد.

 - 4الفئات التي يصعب عدها
41-2

الفئات التالية التي يصعب عدها مهمة يف إنتاج أي عد للسكان:

(أ) ال ُرحل واألشخاص الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها .قد ال يكون
من السهل إجراء اتصاالت مع هذه الفئات ألغراض العد ،خاصة كجزء من العد في
نقطة معيَّنة من الزمن .وقد يتطلب األمر إجراء العد في وقت مختلف أو على فترة
ممتدة من الزمن ،أو باستخدام طرق بديلة ِّ
تمكن من االتصال بهذه الفئات .ويمكن
على سبيل المثال أن تنظر البلدان في أن تطلب من الذين يقدمون الخدمات لهذه
الفئات من السكان المساعدة في عدهم .ويمكن تحديد التحركات الموسمية مسبقا ً
ثم استخدام هذه المعلومات من ِقبل جامعي البيانات من أجل التمكين من االتصال
بهذه الفئات .ويحتاج األمر إلى تخطيط وتشاور خاصة مع األفراد ذوي النفوذ في
هذه الجماعات قبل إجراء التعداد من أجل تنظيم عملية العد .ويمكن أن يساعد في
تحسين التغطية وسائط االتصال التي تشرح مزايا التعداد ،وكذلك االتصال بزعماء
هذه الجماعات للحصول على دعمهم في التعداد .وينبغي عند النظر في وضع
استراتيجية العد أن يؤخذ في االعتبار الوعي بالمسائل الثقافية المتصلة بمجموعات
معيَّنة؛
(ب) السكان المدنيون الغائبون مؤقتا ً من البلد .بما أن هؤالء األشخاص سيكونون غائبين
عن البلد في وقت التعداد فإنهم يستبعدون من عملية العد .ويمكن للبلدان جمع
معلومات عن هؤالء األشخاص من أفراد أسرهم العائلية أو المعيشية المتواجدين
وقت التعداد ،ولكن حين تكون األسرة العائلية أو المعيشية بكاملها خارج البلد في
َّ
يتمكن التعداد من جمع معلومات عن هؤالء األشخاص .وربما
وقت التعداد قد ال
يحتاج األمر إلى إعداد تقديرات لألشخاص المقيمين إقامة اعتيادية ولكنهم غائبون
مؤقتا ً عن البلد اعتمادا ً على مصادر أخرى من أجل الحصول على تقديرات يعتمد
عليها للسكان المقيمين إقامة اعتيادية ألغراض التخطيط ووضع السياسات؛

(ج) األجانب المدنيون الذين ال يعبرون الحدود يوميا ً ولكنهم موجودون في البلد بصفة
مؤقتة ،بمن فيهم األشخاص الذين ليس لديهم وثائق أو األشخاص العابرون على
السفن في المواني في وقت التعداد .وهذه الفئات قد تكون موجودة في البلد في
وقت التعداد ،ولذلك فهي ِّ
تشكل جزءًا من عد السكان الحاضرين .ومن المهم إدخال
هذه الفئات في عد السكان إذا كان مطلوبا ً تخطيط الخدمات التي تق َّدم إليهم،
وألغراض وضع السياسات .غير أن هذه المجموعات قد ِّ
تفضل عدم عدها إما ألنها
تخشى عواقب العد وإما ألنها ال تعتبر نفسها جزءًا من سكان البلد .وقد تكون هناك
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صعوبات لغوية أو صعوبات اتصال .ولكل بلد أن يضع االستراتيجيات المناسبة في
سياقه الخاص بشأن إدراج هذه الفئات في عملية العد؛
(د) الالجئون .ينبغي عد السكان الالجئين في المخيمات ،وعرض أرقامهم بشكل
منفصل بما يتيح حساب عدد سكان البلد باستبعاد الالجئين حين يكون هذا العد
مطلوبا ً ألغراض أخرى غير ديمغرافية؛

(هـ) أفراد القوات المسلحة والبحرية والسلك الدبلوماسي وأفراد أسرهم المقيمون خارج
البلد واألفراد األجانب من القوات المسلحة والقوات البحرية والسلك الدبلوماسي
وأفراد أسرهم المقيمون في البلد .باإلضافة إلى الصعوبات المذكورة في (ب) و(ج)
التي تشترك فيها هذه الفئات مع فئات األفراد الغائبين عن البلد فإن عد هذه الفئات
يخضع إلى بروتوكوالت دبلوماسية .وقد يعتبر إعطاء تفاصيل عن عدد هذه الفئات
وخصائصها أمرا ً حساسا ً العتبارات أمنية في بعض البلدان .ويمكن عد هذه الفئات
من السجالت اإلدارية؛
(و) األجانب المدنيون الذين يعبرون الحدود يوميا ً للعمل في البلد .ينبغي استبعاد هذه
الفئة من عد السكان المقيمين إقامة اعتيادية في البلد .ويؤدي عد السكان في
المكان الذي يقضون فيه ليلة التعداد إلى إزالة كثير من الغموض في هذا الصدد
وإلى تقليل حاالت االزدواج في العد .وتبقى صعوبة محاولة إدراجهم ضمن سكان
الخدمات إذا كان البلد يريد أن يأخذ هذه الفئة في االعتبار في وضع السياسات وفي
تخطيط توصيل الخدمات؛
(ز) السكان المدنيون الذين يعبرون الحدود يوميا ً للعمل في بلد آخر .هؤالء األشخاص
هم من المقيمين إقامة اعتيادية في البلد ويجب إدخالهم في عملية عد السكان؛
(ح) التجار والبحارة والصيادون المقيمون في البلد ولكنهم يكونون في عرض البحار
في وقت التعداد (بمن فيهم أولئك الذين ليس لهم مكان إقامة غير إقامتهم على
السُ فن) .هناك إشكالية في تحديد موقع السفينة باعتباره في عرض البحر في وقت
التعداد ،لذلك ينبغي للبلدان وضع استراتيجيات تضمن إدماج هؤالء السكان في
عد السكان ،وقد ينطوي ذلك على إعطاء هؤالء األفراد استمارات التعداد قبل إبحار
سفينتهم أو عد السفينة قبل وقت التعداد.

 - 5الفئات الفرعية من السكان المطلوب إدخالها في العد
 42-2يقتىض األمر من أجل كفاءة التخطيط وتوصيل الخدمات وتوزيع املوارد وتحديد
حدود املناطق االنتخابية ووضع السياسات وتصميم وتحليل عمليات مسح األرس املعيشية ،العد
الدقيق للسكان من مختلف الفئات الفرعية داخل البلد .وتصنَّف هذه الفئات الفرعية عادة عىل
أساس املنطقة الجغرافية والعمر ونوع الجنس .وقد يحتاج األمر أيضا ً إىل التعرُّف عىل فئات
أخرى من السكان مثل طلبة املدارس ،والسكان العاملني ،والسكان األصليني ،والسكان ذوي
االحتياجات الخاصة ،من أجل وضع سياسات تقوم عىل أساس املعرفة ومن أجل تقديم خدمات
ذات استهداف أفضل .ويحتاج األمر إىل طائفة من الخصائص لتحديد هذه الفئات والفئات
الفرعية من السكان ،ويتوقف ذلك عىل الخدمات املراد تخطيطها واملوارد املراد توزيعها وما إىل
ذلك .وتتحدد األسئلة التي توجه يف التعداد عىل ضوء الحاجة إىل عد السكان املنتمني إىل كل فئة
من الفئات الفرعية.

المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات السكان

دال – التعاريف ومواصفات المواضيع
 43-2يحتوي هذا الفرع عىل التعاريف واملواصفات التي يوىص بها بالنسبة لجميع
املواضيع ،معروضة بالرتتيب الذي تظهر به يف الفقرة  16-2أعاله .ومن املهم أن ترفق ببيانات
التعداد التعاريف املستخدمة يف إجراء التعداد .ومن املهم أيضا ً توضيح أي تغيريات يف التعاريف
تكون قد حدثت منذ التعداد السباق ،وإذا أمكن بيان تقديرات بتأثري تلك التغيريات عىل البيانات
ذات الصلة ،حتى ال يحدث اضطراب لدى مستعميل البيانات بني التغيريات التي تحدث عىل مدى
فرتة من الوقت والزيادات أو النقص الناتجني عن تغيري التعاريف.

 - 1الخصائص الجغرافية والهجرة الداخلية
 44-2يالحظ أن “محل اإلقامة املعتـاد” و“مكان التـواجد وقت التـعداد” يمكن
اعتبارهما موضوعني بديلني إذا لم يكن لدى البلد موارد كافية الستقصاء كال املوضوعني لألغراض
العامة للتعداد .إالّ أن بعض البلدان قد ترغب يف تقىص كال املوضوعني لألغراض العامة .ويرد
رشح للعالقة بني املوضوعني وصلتهما بموضوع “مكان العد” يف الفصل الرابع (انظر الفقرات
 469-1إىل .)477-1
 45-2ويوىص بأن تقوم البلدان التي تقترص عىل استقصاء “مكان التواجد يف وقت
التعداد” لألغراض العامة للتعداد بالحصول عىل معلومات عن “محل اإلقامة املعتاد” لجميع
األشخاص الذين ال يقيمون إقامة اعتيادية يف األرسة املعيشية التي يجري عدهم فيها ،من أجل
استخدام هذه املعلومات فيما يتصل باملعلومات عن “محل امليالد” و“مدة اإلقامة” و“محل
اإلقامة السابق” و/أو “محل اإلقامة يف تاريخ نَّ
معي يف املايض” يف تحديد الوضع بالنسبة للهجرة
الداخلية .وإذا كان سيجري تنسيب األفراد ،يف عملية جمع بيانات السكان للوحدات الجغرافية،
عىل أساس املكان املتواجدين فيه وقت التعداد ،فإن املعلومات املتعلقة بخصائص الهجرة األربع
املذكورة أعاله لن تكون ذات موضوع بالنسبة لألشخاص الذين كانوا زائرين أو عابرين يف
املكان الذي كانوا متواجدين فيه وقت التعداد .وملا كان من الرضوري عد هؤالء األشخاص ،يف
كل األحوال ،يف استمارة التعداد باعتبارهم غري مقيمني كي ال يجري تصنيفهم عىل سبيل الخطأ
باعتبارهم مهاجرين حديثني إىل املنطقة ،فمن السهل وضع سؤال عن مقر إقامتهم املعتاد ِّ
يمكن
من إدراج جميع السكان يف جداول خصائص الهجرة الداخلية.

(أ) محل اإلقامة املعتاد (موضوع أسايس)

الجداول املوىص بها :جميع جداول السكان
 46-2من املهم وجود معلومات عن عدد السكان املقيمني إقامة اعتيادية يف منطقة ما
من أجل اتخاذ قرارات واعيـة بشـأن تلك املنطقة ،سـوا ًء كانت البلد بأكمله أو تجمعا ً حرضيا ً
أو تقسيما ً مدنياً .فعدد السكان املقيمني يح ِّدد مستوى معظم الخدمات املطلوبة يف املنطقة.
 47-2ومحل اإلقامة املعتاد قد يكون هو نفس املكان الذي كان الشخص متواجدا ً
فيه وقت العد أو محل إقامته القانوني ،وقد يكون مختلفا ً عنهما .ولالضطالع عىل تعريف محل
اإلقامة املعتاد انظر الفقرات  461-1إىل .463-1
 48-2ومع أن معظم األشخاص ال يجدون صعوبة يف ذكر محل إقامتهم املعتاد ،فمن
املحتمل أن ينشأ بعض االضطراب يف حاالت خاصة حني يكون للشخص أكثر من محل إقامة.
وهذه الحاالت يمكن أن تشمل األشخاص الذين لديهم أكثر من منزل واحد ،والطالب الذين
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يعيشون داخليا ً يف املدارس ،وأفراد القوات املسلحة الذين يعيشون يف املنشآت العسكرية ولكن
لهم أماكن معيشة بعيدا ً عن تلك املنشآت ،واألشخاص الذين يقضون الليل بعيدا ً عن بيوتهم أيام
العمل األسبوعية ولكن يعودون إىل بيوتهم لعدة أيام يف نهاية األسبوع (انظر الفقرة .)466-1
ويف بعض الحاالت قد تساعد معرفة نوايا الشخص بالنسبة للمستقبل يف تحديد محل إقامته
املعتاد.
 49-2وقد تنشأ صعوبة بالنسبة لألشخاص الذين كانوا يقيمون يف املكان الذي جرى
فيه عدهم لبعض الوقت ،ربما ألكثر من نصف االثنى عرش شهرا ً السابقة ،ولكنهم ال يعتربون
أنفسهم مقيمني يف ذلك املكان ألنهم يعتزمون العودة إىل محل إقامتهم السابق يف موعد ما يف
املستقبل ،وكذلك األشخاص الذين تركوا البلد مؤقتا ً ولكن يحتمل أن يعودوا بعد مدة قد تزيد
عىل اثنى عرش شهرا ً من تاريخ سفرهم .ويف هذه الحاالت يجب تطبيق الحدود الزمنية الواضحة
املذكورة بالنسبة لتواجد شخص يف مكان ما أو غيابه عنه عىل أساس الحد املقرر باثنى عرش
شهرا ً واستخدامه يف تقرير ما إذا كان الشخص يعترب مقيما ً إقامة اعتيادية.
 50-2وإذا كان الشخص سيسجَّ ل يف استمارة التعداد عىل أساس محل إقامته املعتاد،
فال داعي للتحقق من كل شخص بصفة فردية ،ألن املعلومات ستكون موجودة من معلومات
املوقع الداخلة يف االستبيان ككل.
 51-2وينبغي جمع املعلومات عن محل اإلقامة املعتاد بما يكفي من التفصيل ،بما
ِّ
يمكن من إعداد جداول عن أصغر منطقة جغرافية فرعية مطلوبة يف خطة التبويب وتلبية
متطلبات قاعدة البيانات ،يف إطار الحدود املالية واإلجراءات التشغيلية املطلوبة للرتميز إىل أقىص
درجة ممكنة من التفصيل.

(ب) مكان تواجد الشخص وقت التعداد (موضوع أسايس)

الجداول املوىص بها :جميع جداول السكان
 52-2يف الحاالت التي يجري فيها التعداد عىل أساس “مكان العد” فإن هذا املوضوع
يمكن أن يلبي بعض مهام محل اإلقامة املعتاد.
 53-2ومكان تواجد الشخص وقت التعداد هو ،نظرياً ،املكان الجغرايف الذي كان
الشخص موجودا ً فيه يف يوم التعداد ،سوا ًء كان ذلك مقر إقامته املعتاد أم ال .ويف املمارسة العملية
ينطبق هذا املفهوم عموما ً عىل املكان الذي قىض فيه الشخص الليلة السابقة عىل يوم التعداد ،ألن
معظم األشخاص الذين تؤخذ بياناتهم يف استمارة التعداد ليسوا موجودين فعليا ً يف مكان العد

أثناء معظم اليوم.

 54-2وكما ورد ذكره يف الفصل الخامس (انظر الفقرتني  471 - 1و)472 - 1
يحدث أحيانا ً توسيع املفهوم لينطبق عىل الليلة السابقة عىل يوم العد الفعيل يف الحاالت التي تمتد
فيها فرتة العد عىل مدى فرتة زمنية أطول وال يكون من املحتمل أن يكون جميع األفراد قادرين
عىل تقديم املعلومات عن لحظة معيَّنة يف املايض .وقد يحتاج األمر الخروج عن التعريف لتناول
الحاالت الخاصة ،مثل األشخاص املسافرين طوال ليلة أو يوم التعداد ،واألشخاص الذين يقضون
الليل يف العمل.
 55-2وإذا كان النهج املتبع هو إدخال األفراد يف استمارة التعداد يف املكان الذي
يكونون فيه يف وقت التعداد ،فال يحتاج األمر إىل بحثه بشكل منفصل لكل شخص ألن املعلومات
ستكون متاحة من معلومات املوقع املسجَّ لة يف استمارة التعداد ككل.

المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات السكان

 56-2وينبغي جمع املعلومات عن املكان الذي كان الشخص موجودا ً فيه بما يكفي
من التفصيل إلعداد جداول ألصغر املناطق الفرعية الجغرافية التي تتطلبها خطة التبويب ولتلبية
متطلبات قاعدة البيانات.

(ج) محل امليالد (موضوع أسايس)

الجدول املوىص به - 4 - 1 :ص
 57-2املعلومات الخاصة بمحل امليالد ذات أهمية كبرية يف وضع السياسات املتعلقة
بالهجرة واملسائل املتصلة بتقديم الخدمات إىل املهاجرين.
 58-2ومحل امليالد هو التقسيم املدني الذي ولد فيه الشخص أو ،بالنسبة للذين
ولدوا يف بلدان أخرى ،البلد الذي ولد فيه .وبالنسبة لألشخاص املولودين يف البلد الذي يجري فيه
التعداد (السكان املواطنني) يشري مفهوم محل امليالد عادة إىل الوحدة الجغرافية يف البلد التي
تسكن فيها أم الشخص يف وقت والدته .ومع ذلك ففي بعض البلدان يح َّدد محل ميالد الشخص
املواطن بأنه الوحدة الجغرافية التي حدث فيها امليالد بالفعل .ويجب أن يبني كل بلد التعريف
الذي يستعمله يف التعداد.
 59-2وجمع املعلومات التي تميِّز بني السكان املولودين يف البلد والسكان املولودين
خارج البلد مهمة عند إجراء أي دراسة عن محل امليالد .وحتى يف البلدان التي ال تبلغ فيها نسبة
السكان املولودين يف الخارج قيمة تذكر ،وترغب لذلك يف جمع معلومات عن محل امليالد للسكان
املولودين يف البلد فقط ،عليها أوال ً أن تفصل املولودين يف البلد عن املولودين خارج البلد .لذلك
يوىص بالسؤال عن محل امليالد لكل األشخاص .وملزيد من املعلومات بشأن بلد املولد للسكان
املولودين يف الخارج يرجى االطالع عىل الفقرات  93-2إىل  96-2فيما ييل.

 60-2واملعلومات الخاصة بمحل امليالد بالنسبة للسكان الوطنيني تستخدم أساسا ً
لدراسة الهجرة الداخلية .وبالنسبة للبلدان التي تكوَّنت رسميا ً من أجزاء من كيانات كانت
مستقلة يف السابق ،تفيد هذه املعلومات يف تقدير الحجم النسبي لقطاعات السكان من كل من
تلك الكيانات وتوزيعهم يف البلد.
 61-2ومن أجل هذا الغرض األخري يكفي يف معظم األحيان جمع معلومات عن التقسيم
املدني الكبري (الدولة أو اإلقليم أو املحافظة ،عىل سبيل املثال) ،الذي يقع فيه محل امليالد .وإذا كان
ذلك مطلوبا ً يمكن جمع معلومات أكثر تفصيالً عن التقسيمات الفرعية ملنطقة معيَّنة واستخدامها
من أجل الرتميز الدقيق للتقسيمات الكبرية أو من أجل عرض بيانات املناطق الصغرية.

 62-2وبالنسبة لدراسات الهجرة الداخلية ال تكفي البيانات عن محل امليالد للسكان
الوطنيني حتى عىل مستوى التقسيمات املدنية الكبرية يف حد ذاتها ،ألن من الرضوري فهم
تحركات السكان منذ امليالد وجمع معلومات عىل أصغر مستوى جغرايف ممكن ،مع مراعاة (أ) أن
حدود الوحدات اإلدارية مثل املدن وسائر التقسيمات املدنية تتغيرَّ مع الوقت ،وهذا قد يؤدي إىل
بعض الغموض يف البيانات املدىل بها( ،ب) أن تكلفة ترميز البيانات املبلغ عنها حسب الوحدات
ُّ
التنقل.
األصغر قد تكون عملية عسرية خاصة إذا كانت الوحدات كثرية وكان السكان كثريي
وللتغلب عىل املشكلة األوىل ينبغي أن تشري الحدود الوطنية ودون الوطنية ما أمكن إىل الحدود
السارية وقت التعداد .ويجب أن تقوم البلدان بتناول املشكلة الثانية يف ضوء ظروف كل منها.
 63-2ويوىص ،من أجل دراسـة الهجرة الداخلية ،باسـتكمال بيـانات محل امليالد
بمعلومات يتم جمعها عن مدة اإلقامة (انظر الفقرات  64-2إىل  )66-2ومحل اإلقامة السابق
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(انظر الفقرتني  67-2و )68-2أو محل اإلقامة يف تاريخ نَّ
معي يف املايض (انظر الفقرتني 69-2
و.)70-2

(د) مدة اإلقامة (موضوع أسايس)

الجداول املوىص بها - 5 - 1 :ص و 6 - 1أ  -ص

 64-2مدة اإلقامة هي الفرتة الزمنية املمتدة حتى تاريخ التعداد ،معربا ً عنها بسنوات
كاملة ،التي كان كل شخص يعيش فيها يف (أ) املحلَّة التي هي محل إقامته املعتاد يف وقت التعداد،
و(ب) التقسيم املدني الرئييس أو الفرعي الذي تقع فيه تلك املحلَّة.
 65-2ويجب أن يكون واضحا ً لدى جمع املعلومات عن مدة اإلقامة أن املهم هو طول
فرتة اإلقامة يف التقسيم ا ملدني الرئييس أو الفرعي ويف املحلَّة ،وليس يف وحدة سكنية بحد ذاتها.
 66-2واملعلومات الخاصة بمدة اإلقامة ذات فائدة محدودة يف ذاتها ألنها ال تق ِّدم
معلومات عن املكان األصيل للمهاجرين إىل الدخل .ولذلك ينبغي عند دراسـة هذا املوضوع
دراسـة محل اإلقامة السابق أيضا ً إن كان ذلك ممكنا ً من أجل التصنيف املتقاطع.
36

محل اإلقامة السابق ومحل اإلقامة
يف تاريخ سابق نَّ
معي هما بديالن
ملوضوع أسايس ،بمعنى أنه ينبغي
للبلدان جمع معلومات عن أي منهما
وليس بالرضورة عن كليهما ما لم
تكن هناك مصلحة وطنية واضحة
يف ذلك.

(هـ) محل اإلقامة السابق (موضوع أسايس)

36

الجدول املوىص به 6 - 1 :أ  -ص
 67-2محل اإلقامة السابق هو التقسيم املدني الرئييس أو الفرعي ،أو البلد األجنبي،
الذي كان الفرد يسكن فيه قبل هجرته إىل التقسيم املدني الحايل مبارشة الذي هو مقر إقامته
املعتاد.
 68-2وبيانات محل اإلقامة السابق ليست لها قيمة كبرية يف حد ذاتها ألنها ال تعطي
معلومات عن وقت الهجرة إىل الداخل .ولذلك فعند دراسة املوضوع ينبغي أيضا ً دراسة مدة
اإلقامة ما أمكن ذلك من أجل التصنيف املتقاطع للبيانات.

(و) محل اإلقامة يف تاريخ نَّ
معي يف املايض (موضوع أسايس)

36

الجدول املوىص به 6 - 1 :ب  -ص
نَّ
معي يف املايض هو التقسيم اإلداري الرئييس أو
 69-2محل اإلقامة يف تاريخ
الفرعي أو البلد األجنبي الذي كان يسكن فيه الفرد يف تاريخ نَّ
معي سابق عىل التعداد .وينبغي
أن يكون التاريخ املرجعي املختار أنسب ما يكون لألغراض الوطنية .ويف معظم الحاالت يكون
هذا التاريخ سابقا ً للتعداد بسنة أو بخمس سنوات (أو يف كال اإلطارين الزمنيني يف الحاالت
التي تكون فيها للهجرة الداخلية أهمية خاصة ملستعميل البيانات وكانت املوارد تكفي لرتميز
البيانات) .والتاريخ املرجعي الذي يسبق التعداد بسنة يعطي إحصاءات جارية للهجرة الداخلية
والهجرة الدولية أثناء سنة واحدة ،أما فرتة الخمس سنوات فهي تناسب عىل نحو أفضل جمع
البيانات من أجل تحليل الهجرة الدولية .ومن العوامل األخرى التي يجب أن تؤخذ يف االعتبار يف
اختيار التاريخ املرجعي قدرة األفراد املحتملة عىل تذكر محل اإلقامة املعتاد عىل وجه الدقة قبل
سنة أو خمس سنوات من تاريخ التعداد .وبالنسبة للبلدان التي ُتجري تعدادا ً كل خمس سنوات
يكون تاريخ السنوات الخمس السابقة عىل التعداد مرتبطا ً بالفعل ،بالنسبة ملعظم األشخاص،
بتاريخ التعداد السابق .ويف حاالت أخرى يكون من األرجح تذكر البيانات قبل سنة عنها قبل
خمس سنوات .وقد تلجأ بعض البلدان إىل استعمال تواريخ مرجعية أخرى غري السنة السابقة
للتعداد أو الخمس سنوات السابقة للتعداد ألن كالً من هذين الخيارين يمثالن صعوبة يف التذكر.

المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات السكان

وقد تقتيض الظروف الوطنية جعل التاريخ املرجعي تاريخا ً يرتبط بحدث له أهميته يمكن ملعظم
الناس تذكره .أما األشخاص املولودون خارج البلد فيوىص بجمع معلومات عنهم عىل أساس سنة
وصولهم إىل البلد (انظر “خصائص الهجرة الدولية”( ،الفقرات  89-2إىل .)106-2
 70-2وأيًّا كان التاريخ السابق املستعمل ،يجب اتخاذ قرار بشأن معاملة األطفال
ال ُرضع وحديثي الوالدة الذين لم يكونوا قد ولدوا يف ذلك التاريخ .ويجب أن تبني جداول البيانات
طبيعة معاملة هذه املجموعة.

(ز) مجموع السكان (موضوع أسايس)

الجداول املوىص بها :جميع جداول السكان
 71-2يتألف مجموع السكان يف البلد ،ألغراض التعداد ،من جميع األشخاص
الداخلني يف نطاق التعداد .وقد يتضمن املجموع بأوسع معانيه جميع املقيمني إقامة معتادة يف
البلد أو جميع األشخاص املتواجدين يف البلد يف وقت التعداد .ويشار عموما ً إىل مجموع املقيمني
إقامة معتادة بأنه العدد النظري للسكان وإىل جميع األشخاص املتواجدين بأنه العدد الفعيل
للسكان.
 72-2أما يف املمارسـة العملية فإن البلدان ال تحقق عادة أيًّا من نوعي العد ألن فئـة
أو أخرى من السكان تدخل يف التعداد أو تستبعد منه وفق الظروف الوطنية ،مع أن التعبري العام
املستخدم لوصف مجموع السكان قد يفهم منه معاملة عكس املعاملة التي تعامل بها أي من
تلك الفئات .لذلك يوىص بأن يقوم كل بلد بوصف الرقم املقبول رسميا ً باعتباره مجموع السكان،
وصفا ً تفصيلياً ،بدال ً من مجرد وصفه باعتباره الرقم النظري أو الرقم الفعيل.
 73-2ويجب أن يبني الوصف بشكل واضح ما إذا كانت كل فئة من الفئات التالية
داخلة يف املجموع أم ال .فإذا كانت داخلة يف العد ينبغي بيان حجمها ،وإذا لم تكن ،ينبغي
إعطاء تقدير لحجمها إذا كان ذلك ممكناً .أما إذا كانت إحدى الفئات غري ممثَّلة إطالقا ً يف عدد
السكان ،فيجب أن يُذكر ذلك مع بيان حجم الفئة باعتباره صفراً .ويمكن أن يحدث ذلك عىل
وجه الخصوص بالنسبة للفئات (أ) و(ب) و(د) و(ن) التي يرد وصفها فيما ييل( :انظر أيضا ً
الفقرتني  41-2و 42-2ملزيد من املعلومات).
نَّ
يتعي أخذها يف االعتبار فهي:
 74-2أما الفئات التي
(أ) السكان ال ُرحل؛
(ب) األفراد الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها؛
(ج) أفراد القوات المسلحة والقوات البحرية والسلك الدبلوماسي وأفراد أسرهم المقيمون
خارج البلد؛
(د) مالحو السفن التجارية وصيادو األسماك المقيمون في البلد ولكنهم متواجدون في
البحر وقت إجراء التعداد (بمن فيهم من ليس له محل إقامة غير ظهر السفينة)؛
(ه) السكان المدنيون المقيمون إقامة مؤقتة في بلد آخر كعمال موسميين؛
(و) السكان المدنيون المقيمون الذين يعبرون الحدود يوميا ً للعمل في بلد آخر؛
(ز) السكان المدنيون المقيمون غير المذكورين في الفئات (ج) أو(هـ) أو(و) الذين
يعملون في بلد آخر؛
(ح) السكان المدنيون غير المذكورين في الفئات (ج) أو(د) أو(هـ) أو(ز) الغائبون
مؤقتا ً عن البلد؛
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(ط) األفراد األجانب من أفراد القوات المسلحة والقوات البحرية والسلك الدبلوماسي
وأفراد أسرهم الموجودون في البلد؛
(ي) األجانب المدنيون المقيمون إقامة مؤقتة في البلد كعمال موسميين؛
(ك) األجانب المدنيون الذين يعبرون الحدود يوميا ً للعمل في البلد؛
(ل) األجانب المدنيون غير المذكورين في الفئات (ط) أو(ي) أو(ك) الذين يعملون في
البلد؛
(م) األجانب المدنيون غير المذكورين في الفئات (ط) أو(ي) أو(ك) أو(ل) الموجدون
في البلد بصفة مؤقتة؛
(ن) الالجئون في المخيمات؛
(س) العابرون في السفن الموجودة في الميناء وقت التعداد.
 75-2وبالنسبة للفئتني (ح) و(م) يوىص ببيان املعايري املستخدمة يف تحديد ما إذا
كان التواجد يف البلد أو الغياب عنه مؤقتاً.
 76-2ويف البلدان التي حدث فيها تصويب لرقم مجموع السكان بسبب نقص العد أو
زيادة العد ينبغي إيراد الرقم املعدود للسكان والرقم التقديري املصحح للسكان مع اإليضاحات
الالزمة .و ُتعد الجداول التفصيلية بالرضورة عىل أساس السكان الذين تم عدهم بالفعل فقط.
 77-2وقد يتضمن عدد سكان كل وحدة جغرافية يف البلد ،شأنه يف ذلك شأن مجموع
سكان البلد (انظر الفقرة  ،)71-2إما جميع املقيمني إقامة معتادة يف الوحدة (انظر الفقرة )47-2
أو جميع األشخاص املتواجدين يف الوحدة يف وقت التعداد (انظر الفقرتني  52-2و.)53-2

(ح) املحلَّة (موضوع أسايس)

الجداول املوىص بها :جميع جداول السكان

 78-2ألغراض التعداد ينبغي تحديد املحلَّة باعتبارها كوكبة سكانية متميزة (تسمى
أيضا ً مكانا ً مأهوال ً أو مركزا ً مأهوال ً أو مستوطنة أو ما إىل ذلك) يعيش فيها السكان يف مجموعة
متجاورة من أماكن السكن ولها اسم أو مركز معرتف به محلياً .وهي بذلك تشمل قرى الصيادين
ومخيمات املناجم والعزب (الضياع) ،واملزارع ومدن األسواق والقرى واملدن وكثريا ً من التجمعات
السكانية التي تنطبق عليها املعايري املذكورة أعاله .وينبغي توضيح أي خروج عىل هذا التعريف
يف تقرير التعداد للمساعدة يف تفسري بيانات التعداد.
 79-2وينبغي عدم الخلط بني املحلاَّ ت ،حسب التعريف الوارد أعاله ،وأصغر
التقسيمات املدنية يف البلد .وقد يتصادف يف بعض الحاالت أن يتطابق التعريفان .ولكن هناك
حاالت أخرى يمكن أن يضم أصغر تقسيم مدني فيها محلَّتني أو أكثر .ومن ناحية أخرى قد
تشتمل بعض املدن الكبرية عىل تقسيمني مدنيني أو أكثر ،ويجب اعتبار هذه التقسيمات قطاعات
يف محلَّة واحدة ال محلاَّ ت منفصلة.
 80-2وكثريا ً ما تكون املحلَّة الكبرية يف البلد (املدينة أو البلدة) جزءًامن تجمع حرضي،

يضم املدينة أو البلدة والضواحي املحيطة بها أو مناطق مأهولة بشكل خفيف أو بكثافة تقع
خارج حدودها ولكن مالصقة لها .وبهذه الصفة فإن التجمع الحرضي ليس مطابقا ً للمحلة
ولكنه وحدة جغرافية أخرى قد تضم أكثر من محلَّة واحدة .ويف بعض الحاالت نجد تجمعات
حرضية كبرية تضم عدة مدن أو بلدات وضواحيها .ويجب أن تبينِّ نتائج التعداد مكونات تلك
التجمعات الكبرية.
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(ط) الحرض والريف

الجداول املوىص بها :جميع جداول السكان
 81-2نظرا ً لالختالفات بني البلدان يف الخصائص التي تميِّز املناطق الحرضية عن
املناطق الريفية فإن التمييز بني سكان الحرض والريف يستعىص حتى اآلن عىل تعريف واحد
يمكن تطبيقه عىل جميع البلدان بل ،وإىل حد كبري ،وعىل البلدان الواقعة داخل إقليم واحد .وحيث
ال توجد توصيات إقليمية يف هذا الشأن يجب أن تضع البلدان تعاريفها وفقا ً الحتياجاتها.
 82-2ويقوم التمييز التقليدي بني املناطق الحرضية والريفية داخل البلد عىل االفرتاض
بأن املناطق الحرضية ،أيًّا كان تعريفها ،تتيح أسلوبا ً مختلفا ً يف الحياة ومستوى معيشة أعىل
يف العادة عما يوجد يف املناطق الريفية .ويف كثري من البلدان الصناعية أصبح هذا التمييز أقل
وضوحا ً وأصبح التمييز بني املناطق الحرضية والريفية يف األحوال املعيشية أقرب إىل درجة
تمركز السكان .ومع أن االختالفات بني املناطق الحرضية والريفية يف طرق املعيشة ومستويات
املعيشة ال تزال كبرية يف البلدان النامية ،فقد أدت الحرضنة الرسيعة يف تلك البلدان إىل زيادة
الحاجة إىل معلومات عن املناطق الحرضية بمختلف أحجامها.
 83-2ومن ثم فإن التصنيف حسب حجم املحلَّة يمكن أن يفيد يف تكملة التقسيم
التقليدي بني الحرض والريف الذي ما زال مطلوباً ،وقد يحل محل ذلك التقسيم التقليدي إذا كان
االهتمام الرئييس منصبا ً عىل الخصائص املتعلقة بالكثافة السكانية فحسب وفق متوالية تبدأ من
أقل املناطق سكانا ً إىل أكثرها كثافة.
 84-2غري أن كثافة االستيطان قد ال تكون معيارا ً كافيا ً يف كثري من البلدان ،خاصة يف
وجود محلاَّ ت كبرية تتسم بطابع ريفي حقيقي .وتحتاج هذه البلدان إىل استخدام معايري إضافية
يف وضع التصنيفات التي تميز بشكل أفضل من مجرد التقسيم إىل حرضي وريفي .ومن املعايري
اإلضافية التي يمكن استعمالها نسبة السكان الناشطني اقتصاديا ً العاملني يف الزراعة ،وتيرس وجود
الكهرباء ومياه الرشب يف أماكن السكن ،وسهولة الوصول إىل الرعاية الصحية والتعليم ووسائل
الرتفيه .ويف بعض البلدان التي توجد فيها تلك التسهيالت يف بعض املناطق التي ال تزال تعترب
ريفية ألن الزراعة هي مصدر العمالة الرئييس فيها ،قد يكون من املفيد استخدام معايري مختلفة يف
أجزاء مختلفة من البلد .ومع ذلك يجب مراعاة أالّ تكون التعاريف املستخدمة من التعقيد لدرجة
يصعب معها تطبيقها عىل التعداد أو يصعب معها ملستعميل البيانات فهم نتائج التعداد.

 85-2وحتى يف البلدان الصناعية قد يكون من املناسب التمييز بني املحالت الزراعية
ومدن السوق واملراكز الصناعية ومراكز الخدمات وما إىل ذلك يف إطار تصنيف املحالت حسب
الحجم.
 86-2وحتى حني ال يستخدم الحجم كمقياس ،تعترب املحلَّة هي أنسب وحدة للتصنيف

من أجل األغراض الوطنية وكذلك من أجل املقارنة الدولية .وإذا لم يكن من املمكن استعمال
املحلَّة فينبغي استعمال أصغر وحدة إدارية يف البلد.
 87-2ويمكن أن توفر نتائج التعداد ذاتها بعض املعلومات الالزمة للتصنيف ،بينما
يمكن الحصول عىل معلومات أخرى من مصادر خارجية .ويعني استخدام املعلومات التي
يوفرها التعداد (مثل املحلَّة حسب الحجم أو النسبة املئوية للسكان العاملني يف الزراعة) سوا ًء
بمفردها أو باالقرتان بمعلومات مستقاة من مصادر أخرى ،أن التصنيف لن يتاح إالّ بعد تبويب
نتائج التعداد .أما إذا كانت خطط التعداد تستدعي إجراء مسح بالعينة لعدد من املواضيع يف
املناطق الريفية أقل منه يف املناطق الحرضية ،أو تستدعي زيادة استخدام املعاينة يف املناطق

133

مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،التنقيح 2

134

الريفية ،فال بد أن يتاح التصنيف قبل إجراء العد ،ويف هذه الحالة ال بد من االعتماد عىل مصادر
معلومات خارجية ،ولو من أجل تحديث أي تصنيف للحرض والريف يكون قد تم إعداده يف
مرحلة مبكرة.
 88-2وينبغي أن تؤخذ يف االعتبار فائدة بيانات تعداد املساكن (توافر الكهرباء و/أو
املياه املنقولة باألنابيب مثالً) التي ُتجمع بالتزامن مع تعداد السكان أو قبله بفرتة ليست طويلة.
وقد تكون للصور التي يتم الحصول عليها باالستشعار عن بُعد فائدة يف تحديد حدود املناطق
الحرضية حني تستعمل الكثافة السكانية كمعيار .وال يمكن التغايض عن أهمية وجود نظام
متطور للرتميز الجغرايف من أجل جمع املعلومات من أكثر من مصدر.

 - 2خصائص الهجرة الدولية

37

ورقات إحصائية ،العدد 58
(منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع
.)E.98.XVII.14

 89-2بدأ مع زيادة انتشار الهجرة الدولية االهتمام بحركة الناس عرب الحدود الوطنية،
أي الهجرة الدولية ،وتزايد االهتمام بها بشكل ثابت بني البلدان .ويعترب هذا الفرع الخاص بالهجرة
الدولية استكماال ً وتوسيعا ً ملوضوع “خصائص الهجرة الجغرافية والداخلية” الذي تناولته الفقرات
السابقة .ويعرض هذا الفرع تعاريف الهجرة الدولية والطرق املح َّددة لتطبيقها يف تعدادات السكان
بما يتفق مع توصيات األمم املتحدة بشأن إحصاءات الهجرة الدولية ،التنقيح .37 1
 90-2وتتناول توصيات األمم املتحدة بشأن إحصاءات الهجرة الدولية ،التنقيح ،1
تدفقات الهجرة وأعداد املهاجرين ،وتؤكد عىل أن تعدادات السكان هي أفضل مصدر لجمع
البيانات عن أعداد املهاجرين وخصائصهم .ولذلك يركز هذا الفرع بشكل رئييس عىل موضوع
أعداد املهاجرين.
 91-2ويف ضوء التعريف العام للمهاجر الدويل ،الوارد يف التوصيات املنقحة بشأن
إحصاءات الهجرة الدولية (الفقرة  )32فإن التعريف املنطقي ألعداد املهاجرين الدوليني
املوجودين يف البلد هو “مجموعة األشخاص الذين غريوا البلد الذي يقيمون فيه إقامة معتادة ،أي
األشخاص الذين قضوا سنة عىل األقل من حياتهم يف بلد غري البلد الذي يعيشون فيه وقت جمع
البيانات” .ومع ذلك فمن الشائع أن نجد أن الحاجة إىل املعلومات ال تتصل بعموم املهاجرين
الدوليني بصفتهم الواردة أعاله ،وإنما تتصل بمجموعات من السكان مثل السكان الذين لم
يولدوا يف البلد والسكان الذين ال يحملون جنسية البلد الذي يعيشون فيه.
 92-2ولذلك ،فإن دراسة أثر الهجرة الدولية باستخدام تعداد السكان ِّ
تركز عىل
مجموعتني فرعيتني من السكان :املجموعة األوىل تتكون من الذين ولدوا خارج البلد واملجموعة
الثانية تتكون من األجانب الذين يعيشون يف البلد .وللتعرف عىل أفراد هاتني املجموعتني يجب
تسجيل بندين يف استمارة التعداد هما( :أ) بلد امليالد ،و(ب) بلد املواطنة .وعالوة عىل ذلك من املهم
أيضا ً تسجيل سنة الوصول إىل البلد ملعرفة مدة اإلقامة يف البلد بالنسبة للمهاجرين الدوليني.

(أ) بلد امليالد (موضوع أسايس)

الجداول املوىص بها - 1 - 2 :ص و  - 2 - 2ص و  - 3 - 2ص
 93-2بلد امليالد هو البلد الذي ولد فيه الشخص .ويالحظ أن بلد امليالد لشخص ما
ليس بالرضورة هو بلد املواطنة ،وهذا بند مستقل يف التعداد سنتناوله فيما بعد .ويوىص بالسؤال
عن محل امليالد من جميع األشخاص ،أوال ً لتمييز السكان املولودين يف البلد والسكان املولودين
يف الخارج؛ وهذه املعلومات رضورية حتى يف البلدان التي ال يتجاوز فيها عدد السكان املولودين
بالخارج أعددا ً صغرية .وبالنسبة للمولودين يف الخارج يوىص بجمع معلومات إضافية عن البلد
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الذي ولدوا فيه من أجل تصنيف السكان املولودين يف الخارج حسب بلد امليالد .وبالنسبة للسكان
املولودين خارج البلد الذي يجري فيه العد ولكنهم ال يستطيعون ذكر بلد امليالد فيجب عىل األقل
التأكد من القارة التي فيها ذلك البلد.
 94-2وألغراض التناسق الداخيل واملقارنة الدولية يوىص بتسجيل املعلومات عن بلد
امليالد وفقا ً لحدود البلد السارية وقت التعداد .فإذا كانت قد حدثت تغيريات يف الحدود تؤثر عىل
بلد امليالد لشخص ما ،فمن املهم عدم تسجيل األشخاص الذين بقوا يف البلد التي ولدوا فيها ولكن
“بلد امليالد” قد تغيرَّ بسبب تغريات يف الحدود باعتبارهم مولودين خارج البلد ،نتيجة عدم أخذ
التغيريات الجديدة يف البلد التي يعيشون فيها يف االعتبار .ومن املهم ترميز املعلومات عن بلد امليالد
بما يكفي من التفصيل للتعرُّف عىل كل بلد من بلدان امليالد التي يرد اسمها قرين سكان البلد.
وألغراض الرتميز يوىص بأن تستخدم البلدان نظام الرتميز الرقمي الوارد يف الرموز املوحَّ دة للبلدان
أو املناطق ألغراض االستخدامات اإلحصائية  .38ويؤدي استخدام الرتميز املوحد يف تصنيف السكان
املولودين يف الخارج وفقا ً لبلد املولد إىل تعزيز فائدة البيانات ،بما يف ذلك التبادل الدويل إلحصاءات
السكان املولودين يف الخارج فيما بني البلدان .وإذا قرر بلد ما تجميع البلدان يف مجموعات واسعة،
فيوىص باتباع التصانيف املوحدة اإلقليمية ودون اإلقليمية الواردة يف نرشة الرموز املذكورة أعاله.
 95-2وقد ترغب البلدان ذات األعداد الكبرية من املهاجرين يف جمع معلومات عن بلد
ميالد اآلباء .وينبغي سؤال جميع املستجيبني عن معلومات بلد ميالد آبائهم (األب واألم) باتباع
نفس املبادئ التوجيهية الواردة بشأن بلد امليالد .ويتوقف القرار بشأن جمع ونرش املعلومات عن
بلد ميالد اآلباء يف التعداد عىل عدد من االعتبارات والظروف الوطنية ،بما يف ذلك ،عىل سبيل املثال،
مدى مالءمة وحساسية سؤال من هذا النوع يف تعداد البلد.
 96-2ويتيح هذا املوضوع تحديد السكان من نسل السكان املولودين يف الخارج ،ويمكن
استخدامه ،مع املعلومات عن بلد امليالد ،لتحديد خلفية املستجيبني من حيث الهجرة .وتتيح املعلومات
الناتجة عن هذا املوضوع تحديد األطفال املولودين آلباء مولودين يف الخارج ويمكن استخدامه يف
دراسة عمليات االندماج ونتائج سياسات الهجرة للمهاجرين وأبنائهم .وعالوة عىل ذلك فبالنسبة
للبلدان التي مرت بتجربة عودة املهاجرين ،تتيح املعلومات عن هذا املوضوع تحديد األطفال املولودين
يف الخارج آلباء من مواطني البلد .ويف دراسة عمليات االندماج ،قد يكون من املهم بصفة خاصة إجراء
تحليل منفصل لهذه الفئة من السكان وفئة املولودين يف الخارج آلباء مولودين يف الخارج.

(ب) املواطنة (موضوع أسايس)

الجدول املوىص به - 3 - 2 :ص
 97-2املواطنة هي الرابطة القانونية الخاصة التي تربط بني الفرد وبلده .واملواطن
هو شخص يتمتع قانونا ً بجنسية بلد العد ،أما األجنبي فهو غري املواطن يف البلد (أي املواطن يف
بلد آخر) .وملا كان بلد املواطنة ليس بالرضورة هو بلد امليالد ،فينبغي جمع معلومات عن كال
البندين يف التعداد.
 98-2ويمكن جمع معلومات إضافية عن املواطنة تتيح تصنيف السكان حسب الفئات
التالية (أ) مواطنون بامليالد( ،ب) مواطنون بالتجنس سوا ًء كان ذلك باإلعالن أو باالختيار أو بالزواج
أو بوسائل أخرى( ،ج) األجانب (مواطنو بلدان أخرى) .وباإلضافة إىل ذلك ينبغي جمع معلومات
عن بلد املواطنة لألجانب .ومن املهم تسجيل بلد املواطنة بهذه الصفة وعدم استعمال صفات تدل
عىل املواطنة ،ألن بعض هذه الصفات هي صفات تدل أيضا ً عىل األصل اإلثني .ومن الرضوري ترميز
كاف يسمح بالتعرف عىل جميع بلدان املواطنة املمثَّلة يف
املعلومات الخاصة ببلد املواطنة بتفصيل ٍ
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السكان األجانب يف البلد .وألغراض الرتميز يوىص بأن تستعمل البلدان نظام الرتميز الرقمي الوارد يف
الرموز املوحَّ دة للبلدان أو املناطق ألغراض االستخدامات اإلحصائية .ويزيد استخدام الرموز املوحَّ دة
يف تصنيف السكان األجانب حسب بلد املواطنة من فائدة هذه البيانات كما يتيح التبادل الدويل
للمعلومات بني البلدان عن السكان األجانب .وإذا قررت البلدان تجميع بلدان املواطنة يف مجموعات
عريضة فيوىص باتباع التصنيفات اإلقليمية ودون اإلقليمية املوحَّ دة الواردة يف املنشور سالف الذكر.
 99-2ويف بعض الحاالت قد يحمل األفراد أكثر من جنسية ،وإذا دعت الرضورة لجمع
هذه املعلومات للمساعدة يف اتخاذ قرارات واعية داخل البلد ،فينبغي جمع معلومات عن جميع
الجنسيات التي يحملها الفرد ،بما يف ذلك األفراد املواطنون يف البلد الذين يحملون جنسيات
متعددة .ويف حالة نرش هذه املعلومات ينبغي أن يوضح لقراء الجدول مدى تأثري إمكانية إدراج
أشخاص يف الجدول أكثر من مرة عىل املجاميع الهامشية.
 100-2ويف البلدان التي توجد فيها من بني السكان نسبة كبرية من املواطنني املجنسني،
قد يكون من املفيد سؤال أسئلة إضافية عن الجنسية السابقة وطريقة الحصول عىل الجنسية
الحالية وسنة التجنس.
 101-2وقد ال يعوَّل كثريا ً عىل الجنسية املبلغ عنها يف حالة األشخاص الذين تغيرَّ ت
جنسيتهم مؤخرا ً نتيجة لتغريات إقليمية ،أو سكان البلدان املستقلة حديثا ً التي لم يكتسب فيها
مفهوم املواطنة أهمية إال ّ مؤخراً .ويمكن لسلطة اإلحصاء الوطنية أن تضع خطوطا ً توجيهية
تساعد يف تحسني نوعية البيانات التي يجري جمعها .وكمساعدة عىل تحليل وفهم النتائج ينبغي
أن ترفق بالجداول مالحظات تفيد بوجود مثل هذه األسباب لإلدالء ببيانات غري صحيحة ،أو
أسباب مشابهة أخرى .وألغراض إعداد جداول عن املواطنة ينبغي إيراد جميع البلدان كالً عىل
حدة قدر اإلمكان وبيان فئة خاصة بعديمي الجنسية.
 102-2وينبغي أن تحدد التعليمات الخاصة بالعد وتجهيز البيانات طريقة معاملة
األشخاص عديمي الجنسية ،واألشخاص املزدوجي الجنسية ،واألشخاص الذين هم يف سبيل الحصول
عىل الجنسية ،وأي فئات أخرى من األشخاص الذين ال يكون واضحا ً موقفهم من ناحية الجنسية.
وينبغي وصف معاملة هذه الفئات يف تقارير التعداد ويف البيانات الفوقية لجداول التعداد.

(ج) سنة الوصول إىل البلد أو مدة اإلقامة فيها (موضوع أسايس)

الجداول املوىص بها - 2 - 2 :ص و  - 4 - 2ص
 103-2يتيح تسجيل سنة الوصول وشهر الوصول للشخص املولود خارج البلد الذي
يجري فيه التعداد حساب عدد السنوات املكتملة بني وقت وصوله إىل البلد ووقت االستقصاء،
وهو عادة تاريخ التعداد .وتتيح املعلومات عن شهر وسنة الوصول أيضا ً مرونة تيسرّ تصنيف
األشخاص املولودين خارج البالد حسب فرتات وصولهم فيما يتصل بفرتة مح َّددة ،مثالً الفرتة
 1979- 1975أو  1984 – 1980وما إىل ذلك .لذلك يوىص ببيان فرتة الوصول يف أي جداول
يظهر فيها هذا املتغري ،يف شكل سنة الوصول الفعلية.
 104-2ويمكن جمع معلومات عن تاريخ أول وصول إىل البلد أو آخر وصول إىل البلد.
ولكل منهما مزاياه وعيوبه .وأيًّا كان الخيار بالنسبة للمعلومات املطلوب جمعها ،فيجب أن
تستهدي البلدان أوال ً وقبل كل يشء بحاجاتها السياسية.
 105-2ويالحظ أن املعلومات الخاصة بسنة الوصول وشهر الوصول ِّ
تركز أساسا ً عىل

األشخاص املولودين خارج بلد التعداد ،أي األشخاص الذين وصلوا إىل البلد يف وقت ما بعد
والدتهم .إالّ أن بعض البلدان شهدت تدفقات هامة من الهجرة إىل الخارج أو لديها مجموعات
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سكانية لها صالت ببالد أجنبية ،أو هاجرت إىل بلد أجنبي أو جاءت منه يف مراحل مختلفة من
حياتهم (مثالً الطالب وأصحاب املعاشات) ،وقد تكون لهذه البلدان مصلحة يف جمع معلومات
عن املهاجرين العائدين :ويف هذه الحالة يمكن أن يوجه السؤال الخاص بسنة وشهر الوصول
أيضا ً إىل السكان املولودين يف البلد.
 106-2ويمكن أيضا ً توجيه السؤال الخاص باملدة املنقضية منذ الوصول بالسؤال عن عدد
السنوات التي انقضت منذ وقت الوصول ،بدال ً من السؤال عن السنة التقويمية والشهر التقويمي لوصول
الشخص إىل البلد .إالّ أن استعمال هذا السؤال ليس مستحبا ً ألنه قد يؤدي إىل معلومات أقل دقة.

 - 3خصائص األرسة املعيشية واألرسة العائلية
 107-2من املهم لدى النظر يف املواضيع املتعلقة بخصائص األرس املعيشية إدراك
الفوارق بني مفهومي األرسة املعيشية واألرسة العائلية املستعملني يف هذه الوثيقة.
 108-2األرسة املعيشية قد تكون:
(أ) أرسة معيشية تتكون من فرد واحد ،أي شخص يقوم عىل حياته املعيشية
من مأكل وغريه من رضورات الحياة دون االشرتاك مع شخص آخر يكوّن
معه أرسة معيشية متعددة األفراد؛
أو
(ب) أرسة معيشية مكوَّنة من عدة أفراد ،أي مجموعة من شخصني أو أكثر
يعيشـون معا ً ويقومون عىل حياتهم املعيشـية بشكل مشـرتك ،من مأكل
أو سائر مقتضيات الحياة .وقد يشرتك أفراد املجموعة معا ً بتجميع مواردهم
وتكون لهم ميزانية مشرتكة ،وقد توجد بينهم قرابة أو ال توجد أو قد توجد
قرابة بني بعضهم وال توجد بني البعض اآلخر .وهذا الرتتيب يمثِّل مفهوم
“املعيشة املشرتكة”.
وتستعمل بعض البلدان مفهوما ً مختلفا ً عن مفهوم “املعيشة املشرتكة” ،وهو مفهوم “السكن
املشرتك” وهو مفهوم يعترب جميع األشخاص الذين يعيشون يف وحدة سكنية كأفراد يف نفس
األرسة املعيشية .ووفقا ً لهذا املفهوم توجد أرسة معيشية يف كل وحدة سكنية مشغولة .ومن ثم
فإن عدد الوحدات السكنية املشغولة هو نفس عدد األرس املعيشية التي تشغلها ،كما أن موقع
الوحدة السـكنية هو نفس موقع األرسة املعيشـية .وينبغي للبلدان أن تح ِّدد يف تقارير التعداد
ما إذا كانت تستعمل مفهوم املعيشة املشرتكة أو السكن املشرتك لكل أرسة معيشية.
 109-2وقد تسكن األرسة املعيشية يف وحدة سكنية (انظر الفقرة  )418-2أو يف
مجموعة أماكن سكن مثل النزل أو الفندق أو املخيَّم ،أو قد تضم األفراد اإلداريني العاملني يف
مؤسسة ما .وقد تكون األرسة أيضا ً بال مأوى .وتتناول الفقرة  452-1مزيدا ً من املناقشة بشأن
األرس املعيشية التي بال مأوى.
 110-2واألرسة العائلية يف إطار األرسة املعيشية هو مفهوم له أهمية خاصة ،وهو
يعني أفراد األرسة املعيشية الذين تربط بينهم أوارص قربى ،إىل درجة معيَّنة ،سوا ًء كانت صلة
الدم أو التبني أو الزواج .وتتوقف درجة القرابة املسـتعملة يف تحديـد حدود األرسة العائليـة
بهذا املعني عىل االستعماالت التي تستخدم فيها البيانات ،ولذلك فليس من املمكن تحديدها
لالسـتعمال عاملياً .وانظر أيضا ً الفقرة  125-2بشأن تعريف األرسة النواة.
 111-2ومن الناحية العملية تتكوَّن معظم األرس املعيشية من أرسة عائلية واحدة
تشتمل عىل زوج وزوجة دون أوالد أو من أي من الزوجني أو كليهما مع أوالدهما ،ولكن ال ينبغي
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االفرتاض بأن هذه الهوية موجودة؛ ولذلك يجب أن تبني جداول التعداد بوضوح ما إذا كانت
بياناتها تتصل باألرس املعيشية أو باألرس العائلية يف إطار األرس املعيشية.
 112-2ويتضح من مفهومي األرسة املعيشية واألرسة العائلية أن األرسة املعيشية
واألرسة العائلية هما مفهومان مختلفان ال يمكن استعمال أحدهما مكان اآلخر يف نفس التعداد.
والفرق بني األرسة املعيشية واألرسة العائلية هو (أ) أن األرسة املعيشية يمكن أن تتكوَّن من
شخص واحد ولكن األرسة العائلية يجب أن تتكون عىل األقل من شخصني( ،ب) أن أفراد األرسة
املعيشية املتعددة األشخاص ال تربطهم بالرضورة صلة قربى أما أفراد األرسة العائلية فيجب
أن تكون بينهم أوارص قربى .وقد تشتمل األرسة املعيشية عىل أكثر من أرسة عائلية أو عىل أرسة
عائلية أو أكثر مع وجود أفراد ال تربطهم أوارص قربى ،أو قد تتكوَّن من أفراد ليس بينهم أوارص
قربى .واألرسة العائلية ال تضم يف الغالب أكثر من أرسة معيشية واحدة .ومع ذلك فإن وجود
األرس املتعددة الزوجات يف بعض البلدان وكذلك وجود ترتيبات تقاسم حضانة الطفل أو ترتيب
معيشته ،كل ذلك يعني أن عىل كل بلد أن تح ِّدد الطريقة التي تفضلها لجمع املعلومات عن األرس
وإبالغها.
 113-2ويوىص بأن تكون األرسة املعيشية هي وحدة العد (حسب تعريفها الوارد يف
الفقرات  448-1إىل  )452-1وأن تكون األرسة العائلية هي موضوع اشتقاقي فقط .ويوىص
بأن يكون محل اإلقامة املعتاد هو األساس الذي يح َّدد عىل أساسه انتماء األشخاص إىل األرس
املعيشية التي يقيمون فيها بشكل طبيعي .وإذا كان النهج الفعيل هو املستخدم كوسيلة للعد
(انظر الفقرات  469-1إىل  )477-1فينبغي أن تشتمل قوائم األرس املعيشية قدر اإلمكان عىل
األفراد املقيمني إقامة اعتيادية ولكنهم غائبون مؤقتاً .ومحل اإلقامة املعتاد هو املكان الذي يسكنه
الشخص بشكل معتاد ،وقد يكون أو ال يكون املقر القانوني أو املقر الحايل للشخص .وتعريف
املقر الحايل أو املقر القانوني موجود عادة يف قوانني معظم البلدان وليس من الرضوري أن
يطابق مفهوم محل اإلقامة املعتاد الذي يستعمل يف التعداد عىل أساس االستعمال الدارج .ويجب
أن تبني البلدان يف تقاريرها املنشورة ما إذا كانت املعلومات عن األرس املعيشية تشري أو ال تشري
إىل األشخاص يف محل إقامتهم املعتاد وأيضا ً إىل الحدود الزمنية فيما يتعلق بإدراج الشخص
أو استبعاده يف محل اإلقامة املعتاد .ويرجى الرجوع إىل الفقرات  46-2إىل  51-2لالطالع عىل
مناقشة تفصيلية للموضوع وعىل الصعوبة املتعلقة بجمع معلومات عن محل اإلقامة املعتاد.

(أ) الصلة برب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع فيها (موضوع أسايس)

الجداول املوىص بها - 1 - 3 :ألف و  - 2 - 3ألف و  - 3 - 3ألف
 114-2يف تحديد أفراد األرسة املعيشية (حسب التعريف الوارد يف الفقرتني 108-2
و )109-2من املفيد التعرُّف أوال ً عىل الشخص اآلخر املرجع يف األرسة املعيشية أو رب األرسة
املعيشية ثم عىل باقي أفراد األرسة املعيشية وفقا ً لصلتهم بالشخص اآلخر املرجع أو رب األرسة.
ولكل بلد أن تستخدم النعت الذي تراه مناسبا ً لتحديد هذا الشخص (الشخص اآلخر املرجع يف
األرسة أو رب األرسة أو غري ذلك) طاملا أن هذا الشخص يستخدم يف تحديد العالقة بني أفراد
األرسة املعيشية .ويوىص بأن تعرض كل بلد يف تقاريرها املنشورة املفاهيم والتعاريف التي
تستعملها.
 115-2وفيما يتعلق باختيار الشخص اآلخر املرجع يف األرسة املعيشية ،من املهم تحديد
املعايري التي تستخدم يف اختيار هذا الشخص الذي يمكن ،استنادا ً إليه دون غريه ،تمييز صالت
القربى بني أعضاء األرسة عىل أفضل وجه ،وال سيما يف األرس املعيشية التي تتعدد فيها الزوجات،
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واألرس املعيشية التي تتكوَّن من أكثر من أرسة عائلية واحدة وغريها من األرس املعيشية كاألرس
أي من الوالدين واألرس املعيشية التي
املعيشية التي تتكون من إخوة أو أخوات دون وجود ٍ
تتكون من أفراد ال ينتمي أي منهم لآلخر .وينبغي أن تتضمن مواد التدريب والتعليمات املوجَّ هة
للع َّدادين تلك املعلومات.
 116-2ويفرتض املفهوم التقليدي لرب األرسة أن معظم األرس املعيشية هي أرس عائلية،
بمعنى أنها تتكون ً
كلية من أفراد تربطهم صلة الدم أو الزواج أو التبني( ،وذلك ربما باستثناء
الخدم) وبأن شخصا ً ما يف تلك األرسة العائلية هو صاحب السلطة أو املسؤولية األساسية عن
شؤون األرسة ،وهو يف معظم الحاالت معيلها االقتصادي الرئييس ،ومن ثم يسمى ذلك الشخص
رب األرسة.
 117-2وعندما يعترب الزوجان متساويني يف السلطة واملسؤولية يف األرسة املعيشية
وربما يشاركان يف إعالة األرسة املعيشية اقتصادياً ،فال يعود مفهوم رب األرسة املعيشية صحيحا ً

حتى بالنسبة لألرسة املعيشية العائلية .ولتحديد صلة القربى بني أفراد األرسة املعيشية يف تلك
الظروف من الرضوري إذا ً (أ) أن يحدد أفراد األرسة املعيشية أنفسهم شخصا ً من بينهم يعترب
الشخص اآلخر املرجع دون أن ينطوي ذلك عىل مفهوم القيادة ،أو (ب) ينص عىل تعيني قيادة
مشرتكة لألرسة إذا كان ذلك أمرا ً مرغوبا ً فيه .ويف كل الحاالت من املهم وجود تعليمات واضحة
يف التعداد بشأن التعامل مع هذا الوضع.

 118-2وحتى يف كثري من البلدان التي ال يزال فيها املفهوم التقليدي لرب األرسة وارداً،
من املهم اإلدراك بأن اإلجراءات املتبعة يف تطبيق هذا املفهوم قد ال تعطي صورة دقيقة خاصة
بالنسبة لألرس التي ترأسها امرأة .واالفرتاض األكثر شيوعا ً والذي قد يشوه الحقائق هو أن املرأة
ال يمكن أن تكون ربة أرسة تضم أيضا ً ذكرا ً بالغاً .وقد يعترب الع َّدادون ،وربما املجيبون عىل
االستبيان ،هذا االفرتاض أمرا ً مسلما ً به.
 119-2وهذا املفهوم النمطي الشائع عىل أساس الجنس كثريا ً ما يعكس ظروفا ً كانت
سائدة يف املايض ولكنها لم تعد قائمة ،بالنظر إىل تغري األرس املعيشية واألدوار االقتصادية للمرأة.
لذلك من املهم وجود تعليمات واضحة بشأن الشخص الذي يعامَل باعتباره رب األرسة ،وذلك
لتفادي أي تعقيدات أمام الع َّدادين أو املجيبني نتيجة ملفاهيم مسبقة عن املوضوع .ويجب أن
يكون اإلجراء املتبع يف تحديد رب األرسة حني ال يستطيع أفراد األرسة املعيشية تحديده أمرا ً
واضحا ً ال غموض فيه ،وأن يتفادى التحيز عىل أساس الجنس.
 120-2وبعد تحديد الشخص اآلخر املرجع يف األرسة ينبغي تحديد صلة كل فرد
من أفراد األرسة املعيشية بذلك الشخص ،باعتباره (أ) الزوج أو الزوجة( ،ب) رشيك يف اقرتان
بالرتايض( ،ج) ابن/ابنة( ،د) زوج أو زوجة اإلبن أو اإلبنة( ،هـ) حفيد( ،و) أب أو أم (للشخص
أو لزوجه)( ،ز) قريب آخر( ،ح) عامل منزيل (خادم)( ،ط) شخص آخر ال يمت بصلة قربة لرب
األرسة أو الشخص اآلخر املرجع .وإذا اتضح أن هذا التصنيف مفصل أكثر من الالزم بالنسبة
لجمع املعلومات بشكل ناجح ،يمكن ضم الفئتني( ،و) و(ز) تحت بند “قريب آخر” ،والبندين
(ح) و (ط) تحت بند “شخص آخر ال تربطه صلة قربى”.
 121-2وللمساعدة يف تحديد األرسة الزواجية النواة (عىل النحو املعرَّفة به يف الفقرة
 )127-2ضمن األرسة املعيشية ،قد يكون من املفيد تسجيل األشخاص يف استمارة التعداد حسب
ترتيب قرابتهم يف األرسة النواة ،وذلك بأن يكون الشخص الذي يدرج بعد رب األرسة أو الشخص
اآلخر املرجع هو زوج ذلك الشخص ،يليه األبناء غري املتزوجني ثم األبناء املتزوجون وأزواجهم
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وأطفالهم .وبالنسبة لألرس املتعددة الزوجات يمكن أن يكون ترتيب القيد أن تدرج كل من
الزوجات ثم أبناؤها غري املتزوجني حسب ترتيبهم.
 122-2ومن أجل تقدير الخصوبة بطريقة األبناء من األصالب (انظر الفقرة )171-2
ينبغي تحديد األم الطبيعية لكل طفل تحت سن  15سنة إذا ورد اسمها يف نفس االستبيان الذي
يرد فيه اسم ابنها .ومن الطرق املتبعة يف ذلك ذكر رقم سطر األم إىل جانب سطر اإلبن إذا كان
كالهما يعيش يف نفس األرسة املعيشية .وال تنطبق هذه املعلومات عىل أبناء الزوج أو أبناء الزوجة
من زواج سابق أو األطفال بالتبني أو بالرتبية الذين هم تحت رعاية دائمة أو مؤقتة.
 123-2وملواجهة االحتياجات املتزايدة من البيانات بشأن األرس املعيشية واألرس العائلية
يمكن للبلدان ،وهي تجري تعدادات السكان ،أن تجمع معلومات أكثر تفصيالً بشأن صالت
القربى .وقد يكون من الصعب يف األرس املعيشية التي يكون فيها هيكل القرابة معقداً ،مثل األرس
املعيشية التي فيها أبناء بالتبني وربائب ،الحصول عىل معلومات دقيقة بشأن صالت القربى
بني أعضاء األرسة املعيشية .ويمكن أن تكمل بعض البلدان تلك املعلومات املتعلقة بصلة القربى
برب األرسة املعيشية بمعلومات عن صالت القربى املبارشة بني أفراد األرسة املعيشية ،وذلك
مثالً عن طريق إنساب كل طفل إىل والديه حتى وإن لم يكن أي منهما رب األرسة املعيشية.
وينبغي تشجيع الع َّدادين عىل التوصل إىل تحديد صلة قربى واضحة (مثل االبن أو االبنة أو ابنة
األخ أو ابنة األخت أو العمة أو الخالة) وما إىل ذلك ،وينبغي تجنب تسجيل إجابات غري محددة
مثل “قريب” .ويوىص بإعطاء توجيهات محددة بشأن اإلجابات املسموح بها ،وأن تكون صالت
القربى محددة تحديدا ً كامالً يف استمارة التعداد ،وأن تكون الرموز املستخدمة سلفا ً للفئات
الواردة يف االستمارة مفصلة بدرجة تكفي لتحقيق النواتج املرجوة.

(ب) تكوين األرسة املعيشية واألرسة العائلية (موضوع أسايس)

الجدول املوىص به - 3 - 3 :ألف
 124-2يمكن بحث تكوين األرسة املعيشية واألرسة الطبيعية من زوايا مختلفة ،ولكن
يوىص ألغراض التعداد بأن يكون الجانب األسايس الذي يؤخذ يف االعتبار هو جانب األرسة النواة.
 125-2واألرسة النواة هي أيً من األنواع التالية (ويجب أن تكون كل واحدة منها
مكونة من أشخاص يعيشون يف نفس األرسة املعيشية):
(أ) زوجان ليس معهما أوالد؛
(ب) زوجان معهما طفل أو أكثر غير متزوجين؛
(ج) أب مع طفل أو أكثر غير متزوجين؛
39

يف البلدان التي يوجد فيها تعريف
مختلف لألرسة النواة يجب أن يذكر
ذلك بوضوح يف تقرير التعداد.

(د) أم مع طفل أو أكثر غير متزوجين؛

39

ويمكن اعتبار القرينني اللذين يعيشان يف اقرتان بالرتايض أرسة نواة إذا كان ذلك مالئماً.
 126-2ومفهوم األرسة النواة كما هو محدد أعاله يقرص عالقة القربى بني األطفال
والكبار عىل عالقات أول درجة املبارشة ،أي ما بني اآلباء واألبناء .ويف بعض البلدان توجد أعداد
كبرية من األرس املعيشية التي تفتقد إىل سلسلة من األجيال ،أي أرس معيشية تتكون من أحد
الجدين أو كليهما وواحد أو أكثر من األحفاد مع عدم وجود آباء هؤالء األحفاد .لذلك يمكن
للبلدان إدراج هذا النوع من األرس املعيشية يف تعريف األرسة النواة .ويجب أن يبني تقرير التعداد
بوضوح ما إذا كانت األرس املعيشية ذات األجيال غري املتسلسلة داخلة يف تعريف األرسة النواة.
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 127-2ويُتعرف عىل األرسة النواة من خالل اإلجابة عىل األسئلة بشأن صلة القرابة
بالشخص اآلخر املرجع يف األرسة املعيشية ،ويمكن استكمالها عند الرضورة بمعلومات عن االسم
والحالة الزواجية .وقد يساعد يف هذا الصدد تحديد األطفال وأمهاتهم وترتيب إدخال األشخاص
يف استمارة التعداد .ويمكن أن يكون تحديد األرس النواة أكثر اكتماال ً يف العد النظري منه يف العد
الفعيل ألن العد الفعيل ال يأخذ يف االعتبار أعضاء األرسة املعيشية الغائبني مؤقتا ً والذين يشكلون
جزءًا من األرسة النواة.
 128-2وألغراض التعداد ،فإن االبن أو االبنة هو أي فرد غري متزوج ،برصف النظر
عن سنه ،ويعيش مع والديه وليس له أبناء يف نفس األرسة املعيشية .وبنا ًء عىل ذلك فإن تعريف
االبن هو أساسا ً دالة لصلة القربى بني الفرد وبقية أعضاء األرسة املعيشية بغض النظر عن
سنه .ووفقا ً لهذا التعريف فإن أي أرسة معيشية تتكون من زوجني واثنني من األبناء لم يسبق
لهما الزواج وأحد األبناء املطلّق وابنة متزوجة وزوجها ،تعترب أرسة معيشية مكونة من أرستني
نواة ،باعتبار االبن املطلّق أو االبنة املطلّقة عضوا ً يف أرسة الوالدين .وتعبري اإلبن ،املستخدم يف هذا
التعريف ،ال يحمل مفهوم اإلعالة ،وإنما يستخدم لبيان الرتتيبات املعيشية لألرسة املعيشية التي
تتكون من أشخاص تربط بينهم صلة أبوة وبنوة .وينبغي أن تكون البيانات الفوقية املرفقة
بالتعداد واضحة بشأن معاملة أبناء التبني و أبناء الرتبية.
 129-2وال تشمل األرسة النواة كل أنواع األرس ،مثل اإلخوة أو األخوات الذين يعيشون
معا ً دون أطفال أو آباء أو إحدى العمات أو الخاالت التي تعيش مع ابنة أخ أو أخت ليس لها
أطفال ،كما أنها ال تشمل حالة شخص من ذوي القربى يعيش مع أرسة نواة بتعريفها املذكور
أعاله ،عىل سبيل املثال كحالة أم أرمل تعيش مع ابنها املتزوج وأرسته .ولذلك فإن نهج األرسة
النواة ال يعطي معلومات عن جميع أنواع األرس .وقد ترغب البلدان يف توسيع تقيص األرس العائلية
إىل أبعد من األرسة النواة ،وفقا ً ملصالحها وظروفها الخاصة.
 130-2وينبغي تصنيف األرس املعيشية حسب النوع وفقا ً لعدد األرس النواة التي تتكون

منها األرسة املعيشية وصلة القربى ،إن وجدت ،بني أعضاء األرسة النواة وسائر أعضاء األرسة
املعيشية .ويجب أن تكون صلة القربى عن طريق الدم أو التبني أو الزواج ،وإىل الدرجة التي
تعترب مالئمة يف البلد (انظر الفقرة  .)123-2ونظرا ً ملا يتسم به هذا البند من صعوبة ،فإن من
املهم أن يتم تجهيز البيانات الخاصة بالعالقة بني أفراد األرسة املعيشية والشخص اآلخر املرجع
فيها عىل نحو سليم .ويمكن أن يكون تمييز األرس املعيشية عىل النحو التايل:

(أ) أسرة معيشية تتكون من فرد واحد؛
(ب) أسرة نواة ،وهي أسرة معيشية تتكون بالكامل من أسرة نواة واحدة ،ويمكن
تصنيفها على النحو التالي:
‘ ’1أسرة تتكون من زوجين:
أ  -لها ابن أو أبناء؛
ب  -ليس لها أبناء؛
‘ ’2أسرة مكونة من قرينين بالتراضي:
أ -مع أطفال؛
ب -ليس لها أطفال؛
‘ ’3أب مع ابن أو أبناء؛
‘ ’4أم مع ابن أو أبناء؛
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(ج) أسرة معيشية ممتدة ،وتعريفها هو أسرة معيشية تتكون من أي من الفئات التالية:
‘ ’1أسرة نواة واحدة وأشخاص آخرون ينتمون إلى األسرة النواة ،على سبيل
المثال :أب مع ابن أو أبناء وقريب أو أقارب آخرون ،أو زوجان ومعهما قريب
أو أقارب فقط؛
‘ ’2أسرتان نواة أو أكثر بينهما صلة قربى وليس معهما أفراد آخرون ،على سبيل
المثال أسرتان أو أكثر تتكون كل منهما من زوجين مع طفل أو أطفال فقط؛
‘ ’3أسرتان نواة أو أكثر بينهما صلة قربى ومعهما أشخاص آخرون من ذوي
القربى ألي من الزوجين على األقل ،على سبيل المثال أسرتان أو أكثر تتكون
كل منهما من زوجين مع قريب أو أقارب فقط؛
‘ ’4شخصان أو أكثر بينهما صلة قربى وال يشكل أي منهما أسرة نواة؛
41
(د) أسر مركبة ،وتعرف بأنها أسرة معيشية تتكون من أي مما يلي:
‘ ’1أسرة نواة واحدة مع أشخاص آخرين بعضهم يمت بصلة قربى لألسرة النواة
وبعضهم ليسوا أقرباء ،على سبيل المثال أُم مع ابن أو أبناء وأشخاص آخرون
من األقرباء وغير األقرباء؛
‘ ’2أسرة نواة واحدة مع أشخاص آخرين ال يمت أي منهم بصلة قرابة لألسرة
النواة ،على سبيل المثال أب مع طفل أو أطفال وأفراد من غير ذوي القربى؛
‘ ’3أسرتان نواة أو أكثر بينهما صلة قربى ،مع أشخاص آخرين بعضهم يمت
بقرابة إلحدى األسر النواة على األقل وبعضهم ال ينتمي ألي من األسر النواة؛
على سبيل المثال أسرتان أو أكثر تتكون كل منهما من زوجين مع أشخاص
آخرين من األقارب وغير األقارب فقط؛
‘ ’4أسرتان نواة أو أكثر تربطهما صلة قربى ،مع أشخاص آخرين ال يمت أي منهم
بصلة قربى ألي من األسر النواة؛ على سبيل المثال أسرتان أو أكثر تتكون كل
منهما من زوجين مع وجود ابن أو أبناء ألي منهما وأشخاص غير أقارب؛
‘ ’5أسـرتان نواة أو أكثر ليسـت بينهما صـلة قربى ،مع وجود أو عدم وجود
أشخاص آخرين؛
‘ ’6شخصان أو أكثر بينهما صلة قربى ولكن ال يشكل أي منهما أسرة نواة ،مع
وجود أشخاص آخرين من غير ذوي القربى؛
‘ ’7أشخاص ال تربط بينهم صلة قربى فقط؛
أنواع أخرى/غري معروفة.
(ه)
 131-2ويف جداول التعداد ،ينبغي لجميع البلدان أن تميز عىل األقل بني األرس املعيشية
التي تتكون من شخص واحد واألرس النواة واألرس املمتدة واألرس املركبة .وإذا أمكن ينبغي
أيضا ً تمييز بعض الفئات املذكورة أعاله أو كلها ،وقد تجد بعض البلدان أن من املناسب تعديل
التصنيف وفقا ً لظروفها الوطنية .فعىل سبيل املثال إذا كان النمط السائد يف بعض البلدان هو أن
جميع األرس املعيشية تقريبا ً ال تضم سوى أرسة نواة واحدة عىل األكثر ،فيمكن تطبيق التمييز بني
األرس املعيشية النواة واألرس املمتدة واألرس املركبة فقط عىل األرس املعيشية التي تشتمل عىل أرسة
نواة واحدة أو ال تشتمل عىل أرسة نواة؛ وتذكر األرس املعيشية املتعددة األرس النواة باعتبارها فئة
إضافية دون أي تصنيف حسب النوع .ويف البلدان التي يسود فيها نسبيا ً نمط األرس املعيشية
املتعددة األرس النواة قد يكون من املفيد بيان تفصيالت أكثر لألرس املمتدة واألرس املركبة والتمييز
بني األرس املعيشية التي توجد فيها ثالث أو أربع أرس نواة أو أكثر.
40
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(ج) مركز الفرد يف األرسة املعيشية أو األرسة العائلية
 132-2ألغراض تحديد مركز الفرد يف األرسة املعيشية أو األرسة العائلية ،وتحديد
القرابة بني أي شخص وبقية أفراد األرسة املعيشية أو األرسة العائلية ،يمكن تصنيف األشخاص
وفقا ً ملركزهم يف األرسة املعيشية أو األرسة النواة .وتصنيف األشخاص وفقا ً ملركز الفرد يف األرسة
املعيشية واألرسة النواة له استخدامات يف البحوث االجتماعية والديمغرافية وتقرير السياسات
يف هذا املجال .ويمكن عرض بيانات التعداد وفقا ً ملركز الفرد يف األرسة املعيشية واألرسة النواة
ألغراض متنوعة .ورغم أن تحديد املركز يستند إىل املعلومات املستقاة من الردود عىل بند صلة
القربى برب األرسة املعيشية أو الفرد اآلخر املرجع فيها وعىل بنود أخرى ،فإن تصنيف األشخاص
حسب املركز يف أرستهم املعيشية أو أرستهم النواة هو نهج جديد نسبياً ،فهو نهج يختلف عن
النهج التقليدي لتصنيف أفراد األرسة املعيشية وفقا ً لصلة القربى لرب األرسة أو الشخص اآلخر
املرجع فيها فحسب .وتوضح التصنيفات التالية للمركز يف األرسة املعيشية واألرسة النواة الكيفية
التي يمكن استخدام هذا النهج بها  .42وينبغي العناية يف مراحل التخطيط بربط هذا البند
بتصنيف األرس املعيشية حسب النوع وفقا ً للتوصية الواردة يف الفقرة .130-2

42

حتى اآلن ال توجد تصنيفات تحتوي
عىل مركز الفرد يف األرسة املعيشية
واألرسة النواة إالّ يف التوصيات
املتعلقة بتعدادات السكان واملساكن
ملنطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا.

43

أم تعيش مع أطفال دون زوج.
أب يعيش مع أطفال دون زوج.

45

التقسيم الفرعي يف هذه الفئة ينبغي
تعديله حسب ظروف كل بلد.

46

األشخاص املصنفون باعتبارهم
زوجات أو أزواجا ً أو والدا ً أعزب أو
أبناء هم بديهيا ً أعضاء يف األرسة
النواة.

ويصنف األشخاص حسب املركز يف األرسة املعيشية عىل النحو التايل:
 -1الفرد يف أرسة معيشية بها أرسة نواة واحدة عىل األقل:
 1-1زوج
 2-1زوجة
 3-1قرين بالرتايض
43
 4-1أم وحيدة
44
 5-1أب وحيد
 6-1طفل يعيش مع والديه
 7-1طفل يعيش مع أُم وحيدة
 8-1طفل يعيش مع أب وحيد
 9-1ليس عضوا ً يف أرسة نواة
 1-9-1يعيش مع أقارب
 2-9-1يعيش مع أشخاص غري أقارب
 -2شخص يعيش يف أرسة معيشية ليس فيها أرسة نواة:
 1-2يعيش بمفرده
45
 2-2يعيش مع آخرين
 1-2-2يعيش مع إخوة (أو أخوات)
 2-2-2يعيش مع أقارب آخرين
 3-2-2يعيش مع أشخاص غري أقارب
46
األشخاص حسب مركزهم يف األرسة باعتبارهم:
 -1الزوج أو الزوجة
 1-1زوج
 1-1-1مع أوالد
 2-1-1دون أوالد
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 2-1زوجة
 1-2-1مع أوالد
 2-2-1دون أوالد
 -2والد أعزب أو والدة
 1-2ذكر
 2-2أنثى
 -3ابن/ابنة
 1-3مع كال األبوين
 2-3مع أحد األبوين
 1-2-3مع أب وحيد
 2-2-3مع أم وحيدة
 -4شخص ليس عضوا ً يف أرسة نواة
 1-4قريب الزوج أو الزوجة
 1-1-4أحد والدي الزوج أو الزوجة
 2-1-4أخ أو أخت الزوج أو الزوجة
 3-1-4قريب آخر للزوج أو الزوجة
 2-4غري قريب.

 - 4الخصائص الديمغرافية واالجتماعية
 133-2من بني جميع املواضـيع التي يجري استقصاؤها يف تعدادات السكان ،يصنف
موضوع نوع الجنس والعمر تقاطعيا ً مع الخصائص السكانية األخرى بقدر أكرب من أي
مواضيع أخرى .فباإلضافة إىل أهمية الرتكيب السكاني جنسا ً وعمراً ،فإن املعلومات الدقيقة عن
هذين املوضوعني هي معلومات أساسية بالنسبة للغالبية العظمى من جداول التعداد .وال يعرتف
غالبا ً بوجود صعوبات يف الحصول عىل بيانات دقيقة من ناحية العمر ألن املوضوع يبدو بسيطاً.
ولذلك تركز الفقرات  135 - 2إىل  143 - 2أدناه عىل الصعوبات يف هذا املوضوع.

(أ) نوع الجنس (موضوع أسايس)

الجداول املوىص بها :جميع جداول السكان فيما عدا  – 3 - 3ألف

47

تقرير املؤتمر العاملي الرابع املعني
باملرأة ،بيجني 4 ،إىل  15أيلول/
سبتمرب ( 1995منشورات األمم
املتحدة ،رقم املبيع،)E.96.IV.13 :
الفصل  ،1القرار  ،1املرفق الثاني.

 134-2يجب تسجيل نوع الجنس (ذكر أو أنثى) لكل شخص يف استمارة التعداد.
ويعترب التصنيف حسب الجنس من املتطلبات األساسية لإلحصاءات الجنسانية .وتوجد بشكل
عام اختالفات حسب الجنس يف كثري من الخصائص االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية التي
يجري جمعها يف التعداد ،مثل التعليم والنشاط االقتصادي والحالة الزواجية والهجرة واإلعاقة
وترتيبات املعيشة .ويف هذا السياق فإن عرض البيانات مفصلة حسب الجنس هي مسألة مهمة
نظرا ً لفائدتها يف الدراسات الخاصة بالجنسني .وقد أوىص منهاج عمل املؤتمر العاملي الرابع
املعني باملرأة بعرض البيانات مفصلة حسب العمر والجنس من أجل إبراز املشاكل والقضايا
واملسائل املتعلقة بكل من الرجال والنساء يف املجتمع الستعمالها يف توجهات السياسة العامة
وتخطيط الربامج وتنفيذها  .47ويعترب الجنس والعمر أهم أنواع املعلومات الديمغرافية األساسية
التي يجري جمعها عن األفراد يف التعدادات وأعمال املسح وكذلك يف نظم التسجيل اإلدارية،
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كما أن التصنيف املتقاطع لتلك البيانات مع الخصائص األخرى يشكل األساس ملعظم التحاليل
الخاصة بالخصائص االجتماعية والديمغرافية للسكان ألنها توفر السياق الذي توضع فيه جميع
املعلومات األخرى.

(ب) العمر (موضوع أسايس)

الجداول املوىص بها - 4 - 1 :ألف-5-1 ،ألف-1-2 ،ألف-2-2 ،ألف-3-2 ،ألف،
-2-3ألف-1-4 ،ألف-2-4 ،ألف-1-5 ،ألف-2-5 ،ألف-3-5 ،ألف،
-4-5ألف-1-6 ،ألف-2-6 ،ألف-3-6 ،ألف-1-7 ،ألف-2-7 ،ألف،
-3-7ألف-4-7 ،ألف-8-7 ،ألف-1-8 ،ألف-2-8 ،ألف-3-8 ،ألف
 135-2العمر هو الوقت الذي ينقيض بني تاريخ امليالد وتاريخ التعداد معربا ً عنه
بسنوات تقويمية كاملة .وينبغي بذل كل جهد ممكن للتأكد من عمر كل شخص عىل وجه الدقة،
خاصة بالنسبة لألطفال تحت سن  15سنة.
 136-2ويمكن الحصول عىل معلومات العمر إما بمعرفة تاريخ امليالد (السنة والشهر
واليوم) أو بالسؤال مبارشة عن عمر الشخص يوم آخر عيد ميالد له.
 137-2والطريقة األوىل تؤمّن معلومات أدق ،وينبغي اسـتخدامها حيثما سمحت
الظروف .وإذا لم يكن تاريخ امليالد معروفا ً عىل وجه الدقة ،وال حتى شهر امليالد ،فيمكن السؤال
عن فصل السنة الذي كان فيه امليالد .والسؤال عن تاريخ امليالد هو السؤال املناسب إذا كان
الناس يعرفون تاريخ ميالدهم ،سواء وفقا ً للتقويم الشميس أو القمري أو سواء كان عدد السنني
محددا ً أو معروفا ً يف الثقافة التقليدية بأسماء ضمن دورة منتظمة .ولكن من املهم للغاية أن
يكون هناك فهم ال لبس فيه بني الع ّداد واملجيب للنظام التقويمي الذي يقوم عليه تاريخ امليالد.
وإذا كانت هناك إمكانية يف أن يقوم بعض املجيبني باإلجابة عىل السؤال استنادا ً إىل نظام تقويمي
مختلف عن باقي املجيبني ،فيجب اإلشارة يف االستبيان إىل النظام التقويمي املستخدم .وليس من
املستحسن أن يقوم الع ّداد بمحاولة تحويل التاريخ من نظام تقويمي إىل آخر ،وإنما يمكن إجراء
التحويل كجزء من أعمال التنقيح التي يقوم بها الحاسوب.
 138-2والسؤال املبارش عن العمر يمكن أن يؤدي إىل إجابات أقل دقة ألسباب متعددة.
فحتى إذا كانت جميع اإلجابات مستندة إىل نفس طريقة حساب العمر ،فهناك إمكانية عدم
الفهم من جانب الذي يرد عىل االستبيان إزاء ما إذا كان العمر املطلوب هو العمر عند آخر عيد
ميالد أو عند عيد امليالد القادم أو أقرب عيد ميالد .وعالوة عىل ذلك يمكن أن يحدث تقريب إىل
أقرب عمر ينتهي بالرقم صفر أو الرقم  ،5كما يمكن أن تذكر تقديرات دون أن تع ّرف بأنها
تقديرات ،ويمكن أيضا ً أن تحدث إجابات خاطئة عن قصد ببساطة نسبية .وقد تنشأ األخطاء
يف اإلبالغ أو يف تسجيل املعلومات عن األطفال أقل من سنة من العمر ،حيث يمكن تسجيلهم
خطأ بأنهم يبلغون سنة من العمر مع أن املفروض تسجيلهم باعتبارهم يف عمر صفر .ويمكن
تخفيف هذه الصعوبات عن طريق جمع معلومات عن تاريخ امليالد لكل األطفال املبلغ عنهم
باعتبارهم يف سن سنة من العمر وتوجيه سؤال مبارش عن العمر لباقي فئات السكان .ومن
الطرق األخرى للحصول عىل معلومات عن العمر السؤال عن العمر بالشهور الكاملة لألطفال
أقل من سنة واحدة .إال ّ أن هذه الطريقة يمكن أن ينجم عنها نوع آخر من أخطاء التسجيل وهو
الخلط بني السنوات والشهور ،فقد يدرج طفل عمره ثالثة أشهر مثالً يف االستبيان وكأن عمره
ثالث سنوات.

145
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 139-2ومن الصعوبات األخرى التي قد تحدث يف استعمال السؤال املبارش عن العمر
وجود أكثر من طريقة لحساب العمر مستعملة يف البلد .ففي بعض البلدان تستعمل بعض
قطاعات السكان طريقة تقليدية يعترب فيها أن الشخص عند امليالد عمره سنة ثم يزيد عمره سنة
يف نفس املوعد يف كل سنة تالية .ويف نفس الوقت قد تستخدم قطاعات أخرى من السكان الطريقة
الغربية التي ال يعترب الفرد فيها أنه قد بلغ سنة حتى يكمل  12شهرا ً من العمر بعد امليالد ثم
تضاف سنة تالية كل  12شهرا ً بعد ذلك .فإذا كانت هناك إمكانية لوجود طرق مختلفة لحساب
العمر يستخدمها املستجيبون فيجب أن تكون هناك تعليمات تضمن أن الطريقة املستخدمة يف
كل حالة مبيّنة بوضوح يف االستبيان وأن التحويل ال يتم إالّ يف مرحلة تنقيح البيانات.
 140-2وبالرغم مما يعرتي السؤال املبارش عن العمر من أوجه نقص فإنه هو السؤال
الوحيد الذي يوجه إذا كان الشخص املجيب ال يعرف حتى سنة ميالده ،أما بالنسبة لألشخاص
الذين ال توجد معلومات عن عمرهم أو أن املعلومات املتاحة من الواضح أنها ال يعتمد عليها
فيمكن إدخال عمر تقديري يف هذه الحالة .وهذا ال يحدث إالّ يف حاالت معزولة يف املجتمعات التي
ال تنتشـر فيها املعرفة عن العمر ،أو بشـكل عام يف الثقافات التي ال تهتم كثريا ً بعمر األفراد أو
كاف بشأنها .ويف هذه الحاالت األخرية ينبغي وضع معايري يف التعليمات املوجهة إىل
ال يوجد وعي ٍ
الع َّدادين بشأن إجراء التقديرات.
 141-2ومن التقنيات التي استعملت ملساعدة العدادين تزويدهم بسجالت زمنية
لألحداث التاريخية التي لها أهمية وطنية أو محلية لالستعانة بها يف توجيه األسئلة أو تحديد
أقدم حدث يتذكره املجيب عىل االستبيان .ومن التقنيات األخرى ،التحديد املسبق لفئات عمرية
معروفة بني السكان ثم السؤال عن الفئة العمرية التي ينتمي إليها الشخص .ويمكن أن يسأل
الع َّدادون أيضا ً عما إذا كان الشخص قد ولد قبل أو بعد أشخاص آخرين تم التعرف عىل أعمارهم
بشـكل تقريبي .ويمكن أيضا ً االسـتعانة باملعايري العمريـة املتعلقة بالفطام والكالم والزواج
وما إىل ذلك .وأيًّا كانت التقنيات املستعملة فينبغي للع َّدادين أن يقدروا أهمية ضمان الحصول
عىل بيانات عمرية دقيقة قدر اإلمكان يف حدود الوقت الذي يمكنهم تكريسه لهذا املوضوع.
 142-2ونظرا ً الحتمال مصادفة صعوبات يف جمع البيانات العمرية ،يمكن استخدام
اختبارات التعداد لتحديد الفرق يف النتائج بني استعمال السؤال املبارش عن العمر والسؤال عن
تاريخ امليالد ،والنظام التقويمي أو طريقة حساب العمر التي يستعملها معظم الناس ،وأي
أماكن البلد يحتاج األمر فيها إىل تقدير أعمار غالبية السكان ،وما هي التقنية املطلوب استخدامها
يف التقدير .ومن املهم بشكل خاص اختبار التقويم أو طريقة حساب العمر التي يستخدمها
معظم الناس خاصة عند حدوث تغيري رسمي من نظام تقويمي إىل آخر أو من طريقة لحساب
العمر إىل طريقة أخرى ،أو إذا كانت الطريقة املتبعة لم يتم األخذ بها إال ّ منذ وقت قريب ولم تلق
قبوال ً عاما ً بعد لدى بعض السكان أو كلّهم.
 143-2وينبغي إعطاء تدريب مناسب للع َّدادين الذين يحتمل أن يقوموا بإجراء
تقديرات للعمر يف حاالت كثرية ،عىل الطرق املناسبة لتقدير العمر ،كجزء من تدريبهم العام.

(ج) الحالة الزواجية (موضوع أسايس)

الجداول املوىص بها - 1 - 3 :ألف و  - 2 - 4ألف
 144-2الحالة الزواجية هي الوضع الشـخيص لكل فرد فيما يتصل بقوانني الزواج
أو عاداته يف البلد .وفئات الحالة الزواجية املراد تحديدها هي ،عىل أقل تقدير ،كما ييل:
(أ) أعزب ،أي لم يسبق له الزواج؛
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(ب) متزوج؛
(ج) أرمل ولم يتزوج مرة أخرى؛
(د) مطلّق ولم يتزوج مرة أخرى؛
(هـ) متزوج ولكن منفصل.
 145-2ويف بعض البلدان قد تتطلب الفئة (ب) فئة فرعية تضم األشخاص املتزوجني
بموجب عقد زواج ولكن لم يبدءوا بعد حياتهم الزوجية .ويف جميع البلدان يجب أن تشمل الفئة
(هـ) املنفصلني قانونيا ً أو فعالً ،ويمكن بيانهما كفئات فرعية منفصلة إذا كان ذلك مرغوباً .ومع
أن األزواج املنفصلني يمكن اعتبارهم متزوجني (ألن ليس من حقهم الزواج مرة أخرى) فإن أيًّا
من تلكما الفئتني الفرعيتني ال يجب إدراجها يف الفئة (ب).
 146-2ويف بعض البلدان قد يكون من الرضوري أخذ االقرتان العريف يف الحسبان ،ومنه
عالقات الرشاكة املسجلة واالقرتان بالرتايض ،وهي صور قانونية وملزمة بموجب القانون.
 147-2وتتوقف معاملة األشخاص الذين اعترب زواجهم األخري أو الوحيد باطالً عىل
الحجم النسبي لهذه الفئة يف البلد .فإذا كان حجمها كبريا ً فينبغي إدراجها كفئة إضافية ،أما إذا
كان حجمها صغريا ً فيمكن إدراج أفرادها وفقا ً لحالتهم الزواجية قبل إبطال الزواج.
 148-2وتواجه بعض البلدان صعوبات يف التمييز بني (أ) الزواج الرسمي واالقرتان
الفعيل( ،ب) األشخاص املنفصلني قانونيا ً واملطلّقني قانونياً .وإذا كانت أي من تلك الظروف
تقتيض خروجا ً عىل التصنيف املوىص به للحالة الزواجية ،فينبغي توضيح تركيب كل فئة ترد يف
الجدول.
 149-2وإذا اقتىض األمر الحصول عىل معلومات كاملة عن الحالة الزواجية فينبغي
جمع املعلومات وتبويبها عن جميع األشخاص يف جميع األعمار أيًّا كان السن األدنى القانوني
للزواج يف البلد أو سن الزواج العريف ،ألن بعض أفراد السكان قد يكونون متزوجني يف بلد آخر
يختلف فيه السن األدنى للزواج ،ويف معظم البلدان يحتمل أيضا ً وجود أشخاص تزوجوا قبل
السن القانونية لظروف خاصة .ومن أجل إتاحة املقارنة الدولية للبيانات بشأن الحالة الزواجية
يجب عىل األقل التمييز يف أي جداول للحالة الزواجية غري متقاطعة بتفصيالت عن السن ،بني
األشخاص تحت سن  15سنة ومن هم يف سن  15سنة فما فوق.
 150-2وقد يفيد لتلبية االحتياجات الوطنية جمع معلومات إضافية تتصل بأعراف
الزواج يف بلدان معينة (مثل اتخاذ املحظيات ،وتعدد األزواج أو الزوجات ،أو إرث األرامل ،وما إىل
ذلك) .وعىل سبيل املثال قد ترغب بعض البلدان يف بعض األحوال جمع بيانات عن عدد األزواج
لكل شخص متزوج .وينبغي أن تجرى أي تعديالت تدخل عىل الجداول ملراعاة تلك املعلومات ،يف
إطار التصنيف األسايس ،من أجل املحافظة عىل إمكانية املقارنة الدولية قدر اإلمكان.
 151-2ويجب عدم الخلط بني مفهوم الحالة الزواجية وفئات الحالة الزواجية املذكورة
أعاله وبني مفهوم االقرتان الفعيل املقصود به االقرتان خارج القانون (بما يف ذلك االقرتان
بالرتايض يف بعض البلدان) بدرجات متفاوتة من االستقرار .ومن املعلوم أيضا ً أن فئات الحالة
كاف ملدى انتشار الزواج القانوني الرسمي واالقرتان الفعيل
الزواجية هذه ال تعطي وصفا ً بقدر ٍ
املسـتقر نسـبيا ً الذي قد يوجد خارج إطار الزواج .واملعلومات املتعلقة بهذه العالقات مفيدة
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جدا ً يف دراسات الخصوبة ،ولكن ليس من املمكن تقديم توصية دولية بشأن هذا املوضوع بسبب
اختالف الظروف يف مختلف البلدان .ومع ذلك يقرتح أن تنظر البلدان التي ترغب يف تقيص تلك
العالقات يف إمكانية جمع بيانات منفصلة عن كل شخص بشأن عالقات االقرتان الفعلية ومدة كل
نوع منها (انظر الفقرة  .)192 - 2ويمكن استقاء هذه املعلومات أيضا ً من اإلجابة عىل السؤال
الخاص بالعالقة برب األرسة أو الشخص اآلخر املرجع.

(د) الديانة
 152-2تعرَّف الديانة ،ألغراض التعداد ،بأي من التعريفني التاليني:
(أ) العقيدة الدينية أو الروحية التي يفضلها الشخص بغض النظر عما إذا كانت هذه
العقيدة ممثلة بجماعة منظمة؛
أو
(ب) االنتساب إىل جماعة منظمة لها معتقدات دينية أو روحية محددة.
ولكل بلد يرغب يف تقيص بند الديانة يف التعداد أن يستعمل التعريف الذي يتفق بشكل
أفضل مع احتياجاته ،وأن يبني يف منشورات التعداد التعريف املستعمل.
 153-2ويتوقف القرار املتعلق بجمع املعلومات عن الديانة يف أي تعداد وطني ونرشها
عىل عدد من االعتبارات والظروف الوطنية بما يف ذلك ،عىل سبيل املثال ،مدى الحاجة إىل تلك
البيانات يف البلد ،ومدى مالءمة وحساسية السؤال عن الدين يف تعداد البلد .ونظرا ً للطبيعة
الحساسة للسؤال عن الدين ،قد يتطلب األمر طمأنة املجيبني إىل أن املعلومات التي يدلون بها
تتمتع بالرسية وتخضع لضوابط اإلفصاح املعمول بها .ومن املهم أيضا ً أن يكون الجمهور عىل
علم باستعماالت تلك املعلومات ومدى الحاجة إليها.
 154-2ويتوقف مدى التفصيل املطلوب يف هذا املوضوع عىل احتياجات البلد .فقد
يكفي مثالً السؤال عن ديانة كل شخص ،وقد يطلب من املستجيب تحديد الطائفة التي ينتمي
إليها ضمن الديانة إذا كان ذلك وارداً.
 155-2ولفائدة مسـتعميل البيـانات الذين قد ال يكونون عىل درايـة بجميع األديان
أو الطوائف املوجودة يف البلد ،وكذلك ألغراض املقارنة الدولية ،ينبغي أن تبني تصانيف البيانات
كل طائفة باعتبارها فئة فرعية للديانة التي تنتسب إليها .وقد يكون من املفيد أيضا ً إعطاء فكرة
موجزة عن معتقدات الديانة أو الطائفة التي قد ال تكون معروفة خارج البلد أو املنطقة.

(ه) اللغة
 156-2هناك ثالثة أنواع من البيانات املتعلقة باللغة يمكن جمعها يف التعداد ،وهي:
(أ) اللغة األم ،وتعرَّف بأنها اللغة التي يتكلمها الفرد عادة يف منزله يف طفولته املبكرة؛
(ب) اللغة المستخدمة عادة ،وتعرَّف بأنها اللغة التي يتكلمها الفرد في الوقت الراهن ،أو
في أغلب األحيان ،في منزله الراهن؛
(ج) القدرة على التخاطب بلغة معينة أو أكثر.
 157-2ولكل من أنواع املعلومات هذه فوائد تحليلية مختلفة .ولكل بلد أن يقرر النوع
املالئم الحتياجاته ،من أنواع املعلومات هذه ،إن وجد ،علما بأن قابلية املقارنة الدولية للجداول
ليست عامالً مهما ً يف تحديد شكل البيانات التي تجمع حول هذا املوضوع.
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 158-2ويف سياق جمع البيانات عن اللغة املستعملة أو عن لغة األم ،من املستصوب
بيان كل لغة لها أهمية عددية يف البلد ال اللغة السائدة فحسب.
 159-2وينبغي جمع معلومات عن اللغة من جميع األفراد ،ويف النتائج املبوبة ينبغي
أن يبني بوضوح املعيار املستخدم يف تحديد لغة األطفال الذين ال يستطيعون الكالم بعد.

(و) اإلثنية أو االنتماء العرقي
 160-2يتوقف القرار بجمع معلومات عن املجموعات اإلثنية أو الوطنية للسكان يف
التعداد ونرش تلك املعلومات عىل عدد من االعتبارات والظروف الوطنية ،بما يف ذلك ،عىل سبيل
املثال ،مدى الحاجة إىل تلك البيانات ومدى مالءمة وحساسية توجيه أسئلة عن اإلثنية يف التعداد
يف البلد .وتزداد أهمية التعرف عىل الخصائص الثقافية اإلثنية لسكان البلد يف سياق سياسات
الهجرة واالندماج والسياسات التي تؤثر عىل مجموعات األقليات .ونظرا ً لحساسية األسئلة حول
اإلثنية ،قد يكون من الرضوري إبداء قدر كبري من الطمأنينة للمجيبني عىل أسئلة االستبيان
بوجود ضمانات مناسبة لحماية بياناتهم .ومن املهم أن يكون املجيبون عىل أسئلة االستبيان
عىل علم باالستعماالت املحتملة للبيانات املتعلقة باإلثنية وعىل الحاجة إىل تلك البيانات ،ألن ذلك
يحسِّ ن الدعم الجماهريي للتعداد .وتوفر البيانات املتعلقة باإلثنية معلومات عن تنوع السكان،
ويمكن استخدامها يف التعرف عىل مجموعات فرعية بني السكان .ومن مجاالت الدراسة التي
تعتمد عىل تلك البيانات :االتجاهات الديمغرافية وممارسات العمالة وفرص العمالة وتوزيع
الدخل ومستويات التعليم وأنماط الهجرة واتجاهاتها وتكوين األرسة وتركيبها ،وشبكة الدعم
االجتماعي ،واألحوال الصحية للسكان.
 161-2واإلثنية بتعريفها الواسع ،تقوم عىل فهم مشرتك للتاريخ واملوطن األصيل
(اإلقليمي أو الوطني) ملجموعة إثنية أو مجتمع إثني ،وكذلك عىل خصائص ثقافية معينة مثل
اللغة و/أو الدين .ومن العوامل التي تؤثر يف اإلبالغ عن اإلثنية يف التعداد :فهم املجيبني أو وجهة
نظرهم إزاء اإلثنية ،والوعي بخلفيتهم األرسية ،وعدد األجيال التي عاشت يف البلد ،ومدة البقاء
يف البلد منذ الهجرة .واإلثنية متعددة األبعاد ،وهي مفهوم عميل أكثر منه نظري ،ولذلك ينبغي
التعامل مع تصنيف اإلثنية ضمن حدود مرنة.
 162-2ويمكن قياس اإلثنـية باسـتخدام مفاهيم مختـلفة ،بما يف ذلك األصل اإلثني
أو الهوية اإلثنية أو األصول الثقافية أو الجنسية أو العنرص أو اللون أو الوضع كأقلية أو القبيلة
أو اللغة أو الدين أو مجموعه متنوعة من هذه املفاهيم .ونظرا ً لصعوبات التفسري التي قد تحدث
يف قياس اإلثنية يف التعداد ،من الرضوري عند القيام بهذا النوع من االستقصاء ،رشح املعايري
األساسية املستخدمة يف قياس هذا املفهوم بوضوح للمستجبني ويف نرش بيانات التعداد .ويمكن
لألسلوب والشكل الذي توجه به األسئلة املستخدمة يف قياس اإلثنية أن يؤثر عىل اختيارات
املجيبيني من حيث نظرتهم لخلفيتهم اإلثنية وتحديد إثنيتهم الراهنة .ونظرا ً للطبيعة الذاتية
للمفهوم (فضالً عن زيادة الزواج املختلط بني مختلف اإلثنيات يف بعض البلدان ،عىل سبيل
املثال) فمن املهم الحصول عىل املعلومات عن اإلثنية من خالل اإلعالن الشخيص للمجيب وأن
يكون للمجيب أيضا ً خيار يف اختيار َنسب متعدد اإلثنيات .وال ينبغي جمع املعلومات عن اإلثنية
من واقع املعلومات الخاصة بالبلد أو املواطنة أو بلد امليالد .ويتطلب تصنيف املجموعات اإلثنية
أيضا ً إدراج املجموعات اإلثنية حتى أصغرها ،واملجموعات التي تنظر إىل نفسها بهذه الصفة،
مثل املجموعات الدينية أو القائمة عىل أساس الوطنية .وينبغي للبلدان التي تقوم بجمع بيانات
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عن اإلثنية أن تأخذ يف االعتبار أن الرتميز املسبق أو التصنيف املسبق للفئات اإلثنية يف وقت حرص
البيانات قد يؤدي إىل فقد معلومات تفصيلية عن التنوع يف السكان .وملا كانت البلدان تجمع
بيانات عن اإلثنية بطرق مختلفة وألغراض مختلفة ،وملا كان التكوين اإلثني والثقايف يختلف
اختالفا ً واسـعا ً من بلد إىل بلد ،فال يوىص يف هذا الصدد بمعايري أو تصانيف دولية.

(ز) الشعوب األصلية
 163-2من شأن تيسري جمع معلومات عن السكان األصليني من أجل االحتياجات
الوطنية والدولية أن يساعد يف تحسني املشاركة االقتصادية واالجتماعية واملشاركة الفعّالة للسكان
األصليني يف عملية التنمية يف كثري من البلدان .إالّ أن حساسية األسئلة املتعلقة بالسكان األصليني
تتطلب كياسة وطمأنة الجمهور إىل أن رسِّية البيانات محفوظة وأن هناك وسائل لحمايتها.
وينبغي أيضا ً أن يكون جمهور املستجيبني عىل علم باالستعماالت املحتملة لتلك البيانات والحاجة
إليها من أجل تحسني الدعم العام إلجراء التعداد.
 164-2ويساعد نرش بيانات التعداد الخاصة بالسكان األصليني يف أعمال البحث يف
مجاالت منها الظروف االقتصادية واالجتماعية للسكان األصليني واتجاهات عدم املساواة إن
وجدت وأسبابها ومدى فعالية السياسات والربامج القائمة .كما أن وجود هذه البيانات يساعد
مجتمعات السكان األصليني يف تقييم ظروفهم املعيشية ويعطيهم املعلومات التي يحتاجونها
للمشاركة يف برامج وسياسات التنمية التي تؤثر عىل مجتمعاتهم والدعوة إليها ،ومنها الربامج
والسياسات التي تؤثر عىل النظم الصحية ونماذج اإلنتاج االقتصادي واإلدارة البيئية والتنظيم
االجتماعي .وعالوة عىل ذلك فإن وضع مؤرشات خاصة بالسكان األصليني وقياس تلك املؤرشات
يف عملية جمع البيانات يمكن استعمالها يف رصد التنمية البرشية للسكان األصليني.
 165-2وبشكل عام فإن السكان األصليني يف أي بلد هم مجموعة اجتماعية لهم
شخصيتهم املميزة عن الشخصية االجتماعية والثقافية لغالبية املجتمع يف البلد .ويجب أن تلتزم
األسئلة املتعلقة بهوية السكان األصليني بمبدأ التعريف الذاتي .ومن املهم عند إجراء مثل هذا
االستقصاء وضع معايري متعددة إلعطاء صورة دقيقة عن هوية السكان األصليني وأحوالهم
االجتماعية واالقتصادية .ويمكن تحديد السكان األصليني بعدة طرق منها السؤال املبارش عن
األصل اإلثني (أي أصل العائلة) و/أو الهوية كفرد من السكان األصليني .كذلك فإن تحديد مجتمع
السكان األصليني يتطلب إدراك التنوع يف تلك املجموعة الفرعية من السكان ،بمن فيهم ال ُرحل
وأشباه ال ُرحل والشعوب املهاجرة ،والجماعات التي هي يف مرحلة انتقال ،واألشخاص املرشدون
داخلياً ،والسكان األصليون يف املناطق الحرضية ،واملجموعات التي تتسم بضعف واضح .ومن
املهم إيضاح أنه ال يوجد وصف وحيد للسكان األصليني متفق عليه بني البلدان .لذلك تتجه البلدان
إىل استعمال مفاهيمها الخاصة لتحديد السكان األصليني .وعىل سبيل املثال تستعمل يف أسرتاليا
تعابري مثل أبوريجينال “ ”aboriginalأو سكان جزر مضيق توريس“،”Torres Strait Islander
ويف نيوزيلندا يستخدم تعبري املاور “.”Maori
 166-2ويوحي اختالف السياقات الوطنية أيضا ً بأن ع ّد السكان األصليني يمكن إجراؤه
بطرق متعددة ،منها عىل سبيل املثال ،توجيه سؤال محدد يف استمارة التعداد ،أو إعداد استمارات
تعداد خاصة بالسكان األصليني ،أو بإجراء مسح تكمييل أو مسح للمتابعة ،أو أي مجموعة من
هذه الطرق .ويف كندا عىل سبيل املثال ال يقترص تحديد السكان األصليني عىل بيانات التعداد
الوطني ،وإنما يستعان أيضا ً بمسح بعد التعداد .ويف أسرتاليا يجرى بعد التعداد الوطني مسح
خاص للسكان األبوريجينال وسكان التوريس ،ويف األرجنتني يوجد مسح تكمييل بعد التعداد
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يستهدف السكان األصليني ،ويف بارغواي يجرى باإلضافة إىل التعداد العام للسكان تعداد خاص
يف نفس السنة للتعرف عىل السكان األصليني.
 167-2ومن شأن إرشاك مجتمع السكان األصليني يف وضع البيانات وجمع البيانات
وتجهيزها تهيئة املجال لبناء القدرات واملساعدة يف ضمان دقة جمع البيانات عن السكان األصليني
وأهميتها .كما أن استخدام لغات السكان األصليني املحلية وأفراد السكان األصليني املحليني
(كمرتجمني عىل سبيل املثال) وتدريب السكان األصليني املحليني وبناء قدراتهم يف عمليات جمع
البيانات من شأنه أن يسهِّل جمع البيانات ونرشها .وينبغي أن يكون املهنيون والفنيون من غري
السكان األصليني عىل دراية بثقافة السكان األصليني وممارساتهم.

 - 5الخصوبة والوفيات
 168-2يتسم تقيص مسائل الخصوبة والوفيات يف تعداد السكان بأهمية خاصة يف
البلدان التي ليس لديها ُنظم يعتمد عليها وحسنة التوقيت لإلحصاءات الحيوية ،ألن التعداد
يتيح الفرصة لجمع البيانات التي تفيد يف تقدير معدالت اإلحصاءات الحيوية التي ال تتوافر
بطريق آخر .وحتى يف البلدان التي لديها تسجيل كامل للمواليد والوفيات هناك مواضيع ذات
أهمية يف التعداد (مثل األطفال املولودين أحياء واألطفال الذين عىل قيد الحياة والعمر عند الزواج
أو االقرتان) ال تتوافر عنها معلومات بشكل عادي من بيانات التسجيل .ويتيح تعداد السكان
الفرصة لجمع البيانات الالزمة لتقدير الخصوبة والوفيات عىل املستويني الوطني ودون الوطني
بطريقة فعّالة من حيث التكلفة .ومن الحكمة واملجدي اقتصاديا ً إدخال هذه املواضيع يف تعداد
السكان من أجل تقدير معدالت الخصوبة والوفيات واملؤرشات ذات الصلة ،خاصة يف البلدان ذات
نظم التسجيل املدني واإلحصاءات الحيوية الضعيفة ،كما أن تكلفة إجراء عمليات مسح ديمغرايف
دوري عالية .ومع ذلك فمن املهم مالحظة أن معلومات التعداد ليست بديالً جيدا ً عن تسجيل
البيانات اإلحصائية بشكل كامل وموثوق به .فإذا كانت البلدان ترغب يف أن يكون لديها تقديرات
دقيقة ومفصلة عن الخصوبة والوفيات فال بد لها من أن تقيم نظما ً جيدة للتسجيل املدني ذات
تغطية شاملة.
 169-2وللحصول عىل معلومات عن الخصوبة توجه أسئلة عن “جميع األطفال الذين
ولدوا” و“تاريخ ميالد آخر طفل ولد حياً” و“عمر األم عند ميالد أول طفل حي” .وباإلضافة
إىل ذلك فإن األسئلة عن العمر عند الزواج وتاريخ الزواج وفرتة الزواج (أو االقرتان) من شأنها
أن تحسّ ن تقديرات الخصوبة عىل أساس املعلومات عن األطفال الذين ولدوا حتى تاريخه (انظر
الفقرة  .)192-2ومن أجل الحصول عىل معلومات يوثق بها ،قد تحتاج بعض املواضيع إىل
سلسلة من األسئلة االستيضاحية ،وهذه تناسب املسح بالعينة نظرا ً ألنها تستغرق وقتا ً طويالً،
أكثر من مالءمتها للتعداد.
 170-2أما املجتمع اإلحصائي املطلوب جمع بيانات عنه بالنسبة لكل موضوع مذكور
يف هذا الفرع فهو جميع النساء من سن  15سنة فما فوق  48وينبغي جمع معلومات من جميع
النساء برصف النظر عن حالتهن الزواجية إالّ إذا كان من غري املالئم من وجهة النظر الثقافية
جمع معلومات عن األطفال من نساء لم يتزوجن .ويف البلدان التي ال تستعمل هذه البيانات
للنساء من سن  50فأكثر ،قد يكون من املناسب قرص جمع البيانات عىل النساء تحت سن 50
سنة ،بما يسمح برتكيز الجهود عىل جمع املعلومات عن هذه الفئة من النساء.
 171-2وباإلضافة إىل املواضيع التي تستخدم لتقدير الخصوبة ،الواردة أعاله ،هناك
موضوع آخر مفيد ِّ
يمكن من تقدير الخصوبة بطرية “األبناء من الصلب”  49ويتطلب تطبيق

48

49

وقد يكون من املناسب خفض هذا
السن يف بعض البلدان بمقدار عدة
سنوات.
لالضطالع عىل التفاصيل املنهجية،
انظر الدليل العارش :األساليب غري
املبارشة يف التقديرات الديمغرافية،
دراسات سكانية ،العدد 81
(منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع:
 ،)E.8.XIII.2الفصل الثامن ،الفرع
جيم.
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الستخدام املعاينة يف العد انظر
الفصل الثالث.
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هذه الطريقة تحديد “األم الطبيعية” لكل طفل يف األرسة املعيشية عندما يرد ذكر األم الطبيعية
يف نفس االستبيان الذي يرد فيه ذكر الطفل .وعندما يصعب التأكد من هوية األم الطبيعية
يجوز للباحث أن يستخدم البيانات املتعلقة بصلة القربى برب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر
املرجع فيها (انظر الفقرة  )114 - 2أو املعلومات عن األطفال األحياء (انظر الفقرتني 186 - 2
و )187 - 2لتحديد هوية األم الطبيعية .وتستخدم املعلومات املتعلقة بسن الطفل وسن األم
أساسا ً يف تقدير سلسلة من معدالت الخصوبة السنوية للسنوات السابقة عىل التعداد .وتتوقف
موثوقية التقديرات الناتجة عىل أمور منها نسبة األمهات الالتي يجري عدهن يف نفس االستبيان
الذي يُعد فيه أبناؤهن ،ودقة اإلبالغ عن سن األمهات وأوالدهن ،ودقة التقديرات املتاحة لوفيات
النساء واألطفال.
 172-2وتشمل مواضيع الوفيات وفيات ال ُرضع واألطفال املستقاة من البيانات عن
األطفال املولودين حتى تاريخ التعداد واألطفال األحياء ،ووفيات البالغني ،املستقاة من أرقام
الوفيات خالل االثنى عرش شـهرا ً السابقة عىل التعداد واليُتم من األب أو األم .وما زالت توجد
شكوك يف مدى إمكانية قياس وفيات البالغني من بيانات تعداد السكان ،قياسا ً سليماً ،وخاصة
قياسها من ال ُنهج املبتكرة إزاء تقديرات الوفيات مثل طريقة اليُتم ،وذلك ألن من الصعب الحصول
عىل إجابات دقيقة عىل األسئلة الواردة هنا ،مما يسفر عن بيانات خاطئة .ومع ذلك يمكن يف
أحيان كثرية استقاء تقديرات من تلك املعلومات يمكن استخدامها بعد تنقيحها.
 173-2وينبغي قدر اإلمكان الحصول عىل املعلومات املتعلقة بالخصوبة ووفيات
األطفال (أو بقائهم أحياء) والزواج ،من املرأة أو األم املعنية مبارشة ،ألنها ستتذكر عىل األرجح
بشـكل صحيح التفاصيل املتعلقة بخصـوبتها ووفيات أطفالها وتجاربها الزواجية أكثـر من
أي فرد آخر يف األسـرة .أما املعلومات عن الوفيات يف األرسة املعيشية ،حسب التاريخ ونوع
الجنس والعمر ،يف فرتة االثنى عرش شـهرا ً السـابقة عىل التعداد ،فينبغي جمعها من رب األسـرة
(أو الشخص اآلخر املرجع يف األرسة املعيشية) .وينبغي جمع معلومات عن اليُتم من ناحية األب
أو األم عن جميع أفراد األرسة بغض النظر عن أعمارهم .وكما هو الحال بالنسبة للخصوبة يمكن
أن تقترص األسئلة املتعلقة بالوفيات عىل عينة محدودة من مناطق العد.
 174-2وتقرص بعض البلدان جمع البيانات من أسئلة الخصوبة والوفيات يف التعداد
عىل عينة من مناطق العد  50إالّ أن ذلك ينطوي عىل تقديم تدريب أقوى وإتاحة اختيار موظفني
أكثر مناسبة للمهمة .أما إذا أُدرجت هذه البنود يف التعداد فينبغي اتخاذ احتياطات معيَّنة لضمان
الدقة والتمام .وينبغي بذل كل جهد ممكن لجمع جميع املعلومات ذات الصلة من املرأة املعنية
مبارشة ألنها أدعى من غريها أن تتذكر عىل نحو صحيح تفاصيل خصوبتها والوفيات يف أوالدها
وخرباتها الزواجية .ومن أجل تقليل اإلبالغ الناقص عن تلك األحداث ،وتحسني دقة اإلجابات عىل
األسئلة الخاصة بالخصوبة والوفيات ،من الرضوري تقديم تدريب خاص للع ّدادين عىل األسئلة
االستقصائية التي تربز نواحي السهو والخطأ الشائعة .وينبغي أن تشتمل كراسات التعليمات
عىل التدابري التي يجب اتخاذها لتقليل تلك األخطاء.
 175-2وينبغي أن توضح تقارير التعداد أوجه القصور يف البيانات التي تم جمعها
والتقديرات املبنـية عىل أساس تلك البيـانات .وعالوة عىل ذلك ،ونظرا ً ألن بعض طرق التقديـر
ال تناسب إالّ ظروفا ً معيَّنة ،فمن املهم أن يقوم منتجو البيانات ،بالتشاور مع األخصائيني ،بإجراء
تقييم دقيق للمنهجيات املستخدمة يف تقدير املؤرشات من ناحية مناسبتها يف ظروف معيَّنة.
وبوجه عام ال ينبغي استخدام البيانات الواردة يف الجداول األساسية الناتجة عن هذه األسئلة
يف حساب معدالت الخصوبة والوفيات مبارشة ،ذلك أن وضع تقديرات يعتمد عليها ملعدالت

المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات السكان

الخصوبة والوفيات باستخدام بيانات التعداد يتطلب تعديالت يف البيانات عىل أساس طرق
التحليل الديمغرايف .51
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 176-2وكقاعدة عامة يوىص ببند واحد فقط من البنود التي يرد ذكرها أدناه
إلدراجه يف جميع الظروف :وهو “األطفال املولودون أحياء” .وحتى يف البلدان التي يوجد
فيها سجالت حيوية يعتمد عليها نجد أن معلومات التعداد عن هذا املوضوع يمكن أن تفيد
يف تقدير مدى اكتمال ُنظم التسجيل ويف تقدير معدالت الخصوبة عىل مدى الحياة للفئات
العمرية األكرب سناً.
 177-2أما يف البلدان التي ليس لديها سجالت مكتملة لإلحصاءات الحيوية للمواليد
والوفيات ،أو لديها سجالت ال يعتمد عليها ،فيوىص باستخدام مجموعة فرعية من باقي البنود
يف التعداد .ومن هذه البنود يفيد أحدها يف التقدير غري املبارش ملستويات الخصوبة الجارية،
وهو “تاريخ ميالد آخر طفل ولد حياً” .وهناك بندان إضافيان يتسمان بأهمية خاصة ،ألنهما
يتيحان تقديرا ً مبارشا ً ملعدالت الوفيات ،وهما “األطفال األحياء” و“الوفيات يف األرسة املعيشية
أثناء االثنى عرش شهرا ً السابقة”.
 178-2أما البنود الثالثة املتبقية فتأتي بعد ذلك يف األولوية ،وهي “العمر عند الزواج (أو
االقرتان) األول ،وتاريخه أو مدته”؛ و“عمر األم عند والدة أول طفل حي” و“اليُتم من ناحية األب
أو األم” .ومع ذلك ،ففي الحاالت التي يكون فيها بلد ما قد أدرج أيًّا من هذه البنود يف تعدادات
متالحقة سابقة ،يكون من املفيد جمع معلومات مقارنة من أجل االستمرارية ،وألن تحليل األقران،
خاصة فيما يتصل بانتشار اليُتم ،يمكن أن يكون مفيدا ً يف تقدير معدالت الوفيات.

الدليل العارش :األساليب غري املبارشة
يف التقديرات الديمغرافية ،دراسات
سكانية ،العدد ( 81منشورات األمم
املتحدة ،رقم املبيع)E.83.XIII.2 :؛
واألكاديمية الوطنية للعلوم ،لجنة
السكان والديمغرافيا ،جمع بيانات
لتقدير الخصوبة والوفيات ،التقرير
رقم ( 6واشنطون العاصمة ،مطبعة
األكاديمية الوطنية،)1981 ،
الصفحة 220؛ ودليل تعداد السكان
واملساكن ،الجزء الثاني ،دراسات يف
الطرق ،العدد ( ،54منشورات األمم
املتحدة ،رقم املبيع،)E.91.XVII.9 :
الفصالن الثالث والرابع؛ ودليل
تدريجي لتقدير وفيات األطفال،
دراسات سكانية ،العدد ،107
(منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع:
.)E.89.XIII.9

 179-2ومن املهم التأكيد عىل أن جميع التقديرات الخاصة بالخصوبة والوفيات
املستقاة من بيانات التعداد هي تقديرات معرَّضة ألنواع مختلفة من الخطأ ،ولذلك ،ويف حالة
عدم وجود سجالت حيوية كاملة يعتمد عليها ،قد يكون من املستصوب جمع أكثر من نوع من
املعلومات عن كل بند يف التعداد (عىل سبيل املثال الوفيات يف األرسة املعيشية يف االثنى عرش
شهرا ً املاضية واليُتم من ناحية األب أو األم لنفس الفرتة) ،من أجل تقدير معدالت وفيات الكبار.
وأخريا ً ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار أن عمليات مسح الخصوبة يمكن أن توفر بيانات عن الخصوبة
الراهنة ولكنها ال توفر بيانات كالتي يتيحها التعداد عن املناطق الصغرية .ولذلك فإن السؤال عن
الخصوبة يف التعداد ال يزال من األولويات بالنسبة لكثري من البلدان.

(أ) األطفال الذين ولدوا أحياء (موضوع أسايس)

الجدول املوىص به - 1 - 5 :ألف
 180-2تشمل املعلومات املتعلقة بعدد األطفال املولودين أحياء (الخصوبة عىل مدى
العمر) جميع األطفال املولودين أحياء (أي باستثناء وفيات األجنة) طول حياة املرأة حتى تاريخ
التعداد .ويجب أن يشمل العدد املسجَّ ل جميع األطفال املولودين أحياء ،سوا ًء ولدوا يف إطار
الزوجية أو خارجه ،وسوا ًء ولدوا يف إطار الزواج الحايل أو زواج سابق أو يف إطار اقرتان فعيل،
وبغض النظر عن كونهم أحياء أو موتى وقت إجراء التعداد.
 181-2ومن األفضل جمع البيانات املتعلقة بمجموع عدد األطفال املولودين أحياء من
جميع النساء البالغات من العمر  15سنة فأكثر  52بغض النظر عىل الحالة الزوجية للمرأة .وإذا
لم يكن من املناسب من الناحية الثقافية الحصول يف بعض البلدان عىل معلومات عن النساء
الالتي لم يسبق لهن الزواج ،فينبغي جمع املعلومات عىل األقل عن النساء البالغات  15سنة
فما فوق ،املتزوجات أو الالتي تزوجن من قبل أو القرينات (أي جميع النساء الالتي تزوجن

52

قد يكون من املناسب يف بعض
البلدان تقليل الحد األدنى للعمر
ببضع سنوات.
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يحدث تشوه يف البيانات املتعلقة
باألطفال املولودين حتى إجراء
التعداد واألطفال الباقني أحياء وقت
إجراء التعداد بسبب األخطاء إما يف
عدد األطفال املولودين حتى التعداد
والباقني أحياء املبلَّغ عنهم أو يف
تصنيف النساء يف مجموعات خاصة
حسب العمر/مدة الزواج .وتنتج
هذه التشوهات (التحيُّزات) تقديرات
ناقصة جدا ً ملستويات الخصوبة
والوفيات ،خاصة عند تفصيل
البيانات حسب املناطق الجغرافية
الصغرية .انظر الدليل العارش:
أساليب غري مبارشة يف التقدير
الديمغرايف ،دراسات سكانية ،العدد
( 81منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع )E.83.XIII.2 :الفصل الثاني،
الفرع ألف ،2 -والفصل الثالث،
الفرع ألف .1 -ولالطالع عىل مزيد
من التفاصيل بشأن منهجيات
استعمال البيانات ،يرجى الرجوع
إىل الدليل العارش.

54

كما ورد يف الفقرة  ،146 - 2يمكن
اعتبار القرينني املتعارشين بالرتايض
زوجني.

55

لالطالع عىل تفاصيل عن منهجيات
استعمال البيانات وعن بيانات
األطفال املولودين أحياء ،انظر املواد
املذكورة يف الحاشية .51

أو كن قرينات يف أي وقت) ،وتشتمل هذه املجموعة أيضا ً عىل جميع النساء األرامل واملطلقات
واملنفصالت عن أزواجهن .ويف كل الحاالت ينبغي أن يتضمن تقرير التعداد وصفا ً ملجموعة
النساء التي جُ معت بياناتهن ،وذلك تفاديا ً للّبس يف تحليل النتائج .ويف بعض البلدان توجد نسبة
كبرية من اإلبالغ ببيانات خاطئة عن العمر يف تعداد السكان ،وهو ما يشوه تقديرات الخصوبة
والوفيات عىل أساس عدد األطفال املولودين للمرأة يف أي وقت واألطفال األحياء ،مبوبة بياناتهم
تقاطعياً حسب عمر املرأة .53
 182-2ولتحسني اكتمال التغطية ومساعدة املجيبة عىل االستبيان عىل تذكر أطفالها
الذين ولدوا أحياء حتى التعداد ،يوىص بطرح أسئلة متعاقبة حسب الرتتيب التايل( :أ) مجموع
عدد األبناء املولودين أحياء طوال عمر املرأة( ،ب) مجموع عدد األوالد األحياء (الباقني عىل قيد
الحياة وقت إجراء التعداد)( ،ج) مجموع عدد األوالد الذين ولدوا أحياء وتوفوا قبل تاريخ التعداد،
(د) مجموع عدد البنات املولودات أحياء طوال عمر املرأة( ،هـ) مجموع عدد البنات الباقيات عىل
قيد الحياة وقت إجراء التعداد( ،و) مجموع عدد البنات املولودات أحياء ولكن توفني قبل تاريخ
التعداد .وتفيد اإلجابات عىل املواضيع (ب) و(ج) و(هـ) و(و) يف التأكد من صحة اإلجابات
عىل املوضوعني (أ) و(د) .ويمكن يف أحيان كثرية حل التناقضات التي قد توجد يف األرقام أثناء
املقابلة.
 183-2وينبغي أن يشمل عدد األبناء والبنات جميع األطفال املولودين أحياء حتى تاريخ
التعداد ،سواءً ولدوا يف إطار الزواج الحايل أو زواج سابق أو اقرتان  ،54وأالّ يشمل وفيات األجنة
واألطفال املتبنني .وينبغي أيضا ً أن يشمل عدد األطفال ،ذكورا ً وإناثاً ،ممن هم عىل قيد الحياة
وقت إجراء التعداد ،جميع األطفال الذين يعيشون مع األم يف األرسة املعيشية والذين يعيشون يف
مكان آخر برصف النظر عن مكان إقامة هؤالء اآلخرين وأعمارهم وحالتهم الزواجية.
 184-2ومن شأن جمع بيانات عن جميع األطفال الذين ولدوا حتى إجراء التعداد،
موزعني حسب نوع الجنس ،يف تحسني دقة املعلومات ،وأن يق ِّدم بيانات تفيد يف التقدير غري
املبارش للفوارق بني الجنسني يف وفيات ال ُرضع واألطفال ،إىل جانب البيانات املتعلقة باألطفال
األحياء (الباقني عىل قيد الحياة) حسب الجنس (انظر الفقرة  .)186 - 2وإذا جُ معت معلومات
عن األطفال املولودين أحيا ًء حتى التعداد حسب الجنس من عينة فقط من النساء فينبغي أيضا ً
استقاء البيانات عن األطفال األحياء حسب الجنس من العينة نفسها.
 185-2ويفيد جمع بيانات عن مجموع األطفال املولودين أحياء حسب نوع الجنس
يف تحسني قيمة املعلومات بالتأكد من نوعيتها ،مثل التأكد من أن نسبة الجنسني يف املواليد تتبع
النمط املتوقع وال تعطي أرقاما ً شاذة.

(ب) األطفال األحياء ( 55موضوع أسايس)

الجدول املوىص به - 2 - 5 :ألف
 186-2تستعمل بيانات األطفال األحياء ،مع بيانات األطفال الذين ولدوا أحياء ،يف
عمل تقدير غري مبارش لوفيات ال ُرضع واألطفال يف الحاالت التي ال توجد فيها بيانات يعتمد عليها
من سجل اإلحصاءات الحيوية .ومن املتوقع حدوث تحسني يف التغطية ويف نوعية البيانات بشأن
عدد األطفال الذين ولدوا أحياء ،باستعمال أسئلة تفصيلية عن محل اإلقامة الحايل لألطفال الذين
ولدوا أحياء ،عىل النحو التايل:
(أ)

“مجموع عدد األبناء الذين يعيشون يف األرسة املعيشية”؛

(ب)

“مجموع عدد األبناء الذين يعيشون يف أماكن أخرى”؛

المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات السكان

(ج) “مجموع عدد األبناء املولودين أحياء الذين ماتوا قبل تاريخ التعداد”؛
(د) “مجموع عدد البنات الالتي يعشن يف األرسة املعيشية”؛
(هـ) “مجموع عدد البنات الالتي يعشن يف أماكن أخرى”؛
(و) “مجموع عدد البنات املولودات أحياء ثم توفني قبل تاريخ التعداد”.
مفصلة حسب نوع
وهذه األسئلة تعطي معلومات كاملة ودقيقة عن األطفال الذين ولدوا أحياء،
َّ
الجنس ،كما أنها تزيد من قابلية األسئلة ملزيد من التحليل.
 187-2وينبغي تحديد األم الطبيعية لكل طفل تحت سن  15سنة يف نفس األرسة
املعيشية ،بغرض استعمال هذه املعلومات يف طريقة “أبناء األصالب” يف تقدير الخصوبة ،وذلك
بسؤال كل امرأة تبلّغ عن طفل أو أكثر من أوالدها الذين ولدوا أحياء ويعيشون يف األرسة املعيشية
أن تح ِّدد هؤالء األطفال يف استمارة التعداد .ويمكن استعمال السؤال الخاص “بالعالقة برب
األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع يف األرسة املعيشية” لتحديد األم الطبيعية لكل طفل
يعيش يف األرسة املعيشية.

(ج) تاريخ ميالد آخر طفل ولد حيا ً (موضوع أسايس)

الجدول املوىص به - 3 - 5 :ألف
 188-2تستعمل املعلومات الخاصة بتاريخ امليالد (اليوم والشهر والسنة) آلخر
طفل وُلد حيا ً وبنوع الطفل يف تقدير الخصوبة الراهنة .وهذا البند مفيد كوسيلة الستخالص
تقديرات عىل الصعيدين الوطني ودون الوطني .ويف البلدان التي تفتقر إىل بيانات مناسبة من
السجل املدني أصبحت دراسات استقصائية بالعينة مصدرا ً رئيسيا ً للمعلومات الالزمة لتقدير
الخصوبة الوطنية ،إال ّ أن عمليات املسح ال تفيد كثريا ً يف استخالص تقديرات يعتمد عليها عىل
الصعيد دون الوطني.
 189-2ويف مرحلة تجهيز البيانات يمكن استخالص تقدير لعدد املواليد األحياء أثناء
فرتة االثنى عرش شهرا ً السابقة مبارشة عىل التعداد من املعلومات عن تاريخ ميالد آخر طفل ولد
حياً .وبصدد تقدير معدالت الخصوبة حسب فئات العمر وغري ذلك من مقاييس الخصوبة فإن
البيانات التي يتم الحصول عليها بهذا النهج تتسم بدقة أكرب من املعلومات املستقاة من السؤال
عن عدد املواليد للمرأة أثناء فرتة االثنى عرش شهرا ً السابقة مبارشة عىل التعداد .ومع ذلك يالحظ
أن املعلومات عن تاريخ ميالد آخر طفل ولد حيا ً ال توفر معلومات كاملة عن مجموع عدد األطفال
املولودين أحياء أثناء فرتة االثنى عرش شهراً .فحتى إذا لم تحدث أخطاء يف اإلبالغ عن املعلومات
عن آخر طفل ولد حياً ،فإن هذا البند يتيح التأكد من عدد النساء الالتي ولد لهن طفل حي واحد
عىل األقل أثناء فرتة االثنى عرش شهراً ،وليس عدد املواليد ،ألن نسبة بسيطة من النساء قد يلدن
مرتني يف نفس السنة.
 190-2وال يحتاج األمر إىل جمع معلومات إال ّ من النساء ما بني سن  15و 50سنة
من العمر الالتي أبلغن عن والدة حية عىل األقل يف حياتهن .وينبغي أيضا ً جمع معلومات عن
جميع فئات النساء املتزوجات أو املقرتنات الالتي تجمع عنهن بيانات عن أي أطفال ولدوا
لهن حسب نوع الجنس (انظر الفقرة  .)180 - 2وإذا كانت البيانات عن األطفال الذين ولدوا
أحياء تجمع لعينة فقط من النساء ،فينبغي جمع معلومات عن تاريخ ميالد آخر طفل ولد حيا ً
لنفس العينة.
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 191-2وحني يوضع سؤال يف استمارة التعداد عن تاريخ ميالد آخر طفل ولد حيا ً
يجب أن يقرتن به سؤال بسيط للمتابعة عن ما إذا كان الطفل ال يزال حياً ،وبهذه الطريقة يمكن
الحصول عىل بيانات الستخدامها يف دراسة وفيات األطفال .ومع أن هذين السؤالني ال يؤديان
إىل تقدير صحيح ملعدل وفيات األطفال ال ُرضع (ألن العدد املقسوم عليه يستبعد وفيات األطفال
تحت سـن سنة واحدة خالل االثنى عرش شـهرا ً (من بني األطفال الذين ولدوا من سنة إىل سنتني
قبل تاريخ التعداد) ،فإنه يمكن االستفادة منهما يف الحصول عىل معلومات عن الفوارق يف مدة
البقاء عىل الحياة لألطفال حسب عمر األم أو حسب خصائص اقتصادية واجتماعية أخرى.

(د) العمر عند الزواج األول ،وتاريخه أو مدته
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 192-2تاريخ أول زواج يشمل اليوم والشهر والسنة التي حدث فيها أول زواج .ويف
البلدان التي يصعب فيها الحصول عىل تاريخ أول زواج يمكن جمع معلومات عن العمر وقت
الزواج أو عدد السنوات التي انقضت منذ الزواج (مدة الزواج) .وينبغي أن يدخل يف هذا املوضوع
الزواج األول التعاقدي واالقرتان الفعيل وكذلك الزيجات العرفية والزيجات الدينية .وبالنسبة
لألرامل من النساء واملنفصالت أو املطلقات يف وقت التعداد ينبغي الحصول عىل تاريخ أول زواج
أو العمر عند أول زواج أو عدد السنوات التي انقضت منذ انفصام أول زواج .وتفيد املعلومات
عن انفصام أول زواج (إذا كانت واردة) يف تقديم بيانات تلزم لحساب مدة أول زواج كموضوع
مشتق يف مرحلة تجهيز البيانات .ويف البلدان التي يبلغ فيها عن مدة الزواج بطريقة موثوق بها
أكثر من السؤال عن العمر عند الزواج ،تفيد جداول األطفال الذين ولدوا حسب مدة الزواج يف
إعداد تقديرات للخصوبة أفضل من التقديرات القائمة عىل أساس بيانات األطفال الذين ولدوا
أحياء بحسب عمر املرأة  .56ويمكن الحصول عىل بيانات مدة الزواج بطرح العمر عند الزواج من
العمر الحايل أو مبارشة من حساب عدد السنوات التي انقضت منذ تاريخ الزواج.

(هـ) عمر األم عند والدة أول طفل ولد حيا ً

57

 193-2يستخدم عمر املرأة وقت والدة أول طفل ولد حيا ً لعمل تقدير غري مبارش
للخصوبة عىل أساس الوالدات األوىل ،ويف الحصول عىل معلومات عن بدء حدوث الحمل وكذلك
تقديرات غري مبارشة لوفيات األطفال .وإذا أُدرج هذا البند يف التعداد فينبغي الحصول عىل
املعلومات من كل امرأة ولد لها طفل حي عىل األقل.

(و) الوفيات يف األرسة املعيشية أثناء االثنى عرش شهراً السابقة ( 58موضوع أسايس)

الجدول املوىص به - 4 - 5 :ألف

 194-2تفيد املعلومات عن الوفيات يف األرسة املعيشية يف االثنى عرش شهرا ً السابقة عىل
التعداد مصنَّفة حسب نوع الجنس للمتوىف والعمر عند الوفاة يف تقدير معدل الوفيات وأنماطها
يف البلدان التي تفتقر إىل إحصاءات متصلة ومُرضية عن الوفيات من السجل املدني .ولكي تكون
التقديرات املستقاة من هذا البند مما يعتمد عليه ،من الرضوري اإلبالغ عن جميع الوفيات بني أعضاء
األرسة التي حدثت أثناء االثنى عرش شهرا ً السابقة عىل العد بشكل كامل ودقيق قدر اإلمكان .ومن
املعروف بشكل عام أن تقارير الوفاة يف التعداد تقلل من العدد الكيل للوفيات ،ولو بسبب الوفيات
التي ينتج عنها تفكك يف األرسة املعيشية مما قد يجعل األحياء منهم ،إن وجدوا ،يغفلون عن ذكر
أحداث الوفاة (خاصة وفيات األفراد الذين كانوا يعيشون بمفردهم وقت الوفاة ،إذ قد ال يبلّغ عنهم
أصالً) .ومع ذلك ،وما لم تحدث أخطاء كبرية يف اإلبالغ عن العمر عند الوفاة ،يمكن استقاء تقديرات
عن اإلبالغ عن الوفاة عن طريق التقدير غري املبارش والخروج بتقديرات مناسبة للوفيات.

المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات السكان
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 195-2وينبغي يف أفضل الظروف السعي للحصول عىل معلومات عن الوفيات من
كل أرسة معيشية ،من حيث مجموع عدد الوفيات التي حدثت يف فرتة االثنى عرش شهرا ً
السابقة عىل تاريخ التعداد ،واسم كل شخص متوىف وعمره عند الوفاة ونوع الجنس وتاريخ
الوفاة باليوم والشهر والسنة .ويجب االهتمام بأن تكون الفرتة املرجعية واضحة تماما ً للشخص
املجيب من أجل تفادي أخطاء ناتجة عن سوء الفهم .ويمكن عىل سبيل املثال تحديد الفرتة
املرجعية بدقة بدءّا من تاريخ أحد األعياد أو التواريخ الهامة يف كل بلد.
 196-2وعند القيام بجمع معلومات عن الوفيات يف األرس املعيشية يف فرتة االثنى عرش
شهرا ً السابقة (أو أي فرتة مرجعية أخرى) ،قد ترغب البلدان يف توجيه سؤالني للمتابعة عن
أسباب الوفاة .فبعد التأكد من اسم الشخص املتوىف وعمره ونوع الجنس وتاريخ الوفاة يمكن
توجيه سؤالني إضافيني هما( :أ) هل كانت الوفاة نتيجة حادث أو عنف أو قتل أو انتحار؟
(ب) إذا كان املتوىف امرأة ما بني  15و 49سنة من العمر  ،59هل حدثت الوفاة أثناء الحمل أو
أثناء الوالدة أو خالل األسابيع الستة الالحقة عىل انتهاء الحمل؟  60ومن الناحية النظرية فإن
اإلجابة عىل هذين السؤالني إما أن تكون نعم أو ال رغم أنه قد توجد إجابات يف بعض الحاالت
بغري معروف أو غري متأكد.
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 197-2وتفيد املعلومات املسـتقاة من هذه األسئلة يف تحسني الفهم باالتجاهات يف
مستوى الوفيات عند الكبار وأسباب الوفاة .ويف مرحلة تجهيز البيانات يتم تبويب بالغات
الوفاة حسب فئات عريضة ألسباب الوفاة :خارجية ،متصلة بالحمل ،غري ذلك ،غري معروفة.
وإذا تجاهلنا اإلجابات غري املعروفة فيمكن الحصول عىل معلومات قيِّمة من بيانات الوفاة
ألسباب خارجية واملتعلقة بالحمل يف البلدان التي ال توجد فيها مصادر أخرى للمعلومات
تسجل أسباب الوفاة بشكل منهجي .ومن الطبيعي أن هذه املعلومات تقريبية ويجب أن تفهم
يف هذا السياق بعد تقييم دقيق وتعديالت يف أكثر األحيان .ومع ذلك فإن استعمال هذه األسئلة
البسيطة يمكن أن ينتج عنه معلومات مفيدة عن أهم اتجاهات الوفاة ،مما قد ال يتوافر من
مصادر أخرى.
 198-2وال يوجد اتفاق عام بشأن إمكانية جمع معلومات موثوق بها عن أسباب الوفاة
كجزء من تعداد السكان واملساكن .والنهج الوارد هنا أوىص به فريق واحد من الخرباء عىل
األقل  61واتبع يف تعداد وطني واحد عىل األقل (جنوب أفريقيا يف  .)2001وكانت الرغبة يف
الحصول عىل فهم أفضل التجاهات وفيات الكبار ومستوياتها ،خاصة يف سياق مكافحة اإليدز،
هي الباعث األكرب وراء التوصية يف كلتا الحالتني .ومع أن الوفيات الناتجة عن اإليدز تقع ضمن
فئة “أسباب أخرى” فإن التغيريات الكبرية يف هذه الفئة التي تحدث بني تعدادين متتابعني
(أو بني تعداد وعملية مسح بالعينة) قد تشري إىل اتجاهات الوفيات الناتجة عن اإليدز .ومن
الطبيعي أن هذه املعلومات تحتاج إىل فهم واع ،يراعي الحالة الوبائية العامة يف البلد .ومن
املهم مالحظة أن هذا النهج العام والصيغة املح َّددة لألسئلة لم تخترب بشكل منهجي وأن بعض
االسرتاتيجيات التحليلية الواردة أعاله ال تزال استطالعية .فحتى تموز/يوليه  2006لم يكن قد
جرى تقييم دقيق للمعلومات الخاصة بأسباب الوفاة التي تم جمعها يف تعداد  2001يف جنوب
أفريقيا .إالّ أن التحليالت األوّلية تفيد بأن البيانات التي جمعتها جنوب أفريقيا أسفرت عن
تقديرات مفيدة وراجحة بوجه عام ،وإن كانت ال تتفق تماما ً مع املعلومات املستقاة من مصادر
أخرى  .62والخالصة أن األمر يحتاج إىل مزيد من األبحاث سوا ًء من ناحية جدوى جمع معلومات
عن أسباب الوفاة كجزء من التعداد الوطني للسكان أو األساليب املتبعة يف ذلك.

قد يكون من املناسب يف بعض البلدان
خفض الحد األدنى للعمر بعدة
سنوات.
تقوم بعض البلدان بجمع معلومات
عن وفيات األمهات أثناء الوالدة يف
تعداداتها .انظر “Cynthia Stanton

 ”via censusمنظمة الصحة العاملية،
نرشة منظمة الصحة العاملية ،املجلد
 ،79تموز/يوليه  ،2001الصفحات
 657إىل .664
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ُشعبـة السـكان يف األمـم املتحـدة،
ورشة عمل عن فريوس نقص املناعة
البرشية/اإليدز ووفيات الكبار
يف البلدان النامية ،نيويورك 8 ،إىل
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 199-2قد ترغب بعض البلدان أيضا ً يف جمع معلومات عن اليُتم من األم أو األب يف
محاولة أخرى للتحقق من مستوى الوفيات وأنماطها بني السكان .والقصد من بيانات التعداد
املستقاة من هذين السؤالني هو تقدير الوفيات حسب الجنس بطريقة غري مبارشة .وتقوم
التقديرات عىل أساس نسبة األشخاص ،مصنفني حسب العمر ،الذين ما زالت أمهاتهم أو آباؤهم
الطبيعيون أحياء وقت إجراء التعداد.
 200-2ولجمع املعلومات عن اليُتم يمكن توجيه سؤالني مبارشين هما (أ) هل األم
الطبيعية للشخص الداخل يف التعداد يف األرسة املعيشية ما زالت عىل قيد الحياة وقت إجراء التعداد؟
(ب) هل األب الطبيعي للشخص الداخل يف التعداد يف األرسة املعيشية ما زال حيا ً برصف النظر
عما إذا كان كال األم واألب معدودين يف نفس األرسة املعيشية؟ ويجب التأكد من أن معلومات
التعداد تتصل باألبوين الطبيعيني .ولذلك ينبغي مراعاة اسـتبعاد األبوين بالتبني أو بالرعاية.
وينبغي أن يؤخذ يف االعتبار أن زيادة العد واردة يف حالة األبوين اللذين لهما أكثر من ولد عىل قيد
الحياة بني املجيبني عىل أسئلة استمارة التعداد ،خاصة يف املجتمعات ذات الخصوبة العالية.
 201-2ومن األفضل أن توجه هذه األسئلة إىل جميع األشخاص يف األرسة املعيشية
بغض النظر عن أعمارهم.

 - 6الخصائص التعليمية
(أ) معرفة القراءة والكتابة (موضوع أسايس)

الجدول املوىص به - 3 - 6 :ألف

 202-2تاريخيا ً تعرَّف معرفة القراءة والكتابة بأنها القدرة عىل القراءة والكتابة،
وهو ما يميز بني األميني وغري األميني من البرش .فالشخص الذي يستطيع القراءة والكتابة هو
الذي يستطيع أن يقرأ وأن يكتب جملة بسيطة قصرية عن حياته اليومية .أما الشخص األمي
فهو الذي ال يستطيع أن يكتب وأن يقرأ مع الفهم جملة من هذا النوع .ومن ثم فإن الشخص
الذي يستطيع قراءة وكتابة األرقام فقط أو اسمه فقط يعترب أميا ً وكذلك الشخص الذي يستطيع
القراءة ولكنه ال يستطيع الكتابة وكذلك الشخص الذي ال يستطيع القراءة أو الكتابة سوى
لعبارة معهودة حفظها عن ظهر قلب .ومع ذلك فهناك اآلن فهم جديد يشري إىل طائفة من
املستويات ومجاالت التطبيق والناحية الوظيفية تعترب مقبولة عىل نطاق واسع.
 203-2وفكرة معرفة القراءة والكتابة تنطبق عىل أي لغة مادامت موجودة يف شكل
مكتوب .ويف البلدان املتعددة اللغات يمكن السؤال يف استبيان التعداد عن اللغات التي يستطيع
املرء أن يقرأ وأن يكتب بها .وهذه املعلومات أساسية من أجل تحديد السياسة التعليمية .ولذلك
فإن هذا البند يمكن أن يكون موضوعا ً إضافيا ً مفيدا ً لالستقصاء.
 204-2ويستحسن جمع بيانات عن معرفة القراءة والكتابة عن جميع األشخاص من
سن  10سنوات فأكثر .ويف بعض البلدان يوجد أشخاص من سن  10إىل  14سنة يتعلمون
القراءة والكتابة من خالل املدارس .وقد تكون معدالت األمية لهذه الفئة غري دقيقة .ولذلك
ينبغي ألغراض املقارنة الدولية تبويب بيانات معرفة القراءة والكتابة لجميع األشخاص من سن
 15سنة فما فوق .وإذا كانت البلدان تجمع بيانات عن األشخاص األصغر سنا ً فيجب أن تميِّز
الجداول الخاصة بالحالة التعليمية عىل األقل بني األشخاص تحت سن  15سنة ومن هم يف سن
 15سنة فأكثر.

المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات السكان

 205-2وينبغي وضع معايري وتعليمات تشغيلية مبارشة وواضحة بشأن جمع
إحصاءات معرفة القراءة والكتابة عىل أساس املفهوم الوارد يف الفقرة  202 - 2وتطبيق هذه
املعايري والتعليمات أثناء إجراء التعداد  .64وبنا ًء عليه ،ورغم أنه ينبغي جمع بيانات عن معرفة
القراءة والكتابة من أجل التمييز بني األشخاص األميني وغري األميني ،فإنه ينبغي أن يؤخذ يف
االعتبار أيضا ً التمييز بني مهارات معرفة القراءة والكتابة بشكل عام .وينبغي استعمال أسئلة
بسيطة وتحديد فئات لإلجابة تعكس مختلف مستويات مهارات معرفة القراءة والكتابة .وعالوة
عىل ذلك ،وبما أن معرفة القراءة والكتابة هي مهارة تطبيقية ،فإن األمر يقتىض قياسها من حيث
والصحف واملجالت ،أو كتابة
صلتها بمهمة معيَّنة مثل القراءة مع الفهم للرسائل الشخصية
ُ
رسالة شخصية .ويمكن للمجيب أن يرد عىل هذه األسئلة إما بأنه يعرفها بسهولة أو بصعوبة
أو ال يعرفها أصالً ،من أجل تصنيف مختلف مستويات مهارات القراءة والكتابة .ويمكن قياس
القراءة والكتابة بشكل منفصل من أجل تبسيط األسئلة.
 206-2ومن األفضل استعمال أسئلة قياسية ومنسَّ قة فيما بني البلدان من أجل ضمان
القابلية للمقارنة .وقد وضعت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) قاعدة
بيانات مرجعية لألسئلة النموذجية  .65وباإلضافة إىل ذلك تويص اليونسكو بإجراء اختبارات
ملعرفة القراءة والكتابة من أجل التحقق من نوعية بيانات القراءة والكتابة وتحسينها .غري أن
إجراء اختبار للقراءة والكتابة لجميع أفراد األُرس املعيشية يف سياق التعداد لن يكون أمرا ً عملياً،
كما أنه يؤثر عىل املشاركة ،ومن ثم يحد من فائدة النتائج .وتتبع معظم البلدان أسلوب األسئلة
البسيطة للتقييم الذاتي يف سياق التعداد من أجل توفري مؤرش عىل معدالت معرفة القراءة والكتابة
عىل مستوى املناطق الصغرية .وينبغي وضع تقييم لنوعية اإلحصاءات مع إحصاءات التعداد عن
معرفة القراءة والكتابة.
 207-2وينبغي عدم االفرتاض بوجود روابط بني معرفة القراءة والكتابة واالنتظام يف
الدراسة والتحصيل العلمي يف سياق جمع وتبويب إحصاءات معرفة القراءة والكتابة يف تعدادات
السكان .ومن الناحية التشغيلية يعني ذلك االستفسار بشكل منتظم عن مدى معرفة كل فرد
من أفراد األرسة املعيشية بالقراءة والكتابة بغض النظر عن االنتظام يف الدراسة أو أعىل مستوى
علمي وصل إليه.
 208-2ويختلف السؤال الخاص بمعرفة القراءة والكتابة حاليا ً فيما بني البلدان
ونتيـجة لذلك فإن البيانات املسـتخلصة من التعدادات ليسـت قابلة دائما ً للمقارنة الدوليـة.
وال ينبغي اعتبار معرفة القراءة والكتابة دليالً عىل التحصيل التعليمي ألنه ،رغم ارتباطهما
الوثيق ،توجد بينهما اختالفات مهمة .فعىل سبيل املثال توجد حاالت كثرية يغادر فيها األشخاص
املدرسة بمهارات محدودة من ناحية القراءة والكتابة أو أنهم يفقدون تلك املهارات بسبب عدم
املمارسة .لذلك فإن التحصيل التعليمي ليس مقياسا ً سليما ً لقياس مهارات القراءة والكتابة.

(ب) االنتظام يف الدراسة (موضوع أسايس)

الجداول املوىص بها - 1 - 6 :ألف و  - 2 - 6ألف
 209-2يعرَّف االنتظام يف الدراسة بأنه االنتظام يف حضور أي مؤسسة تعليمية
معرتف بها أو برنامج تعليمي معرتف به سوا ًء كان عاما ً أو خاصا ً من أجل الدراسة
املنظمة بأي مستوى من مستويات التعليم يف وقت التعداد ،أو خالل آخر سنة دراسية إذا
كان التعداد يجري خالل فرتة العطلة يف نهاية السنة الدراسية .ووفقا ً للتصنيف الدويل
املوحَّ د للتعليم ،يراد بالتعليم جميع األنشطة املقررة واملنهجية التي تهدف لتلبية احتياجات
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ربما كانت أفضل طريقة لقياس
معرفة القراءة والكتابة هي من
خالل عمليات املسح ،وفقا ً للحاجة
إىل بيانات عن األماكن الصغرية
ووفقا ً لظروف البلد.

ينبغي ملكاتب التعداد االطالع عىل
أحدث املعلومات عن تقييم معرفة
القراءة والكتابة من خالل موقع
معهد اليونسكو لإلحصاء عىل
الشبكة
 ،www.uis.unesco.orgللدخول
عىل مصدر حديث للمعلومات
واإلرشادات يف هذا املجال من
مجاالت التعداد.
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التعلُّم .وألغراض التعداد ال يعترب انتظاما ً يف الدراسة تعلُّم مهارات خاصة ليست جزءًا من النظام
التعليمي املعرتف به يف البلد (مثل الدورات التدريبية يف أثناء الخدمة باملصانع).
 210-2ومن حيث املبدأ ينبغي جمع املعلومات عن االنتظام يف الدراسة لكل األشخاص
من جميع األعمار .وهي تتصل بوجه خاص باألشخاص الذين هم يف السن الرسمية للدراسة
والتي ترتاوح ما بني سن  5إىل  29سنة ولكنها قد تختلف من بلد إىل آخر وفقا ً للهيكل التعليمي
يف البلد .ويمكن تعديل املدى العمري حسب االقتضاء يف حالة مد نطاق جمع البيانات ليشمل
االنتظام يف الدراسة قبل املرحلة االبتدائية و/أو الربامج التعليمية والتدريبية النظامية األخرى
التي يجري تنظيمها للكبار يف مؤسسات اإلنتاج أو الخدمات (مثل الدورات التدريبية يف أثناء
الخدمة املذكورة يف الفقرة  ،)209 - 2والتي تنظمها هيئات املجتمع وغري ذلك من املؤسسات
غري التعليمية.
 211-2وينبغي تصنيف بيانات االنتظام يف الدراسة تصنيفا ً متقاطعا ً مع بيانات
التحصـيل الدرايس ،وفقا ً للمستوى أو الصف الذي ينتظم فيه الشخص حاليا ً (انظر الفقرة
 .)215-2ويمكن لهذا التصنيف املتقاطع أن يوفر معلومات مفيدة عن الصلة بني العمر ومستوى
التحصيل أو الصف الدرايس لألشخاص املنتظمني يف الدراسة.
 212-2وقد اكتسبت مسالة أعداد األطفال املترسبني من الدراسة أهمية كبرية أثناء
العقد املايض ،خاصة يف سياق الهدف  2لليونسكو وهو التعليم للجميع ،فيما يتعلق بتحقيق
شمول جميع األطفال يف التعليم االبتدائي .ويتيح التعداد فرصة لقياس عدد األطفال خارج
املدارس أو األطفال الذين حرضوا الدراسـة يف وقت ما (مقلوب نسـبة االنتظام) ،ألن هنـاك
فرقا ً بني “االنتظام يف الدراسة” و“التسجيل يف املدرسة” ولذلك فإن معلومات التعداد قد تختلف
عن املعلومات اإلدارية .ويعمل حاليا ً معهد اإلحصاء يف اليونسكو ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
(اليونيسيف) يف جهد مشرتك لتحسني قياس عدد األطفال خارج املدارس يف العالم.
 213-2واالنتظام يف الدراسـة يكمِّل “التسـجيل يف املدرسـة” ،الذي تؤخذ بيانـاته
من السـجالت اإلداريـة ،وهما مفهومان مختلفان .فالطفل قد يكون مسـجالً يف املدرسـة ولكنه
ال يحرضها بالرضورة .ويوىص بأن تكون هذه املفاهيم واضحة لكي تقرر البلدان الصيغة التي
ترغب جمع بيانات التعداد بها.
 214-2ويوىص أيضا ً بأن تنظر الدول األعضاء يف مسألة الحاجة إىل سؤال (أو أسئلة)
منسق عىل الصعيد الدويل من أجل قياس االنتظام يف الدراسة والتسجيل يف املدرسة.

(ج) التحصيل التعليمي (موضوع أسايس)

الجداول املوىص بها - 1 - 6 :ألف و - 1 - 7ألف و - 2 - 8ألف
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للمؤتمر العام التاسع والعرشين
لليونسكو ( 8آب/أغسطس
.)1997

 215-2تستفيد التوصيات بشأن “التحصيل التعليمي” (انظر الفقرة )216 - 2
و“املؤهالت العلمية” (انظر الفقرة  )229 - 2من فئات التصنيف الدويل املوحَّ د للتعليم الصادر
عن اليونسكو  ،66بصيغته املنقحة يف  .1997ويمكن للبلدان ،وفقا ً لظروفها واحتياجاتها
الوطنية ،االستمرار يف استعمال التصانيف الوطنية ملستويات التعليم ومراحله وميادين التعليم
يف جمع البيانات من تعدادات السكان وتبويبها .وينبغي إيالء االهتمام لوضع معدالت مناسبة
للمستويات والفصول التعليمية لألشخاص الذين تلقوا تعليمهم يف نظام تعليمي مختلف أو
أجنبي .وينبغي أن تكون هذه التصانيف الوطنية قابلة للتحويل إىل نظام التصنيف الدويل
املوحَّ د للتعليم لعام  1997أو أن يتم تبويبها طبقا ً لهذا النظام ،ويتم هذا عادة يف مرحلة
التجهيز بعد التعداد.

المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات السكان

 216-2ويعرَّف التحصيل التعليمي بأنه أعىل صف درايس أتمه الشخص يف أعىل مستوى
انتظم فيه داخل النظام التعليمي يف البلد الذي تم فيه تلقي التعليم .وقد ترى بعض البلدان أن من
املفيد عرض بيانات عن التحصيل التعليمي عىل أساس أعىل صف درايس تم االنتظام فيه .ويمكن
أن يراعى يف بيانات التحصـيل التعليمي ،إذا ما كان ذلك مطلوباً ،ما تلقاه الشـخص من تعليم
أو تدريب يف جميع أنواع املؤسسات والربامج التعليمية املنظمة ،خاصة تلك التي يمكن قياسها من
حيث صفوف ومستويات الدراسة أو ما يعادل ذلك ،مثل برامج تعليم الكبار ،حتى وإن كان التعليم
أو التدريب يق َّدم خارج النظام العادي للتعليم يف املدارس والجامعات .وألغراض املقارنة الدولية
يعترب “الصف الدرايس” مرحلة من التعليم تتم عادة خالل سنة دراسية واحدة .ومن األفضل جمع
املعلومات عن التحصيل التعليمي لجميع األشخاص البالغني من العمر خمس سنوات فأكثر.
 217-2ولتقديم إحصاءات عن التحصيل التعليمي يحتاج األمر إىل تصنيف يوضح
صفوف أو سنوات التعليم يف مستويات التعليم االبتدائي والثانوي وما بعد الثانوي .وحيث إن
النظام التعليمي قد يكون تغيرَّ بمرور الوقت ،فمن الرضوري وضع تعليمات بشأن معاملة
األشخاص الذين تلقوا تعليمهم يف وقت كان فيه نظام التعليم الوطني مختلفا ً عن النظام القائم
وقت إجراء التعداد .وينبغي يف تصميم التعليمات الخاصة بالع َّدادين وعمليات الرتميز وتجهيز
البيانات ،بجانب الرتكيز عىل جمع املعلومات عن التحصيل التعليمي ،مراعاة أي تغيريات يف
النظام التعليمي يف البلد عىل مدى السنوات وكذلك الذين تلقوا تعليمهم يف بلد آخر ،فضالً عن
الذين تلقوا تعليمهم يف إطار النظام التعليمي القائم.
 218-2وتتيح املعلومات التي ُتجمع عن أعىل صف درايس أتمه كل فرد مرونة يف إعادة
تصنيف البيانات يف مجموعات وفقا ً لشتى أنواع التجميع حسب مستوى التعليم ،ألغراض منها
عىل سبيل املثال ،التمييز بني األشخاص الذين أتموا كل مستوى من مستويات التعليم وأولئك
الذين لم يتموا تلك املستويات.
 219-2وألغراض املقارنة الدولية هناك ثالثة مستويات تعليمية مطلوبة من بيانات
تعداد السكان هي :التعليم االبتدائي والثانوي ومرحلة ما بعد الثانوي .ويمكن أن تقوم البلدان ،ما
أمكن ذلك ،بتصنيف إحصاءات التحصيل التعليمي حسب املستويات الواردة يف التصنيف الدويل
املوحَّ د للتعليم الواردة أدناه( ،أو حسب ما يعادلها وفقا ً للتصنيف الوطني ملستويات التعليم):
التصنيف الدويل املوحد للتعليم ،املستوى صفر :التعليم قبل االبتدائي
التعليم االبتدائي
التصنيف الدويل املوحد للتعليم ،املستوى :1
املرحلة األوىل من التعليم الثانوي
التصنيف الدويل املوحد للتعليم ،املستوى :2
املرحلة العليا من التعليم الثانوي
التصنيف الدويل املوحد للتعليم ،املستوى :3
التعليم بعد الثانوي غري املستوى الثالث من التعليم
التصنيف الدويل املوحد للتعليم ،املستوى :4
التصنيف الدويل املوحد للتعليم ،املستوى  5أ :املرحلة األوىل من املستوى الثالث من التعليم (تؤهل
للدخول يف برامج األبحاث املتقدمة والوظائف التي
تتطلب مهارات عالية)
التصنيف الدويل املوحد للتعليم ،املستوى  5ب :املرحلة األوىل من املستوى الثالث من التعليم (تق ِّدم
تدريبا ً عمليا ً موجَّ ها ً ملهن معيَّنة ،ويؤدي إكمالها بنجاح
إىل تزويد الطالب باملؤهالت الالزمة لسوق العمل)
املرحلة الثانية من املستوى الثالث من التعليم (تؤدي
التصنيف الدويل املوحد للتعليم ،املستوى :6
إىل مؤهل بحثي متق ِّدم)
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وينبغي أيضا ً تحديد األشخاص الذين لم يلتحقوا باملدارس ،وينبغي إيضاح أي فروق بني
التعاريف والتصـانيف الوطنية والدولية للتعليم يف منشـورات التعداد بغية تيسـري املقارنة
والتحليل.
 220-2ويمكن للبلدان التي يعنيها األمر وفقا ً الهتماماتها السياسية أن تنظر يف عرض
سؤال يبني املستويات التعليمية التي لم يتمها الفرد بنجاح .ويمكن أن يكون ذلك عن طريق
سؤال مبارش عما إذا كان الشخص تلقى تعليما ً عند مستوى نَّ
معي ،أو عن طريق سؤال يسأل عن
الصف الدرايس أو السنة التي أكملها الشخص من أي مستوى تعليمي نَّ
معي.
 221-2وينبغي جمع البيانات عن االنتظام يف الدراسة والتحصيل الدرايس ومدى
معرفة القراءة والكتابة ،وتبويبها ،بشكل منفصل ومستقل ،دون افرتاض وجود أي روابط بني
بعضها البعض (كما هو نَّ
مبي يف الفقرة .)207 - 2
 222-2ولضمان املقارنة الدولية وتحسينها بالنسبة لبيانات التعداد حسب املستوى
التعليمي يوىص بأن تواصل الدول األعضاء التأكد من أن املتغيرِّ الخاص بالتحصيل التعليمي
يمكن إدماجه يف التصنيف الدويل املوحَّ د للتعليم ( .)1997ويتم هذا عادة يف مرحلة تجهيز
البيانات بعد التعداد.

(د) مجال الدراسة واملؤهالت الدراسية

‘ ’1مجال الدراسة
 223-2من املهم الحصول عىل معلومات عن األشخاص حسب املستوى التعليمي
ومجال الدراسة من أجل دراسة التوافق بني العرض والطلب يف سوق العمل عىل القوة العاملة
املؤهلة يف تخصصات معيَّنة .وهو أمر مهم أيضا ً بالنسبة لتخطيط وتنظيم قدرات اإلنتاج عىل
مختلف املستويات واألنواع والفروع يف املؤسسات التعليمية وبرامج التدريب.
 224-2وينبغي توجيه سؤال عن مجال الدراسة إىل جميع األشخاص من سن 15
سنة فأكثر ،الذين درسوا سنة واحدة عىل األقل يف التعليم الثانوي أو انتظموا يف برامج تعليمية
وتدريبية نظامية ذات مستويات معادِلة.
 225-2ويميِّز التصنيف الدويل املوحَّ د للتعليم بني مجاالت الدراسة الرئيسية (رموز
أُحادية العدد) ومجاالت الدراسة الفرعية (رموز ثنائية العدد) عىل النحو التايل:
الرمز
صفر

1
2
3

4

الربامج العامة
 01الربامج األساسية
 08معرفة القراءة والكتابة والحساب
 09التنمية الشخصية
التعليم
 14تدريب املعلمني وعلوم الرتبية
الدراسات اإلنسانية والفنون
 21الفنون
 22الدراسات اإلنسانية
العلوم االجتماعية واألعمال التجارية والقانون
 31العلوم االجتماعية والسلوكية
 32الصحافة واإلعالم
 34األعمال التجارية واإلدارة
العلوم

المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات السكان

5

6
7
8

9

 42علوم الحياة
 44العلوم الطبيعية
 46الرياضيات واإلحصاء
 48الحوسبة
الهندسة والصناعات التحويلية والتشييد
 52الهندسة واملهن الهندسية
 54الصناعة التحويلية والتجهيز
 58الهندسة املعمارية والبناء
الزراعة
 62الزراعة والغابات ومصايد األسماك
 64الخدمات البيطرية
الصحة والرعاية االجتماعية
 72الصحة
 76الخدمات االجتماعية
الخدمات
 81الخدمات الشخصية
 84خدمات النقل
 85حماية البيئة
 86خدمات األمن
 99برامج غري معروفة أو غري مح َّددة.

 226-2وقد ترغب البلدان يف جمع بيانات عن مجاالت الدراسـة بالتفصـيل ،وليس
املجاالت الرئيسية فحسب .وعند ترميز مجال الدراسة ينبغي أن تستعمل البلدان تصنيفا ً وطنيا ً
معتمدا ً أو تعتمد ،يف حالة عدم وجوده ،تصنيف ورموز مجاالت الدراسة الواردين يف التصنيف
الدويل املوحَّ د للتعليم .وينبغي توضيح أي اختالفات بني التعاريف والتصانيف الوطنية والدولية
ملجاالت الدراسة يف منشورات التعداد من أجل تيسري املقارنة والتحليل عىل املستوى الدويل.
 227-2والبلدان التي تقوم برتميز مجال الدراسة وفقا ً لتصنيف وطني ينبغي لها
أيضا ً أن تقيم تناظرا ً مع التصـنيف الدويل املوحَّ د للتعليم ،سـوا ًء عن طريق الرتميز املزدوج
املفصل إىل التصنيف الدويل املوحَّ د .وقد تنشأ مشكلة فيما
أو “التحويل” من التصنيف الوطني
َّ
يتعلق بتحديد مجال تعليم عىل وجه الدقة لألشخاص ذوي التخصصات املتعددة ،ويوىص بأن
تتبع البلدان إجراء تحديد مجال الدراسة الرئييس لذوي التخصصات املتعددة.

 228-2ومن أجل الحفاظ عىل استمرارية املقارنة الدولية لبيانات التعداد حسب مجال
الدراسة وتحسينها ،يوىص بمواصلة استعمال هيكل التصنيف ملجاالت الدراسة عىل أساس
التصنيف الدويل املوحَّ د للتعليم.1997 ،

‘ ’2املؤهالت الدراسية
 229-2املؤهالت الدراسية هي الدرجات العلمية أو الدبلومات أو الشهادات أو األلقاب
املهنية ،وما إىل ذلك ،التي يحصل عليها الفرد سوا ًء عن طريق التفرغ للدراسة أو الدراسة لجزء
من الوقت أو الدراسة الخاصة ،سوا ًء حصل عليها يف بلده أو يف الخارج ،وسوا ًء حصل عليها من
سلطات تعليمية أو هيئات امتحان خاصة أو هيئات مهنية .ومن هنا فإن الحصول عىل مؤهالت
تعليمية يعني إكمال دورة دراسية أو برنامج تدريبي بنجاح.
 230-2ورهنا ً باالحتياجات الوطنية يمكن جمع معلومات عن املؤهالت من األشخاص

الذين وصلوا إىل حد أدنى نَّ
معي من العمر أو مستوى التحصيل التعليمي .وينبغي أن تشري هذه
املعلومات إىل اسم أعىل شهادة دراسية أو دبلوم أو درجة علمية.
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 - 7الخصائص االقتصادية
(أ) الغرض من جمع معلومات عن الخصائص االقتصادية لألشخاص
 231-2تتعدد األسباب التي من أجلها ُتجمع إحصاءات عن الخصائص االقتصادية
لألشخاص يف تعداد السكان .ولكي تكتمل الصورة عن األوضاع االقتصادية واالجتماعية ينبغي جمع
معلومات تفصيلية عن عدد العاملني والعاطلني وغري الناشطني اقتصاديا ً يف نفس النقطة املرجعية
من الزمن التي يتم فيها جمع معلومات عن الخصائص الديمغرافية واالجتماعية األخرى.
 232-2ويمكن جمع هذه اإلحصاءات من مصادر أخرى مثل عمليات مسح القوة
العاملة يف األرس املعيشية أو السجالت اإلدارية ،إالّ أن هذه املصادر لها محدوديتها .فالبيانات
التي ُتجمع من دراسات استقصائية بالعينة مقيَّدة بدقة العينة ،ونادرا ً ما توفر تقديرات يعتمد
عليها للمناطق الصغرية واملجموعات السكانية النادرة أو الصناعات واملهن املصنَّفة تصنيفا ً
دقيقاً .أما السجالت اإلدارية فقد ال تكون لها نفس نوعية الرتميز املهني والصناعي أو نفس
الشمول املتاح للتغطية السكانية يف تعداد السكان.
 233-2وتتصل الخصائص األخرى الشخصية والعائلية واملتعلقة باملساكن ،املتضمنة
يف مواضيع التعداد (مثل التعليم ومستوى الدخل ونوع املسكن) وما إىل ذلك ،اتصاال ً وثيقا ً
بالنشاط االقتصادي ألفراد األرسة املعيشية .لذلك من املحبذ جمع معلومات عن الخصائص
االقتصادية ألفراد األرسة املعيشية يف التعداد من أجل دراسة العالقات املتقاطعة بني هذه البنود
من البيانات.
 234-2ويوفر تعداد السكان معلومات كخط أساس عن الخصائص االقتصادية يمكن
الربط بينها وبني اإلحصاءات املستقاة من مصادر أخرى .كذلك توفر تعدادات السكان األُطر
اإلحصائية ملعظم عمليات املسح القائمة عىل أساس األرس املعيشية ،بما يف ذلك مسح القوة العاملة.
لذلك من املفيد إدخال أكرب قدر ممكن من بنود البيانات يف معلومات خط األساس أو أُطر املعاينة.
 235-2ومع ذلك قد توجد مشاكل يف التوفيق بني األرقام املستقاة من مصادر مختلفة
تعود إىل االختالفات يف النطاق أو التغطية أو املفاهيم أو التعاريف أو التصانيف أو الوحدات
اإلحصائية أو الفرتات املرجعية أو الدقة أو أخطاء القياس وما إليها .وتتيح عمليات مسح األرس
املعيشية ،خاصة مسح القوة العاملة ،فرصة أكرب لتوليد إحصاءات ذات نوعية عالية عن الخصائص
االقتصادية عىل املستويات التجميعية ،مثل التجمعات الوطنية أو اإلقليمية ،أما تعدادات السكان
فتوفر هذه اإلحصاءات بشكل أفضل عىل املستويات التجميعية األدنى .وعند عرض نتائج التعداد
يقرتح إبراز هذه الفروق ورشحها يف حوايش الجداول ويف البيانات الفوقية وكذلك يف التحليل
النيص من أجل مساعدة الباحثني إىل أقىص حد يف أعمالهم ،ولكي يكون لدى الجمهور فهم
أفضل السـتعماالت اإلحصـاءات .وقد ترغب البلدان التي تجري عمليات مسـح منتظمة للقوة
العاملة يف اعتبار عمليات املسح هذه مصادرها الرسمية لإلحصاءات الخاصة بالسكان الناشطني
اقتصـاديا ً حني اإلبالغ عىل املستوى الوطني أو عىل مستوى التجمعات اإلقليمية الكبرية.
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مكتب العمل الدويل ،التوصيات
الدولية الراهنة بشأن إحصاءات
العمل (جنيف .)2000

وتنصبّ مواضيع التعداد املتصـلة بالخصائص االقتصادية للسـكان ،التي
236-2
َ
ً
تناقشها الفقرات التالية ،عىل السكان الناشطني اقتصاديا حسب التعريف الوارد يف توصيات
املؤتمرات الدولية لخرباء اإلحصاءات العمالية  ،67خاصة القرار املتعلق بإحصاءات السكان
الناشطني اقتصاديا ً والعمالة والعاطلني عن العمل والعاملني بشكل غري كامل ،املعتمدة يف الدورة
الثالثة عرشة للمؤتمر الدويل لخرباء اإلحصاءات العمالية.
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(ب) النشاط االقتصادي لألشخاص
 237-2يتألف السكان الناشطون اقتصاديا ً من جميع األشخاص من الجنسني
الذين يوفرون اليد العاملة الالزمة إلنتاج السلع والخدمات االقتصادية ،أثناء فرتة زمنية مرجعية
مح َّددة ،كعاملني أو عاطلني عن العمل ،حسب تعريف اإلنتاج االقتصادي الوارد يف نظام األمم
املتحدة للحسابات القومية  .68وتقع األنشطة يف نطاق اإلنتاج االقتصادي حسب تعريف نظام
الحسابات القومية  ،69إذا كانت تشمل:
(أ) إنتاج السلع والخدمات التي تزوَّد بها وحدات أخرى غير منتجيها أو المقصود أن
تزوَّد بها تلك الوحدات األخرى ،بما في ذلك إنتاج السلع والخدمات المستعملة في
عملية إنتاج تلك السلع والخدمات (االستهالك الوسيط)؛
(ب) إنتاج جميع السلع التي يحتفظ بها المنتِج الستعماله النهائي الخاص (إنتاج السلع
لحساب المنتِج)؛
70
(ج) إنتاج الخدمات المنزلية التي ينتجها المالك – الشاغل؛
(د) إنتاج الخدمات المنزلية والشخصية التي ينتجها العاملون في المنزل بأجر (انظر
الشكل .)3
 238-2ويشمل إنتاج السلع لحساب املنتِج ،عىل سبيل املثال ،إنتاج املنتجات الزراعية
وتخزينها بعد ذلك ،وإنتاج املنتجات األولية األخرى مثل استخراج امللح َ
وق ْطع ُ
الخ ّث واإلمداد باملياه؛
وتجهيز املنتجات الزراعية (ويستثنى من ذلك تحضري الوجبات لالستهالك الخاص)؛ وغري ذلك من
أنواع التجهيز مثل نسج القماش والتفصيل والخياطة وإنتاج األحذية ،واألواني الفخارية ،وأدوات
الطعام ،والسلع املعمرة ،وصنع األثاث أو املفروشات ،وأعمال التجديد الكبرية ،وتوسيع املنازل،
وطالء الحوائط أو إعادة طالئها ،وإصالح السقوف ،التي يقوم بها أصحاب املنازل التي يشغلها
مالكوها  .71ومن املستصوب أن تقوم البلدان بوضع قائمة أكثر شموال ً ألنشطة اإلنتاج لحساب املنتج
التي تعترب داخلة يف نطاق اإلنتاج حسب نظام الحسابات القومية ،كي ما تكفل التصنيف الصحيح
لألشخاص الذين يقومون بهذه األنشطة بوصفهم ناشطني اقتصادياً .ومن حيث املبدأ فإن إنتاج
جميع السلع يقع يف نطاق حدود اإلنتاج وفقا ً لنظام الحسابات القومية ،سوا ًء كان املقصود بالسلع
املنتجة تزويدها إىل وحدات أخرى أو استعمالها من ِقبل املنتج كاستعمال نهائي .ومن الناحية
العملية فإن إنتاج سلعة ما الستعمالها استعماال ً نهائيا ً يف إطار األرسة املعيشية ال يجب تسجيله إالّ
إذا كان إنتاجها يف األرسة املعيشية الستعمالها النهائي يتم بكميات كبرية بالنسبة ملجموع املعروض
من تلك السلعة يف البلد .ووفقا ً للمؤتمر الدويل الثالث عرش لخرباء اإلحصاءات العمالية ،ال يعترب
األشخاص الذين يشتغلون يف إنتاج السلع الستعمالهم النهائي يف إطار نفس األرسة املعيشية ناشطني
اقتصاديا ً إالّ إذا كان هذا اإلنتاج ينطوي عىل مساهمة كبرية يف مجموع استهالك األرسة املعيشية.
 239-2وتستبعد من حدود اإلنتاج الخدمات املنزلية أو الشخصية التي يقدمها أفراد
األرسة املعيشية بال أجر لالستهالك النهائي داخل األرسة املعيشية نفسها ،ولذلك فهي ال تعترب
أنشطة اقتصادية( .من أمثلة ذلك (أ) تنظيف املنزل الذي تقوم به األرسة املعيشية وتزيينه
وصيانته ،بما يف ذلك أعمال اإلصالح الصغرية التي يقوم بها عادة الساكن أو املالك؛ (ب) تنظيف
السلع املنزلية املعمِّرة وسائر السلع وصيانتها وإصالحها ،بما فيها السيارات املستعملة ألغراض
األرسة املعيشية؛ (ج) تحضري وجبات الطعام وتقديمها؛ (د) رعاية األطفال وتدريبهم وتعليمهم؛
(هـ) العناية باملرىض والعجزة وكبار السن؛ (و) نقل أعضاء األرسة املعيشية أو سلعهم ).ويمكن
إدراج القائمني عىل هذه األنشطة بني “مقدمي الخدمات االجتماعية والشخصية دون أجر”( .انظر
الفقرات  293 - 2إىل  295 - 2فيما ييل).
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لجنة الجماعات األوروبية/املكتب
اإلحصائي ،صندوق النقد الدويل،
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي ،األمم املتحدة والبنك
الدويل ،نظام الحسابات القومية
( 1993منشورات األمم املتحدة،
رقم املبيع.)E.94.XVII.4 :
املرجع نفسه ،الفقرة .18 - 6

70

يالحظ أنه ،وإن كان إنتاج الخدمات
املنزلية التي ينتجها املالك – الشاغل
لحسابه الخاص تقع يف نطاق
اإلنتاج االقتصادي وفقا ً لنظام
الحسابات القومية ،فإنه ال ينطوي
عىل مدخالت من اليد العاملة وفقا ً
لنظام الحسابات القومية.
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نظام الحسابات القومية،1993 ،
املرجع السابق ،الفقرتان 24 - 6
و.25 - 6
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(ج) حالة النشاط (موضوع أسايس)

الجداول املوىص بها - 1 - 7 :ألف ،و - 2 - 7ألف ،و - 3 - 7ألف،
 - 4 - 7ألف ،و - 5 - 7ألف ،و - 6 - 7ألف ،و - 7 - 7ألف ،و- 8 - 7
ألف ،و - 3 - 8ألف
الشكل 3
اإلنتاج االقتصادي حسب التعريف الوارد في نظام الحسابات القومية الراهن

جميع األنشطة

األنشطة اإلنتاجية

األنشطة غري اإلنتاجية
أمثلة - 1 :األنشطة اإلنسانية األساسية (مثل األكل)؛
 – 2العمليات الطبيعية الرصف؛  -3الدراسة

اإلنتاج غري االقتصادي
أمثلة :التنظيف والطبخ واإلصالح
ورعاية اآلخرين والنقل

اإلنتاج االقتصادي

إنتاج جميع السلع

إنتاج جميع خدمات السوق

إنتاج جميع السلع للسوق

إنتاج جميع السلع
لالستعمال الخاص

إنتاج جميع
الخدمات املنزلية
والشخصية املدفوعة

اإلنتاج لغري السوق

اإلنتاج للسوق

____________
*

ال توجد مدخالت عمالة.

إنتاج جميع
الخدمات املنزلية
*
لالستعمال الخاص
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 240-2تتح َّدد حالة النشاط االقتصـادي للشخص عىل مدى فرتة مرجعية
قصرية كأسبوع أو يوم ،من حيث كونه ناشطا ً اقتصاديا ً (مشتغالً أو عاطالً عن العمل
أثناء الفرتة املرجعية حسب التعريف الوارد يف الفقرات  253-2إىل  )277-2أو غري ناشط
اقتصادياً .وحتى يف أثناء فرتة مرجعية قصرية يمكن أن يكون للشخص أكثر من حالة من
ناحية النشاط االقتصادي .ولذلك ،ومن أجل وصف حالة الشخص من ناحية النشاط وصفا ً
وحيدا ً فريداً ،تعطى األولوية لبيان ما إذا كان ناشطا ً اقتصاديا ً أكثر منه غري ناشط اقتصادي
ولكونه مشتغالً أكثر من كونه عاطالً .وبمعنى آخر فإن الطالب الذي يبحث عن عمل يصنَّف
باعتباره عاطالً وناشطا ً اقتصادياً ،ويصنَّف الشخص الذي يبحث عن عمل وهو يف نفس الوقت
يعمل يف الحدود الدنيا من الوقت الذي يشرتطه التعداد العتباره مشتغالً ،باعتباره مشتغالً
وليس عاطالً عن العمل .ويشار إىل هذا املبدأ “بقاعدة األولوية” .وترد مزيد من التفصيالت
عن املعايري الدولية يف القرار املتعلق بإحصاءات السكان الناشطني اقتصاديا ً والعمالة والبطالة
والعمالة املنقوصة ،الذي اعتمد يف املؤتمر الدويل الثالث عرش لخرباء اإلحصاءات العمالية.
 241-2وينبغي من حيث املبدأ أن تشمل املعلومات عن حالة النشاط جميع السكان،
ولكن من الناحية العملية يجري جمع تلك البيانات عن كل شخص بلغ حدا ً أدنى من السن
املقررة وفقا ً لظروف كل بلد .وال ينبغي اعتبار الحد األدنى للسن التي يرتك فيها الشخص
املدرسة هو السن التي ُتجمع عندها تلقائيا ً معلومات عن حالة النشاط .فهناك ِبلدان يشرتك فيها
كثري من األطفال بشكل عادي يف النشاط الزراعي أو غريه من النشاط االقتصادي (كالتعدين
والنسيج والتجارة الصغرية) ،ويف هذه الحالة تختار هذه البلدان حدا ً أدنى للسن أقل مما هو
متبع يف البلدان التي ال يكثر فيها تشغيل األطفال .وينبغي يف تحديد الحد األدنى للسن مراعاة
أهمية اإلحصاءات عن النشاط االقتصادي لألطفال ،خاصة فيما يتعلق بعمالة األطفال .ويجب أن
تميز الجداول الخاصة بالخصائص االقتصادية عىل األقل بني األشخاص دون سن  15سنة ومن
هم يف سن  15سنة فأكثر ،وينبغي للبلدان التي يزيد فيها سن ترك املدرسة عن  15سنة والتي
يوجد فيها أطفال ناشطون اقتصاديا ً دون تلك السن أن تسعى إىل جمع بيانات عن الخصائص
االقتصادية لهؤالء األطفال من أجل تحقيق القابلية للمقارنة الدولية عىل األقل بالنسبة لألشخاص
من سن  15سنة فأكثر .وال يوىص بوضع حد أعىل للسن لقياس السكان الناشطني اقتصادياً،
ألن كثريا ً من الناس يظلون يمارسون نشـاطا ً اقتصاديا ً بعد سن التقاعد املعتاد وهذه األعداد
قد تزيد يف املستقبل نتيجة للعوامل املرتبطة بشيخوخة السكان .ومع ذلك فقد ترغب البلدان يف
النظر يف فائدة تكاليف جمع وتجهيز املعلومات املتعلقة بالنشاط االقتصادي لكبار السن (من
سن  75سنة فأكثر) والعبء الذي يتحمله هؤالء يف اإلجابة عىل تلك األسئلة ،يف مقابل فائدة
البيانات التي يتم جمعها ومدى االعتماد عليها.
 242-2ورهنا ً بالطريقة التي توضع بها األجزاء ذات الصلة من استمارة التعداد ،قد
يتأثر تحديد حالة النشاط االقتصادي للشخص بالفهم الذاتي لدى املجيب و/أو الع ّداد ملاهية
العمل والنشاط االقتصادي .وينبغي يف هذا الصدد االهتمام بشكل خاص بمجموعات خاصة
من السكان قد يصعب تحديد حالتها من حيث النشاط ،ومن هذه املجموعات ،عىل سبيل
املثال ،الناشطون اقتصاديا ً من الشباب والنساء وكبار السن بعد سن التقاعد املعتاد ،وخاصة
أولئك الذين يعملون كأفراد مساهمني يف األرسة ،ألن هؤالء كثريا ً ما ُتهمل مشاركتهم يف النشاط
االقتصادي ،ولذلك ينبغي توجيه اهتمام خاص لهم عند قياس السكان الناشطني اقتصادياً.
وعىل وجه الخصوص هناك فكرة بأن النساء منشغالت عادة يف الواجبات املنزلية وهناك
مفاهيم ثقافية تتعلق بأدوار الجنسني ،وهذه وتلك يمكن أن تؤدي إىل إغفال كبري يف قياس
حالة النشاط االقتصادي للمرأة .ومن أجل التقليل من التبليغ الناقص عن النشاط االقتصادي
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لالطالع عىل مثال لهذه القائمة وعىل
مبدأ أسايس يتبع يف إعداد القائمة
انظر :نظام الحسابات القومية
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يجب توجيه الع ّدادين بشكل واضح وتصميم االستبيان بشكل خاص من أجل توجيه سؤال
عن النشاط االقتصادي املحتمل لكل امرأة وكل رجل يف األرسة املعيشية فوق الحد األدنى
للسن املقرر لقياس السكان الناشطني اقتصادياً .ومن الطرق املمكنة تزويد العدادين بقائمة
لألنشطة االقتصادية التي يحدث فيها عادة سوء تصنيف  .72وقد تبيَّنت فائدة وجود قائمة
بالنشاط االقتصادي يف توضيح مفهوم النشاط االقتصادي ،ويمكن إدراجها يف دليل الع ّدادين.
ويمكن أن ُتدرج يف استمارة التعداد أمثلة ألنشطة معيَّنة هي جزء من النشاط االقتصادي ،مثل
العمل دون أجر.

 243-2وحني تقترص األسئلة عىل األسئلة األساسية يكون احتمال تصنيف النساء خطأ ً
عاليا ً باعتبارهن ربات بيوت .وقد تحققت نتائج أفضل تشري إىل نسبة أعىل من النساء الناشطات
اقتصاديا ً يف الحاالت التي توجه فيها مزيد من األسئلة التوضيحية أثناء املقابلة أو تدرج فيها
أسئلة تفصيلية يف االستبيان الذي يعبأ ذاتياً ،للتأكد من أن ربات البيوت العامالت يف نوع من
صنفن يف خانة الحالة الصحيحة من حيث النشاط
النشاط االقتصادي قد يساء تصنيفه قد ُ
االقتصادي.

 244-2وقد تؤدي إضافة أسئلة توضيحية أثناء املقابلة أو أسئلة تفصيلية يف االستبيان
الذي يعبأ ذاتيا ً إىل إطالة الوقت الالزم لتعبئة االستبيان وزيادة التكلفة عىل التعداد .ولذلك قد
يكون من الرضوري إجراء توازنات بني الفائدة من حيث تقليل أخطاء اإلجابة باستعمال تلك
األسئلة والخسارة الناتجة عن التكاليف اإلضافية املتصلة باستعمالها .ومع ذلك ،وبالنظر إىل
أهمية وجود بيانات يعتمد عليها بشأن حالة النشاط ،ينبغي إيالء اهتمام خاص لتقليل أخطاء
التصنيف .ومن أجل تحقيق ذلك يمكن أن يساعد تحسني التدريب يف تقليل الوقت الالزم للمقابلة
أو إلضافة أسئلة إيضاحية ألنه يساعد يف تقليل تحيُّز الع َّدادين وتغيري مفاهيمهم من ناحية
األنشطة أو أنواع اإلنتاج التي تعترب اقتصادية .وينبغي يف تدريب الع َّدادين تسليط األضواء عىل
املصادر املحتملة للتحيُّز الجنساني التي تؤدي إىل التقليل من تقدير عدد النساء املشاركات يف
النشاط االقتصادي مثل التغطية الناقصة لألنشطة االقتصادية غري املدفوعة األجر أو عدم اهتمام
املجيبني أو الع ّدادين باألنشطة املتعددة التي تقوم بها بعض النساء ،وبعضها اقتصادي وبعضها
غري اقتصادي ،وامليل إىل إدراج النساء تلقائيا ً باعتبارهن ربات بيوت خاصة إذا كن متزوجات.
ويمكن توجيه نفس اإلرشادات إىل املجيبني عىل االستمارات التي تعبأ ذاتياً.

‘ ’1السكان الناشطون اقتصاديا ً
 245-2يمكن التمييز بني مفهومني للسكان الناشطني اقتصادياً:

ً
(أ) السكان الناشطون
عادة ،ويقاس حجمهم استنادا ً إىل فرتة مرجعية طويلة ،لسنة
مثالً؛
(ب) السكان الناشطون حاليا ً (ما يعادل القوة العاملة) ،ويقاس حجمهم باالستناد إىل
فرتة مرجعية قصرية ،كأسبوع أو يوم واحد مثالً.
وينبغي يف اختيار َنهج القياس مراعاة مزايا وعيوب كل من النهجني ،وكذلك الظروف املحلية
والحاجة إىل قابلية البيانات للمقارنة مع مصادر البيانات األخرى عن خصائص النشاط االقتصادي
(مثل عمليات مسح القوة العاملة ومسح املؤسسات ،والسجالت اإلدارية)؛ واالحتياجات األخرى
املح َّددة مثل قابلية اإلحصاءات االقتصادية للبلدان واملناطق للمقارنة الدولية .ويستحسن عدم
استخدام مفاهيم مختلفة للمناطق الجغرافية املختلفة يف نفس البلد.

المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات السكان

 246-2وهناك مزايا إلنتاج مجموعة كاملة من البيانات التي ُتجمع باستخدام كال
املفهومني ،أي السكان الناشطون عادة والسكان الناشطون حالياً ،لفائدة عدد من املستعملني
املهمني ،ولكن ذلك قد يكون أمرا ً صعبا ً يف التعداد بسبب التكاليف وقيود مساحة استمارة االستبيان
وعبء الرتميز والتجهيز .ومن أجل تعزيز إمكانيات تحليل األنشطة االقتصادية ينبغي للبلدان التي
تستخدم مفهوم القوة العاملة (الناشطون حالياً) أن تسعى إىل الحصول عىل بيانات تكميلية تشمل
عىل األقل عدا ً لألشخاص الذين هم ناشطون اقتصاديا ً بشكل معتاد أثناء فرتة معيَّنة تمتد إىل اثنى
عرش شهراً ،وأن تسعى البلدان التي تستخدم مفهوم الناشطني عادة إىل الحصول عىل معلومات
تكميلية تغطي عىل األقل حجم القوة العاملة خالل أسبوع واحد أو يوم واحد كفرتة مرجعية.
 247-2أما السكان “غري الناشطني اقتصادياً” فيشمل جميع األشخاص الذين لم
يكونوا “ناشطني اقتصادياً” حسب التعريف الوارد يف الفقرات  237 - 2إىل  ،239 - 2بغض
النظر عن السن ،بمن فيهم األشخاص دون السن املح َّدد لقياس السكان الناشطني اقتصادياً.

‘ ’2حالة النشاط الحالية
 248-2حالة النشاط الحالية هي عالقة الشخص بالنشاط االقتصادي ،بنا ًء عىل فرتة
مرجعية قصرية ،كأسبوع واحد مثالً أو يوم واحد.
 249-2ويعترب مفهوم النشـاط الحايل أنسـب يشء للبلدان التي ال يتأثر النشـاط
االقتصادي للسكان فيها عادة تأثرا ً كبريا ً بالعوامل املوسمية أو غريها مما يسبب تباينات عىل
مدى السنة ،أي ال تعتمد فيها النتائج اعتمادا ً كبريا ً عىل توقيت الفرتة املرجعية أثناء السنة.
ولكن هذا املفهوم قد ال يكون مناسبا ً بنفس القدر للبلدان التي يكون معظم النشاط االقتصادي
لسكانها يف قطاعات تتأثر بمتغريات موسمية هامة ،كالزراعة والسياحة ،ويكون الناس لذلك
رُّ
التغيات
مع ّرضني لبطالة موسمية أو أنهم يعملون يف أكثر من نوع من النشاط .ويمكن أن تكون
يف العمالة والبطالة املوسمية كبرية سوا ًء يف البلدان الصناعية أو البلدان النامية ،ولكنها أقل
انتشارا ً يف البلدان الصناعية ،ولذلك يجري قياسها عادة من خالل إجراء مسح لألرس املعيشية
شهريا ً أو فصلياً .ومع ذلك ،وحتى بالنسبة لتلك البلدان ،فإن نتائج التعداد توفر تكملة مهمة،
خاصة بالنسبة للمناطق واملجموعات السكانية الصغرية ،كما أنها توفر مصدرا ً لبيانات خط
األساس .واألفضل بشكل عام استعمال فرتة مرجعية مدتها أسبوع واحد وليس يوما ً واحداً،
َّ
املفضل) ،أو األسـبوع الكامل السابق عىل املسح،
ويمكن أن يكون أسـبوعا ً مح َّددا ً (وهو الخيار
أو آخر سبعة أيام سابقة عىل التعداد .ومقياس “النشاط الحايل” هو املقياس الذي يستعمل
أساسا ً للمقارنات الدولية للسكان الناشطني اقتصاديا ً وللعمالة والبطالة.
 250-2ومن ميزات استعمال فرتة مرجعية قصرية لقياس النشاط االقتصادي أنها
ال تتطلب معلومات إالّ عن األنشطة التي تم االضطالع بها يف التاريخ املرجعي للتعداد أو قبل
ذلك التاريخ مبارشة ،وهذا يقلل من أخطاء التذكر .وملا كانت الفرتة املرجعية القصرية تحُ د من
احتماالت وجود عدد كبري من األنشطة املختلفة ومن اختالف األحوال ،فإن تصميم استمارة
التعداد يكون أسهل مما لو استعملت فيه فرتة مرجعية أطول.

أ  -السكان الناشطون حاليا ً (القوة العاملة)
 251-2يبني الرسم الوارد يف الشكل  4إطار القوة العاملة .وترد يف املناقشة يف الفقرات
التالية التعاريف ذات الصلة واالستثناءات واإليضاحات لكل مربع يف الرسم.
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 252-2يشمل السكان الناشطون حالياً ،أو القوة العاملة ،جميع األشخاص (فوق
حد أدنى مقرر من السن) الذين هم مشتغلون أو عاطلون ،حسب التعريف الوارد أدناه.

ب  -السكان املشتغلون
نَّ
املعي
 253-2يشمل السكان املشتغلون جميع األشخاص فوق الحد األدنى من السن
لقياس السكان الناشطني اقتصادياً ،الذين كانوا ،أثناء فرتة مرجعية قصرية مدتها أسبوع واحد
َّ
املفضل) أو يوم واحد (أ) يقومون ببعض العمل لقاء أجر أو ربح أو مكسب لألرسة،
(الخيار
ً
ً
نقدا ً أو عينا ،أو (ب) غائبني مؤقتا عن العمل الذي كانوا يعملون فيه بالفعل والذي يرتبطون فيه
بارتباط رسـمي ،أو عن نشـاط يقومون به لحسـاب أنفسـهم مثـل شـركة تجارية أو مزرعة
أو مؤسسة خدمات.
الشكل 4

إطار القوة العاملة

مجموع السكان

السكان أقل من سن
معينة

السكان فوق سن معينة

لم يشتغلوا أثناء الفرتة
املرجعية القصرية

اشتغلوا أثناء فرتة مرجعية
قصرية (أسبوع/يوم واحد)

لديهم عمل أو
مرشوع كانوا متغيبني
عنه مؤقتا ً

لم يكن لديهم عمل
ويريدون العمل

جاهزون للعمل
يبحثون عن عمل

لم يرغبوا يف العمل

غري جاهزين للعمل
ال يبحثون عن عمل
يف فرتة راحة

السكان العاطلون

السكان املشتغلون

القوة العاملة

السكان غري الناشطني
حاليا ً
السكان خارج القوة
العاملة

المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات السكان

 254-2ويعني العمل االشتغال بأنشطة اقتصادية حسب التعريف الوارد يف الفقرات
 237-2إىل  .239-2وينبغي أن تتضمن وثائق التعداد وجداوله وصفا ً واضحا ً للحد الزمني
األدنى املختار لغرض اعتبار الشخص يف العمل .ووفقا ً للتوصيات الدولية الحالية ينبغي تفسري
مفهوم بعض العمل بأنه عمل ملدة ساعة عىل األقل أثناء الفرتة املرجعية .وساعة العمل هذه
هي معيار أسايس إلطار القوة العاملة الوارد يف التعاريف الدولية للعمالة والبطالة ،وهو رشط
أسايس للتوافق بني إحصاءات العمالة وبيانات الحسابات القومية الخاصة باإلنتاج .وهذا املعيار
مشتق من قاعدة األولوية املشار إليها يف الفقرة  240 - 2أعاله ،وهو يضمن أن أحد املعايري
املستخدمة يف تحديد البطالة هو حالة عدم وجود عمل عىل اإلطالق (ساعات العمل تساوي صفر).
أما البِلدان التي لديها شكوك إزاء استعمال معيار الساعة الواحدة فينبغي أن تقوم بجمع
معلومات عن متغيرِّ الوقت الذي قام فيه الشخص بالعمل ،وفقا ً للتوصيات الواردة يف الفقرات
 322 - 2إىل  325-2حتى يتسنى تصنيف األشخاص املشتغلني وفقا ً للساعات التي يعملونها.
 255-2وينبغي إعطاء اهتمام خاص لربات البيوت ،ألن بعضا ً من أنشطتهن تقع يف
إطار اإلنتاج يف نظام الحسابات القومية وتشكل عمالة (منها عىل سبيل املثال إنتاج منتجات
زراعية ثم تخزينها ،وإنتاج منتجات أوّلية أخرى مثل استخراج امللح وقطع ُ
الخ ّث واإلمداد باملياه،
وتصنيع املنتجات الزراعية وغريها من عمليات التصنيع مثل نسج األقمشة والتفصيل والخياطة)
ولكنها قد ُتفهم عىل أنها أنشطة غري اقتصادية من ِقبل املشرتكني فيها.
 256-2واملوظفون الغائبون مؤقتا ً عن العمل يعتربون مشتغلني بأجر برشط أن يكون
لديهم ارتباط رسمي بالعمل .وهذا التغيُّب املؤقت قد يكون بسب املرض أو اإلصابة ،أو لقضاء
إجازة ،أو بسبب إرضاب أو إغالق ،أو إجازة تعليم أو تدريب ،أو إجازة وضع أو أبوة ،أو انخفاض
يف النشاط االقتصادي ،أو اضطرابات تنظيمية مؤقتة أو وقف العمل مؤقتا ً ألسباب منها سوء
األحوال الجوية أو أعطال كهربية أو ميكانيكية أو نقص املواد الخام أو الوقود ،أو أنه يدخل يف
أي
نطاق التغيُّـب املؤقت بإذن أو دون إذن .ويتحدد االرتبـاط الرسـمي بالعمل عىل أسـاس ٍ
من املعايري التالية :استمرار تلقي األجر أو الراتب؛ أو ضمان العودة إىل العمل بعد انتهاء الظرف
الطارئ ،أو اتفاق بشأن تاريخ العودة ،أو انتهاء مدة الغياب عن العمل ،وقد تكون هي املدة التي
يمكن أن يتلقى فيها العامل مزايا تعويضية دون اشرتاط قبول عمل آخر.
 257-2واألشخاص العاملون لحسابهم الخاص (باستثناء العاملني املساهمني يف
األسـرة) يعتربون “مشتغلني” و“مع املرشوع ولكنهم ليسوا يف العمل” إذا كان تغيُّبهم عن
العمل مؤقتا ً وكانت املؤسسة التي يعملون بها ال تزال قائمة ،عىل سبيل املثال ألنها تتلقى طلبات
للعمل يف املستقبل.
مفصلة عن تصنيف الحالة االقتصادية ملجموعات
 258-2ويمكن االطالع عىل معلومات َّ
العاملني الذين هم يف أجازة طويلة من العمل ،مثل السيدات يف إجازة األمومة ،واملوظفني يف
إجازة غري مدفوعة األجر ،أو سائر أنواع اإلجازات الطويلة ،واملوظفني املوسميني وأصحاب العمل
املوسميني أثناء الفرتات خارج املوسم ،وذلك يف “مبادئ توجيهية بشأن املعاملة يف إحصاءات
العمالة والبطالة لألشخاص املوجودين يف فرتات تغيُّب طويلة عن العمل” التي اعتمدها املؤتمر
الدويل السادس عرش لخرباء اإلحصاءات العمالية يف ترشين األول/أكتوبر .73 1998

معاملة فئات معيَّنة

 259-2وفقا ً للمعايري التي اعتمدها املؤتمر الدويل لخرباء اإلحصاءات العمالية يف عام
 ،1982يوىص بمعاملة فئات معيَّنة من األفراد املشمولني بفئتي العمل بأجر والعمل للحساب
الخاص كما ييل.

171

73

لالطالع عىل مزيد من اإلرشادات
انظر “مبادئ توجيهية بشأن
معاملة األشخاص الذين هم يف
إجازة طويلة من العمل فيما
يخص وضعهم من ناحية العمالة
والبطالة” يف:
‘ ’1مكتب العمل الدويل ،التوصيات
الدولية الراهنة بشأن إحصاءات
العمل ،جنيف ،2000 ،صفحة
88؛

‘’2
‘’3

http://www.ilo.org/public/
english/bureau/stat/dowload/

guidelines/exleave.pdf؛
http://www.ilo.org/public/english/
bureau/stat/download/16thicis/

.report4 pdf
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 260-2العاملون املساهمون يف األرسة :يعتربون يف العمل عىل نفس أساس العاملني لحسابهم
الخاص ،أي برصف النظر عن عدد الساعات التي قضاها الشخص يف العمل خالل الفرتة املرجعية.
وينبغي للبلدان التي تفضل أن تحدد يف جداولها الوطنية معيار الحد األدنى للفرتة الزمنية بأكثر من
ساعة إلدراج الفرد العامل املساهم من األرسة يف فئة “املشتغلني” أن تحدد الذين عملوا وقتا ً أقل من
الفرتة الزمنية املح َّددة وأن تصنفهم تصنيفا ً مستقالً ،كي تتمكن من تقديم بيانات قابلة للمقارنة
الدولية .وملا كان العاملون املساهمون يف األرسة ليس لهم مشاريع خاصة بهم فال يمكن اعتبارهم “مع
مؤسسة ولكنهم ليسوا يف العمل” .وعىل هذا األساس فإن العاملني املساهمني يف األرسة الذين لم يكونوا
يف العمل أثناء الفرتة املرجعية ال ينبغي اعتبارهم مشتغلني ،وإنما ينبغي اعتبارهم عاطلني أو غري
ناشطني اقتصاديا ً حسب ما إذا كانوا جاهزين حاليا ً للعمل ويبحثون عن عمل يف فرتة حديثة.
 261-2يعترب من العاملني لحسابهم الخاص األشخاص الذين يزاولون أنشطة اقتصادية
يف شكل “إنتاج سلع أو خدمات لحسابهم الخاص ألغراض االستعمال النهائي الخاص يف نطاق
نفس األرسة” إذا كان هذا اإلنتاج يشكل إسهاما ً هاما ً يف مجموع استهالك األرسة املعيشية (انظر
الفقرة  238 - 2أعاله).
 262-2يعترب مشتغالً بأجر كل تلميذ صناعي أو متدرب يتلقى أجرا ً نقديا ً أو عينياً،
ويصنف يف فئة القائمني بعمل أو فئة غري القائمني بعمل عىل نفس األساس املعمول به بالنسبة
لغريه من العاملني بأجر.
 263-2واالشرتاك يف خطط التدريب عىل العمل قد يكون مهما ً يف بعض البلدان وقد

يؤدي إىل نوع خاص من العمالة واملواقف الوسط عىل هامش العمالة والبطالة وعدم النشاط
االقتصادي .واملشاركون يف هذه الربامج يعتربون “مشتغلني” إذا كان التدريب يجري يف سياق
مؤسسة ويتصل بإنتاجها ،أو إذا كان املشاركون يف التدريب يحتفظون برابطة عمل رسمية مع
مؤسـسة كانوا يعملون فيها من قبل حتى ولو كان التـدريب خارج سـياق املؤسـسة أو ال يتصل
بإنتاجها .ويصنّف باقي املشاركني يف خطط التدريب عىل العمل باعتبارهم عاطلني أو غري ناشطني
اقتصاديا ً وفقا ً الستعدادهم للعمل ولنشاط البحث عن عمل مؤخراً .وإذا كانت خطة التدريب عىل
العمل تنطوي عىل التزام محدد بتشغيل املتدرب يف نهاية التدريب ،يعترب املشاركون الذين هم عىل
استعداد للعمل عاطلني حاليا ً حتى ولو كانوا ال يبحثون بنشاط عن عمل (انظر الفقرة .)275-2
 264-2ووفقا ً لقواعـد األولويـة إلطار القوة العاملة (انظـر الفقرة  )240-2يعترب

مشتغلني كل من الطالب ،وربات البيوت ،وأصحاب املعاشات ،واألشخاص املسجلني باعتبارهم
عاطلني وغريهم ممن هم منخرطون أساسا ً يف أنشطة غري اقتصادية أثناء الفرتة املرجعية ولكنهم
كانوا يف نفس الوقت يعملون بأجر أو لحسابهم الخاص حسب التعريف الوارد أعاله ،شأنهم يف
ذلك شأن جميع الفئات األخرى من العاملني.
 265-2يدرج جميع أفراد القوات املسلحة ضمن العاملني بأجر .ويندرج تحت القوات
املسلحة األفراد النظاميون واملؤقتون ،حسب الوصف الوارد يف أحدث تنقيحات التصنيف الدويل
املوحد للمهن.
 266-2ويعترب العاملون “باملقابل” مشتغلني (وهم األشخاص الذين يعملون لدى
أصدقاء أو جريان أو غريهم ضمن إطار عمل متبادل كجزء من تبادل العمل ولكن ليس يف
مقابل أجر) ألن العائد الذي يحصلون عليه مقابل نشاطهم االقتصادي هو مدخل عمل مقدم من
شخص آخر (مقايضة العمل).
 267-2واألشخاص الذين يقومون بأعمال مجتمعية (بناء مواقف للحافالت ،أو اإلدارة
يف القرى وما إىل ذلك) مقابل أجر نقدي أو عيني يعتربون مشتغلني.

المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات السكان

 268-2واملتطوعون (دون أي أجر نقدي أو عيـني) الذيـن ينتجون سـلعا ً ملؤسـسة
أو أرسة معيشية أو الذين ينتجون خدمات ملؤسسة يف السوق يعتربون أيضا ً مشتغلني .ومع ذلك
فإن املتطوعني (دون أجر نقدي أو عيني) الذين ينتجون خدمات ألرسة معيشية أخرى أو ملنظمة
غري ربحية ال يعتربون مشتغلني ،وإنما ينبغي اعتبارهم عاطلني أو غري ناشطني اقتصاديا ً حسب
مدى استعدادهم للعمل ونشاط البحث عن العمل مؤخراً.
 269-2وعىل نفس املنوال فإن األشخاص الذين يقدمون مدخالت عمل دون أجر إلنتاج سلع
ألي مؤسسة أو أرسة معيشية أو إنتاج خدمات ملؤسسة يف السوق ،بمن فيهم أفراد األرسة ،ينبغي اعتبارهم
مشتغلني .وهؤالء األشخاص إن كانوا يقدمون مدخالت عمل غري مدفوع األجر إلنتاج خدمات ألرسة
معيشية أخرى أو ملنظمة غري ربحية فال يعتربون مشتغلني (انظر الفقرات  293-2إىل .)295-2
 270-2وينبغي أن تتضمن تقارير التعداد معلومات تصف معاملة الفئات املذكورة أعاله
وسائر الفئات املشابهة (مثل األشخاص املتقاعدين) .وينبغي أيضا ً النظر يف مدى استصواب تحديد
بعض من املجموعات (مثل طالب التلمذة الصناعية واملتدربني) عىل نحو منفصل يف جداول التعداد.

ج  -السكان العاطلون
 271-2السكان العاطلون هم جميع األشخاص فوق الحد األدنى من السن املستخدم
لقياس السكان الناشطني اقتصادياً ،الذين هم أثناء الفرتة املرجعية:
(أ) دون عمل ،أي لم يكونوا مشتغلين بأجر أو لحسابهم الخاص ،حسب تعريف العمل
الوارد في الفقرة  237 - 2أعاله؛
(ب) مستعدون للعمل حالياً ،أي كانوا متاحين للعمل بأجر أو لحسابهم الخاص أثناء
الفترة المرجعية؛
(ج) باحثون عن عمل ،أي اتخذوا خطوات محددة في فترة قريبة للبحث عن عمل بأجر
أو لحسابهم الخاص (تشمل الخطوات المحددة التسجيل في مكتب عمل عام أو
خاص ،وتقديم طلبات إلى أصحاب العمل ،والبحث في مواقع العمل أو المزارع أو
المصانع أو األسواق أو أماكن التجمع األخرى ،ونشر إعالنات أو الرد على إعالنات
في الصحف وغيرها من وسائل اإلعالن ،أو طلب مساعدة من األصدقاء أو األقارب
للبحث عن عمل ،أو البحث عن أرض أو بناء أو معدات أو آالت إلنشاء مؤسسة خاصة،
أو ترتيب موارد مالية ،أو التقديم لرخص ،وما إلى ذلك) .ومن المفيد التمييز في
تصنيف البطالة بين الباحثين عن عمل ألول مرة ،الذين لم يعملوا من قبل ،وغيرهم
من الباحثين عن عمل .وهذا التمييز مفيد ألغراض السياسة العامة ،وكذلك من أجل
تحسين قابلية إحصاءات العمالة للمقارنة الدولية .إالّ أن ذلك قد يتطلب سؤاال ً
إضافيا ً عن الخبرة العملية في السابق ،وقد يكون ذلك عبئا ً على استمارة التعداد.
 272-2وبوجه عام ،لكي يصنف الشخص متعطالً ،البد أن يستويف املعايري الثالثة

املذكورة أعاله .ويمكن تطبيق التعريف املوحد للبطالة مع تخفيف معيار البحث عن عمل يف
الحاالت التي ال تفيد فيها كثريا ً الوسائل التقليدية للبحث عن عمل ،أو يكون سوق العمل غري
منظم أو محدود النطاق بوجه عام ،أو يكون استيعاب اليد العاملة يف ذلك الوقت بالذات غري
كاف ،أو تكون معظم القوة العاملة من العاملني لحسابهم الخاص .وهذا التخفيف مقصود به
ٍ
ً
أساسا البلدان النامية حيث يضيق معيار البحث عن عمل عن استيعاب نطاق العمالة بأكمله.
وبتخفيف معيار البحث عن عمل ،وجواز االستغناء الكامل عنه يف الحاالت القصوى ،يظل
املعياران األساسيان املنطبقان هما “دون عمل” و “مستعد حاليا ً لاللتحاق بعمل”.
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 273-2ولدى تطبيق معيار كون الشخص مستعدا ً حاليا ً لاللتحاق بعمل ،وخصوصا ً يف
الحاالت التي يخفف فيها معيار البحث عن عمل ،ينبغي وضع اختبارات مالئمة تناسب الظروف
يف البلد املعني .ويمكن أن تستند هذه االختبارات إىل مفاهيم مثل الرغبة الحالية يف العمل ،أو
الخربة السابقة يف العمل ،أو االستعداد للقيام بعمل لقاء أجر أو مرتب بالرشوط السائدة محلياً،
واالستعداد للعمل للحساب الخاص للشخص ذاته إذا ما أتيحت املوارد والتسهيالت الالزمة.
وهذه املعايري يتوقع أن تضمن املوضوعية يف التعبري عن كون الشخص مستعدا ً حاليا ً لاللتحاق
بعمل.

معاملة الفئات الح ّدية
 274-2يتضح من الفقرات  253-2إىل  258-2أعاله ،فيما يتعلق بالعمل بأجر أو
العمل للحساب الخاص للشخص أن بعض األشخاص يقعون يف فئات ح ّدية وتلزم معاملتهم
بعناية لتحديد ما إذا كان أفراد هذه الفئات قد أُدرجوا عىل نحو سليم يف فئة البطالة .وتتناول
الفقرات التالية املعاملة املوىص بها فيما يتعلق بتلك الفئات.
 275-2يعترب عاطالً كل شخص بال عمل يكون حاليا ً مستعدا ً لاللتحاق بعمل واتخذ

ترتيبات للحصول عىل عمل بأجر أو للعمل لحسابه الخاص يف تاريخ الحق للفرتة املرجعية،
بغض النظر عما إذا كان يبحث عن عمل يف الفرتة األخرية.
 276-2ووفقا ً للتعريف املوحد للبطالة ،يعترب عاطالً عن العمل كل شخص متغيب
مؤقتا ً عن العمل وليس له ارتباط رسمي بالعمل ومستعد حاليا ً لاللتحاق بعمل ويبحث عن عمل.
ومع ذلك قد ُتفضل بعض البلدان ،وفقا ً للظروف والسياسات الوطنية ،تخفيف معيار البحث
عن عمل يف حالة األشخاص املرسّحني مؤقتاً .ويف هذه الحالة يحدد يف فئة فرعية منفصلة ضمن
العاطلني عن العمل األشخاص املرسّحون مؤقتا ً الذين كانوا ال يبحثون عن عمل ولكنهم مصنفون
كعاطلني.
 277-2ويعترب من العاطلني ،عىل نفس األسـاس املعمول به بالنسـبة لألشـخاص
العاطلني يف الفئات األخرى ،كل طالب ورب بيت وغريهما ممن كانوا يزاولون أساسا ً أنشطة غري
اقتصادية خالل الفرتة املرجعية ويستوفون معايري البطالة املحددة يف الفقرة  271-2أعاله،
ويدرجون بصورة منفصلة ما أمكن ذلك .وينبغي أن تتضمن تقارير التعداد رشحا ً ملعاملة هؤالء
األشخاص وغريهم من الفئات الحدية.

د  -السكان غري الناشطني حاليا ً (أي السكان خارج القوة العاملة)

 278-2يضم السكان غري الناشطني حالياً ،أو بعبارة أخرى األشخاص الذين ليسوا
يف القوة العاملة ،جميع األشخاص الذين لم يكونوا ملتحقني بعمل وال متعطلني خالل الفرتة
املرجعية القصرية املستعملة لقياس النشاط الحايل ،ومنهم األشخاص الذين هم دون الحد األدنى
للسن املقرر لقياس السكان الناشطني اقتصادياً.
 279-2ويمكن تصنيفهم ،حسب األسباب التي تجعلهم غري ناشطني حالياً ،يف أي من
الفئات التالية:

74

انظر أيضا ً الفقرتني 209 - 2
و 210 - 2بشأن االنتظام يف
الدراسة.

(أ) منتظمون في مؤسسة تعليمية وهم األشخاص غير الناشطين حاليا ً المنتظمون
في أي مؤسسة تعليمية نظامية ،سواء كانت عامة أو خاصة ،من أجل التعليم
النظامي في أي مستوى تعليمي ،أو الغائبون مؤقتا ً من المؤسسة التعليمية ألسباب
مثل األسباب المحددة لألشخاص المنقطعين مؤقتا ً عن العمل .74
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(ب) يقومون بواجبات منزلية وهم األشخاص غير الناشطين حاليا ً الذين يقومون بأعمال
منزلية في بيوتهم كاألزواج واألقارب المسؤولين عن رعاية شؤون البيت واألطفال
وكبار السن( .الخدمات المنزلية والشخصية التي يقوم بها خدم المنازل العاملون
بأجر في بيوت أشخاص آخرين تعتبر أنشطة اقتصادية وفقا ً للفقرة 237 - 2
أعاله)؛
(ج) متقاعدون لهم معاش تقاعدي أو دخل رأسمالي من ممتلكات أو استثمارات أو
فوائد أو إيجارات أو عوائد أو معاشات تقاعدية من أنشطة اقتصادية سابقة؛
(د) أسباب أخرى ويندرج في هذه الفئة جميع األشخاص غير الناشطين حاليا ً الذين
ال يندرجون في أي من الفئات المذكورة أعاله (على سبيل المثال :األطفال غير
المنتظمين في الدراسة ،واألشخاص الذين يتلقون مساعدة عامة أو دعما ً خاصاً،
واألشخاص من ذوي اإلعاقة).
 280-2ويوىص بأن يصنف السكان الذين ليسوا يف القوة العاملة وفقا ً عىل األقل
لألسباب املذكورة أعاله لكونهم غري ناشطني اقتصادياً .وبعض األشخاص من غري الناشطني
اقتصاديا ً حاليا ً يمكن تصنيفهم يف أكثر من فئة من الفئات املذكورة أعاله .ويف هذه الحاالت

تعطى األولوية للفئات بالرتتيب الوارد أعاله .وهناك أسباب أخرى لكون الشخص غري ناشط
تعترب مهمة وترد يف التوصيات اإلقليمية وينبغي أخذها يف االعتبار يف تصنيف السكان الذين
ليسوا يف القوة العاملة ،وينبغي أن يحتوي تقرير التعداد عىل الحد األدنى للسن فيما يتعلق
ببيانات الخصائص االقتصادية ،والحد األدنى لسن ترك املدرسة والسن املتعارف عليها لبداية
مدفوعات التقاعد لكبار السن.
 281-2ويجوز للبلدان التي تعتمد التعريف املوحد للبطالة أن تحدد األشخاص غري
املصنفني كعاطلني ممن كانوا متاحني لاللتحاق بعمل لكنهم ال يبحثون عن عمل خالل الفرتة
املرجعية ،وأن تصنفهم يف فئة مستقلة يف إطار السكان غري الناشطني حالياً.

‘ ’3الحالة بالنسبة للنشاط املعتاد
 282-2الحالة بالنسبة للنشاط املعتاد هي العالقة العادية بني الشخص والنشاط
االقتصادي عىل أساس فرتة مرجعية طويلة ،كاثني عرش شهرا ً مثالً.
 283-2وتتيح الفرتة املرجعية الطويلة معلومات عن السنة بأكملها ،وتعطي نتائج
ال تعتمد كثريا ً عىل توقيت تاريخ التعداد ،وبهذا تعطي نتائج التعداد بيانات يعترب أنها تمثل
مقياسا ً مستقرا ً للسكان الناشطني اقتصاديا ً وتوزيعهم الهيكيل من أجل التحليل االقتصادي
واإلسقاطات والتخطيط اإلنمائي .ثم إنها تتيح الفرصة لجمع املعلومات املطلوبة ،ال عن النشاط
الرئييس للفرد فقط وإنما عن أي نشاط ثانوي آخر أيضاً .ومن املمكن أيضا ً أن تتيح معلومات
مفيدة عن كثافة النشاط عىل مدى السنة وأن تربط بينه وبني دخل األرسة املعيشية يف تلك السنة
(إذا كان يجري جمع هذه البيانات) .والعيب الرئييس يف نهج النشاط املعتاد هو أنه عرضة ألخطاء
التذكر .ومن العيوب األخرى مشكلة التحقق من املهنة الرئيسية والصناعة الرئيسية عىل مدى
فرتة طويلة كسنة مثالً ما لم يوجه سؤال مناسب أو سلسلة من األسئلة لتحديد العمل الرئييس،
ويمكن تحديده من حيث الوقت الذي يستغرقه أو الدخل الذي يدره .وحل هذه املشاكل ّ
يعقد من
بناء استمارة التعداد .ويف البلدان التي يتفاوت فيها نشاط األشخاص تفاوتا ً كبريا ً عىل مدى السنة
والتي يرجح أن يكون األشخاص فيها عاملني يف أكثر من نوع من النشاط االقتصادي أثناء السنة
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أو أن يكونوا عاطلني موسمياً ،يعترب مفهوم “النشاط املعتاد” مفهوما ً مناسباً .وينبغي استخدام
الفرتة املحددة باثني عرش شهرا ً كفرتة مرجعية.

أ  -السكان الناشطون عادة
 284-2يوضح الشكل ( )5السكان الناشطني عادة .وتعرض الفقرات التالية التعاريف
الرسمية واالستثناءات والتوضيحات الخاصة بكل عنرص وارد يف املربعات املوجودة يف الرسم.
 285-2ويشمل السكان الناشطون عادة جميع األشخاص فوق سن معيَّنة الذين
كانت حالتهم من ناحية النشاط االقتصادي الرئيسـي ،التي يحددها العدد اإلجمايل لألسابيع أو
األيام خالل فرتة طويلة معيّنة (مثل االثني عرش شهرا ً السابقة عىل التعداد أو السنة التقويمية
السابقة) مشتغلني و/أو عاطلني ،حسب التعريف الوارد يف إطار القوة العاملة (النشاط الحايل)
يف الفقرات  253 - 2إىل  277 - 2أعاله.
الشكل 5

السكان الناشطون عادة

*

مجموع السكان

السكان فوق السن املقررة

عدد األسابيع التي كان فيها الشخص
مشتغالً ** و/أو عاطالً ** على مدى
فترة مرجعية طويلة ( مثالً سنة) يساوي
أو يزيد عن العتبة (مثالً  26أسبوعاً)

السكان تحت السن املقررة

عدد األسابيع (أو األيام) التي كان فيها
الشخص مشتغالً ** و/أو عاطالً ** على
مدى فترة مرجعية طويلة (سنة مثالً) أقل
من العتبة (مثالً  26أسبوعاً)

السكان غري الناشطني عادة

السكان الناشطون عادة

عدد األسابيع (األيام)
التي كان فيها الشخص مشتغالً
يساوي أو يزيد عن عدد
األسابيع (األيام) التي كان فيها
الشخص عاطالً
السكان املشتغلون عادة

عدد األسابيع (األيام) التي
كان فيها الشخص مشتغالً أقل
من عدد األسابيع (األيام) التي
كان فيها الشخص غري مشتغل

*

بترصف من R.Hussmans, F.Mehran and V.Verma, Surveys of the

Economically Active Population, Employment, Unemployment

السكان العاطلون عادة
**

 :and Underemploymentمن أدلة مكتب العمل الدويل بشأن املفاهيم
والطرق (جنيف ،مكتب العمل الدويل )1990 ،الصفحة  52من النص
اإلنكليزي.
حسب التعريف الوارد للنشاط الحايل.

المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات السكان

 286-2ويف تطبيق التعريف الوارد أعاله للسكان الناشطني عادة من الرضوري تحديد
حالة النشاط الرئييس لكل شخص فوق الحد األدنى للسن املقرر .ولهذا الغرض فإن حالة النشاط
الرئييس للشخص هي مجموع حاالت النشاط املختلفة (ناشط أو غري ناشط) لذلك الشخص أثناء
فرتة األسابيع االثنني والخمسني لفرتة االثني عرش شهرا ً املقررة أو أثناء األيام الـ  365لتلك
الفرتة .ومن اإلجراءات التي تتبع يف تحديد حالة النشاط الرئييس للفرد تصنيف الفرد باعتباره
“ناشطا ً عادة” إذا كان عدد األسابيع (أو األيام) لحاالت النشاط (الشغل أو البطالة) يزيد عن
حاالت عدم النشاط أو مساويا ً لها .ويشار إىل هذا املعيار باسم معيار الغلبة .وهناك إجراء آخر
وهو تصـنيف الشـخص باعتباره “ناشطا ً عادة” إذا كان عدد أسابيع (أو أيام) حالته كناشط
ال يقل عن حد مقرر سلفاً (فرتة الزراعة أو املوسم السياحي مثالً) .75
 287-2ويمكن أن تختلف حالة النشاط الرئييس اختالفا ً كبريا ً بحسب ما إذا كانت وحدة
القياس قائمة عىل أساس األسابيع أو األيام .ففي البلدان التي تتسم العمالة فيها باالنتظام واالسـتمرار
بشـ كل عام ،ومن ثم فإن أسبوع العمل يعني عادة أسبوعا ً من العمل وقتا ً كامالً ،أو عىل األقل العمل
يف الجزء األكرب من وقت العمل ،يوىص بأن تكون حالة النشاط الرئييس قائمة عىل أساس أسابيع العمل
أو البطالة .أما يف البلدان التي تتسم فيها العمالة بعدم االنتظام إىل حد كبري والتي ال يكون فيها أسبوع
العمل عادة أسبوعا ً من العمل لوقت كامل أو حتى أسبوع عمل ملعظم الوقت املخصص للعمل ،ففي
هذه الحالة يفضل أن تكون حالة النشاط الرئييس قائمة عىل أساس أيام العمل وأيام البطالة.

 288-2ويمكن تقسيم السكان الناشطني عادة إىل مشتغلني عادة وعاطلني عادة وفقا ً
للحالة السائدة ،فيصنف األشخاص الناشطون عادة باعتبارهم مشتغلني عادة إذا كان عدد
األسابيع (أو األيام) يف العمل أكرب من عدد األسابيع (أو األيام) يف البطالة أو مساويا ً له ،وتصنيفهم
باعتبارهم عاطلني عادة إذا كان عدد األسابيع (أو األيام) يف العمل أصغر من عدد أسابيع (أو
أيام) البطالة .ويقترص التقسيم الفرعي إىل مشتغلني عادة وعاطلني عادة عىل األشخاص الذين
يتحدد أنهم ناشطون عادة .أما إذا اتبعت طريقة عكسية ،أي استخدام التصنيف املبارش لجميع
األشخاص باعتبارهم مشتغلني عادة أو عاطلني عادة من أجل تحديد السكان الناشطني عادة،
فيمكن أن يؤدي إىل مجموعة مختلفة من السكان مصنفني باعتبارهم ناشطني اقتصاديا ً غري
املجموعة التي ينطبق عليها التعريف السابق .لذلك يوىص بوضع استمارة التعداد بشكل يجعل
من املمكن أوال ً التمييز بني السكان الناشطني عادة وغري الناشطني عادة قبل التمييز بني املشتغلني
عادة والعاطلني عادة من بني األشخاص الناشطني عادة.
 289-2ومن الجدير بالذكر أن حالة النشـاط املعتـادة أثناء فرتة مرجعيـة طويلة
ليست هي نفس مفهوم النشاط الرئييس أثناء تلك الفرتة عند مقارنة األشخاص غري الناشطني
والناشطني املشتغلني والناشطني العاطلني .فالشخص الذي قىض  20أسبوعا ً غري ناشط و18
أسبوعا ً غري مُشتغل و 14أسبوعا ً مُشتغالً أثناء السنة السابقة يصنف باعتباره ناشطا ً حسب حالة
النشاط املعتادة التي تجمع بني فرتة العمل وفرتة البطالة ،ولكنه يُصنَّف باعتباره عاطالً عادة ألن
عدد أسابيع البطالة تزيد عىل عدد أسابيع العمل .أما النشاط الرئييس لهذا الشخص فهو “غري
ناشط” ألن هذه الصفة هي التي توصف بها أطول فرتة من األنشطة الثالثة أثناء السنة األخرية.

ب  -السكان غري الناشطني عادة
 290-2يشمل “السكان غري الناشطني عادة” جميع األشخاص ،بغض النظر عن السن أو
الجنس ،الذين كانت حالة نشاطهم الرئييس أثناء الفرتة املرجعية الطويلة املستعملة لقياس النشاط
املعتاد ال هي مشتغالً وال هي عاطالً .ويوىص بتصنيف هؤالء السكان يف الفئات األربع التالية:
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(أ) الطالب .األشخاص غير المصنفين باعتبارهم ناشطين اقتصاديا ً
ً
عادة ،المنتظمون
في مؤسسات تعليمية ،عامة أو خاصة ،لتلقي تعليم منتظم في أي مستوى من
مستويات التعليم؛
(ب) أرباب البيوت .األشخاص غير المصنفين باعتبارهم ناشطين اقتصاديا ً عادة ،الذين
يقومون بواجبات منزلية في بيوتهم ،ومنهم مثالً ربات البيوت وغيرهن من األقارب
المسـؤولين عن رعاية شـؤون المنزل واألطفال (أما العاملون في المنـازل بأجر
فيصنّفون باعتبارهم ناشطين اقتصادياً)؛
(ج) أصحاب المعاشات التقاعدية أو الدخول الرأسمالية .األشخاص غير المصنّفين
باعتبارهم ناشطين اقتصاديا ً
ً
عادة ،الذين يتلقون دخالً من ممتلكات أو استثمارات
أو فوائد أو إيجارات أو عوائد أو معاشات تقاعدية من أنشطة اقتصادية سابقة؛
(د) فئات أخرى .األشخاص غير المصنّفين باعتبارهم ناشطين اقتصاديا ً عادة ،الذين
يتلقون معونة عامة أو دعما ً خاصاً ،وسائر األشخاص الذين ال يندرجون تحت أي
من الفئات المذكورة أعاله (األطفال غير المنتظمين في الدراسة مثالً).
ويمكن إضافة فئات فرعية منفصلة ،إذا كان ذلك مفيداً ،لتعريف (أ) األشخاص العاملني يف
الخدمات املجتمعية والطوعية دون أجر( ،ب) وسائر األشخاص العاملني يف أنشطة تقع خارج
حدود األنشطة االقتصادية.
 291-2ونظرا ً ألن بعض األفراد قد يصنفون يف أكثر من فئة واحدة من فئات السكان
غري الناشطني اقتصاديا ً (مثالً قد يكون الشخص طالبا ً ورب بيت يف نفس الوقت) ينبغي أن تبني
تعليمات الع ّد أو االستمارة التي تعبأ ذاتيا ً ترتيب األفضلية يف تسجيل األشخاص يف فئة أو أخرى
من الفئات .ويمكن أيضا ً النظر يف عرض الفئات يف استمارة التعداد وفقا ً للرتتيب املفضل ،ألن
األشـخاص يميلون إىل اإلجابة وفقا ً ألول فئة تنطبق عليهم.
 292-2ويوىص بتصميم استبيان التعداد بطريقة تبني ،بالنسبة لكل شخص يجري
عده ،مجموع الوقت باأليام أو األسابيع أو الشهور يف الفرتة املرجعية الطويلة الذي قضاه الشخص
يف نشاط اقتصادي (كمشتغل أو عاطل) أو يف أي من الفئات األربع املذكورة يف الفقرة .290 - 2

‘ ’4وضع املتطوعني وغريهم من مقدمي الخدمات االجتماعية
والشخصية غري املدفوعة األجر

 293-2قد ترغب البلدان يف تحديد فئة منفصلة لألشخاص الذين يقدمون خدمات
اجتماعية أو شخصية إىل أرسهم املعيشية أو أرس معيشية أخرى أو منظمات طوعية غري ربحية
دون أجر ،سواء لفرتة مرجعية قصرية أو ملدة أطول .ويمكن تقسيم هؤالء األشخاص تقسيما ً
فرعيا ً إما وفقا ً لنوع الخدمات املقدمة أو وفقا ً لنوع املستفيد من الخدمات.
 294-2والخدمات غري املدفوعة األجر هي مجال هام من مجاالت النشاط اإلنساني.
وتفيد املعلومات عن الخدمات غري املدفوعة األجر يف فهم التوازن الذي تقيمه األرس واألفراد بني
أعمالهم املدفوعة األجر والنواحي الهامة األخرى من حياتهم ،مثل االلتزامات األرسية واملجتمعية.
وهذه املعلومات مهمة لقياس خصائص مجموعات ذوي االحتياجات الخاصة مثل كبار السن
واألطفال واملعاقني .ويمكن أن تشمل املجاالت املذكورة األنشطة املنزلية والرعاية غري املدفوعة
األجر ورعاية األطفال غري املدفوعة األجر والعمل التطوعي غري املدفوع األجر .واملصدر الرئييس
للبيانات عن استخدام الناس ألوقاتهم هو الدراسات االستقصائية الستعمال الوقت ،بما يف ذلك
األنشطة غري املدفوعة األجر .ومع ذلك فإن البيانات التي تجمع يف الدراسات االستقصائية،
باعتبارها تقوم عىل أساس العيِّنة ،ال تتاح عادة عىل مستوى املناطق الصغرية.

المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات السكان

 295-2ومما ينبغي مراعاته أن تقديم خدمات غري مدفوعة األجر إىل أرس معيشية أخرى
أو منظمات طوعية غري ربحية يقع خارج نطاق حدود اإلنتاج كما هي معرَّفة يف نظام الحسابات
القومية ،ومن ث َّم ال تعترب نشاطا ً اقتصادياً .وينبغي تصنيف هؤالء األشخاص باعتبارهم عاطلني
أو غري ناشطني اقتصادياً ،وفقا ً ملدى استعدادهم حاليا ً للعمل ونشاطهم مؤخرا ً يف البحث عن
عمل .وإذا صنفوا يف فئة غري الناشطني فربما كان من املفيد إدراجهم يف فئات فرعية منفصلة.

(د) تصنيف اختيارات العمل وفق متغريات وصفية
 296-2ينبغي تطبـيق املتغريات الوصـفية ،وهي “املهنة” و“الصـناعة” و“الحالة
الوظيفية” و“القطاع” عىل النشاط الحايل أو املعتاد ،حسـب املفهوم األسايس الذي يتم اختياره
لقياس النشاط االقتصادي يف التعداد .وال يمكن تصنيف األفراد وفقا ً لهذه املتغريات إالّ من خالل
عالقتهم بالعمل .وهذا يعني أنه يجب أن يكون قد تم التعرف عليهم باعتبارهم مشتغلني أو عاطلني
صنِّف باعتباره ناشطا ً
من خالل السؤال عن النشاط االقتصادي .وقد يكون للشخص ،سواء ُ
اقتصاديا ً وفقا ً ملفهوم النشاط الحايل (القوة العاملة) أو مفهوم النشاط املعتاد ،أكثر من عمل واحد
أثناء الفرتة املرجعية .ولذلك يوىص ،بالنسبة لألشخاص املشتغلني ،بالتحقق أوال ً من عملهم األصيل
أثناء الفرتة املرجعية ثم العمل الثاني أو ثاني أهم عمل (إذا كان يعمل يف أكثر من عملني) وهلم
جرا .ويوىص بأن يستخدم كل بلد نفس املعيار يف ترتيب جميع األعمال املسجلة يف الفرتة املرجعية.
ويمكن استعمال معيار يقوم عىل أساس ساعات العمل املعتادة (وهو الخيار املفضل) أو أعىل دخل
نقدا ً أو عيناً .وباستعمال املعيار األول يكون العمل الرئييس هو العمل الذي اشتغل به الشخص
معظم الوقت من بني جميع األعمال التي كان يقوم بها أثناء الفرتة املرجعية ،والعمل الثاني (األهم)
هو العمل الذي اشتغل به الشخص عادة معظم الوقت بني أي أعمال أخرى كان يقوم بها أثناء
الفرتة املرجعية وهكذا .ويف ترتيب األعمال التي قام بها أثناء الفرتة املرجعية ،من املهم أن تؤخذ يف
االعتبار أيضا ً األعمال التي كان الشخص متغيبا ً عنها مؤقتا ً أثناء الفرتة املرجعية.
 297-2وينبغي تصنيف الشخص العاطل عن العمل حسب املهنة والصناعة وحالة
العمالة والقطاع عىل أساس آخر عمل كان ملتحقا ً به .ومن املهم جمع بيانات عن خصائص
آخر عمل قام به الشخص العاطل (إن وجد) لكي يكون لدى املستعملني معلومات عن خصائص
العاطلني من أجل التعرف عىل مجاالت االقتصاد أو مجاالت املهارات واملهن للعاطلني عن العمل.
وجمع هذه البيانات مهم أيضا ً للبلدان التي تطبق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  160املعروفة
باسم اتفاقية إحصاءات العمل لعام  ،1985التي تتطلب إعداد إحصاءات عن السكان الناشطني
اقتصاديا ً من حيث تركيبهم وتوزيعهم (سواء منهم املشتغلون أو العاطلون) ،تمثل البلد ككل.
 298-2عىل أن هذه البيانات ذات فائدة محدودة فيما يتعلق باألشخاص العاطلني
الذين يغريون أعمالهم بني فرتة وأخرى أو العاطلني الذين اشتغلوا آلخر مرة منذ فرتة طويلة.
وبالنسبة للمجموعة األوىل قد يكون من األفضل السؤال عن خصائص نوع العمل الذي اشتغل
فيه الشخص أكثر من غريه ،وبالنسبة للمجموعة الثانية قد يكون من األفضل تحديد حد زمني
للخربة السابقة يف العمل (مثالً أثناء السنوات العرش املاضية) وجمع معلومات عن خصائص
العمل األخري فقط إذا كان قد قام به أثناء تلك الفرتة الزمنية.
 299-2ومن املهم تصميم استمارة التعداد أو معلومات التعداد املأخوذة من السجالت
بشكل يضمن قياس املتغريات الخاصة “باملهنة” و“الصناعة” و“الحالة الوظيفية” و“القطاع”
لنفس العمل .ويجب أن يكون ذلك من املهام الرئيسية للبلدان التي تعتمد عىل استعمال السجالت
اإلدارية من أجل تقدير القيمة الصحيحة للمتغريات.
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 300-2وقد ترغب البلدان يف أن تصف نوع العمل الثانوي الذي قام به الشخص
املستجيب الذي اشتغل بأكثر من عمل أثناء الفرتة املرجعية بيشء من التفصيل ،خاصة إذا كانت
تلك البلدان ترغب يف إعطاء وصف ملدى العمالة يف القطاع غري الرسمي وهيكلها .ويف هذه الحالة
يجب أن يتيح االستبيان إمكانية التعرف عىل العمل الثاني ،وربما الثالث ،الذي يمكن جمع
معلومات عنه وترميزها ،فيما يتعلق باملهنة والصناعة والحالة الوظيفية والقطاع والوقت الذي
اشتغله الشخص .وينبغي أن تؤخذ املوارد الالزمة لجمع وتجهيز املعلومات اإلضافية يف االعتبار.

(هـ) املهنة (موضوع أسايس)

الجداول املوىص بها:
و - 7 - 7ألف

 - 4 - 2ألف و - 2 - 7ألف و - 6 - 7ألف

ُ 301-2تشري املهنة إىل نوع العمل الذي يؤديه الشخص املشتغل (أو نوع العمل الذي
كان يؤديه يف السابق إذا كان عاطالً) بغض النظر عن الصناعة أو الحالة الوظيفية التي يصنف
فيها الشخص .ويوصف نوع العمل وفقا ً للمهام والواجبات الرئيسية.
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التصنيف الدويل املوحَّ د للمهن
(جنيف ،مكتب العمل الدويل،
.)1990
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وضع واستعمال فهارس الرتميز،
ُشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة/
منظمة العمل الدولية “جمع بيانات
الخصائص االقتصادية يف تعدادات
السكان :تقرير تقني” (نيويورك
وجنيف ،)2002 ،الفصل الثاني
عرش.

 302-2ومن أجل املقارنات الدولية يوىص بأن تعد البلدان جداول تشمل املهن وفقا ً
ِ
آلخر تنقيح متاح للتصنيف الدويل املوحد للمهن .ويف وقت اعتماد توصيات التعداد هذه ،كان
يجري العمل يف تحديث للتصنيف الدويل املوحَّ د للمهن إلصداره يف عام  ،2008ومن ث َّم فإن آخر
تنقيح متاح يف عام  2006هو الذي وضعه املؤتمر الدويل الرابع عرش لخرباء اإلحصاءات العمالية
يف عام  1987واعتمده مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يف عام .76 1988
 303-2وينبغي أن تقوم البلدان برتميز اإلجابة عن املهن عند أدنى مستوى ممكن
تدعمه املعلومات املعطاة ،ولتسهيل تحقيق ترميز تفصييل ودقيق ،من املفيد أن يتضمن
االستبيان سؤاال ً لكل شخص ناشط عن نوع املهنة ووصف ألهم الواجبات واملهام التي يقوم
بها يف العمل.
 304-2وينبغـي للجهاز املسؤول عن التعداد ،لدى قيامه بالتحضري لرتميز
اإلجابات عن املهنـة ،أن يعـد فهرسا ً للرتميز ،يبني نوع اإلجابات التي يديل بها املجيبون عىل
االستبيان  .77ويوضع فهرس الرتميز من جانب خرباء يف التصنيف املهني عىل أساس اإلجابات
املقدمة عىل أسئلة مماثلة يف عمليات أخرى لجمع البيانات مثل التعدادات السابقة والدراسات
االستقصائية للقوة العاملة واملعلومات املقدمة من موظفي التعيينات يف مكاتب االستخدام وأيضا ً
مضمون إعالنات الصحف عن الوظائف الشاغرة .وينبغي أن يميز فهرس الرتميز بوضوح بني
اإلجابات التي تنتمي إىل فئة “غري املصنفة يف مكان أخر” واإلجابات التي ال توفر معلومات تكفي
لتحديد فئة مهنية معينة.
 305-2وينبغي للبلدان التي ترمِّز “املهنة” وفقا ً لتصنيف وطني قيايس أن تضع قوائم
ارتباط بني تصنيفها والتصنيف الدويل املوحَّ د للمهن إما من خالل الرتميز املزدوج أو “املطابقة”
بني الفئات التفصيلية يف تصنيفها الوطني والتصنيف الدويل املوحَّ د للمهن .ويمكن إجراء الرتميز
املزدوج بسهولة بالغة إذا كان فهرس الرتميز يشتمل عىل إشارات لكل من التصنيف املحيل
والتصنيف الدويل املوحَّ د ،ويف هذه الحالة يمكن أن يكون الرتميز بإدراج رقم سطر القيد يف
الفهرس املختار يف السجل بالنسبة لكل إجابة .أما املطابقة فتعني أن يتم ،بالنسبة لكل فئة
تفصيلية يف التصنيف الوطني ،بيان فئة التصنيف الدويل املوحَّ د للمهن التي كانت (أغلبية)
الوظائف يف تلك الفئة املهنية الوطنية ستأخذ رموزها لو أنها ُرمّزت مبارشة طبقا ً للتصنيف
الدويل املوحَّ د للمهن.
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(و) الصناعة (موضوع أسايس)

الجداول املوىص بها - 3 - 7 :ألف و - 5 - 7ألف و - 7 - 7ألف
ُ 306-2تشري الصناعة (فرع النشاط االقتصادي) إىل نوع اإلنتاج أو النشاط الذي
تقوم به املؤسسة أو أي وحدة مشابهة يكون الشخص الناشط اقتصاديا ً (سوا ًء كان مشتغالً أو
عاطالً) قد عمل بها أثناء الفرتة املرجعية املقررة لجمع البيانات عن الخصائص االقتصادية .78
 307-2وألغراض املقارنات الدولية يوىص بأن تيسرِّ البلدان إعداد جداول تتضمن
الخصائص الصناعية للسكان الناشطني اقتصاديا ً وفقا ً آلخر تنقيح للتصنيف الصناعي الدويل
املوحَّ د لجميع األنشطة االقتصادية ،املتاح يف وقت التعداد .ويف وقت اعتماد توصيات التعداد
الواردة هنا كان آخر تنقيح للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ د هو اإلصدار الرابع الذي اعتمدته
اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف دورتها السابعة والثالثني يف عام .2006
 308-2وينبغي للبلدان أن تقوم برتميز ما يتم جمعه من إجابات تتعلق بالصناعة عىل
أدنى مستوى ممكن تدعمه املعلومات املق َّدمة .ومن أجل تسهيل الرتميز التفصييل الدقيق ينبغي
أن يتضمن االستبيان سؤاال ً لكل شخص ناشط عن أهم املنتجات والخدمات التي تنتجها املؤسسة
التي فيها عمله أو أهم الوظائف التي تقوم بها .ويوىص بالنسبة لألشخاص الذين يعملون يف
أماكن ثابتة بجمع معلومات عن اسم وعنوان مكان العمل .ويمكن للبلدان التي لديها سجالت
أعمال كاملة وحديثة استعمال تلك اإلجابات كهمزة وصل مع السجل من أجل الحصول عىل
رمز الصناعة املعطى للمؤسسة .وينبغي للمنظمة املسؤولة عن التعداد أن تعد فهرس ترميز
الستعماله يف ترميز اإلجابات عن الصناعة التي ال تتفق مع السجل السابق الرتميز ،ويتضمن هذا
الفهرس نوع اإلجابات التي يدىل بها يف استمارة التعداد .وينبغي أن يقوم بوضع هذا الفهرس
خرباء التصنيف الصناعي عىل أساس القوائم املتاحة للمؤسسات واملنشآت ومؤسسات األعمال
وما إليها ،وكذلك من اإلجابات عىل األسئلة املشابهة يف العمليات األخرى لجمع املعلومات بما يف
ذلك التعدادات السابقة واختبارات التعدادات والدراسات االستقصائية للقوة العاملة .ويجب
أن يميز فهرس الرتميز بوضوح بني اإلجابات التي تنتمي إىل فئة “غري مصنف يف مكان آخر”
واإلجابات التي ال توفر معلومات كافية تتيح ترميزها ضمن فئة صناعية تفصيلية.
 309-2وينبغي للبلدان التي تقوم برتميز الصناعة وفقا ً لتصنيف وطني موحَّ د أن
تنشئ توافقا ً مع التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ د لجميع األنشطة االقتصادية إما عن طريق

الرتميز املزدوج أو من خالل املطابقة بني الفئات التفصيلية للتصنيف الوطني والتصنيف
الصناعي الدويل املوحَّ د (انظر الفقرة  305-2ملزيد من املعلومات عن تلك التقنيات).

(ز) الحالة الوظيفية (موضوع أسايس)

الجداول املوىص بها:

 - 4 - 7ألف و - 5 - 7ألف و - 6 - 7ألف

ُ 310-2تشري الحالة الوظيفية إىل نوع عقد العمل الرصيح أو الضمني بني الشخص
الناشط اقتصاديا ً واألشخاص أو املنظمات التي فيها عمله .واملعايري األساسية املستخدمة لتحديد
فئات التصنيف هي نوع املخاطرة االقتصادية ،ومن عنارصها قوة ارتباط الشخص بالوظيفة،
ونوع السلطة التي تتوافر للشخص ،أو سوف تتوافر له ،فيما يتعلق باملؤسسة أو بغريه من
العاملني .وينبغي التأكد من أن الشخص الناشط اقتصاديا ً مُصنَّف من حيث الحالة الوظيفية
عىل أساس نفس العمل أو األعمال املستخدمة لتصنيف الشخص حسب “املهنة” و“الصناعة”
و“القطاع”.
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بالنسبة لألشخاص الذين تم
تعيينهم ووظفوا من ِقبَل إحدى
املؤسسات ولكنهم يعملون فعليا ً
يف مكان عمل يعود إىل مؤسسة
أخرى (يسمون “عاميل الوكاالت”
أو“العاملني املعارين” يف بعض
البلدان) يهتم مستعملو البيانات
بجمع معلومات عن الصناعة التي
ينتمي إليها رب العمل وكذلك
الصناعة التي ينتمي إليها مكان
العمل .عىل أن جمع البيانات
عن البندين معا ً قد يكون من
املناسب بشكل أكرب يف الدراسات
االستقصائية للقوة العاملة أكثر منه
يف تعداد السكان .ويمكن أن تقدم
املعلومات عن الصناعة يف املكان
الفعيل للعمل بيانات يعتمد عليها
بشكل أكرب عن متغري “الصناعة”
يف تعداد السكان .وينبغي أن يكون
الخيار متسقا ً مع معاملة تلك الفئة
يف نظام الحسابات القومية.
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لالطالع عىل مزيد من التفاصيل،
انظر القرار املتعلق بالتصنيف
الدويل للحالة الوظيفية الوارد يف:
مكتب العمل الدويل ،التوصيات
الدولية الراهنة بشأن اإلحصاءات
العمالية (جنيف)2000 ،؛ وكذلك
عىل املوقع .http//www.ilo.org/stat

مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،التنقيح 2

 311-2ويوىص بتصنيف السكان الناشطني اقتصاديا ً حسب الحالة الوظيفية عىل
النحو التايل :79
(أ) مستخ َدمون ،ويمكن التمييز بضمنهم بين المستخدمين ذوي العقود الثابتة (بمن
فيهم الموظفون الدائمون) وغيرهم من المستخدمين؛
(ب) أرباب عمل؛
(ج) عاملون لحسابهم الخاص؛
(د) أفراد عاملون مساهمون في األسرة؛
(ه) أعضاء في تعاونيات منتجين؛
(و) أشخاص ال يمكن تصنيفهم حسب الحالة الوظيفية.
ويوىص كذلك بأن يح ّدد يف فئة مستقلة املديرون املالكون للمشاريع املساهمة ،وهم يصنفون
ً
عادة مع املستخدمني ولكن يفضل ألغراض وصفية أو تحليلية معينة ضمهم معا ً مع أرباب
العمل.
 312-2واملستخ َدم هو الشخص الذي يشغل وظيفة عىل أساس العمل بأجر ،أي وظيفة
يحصل شاغلها بمقتىض عقد عمل رصيح أو ضمني عىل أجر أسايس مستقل عن إيراد الوحدة التي
يعمل بها (وقد تكون هذه الوحدة رشكة أو مؤسسة غري ربحية أو وحدة حكومية أو أرسة معيشية).
ويف العادة يكافأ األشخاص الذين يشغلون وظائف عىل أساس العمل بأجر بالحصول عىل أجور
ومرتبات ،غري أنه يمكن أن تدفع لهم عمولة من املبيعات أو أجر حسب القطعة ،أو مكافأة ،أو أجر
عيني كالغذاء أو املسكن أو التدريب .وقد تكون بعض أو كل األدوات واملعدات اإلنتاجية ونظم
املعلومات واملباني التي يستخدمها شاغل الوظيفة مملوكة آلخرين ،وقد يعمل شاغل الوظيفة تحت
اإلرشاف املبارش لصاحب العمل أو األشخاص الذين يعملون لديه أو وفقا ً ملبادئ توجيهية صارمة
يضعها أي منهم .واملستخدمون ذوو العقود الثابتة هم املستخدمون الذين كان وال يزال لديهم عقد
أو عقود متتالية مع نفس رب العمل عىل أساس مستمر .واملستخدمون الدائمون هم املستخدمون
ذوو العقود الثابتة الذين تتوىل املنظمة التي تستخدمهم مسؤولية دفع الرضائب واشرتاكات
الضمان االجتماعي الخاصة بهم و/أو الذين تكون عالقتهم التعاقدية خاضعة لترشيعات العمل
الوطنية .واملديرون املالكون للمشاريع املساهِمة هم العاملون الذين لديهم وظيفة يف مرشوع
مساهم تكون لهم فيه (أ) وحدهم أو باالشرتاك مع أفراد آخرين من أرسهم أو رشيك واحد أو عدد
قليل من الرشكاء ،ملكية غالبة يف املرشوع ،و (ب) سلطة ترصف باسم املرشوع فيما يتعلق بالعقود
مع الهيئات األخرى وتعيني وفصل املستخدمني ،وال يخضعون يف ذلك إالّ للترشيعات الوطنية التي
تنظم هذه املسائل والقواعد التي يضعها مجلس إدارة املرشوع.
 313-2والعمل للحساب الخاص للشخص هو عمل تتوقف فيه األجور بشكل مبارش
عىل األرباح (أو إمكانية الربح) العائدة من السلع والخدمات املنتَجة (ويعترب االستهالك الذاتي
للسلع والخدمات جزءًا من األرباح).
 314-2رب العمل هو شخص يحتفظ بوظيفة لحسابه الخاص ويعمل فيها لحسابه
الخاص أو مع رشيك أو عدد محدود من الرشكاء ،ويقوم بهذه الصفة باستخدام شخص أو أكثر
عىل أساس متواصل (بما يف ذلك الفرتة املرجعية) ليعمل لديه كموظف .ويقوم صاحب العمل باتخاذ
القرارات التشغيلية التي تؤثر عىل املؤسسة ،أو يعهد بهذه القرارات إىل غريه مع احتفاظه بمسؤولية
النهوض باملؤسسة .واملؤسسة يف هذا السياق تشمل العمليات التي يقوم بها شخص واحد .وقد
ترغب بعض البلدان يف التمييز بني أصحاب العمل وفقا ً لعدد األشخاص الذين يعملون لديهم.

المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات السكان

 315-2والعامل لحسابه الخاص هو شخص يشغل وظيفة لحسابه الخاص ويعمل
فيها لحسابه الخاص أو مع رشيك واحد أو عدد محدود من الرشكاء ،وال يقوم فيها عىل أساس
مستمر بتشغيل أي مستخدمني .ومع ذلك يمكن أن يكون العامل لحسابه الخاص قد قام أثناء
الفرتة املرجعية بتشغيل موظف أو أكثر لفرتة قصرية وعىل أساس غري مستمر( ،ولذلك ال يصنف
باعتباره رب عمل) .ويدخل يف هذه الفئة أفراد األرسة الذين ينتمون إىل جمعية تعاونية للمنتجني
ويقترص نشاطهم عىل زراعة قطع جانبية من األرض مملوكة ملكية خاصة أو تربية ماشية مملوكة
ملكية خاصة ،وال يدخلون بهذه الصفة يف فئة “أفراد العائلة املساهمني” .ويوىص يف البلدان التي
يوجد فيها عدد كبري من األشخاص املشتغلني عىل سبيل الحرص يف إنتاج سلع لحسابهم الخاص
من أجل االستعمال الخاص النهائي ألرسهم املعيشية بأن يصنف هؤالء األشخاص يف فئة فرعية
منفصلة من بني العاملني لحسابهم الخاص.
 316-2والفرد العامل املساهم من األرسة هو شخص يشغل وظيفة لحسابه الخاص
يف منشأة ذات توجّ ه سوقي يديرها أحد أقربائه ممن يعيشون يف نفس األرسة املعيشية وال يمكن
اعتباره رشيكا ً (أي رب عمل أو عامالً لحسابه الخاص) ألن درجة التزامه بعمليات املنشأة من
حيث وقت العمل أو العوامل األخرى التي تحددها الظروف يف البلد ال ترقى إىل مستوى رئيس
املنشأة .وإذا كان من العادة أن يعمل الشباب بشكل خاص دون أجر يف مرشوع اقتصادي يديره
أحد أقربائهم ال يعيش يف نفس األرسة املعيشية فيمكن توخي املرونة يف تطبيق رشط املعيشة يف
األرسة املعيشية.
 317-2والعضو يف تعاونيـة للمنتجني هو شـخص يشغل وظيفة لحسابه الخاص
يف منشأة منظمة كتعاونية يشرتك فيها كل فرد عىل قدم املساواة مع سائر األفراد يف تحديد
تنظيم اإلنتاج واملبيعات وسائر األعمال واالستثمارات وتوزيع العوائد بني األفراد .ويالحظ أن
املستخدمني يف تعاونيات إنتاجية ال يصنفون ضمن هذه الفئة ولكنهم يصنّفون كمستخدمني.
ويصنف أعضاء التعاونيات غري الرسمية باعتبارهم أرباب عمل أو عاملني لحسابهم الخاص
بحسب ما إذا كانوا يستخدمون أي موظفني عىل أساس دائم.
 318-2أما األشـخاص غري املصنّفني حسـب الحالة فمنهم األشخاص الناشطون
اقتصاديا ً ولكن ال تتوافر عنهم معلومات كافية أو ال يمكن تصنيفهم ضمن أي من الفئات السابقة
(ومنهم العاملون دون أجر الذين يساعدون أفراد األرسة يف تكملة عمل يقومون به بأجر).
 319-2وينبغي للبلدان التي ُتدرج أفراد القوات املسلحة يف السكان الناشطني اقتصاديا ً
وضعهم يف فئة املستخدمني .ومع ذلك ،ونظرا ً لالختالف الكبري يف املمارسات الوطنية يف معاملة
القوات املسـلحة ،يوىص بأن تورد جداول التعداد واملالحظات املتعلقة بها إشارة واضحة إىل
الحالة الوظيفية التي أُدرج فيها هؤالء األفراد.
 320-2وهناك عدة مجموعات من العاملني يقعون عىل الهامش بني املستَخدمني
والعاملني لحسابهم الخاص مثل املالكني املديرين للرشكات املساهمة ،والعاملني من الخارج،
وعمال العقود ،والعاملني بعمولة  .80ومن الرضوري إجراء مشاورات بني محليل نظم الحسابات
القومية ومحليل سوق العمل من أجل اتخاذ قرارات حول معاملة هذه الفئات عىل أساس دائم.
 321-2ويتم يف معظم استبيانات التعداد إدخال املعلومات املتعلقة بالحالة الوظيفية
باستخدام بدائل سابقة الرتميز يستخدم فيها عدد قليل من الكلمات لنقل املعنى املقصود لكل
فئة ،ويعني هذا أن تصنيف بعض الحاالت الح ّدية التي تقع بني فئتني أو أكثر قد يتم وفقا ً للفهم
الذاتي للمستجيب ال وفقا ً للتمييز املقصود .ويجب أن يؤخذ هذا األمر يف االعتبار عند عرض
نتائج التعداد .وقد تجد البلدان التي تعتمد عىل االستعمال املبارش للسجالت اإلدارية من أجل
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لالطالع عىل مناقشة بشأن معاملة
هذه الفئات انظر القرار الخاص
بالتصنيف الدويل للحالة الوظيفية
(الفقرة  ،14يف :مكتب العمل الدويل،
التوصيات الدولية الراهنة بشأن
إحصاءات العمل (جنيف)2000 ،
وانظر أيضا ً املوقع
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تصنيف األشخاص وفقا ً للحالة الوظيفية أن فئة أفراد األرسة املساهمني ال يمكن تحديدها بشكل
منفصل .ذلك أن األشخاص املفروض تصنيفهم يف هذه الفئة عند استعمال االستبيان قد يكون
تم استبعادهم من السكان الناشطني اقتصاديا ً أو تم تصنيفهم كجزء من فئات أخرى.

(ح) مدة العمل

81

يرد تعريف تفصييل لساعات العمل
الفعلية يف القرار املتعلق بإحصاءات
ساعات العمل الذي اعتمده املؤتمر
الدويل العارش لخرباء اإلحصاءات
العمالية يف ترشين األول/أكتوبر
1962؛ ويف :مكتب العمل الدويل،
التوصيات الدولية الراهنة بشأن
إحصاءات العمالة (جنيف.)2000 ،
وانظر أيضا ً http://www.ilo.org/
 statوقد ينقح هذا التعريف بالقرار
الخاص بوقت العمل الذي سينظر
فيه املؤتمر الدويل الثامن عرش لخرباء
اإلحصاءات العمالية الذي سيعقد يف
عام .2008

 322-2ال يعطي عدد األشخاص العاملني إال ّ تقديرا ً غري دقيق لحجم العمل ،خاصة إذا
كان هؤالء األشخاص يعملون ساعات عمل غري قياسية .ويساعد إدراج بند يف استمارة التعداد
عن وقت العمل يف ضمان قياس أكثر دقة لهذا املفهوم ألنه يبني املساهمة الكاملة لألشخاص
الذين كانوا يف القوة العاملة وخارجها أو الذين عملوا لفرتات قصرية فقط أثناء السنة (ومنهم
النساء عىل سبيل املثال) .وهذا البند مفيد بشكل خاص للبلدان التي تهتم بتوفري بيانات مفيدة
للمستعملني ملعيار الساعة الواحدة يف تحديد العمالة عند قياس النشاط الحايل .ويمكن يف هذه
الحالة تطبيق حدود زمنية أدنى لتحديد العمالة واستخدامها يف تبويب نتائج التعداد من أجل
هؤالء املستعملني .أما عند استعمال نهج النشاط املعتاد فيمكن االستفادة من املعلومات عن
وقت العمل لبيان األشخاص الذين لم يستوفوا عىل األقل العتبة الدنيا للنشاط االقتصادي أثناء
الفرتة املرجعية.
 323-2ومدة العمل هي مجموع الوقت الذي يقضيه الشخص فعالً يف إنتاج السلع
والخدمات ،أثناء ساعات العمل العادية أو كعمل إضايف ،خالل الفرتة املرجعية املعتمدة للنشاط
االقتصادي يف التعداد  .81ويوىص يف حالة استعمال فرتة مرجعية قصرية ،كأسبوع واحد مثالً يسبق
تاريخ التعداد ،أن تقاس مدة العمل بالساعات .ويف هذه الحالة يمكن قياس مدة العمل عن طريق
طلب معلومات منفصلة لكل يوم من أيام األسبوع .أما إذا كانت الفرتة املرجعية طويلة ،مثل االثنى
عرش شهرا ً السابقة عىل التعداد ،فينبغي قياس مدة العمل بوحدات األسابيع أو األيام إذا كان ذلك
ممكناً ،أو بفرتات زمنية أطول .ومدة العمل يجب أن تتضمن أيضا ً الوقت الذي يقىض يف النشاط،
أي الذي ال يؤدي مبارشة إىل إنتاج سلع أو خدمات ،ومع ذلك يعرَّف بأنه جزء من مهام أو واجبات
الوظيفة ،مثل التحضري واإلصالح والصيانة ملكان العمل أو أدوات العمل .ومن الناحية العملية
فإنه يشمل أيضا ً الوقت الذي ال يقىض يف النشاط أثناء القيام بتلك األنشطة مثل الوقت الذي يقىض
يف االنتظار أو الوقوف أو فرتات الراحة القصرية .ويستبعد من مدة العمل فرتات الغذاء الطويلة
والوقت الذي ال يقىض يف العمل بسبب العطالت أو األجازات أو املرض أو النزاعات العمالية.
 324-2وبالنسبة لألشخاص الذين يعملون يف أكثر من عمل أثناء الفرتة املرجعية يوىص
بالتأكد من أن االستمارة تضمن تسجيل مدة العمل (أي مجموع مدة العمل لجميع الوظائف)
وكذلك مـدة العمل التي يقضـيها العامل يف عمله األسـايس الذي ُتسـجل عىل أسـاسه املهنـة
وما إليها.
 325-2ومفهوم مدة العمل املعرَّف يف الفرتة السابقة هو “مدة العمل الفعلية” أثناء
الفرتة املرجعية .ومن ث َّم يمكن أن تكون مدة العمل بالنسبة للنشاط الحايل يف فرتة مرجعية
قصرية هي صفر وذلك مثالً لألشخاص الذين هم يف أجازة أثناء الفرتة املرجعية ،أو أنها تنقص
بسبب الغياب يف جزء من الفرتة املرجعية ملرض أو عطلة .واملقياس اآلخر ملدة العمل هو استعمال
مدة العمل املعتادة ،وتعرَّف بأنها مدة العمل أثناء أسبوع عادي (أو يوم عادي) بما يف ذلك
ساعات العمل اإلضافية التي يعملها العامل بانتظام سواء بأجر أو دون أجر .ويستبعد من ذلك
األيام والساعات التي ال يجري فيها العمل عادة وكذلك فرتات العمل اإلضايف غري العادية.
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(ط) العمالة الناقصة من حيث الوقت

 326-2عند جمع املعلومات عن الوقت الذي ينقيض فعالً يف العمل يمكن النظر يف قياس
العمالة الناقصة من حيث الوقت .ويذكر القرار املتعلق بقياس العمالة الناقصة وحاالت
العمالة غري املناسبة ،الذي اتخذه املؤتمر الدويل السادس عرش لخرباء اإلحصاءات العمالية
(ترشين األول/أكتوبر  82 )1998أن “العمالة الناقصة من حيث الوقت توجد حني تكون ساعات
العمل لشخص مشتغل غري كافية باملقارنة بحالة العمالة البديلة التي يكون الشخص فيها راغبا ً
ومستعدا ً للقيام بالعمل”.
 327-2ومن األنسب قياس العمالة الناقصة من حيث الوقت عن طريق مسح القوة
العاملة .أما بالنسبة للبلدان التي ليس لديها برنامج مسح للقوة العاملة فقد يكون من املفيد
إدراج العمالة الناقصة من حيث الوقت كموضوع من مواضيع تعداد السكان.
 328-2واألشخاص يف فئة العمالة الناقصة من حيث الوقت هم جميع األشخاص
املشتغلني ،حسب التعريف الوارد يف الفقرات  253 - 2إىل  270 - 2أعاله ،الذين يستوفون
املعايري الثالثة التالية أثناء الفرتة املرجعية املستخدمة يف تحديد العمالة:
(أ) لديهم الرغبة في العمل ساعات إضافية ،وهم األشخاص الذين يرغبون في وظيفة
ثانية (أو أكثر من وظيفة) إضافة إلى عملهم الحالي (أو وظائفهم الحالية)
لزيادة مجموع ساعات عملهم ،أو الذين يرغبون في تغيير وظائفهم الحالية
بوظيفة (أو وظائف) أخرى من أجل زيادة ساعات عملهم ،أو في زيادة ساعات
العمل في أي من وظائفهم الحالية ،أو أي مجموعة من هذه الخيارات .ومن أجل
بيان مدى تحقق الرغبة في عمل ساعات إضافية في شكل عمل له قيمة في
الظروف الوطنية ،ينبغي تمييز األشخاص الذين سعوا بنشاط للعمل ساعات
إضافية عن غيرهم .ويع ّرف األشخاص الذين يسعون بنشاط للعمل ساعات
إضافية وفقا ً للمعايير المستخدمة في تعاريف البحث عن عمل ،المستخدمة
في قياس السكان الناشطين اقتصادياً ،مع مراعاة األنشطة المطلوبة لزيادة
ساعات العمل في الوظيفة الراهنة؛
(ب) جاهزون للعمل ساعات إضافية ،تعني األشخاص الذين لديهم استعداد في فترة
الحقة معيّنة للعمل ساعات إضافية إذا أتيحت لهم الفرصة لهذا العمل اإلضافي.
وينبغي اختيار الفترة الالحقة التي تستخدم في تحديد استعداد العامل للعمل
ساعات إضافية في ضوء الظروف الوطنية وأن تشمل الفترة التي تنقضي عادة بين
ترك العامل عمله والتحاقه بعمل آخر؛
(ج) عملوا مدة من الوقت أقل من العتبة المقررة ،وهم األشخاص الذين تقل الساعات
التي عملوها فعالً في جميع الوظائف أثناء الفترة المرجعية ،كما هي محددة في
الفقرتين  322 - 2و 323 - 2أعاله ،عن عتبة يتم اختيارها وفقا ً للظروف في
البلد .ويمكن تحديد هذه العتبة ،على سبيل المثال ،بالحد الفاصل بين العمل
كامل الوقت والعمل لجزء من الوقت ،أو بقيم وسيطة أو متوسطات أو حسب
األعراف المتعلقة بسـاعات العمل كما هي مقررة في التشـريعات ذات الصلة،
أو االتفاقات الجماعية ،أو االتفاقات بشأن ترتيبات ساعات العمل ،أو الممارسات
السائدة في مجال العمل في البلد.
 329-2وقد ترغب البلدان يف تحديد فئتني أخريني ضمن األشخاص العاملني وقتا ً
منقوصاً ،عىل النحو التايل:
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مكتب العمل الدويل ،التوصيات
الدولية الراهنة بشأن إحصاءات
العمل (جنيف)2000 ،؛ انظر أيضا ً
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(أ) األشخاص الذين يعملون عادة جزءًا من الوقت ويريدون أن يعملوا ساعات
إضافية؛
(ب) األشخاص الذين عملوا أثناء الفترة المرجعية أقل من ساعات العمل المعتادة
ويريدون أن يعملوا ساعات إضافية.

(ي) الدخل
 330-2قد ترغب البلدان يف جمع معلومات عن مبالغ الدخل التي يتلقاها األفراد أو
األرس املعيشية .وإذا أُدرج هذا املوضوع يف التعداد ،يوىص بالحصول عىل املعلومات من جميع
األشخاص فوق سن معينة ،سوا ًء كانوا ناشطني اقتصاديا ً أم ال .وينبغي قياس الدخل للفرد
ولألرسة املعيشية التي هو عضو فيها.
 331-2ويمكن تعريف الدخل عىل النحو التايل:
(أ)

الدخل النقدي أو العيني الذي يتلقاه كل فرد يف األرسة املعيشية؛

مجموع دخل األرسة املعيشية النقدي والعيني من جميع املصادر.
(ب)
ً
والفرتة املرجعية املفضـلة لبيانات الدخل هي االثنا عرش شـهرا السـابقة عىل تاريخ التعداد أو
السنة السابقة عىل تاريخ التعداد .ويمكن تصنيف الدخل باعتباره دخالً من العمالة املدفوعة

األجر ،أو من العمل للحساب الشخيص للفرد ،أو من املمتلكات واالستثمارات األخرى والتحويالت
من الحكومة أو من أرس معيشية أخرى أو من مؤسسات غري ربحية.
 332-2وجمع بيانات موثوق بها عن الدخل ،وال سيما عن الدخل من عمل الشخص
لحسابه الخاص وريع العقارات ،هو عملية بالغة الصعوبة يف االستقصاءات امليدانية العامة،
وبصفة خاصة يف تعدادات السكان .كما أن إدراج الدخل غري النقدي يزيد الصعوبة تعقيداً.
ويثري جمع البيانات عن الدخل يف تعداد السكان مشاكل أخرى ،حتى عند اقتصاره عىل الدخل
النقدي ،من حيث عبء العمل وأخطاء اإلجابات وما إليها .ولذلك فإن هذا املوضوع ،بما يف ذلك
التعريف املوسّ ع للدخل ،يعترب أنسب عموما ً لالستقصاء يف مسح األرس املعيشية بالعينة .وقد
ترغب البلدان ،وفق متطلباتها املحلية ،يف الحصول عىل معلومات محدودة عن الدخل النقدي،
وبهذا التعريف يمكن أن تفيد املعلومات التي يتم جمعها يف توفري بعض املدخالت يف إحصاءات
لها فوائد كثرية.
 333-2وينبغي أن يشمل الدخل من عمل األشخاص الناشطني اقتصاديا ً أجور ورواتب
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انظر القرار املتعلق بالدخل املتعلق
بالعمالة يف :مكتب العمل الدويل،
التوصيات الدولية الراهنة بشأن
إحصاءات العمل (جنيف.)2000 ،
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انظر القرار الخاص بإحصاءات
دخل األرسة املعيشية ونفقاتها،
وتقرير املؤتمر الدويل لخرباء
اإلحصاءات العمالية (.منظمة
العمالية الدولية،)2003 ،
الفقرات  4إىل  ،23واملوقع
.http://www.ilo.org/stat

املوظفني ،ودخل أعضاء التعاونيات اإلنتاجية ،ودخل أرباب العمل من أصحاب املشاريع ،ودخل
العاملني لحسابهم الخاص الذين يديرون أعمالهم ورشكات غري مساهمة .أما املفهوم األوسع
للدخل من العمالة فيشمل زيادة عىل ذلك بعض تحويالت الدخل من الحكومة وأصحاب العمل
عىل أساس الحالة الوظيفية السابقة أو الحالية للشخص املستفيد .83
 334-2ويشمل الدخل اإلجمايل لألرسة املعيشية ،إضافة إىل دخل أفرادها الناشطني
اقتصاديا ً من العمل ،ما ييل عىل سبيل املثال :الفوائد وأرباح األسهم واإليجارات والتأمني
االجتماعي واملعاشات التقاعدية وأرباح التأمني عىل الحياة لكل أفراد األرسة املعيشية .واملفاهيم
الداخلة يف تحديد الدخل ليسـت سهلة الفهم ،وقد يكون املجيبون عىل االستبيان غري قادرين
أو غري راغبني يف تقديم معلومات دقيقة  .84وعىل سبيل املثال ينبغي أن يشمل الدخل مدفوعات
الضمان االجتماعي واشرتاكات صناديق املعاشات التقاعدية والرضائب املبارشة املقتطعة من
مرتبات املوظفني ،ولكن ما من شك يف أن بعض األشخاص ال يدرجون هذه املبالغ يف مرتباتهم
املبلّغ عنها .وقد تستبعد بنود مهمة أخرى من الدخل اإلجمايل لألرسة أو تسجل بطريقة خاطئة.
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وأيًّا كانت التعليمات املوجهة للع ّدادين فمن املحتمل أن تكون البيانات املجمَّعة تقريبية .وبنا ًء
عليه فمن املناسب عادة يف عرض نتائج التعداد استعمال فئات عريضة من حيث الحجم للدخل
أو اإليراد .وينبغي تسهيالً لفهم النتائج أن يرفق بجداول البيانات وصف لبنود الدخل املفرتض
أنها داخلة يف الرقم ،وإذا أمكن تقدير ملدى دقة األرقام.

(ك) قطاع العمالة املؤسيس
 335-2يشري قطاع العمالة املؤسيس  85إىل التنظيم القانوني للمؤسسة التي يعمل
فيها الشخص ووظائفها الرئيسية وسلوكها وأهدافها .ويوىص باتباع التعاريف الواردة يف نظام
الحسابات القومية ،إذا أريد جمع معلومات عن هذا املوضوع يف التعداد ،للتمييز بني القطاعات
املؤسسية التالية:
(أ) رشكة ،بما يف ذلك الرشكات املالية وغري املالية (أي الرشكات املساهمة والرشكات
الخاصة والعامة ورشكات الرشاكة ،والرشكات ذات املسؤولية املحدودة ،والتعاونيات
املسجّ لة ،والرشاكات ذات املسؤولية املحدودة ،وما إىل ذلك) وأشباه الرشكات (أي
الرشكات غري املساهمة التي تدار وكأنها رشكة مساهمة ،بمعنى إمساكها مجموعة
كاملة من الحسابات) وكذلك املؤسسات غري الربحية مثل املستشفيات واملدارس
والجامعات التي تتقاىض رسوما ً لتغطية تكاليف إنتاجها الجاري؛
(ب) الحكومة العامة ،بما يف ذلك وحدات الحكومة املركزية وحكومات الواليات والحكومات
املحلية ،وكذلك صناديق التأمني االجتماعي التي تفرضها أو تديرها تلك الوحدات،
واملؤسسات غري الربحية التي تعمل يف اإلنتاج غري السوقي وتمولها أو ترشف عليها
الحكومة أو صناديق الضمان االجتماعي؛
(ج) مؤسسات غري ربحية تخدم األرس املعيشية (مثل الكنائس والجمعيات املهنية
واألندية الرياضية والثقافية واملؤسسات الخريية ومؤسسات املعونة) التي تقدم
سلعا ً وخدمات غري سوقية لألرس املعيشية (أي مجانا ً أو بأسعار رمزية) والتي
تعتمد يف مواردها األساسية عىل التربعات؛
(د) أرس معيشية (بما يف ذلك املشاريع غري املساهمة التي تمتلكها األرس املعيشية)
وتشمل املشـاريع غري املسـاهمة اململوكة مبارشة ألفراد األرس املعيشية الخاصة
أو املؤسسية ويديرها هؤالء األفراد (وأفراد األرس املعيشية املؤسسية هم األشخاص
نزالء املستشفيات وبيوت التقاعد واألديرة والسجون وما إليها لفرتات طويلة)،
سواء فرديا ً أو يف رشاكة مع آخرين .وقد يكون الرشكاء أعضاء يف نفس األرسة
املعيشية أو من أرس معيشية مختلفة.
 336-2ويف معظم االستبيانات املستخدمة يف التعداد يتم جمع املعلومات عن القطاع
املؤسيس للعمالة باستعمال بدائل سابقة الرتميز حيث تستخدم كلمات قليلة لوصف املعنى
املقصـود لكل فئة .وهذا يعني أن تصـنيف بعض الوحدات الح ّدية بني فئتني أو أكثـر يتم
وفقا ً للفهم الذاتي للمستجيب وليس وفقا ً للتمييز املقصود .وينبغي أن يؤخذ هذا يف االعتبار عند
عرض اإلحصاءات الناتجة عن التعداد.

(ل) العمالة يف القطاع غري الرسمي
 337-2حني تقوم أنشطة القطاع غري الرسمي بدور هام يف تهيئة فرص العمالة وتوليد
الدخل ،فربما ترغب البلدان يف النظر يف جمع معلومات عن عدد األشخاص العاملني يف القطاع

85

انظرُ :شعبة اإلحصاءات باألمم
املتحدة/منظمة العمل الدولية،
“جمع بيانات الخصائص االقتصادية
يف تعدادات السكان :تقرير تقني”
(نيويورك وجنيف)2002 ،
وهو متاح أيضا ً عىل املوقعhttp://:
unstats.un.org/unsd/demograph-

.ic/sources/census/census3.htm
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غري الرسمي وعن خصائصهم .ومع ذلك ،ونظرا ً لصعوبة تحديد القطاع غري الرسمي (إذ ينطوي
تعريفه عىل معايري منها التنظيم القانوني للوحدات كمشاريع غري مساهمة وعدم وجود حسابات
كاملة لها وتركيب القوة العاملة فيها وما إىل ذلك) فقد يكون من الصعب تطبيق بعض تلك
املعايري بدقة يف تعداد السكان.
 338-2وباختصار ،ووفقا ً لتوصية منظمة العمل الدولية املعتمدة يف املؤتمر الدويل
86

انظر القرار املتعلق بالقطاع غري
الرسمي يف :مكتب العمل الدويل،
التوصيات الدولية الراهنة بشأن
إحصاءات العمل (جنيف.)2000 ،
يويص فريق دلهي املعني
بإحصاءات القطاع غري الرسمي،
ألغراض املقارنة الدولية،
باالقتصار عىل “أقل من ”5
باعتبارها نقطة تحديد املشاريع يف
هذا القطاع؛ انظر http://mospi.
.nic.in/report-3.htm

88

انظرhttp://unstats.un.org/unsd/ :

87

demographic/sources/census/

.cenus3.htm

لخرباء اإلحصاءات العمالية ،يف  ،1993بشأن إحصاءات العمالة يف القطاع غري الرسمي
يمكن تحديد املشاريع غري الرسمية ذات العمالة املنتظمة (مشاريع أرباب العمل غري الرسميني)
عىل أساس استخدامها لعدد صغري من املوظفني ،ويحدد هذا العدد وفقا ً لظروف كل بلد ،87
أو عىل أساس عدم تسجيل املرشوع ضمن فئات املشاريع املطلوب تسجيلها يف الترشيع الوطني،
أو عىل أساس عدم تسجيل العاملني يف املرشوع ،وفقا ً لتعريف املوظفني الدائمني الوارد يف
الفقرة  312-2أعاله .ويمكن تحديد املشاريع غري الرسمية التي ال يعمل فيها موظفون دائمون
(املشاريع غري الرسمية للحساب الخاص للمالك) ،بحسب الظروف يف كل بلد ،باعتبارها
مشاريع لحساب املالك أو باعتبار املشاريع غري املسجلة فقط وفقا ً ملختلف متطلبات الترشيع
الوطني.

86

 339-2ويشمل السكان العاملون يف القطاع غري الرسمي جميع األشخاص الذين
كانوا مشتغلني (باملعنى الوارد يف الفقرة  253 - 2أعاله) يف فرتة مرجعية محددة يف وحدة واحدة
عىل األقل من وحدات القطاع غري الرسمي حسب التعريف الوارد يف الفقرتني  337 - 2و 338 - 2
أعاله ،بغض النظر عن وضعهم الوظيفي وما إذا كان هذا العمل عملهم األسايس أو عمالً ثانوياً.
 340-2والدراسات االستقصائية هي يف الواقع أنسب وسيلة لجمع البيانات عن العمالة
يف القطاع غري الرسمي .ومع ذلك فحبذا لو تستفيد البلدان التي ال تزال ترغب يف جمع معلومات
من خالل تعدادات السكان ،منُ :شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة/منظمة العمل الدولية “جمع
بيانات الخصائص االقتصادية يف تعدادات السكان :تقرير تقني”  88حيث يقدم هذا التقرير
إرشادات مفيدة.
 341-2ومن املمكن أن تستخرج كثري من البلدان تقديرات جيدة بشكل معقول من
تعدادات السكان للسكان العاملني يف القطاع غري الرسمي باستخدام املعلومات التي تجمع يف
التعداد عن :حالة النشاط ،والقطاع املؤسيس للعمالة ،واملهنة ،والحالة الوظيفية ،والصناعة
(وعدد املوظفني العاملني عىل أساس دائم أو مجموع عدد العاملني أو مجموع عدد األشخاص،
بمن فيهم صاحب املرشوع أو أصحابه وأفراد األرسة املساهمون ،العاملني يف املرشوع أثناء الفرتة
املرجعية (وهذا املوضوع غري مطروق يف هذه التوصيات)).

(م) العمالة غري الرسمية
89

انظرhttp://www.ilo.org/public/ :

english/bureau/stat/download/

.guidelines/defempl.pdf

 342-2نظر املؤتمر الدويل السابع عرش لخرباء اإلحصاءات العمالية ،يف ترشين الثاني/
نوفمرب  ،2003يف مفهوم العمالة غري الرسمية  89ووضع مجموعة من “اإلرشادات بشأن تعريف
إحصائي للعمالة غري الرسمية” .وبموجب هذه اإلرشادات فإن العمالة غري الرسمية تشتمل
عىل جميع األعمال غري الرسـمية حسـب التعريف الوارد أدناه ،سواء تم القيام بها يف مشاريع
القطاع الرسـمي أو مشـاريع القطاع غري الرسـمي أو يف أرس معيشـية ،أثناء فرتة مرجعية
محددة.
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 343-2تشمل العمالة غري الرسمية أنواع العمل التالية:
(أ) العاملون لحسابهم الخاص الذين يعملون يف مشاريعهم الخاصة يف القطاع غري
الرسمي؛
(ب) أرباب العمل الذين يعملون يف مشاريعهم الخاصة يف القطاع غري الرسمي؛
(ج) أفراد األرسة املساهمون سواء كانوا يعملون يف مشاريع القطاع الرسمي أو القطاع
غري الرسمي؛
(د) أعضاء تعاونيات املنتجني غري الرسمية (تعاونيات املنتجني تعترب غري رسمية إذا لم
تكن مؤسسة بصفة رسمية ككيان قانوني وتستويف كذلك املعايري األخرى ملشاريع
القطاع غري الرسمي املحددة يف القرار املتعلق بإحصاءات العمالة يف القطاع غري
الرسمي الذي اعتمده املؤتمر الخامس عرش لخرباء اإلحصاءات العمالية)؛
(ه) املستخدمون يف وظائف غري رسمية ( 90أي وظائف ال تخضع عالقتهم بالعمل فيها،
سواء قانونا ً أو يف املمارسة ،لترشيعات العمل ورضائب الدخل والحماية االجتماعية
أو اللتزامات معينة ناشئة عن العمل مثل توجيه إنذار مسبق يف حالة الفصل،
ومستحقات نهاية الخدمة ،واإلجازات السنوية أو املرضية وغريها) يف مشاريع
القطاع الرسمي أو مشاريع القطاع غري الرسمي أو كخدم يف املنازل يعملون بأجر
يف خدمة األرس املعيشية؛
(و) العاملون لحسابهم الخاص املشتغلون بإنتاج سلع الستعمالها حرصا ً استعماال ً
نهائيا ً يف أرسهم املعيشية ،إذا اعتربوا مشتغلني وفقا ً للتعريف الوارد يف الفقرة
.253-2
 344-2وينبغي للبلدان التي تستبعد األنشطة الزراعية من نطاق إحصاءاتها للقطاع
غري الرسمي أن تضع تعاريف مناسبة لوظائف القطاع غري الرسمي يف الزراعة ،خاصة فيما يتعلق
بالوظائف التي يقوم بها العاملون لحسابهم الخاص أو أصحاب العمل أو أعضاء التعاونيات
اإلنتاجية.
 345-2ويالحظ أن مفهوم العمالة غري الرسمية هو مفهوم معقد ولذلك ال يمكن جمع
بيانات دقيقة عنه إالّ من خالل الدراسات االستقصائية لألرس املعيشية.

(ن) محل العمل

 346-2محل العمل هو املوقع الذي يشتغل فيه الشخص امللتحق بمهنة حاليا ً ويؤدي
فيه أهم وظائف عمله ،والذي يقوم فيه الشخص املشتغل عادة بالوظيفة الرئيسية املستخدمة يف
تحديد سائر خصائصه االقتصادية مثل املهنة والصناعة والحالة الوظيفية (انظر الفقرات - 2
 301إىل  .)321 - 2أما نوع محل العمل فيشري إىل طبيعة محل العمل ويميز بني املنزل وأماكن
العمل األخرى سواء كانت ثابتة أو غري ذلك.
 347-2ويويص بأن تكون اإلجابات حسب الفئات التالية أو صيغة أخرى مختلفة منها
حسب ما تتطلبه الظروف الوطنية ،لتصنيف محل العمل
(أ) يعمل في المنزل .تشمل هذه الفئة من يقومون بأنشطتهم االقتصادية من منازلهم،
مثل المزارعين الذين يعملون ويعيشون في المزارع ،وربات البيوت ،واألشخاص
الذين يعملون لحسابهم الخاص في إدارة ِورش أو مكاتب داخل بيوتهم ،واألشخاص
الذين يعيشون ويعملون في مخيمات عمل:

189

90

تتحدد املعايري التشغيلية لتحديد
الوظائف غري الرسمية للمستخدمني
وفقا ً للظروف يف البلد ومدى توافر
البيانات.
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(ب) ليس له محل عمل ثابت .يجب أن تقتصر هذه الفئة على األشخاص الذين تتطلب
طبيعة عملهم السفر إلى أماكن مختلفة وال يعودون يوميا ً إلى عنوان ثابت ،ومنهم
على سبيل المثال الباعة المتجولون وسائقو عربات األجرة وسائقو الشاحنات
على المسافات الطويلة .وهي تشمل أيضا ً البائعين الجائلين ومش ّغلي األكشاك في
الشوارع واألسواق التي تزال بانتهاء يوم العمل ،وعمال التشييد الذين يعملون في
مواقع مختلفة أثناء الفترة المرجعية والبائعين على عربات وما إلى ذلك؛
(ج) له محل عمل ثابت خارج المنزل .تضم هذه الفئة باقي السكان المشتغلين .ويصنف
في هذه الفئة أيضا ً األشخاص الذين ليس لهم مكان ثابت للعمل ولكنهم يتوجهون
إلى أماكن عملهم في عنوان ثابت في بداية فترة عملهم (مثل سائقي الحافالت
وقائدي ومضـيفي الطائرات) ،وكذلك مشغلو األكشاك في الشوارع واألسواق
التي ال ُتزال في نهاية يوم العمل .ويمكن أن تضم هذه المجموعة أيضا ً أشخاصا ً
يسافرون إلى أعمالهم على أساس منتظم عبر الحدود إلى بلد مجاور .واألشخاص
الذين يعملون في أماكن متغيرة ،مثل عمال التشييد ،يسجّ ل موقع عملهم الراهن
وليس عنوان مقر صاحب العمل ،إذا كان تواجدهم في هذا الموقع مطلوبا ً على األقل
لمدة أسبوع واحد.
 348-2واختيار فئة اإلجابة األخرية يف الفقرة  347 - 2يقود إىل سؤال حول تحديد
املوقع عىل وجه الدقة (مثالً عنوان الشارع واملحلَّة) ملحل العمل أو املكان الذي يتوجهون فيه
للعمل أثناء الفرتة املرجعية .ويوىص بالتنسيق بني هذه البيانات واسم املرشوع أو املؤسسة املبلغ
عنه تحت بند الصناعة (وعنوانها إن وجد) .ويوىص بوضع إجراء مناسب للرتميز ألماكن العمل
يف الخارج التي يسافر إليها املجيبون بشكل منتظم ،باستخدام امللفات الجغرافية املرجعية من
البلدان املجاورة .ومع أن املعلومات عن املوقع الجغرايف ملحل العمل يمكن استخدامها يف وضع
مالمح مكانية فيما يخص القوة العاملة (مقابل املالمح الديمغرافية حسب مقر اإلقامة) ،فإن
الهدف الرئييس هو الربط بني املعلومات الخاصة بمحل العمل ومحل اإلقامة .لذلك ينبغي ترميز
املوقع الجغرايف ملحل العمل حتى أصغر تقسيم مدني يقع فيه النشاط االقتصادي من أجل
الحصول عىل صورة دقيقة لتدفقات التنقل من محل اإلقامة املعتاد إىل محل العمل.
 349-2ويحتمل أالّ يكون التمييز واضحا ً بالنسبة لبعض األنشطة أو األعمال التي
يكون أداء العمل فيها يف أكثر من موقع واحد (عىل سبيل املثال يف البيت يف بعض األوقات/
املواسم ويف موقع محدد خارج البيت يف أوقات أخرى) .ومن املناهج التي يمكن اتباعها يف الحالة
األوىل اختيار املكان الذي يقيض فيه الفرد الجزء األكرب من وقت العمل .أما حني ال يكون التمييز
بني الفئات واضحاً ،كما يف الحاالت التي يجري فيها العمل عىل قطعة أرض مستأجرة قريبة من
البيت ،يكون من املفيد تحديد هذه الحاالت الح ّدية وفقا ً لظروف كل بلد .وينبغي إعطاء الع َّدادين
تعليمات محددة بشأن كيفية االختيار بني إجابتني أو أكثر من اإلجابات املمكنة أو تصنيف
الحاالت الح ّدية.

 - 8خصائص العجز
 350-2يمكن أن يوفر التعداد معلومات قيِّمة عن اإلعاقة وظروف اإلنسان الحركية يف
البلد .وبالنسبة للبلدان التي ليس لديها عمليات مسح منتظمة خاصة بالسكان املعاقني أو نماذج
خاصة باإلعاقة يف عمليات املسح الجارية ،فإن التعداد يوفر الفرصة الوحيدة لجمع معلومات
عن اإلعاقة والحركة يف السكان من حيث التواتر والتوزيع عىل املستويات الوطنية واإلقليمية
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واملحلية .أما البلدان التي لديها نظام تسجيل يوفر بيانات منتظمة عن األشخاص ذوي العاهات
بنواح مختارة
الشديدة فبوسـعها أن تسـتعمل التعداد لتكملة تلك البيانات بمعلومات تتصـل
ٍ
من املفهوم العام لإلعاقة والحركة عىل أساس التصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحة عىل النحو
الوارد وصفه أدناه .ويمكن استخدام بيانات التعداد يف برامج التخطيط العام والخدمات (الوقاية
والتأهيل) ،ويف رصد جوانب معيَّنة من اتجاهات اإلعاقة يف البلد ،وتقييم الربامج والخدمات الوطنية
بشأن املساواة يف الفرص وللمقارنة الدولية لجوانب مختارة من انتشار اإلعاقة يف البلدان.

(أ) حالة العجز (موضوع أسايس)

الجداول املوىص بها - 1 - 8 :ألف ،و  - 2 - 8ألف - 3 - 8 ،ألف
 351-2حالة العجز هي البند الذي يميز بني السكان من ذوي العاهات ومن غري
ذوي العاهات .وتعريف العجز الوارد يف التصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحة هو تعبري
شامل “للعاهات ومحدودية النشاط وقيود املشاركة .وهو يعرب عن النواحي السلبية للتفاعل
بني الفرد (الذي لديه حالة صحية) والعوامل املحيطة بالفرد (العوامل البيئية والشخصية)”.
وألغراض تحديد حالة العجز باستخدام بيانات التعداد يع ّرف األشخاص ذوو حاالت العجز
بأنهم األشخاص الذين يتعرضون لخطر أكرب مما يتعرض له جمهور السكان بسبب ما يعوقهم
من قيود يف أداء مهام معيّنة أو املشاركة يف أنشطة لها دور يف حياتهم .وتشمل هذه الفئة
األشخاص الذين تعوقهم قيود يف ممارسة أنشطة أساسية كامليش أو السمع حتى إذا كانت هذه
القيود تتحسن باستعمال أجهزة مساعدة أو بوجود بيئة داعمة أو موارد وفرية .وقد ال يواجه
هؤالء األشخاص قيودا ً يف املهام التي يمكن قياسها مثل االستحمام أو ارتداء املالبس ،أو يف أنشطة
املشاركة مثل العمل أو الذهاب إىل الكنيسة ألن هناك ما يساعدهم عىل التكيف الرضوري سوا ًء
عىل املستوى الشخيص أو مستوى البيئة .ومع ذلك يعترب هؤالء األشخاص عرضة ملخاطر أكرب من
ناحية القيود عىل األنشطة أو املشاركة مما يتعرض له جمهور السكان بسبب وجود قيود تعوقهم
عن أداء نشاط أسايس وألن عدم وجود املستوى الراهن من الوسائل املساعدة يمكن أن يحد من
املستوى الراهن للمشاركة.
 352-2ويوىص باعتبار املجاالت األربعة التالية أساسية يف تحديد حالة العجز بطريقة
يمكن قياسها بشكل معقول باستخدام التعداد وتكون قابلة للمقارنة الدولية:
(أ) المشي؛
(ب) اإلبصار؛
(ج) السمع؛
(د) اإلدراك.
واملقياس الشامل يشمل جميع تلك املجاالت (انظر الفقرة  .)367 - 2واقترُ ح إضافة مجالني
آخرين ،هما العناية الشخصية واالتصال ،إن أمكن ذلك .وهناك مجال آخر يمكن النظر يف إدراجه
يف التعداد وهو حركة الجزء األعىل من الجسم.

(ب) إطار العجز واملصطلحات
 353-2أصدرت منظمة الصحة العاملية يف عام  2001التصنيف الدويل لألداء واإلعاقة
والصحة  91الذي حل محل التصنيف الدويل لإلعاقة والعجز والعاهات الذي صدر يف .92 1980
والتصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحة هو نظام تصنيف يقدم إطارا ً نظريا ً مع مصطلحات

91

92

جنيف ،منظمة الصحة العاملية،
.2001
جنيف ،منظمة الصحة العاملية،
.1980
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وتعاريف للمصطلحات وتصنيفات ملكونات سياقية تتصل بالعجز بما يف ذلك عوامل املشاركة
والعوامل البيئية.
 354-2ويميز التصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحة بني أبعاد متعددة يمكن
استخدامها لرصد حالة األشخاص بالنسبة للعجز .وينقسم النظام إىل جزأين يتكون كل منهما
من اثنني من املكونات:
( )0-1الحركة والعجز ،ويشمل مكونني هما:
( )1-1الوظائف الجسدية والبنيان (اإلعاقة)؛
( )2-1النشاط (املحدودية) واملشاركة (القيود)؛
( )0-2العوامل السياقية ،وتشتمل عىل عنرصين:
( )1-2العوامل البيئية؛
( )2-2العوامل الشخصية؛
 355-2ويعرض التصنيف الدويل خططا ً لتصنيف جميع هذه العنارص فيما عدا
العوامل الشخصية.

‘ ’1التفاعل بني مكونات التصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحة
 356-2يصف الشكل  6أدناه التفاعل بني مختلف األجزاء واملكونات يف التصنيف الدويل
لألداء واإلعاقة والصحة.
 357-2ويرد وصف للهيكل الرئييس للتصنيف يف املرفق .1

‘ ’2استخدام التعداد لقياس العجز عىل املستوى التجميعي
 358-2ال يتيح السياق الذي يجري فيه التعداد سوى حيز محدود ووقت محدود
لألسئلة الخاصة بأي موضوع مثل العجز .وملا كان التصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحة
يقدم عدة أبعاد الستعمالها يف وضع مقياس من أجل التعداد ،فمن األفضل الرتكيز عىل بعض
الشكل 6

التفاعل بين مكونات التصنيف الدولي لألداء واإلعاقة والصحة
الحالة الصحية
(الخلل أو املرض)

النشاط
(املحدودية)

املشاركة
(القيود)

العوامل البيئية

الوظائف الجسدية
والبنيان (اإلعاقة)

العوامل الشخصية
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من تلك األبعاد ،وترك باقي األبعاد لالستعمال يف الدراسات االستقصائية لألرس املعيشية األكثر
شموالً .ويجري حاليا ًَ وضع مجموعات قصرية من أسئلة العجز إلمكانية إدخالها يف التعداد
ومجموعات موسعة يوىص بإدخالها يف أعمال املسح القائمة عىل السكان ،واختبار تلك األسئلة .93
والغرض من املجموعات املوىص بها هو تحسني مقارنة البيانات الخاصة بالعجز وأداء الوظائف
فيما بني البلدان.
 359-2ويوفر برنـامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني  94مرشـدا ً ثميـنا ً لتصورات
استعمال البيانات الخاصة بالعجز .واألهداف الثالثة الرئيسية لربنامج العمل العاملي هي تساوي
الفرص والتأهيل والوقاية.
 360-2وهناك ثالث فئات من األهداف الرئيسية لقياس العجز يف التعداد وهي:
(أ) توفير الخدمات ،بما في ذلك وضع برامج وسياسات خاصة لتقديم الخدمات ،وتقييم
تلك البرامج والخدمات .وينطوي توفير الخدمات على مستوى السكان على ما يلي،
وإن كان ال يقتصر على ذلك :تلبية االحتياجات من اإلسكان والنقل والتكنولوجيا
المسا ِعدة والتأهيل المهني أو التعليمي والرعاية الطويلة األمد؛
(ب) رصد مستوى القدرة على تأدية الوظائف بين السكان .ويشتمل رصد مستويات
القدرة على تأدية الوظائف على تقدير المعدالت وتحليل االتجاهات .ومستوى
القدرة على تأدية الوظائف بين السكان يعتبر من المؤشرات األساسية الصحية
واالجتماعية التي تصف حالة السكان في المجتمع؛
(ج) تقييم المساواة في الفرص .ينطوي تقييم المساواة في الفرص على رصد وتقييم
نتائج قوانين وسياسات مناهضة التمييز وبرامج الخدمات والتأهيل التي ُتعنى
بتحسين مشاركة األشخاص المعوقين في جميع مناهج الحياة ومساواتهم فيها.
 361-2ويتفق القصد من أغراض القياس هذه مع قصد برنامج العمل الدويل الذي
يحدد أهدافا ً كربى لوضع سياسات وتخطيط برامج عىل الصعيد الدويل .والهدف املشرتك هو
تعزيز مشاركة األشخاص الذين لديهم حالة عجز يف جميع نواحي الحياة عن طريق الوقاية من
العجز يف املقام األول والتقليل من آثاره وتعزيز وصول ذوي العاهات إىل مستويات مثىل من
الحركة وفرص املساواة يف املشاركة.
 362-2والهدف الذي يمكن تحقيقه عىل أفضل وجه يف التعداد هو تقييم فرص املساواة.
وهذا التقييم هو يف صلب موضوع حالة العجز.
 363-2والتعريف الوارد يف حالة العجز (انظر الفقرة  )351-2يقتيض تحديد العجز
من حيث الحدود التي يفرضها عىل القيام باألنشطة األساسية وليس عىل أساس أداء األنشطة
املنظمة أو املشاركة فيها (مثل االنتظام يف الدراسة أو املشاركة يف العمل) .ومع أن تقييم فرص
املساواة قد يقتيض قياس النشاط واملشاركة فإن هذا النهج ال يساعد يف تحديد التغيريات يف
مستوى املشاركة لدى السكان استجابة للتغريات يف الفرص ،وإنما يعكس ظروف األشخاص
الذين يواجهون قيودا ً عىل املشاركة بسبب البيئة غري املواتية أو نقص األجهزة املساعدة .وقد يقلل
من بعض املشاكل املنهجية تناول تقييم فرص املساواة عن طريق إدراك العالقة بني مستوى
النشاط األسايس وما يتبعه من مشاركة.
 364-2وبالفصل بني األبعاد املفاهيمية ملحدودية النشاط األسايس واألنشطة األكثر
تعقيدا ً املرتبطة باملشاركة ،يمكن تحديد آليات التدخل التي تسهل أداء األعمال أو األنشطة
التنظيمية أو تعوقها .ويف مرحلة التحليل يمكن املقارنة بني األشخاص املعوقني وغري املعوقني،
الذين يتم التمييز بينهم عىل أساس قدرتهم عىل القيام بأنشطة أساسية ،من حيث مشاركتهم

193

93

94

فريق واشنطن املعني بإحصاءات
العجز ،وهو فريق من املدينة يعمل
تحت مظلة األمم املتحدة ويركز عىل
اقرتاح مقاييس دولية للعجز ،وهو
الذي يقوم بوضع هذه األسئلة.
انظر املوقعwww.cdc.gov/nchs/ :
.citygroup.htm
برنامج العمل العاملي املتعلق
باملعوقني ،الذي اعتمدته الجمعية
العامة لألمم املتحدة يف دورتها
العادية السابعة والثالثني يف 3
كانون األول/ديسمرب 1982
بموجب القرار .52/37
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يف األنشطة املنظمة (مثل االنتظام يف الدراسة والعمل) .ويمكن عن طريق هذه املقارنة تقييم
مستوى فرص املساواة .والفصل بني النشاط واألداء هو الذي يميز بني ال ُنهج الخاصة برصد
القدرة عىل الحركة بني السكان وتلك التي تهدف إىل تقييم فرص املساواة .وعند تقييم املساواة
يف الفرص يمكن الربط بني العنارص املفاهيمية أثناء التحليل ،أما عنارص رصد القدرة عىل األداء
فيتم الربط بينها أثناء جمع البيانات.
 365-2ويف إطار نموذج التصنيف الدويل وأبعاده األربعة الرئيسية (الوظائف الجسدية
والبنيان ،والنشاط ،واملشاركة ،والبيئة) يجب استعمال مجموعة من األسئلة املتعلقة بالنشاط تكون
يف أبسط صيغة ممكنة من أجل جمع املعلومات عن عنارص النشاط األساسية املطلوبة للمقارنة
والتحليل .ويوفر هذا أيضا ً مقياسا ً جيدا ً للتحليل فيما يتعلق بالبيانات عن عوائق املشاركة.
 366-2ونظرا ً لحساسية موضوع العجز والحركة وتعقده يوىص بدال ً من السؤال عن

حالة العجز بشكل عام ،بتحديد عدة مجاالت نشاط يمكن سؤال األفراد عن قدرتهم عىل األداء
فيها.

‘ ’3املجاالت األساسية
 367-2يجب اختيار مجموعة املجاالت التي تحدد تعريف العجز الذي يستخدم يف
التعداد .ويقرتح االقتصار عىل عدد من املجاالت تستويف مجموعة معايري لالختيار إلدراجها ضمن
مجموعة أسئلة مخترصة يف التعداد .ومن املعايري املقرتح أن تؤخذ يف االعتبار إمكانية املقارنة
عرب السكان أو عرب الثقافات ،ومالءمتها لإلبالغ الذاتي وللمساحة املطلوبة يف استمارة التعداد.
ومن املعايري األخرى أهمية املجال من حيث مشاكل الصحة العامة .وعىل أساس تلك املعايري هناك
أربعة من املجاالت تعترب أساسية وهي :امليش واإلبصار والسمع واإلدراك .وإذا سمحت مساحة
االستمارة يمكن إدراج مجالني آخرين هما الرعاية الذاتية واالتصال.
 368-2وامليش يلبي معيار التطبيق مع اختالف الثقافات وحيز االستمارة ،ومن ثم
يصلح للمقارنة ،ألن امليش هو مؤرش جيد للحركة املركزية ،كما أنه سبب رئييس من أسباب عوائق
املشاركة .ثم إنه مجال أسايس من مجاالت أداء الوظائف يمكن للشخص اإلبالغ عنه.
 369-2ومع أن اإلبصار يمثل مشكلة صحية عامة أخرى فإن اإلبالغ الذاتي عن ضعف
البرص يسبب مشكلة أكرب ،خاصة إذا كان األفراد يستخدمون النظارات لتصحيح عيوب النظر.
وهناك صعوبات مماثلة فيما يتعلق بالسؤال عن نشاط السمع .وأبسط طريقة مبارشة لتفادي
الحرج بشأن السؤال عن األجهزة املساعدة مثل النظارات واملعينات السمعية هي السؤال عن
صعوبة السمع أو اإلبصار دون استعمال أي أجهزة أو مساعدة.
 370-2غري أن هناك أجهزة مثل النظارات توفر راحة كاملة تقريبا ً لقطاع كبري من

السكان ممن لديهم عيوب وظيفية ،ومن ثم يمكن يف حالة السؤال عن الصعوبة أن تكون أعداد
ذوي العاهات مرتفعة جداً .ويُحتج كثريا ً بأن السؤال عن اإلبصار دون استعمال نظارات يزيد
كثريا ً من عدد األشخاص ذوي حالة العجز ويجعل هذه الفئة متنافرة ،أي أنها ستضم أشخاصا ً
ال يكادون يعانون من مشاكل يف املشاركة مع أشخاص عندهم مشاكل كبرية يف هذا الصدد.
وقد يكون البديل هو السؤال عن مدى وجود صعوبة يف الرؤية حتى باستعمال النظارات إذا
كانت تستعمل بشكل معتاد ،وعن صعوبة السمع باستعمال املعينات السمعية إذا كان الشخص
يستخدم هذه األجهزة.
 371-2وأصعب املجاالت األساسية األربعة يف الحصول عىل بيانات عنه هو اإلدراك،
ذلك أن اإلدراك ينطوي عىل كثري من الوظائف مثل التذكر والرتكيز واتخاذ القرار وفهم الكالم
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والكتابة واالهتداء إىل الطريق أو اتباع خريطة وإجراء عمليات حسابية والقراءة والتفكري .ومن
الصعب اتخاذ قرار بشأن وظيفة مشرتكة بني الثقافات يمكن أن تمثل جانبا ً من جوانب اإلدراك.
وربما كان التذكر والرتكيز أو اتخاذ القرارات يفيد يف جانب التوافق الثقايف أفضل من غريه ،ألن
القراءة وإجراء العمليات الحسابية أو غري ذلك من القدرات التي تأتي بالتعلم تتوقف كثريا ً عىل
النظام التعليمي يف إطار الثقافة السائدة.

‘ ’4مجاالت إضافية
 372-2هناك مجاالت إضافية للحركة البدنية يمكن إدراجها يف مجموعة أسئلة التعداد
إذا أتيح لها الحيز املناسب ،مثل استخدام وظائف الجزء األعىل من الجسم كالذراعني واليدين
واألصابع .ومن املجاالت األخرى التي يمكن إدراجها األداء السيكولوجي .ومع أن تحديد املشاكل
املتعلقة باألداء السيكولوجي بني السكان هو من العنارص املهمة جدا ً يف قياس العجز لألسباب
املذكورة ،فإن من الصعب توجيه أسئلة تحاول تقديم صورة عن األداء العقيل/النفيس ألن ذلك
يصطدم بأفكار مسـبقة عن تلك املشـاكل يف الثقافة العامة ،وهذا قد يحدث أثرا ً عكسيا ً عىل
كامل مجموعة األسئلة.

‘ ’5أسئلة التعداد
 373-2يوىص باالنتباه بشكل خاص إىل تصميم أسئلة التعداد الخاصة بقياس العجز،
ذلك أن صياغة السـؤال وتركيب األسئلة يؤثران تأثريا ً كبريا ً عىل دقة تحديد األشخاص الذين
لديهم حاالت عجز .وينبغي توجيه سؤال منفصل عن كل من املجاالت املطلوبة  .95ويجب أن
تكون اللغة املستعملة واضحة وبسيطة وال تثري اللبس .ويجب تفادي استعمال تعبريات ذات
مفهوم سلبي .وينبغي توجيه األسئلة الخاصة بالعجز لكل فرد من أفراد األرسة املعيشية وتفادي
توجيه أسئلة عامة عن وجود أشخاص يف األرسة يعانون من عجز .وإذا اقتىض األمر يمكن
لشخص أن يجيب عن أفراد األرسة غري القادرين عىل الحركة .واملهم وجود معلومات عن كل
فرد من أفراد األرسة وليس توجيه سؤال عام .ويمكن عن طريق استخدام فئات إجابة تدريجية
تحسني اإلبالغ عن العجز.
 374-2ومن املتوقع أن تسفر املعلومات الناتجة عن قياس حاالت العجز (انظر الفقرة
 )351 - 2عما ييل:
(أ) تمثيل نسبة كبيرة من األشخاص في البلد الذين لديهم صعوبات في وظائف
النشـاط األسـاسية ،وليس كل األشـخاص (ألن تغطية جميع هؤالء األشـخاص
أو معظمهم يتطلب استعمال مجموعة أكبر من المجاالت ،ولكن هذا ال يتسنى في
سياق التعداد)؛
(ب) تمثيل أكثر القيود على حركة النشاط األساسية شيوعا ً في البلد؛
(ج) حصر األشخاص الذين لديهم مشاكل متشابهة بين البلدان.
 375-2وتحاول األسئلة التعرف عىل السكان الذين يعانون من صعوبات يف األنشطة
األساسية مما قد يحد من مشاركتهم بصفة مستقلة يف املجتمع .والهدف من وراء استعمال هذه
البيانات هو مقارنة معدالت املشاركة يف العمالة والتعليم والحياة األرسية للذين يعانون من عجز،
ويتم قياسهم عن طريق السؤال املوضوع ،يف مقابل أولئك الذين ال يعانون من عجز للتحقق
مما إذا كان األشخاص املعوقون قد حققوا اندماجا ً اجتماعياً .وعالوة عىل ذلك يمكن استخدام
البيانات يف رصد مدى انتشار األشخاص الذين يعانون من صعوبة من هذا النوع يف مجاالت
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إذا وجهت أسئلة عن أكثر من
مجال ،كتوجيه سؤال عن اإلبصار
أو السمع ،فإن هذا قد يربك
الشخص املجيب وقد يظن أنه ال
بد أن تكون عنده صعوبة يف كال
املجالني إذا كانت اإلجابة بنعم .ثم
إن معرفة أعداد مَن يعانون مشاكل
يف كل مجال هو أمر مفيد سواء من
أجل التحقيق الداخيل أو من أجل
املقارنات الدولية.
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النشاط األساسية املختارة .وهذه األرقام ال تمثل مجموع السكان الذين يعانون من إعاقة كما
أنها ال تمثل بالرضورة العدد “الحقيقي” للسكان املعوقني ،ألن هذا يحتاج إىل قياس نواحي
العجز يف جميع املجاالت.
 376-2وألن مفهوم العجز هو مفهوم معقد ،فمن الرضوري استعمال تعريف واضح
يقوم عىل أساس مجاالت التصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحة املستعملة عند وضع أسئلة
استمارة التعداد أو املسح ،والتي تستخدم يف التعرف عىل حالة العجز .وتقوم مجموعة األسئلة
املوىص بها للتعداد عىل أساس هذه التعاريف الواضحة (حسب الوصف السابق أعاله) .ومن
الرضوري أن ترفق بالتقديرات أو الجداول القائمة عىل أساس مجموعة التوصيات ،معلومات عن
طريقة تحديد العجز والطريقة التي وجّ هت بها األسئلة .وينبغي إدراج هذه املعلومات كجزء من
البيانات الفوقية املتصلة باألسئلة ومجموعات البيانات ،كما ينبغي إدراجها كحاشية للجداول
التي تحتوي عىل تلك التقديرات.

(ج) استعمال التعداد الستكشاف حاالت العجز ومتابعته بعمليات مسح أخرى
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األشخاص الذين لديهم حاالت عجز
ولكن لم يتم التعرف عليهم يف
التعداد بهذه الصفة.
األشخاص الذين كشف التعداد عن
وجود حاالت عجز لديهم ولكنهم
يف الحقيقة ال يعانون عجزا ً (حسب
تقييم األداة الكربى املستخدمة يف
مسح املتابعة).

 377-2قد ترغب البلدان التي تخطط إلجراء عمليات مسح متخصصة بشأن العجز
يف استعمال التعداد يف وضع إطار معاينة لعمليات املسح تلك وإدخال أداة الستكشاف الحاالت
من أجل التعرف عىل األشخاص الذين تجري مقابلتهم الحقاً .والتعاريف واألدوات املستخدمة يف
هذا الغرض تختلف اختالفا ً كبريا ً عن التعاريف واألدوات املستخدمة يف تقدير تساوي الفرص.
والغرض الرئييس من عملية الكشف هو تحقيق أكرب قدر من الشمول من أجل التعرف عىل أكرب
مجموعة من الناس الذين تدرس حاالتهم يف دراسات الحقة .وينبغي أن يكون السؤال الخاص
بالكشف مصمماً بشكل يقلّل قدر اإلمكان من الحاالت السلبية غري الحقيقية  96علما ً بأن الحاالت
اإليجابية غري الحقيقية  97ليست ذات أهمية كبرية.
 378-2ويف إطار التصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحة يمكن أن تتضمن عملية
الكشف يف التعداد األبعاد الرئيسية الثالثة جميعاً ،وهي الجسدية والبنيان والوظائف ،والنشاط،
واملشاركة .وهذا يتيح اتخاذ نهج واسع إزاء مسح املتابعة الذي تتم فيه دراسة مختلف أبعاد
العجز بشكل أفضل.
 379-2وينبغي مراعاة التوصيات الواردة يف الفقرات  373-2إىل  376-2أيضا ً يف

تصميم نموذج الكشف.

 380-2وقبل البدء باستخدام التعداد يف وضع إطار ملسح املتابعة ،من املهم أن تؤخذ يف
االعتبار اآلثار القانونية الستعمال بيانات التعداد لهذا الغرض .ويجب إبالغ املجيبني أن البيانات
قد تستخدم يف دراسات املتابعة ،وقد يكون من الرضوري استشارة السلطات الوطنية املسؤولة
عن ضمان الحق يف رسية البيانات يف تعدادات السكان والحصول عىل موافقتها.

 - 9الزراعة
(أ) مقدمة
 381-2يستعرض هذا الفصل اثنني من املواضيع غري األساسية عن الزراعة .وهذان
املوضوعان البديالن هما لفائدة البلدان التي تريد جمع معلومات يف تعداد السكان واملساكن من
شأنها أن تسهل إعداد إطار للحيازات الزراعية يف قطاع األرس املعيشية الستعماله يف تعداد زراعي
الحق (انظر أيضا ً الفقرات  44-1إىل .)50-1
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 382-2فبالنسبة للموضوع األول ،وعىل مستوى األرسة املعيشية ،يتم جمع معلومات
عما إذا كان أي من أفراد األرسة املعيشية يشتغل يف أنشطة إنتاج زراعي لحسابه الخاص يف
مقر إقامته املعتاد أو يف مكان آخر .وبالنسبة للموضوع الثاني يتم جمع معلومات عىل املستوى
الفردي لألشخاص لتحديد األشخاص الذين يقومون بأنشطة زراعية أثناء فرتة أطول ،كسنة
مثالً.

(ب) اإلنتاج الزراعي للحساب الخاص للشخص أو األرسة
 383-2قد تود بعض البلدان االستفادة من تعداد السكان يف تحديد األرس املعيشية التي
تشتغل يف إنتاج زراعي لحسابها الخاص ،من أجل توفري بيانات إضافية لتحليل الجوانب املتصلة
بالزراعة يف تعداد السكان ،والستخدامها كإطار لتعداد زراعي الحق أو لعمليات مسح الحقة .ويف
هذه الحالة ينبغي جمع معلومات من جميع األرس املعيشية عما إذا كان أي فرد فيها يشتغل بأي
شكل يف أنشطة إنتاج زراعي لحسابه الخاص أو لحساب األرسة.
 384-2وينبغي ،ما أمكن ذلك ،جمع معلومات منفصلة عن نوع النشاط تحت عنوانني
كبريين هما إنتاج املحاصيل وإنتاج املاشية .وبالنسبة للبلدان التي يحتل فيها النشاط الزراعي
عىل مستوى األرسة املعيشية أهمية خاصة ،يمكن جمع معلومات إضافية يف تعداد السكان عن
حجم (مساحة) الحيازة الزراعية وعدد رؤوس املاشية حسب النوع.
 385-2وحني يكون اإلنتاج الزراعي ذا أهمية عىل مستوى األرسة املعيشية ،يمكن جمع
معلومات أيضا ً عما إذا كان أي من أفراد األرسة املعيشية يشتغل بأي شكل من األشكال يف أنشطة
إنتاج أحياء مائية لحسابه الخاص أو لحساب األرسة .وتتصل أنشطة اإلنتاج الزراعي بالفئات
 011و 012و 013يف التصنيف الدويل الصناعي املوحد (التنقيح  ،)1 - 3وهي:
الفئة :011

زراعة املحاصيل ،وزراعة الحدائق لتسويق اإلنتاج ،والبستنة.

الفئة :012

تربية الحيوان.

الفئة :013

زراعة املحاصيل مع تربية الحيوان (الزراعة املختلطة).

وتشري أنشطة إنتاج األحياء املائية إىل الصنف  0502من التصنيف الدويل الصناعي املوحد
(التنقيح  ،)1-3وهو:
الصنف :0502

زراعة األحياء املائية.

 386-2والعامل لحسابه الخاص يف اإلنتاج الزراعي (الحائز الزراعي) هو الشخص
الذي يعمل لحسابه الخاص (يعمل لنفسه) ،أو مع رشيك أو أكثر ،ويكون هذا الشخص مسؤوال ً

مسؤولية عامة عن إدارة وحدة اإلنتاج الزراعي.

(ج) خصائص جميع األعمال الزراعية أثناء السنة السابقة
 387-2يف تعداد السكان يتم عادة جمع معلومات عن العمالة فيما يتعلق بالنشاط
الرئييس للفرد أثناء فرتة مرجعية قصرية ،وهذا قد ال يغطي جميع األشخاص العاملني يف الزراعة
نظرا ً ملوسمية كثري من األنشطة الزراعية .وللتغلب عىل هذه املشكلة ينبغي جمع معلومات من
جميع األشخاص الناشطني اقتصاديا ً عن جميع األعمال الزراعية التي قاموا بها أثناء السنة
السابقة عىل يوم تعداد السكان .وينبغي أن تقترص املعلومات التي يجري جمعها عادة عىل املهنة
والحالة الوظيفية ،ولكن يمكن التوسع فيها لتحديد املهنة األساسية أو الثانوية والوقت الذي
يقضيه الشخص يف أي منهما.
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 388-2وتستعمل املعلومات الخاصة باملهنة والحالة الوظيفية بالنسبة لجميع األعمال
الزراعية كطريقة بديلة للتعرف عىل األرس املعيشية التي تشتغل يف أنشطة إنتاج زراعي لحسابها
الخاص (رمز مرجعي للموضوع) الستخدامها كإطار للتعداد الزراعي .ويمكن أن توفر هذه
املعلومات أيضا ً بيانات إضافية تفيد يف تحليل تعداد السكان فيما يتعلق بالنشاط الزراعي.
 389-2وإذا كان إنتاج األحياء املائية مهما ً يف البلد ،يمكن أيضا ً إضافة موضوع عن
املهنة والحالة الوظيفية بالنسبة لجميع األعمال يف إنتاج األحياء املائية التي تم القيام بها أثناء
السـنة السـابقة عىل يوم تعداد السكان ،كما يمكن توسـيعها من أجل تحديد املهنة األسـاسية
أو الثانوية والوقت الذي أمضاه العامل يف أي منهما ،حسب االقتضاء.
 390-2وتعريف العمل الزراعي هو العمل يف قطاع الزراعة كما هو مع ّرف يف الفئات
 011و 012و  013يف التصنيف الصناعي الدويل املوحد (التنقيح  ،)1-3وهي:
الفئة  :011زراعة املحاصيل ،وزراعة الحدائق لتسويق اإلنتاج ،والبستنة.
الفئة  :012تربية الحيوان.
الفئة  :013زراعة املحاصيل مع تربية الحيوان (الزراعة املختلطة).
وتعريف العمل يف إنتاج األحياء املائية هو العمل يف صناعة الزراعة املائية كما هو مع ّرف يف:
الصنف  :0502زراعـة األحيـاء املائيـة ،يف التصنيـف الصناعـي الدويل املوحـد (التنقيح
.)1 - 3
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الفصل السابع

املواضيع املطلوب تقصيها يف تعدادات املساكن

ألف  -العوامل التي تحدد اختيار المواضيع
 391-2وفقا ً للنهج العام للتنقيح  2ملبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن،
يقوم اختيار مواضيع تعداد املساكن عىل أساس النواتج املتوقع إنتاجها من التعداد .والخطوة
األوىل إذا ً هي التحديد الواضح للنواتج املتوقعة ،ثم تتقرر املواضيع األساسية واإلضافية عىل هذا
األساس .ويوجد جدول موىص به لكل موضوع من املواضيع األساسية.
 392-2ومن املهم أيضا ً يف سياق اختيار املواضيع التي يوىص بإدراجها يف تعداد

املساكن قرص االستقصاءات اإلحصائية عىل جمع البيانات التي يمكن تجهيزها ونرشها ضمن
فرتة زمنية معقولة .وتنطبق هذه التنبيهات بوجه خاص عىل تعداد املساكن ألنه جرت العادة
عىل إجراء تعدادي السكان واملساكن كعمليتني متزامنتني أو متتاليتني ،وهناك احتمال قوي بأن
تتجاوز كمية البيانات املطلوبة يف االستبيانات قدرة الع ّدادين ومرافق تجهيز البيانات .وقد يكفي
يف بعض البلدان النامية عىل سبيل املثال التأكد فقط من عدد الوحدات السكنية ومجموعات
أماكن السكن األخرى بمختلف أنواعها ،وعدد ساكنيها وخصائصهم ومدى وجود شبكة لتزويد
املياه .والواقع أنه قد يكون من غري املمكن ومن غري املرغوب فيه يف بعض الحاالت القيام بأكثر
من ذلك ،ألن محاولة الزيادة عن ذلك تعرِّض نجاح التعداد ونوعيته للخطر.
 393-2ويف هذا الصدد فإن جمع بيانات ناقصة عن املساكن بحيث ال تخدم األغراض
الرئيسية التي جُ معت من أجلها هو اقتصاد زائف .ولذلك من املهم أن يقوم منفذو عمليات
التعداد بإجراء مشاورات وثيقة مع املستعملني الرئيسيني لبيانات التعداد يف مرحلة مبكرة من
التحضريات لتعداد املساكن من أجل الرتكيز عىل جمع البيانات التي هي مطلوبة بشكل عاجل
وعرضها يف أنسب نسق.
 394-2لذلك فإن املواضيع التي يغطيها االستبيان (أي املواضيع التي ُتجمع عنها

معلومات بشأن أماكن السكن واألرس املعيشية واملباني) يجب أن تتقرر بنا ًء عىل اعتبارات متوازنة
ملا ييل( :أ) احتياجات البلد (الوطنية واملحلية) التي تخدمها بيانات التعداد؛ (ب) تحقيق قابلية
البيانات للمقارنة الدولية يف داخل املناطق وعىل النطاق العاملي؛ (ج) رغبة الجمهور املحتملة يف
اإلدالء بمعلومات مناسبة حول املواضيع؛ (د) الكفاءة الفنية للع ّدادين فيما يتعلق بالحصول عىل
معلومات عن املواضيع عن طريق املالحظة املبارشة؛ (هـ) مجموع املوارد الوطنية املتاحة إلجراء
التعداد.
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 395-2وهذا االعتبار املتوازن ال بد أن يأخذ يف الحسبان املزايا وأوجه القصور يف الطرق
البديلة للحصول عىل البيانات عن موضوع معني يف سياق برنامج قومي متكامل لجمع إحصاءات
املساكن.
 396-2ولدى اختيار املواضيع التي يغطيها التعداد ،ينبغي إيالء االعتبار الواجب لفوائد
االستمرارية التاريخية التي تتيح فرصة قياس التغيريات مع مرور الوقت .وال ينبغي جمع معلومات
ملجرد أنها كانت تجمع يف املايض ،وإنما من الرضوري أن يعاد النظر بصفة دورية يف املواضيع
التي كانت تستقىص بشكل تقليدي وإعادة تقييم مدى الحاجة إىل السالسل التي تتكون منها.

 - 1األولوية لالحتياجات الوطنية
 397-2ينبغي االهتمام يف املقام األول برضورة تصميم تعدادات املساكن عىل نحو
يلبي االحتياجات الوطنية .وإذا وجد تضارب بني االحتياجات الوطنية والتوصيات اإلقليمية
والتوصيات العاملية فيجب أن يكون لالحتياجات الوطنية أسبقية االختيار ،تليها التوصيات
اإلقليمية ثم التوصيات العاملية .فاالعتبار األول هو أن يوفر التعداد معلومات عن املواضيع التي
تهم البلد أكثر من غريها ،وصياغة األسئلة بشكل يسفر عن بيانات تكون لها أقىص الفائدة للبلد.
ويستفاد من التجربة أن أفضل طريقة لخدمة االحتياجات الوطنية هي تضمني التعداد مواضيع
يوجد اتفاق عام عىل أنها ذات قيمة أساسية للبلد وتعريف املواضيع وفقا ً للمعايري اإلقليمية
والعاملية.
 398-2ومن املسلّم به أن كثريا ً من البلدان تجد من الرضوري إدخال مواضيع يف التعداد

لها أهمية وطنية أو محلية عالوة عىل املواضيع الداخلة يف هذه التوصيات ،وأن من املحتمل أن
تحتاج بيانات التعداد إىل تكملة عن طريق إجراء دراسات مسح للمساكن من أجل الحصول عىل
معلومات عن مواضيع ال يتسنى إدخالها يف التعداد إما ألنها تثقل العبء عىل الع َّدادين أو أنها
تحتاج إىل موجهي أسئلة مد ّربني تدريبا ً خاصاً .ومن الوارد أيضا ً أن بعض البلدان قد تحذف من
مواضيع التعداد مواضيع معينة موىص بها حيث توجد درجة من اليقني بأن مرفقا ً معيناً ،مثل
الكهرباء مثالً ،متاح فعالً يف جميع أماكن السكن يف البلد .ويف املقابل قد ُتغفل بعض املواضيع يف
االستبيان لوجود يقني شبه كامل بأن مرافق معينة غري موجودة أصالً يف البلد خاصة يف املناطق
الريفية يف بعض البلدان النامية.
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 399-2ويف جميع األحوال ال ينبغي إغفال أهمية إرشاك أصحاب املصلحة يف عملية
تحديد األولويات والسياسات يف مرحلة مبكرة من تصميم تعداد املساكن .ذلك أنه ينبغي تقييم
املواضيع التي تهم واضعي السياسات بشكل خاص تقييما ً واقعيا ً من حيث انطباقها ومن حيث
موثوقية البيانات والقيود التي يفرضها التعداد (عدد األسئلة وما إىل ذلك) .وترد معلومات أكثر
تفصيالً عن إرشاك أصحاب املصلحة يف الجزء األول من هذا الدليل ،يف الفرع الذي يتناول “أنشطة
االتصال الخاصة بالتعداد :التشاور مع املستعملني والتعريف بالتعداد وترويج منتجات التعداد”
(الفقرات  112-1إىل  )116-1وأيضاً يف دليل إدارة تعدادات السكان واملساكن .98

 - 2أهمية قابلية البيانات للمقارنة الدولية
 400-2من االعتبارات الهامة األخرى عند النظر يف اختيار مواضيع استمارة التعداد
وصياغتها قابلية البيانات للمقارنة عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل .وال يوجد تعارض يف العادة

المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات المساكن

بني األهداف الوطنية والدولية ،ألن التوصيات الدولية تقوم عىل أساس دراسة واسعة لخربات
البلدان وممارساتها.
 401-2وإذا كانت ظروف معنية داخل البلد تقتيض الخروج عىل املعايري الدولية،
فينبغي بذل كل جهد ممكن لرشح أوجه الخروج هذه يف منشورات التعداد وبيان الكيفية التي
يمكن بها تكييف عرض بيانات التعداد مع املعايري الدولية.

 - 3مدى مالءمة المواضيع
 402-2ينبغي أن تكون املواضيع املراد تقصيها مواضيع يرغب الشخص املجيب يف
تقديم معلومات مناسبة عنها ويقدر عىل ذلك .أما املواضيع التي يراد الحصول عىل معلومات
عنها من خالل املالحظة املبارشة للعداد فيجب أن تكون يف نطاق قدراته الفنية .ولذلك قد يكون
من الرضوري تجنب مواضيع يمكن أن تثري املخاوف أو تثري تحامالً أو تطريا ً عىل الصعيد
املحيل ،وكذلك تجنب األسئلة التي تعترب معقدة أو صعبة ال يستطيع املجيب أو العداد اإلجابة
عليها بسهولة .وتتوقف الصيغة املحددة لكل سؤال من أجل الحصول عىل أدق إجابة ممكنة عىل
الظروف الوطنية بالرضورة ،وينبغي ،كما ذكر يف الجزء األول ،أن تخترب هذه الصيغ بشكل جيد
قبل التعداد (انظر الفقرة .)186-1

 - 4الموارد المتاحة للتعداد
 403-2ينبغي النظر بعناية يف اختيار املواضيع يف ضوء مجموع املوارد املتاحة للتعداد.
فجمع معلومات دقيقة بطريقة كفؤة عن عدد محدود من املواضيع يتبعه تبويب ونرش رسيعان
هو أكثر فائدة من جمع بيانات عن قائمة طموحة من املواضيع ليس من السهل تقصيها وتبويبها
أو تخزينها يف قاعدة البيانات .ولدى موازنة الحاجة إىل البيانات يف مقابل املوارد املتاحة ينبغي
النظر يف مدى ما يمكن انجازه من ترميز مسبق لألسئلة ،ألن هذا قد يكون عامالً هاما ً يف تحديد
ما إذا كان من املجدي اقتصاديا ً استقصاء مواضيع معينة يف التعداد.

باء -

قائمة المواضيع

 404-2وحدات العد يف تعداد املسـاكن هي املباني وأماكن السـكن واألرس املعيشية
وشاغلو تلك الوحدات .واملبنى هو وحدة ع ّد غري مبارشة ولكنها هامة يف تعدادات املساكن ألن
املعلومات الخاصة باملبنى (نوع املبنى ومواد البناء املستخدمة يف الحوائط الخارجية وخصائص
أخرى معينة) مطلوبة إلعطاء وصف مناسب ألماكن السكن الواقعة يف داخل املبنى ولوضع
برامج اإلسكان .ويف تعداد املساكن ُتصاغ األسئلة الخاصة بخصائص املبنى يف العادة للمبنى
الذي تقع فيه مجموعة أماكن السـكن املطلوب عدها ،وتسـجل املعلومات عن كل وحدة سكنية
أو مكان للسكن يقع يف املبنى.
 405-2أما الوحدات الرئيسية املبارشة للعد يف تعداد املساكن فهي مجموعة أماكن
السكن .وال يمكن الحصول عىل بيانات تعطي وصفا ً سليما ً لحالة اإلسكان وتعترب أساسا ً مناسبا ً
لوضع برامج اإلسكان إال ّ عن طريق التعرف عىل أماكن السكن هذه.
 406-2وأما وحدات العد املبارشة الثانية فهي األرس املعيشية التي تشغل أماكن السكن.
ومن املفيد جمع معلومات من كل أرسة معيشية عن رب األرسة أو الشخص اآلخر املرجع فيها
والوضع القانوني لحيازة الوحدة السكنية وغري ذلك من الخصائص ذات الصلة.
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 407-2ووحدات العد األخرية هي األفراد أو أعضاء األرس املعيشية .ويجري جمع بيانات
عن خصائص كل فرد يف تعداد السكان ،وهذا ما يتناوله الفصل السادس.
 408-2وقد أُعدت القائمة الواردة أدناه عىل أساس الخربة املتجمعة عامليا ً وإقليميا ً عىل

مدى العقود القريبة املاضية .واملواضيع الواردة يف القائمة هي املواضيع التي يوجد حولها اتفاق
عام من حيث أهميتها وجدواها فيما يتعلق بقياس وتقييم أحوال السكن ووضع برامج اإلسكان:
وتشري إحدى الدراسات عن الخربات يف مجال تعدادات املساكن إىل أن من املجدي جمع معلومات
عن هذه املواضيع من خالل تعداد املساكن .أما املواضيع التي يمكن أن تسبب صعوبات أو
تتطلب وقتا ً طويالً يف السؤال والحصول عىل إجابة فمن األفضل استقصاؤها عن طريق مسح
بالعينة ملجموعات أماكن السكن.
 409-2واملواضيع األساسية هي املواضيع ذات االهتمام املشرتك والقيمة للبلدان أو
املناطق كما أن لها أهميتها يف التمكني من مقارنة اإلحصاءات بشكل شامل عىل املستوى الدويل.
أما املواضيع اإلضافية فهي املواضيع التي تدعو الحاجة إىل جمعها من أجل تحضري الجداول
التي تناسب احتياجات معظم املستعملني (يشار إليها أيضا ً باعتبارها “املجموعة املثىل من
جداول التعداد”).

 410-2وينبغي التأكيد عىل أن املواضيع أو املتغريات الواردة هنا بشأن املساكن هي
ألغراض التبويب وإخراج النواتج ،ألن هذا هو التوجه العام لهذه اإلرشادات .أما املواضيع املتعلقة
بجمع البيانات فتتناولها أجزاء أخرى من مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،كما
تتناولها أدلة أخرى صادرة عن األمم املتحدة.
الجدول 2
مفتاح العالمات:

مواضيع تعداد المساكن ّ
مرتبة حسب وحدة العد

 مواضيع أساسية
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 مواضيع أساسية مشتقة
 مواضيع إضافية

الوحدات
السكنية

أماكن السكن
الجماعية
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حالة اإلشغال



4

نوع امللكية
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عدد الغرف
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عدد غرف النوم
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املساحة األرضية املستغلة
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شبكة إمداد املياه
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مياه الرشب  -املصدر الرئييس
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الرصف الصحي
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مرافق االغتسال
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الوقود املستعمل يف الطبخ
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اإلضاءة و/أو الكهرباء  -النوع
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ترصيف النفايات الصلبة -النوع الرئييس
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التدفئة – النوع والوقود املستعمل





18

املاء الساخن  -هل هو موجود





19

غاز األنابيب  -هل هو موجود





20

استعماالت وحدة السكن





21

اإلشغال بأرسة معيشية أو أكثر





22

عدد الشاغلني



23

نوع املبنى






24

مواد البناء املستخدمة يف الحوائط الخارجية





25

سنة التشييد أو فرتة التشييد





26

عدد املساكن يف املبنى





27

مواد البناء املستعملة يف األرضيات والسقوف





28

وجود مصعد





29

مبنى املزرعة





30

حالة الصيانة





31

عمر رب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر
املرجع فيها – نوع الجنس



32

نوع الحيازة



33

تكاليف اإليجار أو تكاليف املالك الذي يشغل
املسكن)



34

مؤثث/غري مؤثث

35

وجود أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت



36

السيارات – عددها



37

وجود األجهزة املنزلية املعمرة



38

املساحة الخارجية املتاحة







جيم  -تعاريف المواضيع ومواصفاتها
 411-2ترد التعاريف املوىص بها يف الفقرات  412-2إىل  553-2أدناه .ومن املهم أن
ترفق ببيانات التعداد التعاريف املستخدمة يف تنفيذ التعداد .ومن املهم أيضا ً بيان أي تغيريات
حدثت يف التعاريف منذ التعداد السابق ،وإذا أمكن بيان تقديرات آثار تلك التغيريات عىل البيانات.
فبهذه الطريقة ال يخلط املستعملون بني التغيريات الحادثة مع مرور الوقت والزيادات أو النقص
الناتجة عن تغري التعاريف.
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 - 1أماكن السكن  -نوعها (موضوع أساسي)

الجداول املوىص بها :م  - 1 -ص ،و م  - 18 -ص
(أ)

تعريف أماكن السكن
 412-2أماكن السكن هي أماكن منفصلة هيكليا ً ومستقلة للمعيشة .وقد تكون:
(أ) مشيّدة أو مبنية أو محولة أو ّ
مركبة من أجل السكن اآلدمي ،برشط أال ّ تكون
مستعملة كليا ً ألغراض أخرى يف وقت التعداد ،ويف حالة الوحدات السكنية غري
التقليدية وأماكن السكن الجماعية يشرتط أن تكون مشغولة يف وقت التعداد؛
(ب) أو تكون مستعملة فعالً للسكن اآلدمي يف وقت التعداد وإن لم تكن مقصودة لهذا
الغرض.

 413-2ويجب أن تكون هناك تعليمات يفهم منها بوضوح مرحلة اإلكمال الالزمة
إلدراج أماكن السـكن يف تعداد املساكن .ويمكن إدراجها يف تعداد املساكن بمجرد بدء التشييد
أو يف مراحل مختلفة من التشييد أو عند إكمال التشييد .أما أماكن السـكن التي يجري هدمها أو
هي قيد الهدم فتستبعد يف العادة .وينبغي أن يكون النظام املستخدم متسقا ً مع النظام املستخدم
يف إحصاءات املساكن الجارية وأن يتفادى العد املزدوج إذا كانت إحصاءات التشييد تستخدم
لتحديث بيانات التعداد .ومن الرضوري وجود تعليمات خاصة بشأن “املساكن األساسية” يف
البلدان التي توجد فيها مثل تلك املساكن يف املراحل األوىل من تشييد املبنى.

(ب) تصنيف أماكن السكن
 414-2أماكن السكن هي إما وحدات سكنية أو أماكن سكن جماعية .وبشكل عادي
فإن جمع معلومات عن الوحدات السكنية يعترب الغرض األول من تعداد املساكن ألن غالبية
السكان يعيشون يف وحدات سكنية بشكل دائم ،ثم إن الوحدات السكنية مقصود بها أن تسكن،
أو هي مسكونة بالفعل ،من أرس معيشية ،وأن برامج وسياسات اإلسكان تهتم أساسا ً بتوفري
أماكن سكن لألرس املعيشية .ومع ذلك فهناك أنواع معينة من “أماكن السكن الجماعية” لها
أهميتها فيما يتعلق باألحوال السكانية لألرس املعيشية ،ومنها الفنادق وأماكن تأجري الغرف
وال ُن ُزل واملخيمات التي تشغلها األرس املعيشية .وينبغي تصنيف الوحدات السكنية بشكل يميز
عىل األقل بني املساكن االعتيادية التقليدية وغريها من أنواع الوحدات السكنية .ومن املهم التأكيد
عىل أنه ال يمكن إجراء تحليل له مغزى ألحوال السكن عىل أساس بيانات تعداد املساكن إال ّ يف
وجود تصنيف مناسب ألماكن السكن.
 415-2والتصنيف الوارد أدناه (انظر أيضا ً الشكل  )7ونظام الرتميز ذو األعداد الثالثة

جرى تصميمهما لتجميع الوحدات السكنية وأماكن السكن الجماعية ذات الخصائص اإلنشائية
املشرتكة ،يف فئات عريضة .ويوفر توزيع شاغيل املساكن (أو السكان) إىل فئات مختلفة معلومات
قيِّمة عن أماكن اإلقامة املتاحة يف وقت التعداد ،كما أن التصنيف يوفر أساسا ً مفيدا ً لرتتيب
الطبقات يف دراسات استقصائية بالعينة .ويمكن تقسيم أماكن السكن إىل الفئات التالية:
 - 1الوحدات السكنية
 1-1املساكن االعتيادية
 1-1-1بها كل املرافق األساسية
 2-1-1ال توجد بها كل املرافق األساسية
 2-1الوحدات السكنية األخرى
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 1-2-1الوحدات السكنية شبه الدائمة
 2-2-1الوحدات السكنية املتنقلة
 3-2-1الوحدات السكنية العشوائية
 4-2-1الوحدات السكنية يف املباني الدائمة غري املع ّدة للسكن اآلدمي
 5-2-1األماكن األخرى غري املع ّدة للسكن اآلدمي
 - 2أماكن السكن الجماعية
 1-2الفنادق وبيوت تأجري الغرف وغريها من أماكن اإلقامة
الشكل 7

تصنيف أماكن السكن
أماكن السكن

الوحدات السكنية

املساكن
االعتيادية

الوحدات
السكنية األخرى

بها جميع املرافق
األساسية

الوحدات السكنية
شبه الدائمة

ال توجد بها جميع
املرافق األساسية

الوحدات السكنية
املتنقلة
الوحدات السكنية
غري الرسمية

أماكن السكن الجماعية

الفنادق
وبيوت تأجري
الغرف وغريها من
أماكن اإلقامة

املؤسسات

املستشفيات
املؤسسات
اإلصالحية
املؤسسات
العسكرية
املؤسسات
الدينية
بيوت التقاعد
وبيوت كبار
السن
بيوت الطلبة
مساكن
املوظفني
دور األيتام
أخرى

املخيمات
مساكن العمال
املخيمات
العسكرية
مخيمات العمال
مخيمات
مخيمات املرشدين
داخليا ً
مخيمات أخرى

أماكن
سكن جماعية
أخرى
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 2-2املؤسسات
 1-2-2املستشفيات
 2-2-2املؤسسات اإلصالحية (السجون واإلصالحيات)
 3-2-2املؤسسات العسكرية
 4-2-2املؤسسات الدينية (دور الرهبان والكنائس وما إليها)
 5-2-2بيوت التقاعد ،بيوت كبار السن
 6-2-2بيوت الطلبة وما شابهها
 7-2-2مساكن املوظفني (كال ُن ُزل وبيوت املمرضات)
 8-2-2دور األيتام
 9-2-2أماكن سكن جماعية أخرى
 3-2املخيمات ومساكن العمال
 1-3-2املخيمات العسكرية
 2-3-2مخيمات العمال
 3-3-2مخيمات الالجئني
 4-3-2مخيمات املرشدين داخليا ً
 5-3-2مخيمات أخرى
 4-2أماكن سكن جماعية أخرى.

 416-2وليست كل الفئات املذكورة أعاله ذات أهمية يف جميع الظروف ،فعىل سبيل
املثال يمكن يف بعض البلدان أالّ تكون هناك حاجة إىل اإلبالغ عن بعض من هذه الفئات بشكل
مستقل ،بينما قد تدعو الحاجة يف بلدان أخرى إىل تقسيم بعض هذه الفئات .إال ّ أن بعض الفئات
لها أهمية خاصة يف تقدير حالة اإلسكان وينبغي تمييزها حتى عند استخدام تصنيف مبسط.
ومع ذلك فيجب التمييز بشكل خاص بني الوحدات السكنية املعتادة والوحدات غري الرسمية.

(ج) تعريف كل نوع من أماكن السكن
 417-2يرد فيما ييل وصف للفئات املذكورة يف الفقرة .415-2

-1
99

مع أن الوحدة السكنية معدة لسكن
أرسة معيشية واحدة فقد تكون
مسكونة يف وقت التعداد بأكثر من
أرسة معيشية أو بجزء من أرسة
معيشية.

الوحدات السكنية

 418-2الوحدة السكنية هي مكان مستقل ومنفصل للسكن معد إلقامة أرسة معيشية
واحدة  ،99أو وحدة سكنية غري مع ّدة للسكن ولكنها مشغولة كمسكن ألرسة معيشية وقت التعداد.
وقد تكون الوحدة السـكنية مشغولة أو خالية ،وقد تكون وحدة سكنية غري تقليدية مسكونة
أو أي مكان آخر مسكونا ً كمسكن ألرسة معيشية يف وقت التعداد .وتشمل هذه الفئة مساكن من
مختلف املستويات من حيث الدوام واملقبولية ،ولذلك فهي تحتاج إىل مزيد من التصنيف من أجل
الخروج بتقدير مفيد ألحوال السكن.
 419-2واملالمح األساسية للوحدة السكنية هي االنفصال واالستقاللية .واملكان املقفل
يمكن اعتباره منفصـالً إذا كان محاطا ً بجدران أو أسوار أو ما إىل ذلك ،ومغطى بسقف بحيث
يستطيع فيه فرد أو مجموعة أفراد أن يعزلوا أنفسهم عن األفراد اآلخرين يف املجتمع من أجل
النوم أو تحضري وجباتهم أو تناول طعامهم ،ويحمون أنفسهم من ظروف الطقس والبيئة.
وتعترب هذه الوحدة مسـتقلة إذا كان لها منفذ مبارش إىل الشـارع أو من درج مشرتك أو ممر
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أو طرقة أو حديقة ،أي أن شاغيل الوحدة السكنية يستطيعون الدخول إليها والخروج منها دون
املرور من خالل أماكن تعود إىل أشخاص آخرين.
 420-2والغرف املتصلة ذات املدخل املستقل ،وكذلك الغرف املنفصلة للسكن التي من
الواضح أنها ُبنِيت أو أعيد بناؤها أو تم تحويلها لالستعمال كجزء من مكان السكن تعترب يف العد
جزءًا من مكان السكن .ومن ثم فإن مكان السكن قد يحتوي عىل غرف أو مجموعات من الغرف
ذات مداخل مستقلة وقد يكون مبنى مستقالً.
 421-2ويالحظ أن الوحدات السكنية املوجودة يف نفس موقع مبنى يحتوى عىل مؤسسة
أو مخيم أو ما إىل ذلك ينبغي أن تع ّرف بشكل منفصل وتعد باعتبارها وحدات سكنية .وعىل
سبيل املثال إذا وجد ضمن مباني املستشفى بيت منفصل ومستقل معد لسكن املدير وأرسته،
فينبغي ع ّد هذا املنزل باعتباره وحدة سكنية .وعىل نفس األساس تعترب الشقق املستقلة املوجودة
داخل مباني الفنادق وحدات سكنية إذا كان لها منفذ مبارش إىل الشارع أو إىل مكان عام داخل
املبنى .وينبغي تحديد الحاالت املشابهة ووصفها يف التعليمات املقدمة إىل الع َّدادين.

1-1

املساكن االعتيادية

 422-2املسكن االعتيادي هو عبارة عن غرفة ،أو مجموعة من الغرف ،وملحقاتها،
موجودة يف مبنى دائم أو كجزء منفصـل هيكليا ً من املبنى ،وهو معد ،من الطريقة التي بني
بها أو أعيد بناؤه أو حوِّل بها ،لسكن أرسة معيشية واحدة وليس مستعمالً كليا ً يف وقت التعداد
ألغراض أخرى .ويجب أن يكون له منفذ مستقل إىل الشارع (مبارش أو عن طريق حديقة أو
أرض فضاء) أو إىل حيز مشرتك يف داخل املبنى (كدرج أو ممر أو طرقة أو ما إىل ذلك) .ومن ثم
فهناك أربعة مالمح أساسية للمسكن االعتيادي:
(أ) غرفة أو مجموعة غرف؛
(ب) تقع في مبنى دائم؛
(ج) لها منفذ منفصل إلى الشارع أو إلى حيز مشترك؛
(د) معدة لشغل أسرة واحدة.
 423-2ومن أمثلة املساكن االعتيادية :املنازل والشقق واألجنحة وما إليها .ومع أن
املسكن االعتيادي هو وحدة سكنية معدة ،أي مبنية أو محولة ،من أجل سكن أرسة واحدة،
فقد يكون يف وقت التعداد خاليا ً أو مشغوال ً بأرسة واحدة أو أكثر .ومن املالحظ أن مصطلحات
املسكن والوحدة السكنية وبيت السكن ووحدة اإلقامة السكنية ومنزل األرسة واملنزل والبيت
وما شابه ذلك هي مصطلحات تستخدم لإلشارة إىل الوحدة السكنية من أي نوع دون تمييز
بينها .إال ّ أن مدلول “املسكن” هنا مقصور عىل الوحدة السكنية املوجودة يف مبنى دائم ومع ّدة
لسكن أرسة واحدة.
 424-2ومفهوم املبنى الدائم هو هيكل ليس معدا ً للنقل ويتوقع بقاؤه واستقراره ملدة
 15سنة أو أكثر ،حسب تعريف كل بلد ملفهوم الدوام .ومن املسلَّم به أن معيار الدوام يصعب

عىل العدادين يف التعداد تطبيقه ،وأن تكييفه مع الظروف املحلية يتطلب دراسات وتجارب تقوم
بها املكاتب الوطنية فيما يتعلق بأهمية مواد البناء وطرق البناء .وقد يكون من األنسب يف بعض
البلدان تطبيق معيار مواد البناء أو طرق البناء مبارشة من أجل تقرير ما إذا كان املبنى الذي
يحتوي عىل وحدات سكنية هو مبنى دائم ،بدال ً من اتخاذ مدة زمنية كمعيار.
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 1-1-1مسكن اعتيادي – به جميع املرافق األساسية
 425-2املقصود باملسكن االعتيادي الذي به جميع املرافق األساسية هو وحدة تلبي جميع
احتياجات األرسة املعيشية يف داخلها ،مثل الحماية من العنارص الخارجية ،والطبخ ،والحفاظ عىل
الصحة الشخصية ،وما إىل ذلك .ومن ثم ينبغي من أجل تصنيف املسكن ضمن هذه الفئة أن تتوافر
فيه املرافق التالية إضافة إىل املرافق األربعة األساسية التي سبق وصفها يف الفقرة :422 - 2
(أ) تصل مياه األنابيب إلى داخل المسكن؛
(ب) وجود مرحاض داخل المسكن؛
(ج) وجود حمام ثابت أو دش داخل المسكن؛
(د) وجود مطبخ أو مكان للطبخ داخل المسكن.

 2-1-1مسكن اعتيادي – ال توجد به كل املرافق األساسية
 426-2املساكن االعتيادية التي تدخل يف هذه الفئة هي املساكن التي لها املالمح
األساسية للمساكن االعتيادية (انظر الفقرة  )422 - 2وتوجد بها بعض املرافق األساسية
املذكورة يف الفقرة  ،425 - 2ولكن ليست كلها .فهي إذا ً مبنى دائم أو جزء من مبنى دائم ،أو هي
غرفة أو مجموعة غرف يف مبنى دائم ولكن ال توجد فيها بعض أو جميع مرافق املسكن االعتيادي
مثل املطبخ أو الحمام الثابت أو الدش أو توصيالت املياه أو املرحاض .ويوجد يف عدد من البلدان
أو املناطق نسبة معينة من أرصدة املساكن تشتمل عىل هذا النوع من املساكن التي تحتوي عىل
بعض املرافق األساسية ولكن ليس كلها.
 427-2ومع تزايد الحرضنة نشأت الحاجة إىل بناء وحدات سكنية بتكلفة رخيصة يف
مبان تحتوي عىل عدد من الغرف
حدود املدن .وتتألف هذه الوحدات السكنية يف معظم الحاالت من ٍ
املنفصلة يشرتك شاغلوها يف بعض أو جميع املرافق (االغتسال أو استعمال املرحاض أو املطبخ).
وهذه الوحدات ال تستويف جميع معايري املسكن االعتيادي الذي به جميع املرافق األساسية داخل
املسكن ،خاصة من ناحية الحفاظ عىل معايري الصحة الشخصية وعىل الخصوصية .وتعرف هذه
الوحدات يف أمريكا الالتينية عىل سبيل املثال باسم “أبراج الحمام”.

 2-1وحدات سكنية أخرى
 1-2-1وحدات سكنية شبه دائمة
 428-2يشري مصطلح “الوحدة السكنية شبه الدائمة” إىل بناء ال يتوقع أن يدوم ،بسبب
طريقة تشييده ،لفرتة زمنية مماثلة للمسكن االعتيادي ،ولكن له بعض املالمح األساسية واملرافق
األساسية التي للمسكن االعتيادي .وكما بيّنا سابقاً ،ينبغي تحديد الدوام عىل أساس املعايري
واملمارسات الوطنية .وقد يكون عدد الوحدات من هذا النوع يف بعض البلدان وبعض املناطق
كبرياً .وال ينبغي الخلط بني املساكن شبه الدائمة والوحدات السكنية غري الرسمية.
 429-2فعىل سبيل املثال تعرض يف بعض البلدان مساكن “أوّلية” أو “نواة” يتوقع أن
يشيَّد حولها منازل مع مرور الوقت ،كجزء من برنامج اإلسكان .ويف بلدان أخرى يتكون قطاع
كبري من رصيد املساكن من مساكن مشيّدة من مواد بناء محلية وقد ال تكون يف متانة املساكن
االعتيادية.
 430-2وتحاول كثري من البلدان ذات املوارد الكافية لتلبية طلبات اإلسكان تخفيف
الظروف السـكنية للسكان الذين يعيشون يف مناطق عشـوائية عن طريق تقديم مساكن أوّلية
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أو مساكن نواة .وطبقا ً لهذه الربامج تنقل األرسة املعيشية من املنطقة العشوائية إىل موقع جديد.
والفكرة هي أن تقوم األرس املعيشية تدريجياً ،بمفردها أو بمساعدة من الحكومة ،بإضافة مرافق
إىل وحداتها السكنية النواة إىل أن تستطيع ترك أكواخها نهائياً.
 431-2وقد ال يكون املسـكن األوّيل أكثر من وحدة صـحية تحتوي عىل حمام
ِّ
تشكل يف النهاية املسكن
ومرحاض ،تضاف إليها يف مرحلة الحقة العنارص األخرى التي
املكتمل .وهذه الوحدات ال تدخل يف تعريف املسكن االعتيادي .ومع ذلك ،فمع أن من الواضح
أن األرسة املعيشية ال تزال تشغل مأواها األصيل (الذي يمكن أن يصنف باعتباره “وحدة
سكنية عشوائية”) فإن وضعها من ناحية اإلسكان يمثل تحسنا ً كبريا ً بالنسبة لألرس املعيشية
التي ال تزال تسكن املستقطنات ،ويمثل توفري املسكن األوّيل لها خطوة هامة نحو التخفيف من
حدة النقص يف املساكن.
 432-2واملشكلة إذا ً هي يف أن تبني اإلحصاءات التحسينات التي جلبتها الربامج التي

من شاكلة الربامج املوصوفة أعاله دون تشويه البيانات التي تشري إىل املساكن االعتيادية التامة
اإلنشاء .لذلك يوىص بع ّد املساكن األوّلية باعتبارها مساكن يف التعداد إذا اكتملت فيها غرفة
واحدة عىل األقل  100إضافة إىل املرافق الصحية وتسجيل املساكن التي لم تصل إىل تلك املرحلة من
اإلنجاز باعتبارها مساكن أوّلية .وينبغي وضع ترتيبات تيرس الربط أثناء عملية تجهيز البيانات
بني املرافق املوجودة يف املساكن األوّلية وبني األرس املعيشية التي أنشئت الستعمالها.
 433-2وهناك بلدان ومناطق أخرى قام فيها السكان مع مرور الزمن بإنشاء وحدات
سكنية اعتيادية ونمطية ال توجد بها خصائص املساكن االعتيادية ولكنها تعترب بشكل ما مناسبة
من حيث الطقس والتقاليد .وهذا هو الحال بصفة خاصة يف كثري من املناطق الريفية االستوائية
واملدارية حيث تبنى الوحدات السكنية من مواد أوّلية متاحة محليا ً مثل أعواد الخيزران أو سعف
النخيل أو القش أو مواد أخرى مشابهة .ولهذه املساكن عادة جدران من الطني وأسقف من
القش وما إليه ،وال يتوقع لها الدوام إالّ لفرتة محدودة من الزمن (من أشهر معدودة إىل سنوات
قليلة) رغم أنها قد تستمر يف بعض األحيان إىل فرتات أطول من ذلك .والقصد من إيراد هذه الفئة
هو شمول الوحدات السكنية النمطية والتقليدية يف كثري من املناطق الريفية االستوائية واملدارية.
ويطلق عىل هذه الوحدات مسميات محلية مختلفة ،منها عىل سبيل املثال ،الكبائن والعشش
واألخصاص (أمريكا الالتينية) وما إىل ذلك من مسميات.

 2-2-1الوحدات السكنية املتنقلة
 434-2الوحدة السكنية املتنقلة هي أي نوع من أماكن السكن التي تصنع بطريقة
ِّ
تمكن من نقلها (مثل الخيمة) أو التي تكون وحدة متنقلة (مثل السفينة أو القارب أو البيت
العائم أو املركب أو عربة السكة الحديد أو القطرية أو املقطورة أو اليخت ،وما إليها) تكون
مشغولة باعتبارها أماكن سكن يف وقت التعداد .وللعربات املقطورة والخيام التي تستخدم
مساكن دائمة أهمية خاصة يف هذا السياق.
 435-2ومع أن الوحدات السكنية املتنقلة تختلف اختالفا ً كبريا ً عن الوحدات السكنية

األخرى من حيث إنه يمكن تحريكها أو نقلها بسهولة ،فإن إمكانية النقل يف حد ذاتها ليست
بالرضورة مقياسا ً للنوعية .وقد يكون من املفيد يف تقييم أحوال اإلسكان يف البلدان التي توجد
فيها أعداد كبرية من الوحدات املتنقلة ،تصنيف تلك الوحدات تصنيفا ً فرعيا ً إىل خيام وعربات
وقوارب ومقطورات وما إىل ذلك.
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 3-2-1الوحدات السكنية غري الرسمية
 436-2يشري مصطلح “الوحدات السكنية غري الرسمية” إىل الوحدات التي ال تحتوي عىل
كثري من خصائص املسكن التقليدي وتتصف عموما ً بأنها غري صالحة للسكن ،ولكنها تستخدم
لذلك الغرض يف وقت التعداد .ولذلك فإنها ليست بنا ًء دائما ً وال مزودا ً بأي من املرافق األساسية.
وينبغي للبلدان وفق ظروفها الخاصة أن تضع تعليمات تفصيلية للتمييز بني الوحدات السكنية
غري الرسمية والوحدات السكنية شبه املؤقتة.
 437-2وتضم الوحدات السكنية غري الرسمية ثالث مجموعات فرعية هي“ :الوحدات
مبان دائمة غري مع ّدة للسكن” و “أماكن
السكنية العشوائية” و “الوحدات السكنية املوجودة يف
ٍ
أخرى غري مع ّدة للسكن” ،وتتسم هذه الوحدات بأنها إما مآوى مرتجلة منشأة من النفايات وتعترب
عموما ً غري صالحة للسكن (منها عىل سبيل املثال األكواخ يف املستقطنات) أو أماكن غري مع ّدة
للسكن بالرغم من استخدامها لهذا الغرض وقت إجراء التعداد (مخازن الحبوب واملستودعات
واملآوي الطبيعية وما إىل ذلك) .ويف جميع الظروف تقريبا ً فإن أماكن اإلقامة هذه تمثل إسكانا ً
غري مقبول ،وقد يكون من املفيد تجميعها معا ً لتحليل ظروف اإلسكان التي تكتنف السكان
ولتقدير االحتياجات يف مجال اإلسكان .وفيما ييل تعريف كل فئة فرعية.

 1-3-2-1الوحدات السكنية العشوائية
 438-2الوحدة السكنية العشوائية هي مأوى أو بناء مستقل مؤقت أنشئ من النفايات
دون خطة مسبقة لغرض سكن أرسة معيشية ،ويستعمل كمسكن وقت إجراء التعداد .وتتضمن
هذه الفئة األكواخ يف املستقطنات عىل اختالف مسمياتها املحلية كما يف شييل وبريو والربازيل
والعراق أو الهند وباكستان وإندونيسيا وتركيا ،وأي أماكن مشابهة مع ّدة ومستخدمة للسكن
بالرغم من أنها ال تستويف املعايري املقبولة عموما ً للسكن وال يوجد بها كثري من خصائص املساكن
االعتيادية .ويوجد هذا النوع من الوحدات السـكنية يف العادة يف املناطق الحرضية والضواحي،
وال سيما يف أطراف املدن الرئيسية.
 439-2ويوجد تباين واسع يف اإلجراءات واملعايري املستخدمة يف تصنيف تلك الوحدات.
وهناك الكثري من الحاالت الح ّدية ،وينبغي للبلدان أن تتخذ القرارات املناسبة وأن تصدر تعليمات
مفصلة بشأن طريقة ع ّد الوحدات السكنية العشوائية وتصنيفها.
ّ

مبان دائمة
 2-3-2-1الوحدات السكنية املوجودة يف ٍ
غري مع ّدة للسكن

مبان دائمة) لم ُتبن أصالً أو تشيد
 440-2تدخل يف هذه الفئة الوحدات السـكنية (يف
ٍ
أو تحول أو تعد من أجل السكن ولكنها تستعمل فعالً كأماكن سكن يف وقت التعداد .وتشمل هذه
الفئة الوحدات السكنية يف االسطبالت ومخازن الحبوب واملطاحن واملرائب واملستودعات واملكاتب
واألخصاص ،وهلم جرا.
مبان بنيت أصالً كمساكن
 441-2وقد تشمل هذه الفئة أيضا ً وحدات وشاغليها يف
ٍ

ولكنها هجرت فيما بعد وتوقفت جميع الخدمات بسبب تردي أحوالها .وقد توجد هذه املباني
الخربة قائمة عىل أصولها يف املدن الكبرية بصفة خاصة بالرغم من صدور قرارات بهدمها .وهذه
يجب إدخالها يف هذه الفئة إذا كانت مسكونة.
 442-2أما األماكن التي تحولت إىل مساكن وإن كانت مصممة أو مبنية أصالً لغري هذا

الغرض فال تدخل يف هذه الفئة.
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 3-3-2-1أماكن أخرى غري مع ّدة للسكن
مبان
 443-2املقصود بهذه الفئة أماكن املعيشة غري املع ّدة للسكن وغري املوجودة يف
ٍ
دائمة ولكنها تستعمل كأماكن للمعيشة يف وقت التعداد .وتقع ضمن هذه الفئة الكهوف وغريها
من املآوى الطبيعية.

 -2أماكن السكن الجماعي
 444-2تشمل أماكن السكن الجماعي األماكن املنفصلة واملستقلة إنشائيا ً املتخذة
لإلقامة واملع ّدة لسكن مجموعة كبرية من األفراد أو عدة أرس معيشية ،واملشغولة يف وقت التعداد.
وتوجد يف العادة مرافق مشرتكة يف تلك األماكن ،مثل املطبخ واملرحاض أو الحمامات وغرف
املعيشة أو غرف النوم ،ويتقاسمها شاغلو املسكن .ويمكن تصنيفها فرعيا ً إىل فنادق وغرف
لإليجار وغري ذلك من أماكن املبيت ،ومؤسسات ومخيمات.
 445-2وينبغي تحديد الوحدات السكنية املوجودة عىل أرض مؤسسة أو مخيم أو فندق
أو ما إىل ذلك أو يف داخل مباني تلك املرافق ،وع ّدها بشكل منفصل كوحدات سكنية.
 446-2وليس من السهل دائما ً تطبيق معايري موضوعية لتحديد املساكن الجماعية،
ويصعب أحيانا ً عىل العداد البت يف ما إذا كان ينبغي تصنيف أماكن سكن معينة كوحدات سكنية.

وينطبق هذا بصفة خاصة يف حالة املبنى الذي يشغله عدد من األرس املعيشية .وينبغي إعطاء
الع َّدادين تعليمات واضحة بشأن متى ينبغي اعتبار األماكن التي تشغلها مجموعة من الناس
يعيشون معا ً وحدات سكنية ومتى ينبغي اعتبارها مساكن جماعية.

 1-2الفنادق وبيوت تأجري غرف املبيت وغريها من بيوت اإلقامة
 447-2تشمل هذه الفئة املباني الدائمة التي توفر إيوا ًء بأجر ،والتي يزيد عدد املقيمني
فيها عىل خمسة أشخاص .وتدخل ضمن هذه الفئة الفنادق واملوتيالت والفنادق الصغرية وبيوت
اإليواء والبنسيونات واملنازل التي تؤجر غرفا ً للمبيت وما إىل ذلك.

 2-2املؤسسات
مبان دائمة مع ّدة
 448-2تشمل هذه الفئة أي مجموعة من األماكن يف مبنى دائم أو
ٍ
إليواء مجموعات (كبرية عادة) من األشخاص يربطهم هدف عام مشرتك أو اهتمام شخيص
مشرتك .وهذه املجموعة من أماكن السكن تشتمل عادة عىل مرافق مشرتكة معينة يتقاسمها
النزالء (كالحمامات وغرف املعيشة وغرف النوم وما إىل ذلك) .وتدخل يف هذه الفئة املستشفيات
واملخيمات العسـكرية واملدارس الداخلية واألديرة والسـجون وما إليها (انظر الفئات يف الفقرة
.)415-2
 449-2وقد يكون من املفيد ،تبعا ً لظروف البلد ،اشرتاط استعمال املؤسسة كمقر
اإلقامة الرئييس لشخص واحد عىل األقل يف وقت التعداد.

 3-2املخيمات
 450-2املخيمات هي مجموعة من األماكن معدة أصالً إليواء مؤقت ألشخاص لديهم
أنشطة أو مصالح مشرتكة .وتقع ضمن هذه الفئة املعسكرات ومخيمات الالجئني واملخيمات
املنشأة إليواء العاملني يف التعدين أو الزراعة أو األشغال العامة أو أنواع أخرى من النشاط.
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 4-2مساكن أخرى
 451-2هذه فئة أخرية من أماكن السكن قد ال تتفق والتعاريف املدرجة يف الفئات 1-2
إىل  3-2وال ينبغي استخدامها إال ّ إذا كان عدد الوحدات املعنية صغرياً .أما إذا كان عدد الوحدات
كبريا ً فينبغي تخصيص فئات إضافية من أماكن السكن التي لها خصائص متماثلة ولها أهمية
يف تقييم ظروف اإلسكان.
 452-2ويبدو أنه ظهرت يف بعض البلدان أنواع معينة من أماكن السكن تسكن فيها
أكثر من أرسة معيشية استجابة الحتياجات خاصة للسكان ،وأن خصائص هذه األماكن تسمح
للعداد بأن يحددها بسهولة .وقد يكون من املفيد يف هذه البلدان تحديد فئة فرعية منفصلة تضم
أيًّا من هذه األنواع .ومن أمثلة هذه الفئات الفرعية :أماكن السكن املتعددة األرس املعيشية (أماكن
السكن املقصودة لسكن أكثر من أرسة معيشية واحدة) ،وتشتمل عىل املباني واألحواش املعدة
لكي تكون سكنا ً جماعيا ً تقيم فيه عدة أرس معيشية.
 453-2ويف هذا املثال ال توجد مساكن منفصلة ومستقلة تشغل كل منها أرسة معيشية
واحدة ،وإنما تشمل هذه الفئة ترتيبات إسكان تتميز بها بعض البلدان ،مثل البيوت الطويلة
(ساراواك) يف ماليزيا و(الكيبوتس) يف إرسائيل.
 454-2والجدير بالذكر أن أنواع أماكن السكن الواجب إدراجها يف هذه الفئة هي املعدة
ألن تكون مسـكنا ً جماعيا ً لعدة أرس معيشية ،أي أنها مقامة أو مشيدة أو محولة لهذا الغرض،
وال يدرج يف هذه الفئة الوحدات السكنية املعدة لشغل أرسة واحدة ولكنها مشغولة يف وقت
التعداد بأكثر من أرسة معيشية واحدة ،ألن ذلك يجعل من الصعب تحديد األرس املعيشية التي
تعيش يف مسكن واحد (وهو عنرص مهم يف تقدير احتياجات اإلسكان) .ويقرتح يف إجراء التعداد
أن يكون هناك تمييز واضح بني الوحدة السكنية التي تشغلها أكثر من أرسة معيشية واحدة
وأماكن السكن املقامة أو املحولة للسكن الجماعي من ِقبَل عدة أرس معيشية.

 - 2موقع أماكن السكن (موضوع أساسي)

الجداول املوىص بها :م  - 1 -ص ،و م  - 18 -ص

 455-2يرد قدر كبري من املعلومات ذات الصلة بموقع أماكن السكن يف تعريف “املحلَّة” و
“الحرض والريف” .ومن املهم للمهتمني بإجراء تعدادات املساكن دراسة هذه املعلومات ألن املفاهيم
الجغرافية املستخدمة يف إجراء تعداد املساكن لوصف موقع أماكن السكن مهمة للغاية ،سواء لتنفيذ
التعداد أو لتبويب نتائج التعداد يف مرحلة الحقة .وعندما يقرتن تعداد املساكن بتعداد السكان ،أو
يكون شديد الصلة به ،ينبغي إجراء استعراض دقيق لهذه املفاهيم والتنسيق بينها حتى تكون
املناطق الجغرافية التي يتم تحديدها ألغراض إجراء التعدادين ذات فائدة قصوى لكلتا العمليتني.
كاف من التفصيل حتى يتسنى
 456-2وينبغي جمع املعلومات املتعلقة باملوقع بقدر ٍ
تبويب أصغر التقسيمات الفرعية للمناطق الجغرافية املطلوبة يف خطة التبويب .ولتلبية متطلبات
التصنيفات الجغرافية املوىص بها يف الجداول الواردة يف هذا املنشور ينبغي جمع معلومات عما
إذا كانت املساكن موجودة يف مناطق حرضية أو ريفية ،يف التقسيم املدني الرئييس أو يف التقسيم
املدني الفرعي ،وينبغي تحديد اسم املحلَّة يف كل مكان للسكن يقع يف املحلاَّ ت الرئيسية.
 457-2ويف حالة عدم وجود نظام دائم لرتقيم املنازل أو املباني ،تعترب إقامة نظام
واف ملوقع كل مجموعة من أماكن
للرتقيم أمرا ً أساسيا ً ألغراض التعداد حتى يمكن إعطاء
وصف ٍ
ٍ
السكن ،وكذلك الحال إذا لم توجد أسماء أو أرقام واضحة للشوارع ،إذ ينبغي العمل حينئ ٍذ عىل
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إبراز هذه األسماء أو األرقام كواحدة من العمليات السابقة للتعداد .فتحديد األماكن عىل الوجه
املناسب هو األساس لوضع قوائم لضبط التعداد (انظر أيضا ً “إعداد قوائم أماكن السكن واألرس
املعيشية” يف الفقرات  173-1إىل ) 176-1؛ وهي مطلوبة لرصد وضبط عملية العد ولتحديد
أماكن السكن تحسبا ً إلمكانية معاودة زيارتها بعد العد ،ومن أجل إجراء عمليات مسح تقييمية
بعد العد ،وكذلك من أجل إجراء عمليات مسح أخرى الحقة للعد تستخدم التعداد كإطار للمعاينة
أو كنقطة انطالق أخرى .والوضع األمثل هو وجود رقم لكل مبنى أو أي بناء مسكون آخر،
مبان أو منشآت .وعند وضع قوائم ضبط التعداد،
وكذلك لكل مجموعة من أماكن السكن داخل
ٍ
من املعتاد أيضا ً تحديد كل أرسة معيشية يف مكان السكن.
 458-2أما أماكن السكن غري الواقعة يف مناطق بها شوارع منتظمة ،كما هو الحال
يف العشوائيات أو يف بعض األماكن غري املعدة للسكن ،فهذه قد تحتاج إىل ترتيبات خاصة
للتعريف .وملا كان من املتعذر وصف مواقع هذه الوحدات من حيث العنوان الرسمي ،فقد يكون
من الرضوري وصفها من حيث قربها من معلم طبيعي أو صناعي أيًّا كان نوعه أو من املباني
الواقعة يف مناطق يوجد بها عنوان رسمي.
 459-2وتناقش الفقرات التالية مختلف املسميات الجغرافية التي تحدد ،مجتمعة،
موقع أماكن السكن:

(أ) العنوان
 460-2تقع ضمن هذه الفئة املعلومات التي تصف املكان الذي توجد فيه أماكن السكن
وتميزها عن غريها من أماكن السكن يف نفس املحلَّة .وتتضمن هذه املعلومات عادة اسم الشارع
أو رقمه ورقم مكان السكن؛ ويف حالة الشقق يلزم تسجيل رقم املبنى ورقم الشقة.

(ب) املحلَّة

 461-2لتعريف “املحلَّة” انظر الفقرات  78-2إىل  80-2من هذا املجلد.

(ج) الحرض والريف
 462-2لتعريف “الحرض والريف” انظر الفقرات  81-2إىل  84-2من هذا املجلد.

 - 3حالة اإلشغال (موضوع أساسي)

الجدول املوىص به :م  - 4ص
 463-2ينبغي جمع معلومات عن كل مسكن اعتيادي تبينِّ ما إذا كان املسكن مشغوال ً
أو خاليا ً وقت إجراء التعداد .ويف حالة الوحدات الخالية املعدة لإلشغال عىل مدار السنة ،ينبغي
ذكر نوع الخلو (لإليجار أو للبيع وما إىل ذلك) .وال تنطبق حالة اإلشغال إالّ عىل املساكن االعتيادية
ألن جميع األنواع األخرى من أماكن السكن يتعني حكما ً أن تكون مشغولة إلدخالها ضمن نطاق
التعداد.
 464-2وقد ينطوي ع ّد املساكن االعتيادية الخالية عىل صعوبات كبرية ،غري أنه ينبغي
عىل األقل إجراء ع ّد كامل من أجل ضبط عملية العد .ويف كثري من األحيان يبني نوع الخلو الفتة
مكتوب عليها للبيع أو لإليجار .وقد ال يكون من املمكن استقصاء جميع املواضيع الداخلة يف
التعداد بالنسبة للوحدات الخالية ،ويف هذه الحالة ينبغي جمع أكرب قدر من املعلومات ،بما يف ذلك
ما إذا كان املسكن خاليا ً موسميا ً أو غري ذلك.
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 465-2وقد تمثل الوحدات الخالية املعدة لإلشغال املوسمي نسبة ال بأس بها من
مجموع املساكن املوجودة يف املنتجعات ويف املناطق التي ُتستخدم فيها أعداد كبرية من العمال
املوسميني .وربما كان من الرضوري تصنيف هذه الفئة تصنيفا ً منفصالً من أجل إعطاء تفسري
صحيح للمعدل العام للمساكن الخالية وأيضا ً من أجل تقييم حالة اإلسكان يف املنطقة .ويمكن
تمييز هذه الوحدات الخالية تمييزا ً فرعيا ً حسب نوع اإلشغال املقصود ،كأن يكون مثالً بيتا ً
لقضاء العطلة أو مسكنا ً للعمال املوسميني أو غري ذلك.
 466-2وتتوقف مسألة ما إذا كانت أماكن السكن املتغيب شاغلوها عنها بصورة
مؤقتة أو التي يوجد فيها شـاغلوها بصورة مؤقتة ،تسـجَّ ل باعتبارها مشـغولة أو خالية ،عىل
مسـألة ما إذا كان التعداد يجري عىل أساس نظري أو فعيل .ويف الحالتني يبدو أن من املفيد
تمييز املساكن االعتيادية التي تستخدم كمسكن ثان .ويتسم ذلك بأهمية خاصة إذا كان املسكن
الثاني تختلف خصائصه اختالفا ً جوهريا ً عن املسكن األول ،كما هو الحال مثالً حني تنتقل األرس
مبان بدائية يف
املعيشية الزراعية يف مواسم معينة من السنة من مساكنها الدائمة يف القرية إىل
ٍ
الحيازات الزراعية .وفيما ييل التصنيف املوىص به لحالة اإلشغال بالنسبة للمساكن االعتيادية:
 -1مشغولة
 -2خالية
 1-2خالية بصفة موسمية
 1-1-2بيت لإلجازة
 2-1-2مقر للعمال املوسميني
 3-1-2ألغراض أخرى
 2-2خالية بصفة غري موسمية
 1-2-2مقر إقامة ثانوي
 2-2-2لإليجار
 3-2-2للبيع
 4-2-2قيد الهدم
 5-2-2ألغراض أخرى

 - 4الملكية – نوعها (موضوع أساسي)

الجدول املوىص به :م  - 5ص
 467-2هذا املوضوع يتعلق بنوع ملكية الوحدة السكنية ذاتها وليس ملكية األرض
املقامة عليها .ويجب عدم الخلط بني امللكية والحيازة .وينبغي جمع معلومات عما ييل:
(أ) ما إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للقطاع العام (الحكومة المركزية أو الحكومة
المحلية أو شركات عامة)؛
(ب) ما إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة ملكية خاصة (تملكها أسرة معيشية أو شركة
خاصة أو جمعية تعاونية أو جمعية إسكان أو ما إلى ذلك) .وأحيانا ً يجري التوسع
في هذه المسألة لبيان ما إذا كانت الوحدة السكنية مدفوعا ً ثمنها بالكامل أو أنها
مشتراة بالتقسيط أو بالرهن .أما تقسيم الوحدة السكنية حسب نوع الملكية فهو
كالتالي:
 -1يشغلها املالك
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 -2ال يشغلها املالك
 1-2ملكية عامة
 2-2ملكية خاصة
 3-2ملكية مجتمعية
 4-2ملكية تعاونية
 5-2ملكية أخرى.

 468-2وتعرف الوحدة السكنية بأنها يشغلها املالك إذا كانت مستعملة كليا ً أو جزئيا ً
لسكن املالك .ومن حيث املبدأ ،إذا كان يجري رشاء الوحدة السكنية بالتقسيط أو بالرهن وفقا ً

للنظام القانوني الوطني واملمارسات الوطنية فينبغي عدها باعتبارها مملوكة .وينبغي أن تشمل
التعليمات الرتتيبات األخرى مثل الوحدات السكنية يف التعاونيات وجمعيات اإلسكان وما إىل ذلك.

 469-2وينبغي تصنيف املعلومات الخاصة بامللكية ،كحد أدنى ،إىل فئتني رئيسيتني
هما“ :ملكية خاصة” و“نوع آخر من امللكية” .وقد يكون من املفيد ،حسب أنواع امللكية السائدة
يف البلد وأهميتها من ناحية ظروف اإلسكان ووضع برامج السكن ،تقسيم فئة “نوع آخر من
امللكية” حسب ما ينطبق عليها من أمثلة الفئات الفرعية املبينة .وينبغي أن تكون الفئات املستعملة
مطابقة للفئات املستخدمة يف نظام الحسابات القومية يف البلد ،ووفقا ً للتوصيات الواردة يف نظام
الحسابات القومية .101 1993
 470-2وقد لوحظ أثناء جمع املعلومات عن نوع امللكية يف التعدادات العامة أن بعض
شاغيل الوحدات السكنية قد ال يعرفون من هو املالك ،وقد يكون املالك أو ممثلوه خارج منطقة
الع ّد .ثم إن هناك حاالت كثرية ح ّدية وحاالت من امللكية املختلطة ،مما يجعل من املتعذر تغطية
املوضوع يف الع ّد عىل مستوى البلد .وهذا فعالً من املواضيع التي يمكن جمع معلومات أكثر دقة
عنها من خالل مسح للمساكن.
 471-2ويف البلدان التي يوجد فيها كمية كبرية من املساكن التي يتيحها أصحاب
العمل ،قد يكون من املفيد إدخال فئات فرعية مثل “مقدمة من صاحب العمل” و “غري مقدمة
من صاحب العمل” تحت فئة “ملكية خاصة” (أو ملكية عامة إذا كان صاحب العمل هو وحدة
من وحدات القطاع العام) .ومن املهم معرفة هذه املعلومات من وجهة نظر تقييم أثر فقدان
العمل ،من أجل قياس حجم السكان الذين يؤدي فقدانهم للعمل إىل فقدان مساكنهم أيضاً.

 - 5عدد الغرف (موضوع أساسي)

الجدول املوىص به :م  - 6ص
 472-2تعرَّف الغرفة بأنها حيز يف وحدة سكنية أو مكان آخر للسكن ،محاط بجدران
تمتد من األرضية إىل السقف أو السطح ،ويصل ارتفاعها إىل مرتين عىل األقل ،وتسمح مساحتها
بوضع رسير لشخص بالغ ،أي ال تقل مساحتها عن أربعة أمتار مربعة .لذلك يشمل املجموع
الكيل لعدد الغرف غرف النوم وغرف الطعام وغرف املعيشة واملكاتب وال ِعلّيَّات الصالحة للسكن
وغرف الخدم واملطابخ والغرف املستخدمة ألغراض مهنية أو تجارية واملساحات األخرى
املنفصلة املستخدمة أو املعتزم استخدامها ألغراض السكن ،إذا كانت تستويف املعايري الخاصة
بالجدران واملساحة األرضية .وال يدخل يف عدد الغرف الطرقات والرشفات واملمرات وغرف
الحمام واملراحيض ،حتى لو انطبقت عليها املعايري املذكورة .ويمكن جمع معلومات منفصلة
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ألغراض خاصة بالبلد بشأن األماكن التي تقل مساحتها عن أربعة أمتار مربعة والتي تتفق مع
الجوانب األخرى لتعريف الغرفة إذا اعترب أن عددها يربر هذا اإلجراء.
 473-2وينبغي عد الغرف املستخدمة عىل سبيل الحرص ألغراض األعمال التجارية
أو املهنية بشكل منفصل ،ألن من املرغوب إدراجها عند حساب عدد الغرف يف املسكن ولكنها
تستبعد عند حساب عدد األفراد يف كل غرفة .ويفيد هذا اإلجراء يف دراسة معدالت الكثافة حسب
عدد الغرف املهيأة ألغراض املعيشة بالنسبة لعدد شاغيل املسكن .ويف كل األحوال ينبغي أن يبني
كل بلد األسلوب الذي يتبعه.
 474-2ويوىص بإدراج املطابخ يف ِعداد الغرف إذا كانت تنطبق عليها رشوط الجدران
واملساحة األرضية .أما املطابخ ذات املساحة التي تقل عن أربعة أمتار مربعة أو ذات الخصائص
التي ال تؤهلها للعد كغرفة فيجب استبعادها .وقد ترغب البلدان ،ألغراضها الخاصة ،يف تحديد
املطابخ وعدها يف فئة منفصلة من أجل تحليلها فيما يتعلق بالحجم وأغراض االستعمال ،ويف
النظر بشكل منفصل يف املطابخ التي تستعمل حرصيا ً ألغراض الطبخ.

 - 6عدد غرف النوم
 475-2يجري يف عدد من التعدادات الوطنية ،إضافة إىل حرص عدد الغرف ،جمع
معلومات عن عدد غرف النوم يف الوحدة السكنية ،وهي وحدة العد لهذا املوضوع .وتعرف غرفة
النوم بأنها غرفة مزودة برسير وتستخدم للراحة الليلية.

 - 7مساحة األرضية المستغلة
 476-2يتعلق هذا املوضوع بمساحة األرضية املستغلة يف الوحدات السكنية ،أي املساحة
األرضـية التي تقاس داخل الجدران الخارجيـة للوحدات السـكنية باسـتثناء األقبـية وال ِعلّيَّات غري
الصالحة للسكن .ويف املباني التي تحتوي عىل أماكن سكنية متعددة تستبعد جميع املساحات املشرتكة.
وينبغي أن يكون النهج املتبع يف الوحدات السكنية مختلفا ً عنه يف أماكن السكن الجماعية.
 477-2وبالنسبة ألماكن السكن الجماعية ،من املفيد أكثر جمع معلومات عن مساحة
األرضية املستغلة لكل شاغل يف مجموعة املساكن الجماعية .وتستخلص هذه البيانات بقسمة
مجموع مساحة األرضية املستغلة عىل عدد الشاغلني الذين يعيشون عليها.
 478-2وربما يتبني أن هناك صعوبة يف جمع معلومات عن مساحة األرضية املتاحة لشاغيل
الوحدات السكنية؛ إذ ربما ال يعرف السكان املساحة الدقيقة أو حتى التقريبية للوحدة السكنية التي
يشغلونها؛ كما أن تدريب الع َّدادين عىل حساب املساحة األرضية قد يكون صعبا ً ومكلفا ً وال يؤدي
إىل نتائج دقيقة .ويف هذا السياق ،ومع مراعاة أهمية املعلومات املطلوبة ،ينبغي للبلدان أن تأخذ يف
االعتبار وضع تعليمات مفصلة بشأن اإلجراءات السليمة التي يتعني اتباعها لتقدير هذه البيانات
(كأن يطلب مثالً ّ
االطالع عىل املعلومات عن املساحة األرضية من الوثائق الرسمية املوجودة لدى
الساكن ،مثل عقد اإليجار أو سند امللكية ،املفرتض فيهما وجود هذه املعلومات).

 - 8شبكة إمداد المياه (موضوع أساسي)

الجدول املوىص به :م  - 7ص
 479-2املعلومات األساسية املطلوب الحصول عليها يف التعداد هي معرفة ما إذا كانت
الوحدات السكنية مزودة بأنابيب لنقل املياه أم ال ،أي ما إذا كانت املياه املزودة بها الوحدة السكنية
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هي مياه أنابيب موصولة بشبكة مياه محلية أو مياه أنابيب موصولة بتجهيزات خاصة مثل
خزانات الضغط أو املضخات .ووحدة العد لهذا املوضوع هي الوحدة السكنية .ومن الرضوري
أيضا ً معرفة ما إذا كانت الوحدة مزودة بصنبور للمياه يف داخلها أم ال وما إذا كان يوجد صنبور
للمياه عىل مسافة معينة من مدخل املسكن .واملسافة املوىص بها هي  200مرت بافرتاض أن
املياه املوجودة عىل هذه املسافة ّ
تمكن شاغل الوحدة السكنية من الحصول عىل املياه الحتياجات
األرسة املعيشية دون مشقة كبرية .ومن املهم أيضا ً جمع املعلومات عن مصدر املياه املتاح لألرس
املعيشية إضافة إىل موقع صنبور املياه بالنسبة للوحدة السكنية .لذلك يوىص بالتصنيف التايل
للوحدة السكنية حسب نظام تزويد املياه:
 -1مياه منقولة بأنابيب داخل الوحدة السكنية
 1-1من شبكة املياه املحلية
 2-1من مصدر خاص
 -2مياه منقولة بأنابيب تقع خارج الوحدة السكنية ولكن يف حدود مسافة  200مرت
 1-2من شبكة املياه املحلية

 1-1-2لالستخدام الخاص حرصا ً
 2-1-2لالستخدام املشرتك

 2-2من مصدر خاص

 1-2-2لالستخدام الخاص حرصا ً
 2-2-2لالستخدام املشرتك

 - 3مصادر مياه أخرى (لالطالع عىل مزيد من التفاصيل انظر الفئة  3يف التصنيف الوارد يف
الفقرة .)484-2

 480-2وشبكة املياه املحلية هي شبكة تخضع لتفتيش ومراقبة من السلطات العامة.
وعادة ما تقوم هيئة عامة بتشغيل هذه الشبكات ،ولكن يف بعض الحاالت تديرها مؤسسة تعاونية
أو خاصة.
 481-2وبالنسـبة ألماكن السـكن الجماعيـة قد يكون من املفيد جمع معلومات عن
توفر املياه عن طريق األنابيب الستعمال الشاغلني .وهذه املساكن مجهزة عادة بمرافق متعددة
الستخدام مجموعات كبرية ،ويفيد جمع املعلومات عن شبكة إمدادات املياه بالنسبة لعدد الشاغلني
يف تحليل ظروف اإلسكان .وموضوع شبكة تزويد املياه يف أماكن السكن الجماعية هو موضوع
إضايف.
 482-2وأهم معلومة من الناحية الصحية هي معرفة ما إذا كانت أماكن السكن مزودة
بمياه منقولة بأنابيب إىل داخل املبنى .غري أنه يمكن إضافة فئة للتمييز بني الحاالت التي ال تكون
فيها إمدادات املياه املنقولة باألنابيب موجودة داخل أماكن السكن وإنما يف داخل املبنى الذي
توجد فيه أماكن السكن .وقد يكون من املفيد أيضا ً جمع معلومات عما إذا كانت إمدادات املياه
هي الستخدام شاغيل أماكن السكن حرصا ً أو ما إذا كانت الستخدام شاغيل عدة مجموعات من
أماكن السكن حسب التصنيف الوارد أعاله املؤلف من ثالثة أعداد .وإذا كانت توجد نسبة كبرية
من الوحدات السكنية ال تصلها مياه الرشب فيمكن توسيع هذه الفئة من أجل تحديد مصادر
املياه املستخدمة عادة يف البلد .ويمكن جمع معلومات إضافية عن وجود مياه ساخنة وباردة يف
املسكن وعن نوع األجهزة املستخدمة يف تسخني املياه.
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 - 9المصدر الرئيسي لمياه الشرب (موضوع أساسي)

الجدول املوىص به :م  - 8ص

102

املياه املعبأة ال تعترب مصدرا ً
“محسَّ ناً” ملياه الرشب إال ّ يف

وجود مصدر آخر للمياه املحسَّ نة
لالستعماالت األخرى مثل الصحة
الشخصية والطهو.
املصدر :املياه من أجل الحياة :لتكن
جزءا ً من واقعنا (منظمة الصحة
العاملية واليونيسيف.)2005 ،

 483-2إن وجود املاء الكايف للرشب وللصـحة الشـخصية هو أمر رضوري ،ولكن
املعلومات عن الكمية ال تكفي ،ألن نوعية املياه هي مسألة صحية يف املقام األول .لذلك كان أحد
األهداف اإلنمائية لأللفية هو “الوصول املستدام ملياه الرشب النقية وسُ بل اإلصحاح األساسية”،
وهي تقدر جزئيا ً بإمكانية الوصول إىل مصدر محسَّ ن لتزويد املياه .والوصول الدائم ملصدر
مياه محسَّ ن ،كما تعرِّفه إرشادات رصد األهداف اإلنمائية لأللفية ،يشري إىل أنواع مصادر املياه
التالية :املياه املنقولة بأنابيب ،والصنابري العمومية ،واآلبار املحفورة املحمية ،والينابيع املحمية،
ومياه األمطار املجمَّ عة بطريقة سليمة ،واملياه املعبأة  .102ومصادر املياه املحسَّ نة ال تشمل املياه
التي يحملها البائعون وال املياه املنقولة بالشاحنات وال مياه اآلبار والعيون غري املحمية وال املياه
األرضية (مياه األنهار والرتع والسدود والبحريات والربك والقنوات ومياه الري).
 484-2وحبـذا لو تجمع البِلدان معلومات عن مصادر مياه الرشب الرئيسـية لألرس
املعيشية ،خاصة حني يكون هناك اختالف كبري بني مصادر املياه لالستعمال العام لألرسة
املعيشية وللرشب ,ويوىص بالفئات التالية ملصادر مياه الرشب الرئيسية للبلدان التي ترغب يف
جمع هذه املعلومات:
 - 1مياه منقولة بأنابيب إىل داخل الوحدة السكنية
 1-1من شبكة املياه املحلية
 2-1من مصدر خاص
 - 2مياه منقولة بأنابيب خارج الوحدة السكنية ولكن يف حدود مسافة  200مرت
 1-2من شبكة املياه املحلية
 1-1-2لالستخدام الخاص حرصا ً
 2-1-2لالستخدام املشرتك
 2-2من مصدر خاص
 1-2-2لالستخدام الخاص حرصا ً
 2-2-2لالستخدام املشرتك
 - 3مصادر أخرى
 1-3برئ ارتوازية
 2-3برئ محفورة محمية
 3-3عني مياه محمية
 4-3مستودع تجميع مياه األمطار
 5-3مياه يحملها الباعة
 6-3مياه معبأة
 7-3مياه محمولة بالشاحنات
 8-3مياه آبار أو عيون أو أنهار أو ترع أو بحريات أو برك أو سدود غري محمية.
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 -10نوع المرحاض (موضوع أساسي)
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الجدول املوىص به :م  - 9ص
 485-2يمكن تعريف املرحاض بأنه مرفق لترصيف فضالت اإلنسان .واملرحاض ذو
السيفون هو مرفق موصول بماء منقول بأنابيب يسمح لإلنسان بترصيف فضالته برحضها
بدفق من املاء .ووحدة العد املستخدمة يف هذا املوضوع هي الوحدة السكنية.
 486-2وبالنسبة للوحدات السكنية التي يبلَّغ عن أن بها مرحاضـاً ،يمكن جمع
معلومات إضـافية لتحديد ما إذا كان املرحاض يسـتخدمه حرصا ً شاغلو الوحدة السكنية

من الرضوري أيضا ً التمييز
بني املساكن االعتيادية التي بها
جميع املرافق وغريها من املساكن
االعتيادية.

املشمولة بالتعداد أو ما إذا كان يشرتك يف استخدامه شاغلو أماكن سكن أخرى .وبالنسبة ألماكن
السكن التي يبلغ أن ليس بها مرحاض ،من املفيد معرفة ما إذا كان شاغلوها يستخدمون مرفقا ً
مشرتكاً ،ومعرفة نوعه ،أو ما إذا كانوا يستخدمون مرحاض أحد أماكن السكن األخرى ،ومعرفة

نوعه ،أو ما إذا كان ال يوجد مرحاض أيًّا كان نوعه الستخدام الشاغلني.

 487-2وارتأت بعض البلدان أن من املفيد توسيع نطاق تصنيف املراحيض غري ذات
السيفون من أجل تمييز أنواع معيَّنة مستخدمة عىل نطاق واسع ينم عن مستوى النظافة املوجود.
والتصنيف املوىص به للوحدة السكنية حسب وجود املرحاض هو:
 - 1بمرحاض داخل الوحدة السكنية
 1-1مرحاض ذو سيفون أو رحض بالصب
 2-1مرحاض من نوع آخر
 - 2بمرحاض خارج الوحدة السكنية
 1-2لالستعمال الحرصي
 1-1-2مرحاض ذو سيفون أو رحض يدوي
105
 2-1-2مرحاض محسَّ ن مهوى
 3-1-2مرحاض محسَّ ن دون تهوية ولكن مغطى
 4-1-2حُ فر ذات تغطية مؤقتة أو دون حماية
 5-1-2أخرى
 2-2لالستعمال املشرتك
 1-2-2مرحاض ذو سيفون أو رحض يدوي
 2-2-2مرحاض محسَّ ن مهوى
 3-2-2مرحاض محسَّ ن دون تهوية ومغطى
 4-2-2حُ فر ذات تغطية مؤقتة أو دون حماية
 5-2-2أخرى
 - 3ال يوجد مرحاض
 1-3دلو أو وعاء لنقل الفضالت (يتم التخلص منها يدويا)ً
 2-3استخدام البيئة الطبيعية مثل ظالل األشجار أو األنهار أو التـرع وما إىل ذلك.
104

 488-2وبالنسبة للوحدات السكنية التي يشغلها عدد من األرس املعيشية يزيد عن رقم
نَّ
معي (اثنني مثالً) وأماكن السكن الجماعية ،خاصة التي تقيم فيها أكثر من أرسة معيشية،
والفنادق وبيوت الطلبة وما إليها ،قد يكون من املفيد جمع معلومات عن عدد املراحيض املتاحة
للشاغلني ونوعها .وعادة ما تكون أماكن السكن من هذا النوع مزوَّدة بمرافق متعددة الستعمال

104

الرحض بالصب يعني عدم وجود
سيفون يفرغ تلقائيا ً وإنما يصب
املاء يدويا ً لرحض الفضالت (ال
يوجد سيفون يمأل باملاء).

105

املرحاض املحسَّ ن املهوى هو عبارة
عن مرحاض جاف يستعمل حفرة
يف األرض لجمع الفضالت وأرضية
مرتفعة مدعمَّة من كل جانب
وسهلة التنظيف ترتفع عن األرضية
املحيطة بها ملنع املياه السطحية من
دخول الحفرة .ولألرضية املرتفعة
فتحة للترصيف ،وقد تكون مزوَّدة
بمقعد.
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مجموعات كبرية ،وتكون املعلومات عن عدد املراحيض وأنواعها بالنسبة لعدد الشاغلني مهمة من
حيث تحليل أحوال اإلسكان .ووجود مراحيض يف أماكن السكن الجماعية هو موضوع إضايف.

 -11الصرف الصحي (موضوع أساسي)

الجدول املوىص به :م  - 9ص
 489-2ينبغي أن تقرتن املعلومات الخاصة باملراحيض باملعلومات عن ُنظم الرصف
الصحي التي تتصل بها املراحيض من أجل تحديد مدى مالءمة املرافق الصحية يف الوحدة
السكنية .ويعترب اإلصحاح مناسبا ً إذا كانت املراحيض أو املباول متصلة بنظام ترصيف غري
مسدود .ويمكن تصنيف املعلومات الخاصة بالوحدات السكنية حسب نوع نظام الرصف
الصحي كما ييل:
-1
-2
-3
-4
106

من الرضوري أيضا ً التمييز بني
املساكن االعتيادية التي بها جميع
املرافق األساسية وغريها من املساكن
االعتيادية.

تصب يف شبكة من األنابيب موصولة بشبكة عامة للرصف الصحي
تصب يف شبكة من األنابيب موصولة بشبكة خاصة للرصف الصحي
مراحيض أخرى  -تصب يف حفرة أو مجرور أو نهر أو بحر أو غري ذلك
ال يوجد نظام للرصف الصحي.

 -12مرافق االغتسال (موضوع أساسي)

106

الجدول املوىص به :م  - 10ص
 490-2ينبغي الحصول عىل معلومات عن وجود أو عدم وجود حمام ثابت أو دش
يف داخل كل مجموعة من الوحدات السكنية .ووحدة العد لهذا املوضوع هي الوحدة السكنية.
ويمكن جمع معلومات إضافية تبني ما إذا كانت املرافق مع ّدة لالستخدام الخاص حرصا ً لشاغيل
أماكن السكن ،واألماكن التي يوجد فيها إمداد باملاء الساخن ألغراض االغتسال ،واألماكن التي
ال يتوافر فيها سوى إمداد باملاء البارد .وقد ال يكون التمييز املقرتح هنا هو األنسب لالحتياجات
الوطنية يف بعض مناطق العالم ،فقد يكون من املهم ،عىل سبيل املثال ،التمييز بني وجود غرفة
مستقلة لالغتسال يف املسكن ،أو غرفة مستقلة لالغتسال يف املبنى ،أو غرفة اغتسال مفتوحة يف
املبنى أو حمام عمومي .وفيما ييل التصنيف املوىص به للوحدات السكنية حسب توافر ونوع
مرافق االغتسال:
 - 1بحمام أو دش ثابت داخل الوحدة السكنية
 - 2بال حمام أو دش ثابت داخل الوحدة السكنية
 1-2بحمام أو دش ثابت خارج الوحدة السكنية
 1-1-2لالستخدام الخاص حرصا ً
 2-1-2لالستخدام املشرتك
 2-2بال حمام أو دش ثابت.

 491-2وبالنسبة للوحدات السكنية التي يشغلها عدد من األرس املعيشية يزيد عن رقم
نَّ
معي (اثنني مثالً) وأماكن السكن الجماعية ،خاصة التي تضم أرسا ً معيشية متعددة واملساكن
التي من نوع الفنادق ومساكن الطلبة وما إليها ،قد يكون من املفيد جمع معلومات عن عدد
غرف الحمامات أو األدشاش الثابتة املتاحة للشاغلني .وأماكن السكن التي من هذا النوع عادة
ما تكون مزوَّدة بمرافق متعددة الستخدام مجموعات كبرية ،ومن ثم يكون لتوفري معلومات عن
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عدد الحمامات واألدشاش الثابتة بالنسبة لعدد الشاغلني أهمية يف تحليل ظروف اإلسكان .ويمثِّل
عدد الحمامات أو األدشاش الثابتة املوجودة يف أماكن السكن الجماعية موضوعا ً إضافياً.

 -13وجود أماكن للطبخ (موضوع أساسي)

107

الجدول املوىص به :م  - 11ص
 492-2ينبـغي جمع معلومات عما إذا كانت الوحدة السـكنية تشـتمل عىل مطبـخ
وما إذا كان هناك حيز مخصص للطهو ،كمطبخ صغري ،أو أنه ال يوجد أي مكان مخصص
ألغراض الطهو .ووحدة العد املستخدمة يف هذا املوضوع هي الوحدة السكنية.
 493-2يع ّرف املطبخ بأنه حيز ينطبق عليه من جميع النواحي معايري الغرفة ومجهز
لتحضري وجبات الطعام اليومية الرئيسية ومُع ّد أساسا ً لهذا الغرض.
 494-2أمّا أي حيز آخر مخصص للطهو ،مثل املطبخ الصغري ،فال يستويف أوصاف
الغرفة تماماً ،رغم أنه قد يكون معدا ً لتحضري الوجبات الرئيسية اليومية ومهيأ ً أساسا ً لهذا
الغرض .ويتيح جمع املعلومات عن وجود مطبخ فرصة لجمع معلومات عن نوع األجهزة
املستخدمة للطبخ ،ومنها مثالً املوقد ولوحة التسخني والنار املكشوفة ،وعن وجود حوض باملطبخ
ومكان لتخزين الطعام لكي ال يفسد .وفيما ييل التصنيف املوىص به للوحدات السكنية حسب
وجود مطبخ فيها أو أي مكان آخر مخصص ألغراض الطهو:
 - 1بمطبخ داخل الوحدة السكنية
 1-1لالستخدام الخاص حرصا ً
 2-1لالستخدام املشرتك
 - 2بمكان آخر مخصص للطهو داخل الوحدة السكنية
 1-2لالستخدام الخاص حرصا ً
 2-2لالستخدام املشرتك
 - 3بال مطبخ أو مكان آخر مخصص للطهو داخل الوحدة السكنية
 1-3بمطبخ أو مكان آخر مخصص للطهو خارج الوحدة السكنية
 1-1-3لالستخدام الخاص حرصا ً
 2-1-3لالستخدام املشرتك
 2-3بال مطبخ أو مكان آخر مخصص للطهو.

 495-2وبالنسبة للوحدات السكنية التي يشغلها عدد من األرس املعيشية يزيد عن رقم
نَّ
معي (اثنني مثالً) وألماكن السكن الجماعية ،وال سيما املساكن التي تضم أُرسا ً معيشية متعددة
أو املساكن التي هي من نوع الفنادق ومساكن الطلبة وما إليها ،قد يفيد جمع معلومات عن
عدد املطابخ املتوافرة للشاغلني .وأماكن السكن التي من هذا النوع تكون عادة مجهزة بمرافق
متعددة الستخدام مجموعات كبرية ،ويفيد توفري معلومات عن عدد املطابخ كبريها وصغريها
بالنسبة لعدد الشاغلني يف تحليل ظروف اإلسكان .وهذا املوضوع يمثل موضوعا ً إضافياً.

107

املرجع نفسه.
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 -14الوقود المستعمل للطهو (موضوع أساسي)

الجدول املوىص به :م  - 11ص
 496-2تمثل نسبة األرس املعيشية التي تستخدم الوقود الصلب أحد مؤرشات رصد
األهداف اإلنمائية لأللفية .فهناك روابط مهمة بني استعمال األرسة املعيشية للوقود الصلب،
وتلوث الهواء داخل الوحدة السكنية ،وإزالة األشجار وانجراف الرتبة وانبعاثات غاز الدفيئة.
فنوع الوقود واملشاركة يف مهام الطبخ هي من املؤرشات املهمة للتعرض لتلوث الهواء الداخيل.
لذلك يوىص بجمع معلومات عن نوع الوقود املستخدم للطهو يف كل وحدة سكنية .والوقود
املستخدم للطهو هو الوقود الذي يستخدم بشكل غالب يف تحضري الوجبات الرئيسية .ويف حالة
استعمال نوعني من الوقود (مثالً الكهرباء والغاز) فيذكر النوع الغالب عىل االستعمال .ويتوقف
تصنيف الوقود املستعمل للطهو عىل ظروف كل بلد ،فقد يشمل الكهرباء والغاز والزيت والفحم
وخشب الوقود وروث الحيوان وما إليها .ويمكن أن يفيد جمع هذه املعلومات عن أماكن السكن
الجماعية أيضاً ،خاصة إذا كان عدد مجموعات أماكن السكن الجماعية يف البلد كبرياً .وفيما ييل
تصنيف الوقود املستعمل للطهو:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

الغاز
الكهرباء
غاز النفط املسال
الكريوسني/البارافني (من النفط)
الزيوت (بما فيها الزيوت النباتية املستعملة كوقود)
الفحم
خشب الوقود
الفحم الصناعي
روث الحيوان
بقايا املحاصيل (مثالً قش الذرة والقمح واألرز وأكوام األرز وجوز الهنـد وقشـور الفول
واللوز وما إليها
أنواع أخرى من الوقود.

 -15نوع اإلضاءة و/أو الكهرباء (موضوع أساسي)

الجدول املوىص به :م  - 12ص
 497-2ينبغي جمع معلومات عن نوع اإلضاءة املستخدم يف الوحدة السكنية ،مثل
الكهرباء والغاز ومصابيح الزيت وما إليها .وإذا كان مصدر الطاقة لإلضاءة هو الكهرباء
فقد ترغب بعض البلدان يف جمع معلومات تبني ما إذا كانت الكهرباء تصل من شبكة كهرباء
محلية أو من محطة توليد خاصة أو من مصدر آخر (منشأة صناعية أو منجم أو غري ذلك).
وربما ترغب البلدان يف جمع معلومات ،إضافة إىل نوع اإلضاءة ،عن مدى وجود الكهرباء
لألغراض األخرى غري اإلضاءة (مثل الطهو وتسخني املياه وتدفئة املكان وما إىل ذلك) .وإذا
كانت الظروف يف البلد تتيح الحصول عىل هذه املعلومات من نوع اإلضاءة فال لزوم إذا ً ملزيد
من التقيص.

المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات المساكن

 498-2وبالنسبة ألماكن السكن الجماعية قد يكون من املفيد جمع معلومات عن توافر
الكهرباء لشاغليها .وأماكن السكن الجماعية تكون عادة مجهزة بمرافق متعددة الستخدام
مجموعات كبرية ،ومن املهم توفري معلومات عن الكهرباء يف هذه األماكن من أجل تحليل ظروف
اإلسكان .ويمثل توافر الكهرباء يف أماكن السكن الجماعية موضوعا ً إضافياً.

 -16النوع الرئيسي لتصريف النفايات الصلبة (موضوع أساسي)

الجدول املوىص به :م  - 13ص
 499-2دفع إىل إدراج هذا املوضوع يف عدد من تعدادات املساكن يف بعض البلدان
االهتمام بالتنمية املستدامة ،ويف هذا السياق ،بالطريقة املعتادة لترصيف النفايات الصلبة
(القمامة) التي تتولد عن األرس املعيشية.
 500-2ويشري هذا املوضوع إىل الطريقة املعتادة يف جمع وترصيف النفايات الصلبة/
القمامة الناتجة عن شاغيل الوحدات السكنية .ووحدة العد هي الوحدة السكنية .ويمكن تصنيف
الوحدات السكنية حسب نوع ترصيف النفايات الصلبة وفق التوجيهات التالية:
 - 1جمع النفايات الصلبة يتم عىل أساس منتظم ويقوم به جامعون مخوّلون
 - 2جمع النفايات الصلبة يتم عىل أساس غري منتظم ويقوم به جامعون مخوّلون
 - 3جمع النفايات الصلبة يقوم به جامعون يعملون لحسابهم
 - 4شـاغلو الوحدات السـكنية يرصِّفون النفايات الصلبة يف مسـتودع محيل تشـرف عليه
السلطات
 - 5شاغلو الوحدات السكنية يرصِّفون النفايات الصلبة يف مستودع محيل ال ترشف عليه
السلطات
 - 6شاغلو الوحدات السكنية يقومون بحرق النفايات الصلبة
 - 7شاغلو الوحدات السكنية يدفنون النفايات الصلبة
 - 8شاغلو الوحدات السكنية يلقون الفضالت الصلبة يف النهر ،أو البحر ،أو القناة ،أو الربكة
 - 9شاغلو الوحدات السكنية يستخدمون النفايات الصلبة كسماد عضوي
 - 10ترتيبات أخرى.

 –17نوع التدفئة والطاقة المستخدمة فيها
 501-2يشري هذا املوضوع إىل نوع التدفئة يف الوحدة السكنية والطاقة املستعملة لهذا
الغرض .ووحدة العد هي جميع الوحدات السكنية .وهذا املوضوع غري وارد بالنسبة لعدد من
البلدان التي ال توجد فيها حاجة للتدفئة بسبب موقعها الجغرايف أو مناخها .ونوع التدفئة يشري
إىل نوع النظام املستعمل يف توفري التدفئة يف الجزء األكرب من املكان :وقد تكون التدفئة مركزية
تخدم كل مجموعات أماكن السكن أو مجموعة من أماكن السكن ،وقد ال تكون مركزية حيث
يتم توفري التدفئة بشكل منفصل داخل أماكن السكن عن طريق مدفأة متنقلة أو مدفأة جدارية
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أو وسيلة تدفئة أخرى .أما عن الطاقة املستخدمة يف التدفئة فهي تتصل اتصاال ً وثيقا ً بنوع
التدفئة وتشري إىل مصدر الطاقة الغالب ،مثل الوقود الصلب (الفحم والفحم الصناعي ومنتجاته
والخشب) والزيوت والوقود الغازي (الغاز الطبيعي أو املسيَّل) والكهرباء وما إىل ذلك.

 -18توافر الماء الساخن
 502-2يشري هذا املوضوع إىل وجود املاء الساخن يف الوحدة السكنية .ويشري املاء
الساخن إىل املاء املسخن إىل درجة حرارة معينة وينقل يف مواسري وصنبور إىل الشاغل .وتفيد
املعلومات املجمعة عن هذا املوضوع يف معرفة ما إذا كان املاء الساخن موجودا ً يف داخل الوحدة
السكنية أو خارج أماكن السكن ،لالستخدام الخاص أو املشرتك ،أو غري موجود أصالً.

 -19توافر الغاز المنقول باألنابيب

 503-2يشري هذا املوضوع إىل ما إذا كان الغاز املنقول باألنابيب متاحا ً للوحدة السكنية
أم ال .والغاز املنقول باألنابيب هو الغاز الطبيعي أو املصنَّع الذي يوزع عن طريق األنابيب
ويسجّ ل استهالكه .وهذا املوضوع قد يكون غري وارد يف عدد من البلدان التي ليس بها مصادر
للغاز الطبيعي أو ليس بها شبكات أنابيب من هذا النوع.

 -20استعمال الوحدة السكنية

 504-2يشري استعمال الوحدة السكنية إىل ما إذا كانت تستعمل كليا ً ألغراض
السكن أم ال .فقد تكون الوحدة السكنية مستعملة ألغراض السكن وألغراض تجارية أو صناعية
أو أغراض أخرى .ويف بعض البلدان تستخدم املنازل يف نفس الوقت ألكثر من غرض :فعىل سبيل
املثال يستخدم الطابق السفيل كمخزن أو ورشة والطابق العلوي للسكن .والتصنيف املوىص به
الستعمال الوحدة السكنية هو:
 - 1تستعمل للسكن فقط
 - 2تستعمل للسكن ولنشاط اقتصادي.

َ -21
شغل الوحدة السكنية بأسرة معيشية واحدة أو أكثر (موضوع أساسي)

الجدول املوىص به :م  - 14ص
 505-2لالطالع عىل تعاريف “األرسة املعيشية” و“رب األرسة املعيشية” و“األشخاص
الذين يعيشون يف مؤسسات” انظر الفقرات  107 - 2إىل  132 - 2والفقرتني  454 - 1و- 1
 455يف هذا التنقيح ملبادئ وتوصيات لتعداد السكان واملساكن.
 506-2وألغراض تعداد املساكن يجب تعريف كل أرسة معيشية عىل حدة .وبالنسبة
لربامج اإلسكان ،يتيح استخدام مفاهيم منفصلة لألرسة املعيشية وأماكن السكن يف إجراء تعداد
املساكن يف معرفة األشخاص أو املجموعات الذين هم بحاجة إىل سكن .وإذا كان تعريف األرسة
املعيشية هو مجموعة من األشخاص يشغلون مجموعة من أماكن السكن ،فإن عدد األرس املعيشية
يف أماكن السكن وعدد املجموعات املشـغولة يف أماكن السكن سيكون دائما ً متساوياً ،ولذلك ال
تبدو هناك حاجة إىل مساكن ،عىل عكس ما يتضح من وجود أرس معيشية تشرتك يف نفس مكان
السكن ولكنها تحتاج إىل أماكن سكن منفصلة .وإذا كان تعريف مكان السكن هو الحيز الذي
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تشغله أرسة معيشية فإن عدد األرس املعيشية سيكون مساويا ً أيضا ً لعدد وحدات أماكن السكن،
يضاف إىل ذلك عيب آخر وهو عدم الحصول عىل سجل لعدد أماكن السكن املنفصلة هيكلياً.
َ
وشغل املسكن بأكثر من أرسة معيشية واحدة هو موضوع مفيد لتقدير وضع
507-2
اإلسكان الراهن وقياس الحاجة إىل املساكن .وبالنسبة للبلدان التي تعتمد مفهوم “املعيشة املشرتكة”
يف تعريف األرسة املعيشية ،فإن عدد األرس املعيشية يوفر هذه املعلومات ،أما البلدان التي تعتمد
مفهوم “السكن املشرتك” فإن املعلومات عن نوع األرسة املعيشية التي تشغل الوحدة السكنية
مطلوبة لتكملة هذه املعلومات حيث إن األرسة املعيشية يف هذه الحالة تعادل الوحدة السكنية.
 508-2ويف البلدان التي جرت العادة فيها عىل ع ّد األرس العائلية ،يمكن اعتماد تعريف
األرسة باملعنى الواسع للكلمة بوصفها وحدة ع ّد إضافية؛ ويف الغالبية العظمى من الحاالت
يتطابق تكوين هذه الوحدة مع تكوين األرسة املعيشية.
 509-2وينبغي تعريف األرسة املعيشية ألغراض تعداد املساكن بنفس الطريقة التي
تع ّرف بها ألغراض تعداد السكان.

 -22عدد شاغلي الوحدة السكنية (موضوع أساسي)

الجداول املوىص بها :م  - 3ص ،وم  - 6ص
 510-2يجب عد كل شخص يسكن عادة يف وحدة سكنية أو مجموعة أماكن سكنية
باعتباره شاغالً .ومن ثم فإن وحدة العد لهذا املوضوع هي مكان السكن .وملا كانت تعدادات
املساكن تجري غالبا ً مع تعدادات السكان يف نفس الوقت فإن تطبيق هذا التعريف يتوقف عىل
ما إذا كانت املعلومات التي تجمع وتسجل عن كل شخص يف تعداد السكان تشري إىل املكان الذي
كان فيه يف يوم التعداد أو إىل مقر إقامته املعتاد (انظر الفقرات  46-2إىل  .)56-2وينبغي
الحرص عىل التمييز بني األشخاص الذين يشغلون وحدات متنقلة مثل القوارب واملقطورات
باعتبارها أماكن سكن واألشخاص الذين يستعملونها كوسيلة مواصالت.

 -23نوع المبنى (موضوع أساسي)

الجدول املوىص به :م  - 15ص
(أ) تعريف املبنى
 511-2املبنى هو أي بناء مستقل قائم بذاته مؤلف من غرفة أو أكثر  108أو مساحات
أخرى ،يغطيه سقف ،وغالبا ً ما يكون محاطا ً بجدران خارجية أو جدران فاصلة  109تمتد من
األساسات حتى السقف .ويف املناطق املدارية قد يكون املبنى سقفا ً قائما ً عىل دعامات فقط،
أي دون جدران مبنية ،ويف بعض الحاالت يمكن اعتبار أي بناء دون سقف مكون من مساحة
محاطة بجدران“ ،مبنى” (انظر أيضا ً “املجمع السكني” يف الفقرة .)518-2
 512-2ويمكن أن يكون املبنى مستخدماً ،أو مزمعا ً استخدامه ،ألغراض سكنية أو
تجارية أو صناعية ،ولذلك يمكن أن يكون املبنى مصنعا ً أو متجرا ً أو منزال ً منفصالً أو عمارة
سكنية أو مستودعا ً أو مرآبا ً أو مخزن حبوب أو غري ذلك .ويف بعض الحاالت االستثنائية توجد
املرافق التي توفرها مجموعة من أماكن السكن يف بناءين مستقلني منفصلني أو أكثر ،كما هي
الحال عندما يكون املطبخ يف بناء منفصل .ويف أماكن السكن ذات الغرف املنفصلة ،ينبغي اعتبار
تلك الغرف مباني مستقلة .وبالتايل يمكن أن يتضمن املبنى عدة مجموعات من أماكن السكن،
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لالطالع عىل تعريف الغرفة ،انظر
الفقرة .472-2
يعني تعبري “الجدران الفاصلة”
جدران املباني املتجاورة التي بنيت
لتكون متالصقة ،ومنها عىل سبيل
املثال ،الجدران الفاصلة بني املنازل
املتالصقة.
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كما هي الحال يف العمارات السكنية أو املساكن املكونة من طابقني ،أو يمكن أن يكون مجموعة
منفصلة متمادة من أماكن السكن ،أو قد يكون مجرد جزء من مكان للسكن ،كما هي الحال ،عىل
سبيل املثال ،يف أماكن السكن ذات الغرف املنفصلة ،التي من الواضح أن املقصود استخدامها
كجزء من أماكن السكن.
 513-2ويجب أن يكون مفهوم املبنى محددا ً بشكل واضح ،وينبغي أن تحدد التعليمات
املوضوعة لتعداد املساكن ما إذا كان ينبغي تسجيل وع ّد جميع املباني أم االقتصار يف ذلك عىل
املباني املستخدمة كليا ً أو جزئيا ً ألغراض السكن .وينبغي أن تحدد التعليمات أيضا ً ما إذا كان
ينبغي تسجيل املباني التي هي قيد التشييد ،وإن كان األمر كذلك ففي أي مرحلة من مراحل
التشييد تعترب هذه املباني قابلة للتسجيل .أما املباني التي هي قيد اإلزالة أو بدأت إزالتها فعالً
فيجب استبعادها.

(ب) تصنيف املباني حسب النوع
 514-2يوىص بالتصـنيف التـايل ألنواع املباني التي يسـتخدم جزء منها ألغراض
السكن:
-1

-2

-3
-4

املباني التي تحتوي عىل وحدة سكنية واحدة
 1-1منفصلة
 2-1متصلة
املباني التي تحتوي عىل أكثر من وحدة سكنية واحدة
 1-2لغاية طابقني
 2-2من  3إىل  4طوابق
 3-2من  5إىل  10طوابق
 4-2من  11طابقا ً فأكثر
املباني التي يعيش فيها نزالء املؤسسات
جميع املباني األخرى.

 515-2ومن الجدير بالذكر أن التصنيف املذكور أعاله ينطبق ،ألغراض تعداد املساكن،
عىل املباني التي توجد فيها مجموعات أماكن سكن داخلة يف التعداد ،وأن ما يدخل يف التبويب
استنادا ً إىل هذا التصنيف هو أماكن السكن يف املباني ،وليست املباني ذاتها ،ألن املعلومات التي
تجمع عن املباني مطلوبة لوصف أماكن السكن املوجودة فيها.
وتفصل الفئة  1فئتني فرعيتني منفصلتني للمباني هما املباني “املنفصلة”
516-2
ّ
ِّ
تشـكل وحدة واحدة (البيوت يف الضواحي والفيالت وما
و“املتصـلة” مع أن معظم املباني التي
ً
مبان منفصلة ،ويف بعض البلدان يمكن أن يكون عدد كبري من املباني متصال (املنازل
إليها) هي
ٍ
املتالصقة مثالً) ويف هذه الحاالت قد يكون من املفيد تحديد هذه املنازل كفئة مستقلة .ووفقا ً
لتعريف املبنى الوارد يف الفقرة  511-2فإن أي مجموعة من املساكن املتالصقة ،عىل سبيل املثال
مبان إذا كانت “جدرانها الخارجية أو الجدران الفاصـلة”
ثالثة منازل متالصقة ،تعترب ثالثة
ٍ
تمتد من “األساس إىل السـقف” .واملباني التي تحتوي عىل أكثر من وحدة سكنية (الفئة )2
تعترب عادة عمارات سكنية ،ولكنها قد تكون نوعا ً آخر من املباني أيضاً ،مثل املباني املقسمة
إنشـائيا ً لتحتوي عىل أكثر من وحدة سـكنية .واملباني يف هذه الفئة األخرية ينبغي تقسيمها إىل
ما ييل :لغاية طابقني ،ومن  3إىل  10طوابق ،و 11طابقا ً فأكثر .وأما الفئة “ 3املباني التي يعيش
فيها نزالء املؤسسات” فتشمل مباني املستشفيات والسجون واملنشآت العسكرية وما إليها .ومن
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جهة أخرى فإن الوحدة السكنية املنفصلة إنشائيا ً (منزل أو شقة مهيأة ألن يشغلها العاملون
يف املؤسسة) والوحدة السكنية التي تكون ضمن مبنى املؤسسة أو منفصلة ولكن ضمن األرض
التابعة للمؤسسة ،فإنها تدخل يف الفئة 1؛ وإذا كانت الوحدة السكنية متمادة مع املبنى فإنها
تدخل يف الفئة .2
ً
 517-2وفقا للتصنيف الوارد أعاله ،ومن أجل إجراء تحليل الحق لظروف اإلسكان ،قد
يجد كل بلد من املفيد إدراج تصنيف منفصل لألنواع الخاصة من املباني التي يتميز بها البلد.
ويمكن تصنيف هذه املباني يف الفئة .4

(ج) املجمع السكني
 518-2قد يكون من املناسب يف بعض البلدان استخدام “املجمع السكني” كوحدة
للعد .ففي بعض مناطق العالم جرت العادة أن توجد الوحدات السكنية ضمن مجمعات سكنية،
ويرتتب عىل هذا النمط من تجميع املساكن آثار اقتصادية واجتماعية من املفيد دراستها .ويف هذه
الحاالت يكون املجمع السكني وحدة للعد قائمة بذاتها مثلها مثل الوحدة السكنية .وألغراض
املقارنة الدولية ينبغي تصنيف املجمع السكني وفقا ً للمالمح األساسية واملرافق املوجودة فيه
وتصنيفه مع الوحدات السكنية.

 -24سنة البناء أو فترة البناء
 519-2يشري هذا املوضوع إىل عمر املبنى الذي توجد فيه أماكن السكن .ويوىص
بتسجيل سنة البناء عىل وجه التحديد للمباني التي أقيمت يف الفرتة منذ التعداد السابق إذا لم
تتجاوز عرش سنوات .وإذا كانت الفرتة بني التعدادين تتجاوز  10سنوات أو لم يوجد تعداد
سابق ،ينبغي السعي إىل معرفة عمر املباني التي أقيمت يف السنوات العرش السابقة عىل التعداد.
وبالنسبة للمباني التي أقيمت قبل ذلك الوقت ينبغي جمع معلومات عنها من حيث الفرتات التي
تكون مفيدة يف تقدير عمر املباني .وقد تواجه صعوبات يف جمع بيانات عن هذا املوضوع ألن
شاغيل املباني قد ال يعرفون تاريخ التشييد.
 520-2أمّا جمع البيانات عن كل سنة من سنوات التشييد خالل الفرتة الواقعة بني
التعدادين فهي طريقة للتحقق من أوجه النقص يف تغطية إحصاءات التشييد ولزيادة التكامل
بني تعداد املساكن واإلحصاءات الجارية للمساكن.
 521-2وينبغي تحديد الفرتات باالستناد إىل أحداث ذات أهمية خاصة للبلد ،ومن أمثلة
ذلك الفرتة املنقضـية منذ الحرب العاملية الثـانية أو الفرتة بني الحرب العامليـة األوىل والثـانية
أو الفرتة قبل حدوث زلزال أو فيضان أو ما إىل ذلك .ويمكن تحديد ثالث فئات ألعمار املباني
عىل األقل من أجل التصـنيف .وتتوقف الفرتة الكلية التي تغطيها فئـات األعمار وعدد الفئات
املميـزة عىل املواد والطرق املسـتخدمة يف البناء يف البلد وعىل عدد السـنوات التي تدوم خاللها
املباني عادة.
 522-2ويف حالة تشييد أجزاء املبنى يف أوقات مختلفة ينبغي أن تشري سنة التشييد
أو فرتة التشييد إىل بناء الجزء الرئييس منه ،وإذا كانت أماكن السكن تشتمل عىل أكثر من مبنى
(أماكن سكن تشتمل عىل غرف منفصلة عىل سبيل املثال) فيسجّ ل عمر املبنى الذي يحتوى عىل
الجزء األكرب من أماكن السكن.
 523-2ويف البلدان التي يقوم فيها عدد كبري من األرس املعيشية ببناء أماكن السكن
التي يسكنون فيها (عىل سبيل املثال البلدان التي يوجد فيها قطاع غري نقدي كبري) ،قد يكون من
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املفيد إدراج سؤال إضايف يميز ما بني أماكن السكن وفقا ً ملا إذا كانت األرسة العائلية أو األرسة
املعيشية التي تشغلها هي التي قامت بالتشييد أم ال .وينبغي أن تشري هذه املعلومات إىل أماكن
السكن التي أنشئت أثناء الفرتة ما بني التعدادين أو العرش سنوات السابقة عىل التعداد األخري
فقط ،ويجب يف وضع صيغة السؤال توضيح أنه يشري إىل أماكن السكن التي أقامتها األرسة
املعيشية (بمساعدة أو دون مساعدة من أرس معيشية أخرى يف املجتمع) وليس إىل املباني التي
ُشيدت من ِقبَل مقاولني نيابة عن األرس املعيشية.

 -25عدد المساكن في المبنى
 524-2يشري هذا املوضوع إىل عدد املساكن االعتيادية يف املبنى .وهذا املوضوع وارد يف
الحاالت التي يوجد فيها معرِّف وحيد للمبنى ذاته .فإذا تقرر هذا املعرِّف يف التعداد (عىل سبيل
املثال رقم املبنى وربطه بالشارع) ففي هذه الحالة يمكن إدخال هذا املوضوع.

 -26مواد البناء للحوائط الخارجية (موضوع أساسي)

الجداول املوىص بها :م  - 15ص ،و م  - 16ص
 525-2يشري هذا املوضوع إىل مواد البناء املستخدمة يف الحوائط الخارجية للمبنى الذي
توجد فيه مجموعات أماكن السكن .وإذا كانت الحوائط مبنية من أكثر من نوع من مواد البناء فيسجل
النوع الغالب عىل البناء .ويتوقف توزيع األنواع عىل مواد البناء املستعملة يف الغالب يف البلد (الطوب
واألسمنت املسلح والخشب واللبِن وما إىل ذلك) وعىل أهميتها من حيث دوام البناء أو تقدير متانته.
 526-2ويف بعض البلدان قد يكون للمواد املستخدمة يف بناء األسقف أو األرضيات
أهمية خاصة يف تقدير املتانة ،ويف هذه الحالة قد يكون من الرضوري جمع معلومات بهذا الشأن
باإلضافة إىل املعلومات عن املواد املستخدمة يف بناء الجدران .وتشري املتانة إىل الفرتة الزمنية
التي يظل البناء فيها قابالً للسـكن ،برشط وجود صـيانة منتظمة .فالبناء املتني يتوقع أن يظل
سـليما ً لفرتة طويلة من الزمن .وقد ترغب البلدان يف تحديد طول الفرتة ،مثالً بـ  15أو  20سنة.
واملتانة ال تتوقف فقط عىل مواد البناء املستخدمة يف التشييد وإنما تتأثر أيضا ً بطريقة تشييد
املبنى ،أي ما إذا كان املبنى مقاما ً وفقا ً ملعايري وقواعد البناء .وقد أدت التطورات التكنولوجية
يف معالجة مواد البناء التقليدية مؤخراً ،مثل الخيزران ،إىل زيادة متانة تلك املواد لعقود طويلة.
وتعترب مواد البناء املستخدمة يف تشييد الحوائط الخارجية مؤرشا ً عىل متانة البناء .لذلك ،ومن
أجل تقييم نوعية املساكن يف البلد ،يمكن قياس املتانة من حيث مواد البناء املستعملة وكذلك من
حيث تطبيق معايري البناء .وينبغي وضع تعليمات محددة للع َّدادين عىل مستوى البلد عىل أساس
املمارسات الوطنية يف البناء.
 527-2ومع أن املعلومات عن مواد البناء تعترب إضافة مفيدة للبيانات التي يجري جمعها
عن أنواع أماكن السكن فإنه ال يجب اعتبارها بديالً عن نوع مكان السكن .فالخشب مثالً يمكن أن
يكون املادة املستخدمة يف بناء ضعيف لكوخ يف إحدى املستقطنات أو يف بناء جيد ملسكن متني ،ويف
هذه الحاالت فإن املعلومات عن نوع الوحدة السكنية يضيف كثريا ً إىل إمكانية تقييم النوعية.

المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات المساكن

 -27مواد البناء المستخدمة في األرضية والسقف
ُ
السقف واألرضيات ذات
 528-2يف بعض الحاالت قد تكون املواد املستخدمة يف بناء
أهمية خاصة ،ويمكن استعمالها معيارا ً آخر لتقييم نوعية املساكن يف املبنى .ويشري هذا املوضوع
إىل املواد املستعملة يف بناء السقف و/أو األرضية (ولو أنه قد يشري يف ظروف احتياجات بلد معني
إىل أجزاء أخرى من املبنى مثل الهيكل الخارجي أو األساس) .وال تعد إالّ املواد الرئيسية ،وقد
تكون يف حالة السقف من البالط أو الخرسانة أو صفائح معدنية أو سعف النخيل أو قش أو
خيزران أو مواد نباتية أخرى أو من الطني أو صفائح البالستيك وما إىل ذلك.

 -28وجود مصعد
 529-2يشري هذا املوضوع إىل وجود مصعد (أي منصة مقفلة تصعد وتهبط لنقل الناس
والبضائع) يف املبنى املتعدد الطوابق (الفئتان  2-2و  3-2من تصنيف املباني) .وتجمع املعلومات
عن وجود املصعد معظم الوقت ،أي مصعد يستخدم معظم الوقت وتجري عليه صيانة منتظمة.
 530-2وينبغي أن ينظر إىل هذا املوضوع باعتباره يدل عىل طريقة الوصول إىل املبنى
أو إىل الوحدة السكنية ،ألن هذا يتسم بأهمية قصوى خاصة لكبار السن وذوي اإلعاقة .ويمكن
إضافة مواضيع أخرى يف التعداد تتصل بإمكانية الدخول والخروج من املبنى ،مثل املمرات
وال َدرج وما إىل ذلك.

 -29مبنى المزرعة
 531-2ارتأت بعض البلدان أن من الرضوري جمع معلومات يف التعداد تحدد ما إذا
كان املبنى الذي يسجل يف التعداد هو مبنى يف مزرعة أم ال .ومبنى املزرعة هو جزء من الحيازة
الزراعية ويستعمل ألغراض زراعية و/أو للسكن.

 -30حالة الصيانة
 532-2يشري هذا املوضوع إىل ما إذا كان املبنى يحتاج إىل ترميم وإىل نوع الرتميم
الذي يحتاجه .وينطبق هذا املوضوع يف الحاالت التي يوجد فيها إمكانية الستخدام معرِّف واحد
للمبنى ذاته .وإذا تقرر استعمال هذا املعرِّف يف التعداد (رقم املبنى مثالً مع اسم الشارع) ففي
هذه الحالة يمكن إدخال هذا املوضوع .ويمكن أن يشمل تصنيف املباني وفقا ً لحالة الصيانة
ما ييل :ال يحتاج إىل ترميم ،و يحتاج إىل ترميم بسيط أو متوسط أو كبري ،وغري قابل لإلصالح.
وتشري الرتميمات البسيطة يف الغالب إىل الصيانة العادية للمبنى ومكوناته ،مثل إصالح نافذة
متشققة .وتشري الرتميمات املتوسطة إىل إصالح عيوب متوسطة مثل املزاريب املفقودة يف السطح
وتكرس الجص عىل مساحات واسعة من الجدران وافتقار الساللم إىل درابزين أمن مثبت ،وما إىل
ذلك .ويحتاج املبنى إىل ترميمات كبرية إن كان يعاني عيوبا ً هيكلية خطرية مثل سقوط بعض
ألواح التسقيف أو بعض بالط السقف ووجود صدوع أو ثقوب يف الجدران الخارجية وعدم وجود
ساللم وما إىل ذلك .ويستخدم تعبري “غري قابل لإلصالح” لوصف املباني التي ال يمكن ترميمها،
أي أن بها الكثري من العيوب الهيكلية التي تجعل من األنسب هدم املبنى ال إجراء ترميمات عليه.
ويستخدم هذا التعبري عادة للمباني التي لم يبق قائما ً فيها سوى هياكلها ،وليست لها جدران
خارجية كاملة أو سقوف وما إىل ذلك.
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 -31عمر رب األسرة أو الشخص اآلخر المرجع في األسرة المعيشية ونوع
الجنس (موضوع أساسي)

الجدول املوىص به :م  - 17ص
 533-2من بني املواضيع املوىص بإدراجها يف تعداد السكان ،يعترب العمر أهمها فيما
يتعلق بأحوال املسكن .وبالنسبة لتعداد املساكن تتصل البيانات عادة برب األرسة فقط أو
الشخص اآلخر املرجع فيها ،ولو أنه قد يبدو من الرضوري يف بعض الحاالت (لدراسة ازدحام
املساكن مثالً) تبويب املعلومات عن السن ونوع الجنس عىل سبيل املثال ألفراد األرسة املعيشية
اآلخرين.
 534-2ويف بعض الحاالت قد ال تكون خصائص الشخص املحدد ربا ً لألرسة املعيشية

أو الشخص اآلخر املرجع ذات أهمية لظروف إسكان األرسة املعيشية .ولتوفري أساس الفرتاضات
صحيحة بشأن هذه العالقة ،ينبغي النظر بدقة يف الظروف التي يحتمل أن تؤثر فيها وأخذها يف
االعتبار يف إجراء اختبارات التعداد ويف تحليل نتائج تلك االختباراتِّ .
وتوفر عمليات املسح التقييمي
ما بعد التعداد فرصة أخرى لدراسة العالقة بني خصائص األشخاص املحددين باعتبارهم رؤساء
األرس املعيشية أو أشخاصا ً مرجعا ً فيها (الفقرة  )535-2وظروف األرس املعيشية املعنية.

 535-2وإذا كان تعداد السكان وتعداد املساكن يجريان يف وقت واحد ،كما هو املعتاد
يف معظم البلدان ،فإن املعلومات عن عمر رب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع يجري
جمعها مع سائر الخصائص الديمغرافية يف الجزء الخاص بتعداد السكان .أمّا إذا كان تعداد
املساكن يجري بشكل مستقل عن تعداد السكان فيجب النص عىل جمع هذه املعلومات.

 -32الحيازة (موضوع أساسي)

الجدول املوىص به :م  - 18ص
 536-2تشري الحيازة إىل الرتتيبات التي تشغل األرسة املعيشية بموجبها كل الوحدة
السكنية أو جزءًا منها .ووحدة الع ّد هي األرسة املعيشية التي تشغل وحدة سكنية .أمّا تصنيف
األرس املعيشية حسب الحيازة فهو:
-1
-2

-3
-4

أحد أفراد األرسة املعيشية يمتلك الوحدة السكنية
أحد أفراد األرسة املعيشية يستأجر الوحدة السكنية كلها أو جزءًا منها
 1-2أحد أفراد األرسة املعيشية يستأجر الوحدة السكنية كلها أو جزءًا منها كمستأجر
رئييس
 2-2أحد أفراد األرسة املعيشية يستأجر جزءًا من الوحدة السكنية كمستأجر من الباطن
مشغولة بإيجار مجاني
ترتيبات أخرى.

 537-2وقد تقتيض ظروف البلد رضورة تقدير عدد األرس املعيشية التي تشغل وحدة
سكنية مجانا ً (الفئة  3يف الفقرة  )536 -2وأن تحدد ما إذا كان هذا الرتتيب قد تم بموافقة املالك
أو دون موافقته .ومع ذلك فإن املعلومات املتعلقة بموافقة املالك ال تزال قيد الفحص من حيث
إمكانية االعتماد عليها .وإضافة إىل ذلك ففي البلدان التي تشيع فيها امللكية الجماعية ،ينبغي
تفصيل هذا املوضوع الخاص بالحيازة من أجل معرفة ترتيبات الحيازة الخاصة باملساكن
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اململوكة للمجتمع .كذلك فإن فئة “ترتيبات أخرى” يمكن تفصيلها من أجل حرص أنواع من
الحيازة تكون شائعة يف بلدان معينة.
 538-2وينبغي إبراز السؤال املتعلق بالحيازة بشكل واضح يف االستبيان بوصفه سؤاال ً
يجب طرحه عىل جميع األرس املعيشية ،وإالّ فهناك فرصة كبرية لحذفه يف الحاالت التي تشغل
فيها أكثر من أرسة معيشية واحدة وحدة سكنية واحدة .ومعلومات الحيازة التي تجمع عن أماكن
السكن توضح التمييز بني الوحدات املستأجرة والوحدات التي يشغلها املالك ،ولكنها ال تميز بني
مختلف أنواع اإليجار من الباطن املوجودة يف كثري من املناطق ،وهي معلومات يمكن جمعها
عن طريق سؤال يوجه إىل األرس املعيشية  .110كما أن هذه املعلومات ال تتيح معرفة العالقة بني
الحيازة والخصائص االجتماعية واالقتصادية لرب األرسة املعيشية .ويف بعض الظروف قد يكون
من املفيد تمييز األرس املعيشية التي تستأجر جزءًا من وحدة سكنية من مالك يسكن يف مكان
آخر ولكنها ليسـت مسـتأجرة من الباطن بمعنى اإليجار من شاغل آخر هو املستأجر الرئييس
أو الشاغل املالك .وهذه املعلومات عن األرس املعيشية واألرس املعيشية املستأجرة من الباطن يمكن
أن تكون مفيدة بشكل خاص يف وضع برامج اإلسكان .وعىل العكس من ذلك ففي البلدان التي
ليس من الشائع فيها اإليجار من الباطن ،قد ال تكون املعلومات عن اإليجار من الباطن مطلوبة
يف التعداد ،أو يمكن ،عند جمعها ،تبويبها ملناطق مختارة من البلد.
 539-2ويف البلدان التي يكون من الشائع فيها شغل األرض والسكن بموجب حيازة
منفصلة ،يمكن التوسع يف املوضوع من أجل جمع معلومات منفصلة عن الحيازة التي بموجبها
تشغل األرسة املعيشية املسكن والحيازة الخاصة باألرض املقام عليها املسكن.

 -33تكاليف اإليجار وتكاليف المسكن للساكن المالك

 540-2اإليجار هو املبلغ الذي يدفع دوريا ً (أسبوعيا ً أو شهريا ً أو نحو ذلك) مقابل
املكان الذي تشغله أرسة معيشية .ويمكن جمع املعلومات عىل أساس نطاقات من اإليجار بدال ً
من القيمة املدفوعة عىل وجه التحديد .ويمكن النظر إىل البيانات إمّا من حيث عالقتها بخصائص
األرسة املعيشية أو من حيث عالقتها بخصائص املساكن ،ويف الحالة األخرية يحتاج األمر حني
تسكن أكثر من أرسة معيشية يف مجموعة واحدة من أماكن السكن ،معرفة مبالغ اإليجارات التي
تدفعها جميع األرس املعيشية من أجل الحصول عىل مجموع اإليجار للمسكن .وبالنسبة ألماكن
السكن التي هي مؤجرة جزئيا ً ومملوكة جزئياً ،قد يكون من الرضوري احتساب اإليجار للجزء
الذي يشغله املالك.
 541-2وإضافة إىل مبلغ اإليجار الذي تدفعه األرس املعيشية املستأجرة ،قد يكون من
املفيد جمع معلومات عن تكاليف السكن بالنسبة للمالك الشاغل .وهذه التكاليف يمكن أن تشمل
معلومات عن مدفوعات الرهن الشهرية والرضائب وتكلفة املنافع وما إليها.

 -34مؤثث/غير مؤثث
 542-2يجب اتخاذ ترتيبات لبيان ما إذا كانت الوحدات السكنية املشمولة باإليجار
مؤثثة أو غري مؤثثة ،وما إذا كانت املنافع كالغاز والكهرباء والتدفئة واملاء وسـواها مشـمولة
باإليجار ،ويجب اتخاذ ترتيبات أيضا ً لتسجيل األرس املعيشية التي تشغل أماكن سكناها دون
دفع إيجار أو أنها تدفع فقط جزءًا من اإليجار االقتصادي .ويف البلدان التي تدفع فيها إيجارات
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الوحدات السكنية بشكل مستقل عن إيجار األرض املقام عليها الوحدة السكنية ،قد يحتاج األمر
إىل جمع معلومات منفصلة عن مبلغ اإليجار املدفوع لألرض.

 -35وجود أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (موضوع أساسي)

الجدول املوىص به :م  - 19ص
 543-2تزايدت يف املجتمعات املعارصة أهميـة وجود أجهزة تكنولوجيـا املعلومات
واالتصاالت ،فهذه األجهزة ِّ
توفر مجموعة من الخدمات تغري من هياكل وأنماط الظواهر
ِّ
ويوفر تعداد املساكن فرصة ذهبية لتقدير مدى وجود هذه
االجتماعية واالقتصادية الرئيسية.
األجهزة يف األرس املعيشية .وينبغي يف اختيار املواضيع استقصاء ما يكفي من معلومات لفهم
موضع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف األرسة ،بما يلبي حاجات أغراض التخطيط الذي
تقوم به الحكومة والقطاع الخاص للتمكني من تقديم خدمات أوسع وأفضل ،وتقييم تأثريها عىل
املجتمع .والتصنيف املوىص به هو:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

وجود مذياع يف األرسة املعيشية
وجود جهاز تلفزيون يف األرسة املعيشية
وجود هاتف بخط ثابت يف األرسة املعيشية
وجود هاتف جوَّال يف األرسة املعيشية
وجود حاسوب شخيص يف األرسة املعيشية
وجود وصلة إنرتنت يف املنزل لدى األرسة املعيشية
وجود اتصال باإلنرتنت من مكان خارج املنزل لألرسة املعيشية
عدم وجود اتصال باإلنرتنت لدى األرسة املعيشية.

 544-2وفيما يخص مواضيع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فإن لدى مصممي
التعداد خيارات كثرية .ومن املناهج املعقولة لتقديم أسئلة يف التعداد تجميع املواضيع يف فئات
حسب التكنولوجيا أو املوضوع أو الغرض لكي تكون أمام مصممي التعداد أقىص مرونة يف
اختيار مجموعة األسئلة التي تتفق عىل أفضل وجه مع خطط السياسة الوطنية .فعىل سبيل
املثال يمكن لبلد ما وضع فئة عن “اإلنرتنت والحاسوب الشخيص” إذا كانت مهتمة بتحديد حالة
الوصـول إىل اإلنرتنت والحاسـوب الشـخيص ،فيما يتصل باملتغريات االقتصـادية االجتماعيـة
أو الجغرافية األخرى ،بينما يمكن وضع فئة أخرى عن “وسيلة االتصال واألجهزة” إذا كانت
مهتمة بتحديد األرس املعيشية التي لديها وسائل االتصال اإللكرتوني (الخط الثابت والهاتف
الجوَّال) واملعدات التي ِّ
توفر السطح البيني بني املستعمل والشبكة (الحاسوب الشخيص) ،فيما
يتصل بسائر متغريات التصنيف االقتصادية واالجتماعية والجغرافية.
 545-2ويف تصميم األسئلة ينبغي ملصممي التعداد التمييز بني وجهتي نظر متغايرتني
هما (أ) وجود أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف األرسة املعيشية ،و (ب) الوصول إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها من ِقبَل أفراد األرسة املعيشية .وهذا التمييز مهم
ألن األرسة املعيشية قد ال تمتلك ولكنها تستعمل الحاسوب الشخيص واإلنرتنت عن طريق املدرسة
أو الجامعة أو مراكز املنافذ العمومية أو أرس معيشـية أخرى .وهذا يعني أيضـا ً أن البلدان
املهتمة بجمع معلومات عن اسـتعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت ،وخاصـة اإلنرتنت،
يهمها أن تدرج سـؤاال ً حول املوضـوع يف اسـتمارات التعداد الفردية .واألسـاس املنطقي
أي من وجهتي النظر ،أو حتى مزيج منهما ،ليس تقنيا ً بالرضورة فقط ،ولكنه يتصل
لتبـني ٍ

المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات المساكن

بشـكل أكرب بالظروف السـائدة يف املجتمع و/أو الطريقة التي تسـتعمل بها املعلومات يف
تحديد خصـائص املالمح االقتصادية واالجتماعية لألرس املعيشية يف البلد .والجدول املوىص به
(م  )19يبوب اإلحصاءات الخاصة بوجود أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .أما إحصاءات
االستعمال ،بما يف ذلك كثافة االستعمال (وترية االستعمال) ونطاق األنشطة التي يقوم بها أفراد
األرسة ،فمن األفضل الحصول عليها باستعمال مسح األرس املعيشية.
 546-2واإلذاعة والتلفزيون هما أكثر وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استعماال ً
يف العالم .وهما أيضا ً أكثر وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اعتمادا ً عليها يف كثري من أجزاء
العالم التي ال تزال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الحديثة القائمة عىل أساس اإلنرتنت فوق
طاقة الكثريين ،أو غري متاحة .وإذا نظرنا إىل الوراء نجد أن اإلذاعة والتلفزيون هما تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت عىل النطاقني الضيق والعريض يف األيام الخالية .وقليل من البلدان هي التي
تجمع معلومات عن عدد أجهزة اإلذاعة والتلفزيون ،ولذلك فإن معظم البيانات هي تقديرات.
واملذياع هو جهاز يمكن عن طريقه تلقي إشارات الراديو اإلذاعية باستخدام الرتددات الشائعة
يف النطاقات  FMو AMواملوجة الطويلة واملوجة القصرية .واملذياع قد يكون جهازا ً قائما ً بذاته
أو يكون مدمجا ً يف جهاز آخر مثل (الوكمان) أو السيارة أو الساعة املنبهة .وجهاز التلفزيون هو
جهاز يمكن عن طريقه استقبال إشارات التلفزيون املذاعة ،باستخدام وسائط االتصال الشائعة
مثل األثري والكابل والساتل .وجهاز التلفزيون هو يف الغالب جهاز قائم بذاته ،ولكنه يمكن أن
يكون مدمجا ً أيضا ً يف جهاز آخر مثل الحاسوب أو جهاز متنقل.
 547-2وأجهزة الهاتف عىل الخط الثابت هي خطوط هاتف تكون عادة من أسالك
النحاس ،تربط بني الجهاز الطريف للمستهلك ،وهو عىل سبيل املثال جهاز تليفون أو فاكس،
وشبكة عمومية لتبديل الهاتف ،وله مدخل مخصص للتبادل الهاتفي .ومع أن خطوط الهاتف
الثابت قد تجاوزتها اآلن تكنولوجيا الهاتف الجوَّال عاملياً ،فإنها ال تزال واسطة اتصال هامة ويف
حدود الطاقة للكثريين ،فضالً عن أنها توفر األساس للنفاذ إىل اإلنرتنت يف معظم االقتصادات،
سوا ًء عن طريق وصلة الهاتف أو شبكات الخدمة الرقمية املتكاملة ( )ISDNsأو خدمات خطوط
املشرتك الرقمية (.)DSL
 548-2وأصبحت الهواتف الخلوية الجوّالة اآلن هي وسيلة االتصال الشائعة يف كثري
من البلدان .ولذلك فإن املؤرشات املتعلقة بالتهاتف الجوال هي مؤرشات أساسية بالنسبة ملجتمع
املعلومات .والهواتف الخلوية الجوّالة هي هواتف محمولة تستخدم التكنولوجيا الخلوية التي
ِّ
توفر نفاذا ً إىل شبكة الهاتف العمومية التبديلية .ومشرتكو خدمة الهاتف الخلوي الجوّال هم
مستعملو هذا النوع من الهواتف باشرتاك يدفع مقدما ً أو مؤخراً.
 549-2وأما الحاسوب الشخيص فهو تعبري مولَّد يشري إىل أي جهاز حاسوب مصمم
أسـاسا ً الستعمال شـخص واحد يف نفس الوقت يف البيت أو املكتب أو املدرسـة .والحواسيب
الشخصية ،سوا ًء كانت مكتبية أو متنقلة ،تشمل أي مجموعة من املعالجات وأجهزة املدخالت/
املخرجات ومحركات التخزين وبطاقات السطح البيني مع الشبكات ،وهي تش َّغل باستعمال
مجموعة مختلفة من ُنظم التشغيل ،وقد تكون متصلة بحواسيب شخصية أخرى أو باإلنرتنت.
وال يدخل يف هذه الفئة املحطات الطرفية املتصلة بشبكات الحاسوب األساسية لتجهيز البيانات،
وال ُنظم املرحلة الوسطى املتعددة املستعملني املقصود بها أساسا ً االستخدام املشرتك .أمّا األجهزة
من نوع املساعد الرقمي الشخيص ( )PDAsوالهواتف الذكية فهي ال تعترب عادة حواسيب
شخصية ،ألنها ال تحتوي إالّ عىل بعض مكونات الحاسوب الشخيص وليس كلها ،مثل لوحة
املفاتيح القياسية والشاشة الكبرية .وال تعترب حواسيب أيضا ً الهواتف التي تعمل عىل اإلنرتنت،
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وهي تؤدي أساسا ً خدمات مشابهة ملا يؤديه الحاسوب الشخيص ولكن عىل شبكات الخدمة
املتنقلة.
 550-2ويشري الوصول إىل اإلنرتنت من املنزل إىل قدرة األرسة املعيشية عىل االتصال
بشبكة اإلنرتنت باستخدام بروتوكول اإلنرتنت .ويمكن تصنيف وصالت اإلنرتنت وفقا ً للتكنولوجيا
املستخدمة واألجهزة املستعملة وواسطة االتصال و/أو عرض النطاق لالتصال (الرسعة) .والوصول
إىل اإلنرتنت من املنزل يقصد به الوصالت عىل النطاق الضيق وعىل النطاق العريض .ويمكن
تعريف النطاق العريض بشكل عام بأنه قدرة نقل ذات نطاق عريض يكفي لتقديم خدمة الصوت
والبيانات والصورة .وقد حدد االتحاد الدويل لالتصاالت حدا ً أدنى للنفاذ إىل النطاق العريض قدره
 256كيلو بت/ثانية كمجموع لقدرات التحميل والتنزيل عىل الوصلة .ويتم تنفيذ النطاق العريض
أساسا ً عن طريق خط االتصال الرقمي أو الكابل أو شبكة املنطقة املحلية (ال سلكي) أو اإلنرتنت
عىل النطاق العريض عن طريق الساتل ،أو وصلة اإلنرتنت إىل املنزل عن طريق األلياف الضوئية.
أما النفاذ عىل النطاق الضيق فيتم عادة عن طريق (مودم) باستعمال خط الهاتف أو خط املشرتك
الرقمي ،وكذلك عن طريق معظم أجهزة الهاتف الخلوي الجوّال من الجيل الثاني .ويقاس االتصال
باإلنرتنت أيًّا كانت واسطة االتصال أو األجهزة املستعملة يف االتصال باإلنرتنت أو طريقة الدفع.

 -36عدد السيارات
 551-2يشري هذا املوضوع إىل عدد سيارات الركوب والنقل املتاحة عادة ألفراد األرسة.
ويشـري تعبري “املتاحة عادة” إىل سـيارات الركوب والنقل اململوكة لشاغيل الوحدة السكنية
أو املتاحة لهم بموجب ترتيب دائم أو شبه دائم مثل اإليجار والتمليك ،والسيارات التي يقدمها
صاحب العمل إذا كانت متاحة الستخدام أفراد األرسة املعيشية ،ولكن يستبعد منها السيارات
التي تستخدم فقط لحمل البضائع.

 -37وجود أجهزة مع ِّمرة في األسرة المعيشية
 552-2وحدة العد هي األرسة املعيشـية التي تشـغل وحدة سـكنية .ويمكن جمع
املعلومات عن مدى وجود أجهزة استهالكية معمِّرة داخل الوحدة السكنية مثل غساالت املالبس
وغساالت األطباق والثالجات واملجمدات وما إليها ،حسب ظروف كل بلد.

 -38وجود مساحة متاحة خارج المسكن
 553-2يشري املوضوع إىل وجود مساحة خارج املسكن مع ّدة لألنشطة الرتفيهية ألفراد
األرسة املعيشية الذين يشغلون الوحدة السكنية .ويمكن أن يشري التصنيف إىل املساحة الخارجية
املتاحة كجزء من الوحدة السكنية (مثل الساحة الخلفية يف حالة املنزل املنفصل) ،واملساحة
الخارجية املجاورة للمبنى (مثل الفناء أو امللعب املوجود بجوار مبنى الشقق السكنية) ،والفضاء
الخارجي املتاح كجزء من مناطق الرتفيه العمومية يف نطاق مسرية عرش دقائق من الوحدة
السكنية (مثل املتنزهات واملراكز الرياضية وما إليها) ،أو أنه ال توجد مساحة خارجية متاحة عىل
مسرية عرش دقائق.
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الفصل الثامن

منتجات وخدمات التعداد
يمثل تعداد السكان واملساكن أحد أركان جمع البيانات عن عدد من خصائص
1-3
السكان يف البلد .وتعداد السكان واملساكن هو جزء ال يتجزأ من النظام اإلحصائي للبلد ،الذي
قد يشمل أنواعا ً أخرى من التعداد (مثل التعداد الزراعي) ،وعمليات املسح ،والسجالت وامللفات
اإلدارية .ويق ّدم التعداد عىل فرتات دوريـة بيانات خط األسـاس لعد السـكان عىل املستوى
الوطني واملستويات املحلية .وبالنسبة للمناطق الجغرافية الصغرية أو املجموعات الفرعية من
السكان قد يكون التعداد هو املصدر الوحيد للمعلومات عن خصائص اجتماعية وديمغرافية
واقتصادية معيّنة .وبالنسبة لكثري من البلدان ِّ
يوفر التعداد مصدرا ً فريدا ً إلطار متني يُعتمد
عليه يف وضع أُطر املعاينة.
وينبـغي يف مراحل التخطيـط األويل للتعداد ،مناقشـة دور التعداد يف توفري
2-3
ً
املعلومات دعما للربامج والسياسات الحكومية ،مناقشة مستفيضة ،مع املهتمني بالتعداد.
وبالنسبة لبعض البلدان فإن التعداد هو املصدر الوحيد لهذه املعلومات .أمّا إذا كان النظام
اإلحصائي للبلد يشتمل أيضا ً عىل مصادر حسنة التطوير للمعلومات اإلحصائية مثل السجالت
وعمليات املسح فينبغي أن تأخذ املشاورات مع أصحاب املصلحة يف اعتبارها أي هذه األدوات هو
أكثر فائدة لحاجتهم من البيانات.
ومع التطور الرسيع يف التكنولوجيا يزداد اهتمام مستعميل بيانات التعداد
3-3
بطائفة واسعة من املنتجات والخدمات من املنظمة القائمة بالتعداد .وقد تناول الفصل األول
(الفقرات  206 - 1إىل  )209 - 1أنواع النواتج التي يمكن للمكاتب اإلحصائية إخراجها ونرشها.
ومع انتشار أجهزة الحاسوب الصغرية فإن بعض مستعميل البيانات قد يفضلون الحصول عىل
منتجات التعداد يف شكل وثائق مقروءة بالحاسوب وليس يف الشكل املطبوع .إالَّ أنه ال يزال يوجد
كثري من املستعملني يفضلون تلقي نتائج التعداد يف الشكل املطبوع .وملا كانت تكلفة إنتاج نواتج
التعداد بنسق مختلفة ،مثالً يف شكل مطبوع أو عىل وثائق مقروءة بالحاسوب أو عىل الشبكة،
هي تكلفة مرتفعة ،فيوىص بأن تنظر البلدان بتمعن يف الصيغ التي ُتنرش بها نتائج التعداد .وإذا
كان التخطيط يتوخى اسرتداد التكاليف من برامج نرش البيانات فينبغي إجراء دراسة وتحليل
مبكرين ملستعميل البيانات املحتملني واحتياجاتهم.
وهناك بعض املستعملني الذين يحتاجون منتجات متخصصة ،ليس يف
4-3
تخطيط املنظمة املرشفة عىل إجراء التعداد إنتاجها كجزء من الربنامج العام للتعداد .ويف هذه
الحاالت يوىص بأن تنشئ املنظمة القائمة عىل التعداد خدمة لتلبية تلك الطلبات املتخصصة،
عادة عىل أساس اسرتداد التكاليف .ويوىص بإجراء مشاورات مع مستعميل البيانات قبل
اتخاذ قرار بشأن نوع الخدمات التي يمكن أن يطلبها مستعملو البيانات (انظر أيضا ً الفقرة
 .)113-1كما أن املشاورات تساعد املنظمة القائمة عىل التعداد يف تحديد التكلفة التي
يكون مستعملو البيانات مستعدين لدفعها مقابل الخدمات املطلوبة .وعىل سبيل املثال إذا
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كان املستوى الثالث من املناطق اإلدارية هو أصغر وحدة تجميع من أجل نرش خصائص
معينة ،فيمكن أن يدفع املستعملون الذين يطلبون تفصيالت أكثر مقابل الخدمات املطلوبة
من أجل إنتاج تلك الجداول .ويحدث أحيانا ً أن يقوم مستعمل رئييس للبيانات أو مجموعة من
املستعملني بتوقيع عقد قبل إجراء التعداد من أجل الحصول عىل منتجات معينة .وهذا التعاقد
املسبق يسهِّل كثريا ً من التخطيط للتعداد ،وقد يعني نتيجة لذلك أن املنظمة القائمة بالتعداد
يمكن أن تقدم املنتج املطلوب بتكلفة أقل .إال ّ أن من املهم من ناحية مصداقية املنظمة القائمة
عىل التعداد أن تواصل إعطاء األولوية إىل منتجات التعداد العمومية املموَّلة من الحكومة العامة
عىل النواتج املموَّلة تمويالً خاصاً.
ويمكن إتـاحة مواد التـعداد بعد تجهيـزها بعدد من الطرق :فالجداول
5-3
املطلوبة من عدد قليل من املستعملني ،مثل بعض املكاتب الحكومية أو منظمات األبحاث
املتخصصة ،يمكن تقديمها يف شكل غري منشور (أي يف شكل نسخ مطبوعة للجداول غري
معدة للنرش ،أو جداول يف شكل مقروء بالحاسوب) .وبعض البيانات قد ال تبوّب إال ّ عند
الطلب .ويتيح الحاسوب فرصة إلنتاج عدد أكرب ومجموعة أوسع من الجداول مما كان
متاحا ً بأساليب التبويب السابقة .والبيانات املخزنة يف قواعد بيانات التعداد هي مصدر غني
للمعلومات يتيح إنتاجا ً رسيعا ً وغري مكلف نسبيا ً ملزيد من الجداول عند الطلب .ويمكن أن
يسهم النفاذ إىل املعلومات عىل الشبكة أو نرش قواعد بيانات مصغرة و/أو كلية عىل وسائط
مقروءة بالحاسوب إسهاما ً كبريا ً يف توسيع قاعدة املستعملني ،ومن ثم يف توسيع الطلب
عىل بيانات التعداد .عىل أنه ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار مالحظتان تحذيريتان ،هما :أوال ً
أن بعض الجداول املتقاطعة قد تكون ذات قيمة مختلف عليها من وجهة نظر موضوعية
بسبب أخطاء يف اإلجابة أو يف املعاينة أو يف التجهيز أو بسبب إجراءات التجهيز أو االحتساب،
وينبغي لسلطات التعداد وضع إجراءات لتنبيه املستعملني املحتملني إىل هذه املشكالت عمالً
عىل الحفاظ عىل مصداقية التعداد بكامله .وترفض بعض سلطات التعداد السماح بإصدار
بعض الجداول املتقاطعة ألسباب ذات صلة بالنوعية املوضوعية ،إال ّ أن هذه السياسة قد ّ
تنفر
املستعملني .وتصدر أجهزة تعداد أخرى هذه الجداول املتقاطعة فقط عند وجود سياسة
واضحة تضع يف الحسبان االعتبارات املوضوعية وكذلك االعتبارات التقنية .وثانيا ً إن بعض
الجداول املتقاطعة التفصيلية ،وكل امللفات ذات السجالت الشخصية قد تثري مشاكل بشأن
الكشف عن معلومات عن أشخاص من املجيبني يمكن تحديد هويتهم انتهاكا ً لقواعد رسية
بيانات التعداد .وقد جرت مناقشة هذه املسألة بالتفصيل يف الجزء األول (انظر الفقرتني
 376-1و  .)377-1ومن الرضوري تناول مسألتي النوعية املوضوعية والرسية ،ووضع
الضمانات املناسبة .ومن جهة أخرى فإن أيًّا من املسألتني ال ينبغي أن تثري أي مشكلة فيما
يتعلق بنرش طائفة واسعة من منتجات التعداد.
ويف ّرق عدد متـزايد من األجهزة اإلحصـائية بشـكل واضح بني تقديم
6-3
معلومات أساسية إىل الجمهور وتقديم معلومات إىل مستعملني معينني .ويف حالة تطبيق
اسرتداد التكاليف ،يستوىف الثمن من مستعميل منتجات التعداد الذين يطلبون معلومات
مجهزة حسب الطلب أو نسخة من املنتج .وتحدد أسعار املنتجات والخدمات عامة بحيث
تغطي جميع النفقات املتصلة بتكاليف اإلنتاج ،وتكاليف التسويق وتكاليف التشغيل العامة
للجهاز بما فيها الدعم .وال تشمل تكاليف اإلنتاج تكاليف جمع وتجهيز البيانات نظرا ً ألن
هذه األنشطة تجري يف سياق إجراء التعداد وعمليات املسح التي تجرى بنا ًء عىل احتياجات
السياسة العامة أساساً.

منتجات وخدمات التعداد

ألف  -نشر نتائج التعداد
 - 1النتائج األوَّلية
عادة ما يرتقب الجمهور نرش النتائج األوَّلية للتعداد كما يرتقبها مديرو الربامج
7-3
والسياسات .لذلك تلجأ بعض البلدان إىل نرش نتائج أوّلية بمجرد االنتهاء من عملية العد .ومع
أن هذه النتائج قد تتعرض للتغيري عند إكمال عمليات تجهيز البيانات والتحقق منها ،فإنها
ِّ
توفر صورة عامة عن االتجاهات السكانية .وينبغي أن يكون مستعملو البيانات عىل ِعلم بآثار
استخدام البيانات األوَّلية لتعداد السكان .وينبغي يف مرحلة مبكرة من العملية اإلعالن عن موعد
اإلصدارات الالحقة للنتائج النهائية ومنتجات التعداد ،ووصف هذه املنتجات ،من أجل املحافظة
عىل اهتمام الجمهور بالتعداد .ويمكن نرش النتائج عىل مراحل ،ابتدا ًء من ملخصات وصفية
بسيطة من صفحة واحدة تغطي تقسيمات إدارية كبرية من البلد يف املرحلة األوىل ،إىل جداول
أكثر شموال ً وتقارير وصفية يف مرحلة الحقة.

 - 2التبويب
ينبغي بذل كل جهد ممكن لنرش النتائج الرئيسية لتعداد السكان (مثل النتائج
8-3
املتعلقة بالعمر والجنس والتوزيع الجغرايف) وتعداد املساكن (مثل التوزيع الجغرايف ملجموعات
أماكن السكن واألرس املعيشية والسكان حسب نوع املسكن) وذلك بأرسع وقت ممكن بعد تاريخ
العد ،وإالّ تناقصت جدواها وقل اهتمام الجمهور بها .ومع انتشار استعمال معدات الحواسيب
الحديثة يف كل مكان تقريبا ً يف تجهيز بيانات التعداد انخفض الوقت الالزم لتجهيز البيانات إىل
درجة كبرية باملقارنة بما كانت عليه طرق التجهيز القديمة ،وأصبحت تكلفة تجهيز كل جدول
والكلفة النسبية لتجهيز جداول إضافية أقل كثريا ً بالنسبة للتكلفة الكلية للتعداد مما كانت عليه
يف املايض .ونتيجة لذلك أصبحت القيود عىل جمع البيانات من ناحية التكلفة والدقة تمثل وزنا ً
أكرب نسبيا ً يف تحديد عدد الجداول التي يمكن إنتاجها ونرشها ،ومدى صعوبتها.
واملقصود من جداول التعداد الواردة أدناه واملرشوحة يف املرفق الثاني واملرفق
9-3
الثالث أن تقدم ،يف شكل منشور أهم معلومات التعداد املطلوبة كأساس لربامج التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،والستخدامها ألغراض األبحاث .وهي ال تمثل بأي شكل من األشكال جميع الجداول
التي قد ينرشها أي بلد ،وال تمثل بالتأكيد جميع الجداول التي قد ُتطلب يف النهاية ألغراض
خاصـة .وليس واردا ً يف االعتبار يف هذه الجداول طريقة إدخال املعلومات يف قاعدة بيانات ،فهي
قد تكون أكثر تفصيالً مما تحتاجه هذه الجداول اإليضاحية للتعداد.
 10-3ومع أن التعداد هو املصدر الرئييس للمعلومات للجداول الواردة يف املرفقني
الثاني والثالث فإن هناك مصادر أخرى ،منها السجالت وعمليات املسح والتسجيل املدني .وهذا
هو الحال بصفة خاصة يف البلدان التي لديها سجالت متطورة لإلحصاءات الحيوية ِّ
توفر مدخالت
لجداول الخصوبة والوفيات .كما أن األمم املتحدة تنرش جداول أخرى ال تقوم أساسا ً عىل بيانات
التعداد.
 11-3ومن األهداف الرئيسية لهذه التوصيات تقديم مجموعة من الجداول التي
يتطلب األمر إعدادها عىل أدنى مستوى جغرايف تتصل بلحظة معينة من الزمن ،بما يلبي حاجة
البلد أو املنطقة إىل البيانات من أجل التخطيط والرصد عن بيّنة يف مجال التنمية االقتصادية
واالجتماعية .ومع أن معظم السلطات اإلحصائية الوطنية تستخدم تعداد السكان واملساكن
باعتباره أهم وسيلة شاملة لجمع هذه اإلحصاءات الرضورية ،فإن بلدانا ً أخرى تستخدم عمليات
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111

ورقات إحصائية ،العدد /67
التنقيح األول (منشورات األمم
املتحدة ،رقم املبيع.)E.98.XVII.8 :

مسح بالعينة ،وسجالت السكان واإلحصاءات الحيوية ،وغريها من املصادر اإلدارية ،أو بعضا ً من
هذه الوسائل مجتمعة ،إلنتاج اإلحصاءات املطلوبة.
 12-3وعىل خالف مبادئ وتوصيات لتعداد السكان واملساكن ،التنقيح  111 1يحتوي
هذا التنقيح الثاني عىل ثالث فئات من الجداول( :أ) جداول أساسية/رضورية( ،ب) جداول
موىص بها( ،ج) الجداول املثىل ،كما يأتي وصفها فيما ييل.

(أ) الجداول األساسية/الرضورية
 13-3تعترب هذه الجداول ذات أهمية قصوى لكل بلد ،كما أنها تعترب أساسية للبلدان
التي تمر بظروف صعبة ،مثل البلدان التي خرجت حديثا ً من رصاع أو التي لم تجر بها تعدادات
عىل مدى فرتة طويلة من الزمن ،من حيث أنها توفر الحد األدنى من اإلحصاءات الذي يلبي
االحتياجات األساسية من البيانات.
 14-3والجداول األساسية/الرضورية هي  20جدوال ً عن خصائص السكان و7
جداول عن خصائص اإلسكان .وهي موسومة بعالمة نجمة (*) يف القائمة الواردة أدناه.

(ب) الجداول املوىص بها
 15-3الجداول املوىص بها هي التي تعترب مناسبة لتلبية االحتياجات األساسية من
املعلومات من أجل القيام ،عن بينة ،بتخطيط السياسات الوطنية ورصدها وتنفيذها ،ملا لهذه
البيانات من أهمية عىل الصعيدين الوطني والدويل .وقد صممت هذه الجداول أيضا ً عىل أساس
إمكاناتها إلنتاج إحصاءات عىل أدنى مستوى جغرايف ،ويفرتض أن يقوم كل بلد بإعدادها مرة
عىل األقل يف العقد الذي يجري فيه التعداد.
 16-3وتشـمل قائمة الجداول املوىص بها أيضـا ً الجداول األسـاسية/الرضورية
التي ناقشـناها أعاله ،وهي تضـم  33جدوال ً عن خصائص السكان (انظر املرفق الثاني) و19
جدوال ً عن خصائص املساكن (انظر املرفق الثالث).
 17-3ومرفق بالجداول املوىص بها املواضـيع األساسية التي تدخل يف إنتاجها .ومن
ثم فإن املواضيع األساسية هي املتغريات األساسية للجداول املوىص بها .وتضم القائمة 31
موضـوعا ً أسـاسيا ً عن السكان ،منها  25موضوعا ً مبارشا ً و 6مواضيع غري مبارشة (ولالطالع
عىل تفاصيل بشأن املواضيع املبارشة وغري املبارشة ،انظر الفقرة .)14-2
 18-3والغرض من الجداول املوىص بها ،كما ذكر يف الفقرة  ،1-2هو إتاحة إمكانية
املقارنة الوطنية والدولية للبيانات نظرا ً الستخدام مفاهيم وتعاريف مشرتكة للمواضيع األساسية.
وترد قرين كل جدول من الجداول املوىص بها ،كجزء من البيانات الفوقية ،املواضيع األساسية
التي تمثلها الجداول .ومن البيانات الفوقية األخرى املعروضة قرين كل جدول من الجداول
املوىص بها( :أ) مصدر اإلحصاءات ،أي ما إذا كانت آتية من ‘ ’1تعدادات تقليدية ’2‘ ،تعدادات
عىل أسـاس السجالت ’3‘ ،عمليات مسـح ’4‘ ،عمليات مسـح دورية؛ (ب) نوع عد السكان ،أي
ما إذا كان العد يجري عىل أساس نظري أو فعيل أو مزيجا ً من االثنني؛ (ج) التعريف املستعمل
للمناطق الحرضية والريفية.

(ج) جداول إضافية
 19-3تضم املجموعة املثىل من الجداول ،الجداول األساسية/الرضورية ،والجداول
املوىص بها ،التي سبقت مناقشتها أعاله ،وكذلك جداول إضافية ،وهي مصممة لكي تلبي
احتياجات معظم املستعملني عىل املستويني الوطني والدويل .ويمكن النظر إىل هذه املجموعة

منتجات وخدمات التعداد

241

باعتبارها تماثل املجموعة الكاملة من الجداول الواردة يف مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان
واملساكن ،التنقيح  .112 1وترد يف املرفق الرابع قائمة الجداول اإلضافية لتعدادات السكان ويف
املرفق الخامس قائمة الجداول اإلضافية لتعدادات املساكن.

قائمة الجداول املوىص بها لتعدادات السكان
املجموعة 1

114 ،113

س  - 1 - 1ص مجموع السكان ،والسكان يف التقسيمات املدنية الرئيسية والفرعية ،حسب التوزيع يف الحرض
*
والريف ،وحسب الجنس
*
س  - 2 - 1ص السكان يف املحلاَّ ت ،حسب حجم وفئة املحلَّة وحسب الجنس
س  - 3 - 1ص سكان املحلاَّ ت الرئيسية وتجمعاتها الحرضية ،حسب الجنس
س-4-1ص
س-5-1ص

السكان ،حسب مدة اإلقامة يف املحلة ،والتقسيم املدني الرئييس والعمر والجنس

*
*

س  6 - 1أ  -ص السكان حسب محل اإلقامة املعتاد ومدة اإلقامة ومحل اإلقامة السابق ،والجنس
س  6 - 1ب  -ص السكان البالغون من العمر ...سنة فأكثر حسب محل اإلقامة املعتاد ومحل اإلقامة يف تاريخ معني
يف املايض ،والعمر والجنس

املجموعة 2

جداول خصائص الهجرة الدولية وأعداد املهاجرين

س-1-2ص

السكان املولودون يف الخارج ،حسب بلد املولد والعمر والجنس

س  - 2 - 2ص السـكان املولودون يف الخارج ،حسـب سـنة الوصول أو فرتة الوصول ،وبلد املولد ،والعمر
*
والجنس
َ
س  - 3 - 2ص السكان حسب بلد املولد واملواطنة ،والعمر والجنس
س  - 4 - 2ص السكان الناشطون اقتصاديا ً املولودون يف الخارج البالغون من العمر ...سنة أو أكثر ،حسب سنة
الوصول أو فرتة الوصول ،واملهنة الرئيسية والجنس

املجموعة 3

جداول خصائص األرس املعيشية واألرس العائلية

س-1-3ص

السكان يف األرس املعيشية ،حسب صلة القربى برب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع فيها،
والحالة الزواجية والجنس ،وحجم نزالء املؤسسات

س-2-3ص

أرباب األرس املعيشية أو األشخاص اآلخرون املرجع فيها حسب العمر والجنس ،واألفراد اآلخرون يف
*
األرس املعيشية ،حسب العمر وصلة القربى برب األرسة املعيشية أو بالفرد اآلخر املرجع فيها

س-3-3ص

األرس املعيشية والسكان يف األرس املعيشية وعدد األرس النواة ،حسب حجم األرسة املعيشية

املجموعة 4

جداول الخصائص الديمغرافية واالجتماعية

س-1-4ص

السكان حسب كل سنة من سنوات العمر ،والجنس

س-2-4ص

السكان حسب الحالة الزواجية والعمر والجنس

املجموعة 5

جداول الخصوبة والوفيات

*

*

*

س  - 1 - 5ص اإلناث البالغات من العمر  10سنوات فأكثر حسب العمر وعدد األطفال املولدين أحياء حتى تاريخ
*
التعداد حسب الجنس
س-2-5ص

113

الجداول املوىص بها موسومة
بالحرف ص كجزء من رقم الجدول.
وجود عالمة (*) يشري إىل جدول
أسايس/رضوري.

114

جداول الخصائص الجغرافية وخصائص الهجرة الداخلية

السكان أبناء البلد ،واملولودون يف الخارج ،حسب العمر والجنس

112

املرجع نفسه.

اإلناث البالغات من العمر  10سنوات فأكثر ،حسب العمر وعدد األطفال األحياء (أو األموات) حسب
*
الجنس

س  - 3 - 5ص اإلناث البالغات من العمر  ...إىل  49سنة ،حسب العمر وعدد األطفال املولودين أحياء ،حسب
الجنس ،أثناء االثني عرش شهرا ً السابقة عىل التعداد ،والوفيات بني األطفال الذين ولدوا أحياء،
حسب الجنس
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س  - 4 - 5ص الوفيات يف األرسة املعيشية ،حسب الجنس والعمر ،أثناء االثني عرش شهرا ً السابقة عىل التعداد،
ومجموع السكان حسب العمر والجنس

املجموعة 6

جداول الخصائص التعليمية

س  - 1 - 6ص السكان البالغون من العمر  ...سنة فأكثر حسب االنتظام يف الدراسة والتحصيل التعليمي والعمر
*
والجنس
س -2-6ص

السكان الذين ترتاوح أعمارهم بني  5سنوات و 29سنة ،حسب االنتظام يف الدراسة وحسب كل سنة
*
من سنوات العمر ،والجنس

س -3-6ص

السكان البالغون من العمر  10سنوات فأكثر ،حسب معرفة القراءة والكتابة ،والعمر والجنس

املجموعة 7

جداول الخصائص االقتصادية

س  - 1 - 7ص السكان البالغون من العمر  ...سنة فأكثر ،حسب حالة النشاط الراهنة (أو املعتادة) والتحصيل
*
التعليمي والعمر والجنس
*
ً
ً
س  - 2 - 7ص السكان الناشطون اقتصاديا حاليا (أو عادة) حسب حالة النشاط واملهنة الرئيسية والعمر والجنس
س  - 3 - 7ص السكان الناشطون اقتصاديا ً حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط والصناعة الرئيسية والعمر
*
والجنس
ً
ً
س  - 4 - 7ص السكان الناشطون اقتصاديا حاليا (أو عادة) حسب حالة النشاط والحالة الوظيفية الرئيسية
*
والعمر والجنس
س  - 5 - 7ص السكان الناشطون اقتصاديا ً حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط والحالة الوظيفية الرئيسية
والصناعة الرئيسية والجنس
ً
ً
س  - 6 - 7ص السكان الناشطون اقتصاديا حاليا (أو عادة) حسب حالة النشاط والحالة الوظيفية الرئيسية
واملهنة الرئيسية والجنس
ً
س  - 7 - 7ص السكان الناشطون اقتصاديا (أو عادة) حسب حالة النشاط والصناعة الرئيسية واملهنة الرئيسية
*
والجنس
*
س  - 8 - 7ص السكان غري الناشطني اقتصاديا ً حاليا ً (أو عادة) ،حسب الفئة الوظيفية والعمر والجنس

املجموعة 8

جداول خصائص العجز

س-1-8ص

السكان املعوقون وغري املعوقني حسب العمر والجنس

س-2-8ص

السكان البالغون من العمر  5سنوات فأكثر حسب نوع العجز والتحصيل التعليمي والعمر والجنس

*

س  - 3 - 8ص السكان البالغون من العمر  ...سنة فأكثر حسب نوع العجز وحالة النشاط الحالية (أو املعتادة)
والعمر والجنس

املجموعة 9

جداول خصائص املساكن

م-1ص

األشخاص حسب األنواع العامة ألماكن السكن وعدد عديمي املأوى

م-2ص

األشخاص الذين يعيشون يف أماكن سكن جماعية حسب نوع املسكن

م-3ص

األرس املعيشية يف الوحدات السكنية املشغولة حسب نوع الوحدة السكنية

م-4ص

املنازل االعتيادية حسب حالة اإلشغال
ً
الوحدات السكنية املشغولة حسب نوع الوحدة السكنية ،ومصنفة تقاطعيا حسب نوع ملكية
الوحدة السكنية
ً
الوحدات السكنية حسب عدد الغرف ،ومصنفة تقاطعيا حسب نوع الوحدة السكنية وعدد الشاغلني
لكل وحدة سكنية
الوحدات السـكنية املشـغولة حسـب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب نظام توريد
*
املياه

م-5ص
م-6ص
م-7ص

*

*

منتجات وخدمات التعداد
م-8ص
م-9ص
م  - 10ص
م  - 11ص
م  - 12ص
م  - 13ص
م  - 14ص

الوحدات السكنية املشغولة حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب املصدر الرئييس
*
ملياه الرشب
ً
الوحدات السكنية املشغولة حسب نوع الوحدة السكنية ،ومصنفة تقاطعيا حسب نوع املرحاض
*
ونوع الرصف الصحي
الوحدات السكنية املشغولة حسب نوع الوحدة السكنية ،ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع مرافق
االغتسال
ً
الوحدات السكنية املشغولة حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا حسب وجود مطبخ،
ونوع الوقود املستعمل للطهو
ً
الوحدات السـكنية املشـغولة حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا حسب نوع اإلضاءة
و/أو استعمال الكهرباء
الوحدات السكنية املشغولة حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع ترصيف
الفضالت الصلبة
ً
األرس املعيشية يف الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية املشغولة ومصنفة تقاطعيا حسب
عدد األرس املعيشية لكل وحدة سكنية

م  - 15ص

املساكن االعتيادية حسب نوع املبنى ومواد البناء للحوائط الخارجية

م  - 16ص

الوحدات السكنية حسب النوع وحسب مواد البناء للحوائط الخارجية
األرس املعيشـية حسـب نوع مكان السـكن ومصنفة تقاطعيا ً حسـب الجنس والعمر لرب األرسة
*
أو الشخص اآلخر املرجع يف األرسة املعيشية
األرس املعيشية يف الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع
الحيازة لألرسة املعيشية ،وبالنسبة لألرس املعيشية املستأجرة حسب نوع ملكية الوحدة السكنية
*
املشغولة
ً
األرس املعيشية يف الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا حسب أجهزة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالتصال باإلنرتنت

م  - 17ص
م  - 18ص

م  - 19ص

 20-3وتجنبا ً إلعداد جداول للتعداد أكثر مما ينبغي أو تحتوي عىل عدد كبري من
الخانات الفارغة ،قد تجد بعض البلدان أن من الرضوري استخدام تصنيف جغرايف أكثر
تحديدا ً مما هو مذكور يف الرشح .فعيل سبيل املثال قد تكون هناك مرافق أساسية مثل
املياه عن طريق األنابيب أو الكهرباء غري موجودة بشكل شبه كامل يف مساحات واسعة من
بعض البلدان ،ويف هذه الظروف ال يكون من املناسب إعداد جداول لتلك البيانات بالنسبة
للمناطق الجغرافية الصغرية .ومن املهم النظر بعناية يف التصنيف الجغرايف الذي يستعمل
يف التعداد بمراعاة نوع املعلومات التي تبوب وتوزيع تواترها املحتمل واالستعماالت املحتملة
للبيانات.
 21-3وقد تقوم بعض البلدان بجمع بيانات عن مواضيع إضافية يف استبيان التعداد
تتناول اهتمامات محددة ،ومن ذلك عىل سبيل املثال ما إذا كان الشخص مسجالً عند الوالدة،
وعمر املرأة عند أول زواج ،واملهارات املهنية والتقنية .ويف حاالت أخرى قد يحتاج األمر إىل
جداول تفصيلية لفئات معينة من السكان الستخدامها يف تخطيط أو تقييم الربامج .ويمكن
القيام بتبويب املواضيع غري األساسية بعد االنتهاء من التبويب األسايس .وتساعد املشاورات مع
فئات املستعملني سواء عىل املستوى الوطني أو املستويات املحلية يف تحديد أنسب خطة للتبويب
وأنسب طرق النرش.
 22-3والبيانات الفوقية هي عنرص أسايس يف نرش بيانات التعداد للتأكد من أن املفاهيم
التي أُجري عىل أساسها التعداد مفهومة جيدا ً وأن النتائج لن يساء تفسريها .وينبغي أن تتضمن
كل الجداول املعلومات الفوقية التالية أو إشارات لكيفية الحصول عىل تلك املعلومات .والبيانات

243

مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،التنقيح 2

244

الفوقية املقصودة هي أسئلة التعداد ،واألسباب التي من أجلها وضعت األسئلة ،والتعاريف
النظرية (قاموس التعداد) ،والتقسيمات اإلدارية املستعملة ،والتغيريات منذ التعداد السابق
فيما يتعلق باملضمون وطرق التشغيل أو الحدود الجغرافية ،ومؤرشات النوعية مثل معدالت
التغطية وعدم االستجابة لبنود معينة .وإذا كان االستبيان املستعمل يف التعداد هو يف صيغة
االستمارة الطويلة فينبغي أن تتضمن البيانات الفوقية أيضا ً معلومات عن متغريات املعاينة
للنتائج ،وإذا كانت جداول التعداد تحتوي عىل خانات بيانات مغفلة نظرا ً لصغر األعداد،
فيجب أن تحتوي البيانات الفوقية أيضا ً عىل مالحظة منهجية بشأن قواعد وطرق إغفال
البيانات.

 - 3التقارير اإلحصائية المواضيعية والتحليلية
 23-3تقوم بلدان كثرية بإعداد أنواع مختلفة من التقارير املواضيعية أو التحليلية.
وترتاوح هذه التقارير بني مجلدات تشتمل عىل جداول إحصائية واسعة ومفصلة ،وال سيما
الجداول املتقاطعة ،وتقارير تتسم بقدر أكرب من التحليل وتضم مواد مبوبة مشفوعة بنص
تفسريي أو تحلييل .وهذه املجموعة األخرية من التقارير يمكن أن تشمل مجلدات للتحليل اإلقليمي
ملواضيع السكان وأحوال السكن يف املناطق الحرضية واملناطق املرتوبولية الرئيسية ،أو املدن
الكبرية ،والتوزيعات اإلقليمية؛ ومقارنة املؤرشات االجتماعية الرئيسية مثل التعليم وترتيبات
املعيشة وأحوال السكن واإلصحاح واألنشطة االقتصادية .ومن التقارير األخرى التي تدخل يف
هذه الفئة تحليل مالمح املجتمعات للسكان األصليني مثالً ،وغري ذلك من مالمح فئات معينة من
السكان مثل األرس واألطفال والشباب وكبار السن .ومن املفيد جدا ً إعداد تقارير عن نمو السكان
وتوزيعهم تتناول بالتحليل التغيريات يف الخصائص الديمغرافية لسكان البلد ،موزعة حسب
مستويني أو أكثر من التقسيم اإلداري للبلد .ويمكن أن ِّ
تركز هذه التقارير عىل نمو السكان
ومواقعهم وتحركهم عىل النطاق الوطني أو اإلقليمي ،وعىل نطاق التقسيمات اإلدارية .وينبغي
السعي ما أمكن إىل تكوين رشاكات وإرساء تعامل خارجي مع املؤسسات األكاديمية وغريها من
االختصاصيني يف املوضوع ،فهذا من شأنه أن ييرس هذه األعمال ويعزز التعاون.
 24-3ويمكن أن تشمل التقارير املنشورة األخرى املنهجية املستخدمة يف إجراء التعداد
بما يف ذلك تصميم العينات ،إن وجدت ،واملنهجية املتبعة فيها ،وتقارير تقييم التعداد ،ويمكن أن
تحتوي عىل تقديرات لتغطية التعداد واملنهجية املستعملة يف التحضري له.

 - 4تقارير أخرى
 25-3من املهم أن يتلقى مستعملو منتجات التعداد أكرب قدر ممكن من املعلومات
ذات الصلة بالتعداد يف حينه .ومما يفيد املستعملني فائدة كبرية وجود منشور يتضمن معلومات
عن جميع املنتجات التي تتاح عقب التعداد .وينبغي تقديم وصف موجز لكل منتج ،بما يف ذلك
التوقيت املق ّدر إلصداره ،ومستوى التفاصيل الجغرافية التي يتضمنها كل منتج ،وتواتر إصدار
املنتجات التي يجري إصدارها بصفة دورية .ومن املفيد أيضا ً يف حالة عمليات التعداد الكبرية
إصدار عدد من الوثائق املخصصة لتلبية احتياجات مجموعات مختلفة من املستعملني (منها مثالً
االستعماالت يف مجاالت التعليم أو الصحة أو الحكم املحيل).
 26-3وتقوم بلدان كثرية بنرش “قاموس التعداد” ،الذي يتضمن تعاريف شاملة
املفصلة املستخدمة لعرض نواتج التعداد .وتنرش بعض
للمصطلحات واملفاهيم والتصنيفات
ّ
البلدان أيضا ً تصانيف ورموزا ً جغرافية وتعاريف للمناطق املستخدمة يف التعداد وصلتها

منتجات وخدمات التعداد

باملناطق اإلدارية .ويمكن أيضا ً تقديم رشوح للمجاالت التي يحددها املستعملون من أجل إعداد
جداول معينة يف التعداد ونوع النسق املستعمل (مطبوع أو إلكرتوني).

 - 5التقرير اإلداري
 27-3التقرير اإلداري هو من أهم التقارير يف برنامج النرش ،وهو سجل للعمل
التعدادي كله ،بما يف ذلك املشاكل التي صودفت وحلولها .ويمكن أن يحتوي التقرير عىل
املواضيع التالية :تاريخ موجز للتعداد يف البلد ،واألساس القانوني إلجراء التعداد ،ومتطلبات
امليزانية وضبطها ،ولجان التعداد وأنشطتها ،وتنظيم التعداد والهيكل الوظيفي ،وإجراءات ضبط
النوعية ،والجدول الزمني للتعداد ،والعمل الخرائطي للتعداد ،ووضع االستبيانات وتصميمها،
ومنهجية العد يف كل تعداد ،والتنظيم امليداني ،والتنقيح ،والرتميز اليدوي ،وتجهيز البيانات
وتطويرها وتنظيمها ،وحرص البيانات ،والتنقيح باستخدام الحاسوب ،وإجراءات االحتساب،
ومعدات الحاسوب والربمجيات املستخدمة ،وتقييم التعداد ،وبرنامج نرش البيانات وتوزيعها.
ويفيد التقرير اإلداري للتعداد فائدة كبرية سوا ًء للمستعملني أو لتنظيم التعداد ذاته .ونظرا ً
للفرتة الطويلة التي تميض بني كل تعدادين واحتمال التغيريات يف املوظفني ،خاصة بني كبار
املوظفني ،فإن التقرير اإلداري يعترب نتاجا ً أساسيا ً من أجل تخطيط التعدادات املقبلة (انظر
أيضا ً الفقرتني  406-1و .)407-1
 28-3ومع التطورات يف تكنولوجيا املعلومات ازدادت إمكانية إتاحة ملفات بيانات
التعداد ومطبوعاته يف وسائط مقروءة بالحاسوب .ويمكن أن يتضمن التقرير اإلداري أيضا ً
وصفا ً لإلجراء املتبع يف تطوير ملفات البيانات هذه؛ ويمكن النظر يف إصدار مجلد مستقل من
التقرير اإلداري ملرحلتي تجهيز البيانات ونرشها لضمان إتمام مرحلتي التخطيط والعمليات
امليدانية بعد إجراء العد مبارشة.

باء -

خرائط التعداد

 - 1الخرائط األساسية
 29-3الخرائط املرسومة والرقمية هي من األدوات التي تجعل نتائج التعداد أسهل
فهما ً واستعماالً .ويهدف وضع الخرائط إىل تحقيق غرضني :أولهما أن خرائط تحديد مناطق
التعداد تبني حدود جميع املناطق اإلدارية التي تتصل بالبيانات املبلغة يف منشورات التعداد؛
وثانيهما أن الخرائط اإلحصائية واملواضيعية تعرض النتائج الهامة للتعداد ،ألنها تتيح لعموم
املستعملني رؤية التوزيع الجغرايف واألنماط التي تنطوي عليها البيانات .وحني تكون الخرائط
حسنة التصميم وشيقة العرض فإنها تثري اهتمام مستعميل تقارير التعداد ،وقد تثري أسئلة
تحيل القارئ إىل الجداول اإلحصائية ملزيد من التفاصيل.
 30-3وينبغي وضع برنامج شامل لنرش خرائط التعداد كجزء من برنامج النرش
الشامل لتعداد السكان واملساكن ،من أجل توفري املوارد الالزمة يف امليزانية يف املراحل األوىل من
التخطيط .وعالوة عىل إعداد الخرائط من أجل جداول التعداد وتقاريره ،تجد كثري من البلدان أن
من املفيد إصدار أطلس للسكان كناتج من نواتج التعداد .وينبغي السعي إىل التعاون مع سائر
اإلدارات والوكاالت املهتمة من أجل تيسري إصدار املجلد الذي يحوي األطلس .وينبغي أن يشتمل
األطلس عىل خرائط تبني خصائص السكان واملساكن ،وعىل البيانات األخرى التي تؤثر يف أنماط
السكان واملساكن وتكوينهم وتوزيعهم (انظر الفقرات  143 - 1إىل .)148 - 1
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 31-3وهناك ثالثة أنواع رئيسية من خرائط تحديد املناطق تستعمل بصفة عامة يف
معظم منشورات التعداد ،وهي( :أ) الخرائط الوطنية التي تبني حدود التقسيمات الجغرافية
من الدرجة األوىل والدرجة الثانية واملدن الرئيسية أو املناطق املرتوبولية الرئيسية( ،ب) خرائط
لكل تقسيم من تقسيمات الدرجة األوىل تبني حدود تقسيمات الدرجة الثانية والدرجة الثالثة،
التي تعد لها جداول إحصائية( ،ج) خرائط للمناطق الحرضية أو املرتوبولية تبني حدود املناطق
الفرعية الصغرية وكذلك الشوارع والطرق العامة واألنهار.
 32-3والغرض من الخرائط اإلحصائية هو عرض النتائج من حيث توزيعها الجغرايف،
نظرا ً لوجود اهتمام خاص بالنمط الراهن للتوزيع ،وكذلك بالتغيريات الحاصلة يف األنماط التي
تحدث عىل مدار الوقت ،وال سيما منذ آخر تعداد.

 - 2الخرائط المواضيعية
 33-3فيما يتعلق بالخرائط املواضيعية فإن املؤرشات ذات األولوية لتعداد السكان
واملساكن هي مجموع السكان وتوزيعهم حسب املناطق الفرعية ،والكثافة السكانية ،وسكان
الحرض والريف أو سكان املناطق املرتوبولية وغري املرتوبولية ،والتغريات يف مجموع السكان منذ
التعداد السابق .ومن املؤرشات الهامة األخرى :العمر ،والجنس ،والخصوبة ،والوفيات ،والهجرة،
والتحصيل التعليمي ،والعمالة ،وحجم األرسة املعيشية ،ونوع السكن ،وامللكية ،وعدد الغرف،
واملرافق الصحية ،كما يزداد الطلب أيضا ً عىل البيانات املتعلقة بأجهزة االتصال (الهواتف
والتلفزيون والحاسوب واإلنرتنت) والنقل (السيارات) ،وطائفة واسعة من وسائل الراحة يف
األرسة املعيشية ،كما زاد الطلب مؤخرا ً عىل مؤرشات التنمية القائمة عىل أساس السكان مثل
وصول املياه اآلمنة إىل األرسة املعيشية ،وإدارة الفضالت يف األرسة املعيشية ،ومصادر الدخل
املتعددة لألرسة املعيشية ،مثل تواتر املدفوعات .وهذه القائمة من املؤرشات إنما هي عبارة عن
توضيح لنوع الخرائط املواضيعية التي قد تجد البلدان أن من املفيد إنتاجها .وإنتاج الخرائط
باسـتعمال نفس مجموعة املؤشـرات ّ
يمكن البلدان من مقارنة نتائجها عىل نحو مفيد عرب
املراحل الزمنية ومع األنماط الدولية واإلقليمية.
 34-3والخرائط هي وسيلة قيّمة إلجراء مقارنات مفيدة بني النتائج عىل املستوى
ِّ
وتوفر
دون الوطني ومع النتائج عىل مستوى البلد أو مع األنماط الدولية واإلقليمية األخرى.
برمجيات إعداد الخرائط عىل الحاسوب وبرمجيات النرش مرونة كبرية يف وضع خرائط غنية
باملعلومات وجذابة من حيث الشكل .وغالبا ً ما يمكن تجميع عدة خرائط عىل صفحة واحدة
من أجل إظهار أحد املؤرشات ،عىل سبيل املثال ،للسكان يف الحرض والريف.وتجميع الخرائط
والرسوم اإليضاحية اإلحصائية هو وسيلة فعّالة أيضا ً يف عرض معلومات التعداد .ومن ناحية
أخرى ينبغي توخي الحذر فيما يتعلق بإنتاج خرائط معقدة مطبوعة تشتمل عىل عدة متغريات،
ألن هذا النوع من الخرائط غالبا ً ما يصعب استنساخه بوضوح ،وقد يجد املستعمل العادي من
العسري عليه فهمها.
 35-3وتؤدي قدرات قواعد البيانات عىل االحتفاظ برسوم إيضاحية وخرائط تتصل
ببياناتها إىل زيادة كبرية يف فائدة قواعد البيانات .ومن الناحية املثالية يستطيع املستعملون
أنفسـهم إنتاج الرسوم التوضيحية أو الخرائط املطلوبة ،ثم طباعتها أو نقلها رسـماً ،أو
إلصاقها يف تقرير ،أو إتاحة الصور لغريهم من املستعملني .وتقوم عدة منظمات إحصائية بإنتاج
هذا النوع من النواتج ،بالتعاون أحيـانا ً مع رشكات تجارية .ويحتاج كثري من املستعملني إىل
بيانات عن املناطق الصغرية بشأن مسائل متعددة منها ملكية البيوت واملالمح التعليمية وسوق

منتجات وخدمات التعداد

العمل وما إىل ذلك .ومع أن قاعدة البيانات تحتوي أساسا ً عىل بيانات تعداد واحد ،فإن باإلمكان
إضافة بعض املعلومات التاريخية إلتاحة الفرصة للمستعملني ملالحظة االتجاهات السائدة عىل
مر الزمن .وكما هو الحال يف جميع سالسل البيانات الزمنية من املهم الحفاظ عىل االتساق يف
التعاريف ويف التمثيل املكاني للبيانات تسهيالً للمقارنة.
 36-3ويمكن أن تكون منتـجات التوزيع هذه قائمة عىل أسـاس البيانات الجزئية
والبيانات الكلية .عىل أنه من أجل الحفاظ عىل رسية البيانات ،وعمالً عىل زيادة رسعة تجهيزها،
فإنه يحدث نوع من التجميع املسبق للبيانات ،مثالً عن طريق استعمال خالصات بيانات .ويمكن
أن تقرتن هذه الخالصـات بربمجيات للرسـوم التوضيحية والخرائط ذات األغراض العامة.
إالّ أن ذلك قد ينتج عنه تضييق نطاق مجتمع مستعميل البيانات وقرصه عىل املستعملني الذين
يستطيعون إجراء عمليات تجهيز معقدة نسبياً .وتعترب إتاحة قاعدة بيانات للتعداد ذات قدرات
متكاملة بإحكام للرسم البياني والرسم الخرائطي (وهي قدرات تتضمن عادة وظيفة تبويب)
طريقة ممتازة لتحسني فعالية نرش معلومات التعداد .وال بد أن يكون املنتج سهل االستعمال إذا
ما أريد تسويقه تجاريا ً بنجاح.
 37-3وتعرض القائمة التالية بعض املواضيع املقرتحة لخرائط التعداد .وهي قائمة
ليست جامعة مانعة :فمعظم املواضيع التي ترد يف االستبيان ،وكذلك املواضيع املشتقة املشمولة
يف الجزء الثاني ،يمكن عرضها يف شكل خرائط .ويف بعض البلدان قد يكون من املناسب عرض
مواضيع خاصة مثل توزيع السكان حسب األصل اإلثني أو اللغة .ويف املقابل فإن بعض الخرائط
املذكورة هنا تعرض معلومات عن نفس املوضوع بأشكال مختلفة إىل حد ما لكي تقرر الوكالة
اإلحصائية اختيار أنسب املؤرشات الحتياجات البلد.
قائمة إيضاحية لخرائط التعداد املواضيعية
•ديناميات السكان وتوزيعهم
Y Yمتوسط معدل النمو السنوي
Y Yالكثافة السكانية (عدد األشخاص لكل كيلو متر مربع)
Y Yسكان الحضر كنسبة مئوية من مجموع السكان
Y Yتوزيع المدن الرئيسية والبلدات وحجمها
Y Yالهجرة إلى الداخل والهجرة إلى الخارج وصافي معدالت الهجرة
Y Yالمولودون في البلد والمولودون في الخارج
Y Yالمولودون في تقسيم آخر في البلد
•الخصائص الديمغرافية
Y Yنسبة الذكور إلى اإلناث (الذكور لكل مائة أنثى) ويمكن أن تكون حسب فئة
العمر
Y Yالنسبة المئوية للسكان من عمر صفر إلى  14سنة
Y Yالنسبة المئوية للسكان من عمر  15إلى  64سنة
Y Yالنسبة المئوية للسكان من عمر  65سنة فأكثر
Y Yالنسبة المئوية لإلناث في سن اإلنجاب  15إلى  49سنة
Y Yنسبة اإلعالة الكلية (عدد السكان من عمر صفر إلى  14سنة و 65سنة فأكثر
كنسبة مئوية من مجموع السكان من  15إلى  64سنة)
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Y

Yالحالة الزواجية

Y

Yمعدالت المواليد

Y

Yمعدالت الخصوبة الكلية

Y

Yالعمر الوسيط عند أول زواج

Y

Yمعدالت الوفيات

Y

Yمعدالت وفيات الرضع

Y

Yتوقع الحياة عند الميالد

Y

Yالنسبة المئوية للسكان المعوقين

•الخصائص االقتصادية واالجتماعية
Y Yالنسبة المئوية لألطفال غير المنتظمين في التعليم األساسي
Y Yمعدل القراءة والكتابة للكبار (من عمر  15سنة فأكثر)
Y Yعدد سنوات الدراسة الوسيط (من سن  25سنة فأكثر)
Y Yمعدل السكان الذين يعرفون القراءة والكتابة من سن  15سنة فأكثر
Y Yالسكان األميون من عمر  15سنة فأكثر (المجموع الكلي)
Y Yالمستوى التحصيلي للسكان من عمر  10سنوات فأكثر
Y Yالقوة العاملة كنسبة مئوية من مجموع السكان
Y Yحصة المرأة في مجموع القوة العاملة بين الراشدين
Y Yالنسـبة المئوية للقوة العاملة حسـب القطاع االقتصادي ونوع المهنة والحالة
الوظيفية
•األسر المعيشية والمساكن
Y Yمتوسط عدد األشخاص لكل أسرة معيشية
Y Yالنسبة المئوية لألسر المعيشية التي ترأسها امرأة
Y Yمتوسط عدد غرف المسكن لكل أسرة معيشية
Y Yوضع الحيازة (مملوكة ،مستأجرة ،وما إلى ذلك)
Y Yنوع مواد البناء
Y Yالنسبة المئوية للسكان الذين لديهم مأوى مناسب
Y Yالنسبة المئوية للسكان الذين تصلهم مياه مأمونة
Y Yالنسبة المئوية للسكان الذين تصلهم الكهرباء
Y Yالنسبة المئوية للسكان الذين يصلهم اإلصحاح
Y Yالنسبة المئوية للسكان الذين تصلهم الخدمات الصحية
 38-3ويمكن عند االقتضاء عرض املؤرشات مصنفة حسب نوع الجنس وحسب
املناطق الحرضية/الريفية (إذا كان عدد سكان الريف مثالً يزيد عن  25يف املائة من مجموع
السكان) .وإذا كانت املعلومات عن أحد املؤرشات متاحة من تعداد سابق فمن املفيد جدا ً إنتاج
خرائط للتغيري أو عرض خرائط لكلتا الفرتتني.

منتجات وخدمات التعداد

 39-3ومن املفيد جدا ً وضع خرائط لحجم السكان يف القرى ،وتحتوي هذه الخرائط
عىل مجموعتني من املعلومات :إحصـاءات عن سكان القرية وموقع القرى يف كل منطقة
إقليمية أو دون إقليمية من البلد .ويمكن تقديم مزيد من املعلومات مثالً عن موقع القرية
ضمن املحافظة أو املنطقة ،واملناطق املأهولة وغري املأهولة ،والقرى كثيفة السكان ،واملناطق
التي ليس بها قرى ،وقرب القرى بعضها من بعض .ويمكن أيضا ً االستفادة من خرائط حجم
السـكان يف القرى كخرائط أساسية للحصول عىل مزيد من املعلومات عن الخدمات واألنشطة
يف القريـة ،وعن مواقع وتوزيـع القرى التي تفتقر إىل خدمات معيـنة ،مثل املدرسـة األوَّلية
أو الصيدلية أو املياه املحمولة بأنابيب وما إىل ذلك.

جيم  -النواتج الرقمية التفاعلية
 - 1نظرة عامة
 40-3إن من األهمية القصوى إنتاج بيانات التعداد ومعلوماته واإلبالغ عنها ونرشها
عىل أوسع نطاق ،وأن تكون للوكاالت املسؤولة عن هذه العملية تركيز واضح عىل خدمة العمالء
وأصحاب املصلحة ،وعىل تقديم خدمة أكثر من مجرد تقديم ناتج ،وأن تسرتشد دائما ً باهتمامات
املستعمل وبصداقة املستعمل يف جميع عملياتها ،أكثر من اهتمامها بالتقاليد الخاصة بإعداد
الجداول والرسوم والتقارير التي دأبت عىل إنتاجها.
 41-3ومع أن الجداول اإلحصـائية أو تقارير التعداد ،والخرائط واألطالس املطبوعة
أو الرقميـة ،بما يف ذلك إتاحة القدرة عىل إعداد الخرائط بدينامية ،يمكن نرشها بسُ بل مختلفة،
بما يف ذلك مختلف أنواع الوسائط املقروءة بالحاسوب ،فإن أكفأ وأفعل طريقة لتلبية الطلب
املتنامي من املستعملني عىل طائفة متنوعة تزداد اتساعا ً من نواتج بيانات التعداد هي تمكني
مستعميل بيانات التعداد من الوصول بأنفسهم إىل بيانات التعداد ،وإنتاج الجداول التي
يحتاجونها طبقا ً ملواصفاتهم ،أو ترتيب نواتج البيانات مكانيا ً وفقا ً ملتطلباتهم املكانية املختلفة.
ومن األمثلة الجيدة عىل التطورات الحديثة التي تجعل بيانات التعداد متاحة عىل مواقع شبكات
املكاتب اإلحصائية الوطنية ومن خالل األقراص املدمجة للقراءة فقط ،األدوات التحليلية مثل
ُنظم املعلومات الجغرافية للسكان.

 - 2نظم المعلومات الجغرافية
ُنظم املعلومات الجغرافية تشتمل عىل معدات وبرمجيات حاسوبية مصممة
42-3
ً
ملساندة حرص وإدارة البيانات املصنفة مكانيا وتحليلها ونرشها .ويف تطبيق هذه التكنولوجيات
عىل أنشطة ونواتج التعداد فإن هذه النظم تيرس عمل خرائط التعداد وحرص البيانات ،كما أنها،
عن طريق ربط بيانات السكان (الديمغرافية واالجتماعية واالجتماعية  -االقتصادية) باملناطق
الجغرافية ،تتيح وظائف يف منتهى القوة إلدارة البيانات بحيث تتيح للمستعمل استقصاء
معلومات تعداد السكان وتحليلها ووصفها وتناقلها حسب حاجته للبيانات واملعلومات.
 43-3ومن الناحية العملية ترتاوح هذه النظم ما بني برامج بسيطة لعمل الخرائط
عىل الحاسوب ،و ُنظم معلومات جغرافية كاملة ،قادرة عىل حل مشاكل التخطيط واإلدارة
املعقدة أو إنتاج قوائم حرص تفصيلية مسندة جغرافياً .فقدرة هذا النظام عىل استخدام املكان
لدمج مجموعات البيانات املستمدة من مصادر متغايرة وتجهيزها ،تجعلها ذات أهمية خاصة
لعملية تخطيط وإدارة التعداد ذاتها .فعىل سبيل املثال يتيح نظام املعلومات الجغرافية وظائف
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لالستكمال املكاني للبيانات اإلحصائية يف الحاالت التي تختلف فيها حدود املناطق بني تعدادين.
عىل أن وضع وتنفيذ هذا املستودع للبيانات املسندة جغرافيا ً مهمة ليست يسرية اإلنجاز ،ويمكن
للنظم املكتبية البسيطة للرسم الخرائطي إنتاج خرائط مواضيعية من قاعدة بيانات الخرائط
واملؤرشات األساسية تلبي احتياجات معظم منظمات اإلحصاء.
 44-3وينبغي النظر يف تكنولوجيا ُنظم املعلومات الجغرافية بحسب مستوى املهارات
واملوارد املتاحة يف البلد ،وأن تكون جزءًا ال يتجزأ من األعمال العامة التي تقوم بها املنظمة
اإلحصائية الوطنية .وينبغي السعي إىل وضع ترتيبات تعاونية مع الوكاالت األخرى ،مثل الوكاالت
الوطنية إلعداد الخرائط واملسح ،خاصة فيما يتعلق برشاء وصيانة الخرائط األساسية وقواعد
البيانات الرقمية ،وهذه ال يجب أن تكون من مسؤولية املنظمات اإلحصائية الوطنية .ومن نفس
املنطلق ،فإن أي تطوير تقوم به املنظمات اإلحصائية يجب أن يتواكب مع النظم التي قد تكون
موجودة بالفعل يف وكاالت القطاع العام األخرى ،ويف هذه الحالة يكون دور وكالة اإلحصاء
أساسا ً هو توفري بيانات التعداد وغريها من اإلحصاءات املهمة املفيدة لواضعي السياسات ،عن
طريق طائفة واسعة من التطبيقات القطاعية ،باملستويات والنسق التي تتفق مع تلك األنظمة.
وال يجب أن تقوم املكاتب اإلحصائية الوطنية بتطوير نظم املعلومات الجغرافية الخاصة بها
وتطبيقاتها إالّ إذا كان يف قدرتها صيانة هذه األجهزة والتطبيقات أثناء الفرتة ما بني التعدادات،
حيث ال يمكن االعتماد عىل الدعم التقني الخارجي املستمر ،وحيث ال يوجد طلبات واضحة من
املستعملني يف القطاعني العام والخاص عىل تلك التطويرات والنواتج.
 45-3ومع ذلك فبإمكان املكاتب اإلحصائية أن تطور تطبيقات هذا النظام بالبيانات
السـكانية والبيانات األخرى املسندة جغرافيا ً املتاحة من مصادر أخرى ،للوصول إىل أشكال
أكثر تقدما ً للتحليـل املكاني .ويمكن تقاسـم هذه املهمة مع مؤسـسات أخرى ،أو أن يعهد بها
كليا ً إىل أخصائيني يف جهات أخرى .ويف هذه الحالة يقترص دور مكتب التعداد عىل توفري بيانات
ِّ
وتوفر مكاتب التعداد معلومات حيوية
التعداد باملستوى املناسب وبالنسق املناسب لتلك النظم.
عن األحوال الديمغرافية واتجاهات املستقبل لصانعي السياسات يف عدد كبري من القطاعات،
منها الرعاية الصحية والتعليم والتخطيط العمراني والزراعة وإدارة املوارد الطبيعية ،ويمثل
إتاحة قواعد بيانات التعداد املسندة مكانيا ً رشطا ً أساسيا ً ال غنى عنه لتسهيل استعمال البيانات
الديمغرافية يف تلك املجاالت.
 46-3ولتحقيق أقىص قدر من مكاسب الكفاءة ،ينبغي أن تكون تطبيقات ُنظم
املعلومات الجغرافية قادرة عىل تعيني حدود جغرافية إضافية بخالف الحدود املستخدمة يف
التعداد ،مثل املناطق التعليمية والصحية ومستجمعات املياه ،وغريها من املستجمعات البيوفزيائية،
وشبكات الكهرباء ووحدات خدمات املنافع .وهذه الكيانات ينبغي إنشاؤها من أصغر وحدة
يمكن تحديدها جغرافيـا ً يف التعداد ،مثل التجمعات السـكنية يف التعداد ،أو املربعات الشـبكية
أو مناطق الع ّد .وإذا كانت وحدة الع ّد هي أصغر وحدة يف التعداد ،كما هو الحال يف معظم البلدان
النامية ،فإن هذا النظام سيكون له آثار هامة يف تحديد حدود مناطق الع ّد .ويتطلب ذلك تعاونا ً
بني منظمة اإلحصاء الوطنية ووكاالت وضع الخرائط واملساحة وبني املدارس والسلطات الصحية
والسلطات املسؤولة عن شبكات املياه والكهرباء ،عند وضع حدود مناطق الع ّد أو تعديلها ،تفاديا ً
ألي مشاكل تنشأ فيما بعد.
 47-3وملا كانت ُنظم املعلومات الجغرافية هي من التكنـولوجيات املعقدة نسـبيا ً
وتحتاج إىل بعض املوارد املتخصصة تقنياً ،ينبغي ملنظمات اإلحصاء خاصة يف البلدان النامية أن
تتخذ نهجا ً تدريجيا ً إزاء إدخال ُنظم املعلومات الجغرافية مع اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان
التوافق يف جميع األوقات مع سائر ال ُنظم املستخدمة يف أماكن أخرى .وقد ترى البلدان ،كبديل

منتجات وخدمات التعداد

عن إدخال نظام كامل للمعلومات الجغرافية مرة واحدة ،البدء بتصميم بسيط ومتني يحتمل أن
يكون مفهوما ً ومقبوال ً من ِقبَل طائفة واسعة من املستعملني ويسهل االنتقال به إىل مجموعة
واسعة من الحزم الربامجية ،ومستقالً عن أي نظام معني من نظم الحواسيب .ويمكن أن يتم
نام باتباع اسرتاتيجية هرمية بحيث يستخدم مكتب
تنفيذ نظام املعلومات الجغرافية يف بلد ٍ
اإلحصاء املركزي نظاما ً متطورا ً للمعلومات الجغرافية ذا قدرات واسعة عىل تناول وتحليل كميات
كبرية من البيانات املكانية ،ثم يأتي النرش الواسع لقواعد البيانات عن طريق عمل نسخة من
قواعد البيانات املكتملة باستخدام نسق برمجيات أقل تقدما ً لعمل الخرائط ،وتوزيعها بتكلفة
منخفضة ،كال ُنظم التي يتم تطويرها حاليا ً يف بعض البلدان.
 48-3وعالوة عىل ما تقدمه ُنظم املعلومات الجغرافية ملنظمات اإلحصاء الوطنية
من وسائل عالية الفعالية لنرش وزيادة استخدام بيانات التعداد ،فإن هذه ال ُنظم قادرة ،أكثر
من أي ُنظم أخرى إلدارة البيانات ،عىل توفري وصول سهل وصديق للمستعمل إىل بيانات
التعداد يف نسق يثري اهتمام املستعملني ،مما يتيح للمحللني واملخططني إمكانية القيام بتحليل
السياسات والتخطيط واألبحاث بما ِّ
يمكنهم بسهولة أكثر من تحديد مجاالت األولوية املواضيعية
والجغرافية ويسهم يف انتهاج سياسات ووضع قرارات تقوم عىل أساس القرائن واملعرفة عىل
مختلف املستويات الجغرافية ،وييرس للحكومات القيام بشكل فعَّال برصد التقدم يف مجال
التنمية يف مختلف القطاعات عىل مستوى القرية واملحلَّة واملستويات دون اإلقليمية ،ويزيد
الوعي بشأن أهمية التعداد وسائر البيانات االقتصادية واالجتماعية ،كما يعزز القدرة املؤسسية
ملكاتب اإلحصاء الوطنية ووكاالت التخطيط االقتصادي واالجتماعي للقيام بتحليالت أكثر وأعمق
للبيانات االقتصادية واالجتماعية وإخراج منتجات معلوماتية بشكل أيرس استعماال ً للمستعمل.

دال  -المنتجات والخدمات حسب الطلب
 49-3ينتج عن النشاط املتزايد يف مجال التخطيط االقتصادي واالجتماعي ،واهتمام
هذا التخطيط باملناطق دون الوطنية ،طلبات جديدة عىل املعلومات اإلحصائية بصفة عامة،
وعىل تعدادات السكان واملساكن بصفة خاصة .ويزداد الطلب عىل الجداول والخرائط حسب
التقسيمات املدنية الرئيسية والفرعية وسائر وحدات التحليل مثل املناطق املرتوبولية ،بل وأكثر
من ذلك ،حسب املناطق املحلية الصغرية.
 50-3من أجل ذلك ،من املفيد إنشـاء خدمة “حسـب الطلب” للمسـتعملني الذين
يحتاجون إىل تجميعات ليست متاحة بالوسائل األخرى .وهذا أمر مهم بصفة خاصة يف الحاالت
التي ال يستطيع فيها غري املشرتكني الحصول عىل قواعد بيانات مصغرة للتعداد .ومن حيث املبدأ
فإن هذه الخدمة تتطلب من املستعملني تزويد مكتب التعداد بتفاصيل الجداول أو التجميعات
املطلوبة لكي يستطيع املكتب تلبية طلبهم ،ويكون ذلك يف العادة مقابل دفع مبلغ من الرسوم
التعويضية .ومن شأن تقديم وتعزيز هذه الخدمة أن يضع مكتب اإلحصاء يف موقف نشط
مرغوب فيه وليس وضعا ً جامداً ،ويمكن أن تكون هذه الخدمة عامالً ّ
حفازا ً قويا ً يف التعاون
الوثيق مع مستعميل منتجات التعداد.
 51-3وربما تكون تكلفة تلك الجداول ذات األغراض الخاصة عالية ،ألنها تتطلب
برمجة عىل الحاسوب ،خاصة بالنسبة للمؤسسات األكاديمية وغريها من املستعملني الذين ال
تتوافر لهم ميزانية كبرية .وبعض املنظمات اإلحصائية تسمح للمستعملني بالقيام بالعمل
الالزم باستخدام برمجيات صديقة للمستعمل .ويحتاج األمر إىل دليل مكتوب بوضوح إلرشاد
املستعملني بشأن استعمال الربمجية ،بما يف ذلك محتويات قاموس بيانات التعداد وغري ذلك من
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البيانات ذات الصلة .وتدقق الجداول التي تعد بهذا الشكل للتأكد من عدم إفشاء رسية البيانات،
خاصة يف خانات الجداول التي تحتوي عىل أرقام صغرية جداً.
 52-3وتقوم كثري من منظمات التعداد بتقديم خدمات بنا ًء عىل الطلب ملنتجات
التعداد ،مثل قواعد البيانات املواضيعية والجداول والرسوم والخرائط التي يمكن تصميمها من
أجل استخدام مؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة والكبرية واملجتمعات املحلية واملجموعات
ذات املصالح الخاصة .وتقدم هذه الخدمات عادة من أجل تلبية الطلب املتزايد من مستعميل
البيانات عىل طائفة واسعة من التطبيقات ،مثل رصد االتجاهات ،وتحليل االحتياجات غري امللباة،
والتعرف عىل إمكانات السوق ،والحصول عىل بيانات قطاعية عن السوق ،وتحديد مناطق الخدمة
واملناطق ذات األولوية ،واختيار أفضل األماكن للمشاريع ،وألغراض تصميم منتجات وخدمات
جديدة واإلعالن عنها ،وما إىل ذلك .وينبغي تقديم كل فئة من هذه املنتجات عىل وسائط مختلفة
(ورقية أو عىل اسطوانات أو عىل الشبكة) لنرشها وفقا ً لطلبات املستعملني (انظر الفقرات
 358-1إىل .)375-1
 53-3وبعد إنشاء قواعد البيانات وتلبية احتياجات السياسة العامة ،يمكن لها أن
تخدم سائر مستعميل البيانات إذا كان لها قيمة سوقية .وملا كانت منظمة اإلحصاء الوطنية هي
عادة املصدر الوحيد لكثري من قواعد البيانات الجغرافية املتصلة بتطبيقات بيانات التعداد فإن
الطلب يف السوق عىل تلك املنتجات يف تزايد ،خاصة يف املناطق الجغرافية التي تتصل بالسكان.
ويف هذه الحاالت يمكن أن تخضع تلك املنتجات لرتخيص .ويعطي الرتخيص للمستع ِمل حق
استعمال املنتج دون نقل امللكية ،ألن امللكية تبقى حكرا ً عىل الوكالة الحكومية .ويمكن تطبيق
ترتيبني للرتخيص :أولهما للمنظمات التي تستعمل البيانات ألغراضها الخاصة ،واآلخر للمنظمات
التي تعيد نشـر البيـانات أو تقدم خدمات تحليلية باسـتخدام بيانـات التعداد إىل أشـخاص
أو منظمات مقابل رسوم.
 54-3وتختلف خدمات البيانات املجهزة حسب الطلب للوثائق الحاسوبية باختالف
أشكال البيانات ،فقد توزع منتجات التعداد يف شكلها األصيل ،مع املعلومات ذات الصلة أو من
دونها ،أو يمكن توزيعها بعد أن يضاف إليها بعض تعديالت القيمة املضافة تلبية الحتياجات
املستعملني .ومن أمثلة أنشطة القيمة املضافة هذه تحويل البيانات إىل نسق آخر (الستعمالها يف
حزم أخرى من الربامج الحاسوبية) ،األمر الذي يجعل البيانات أكثر فائدة من خالل تصحيح
األخطاء أو إضافة معلومات ناقصـة أو إضافة مجموعات فرعية إىل مجموعات البيانات األصلية
أو إدماج بيانات من مصادر أخرى أو بإدخالها ضمن برمجية حاسوبية .ويف الحاالت التي تحمي
فيها حقوق امللكية الفكرية بيانات التعداد ،يمكن تقايض رسوم االنتفاع بحق امللكية ورسوم
استعمال البيانات من املوزعني لضمان حد أدنى من العائدات .ومع ذلك فإذا كانت األسعار عالية
أكثر من الالزم فيمكن أن تكون هذه الرسوم عقبة يف سبيل استعمال بيانات التعداد.

هاء  -منتجات ذات اهتمام عام وتقارير لمستعملين من نوع خاص
 55-3النهج التقليـدي إزاء نشـر معلومات التعداد هو إصـدار جداول متقاطعة
التصنيف .إالّ أن هذه الجداول ليس من السهل عىل غري الخرباء الوصول إليها .ومع نرش هذه
الصيغ التقليدية من بيانات تعدادات السكان واملساكن ،هناك طرق أخرى كثرية لنرش بيانات
التعداد بشكل أقرب مناالً ،مما يزيد من فائدة واستعماالت البيانات التي ُتجمع يف التعداد.

منتجات وخدمات التعداد

 56-3ومن املهم اإلشارة إىل أن البيانات التي سريد ذكرها فيما ييل لن تكون لها فاعلية
يف تشجيع استعمال معلومات التعداد إالّ إذا أُعدت بطريقة مهنية ويف الوقت املناسب .ويحتاج
هذا األمر إىل مهارات متخصصة من خرباء ذوي دراية بالكتابة لتلك الفئات من املستعملني،
واستعمال مواد من نوعية عالية وتخطيط كبري .ومن هنا فإن هذه املوارد هي غالبا ً عالية التكلفة،
ويجب عىل أي بلد يخطط للقيام بهذه الحمالت أن يوفر ما يغطي تكلفة تلك األنشطة عند
التخطيط مليزانية التعداد.

 - 1الملصقات

 57-3من أكثر الطرق شيوعا ً يف نرش معلومات التعداد إعداد ملصقات مطبوعة تربز
الحقائق األساسية للتعداد مثل كم بلغ عددنا؟ أين نعيش؟ ُتربز مالمح األقسام املدنية الكبرية يف
البلد .ويمكن كذلك إعداد ملصقات ُتربز قضايا معينة ذات أهمية لقطاعات خاصة من السكان
مثل الشباب والكبار والسكان األصليني وكبار السن والجمعيات النسائية.
 58-3وبما أن هدف امللصقات هو أن تلفت األنظار من بُعد ،فإن الحقائق التي تعرضها
ستكون قليلة نسبيا ً لكي تكون الرسالة األساسية للمعلن واضحة للعيان .ويمكن تحسني نوعية
امللصقات إىل درجة كبرية بإضافة رسوم حسنة التصميم واستخدام أحجام مختلفة من الحروف
لزيادة القدرة عىل قراءتها وفهم الرسالة املقصودة منها.

 - 2الكتيبات
 59-3ومن الطرق األخرى لنرش البيانات األساسية للتعداد إعداد كتيبات بطريقة
مهنية .وينبغي أن تكون هذه الكتيبات مكتوبة بطريقة سهلة القراءة والفهم وتبني املالمح
الديمغرافية للبلد ومزودة برسوم ومادة توضيحية مناسبة .ويف بعض البلدان ُتعد تلك الكتيبات
بشأن مواضيع معينة تتصل بالسكان .وهذه الكتيبات مناسبة بشكل خاص للتوزيع املجاني عىل
الجمهور الذين يحرضون املناسبات مثل حمالت التعريف بمواد أخرى تقليدية ،أو عرضها عىل
األرفف يف مكتبات املكاتب الحكومية.

 - 3تقارير موجهة لفئات خاصة

 60-3املعلومات التي يوفرها التعداد هي بديهيا ً الستعمال مجموعة واسعة من
مستخدمي البيانات عىل اختالف خرباتهم يف املجال اإلحصائي.
 61-3ولهذا قد ترغب مكاتب اإلحصاء الوطنية يف إعداد تقارير تحليلية خاصة لفئات
خاصة من املستعملني .ومع أن هذه التقارير ال تحتاج إىل مالمح تلفت األنظار كما هو الحال
يف امللصقات والكتيبات ،فمن الرضوري أن تشتمل عىل تحليالت من مستوى عا ٍل وعىل أسس
سليمة جداً ،يقوم بها موظفون لديهم أساس متني من القدرات التحليلية وفهم كامل للموضوع
الذي يجري تحليله .ويف بعض الحاالت يكون من املستصوب ،بل ومن الرضوري أحياناً ،أن يتم
التحليل يف شكل جهد تعاوني مع املعاهد األكاديمية وغريها من املتخصصني.
 62-3ويمكن أن يكون املستفيدون املستهدفون أي جزء من جمهور مستعميل التعداد
املهتمني باملوضوع .أما املعايري التي تتبع يف تقرير املواضيع املختارة فيقررها البلد املعني ،ولكن
يمكن أن تشمل عوامل منها أهمية املوضوع للبلد ،أو حقائق ملفتة للنظر بشكل خاص أسفرت
عنها بيانات التعداد (قد تؤكد أو تنفي نظريات شائعة) ،ومضاهاة بيانات التعداد باملواد املتجمعة
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من مصادر أخرى ،أو االستجابة ملسائل مثارة من الجمهور أثناء املشاورات مع مستعميل البيانات
قبل جمع املعلومات.

 - 4الفيديو
 63-3من وسائط النرش املفيدة يف التعريف بالحقائق وراء األرقام ،ومن ثم زيادة
استعمال بيانات التعداد ،استعمال الصور واللوحات البيانية والخرائط املع ّدة عىل رشيط فيديو
أو أقراص مرتاصة ( )CDأو قرص فيديو رقمي ( )DVDويمكن لهذه الوسائط أن تبني كيف أن
بيانات التعداد تساعد واضعي السياسات واملخططني والجمهور بصفة عامة يف فهم مجتمعاتهم
وكيف أن بيانات التعداد تساعد يف تحديد املشاكل الرئيسية ويف العمل عىل حلها.

 - 5مواد تثقيفية
 64-3يمكن إعداد مواد تثقيـفية يف شـكل سـهل الفهم ملنفعة الجمهور العام ،تبني
فوائد بيانات التعداد وأوجه القصور فيها .ويمكن االستفادة من هذه املواد يف بناء قاعدة تنطلق
منها الحمالت اإلعالمية كجزء من مواد التعريف للتعداد املقبل.
 65-3ويمكن أن تأخذ هذه املواد التثقيفية منحى عمليا ً بوضعها ضمن مجموعة
أدوات لالستعمال يف املدارس ،فهذا من شأنه أن يقدم للطالب معلومات من نوعية عالية ،كما أنه
يشجع ،عن طريق تعريف الطالب باستعمال املواد اإلحصائية يف العملية التعليمية ،عىل استعمال
التحليالت التي تقوم عىل قرائن يف املجتمع بشكل عام .وينبغي االنتباه إىل أنه ينبغي االستعانة
بالخربة املهنية للتأكد من أن هذه املواد تتفق مع املمارسات التعليمية السليمة ويمكن إدخالها
ضمن املناهج التعليمية.
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ألف  -االستعماالت العامة لبيانات تعدادات السكان والمساكن
 66-3جرت العادة عىل االستفادة من بيانات تعدادات السكان واملساكن يف وضع
سياسات القطاع الخاص والقطاع العام وألغراض التخطيط واإلدارة والبحث .ومن أهم
االستعماالت اإلدارية لبيانات التعداد هو تحديد الدوائر االنتخابية واإلدارية وتوزيع التمثيل يف
نواح تتصل بالوضع القانوني أو اإلداري للتقسيمات اإلقليمية تتوقف عىل
مجالس الحكم .وهناك ٍ
حجم السكان .أمّا تعدادات املساكن فتستخدم يف وضع بيانات خط األساس إلحصاءات املساكن
ويف وضع سياسات وبرامج اإلسكان ،كما تستخدم يف القطاع الخاص للمساعدة يف اختيار املواقع
للمشاريع الصناعية ومرافق التجزئة والخدمات وكذلك للتنمية التجارية ملشاريع اإلسكان.
 67-3واملعلومات الخاصة بحجم السكان وتوزيعهم وخصائصهم يف البلد ال غنى عنها
يف وصف وتقييم أحواله االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية ويف وضع سياسات وبرامج سليمة
تهدف إىل تعزيز رفاه البلد وسكانه .ويمكن أن يوفر تعداد السكان واملساكن مساهمة كبرية يف
عملية التخطيط الشامل ويف إدارة التنمية الوطنية ،بما يقدمه من إحصاءات أساسية تساعد يف
املقارنة عىل مستوى البلد ككل وعىل مستوى وحداته اإلدارية والوحدات األصغر بضمنها .ويعترب
توافر املعلومات عن أصغر الوحدات اإلدارية يف غاية األهمية إلدارة وتقييم برامج التعليم ومحو
األمية والعمالة واملوارد البرشية والصحة اإلنجابية وتخطيط األرسة واإلسكان والبيئة وصحة
األم والطفل والتنميـة الريفية والنقل والطرق السـريعة والحرضنة واملسـاعدات االجتماعية
وما إليها .كذلك فإن تعدادات السكان واملساكن تعترب مصادر فريدة للبيانات الالزمة من أجل
وضع مؤرشات اجتماعية لرصد أثر السياسات والربامج الحكومية (انظر الفقرات  86 - 3إىل
.)88 - 3

 - 1استعماالت تعدادات السكان
 68-3ترد استعماالت نتائج تعدادات السكان والجداول ذات الصلة بها املبينة يف هذا
املجلد وفقا ً لقائمة املواضيع الواردة يف الفقرة  .16-2ويرد وصف تفصييل عام الستعماالت
الجداول يف جميع فئات املواضيع الثماني يف منشورات األمم املتحدة التالية :مبادئ عامة للربامج
الوطنية لإلسقاطات السكانية كوسيلة لتخطيط التنمية  ،115واألدلة الخاصة بطرق تقدير
السكان :الدليل األول :طرق تقدير مجموع السكان يف األوقات الراهنة  ،116والدليل العارش:
أساليب غري مبارشة يف التقدير الديمغرايف  ،117وطرق اإلسقاط إلدماج املتغريات السكانية يف
التخطيط اإلنمائي ،املجلد األول :طرق للتخطيط الشامل ،النموذج  :1مسائل نظرية وطرق إلعداد
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116
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اإلسقاطات الديمغرافية ،والنموذج  :2طرق إلعداد إسقاطات القيد يف املدارس والقوة العاملة
والعمالة 118؛ ومؤرشات إطار التنمية املستدامة ومنهجياتها 119؛ ومبادئ وتوصيات لنظام
اإلحصاءات الحيوية ،التنقيح .120 2
 69-3وكثريا ً ما يشكل مجموع السكان ،بتعريفه الوارد يف الفقرة  ،71-2وتوزيعهم
عىل التقسيمات اإلقليمية الرئيسية والفرعية وعىل املحلاَّ ت ،مطلبا ً قانونيا ً من مطالب التعداد،
ألن هذه النتائج تستخدم يف تحديد توزيع التمثيل يف الهيئات الترشيعية ويف األغراض اإلدارية
ويف التخطيط لتحديد مواقع للمرافق االقتصادية واالجتماعية .والهجرة الداخلية ،وهي أحد
األسباب الرئيسية للتغري السكاني ،تؤثر يف كثري من األحيان عىل اتجاهات توزيع السكان.
وهناك حاجة إىل بيانات عن الهجرة الداخلية ،إىل جانب الخصوبة والوفيات ،لوضع تقديرات
سكانية ألغراض التخطيط ،ولتحديد السياسات العامة للهجرة ولتقدير فعاليتها .ولالطالع عىل
وصف أكثر تفصيالً ،انظر منشورات األمم املتحدة التالية :دليل تعدادات السكان واملساكن،
الجزء الثاني :الخصائص الديمغرافية واالجتماعية  ،121والدليل السادس :طرق قياس الهجرة
الداخلية ( 122أدلة وضع تقديرات السكان)؛ والهجرة الداخلية للمرأة يف البلدان النامية 123؛
وتوصيات بشأن إحصاءات الهجرة الدولية ،التنقيح .124 1
 70-3واألرسة املعيشية ،وهي وحدة أساسية اقتصادية واجتماعية يف جميع البلدان،
غالبا ً ما تكون العنرص األسايس يف دراسة التنمية االجتماعية واالقتصادية .فعدد األرس املعيشية
وحجمها وتركيبها ،والتغريات يف معدل تكوين األرسة املعيشية ،هي معلومات تفيد يف التخطيط
ويف وضع سـياسات خاصة تسـتهدف فئات معينة من السكان ،مثل األطفال وكبار السن
واملعوقني .لذلك يستعمل توزيع األفراد داخل األرسة املعيشية من أجل تحديد ترتيبات املعيشة
لألرس والنمط امللحوظ لهيكل األرسة ،وأوقات تكوين األرس الجديدة ،والتغيريات يف تركيب األرسة
بسبب الوفاة أو الطالق أو الهجرة أو مغادرة األطفال أهلهم لتكوين أرس معيشية خاصة بهم.
ويف اإلمكان استخدام صلة القربى ما بني أفراد األرسة املعيشية ملعرفة تركيب األرسة ووجود أرس
معيشية مكونة جزئيا ً أو كليا ً من أشخاص ال تربط بينهم صالت قربى ،عىل نحو ما هو مبني
يف الدليلني التاليني املتعلقني بطرق تقدير السكان :الدليل السابع :طرق وضع إسقاطات لألرس
املعيشية واألرس  125ودليل تعدادات السكان واملساكن ،الجزء الثاني :الخصائص الديمغرافية
واالجتماعية .126
 71-3وتشمل الخصائص الديمغرافية واالجتماعية املحددة تقليديا ً والتي تجمع من
تعداد السكان :نوع الجنس والعمر والحالة الزواجية والديانة واللغة واالنتماء القومي و/أو
العرقي .والعمر والجنس هما من الخصائص األساسية التي ترتبط بغالبية الخصائص التي
ِّ
وتوفر بيانات التعداد بيانات أكثر مما يتيحه أي مصدر وحيد آخر عن الفروق
يجمعها التعداد.
بني الجنسني ،كما يتضح من منشورات األمم املتحدة التالية :نساء العالم  :2005التقدم يف
اإلحصاءات 127؛ وجمع مؤرشات اجتماعية عن حالة املرأة 128؛ والدليل الثاني :طرق تقييم نوعية
البيانات األساسية للتقديرات السكانية 129؛ ودليل املؤرشات االجتماعية .130
 72-3ورهنا ً بظروف البلد ،يمكن قيـاس التنوع الثقايف بلغة التخاطب يف البيـت
أو املجتمع ،والديـانة ،واالنتماء القومي/العرقي .وبالنسـبة للبلدان غري املتجانسـة يف واحد
أو أكثر من هذه املتغريات ،توفر خصائص اللغة والديانة واالنتماء القومي أو العرقي املعلومات
األساسية الالزمة لوضع تقدير كمي للحجم النسبي لهذا التنوع ولتوزيعه حسب العمر والجنس.
ولالطالع عىل وصف أكثر دقة لهذه االستعماالت يف التبويب ،انظر منشورات األمم املتحدة التالية:
تقرير التنمية البرشية 131 2004؛ دليل تعدادات السكان واملساكن ،الجزء الثاني :الخصائص
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الديمغرافية واالجتماعية 132؛ والدليل الثالث :طرق إسقاطات السكان حسب الجنس والسن 133؛
والزواج األول :األنماط واملحددات.134 1988 ،
 73-3ومع أن بيانات التعداد املتعلقة بالخصـوبة والوفيات ال يمكن أن تكون بديالً
عن إحصـاءات املواليد والوفيات املستقاة من السجالت ،إلاّ أنها ذات قيمة خاصة يف البلدان التي
ال توجد فيها سجالت للمواليد أو الوفيات أو تكون فيها هذه السجالت غري كاملة ،ومن ثم ال تكون
اإلحصاءات الحيوية فيها متاحة .وحتى يف البلدان التي تكون فيها سجالت هذه الوقائع كاملة
فإن تعداد السكان مفيد كمكمِّل لبيانات السجل املرضية ،ألن اإلجابات عىل أسئلة الخصوبة توفر
بيانات تفيد يف حساب الخصوبة العمرية لإلناث أو خصوبة أجيال معينة من السكان .ولالطالع
عىل مزيد من املعلومات عن استعماالت البيانات يف الجداول املتعلقة بالخصوبة والوفيات ،انظر
منشورات األمم املتحدة التالية :دليل تدريبي لتقدير وفيات األطفال 135؛ ودليل تعداد السكان
واملسـاكن ،الجزء الثاني :الخصـائص الديمغرافية واالجتماعية 136؛ وتقدير آثار انخفاض
الوفيات عىل شيخوخة السكان 137؛ والفروق االجتماعية – االقتصادية يف وفيات األطفال يف
البلدان النامية .138
 74-3ويعترب التعليم ،تاريخياً ،أحد أهم العوامل التي تحدد نوعية الحياة .ويتواصل
االهتمام بالتعليم يف معظم بلدان العالم ،مع الرتكيز عىل تحسني الوصول إىل التعليم ونوعية
التعليم وكذلك توسيع نطاق التعليم األسايس  .139ويعترب التعليم أيضا ً أداة مهمة يف سد الفجوة
بني النساء والرجال يف مجال الفرص االقتصادية واالجتماعية .لذلك تعترب بيانات خط األساس
التي يتم الحصول عليها من تعدادات السكان الوطنية ذات أهمية كبرية نحو تحقيق هذا الهدف.
فبيانات التعداد تكشف عن الفوارق يف الفرص التعليمية بني الجنسني وبني الفئات العمرية
أو بني األجيال ،وبني السكان يف الحرض والريف ،وما إىل ذلك ،كما أنها توفر مؤرشات هامة
ِّ
وتوفر هذه البيانات مواد للمقارنة بني ما يقدمه
لقدرة األمة عىل التنمية االقتصادية واالجتماعية.
التعليم حاليا ً لتأهيل النشء واملتطلبات الحالية واملستقبلية من املوارد البرشية املتعلمة ملختلف
أنواع النشاط االقتصادي .وتفيد هذه املقارنات يف توجيه السياسات الوطنية فيما يتعلق بتنمية
النظام التعليمي وتخطيط برامج التنمية االقتصادية التي يمكن القيام بها يف ضوء االحتياجات
من املوارد البرشية .ولالطالع عىل مزيد من التفاصيل ،انظر منشورات األمم املتحدة التالية:
تقرير التنمية البرشية140 1996 ،؛ وتقرير الحالة االجتماعية يف العالم141 2005 ،؛ والتعليم
للجميع :تقرير الرصد العاملي.142 2006 ،
 75-3وتركز معلومات التعداد املتعلقة بالخصائص االقتصادية للسكان عىل عد
السكان الناشطني اقتصاديا ً من أجل توفري بيانات خط أساس للدراسات الجارية يف مجال
العمالة والبطالة والعمالة الناقصة .وهذه البيانات ِّ
توفر معلومات عن نمو السكان الناشطني
اقتصاديا ً وتكوينهم وتوزيعهم ،الستعمالها يف وضع السياسات وتقييم استخدام املوارد البرشية.
ويمكن أن توفر البيانات االقتصادية من التعداد مدخالت يف إحصاءات توزيع الدخل واالستهالك
والرتاكم لألرس املعيشية ،وعن املشاركة يف الزراعة واألنشطة غري الزراعية ،وعن املشاركة يف
القطاع غري الرسمي .وفضالً عن ذلك يمكن أن تعطي البيانات عن السكان الناشطني اقتصاديا ً
مؤرشات عن عدد العاملني املسؤولني عن دعم معيلني لديهم.
 76-3وتعتمد اإلحصاءات التي يتم الحصول عليها من مصادر مختلفة (مثل مسح
القوة العاملة ،وعمليات املسح الزراعي ،ومسح املؤسسات والسجالت اإلدارية) عىل التعداد إلعداد
أُطر املعاينة ،كما أن استخدام مفاهيم مشرتكة يف مختلف املصادر يساعد يف تأمني قابلية البيانات
للمقارنة عند االعتماد عىل مصادر مختلفة ملعرفة األنماط املتغرية للنشاط االقتصادي .ويف هذا
الصدد يمكن االطالع عىل منشورات األمم املتحدة التالية :جمع الخصائص االقتصادية يف تعدادات
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السـكان 143؛ وطرق تحليـل بيانـات التعـداد املتعلقة باألنشـطة االقتصـادية للسـكان 144؛
ودليل الدراسات االستقصائية لألرس املعيشية (نسخة منقحة) 145؛ ودليل تعدادات السكان
واملساكن ،الجزء الرابع :حالة النشاط االقتصادي .146
 77-3ومع زيادة االهتمام بشكل مطرد بحركة الناس عرب الحدود الوطنية ،أي
الهجرة الدولية ،زادت أهمية بنود التعداد وجداوله الخاصة بالهجرة الدولية .وتصمم هذه
الجداول من أجل تقييم أثر الهجرة عىل البلدان املستقبلة ،وفهم أنماط التنوع ووضع برامج
لتكيف املهاجرين مع البلدان الجديدة ،ولتكون مصدرا ً للمعلومات عن الهجرة من البلدان
املو ِفدة .وملزيد من التفاصيل يمكن االطالع عىل منشورات األمم املتحدة التالية :الدراسات
االستقصائية للهجرة الوطنية ،األدلة من األول إىل التاسع 147؛ وتوصيات بشأن إحصاءات
الهجرة الدولية ،التنقيح .148 1
 78-3والتعداد هو مصدر مهم للمعلومات عن األشخاص املعاقني .إذ تساعد بيانات
التعداد يف رصد األحوال االجتماعية وأحوال املعيشة للمعوقني من حيث انتظامهم يف الدراسة،
وتوفر البيانات أيضا ً أساسا ً
ِّ
والتحصيل التعليمي ،والعمالة ،والحالة الزواجية ،وترتيبات املعيشة.
لوضع سياسات تلبي احتياجات املعوقني وتفيد يف تقييم فعالية هذه السياسات ،كما يتبني من
الدراسات التالية :القواعد املوحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني 149؛ وبرنامج العمل
العاملي املتعلق باملعوقني 150؛ ودليل إعداد معلومات إحصائية لربامج وسياسات اإلعاقة .151

 - 2استعماالت تعدادات المساكن
 79-3تشمل االستعماالت األساسية للمعلومات املستقاة من تعدادات املساكن وضع
أساس لتخطيط الربامج والسياسات العامة لإلسكان واملستوطنات البرشية ،وللدراسات التي
يقوم بها القطاعان العام والخاص الستعمال األرايض الحرضية وسائر األرايض غري الزراعية،
ولتقييم مدى كفاية املوجود من املساكن ،ولتقييم مدى الحاجة ملساكن جديدة ومدى وجود
أسواق لها ،ودراسات أحوال املعيشة لعديمي املأوى والذين يعيشون يف مساكن مؤقتة أو مساكن
دون املستوى .واملعلومات التي تجمع عن عدد مجموعات أماكن السكن ونوعها وخصائصها
وشاغليها تتسم بأهمية شديدة من وجهة نظر رصد أحوال اإلسكان واالحتياجات من املساكن.
ِّ
وتوفر معلومات تعداد املساكن ،باالقرتان مع املعلومات التي يتم جمعها من خالل الربامج
ً
اإلحصائية السنوية املعتادة عن تشييد املساكن ،أساسا للتعرف عىل أنماط اإلسكان الوطنية
واإلقليمية واملحلية املطلوبة إلنشاء سوق رشيدة للمساكن تهدف إىل حفز أنواع متعددة من
تشييد املساكن .ويؤثر نوع املأوى الذي يعيش فيه الناس ونوعيته ،أي املساحة ودرجة االزدحام
واملرافق والبيئة املحيطة ووسائل النقل املتاحة ،عىل نشاطهم االقتصادي والصحي وتفاعلهم
االجتماعي ونظرتهم العامة .ولذا فإن تعداد املساكن هو مصدر هام للمعلومات عن توافر
املساكن وخصائصها وتكاليفها.

باء -

استعماالت بيانات المناطق المحلية الصغيرة

 80-3يوفر التعداد معلومات عن التجمعات الجغرافية من أعىل مستوى إىل أدنى
مستوى .وتوفر جداول نتائج التعداد إحصاءات تتصل بأي مجموعة معقولة من الخصائص عن
البلد ككل وعن مناطقه ومحافظاته ،نزوال ً إىل أصغر املناطق واملحلاَّ ت ،والقرى وحتى مناطق العد.
وهذه الخاصية الهامة لبيانات التعداد تجعل البيانات وسيلة طيِّعة لوضع تقديرات للمتغريات
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ذات األهمية بالنسبة للمناطق الصغرية واملحلية ،وذلك بطريقتني :سواء مبارشة من خالل وضع
جداول بيانات بدءًا من املستوى األصغر للخصائص املطلوبة ،أو بطريقة غري مبارشة باستخدام
تقنيات التقدير عن طريق ضم معلومات من مصادر أخرى مثل دراسات استقصائية بالعينة
واإلحصاءات اإلدارية إىل نتائج تعداد السكان واملساكن.
 81-3وبيانات التعداد هي يف األساس تجميعات لبيانات من مناطق صغرية ،ويمكن
استخدامها مجتمعة لدراسة املناطق الكبرية أو البلد بأكملها .وتتيح املعلومات عن املناطق
الصغرية للمستعمل إمكانية الحصول عىل معلومات إحصائية عن عدد املناطق الصغرية ذات
االهتمام ،كما أنها تبني االختالفات بني املناطق يف أجزاء مختلفة من البلد .وتيرس تكنولوجيا
الحاسوب الحديثة إىل حد كبري استخدام نتائج التعداد يف تحليل املعلومات املتعلقة باملناطق
الصـغرية ،وال يحدها إلاّ مسـائل الرسية وتصـميم عملية الجمع حني تكون مدخالت الخاليا يف
الجداول املتقاطعة صغرية جداً .وعىل سبيل املثال يمكن القيام بتحليل ملدى تأثري برامج السكان
عىل مستوى الخصوبة عىل مستوى إقليمي بتحليل البيانات من أصغر الوحدات اإلدارية للتعرف
عىل الفروق املحلية والخروج بتقديرات أكثر دقة لألسباب واآلثار.
 82-3وملا كان تنفيذ برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنية هو مهمة الدولة
وحكومات األقاليم أو املستويات األدنى من الحكومة يف كثري من البلدان ،فإن نتائج تعدادات
السكان واملساكن توفر لها املادة الالزمة لتخطيط التنمية ورصدها عىل املستويات املحلية
ومستوى املدن الصغرية أو املناطق الصغرية .كذلك تفيد بيانات املناطق الصغرية دوائر األعمال
الخاصة يف وضع اسرتاتيجياتهم للتوزيع والتسويق .وعىل سبيل املثال تفيد املعلومات الخاصة
بالطلب عىل املساكن املستقاة من تعداد السكان واملساكن ،السلطات املحلية ورشكات العقارات
املحلية ورشكات البناء وتقسيم األرايض ورشكات إنتاج مواد البناء وغريهم.
 83-3وجرت العادة عىل تجميع بيانات التعداد حسب مختلف أنواع الوحدات اإلدارية
(مثل املدن والقرى واملحافظات والوحدات االنتخابية وما إىل ذلك) ،وإضافة إىل ذلك تستخدم
أنواع أخرى من املناطق الصغرية ذات طبيعة إحصائية أساسا ً (مثل حارات التعداد واملربعات
الشبكية التي ال تتغري من تعداد إىل تعداد ،والوحدات الصغرية جدا ً مثل صفوف البنايات أو
واجهات البنايات يف املدن) .ويتزايد الطلب أيضا ً عىل بيانات املناطق الصغرية التي تشرتك يف أكثر
ِّ
وتوفر تعدادات السكان واملساكن أداة مهمة يف تقييم أثر السكان عىل
من وحدة إدارية محلية.
البيئة ،مثالً عىل أحواض الرصف الصحي وعىل ُنظم إدارة املوارد املائية .ويمكن أن تضم الوحدات
املكانية لتلك الدراسات مجموعة من املناطق اإلدارية املحلية .ويف هذه الحاالت تتسم قواعد بيانات
التعداد التي ِّ
توفر قدرة خرائطية بأهمية كبرية (انظر الفقرات  126-1إىل .)128-1
 84-3ويمكن إعداد الجداول الخاصة باملناطق الصغرية عىل أساس السكان القاطنني
يف كل منطقة أو عىل أساس السكان املتواجدين يف كل منطقة يف وقت التعداد .وتستخدم الجداول
املتعلقة بالسكان القاطنني يف املنطقة يف توزيع دوائر التمثيل الترشيعية ،ويف قياس الهجرة
الداخلية ،ويف قياس الخصوبة والوفيات حسب مكان اإلقامة ،ويف تخطيط وإدارة مختلف
الخدمات مثل املدارس واإلسكان ،مما له صلة بالسكان القاطنني .أما الجداول املع ّدة عىل أساس
السكان املتواجدين يف املنطقة يف وقت التعداد فتفيد حني يكون السكان املتواجدون يف املنطقة
وقت التعداد أكرب بكثري من السكان القاطنني ،مما يزيد الطلب عىل املنتجات والخدمات عن
املستوى املطلوب يف حالة السكان القاطنني وحدهم .وتستعمل بيانات تعداد السكان واملساكن
معا ً ملقارنة عدد السكان القاطنني بعدد السكان أثناء النهار يف مناطق معينة إذا كانت أسئلة
استمارات التعداد تحتوي عىل بند عن محل العمل .وكما جاء يف الجزء األول (الفقرات 14 - 1
إىل  )19 - 1من املهم أن يعرب املستعملون يف مرحلة مبكرة من عمليات التعداد عن احتياجاتهم
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لبيانات معينة تعرض يف نسق معني ،عىل أساس السكان املقيمني إقامة اعتيادية أو عىل أساس
السكان املتواجدين يف مكان العد.
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تقرير تقني عن “جمع بيانات
الخصائص االقتصادية يف تعدادات
السكان :تقرير تقني”
( ،)ST/ESA/STAT/119الفصل
السابع عرش.
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( A/CONF.157/24الجزء األول)،
الفصل الثالث.
تقرير املؤتمر الدويل املعني بالسكان
والتنمية ،القاهرة 5 ،إىل  13أيلول/
سبتمرب ( 1994منشورات األمم
املتحدة ،رقم املبيع)E.95.XIII.18 :
الفصل األول ،القرار  ،1املرفق.
تقرير مؤتمر القمة العاملي للتنمية
االجتماعية ،كوبنهاجن 6 ،إىل 12
آذار/مارس ( 1995منشورات األمم
املتحدة ،رقم املبيع،)E.96.IV.8 :
الفصل األول ،القرار  ،1املرفقان
األول والثاني.
تقرير املؤتمر العاملي الرابع املعني
باملرأة ،بيجني 4 ،إىل  15أيلول/
سبتمرب ( 1995منشورات األمم
املتحدة ،رقم املبيع،)E.96.IV.13 :
الفصل األول القرار  ،1املرفق
الثاني.
مذكرة من األمني العام يحيل بها
تقرير فريق الخرباء املعني باآلثار
اإلحصائية ملؤتمرات األمم املتحدة
الرئيسية املعقودة يف اآلونة األخرية،
( ،)E/CN.3/AC.1/1996/R.4املرفق،
الفقرتان  68وُ .69قدم إىل الفريق
العامل املعني بالربامج اإلحصائية
الدولية والتنسيق اإلحصائي الدويل
يف دورته الثامنة عرشة ،نيويورك،
 16إىل  19نيسان/أبريل .1996

 85-3وقد سبقت اإلشارة يف الفصل األول إىل دور التعداد يف املكونات االقتصادية
واالجتماعية للنظام اإلحصائي الوطني واالستفادة منه كإطار للمعاينة لدراسات استقصائية
بالعينة .ومن الطرق املهمة التي تكمل بها نتائج التعداد إحصاءات املسح إجراء تقديرات للمناطق
الصغرية ،حيث تطبق النماذج التي وضعت عىل أساس بيانات املسح عىل نتائج التعداد ألي
منطقة جغرافية معينة .ويمكن استخدام نهج التقدير هذا يف وضع مؤرشات مثل العمالة والفقر،
وسائر املؤرشات االقتصادية ،حيث يكون مطلوباً قياسها عىل املستوى املحيل  .152ومن االمتدادات
الهامة الستعمال نتائج التعداد تطبيق تقنية التقدير للمناطق الصغرية عىل قياس الفقر ووضع
خريطة للفقر .وإذا كان هذا االستعمال واردا ً يف التفكري ،فينبغي أن يؤخذ يف االعتبار أثناء مراحل
التخطيط للتعداد عند اتخاذ القرارات بشأن املواضيع التي تدخل يف التعداد.

جيم  -القضايا االجتماعية الناشئة والتي تدخل في عدة قطاعات
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 86-3انطالقا ً من االهتـمامات واألولويـات التي أبدتها بلدان العالم ،قامت األمم
املتحدة بعقد سلسلة من املؤتمرات العاملية ،يف الفرتة بني عامي  1990و  ،1996عن :الطفل،
والتعليم ،والبيئة ،وحقوق اإلنسان ،والسكان ،والتنمية االجتماعية ،واملرأة ،واملستوطنات
البرشية .وأقر كل مؤتمر من هذه املؤتمرات بأهمية وجود معلومات مناسبة من أجل وضع
السياسات ورصد التقدم يف تحقيق أهداف املؤتمر ،ودعا جميع البلدان واملنظمات الدولية إىل
وضع اإلحصاءات واملؤرشات الالزمة وتحسينها .وتنعكس هذه التوصيات ،عىل سبيل املثال ،يف
إعالن وبرنامج عمل فيينا الصادر عن املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان 153؛ وبرنامج عمل املؤتمر
الدويل املعني بالسكان والتنمية 154؛ وإعالن كوبنهاجن بشأن التنمية االجتماعية وبرنامج عمل
مؤتمر القمة العاملي للتنمية االجتماعية 155؛ ومنهاج عمل بيجني  156الذي اعتمده املؤتمر العاملي
الرابـع املعنـي باملرأة .وقد اسـتهدفت برامـج العمل التي اعتمدتها تلك املؤتمرات الدوليـة
كثريا ً من االهتمامات املتداخلة ،ودعت إىل تحسني اإلحصاءات من أجل رصد التقدم .ولدى
قيام كل بلد بتقرير أي املجموعات االجتماعية تستحق الرصد فيما يتعلق بقياس املصاعب
التي تالقيها فئات معيـنة من الناس ،ينبـغي أن يقرر أي الفئـات يف داخلها يحتـاج اهتماما ً
خاصاً .ومن العوامل املشـرتكة التي تعترب حوائل اجتماعيـة :نوع الجنـس والعمر والعجز
البـدني أو العقيل ،والعرق والعقيدة وما إليها .وليس املستضعفون بالرضورة مجموعة صغرية
من البرش ،فقد يمثلون غالبية السكان يف بلد ما .157
 87-3وتلبية لالحتياجات املتعلقة باإلحصاءات عن الجنسني ،تم القيام بالكثري من
األنشطة يف العقدين املاضيني عىل الصعيدين الدويل والوطني من أجل تحسني املفاهيم والتعاريف
والتصانيف لجمع اإلحصاءات ذات الصلة باملرأة والرجل .ويركز هذا املنشور عىل أهمية تعداد
السكان واملساكن كمصدر للبيانات .وتعداد السكان واملساكن هو أيضا ً مصدر البيانات الوطني
الشامل الرئييس أو الوحيد أحياناً ،لتلبية االحتياجات املتعلقة بإحصاءات األطفال والشباب
واملسنني واملعوقني ،من أجل وضع سياسات وبرامج عىل الصعيد الوطني وكذلك عىل الصعيد
الدويل .ولذلك من املهم أن تحدد البلدان ،عند تخطيطها لتعدادتها ،االحتياجات من البيانات
املتعلقة بمختلف فئات السكان التي تحظى باهتمام خاص ،والتأكد من أن التعاريف والتصانيف
التي تتَّبع يف التعدادات مالئمة ومتسقة أيضا ً مع التعاريف والتصانيف املستخدمة من أجل
السكان ككل.

استعمال بيانات التعداد

 88-3وفضالً عن ذلك ينبغي أن تكفل خطة تبويب بيانات التعداد ،سلفاً ،إدراج
جميع التفاصيل املتعلقة بفئات سكانية خاصة ،وطائفة من التصانيف املتقاطعة لكل فئة،
بقصد تحليل أوضاعها االجتماعية واالقتصادية .وينبغي استعراض مفاهيم وطرق خطة التعداد
والتبويب مع املستعملني املعنيني باإلحصاءات لكل فئة سكانية خاصة .ويف حالة بعض الفئات
كاملعوقني ،يحتاج األمر إىل وضع مجموعة خاصة من األسئلة لتحديد أفراد الفئة .ويف الحاالت
األخرى تكفي األسئلة املعتادة ،مثل األسئلة الخاصة بالسن ،للتعرف عىل فئات مثل األطفال
والشباب وكبار السن .ويف كلتا الحالتني تتوافر معظم املتغريات املطلوبة للجداول املتقاطعة
يف التوصيات الدولية ويف كثري من التعدادات الوطنية .عىل أن هناك حاجة يف الغالب يف عمليات
التعداد إىل إيالء اهتمام لتحسني درجة الشمول ،ومسائل نوعية البيانات وتفادي التعامل انطالقا ً
من أسس نمطية سلبية .ويتناول الفرع الحايل مسائل الجنسني وعددا ً من الفئات السكانية
الخاصة مثل األطفال والشباب واملسنني واملعوقني ،وذلك للمساعدة يف إعداد جداول وقواعد
بيانات تفصيلية وفقا ً للمعايري الدولية.

 - 1إحصاءات الجنسين
 89-3ساهمت املؤتمرات العاملية املعنية باملرأة يف زيادة الوعي بأهمية اإلحصاءات
املتعلقة باملرأة وكذلك اإلحصاءات املتعلقة بالقضايا الخاصة بالجنسني بشكل أوسع .فقد بذلت
جهود أثناء وضع خطط التعداد يف عدد من البلدان ،عىل سبيل املثال ،الستعراض وتقييم كفاءة
اإلحصاءات لفهم تنوع الحياة لكل من الرجل واملرأة .وقد أصبح من املسلم به اآلن أن التحيز يف
اإلحصـاءات يمتد ،يف حالة املرأة ،إىل دورها االقتصـادي ،ويف حالة الرجل ،إىل دوره يف األرسة
زوجا ً وأباً ،وإىل دوره يف األرسة املعيشية .وينبغي أن يكون تحسني اإلحصاءات والطرق اإلحصائية
املتعلقة بالجنسني أولوية مهمة يف جميع مراحل العمل يف التعداد :يف التخطيط وجمع البيانات
والتحليل والنرش ،ويف جميع املواضيع.
 90-3وباإلضافة إىل املشاكل ذات الطبيعة العامة املتعلقة بنوعية بيانات التعداد،
لوحظ نوعان من املشاكل يتعلقان باملرأة بصفة خاصة ،وهما ناشئان عن النظرة النمطية القائمة
عىل أساس الجنس ،والتحيزات القائمة عىل أساس الجنس .ويقوم النوع األول ،مثالً ،عىل فكرة
أن املرأة هي ربة البيت وال تمثل بالتايل جزءًا من السكان الناشطني اقتصادياً .ومن نفس املنطلق
فإن فكرة أن الرجل وحده هو الذي يستطيع أن يكون ربا ً لألرسة املعيشية تؤثر يف كيفية تصميم
األسئلة وطرحها يف التعداد .وتؤثر هذه األفكار النمطية أيضا ً يف كيفية إجابة األشخاص عىل
االستبيان .فإذا كانت البستنة وتربية الدواجن اللتان يقوم بهما كثري من النساء الريفيات ،عىل
سبيل املثال ،ال يعتربان عمالً ،فلن يتم اإلبالغ عن النساء بوصفهن ناشطات اقتصاديا ً بالرغم من
أن تلك األنشطة قد تكون مصدر الرزق الرئييس لألرسة.
 91-3أما النوع الثاني من املشاكل فيتصل بالتحيزات يف جمع البيانات وتجهيزها
وتجميعها وعرضها .فعىل سبيل املثال ،عند إعداد جداول التعداد الخاصة بالعاملني حسب املهنة،
قد يحدث أن تعد هذه الجداول إما للذكور فقط وإما للجنسني ،ولكن بافرتاض أن املعلومات
املتعلقة بالنمط املهني للمرأة غري ذات فائدة تذكر.
 92-3وقد بُذل جهد كبري أثنـاء العقود األخرية السـتعراض هذا التحيـز وأثره عىل
اإلحصاءات املتعلقة بحالة املرأة من جهة ،ومن جهة أخرى لتحسني املفاهيم والطرق املستخدمة
يف جمع البيانات يف التعدادات وأعمال املسح .وتعترب التحسينات ذات الصلة يف نظام الحسابات
القومية ّ
املنقح وتوصيات منظمة العمل الدولية بشأن إحصاءات السكان الناشطني اقتصادياً،
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دراسات يف الطرق ،العدد 33
(منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع:
.)E.84.XVII.3
دراسات يف الطرق ،العدد 59
(منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع:
.)E.93.XVII.6
يمكن االطالع عليها عىل املوقع:
http://unstats.un.org/unsd/

demographic/products/indwm/
161

.indwm2.htm
إحصاءات ومؤرشات اجتماعية،
العدد ( 6منشورات األمم املتحدة،
رقم املبيع.)E.89.XVII.9 :

ذات أهمية أيضا ً لتعدادات السكان ،وقد ُقصد منها تاليف العيوب التي تشوب املفاهيم والتعرف
عىل جميع النساء الناشطات يف القطاع الزراعي والقطاع غري الرسمي .كذلك ركزت الجهود
عىل املستوى الوطني ،عىل سبيل املثال ،عىل إزالة التحيزات يف املفاهيم والتصانيف والتعاريف
لرب األرسة .ولالطالع عىل مزيد من هذه التطورات وتطبيقاتها يف التعدادات من أجل تحسني
اإلحصاءات الخاصة باملرأة ،انظر :تحسني املفاهيم والطرق يف اإلحصاءات واملؤرشات الخاصة
بحالة املرأة  158وطرق قياس النشاط االقتصادي للمرأة ،تقرير فني .159
 93-3ويمكن إنتاج سالسل إحصائية هامة ومقاييس خاصة بحالة املرأة عىل أساس
املواضيع املرسدة يف الفقرة  16-2والجداول املوىص بها للتحضري للتعدادات .وفضالً عن ذلك
فإن وحدة التصنيف األساسية بالنسبة ملعظم املواضيع هي الفرد ،ولذلك فمن املمكن الحصول
عىل مجموعة كبرية من املؤرشات بإجراء تصنيفات متقاطعة إضافية مالئمة لإلناث والذكور
من السكان بشكل مستقل .ولالطالع عىل بيان بمواضيع وجداول التعداد التي تفيد يف وضع
إحصاءات شاملة عن املرأة ،انظر “إحصاءات ومؤرشات عن املرأة والرجل”  160ودليل لوضع
قواعد بيانات إحصائية وطنية عن املرأة والتنمية  .161وتعترب التصانيف الواردة يف الفقرة 132-2
بشأن حالة األرسة املعيشية واألرسة العائلية مناسبة لتحليل الحالة املعيشية للنساء والرجال ،مع
إشارة خاصة لألمهات العازبات واآلباء العازبني واملسنات واملسنني الذين يعيشون بمفردهم.
 94-3ومن املهم التأكيد عىل أنه مع أن جميع البيانات التي يتم جمعها عىل مستوى
الفرد يمكن عرضها حسب نوع الجنس ،فإن ذلك ال يتم يف جميع األحوال ،إذ أن هناك اتجاها ً
لتجاهل التصنيفات املتقاطعة حسب الجنس حني يكون التبويب املتقاطع معقدا ً يف الجداول ذات

املتغريات املتعددة .ومن أجل استيفاء رشط أسايس يف اإلحصاءات املتعلقة بالجنسني ،وهو عرض
جميع اإلحصاءات الخاصة باألفراد حسب نوع الجنس ،ال بد من اعتبار الجنس هو املتغري املهيمن
يف جميع الجداول برصف النظر عن وسيطة التخزين أو النرش .وينبغي أن يظهر التصنيف
حسب الجنس يف جميع النرشات وقواعد البيانات وجداول التعداد الحاسوبية املتعلقة باألفراد.
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منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع:
.E.05.XVII.7
انظر مذكرة األمني العام التي يحيل
بها تقرير فريق الخرباء املعني
باآلثار اإلحصائية ملؤتمرات األمم
املتحدة الرئيسية املعقودة يف اآلونة
األخرية (،)E/CN.3/AC.1/1996/R.4
املرفق.

 95-3ومن االعتبارات األخرى املهمة توسيع هدف نرش بيانات التعداد واستعمالها،
وذلك عن طريق إثارة اهتمام الناس باإلحصاءات التي تنرش .ومن النهج التي تحقق هذا
التواصل الواسع النطاق عرض اإلحصاءات يف شكل رسوم بيانية وجداول مبسطة ،مع تفسري
واضح وبسيط للبيانات .وقد ترغب البلدان التي تخطط إلصدار تقرير تحلييل يف النظر يف
استعمال تقنيات مبتكرة ونسق جديدة كالتي يعرضها تقرير نساء العالم :2005 ،التقدم
يف اإلحصاءات  162من أجل إبراز نتائج التعداد وجعل اإلحصاءات أسهل مناال ً لطائفة واسعة
من املستعملني .ويمكن أن يشمل املنشور التحلييل مواضيع التعداد الرئيسية ،أو أن يركز عىل
مجاالت محدودة لها أهميتها الخاصة يف فهم الوضع النسبي للرجال والنساء يف البلد .وترد
يف دليل إعداد تقارير إحصائية وطنية عن النساء والرجال  163خطوط إرشادية بشأن إعداد
منشورات تحليلية عن إحصاءات الجنسني عىل املستوى الوطني.

 - 2إحصاءات األطفال والشباب
 96-3تتوافر يف التعدادات بيانـات مسـتفيضة عن األطفال والشـباب ،ولكنها قد
تحتاج إىل تحسينات من حيث التغطية ونوع املعلومات املتعلقة بخصائص معينة ،وعرض تلك
البيانات.
 97-3ولألغراض اإلحصائية يع ّرف “األطفال” بأنهم األشخاص تحت سن  15سنة
ويعرف “الشباب” بأنهم األشخاص من سن  15إىل  24سنة .ومع ذلك فمن املفيد تقسيم هاتني
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الفئتني إىل أقسام فرعية تتكون كل منها من خمس سنوات من العمر (أو ،حسب ظروف البلد ،إىل
فئات سن دراسة معينة) نظرا ً للتغريات الرسيعة يف خصائص هذا النطاق العمري ،مثل ما يحدث
بالنسبة لالنتظام يف الدراسة والحالة الزواجية وحالة النشاط .ونظرا ً لالختالفات بني الجنسني
يف سن الزواج والوضع بالنسبة لألرسة العائلية أو األرسة املعيشية والدخول يف سوق العمل،
ينبغي تصنيف البيانات حسب السن وأيضا ً حسب نوع الجنس .ولهذا الغرض فإن التوزيع
حسب سنوات العمر الفردية والجنس سيكون مفيداً .وإذا لم يكن التوزيع حسب سنوات العمر
الفردية عمليا ً بالنسبة لألطفال تحت سن  5سنوات فمن األفضل التمييز بني من هم تحت سن
َّ
(الرضع) ومن هم يف سن  4-1سنوات .أما بالنسبة للشباب من سن  15إىل  19سنة
سنة واحدة
فمن املسـتصوب التمييز بني من هم يف سـن  15إىل  17سنة ومن هم يف سن  18إىل  19سنة،
أو التمييز حسب السن الذي يعترب البلد فيه أن الشـخص لم يعد قارصاً.
 98-3وألغراض وضع إحصاءات عن األطفال ،تتضمن املواضيع الرئيسية املوىص
بها يف التعداد ما ييل( :أ) نوع الجنس( ،ب) العمر( ،ج) االنتظام يف الدراسة (لألطفال يف سن
الدراسة)( ،د) الصلة برب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع يف األرسة املعيشية.
 99-3وكثريا ً ما يكون ع ّد األطفال دون خمس سنوات من العمر ناقصا ً يف التعدادات،
وينبغي بذل كل جهد ممكن لتحقيق تغطية كاملة لهذه الفئة .وينبغي السعي يف التعداد إىل مزيد
من تحسني البيانات عن العمر ،بما يف ذلك تقييم متعمق لدقة بيانات العمر.
 100-3ويف ضـوء األولويـة التي أوالها للطفلة مؤتمر القمـة العاملي من أجل الطفل
( ،)1990واملؤتمر الدويل املعني بالسكان والتنمية ( )1994واملؤتمر العاملي الرابع املعني باملرأة
( ،)1995ينبغي إيالء اهتمام خاص لتحسني اإلحصاءات عن األطفال ونرشها .ومن املهم بصفة
خاصة يف هذا الصدد وضع الطفلة من حيث االنتظام يف الدراسة ،ومن حيث الوفيات والزواج
املبكر وما إىل ذلك .ومن املشاكل املتعلقة بإحصاءات الطفلة أن البيانات الخاصة باألطفال الذين
ولدوا حتى تاريخ التعداد واألطفال الذين ظلوا عىل قيد الحياة ليست مفصلة يف كثري من األحيان
حسب نوع الجنس يف االستبيان أو يف مرحلة التبويب .وتفيد هذه البيانات يف وضع تقديرات غري
مبارشة لوفيات األطفال.
 101-3ومواضيع البحث الرئيسية املحددة لالستقصاء عن األطفال تنطبق أيضا ً عىل
الشباب ،مع إضافة ما ييل( :أ) الحالة الزواجية( ،ب) معرفة القراءة والكتابة( ،ج) التحصيل
التعليمي( ،د) حالة النشاط االقتصادي( ،هـ) عدد األطفال املولودين أحياء( ،و) العمر عند
الزواج.
 102-3ويمكن بسهولة جمع بعض اإلحصاءات واملقاييس املفيدة استنادا ً إىل املواضيع
املذكورة أعاله ،كما يمكن الحصول عىل أي مؤرشات إضافية عىل أساس جداول تصنيفات
متقاطعة أكثر تفصيالً باستعمال مواضيع و/أو جداول التعداد املوىص بها يف هذا املجلد.
ولالطالع عىل مجموعة إيضاحية من املؤرشات عن الشباب ،انظر املؤرشات اإلحصائية املتعلقة
بالشباب .164

 - 3إحصاءات المسنين
 103-3تتوافر بيانات مستفيضة عن املسنني أيضا ً يف تعدادات السكان واملساكن،
ولكنها ربما تحتاج إىل تصنيف منفصل حسب العمر والجنس عىل النحو املوصوف أدناه.

164

إحصاءات متعلقة بفئات سكانية
خاصة ،العدد ( 1منشورات األمم
املتحدة ،رقم املبيع.)E.85.XVII.12 :
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ُسن بأنه كل شخص عمره  60عاما ً فأكثر .وألغراض التصنيف،
 104-3ويع ّرف الـم ِ
وحسب الحالة يف كل بلد ،قد يكون من املفيد تبويب البيانات يف فئات عمرية تتكون كل منها من
خمس سنوات حتى سن  100سنة بدال ً من إدراجهم يف فئة عمرية كبرية هي  60سنة فأكثر.
 105-3وألغراض وضع إحصاءات ومؤرشات عن املسنني ،تشمل املواضيع الرئيسية
الواردة يف توصيات التعداد ما ييل ،ضمن أمور أخرى (أ) نوع الجنس( ،ب) العمر( ،ج) الحالة
الزواجية( ،د) حالة النشاط االقتصادي( ،هـ) الدخل( ،و) تركيب األرسة املعيشية (أو األرسة
العائلية)( ،ز) نوع مكان السكن( ،ح) نزالء املؤسسات.

165

دراسات يف الطرق ،العدد 49
(منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع:
.)E.89.XVII.6

 106-3وتتفاوت اإلحصاءات املطلوبة للدراسات الخاصة باملسنني ،حسب السياسات
والظروف يف البلد .وال توجد عىل املستوى الدويل قائمة إيضاحية باملؤرشات تكفل وضع
جداول مالئمة للتعدادات .ولالطالع عىل بعض اإلرشادات يف هذا املجال انظر دليل املؤرشات
االجتماعية  ،165كما يمكن الرجوع إىل التوصيات اإلقليمية إن وجدت.

 - 4إحصاءات المعوقين

 107-3يمكن أن يوفر التعداد مصدرا ً قيِّما ً للمعلومات بشأن تواتر وتوزيع حاالت
الصعد الوطني واإلقليمي واملحيل .ويستفاد من الخربة أنه وإن كان عدد
العجز يف السكان عىل ُ
متزايد من البلدان يطرح أسئلة عن العجز يف تعداداته ،فإن عرض البيانات الخاصة بالعجز
غالبا ً ما يقترص عىل جداول تبني عدد حاالت عجز شديدة محددة موجودة يف السكان .ومما يدعو
لألسف أنه ال توجد عادة جداول تقاطعية حسب خصائص أخرى.

166يمكن االطـالع عىل مزيد من املعلومات
عن الفريق ،عىل املوقـع http://www.
.cdc.gov/nchs/citygroup.htm

 108-3وقد تم يف السنوات األخرية القيام بالكثري من العمل بشأن املفاهيم والتصنيفات
املتعلقة باملعوقني ووضع إحصاءات عن املعوقني ،خاصة من خالل عمل فريق واشنطن املعني
بإحصاءات اإلعاقة  ،166ويتزايد عدد البلدان التي تدرج العجز موضوعا ً يف تعداداتها .وتعرض
هذه الخطوط التوجيهية ،للمرة الثانية ،توصيات بشأن إدراج أسئلة حول العجز يف تعدادات
السكان (انظر الفقرات  350-2إىل  .)380-2وتتناول الفقرات التالية هذا املوضوع بإيجاز من
أجل إلقاء الضوء عىل املسائل التي ينطوي عليها إعداد جداول مفصلة للتعداد بشأن السكان
املعوقني.
 109-3واملواضيع الرئيسية الواردة يف توصيات التعداد التي تعترب رضورية
لتقييم تكافؤ الفرص للمعوقني ،ألغراض وضع إحصاءات عن حالة األشخاص املعوقني ،هي
(أ) نوع الجنس( ،ب) العمر( ،ج) محل اإلقامة( ،د) نوع األرسة املعيشية( ،هـ) الحالة الزواجية،
(و) التحصيل التعليمي واالنتظام يف الدراسة( ،ز) حالة النشاط( ،ح) الحالة الوظيفية( ،ط)
الصناعة( ،ي) املهنة.

167
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اإلحصاءات املتعلقة بفئات سكانية
خاصة ،العدد ( 10منشورات األمم
املتحدة ،رقم املبيع.)E.01.XVII.15 :
اإلحصاءات املتعلقة بفئات سكانية
خاصة ،العدد ( 8منشورات األمم
املتحدة ،رقم املبيعE.96.XVII.4 :
و.)Corr.1

 110-3وال ينبغي أن تقترص خطة التبويب الخاصة ببيانات العجز عىل انتشار اإلصابة
حسب الجنس والعمر ،ولكن من األمور املهمة جدا ً أيضا ً عرض جداول ملقارنة األشخاص املعوقني
وغري املعوقني فيما يتعلق بالخصائص االجتماعية واالقتصادية الرئيسية .فالجداول التي تعد
عىل أساس املواضيع املذكورة أعاله توفر معلومات عن مدى انتشار العجز وحاجات املعوقني.
وعالوة عىل ذلك ينبغي عرض الجداول بشكل ييرس إجراء مقارنات بني األشخاص املعوقني وغري
املعوقني .ولالطالع عىل مزيد من املناقشة بشأن وضع املفاهيم والتعاريف واملؤرشات املتعلقة
بإحصاءات العجز واستخدامها ،يمكن الرجوع إىل خطوط توجيهية ومبادئ من أجل وضع
168
إحصاءات العجز  167ودليل إعداد املعلومات اإلحصائية لربامج وسياسات العجز.
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 - 5الخصائص العرقية والثقافية
 111-3يتيح جمع معلومات عن الرتكيب اإلثني للسكان إجراء دراسة متعمقة للخلفية
اإلثنية لسكان البلد ،خاصة فيما يتعلق بالسكان األصليني ،والهجرة الدولية ،والفئات السكانية
الخاصة األخرى (كالرُحَّ ل مثالً).
 112-3وتوجد بعض الصعوبات يف جمع هذه املعلومات ألن بعض فئات السكان قد
تطلق عىل نفسها مسميات إثنية عىل أساس معناها املحيل ،ومن أجل وضع هؤالء األشخاص
يف الفئة الصحيحة من الفئات اإلثنية ،من الرضوري وضع قائمة باإلثنيات واإلثنيات الفرعية
والتعاريف املحلية للفئات السكانية اإلثنية الصغرية .ومن شأن ذلك أن يتيح معلومات دقيقة
عن الرتكيب اإلثني للسكان .ومما يحقق فائدة كبرية يف هذا الصدد إرشاك العلماء واملتخصصني
يف مجال الدراسات اإلثنية ،وكذلك املنظمات التي تتعامل مع السكان األصليني ،يف إعداد تلك
القائمة.
 113-3ومن أجل الحصول عىل معلومات شاملة تعكس الخصائص اإلثنية لرتكيب
السكان ،من املفيد تبويب البيانات وفقا ً ملا ييل( :أ) الجنس( ،ب) العمر( ،ج) محل اإلقامة،
(د) الحالة الزواجية( ،ه) املولد( ،و) الوفاة( ،ز) التعليم( ،ح) النشاط االقتصادي( ،ط) الحالة
الوظيفية( ،ي)الصناعة( ،ك) املهنة( ،ل) نوع األرسة املعيشية وحجمها.
 114-3ومن املهم الحصول عىل معلومات شاملة عن السكان األصليني من أجل إعداد
إحصـاءات عن أعداد تلك الفئات وكذلك عن خصـائصها الديمغرافية وتركيبها االقتصـادي
االجتماعي .وهذه معلومات قيِّمة تفيد يف دعم برامج التنمية من أجل تقديم الدعم االجتماعي
للسكان األصليني.
 115-3وتساعد اإلحصاءات الخاصة بالرتكيب اإلثني للمهاجرين الدوليني باإلضافة إىل
َ
واملواطنة يف التحديد الدقيق لتدفقات الهجرة الدولية وحجمها.
املعلومات عن بلد امليالد
 116-3وتعدادات السكان هي من املصادر املهمة أيضا ً يف تحديد االنتماء الديني للسكان.

ومن املفيد الحصول عىل هذه املعلومات موزعة حسب (أ) الجنس( ،ب) العمر( ،ج) االنتماء اإلثني،
(د) محل اإلقامة( ،ه) محل امليالد .وتفيد هذه املعلومات يف معرفة توزيع االنتماءات الدينية.

 117-3وتستخدم املعلومات الخاصة بمعرفة اللغات عىل نطاق واسع .فالبلدان تجد
من املفيد دراسة اللغة الرسمية للبلد وكذلك اللغات األم ،أو بعض اللغات األخرى .ومن املفيد يف
كل األحوال معرفة هذه املعلومات موزعة حسب (أ) الجنس (ب) العمر (ج) االنتماء اإلثني (د)
محل اإلقامة (هـ) محل امليالد.
 118-3واملعلومات املتعلقة بمعرفة اللغة الرسـمية للبلد مفيدة جدا ً يف دراسـة مدى

اندماج املهاجرين الدوليني ،ويمكن أن تستخدم عىل سبيل املثال يف وضع برامج لتعلم اللغة.
 119-3واملعلومات املتعلقة بمعرفة اللغة األم للسـكان األصـليني مهمة جداً .فهذه
املعلومات يمكن أن تتيح إحصاءات عن “اللغات األصلية” كما أنها مفيدة جدا ً يف وضع برامج
لدعم تنمية تلك اللغات.

دال  -المؤشرات اإلنمائية
 120-3اسرتعت مؤتمرات األمم املتحدة الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها يف
التسعينات  169كثريا ً من االنتباه إىل اآلثار اإلحصائية لنتائج تلك املؤتمرات .وقد أقرت تلك املؤتمرات
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من املؤتمرات الرئيسية يف تلك
الفرتة :املؤتمر الدويل املعني
بالسكان والتنمية (القاهرة 5 ،إىل
 13أيلول/سبتمرب  ،)1994ومؤتمر
القمة العاملي للتنمية االجتماعية
(كوبنهاغن 6 ،إىل  12آذار/مارس
 ،)1995واملؤتمر العاملي الرابع
املعني باملرأة (بيجني 4 ،إىل 15
أيلول/سبتمرب .)1995

266

170

171

172

تقرير اللجنة اإلحصائية عن أعمال
دورتها الثانية والثالثني 6 ،إىل
 9آذار/مارس  ،2001الوثائق
الرسمية للمجلس االقتصادي
واالجتماعي ،امللحق رقم 4
(.)E/2001/24-E/CN.3/2001/25
تقرير أصدقاء رئيس اللجنة
اإلحصائية عن تقييم للمؤرشات
اإلحصائية املنبثقة عن اجتماعات
القمة التي تعقدها األمم املتحدة:
مذكرة من األمني العام
( ،)E/CN.3/2002/26وهو متاح عىل
املوقع http://unstats.un.org/unsd/
.statcom/sc2002.htm
يمكن االطالع عىل مزيد من
املعلومات عن مؤرشات األلفية عىل
املوقعhttp://unstats.un.org/ :
 ،unsd/mi/mi_goals.aspوعىل
األهداف اإلنمائية لأللفية عىل املوقع:
http://www.un.org/millennium-

173

174

175

.goals/
الدليل التفصييل لتنفيذ إعالن األمم
املتحدة بشأن األلفية :تقرير األمني
العام (.)A/56/326
املواءمـة بني املؤشـرات وإعداد
التقاريـر عـن التقـدم املحرز
نحـو تنفيـذ األهـداف اإلنمائيـة
لأللفيـة :تقريـر األمني العـام
(.)E/CN.3/2003/21
انظر عىل سبيل املثال ،دراسات
الحالة والدراسة الدولية التي أعدها
فريق املهام باريس  21بشأن تحسني
الدعم اإلحصائي لرصد األهداف
اإلنمائية ،وهي متاحة عىل املوقع:

http://www.paris 21.org/pages/

task-teams/teams /introduction/

.index.asp?id_team=2
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بأهمية املعلومات املالئمة يف وضع السياسات ورصد التقدم يف تحقيق أهداف املؤتمرات ،ودعت
البلدان واملنظمات الدولية إىل وضع اإلحصاءات واملؤرشات الالزمة وتحسينها .واستلزم الطلب
عىل تلك املؤرشات من تلك املؤتمرات ،التي غطت مجموعة واسعة من املسائل واالهتمامات ،وضع
مجموعات متعددة من املؤرشات ،وألقت عبئا ً كبريا ً عىل وكاالت اإلحصاء يف توفري اإلحصاءات
التي تلبي طلبات اإلبالغ إىل تلك املؤتمرات .لذلك بُذل جهد كبري يف ترشيد وتنسيق مختلف
مجموعات مؤرشات املؤتمرات كان غرضها النهائي هو دعم القدرات الوطنية يف مجال وضع
املؤرشات املناسبة من أجل اتخاذ قرارات يف مجاالت السياسة العامة .وبنا ًء عليه قامت اللجنة
اإلحصائية يف دورتها الثانية والثالثني (نيويورك  6إىل  9آذار/مارس  )2001بالتوصية بإنشاء
فريق استشاري من أصدقاء الرئيس ،يقوم ضمن أمور أخرى“ :باعتماد مؤرشات املؤتمرات من
الناحية التقنية ووضع قائمة محدودة من املؤرشات”  .170وقد قدمت نتائج أعمال فريق أصدقاء
الرئيس ومجموعة املؤرشات التي أوىص بها إىل اللجنة اإلحصائية يف دورتها الثالثة والثالثني
(نيويورك  5إىل  8آذار/مارس .171 )2002
 121-3إلاّ أن مركز االهتمام قد انتقل يف السنوات األخرية إىل املؤرشات اإلنمائية لأللفية
كإطار لتقييم ورصد التقدم نحو تحقيق مجموعة من األهداف والغايات اإلنمائية املتفق عليها
دوليا ً  .172وجاء ذلك يف أعقاب اعتماد الجمعية العامة يف عام  2000إعالن األمم املتحدة بشأن
األلفية ،الذي يلتزم برشاكة عاملية تجعل من حق التنمية واقعا ً لكل فرد .والهدف من إعالن
األلفية هو “نهج شامل واسرتاتيجية منسقة لتناول كثري من املشاكل يف نفس الوقت وعىل جبهة
عريضة”  .173ويتضمن اإلعالن األهداف اإلنمائية لأللفية ،وهي مجموعة من األهداف مرتبطة
بتوقيتات زمنية تهدف إىل تحسني رفاه اإلنسان والنهوض باألمم والشعوب من وهدة الفقر
بحلول عام  .2015ويتضمن اإلطار الذي تم وضعه فيما بعد لرصد وإبالغ التقدم نحو تحقيق
تلك األهداف والغايات  48مؤرشاً ،كما يتبني من الجدول  .3وتمثل املؤرشات نقطة بداية متفقا ً
عليها للرصد العاملي لألهداف والغايات التي تم اعتمادها عامليا ً عىل أعىل املستويات .174
 122-3وعىل املستوى العاملي يستند الرصد إىل سلسلة بيانات قامت بتجميعها الوكاالت
الدولية املتخصصة املسؤولة عن مختلف املجاالت التي تشملها األهداف اإلنمائية لأللفية .ويجري
العمل من خالل فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني بمؤرشات األهداف اإلنمائية لأللفية،
ويقوم بتنسيق العمل ُشعبة اإلحصاءات يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة.
ويمكن االطالع عىل البيانات يف قاعدة بيانات مؤرشات األلفية عىل موقع ُشعبة اإلحصاءات يف األمم
املتحدة عىل الشبكة الدولية  .http://millenniumindicators.un.org/unsd/mdgوعىل الصعيد
الوطني يتم تكييف إطار األهداف اإلنمائية لأللفية حسب الظروف املحلية وأولويات السياسات،
ويستعمل يف رصد التقدم يف داخل البلد.
 123-3وغني عن التأكيد أن عملية اإلبالغ والرصد عىل الصعيدين العاملي والوطني
تحتاج إىل وجود بيانات وطنية يعتمد عليها وقابلة للمقارنة من أجل تجميع مؤرشات األلفية .ويف
هذا الصدد فإن من األهمية العظمى أن يكون لدى البلدان قدرة إحصائية عىل إنتاج وتحليل ونرش
البيانات املطلوبة ملؤرشات األلفية .ومن عوامل النجاح ذات األهمية الحاسمة يف تحقيق األهداف
اإلنمائية لأللفية وجود إحصاءات يعتمد عليها ،وقدرة الحكومات عىل قياس ورصد املؤرشات
بصورة منهجية .ولكن نقص القدرات اإلحصائية لدى بعض البلدان النامية يجعل من الصعب
الحصول عىل بيانات جيدة يعتمد عليها .فكثري من البلدان ليس لديها برنامج مستدام ومتكامل
ملسح األرس املعيشية وليس لديها ُنظم معلومات إدارية يمكن استعمالها يف وضع اإلحصاءات
األساسية بشكل دوري  .175ويف حالة عدم وجود ُنظم إحصائية أساسية فإن عملية الرصد العاملي
قد تعتمد عىل تقديرات وطنية ودولية تختلف يف نوعيتها ومدى االعتماد عليها اختالفا ً كبرياً ،وهذا
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قد يؤدي إىل أحكام خاطئة عىل مدى التقدم وقد يقوّض فاعلية التدخالت عىل صعيد السياسة
العامة عىل املستويني القطري ودون القطري.
 124-3لذلك فمن مصلحة الجميع أن يكون لدى البلدان ما يلزم من بيانات تفاديا ً
لالعتماد عىل تقديرات للمؤرشات الوطنية لألهداف اإلنمائية لأللفية .ويالحظ مع ذلك أن جميع
مصادر البيانات (التعدادات ،ودراسات املسح بالعينة ،والسجالت اإلدارية) مطلوبة لتلبية
االحتياجات من البيانات ألغراض األهداف اإلنمائية لأللفية .ولكن معظم املؤرشات ،بطبيعتها،
ال يمكن حسابها من واقع البيانات التي تجمع بشكل عادي من خالل عمليات تعداد السكان
واملساكن ،ولكنها تحتاج أيضا ً إىل بيانات إما من دراسات املسح بالعينة أو اإلحصاءات الحيوية.
ومع ذلك فهناك مؤرشات يمكن حسابها من بيانات التعداد ،كما يتبني من الجدول  .4وحتى
إذا لم تجمع البيانات بشكل مبارش من تعدادات السكان واملساكن ،فإن اإلحصاءات املطلوبة
إلعداد املؤرشات تعتمد عىل التعداد من عدة طرق .فعىل سبيل املثال يوفر تعداد السكان رقم
املجموع الكيل للسكان وهو القاسم املشرتك بني معظم املؤرشات .كذلك يوفر تعداد السكان
واملساكن إطار املعاينة الذي ال غنى عنه لتصميم دراسات مسح األرس املعيشية الالزمة ،عىل
نحو دقيق .ولهذه األسباب فإن وجود نظام إحصائي وطني متكامل وفعَّال له أهمية حاسمة يف
إعداد البيانات الالزمة ملؤرشات األهداف اإلنمائية لأللفية ولدعم سائر متطلبات التقارير الوطنية،
ومنها ما يتصل بأهداف اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،واملؤتمر الدويل
املعني بالسكان والتنمية لعام .1994
الجدول :3

األهداف اإلنمائية لأللفية والغايات والمؤشرات (اعتبارا ً من  8أيلول/سبتمبر )2003
األهداف والغايات (من إعالن األلفية)

الهدف -1

مؤرشات رصد التقدم

القضاء عىل الفقر املدقع والجوع

الغاية 1

تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي
عن دوالر واحد إىل النصف يف الفرتة ما بني عامي
 1990و 2015

 - 1نسـبة من يقل دخلهم عن دوالر واحد
يوميا ً أ (حسب معادل القوة الرشائية)
 - 2نسبة فجوة الفقر (حاالت الفقر  xمدى
حدته)
 - 3حصة أفقر خمس السكان يف االستهالك
القومي

الغاية 2

تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع
إىل النصف يف الفرتة مابني عامي  1990و2015

 - 4مدى انتشار نقص الوزن بني األطفال دون
الخامسة من العمر
 - 5نسبة السكان الذين ال يحصلون عىل الحد
األدنى الستهالك الطاقة الغذائية

الهدف -2
الغاية 3

تحقيق تعميم التعليم االبتدائي

كفالة تمكن األطفال ذكورا ً وإناثا ً يف كل مكان،
بحلول عام  ،2015من إتمام مرحلة التعليم
االبتدائي

 - 6صايف نسبة القيد يف التعليم االبتدائي
 - 7نسبة عدد التالميذ الذين يلتحقون
بالدراسة يف الصف األول ويصلون إىل
ب
الصف الخامس
 - 8معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى
األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 15
و 24سنة

مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،التنقيح 2

268
األهداف والغايات (من إعالن األلفية)

الهدف -3
الغاية 4

مؤرشات رصد التقدم

تعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة

إزالة التفاوت بني الجنسني يف التعليم االبتدائي
والثانوي ،ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام
 ،2005ويف جميع مراحل التعليم يف موعد ال
يتجاوز عام 2015

- 9
- 10
- 11
- 12

الهدف -4
الغاية 5

تحسني الصحة النفاسية

تخفيض نسبة الوفيات النفاسية بمقدار ثالثة
أرباع يف الفرتة ما بني عامي  1990و 2015
الهدف -6

الغاية 7

تخفيض معدل وفيات األطفال

تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة  - 13معدل وفيات األطفال دون الخامسة من
العمر
بمقدار الثلثني يف الفرتة ما بني عامي 1990
َّ
 - 14معدل وفيات الرضع
و2015
 - 15نسبة األطفال البالغني سنة واحدة
املحصنني ضد الحصبة
الهدف -5

الغاية 6

نسبة البنات إىل البنني يف التعليم االبتدائي
والثانوي والعايل
نسبة النساء إىل الرجال ممن يعرفون
القراءة والكتابة فيما بني سن  15و 24
عاما ً
حصة النساء من العمالة املأجورة يف
القطاع غري الزراعي
نسبة املقاعد التي تشغلها النساء يف
الربملانات الوطنية

 - 16نسبة وفيات النفاس
 - 17نسبة املواليد الذين ولدوا عىل أيدي
أخصائيني صحيني مهرة

مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز واملالريا وغريهما من األمراض

وقف انتشار فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز  - 18انتشار فريوس نقص املناعة البرشية بني
الحوامل فيما بني سن  15و  24عاما ً
بحلول عام  2015وبدء انحساره اعتبارا ً من ذلك
 - 19استعمال الرفاالت كنسبة مئوية من معدل
التاريخ
ج
انتشار وسائل منع الحمل
		  19أ -استعمال الرفاالت أثناء آخر
عملية اتصال جنيس تنطوي عىل
مخاطرة كبرية
		  19ب -النسبة املئوية لألشخاص الذين
ترتاوح أعمارهم بني  15و 24
عاما ً الـ ُملِمني بمعلومات شاملة
وصحيحة عن فريوس نقص
د
املناعة البرشية/اإليدز
		  19ج -معدل انتشار استخدام موانع
الحمل
 - 20نسبة التحاق اليتامى إىل غري اليتامى
باملدارس يف فئة العمر  10إىل  14عاما ً
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األهداف والغايات (من إعالن األلفية)

الغاية 8

مؤرشات رصد التقدم

وقف انتشار املالريا وغريها من األمراض
الرئيسية بحلول عام  2015وبدء انحسارها
اعتبارا ً من ذلك التاريخ

- 21
- 22
- 23
- 24

الهدف -7

معدالت االنتشار والوفيات املرتبطة
باملالريا
نسبة السكان املقيمني يف املناطق املعرّضة
لخطر املالريا الذين يتخذون تدابري فعّالة
هـ
للوقاية من املالريا وعالجها
معدالت االنتشار والوفيات املرتبطة بالسل
نسبة حاالت اإلصابة بالسل التي اكتشفت
وتم شفاؤها يف إطار املعالجة القصرية
األجل الخاضعة للمراقبة املبارشة (وهي
االسرتاتيجية املوىص بها دوليا ً ملكافحة السل)

كفالة االستدامة البيئية
- 25
- 26

الغاية 9

إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات
والربامج القطرية ،وانحسار فقدان املوارد البيئية

الغاية 10

تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم
الحصول عىل مياه الرشب املأمونة إىل النصف
بحلول عام 2015

الغاية 11

تحقيق تحسني كبري بحلول عام  2020ملعيشة ما  - 32نسبة األرس املعيشية التي لديها حيازة
مضمونة
ال يقل عن  100مليون من سكان األحياء الفقرية

- 27
- 28

- 29

الهدف -8
الغاية 12

نسبة مساحة األرايض املغطاة بالغابات
نسبة املنطقة املحمية لغرض املحافظة عىل
التنوع البيولوجي إىل املساحة العامة
الطاقة املستخدمة (ما يكافئ كيلو جرام
واحدا ً من النفط) لكل دوالر من الناتج املحيل
اإلجمايل (حسب معادل القوة الرشائية).
نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني
أكسيد الكربون واستهالك غازات
الكلورفلوركربون املستنفدة لطبقة
األوزون (أطنان من املواد املحسوبة
بقدرات استنفاد األوزون)
نسبة السكان الذين يستخدمون الوقود الصلب

 - 30نسبة األشخاص الذين يمكنهم الحصول
بصورة مستدامة عىل مصدر محسّ ن
للمياه يف املناطق الحرضية والريفية
 - 31نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول
عىل املرافق الصحية املحسّ نة يف املناطق
الحرضية والريفية

إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية

امليض يف إقامة نظام تجاري ومايل يتسم باالنفتاح
والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ وعدم التمييز.

يشمل ذلك التزاما ً بالحكم الرشيد والتنمية
وتخفيف وطأة الفقر عىل الصعيدين الوطني
والعاملي.

ترصد بعض املؤرشات املدرجة أدناه بصورة
منفصلة بالنسبة ألقل البلدان نمواً ،وأفريقيا،
والبلدان النامية غري الساحلية ،والدول الجزرية
الصغرية النامية
املساعدة اإلنمائية الرسمية
 - 33صايف املساعدة اإلنمائية الرسمية ،سواء
املساعدة اإلجمالية أو املقدمة إىل أقل
البلدان نمواً ،كنسبة مئوية من الدخل
القومي اإلجمايل للجهات املانحة يف منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/
لجنة املساعدة اإلنمائية
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األهداف والغايات (من إعالن األلفية)

مؤرشات رصد التقدم

الغاية 13

 – 34نسبة إجمايل املساعدة اإلنمائية الرسمية
معالجة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نمواً.
الثنائية املوزعة عىل القطاعات ،املقدمة من
تشمل قدرة صادرات أقل البلدان نموا ً عىل
مانحي منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
الوصول إىل األسواق معفاة من التعريفات
االقتصادي/لجنة املساعدة اإلنمائية ،إىل
الجمركية ودون الخضوع لنظام الحصص؛
الخدمات االجتماعية األساسية (التعليم
وبرنامجا ً معززا ً لتخفيف عبء الديون الواقع عىل
األسايس والرعاية الصحية األولية والتغذية
البلدان الفقرية املثقلة بالديون ،وإلغاء الديون
واملياه املأمونة واملرافق الصحية)
الثنائية الرسمية ،وتقديم املساعدة اإلنمائية
 - 35نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية
الرسمية بصورة أكثر سخا ًء للبلدان التي أعلنت
غري املقيدة ،املقدمة من مانحي منظمة
التزامها بتخفيف وطأة الفقر
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/
لجنة املساعدة اإلنمائية
 - 36املساعدة اإلنمائية الرسمية التي تلقتها
البلدان النامية غري الساحلية كنسبة من
إجمايل دخلها القومي

الغاية 14

معالجة االحتياجات الخاصة للبلدان غري
الساحلية والدول النامية الجزرية الصغرية
(عن طريق برنامج العمل للتنمية املستدامة
للدول النامية الجزرية الصغرية ونتائج الدورة
االستثنائية الثانية والعرشين للجمعية العامة)

 - 37املساعدة اإلنمائية الرسمية التي تلقتها
الدول الجزرية الصغرية النامية كنسبة من
إجمايل دخلها القومي

الغاية 15

املعالجة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية
باتخاذ تدابري عىل املستويني الوطني والدويل
لجعل تح ّمل ديونها ممكنا ً يف املدى الطويل

الغاية 16

التعاون مع البلدان النامية لوضع وتنفيذ
اسرتاتيجيات تتيح للشباب عمالً الئقا ًَ ومنتجا ً

الوصول إىل األسواق
 - 38نسبة إجمايل واردات البلدان املتقدمة
النمو من البلدان النامية وأقل البلدان
نموا ً (حسب القيمة وباستثناء األسلحة)،
املسموح بدخولها دون رسوم جمركية
 - 39متوسط التعريفات الجمركية التي
تفرضها البلدان املتقدمة النمو عىل
املنتجات الزراعية واملنسوجات وامللبوسات
الواردة من البلدان النامية
 - 40تقديرات الدعم الزراعي الذي تقدمه
بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي كنسبة مئوية من ناتجها املحيل
اإلجمايل
 - 41نسبة املساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة
لبناء القدرات التجارية

القدرة عىل تحمل الديون
 - 42العدد الكيل للبلدان التي بلغت مرحلة
اتخاذ قرار بشأن مبادرة البلدان الفقرية
املثقلة بالديون ،والتي بلغت مرحلة
االستيفاء (تراكمي)
 - 43تخفيف عبء الدين املتعهد به بموجب
مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون
 - 44خدمة الديون كنسبة مئوية من صادرات
السلع والخدمات
 - 45معدل البطالة بني الشباب الذين ترتاوح
أعمارهم ما بني  15و 24سنة للذكور
ًو
واإلنـاث ،ولالثنني معا

استعمال بيانات التعداد
األهداف والغايات (من إعالن األلفية)
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الغاية 17

التعاون مع رشكات املستحرضات الصيدالنية
إلتاحة العقاقري األساسية بأسعار ميسورة يف
البلدان النامية

 - 46نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول عىل
العقاقري األساسية بأسعار محتملة بشكل
مستدام

الغاية 18

التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد
التكنولوجيات الجديدة ،وبخاصة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

 - 47عدد مشرتكي الخطوط الهاتفية والهواتف
الخلوية لكل  100من السكان
 - 48مستعملو الحواسيب الشخصية لكل 100
من السكان ومستخدمو اإلنرتنت لكل 100
من السكان

أ

ينبغي استخدام المؤشرات القائمة على أساس خطوط الفقر الوطنية متى توافرت ،لرصد اتجاهات الفقر في كل بلد.

ب

يجري وضع مؤشر بديل هو “معدالت إكمال التعليم االبتدائي”.

ج

الرفاالت هي الوحيدة الفعالة من بين وسائل منع الحمل ،في منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية .وبما أن معدل
استعمال الرفاالت يقاس فقط بين النساء المرتبطات ،فقد أضيف إليها مؤشر عن استعمال الرفاالت في الحاالت التي
تنطوي على مخاطرة كبيرة (المؤشر  19أ) ومؤشر اإللمام بمعلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز (المؤشر
 19ب) .كما أن المؤشر  19ج (معدل انتشار وسائل منع الحمل) له فائدته في متابعة التقدم المحرز فيما يتعلق باألهداف
األخرى المتصلة بالصحة والشؤون الجنسانية والفقر.
ً
يعرف هذا المؤشر كنسبة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  15و  24عاما ،ولديهم إلمام بالطريقتين الرئيسيتين

هـ

تقاس الوقاية بالنسبة المئوية لألطفال دون سن الخامسة الذين ينامون تحت ناموسيات معالجة للوقاية من الحشرات،
وتقاس المعالجة بالنسبة المئوية لألطفال دون سن الخامسة الذين تلقوا العالج السليم.

و

تعكف منظمة العمل الدولية على وضع مقياس أفضل لهذه الغاية الستخدامه في السنوات المقبلة.

د

لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق االتصال الجنسي (وهما استخدام الرفاالت واالقتصار على شريك
واحد مخلص غير مصاب) ،والذين يرفضون التصورين الخاطئين الشائعين على الصعيد المحلي بشأن انتقال الفيروس،
والذين يعرفون أن الفيروس يمكن أن ينتقل إليهم من شخص يبدو بصحة جيدة .بيد أنه ،نظرا ً لعدم وجود دراسات
استقصائية تكفي حاليا ً للتمكين من تقييم المؤشر كما هو محدد أعاله ،أعدت منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)،
بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز ،ومنظمة الصحة العالمية ،مؤشرين بديلين يمثالن اثنين من
عناصر المؤشر الفعلي ،وهما كالتالي( :أ) النسبة المئوية للنساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين  15و  24عاما ً الذين
يعرفون أن الشخص يمكن أن يحمي نفسه من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية “بمداومة استعمال الرفاالت”؛ (ب)
النسبة المئوية للنساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 24عاما ً ويعرفون أن أي شخص يبدو بصحة جيدة يمكن
أن ينقل فيروس نقص المناعة البشرية.
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الجدول 4

مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية التي يمكن إنتاجها من تعدادات السكان والمساكن
الرقم

املؤرش

8

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني  15و 24عاما ً

10

نسبة النساء إىل الرجال ممن يعرفون القراءة والكتابة فيما بني سن  15و  24عاما ً

11

حصة النساء من العمالة املأجورة يف القطاع غري الزراعي

13

معدل وفيات األطفال دون الخامسة (توقعات)

14

َّ
الرضع (توقعات)
معدل وفيات

16

نسبة وفيات النفاس (توقعات)

21

معدل انتشار املالريا والوفيات املرتبطة بها (توقعات)

23

السل والوفيات املرتبطة به (توقعات)
معدالت انتشار ُ

45

معدل البطالة بني الشباب الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  15و  24سنة ،للذكور واإلناث ولالثنني معا ً

29

نسبة السكان الذين يستخدمون الوقود الصلب

30

محسن للمياه يف املناطق الحرضية
نسبة األشخاص الذين يمكنهم الحصول بصورة مستدامة عىل مصدر
َّ
والريفية

31

املحسنة يف املناطق الحرضية والريفية
نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول عىل املرافق الصحية
َّ

32

نسبة األرس املعيشية التي لديها ضمان حيازة

47

عدد مشرتكي الخطوط الهاتفية والهواتف الخلوية لكل  100من السكان

48

مستعملو الحواسيب الشخصية لكل  100من السكان ومستخدمو اإلنرتنت لكل  100من السكان

هاء  -ترويج استخدامات بيانات التعداد والتدريب عليها
 125-3الغرض الرئييس من التعداد هو جمع معلومات وتجهيزها ونرشها الستخدامها
كأساس التخاذ قرارات مستنرية عن بينة .والفوائد التي تعود عىل اتخاذ القرارات من هذا النهج
ليست دائما ً واضحة للمستعملني ،خاصة يف الحاالت التي استخدمت فيها ُنهج أخرى يف املايض.
لذلك من املهم الرتويج الستعماالت نتائج التعداد بني املستعملني.
 126-3ويف حاالت أخرى قد يرغب املستعملون يف استعمال املعلومات ولكنهم يحتاجون
إىل مزيد من التدريب لفهم البيانات فهما ً كامالً .ومن املفيد أن يرتافق هذا التدريب مع تدريب
عىل تقنيات نرش اإلحصاءات و/أو استعماالت أكثر تقدما ً ملنتجات التعداد .وعىل املستوى البدائي
قد يحتاج بعض املستعملني إىل تدريب يف شأن مسائل عادية جدا ً مثل كيفية االتصال بمكاتب
اإلحصاء الوطنية و/أو كيفية الوصول إىل املعلومات التي يحتاجونها من النظم التي يتيحها
مكتب اإلحصاء.
ً
 127-3وأيا كان النهج املتبع يف تعزيز التشجيع عىل استعمال البيانات اإلحصائية
والتدريب عليه ،فإن األمر يتطلب تناول عدد من املسائل االسرتاتيجية ،منها:
(أ) التأكد من أن الحاجة إلى التدريب معترف بها في المراحل األولى من عملية التخطيط
وأن االعتمادات الالزمة مدرجة في ميزانية التعداد .ويالحظ في هذا الصدد أن كثيرا ً

استعمال بيانات التعداد

من الدورات التدريبية المطلوبة للمستعملين قد تكون محدودة بأولئك المستعملين،
وفي هذه الحاالت قد يكون من المرغوب فيه أن يطلب من المستعملين تقديم أموال
لتغطية التكاليف الهامشية (أو الكاملة) للدورة؛
(ب) ينبغي أن تكون دورات التدريب المقترحة أو مواد التدريب جزءًا ال يتجزأ من برنامج
التوعية والتدريب العام للتعداد .ومن الضروري أن تكون الرسالة الموجهة بشأن
استعمال البيانات متفقة تماما ً مع الرسالة الموجهة أساسا ً للدعوة إلى إجراء التعداد
و/أو الدعوة إلى تعاون الجمهور في مرحلة جمع البيانات والمشاركة فيها؛
(ج) وإذا أُحسن الترويج لمرفق التدريب فمن المحتمل جدا ً أن يكون الطلب على
التدريب أكبر بكثـير من طاقة مكتب اإلحصـاء على تنظيـمه .وفي هذه الحالة
يكون من الضروري أن يكون مكتب اإلحصاء قد أعد استراتيجيات شفافة من أجل
(أ) تحديد المجاالت التي يرغب المكتب اإلحصائي في المشاركة فيها (مثالً التعامل مع
العمالء الدائمين ،والمواضيع التي لدى مكتب اإلحصاء فيها معرفة أو خبرة خاصة)؛
(ب) إقامة شراكات مع هيئات أخرى لتقديم التدريب في الحاالت األخرى؛
(ج) استخدام مناهج تدريبية غير الدراسة في الفصول الدراسية لتقديم فرص
التدريب عن بعد (مثالً باستخدام وسائل المساعدة الذاتية مثل األقراص المتراصة
( )CD-ROMللقراءة فقط)؛ (د) وضع نظام تسعير يغطي التكاليف إذا كان ذلك
أمرا ً مستصوباً.
 128-3أما قائمة املستعملني املستهدفني بالتدريب ومواضيع التدريب فهي مسألة
يقررها كل بلد .عىل أنه ينبغي أن يالحظ أن التدريب األسايس يف استعمال بيانات التعداد وفهمها
إنما هو وسيلة قوية وفعّالة لحشد الدعم للتعدادات املقبلة أيضاً .لذلك يوىص بأن تنظر البلدان
يف وضع برامج تدريب أسايس يف( :أ) االستعماالت املحتملة لبيانات التعداد؛ (ب) كيفية الوصول
إىل بيانات التعداد؛ (ج) تفسري بيانات التعداد عىل أوسع نطاق ممكن ،بما يف ذلك تفسري تمام
التعداد ومستوى دقته .والجمهور املستهدف بهذا التدريب هم املسؤولون يف مواقع اتخاذ القرار
يف الهيكل السيايس واإلداري للبلد .وينبغي إيضاح الفوائد التي تعود من استعماالت بيانات
التعداد عىل املستوى املحيل (املناطق الصغرية) من حيث اإلمكانات الكبرية لالستعماالت البناءة
لبيانات التعداد :فالتوزيع املكاني للسكان حسب نوع الجنس والعمر ،عىل سبيل املثال يوفر
إطارا ً مثاليا ً للمسؤولني املحليني ملواجهة املسائل امللحّ ة يف دوائرهم ،مثل أماكن املدارس واملرافق
وما إىل ذلك.
 129-3والفئة الثانية من الجمهور املستهدف هي وسائط اإلعالم ،مثل املسؤولني يف
الصحافة واإلذاعة والتلفزيون .ومن املهم الرتكيز عىل تدريب هذه الشخصيات ألنهم هم الذين
يحملون رسالة التعداد إىل قطاع كبري من السكان ،مما يساعد يف رفع درجة الوعي بني السكان
عموما ً ويف التوعية بالتعداد بني املستعملني من الحكومة واألوساط األكاديمية وأوساط رجال
األعمال الذين قد ال يكونون عىل اتصال بمكتب اإلحصاء عىل أساس منتظم .ومن الواضح أن هذا
التدريب ينبغي أن يكون متكامالً كلية مع األعمال األخرى يف مجال العالقات العامة والتوعية.

273

املرفقات

277

املرفق األول

نموذج التصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحة
التفاعل بين مكونات التصنيف الدولي لألداء واإلعاقة والصحة
يبني النموذج التايل أوجه التفاعل بني أجزاء ومكونات التصنيف الدويل:
الحالة الصحية
(الخلل أو املرض)

الوظائف الجسدية
والبنيان (اإلعاقة)

النشاط
(املحدودية)

العوامل البيئية

املشاركة
(القيود)

العوامل الشخصية

المفاهيم األساسية والمصطلحات والتعاريف
املفاهيم واملصطلحات والتعاريف األساسية للتصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحة هي:
الوظائـف الجسـدية :هي الوظائـف الفسيولوجية ألجهزة الجسـم (بما يف ذلك الوظائف
السيكولوجية).
البنيان الجسماني :األجزاء الترشيحية للجسم مثل األعضاء واألطراف ومكوناتها.
اإلعاقة :هي املشاكل التي تؤثر عىل الوظائف الجسدية أو البنيان مثل التشوهات الكبرية أو
الفقدان.
النشاط :هو أداء املهام أو األعمال التي يقوم بها الشخص.
محدودية النشاط :هي الصعوبات التي يواجهها الفرد يف القيام بالنشاط.
املشاركة :هي مشاركة الشخص يف املواقف الحياتية.
القيود عىل املشاركة :هي املشاكل التي يواجهها الفرد يف املشاركة يف املواقف الحياتية.
األداء :هو التعبري الشامل عن وظائف الجسم وبنيته وعن األنشطة واملشاركة.
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اإلعاقة :هي التعبري الشامل عن العجز ومحدودية النشاط والقيود عىل املشاركة.
العوامل البيئية :هي البيئة املادية واالجتماعية واملواقف التي يعيش فيها الناس ويمارسون
حياتهم.
العوامل الشخصية :هي الخلفية الخاصة لحياة كل فرد ومعيشته ،وتشمل جوانب شخصية
ليست جزءًا من الحالة الصحية أو الوضع الصحي ،ومنها نوع الجنس والعرق والعمر
واللياقة البدنية والعادات الحياتية وأسلوب التمازج ،والخلفية االجتماعية ،والتعليم،
واملهنة وما إىل ذلك .وال يحتوي التصنيف الدويل عىل تصنيف للعوامل الشخصية.
العوامل املحيطية :وهي تمثل الخلفية الكاملة لحياة الشخص ومعيشته ،وتشتمل عىل اثنني
من املكونات هما :العوامل البيئية والعوامل الشخصية ،التي تؤثر عىل الشخص الذي لديه
حالة صحية معينة وعىل صحة هذا الشخص ،والعوامل املتصلة بالصحة.
ويتضح محتوى التصنيف الدويل من تبني فئات املستوى األول أو الفئات األم (عناوين
الفصول) لكل من التصانيف التي يتضمنها:

الوظائف الجسدية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

الوظائف الذهنية
وظائف اإلحساس واأللم
وظائف الصوت والكالم
وظائف القلب والجهاز الدوري وجهاز املناعة والجهاز التنفيس
وظائف الجهاز الهضمي والجهاز االستقالبي والغدد الصماء.
وظائف الجهاز التناسيل
الوظائف العصبية والعضلية والجهاز العظمي والهياكل املتعلقة بالحركة
وظائف الجلد والبنية املتصلة به

البنيان الجسماني:

أ

يف الوقت الذي كانت تجري فيه
عملية مراجعة التصنيف الدويل
يف مراحلها النهائية كان يبدو أن
من املمكن التمييز بني األنشطة
واملشاركة عىل مستوى التعاريف ،إال ّ
أنه لم يتم الوصول إىل اتفاق حول
التصانيف املعنية .ولذلك يوجد
تصنيف واحد للنشاط واملشاركة
(املجاالت) مع أربعة اقرتاحات بشأن
استعمال هذا التصنيف يف سياق
النشاط أو املشاركة.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

بنية الجهاز العصبي والعضيل والعمود الفقري
العني واألذن والبنية املتصلة بهما
البنية املتصلة بالصوت والكالم
البنية املتصلة بوظائف القلب واملناعة والجهاز التنفيس
البنية املتصلة بالجهاز الهضمي والجهاز االستقالبي والغدد الصماء
البنية املتصلة بالجهاز التناسيل
البنية املتصلة بالحركة
الجلد والبنية املتصلة به

النشاط واملشاركة:
-1
-2
-3
-4

أ

التعلم وتطبيق املعرفة
املهام واملطالب عموما ً
االتصال
الحركة

املرفق األول  -موذج التصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحة

-5
-6
-7
-8
-9
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العناية الشخصية
الحياة العائلية
التفاعالت الشخصية والعالقات
مجاالت الحياة الرئيسية (مثل التعليم والعمل والوظيفة والحياة االقتصادية)
الحياة املجتمعية واالجتماعية واملدنية

العوامل البيئية:
 - 1املنتجات والتكنولوجيا
 - 2البيئة الطبيعية والتغريات يف البيئة التي هي من صنع اإلنسان
 - 3الدعم والعالقات
 - 4املواقف
 - 5الخدمات وال ُنظم والسياسات
وقد ُذكرت العوامل الشخصية باعتبارها عوامل هامة ،ولكنها ليست مصنفة يف التصنيف
الدويل .أما عن األحوال الصحية (االضطرابات واملرض واإلصابات واألسباب الوراثية لإلعاقة)
ب
فيشار إىل التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض واملشاكل الصحية ذات الصلة ،التنقيح 10
والتصنيف الدويل لألسباب الخارجية لإلصابة ج.
ومن أجل تحديد حالة الشخص من ناحية األداء الوظيفي واإلعاقة ،توجد مجموعة
مواصفات لبيان مدى الحركة/اإلعاقة ومستواها والعوامل البيئية باعتبارها عوامل ميرسة
أو معيقة .وميزة التصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحة هو ذلك الطيف الواسع الذي يعرضه
من ناحية الوظائف/البنية الجسمانية (اإلعاقة) حتى مستوى املشاركة بما يف ذلك العوامل
البيئية .ويوىص باستعمال هذا الطيف الواسع كلما أمكن ذلك.

ب

http://www.who.int/classifications/
.icd/en/

ج

http://www.who.int/classificat
ions/icd/adapttations/iceci/en/

.index.html
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املرفق الثاني

الجداول املوىص بها لتعدادات السكان
قائمة الجداول املوىص بها لتعدادات السكان

أ ،ب

أ

املجموعة - 1

جداول الخصائص الجغرافية وخصائص الهجرة الداخلية

س-1-1ص

مجموع السكان ،والسكان يف التقسيمات املدنية الرئيسية والفرعية ،حسب التوزيع يف
*
الحرض والريف ،وحسب الجنس
*
ّ
السكان يف املحالّت ،حسب حجم وفئة املحلة ،وحسب الجنس
سكان املحالّت الرئيسية وتجمعاتها الحرضية ،حسب الجنس
*
السكان أبناء البلد ،واملولودون يف الخارج ،حسب العمر والجنس
*
السكان ،حسب مدة اإلقامة يف املحلّة وحسب التقسيم املدني الرئييس ،والعمر والجنس
السكان حسب محل اإلقامة املعتاد ،ومدة اإلقامة ،ومحل اإلقامة السابق ،والجنس
السكان البالغون من العمر ...سنة فأكثر ،حسب محل اإلقامة املعتاد ،ومحل اإلقامة يف
تاريخ معني يف املايض ،والعمر والجنس

س-2-1ص
س-3-1ص
س-4-1ص
س-5-1ص
س6-1أ-ص
س6-1ب-ص
املجموعة - 2

جداول الهجرة الدولية وأعداد املهاجرين

س-1-2ص
س-2-2ص

السكان املولودون يف الخارج حسب بلد املولد والعمر والجنس
السكان املولودون يف الخارج ،حسب سنة الوصول أو فرتة الوصول ،وبلد املولد ،والعمر
*
والجنس
َ
السكان حسب بلد املولد واملواطنة ،والعمر والجنس
السكان املولودون يف الخارج الناشطون اقتصادياً ،البالغون من العمر  ...سنة فأكثر،
حسب سنة الوصول أو فرتة الوصول ،واملهنة الرئيسية والجنس

س-3-2ص
س-4-2ص
املجموعة - 3

جداول خصائص األرس املعيشية واألرس العائلية

س-1-3ص

السكان يف األرس املعيشية ،حسب صلة القربى برب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر
املرجع فيها ،والحالة الزواجية والجنس ،وحجم نزالء املؤسسات
أرباب األرس املعيشية أو األشخاص اآلخرون املرجع فيها ،حسب العمر والجنس ،وأفراد
األرس املعيشية اآلخرون ،حسب العمر والصلة برب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر
*
املرجع فيها
األسـر املعيشيـة ،والسـكان يف األسـر املعيشية ،وعـدد األسـر النواة ،حسب حجم األرسة
*
املعيشية

س-2-3ص
س-3-3ص
املجموعة - 4

جداول الخصائص الديمغرافية واالجتماعية

س-1-4ص
س-2-4ص

السكان حسب كل سنة من سنوات العمر ،والجنس
السكان ،حسب الحالة الزواجية ،والعمر والجنس

املجموعة - 5

جداول الخصوبة والوفيات

س-1-5ص

اإلناث البالغات من العمر  10سنوات فأكثر ،حسب العمر وعدد األطفال املولودين أحياء
*
حتى تاريخ التعداد حسب الجنس
اإلنـاث البالغـات مـن العمـر  10سـنوات فأكثـر ،حسـب العمر وعدد األطفال األحياء
*
(أو األموات) حسب الجنس

س-2-5ص

*

*

ب

الجداول املوىص بها موسومة
بالحرف “ص” كجزء من رقم
الجدول.
تشري عالمة (*) إىل جدول أسايس/
رضوري.
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س-4-5ص

اإلناث البالغات من العمر  ...إىل  49سنة ،حسب العمر وعدد األطفال املولودين أحياء،
حسب الجنس ،أثناء االثني عرش شهرا ً السابقة عىل التعداد ،والوفيات بني الذين ولدوا
أحياء ،حسب الجنس
ً
الوفيات يف األرسة املعيشية ،حسب الجنس والعمر أثناء االثني عرش شهرا السابقة عىل
التعداد ،ومجموع السكان حسب العمر والجنس

املجموعة - 6

جداول الخصائص التعليمية

س-1-6ص

السكان البالغون من العمر  ...سنة فأكثر ،حسب االنتظام يف الدراسة،والتحصيل التعليمي،
*
والعمر والجنس
السكان الذين ترتاوح أعمارهم بني  5سنوات و 29سنة ،حسب االنتظام يف الدراسة ،وحسب
*
كل سنة من سنوات العمر والجنس
السكان البالغون من العمر  10سنوات فأكثر ،حسب معرفة القراءة والكتابة ،والعمر
والجنس

املجموعة - 7

جداول الخصائص االقتصادية

س-1-7ص

السكان البالغون من العمر  ...سنة فأكثر ،حسب حالة النشاط الحالية (أو املعتادة)
*
والتحصيل التعليمي ،والعمر والجنس
السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط ،واملهنة الرئيسية ،والعمر،
*
والجنس
السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط ،والصناعة الرئيسية ،والعمر،
*
والجنس
ً
السكان الناشطون حاليا (أو عادة) حسب حالة النشاط ،والحالة الوظيفية الرئيسية،
*
والعمر ،والجنس
ً
السكان الناشطون حاليا (أو عادة) حسب حالة النشاط ،والحالة الوظيفية الرئيسية،
والصناعة الرئيسية ،والجنس
السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط ،والحالة الوظيفية الرئيسية،
واملهنة الرئيسية ،والجنس
السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط ،والصناعة الرئيسية ،واملهنة
*
الرئيسية ،والجنس
*
السكان غري الناشطني حاليا ً (أو عادة) ،حسب الفئة الوظيفية ،والعمر ،والجنس

املجموعة - 8

جداول خصائص العجز

س-1-8ص
س-2-8ص

السكان املعوقون وغري املعوقني حسب العمر والجنس
السكان البالغون من العمر  5سنوات فأكثر ،حسب نوع العجز ،والتحصيل التعليمي،
والعمر ،والجنس
السكان البالغون من العمر  ...سنة فأكثر ،حسب حالة العجز ،وحالة النشاط الحالية (أو
املعتادة) ،والعمر ،والجنس

س-2-6ص
س-3-6ص

س-2-7ص
س-3-7ص
س-4-7ص
س-5-7ص
س-6-7ص
س-7-7ص
س-8-7ص

س-3-8ص

*
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جداول الخصائص الجغرافية وخصائص الهجرة الداخلية

س  - 1 - 1ص -مجموع السكان ،والسكان في التقسيمات المدنية الرئيسية والفرعية،
حسب التوزيع في الحضر والريف ،وحسب الجنس
التقسيم الجغرايف والتوزيع يف الحرض والريف

المجموع

كال الجنسني

الذكور

السكان المشمولون :مجموع السكان

الحضر

التصنيفات:
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي،
وبشكل منفصل عدد املحالّت يف كل تقسيم جغرايف .مع التمييز بني الحرض والريف يف كل من ‘’1
و‘ ’2و‘’3
(ب) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث

الريف
التقسيم المدني الرئيسي ألف

*

الحضر
الريف
التقسيم المدني الفرعي ألف 1

*

الحضر
الريف
التقسيم المدني الفرعي ألف 2
التقسيم المدني الرئيسي باء

*

*

الريف
التقسيم المدني الفرعي باء 1

*

الحضر
الريف
التقسيم المدني الفرعي باء 2

المواضيع األساسية:
g gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
g gالجنس

*

الحضر
الريف
.
.
.
التقسيم المدني الرئيسي ضاد

*

الحضر
الريف
التقسيم المدني الفرعي ضاد 1

*

الحضر
الريف
التقسيم المدني الفرعي ضاد 2

البيانات الفوقية لهذا الجدول:
(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعداد للسكان قائم عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/املسح

g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع وصف تفصييل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية

الحضر

*

الحضر
الريف
(إلخ).
*

عدد املحالّت

السكان حسب الجنس
اإلناث

اسم التقسيم املدني الرئييس أو الفرعي.

مالحظة:
غالبا ً ما يكون من املتطلبات القانونية للتعداد بيان مجموع السكان موزعني حسب التقسيمات املدنية
الرئيسية والفرعية ،ألن النتائج تستخدم يف توزيع التمثيل يف املجالس الترشيعية وملختلف األغراض
ِّ
وتوفر الجداول البيانات املطلوبة للدراسات وتحليل السياسات فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية
اإلدارية.
واالجتماعية لكل جزء من البلد ،ولتحديد مواقع مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية واملرافق
الصحية .وهذه البيانات مطلوبة أيضا ً لحساب معدالت اإلحصاءات الحيوية التي تستخدم عادة يف
إسقاطات السكان يف التقسيمات املدنية يف املستقبل.
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س  - 2 - 1ص  -السكان في المحالّت ،حسب حجم وفئة المحلّة ،وحسب الجنس
التقسيم الجغرايف وتوزيع املحالّت حسب فئات
الحجم

عدد املحالّت

البلد بكامله

السكان المشمولون :مجموع السكان

المجموع

التصنيفات:

جميع المحالّت
 5 000 000نسمة فأكثر
 4 999 999 - 1 000 000نسمة
 999 999 - 5 00 000نسمة
 499 999 - 100 000نسمة
 99 999 - 50 000نسمة
 49 999 - 20 000نسمة
 19 999 - 10 000نسمة
 9 999 - 5 000نسمة
 4 999 - 2 000نسمة
 1 999 - 1 000نسمة
 999 - 500نسمة
 499 - 200نسمة
أقل من  200نسمة

سكان ليسوا في محالّت
التقسيمات املدنية الكبرية
(كما في “البلد بكامله”)

السكان حسب الجنس
كال الجنسني

الذكور

اإلناث

(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس
(ب) فئات حجم املحلّة 5 000 000 :نسمة فأكثر؛  4 999 999 - 1 000 000نسمة؛
 999 999 - 5 00 000نسمة؛  499 999 - 100 000نسمة؛  99 999 - 50 000نسمة؛
 49 999 - 20 000نسمة؛  19 999 - 10 000نسمة؛  9 999 - 5 000نسمة؛ - 2 000
 4 999نسمة؛  1 999 - 1 000نسمة؛  999 - 500نسمة؛  499 - 200نسمة؛ أقل من 200
نسمة؛ وبصورة منفصلة :عدد املحالّت من كل فئة من فئات الحجم
(ج) السكان الذين ليسوا يف محالت :املجموع
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
البيانات الفوقية لهذا الجدول:
(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/املسح
g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع وصف تفصييل
(ج) تعريف املحلّة
المواضيع األساسية:
g gمحل اإلقامة املعتاد أو محل تواجد الشخص وقت التعداد
g gالجنس
مالحظة:
يوفر هذا الجدول بيانات عن أنماط تمركز أو تشتت السكان ،ويوفر درجة معقولة من إمكانية املقارنة
الدولية ،برشط أن تكون وحدة التصنيف هي املحلّة بتعريفها الوارد يف الفقرة  .78-2وبالنسبة للبلدان
التي يمكن أن يقوم التمييز فيها بني الحرض والريف عىل أساس حجم املحلّة ،تفيد هذه البيانات يف توفري
األساس للتصنيف بني الحرض والريف وأيضا ً لحساب معدالت الحرضنة .ويمكن أن يساعد استعمال
البيانات من تعدادات متتالية يف تقدير درجة التغري عىل فرتات زمنية يف عدد املحالّت من كل فئة ويف
نسبة السكان يف كل فئة من فئات حجم املحالّت.
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س  - 3 - 1ص  -سكان المحالّت الرئيسية وتجمعاتها الحضرية ،حسب الجنس
السكان حسب الجنس
كال الجنسني
املدن حرصا ً

املحلّة

المدينة أو البلدة ألف
المدينة أو البلدة باء

*

*

المدينة أو البلدة جيم
المدينة أو البلدة دال

*
*

.
.

ذكور

التجمعات الحرضية

املدن حرصا ً

التجمعات الحرضية

إناث
املدن حرصا ً

التجمعات الحرضية

سكان المحالّت التي تزيد عن حجم معين والتجمع الحضري لكل محلّة من تلك المحالّت

السكان المشمولون:
التصنيفات:
(أ) التقسيم الجغرايف :البلد بكامله
(ب) املحالّت الرئيسية وتجمعاتها الحرضية :كل مدينة أو بلدة محددة ،والتجمع الحرضي لكل مدينة أو بلدة
محددة (عندما يشمل التجمع الحرضي أكثر من مدينة أو بلدة محددة ،ينبغي تمييز كل مدينة أو بلدة
بوضوح)
(ج) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
البيانات الفوقية لهذا الجدول:

.

(أ)

المدينة أو البلدة ضاد

*

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع وصف تفصييل
(ج) تعريف املدينة
(د) تعريف التجمع الحرضي
المواضيع األساسية:
g gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
g gالجنس
مالحظة:

تفيد المعلومات عن حجم سكان المدن الرئيسية أو البلدات والتجمعات الحضرية التي تتشكل منها تلك المدن أو البلدات ،في
دراسة نمو أكبر التجمعات السكانية في البلد .وتفيد نتائج تلك الدراسات في تخطيط الخدمات المحلية المطلوبة (مثل المرافق
والطرق والمدارس والمستشفيات وما إليها) حسب حجم السكان.
ً
ً
ويوفر استعمال أرقام حجم التجمعات الحضرية والمدن مؤشرا ً مناسبا لحجم التجمعات السكانية ،وهي تمتد غالبا إلى أبعد
من الحدود القانونية للمدينة.ويمكن أن تكشف هذه األرقام في الواقع عن الحاجة إلى إعادة رسم حدود المدن .ولتحقيق أقصى
فائدة من البيانات ينبغي توفير األرقام سوا ًء للمدن في حد ذاتها أو للتجمعات الحضرية ،ألن المدن لها عادة نوع من الحكومة
المحلية قد ال يمتد سلطانها إلى المناطق الكثيفة السكان المحيطة بها .ولذلك قد يكون من الضروري التشارك في المسؤولية
عن تحديد السياسات ،واإلجراءات التي تنبني عليها ،بين عدة أقسام إدارية صغيرة ،تحتاج كل منها إلى معلومات عن السكان
المقيمين في إطارها.

*

اسم المدينة أو البلدة.
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س  - 4 - 1ص  -السكان أبناء البلد ،والمولودون في الخارج ،حسب العمر ،والجنس
التقسيم الجغرايف ،والجنس والعمر (بالسنوات)

املجموع

البلد بكامله

السكان المشمولون :مجموع السكان

كال الجنسين
جميع األعمار
أقل من سنة واحدة
4-1
9-5
14 - 10
19 - 15
24 - 20

أهل البلد

املولودون يف الخارج

التصنيفات:
ّ
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل محلة رئيسية.
مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) محل امليالد /بلد امليالد :أهل البلد ،مولودون يف الخارج
(ج) العمر :أقل من سنة واحدة 4 - 1 ،سنوات 9 - 5 ،سنوات 14 - 10 ،سنة 19 - 15 ،سنة،
 24 - 20سنة 29 - 25 ،سنة 34 - 30 ،سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة49 - 45 ،
سنة 59 - 50 ،سنة 64 - 60 ،سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة،
 84 - 80سنة 89 - 85 ،سنة 94 - 90 ،سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث

29 - 25

البيانات الفوقية لهذا الجدول:
(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع وصف تفصييل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
(د) تعريف العمر

79 - 75

المواضيع األساسية:
g gمحل اإلقامة املعتاد أو مكان التواجد وقت التعداد
g gالجنس
g gالعمر
g gمحل امليالد/بلد امليالد

34 - 30
39 - 35
44 - 40
49 - 45
54 - 50
59 - 55
64 - 60
69 - 65
74 - 70
84 - 80
89 - 85
94 - 90
99 - 95
 100سنة فأكثر
غير مذكور

ذكور
(الفئات العمرية على النحو الوارد أعاله)
إناث
(الفئات العمرية على النحو الوارد أعاله)
التقسيمات المدنية الرئيسية
(كما في “البلد بكامله”)
المحلّة الرئيسية
(كما في “البلد بكامله”)

غري مذكور

مالحظة:
هذه البيانات هي األساس لتقدير املساهمة الصافية للهجرة يف الهيكل العمري والجنيس للسكان،
ومن املفيد جدا ً يف البلدان التي حدثت فيها هجرة عىل نطاق واسع تبويب البيانات عن الهيكل
العمري والجنس بشكل منفصل ألهل البلد والسكان املولودين يف الخارج .وبهذه الطريقة يمكن
دراسة آثار الهجرة عىل نمو السكان وهيكلهم ،وتحسني التقديرات الخاصة بمستقبل الوفيات
والخصوبة بمراعاة الفروق بني أهل البلد والسكان املولودين يف الخارج .وتفيد فئة الرضع تحت سن
سنة واحدة يف دراسة العد الناقص نسبيا ً للسكان املولودين يف الخارج وأهل البلد.
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س  - 5 - 1ص  -السكان ،حسب مدة اإلقامة في المحلّة وحسب التقسيم المدني الرئيسي ،والعمر والجنس
العمر بالسنوات
التقسيم الجغرايف ،والجنس ومدة اإلقامة

جميع
األعمار

أقل من 4 - 1
سنة سنوات

كال الجنسين

السكان المشمولون:

المجموع

التصنيفات:

مقيم

*

مقيم في التقسيم المدني الرئيسي منذ الميالد
مقيم في المحلّة منذ الميالد
غير مقيم في المحلّة منذ الميالد
مقيم في المحلّة لمدة  10سنوات أو أكثر
مقيم في المحلّة من  5إلى  9سنوات
مقيم في المحلّة من سنة إلى  4سنوات
مقيم في المحلّة أقل من سنة
مدة اإلقامة في المحلّة غير مذكورة
ّ
ليس مذكورا ً ما إذا كان مقيما ً في المحلة منذ الميالد

غير مقيم في التقسيم المدني الرئيسي منذ
الميالد
مقيم في التقسيم المدني الرئيسي منذ  10سنوات
أو أكثر
ّ
مقيم في المحلة منذ  10سنوات أو أكثر
مقيم في المحلّة منذ  5إلى  9سنوات
مقيم في المحلّة منذ سنة إلى  4سنوات
مقيم في المحلّة أقل من سنة
مدة اإلقامة في المحلّة غير مذكورة
مقيم في التقسيم المدني الرئيسي منذ  5إلى 9
سنوات
مقيم في المحلّة من  5إلى  9سنوات
مقيم في المحلّة من سنة إلى  4سنوات
مقيم في المحلّة أقل من سنة
مدة اإلقامة في المحلّة غير مذكورة
مقيم في التقسيم المدني الرئيسي منذ سنة إلى 4
سنوات
ّ
مقيم في المحلة منذ سنة إلى  4سنوات
مقيم في المحلّة أقل من سنة
مدة اإلقامة في المحلّة غير مذكورة
مقيم في التقسيم المدني الرئيسي أقل من سنة

مدة اإلقامة في التقسيم المدني الرئيسي غير
مذكورة
مقيم في المحلّة  10سنوات أو أكثر
مقيم في المحلّة من  5إلى  9سنوات

(أ)

غري
100
 99 - 95 . . . 24 - 20 19 - 15 14 - 10 9 - 5فأكثر مذكور

مجموع السكان

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ،مع التمييز بني
الحرض والريف يف البندين ‘ ’1و‘’2

(ب) مدة اإلقامة يف املحلّة :منذ امليالد ،غري مقيم منذ امليالد  -إقامة أقل من سنة4 - 1 ،
سنوات 9 - 5 ،سنوات 10 ،سنوات فأكثر ،عدد السنوات غري مذكور ،غري مذكور ما
إذا كان مقيما ً يف املحلّة منذ امليالد (يرجى الرجوع إىل التوضيح لالطالع عىل مزيد
من الفئات املطلوبة يف حالة التبويب عىل أساس السكان املتواجدين يف كل منطقة يف
وقت التعداد)
(ج) مدة اإلقامة يف التقسيم املدني الرئييس :كما يف (ب)
(د) العمر :جميع األعمار ،أقل من سنة 4 - 1 ،سنوات 9 - 5 ،سنوات 14 - 10 ،سنة،
 19 - 15سنة 24- 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة 34 - 30 ،سنة 39 - 35 ،سنة40 ،
  44سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة 64 - 60 ،سنة- 65 ، 69سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 89 - 85 ،سنة94 - 90 ،
سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
(هـ) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
البيانات الفوقية لهذا الجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني

(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
(د) تعريف العمر
(هـ) تعريف مدة اإلقامة
المواضيع األساسية:
g gمقر اإلقامة املعتاد أو مكان التواجد وقت التعداد
g gالجنس
g gالعمر
g gمدة اإلقامة
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س  - 5 - 1ص  -السكان ،حسب مدة اإلقامة في المحلّة وحسب التقسيم المدني الرئيسي ،والعمر والجنس (تابع)
العمر بالسنوات
جميع
األعمار

التقسيم الجغرايف ،والجنس ومدة اإلقامة

مقيم في المحلّة من  1إلى  4سنوات
مقيم في المحلّة أقل من سنة
مدة اإلقامة في المحلّة غير مذكورة

مالحظة:

غير مذكور ما إذا كان مقيما ً في التقسيم
المدني الرئيسي منذ الميالد
مقيم في المحلّة منذ عشر سنوات أو أكثر
مقيم في المحلّة من  5إلى  9سنوات
مقيم في المحلّة من سنة إلى  4سنوات
مقيم في المحلّة أقل من سنة
مدة اإلقامة في المحلّة غير مذكورة

عابر أو زائر
غير مذكور ما إذا كان مقيما ً أو عابرا ً أو زائرا ً

أقل من 4 - 1
سنة سنوات

غري
100
 99 - 95 . . . 24 - 20 19 - 15 14 - 10 9 - 5فأكثر مذكور

تبني البيانات الخاصة بمستويات الهجرة الصافية أيضا ً اتجاه الهجرة إىل الداخل
(عىل أساس املعلومات عن مدة اإلقامة يف املحلّة والتقسيم املدني الرئييس) من حيث اإلقامة
يف التقسيمات املدنية الرئيسية أو يف البلد ككل ويف معظم املحـالّت الهامة .وتفيد هذه
البيانات يف إعداد تقديرات لعدد السكان يف مناطق معيّنة يف البلد يف املستقبل .وتفيد هذه
التقديرات أيضا ً يف التخطيط يف املناطق التي يتوقع فيها نمو ويف تحديد السياسات بشأن
الهجرة الداخلية والتدابري التي يمكن اتخاذها للتأثري يف تيار الهجرة.

*

*

ذكور (كما في “كال الجنسين”)
إناث (كما في “كال الجنسين”)

*

هذه الفئة ليست مطلوبة إال ّ في حالة التبويب على أساس السكان المتواجدين في كل منطقة في وقت التعداد ،فهي ليست مطلوبة إذا كان التبويب قائما ً على أساس السكان
المقيمين في كل منطقة.
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س  6 - 1أ  -ص  -السكان حسب محل اإلقامة المعتاد ،ومدة اإلقامة ،ومحل اإلقامة السابق ،والجنس
محل اإلقامة السابق
التقسيم الجغرايف ،ومحل اإلقامة املعتاد،
ومدة اإلقامة ،والجنس

كال الجنسين

مجموع
السكان

التقسيم املدني الرئييس أو
*
 . . .تقسيم مدني آخر ضاد

بلد
أجنبي

غري
مذكور

السكان المشمولون :مجموع السكان

المجموع

التصنيفات:

التقسيم المدني الرئيسي أو
تقسيم مدني آخر ألف

**

مقيم منذ الميالد
غير مقيم منذ الميالد
مقيم منذ أقل من سنة
مقيم من  1إلى  4سنوات

(أ)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ،أو تقسيم مدني آخر

(ب) محل اإلقامة املعتاد :كل تقسيم مدني رئييس أو تقسيم مدني آخر يف البلد
ً
(ج) مدة اإلقامة يف التقسيم املدني الرئييس أو التقسيم املدني اآلخر :منذ امليالد ،ليس مقيما منذ امليالد -مقيم
ملدة :أقل من سنة 4 - 1 ،سنوات 9 - 5 ،سنوات 10 ،سنوات فأكثر ،مدة اإلقامة غري مذكورة ،غري مذكور
ما إذا كان مقيما ً يف التقسيم املدني الرئييس أو التقسيم املدني اآلخر منذ امليالد (يرجى االطالع عىل
إطار الجدول س  - 5 - 1ص أعاله بالنسبة للفئات املطلوبة إذا كان التبويب قائما ً عىل أساس السكان
املتواجدين يف كل منطقة يف وقت التعداد)
(د) محل اإلقامة السابق :كل تقسيم مدني رئييس أو تقسيم مدني آخر يف البلد ،بلد أجنبي ،غري مذكور

مقيم من  5إلى  9سنوات
مقيم لمدة  10سنوات أو أكثر
مدة اإلقامة غير مذكورة
غير مذكور ما إذا كان ومقيما ً

منذ الميالد

التقسيم المدني الرئيسي أو
تقسيم مدني آخر باء

**

(كما في “التقسيم المدني
الرئيسي أو تقسيم مدني آخر
ألف”)

(هـ) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
البيانات الفوقية لهذا الجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني

(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع وصف تفصييل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية

.

(د) تعريف العمر

.

(هـ) تعريف مدة اإلقامة

.
التقسيم المدني الرئيسي أو
تقسيم مدني آخر ضاد

المواضيع األساسية:
**

(كما في “التقسيم المدني
الرئيسي أو تقسيم مدني آخر
ألف”)

ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)
*

التقسيم املدني الرئييس أو التقسيم املدني الرئييس
تقسيم مدني آخر ألف * أو تقسيم مدني آخر باء

*

*

g gمحل اإلقامة املعتاد
g gمدة اإلقامة
g gمحل اإلقامة السابق
g gالجنس
مالحظة:
تفيد البيانات املستقاة من سلسلة تعدادات بشأن مصادر الهجرة واتجاهاتها بني التقسيمات املدنية أثناء فرتة
معينة وعن التكوين العمري للمهاجرين ،يف تقدير التغيريات يف الهجرة عىل مدى فرتة زمنية .ولذلك فهي تفيد
يف إعداد تقديرات لعدد سكان التقسيمات املدنية يف املستقبل ،وهي مطلوبة لألغراض املذكورة يف شأن الجدول
املوىص به س  - 5 - 1 -ص .ووحدة املالحظة والتصانيف هي نفس املذكورة يف الجدول املشار إليه.

محل اإلقامة السابق ال ينطبق على المقيمين في نفس التقسيم المدني منذ الميالد.

* * اسم التقسيم المدني الرئيسي أو التقسيم المدني اآلخر.
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س  6 - 1ب  -ص  -السكان البالغون من العمر  ...سنة فأكثر ،حسب محل اإلقامة المعتاد ومحل اإلقامة في تاريخ معين
في الماضي ،والعمر والجنس
السكان البالغون من
العمر  ...سنة
*
أو أكثر

التقسيم الجغرايف ومحل اإلقامة املعتاد
والعمر (بالسنوات) والجنس

كال الجنسين

السكان المشمولون :السكان البالغون من العمر  ...سنة فأكثر

المجموع
التقسيم المدني الرئيسي أو
تقسيم مدني آخر ألف

**

جميع األعمار
 4 - 1سنوات
9-5
14 - 10
19 - 15
24- 20
29 - 25
34 - 30
39 - 35
44 - 40
49 - 45
54 - 50
59 - 55
64 - 60
69 - 65
74 - 70
79 - 75
84 - 80
89 - 85
94 - 90
99 - 95
 100سنة فأكثر
غير مذكور

(أ)
(ب)
(ج)

(هـ)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس أو تقسيم مدني آخر
محل اإلقامة املعتاد :كل تقسيم مدني رئييس أو تقسيم مدني آخر يف البلد
محل اإلقامة يف تاريخ معني يف املايض :كل تقسيم مدني رئييس أو تقسيم مدني آخر يف البلد ،بلد أجنبي؛
غري مذكور (محل اإلقامة السابق لألشخاص الذين يقيمون إقامة دائمة يف نفس التقسيم املدني هو
محل اإلقامة املعتاد)
العمر :جميع األعمار 4 - 1 ،سنوات 9 - 5 ،سنوات 14 - 10 ،سنة 19 - 15 ،سنة 24 - 20 ،سنة- 25 ،
 29سنة 34 - 30 ،سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة،
 64 - 60سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 89 - 85 ،سنة94 - 90 ،
سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث

البيانات الفوقية للجدول:
(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g
g
g
g

gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ gنظم التسجيل/دراسات املسح
gدراسات املسح الدورية
gالتسجيل املدني

(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
(د) تعريف العمر

التقسيم المدني الرئيسي أو
تقسيم مدني آخر باء

(الفئات العمرية كما هي أعاله)

التقسيم المدني الرئيسي أو
تقسيم مدني آخر ضاد

**

إناث

التصنيفات:

(د)

**

ذكور

محل اإلقامة يف تاريخ معني يف املايض
التقسيم املدني الرئييس أو
التقسيم املدني الرئييس أو التقسيم املدني الرئييس أو
تقسيم مدني آخر ألف * * تقسيم مدني آخر باء * *  ...تقسيم مدني آخر ضاد * * بلد أجنبي غري مذكور

(الفئات العمرية كما هي أعاله)

(الفئات العمرية كما هي أعاله)
(الفئات العمرية كما هي أعاله)

المواضيع األساسية:
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد
gمحل اإلقامة يف تاريخ معني يف املايض
gالعمر
gالجنس

مالحظة:
تتيح بيانات مصادر الهجرة واتجاهاتها بني التقسيمات املدنية أثناء فرتة محددة وبيانات الرتكيب العمري
للمهاجرين ،املستقاة من سلسلة تعدادات ،إمكانية تقدير التغيريات يف ظاهرة الهجرة عىل مدى فرتات زمنية
يمكن مقارنتها ،ولذلك فهي تفيد يف إعداد تقديرات للسكان يف التقسيمات املدنية يف املستقبل ،وهي معلومات
مطلوبة من أجل األغراض املذكورة يف الجدول املوىص به س  - 5 - 1ص .ووحدة املالحظة والتصنيفات هي
نفسها املتبعة يف الجدول املذكور.

* يتوقف الحد األدنى للعمر على التاريخ المحدد في الماضي الذي يعتمده البلد .والتصنيف العمري في هذا اإليضاح مناسب حين يكون التاريخ المحدد هو سنة واحدة سابقة
على التعداد.
* * اسم التقسيم المدني الرئيسي أو التقسيم المدني اآلخر.

المرفق الثاني  -الجداول الموصى بها لتعدادات السكان

المجموعة - 2

291

جداول الهجرة الدولية وأعداد المهاجرين

الجدول س  - 1 - 2ص -

السكان المولودون في الخارج ،حسب بلد المولد ،والعمر والجنس
العمر (بالسنوات)

التقسيم الجغرايف ،والقارة وبلد امليالد،
والجنس

السكان المشمولون :السكان المولودون في الخارج

كال الجنسين

التصنيفات:

جميع البلدان
أفريقيا
البلد ألف
البلد باء

جميع
األعمار

أقل من 5
سنوات

9-5

14 - 10

*

*

.
.
.
البلد ضاد

*

جميع البلدان األخرى
البلد غير مذكور
أمريكا الشمالية (كما في
“أفريقيا”)
أمريكا الجنوبية (كما في
“أفريقيا”)
آسيا (كما في “أفريقيا”)
أوروبا (كما في “أفريقيا”)
أوقيانوسيا (كما في “أفريقيا”)
القارة غير مذكورة

ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس
(ب) بلد/محل امليالد:كل قارة (أفريقيا ،أمريكا الشمالية ،أمريكا الجنوبية ،آسيا ،أوروبا ،أوقيانوسيا)،
وكل بلد يف تلك القارات ولد فيه عدد كبري من األشخاص املولودين يف الخارج ،جميع البلدان األخرى
(مجتمعة) يف كل قارة ،البلد غري مذكور ،القارة غري مذكورة
(ج) العمر :جميع األعمار ،أقل من  5سنوات 9 - 5 ،سنوات 14 - 10 ،سنة 19 - 15 ،سنة24- 20 ،
سنة 29 - 25 ،سنة 34 - 30 ،سنة 39 - 35 ،سنة 44-40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة،
 59 - 55سنة 64 - 60 ،سنة 69-65 ،سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة- 85 ،
 89سنة 94 -90 ،سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
البيانات الفوقية للجدول:
(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
المواضيع األساسية:
g gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
g gالجنس
g gالعمر
g gبلد املولد
مالحظة:
ِّ
توفر هذه البيانات األساس لتقدير الهيكل العمري والجنيس للسكان ومساهمة بلدان معينة يف الهجرة.
ُ
ومنها يمكن تقدير آثار الهجرة من بلدان معينة عىل نمو وهيكل السكان .وكمـا أشري إليه يف الجدول املوىص
به س  - 4 - 1ص ،يمكن أيضا ً التعرف بصورة أفضل عىل الفروق بني املستويات املستقبلية للخصوبة
والوفيات بني املهاجرين من بلدان معينة.

*

اسم البلد.

24 - 20 19 - 15

...

99 - 5

 100فأكثر غري مذكور
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س  - 2 - 2ص  -السكان المولودون في الخارج ،حسب سنة الوصول أو فترة الوصول وبلد المولد والعمر والجنس
الجنس ،بلد املولد ،والعمر (بالسنوات)

جميع البلدان
أفريقيا

التصنيفات:

**

المجموع :سنة واحدة فأكثر
 4 - 1سنوات
9-5
14 - 10
19 - 15
24- 20
...
44 - 40
49 - 45
54 - 50
...
99 - 95
 100سنة فأكثر
العمر غير مذكور
البلد باء * *(كما في “البلد ألف”)
.
.
البلد ضاد

**

(كما في “البلد ألف”)

(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
المواضيع األساسية:

جميع البلدان األخرى (كما في “البلد ألف”)

g

البلد غير مذكور (كما في “البلد ألف”)

g

أمريكا الشمالية (كما في “أفريقيا”)

g

أمريكا الجنوبية (كما في “أفريقيا”)

g

آسيا (كما في “أفريقيا”)

g

أوروبا (كما في “أفريقيا”)
أوقيانوسيا (كما في “أفريقيا”)
القارة غير مذكورة(كما في “البلد ألف”)
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

**

(أ) سنة الوصول أو فرتة الوصول :جميع الفرتات 4 - 1 ،سنوات قبل تاريخ االستقصاء،
 9 - 5سنوات 10 ،سنوات فأكثر ،غري مذكورة
(ب) محل امليالد أو بلد امليالد:كل قارة (أفريقيا ،أمريكا الشمالية ،أمريكا الجنوبية ،آسيا،
أوروبا ،أوقيانوسيا) ،كل بلد يف تلك القارات ولد به عدد كبري من األشخاص املولودين
بالخارج ،جميع البلدان األخرى (مجتمعة) يف كل قارة ،البلد غري مذكور ،القارة غري
مذكورة
(ج) العمر :مجموع األعمار من سنة واحدة فأكثر؛  4 - 1سنوات 9 - 5 ،سنوات14 - 10 ،
سنة 19 - 15 ،سنة 24 - 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة 34 - 30 ،سنة 39 - 35 ،سنة،
 44 - 40سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة 64 - 60 ،سنة69 - 65 ،
سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 89 - 85 ،سنة 94 - 90 ،سنة- 95 ،
 99سنة 100 ،سنة فأكثر ،العمر غري مذكور
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
البيانات الفوقية لهذا الجدول:

94 - 90

*

 4 - 1سنوات

 9 - 5سنوات

 10سنوات فأكثر

غري مذكورة

السكان المشمولون :جميع األشخاص المولودين في الخارج والموجودين في البلد منذ
أكثر من سنة

كال الجنسين

البلد ألف

جميع الفرتات

سنة الوصول أو فرتة الوصول قبل تاريخ التعداد

*

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gالعمر
gسنة الوصول أو فرتة الوصول
gبلد املولد

مالحظة:
ِّ
يوفر هذا الجدول بيانات من أجل تقدير األثر الرتاكمي لتدفقات الهجرة السنوية ،وخاصة
بالنسبة إىل مجموع السكان من أصل أجنبي ،وخصائصها الديمغرافية .ويف حالة عدم وجود
إحصاءات عن تدفق الهجرة ِّ
توفر هذه البيانات معلومات عن مصادر الهجرة ومساهمتها
ِّ
ويوفر
النسبية عىل مدى السنوات ،الستخدامها يف إعداد تقديرات وإسقاطات السكان.
التصنيف التقاطعي حسب سنة الوصول أو فرتة الوصول معلومات عن التغريات يف الحجم
النسبي للسكان الذين تعود أصولهم إىل بلدان معينة وتكوينهم العمري وحسب الجنس عىل
مدى السنوات األخرية .ويمكن الحصول أيضا ً عىل مؤرش للهجرة العائدة عىل أساس الجداول
املشابهة من تعدادات متتالية

يف الجداول الفعلية املنشورة يمكن إظهار فرتة الوصول بالسنوات التقويمية.
اسم البلد.
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َ
والمواطنة والعمر والجنس
س  - 3 - 2ص  -السكان حسب بلد المولد
العمر (بالسنوات)
جميع
األعمار

َ
واملواطنة
الجنس ،والقارة وبلد املولد،

السكان المشمولون :مجموع السكان

كال الجنسين
المجموع

التصنيفات:

أفريقيا
البلد ألف (البلد ألف هو بلد المولد)
بلد العد
(المولودون في البلد ألف وهم
مواطنون في بلد العد)
بلد المولد
(المولودون في البلد ألف
وال يزالون مواطنين في البلد ألف)
بلد آخر
(المولودون في البلد ألف وهم
مواطنون في بلدان أخرى غير البلد
ألف وبلد العد)
*
البلد باء (البلد باء هو بلد المولد)
بلد العد
(المولودون في البلد باء وهم
مواطنون في بلد العد)
بلد المولد
(المولودون في البلد باء
وال يزالون مواطنين في البلد باء)
بلد آخر
(المولودون في البلد باء وهم
مواطنون في بلدان أخرى فيما عدا
البلد باء وبلد العد)
*

أمريكا الشمالية (كما في “أفريقيا”)

أمريكا الجنوبية (كما في “أفريقيا”)
آسيا (كما في “أفريقيا”)
أوروبا (كما في “أفريقيا”)
أوقيانوسيا (كما في “أفريقيا”)
القارة غير مذكورة
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

*

بلد املولد.

أقل من 5
سنوات

9-5

24 - 20 19 - 15 14 - 10

...

 100 99 - 5فأكثر

غري
مذكور

(أ)
(ب)
(ج)

(د)
(هـ)

(و)

التقسيم الجغرايف :البلد بكامله
اسم البلد
بلد املولد أو محل املولد :كل قارة من القارات (أفريقيا ،أمريكا الشمالية ،أمريكا الجنوبية،
آسيا ،أوروبا ،أوقيانوسيا) ،كل بلد يف داخل كل قارة يكون محل ميالد لعدد كبري من
األشخاص املولودين يف الخارج ،جميع البلدان األخرى (مجتمعة) يف كل قارة ،البلد غري
مذكور ،القارة غري مذكورة
ً
بلد املواطنة :بلد التبويب (مثال إذا كان التبويب يخص كندا فتكون كندا هي بلد املواطنة)،
بلد املولد والبلد اآلخر
العمر :جميع األعمار،أقل من  5سنوات 9 - 5 ،سنوات 14 - 10 ،سنة 19 - 15 ،سنة،
 24- 20سنة 29 - 25 ،سنة 34 - 30 ،سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة49 - 45 ،
سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة 64 - 60 ،سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة،
 79 - 75سنة 84 - 80 ،سنة 89 - 85 ،سنة 94 - 90 ،سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة
فأكثر ،غري مذكور
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث

البيانات الفوقية للجدول:
(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
المواضيع األساسية:
g
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gالعمر
gبلد املولد
gاملواطنة

مالحظة:
يفيد هذا الجدول يف تحديد بلد املولد واملواطنة للسكان حسب العمر والجنس .ويمكن من هذه
املعلومات تحديد تواتر حصول األشخاص عىل املواطنة ومحل ميالد املواطنني يف كل بلد .ويمكن
أن تفيد البيانات أيضا ً يف دراسة معدل اندماج السكان املولودين بالخارج يف املجتمع.
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س  - 4 - 2ص  -السكان المولودون في الخارج الناشطون اقتصاديا ً * ،البالغون من العمر  ** ...سنة فأكثر  ،حسب
سنة الوصول ،أو فترة الوصول ،والمهنة الرئيسية ،والجنس
سنة الوصول أو فرتة الوصول قبل تاريخ التعداد
الجنس واملهنة الرئيسية

كال الجنسين
المجموعة الفرعية 11
القسم الفرعي 111
القسم الفرعي 112
(إلخ).

المجموعة الفرعية 21
القسم الفرعي 211
القسم الفرعي 212
(إلخ).

.
.
.
المجموعة الفرعية 91
القسم الفرعي 911
القسم الفرعي 912
(إلخ).

كل الفرتات

التصنيفات:
(أ) سنة الوصول أو فرتة الوصول :جميع الفرتات 1 ،إىل  4سنوات قبل تاريخ التعداد 5 ،إىل 9
سنوات 10 ،سنوات فأكثر ،غري مذكورة
(ب) املهنة الرئيسية :وفقا ً آلخر تنقيح للتصنيف الدويل املوحّ د للمهن ( ،)ISCO-88أو بالتوافق معه،
لغاية القسم الفرعي عىل األقل (أي مستوى ثالثة أعداد)
(ج) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
المواضيع األساسية:
g
g

المجموعة الفرعية 01
القسم الفرعي 011

g

(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

غري مذكورة

السكان المشمولون :األشخاص المولودون في الخارج فوق سن دنيا محددة في البلد ،الناشطون
اقتصاديا ً وفقا ً لحالة النشاط (الراهنة أو المعتادة)

g

ذكور

 4 - 1سنوات

 9 - 5سنوات

 10سنوات فأكثر

***

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gاملهنة
gسنة الوصول أو فرتة الوصول

مالحظة:
ِّ
توفر هذه البيانات معلومات عن مهن السكان املولودين بالخارج ،وهـي مطلوبة لدراسة العمال
ِّ
وتشكل هذه البيانات ،مع بيانات
املهاجرين ،خاصة تكاملهم االقتصادي وتحركهم يف بلد الهجرة.
الجداول املشابهة للسكان من أبناء البلد ،أساسا ً إلجراء تحليل متعمق لألنماط املهنية وحساب التوقعات
املهنية لالقتصاد .ومن واقع التصنيفات املتقاطعة حسب سنة الوصول أو فرتة الوصول ،يمكن مالحظة
نمط تدفق العمال املهاجرين املهرة أثناء السنة السابقة .وحني يكون التصنيف أيضا ً حسب بلد املولد،
يمكن تقديم البيانات كذلك إىل البلدان التي تفقد جزءًا كبريا ً من املهاجرين من ذوي التخصصات
العالية؛ وتفيد هذه البيانات يف وضع سياسات العمالة والسياسات التعليمية يف البلدان األصلية للتصدي
ألثر هجرة العمالة املدرّبة.

* ينبغي أن تذكر بوضوح معاملة املهاجرين العاطلني عن العمل (بمن فيهم من لم يعمل من قبل).
** السن األدنى الذي يعتمده بلد العد للسكان الناشطني اقتصادياً.
*** يمكن بيان فرتة الوصول بالسنوات التقويمية يف الجداول الفعلية املنشورة.

المرفق الثاني  -الجداول الموصى بها لتعدادات السكان
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جداول خصائص األسر المعيشية واألسر العائلية

س  - 1 - 3ص  -السكان في األسر المعيشية ،حسب صلة القربى برب األسرة المعيشية أو الشخص اآلخر المرجع فيها،
والحالة الزواجية ،والجنس ،وحجم نزالء المؤسسات
التقسيم الجغرايف ،والصلة برب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع
فيها ،والجنس ،ونزالء املؤسسات

مجموع السكان
ذكور
إناث
جميع األسر المعيشية
ذكور
إناث
رب األسرة أو الشخص اآلخر المرجع فيها
ذكر
أنثى
زوج
ذكر
أنثى
ابن
ذكر
أنثى
زوج ابن/ابنة
ذكر
أنثى
حفيد أو ابن حفيد
ذكر
أنثى
أحد الوالدين أو األصهار
ذكر
أنثى
صلة قربى أخرى
ذكر
أنثى
خادم
ذكر
أنثى
شخص آخر ليس له قربى برب األسرة أو الشخص اآلخر المرجع
ذكر
أنثى
غير مبيّن
ذكر
أنثى
نزيل بالمؤسسة
ذكر
أنثى
غير مذكور ما إذا كان يعيش في أسرة معيشية أو مؤسسة

الحالة الزواجية
املجموع

أعزب (لم يسبق له الزواج) متزوج

أرمل

مطلق منفصل غري مذكورة

السكان المشمولون :مجموع السكان ،بمن فيهم األشخاص الذين يعيشون
بمفردهم (أسرة معيشية تتكون من فرد واحد)
التصنيفات:
(أ)
(ب)

(ج)
(د)
(هـ)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل
تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة .مع التمييز بني الريف والحرض يف ‘’1
و‘ ’2و‘’3
الصلة برب األرسة أو الشخص اآلخر املرجع فيها :زوج ،ابن/ابنة ،زوج
االبن أو االبنة ،حفيد أو ابن حفيد ،أب أو أم أو أب أو أم للزوج ،قريب آخر،
خادم ،شخص آخر من غري ذوي القربى برب األرسة أو الشخص اآلخر
املرجع فيها ،غري مذكور
نزالء املؤسسات :العدد الكيل
الحالة الزواجية :املجموع ،أعزب (لم يسبق له الزواج) ،متزوج ،أرمل،
مطلق ،منفصل ،غري مذكورة
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث

البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
(د) تعريف نزالء املؤسسات
المواضيع األساسية:
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالصلة برب األرسة أو الشخص اآلخر املرجع فيها
gالجنس
gالحالة الزواجية

مالحظة:
تفيد بيانات دراسة توزيع األفراد داخل األرسة املعيشية يف معرفة العالقة بني
أفراد األرسة املعيشية ،خاصة املعلومات الخاصة بمدى انتشار األرس املعيشية
املتعددة األجيال واألرس املعيشية التي تتكون من أفراد ال تربطهم صلة قربى.
وتفيد معلومات الحالة الزواجية يف دراسة ترتيبات املعيشة يف األرسة .وتوفر
مقارنة تلك البيانات بالبيانات املشابهة من تعدادات سابقة معلومات عن تغري
أنماط تكوين األرس املعيشية وبعض خصائص أفراد األرس املعيشية ،ويف إعداد
إسقاطات لعدد األرس املعيشية.
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س  - 2 - 3ص  -أرباب األسر المعيشية أو األشخاص اآلخرون المرجع فيها ،حسب العمر والجنس ،وأفراد األسرة
المعيشية اآلخرون حسب العمر والصلة برب األسرة المعيشية أو الشخص اآلخر المرجع فيها
التقسيم الجغرايف ،وعمر رب األرسة أو الشخص اآلخر
املرجع فيها ،والجنس ،وأعمار األفراد اآلخرين يف األرسة
املعيشية

كال الجنسين
المجموع
أقل من  25سنة
أعمار أفراد األسرة المعيشية اآلخرين
أقل من  15سنة
 19 - 15سنة
 24 - 20سنة
...
99 - 95
 100سنة فأكثر
غير مذكور
 29 - 25سنة
(أعمار أفراد األسرة المعيشية اآلخرين
كما في “أقل من  25سنة”)

 34 - 30سنة
(أعمار أفراد األسرة المعيشية اآلخرين
كما في “أقل من  25سنة”)
...

99 - 95سنة
(أعمار أفراد األسرة المعيشية اآلخرين
كما في “أقل من  25سنة”)

100سنة فأكثر
(أعمار أفراد األسرة المعيشية اآلخرين
كما في “أقل من  25سنة”)

العمر غير مذكور
(أعمار أفراد األسرة المعيشية اآلخرين
كما في “أقل من  25سنة”)

ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

*

رب األرسة
املعيشية أو
الشخص اآلخر
*
املرجع فيها

القرابة مع أفراد األرسة املعيشية اآلخرين

املجموع

زوج

ابن/
ابنة

زوج
االبن أو
االبنة

حفيد
أو ابن
الحفيد

والد
أو والد
الزوجة

قرابة
أخرى

ال توجد
قرابة

غري
مذكورة

السكان المشمولون :جميع أفراد األسر المعيشية
التصنيفات:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني
فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية .مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
الصلة برب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع فيها :رب األرسة أو الشخص اآلخر
املرجع فيها ،زوج ،ابن ،زوج ابن ،حفيد أو ابن حفيد ،والد أو والد زوج ،قرابة أخرى،
خادم ،شخص آخر ال يمت بصلة قرابة لرب األرسة أو الشخص اآلخر املرجع ،غري مذكورة
عمر رب األرسة أو الشخص اآلخر املرجع :أقل من  25سنة 29 - 25 ،سنة34 - 30 ،سنة،
 99 - 95 ،...سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
أعمار األفراد اآلخرين يف األرسة املعيشية :أقل من  15سنة 19 - 15 ،سنة 24 - 20 ،سنة،
 29 - 25سنة 34 - 30 ،سنة 99 - 95 ... ،سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث

البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالصلة برب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع فيها
gالعمر
gالجنس

مالحظة:
ِّ
توفر البيانات الخاصة بعمر رب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع فيها وأفراد األرسة
املعيشية اآلخرين ،مصنفة حسب الصلة برب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع ،معلومات
إضافية لألغراض املذكورة يف استعماالت الجدول س  - 1 - 3ص ولدراسة مدى انتشار األرس
املعيشية املتعددة األجيال.

بمن فيهم األشخاص الذين يعيشون بمفردهم (أرسة من شخص واحد).

المرفق الثاني  -الجداول الموصى بها لتعدادات السكان

297

س  - 3 - 3ص  -األسر المعيشية ،والسكان في األسر المعيشية ،وعدد األسر النواة ،حسب حجم األسرة المعيشية
املجموع
التقسيم الجغرايف وحجم األرسة املعيشية

جميع األسر المعيشية

األرس املعيشية

األرس املعيشية حسب عدد األرس النواة
السكان

صفر

1

2

3

 4فأكثر

غري مذكور

عدد األرس النواة

السكان المشمولون :جميع أفراد األسر المعيشية

أسر معيشية تتكون من:

التصنيفات:

فرد واحد

(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم إداري رئييس ’3‘ ،كل تقسيم إداري فرعي ’4‘ ،كل
محلّة رئيسية .مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) حجم األرسة املعيشية :فرد واحد ،فردان 3 ،أفراد 4 ،أفراد 5 ،أفراد 6 ،أفراد 7 ،أفراد 8 ،أفراد 9 ،أفراد،
 10أفراد فأكثر ،غري مذكور ،وبشكل منفصل :عدد األرس املعيشية من كل حجم ،ومجموع السكان
حسب حجم األرسة املعيشية
(ج) عدد األرس النواة :ال يوجد ،أرسة واحدة ،اثنتان ،ثالث ،أربع أو أكثر ،غري مذكور؛ وبشكل منفصل
مجموع عدد األرس النواة

فردين
 3أفراد
 4أفراد
 5أفراد
 6أفراد
 7أفراد
 8أفراد
 9أفراد
 10أفراد فأكثر
غير مذكور

البيانات الفوقية للجدول:
(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
(د) تعريف األرسة النواة
المواضيع األساسية:
g gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
g gالصلة برب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع فيها
g gتكوين األرسة املعيشية أو األرسة العائلية
مالحظة:
املعلومات الخاصة بعدد األرس املعيشية وحجمها والتغريات يف معدل تكوين األرس املعيشية مطلوبة الستعمال
املخططني واملوردين للسلع والخدمات التي يرتبط الطلب فيها باألرس املعيشية أكثر منه باألفراد .فالوكاالت
التي تتعامل مع مشاكل اإلسكان تحتاج تلك البيانات من أجل تحديد املعدالت الجارية واملتوقعة لتكوّن األرس
املعيشية ،وعىل أساسه يمكن تقدير عدد الوحدات السكنية الجديدة املطلوبة وحجمها .ويمكن أن يوفر هذا
الجدول املعلومات املطلوبة لتخطيط دراسات املسح بالعينة وتصميم العينة املستعملة ،وكذلك يوفر بيانات
قابلة للمقارنة لتقدير مدى دقة بعض نتائج املسح .أما املعلومات الخاصة بهيكل األرس املعيشية من حيث
عدد األرس النواة يف األرسة املعيشية فهي مطلوبة لدراسات تكوين األرس املعيشية وإسقاطات أعداد األرس
املعيشية وتقديرات االحتياجات من اإلسكان .وتفيد املعلومات املستقاة من سلسلة من التعدادات فائدة كبرية
يف دراسة تفكك األرس املعيشية التي تتكون من عدة أرس نواة يف البلدان التي يتغري فيها هذا النمط من أنماط
املعيشية.
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المجموعة - 4

جداول الخصائص الديمغرافية واالجتماعية

س  - 1 - 4ص  -السكان حسب كل سنة عمرية والجنس
التقسيم الجغرايف والعمر (بالسنوات)

جميع األعمار

كال الجنسني

ذكور

إناث

السكان المشمولون :مجموع السكان

أقل من سنة

التصنيفات:

1

(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل
محلّة رئيسية .مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘( .’3إذا كان من غري املستصوب عرض
التصنيف حسب كل سنة عمرية ألي منطقة جغرافية معينة ،فيمكن عىل األقل استعمال فئات عمرية
“أقل من سنة” 1“ ،إىل  ،”4ثم الفئات العمرية من  5سنوات ،لهذا التقسيم
(ب) العمر :جميع األعمار ،أقل من سنة ،سنتان 3 ،سنوات 4 ،سنوات 5 ،سنوات 6 ،سنوات 7 ،سنوات ...ثم
سنوات فردية حتى سن  100 ،99سنة فأكثر ،غري مذكور (مع التمييز بني املجاميع الفرعية 1 :إىل 4
سنوات ،فئات عمرية من  5سنوات 5 :إىل  10 ،9إىل  95 ،... ،14إىل  100 ،99سنة فأكثر)
(ج) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث

2
3
4
4-1
5
6
7
8
9
9-5
.
.
.
99
 100فأكثر
غير مذكور

البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
(د) تعريف العمر
المواضيع األساسية:
g gمحل السكن أو محل التواجد وقت التعداد
g gالجنس
g gالعمر
مالحظة:
املعلومات الخاصة بالرتكيب العمري والجنيس للسكان مطلوبة ألغراض التحليل اإلكتواري الحتماالت البقاء عىل
قيد الحياة والداالت ذات الصلة بجدول الحياة .ومع ازدياد شيخوخة السكان يزداد احتمال البقاء عىل الحياة
وتزداد نسبة األشخاص من كبار السن .ولذلك فمن املهم عرض بيانات تفصيلية عن العمر حتى سن  100سنة.
وهذه البيانات رضورية أيضا ً لتقييم مدى دقة بيانات تعداد السكان الخاصة بالعمر .ومن هذا الجدول يمكن
إعادة تشكيل أي مجموعة عمرية مختارة (مثالً السكان يف سن الدراسة والسكان يف سن االنتخاب أو املجموعات
املستخدمة يف حساب االحتياجات من الغذاء) دون اللجوء إىل استيفاء البيانات من بيانات السكان املصنفني
حسب مجموعات عمرية من  5سنوات.
أما الفئات العمرية ذات الخمس سنوات فهي رضورية ألغراض كثرية منها تحليل عوامل تغري السكان ،وإعداد
تقديرات السكان الراهنة وإسقاطاتها ،وحساب املعدالت الحيوية املتصلة بالسن ،وتحليل العوامل املتعلقة
بعرض القوة العاملة ،ودراسة مشاكل اإلعالة .ويوىص بتصنيف األعمار يف فئات ألنه مناسب للتصنيف املتقاطع
حسب متغريات أخرى .ويوفر هذا الجدول تلخيصا ً مناسبا ً ملجموع السكان وسكان الحرض وسكان الريف
حسب مختلف املناطق الجغرافية ووفقا ً للفئات العمرية املستخدمة يف معظم الجداول األخرى املوىص بها.
وينبغي أن تعرض هذه الجداول بيانات السن املبلغ عنها ال بيانات السن املنقحة.
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س  - 2 - 4ص  -السكان حسب الحالة الزواجية والعمر والجنس
التقسيم الجغرايف والجنس والحالة
الزواجية

كال الجنسين
المجموع
أعزب (لم يسبق له
الزواج)
متزوج
أرمل
مطلق
منفصل
غير مذكور

ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

العمر (بالسنوات)
أقل من  15سنة

جميع األعمار

15

16

...

29

34 - 30

...

 100 99 - 95سنة فأكثر غري مذكور

السكان المشمولون :مجموع السكان
التصنيفات:

(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل محلّة رئيسية .يرجى التمييز
بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘’2
(ب) الحالة الزواجية :أعزب (لم يسبق له الزواج) ،متزوج ،أرمل ،مطلق ،منفصل ،غري مذكورة (األشخاص
الذين أُبطل زواجهم الوحيد أو األخري يمكن تصنيفهم يف فئة مستقلة أو وفقا ً لحالتهم الزواجية قبل الزواج
امللغي)
(ج) العمر :جميع األعمار ،أقل من  15سنة 15 ،سنة 16 ،سنة ،... ،سنوات فردية حتى سن  34 - 30 ،29سنة،
 39 - 35سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة 64 - 60 ،سنة69 - 65 ،
سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 89 - 85 ،سنة 94 - 90 ،سنة 99 - 95 ،سنة100 ،
سنة فأكثر ،غري مذكور
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gالعمر
gالحالة الزواجية

مالحظة:
ِّ
يوفر هذا الجدول مادة لدراسة السن عند الزواج ،وتواتر العزوبة والرتمل والطالق ،ودراسة أثر هذه العوامل عىل
نمو السكان من خالل تأثريها عىل الخصوبة .ومن املقاييس البسيطة ألثر الزواجية عىل الخصوبة مقارنة نسبة
األطفال إىل جميع النساء الالئي يف سن اإلنجاب بنسبة األطفال إىل النساء الالئي سبق لهن الزواج حتى تاريخ
التعداد .وهذه البيانات مطلوبة أيضا ً إلعداد جداول الزواجية .ويمكن وضع صيغة منقحة من هذا الجدول تبني
أرباب األرس املعيشية أو األشخاص اآلخرين املرجع فيها حسب الحالة الزواجية والعمر والجنس واستخدامها
مع الجدول الحايل للحصول عىل معدالت للحالة الزواجية حسب السن والجنس لرب األرسة املعيشية أو الشخص
اآلخر املرجع فيها ،وبتطبيق هذه املعدالت عىل إسقاطات السكان حسب السن والجنس والحالة الزواجية يمكن
إسقاط أعداد األرس املعيشية.
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المجموعة - 5

جداول الخصوبة والوفيات

س  - 1 - 5ص  -اإلناث البالغات من العمر  10سنوات فأكثر ،حسب السن وعدد األطفال المولودين أحياء حتى تاريخ
التعداد ،حسب الجنس
التقسيم الجغرايف ،وعمر اإلناث
(بالسنوات) وجنس املولود

البلد بكامله
األطفال ،من كال الجنسين
المجموع من سن  10سنوات
فأكثر
14 - 10
19 - 15
24- 20
29 - 25
34 - 30
39 - 35
44 - 40
49 - 45
54 - 50
59 - 55
64 - 60
69 - 65
74 - 70
79 - 75
84 - 80
89 - 85

اإلناث حسب عدد األطفال املولودين أحياء
صفر

املجموع

1

2

...

 12فأكثر

غري مذكور

مجموع عدد األطفال
املولودين أحياء

السكان المشمولون :اإلناث من سن  10سنوات فأكثر (إذا كان السكان المشمولون يقتصرون على اإلناث
الالئي تزوجن فيجب ذكر هذه الحقيقية بوضوح)
التصنيفات:
ّ
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل محلة رئيسية ،مع التمييز بني
الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) العمر :مجموع اإلناث  10سنوات فأكثر 14 - 10 ،سنة 19 - 15 ،سنة 24- 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة،
 34 - 30سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة64 - 60 ،
سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 89 - 85 ،سنة 94 - 90 ،سنة،
 99 - 95سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
(ج) الجنس :كال الجنسني ،الذكور واإلناث لجميع األطفال املولودين أحياء
(د) عدد األطفال املولودين أحياء :ال يوجد ،طفل واحد ،طفالن ،ثالثة أطفال 4 ،أطفال 5 ،أطفال 6 ،أطفال،
 7أطفال 8 ،أطفال 9 ،أطفال 10 ،أطفال 11 ،طفالً 12 ،طفالً فأكثر ،غري مذكور؛ وبشكل منفصل
مجموع عدد األطفال املولودين أحيا ًء للنساء يف كل فئة عمرية
البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g
g

94 - 90

g

99 - 95

g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gالعمر
gعدد األطفال املولودين أحياء

 100سنة فأكثر

مالحظة:

غير مذكور

لبيانات التعداد املتعلقة بالخصوبة أهمية خاصة للبلدان التي ال توجد لديها إحصاءات لتسجيل املواليد أو لديها إحصاءات
غري كاملة ،ألنها يمكن أن تستعمل يف تقدير معدالت الخصوبة حسب السن ،ومعدل الخصوبة الكيل ،ومعدل الوالدات الخام
يف مجموع السكان وغري ذلك من مؤرشات الخصوبة ،وهذه املعلومات مفيدة أيضا ً كبيانات تكميلية لبيانات التسجيل
املقبولة ألنها ِّ
توفر ملخصا ً لخصوبة السكان اإلناث عىل مدى دورة الحياة .واملقاييس الرئيسية للخصوبة التي يمكن
استنباطها من هذا الجدول هي (أ) النسبة اإلجمالية للخصوبة (متوسط عدد األطفال املولودين أحيا ًء للنساء يف سن اإلنجاب
فما فوقها)؛ (ب) متوسط عدد األطفال املولودين أحيا ًء حسب الجنس للنساء الالئي بلغن نهاية فرتة اإلنجاب (أي خمسني
سنة فأكثر)؛ (ج) نسبة النساء الالئي لم يلدن حتى نهاية فرتة اإلنجاب؛ (د) متوسط عدد األطفال املولودين لكل امرأة
أنجبت طفالً واحدا ً عىل األقل ،حسب الجنس؛ (هـ) املتوسط الرتاكمي لنسب الخصوبة اإلجمالية حسب الفئات العمرية.
ِّ
وتوفر هذه البيانات أيضا ً أساسا ً لحساب معدالت الوالدة لكل أم حسب الجنس .ويمكن باستعمال املعلومات املستقاة من
سلسلة من التعدادات تحديد فئات عمرية من النساء ودراسة أنماط اإلنجاب مع تقدمهن يف العمر من فئة عمرية إىل أخرى.

األطفال الذكور
(نفس فئات العمر المذكورة
أعاله)
األطفال اإلناث
(نفس فئات العمر المذكورة
أعاله)
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س  - 2 - 5ص  -اإلناث البالغات من العمر  10سنوات فأكثر حسب العمر وعدد األطفال األحياء (أو األموات) حسب
الجنس
التقسيم الجغرايف ،وأعمار اإلناث
(بالسنوات) وجنس املولود

البلد بكامله
األطفال ،من كال الجنسين
المجموع من سن  10سنوات
فأكثر
14 - 10
19 - 15
24- 20
29 - 25
34 - 30
39 - 35
44 - 40
49 - 45
54 - 50
59 - 55
64 - 60
69 - 65
74 - 70
79 - 75
84 - 80
89 - 85
94 - 90
99 - 95
 100سنة فأكثر
غير مذكور

األطفال الذكور
(نفس فئات العمر المذكورة
أعاله)
األطفال اإلناث
(نفس فئات العمر المذكورة
أعاله)

اإلناث حسب عدد األطفال األحياء (أو األموات)
صفر

املجموع

1

2

...

 12فأكثر

غري مذكور

مجموع عدد األطفال
األحياء (أو األموات)

السكان المشمولون :اإلناث من سن  10سنوات فأكثر (وإذا كان السكان المشمولون يقتصرون على اإلناث
الالئي تزوجن فيجب ذكر هذه الحقيقية بوضوح)
التصنيفات:

(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني
الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) العمر :مجموع اإلناث  10سنوات فأكثر 14 - 10 ،سنة 19 - 15 ،سنة 24- 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة،
 34 - 30سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة64 - 60 ،
سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 89 - 85 ،سنة 94 - 90 ،سنة،
 99 - 95سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
(ج) الجنس :كال الجنسني ،الذكور واإلناث لجميع األطفال املولودين أحياء
(د) عدد األطفال املولودين أحياء :ال يوجد ،طفل واحد ،طفالن ،ثالثة أطفال 4 ،أطفال 5 ،أطفال 6 ،أطفال،
 7أطفال 8 ،أطفال 9 ،أطفال 10 ،أطفال 11 ،طفالً 12 ،طفالً فأكثر ،غري مذكور؛ وبشكل منفصل
مجموع عدد األطفال األحياء (أو األموات) للنساء يف كل فئة عمرية
البيانات الفوقية للجدول:
(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gالعمر
gاألطفال املولودون حتى تاريخه

مالحظة:
هذه البيانات مفيدة للبلدان التي ليس لديها إحصاءات تسجيل للوفيات أو لديها إحصاءات غري كاملة .ويمكن استخالص
تقديرات التعداد املتعلقة بالخصوبة والوفيات بصورة مبارشة أو باستخدام تقنيات غري مبارشة تتسم عموما ً بمزيد من
املوثوقية .ويمكن استخالص مقياسني للخصوبة من الجداول ،وهما (أ) نسبة الخصوبة الصافية (متوسط عدد األطفال
الباقني عىل قيد الحياة ألمهات بلغن سن اإلنجاب فما فوق)( ،ب) املتوسط الرتاكمي لنسب الخصوبة الصافية حسب
الفئة العمرية .ويمكن قياس معدالت وفيات األطفال لكل من الجنسني .ويمكن أيضا ً استخالص مقياس ما للوفيات يف
جيل معني بمقارنة نسبة الخصوبة الصافية املستمدة من هذا الجدول بنسبة الخصوبة اإلجمالية التي يمكن استخالصها
من الجدول املوىص به س  - 1 - 5ص؛ وهذا املقياس مفيد بشكل خاص إذا كانت معدالت الوفيات املقدرة من بيانات
التسجيل املدني غري متاحة أو غري كاملة .وعالوة عىل مقاييس الخصوبة والوفيات املذكورة أعاله يقدم الجدول أيضا ً
معلومات تفيد يف تحليل تركيب األرسة من حيث عدد األطفال عىل قيد الحياة حسب الجنس .وهذه البيانات ال يمكن
الحصول عليها من إحصاءات تسجيل املواليد وال من معلومات التعداد املتعلقة بالصلة برب األرسة املعيشية ألن األرس يف
التعداد تتكون فقط من األشخاص الذين هم عىل قيد الحياة ويعيشون مع نفس األرسة الداخلة يف التعداد ،ومن ثم فهي
ال تشمل بالرضورة جميع األطفال األحياء (أو األموات) للنساء الداخالت يف العد.
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س  - 3 - 5ص  -اإلناث البالغات من العمر  * ...إلى  49سنة ،حسب العمر وعدد األطفال المولودين أحياء ،حسب الجنس،
أثناء االثنى عشر شهرا ً السابقة على التعداد ،والوفيات بين الذين ولدوا أحياء ،حسب الجنس
املواليد األحياء أثناء  12شهرا ً املاضية

التقسيم الجغرايف ،وأعمار اإلناث
(بالسنوات) وجنس األطفال

مجموع اإلناث من سن ...
إىل  49سنة

البلد بكامله

السكان المشمولون :اإلناث بين السن الدنيا المعتمدة في البلد لجمع المعلومات عن الخصوبة الحالية و49
سنة من العمر ( وإذا كان السكان محصورين في اإلناث الالئي تزوجن فيجب ذكر هذا بوضوح)

المواليد من كال الجنسين
المجموع
أقل من  10سنوات

**

14 - 10
19 - 15
24- 20
29 - 25
34 - 30
39 - 35
44 - 40
49 - 45
غير مذكور

المواليد الذكور
(نفس الفئات العمرية المذكورة
أعاله)
المواليد اإلناث
(نفس الفئات العمرية المذكورة
أعاله)

*

املجموع

عدد األطفال الذين توفوا منهم

التصنيفات:
ّ
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل محلة رئيسية ،مع التمييز بني
الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
ً
(ب) األطفال املولودون أحياء حسب الجنس أثناء  12شهرا السابقة عىل التعداد واألطفال الذين ماتوا من
بينهم حسب الجنس ،مجموع الوالدات من الجنسني ،مجموع املواليد الذكور ،مجموع املواليد اإلناث
(ج) العمر :املجموع ،أقل من  10سنوات،34 - 30 ،29 - 25 ،24 - 20 ،19 - 15 ،14 - 10 ،
 ،49 - 45 ،44 - 40 ،39 - 35غري مذكور
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gالعمر
ً
gاملواليد أثناء  12شهرا السابقة
gالوفيات بني مواليد  12شهرا ً السابقة

مالحظة:
يعرض هذا الجدول بيانات السكان اإلناث بني السن الدنيا التي اعتمدها البلد لجمع معلومات عن الخصوبة
الحالية و  49سنة من العمر ،موزعني حسب املناطق الجغرافية .وهو ّ
يوفر بيانات لتقدير معدالت الخصوبة
ّ
الرضع الحالية حسب الجنس ،وهي مهمة بصفة خاصة إلكمال املعدالت
الحالية حسب السن ومعدالت وفيات
اإلحصائية أو لعمل تقدير لهذه املعدالت حني ال توجد سجالت للمواليد والوفيات أو تكون غري مناسبة.
*
**

السن الدنيا التي اعتمدها البلد فيما يتعلق بأسئلة التعداد بشأن الخصوبة الحالية.
جميع األعمار بني السن الدنيا التي اعتمدها البلد ألسئلة التعداد بشأن الخصوبة الحالية و 10سنوات إذا كانت السن الدنيا أقل من  10سنوات.
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س  - 4 - 5ص  -الوفيات في األسرة المعيشية * ،حسب الجنس والعمر أثناء االثنى عشر شهرا ً السابقة على التعداد،
ومجموع السكان حسب العمر والجنس
التقسيم الجغرايف والجنس والعمر
(بالسنوات)

البلد بكامله
كال الجنسين
جميع األعمار
أقل من سنة
4-1
9-5
14 - 10
19 - 15
24- 20
29 - 25
34 - 30
39 - 35
44 - 40
49 - 45
54 - 50
59 - 55
64 - 60
69 - 65
74 - 70
79 - 75
84 - 80
89 - 85
94 - 90
99 - 95
 100سنة فأكثر
غير مذكور
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)
*

وفيات األرس املعيشية أثناء  12شهرا ً السابقة
ذكور

كال الجنسني

إناث

مجموع السكان
كال الجنسني

ذكور

إناث

السكان المشمولون :مجموع السكان
التصنيفات:
ّ
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل محلة رئيسية ،مع التمييز بني
الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
ً
(ب) وفيات األرس املعيشية حسب الجنس أثناء  12شهرا السابقة عىل التعداد :مجموع عدد الوفيات ،ذكور،
إناث
(ج) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
(د) العمر :جميع األعمار ،أقل من سنة 4 - 1 ،سنوات 9 - 5 ،سنوات 14 - 10 ،سنة 19 - 15 ،سنة،
 24 - 20سنة 29 - 25 ،سنة 34 - 30 ،سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة  49 - 45 ،سنة،
 54 - 50سنة 59 - 55 ،سنة 64 - 60 ،سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة- 80 ،
 84سنة 89 - 85 ،سنة 94 - 90 ،سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
البيانات الفوقية للجدول:
(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gالعمر
gمجموع السكان
gالوفيات يف األرس املعيشية يف  12شهرا ً املاضية

مالحظة:

تستعمل هذه البيانات يف تقدير مستويات الوفيات مؤخرا ً وأنماطها ،باالقرتان ببيانات السكان حسب العمر
والجنس.

تجمع من رب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع فيها.
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المجموعة - 6

س-1-6ص-

جداول الخصائص التعليمية

السكان البالغون من العمر  ...سنة فأكثر ،حسب االنتظام في الدراسة والتحصيل التعليمي ،والعمر والجنس
*

العمر (بالسنوات)
التقسيم الجغرايف ،والجنس ،واالنتظام يف الدراسة
والتحصيل التعليمي

منتظمون وغير منتظمين في الدراسة
كال الجنسين
لم يلتحق بمدرسة
التصنيف الدولي الموحد للتعليم
المستوى  :1التعليم االبتدائي
المستوى  :2المرحلة األولى من التعليم
الثانوي
المستوى  :3المرحلة الثانية من التعليم
الثانوي
المستوى  :4التعليم بعد الثانوي
المستوى  :5المرحلة األولى من التعليم
العالي (ال تؤدي مباشرة إلى التأهيل
للبحث المتقدم)
المستوى  :6المرحلة الثانية من التعليم العالي
(تؤدي إلى التأهيل للبحث المتقدم)
المستوى التعليمي غير مذكور
ذكور
(تصنيف التحصيل التعليمي كما ورد أعاله)
إناث
(تصنيف التحصيل التعليمي كما ورد أعاله)
منتظمون في الدراسة
كال الجنسين
(تصنيف التحصيل التعليمي كما ورد أعاله)
ذكور
(تصنيف التحصيل التعليمي كما ورد أعاله)
إناث
(تصنيف التحصيل التعليمي كما ورد أعاله)

سنوات العمر من
مجموع السكان البالغني من سنة إىل  14سنة ،
منفصلة
العمر  * ...سنة فأكثر
24 - 20 19 - 15
*

السكان المشمولون :جميع األشخاص في السن المعتادة لدخول المدرسة أو أكثر ،المنتظمين
وغير المنتظمين في الدراسة
التصنيفات:
ّ
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل محلة رئيسية ،مع
التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) التحصيل التعليمي :لم يلتحق بمدرسة ،التصنيف الدويل املوحد للتعليم ،املستوى  :1التعليم
االبتدائي .التصنيف الدويل املوحد للتعليم املستوى  :2املرحلة األوىل من التعليم الثانوي،
التصنيف الدويل املوحد للتعليم املستوى  :3املرحلة الثانية من التعليم الثانوي ،التصنيف
الدويل املوحد للتعليم املستوى  :4التعليم بعد الثانوي ،التصنيف الدويل املوحد للتعليم
املستوى  :5املرحلة األوىل من التعليم العايل (ال تؤدي مبارشة إىل مؤهالت للبحث العلمي
املتقدم) ،التصنيف الدويل املوحد للتعليم املستوى  :6املرحلة الثانية من التعليم العايل
(تؤدي إىل التأهيل للبحث املتقدم) ،مستوى التعليم غري مذكور
(ج) العمر :املجموع ،السنوات املفردة إىل  14سنة 19 - 15 ،سنة24- 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة،
 34 - 30سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة59 - 55 ،
سنة 64 - 60 ،سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة- 85 ،
 89سنة 94 - 90 ،سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
البيانات الفوقية للجدول:
(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
(د) تعريف االنتظام يف الدراسة
المواضيع األساسية:
g

غير منتظمين في الدراسة

g

كال الجنسين

g

(تصنيف التحصيل التعليمي كما ورد أعاله)

g

ذكور
(تصنيف التحصيل التعليمي كما ورد أعاله)
إناث
(تصنيف التحصيل التعليمي كما ورد أعاله)

*

...

 100سنة
فأكثر

غري مذكور

g

مالحظة:

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gالعمر
gاالنتظام يف الدراسة
gالتحصيل التعليمي

يوفر هذا الجدول ،من خالل بيان توزيع املوارد البرشية حسب التحصيل التعليمي يف البلد ،مؤرشا ً هاما ً لقدرة
األمة وطاقاتها إزاء التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وعند مقارنة بيانات الجدول مع الحاجات الراهنة
واملتوقعة للقوة العاملة املتعلمة يف مختلف القطاعات وأنواع األنشطة االقتصادية ومستوياتها ،يمكن توجيه وضع
سياسات فعَّالة وخطط منسقة من أجل تنمية مختلف املستويات/الفئات التعليمية بربط وثيق مع برامج التنمية.

السن الدنيا ينبغي أن تكون السن املعتادة للدخول إىل املدرسة.
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س  - 2 - 6ص  -السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  5سنوات و 29سنة ،حسب االنتظام في الدراسة وحسب كل سنة
عمرية ،وحسب الجنس
االنتظام يف الدراسة
التقسيم الجغرايف والجنس والعمر (بالسنوات)

السكان المشمولون :جميع األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين السن المعتادة لاللتحاق
بالمستوى التعليمي األول و 29سنة

البلد بكامله
كال الجنسين
المجموع
 5سنوات

*

6
7
8
9
10

التصنيفات:
ّ
(أ) التصنيف الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل محلة رئيسية ،مع
التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) االنتظام يف الدراسة :املجموع ،منتظم يف الدراسة ،غري منتظم يف الدراسة ،غري مذكور
(ج) العمر :املجموع 5 ،سنوات 6 ،سنوات 7 ،سنوات 8 ،سنوات 9 ،سنوات 10 ،سنوات 11 ،سنة،
 12سنة 13 ،سنة 14 ،سنة 15 ،سنة 16 ،سنة 17 ،سنة 18 ،سنة 19 ،سنة 20 ،سنة21 ،
سنة 22 ،سنة 23 ،سنة 24 ،سنة 25 ،سنة 26 ،سنة 27 ،سنة 28 ،سنة 29 ،سنة
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
البيانات الفوقية للجدول:

11

(أ)

12
13
14
.
.
.
29

املجموع

منتظم يف الدراسة

غري منتظم يف الدراسة

غري مذكور

**

ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
(د) تعريف االنتظام يف الدراسة
المواضيع األساسية:
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gالعمر
gاالنتظام يف الدراسة

مالحظة:
البيانات املتعلقة بتصنيف األطفال والشباب املنتظمني يف الدراسة وغري املنتظمني يف الدراسة حسب
كل سنة عمرية وحسب الجنس ال غنى عنها لدراسة العالقة الرقمية بني السكان يف سن الدراسة
والسكان املنتظمني فعالً يف الدراسة .ونسبة السكان يف سن الدراسة القادرين عىل االستفادة من
النظام التعليمي هي من أول أنواع املعلومات الالزمة لتقييم كفاية النظام التعليمي يف البلد .أما
إحصاءات القيد باملدارس املستمدة من السجالت املؤسسية فال تكفي ،يف كثري من البلدان ،لتقديم
مقياس صحيح للعدد الكيل للمنتظمني يف الدراسة أو بيانات عن الخصائص املهمة للسكان
املنتظمني يف الدراسة ،وال سيما السن .وحتى يف البلدان التي توجد بها إحصاءات تفصيلية وشاملة
مستمدة من سجالت املؤسسات التعليمية يمكن االستفادة من تقييم دوري ملدى دقة تلك اإلحصاءات
بمقارنتها مع املعلومات التي يوفرها التعداد عن العدد الصايف للمنتظمني يف الدراسة.
*
**

الحد األدنى للسن هو السن املعتادة لاللتحاق باملدرسة.
إذا أريد إدراج أشخاص أكرب سنا ً منتظمني يف الدراسة يمكن رفع الحد األعىل للسن حسب االقتضاء وإضافة الفئات اإلضافية إىل التصنيف العمري.
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س  - 3 - 6ص  -السكان البالغون من العمر  10سنوات فأكثر ،حسب معرفة القراءة والكتابة ،والعمر والجنس
معرفة القراءة والكتابة
التقسيم الجغرايف والجنس والعمر (بالسنوات)

السكان المشمولون :جميع السكان من سن  10سنوات فأكثر

كال الجنسين
المجموع  * 10سنوات فأكثر
 10إلى 14

املجموع

يقرأ ويكتب

أمّي

غري مذكور

*

المجموع 15 :سنة فأكثر
19 - 15
24 - 20
29 - 25
34 - 30
39 - 35
44 - 40
49 - 45
54 - 50
59 - 55
64 - 60
69 - 65
74 - 70
79 - 75
84 - 80
89 - 85
94 - 90
99 - 95
 100فأكثر
غير مذكور

ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

التصنيفات:

(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع
التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) معرفة القراءة والكتابة :املجموع ،يقرأ ويكتب ،أمي ،غري مذكور
(ج) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
(د) العمر :املجموع من سن  10سنوات فأكثر 14 - 10 ،سنة ،املجموع من سن  15سنة فأكثر،
 19 - 15سنة 24 - 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة 34 - 30 ،سنة 39 -35 ،سنة44 - 40 ،
سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة 64 -60 ،سنة 69 - 65 ،سنة- 70 ،
 74سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 89 - 85 ،سنة 94 - 90 ،سنة 99 - 95 ،سنة،
 100سنة فأكثر ،غري مذكور
البيانات الفوقية للجدول:
(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
(د) تعريف معرفة القراءة والكتابة
المواضيع األساسية:
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gالعمر
gمعرفة القراءة والكتابة

مالحظة:
ّ
توفر معرفة القراءة والكتابة أحد املؤرشات عىل املستويات التعليمية يف البلد ،كما أنها مقياس
ُّ
ألحد العوامل يف قدرة البلد عىل التطور التكنولوجي والثقايف ،وهي مطلوبة لتتبع التقدم يف التطور
التعليمي لألجيال السابقة والتنبؤ باالتجاهات يف املستقبل .ويف البلدان التي يكون فيها أغلبية الكبار
أميني يفيد هذا الجدول بشكل مبارش يف تخطيط برامج محو أمية الكبار ،خاصة إذا كانت البيانات
مبوبة حسب املناطق املحلية .وعالوة عىل ذلك فإن هذه البيانات تستعمل كقاسم مشرتك يف حساب
املعدالت الحيوية مو َّزعة حسب معرفة القراءة والكتابة كأحد املتغريات االقتصادية االجتماعية ،ومن
ذلك مثالً حساب معدالت املواليد حسب معرفة األم بالقراءة والكتابة ومعدالت الزواج والطالق حسب
معرفة الزوجني بالقراءة والكتابة.
*

إذا اعترب أن معدل األمية لفئة السن  10إىل  14سنة قد يؤدي إىل لبس يف املقارنات الدولية ،فيمكن جعل الحد األدنى للسن يف الجدول  15سنة.

المرفق الثاني  -الجداول الموصى بها لتعدادات السكان

المجموعة - 7

جداول الخصائص االقتصادية
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س  - 1 - 7ص  -السكان البالغون من العمر  . . .سنة فأكثر ،حسب حالة النشاط الحالية (أو المعتادة) والتحصيل
التعليمي ،والعمر والجنس
*

حالة النشاط الحالية (أو املعتادة)
عاطل
التقسيم الجغرايف والجنس والتحصيل التعليمي والعمر
(بالسنوات)

كال الجنسين
جميع المستويات التعليمية

السكان المشمولون :السكان من عمر الحد األدنى للسن المقرر في البلد لعد األشخاص
الناشطين اقتصاديا ً أو أكثر
التصنيفات:

جميع األعمار
أقل من  15سنة
19 - 15
24 - 20
29 - 25
34 - 30
39 - 35
44 - 40
49 - 45
54 - 50
59 - 55
64 - 60
69 - 65
74 - 70
79 - 75
84 - 80
89 - 85
94 - 90
99 - 95
 100فأكثر
غير مذكور

املجموع :البالغون من
العمر  * ...سنة

مشتغل

املجموع

كان يعمل
من قبل

لم يعمل
من قبل

غري ناشط
اقتصاديا ً

غري مذكورة

**

لم يلتحق بمدرسة

(كما في “جميع المستويات التعليمية”)
التصنيف الدولي الموحد للتعليم:
المستوى  :1التعليم االبتدائي(كما في “جميع
المستويات التعليمية”)
المستوى  :2المرحلة األولى من التعليم الثانوي
(كما في “جميع المستويات التعليمية”)
المستوى  :3المرحلة الثانية من التعليم الثانوي
(كما في “جميع المستويات التعليمية”)
المستوى  :4التعليم بعد المرحلة الثانوية
(كما في “جميع المستويات التعليمية”)

(أ)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني
فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية .مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3

(ب) حالة النشاط :املجموع ،مشتغل ،عاطل (مع تمييز األشخاص الذين كانوا يعملون من قبل
والذين لم يعملوا من قبل) ،غري ناشطني اقتصادياً ،غري مذكورة
(ج) العمر :جميع األعمار ،أقل من  15سنة 19 - 15 ،سنة 24 - 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة،
 34 - 30سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة59 - 55 ،
سنة 64 - 60 ،سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة،
 89 - 85سنة 94 - 90 ،سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
(د) التحصيل التعليمي :جميع املستويات التعليمية ،لم يلتحق باملدرسة ،التصنيف الدويل
املوحَّ د للتعليم املستوى  :1التعليم االبتدائي ،التصنيف الدويل املوحَّ د للتعليم املستوى :2
املرحلة األوىل من التعليم الثانوي ،التصنيف الدويل املستوى  :3املرحلة الثانية من التعليم
الثانوي ،التصنيف الدويل املستوى  :4التعليم بعد الثانوي ،التصنيف الدويل املستوى
 :5املرحلة األوىل من التعليم العايل (ال تؤدي مبارشة إىل تصنيف متق ِّدم يف األبحاث)،
التصنيف الدويل املستوى  :6املرحلة الثانية من التعليم العايل (تؤدي إىل تأهيل للبحث
املتق ِّدم) ،املستوى التعليمي غري مذكور
(هـ) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني

(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية

مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،التنقيح 2
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س  - 1 - 7ص  -السكان البالغون من العمر  * ...سنة فأكثر ،حسب حالة النشاط الحالية (أو المعتادة) والتحصيل
التعليمي ،والعمر والجنس (تابع)
حالة النشاط الحالية (أو املعتادة)
عاطل
التقسيم الجغرايف والجنس والتحصيل التعليمي والعمر
(بالسنوات)

المستوى  :5المرحلة األولى من التعليم العالي
(كما في “جميع المستويات التعليمية”)
المستوى  :6المرحلة الثانية من التعليم العالي
(كما في “جميع المستويات التعليمية”)
المستوى التعليمي غير مذكور (كما في “جميع
المستويات التعليمية”)
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

*
**

املجموع :البالغون من
العمر  * ...سنة

مشتغل

املجموع

كان يعمل
من قبل

لم يعمل
من قبل

غري ناشط
اقتصاديا ً

غري مذكورة

المواضيع األساسية:
g
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gالعمر
gحالة النشاط
gالتحصيل التعليمي

مالحظة:
يوفر هذا الجدول البيانات الالزمة لحساب معدالت املشاركة الخام ومعدالت املشاركة حسب السن ،أي
النسبة املئوية لألشخاص الناشطني اقتصادياً ،وهي بيانات رضورية لدراسة العوامل التي تؤثر عىل
حجم السكان الناشطني اقتصاديا ً وهيكلهم ولوضع إسقاطات تستخدم ،إضافة إىل داالت جدول الحياة،
يف حساب مدة الحياة العملية املتوقعة والدخول يف النشاط االقتصادي والخروج منه .وتوافر املعلومات
الخاصة باملشتغلني والعاطلني جزءًا من البيانات املطلوبة لتقييم استخدام املوارد البرشية من أجل وضع
السياسات .ويمكن أن ِّ
توفر تلك البيانات بعضا ً من بيانات خط األساس ملزيد من الدراسات الجارية
ً
ً
بشأن العمالة والبطالة والعمالة الناقصة .ويعترب مستوى التحصيل التعليمي رافدا هاما يف توضيح
القدرة عىل املشاركة يف القوة العاملة والعثور عىل عمل ،ومن ثم فإن الجدول يوفر معلومات مفيدة
عن تأثري التعليم عىل معدالت املشاركة يف القوة العاملة ومعدالت البطالة .وقد يتوقع أن تؤدي املهارات
التي تكتسب من التعليم الرسمي إىل تحسني فرص الشخص يف العمالة .وهذه املعلومات مهمة أيضا ً يف
تخطيط القوة العاملة وتخطيط برامج التدريب املهني التي تعتمد عىل مستوى معينَّ من التعليم .ومن ثم
فإن الجدول يفيد يف فهم العالقة بني مستوى التعليم الرسمي ومدى اشتغال أو عدم اشتغال الشخص
أو بقائه خارج النشاط االقتصادي .وهذه جوانب مهمة جدا ً يف دراسات الشباب (الذكور واإلناث بشكل
منفصل) يف املناطق الحرضية ويف املجموع.

الحد األدنى للسن املقرر يف البلد لعد السكان الناشطني اقتصادياً.
ينبغي أن تشمل فئة “أقل من  15سنة” جميع األعمار بني الحد األدنى للسن املقرر يف البلد ألسئلة التعداد بشأن النشاط االقتصادي و 14سنة ،إذا كان الحد األدنى
للسن أقل من  15سنة.

المرفق الثاني  -الجداول الموصى بها لتعدادات السكان

309

س  - 2 - 7ص  -السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط ،والمهنة الرئيسية ،والعمر والجنس
التقسيم الجغرايف وحالة النشاط والجنس واملهنة
الرئيسية

مجموع السكان الناشطين اقتصاديا ً
كال الجنسين
المجموعة الفرعية 11
المجموعة الثانوية 111

جميع األعمار

أقل من  15سنة

*

. . . 29-25 24-20 19-15

 100 99-95فأكثر غري مذكور

السكان المشمولون :السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) من عمر الحد األدنى للسن المقرر لعد
السكان الناشطين اقتصاديا ً أو أكثر
التصنيفات:

المجموعة الثانوية 211

(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني
فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية .مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) املهنة وفقا ً آلخر تنقيح للتصنيف الدويل املوحَّ د للمهن ( )1988أو بشكل يقبل التحويل إىل
ذلك التصنيف ،لغاية املجموعة الثانوية عىل األقل (أي مستوى ثالثة أعداد)
(ج) حالة النشاط :مجموع السكان الناشطني اقتصادياً ،مشتغلون ،عاطلون (مع تمييز
األشخاص الذين لم يعملوا من قبل والذين عملوا من قبل) ،غري مذكور
(د) العمر :جميع األعمار ،أقل من  15سنة 19 - 15 ،سنة 24 - 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة،
 34 - 30سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة59 - 55 ،
سنة 64 - 60 ،سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة،
 89 - 85سنة 94 - 90 ،سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور

المجموعة الثانوية 911

البيانات الفوقية للجدول:

المجموعة الثانوية 112
(إلخ).
المجموعة الفرعية 21
المجموعة الثانوية 212
(إلخ).
...
المجموعة الفرعية 91
المجموعة الثانوية 912
(إلخ).
المجموعة الفرعية 01
المجموعة الثانوية 011

ذكور (كما في كال الجنسين)
إناث (كما في كال الجنسين)
المشتغلون
ً
(كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصاديا”)
العاطلون ،المجموع
ً
(كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصاديا”)
العاطلون ،كانوا يعملون في السابق
ً
(كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصاديا”)
العاطلون ،لم يسبق لهم العمل
كال الجنسين
ذكور
إناث

(ال ينطبق التصنيف المهني المذكور أعاله،
بهذه الصفة ،على هذه الفئة ،فهذه الفئة
مطلوبة كمجموع فقط لضمان اتساق رقم
مجموع السكان الناشطين اقتصاديا ً)
غير مذكور
(كما في “العاطلون ،لم يسبق لهم العمل”)
*

العمر (بالسنوات)

(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gالعمر
gالنشاط االقتصادي
gاملهنة

مالحظة:
تفيد هذه البيانات يف إجراء دراسات استرشافية لعدد العاملني املتوقع أن تجتذبه املهن املختلفة،
ِّ
ويوفر
وهو ما يعترب أساسـا ً إلسقاطات االقتصاد الوطني ومجموع السكان الناشطني اقتصادياً.
الجدول أساسا ً لتحليل االختالفات يف الخصوبة والوفيات حسب املهن ،كما يوفر بيانات مفيدة
لتخطيط برامج الرفاه االجتماعي وبرامج التأمني الصحي وما إليها ،ألن هذه الربامج تتصل يف
الغالب بالسكان املشتغلني .ويفيد تصنيف أفراد األرسة العاملني دون أجر حسب الجنس والعمر يف
تحليل معدالت النشاط لإلناث عىل الصعيد الدويل ،بالنظر إىل املمارسات املختلفة املتبعة يف تعريف
وع ّد هذه الفئة من العاملني يف مختلف البلدان.

ينبغي أن تشمل فئة “أقل من  15سنة” جميع األعمار بني الحد األدنى للسن املقرر يف البلد ألسئلة التعداد بشأن النشاط االقتصادي و 14سنة ،إذا كان الحد األدنى
للسن أقل من  15سنة.

مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،التنقيح 2
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س  - 3 - 7ص  -السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط ،والصناعة الرئيسية ،والعمر والجنس
العمر (بالسنوات)
التقسيم الجغرايف وحالة النشاط والجنس واملهنة الرئيسية

مجموع السكان الناشطين اقتصاديا ً
كال الجنسين
القسم 01

جميع األعمار

السكان المشمولون :السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) من عمر الحد األدنى للسن المقرر لعد
السكان الناشطين اقتصاديا ً أو أكثر
التصنيفات:

الفئة 011

(أ)

(إلخ).

(ب)

الفئة 012
القسم 02
الفئة 020
الفئة 021
(إلخ).

(ج)
(د)

...
القسم 99
الفئة 990

ذكور
(كما في “كال الجنسين”)

إناث
(كما في “كال الجنسين”)

مشتغلون
(كما في “مجموع السكان الناشطين
اقتصادياً”)
عاطلون ،المجموع
(كما في “مجموع السكان الناشطين
اقتصادياً”)
عاطلون ،سبق لهم العمل
(كما في “مجموع السكان الناشطين
اقتصادياً”)
عاطلون ،لم يسبق لهم العمل
كال الجنسين
ذكور
إناث

(ال ينطبق التصنيف الصناعي لهذه الصفة
على هذه الفئة ،إالّ أن هذه الفئة مطلوبة
فقط كمجموع لضمان االتساق في رقم
مجموع السكان الناشطين اقتصاديا ً)
غير مذكور
(كما في “عاطلون ،لم يسبق لهم العمل”)
*

أقل من  15سنة

*

. . . 29-25 24-20 19-15

 100 99-95فأكثر غري مذكور

(هـ)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي
’ ‘4كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
الصناعة :وفقا ً آلخر تنقيح للتصنيف الدويل الصناعي املوحَّ د لجميع األنشطة االقتصادية
(التنقيح  )3أو قابالً للتحويل معه ،عىل األقل إىل مستوى الفئة (ثالثة أرقام)
حالة النشاط :مجموع السكان الناشطني اقتصادياً ،مشتغلون ،عاطلون (مع تمييز
األشخاص الذين لم يعملوا من قبل والذين عملوا من قبل) ،غري مذكور
العمر :جميع األعمار ،أقل من  15سنة 19 - 15 ،سنة 24 - 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة34 - 30 ،
سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة64 - 60 ،
سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 89 - 85 ،سنة94 - 90 ،
سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث

البيانات الفوقية للجدول:
(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gالعمر
gالنشاط االقتصادي
gالصناعة

مالحظة:
توفر هذه البيانات مادة لتحليل األنواع الهيكلية للنشاط االقتصادي ،ويمكن أن تكون أول مؤرش
للحالة االقتصادية االجتماعية .وتفيد هذه البيانات يف إجراء دراسات استرشافية لعدد العاملني
املتوقع أن تجذبهم مختلف الصناعات من أجل وضع إسقاطات لالقتصاد الوطني وملجموع
السكان الناشطني اقتصادياً .ويوفر الجدول أيضا ً أساسا ً لتحليل االختالف يف الخصوبة والوفيات
وفقا ً للصناعة ،كما يوفر بيانات مفيدة لتخطيط برامج الرفاه االجتماعي والتأمني الصحي وما
إليها ،التي تتصل غالبا ً بالسكان املشتغلني .أما تصنيف العاملني يف نطاق األرسة دون أجر حسب
الجنس والعمر فهو مطلوب من أجل تحليل معدالت نشاط اإلناث عىل الصعيد الدويل بالنظر إىل
اختالف املمارسات املتبعة يف تعريف وع ّد هذه الفئة من العاملني يف مختلف البلدان.

ينبغي أن تشمل فئات “أقل من  15سنة” جميع األعمار بني الحد األدنى للسن املقرر يف البلد ألسئلة التعداد الخاصة بالنشاط االقتصادي و 14سنة ،إذا كان الحد
األدنى للسن أقل من  15سنة.

المرفق الثاني  -الجداول الموصى بها لتعدادات السكان
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س  - 4 - 7ص  -السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط ،والحالة الوظيفية الرئيسية ،والعمر والجنس
الحالة الوظيفية الرئيسية
التقسيم الجغرايف ،وحالة النشاط ،والجنس
والعمر (بالسنوات)

مجموع السكان الناشطين اقتصاديا ً
كال الجنسين
جميع األعمار

أقل من  15سنة
19 - 15
24 - 20
29 - 25
34 - 30
...
89 - 85
94 - 90
99 - 95
 100فأكثر
غير مذكور

*

ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)
مشتغلون
(كما في “مجموع السكان الناشطين
اقتصادياً”)
عاطلون ،المجموع
(كما في “مجموع السكان الناشطين
اقتصادياً”)
عاطلون ،سبق لهم العمل
(كما في “مجموع السكان الناشطين
اقتصادياً”)
عاطلون ،لم يسبق لهم العمل
كال الجنسين
ذكور
إناث
(ال ينطبق تصنيف الحالة الوظيفية
الرئيسية في حد ذاته على هذه الفئة،
ألن هذه الفئة مطلوبة فقط كمجموع
لضمان االتساق في رقم مجموع
السكان الناشطين اقتصاديا ً)
غير مذكور
(كما في “عاطلون ،لم يسبق لهم العمل”)
*

املجموع

صاحب عمل

عامل لحسابه
الخاص

مستخدم

عامل مساهم
يف األرسة

أشخاص ال يمكن
عضو يف تعاونية
تصنيفهم حسب الحالة
للمنتجني

السكان المشمولون :السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) من عمر الحد األدنى للسن المقرر لع ّد
السكان الناشطين اقتصاديا ً أو أكثر
التصنيفات:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

(هـ)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله؛ ‘ ’2كل تقسيم مدني رئييس؛ ‘ ’3كل تقسيم مدني فرعي؛
‘ ’4كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
الحالة الوظيفية :املجموع ،صاحب عمل ،عامل لحسابه الخاص ،مستخدم ،عامل مساهم يف
األرسة ،عضو يف تعاونية منتجني ،أشخاص غري قابلني للتصنيف حسب الحالة
حالة النشاط :مجموع السكان الناشطني اقتصادياً ،مشتغلون ،عاطلون (مع تمييز األشخاص
الذين لم يعملوا من قبل والذين عملوا من قبل) ،غري مذكور
العمر :جميع األعمار ،أقل من  15سنة 19 - 15 ،سنة 24 - 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة34 - 30 ،
سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة64 - 60 ،
سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 89 - 85 ،سنة94 - 90 ،
سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث

البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gالعمر
gالنشاط االقتصادي
gالحالة الوظيفية

مالحظة:
تتيح هذه البيانات إمكانية إجراء دراسات استرشافية لعدد العاملني حسب الحالة الوظيفية من أجل إعداد
إسقاطات لالقتصاد الوطني وملجموع السكان الناشطني اقتصادياً ،كما يوفر الجدول أساسا ً لتحليل
الفروق يف الخصوبة والوفيات حسب الحالة الوظيفية ،ويوفر أيضا ً بيانات مفيدة لتخطيط ُنظم الرعاية
االجتماعية ،وبرامج التأمني الصحي ،وما إىل ذلك ،وهي ُنظم وبرامج تتصل غالبا ً بفئة املستخدمني حرصاً.
وتصنيف أفراد األرسة العاملني دون أجر حسب الجنس والسن مطلوب للتحليل الدويل ملعدالت نشاط
اإلناث ،بالنظر إىل اختالف املمارسات املتبعة يف تعريف وع ّد هذه الفئة من العاملني باختالف البلدان.

ينبغي أن تشمل فئات “أقل من  15سنة” جميع األعمار بني الحد األدنى للسن املقرر يف البلد ألسئلة التعداد الخاصة بالنشاط االقتصادي و 14سنة ،إذا كان الحد
األدنى للسن أقل من  15سنة.

مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،التنقيح 2
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س  - 5 - 7ص  -السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط ،والحالة الوظيفية الرئيسية ،والصناعة
الرئيسية ،والجنس
الحالة الوظيفية الرئيسية
التقسيم الجغرايف وحالة النشاط والجنس
والصناعة الرئيسية

مجموع السكان الناشطين اقتصاديا ً
كال الجنسين
القسم 01
الفئة 011
الفئة 012
(إلخ).

القسم 02

الفئة 020
الفئة 021
(إلخ).

...
القسم 99

الفئة 990

ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)
مشتغلون
(كما في “مجموع السكان الناشطين
اقتصادياً”)
عاطلون ،المجموع
(كما في “مجموع السكان الناشطين
اقتصادياً”)
عاطلون ،سبق لهم العمل
(كما في “مجموع السكان الناشطين
اقتصادياً”)
عاطلون ،لم يسبق لهم العمل
كال الجنسين
ذكور
إناث
(ال ينطبق تصنيفا الصناعة والحالة
الوظيفية الرئيسية بهذه الصفة على
هذه الفئة ،ألن هذه الفئة مطلوبة فقط
كمجموع ،لضمان االتساق في رقم
مجموع السكان الناشطين اقتصاديا ً)
غير مذكور
(كما في “عاطلون ،لم يسبق لهم
العمل”)

املجموع

صاحب عمل

عامل لحسابه
الخاص

مستخدم

عامل مساهم
يف األرسة

أشخاص ال يمكن
عضو يف تعاونية
تصنيفهم حسب الحالة
للمنتجني

السكان المشمولون :السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) من عمر الحد األدنى للسن المقرر لعد
السكان الناشطين اقتصاديا ً أو أكثر
التصنيفات:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي،
‘ ’4كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
الحالة الوظيفية :املجموع ،صاحب عمل ،عامل لحسابه الخاص ،مستخدم ،عامل مساهم يف
األرسة ،عضو يف تعاونية منتجني ،أشخاص غري قابلني للتصنيف حسب الحالة
حالة النشاط :مجموع السكان الناشطني اقتصادياً ،مشتغلون ،عاطلون (مع تمييز األشخاص
الذين لم يعملوا من قبل والذين عملوا من قبل) ،غري مذكور
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
الصناعة وفقا ً آلخر تنقيح للتصنيف الدويل الصناعي املوحَّ د لجميع األنشطة االقتصادية (التنقيح
 )3أو قابالً للتحويل معه ،عىل األقل إىل مستوى الفئة (ثالثة أعداد)

البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gالنشاط االقتصادي
gالحالة الوظيفية
gالصناعة

مالحظة:
ً
ً
توفر هذه الجداول حرصا للسكان الناشطني اقتصاديا يف البلد وهيكلهم ،وهو يفيد يف وضع السياسة

االقتصادية وتخطيط برامج التنمية .وتفيد هذه الجداول فائدة كربى يف تحليل الناتج القومي والدخل
القومي .كما أن الدراسات الخاصة بنسبة السكان الناشطني اقتصاديا ً يف كل قطاع صناعي يف االقتصاد
نواح مهمة من
والتنقل من قطاع إىل آخر توفر معلومات عن مستوى التصنيع واتجاهاته يف البلد وعن ٍ
إمكانات البلد لتحقيق التنمية االقتصادية .وتحتاج دراسة الهجرة من الريف إىل الحرض إىل تحليالت
للهيكل الصناعي للعمالة يف املدن ،ويف أحيان كثرية يف املناطق الرئيسية للهجرة إىل الخارج ،وذلك
للمساعدة يف تقدير الجوانب االقتصادية للهجرة الداخلية .وتفيد الدراسات التي من هذا النوع يف وضع
برامج إعادة التوطني وسياسات الهجرة الداخلية.

المرفق الثاني  -الجداول الموصى بها لتعدادات السكان
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س  - 6 - 7ص  -السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط ،والحالة الوظيفية الرئيسية ،والمهنة الرئيسية،
والجنس
الحالة الوظيفية الرئيسية
التقسيم الجغرايف وحالة النشاط والجنس
واملهنة الرئيسية

مجموع السكان الناشطين اقتصاديا ً
كال الجنسين
المجموعة الفرعية 11

المجموعة الثانوية 111
المجموعة الثانوية 112
(إلخ).

المجموعة الفرعية 21

المجموعة الثانوية 211
المجموعة الثانوية 212
(إلخ).

...
المجموعة الفرعية 01

المجموعة الثانوية 011

ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)
المشتغلون
(كما في “مجموع السكان الناشطين
اقتصادياً”)
العاطلون ،المجموع
(كما في “مجموع السكان الناشطين
اقتصادياً”)
العاطلون ،كانوا يعملون في السابق
(كما في “مجموع السكان الناشطين
اقتصادياً”)
العاطلون ،لم يسبق لهم العمل
كال الجنسين
ذكور
إناث
(ال ينطبق التصنيف المهني وتصنيف
الحالة الوظيفية الرئيسية المذكورين
أعاله ،بهذه الصفة ،على هذه الفئة،
فهذه الفئة مطلوبة كمجموع فقط
لضمان اتساق رقم مجموع السكان
الناشطين اقتصاديا ً)
غير مذكور
(كما في “العاطلون ،لم يسبق لهم
العمل”)

املجموع

صاحب عمل

عامل لحسابه
الخاص

عامل مساهم يف
األرسة

أشخاص ال يمكن
عضو يف تعاونية
تصنيفهم حسب الحالة
للمنتجني
مستخدم

السكان المشمولون :السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) من الحد األدنى للسن المقرر لعد السكان
الناشطين اقتصاديا ً أو أكثر
التصنيفات:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي،
‘ ’4كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
الحالة الوظيفية :املجموع ،صاحب عمل ،عامل لحسابه الخاص ،مستخدم ،عامل مساهم يف
األرسة ،عضو يف تعاونية منتجني ،أشخاص غري قابلني للتصنيف حسب الحالة
حالة النشاط :مجموع السكان الناشطني اقتصادياً ،مشتغلون ،عاطلون (مع تمييز األشخاص
الذين لم يعملوا من قبل والذين عملوا من قبل) ،غري مذكور
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
املهنة وفقا ً آلخر تنقيح للتصنيف الدويل املوحَّ د للمهن ( )1988أو بشكل يقبل التحويل إىل ذلك
التصنيف ،لغاية املجموعة الثانوية عىل األقل (أي مستوى الثالثة أعداد)

البيانات الفوقية للجدول:
(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gحالة النشاط
gالحالة الوظيفية
gاملهنة

مالحظة:
ً
ً
يوفر هذا الجدول حرصا للسكان الناشطني اقتصاديا يف البلد وهيكلهم ،الستخدامه يف وضع السياسة

االقتصادية والتخطيط للربامج اإلنمائية ،كما يوفر هو والجدوالن س  5 - 7ص و س  7-7ص
معلومات يمكن استخدامها يف تحليل الناتج القومي والدخل القومي .وتحتاج الدراسات التي تتناول
الهجرة من املناطق الريفية إىل املدن إىل تحليل للهيكل املهني للعمالة يف املدن وكذلك يف أحيان كثرية
يف املناطق الرئيسية التي تحدث فيها الهجرة الخارجية ،وذلك للمساعدة يف تقييم النواحي االقتصادية
للهجرة الداخلية .كما تحتاج القرارات املتعلقة باملواقع املحتملة للمنشآت الصناعية واملدارس املهنية إىل
معلومات عن الهيكل املهني للقوة العاملة يف مختلف املحاالت واملناطق يف البلد.

مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،التنقيح 2
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س  - 7 - 7ص  -السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط ،والصناعة الرئيسية ،والمهنة الرئيسية،
والجنس

التقسيم الجغرايف وحالة النشاط والجنس واملهنة الرئيسية

مجموع السكان الناشطين اقتصاديا ً
كال الجنسين
المجموعة الفرعية 11
المجموعة الثانوية 111
المجموعة الثانوية 112
(إلخ).

املجموع

المجموعة الثانوية 212
(إلخ).

...
المجموعة الفرعية 01
المجموعة الثانوية 011

ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

... ... ... ... ...

السكان المشمولون :السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) من عمر الحد األدنى للسن
المقرر لعد السكان الناشطين اقتصاديا ً أو أكثر
التصنيفات:
(أ)
(ب)

المجموعة الفرعية 21
المجموعة الثانوية 211

القسم 01
الفئة
021
011

الصناعة الرئيسية

(ج)
(د)
(هـ)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني
فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
الصناعة :وفقا ً آلخر تنقيح للتصنيف الدويل الصناعي املوحَّ د لجميع األنشطة
االقتصادية (التنقيح  )3أو قابالً للتحويل معه ،عىل األقل إىل مستوى الفئة (ثالثة
أعداد)
ً
حالة النشاط :مجموع السكان الناشطني اقتصاديا ،مشتغلون ،عاطلون (مع تمييز
األشخاص الذين لم يعملوا من قبل والذين عملوا من قبل) ،غري مذكور
املهنة وفقا ً آلخر تنقيح للتصنيف الدويل املوحَّ د للمهن ( )1988أو بشكل يقبل
التحويل إىل ذلك التصنيف ،لغاية الفئة الفرعية عىل األقل (أي مستوى الثالثة أعداد)
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث

البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

المشتغلون
ً
(كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصاديا”)

g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية

العاطلون ،كانوا يعملون في السابق
(كما في مجموع السكان الناشطين اقتصاديا)ً

المواضيع األساسية:
g

العاطلون ،لم يسبق لهم العمل

g

العاطلون ،المجموع
(كما في مجموع السكان الناشطين اقتصاديا)ً

كال الجنسين

g

ذكور

g

إناث

g

(ال ينطبق التصنيف المهني والتصنيف الصناعي
المذكوران أعاله ،بهذه الصفة ،على هذه الفئة،
فهذه الفئة مطلوبة كمجموع فقط لضمان اتساق
رقم مجموع السكان الناشطين اقتصاديا ً)
غير مذكور
(كما في “العاطلون ،لم يسبق لهم العمل”)

القسم 99
الفئة
990

مالحظة:

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gحالة النشاط
gالصناعة
gاملهنة

يوفر هذا الجدول حرصا ً للسكان الناشطني اقتصاديا ً يف البلد وهيكلهم ،وهو ما يفيد يف
وضع السياسة االقتصادية والتخطيط للربامج اإلنمائية .ويحتاج تخطيط تطوير النظام
التعليمي والتوسع فيه كما يحتاج االستخدام الكفء للموارد البرشية إىل دراسات لتقييم
االحتياجات من القوة العاملة يف مختلف الصناعات واملهن.
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س  - 8 - 7ص  -السكان غير الناشطين حاليا ً (أو عادة) حسب الفئة الوظيفية ،والعمر والجنس
مجموع السكان غريالفئة الوظيفية
التقسيم الجغرايف والجنس والعمر (بالسنوات)

السكان المشمولون :السكان غير الناشطين اقتصاديا ً حاليا ً (أو عادة) من عمر الحد األدنى للسن
المقرر في البلد لعد األشخاص الناشطين اقتصاديا ً أو فوقها

كال الجنسين
جميع األعمار
أقل من  15سنة

*

التصنيفات:

19 - 15

(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي،
‘ ’4كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) العمر :جميع األعمار ،أقل من  15سنة 19 - 15 ،سنة 24 - 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة34 - 30 ،
سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 -50 ،سنة 59 - 55 ،سنة64 - 60 ،
سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 89 - 85 ،سنة94 - 90 ،
سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكورة
(ج) الفئة الوظيفية :مجموع غري الناشطني حاليا ً (أو عادة) ،رب بيت ،طالب ،صاحب دخل ،غري ذلك،
غري مذكورة
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث

54 - 50

البيانات الفوقية للجدول:

24 - 20
29 - 25
34 - 30
39 - 35
44 - 40
49 - 45
59 - 55
64 - 60
69 - 65
74 - 70
79 - 75
84 - 80
89 - 85
94 - 90

(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:

99 - 95

g

 100فأكثر

g

غير مذكور

g

ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كل الجنسين”)
*

الناشطني حاليا ً (أو عادة)

رب بيت

طالب

صاحب دخل

غري ذلك

غري مذكورة

g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gالعمر
gحالة النشاط (الفئة الوظيفية)

مالحظة:
ً
ً
يوفر هذا الجدول بيانات عن السكان غري الناشطني اقتصاديا حاليا (أو عادة) ،موزعني حسب الفئة

الوظيفية .ويستفاد من هذه البيانات يف تحليل إمكانية االستفادة من موارد القوى البرشية غري املتاحة
حاليا ً ولكن قد تصبح متاحة يف ظروف مختلفة.

ينبغي أن تشمل فئات “أقل من  15سنة” جميع األعمار بني الحد األدنى للسن املقرر يف البلد ألسئلة التعداد الخاصة بالنشاط االقتصادي و 14سنة ،إذا كان الحد
األدنى للسن أقل من  15سنة.
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المجموعة - 8

جداول خصائص العجز

س1-8ص-

السكان المعوقون وغير المعوقين * حسب العمر والجنس

التقسيم الجغرايف والجنس والعمر
(بالسنوات)

املجموع

معوقون

البلد بكامله

السكان المشمولون :مجموع السكان

كال الجنسين

التصنيفات:

جميع األعمار
أقل من سنة
4-1
9-5
14 - 10
19 - 15
24 - 20
29 - 25

غري معوقني

(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز
بني الحرض والريف يف البنود ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) حالة العجز :املجموع ،غري معوَّق ،معوق ،غري مذكور
(ج) العمر :جميع األعمار ،أقل من سنة 4 - 1 ،سنوات 9 - 5 ،سنوات 14 - 10 ،سنة 19 - 15 ،سنة،
 24- 20سنة 29 - 25 ،سنة 34 - 30 ،سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة59 - 50 ،
سنة 64 - 60 ،سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 89 - 85 ،سنة،
 94 - 90سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
البيانات الفوقية للجدول:

34 - 30

(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
(د) صيغة السؤال عىل وجه الدقة

79 - 75

المواضيع األساسية:

39 - 35
44 - 40
49 - 45
54 - 50
59 - 55
64 - 60
69 - 65
74 - 70
84 - 80
89 - 85
94 - 90
99 - 95
 100فأكثر
غير مذكور

ذكور
(الفئات العمرية كما ترد أعاله)

غري مذكور

g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gالعمر
gحالة العجز

مالحظة:
يوجد اهتمام كبري بمدى انتشار حاالت العجز يف السكان حسب العمر والجنس .ويوفر هذا الجدول معلومات
لحساب معدالت انتشار العجز مو َّزعة حسب التقسيم الجغرايف ومحل اإلقامة يف الحرض أو الريف وترتيبات
املعيشة لألشخاص الذين يعانون من عجز.

إناث
(الفئات العمرية كما ترد أعاله)
*

تقديرات السكان املعوقني وغري املعوقني إنما هي دالة للطرق والصياغة الدقيقة لألسئلة املستعملة يف جمع بيانات التعداد .ويرجى الرجوع إىل البيانات الفوقية ملزيد
من املعلومات عن الطرق املستعملة (صيغة السؤال عىل وجه الدقة).
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السكان البالغون من العمر  5سنوات فأكثر ،حسب حالة العجز * ،والتحصيل التعليمي ،والعمر
والجنس
التحصيل التعليمي

التقسيم الجغرايف والجنس وحالة
العجز والعمر (بالسنوات)

كال الجنسين
غير معاق
جميع األعمار
صفر 4 -
9-5
...
99 - 95
 100فأكثر
غير مذكور

معاق

(نفس الفئات العمرية
الواردة أعاله)

حالة العجز غير مذكورة

(الفئات العمرية المذكورة
أعاله)

ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

ال دراسة

تعليم ابتدائي

املرحلة األوىل من
التعليم الثانوي

املرحلة الثانية من التعليم ما بعد غري مصنف حسب املستوى
التعليمي والصف
الثانوي
التعليم الثانوي

املستوى غري
مذكور

السكان المشمولون :جميع األشخاص في السن المعتادة للدخول إلى المدرسة أو أكثر
التصنيفات:

(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني
الحرض والريف يف البنود ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع العجز :املجموع ،غري معوَّق ،معوق ،غري مذكور
(ج) التحصيل التعليمي :ال دراسة ،تعليم ابتدائي ،حسب كل صف من الصفوف الدراسية ،والصف غري مذكور،
واملرحلة األوىل من التعليم الثانوي ،حسب كل صف والصف غري مذكور ،املرحلة الثانية من التعليم الثانوي
حسب كل صف من الصفوف الدراسية ،والصف غري مذكور ،مرحلة ما بعد الثانوي حسب كل صف/سنة
والصف غري مذكور ،غري مصنف حسب املستوى التعليمي والصف ،املستوى التعليمي غري مذكور
(د) العمر :جميع األعمار 9 - 5 ،سنوات 14 - 10 ،سنة 19 - 15 ،سنة 24- 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة34 - 30 ،
سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 59 - 50 ،سنة 64 - 60 ،سنة 69 - 65 ،سنة- 70 ،
 74سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 89 - 85 ،سنة 94 - 90 ،سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر،
غري مذكور.
البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
(د) صيغة السؤال عىل وجه الدقة
المواضيع األساسية:
g
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gالعمر
gحالة العجز
gالتحصيل التعليمي

مالحظة:
يوفر هذا الجدول بيانات من أجل مقارنة التحصيل التعليمي لألشخاص الذين يعانون والذين ال يعانون من حالة
عجز .إذ يمكن مقارنة النسبة املئوية لألشخاص الذين يعانون من عجز والذين لم يذهبوا إىل املدرسة أصالً مع
األشخاص الذين ال يعانون من عجز .وتفيد هذه املعلومات يف إعطاء فكرة عن حالة اندماج األشخاص الذين يعانون
من عجز وعن فرص مشاركتهم يف النشاط االقتصادي واالجتماعي والثقايف يف البلد.
*

تقديرات السكان املعوقني وغري املعوقني إنما هي دالة للطرق والصياغة الدقيقة لألسئلة املستعملة يف جمع بيانات التعداد .ويرجى الرجوع إىل البيانات الفوقية ملزيد
من املعلومات عن الطرق املستعملة (صيغة السؤال عىل وجه الدقة).
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س3-8ص-

السكان البالغون من العمر  * ...سنة فأكثر ،حسب حالة العجز * * ،وحالة النشاط الحالية (أو المعتادة)،
والعمر والجنس
مجموع السكان البالغني من حالة النشاط الحالية (أو املعتادة)
غري ناشط اقتصاديا ً

ناشط اقتصاديا ً
عاطل
التقسيم الجغرايف والجنس وحالة
العجز والعمر (بالسنوات)

مشتغل

املجموع

رب بيت

طالب

آخرون

السكان المشمولون :السكان من عمر الحد األدنى للسن المقرر لع ّد السكان الناشطين اقتصادياً ،فأكثر

كال الجنسين
غير معوق

التصنيفات:
(أ)

جميع األعمار
أقل من  15سنة

العمر ...
سنة أو أكثر
*

سبق له
العمل

لم يسبق له
العمل

صاحب
دخل

غري
مذكورة

***

19 - 15
...
99 - 95

(ب)
(ج)
(د)

 100فأكثر
غير مذكور

معوق
(الفئات العمرية كما هي
أعاله)

حالة العجز غير مذكورة
(الفئات العمرية كما هي
أعاله)

ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

(هـ)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة
رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف البنود ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
حالة العجز :غري معوق ،معوق ،حالة العجز غري مذكورة
حالة النشاط :ناشط اقتصادياً )1( :مشتغل ( )2عاطل (يميَّز بني األشخاص الذين عملوا من قبل والذين لم يعملوا
من قبل) ،غري ناشط اقتصادياً )1( :رب بيت )2( ،طالب )3( ،صاحب دخل )4( ،آخر ،غري مذكور
العمر :جميع األعمار 15 ،سنة فأكثر 19 - 15 ،سنة 24 - 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة 34 - 30 ،سنة- 35 ،
 39سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 59 - 50 ،سنة 64 - 60 ،سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة- 75 ،
 79سنة 84 - 80 ،سنة 89 - 85 ،سنة 94 - 90 ،سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور (ينبغي
أن تشمل فئة “أقل من  15سنة” جميع األعمار بني الحد األدنى للسن املقرر يف البلد من أجل توجيه أسئلة
التعداد الخاصة بالنشاط االقتصادي ،و 14سنة ،إذا كان الحد األدنى للسن أقل من  15سنة)
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث

البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات السكان االعتيادية
g gتعدادات السكان عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
g gالتسجيل املدني
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
(د) صيغة السؤال عىل وجه الدقة
المواضيع األساسية:
g
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gالجنس
gالعمر
gحالة العجز
gحالة النشاط

مالحظة:
االشتغال بعمل بأجر هي مسألة حيوية من أجل تحقيق االعتماد عىل الذات وضمان الرفاه الشخيص لجميع السكان
البالغني ،سوا ًء كان األشخاص يعانون من عجز أم ال .وتوفر الجداول حسب حالة النشاط االقتصادي مقياسا ً أساسيا ً
تفصل
للتكامل االجتماعي واالقتصادي للسكان من ذوي حاالت العجز باملقارنة بغريهم من األصحاء .والجداول التي ِّ
محل اإلقامة (حرض/ريف) والعمر والجنس رضورية من أجل التعرُّف عىل فئات السكان املترضرة أكثر من غريها.
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* السن املقررة يف البلد لعد السكان الناشطني اقتصادياً.
** تقديرات السكان املعوقني وغري املعوقني هي دالة عىل الطريقة املتبعة وصيغة السؤال عىل وجه الدقة يف جمع البيانات .ويرجى الرجوع إىل البيانات الفوقية بشأن
معلومات عن الطرق املستعملة (صيغة السؤال عىل وجه الدقة).
*** فئة “أقل من  15سنة” ينبغي أن تشمل جميع األعمار بني الحد األدنى للسن املقرر يف البلد ألغراض السؤال يف املسح عن النشاط االقتصادي ،و 14سنة ،إذا كان الحد
األدنى للسن أقل من  15سنة.
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املرفق الثالث

الجداول املوىص بها لتعدادات املساكن
قائمة الجداول الموصى بها لتعدادات المساكن
م-1ص
م-2ص
م-3ص
م-4ص
م-5ص
م-6ص
م-7ص
م-8ص
م-9ص
م  - 10ص
م  - 11ص
م  - 12ص
م  - 13ص
م  - 14ص
م  - 15ص
م  - 16ص
م  - 17ص
م  - 18ص
م  - 19ص

أ ،ب

أ

األشخاص حسب األنواع العامة ألماكن السكن وعدد عديمي املأوى
األشخاص الذين يعيشون يف أماكن سكن جماعية حسب نوع املسكن
*
األرس املعيشية يف الوحدات السكنية املشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية
املساكن االعتيادية حسب حالة اإلشغال
الوحدات السكنية املشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية ،ومصنَّفة تقاطعيا ً
حسب نوع ملكية الوحدة السكنية
ً
َّ
الوحدات السكنية حسب عدد الغرف ،ومصنفة تقاطعيا حسب نوع الوحدة
السكنية وعدد الشاغلني لكل وحدة سكنية
الوحدات السكنية املشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية ،ومصنَّفة تقاطعيا ً
*
حسب نظام توريد املياه
الوحدات السكنية املشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية ،ومصنَّفة تقاطعيا ً
*
حسب املصدر الرئييس ملياه الرشب
الوحدات السكنية املشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية ،ومصنَّفة تقاطعيا ً
*
حسب نوع املرحاض ونوع الرصف الصحي
الوحدات السكنية املشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية ،ومصنَّفة تقاطعيا ً
حسب نوع مرافق االغتسال
الوحدات السكنية املشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية ،ومصنَّفة تقاطعيا ً
حسب وجود مطبخ ونوع الوقود املستعمل للطهو
الوحدات السكنية املشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية ،ومصنَّفة تقاطعيا ً
حسب نوع اإلضاءة و/أو استعمال الكهرباء
الوحدات السكنية املشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية ،ومصنَّفة تقاطعيا ً
حسب الطريقة الرئيسية لترصيف النفايات الصلبة
األرس املعيشية يف الوحدات السكنية ،حسب نوع الوحدة السكنية املشغولة،
ومصنَّفة تقاطعيا ً حسب عدد األرس املعيشية لكل وحدة سكنية
املساكن االعتيادية حسب نوع املبنى ومواد البناء يف الحوائط الخارجية
الوحدات السكنية حسب النوع وحسب مواد البناء يف الحوائط الخارجية
األرس املعيشية حسب نوع مكان السكن ومصنَّفة تقاطعيا ً حسب الجنس
*
والعمر لرب األرسة أو الشخص املرجعي اآلخر فيها
األرس املعيشية يف الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية ،ومصنَّفة تقاطعيا ً
حسب نوع الحيازة لألرسة املعيشية ،وبالنسبة لألرس املعيشية املستأجرة حسب
*
ملكية الوحدة السكنية املشغولة
األرس املعيشية يف الوحدة السكنية حسب نوع الوحدة السكنية ،ومصنَّفة تقاطعيا ً
حسب أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املوجودة واالتصال باإلنرتنت
*

ب

الجداول املوىص بها معرَّفة بالحرف
“ص” كجزء من رقم الجدول.
تشري عالمة (*) إىل جدول أسايس/
رضوري.
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م-1-1ص-

األشخاص ،حسب األنواع العامة ألماكن السكن وعدد الذين بال مأوى

م-2-1ص-

األسر المعيشية حسب األنواع العامة ألماكن السكن وعدد الذين بال مأوى

م-3-1ص-

أماكن السكن حسب األنواع العامة
نوع أماكن السكن
مجموع أماكن
السكن

التقسيم الجغرايف

مجموع األشخاص/األسر المعيشية/
أماكن السكن
المجموع

املجموع

مساكن اعتيادية

وحدات سكنية أخرى

حضر
ريف

أماكن السكن المشمولة :جميع أماكن السكن

*

األشخاص واألسر المعيشية المشمولة :جميع األشخاص واألسر المعيشية

حضر

التصنيفات:

ريف
التقسيم المدني الفرعي ألف 1

*

حضر
ريف
التقسيم المدني الفرعي ألف 2

التقسيم المدني الرئيسي باء

أماكن سكن جماعية

بال مأوى

ألغراض التوضيح ،يستعمل األشخاص باعتبارهم وحدة التبويب يف هذا الجدول .وينبغي إعداد جداول
مشابهة باستعمال األرس املعيشية وأماكن السكن كوحدات تبويب .وهناك جداول مشابهة تستخدم
األرس النواة كوحدة تبويب ،مدرجة باعتبارها جداول إضافية (يف مجموعة الجداول اإلضافية)
وحدات التبويب :األشخاص ،األسر المعيشية ،أماكن السكن

التقسيم المدني الرئيسي ألف

*

*

(أ)

ريف
التقسيم المدني الفرعي باء 1

*

حضر
*

(إلخ).

التقسيم المدني الرئيسي ضاد

*

المواضيع األساسية:

حضر
ريف
التقسيم المدني الفرعي ضاد 1

*

حضر
ريف
التقسيم المدني الفرعي ضاد 2

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات املساكن االعتيادية
g gتعدادات املساكن عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية

ريف
التقسيم المدني الفرعي باء 2

(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني
فرعي ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع أماكن السكن
(ج) بال مأوى :فئة خاصة ملن هم بال مأوى
البيانات الفوقية للجدول:

حضر

*

حضر
ريف
(إلخ).
*

وحدات سكنية

اسم التقسيم املدني الرئييس أو الفرعي.

g gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
g gنوع أماكن السكن
مالحظة:

هذا جدول موجز عام ،وضع بأسلوب عام جدا ً لبيان نوع املسكن الذي يشغله األشخاص واألرس
املعيشية وعدد الذين بال مأوى .وهو يعرض معلومات خلفية ويعترب مسطرة إلعداد مزيد من الجداول
التفصيلية للفئات الواردة فيه .والواقع أن العدد الكبري من األرس املعيشية التي تشغل أماكن سكن
جماعية أو التي بال مأوى وتوزيعها الجغرايف يوفران مؤرشا ً ملدى الحاجة إىل إعداد جداول تفصيلية
لتلك الفئات.
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م-1-2ص-

األشخاص في أماكن السكن الجماعية حسب نوع المسكن

م-2-2ص-

أماكن السكن الجماعية حسب النوع

التقسيم الجغرايف

مجموع
أماكن
السكن
الجماعية

مجموع األشخاص/أماكن السكن
الجماعية
المجموع
حضر
ريف
*
التقسيم المدني الرئيسي ألف
حضر
ريف
*
التقسيم المدني الفرعي ألف 1
حضر
ريف
*
التقسيم المدني الفرعي ألف 2
حضر
ريف

(إلخ).
التقسيم المدني الرئيسي باء

*

حضر
ريف
*
التقسيم المدني الفرعي باء 1
حضر
ريف
*
التقسيم المدني الفرعي باء 2
حضر
ريف

...
التقسيم المدني الرئيسي ضاد

*

حضر
ريف
*
التقسيم المدني الفرعي ضاد 1
حضر
ريف
*
التقسيم المدني الفرعي ضاد 2
حضر
ريف
(إلخ).
*

اسم التقسيم املدني الرئييس أو الفرعي.

أنواع أماكن السكن الجماعية

فنادق

مؤسسات مؤسسات
دينية
مستشفيات سجون عسكرية

بيوت
طلبة

بيوت
تقاعد

مخيمات
بيوت ومساكن
موظفني للعمال

أخرى

ألغراض التوضيح ،يستعمل األشخاص وكذلك أماكن السكن الجماعية كوحدات تبويب في الجدول
وحدات التبويب :األشخاص وأماكن السكن الجماعية
أماكن السكن المشمولة :أماكن السكن الجماعية
األشخاص المشمولون :األشخاص الذين يعيشون في أماكن سكن جماعية
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي،
مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع أماكن السكن الجماعية
البيانات الفوقية للجدول:
(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات املساكن االعتيادية
g gتعدادات املساكن عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
g gأنواع أماكن السكن
مالحظة:
َّ
هذا هو الجدول املوىص به الوحيد الذي يعرض جميع فئات أماكن السكن الجماعية .ومن املسلم به أن
األحوال املعيشية يف مختلف أنواع أماكن السكن الجماعية تختلف اختالفا ً كبرياً ،كاالختالف بني املخيمات
العسكرية وبيوت التقاعد الفخمة .وإنما يهدف هذا الجدول إىل عرض حجم السكان نزالء املؤسسات يف
مختلف أنواع املؤسسات.
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م-1-3ص-
م-2-3ص-
م-3-3ص-
م-4-3ص-

األسر المعيشية في الوحدات السكنية المشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية
الوحدات السكنية المشغولة حسب نوع الوحدة السكنية
شاغلو الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية
األسر النواة في الوحدات السكنية المشغولة حسب نوع الوحدة السكنية
مساكن اعتيادية

التقسيم الجغرايف

*

مجموع األسر المعيشية/الوحدات السكنية
المشغولة/الشاغلين/األسر النواة
المجموع
حضر
ريف
**
التقسيم المدني الرئيسي ألف
حضر
ريف
**
التقسيم المدني الفرعي ألف 1
حضر
ريف
**
التقسيم المدني الفرعي ألف 2
حضر
ريف
(إلخ).
**
التقسيم المدني الرئيسي باء
حضر
ريف
**
التقسيم المدني الفرعي باء 1
حضر
ريف
**
التقسيم المدني الفرعي باء 2
حضر
ريف
...
*
التقسيم المدني الرئيسي ضاد
حضر
ريف
**
التقسيم المدني الفرعي ضاد 1
حضر
ريف
**
التقسيم المدني الفرعي ضاد 2
حضر
ريف
(إلخ).
*
**

نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى
وحدات سكنية غري رسمية

دائمة
ال توجد
مجموع
ولكنها
وحدات
بها جميع بها جميع
الوحدات
ليست مع َّدة
مساكن سكنية
املرافق
املرافق
أخرى
السكنية املجموع األساسية األساسية املجموع شبه دائمة متنقلة عشوائية للسكن

غري
مذكور

ألغراض التوضيح ،اعتبرت األسر المعيشية والوحدات السكنية واألسر النواة واألشخاص هي وحدات التبويب
وحدات التبويب :األسر المعيشية والوحدات السكنية واألسر النواة وشاغلو الوحدات السكنية
أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية المشغولة
األسر المعيشية واألسر النواة واألشخاص المشمولون :األسر المعيشية واألسر النواة وشاغلو الوحدات
السكنية
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع
التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات املساكن االعتيادية

g gتعدادات املساكن عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
g gأنواع أماكن السكن
مالحظة:
ً
يميَِّز هذا الجدول بني مختلف أنواع املساكن حسب مستوى مقاييس السكن .والغرض منه أيضا هو وصف

شاغيل املساكن من حيث املجموع ،واألرس املعيشية ،واألرس النواة .ويتسم هذا الجدول بأهمية أساسية يف وضع
برامج اإلسكان كما أنه ال غنى عنه يف حساب مؤرشات أحوال السكن.

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘.’3
اسم التقسيم املدني الرئييس أو الفرعي.
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المساكن االعتيادية حسب حالة اإلشغال
نوع املسكن االعتيادي
شاغر
شاغر موسميا ً

التقسيم الجغرايف * ونوع املسكن االعتيادي

البلد بكامله

مجموع
املساكن
االعتيادية

مشغول

بيوت
للعطالت

مساكن
للعمال
املوسميني

ليس شاغرا ً موسميا ً
مقر إقامة
أخرى ثانوي لإليجار

وحدات التبويب :المساكن االعتيادية

بها جميع المرافق األساسية

أماكن السكن المشمولة :المساكن االعتيادية

ال تتوافر فيها جميع المرافق
األساسية

األسر المعيشية واألشخاص المشمولون :ال أحد

حضر
(كما في “البلد بكامله”)
ريف
(كما في “البلد بكامله”)

وحدات سكنية غري رسمية
غري
للهدم أخرى مذكور
للبيع

التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي،
مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع املسكن االعتيادي
(ج) حالة اإلشغال
البيانات الفوقية للجدول:
(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات املساكن االعتيادية
g gتعدادات املساكن عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
g gنوع مكان السكن
g gحالة اإلِشغال
مالحظة:
يقترص هذا الجدول عىل البيانات املتعلقة باملساكن االعتيادية ألن جميع أنواع الوحدات السكنية األخرى
يشرتط فيها ،أساساً ،أن تكون مشغولة لكي تدخل يف نطاق التعداد ،ولذلك فإن تصنيفها حسب اإلشغال
غري وارد .ويف بعض تعدادات املساكن تسجَّ ل املعلومات الخاصة بالشغور أثناء تسجيل مجموعات أماكن
السكن ،وتوفر ملخصات هذه القوائم املجاميع التي ترد يف هذا الجدول ،وإن كانت بشكل عام ليست
بالتفصيل فيما يتعلق بحالة الشغور .وقد يوفر هذا اإلجراء يف نفقات الحصول عىل البيانات ،وإن كان
ينبغي بذل كل جهد ممكن لجمع معلومات عن حالة شغور املساكن االعتيادية.

*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف
‘ ’1و‘ ’2و‘.’3
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َّ
ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع ملكية الوحدة
الوحدات السكنية المشغولة حسب نوع الوحدة السكنية،
السكنية
نوع الوحدة السكنية
مساكن اعتيادية

وحدات سكنية أخرى
وحدات سكنية غري رسمية

التقسيم الجغرايف * ونوع امللكية

مجموع الوحدات السكنية
المشغولة
يشغلها المالك
ال يشغلها المالك
ملكية عامة
ملكية خاصة
ملكية مجتمعية
مملوكة لتعاونية
أخرى

مجموع
الوحدات
السكنية

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

دائمة ولكنها
وحدات
ال توجد بها
ليست معدة
مساكن سكنية
جميع املرافق
أخرى
للسكن
األساسية املجموع شبه دائمة متنقلة عشوائية

غري
مذكور

ألغراض التوضيح ،تظهر الوحدات السكنية كوحدات تبويب لهذا الجدول .ويمكن إعداد جدول مماثل باستخدام
األسر المعيشية كوحدة تبويب ،وهو وارد كجدول إضافي (في مجموعة الجداول اإلضافية)
وحدات التبويب :الوحدات السكنية
أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية المشغولة
األسر المعيشية واألشخاص المشمولون :ال أحد
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع التمييز
بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) نوع امللكية
(د) استعمال الوحدة السكنية
البيانات الفوقية للجدول:
(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات املساكن االعتيادية
g gتعدادات املساكن عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
g gأنواع أماكن السكن
g gنوع امللكية
مالحظة:
يوفر هذا الجدول معلومات عن نوع ملكية الوحدة السكنية .والهدف منه هو بيان نوع امللكية حسب نوع الوحدة
السكنية .وتقدير ملكية الوحدات السكنية مسألة ذات أهمية قصوى يف وضع سياسات اإلسكان.

*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف
يف ‘ ’1و‘ ’2و‘.’3
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َّ
ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع الوحدة السكنية وعدد الشاغلين
الوحدات السكنية حسب عدد الغرف *،
لكل وحدة سكنية
الوحدات السكنية التي تشتمل عىل عدد الغرف كالتايل

التقسيم الجغرايف ** ونوع الوحدة السكنية وعدد مجموع الوحدات
السكنية
الشاغلني

املجموع

1

2

مجموع الوحدات السكنية

وحدات التبويب :الوحدات السكنية

الوحدات السكنية التي تشتمل على عدد
الشاغلين كالتالي

أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية

المجموع
1
2
3
4

التصنيفات:

البيانات الفوقية للجدول:

5
6
7
8
9
+10
المساكن االعتيادية التي يشغلها األعداد
التالية من الشاغلين:
(تصنيف الشاغلين كما هو أعاله)

غير مذكور

 10فأكثر غري مذكورة

(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني
فرعي ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) عدد الشاغلني لكل وحدة سكنية
(د) عدد الغرف لكل وحدة سكنية

صفر

وحدات سكنية أخرى
(تصنيف الشاغلين  1إلى )+10

3

...

9

*

***

(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات املساكن االعتيادية
g gتعدادات املساكن عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gنوع مكان السكن
gعدد الغرف
gعدد الشاغلني

مالحظة:
تتيح بيانات الجدول اختيار البيانات الخاصة بأي مستوى من الكثافة يراد تحليله ،ابتدا ًء من التزاحم
الشديد إىل اإلشغال الناقص .وقد اتفقت اللجنة اإلحصائية وفرقة العمل املشرتكة بني الوكاالت املعنية
بإحصاءات الربامج االجتماعية عند وضع املؤرشات اإلحصائية لحالة اإلسكان أن املساكن ذات الكثافة
من ثالثة أشخاص أو أكثر لكل حجرة تعترب مزدحمة تحت أي الظروف .ويمكن رفع أو خفض هذا
املقياس وفقا ً للظروف املحلية ،وقد توضع مستويات للمناطق الحرضية تختلف عن املناطق الريفية
(إذ تعترب األماكن الخارجية يف املناطق الريفية أحيانا ً تعويضا ً إىل حد ما عن الكثافة العالية السائدة يف
الوحدات السكنية).

*
**

باستثناء الغرف املخصصة كليا ً للعمل أو األغراض املهنية.
ّ
يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف
يف ‘ ’1و‘ ’2و‘.’3

*** حيث إنه يشرتط يف الوحدات السكنية غري املساكن االعتيادية أن تكون مشغولة لكي تدخل يف التعداد ،فإن الفئة صفر ال تنطبق.
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َّ
ومصنفة تقاطعيا ً حسب نظام توريد المياه
الوحدات السكنية المشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية،
نوع الوحدة السكنية
مساكن اعتيادية

وحدات سكنية أخرى
وحدات سكنية غري رسمية

التقسيم الجغرايف * ومصدر توريد
املياه

مجموع
الوحدات
السكنية

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

دائمة ولكنها
وحدات
ال توجد بها
ليست معدة
مساكن سكنية
جميع املرافق
أخرى
للسكن
األساسية املجموع شبه دائمة متنقلة عشوائية

غري
مذكور

مجموع الوحدات السكنية
المشغولة

ألغراض التوضيح ،تستعمل الوحدة السكنية باعتبارها وحدة التبويب في الجدول .ويمكن إعداد جداول مماثلة باستعمال
األسر المعيشية والشاغلين كوحدات تبويب ،وهي مدرجة كجداول إضافية (في مجموعة الجداول اإلضافية)

المياه تصل بأنابيب داخل
الوحدة السكنية

وحدات التبويب :الوحدات السكنية

من شبكة مياه محلية
من مصدر خاص
المياه تصل باألنابيب خارج
الوحدة السكنية لكن في
حدود مسافة  200متر
من شبكة المياه المحلية
لالستخدام الخاص حصرا ً
استخدام مشترك
من مصدر خاص
لالستخدام الخاص حصرا ً
استخدام مشترط
ال توجد أنابيب مياه
(بما في ذلك وجود
أنابيب مياه أبعد من
 200متر)

أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية المشغولة
األسر المعيشية واألشخاص المشمولون :ال أحد
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع التمييز
بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) نظام توريد املياه
(د) مصدر توريد املياه :عىل أساس مصادر توريد املياه الغالبة يف البلد أو املنطقة ،ولكن يمكن أن تتضمن
شبكات املياه العمومية ،وخزانات تجميع املياه ،واآلبار العامة ،واآلبار الخاصة ،واألنهار ،والعيون ،وما إىل
ذلك.
البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات املساكن االعتيادية
g gتعدادات املساكن عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
g gأنواع أماكن السكن
g gنظام توريد املياه
مالحظة:
يمكن يف إعداد هذا الجدول استقاء البيانات حسب عدد األشخاص وعدد األرس املعيشية التي تصلها مرافق املياه
وكذلك توفر املياه عن طريق األنابيب لكل صنف من الوحدات السكنية .ويقترص تصنيف مصدر توريد املياه يف هذا
الجدول عىل شبكة املياه املحلية أو املصدر الخاص .وقد ترى بعض البالد أن من املفيد توسيع هذا التصنيف لتوفري
مزيد من املعلومات عن مصدر توريد املياه.

*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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َّ
ومصنفة تقاطعيا ً حسب المصدر الرئيسي
الوحدات السكنية المشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية،
لمياه الشرب
نوع الوحدة السكنية
مساكن اعتيادية

وحدات سكنية أخرى
وحدات سكنية غري رسمية

التقسيم الجغرايف * واملصدر
الرئييس ملياه الرشب

مجموع الوحدات السكنية
المشغولة
المياه تصل بأنابيب داخل
الوحدة السكنية
من شبكة المياه المحلية
من مصدر خاص
المياه تصل بأنابيب خارج
الوحدة السكنية لكن في
حدود مسافة  200متر
من شبكة المياه المحلية
لالستخدام الخاص
حصرا ً
استخدام مشترك
من مصدر خاص
لالستخدام الخاص
حصرا ً
استخدام مشترك
ال توجد أنابيب مياه
(بما في ذلك وجود
أنابيب مياه أبعد من
 200متر)
بئر ارتوازية
بئر محمية
عين محمية
مجمع لمياه األمطار
مياه يوردها البائعون
مياه في زجاجات
مياه منقولة بالشاحنات
بئر/عين/نهر/مجرى
مائي/بحيرة/سد -
غير محمية
*

مجموع
الوحدات
السكنية

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

دائمة ولكنها
وحدات
ال توجد بها
ليست معدة
مساكن سكنية
جميع املرافق
أخرى
للسكن
األساسية املجموع شبه دائمة متنقلة عشوائية

غري
مذكور

ألغراض التوضيح ،تستعمل الوحدة السكنية باعتبارها وحدة التبويب في الجدول .ويمكن إعداد جداول مماثلة
باستعمال األسر المعيشية والشاغلين كوحدات تبويب ،وهي مدرجة كجداول إضافية (في مجموعة الجداول
اإلضافية)
وحدات التبويب :الوحدات السكنية
أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية المشغولة
األسر المعيشية واألشخاص المشمولون :ال أحد
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع التمييز
بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) نظام توريد املياه
(د) مصدر توريد املياه :عىل أساس مصادر توريد املياه الغالبة يف البلد أو املنطقة ،ولكن يمكن أن تتضمن
شبكات املياه العمومية وخزانات تجميع املياه واآلبار العامة واآلبار الخاصة واألنهار والعيون وما إىل ذلك
البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات املساكن االعتيادية
g gتعدادات املساكن عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
g gأنواع أماكن السكن
g gمياه الرشب  -املصدر الرئييس
مالحظة:
أكدت كثري من وثائق األمم املتحدة وقراراتها عىل أهمية تأمني مياه الرشب ،ومن أهمها األهداف اإلنمائية لأللفية.
والغرض من هذا الجدول هو تقييم مصادر مياه الرشب التي تستعملها األرس املعيشية حيث إنها تختلف غالبا ُ عن
مصدر املياه املستعمل لألغراض العامة (انظر الجدول م  - 7ص السابق).

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف
يف ‘ ’1و‘ ’2و‘.’3
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َّ
ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع المرحاض
الوحدات السكنية المشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية،
ونوع الصرف الصحي
مساكن اعتيادية

نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى
وحدات سكنية غري رسمية

مجموع
التقسيم الجغرايف * ونوع املرحاض الوحدات
السكنية
والرصف الصحي

مجموع الوحدات السكنية
المشغولة
يوجد مرحاض داخل الوحدة
السكنية
مرحاض بسيفون آلي أو
يدوي
متصل بشبكة صرف
صحي
متصل بنظام صرف
صحي خاص
مراحيض أخرى

مرحاض غير ذي سيفون
متصل بشبكة صرف
صحي
متصل بنظام خاص
للصرف الصحي
آخر

مرحاض خارج الوحدة
السكنية
مرحاض بسيفون آلي أو
يدوي
متصل بشبكة صرف
صحي
متصل بنظام صرف
صحي خاص
آخر

مرحاض غير ذي سيفون
متصل بشبكة صرف
صحي
متصل بنظام خاص
للصرف الصحي
آخر

ال يوجد مرحاض
غير مذكور

*

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

دائمة ولكنها
وحدات
ال توجد بها
ليست معدة
مساكن سكنية
جميع املرافق
أخرى
للسكن
األساسية املجموع شبه دائمة متنقلة عشوائية

غري
مذكور

ألغراض التوضيح ،تستعمل الوحدة السكنية باعتبارها وحدة التبويب في الجدول .ويمكن إعداد جداول مماثلة باستعمال
األسر المعيشية والشاغلين كوحدات تبويب ،وهي مدرجة كجداول إضافية (في مجموعة الجداول اإلضافية)
وحدات التبويب :الوحدات السكنية
أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية المشغولة
األسر المعيشية واألشخاص المشمولون :ال أحد
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع التمييز
بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) نوع املرحاض
(د) نظام الرصف الصحي
البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات املساكن االعتيادية
g gتعدادات املساكن عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g
g
g
g

مالحظة:

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل تواجد وقت التعداد
gأنواع أماكن السكن
gنوع املرحاض
gنظام الرصف الصحي

يمكن الحصول من هذا الجدول عىل معلومات عن عدد الوحدات السكنية حسب النوع وعدد الشاغلني ونوع
املرحاض املتاح لهم وخصائص نظام الرصف الصحي .والبيانات الواردة يف هذا الجدول بخصوص مرافق املرحاض
هي الحد األدنى من البيانات املطلوبة ألي تقييم ألماكن السكن وفقا ً للمرافق املتاحة .واملعلومات الخاصة باملساكن
مطلوبة لحساب مؤرشات املساكن والبيئة املحيطة .وإذا كان عدد مجموعات املساكن الجماعية كبريا ً فقد يكون من
املفيد إعداد جداول مشابهة حسب أنواع أماكن السكن الجماعية .وفيما يتعلق بتلك الوحدات قد يكون من املفيد
بشكل أكرب إعداد جداول منفصلة تبني أيضـا ً عدد املراحيض بالنسبة لعدد شاغيل السكن ،وليس مجرد معرفة مدى
وجود املراحيض ونوع املراحيض .ويمكن كذلك إعداد جداول ذات معلومات مشابهة عن الوحدات السكنية التي
يشغلها أكثر من عدد معينَّ من األرس املعيشية .وقام كثري من البلدان بتوسيع التصنيف لجمع معلومات عن وجود
أنواع معيَّنة من املراحيض (غري املرحاض ذي السيفون) يشيع استعمالها فيها ،وعن الخصائص السائدة يف البلد أو
املنطقة املشمولة واإلشارة إىل الدرجات املختلفة من كفاءة نظام الرصف الصحي.

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘.’3
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َّ
ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع مرافق
الوحدات السكنية المشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية،
االغتسال

التقسيم الجغرايف * ونوع مرافق
االغتسال

مجموع الوحدات السكنية
المشغولة
يوجد بها حمام ثابت أو دش
داخل الوحدة السكنية
ال يوجد بها حمام ثابت
أو دش داخل الوحدة
السكنية

يوجد حمام ثابت أو دش
خارج الوحدة السكنية
لالستخدام الحصري
استخدام مشترك

ال يوجد حمام ثابت أو دش

مجموع
الوحدات
السكنية

نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى
مساكن اعتيادية
وحدات سكنية غري رسمية
دائمة ولكنها
وحدات
بها جميع ال توجد بها
ليست معدة
مساكن سكنية
جميع املرافق
املرافق
أخرى
للسكن
األساسية املجموع شبه دائمة متنقلة عشوائية
املجموع األساسية

غري
مذكور

ألغراض التوضيح ،تستعمل الوحدة السكنية باعتبارها وحدة التبويب في الجدول .ويمكن إعداد جداول مماثلة
باستعمال األسر المعيشية والشاغلين كوحدات تبويب ،وهي مدرجة كجداول إضافية (في مجموعة الجداول
اإلضافية)
وحدات التبويب :الوحدات السكنية
أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية المشغولة
األسر المعيشية واألشخاص المشمولون :ال أحد
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع التمييز
بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) مرافق االغتسال
البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات املساكن االعتيادية
g gتعدادات املساكن عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
g gأنواع أماكن السكن
g gمرافق االغتسال
مالحظة:
يمكن الحصول من هذا الجدول عىل معلومات عن عدد الوحدات السكنية حسب نوع مرافق االغتسال املتاحة
للشاغلني .ويشتمل هذا الجدول عىل الحد األدنى من البيانات املطلوبة من أجل تقييم أماكن السكن حسب وجود
مرافق االغتسال .واملعلومات الخاصة باملساكن مطلوبة من أجل حساب املؤرشات الخاصة باملساكن والبيئة املحيطة
بها .وإذا كان عدد مجموعات املساكن الجماعية كبريا ً قد يكون من املفيد إعداد جداول مشابهة حسب أنواع أماكن
السكن الجماعية .وفيما يتعلق بتلك الوحدات قد يكون من املفيد أكثر إعداد جداول منفصلة تبني أيضا ً عدد الحمامات
الثابتة واألدشاش بالنسبة لعدد الشاغلني ،بدال ً من املعلومات التي تبني فقط مدى وجود مرافق االغتسال .ويمكن
إعداد جداول مشابهة للمعلومات الخاصة بالوحدات السكنية املشغولة بأكثر من عدد معينَّ من األرس املعيشية.
*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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َّ
ومصنفة تقاطعيا ً حسب وجود مطبخ ونوع
الوحدات السكنية المشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية،
الوقود المستعمل في الطهو

التقسيم الجغرايف * ووجود مطبخ
ونوع الوقود املستعمل

مجموع الوحدات السكنية
المشغولة
يوجد مطبخ في داخل
الوحدة السكنية
غاز
كهرباء

مجموع
الوحدات
السكنية

نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى
مساكن اعتيادية
وحدات سكنية غري رسمية
دائمة ولكنها
وحدات
بها جميع ال توجد بها
ليست معدة
مساكن سكنية
جميع املرافق
املرافق
أخرى
للسكن
األساسية املجموع شبه دائمة متنقلة عشوائية
املجموع األساسية

ألغراض التوضيح ،تستعمل الوحدة السكنية باعتبارها وحدة التبويب في الجدول .ويمكن إعداد جداول مماثلة
باستعمال األسر المعيشية والشاغلين كوحدات تبويب ،وهي مدرجة كجداول إضافية (في مجموعة الجداول
اإلضافية)
وحدات التبويب :الوحدات السكنية
أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية المشغولة

غاز نفطي مسال

األسر المعيشية واألشخاص المشمولون :ال أحد

كيروسين/بارافين

التصنيفات:

(من مشتقات النفط)
زيت (بما في ذلك الزيوت
النباتية)
فحم
خشب
فحم صناعي
روث الحيوان
فضالت المحاصيل
أخرى
يوجد مكان آخر للطهو
داخل الوحدة السكنية
(تصنيف الوقود المستعمل
للطهو كما هو أعاله)
ال يوجد مطبخ أو مساحة
أخرى للطهو في داخل
الوحدة السكنية
(تصنيف الوقود المستعمل
للطهو كما هو أعاله)

غري
مذكور

(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع التمييز
بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) مرافق الطهو
(د) الوقود املستعمل للطهو
البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات املساكن االعتيادية
g gتعدادات املساكن عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل تواجد وقت التعداد
gأنواع أماكن السكن
gوجود مطبخ
gالوقود املستعمل للطهو

مالحظة:
ينبغي صياغة التصنيفات املستعملة يف الجدول للمعدات وللوقود املستعملني يف الطهو بما يتفق مع أنواع املعدات
وأنواع الوقود املستعملة عادة يف البلد .وتشري بيانات الوقود إىل الوقود املستعمل أكثر من غريه يف الوحدة السكنية،
ويمكن أن يقترص عىل الوقود املستعمل إلعداد الوجبة الرئيسية .وإذا كان يتم جمع معلومات عن عدد املطابخ
أو املطابخ الصغرية أو املواقد املستعملة يف الوحدات السكنية التي يشغلها أكثر من عدد معينَّ من األرس املعيشية
وأماكن السكن الجماعية مثل الفنادق وبيوت اإليواء وأماكن السكن التي تشغلها أرس معيشية متعددة فإن من
املناسب إعداد جداول هذه املعلومات حسب نوع مكان السكن وعدد األرس املعيشية.
*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘.’3
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َّ
ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع اإلضاءة و/أو
الوحدات السكنية المشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية،
استعمال الكهرباء

التقسيم الجغرايف * ونوع اإلضاءة
و/أو وجود الكهرباء

مجموع
الوحدات
السكنية

نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى
مساكن اعتيادية
وحدات سكنية غري رسمية
دائمة ولكنها
وحدات
بها جميع ال توجد بها
ليست معدة
مساكن سكنية
جميع املرافق
املرافق
أخرى
للسكن
األساسية املجموع شبه دائمة متنقلة عشوائية
املجموع األساسية

غري
مذكور

مجموع الوحدات السكنية
المشغولة

ألغراض التوضيح ،تستعمل الوحدة السكنية باعتبارها وحدة التبويب في الجدول .ويمكن إعداد جداول مماثلة
باستعمال األسر المعيشية والشاغلين كوحدات تبويب ،وهي مدرجة كجداول إضافية (في مجموعة الجداول
اإلضافية)

كهرباء
غاز
مصباح زيتي
(أنواع أخرى من اإلضاءة
مهمة في البلد أو
المنطقة)
حضر

وحدات التبويب :الوحدات السكنية

نوع اإلضاءة

(أنواع اإلضاءة كما هو
أعاله)
ريف
(أنواع اإلضاءة كما هو
أعاله)

أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية المشغولة
األسر المعيشية واألشخاص المشمولون :ال أحد
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع التمييز
بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) نوع اإلضاءة
البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات املساكن االعتيادية
g gتعدادات املساكن عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
g gأنواع أماكن السكن
g gنوع اإلضاءة و/أو الكهرباء
مالحظة:
ً
ً
ِّ
تهتم جميع البلدان واملناطق اهتماما كبريا بمصدر الطاقة املستعمل لإلضاءة ،ويقدم هذا الجدول إىل املخططني
مؤرشا ً مفيدا ً للمناطق التي تحتاج إىل التوصيل بشبكة اإلضاءة العمومية .وبالنسبة للوحدات السكنية املضاءة
بالكهرباء يمكن تبويب جداول بمعلومات إضافية لبيان ما إذا كانت الكهرباء تأتي من شبكة عمومية أو وحدة
توليد أو مصدر آخر.
*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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َّ
ومصنفة تقاطعيا ً حسب الطريقة الرئيسية
الوحدات السكنية المشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية،
لتصريف النفايات الصلبة

التقسيم الجغرايف * وطريقة الترصيف
الرئيسية للنفايات الصلبة

مجموع الوحدات السكنية
المشغولة
النفايات الصلبة تجمع بشكل
دوري عن طريق جامعي
القمامة المرخصين
النفايات الصلبة يتم جمعها
على أساس غير منتظم
من ِقبل جامعي القمامة
المرخصين
النفايات الصلبة يتم جمعها من
ِقبل جامعي قمامة يقومون
بهذا العمل لحسابهم الخاص
النفايات الصلبة يقوم شاغلو
المساكن بالتخلص منها في
مقلب محلي تشرف عليه
السلطات
النفايات الصلبة يقوم شاغلو
المساكن بالتخلص منها في
مقلب محلي ال تشرف عليه
السلطات
شاغلو المساكن يقومون بحرق
النفايات الصلبة
شاغلو المساكن يقومون بدفن
النفايات الصلبة
شاغلو المساكن يتخلصون من
النفايات الصلبة في النهر أو
البحر أو المصرف أو البركة
شاغلو المساكن يقومون
بتحويل النفايات الصلبة إلى
سماد
وسائل أخرى
حضر

مجموع
الوحدات
السكنية

نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى
مساكن اعتيادية
وحدات سكنية غري رسمية
دائمة ولكنها
مساكن وحدات
بها جميع ال توجد بها
غري
ليست معدة
سكنية
شبه
جميع املرافق
املرافق
أخرى مذكور
األساسية املجموع دائمة متنقلة عشوائية للسكن
املجموع األساسية

ألغراض التوضيح ،تستعمل الوحدة السكنية باعتبارها وحدة التبويب في الجدول .ويمكن إعداد جداول مماثلة
باستعمال األسر المعيشية والشاغلين كوحدات تبويب ،وهي مدرجة كجداول إضافية (في مجموعة الجداول
اإلضافية)
وحدات التبويب :الوحدات السكنية
أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية المشغولة
األسر المعيشية واألشخاص المشمولون :ال أحد
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع
التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) ترصيف النفايات الصلبة
البيانات الفوقية للجدول:
(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات املساكن االعتيادية
g gتعدادات املساكن عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
g gنوع أماكن السكن
g gالطريقة الرئيسية لترصيف النفايات الصلبة
مالحظة:
للتخلص من النفايات الصلبة ومرافق التخلص منها آثار بالغة عىل الصحة والحفاظ عىل البيئة .أما عن طرق
ترصيف النفايات الصلبة فيشتمل الجدول عىل الفئات الرئيسية ويمكن التوسع فيها عىل أساس ال ُنظم السائدة
يف البلد أو يف املنطقة.

(تصنيف التخلص من النفايات
الصلبة كما هو أعاله)
ريف
(تصنيف التخلص من النفايات
الصلبة كما هو أعاله)

*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘.’3

المرفق الثالث  -الجداول الموصى بها لتعدادات المساكن

م  - 14ص -

335

ومصنفة تقاطعيا ً
َّ
األسر المعيشية في الوحدات السكنية ،حسب نوع الوحدة السكنية المشغولة،
حسب عدد األسر المعيشية في كل وحدة سكنية
نوع الوحدة السكنية
مساكن اعتيادية

وحدات سكنية أخرى
وحدات سكنية غري رسمية

التقسيم الجغرايف * وعدد األرس املعيشية
يف كل وحدة سكنية

مجموع األسر المعيشية
األسر المعيشية التي تشتمل
على العدد التالي من األٍسر
المعيشية في الوحدة
السكنية

مجموع
الوحدات
السكنية

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

دائمة ولكنها
مساكن وحدات
ال توجد بها
غري
ليست معدة
سكنية
شبه
جميع املرافق
أخرى مذكور
األساسية املجموع دائمة متنقلة عشوائية للسكن

ألغراض التوضيح ،تستعمل األسرة المعيشية باعتبارها وحدة التبويب في هذا الجدول .ويمكن إعداد جدول آخر
باستعمال األسر النواة كوحدات تبويب وهو مدرج (في قائمة الجداول اإلضافية)
وحدات التبويب :األسر المعيشية
األسر المعيشية واألسر النواة المشمولة :األسر المعيشية في الوحدات السكنية

1

التصنيفات:

2

(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع
التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) عدد األرس املعيشية يف الوحدة السكنية
(د) عدد الغرف يف الوحدة السكنية

+3
غير مذكور

البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات املساكن االعتيادية
g gتعدادات املساكن عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
g gنوع محل السكن
g gاإلشغال بأرسة معيشية أو أكثر
مالحظة:
يوفر هذا الجدول معلومات عن عدد األرسة املعيشية التي تشرتك يف وحدة سكنية واحدة مع أرس معيشية
أخرى ،ومن ثم فهو يق ِّدم أساسا ً هاما ً لتقدير االحتياجات من املساكن .ويوجد اعرتاف عام بأهمية تأمني وحدة
سكنية منفصلة لكل أرسة ترغب يف ذلك .ويبني هذا الجدول عدد األرس املعيشية التي تشغل الوحدات املشرتكة.
*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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المساكن االعتيادية حسب نوع المبنى ومواد البناء للحوائط الخارجية
نوع املبنى
يحتوى عىل وحدة سكنية واحدة
مجموع
املباني

التقسيم الجغرايف * ونوع مواد البناء
املستخدمة يف الحوائط الخارجية

منفصلة

متصلة

يحتوي عىل أكثر من وحدة سكنية واحدة
طابق واحد أو
 4 - 3طوابق  10 - 4طوابق
طابقان

مجموع المساكن االعتيادية

وحدات التبويب :المساكن

البلد بكامله

أماكن السكن المشمولة :المساكن التقليدية

مواد البناء المستخدمة في
الحوائط الخارجية
مسلح
طوب
خشب
مواد زراعية محلية
أخرى
حضر

 + 11طابقا ً

أنواع أخرى

التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع
التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع املبنى
(ج) فرتة التشييد
(د) مادة بناء الحوائط الخارجية
البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

(كما في “البلد بكامله”)
ريف
(كما في “البلد بكامله”)
التقسيم المدني الرئيسي ألف
**
التقسيم المدني الرئيسي باء
...
**
التقسيم المدني الرئيسي ضاد
**

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات املساكن االعتيادية
g gتعدادات املساكن عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
g gنوع املبنى
g gمواد البناء املستعملة يف الحوائط الخارجية
مالحظة:
يق ِّدم هذا الجدول معلومات عن عدد املساكن حسب نوع املبنى الذي تقع فيه ومواد البناء املستعملة يف
الحوائط الخارجية للمبنى .واملبنى هنا هو وحدة عد غري مبارشة ولكنها مهمة ألنها تق ِّدم معلومات عن
مختلف أنواع املباني وطريقة تعريفها .ويشتمل الجدول عىل مواد البناء املستخدمة يف الحوائط األساسية فقط
ألن هذا هو فيما يبدو أهم مؤرش لدوام املبنى .وكثريا ً ما يجري جمع معلومات أيضا ً عن مواد البناء املستخدمة
يف السقوف واألرضيات يف تعدادات املساكن الوطنية ،خاصة مواد بناء السقوف ،إال ّ أنه لوحظ أحيانا ً وجود
عدم اتساق وصعوبات يف جدولة مواد البناء ألكثر من عنرص واحد من عنارص املسكن.

*

**

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
يذكر اسم التقسيم املدني الرئييس أو الفرعي.
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الوحدات السكنية حسب النوع وحسب مواد البناء المستعملة في الحوائط الخارجية
نوع الوحدة السكنية
مساكن اعتيادية

وحدات سكنية أخرى
وحدات سكنية غري رسمية

مجموع
الوحدات
السكنية

التقسيم الجغرايف * ومواد البناء
املستخدمة يف الحوائط الخارجية

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

دائمة ولكنها
مساكن وحدات
ال توجد بها
غري
ليست معدة
سكنية
شبه
جميع املرافق
أخرى مذكور
األساسية املجموع دائمة متنقلة عشوائية للسكن

مجموع الوحدات السكنية

وحدات التبويب :الوحدات السكنية

البلد بكامله

أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية

مواد البناء المستخدمة في
الحوائط الخارجية

حضر

مسلح طوب
خشب
مواد زراعية محلية
أخرى

(أ)

**

(مواد البناء كما في “البلد
بكامله”)
**
التقسيم المدني الرئيسي باء
(مواد البناء كما في “البلد
بكامله”)
...
**
التقسيم المدني الرئيسي ضاد
(مواد البناء كما في “البلد
بكامله”)

*

**

(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع
التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
البيانات الفوقية للجدول:

(كما في “البلد بكامله”)
ريف
(كما في “البلد بكامله”)
التقسيم المدني الرئيسي ألف

التصنيفات:

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات املساكن االعتيادية
g gتعدادات املساكن عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
g gنوع الوحدة السكنية
g gمواد البناء املستعملة يف الحوائط الخارجية
مالحظة:
ً
َّ
يوفر هذا الجدول معلومات عن عدد مواد البناء املستعملة يف الحوائط الخارجية مصنفة تقاطعيا حسب نوع
الوحدة السكنية .والغرض الرئييس من هذا الجدول هو تقديم نظرة عامة عن مواد البناء الشائعة االستعمال
يف أنواع الوحدات السكنية .ويشتمل الجدول عىل مواد البناء للحوائط الخارجية فقط ،ألنها فيما يبدو أهم
مؤرش عىل دوام املبنى .وكثريا ً ما يتم جمع معلومات أيضا ً عن مواد البناء املستخدمة يف السقوف واألرضيات
يف تعدادات املساكن الوطنية ،خاصة املعلومات عن السقوف ،ولكن لوحظ بعض عدم االتساق والصعوبات يف
تبويب مواد البناء ألكثر من عنرص من عنارص املسكن.

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
يذكر اسم التقسيم املدني الرئييس أو الفرعي.
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َّ
ومصنفة تقاطعيا ً حسب الجنس والعمر لرب األسرة
م  - 1 - 17ص  -األسر المعيشية حسب نوع الوحدة السكنية،
أو الشخص اآلخر المرجع في األسرة المعيشية
م  - 2 - 17ص  -شاغلو الوحدات السكنية مصنفين تقاطعيا ً حسب الجنس وعمر رب األسرة المعيشية

التقسيم الجغرايف * والجنس والعمر
لرب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر
املرجع فيها

مجموع األسر المعيشية/
شاغلي الوحدات السكنية
رب األسرة المعيشية الذكر أو
الشخص اآلخر المرجع فيها
جميع األعمار
أقل من  15سنة
19 - 15
24 - 20
29 - 25
34 - 30
39 - 35
44 - 40
49 - 45
59 - 55
64 - 60
69 - 65
74 - 70
79 - 75
84 - 80
89 - 85
94 - 90
99 - 95
 100فأكثر
غير مذكور

ربة األسرة المعيشية أو
الشخص اآلخر المرجع فيها
(إناث)
(فئات العمر كالواردة أعاله)

مجموع
الوحدات
السكنية

نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى
مساكن اعتيادية
وحدات سكنية غري رسمية
دائمة ولكنها
مساكن وحدات
بها جميع ال توجد بها
غري
ليست معدة
سكنية
شبه
جميع املرافق
املرافق
أخرى مذكور
األساسية املجموع دائمة متنقلة عشوائية للسكن
املجموع األساسية

وحدات التبويب :األسر المعيشية ،شاغلو الوحدات السكنية
أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية
األسر المعيشية واألشخاص المشمولون :جميع األسر المعيشية واألشخاص الذين يعيشون في األسر
المعيشية
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع
التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) العمر :أقل من  15سنة 19 - 15 ،سنة 24 - 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة 34 - 30 ،سنة 39 - 35 ،سنة،
 44 - 40سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة 64 - 60 ،سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة،
 79 - 75سنة 84 - 80 ،سنة 89 - 85 ،سنة 94 - 90 ،سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
(ج) نوع مكان السكن
(د) جنس رب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع فيها
البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات املساكن االعتيادية
g gتعدادات املساكن عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gنوع مكان السكن
gالعمر
gالجنس

مالحظة:
يفرتض أن البيانات االقتصادية والديمغرافية املطلوبة لتبويبات املساكن يمكن الحصول عليها من تعداد
السكان .وعند اختيار الخصائص التي تستعمل يف الجداول ينبغي أن يكون االعتبار األول هو الكفاءة من حيث
تقديم رؤية متعمقة لالحتياجات السكنية للسكان وفكرة عن اإلمكانات املتاحة لتلبية تلك االحتياجات .ويق ِّدم
هذا الجدول أحد العنارص املطلوبة لحساب معدالت رئاسة األرس املعيشية من ناحية العمر والجنس من أجل
حساب إسقاطات أعداد األرس املعيشية.
*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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َّ
ومصنفة تقاطعيا ً حسب حيازة
م  - 1 - 18ص  -األسر المعيشية في الوحدات السكنية ،حسب نوع الوحدة السكنية،
األسرة المعيشية ،وبالنسبة لألسرة المعيشية المستأجرة حسب ملكية الوحدة السكنية المشغولة
َّ
ومصنفة تقاطعيا ً حسب حيازة األسرة
م  - 2 - 18ص  -شاغلو الوحدات السكنية ،حسب نوع الوحدة السكنية،
المعيشية ،وبالنسبة لألسر المعيشية المستأجرة حسب ملكية الوحدة السكنية المشغولة

التقسيم الجغرايف * ونوع الحيازة
وملكية الوحدة السكنية

مجموع األسر المعيشية/
شاغلي الوحدات السكنية
الحيازة  -ألحد أفراد األسرة
المعيشية

يمتلك الوحدة السكنية
يستأجر جزءًا من الوحدة
السكنية أو كلها باعتباره:
المستأجر الرئيسي في:
ملكية عامة
ملكية خاصة
ملكية مجتمعية
ملكية تعاونية
أخرى
مستأجر من الباطن لوحدة
مشغولة
مشغولة دون إيجار
ترتيبات ملكية أخرى
غير مذكور

مجموع
الوحدات
السكنية

نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى
مساكن اعتيادية
وحدات سكنية غري رسمية
دائمة ولكنها
مساكن وحدات
بها جميع ال توجد بها
غري
ليست معدة
سكنية
شبه
جميع املرافق
املرافق
أخرى مذكور
األساسية املجموع دائمة متنقلة عشوائية للسكن
املجموع األساسية

وحدات التبويب :األسر المعيشية؛ شاغلو الوحدات السكنية
أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية
األسر المعيشية واألشخاص المشمولون :األسر المعيشية وشاغلو الوحدات السكنية
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع
التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) الحيازة
(د) نوع امللكية
البيانات الفوقية للجدول:
(أ)

مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات املساكن االعتيادية
g gتعدادات املساكن عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح

g gدراسات املسح الدورية
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g
g
g
g

gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
gنوع مكان السكن
gالحيازة
gنوع امللكية

مالحظة:
يعرض هذا الجدول معلومات بشأن نوع الحيازة التي تشغل بموجبها األرسة املعيشية مكان السكن.
واملعلومات مبوبة حسب األرسة املعيشية وليس حسب الوحدات السكنية لكي تبني بوضوح حالة الحيازة
بالنسبة لألرسة املعيشية التي تشارك يف وحدة سكنية .ويمكن الحصول عىل عدد الوحدات السكنية التي
يشغلها املالك من الجدول م  - 6ص باستخدام األرقام املناظرة لألرس املعيشية املالكة يف كل فئة .ويبني هذا
الجدول نوع ملكية الوحدة السكنية املشغولة بالنسبة لألرس املعيشية املستأجرة .وقد تبينَّ أن من املفيد إعداد
عدة بدائل لتصنيف امللكية ،إذ تصنَّف بيانات الحيازة أحيانا ً للتمييز بني الحيازة التي ُشغلت أماكن السكن
بموجبها وحيازة األرض املقام عليها مكان السكن (وهذا التصنيف يتسم بأهمية خاصة يف بعض البلدان).
ويف بعض الحاالت يبني الجدول مالكي الوحدات السكنية التي يشغلونها بحسب ما إذا كانت الوحدة السكنية
مدفوعا ً ثمنها بالكامل أو أن الثمن يدفع عىل أقساط أو بنظام الرهن.

*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘.’3
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َّ
ومصنفة تقاطعيا ً حسب وجود
م  - 1 - 19ص  -األسر المعيشية في الوحدات السكنية ،حسب نوع الوحدة السكنية،
أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،واالتصال باإلنترنت
َّ
ومصنفة تقاطعيا ً حسب وجود أجهزة تكنولوجيا
م  - 2 - 19ص  -شاغلو الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية،
المعلومات واالتصاالت ،واالتصال باإلنترنت
نوع الوحدة السكنية
مساكن اعتيادية

وحدات سكنية أخرى
وحدات سكنية غري رسمية

التقسيم الجغرايف * ووجود أجهزة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مجموع األسر المعيشية/
شاغلي الوحدات السكنية
لدى األسرة المعيشية
مذياع
جهاز تليفزيون
خط هاتف ثابت
خط هاتف خلوي
حاسوب شخصي (أو أكثر)
العدد
اتصال األسر باإلنترنت ،من:
البيت
مكان آخر
ليس لها اتصال

مجموع
الوحدات
السكنية

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

دائمة ولكنها
مساكن وحدات
ال توجد بها
غري
ليست معدة
سكنية
شبه
جميع املرافق
أخرى مذكور
األساسية املجموع دائمة متنقلة عشوائية للسكن

وحدات التبويب :األسر المعيشية؛ الشاغلون
أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية
األسر المعيشية واألشخاص المشمولون :األسر المعيشية ،الشاغلون
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع
التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) ملكية أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
(د) االتصال باإلنرتنت
البيانات الفوقية للجدول:
(أ) مصدر اإلحصاءات
g gتعدادات املساكن االعتيادية
g gتعدادات املساكن عىل أساس السجالت
ُ g gنظم التسجيل/دراسات املسح
g gدراسات املسح الدورية
(ب) عدد السكان النظري أو الفعيل أو مزيج منهما ،مع التفصيل
(ج) تعريف املناطق الحرضية والريفية
المواضيع األساسية:
g gمحل اإلقامة املعتاد أو محل التواجد وقت التعداد
g gنوع مكان املعيشة
g gوجود أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مالحظة:
يق ِّدم هذا الجدول املعلومات األساسية عن ملكية ووجود أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى األرس
املعيشية يف البلد.

*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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املرفق الرابع

جداول إضافية لتعدادات السكان
قائمة جداول إضافية لتعدادات السكان

أ

المجموعة - 1

جداول الخصائص الجغرافية والهجرة الداخلية

س  - 1 - 1ألف

السكان أبناء البلد ،حسب التقسيم املدني الرئييس ملحل امليالد ،وحسب
العمر والجنس

المجموعة - 2

جداول الهجرة الدولية وأعداد المهاجرين

س  - 1 - 2ألف

السكان املولودون يف الخارج حسب الحالة الزواجية والعمر والجنس

س  - 2 - 2ألف

السكان املولودون يف الخارج البالغون من العمر  ...سنة أو أكثر حسب
حالة النشاط الحالية (أو املعتادة) وحسب العمر والجنس

س  - 3 - 2ألف

السكان املولودون يف الخارج البالغون من العمر  ...سنة أو أكثر حسب
التحصيل التعليمي وحسب العمر والجنس

المجموعة - 3

جداول خصائص األسر المعيشية واألسر العائلية

س  - 1 - 3ألف

السكان يف األرس املعيشية حسب وضع الشخص يف األرسة املعيشية ،وحسب
العمر والجنس ،والسكان نزالء املؤسسات حسب العمر والجنس

س  - 2 - 3ألف

األرس املعيشية والسكان يف األرس املعيشية ،حسب حجم األرسة املعيشية
ونوعها

س  - 3 - 3ألف

األرس املعيشية املتعددة األفراد والسكان يف تلك األرس ،حسب نوع األرسة
املعيشية وحجمها

س  - 4 - 3ألف

األرس املعيشية والسكان يف األرس املعيشية حسب حجم األرسة املعيشية
وعدد األفراد الذين يقل عمرهم عن  ...سنة

س  - 5 - 3ألف

السكان يف األرس املعيشية تحت سن  18سنة ،حسب العمر والجنس،
وحسب ما إذا كانوا يعيشون مع األبوين أو مع األم وحدها أو مع األب وحده
أو ال يعيشون مع أي من األبوين

س  - 6 - 3ألف

األرس املعيشية والسكان يف األرس املعيشية حسب الجنس وحجم األرسة
املعيشية ونوعها وعدد األفراد فيها البالغني من العمر  60سنة فأكثر

أ

الجداول اإلضافية موسومة بالحرف
“ألف” كجزء من رقم الجدول.
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المجموعة - 4

جداول الخصائص الديمغرافية واالجتماعية

س  - 1 - 4ألف

السكان ،حسب الديانة والعمر والجنس

س  - 2 - 4ألف

السكان حسب اللغة (اللغة األم أو اللغة املعتادة أو القدرة عىل التحدث بلغة
أو أكثر) ،وحسب العمر والجنس

س  - 3 - 4ألف

السكان حسب الفئة اإلثنية وحسب العمر والجنس

المجموعة - 5

جداول الخصوبة والوفيات

س  - 1 - 5ألف

اإلناث من السكان من سن  10سنوات فأكثر يف زواجهن أو اقرتانهن األول،
أو الالئي لم يتزوجن إالّ مرة واحدة ،حسب طول مدة الزواج أو االقرتان
مقسمة إىل فئات من خمس سنوات ،وعدد األطفال املولودين أحياء حتى
تاريخ التعداد حسب الجنس

س  - 2 - 5ألف

اإلناث من السكان ،حسب العمر عند أول والدة وحسب العمر الحايل ومحل
اإلقامة

س  - 3 - 5ألف

العمر الوسيط عند أول والدة ،حسب العمر الحايل للمرأة ومحل اإلقامة
والتحصيل التعليمي

س  - 4 - 5ألف

األمهات من عمر  10سنوات فأكثر الالتي لديهن طفل واحد عىل األقل يبلغ
من العمر أقل من  15سنة ويعيش يف نفس األرسة املعيشية ،حسب عمر األم
وحسب جنس األطفال وأعمارهم

س  - 5 - 5ألف

اإلناث من السكان من عمر  ...إىل  49سنة حسب العمر ،وعدد الوالدات
األحياء حسب جنس املولود أثناء االثني عرش شهرا ً السابقة عىل التعداد،
وحسب التحصيل التعليمي

س  - 6 - 5ألف

السكان الذين لهم أمهات أحياء (أو أموات) حسب العمر

المجموعة - 6

جداول الخصائص التعليمية

س  - 1 - 6ألف

السكان الذين أتموا بنجاح دورة دراسية من املستوى الثالث التعليمي،
حسب املؤهالت الدراسية والعمر والجنس

س  - 2 - 6ألف

السكان من سن  15سنة فأكثر حسب املجال التعليمي والعمر والجنس

المجموعة - 7

جداول الخصائص االقتصادية

س  - 1 - 7ألف

السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط ،والحالة الوظيفية
الرئيسية ،ومحل العمل واملهنة الرئيسية ،والجنس
السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط ،والقطاع املؤسيس

س  - 2 - 7ألف
س  - 3 - 7ألف
س  - 4 - 7ألف

للعمالة ،والصناعة الرئيسية ،والجنس
السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط ،واملهنة الرئيسية،

والتحصيل التعليمي ،والعمر ،والجنس
السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط ،والصناعة
الرئيسية ،والتحصيل التعليمي ،والعمر ،والجنس

المرفق الرابع  -جداول إضافية لتعدادات السكان

س  - 5 - 7ألف
س  - 6 - 7ألف
س  - 7 - 7ألف
س  - 8 - 7ألف
س  - 9 - 7ألف

السكان الناشطون عادة حسب حالة النشاط ،والجنس ،والحالة الوظيفية
الرئيسية ،وعدد أسابيع العمل يف جميع املهن أثناء السنة األخرية
السكان املشتغلون حاليا ً حسب الحالة الوظيفية الرئيسية والجنس وعدد
ساعات العمل يف جميع املهن خالل األسبوع األخري
السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط ،واملهنة الرئيسية،

والحالة الزواجية ،والعمر ،والجنس
السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط ،والحالة الوظيفية

الرئيسية ،والحالة الزواجية ،والعمر ،والجنس
السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) يف القطاع غري الرسمي ،حسب حالة

النشـاط ،والحالـة الوظيفيـة الرئيسـية ،ومحـل العمل واملهنة الرئيسية،
والجنس

س  - 10 - 7ألف السكان الناشطون عادة حسب الدخل الشهري أو السنوي واملهنة الرئيسية
والجنس
س  - 11 - 7ألف األرس املعيشية والسكان يف األرس املعيشية حسب الدخل السنوي وحجم
األرسة املعيشة
س  - 12 - 7ألف السكان غري الناشطني حاليا ً (أي أنهم ليسوا يف القوة العاملة) حسب السبب
الرئييس يف عدم النشاط ،والعمر ،والجنس
س  - 13 - 7ألف أرباب األرس املعيشية أو األشخاص اآلخرون املرجع فيها ،البالغون من
العمر  ...سنة أو أكثر ،حسب حالة النشاط االقتصادي ،والعمر ،والجنس
س  - 14 - 7ألف األرس املعيشية والسكان يف األرس املعيشية حسب حجم األرسة املعيشية
وعدد األفراد املشتغلني فيها حاليا ً (أو عادة)
س  - 15 - 7ألف األرس املعيشية ،حسب الحجم وعدد األشخاص العاطلني فيها حاليا ً (أو
عادة) واألطفال املعالني تحت سن  15سنة يف األرسة املعيشية

س  - 16 - 7ألف أرباب األرس املعيشية أو األشخاص اآلخرون املرجع فيها ،الناشطون حاليا ً
(أو عادة) ،البالغون من العمر  ...سنة فأكثر حسب حالة النشاط والحالة
الوظيفية الرئيسية ،والصناعة الرئيسية ،والجنس
المجموعة - 8

جداول خصائص العجز

س  - 1 - 8ألف

مجموع السكان حسب حالة العجز ،وما إذا كانوا يعيشون يف أرس معيشية
أو مؤسسات ،وحسب العمر والجنس

س  - 2 - 8ألف

األرس املعيشية التي بها شخص معاق أو أكثر ،حسب نوع األرسة املعيشية
وحجمها

س  - 3 - 8ألف

مجموع السكان من سن  15سنة فأكثر حسب حالة العجز ،والحالة
الزواجية والعمر والجنس

س  - 4 - 8ألف

السكان من سن  5سنوات إىل  29سنة حسب حالة العجز واالنتظام يف
الدراسة والعمر والجنس
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المجموعة - 1

جداول الخصائص الجغرافية والهجرة الداخلية

س  - 1 - 1ألف  -السكان أبناء البلد حسب التقسيم المدني الرئيسي لمحل الميالد ،وحسب العمر والجنس
التقسيم الجغرايف والجنس والتقسيم املدني الرئييس
ملحل امليالد

كال الجنسين
البلد بكامله
*
التقسيم المدني الرئيسي ألف 1
*
التقسيم المدني الرئيسي باء
*
التقسيم المدني الرئيسي جيم
.
.
.
*
التقسيم المدني الرئيسي ضاد
التقسيم المدني الرئيسي غير مذكور
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

*

اسم التقسيم املدني الرئييس.

العمر بالسنوات
جميع األعمار أقل من سنة 4 - 1

 100 99 - 95 . . . 19 - 15 14 - 10 9 - 5فأكثر غري مذكور

السكان المشمولون :جميع األشخاص المولودين في البلد
التصنيفات:
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ،مع التمييز بني الحرض
والريف يف ‘ ’1و‘’2
(ب) التقسيم املدني الرئييس ملحل امليالد :كل تقسيم مدني رئييس يف البلد ،غري مذكور
(ج) العمر :جميع األعمار ،أقل من سنة 4 - 1 ،سنوات 9 - 5 ،سنوات 14 - 10 ،سنة- 15 ،
 19سنة 24 - 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة 34 - 30 ،سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة،
 49 - 45سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة 64 - 60 ،سنة 69 - 65 ،سنة74 - 70 ،
سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 89 - 85 ،سنة 94 - 90 ،سنة 99 - 95 ،سنة100 ،
سنة فأكثر ،غري مذكور
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
مالحظة:
تفيد بيانات جميع األشخاص املولودين يف البلد يف دراسات الهجرة الداخلية فيما يتعلق بوضع
مؤرشات لحجم الهجرة إىل األجزاء الرئيسية يف البلد ومنها ،عالوة عىل أصل املهاجرين .ورغم
بعض العيوب املهمة يف هذه البيانات فإنها تفيد يف البلدان التي ال توجد فيها معلومات أخرى
عن الهجرة الداخلية ،ولذلك يوىص بجمع هذه املعلومات يف تلك البلدان .أما العيوب فمنها عدم
التعرف إما عىل مدة اإلقامة أو عىل محل اإلقامة السابق أو عدم القدرة عىل تقديم معلومات
تفصيلية كافية عن الهجرة الداخلية ،وهي معلومات يحتاجها البلد ،خاصة املعلومات عن الهجرة
إىل املدن الكبرية وهي أهم أنواع الهجرة الداخلية يف كثري من البلدان .كما أن هذه املعلومات قد
يعيبها أن كثريا ً من األشخاص املولودين بالخارج يصبحون من املهاجرين داخليا ً بعد إقامتهم يف
البلد يف البداية.

المرفق الرابع  -جداول إضافية لتعدادات السكان

املجموعة - 2

345

جداول الهجرة الدولية وعدد املهاجرين

س  - 1 - 2ألف  -السكان المولدون في الخارج ،حسب الحالة الزواجية والعمر والجنس
العمر بالسنوات
الجنس والحالة الزواجية

كال الجنسين
المجموع
أعزب (لم يسبق له الزواج)
متزوج
أرمل
مطلّق
منفصل
غير مذكور
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

جميع األعمار

أقل من  15سنة

19 - 15

24 - 20

29 - 25

...

99 - 95

 100فأكثر

غري مذكور

السكان المشمولون :جميع األشخاص المولودين بالخارج الموجودين في البلد ألكثر من سنة
التصنيفات

(أ) الحالة الزواجية :أعزب (لم يسبق له الزواج) ،متزوج ،أرمل ،مطلّق ،منفصل ،غري مذكورة
(ب) العمر :جميع األعمار أقل من  15سنة 19 - 15 ،سنة 24 - 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة 34 - 30 ،سنة،
 39 - 35سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة 64 - 60 ،سنة69 - 65 ،
سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 89 - 85 ،سنة 94 - 90 ،سنة 99 - 95 ،سنة،
 100سنة فأكثر ،العمر غري مذكور
(ج) الجنس كال الجنسني ذكور ،إناث
مالحظة:
يفيد الجدول يف دراسة الحالة الزواجية للسكان املولودين بالخارج واالختالفات حسب بلد املولد .ويالحظ أن
أغلب املهاجرين هم من الرجال والنساء غري املتزوجني .ويمكن من هذا الجدول استقاء معلومات عن نمط
الهجرة ،خاصة الهجرة العائلية .وهذا الجدول هو األساس لتقييم آثار الهجرة عىل توزيع مجموع السكان
حسب العمر والجنس وإسقاطاتها .ويمكن االستفادة من بيانات الجدول يف تقدير مدى تكوّن األرس العائلية
واألرس املعيشية بني السكان املولودين يف الخارج من أجل تقدير أثر الهجرة عىل االحتياجات من املساكن
والطلب عىل مختلف السلع والخدمات األرسية .ويمكن إنشاء تصنيفات تقاطعية حسب بلد امليالد إذا كان عدد
السكان املولودين يف الخارج كبريا ً ومتنوعا ً من حيث البلد األصيل.
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س  - 2 - 2ألف  -السكان المولودون في الخارج البالغون من العمر  * ...سنة أو أكثر حسب حالة النشاط الحالية (أو
المعتادة) وحسب العمر والجنس
ناشطون اقتصاديا ً

الجنس والعمر (بالسنوات)

كال الجنسين
جميع األعمار
**
أقل من  15سنة
19 - 15
24 - 20
29 - 25
34 - 30
39 - 35
44 - 40
49 - 45
54 - 50
59 - 55
64 - 60
69 - 65
74 - 70
79 - 75
84 - 80
89 - 85
94 - 90
99 - 95
 100سنة فأكثر
غير مذكور
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

السكان املولودون يف الخارج
من عمر  * ...سنة أو أكثر

عاطلون
مشتغلون

املجموع

يبحثون عن عمل ألول مرة غري ناشطني اقتصاديا ً

غري مذكور

السكان المشمولون :جميع السكان المولودين في الخارج ،الموجودين في البلد لمدة سنة أو أكثر ،من عمر
الحد األدنى للسن المقرر في البلد من أجل عد السكان الناشطين اقتصاديا ً أو أكثر
التصنيفات:
(أ) حالة النشاط الحالية (أو املعتادة) :مشتغل ،عاطل (املجموع واألشخاص الباحثون عن عمل ألول مرة)،
غري ناشط اقتصادياً ،غري مذكورة.
(ب) العمر :جميع األعمار ،أقل من  15سنة 19 - 15 ،سنة 24 - 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة34 - 30 ،
سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة 64 - 60 ،سنة،
 69 - 65سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 89 - 85 ،سنة 94 - 90 ،سنة- 95 ،
 99سنة 100 ،سنة فأكثر ،العمر غري مذكور.
(ج) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
مالحظة:
توفر هذه البيانات معلومات عن تأثري السكان املولودين يف الخارج عىل سوق العمل يف البلد املستقبل للهجرة.
وتفيد معدالت املشاركة يف سوق العمل لكل عمر وحسب الجنس ،بشكل خاص ،يف عمل إسقاطات القوى
العاملة يف البلدان التي تحدث فيها هجرة عىل نطاق واسع .وتفيد املقارنة مع نمط النشاط االقتصادي
للسكان املقيمني يف إعطاء معلومات من أجل تحديد الصلة بني سياسة الهجرة والتغريات يف ظروف سوق
العمل التي من شأنها أن تثري مشاكل من ناحية تأقلُم املهاجرين .وبمقارنة معدالت البطالة للسكان املولودين
يف الخارج مع السكان املقيمني يمكن املساعدة يف تخطيط برامج التعليم املهني والتدريب الالزمة.

*

الحد األدنى للسن املقرر يف البلد لعد السكان الناشطني اقتصادياً.

**

فئة أقل من  15سنة ينبغي أن تشمل جميع األعمار ما بني الحد األدنى للسن املقرر يف البلد لتوجيه أسئلة عن النشاط االقتصادي و  14سنة ،إذا كان الحد األدنى
للسن أقل من  15سنة.
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س  - 3 - 2ألف  -السكان المولودون في الخارج البالغون من العمر  * ...سنة أو أكثر حسب التحصيل التعليمي وحسب
العمر والجنس
السكان املولدون يف
الخارج من عمر ...
سنة أو أكثر

العمر بالسنوات

*

الجنس والتحصيل التعليمي

كال الجنسين
المجموع
لم يلتحق بمدرسة
مرحلة التعليم االبتدائي:
بدأها ولم يكملها
أكملها
غير مذكور
مرحلة التعليم الثانوي:
بدأ المرحلة األولى ولم
يكملها
أكمل المرحلة األولى
بدأ المرحلة الثانية ولم
يكملها
أكمل المرحلة الثانية
غير مذكور
المستوى الثالث من التعليم:
لم يكمل المرحلة األولى
**
أكمل المرحلة األولى
غير مذكور
المستوى غير مذكور
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

9 -* ...

 100 99 - 95 . . . 34 - 25 24 - 20 19 - 15 14 - 10فأكثر غري مذكور

السكان المشمولون :جميع األشخاص المولودين في الخارج الموجودين في البلد لمدة سنة أو أكثر الذين
هم في السن المعتادة للدخول إلى المدرسة أو أكثر
التصنيفات:
(أ) التحصيل التعليمي :لم يلتحق بمدرسة ،مرحلة التعليم االبتدائي :بدأها ولم يكملها ،أكمل مرحلة التعليم
االبتدائي ،غري مذكور؛ مرحلة التعليم الثانوي – املرحلة األوىل ،بدأها ولم يكملها ،أكمل املرحلة األوىل؛
التعليم الثانوي  -املرحلة الثانية :بدأها ولم يكملها ،أكمل املرحلة الثانية ،غري مذكور؛ املستوى التعليمي
الثالث :املرحلة األوىل (التصنيف الدويل املوحد للتعليم (اليونسكو ،الفئة  :))5بدأها ولم يكملها؛ أكمل
املرحلة األوىل بغض النظر عن أي تعليم يف املرحلة الثانية من املستوى الثالث (تصنيف اليونسكو الفئة
 ،)6غري مذكور ،املستوى غري مذكور
(ب) العمر ... :إىل  9سنوات 14 - 10 ،سنة 19 - 15 ،سنة 24 - 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة 34 - 30 ،سنة،
 39 - 35سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة 64 - 60 ،سنة69 - 65 ،
سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 89 - 85 ،سنة 94 - 90 ،سنة 99 - 95 ،سنة،
 100سنة فأكثر ،العمر غري مذكور.
(ج) الجنس كال الجنسني ،ذكور ،إناث
مالحظة:
توفر هذه البيانات املعلومات املطلوبة لتقدير املستوى التعليمي للسكان املولودين يف الخارج وأثر ذلك
عىل التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البلد .وتوفر هذه البيانات مالمح ملقارنة املستوى التعليمي الحايل
للمهاجرين الجدد مع مجموع السكان يف البلد .وهذه املقارنات مفيدة يف تحديد سياسة الهجرة ،مع مراعاة
احتياجات مختلف األنشطة االقتصادية لألشخاص املتعلمني .ويفيد امللمح التعليمي حسب العمر ،الذي يستقى
من الجدول ،يف تقدير الفوارق يف التحصيل التعليمي بني جيل الشباب والجيل األكرب من املهاجرين ،وهو ما
يمكن أن يعطي فكرة عن االتجاهات الزمنية يف التحصيل التعليمي .وهذه املالمح مفيدة يف وضع الربامج
والسياسات التعليمية.

*

الحد األدنى للسن هو السن املعتادة للدخول إىل املدرسة.

**

بغض النظر عن أي تعليم يف املستوى الثالث :مرحلة ثانية.
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المجموعة - 3

جداول خصائص األسر المعيشية واألسر العائلية

س  - 1 - 3ألف  -السكان في األسر المعيشية حسب وضع الشخص في األسرة المعيشية ،وحسب العمر والجنس،
*
والسكان نزالء المؤسسات حسب العمر والجنس
الجنس والعمر (بالسنوات)
كال الجنسني
التقسيم الجغرايف ،والوضع يف األرسة املعيشية،
ونزالء املؤسسات

مجموع السكان
وضع الشخص في األسرة المعيشية
التي تشتمل على أسرة نواة
واحدة على األقل
زوج
زوجة
أم وحيدة
أب وحيد
طفل يعيش مع كال األبوين
طفل يعيش مع أم وحيدة
طفل يعيش مع أب وحيد
ليس من أفراد األسرة النواة
يعيش مع قريب (أقارب)
يعيش مع شخص غير قريب
(أشخاص غير قريبين)
فرد في أسرة معيشية ليس فيها
أسرة نواة
يعيش بمفرده
يعيش مع آخرين
يعيش مع أخ أو أخت (أو إخوة)
يعيش مع قريب آخر (أو أقارب
آخرين)
يعيش مع شخص غير قريب أو
(أشخاص غير قريبين)
نزالء المؤسسات
*

املجموع

صفر 4 -

9-5

...

 100فأكثر غري مذكور

ذكور

إناث

(كما يف
“كال الجنسني”)

(كما يف
“كال الجنسني”)

السكان المشمولون :جميع السكان
التصنيفات:
(أ)
(ب)

(ج)
(د)
(هـ)

التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي،
‘ ’4كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
حالة األرسة املعيشية )1( :أشخاص يف أرسة معيشية فيها أرسة نواة واحدة عىل األقل :زوج،
زوجة ،أم وحيدة ،أب وحيد ،طفل يعيش مع أبويه ،طفل يعيش مع أم وحيدة ،طفل يعيش مع
أب وحيد ،ليس فردا ً يف أرسة نواة ،مع تمييز الذين يعيشون مع قريب أو أقارب والذين يعيشون
مع غري األقرباء ( )2أشخاص يف أرسة معيشية ليس بها أرسة نواة :يعيش بمفرده ،يعيش مع
آخرين مع تمييز الذين يعيشون مع أخ (إخوة) يعيش مع أقرباء آخرين ،يعيش مع غري أقرباء
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
العمر:صفر  4 -سنوات9 - 5 ،سنوات ،... ،فئات عمرية من  5سنوات حتى  99 - 95سنة100 ،
سنة فأكثر ،غري مذكور
نزالء املؤسسات :العدد الكيل

مالحظة:
يقدم هذا الجدول معلومات عن املدى الذي يعيش فيه األفراد مع أقارب ومع غري األقارب .ويفيد
التصنيف حسب العمر يف دراسة فئات معينة من السكان مثل األطفال املعالني والشباب وكبار السن،
ويفيد التفصيل حسب الجنس يف إبراز النواحي الجنسانية.

يمكن إعداد هذا الجدول أيضا ً حسب الوضع يف األرسة العائلية ،وكذلك حسب الحالة الزواجية.
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س  - 2 - 3ألف  -األسر المعيشية والسكان في األسر المعيشية ،حسب حجم األسرة المعيشية ونوعها
نوع األرسة املعيشية
أرسة نواة

التقسيم الجغرايف وحجم األرسة
املعيشية

املجموع
أرسة معيشية
تتكون من فرد األرس
األرس
املعيشية
السكان
املعيشية
واحد

السكان

أرسة ممتدة
األرس
املعيشية

السكان

أرسة مركبة
األرس
املعيشية

السكان

غري معروف
األرس
املعيشية

السكان

جميع األسر المعيشية
أسر معيشية تتكون من:
شخص واحد
شخصين
 3أشخاص
 4أشخاص
 5أشخاص
 6أشخاص
 7أشخاص
 8أشخاص
 9أشخاص
 10أشخاص أو أكثر
غير مذكور

السكان المشمولون :جميع أفراد األسر المعيشية
التصنيفات:

(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة
رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) حجم األرسة املعيشية :شخص واحد ،شخصني 3 ،أشخاص 4 ،أشخاص 5 ،أشخاص 6 ،أشخاص7 ،
أشخاص 8 ،أشخاص 9 ،أشخاص 10 ،أشخاص أو أكثر ،غري مذكور؛ وبشكل منفصل :عدد األرس املعيشية
من كل حجم ،ومجموع السكان حسب حجم األرسة املعيشية
(ج) نوع األرسة املعيشية :أرسة معيشية تتكون من شخص واحد ،أرسة نواة ،أرسة معيشية ممتدة ،أرسة معيشية
مركبة ،غري معروف ،وبشكل منفصل :عدد األرس املعيشية من كل نوع ومجموع السكان حسب نوع األرسة
املعيشية
مالحظة:

يراعى يف تفاصيل تكوين األرس املعيشية عدد األرس النواة وكذلك أفراد األرسة املعيشية الذين هم ليسوا أفرادا ً يف
األرسة النواة .ثم إن هذه التفاصيل تبني العالقة بني أفراد األرسة النواة يف األرس املعيشية املتعددة األرس النواة (إن
وجدت) وبني أي أرسة من األرس النواة وسائر أفراد األرسة املعيشية .وهذه املعلومات مفيدة يف الدراسة املتعمقة
للهيكل الديمغرايف واالجتماعي لألرسة املعيشية ،وهي دراسات رضورية من أجل وضع تدابري تهدف إىل تحسني
ظروف حياة األرسة.
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س  - 3 - 3ألف  -األسر المعيشية المتعددة األفراد والسكان في تلك األسر ،حسب نوع األسرة المعيشية وحجمها
املجموع

التقسيم الجغرايف ونوع األرسة
املعيشية

األرس
املعيشية
املتعددة
األفراد

السكان
يف األرس
املعيشية
املتعددة
األفراد

األرس املعيشية والسكان يف األرس املعيشية املكونة من
فردين
األرس
املعيشية السكان

 3أفراد
األرس
املعيشية

...

السكان . . . . . .

 10أفراد أو أكثر
األرس
املعيشية

السكان

غري مذكور
األرس
املعيشية

السكان

جميع األسر المعيشية
األسر النواة
األسر المعيشية الممتدة
أسرة نواة واحدة وأقارب
أسرتان نواة أو أكثر بينهما
قرابة مع عدم وجود أفراد
آخرين
أسرتان نواة أو أكثر بينهما
قرابة مع أقارب آخرين
أشخاص من ذوي القربى
دون وجود أسرة نواة
أسرة معيشية مركبة
أسرة نواة واحدة وأفراد من
ذوي القربى ومن غير
ذوي القربى
أسرتان نواة بينهما قرابة
أو أكثر وأشخاص أقرباء
وغير أقرباء
أسرتان نواة بينهما قرابة أو
أكثر وأفراد غير أقرباء
أسرتان نواة ليس بينهما
قرابة أو أكثر مع وجود
أو عدم وجود أفراد
آخرين
أشخاص تربطهم أواصر
قربى دون وجود أسرة
نواة وأشخاص غير
أقرباء
أشخاص ال تربطهم أواصر
قربى
غير معروف

السكان المشمولون :جميع أفراد األسر المعيشية المتعددة األفراد
التصنيفات:

(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة
رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع األرسة املعيشية :أرسة معيشية نواة ،أرسة معيشية ممتدة تتكون من ‘ ’1أرسة نواة واحدة وأقارب،
‘ ’2أرستني نواة أو أكثر بينهما قرابة مع عدم وجود أفراد آخرين ’3‘ ،أرستني نواة بينهما قرابة أو أكثر مع
وجود أقارب آخرين ’4‘ ،أشخاص من ذوي القربى دون وجود أرسة نواة؛ أرسة معيشية مركبة تتكون من
‘ ’1أرسة نواة واحدة وأفراد من ذوي القربى وغري ذوي القربى ’2‘ ،أسرة نواة واحدة وأفراد من غير ذوي
القربى ’3‘ ،أرستني نواة بينهما قرابة أو أكثر وأشخاص أقرباء وغري أقرباء ’4‘ ،أرستني نواة بينهما قرابة ،أو
أكثر وأشخاص غري أقرباء ’5‘ ،أرستني نواة ليس بينهما قرابة ،أو أكثر ،مع وجود أو عدم وجود أفراد آخرين،
‘ ’6أشخاص تربطهم أوارص قربى دون وجود أرسة نواة ،وأشخاص غري أقرباء ’7‘ ،أشخاص ال تربطهم
أوارص قربى ،غري معروف
(ج) حجم األرسة املعيشية :فردان 3 ،أفراد 4 ،أفراد 5 ،أفراد 6 ،أفراد 7 ،أفراد 8 ،أفراد 9 ،أفراد 10 ،أفراد أو أكثر؛
غري مذكور؛ وبشكل منفصل ،عدد األرس املعيشية من كل حجم ومجموع السكان حسب حجم األرسة املعيشية
مالحظة:
يقدم هذا الجدول تفاصيل عن تكوين األرس املعيشية ،يراعى فيه عدد األرس النواة وكذلك أفراد األرسة املعيشية
الذين ليسوا أفرادا ً يف األرسة النواة .ويوضح الجدول العالقة ،إن وجدت ،بني األرسة النواة يف األرسة املعيشية املتعددة
األرس النواة وبني أي أرسة نواة أخرى واألفراد اآلخرين يف األرسة املعيشية .ويعطي الجدول فكرة كاملة عن تركيب
األرس املعيشية .وهذه املعلومات مفيدة بشكل خاص للبلدان التي توجد فيها هياكل معقدة لألرس املعيشية ،ومن ثم
فهو مفيد إلجراء دراسة متعمقة للهيكل الديمغرايف واالجتماعي لألرس املعيشية.
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س  - 4 - 3ألف  -األسر المعيشية والسكان في األسر المعيشية حسب حجم األسرة المعيشية وعدد األفراد فيها الذين
*
يقل عمرهم عن  ...سنة
األرس املعيشية بحسب عدد األطفال فيها

املجموع
صفر
التقسيم الجغرايف وحجم
األرسة املعيشية

األرس
األرس
املعيشية السكان املعيشية السكان

طفل واحد
األرس
املعيشية

...

السكان . . . . . .

 4أطفال
األرس
املعيشية

 5أطفال أو أكثر

األرس
السكان املعيشية السكان

غري مذكور
األرس
املعيشية

السكان

جميـع األسـر
المعيشية
أسر معيشية
تتكون من:
فرد واحد
فردين
 3أفراد
 4أفراد
 5أفراد
 6أفراد
 7أفراد
 8أفراد
 9أفراد
 10أفراد أو
أكثر
غير مذكور
*

السكان المشمولون :جميع أفراد األسر المعيشية المتعددة األفراد
التصنيفات:
ّ
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلة رئيسية،
مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) حجم األرسة املعيشية :فرد واحد ،فردان 3 ،أفراد 4 ،أفراد 5 ،أفراد 6 ،أفراد 7 ،أفراد 8 ،أفراد 9 ،أفراد 10 ،أفراد
فأكثر ،غري مذكور؛ وبشكل منفصل عدد األرس املعيشية من كل حجم ومجموع السكان حسب حجم األرس املعيشية
(ج) عدد األطفال :صفر 5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،أو أكثر ،غري مذكور؛ وبشكل منفصل عدد األرس املعيشية حسب عدد األطفال
ومجموع السكان حسب عدد األطفال يف األرسة املعيشية
مالحظة:
يتصل هذا الجدول بجميع أفراد األرس املعيشية ،ثم تفصل البيانات حسب التقسيم الجغرايف .ويمكن أن يكون تكملة
للجداول الخاصة بالخصائص االقتصادية عن طريق بيان عدد األفراد الناشطني اقتصاديا ً وعدد أفراد األرسة املعيشية تحت
السن التي يعترب فيها الشخص ناشطا ً اقتصادياً .ومن واقع هذه البيانات يمكن حساب نسبة األفراد يف األرسة املعيشية
الناشطني إىل األفراد غري الناشطني يف سن العمل ،ويمكن حساب نسبة األفراد الناشطني إىل األفراد دون سن العمل ،بشكل
منفصل ،حسب حجم األرسة املعيشية .وتفيد البيانات املتعلقة بعدد األطفال دون سن العمل ،حسب حجم األرسة املعيشية،
يف التخطيط لتلبية احتياجات األرس املعيشية وتدابري االرتقاء بمستوى األرس املعيشية.

الحد األدنى للسن املقرر يف البلد لع ّد السكان الناشطني اقتصادياً.
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س  - 5 - 3ألف  -السكان في األسر المعيشية تحت سن  18سنة ،حسب العمر والجنس ،وحسب ما إذا كانوا يعيشون مع
األبوين أو مع األم وحدها أو مع األب وحده أو ال يعيشون مع أي من األبوين
السكان أقل من  18سنة ،حسب الذين:
الجنس والعمر * (بالسنوات) املجموع

كال الجنسين
المجموع
صفر  4 -سنوات
 9 - 5سنوات
 14 - 10سنة
 17 - 15سنة
الذكور
المجموع
صفر  4 -سنوات
 9 - 5سنوات
 14 - 10سنة
 17 - 15سنة
اإلناث
المجموع
صفر  4 -سنوات
 9 - 5سنوات
 14 - 10سنة
 17 - 15سنة
*

يعيشون مع كال األبوين

يعيشون مع األم وحدها

يعيشون مع األب وحده

ال يعيشون مع أي من األبوين

غري مذكور

السكان المشمولون :السكان تحت سن  18سنة
التصنيفات:

(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية،
مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) ترتيبات املعيشة :يعيش مع كال األبوين ،يعيش مع األم وحدها ،يعيش مع األب وحده ،ال يعيش مع أي من األبوين،
غري مذكور
(ج) العمر :املجموع ،صفر  4 -سنوات 9 - 5 ،سنوات 14 - 10 ،سنة 17 - 15 ،سنة ،غري مذكور
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
مالحظة:
يقدم هذا الجدول معلومات تفيد يف دراسة مدى معيشة األطفال مع أمهاتهم وآبائهم أو مع أحدهما أو دونهما .وتفيد هذه
املعلومات أيضا ً يف دراسات االهتمام برتبية األطفال ودراسات املسؤولية عن تربية األطفال وكيفية تقاسمها بني األمهات
واآلباء .ويفيد التصنيف حسب العمر وحسب الجنس أيضا ً يف دراسة الفوارق بني األعمار وبني الجنسني يف هذا املوضوع.

يمكن استخدام فئات أخرى من األعمار ،وإذا أمكن يمكن إعداد البيانات حسب كل سنة من سنوات العمر.
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س  - 6 - 3ألف  -األسر المعيشية والسكان في األسر المعيشية حسب الجنس وحجم األسرة المعيشية ونوعها وعدد
األفراد فيها البالغين من العمر  60سنة فأكثر
األرس املعيشية حسب الحجم

املجموع
فرد واحد

2

3

...

 10أفراد أو أكثر

غري مذكور

الجنس ونوع األرسة
األرس
األرس
األرس
األرس
األرس
األرس
األرس
املعيشية وعدد األفراد
من سن  60سنة فأكثر املعيشية السكان املعيشية السكان املعيشية السكان املعيشية السكان املعيشية السكان املعيشية السكان املعيشية السكان

كال الجنسين
المجموع
فرد واحد
صفر
1
نواة
صفر
1
2
+3
ممتدة
صفر
1
2
+3
مركبة
صفر
1
2
+3
ذكور
(كما في “كال
الجنسين”)
إناث
(كما في “كال
الجنسين”)

السكان المشمولون :السكان في األسر المعيشية
التصنيفات:
ّ
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلة رئيسية ،مع
التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) حجم األرسة املعيشية :فرد واحد ،فردان 3 ،أفراد 4 ،أفراد 5 ،أفراد 6 ،أفراد 7 ،أفراد 8 ،أفراد 9 ،أفراد 10 ،أفراد فأكثر،
غري مذكور؛ وبشكل منفصل عدد األرس املعيشية من كل حجم ومجموع السكان حسب حجم األرس املعيشية
(ج) عدد األفراد من سن  60سنة فأكثر :صفر 3 ،2 ،1 ،أو أكثر
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
مالحظة:
البيانات الخاصة برتتيبات املعيشة لكبار السن ،وهم فئة سكانية محددة ،مهمة لتقدير مدى استقرارهم من حيث من يعيشون
معهم .وتوفر هذه الجداول مادة لدراسة توزيع كبار السن حسب حجم األرسة املعيشية ونوعها ،مع اإلشارة بصفة خاصة إىل
الذين يعيشون وحدهم ،ويمكن االستفادة من هذه البيانات يف تقدير مدى وجود أشخاص آخرين يف األرس املعيشية لرعاية
الكبار.
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المجموعة - 4

جداول الخصائص الديمغرافية واالجتماعية

س  - 1 - 4ألف  -السكان ،حسب الديانة وحسب العمر والجنس
العمر بالسنوات
التقسيم الجغرايف والجنس والديانة

جميع األعمار

أقل من  5سنوات

9-5

14 - 10

...

99 - 95

 100فأكثر

غري مذكور

كال الجنسين
المجموع
كل ديانة ذات أهمية في البلد
(وطائفة إذا كان ذلك
مطلوباً)
مجموع اآلخرين
بال دين
غير مذكور
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

السكان المشمولون :مجموع السكان
التصنيفات:
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي،
‘ ’4كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) الديانة :كل األديان (والطوائف إذا كان ذلك مرغوباً) ذات األهمية يف البلد ،جميع اآلخرين ،بال دين،
غري مذكور
(ج) العمر :جميع األعمار أقل من  5سنوات 9 - 5 ،سنوات  . . .فئات عمرية من  5سنوات حتى - 95
 99سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
مالحظة:
توفر املعلومات عن الحجم النسبي والتوزيع حسب العمر والجنس ألتباع الديانات املختلفة يف البلد
معلومات عن البلدان التي توجد فيها اختالفات دينية كبرية بني السكان .وتفيد هذه املعلومات يف إجراء
مزيد من االستقصاء لعوامل الرتابط بني هذه الخصائص وبني مختلف األديان واملعتقدات يف البلد.
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س  - 2 - 4ألف  -السكان ،حسب اللغة (اللغة األم أو اللغة المعتادة أو القدرة على التحدث بلغة واحدة أو أكثر) ،وحسب
العمر والجنس
العمر بالسنوات
التقسيم الجغرايف والجنس واللغة

كال الجنسين
المجموع
كل لغة أو مجموعة لغات،
مطلوب جمع معلومات
منفصلة عن كل منها
جميع اللغات األخرى
غير مذكور
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

جميع األعمار

أقل من  5سنوات

9-5

14 - 10

...

99 - 95

 100فأكثر

غري مذكور

السكان المشمولون :جميع السكان
التصنيفات:

(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل محلّة رئيسية
(ب) اللغة :كل لغة أو مجموعة لغات مطلوب جمع معلومات منفصلة عن كل منها ،جميع اللغات
األخرى ،غري مذكورة
(ج) العمر :جميع األعمار ،أقل من  5سنوات 9 - 5 ،سنوات ... ،فئات عمرية من  5سنوات حتى - 95
 99سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
مالحظة:
البيانات املتعلقة باللغة األم تفيد كمؤرش للطائفة الوطنية و/أو العرقية ،حيث ينعكس وجودها يف لغة األم
التي يتكلمها األفراد قبل أن يذوب هؤالء األفراد يف عادات غالبية سكان البلد بوقت طويل .وتوفر البيانات
عن اللغة املعتادة مقياسا ً للتناسق أو االختالف اللغوي بني السكان .وحني تقرتن هذه البيانات ببيانات
محل امليالد فإنها تفيد بشكل خاص يف دراسة معدالت اندماج السكان املولودين خارج البلد ،ويمكن
أن تكون دليالً عىل وجود حاجة التخاذ إجراءات لتشجيع هذا االندماج .أما املعلومات عن القدرة عىل
التحدث بلغة معينة أو أكثر فتفيد يف مواجهة املشاكل الخاصة باالتصال مع األقليات اللغوية وتعليمهم.
وهذه البيانات مهمة بشكل خاص يف البلدان التي توجد فيها أكثر من لغة رسمية ،ويجب اتخاذ قرارات
فيها بشأن اللغة املستخدمة يف املدارس ويف املراسالت الرسمية وما إىل ذلك .وبيانات الجدول الخاصة
باألشخاص غري القادرين عىل التحدث باللغة الرسمية للبلد ،وفقا ً للغتهم املعتادة ،تفيد بشكل خاص يف
التخطيط إليصال اللغة الرسمية للبلد إىل األقليات اللغوية.
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س  - 3 - 4ألف  -السكان حسب الفئة االثنية وحسب العمر والجنس

*

العمر بالسنوات
التقسيم الجغرايف والجنس والفئة االثنية

كال الجنسين
المجموع
كل فئة اثنية مطلوب جمع
معلومات عنها
جميع الفئات األخرى
غير مذكور
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)
*

جميع األعمار

أقل من  5سنوات

9-5

14 - 10

...

99 - 95

 100فأكثر

غري مذكور

السكان المشمولون :جميع السكان
التصنيفات:
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس
(ب) الفئة االثنية :كل فئة مطلوب جمع بيانات منفصلة عنها ،جميع الفئات األخرى ،غري مذكور
(ج) العمر :جميع األعمار ،أقل من  5سنوات 9 - 5 ،سنوات ،... ،فئات عمرية من  5سنوات حتى - 95
 99سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
مالحظة:

بالنسبة للبلدان غري املتجانسة عرقياً ،يقدم هذا الجدول معلومات أساسية تفيد يف إجراء تقدير كمي
للحجم النسبي ملختلف الفئات العرقية وتوزيعها حسب العمر والجنس .وتعترب هذه البيانات أساسـا ً

إلجراء مزيد من االستقصاء للخصائص األخرى لكل فئة عمرية ،وهي دراسات مطلوبة لتحديد املؤرشات
املتعلقة باالنتماء العرقي ولوضع سياسات تهدف إىل تخفيف الصعاب االجتماعية واالقتصادية التي تؤثر
عىل بعض تلك الفئات.

يمكن إعداد جدول مشابه يبني السكان األصليني ،حسب ظروف كل بلد.

المرفق الرابع  -جداول إضافية لتعدادات السكان
المجموعة - 5
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جداول الخصوبة والوفيات

س  - 1 - 5ألف  -اإلناث من السكان من سن  10سنوات فأكثر في زواجهن أو اقترانهن األول ،أو الالتي لم يتزوجن إالّ
مرة واحدة ،حسب طول مدة الزواج أو االقتران مقسمة إلى فئات من خمس سنوات ،وعدد األطفال
المولودين أحياء حتى تاريخ التعداد حسب الجنس
التقسيم الجغرايف ومدة الزواج أو االقرتان
(بالسنوات)

البلد بكامله
األطفال من كال الجنسين
المجموع
صفر  4 -سنوات
 9 - 5سنوات
 14 - 10سنة
 19 - 15سنة
 24 - 20سنة
 29 - 25سنة
 34 - 30سنة
 35سنة فأكثر
غير مذكور
األطفال الذكور
(الفئات العمرية كالمذكورة أعاله)
األطفال اإلناث
(الفئات العمرية كالمذكورة أعاله)

اإلناث من السكان حسب عدد أطفالهن املولودين أحياء
مجموع عدد اإلناث صفر طفل واحد

2

...

10

11

 12فأكثر

غري مذكور

مجموع عدد األطفال
املولودين أحياء

السكان المشمولون :اإلناث من السكان من سن  10سنوات فأكثر في أول زواج أو اقتران أو الالئي لم
يتزوجن إال مرة واحدة (إذا كان السكان المشمولون مقصورين على اإلناث الالتي تزوجن فقط فيجب ذكر
هذا بوضوح)
التصنيفات:
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني متوسط ،مع
التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) مدة الزواج أو االقرتان :صفر  4 -سنوات 9 - 5 ،سنوات 14 - 10 ،سنة 19 - 15 ،سنة24 - 20 ،
سنة 29 - 25 ،سنة 34 - 30 ،سنة 35 ،سنة فأكثر ،غري مذكورة
(ج) الجنس :كال الجنسني ،األطفال الذكور واإلناث املولودون أحياء
(د) عدد األطفال املولودين أحياء :صفر ،طفل واحد ،طفالن 3 ،أطفال 4 ،أطفال 5 ،أطفال 6 ،أطفال،
 7أطفال 8 ،أطفال 9 ،أطفال 10 ،أطفال 11 ،طفالً 12 ،طفالً فأكثر ،غري مذكور ،وبشكل منفصل
مجموع أعداد األطفال املولودين أحياء حسب مدة الزواج أو االقرتان
مالحظة:
تفيد هذه البيانات يف تقدير معدالت الخصوبة وأنماطها .ويمكن إعداد هذا الجدول يف البلدان التي ثبت من
الخربة فيها وجود إبالغ خاطئ عن العمر بنسبة كبرية يف تعدادات السكان السابقة مما يشوه من تقديرات
الخصوبة والوفيات القائمة عىل أساس عدد األطفال الذين ولدوا أحياء واألطفال الذين ظلوا عىل قيد البقاء
حسب سن األم .ويوفر هذا الجدول بيانات عن النساء يف أول زواج واألرامل واملطلقات واملنفصالت الالئي
تزوجن ملرة واحدة فقط ،وهي بيانات مطلوبة من أجل حساب مقاييس الخصوبة التي ورد ذكرها يف صدد
الجدول املوىص به س  - 1 - 5ص .ويف البلدان التي تكون فيها معظم الوالدات قانونية يفيد هذا الجدول
بشكل خاص يف دراسة اتجاهات الوالدات القانونية ،باالقرتان باملعلومات املستقاة من السجالت املدنية
للمواليد ،وذلك بسبب املعلومات التي يقدمها الجدول عن سنوات التعرض للحمل.
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س  - 2 - 5ألف  -اإلناث من السكان ،حسب العمر عند أول والدة وحسب العمر الحالي ومحل اإلقامة
التقسيم الجغرايف ،والعمر الحايل
(بالسنوات) ،حرض/ريف

اإلناث من السكان حسب العمر (بالسنوات) عند أول والدة
إناث لم يلدن املجموع 17 - 15 14 - 10

19 - 18

21 - 20

 25 24 - 22فأكثر غري مذكور

العمر الوسيط
عند أول والدة

البلد بكامله
 10سنوات فأكثر،
المجموع
 14 - 10سنة
19 - 15

*

*

24 - 20
29 - 25
34 - 30
39 - 35
44 - 40
49 - 45
 50سنة فأكثر
غير مذكور
حضر
(الفئات العمرية كما هي
أعاله)

السكان المشمولون :إناث السكان من سن  10سنوات فأكثر (وإذا كان االستقصاء يقتصر على النساء الالتي
تزوجن فيجب ذكر هذا بوضوح)
التصنيفات:
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس
(ب) محل اإلقامة ’1‘ :حرض ‘ ’2ريف
(ج) العمر عند أول والدة :املجموع 14 - 10 ،سنة 17 - 15 ،سنة 19 - 18 ،سنة 21 - 20 ،سنة 24 - 22 ،سنة،
 25سنة فأكثر ،غري مذكور؛ وبشكل منفصل ،مجموع اإلناث الالئي لهن طفل واحد عىل األقل ومجموع اإلناث
الالئي ليس لديهن أطفال والعمر الوسيط عند أول والدة لكل فئة
(د) العمر الحايل 10 :سنوات فأكثر 14 - 10 ،سنة- 40 ،39 - 35 ،34 - 30 ،29 - 25 ،24 - 20 ،19 - 15 ،
 50 ،49 - 45 ،44سنة فأكثر ،غري مذكور
مالحظة:
بداية فرتة اإلنجاب هي من املحددات الهامة ملعدالت الخصوبة .وتأجيل أول والدة ،بما يعني ارتفاع سن األم عند
الزواج ،يمكن أن يكون إسهاما ً كبريا ً يف االنخفاض العام للخصوبة .ويمكن من هذا الجدول حساب توزيع اإلناث
حسب السن عند أول والدة وحسب الخلفية ،حرضية كانت أم ريفية .ويؤدي التصنيف للحرض والريف إىل دراسة
الفوارق فيما يتعلق ببداية اإلنجاب.

ريف
(الفئات العمرية كما هي
أعاله)
*

قد يكون من غري املمكن حساب العمر الوسيط عند أول والدة ألن أقل من  50يف املائة من اإلناث يف هذه الفئة العمرية قد ال تكون لهن أي والدات يف بداية املرحلة
العمرية املبيّنة.

المرفق الرابع  -جداول إضافية لتعدادات السكان
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س  - 3 - 5ألف  -العمر الوسيط عند أول والدة ،حسب العمر الحالي للمرأة ومحل اإلقامة والتحصيل التعليمي
العمر الوسيط عند أول والدة حسب العمر الحايل لإلناث

التقسيم الجغرايف ومحل اإلقامة
والتحصيل التعليمي

املجموع

14 - 10

*

19 - 15

**

34 - 30 29 - 25 24 - 20

39 - 35

 100 99 - 95فأكثر غري مذكور

البلد بكامله
السكان المشمولون :اإلناث من السكان من سن  10سنوات فأكثر ممن ولدن طفالً حيا ً واحدا ً على األقل (وإذا
كان السكان المشمولون يقتصرون على اإلناث الالتي تزوجن فينبغي ذكر هذا بوضوح)

إقامة في الحضر
إقامة في الريف

التصنيفات:

التحصيل التعليمي
لم تلتحق بمدرسة
مستوى التعليم االبتدائي
بدأته ولم تكمله
أكملت مستوى التعليم
االبتدائي
مستوى التعليم الثانوي

***

بدأت المرحلة األولى ولم
تكملها

(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس
(ب) محل اإلقامة ’1‘ :حرض ’2‘ ،ريف
(ج) التحصيل التعليمي :لم تلتحق بمدرسة ،بدأت املرحلة االبتدائية ولم تكملها ،أكملت املرحلة االبتدائية ،بدأت
املرحلة األوىل من التعليم الثانوي ولم تكملها ،أكملت املرحلة األوىل من التعليم الثانوي ،بدأت املرحلة الثانية
من التعليم الثانوي ولم تكملها ،أكملت املرحلة الثانية من التعليم الثانوي (بغض النظر عن أي تعليم فوق
الثانوي)؛ املستوى غري مذكور
(د) العمر :املجموع 14 - 10 ،سنة 19 - 15 ،سنة 24 - 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة 34 - 30 ،سنة39 - 35 ،
سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة 64 - 60 ،سنة 69 - 65 ،سنة- 70 ،
 74سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 89 - 85 ،سنة 94 - 90 ،سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر،
غري مذكور

أكملت المرحلة األولى

مالحظة:

بدأت المرحلة الثانية ولم
تكملها

سن بدء اإلنجاب هو مؤرش ديمغرايف مهم ،فإذا زاد هذا املؤرش فمن املحتمل أن يكون قد حدث انخفاض يف
الخصوبة .وقد اقرتح العمر الوسيط عند أول والدة ،وهو العمر الذي تكون  50يف املائة من النساء قد وضعت
طفلها األول يف أي فئة من النساء ،من أجل املقارنة حسب خصائص خلفية النساء :حسب الحرض والريف
والتحصيل التعليمي.

أكملت المرحلة الثانية
المستوى غير مذكور
*

قد يكون من غري املمكن حساب العمر الوسيط عند أول والدة ألن أقل من  50يف املائة من اإلناث يف هذه الفئة العمرية قد ال تكون لهن أي والدات يف بداية املرحلة
العمرية املبينة.

**

يمكن عدم حساب العمر الوسيط لهذه الفئة ألن أقل من  50يف املائة من النساء يف هذه الفئة العمرية يمكن أن تكون وضعت طفلها األول يف سن  15سنة.

*** بغض النظر عن أي تعليم من املرحلة الثالثة.
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س  - 4 - 5ألف  -األمهات من عمر  10سنوات فأكثر الالتي لديهن طفل واحد على األقل يبلغ من العمر أقل من  15سنة
ويعيش في نفس األسرة المعيشية ،حسب عمر األم وحسب جنس األطفال وأعمارهم
األطفال حسب العمر (بالسنوات) والجنس
التقسيم الجغرايف وعمر األم (بالسنوات)

البلد بكامله
األطفال من الجنسين
المجموع 10 :سنوات فأكثر
10
11
12
13
14
14 - 10
15
16
17
18
19
19 - 15
20
21
22
23
24
24 - 20
25
26
27
28
29
29 - 25
34 - 30
39 - 35
44 - 40
49 - 45
54 - 50
59 - 55
64 - 60
69 - 65
 70سنة فأكثر
غير مذكور
األطفال الذكور
(الفئات العمرية كالسابق أعاله)
األطفال اإلناث
(الفئات العمرية كالسابق أعاله)

مجموع عدد األمهات املجموع :أقل من  15سنة أقل من سنة

1

2

...

13

14

غري مذكور

*

*

السكان المشمولون :األمهات من سن  10سنوات فأكثر ولديهن طفل واحد على األقل يقل عمره عن 15
سنة يعيش في نفس األسرة المعيشية (وإذا كانت األمهات المشموالت في الجدول قاصرات على األمهات
الالئي تزوجن فينبغي ذكر هذا بوضوح)
التصنيفات
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني متوسط ،مع
التمييز بني نساء الحرض ونساء الريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) أعمار األمهات 10 :سنوات 11 ،سنة 12 ،سنة ،... ،سنوات فردية حتى  29سنة (مع مجاميع فرعية
للفئات  ،14 - 10و  ،19 - 15و  ،24 - 20و  29 - 25سنة) 34 - 30 ،سنة 39 - 35 ،سنة40 ،
  44سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة 64 - 60 ،سنة 69 - 65 ،سنة 70 ،سنةفأكثر ،غري مذكور
(ج) الجنس :األطفال من كال الجنسني ،ذكور ،إناث
(د) أعمار األطفال الذين يعيشون مع أماتهم الطبيعيات :املجموع أقل من  15سنة ،أقل من سنة ،سنة،
سنتان 3 ،سنوات 4 ،سنوات 5 ،سنوات 6 ،سنوات 7 ،سنوات 8 ،سنوات 9 ،سنوات 10 ،سنوات11 ،
سنة 12 ،سنة 13 ،سنة 14 ،سنة ،غري مذكور
مالحظة
هذا الجدول يخص اإلناث من السكان من عمر  10سنوات فأكثر (لكل سنة عمرية من  10إىل  29سنة
ولكل فئة عمرية من خمس سنوات) الالتي لديهن طفل واحد عىل األقل يقل عمره عن  15سنة يعيش يف
نفس األرسة املعيشية (حسب كل سنة من عمر األطفال) ،مع توزيع البيانات حسب التقسيم الجغرايف ومحل
اإلقامة .ويوفر هذا الجدول بيانات من أجل تقدير الخصوبة بطريقة “األوالد من األصالب”.

ينبغي إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ،مع التمييز بني الريف والحرض يف ‘ ’1و‘.’2

المرفق الرابع  -جداول إضافية لتعدادات السكان
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اإلناث من السكان من عمر  ...سنة * إلى  49سنة حسب العمر ،وعدد الوالدات األحياء حسب جنس
المولود أثناء االثني عشر شهرا ً السابقة على التعداد ،وحسب التحصيل التعليمي

التقسيم الجغرايف والعمر (بالسنوات)
والتحصيل التعليمي

البلد بكامله
جميع المستويات التعليمية
المجموع * ... ،سنة فأكثر
أقل من  10سنوات

**

مجموع اإلناث من عمر  * ...سنة
إىل  49سنة

الوالدات األحياء أثناء االثني عرش شهرا ً السابقة عىل التعداد
املجموع

ذكور

إناث

السكان المشمولون :اإلناث من السكان بين الحد األدنى للعمر المعتمد في البلد لجمع المعلومات
بشأن الخصوبة و 49سنة من العمر (وإذا كان السكان المشمولون يقتصرون على اإلناث الالتي
تزوجن فينبغي ذكر ذلك بوضوح)
التصنيفات
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني
متوسط ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) الوالدات الحية حسب الجنس أثناء االثنى عرش شهرا ً السابقة عىل التعداد العدد الكيل :،العدد
الكيل للمواليد الذكور ،العدد الكيل للمواليد اإلناث.
(ج) العمر :املجموع؛ أقل من  10سنوات 14 - 10 ،سنة 19 - 15 ،سنة 24 - 20 ،سنة- 25 ،
 29سنة 34 - 30 ،سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة ،غري مذكور
(د) التحصيل التعليمي :لم تلتحق بمدرسة ،بدأت املرحلة االبتدائية ولم تكملها ،أكملت املرحلة
االبتدائية ،بدأت املرحلة األوىل من التعليم الثانوي ولم تكملها ،أكملت املرحلة األوىل من التعليم
الثانوي ،بدأت املرحلة الثانية من التعليم الثانوي ولم تكملها ،أكملت املرحلة الثانية من
التعليم الثانوي (بغض النظر عن أي تعليم فوق الثانوي)؛ املستوى غري مذكور

14 - 10
19 - 15
24 - 20
29 - 25
34 - 30
39 - 35
44 - 40
49 - 45
غير مذكور

مالحظة:

لم تلتحق بمدرسة
(الفئات العمرية كما هي أعاله)
مستوى التعليم االبتدائي
بدأته ولم تكمله
(الفئات العمرية كما هي أعاله)

يشري الجدول إىل اإلناث من السكان بني الحد األدنى للعمر املعتمد يف البلد لجمع املعلومات بشأن
الخصوبة الحالية و  49سنة من العمر ،موزعات حسب التقسيمات الجغرافية ،وهو يوفر بيانات
ّ
الرضع الحالية
تفيد يف دراسة الفروق يف معدالت الخصوبة الحالية حسب العمر ومعدالت وفيات
حسب التحصيل التعليمي لألم .وهذه املعلومات تعترب إضافة هامة للمعدالت الحيوية ،أو تفيد يف
تقدير تلك املعدالت حني يكون تسجيل املواليد والوفيات غري مكتمل أو غري مناسب.

أتمت مرحلة التعليم االبتدائي
(الفئات العمرية كما هي أعاله)
مرحلة التعليم الثانوي
بدأت المرحلة األولى من التعليم الثانوي
ولكن لم تكملها
***

(الفئات العمرية كما هي أعاله)
أتمت المرحلة األولى من التعليم الثانوي
(الفئات العمرية كما هي أعاله)
بدأت المرحلة الثانية من التعليم الثانوي
ولم تكملها
(الفئات العمرية كما هي أعاله)
أتمت المرحلة الثانية من التعليم الثانوي
(الفئات العمرية كما هي أعاله)
المستوى غير مذكور
(الفئات العمرية كما هي أعاله)
* الحد األدنى للسن املقرر يف البلد ألسئلة التعداد الخاصة بالخصوبة الحالية.
** جميع األعمار بني الحد األدنى للسن املقرر يف البلد ألسئلة التعداد بشأن الخصوبة الحالية و 10سنوات إذا كان الحد األدنى للسن أقل من  10سنوات.
*** بغض النظر عن أي تعليم فوق الثانوي.
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س  - 6 - 5ألف  -السكان الذين لهم أمهات أحياء (أو أموات) حسب العمر
حالة األم الطبيعية
التقسيم الجغرايف والعمر (بالسنوات)

مجموع السكان

حية

ميتة

*

غري مذكورة

البلد بكامله
كال الجنسين
جميع األعمار
أقل من سنة
4-1
9-5

السكان المشمولون :مجموع السكان
التصنيفات:

14 - 10

(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني متوسط ،مع
التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و ‘ ’2و‘’3
(ب) األم عىل قيد الحياة (أو متوفاة) :األم الطبيعية حية ،األم الطبيعية ميتة ،غري مذكور
(ج) الجنس :املجموع ،ذكور ،إناث
(د) العمر :جميع األعمار ،أقل من سنة 4 - 1 ،سنوات 9 - 5 ،سنوات 14 - 10 ،سنة 19 - 15 ،سنة،
 24 - 20سنة 29 - 25 ،سنة 34 - 30 ،سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة،
 54 - 50سنة 59 - 55 ،سنة 64 - 60 ،سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة- 80 ،
 84سنة 89 - 85 ،سنة 94 - 90 ،سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر ،العمر غري مذكور.

49 - 45

مالحظة:

19 - 15
24 - 20
29 - 25
34 - 30
39 - 35
44 - 40
54 - 50
59 - 55
64 - 60

يوفر هذا الجدول بيانات تفيد يف تقدير معدالت وفيات اإلناث الكبار وأنماطها ،خاصة يف البلدان التي ال يوجد
فيها سجالت وفيات أو تكون فيها هذه السجالت ناقصة .ويمكن تمديد الجدول ليشمل تقدير وفيات الذكور
الكبار من البيانات عن حياة اآلباء.

69 - 65
74 - 70
79 - 75
84 - 80
89 - 85
94 - 90
99 - 95
 100سنة فأكثر
غير مذكور
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)
*

ينبغي إعداد الجدول عىل أساس اإلجابات من أكرب األبناء األحياء لألم وبيان ذلك بوضوح.

المرفق الرابع  -جداول إضافية لتعدادات السكان
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جداول الخصائص التعليمية

س  - 1 - 6ألف  -السكان الذين أتموا بنجاح دورة دراسية من المستوى الثالث التعليمي ،حسب المؤهالت الدراسية
والعمر والجنس
التقسيم الجغرايف والجنس واملؤهالت
الدراسية

كال الجنسين
جميع مجاالت الدراسة
(تصنيف الدرجات العلمية
والدبلومات والشهادات وما إليها
حسب المتبع في البلد)
*
عام
*
تدريب المعلمين
*
علم التربية وتدريب المعلمين
*
الفنون الجميلة والتطبيقية
*
الدراسات اإلنسانية
*
الدين وعلم الالهوت
*
العلوم االجتماعية والسلوكية
*
التجارة وإدارة األعمال
إدارة األعمال والبرامج
*
المتصلة بها
*
القانون والتشريع
*
العلوم الطبيعية
*
علوم الرياضيات والحاسوب
*
التشخيص الطبي والعالج
*
علم الطب
المهن والحرف اليدوية
*
والصناعية
*
الهندسة
*
العمارة وتخطيط المدن
الزراعة والغابات والصيد
*
والبحري
االقتصاد المنزلي (العلوم
*
المنزلية)
*
النقل واالتصاالت
*
تجارة الخدمات
*
االتصال الجماهيري والتوثيق
*
مجاالت أخرى
*
غير مذكور
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

*

كما يف “جميع مجاالت الدراسة”.

مجموع السكان الذين
أتموا بنجاح دورة
دراسية يف املستوى
الثالث من التعليم

العمر (بالسنوات)
أقل من 20
سنة

24 - 20

29 - 25

34 - 30

...

 100 99 - 95فأكثر

غري
مذكور

السكان المشمولون :جميع األشخاص الذين أتموا بنجاح دورة دراسية من المستوى الثالث من التعليم
التصنيفات:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

(هـ)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل محلّة رئيسية
املؤهالت التعليمية :أعىل درجة أو دبلوم أو شهادة أو ما إىل ذلك تم الحصول عليها ومجال الدراسة
مجال الدراسة
العمر :أقل من  20سنة 20 ،إىل  24سنة 25 ،إىل  29سنة 34 - 30 ،سنة 39 - 35 ،سنة44 - 40 ،
سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة 64 - 60 ،سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة،
 79 - 75سنة 84 - 80 ،سنة 90 - 85 ،سنة 94 - 91 ،سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري
مذكور
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث

مالحظة:

هذه البيانات تعترب تكملة لبيانات الجدول املوىص به س  1 - 6من حيث إنها تق ِّدم مؤرشا ً هاما ً لطبيعة
املوارد البرشية املاهرة املتاحة يف البلد ،وهي ِّ
تمكن من إعداد تقديرات ملجموع القوة العاملة املاهرة وتدفقاتها
املحتملة يف مختلف امليادين ،ملقارنتها باحتياجات البلد من القوة العاملة املاهرة يف مختلف قطاعات
االقتصاد .وبإضافة جدول مصنَّف حسب املهنة وحسب الصناعة تتوفر إضافة مفيدة للجداول الخاصة
بالخصائص االقتصادية (املجموعة  )7حيث تتيح معلومات عن مدى استخدام مهارات معيَّنة يف الهيكل
االقتصادي.
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س  - 2 - 6ألف  -السكان من سن  15سنة فأكثر حسب المجال التعليمي والعمر والجنس
مجموع السكان من
التقسيم الجغرايف والجنس ومجال الدراسة سن  15سنة فأكثر

العمر (بالسنوات)
19 - 15

24 - 20

29 - 25

...

 100فأكثر غري مذكور

كال الجنسين
المجموع ،جميع مجاالت
الدراسة
برامج الدراسة العامة
التعليم
الدراسات اإلنسانية والفنون
العلوم االجتماعية وإدارة
األعمال والقانون
العلوم
الهندسة والصناعة والتشييد
الزراعة
الصحة والرعاية
الخدمات
غير معروف أو غير مح َّدد
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

السكان المشمولون :جميع السكان من سن  15سنة فأكثر
التصنيفات:
ّ
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل محلة رئيسية ،مع التمييز بني
الحرض والريف يف ‘ ’1و‘’2
(ب) مجال الدراسة :يشري تعبري “مجال الدراسة” إىل “فئات عريضة من التعليم” كما ترد يف أحدث
إصدارات التصنيف الدويل املوحَّ د للتعليم ( .)1997وبالنسبة ملجاالت الدراسة داخل هذه الفئات
العريضة يمكن الرجوع إىل آخر إصدار من التصنيف الدويل املوحَّ د للتعليم الصادر عن اليونسكو
(ج) العمر :املجموع 15 ،سنة فأكثر 19 - 15 ،سنة 20 ، ،إىل  24سنة 25 ،إىل  29سنة 34 - 30 ،سنة،
 39 - 35سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة 64 - 60 ،سنة،
 69 - 65سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 90 - 85 ،سنة 94 - 91 ،سنة- 95 ،
 99سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور (ولكن من  15سنة فأكثر)
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
مالحظة:

توفر البيانات الخاصة بمجال الدراسة مؤرشا ً هاما ً ملجاالت التخصص لدى السكان الراشدين ،وبوجه خاص
املوارد البرشية املؤهلة املتاحة يف البلد .وتوفر هذه البيانات مدخالت لعمل تقديرات وإسقاطات ملجموع
الداخلني الجدد يف سوق العمل من مختلف التخصصات ،وعند املقارنة باملهارات املطلوبة يف مختلف قطاعات
االقتصاد يمكن أن تساعد يف زيادة فعالية السياسات التعليمية والتدريبية وسياسات العمالة من أجل تحقيق
وضع أمثل يف تنمية واستخدام املوارد البرشية .ويمكن االستفادة من البيانات الخاصة بمجاالت الدراسة مع
تصنيفها تقاطعيا ً مع املهن والصناعات يف توفري بيانات قيّمة عن مدى االستفادة من املوارد البرشية املؤهلة
يف مهارات مح َّددة يف اقتصاد البلد.

المرفق الرابع  -جداول إضافية لتعدادات السكان
المجموعة - 7
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جداول الخصائص االقتصادية

س  - 1 - 7ألف  -السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط والحالة الوظيفية الرئيسية ومحل العمل
والمهنة الرئيسية والجنس
الحالة الوظيفية الرئيسية
التقسيم الجغرايف ،وحالة النشاط ،والجنس ،ومحل العمل،
واملهنة الرئيسية

مجموع السكان الناشطين اقتصاديا ً

عضو أرسة عضو يف تعاونية غري مصنفني
يعمل لحسابه
حسب الحالة
منتجني
مستخدم مساهم
الخاص
املجموع رب عمل

كال الجنسين
جميع أماكن العمل
الفئة الفرعية 11
الفئة الثانوية 111
الفئة الثانوية 112
(إلخ).
الفئة الفرعية 21
الفئة الثانوية 211
الفئة الثانوية 212
(إلخ).
...
الفئة الفرعية 91
الفئة الثانوية 911
الفئة الثانية 912
(إلخ).
الفئة الفرعية 01
الفئة الثانوية 011
العمل في المنزل (كما في جميع أماكن العمل)
ليس له مكان عمل ثابت (كما في جميع أماكن العمل)
له مكان عمل ثابت خارج المنزل (كما في جميع أماكن العمل)
غير معروف (كما في جميع أماكن العمل)
ذكور (كما في “كال الجنسين”)
إناث (كما في “كال الجنسين”)
ً
مشتغل (كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصاديا”)

عاطل ،المجموع (كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصادياً”)
عاطل ،سبق له العمل (كما في “مجموع السكان الناشطين
اقتصاديـاً”)

عاطل ،لم يسبق له العمل
كال الجنسين
ذكور
إناث
(من الطبيعي أن تصانيف الحالة المهنية ومحل العمل
والحالة الوظيفية الرئيسية ال تنطبق على هذه الفئة ،فهذه
الفئة مطلوبة فقط كمجموعة للتأكد من اتساق الرقم
الخاص بمجموع األشخاص الناشطين اقتصادياً)
غير مذكور (كما في “عاطل لم يسبق له العمل”)

السكان المشمولون :السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) ممن هم في السن الدنيا
المح َّددة لعد السكان الناشطين اقتصاديا ً أو فوقها
التصنيفات:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)
(و)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل
تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف
‘ ’1و‘ ’2و‘’3
ً
حالة النشاط :مجموع السكان الناشطني اقتصاديا ،مشتغل ،عاطل (مع
التمييز بني من سبق له العمل ومن لم يسبق له العمل) ،غري مذكورة
الحالة الوظيفية :املجموع ،رب عمل ،يعمل لحسابه الخاص ،مستخدم ،عضو
أرسة مساهم ،عضو يف تعاونية منتجني ،أشخاص غري مصنفني حسب الحالة
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
املهنة :وفقا ً آلخر تنقيح للتصنيف الدويل املوحَّ د للمهن ( )1988أو قابالً
للتحويل إليه ،عىل األقل إىل مستوى الفئة الثانوية (أي إىل ثالثة أعداد)
محل العمل :جميع أماكن العمل ،يعمل من املنزل ،ليس له مكان عمل ثابت،
له مكان عمل ثابت خارج املنزل ،غري معروف

مالحظة:
يعطي الجدول فكرة عن طبيعة األعمال التي يتم القيام بها خارج منزل الشخص،
خاصة منازل أصحاب العمل والعاملني لحسابهم الخاص .وتفيد املقارنة بني
الحرض والريف ،أو بني التقسيمات اإلدارية ،يف تحديد األماكن التي تحتاج إىل تنمية
مرافقها سوا ًء من ناحية هياكل األعمال أو املرافق املتصلة بها أو شبكات الطرق.
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س  - 2 - 7ألف  -السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط ،والقطاع المؤسسي للعمالة ،والصناعة
الرئيسية ،والجنس
القطاع املؤسيس للعمالة
التقسيم الجغرايف ،وحالة النشاط ،والجنس ،والصناعة
الرئيسية

جميع القطاعات رشكات غري مالية

رشكات مالية

الحكومة العامة

مؤسسات غري
ربحية

قطاع منزيل

مجموع السكان الناشطين اقتصاديا ً
كال الجنسين
القسم 01
الفئة 011
الفئة 012
(إلخ).
القسم 02

السكان المشمولون :السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) في السن الدنيا المعتمدة لع ّد
السكان الناشطين اقتصاديا ً أو فوقها
التصنيفات:
(أ)

الفئة 021

(ب)

(إلخ).

(ج)

الفئة 022
...
القسم 99
الفئة 990
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)
مشتغل
(كما في “مجموع السكان الناشطين
اقتصادياً”)
عاطل ،المجموع
(كما في “مجموع السكان الناشطين
اقتصادياً”)
عاطل ،سبق له العمل
(كما في “مجموع السكان الناشطين
اقتصادياً”)
عاطل ،لم يسبق له العمل
كال الجنسين
ذكور
إناث

(ال ينطبق التصنيف الصناعي والقطاع المؤسسي
للعمالة على هذه الفئة بطبيعتها وإنما هذه الفئة
مطلوبة فقط كمجموع لضمان االتساق في رقم
مجموع السكان الناشطين اقتصادياً)
غير مذكور
(كما في “عاطل لم يسبق له العمل”)

(د)
(هـ)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني
فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
حالة النشاط :مجموع السكان الناشطني اقتصادياً ،مشتغل عاطل (مع التمييز بني من
سبق له العمل ومن لم يسبق له العمل) ،غري مذكورة
القطاع الصناعي للعمالة :جميع القطاعات ،قطاع الرشكات غري املالية ،قطاع الرشكات
املالية ،قطاع الحكومة العامة ،املؤسسات غري الربحية التي تخدم قطاع األرس ،القطاع
املنزيل
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
الصناعة :حسب التنقيح األخري للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ د لجميع األنشطة
االقتصادية (التنقيح  )3أو قابالً للتحويل إليه ،حتى مستوى الفئة (ثالثة أعداد)

مالحظة:
رُّ
التغيات الهيكلية يف البلد يف ظل مختلف أنواع برامج
يمكن االستفادة من هذا الجدول يف رصد
رُّ
التغيات يف القطاعات الصناعية وكذلك يف الصناعة بوجه عام
التدخل االقتصادي .وتسجَّ ل
والتفاعل فيما بينها ،مع إعداد تقديرات منفصلة للرجال والنساء .وعىل ضوء هذه املعلومات
يمكن تلبية الحاجة إىل أي برامج للتدخل والرتكيز عليها عىل نحو أكثر تخصيصاً.

المرفق الرابع  -جداول إضافية لتعدادات السكان
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السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط والمهنة الرئيسية والتحصيل التعليمي والعمر والجنس
املهنة الرئيسية
الفئة الفرعية 11

التقسيم الجغرايف ،وحالة النشاط ،والجنس ،والتحصيل التعليمي،
والعمر (بالسنوات)

الفئة الثانوية
املجموع

112 111

إلخ.

...

الفئة الفرعية 91
الفئة الثانوية
912 911

إلخ.

القوات املسلحة

مجموع السكان الناشطين اقتصاديا ً

كال الجنسين
جميع المستويات التعليمية
جميع األعمار
*
أقل من  15سنة
19 - 15
24 - 20
...
94 - 90
99 - 95
 100فأكثر
غير مذكور
لم يلتحق بمدرسة (كما في “جميع المستويات التعليمية”)
التصنيف الدولي الموحد للتعليم ،المستوى  :1التعليم االبتدائي
(كما في “جميع المستويات التعليمية”)
التصنيف الدولي الموحد للتعليم ،المستوى  :2المرحلة األولى
من التعليم الثانوي (كما في “جميع المستويات التعليمية”)
التصنيف الدولي الموحد للتعليم ،المستوى  :3المرحلة الثانية
من التعليم الثانوي (كما في “جميع المستويات التعليمية”)
التصنيف الدولي الموحد للتعليم ،المستوى  :4التعليم بعد الثانوي
(كما في “جميع المستويات التعليمية”)
التصنيف الدولي الموحد للتعليم ،المستوى  :5المرحلة األولى من
التعليم العالي (كما في “جميع المستويات التعليمية”)
التصنيف الدولي الموحد للتعليم ،المستوى  :6المرحلة الثانية من
التعليم العالي (كما في “جميع المستويات التعليمية”)
مستوى التعليم غير مذكور (كما في “جميع المستويات التعليمية”)
ذكور (كما في “كال الجنسين”)
إناث (كما في “كال الجنسين”)
ً
مشتغل (كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصاديا”)
ً
عاطل ،المجموع (كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصاديا”)
عاطل سبق له العمل (كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصادياً”)
**
عاطل لم يسبق له العمل
(ال ينطبق التصنيف المهني الوارد أعاله على هذه الفئة بطبيعتها،
فهذه الفئة مطلوبة فقط كمجموع لضمان اتساق الرقم الخاص
بمجموع السكان الناشطين اقتصادياً)
غير مذكور (كما في “عاطل لم يسبق له العمل”)

*

**

السكان المشمولون :السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) في السن
الدنيا المعتمدة لعد السكان الناشطين اقتصاديا ً أو فوقها
التصنيفات:
(أ)
(ب)

(ج)
(د)

(هـ)
(و)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس،
‘ ’3كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني
الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
العمر :جميع األعمار ،أقل من  15سنة 15 ،إىل  19سنة 20 ،إىل
 24سنة 25 ،إىل  29سنة 34 - 30 ،سنة 39 - 35 ،سنة40 ،
  44سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة60 ،  64سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة80 ،  84سنة 90 - 85 ،سنة 94 - 91 ،سنة 99 - 95 ،سنة 100فأكثر ،غري مذكور
ً
حالة النشاط :مجموع السكان الناشطني اقتصاديا ،مشتغل،
عاطل (مع التمييز بني األشخاص الذين سبق لهم العمل والذين لم
يسبق لهم العمل) ،غري مذكورة
التحصيل التعليمي :جميع املستويات التعليمية ،لم يذهب إىل
املدرسة ،التصنيف الدويل املوحَّ د للتعليم ،املستوى  :1التعليم
االبتدائي ،املستوى  :2املرحلة األوىل من التعليم الثانوي ،املستوى
 :3املرحلة الثانية من التعليم الثانوي ،املستوى  :4التعليم بعد
الثانوي ،املستوى  :5املرحلة األوىل من التعليم العايل (ال تؤدي
مبارشة إىل تأهيل متق ِّدم يف األبحاث) ،املستوى  :6املرحلة الثانية
من التعليم العايل (تؤدي إىل مؤهل عا ٍل يف األبحاث) ،مستوى
التعليم غري مذكور
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
الصناعة :حسب التنقيح األخري للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ د
لجميع األنشطة االقتصادية (التنقيح  )3أو قابالً للتحويل إليه،
حتى مستوى الفئة (ثالثة أرقام)

مالحظة:
يوفر هذا الجدول املعلومات املطلوبة لتحليل االحتياجات الحالية من
القوى البرشية املتعلمة ودرجة وفاء املوارد البرشية الحالية بهذه
االحتياجات ،كما يوفر معلومات عن مدى كفاءة االستفادة من التعليم يف
بناء الهيكل االقتصادي.

ينبغي أن تشمل فئة “أقل من  15سنة” جميع األعمار بني الحد األدنى للسن املقرر يف البلد لألسئلة الخاصة بالنشاط االقتصادي يف التعداد و 14سنة ،إذا كان الحد
األدنى أقل من  15سنة.
َّ
فئة “عاطل لم يسبق له العمل” ينبغي أن تصنف حسب الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث.
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س  - 4 - 7ألف  -السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) ،حسب حالة النشاط ،والصناعة الرئيسية ،والتحصيل التعليمي،
والعمر ،والجنس
التقسيم الجغرايف ،وحالة النشاط ،والجنس ،والتحصيل التعليمي ،والعمر
(بالسنوات)

املجموع

مجموع السكان الناشطين اقتصاديا ً

كال الجنسين
جميع المستويات التعليمية
جميع األعمار
*
أقل من  15سنة
19 - 15
24 - 20
...
94 - 90
99 - 95
 100فأكثر
غير مذكور
لم يلتحق بمدرسة (كما في “جميع المستويات التعليمية”)
التصنيف الدولي الموحد للتعليم ،المستوى  :1التعليم االبتدائي
(كما في “جميع المستويات التعليمية”)
التصنيف الدولي الموحد للتعليم ،المستوى  :2المرحلة األولى من
التعليم الثانوي (كما في “جميع المستويات التعليمية”)
التصنيف الدولي الموحد للتعليم ،المستوى  :3المرحلة الثانية من
التعليم الثانوي (كما في “جميع المستويات التعليمية”)
التصنيف الدولي الموحد للتعليم ،المستوى  :4التعليم بعد الثانوي
(كما في “جميع المستويات التعليمية”)
التصنيف الدولي الموحد للتعليم ،المستوى  :5المرحلة األولى من
التعليم العالي (كما في “جميع المستويات التعليمية”)
التصنيف الدولي الموحد للتعليم ،المستوى  :6المرحلة الثانية من
التعليم العالي (كما في “جميع المستويات التعليمية”)
مستوى التعليم غير مذكور (كما في “جميع المستويات التعليمية”)
ذكور (كما في “كال الجنسين”)
إناث (كما في “كال الجنسين”)
ً
مشتغل (كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصاديا”)
ً
عاطل ،المجموع (كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصاديا”)
عاطل سبق له العمل (كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصادياً”)
**
عاطل لم يسبق له العمل
(ال ينطبق التصنيف المهني الوارد أعاله على هذه الفئة بطبيعتها،
فهذه الفئة مطلوبة فقط كمجموع لضمان اتساق الرقم الخاص
بمجموع السكان الناشطين اقتصادياً)
غير مذكور (كما في عاطل لم يسبق له العمل)

*

**

القسم 01
الفئة
012
011

الصناعة الرئيسية
...

القسم 99
الفئة
990

السكان المشمولون :السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) في السن الدنيا
المعتمدة لعد السكان الناشطين اقتصاديا ً أو فوقها
التصنيفات:
(أ)
(ب)

(ج)
(د)

(هـ)
(و)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس،
‘ ’3كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني
الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
العمر :جميع األعمار ،أقل من  15سنة 15 ،إىل  19سنة 20 ،إىل 24
سنة 25 ،إىل  29سنة 34 - 30 ،سنة 39 - 35 ،سنة44 - 40 ،
سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة 64 - 60 ،سنة،
 69 - 65سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة،
 90 - 85سنة 94 - 91 ،سنة 99 - 95 ،سنة  100فأكثر ،غري
مذكور
ً
حالة النشاط :مجموع السكان الناشطني اقتصاديا ،مشتغل ،عاطل
(مع التمييز بني األشخاص الذين سبق لهم العمل والذين لم يسبق
لهم العمل) ،غري مذكورة
التحصيل التعليمي :جميع املستويات التعليمية ،لم يذهب إىل
املدرسة ،التصنيف الدويل املوحَّ د للتعليم ،املستوى  :1التعليم
االبتدائي ،املستوى  :2املرحلة األوىل من التعليم الثانوي ،املستوى :3
املرحلة الثانية من التعليم الثانوي ،املستوى  :4التعليم بعد الثانوي،
املستوى  :5املرحلة األوىل من التعليم العايل (ال تؤدي مبارشة إىل
تأهيل متق ِّدم يف األبحاث) ،املستوى  :6املرحلة الثانية من التعليم
العايل (تؤدي إىل مؤهل عا ٍل يف األبحاث) ،مستوى التعليم غري مذكور
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
الصناعة :حسب التنقيح األخري للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ د
لجميع األنشطة االقتصادية (التنقيح  )3أو قابالً للتحويل إليه ،حتى
مستوى الفئة (ثالثة أعداد)

مالحظة:
يوفر هذا الجدول البيانات الالزمة لتحليل االحتياجات الحالية للقطاعات
الصناعية الرئيسية من القوى البرشية املتعلمة ودرجة وفاء املوارد البرشية
الحالية بتلك املتطلبات ،كما يوفر معلومات عن مدى االستفادة من التعليم
بشكل فعّال يف بناء الهيكل االقتصادي.

ينبغي أن تشمل فئة “أقل من  15سنة” جميع األعمار بني الحد األدنى للسن املقرر يف البلد لألسئلة الخاصة بالنشاط االقتصادي يف التعداد و 14سنة ،إذا كان الحد
األدنى أقل من  15سنة.
فئة “عاطل لم يسبق له العمل” ينبغي أن تصنَّف حسب الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث.
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س  - 5 - 7ألف  -السكان الناشطون عادة حسب حالة النشاط ،والجنس ،والحالة الوظيفية الرئيسية ،وعدد أسابيع
العمل في جميع المهن أثناء السنة األخيرة
الحالة الوظيفية الرئيسية
التقسيم الجغرايف ،وحالة النشاط ،والجنس ،وعدد
أسابيع العمل

املجموع

رب عمل

يعمل لحسابه
الخاص

مستخدم

عامل مساهم
يف األرسة

عضو يف تعاونية
للمنتجني

أشخاص غري مصنفني
حسب حالة النشاط

مجموع السكان الناشطين اقتصاديا ً
كال الجنسين
مجموع أسابيع العمل
أقل من أسبوع واحد

السكان المشمولون :السكان الناشطون عادة في السن الدنيا المعتمدة لعد السكان الناشطين
اقتصاديا ً أو فوقها

 4 - 1أسابيع

التصنيفات:

 12 - 5أسبوعا ً

(أ)

 24 - 13أسبوعا ً

(ب)

 36 - 25أسبوعا ً
 37أسبوعا ً فأكثر

(ج)

غير مذكور
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)

(د)
(هـ)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي،
‘ ’4كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
حالة النشاط :مجموع السكان الناشطني اقتصادياً ،مشتغل ،عاطل (مع التمييز بني
األشخاص الذين سبق لهم العمل والذين لم يسبق لهم العمل) ،غري مذكورة
الحالة الوظيفية :املجموع ،رب عمل ،يعمل لحسابه الخاص ،مستخدم ،عضو أرسة مساهم،
عضو يف تعاونية منتجني ،أشخاص غري مصنفني حسب حالة النشاط
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
عدد أسابيع العمل :املجموع ،أقل من أسبوع واحد 4 - 1 ،أسابيع 12 - 5 ،أسبوعاً24 - 13 ،
أسبوعاً 36 - 25 ،أسبوعاً 37 ،أسبوعا ً فأكثر ،غري مذكور

مالحظة:

إناث
(كما في “كال الجنسين”)
مشتغل
(كما في “مجموع السكان الناشطين
اقتصادياً”)

يوفر هذا الجدول معلومات من أجل تحليل احتماالت البطالة خاصة بني املستخدمني ،كما يوفر
بيانات مفيدة يف تخطيط التدريب املهني وبرامج التأمني وما إليها .أما املعلومات الخاصة بساعات
العمل لكل أسبوع أو عدد األسابيع يف فرتة مرجعية معيَّنة ألفراد األرسة العاملني دون أجر فمطلوبة
لدراسة مقارنة معدالت النشاط لإلناث خاصة بالنظر إىل اختالف املمارسات التي تتبعها البلدان يف
تحديد وعد هذه الفئة من العاملني يف التعدادات السابقة.

عاطل ،المجموع
(كما في “مجموع السكان الناشطين
اقتصادياً”)
عاطل ،سبق له العمل
(كما في “مجموع السكان الناشطين
اقتصادياً”)
عاطل ،لم يسبق له العمل

*

(ال ينطبق تصنيف الحالة الوظيفية
الرئيسية على هذه الفئة بطبيعتها ،وإنما
هذه الفئة مطلوبة فقط كمجموع لضمان
االتساق في الرقم الخاص بمجموع
السكان الناشطين اقتصادياً)
غير مذكور
(كما في “عاطل لم يسبق له العمل”)
*

فئة “عاطل لم يسبق له العمل” ينبغي أن تصنَّف حسب الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث.
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س  - 6 - 7ألف  -السكان المشتغلون حاليا ً حسب الحالة الوظيفية الرئيسية والجنس وعدد ساعات العمل في جميع
المهن خالل األسبوع األخير
الحالة الوظيفية الرئيسية
التقسيم الجغرايف ،والجنس ،وعدد
ساعات العمل

كال الجنسين
مجموع ساعات العمل
أقل من  8ساعات
 16 - 9ساعة
 24 - 17ساعة
 32 - 25ساعة
 40 - 33ساعة
 48 - 41ساعة
 49ساعة فأكثر
غير مذكور
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

املجموع

رب عمل

يعمل لحسابه
الخاص

مستخدم

عامل مساهم
يف األرسة

عضو يف تعاونية
للمنتجني

أشخاص غري مصنفني حسب الحالة
الوظيفية

السكان المشمولون :السكان المشتغلون حاليا ً في السن الدنيا المعتمدة في البلد لعد السكان الناشطين
اقتصاديا ً أو فوقها
التصنيفات:
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل
محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) الحالة الوظيفية :املجموع ،رب عمل ،يعمل لحسابه الخاص ،مستخدم ،عضو أرسة مساهم ،عضو يف
تعاونية منتجني ،أشخاص غري مصنفني حسب الحالة الوظيفية
(ج) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
(د) ساعات العمل :املجموع ،أقل من  8ساعات 16 - 9 ،ساعة 24 - 17 ،ساعة 32 - 25 ،ساعة40 - 33 ،
ساعة 48 - 41 ،ساعة 49 ،ساعة فأكثر ،غري مذكور
مالحظة:
يوفر هذا الجدول معلومات من أجل تحليل احتماالت البطالة خاصة بني املوظفني ،كما يوفر بيانات مفيدة
لتخطيط التدريب املهني وبرامج التأمني وما إليها .أما املعلومات الخاصة بساعات العمل لكل أسبوع أو عدد
األسابيع يف فرتة مرجعية معيَّنة ألفراد األرسة العاملني دون أجر فمطلوبة لدراسة مقارنة معدالت النشاط
لإلناث خاصة بالنظر إىل اختالف املمارسات التي تتبعها البلدان يف تحديد وعد هذه الفئة من العاملني يف
التعدادات السابقة.
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س  - 7 - 7ألف  -السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) حسب حالة النشاط ،والمهنة الرئيسية ،والحالة الزواجية ،والعمر،
والجنس
التقسيم الجغرايف ،وحالة النشاط ،والجنس ،والحالة الزواجية،
والعمر (بالسنوات)

املجموع

الفئة الفرعية 11
الفئة الثانوية
إلخ.
112 111

املهنة الرئيسية
الفئة الفرعية 91
...
الفئة الثانوية
إلخ.
912 911

القوات املسلحة

مجموع السكان الناشطين اقتصاديا ً
كال الجنسين
جميع الحاالت الزواجية
جميع األعمار
أقل من  15سنة
19 - 15
...
99 - 95
 100فأكثر
غير مذكور
أعزب (لم يسبق له الزواج)
(كما في “جميع الحاالت الزواجية”)
متزوج
(كما في “جميع الحاالت الزواجية”)
أرمل
(كما في جميع “الحاالت الزواجية”)
مطلّق
(كما في “جميع الحاالت الزواجية”)
منفصل
(كما في “جميع الحاالت الزواجية”)
الحالة الزواجية غير مذكورة
(كما في “جميع الحاالت الزواجية”)
ذكور (كما في “كال الجنسين”)
إناث (كما في “كال الجنسين”)
ً
مشتغل (كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصاديا”)
عاطل ،المجموع
ً
(كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصاديا”)
عاطل سبق له العمل
ً
(كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصاديا”)
**
عاطل لم يسبق له العمل
(ال ينطبق التصنيف المهني الوارد أعاله على هذه
الفئة بطبيعتها ،فهذه الفئة مطلوبة فقط كمجموع
لضمان اتساق الرقم الخاص بمجموع السكان
الناشطين اقتصادياً)
غير مذكور (كما في “عاطل لم يسبق له العمل”)
*

*

**

السكان المشمولون :السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) في السن الدنيا المعتمدة لعد
السكان الناشطين اقتصاديا ً أو فوقها
التصنيفات:
(أ)
(ب)
(ج)

(د)
(هـ)
(و)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم
مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘’2
و‘’3
حالة النشاط :مجموع السكان الناشطني اقتصادياً ،مشتغل ،عاطل (مع التمييز
بني األشخاص الذين سبق لهم العمل والذين لم يسبق لهم العمل) ،غري مذكور
العمر :جميع األعمار ،أقل من  15سنة 15 ،إىل  19سنة 20 ،إىل  24سنة 25 ،إىل
 29سنة 34 - 30 ،سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة،
 54 - 50سنة 59 - 55 ،سنة 64 - 60 ،سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة،
 79 - 75سنة 84 - 80 ،سنة 90 - 85 ،سنة 94 - 91 ،سنة 99 - 95 ،سنة،
 100سنة فأكثر ،غري مذكور
الحالة الزواجية :جميع الحاالت الزواجية ،أعزب (لم يسبق له الزواج) ،متزوج،
أرمل ،مطلّق ،منفصل ،الحالة الزواجية غري مذكورة
الصناعة :حسب التنقيح األخري للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ د لجميع األنشطة
االقتصادية (التنقيح  )3أو قابالً للتحويل إليه ،حتى مستوى الفئة (ثالثة أعداد)
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث

مالحظة:
تفيد املعلومات التي يوفرها هذا الجدول يف تحليل العالقة بني الحالة الزواجية واملهن
العامة بني السكان الناشطني اقتصادياً ،وتأثري ذلك املحتمل عىل أي تغيريات محتملة يف
توزيع السكان حسب الحالة الزواجية .ويفيد إعداد جدول مماثل مصنفا ً حسب الصناعة
يف فهم نمط استيعاب األفراد ،خاصة النساء املتزوجات ،يف مختلف الصناعات .وينبغي
مالحظة أن الجدول الحايل يتطلب تصنيف الفئات املهنية حسب الفئات الرئيسية فقط
املفصلة
يف التصنيف الدويل املوحَّ د للمهن أو بشكل يمكن التحويل إليها .واملعلومات
َّ
حسب الفئات الفرعية األصغر تعطي صورة أدق للمهن التي ترتكز فيها املرأة.

ينبغي أن تشمل فئة “أقل من  15سنة” جميع األعمار بني الحد األدنى للسن املقرر يف البلد لألسئلة الخاصة بالنشاط االقتصادي يف التعداد و 14سنة ،إذا كان الحد
األدنى أقل من  15سنة.
فئة “عاطل لم يسبق له العمل” ينبغي أن تصنَّف حسب الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث.
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س  - 8 - 7ألف  -السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) ،حسب حالة النشاط ،والحالة الوظيفية الرئيسية ،والحالة الزواجية،
والعمر ،والجنس
الحالة الوظيفية الرئيسية
التقسيم الجغرايف ،وحالة النشاط ،والجنس ،والحالة
الزواجية ،والعمر (بالسنوات)

مجموع السكان الناشطين اقتصاديا ً

كال الجنسين
جميع الحاالت الزواجية
جميع األعمار
*
أقل من  15سنة
19 - 15
...
99 - 95
 100فأكثر
غير مذكور
أعزب (لم يسبق له الزواج)
(كما في “جميع الحاالت الزواجية”)
متزوج
(كما في “جميع الحاالت الزواجية”)
أرمل
(كما في “جميع الحاالت الزواجية”)
مطلّق
(كما في “جميع الحاالت الزواجية”)
منفصل
(كما في “جميع الحاالت الزواجية”)
الحالة الزواجية غير مذكورة
(كما في “جميع الحاالت الزواجية”)
ذكور (كما في “كال الجنسين”)
إناث (كما في “كال الجنسين”)
مشتغل
ً
(كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصاديا”)
عاطل ،المجموع
ً
(كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصاديا”)
عاطل سبق له العمل
ً
(كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصاديا”)
**
عاطل لم يسبق له العمل
(ال ينطبق تصنيف الحالة الوظيفية الرئيسية
الوارد أعاله على هذه الفئة ،بطبيعتها ،فهذه
الفئة مطلوبة فقط كمجموع لضمان اتساق الرقم
الخاص بمجموع السكان الناشطين اقتصادياً)
غير مذكور
(كما في “عاطل ،لم يسبق له العمل”)

*

**

عامل مساهم عضو يف تعاونية أشخاص غري مصنفني
يعمل لحسابه
حسب الحالة الوظيفية
للمنتجني
مستخدم يف األرسة
الخاص
املجموع رب عمل

السكان المشمولون :السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) في السن الدنيا المعتمدة لعد
السكان الناشطين اقتصاديا ً أو فوقها
التصنيفات:
(أ)
(ب)
(ج)

(د)
(هـ)
(و)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني
فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
حالة النشاط :مجموع السكان الناشطني اقتصادياً ،مشتغل ،عاطل (مع التمييز بني
األشخاص الذين سبق لهم العمل والذين لم يسبق لهم العمل) ،غري مذكورة
العمر :جميع األعمار ،أقل من  15سنة 15 ،إىل  19سنة 20 ،إىل  24سنة 25 ،إىل 29
سنة 34 - 30 ،سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة،
 59 - 55سنة 64 - 60 ،سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة- 80 ،
 84سنة 90 - 85 ،سنة 94 - 91 ،سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
الحالة الزواجية :جميع الحاالت الزواجية ،أعزب (لم يسبق له الزواج) متزوج ،أرمل،
مطلّق ،منفصل ،الحالة الزواجية غري مذكورة
الحالة الوظيفية :املجموع ،رب عمل ،يعمل لحسابه الخاص ،مستخدم ،عضو أرسة
مساهم ،عضو يف تعاونية منتجني ،أشخاص غري مصنفني حسب الحالة الوظيفية
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث

مالحظة:
يوفر هذا الجدول معلومات من أجل تحليل العالقة بني الحالة الزواجية والحالة الوظيفية
الرئيسية للسكان الناشطني اقتصاديا ً وتأثرياتها املحتملة عىل أي رُّ
تغيات يف توزيع السكان
حسب الحالة الزواجية .ويساعد تفصيل الجدول حسب الجنس كذلك يف فهم أنماط الحالة
الوظيفية للنساء

ينبغي أن تشمل فئة “أقل من  15سنة” جميع األعمار بني الحد األدنى للسن املقرر يف البلد لألسئلة الخاصة بالنشاط االقتصادي يف التعداد و 14سنة ،إذا كان الحد
األدنى أقل من  15سنة.
فئة “عاطل لم يسبق له العمل” ينبغي أن تصنَّف حسب الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث.
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س  - 9 - 7ألف  -السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) في القطاع غير الرسمي ،حسب حالة النشاط ،والحالة الوظيفية
الرئيسية ،ومحل العمل ،والمهنة الرئيسية ،والجنس
التقسيم الجغرايف ،وحالة النشاط ،والجنس ،ومحل العمل،
واملهنة الرئيسية

الحالة الوظيفية الرئيسية
عضو أرسة عضو يف تعاونية
يعمل لحسابه
منتجني
مساهم
مستخدم
الخاص
املجموع رب عمل

غري مصنفني
حسب الحالة

مجموع السكان الناشطين اقتصاديا ً

مجموع القطاع غير الرسمي
كال الجنسين
جميع أماكن العمل
الفئة الفرعية 11
الفئة الثانوية 111
الفئة الثانوية 112
(إلخ).
...
الفئة الفرعية 91
الفئة الثانوية 911
الفئة الثانية 912
(إلخ).
الفئة الفرعية 01
الفئة الثانوية 011
العمل في المنزل
(كما في “جميع أماكن العمل”)
ليس له مكان عمل ثابت
(كما في “جميع أماكن العمل”)
له مكان ثابت خارج المنزل
(كما في “جميع أماكن العمل”)
مكان العمل غير معروف
(كما في “جميع أماكن العمل”)
ذكور (كما في “كال الجنسين”)
إناث (كما في “كال الجنسين”)
مشتغل
ً
(كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصاديا”)
عاطل ،المجموع
ً
(كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصاديا”)
عاطل ،سبق له العمل
ً
(كما في “مجموع السكان الناشطين اقتصاديا”)
*
عاطل :لم يسبق له العمل
(ال ينطبق تصنيف المهن والحالة الوظيفية الرئيسية على
هذه الفئة ،فهي مطلوبة فقط كمجموع للتأكد من اتساق
الرقم الخاص بمجموع األشخاص الناشطين اقتصادياً)
غير مذكور
(كما في “عاطل لم يسبق له العمل”)

*

السكان المشمولون :السكان الناشطون حاليا ً (أو عادة) ممن هم في السن الدنيا
المح َّددة لعد السكان الناشطين اقتصاديا ً أو فوقها
التصنيفات:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)
(و)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم
مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘’2
و‘’3
ً
حالة النشاط :مجموع السكان الناشطني اقتصاديا ،مشتغل عاطل (مع التمييز
بني ما سبق له العمل ومن لم يسبق له العمل) ،غري مذكورة
الحالة الوظيفية :املجموع ،رب عمل ،يعمل لحسابه الخاص ،موظف ،عضو أرسة
مساهم ،عضو يف تعاونية منتجني ،أشخاص غري مصنفني حسب الحالة
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
املهنة :وفقا ً آلخر تنقيح للتصنيف الدويل املوحَّ د للمهن ( )1988أو قابالً
للتحويل إليه ،عىل األقل إىل مستوى الفئة الثانوية (أي إىل ثالثة أعداد)
محل العمل :جميع أماكن العمل ،يعمل من املنزل ،ليس له مكان عمل ثابت ،له
مكان عمل ثابت خارج املنزل ،غري معروف

مالحظة:
يف ضوء تعريف حدود اإلنتاج يف نظام الحسابات القومية يوجد جزء كبري من قطاع
األرس املعيشية ينتسب إىل العمل يف غري السوق ،ومن شأن هذا الجدول أن يق ِّدم
معلومات عن مدى أنشطة القطاع غري الرسمي التي تجري خارج البيت ،وهي
معلومات تفيد يف صياغة برامج تنمية املشاريع وخلق فرص العمل .ويتيح التقسيم
حسب الحرض والريف أو حسب األقسام اإلدارية األخرى إجراء تحليل تفصييل ألنشطة
هذا القطاع.

ينبغي تصنيف هذه الفئة “عاطل لم يسبق له العمل” حسب الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث.
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س  - 10 - 7ألف  -السكان الناشطون عادة ،حسب الدخل الشهري أو السنوي ،والمهنة الرئيسية ،والجنس
التقسيم الجغرايف ،والجنس واملهنة
الرئيسية

مجموع السكان
الناشطني اقتصاديا ً

الدخل الشهري أو السنوي
(تصنيفات الدخل املعتمدة يف البلد)

كال الجنسين
الفئة الفرعية 11
الفئة الثانوية 111
الفئة الثانوية 112
(إلخ).
الفئة الفرعية 21
الفئة الثانوية 211
الفئة الثانوية 212
(إلخ).
...
الفئة الفرعية 91
الفئة الثانوية 911
الفئة الثانوية 912
(إلخ).
الفئة الفرعية 01
الفئة الثانوية 011
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)

السكان المشمولون :السكان الناشطون عادة في سن الحد األدنى المعتمد في البلد لعد السكان الناشطين
اقتصاديا ً أو فوقها
التصنيفات:
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل
محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
ِّ
َّ
ويفضل أن يميِّز عىل وجه التقريب كل فئة تمثل  5يف املائة أو 10
(ب) الدخل :تصنيف الدخل املعتمد يف البلد،
يف املائة من املجموع
(ج) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
ً
(د) املهنة :وفقا ً آلخر تنقيح للتصنيف الدويل املوحَّ د للمهن ( )1988أو قابال للتحويل إليه ،عىل األقل إىل
مستوى الفئة الثانوية (أي إىل ثالثة أعداد)
مالحظة:
يفيد هذا الجدول يف تقدير االختالفات يف مستوى األجور يف داخل نفس املهنة وفيما بني املهن .ومن املفيد
التوسع يف هذا الجدول ليشمل تصنيفا ً تقاطعيا ً حسب فئات العمر (مثالً أقل من  15سنة 15 ،إىل  64سنة،
 65سنة فأكثر) .ومن املفيد أيضا ً توسيع الجدول ليشمل تصنيفا ً حسب دخل األرسة املعيشية وحجم األرسة
املعيشية .ويفيد هذا الجدول عىل وجه الخصوص يف دراسات السياسة االجتماعية والربامج التي تركز عىل األرس
املعيشية ،خاصة عىل الفقراء.

المرفق الرابع  -جداول إضافية لتعدادات السكان
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س  - 11 - 7ألف  -األسر المعيشية والسكان في األسر المعيشية حسب الدخل السنوي وحجم األسرة المعيشية
الدخل السنوي
املجموع
التقسيم الجغرايف * وحجم األرسة املعيشية

جميع األسر المعيشية
أسر معيشية تتكون من
شخص واحد
شخصين
 3أشخاص
 4أشخاص
 5أشخاص
 6أشخاص
 7أشخاص
 8أشخاص
 9أشخاص
 10أشخاص فأكثر
غير مذكور
*

األرس
املعيشية

أقل من . . .
السكان

األرس
املعيشية

السكان

 . . .فأكثر

...

األرس
املعيشية

السكان

غري مذكور
األرس
املعيشية

السكان

السكان المشمولون :جميع األسر المعيشية
التصنيفات:
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل
محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) حجم األرسة املعيشية :شخص واحد ،شخصني 3 ،أشخاص 4 ،أشخاص 5 ،أشخاص  6أشخاص،
 7أشخاص 8 ،أشخاص 9 ،أشخاص 10 ،أشخاص فأكثر ،غري مذكور ،وبشكل منفصل :عدد األرس
املعيشية يف كل حجم ،ومجموع السكان حسب حجم األرس املعيشية
َّ
ويفضل أن يميِّز عىل وجه التقريب كل فئة تمثِّل  5يف املائة أو
(ج) الدخل :تصنيف الدخل املعتمد يف البلد،
 10يف املائة من املجموع
مالحظة:
يوفر هذا الجدول معلومات عن الدخل السنوي حسب حجم األرسة املعيشية .وتفيد هذه املعلومات ،عىل
سبيل املثال ،يف الحصول عىل مؤرشات مثل عدد األرس املعيشية حسب نسبة مئوية معيَّنة من فئات الدخل.
ويفيد الجدول يف وضع كثري من السياسات والتدابري االجتماعية .ويمكن التوسع يف الجدول عن طريق
تصنيف فئات الدخل السنوي إىل ريف وحرض ،وهو ما يفيد أيضا ً يف الدراسات التي ِّ
تركز عىل تنمية املناطق
املتخلفة.

ينبغي إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘.’2
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س  - 12 - 7ألف  -السكان غير الناشطين حاليا ً (أي أنهم ليسوا في القوة العاملة) حسب السبب الرئيسي في عدم
النشاط ،والعمر ،والجنس
السبب الرئييس يف عدم النشاط
التقسيم اإلداري ،والجنس ،والعمر
(بالسنوات)

مجموع السكان
غري الناشطني حاليا ً

االنتظام يف
مؤسسة تعليمية

االنشغال
بواجبات منزلية

التقاعد أو
كرب السن

أسباب أخرى
مثل العجز

غري مذكور

كال الجنسين
جميع األعمار
أقل من  15سنة

*

19 - 15

السكان المشمولون :السكان غير الناشطين حاليا ً في السن المعتمدة لعد السكان الناشطين اقتصاديا ً
أو فوقها

24 - 20

التصنيفات:

29 - 25

(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل
محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) العمر :جميع األعمار ،أقل من  15سنة 15 ،إىل  19سنة 20 ،إىل  24سنة 25 ،إىل  29سنة34 - 30 ،
سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة 64 - 60 ،سنة،
 69 - 65سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 90 - 85 ،سنة 94 - 91 ،سنة99 - 95 ،
سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
(ج) السبب الرئييس يف عدم النشاط :املجموع ،االنتظام يف مؤسسة تعليمية ،االنشغال بواجبات أرسية،
التقاعد أو كرب السن ،أسباب أخرى مثل العجز ،غري مذكور
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث

69 - 65

مالحظة:
ً
ً
يوفر هذا الجدول معلومات عن السكان غري الناشطني اقتصاديا حاليا مصنَّفني حسب سبب عدم النشاط.
وتفيد هذه املعلومات يف تحليل املصادر املحتملة للموارد البرشية غري املتاحة حاليا ً ولكن قد تتاح يف ظروف

34 - 30
39 - 35
44 - 40
49 - 45
59 - 50
64 - 60
74 - 70
79 - 75

مختلفة.

84 - 80
89 - 85
94 - 90
99 - 95
 100فأكثر
غير مذكور
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)
*

ينبغي أن تشمل فئة “أقل من  15سنة” جميع األعمار بني الحد األدنى للسن املقرر يف البلد لألسئلة الخاصة بالنشاط االقتصادي يف التعداد و 14سنة ،إذا كان الحد
األدنى أقل من  15سنة.
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س  - 13 - 7ألف  -أرباب األسر المعيشية أو األشخاص اآلخرون المرجع فيها * البالغون من العمر  ** ...سنة أو أكثر،
حسب حالة النشاط االقتصادي ،والعمر ،والجنس
التقسيم الجغرايف والجنس والعمر
(بالسنوات) لرب األرسة املعيشية أو
الشخص اآلخر املرجع فيها

املجموع

أرباب األرس املعيشية أو األشخاص
اآلخرون املرجع فيها الناشطون حاليا ً
(أو عادة)

أرباب األرس املعيشية أو األشخاص
اآلخرون املرجع فيها ،غري الناشطني حاليا ً
(أو عادة)

حالة النشاط غري
مذكورة

كال الجنسين
جميع األسر المعيشية
جميع األعمار
أقل من  15سنة

***

السكان المشمولون :جميع أرباب األسر المعيشية أو األشخاص اآلخرين المرجع فيها في السن الدنيا
المعتمدة لعد األشخاص الناشطين اقتصاديا ً أو فوقها

19 - 15

التصنيفات:

24 - 20

(أ) التصنيف الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي’4‘ ،
كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) حالة النشاط االقتصادي :املجموع ،ناشطون حاليا ً (أو عادة) ،غري ناشطني حاليا ً (أو عادة) ،حالة
النشاط غري مذكورة
(ج) العمر :جميع األعمار ،أقل من  15سنة 15 ،إىل  19سنة 20 ،إىل  24سنة 25 ،إىل  29سنة34 - 30 ،
سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة 64 - 60 ،سنة،
 69 - 65سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 90 - 85 ،سنة 94 - 91 ،سنة- 95 ،
 99سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث

64 - 60

مالحظة:

29 - 25
34 - 30
39 - 35
44 - 40
49 - 45
59 - 50
69 - 65
74 - 70
79 - 75
84 - 80

يوفر هذا الجدول معلومات عن الحالة االقتصادية لألرس املعيشية ،وهي مهمة لحساب النسبة املئوية من
األرس املعيشية واألرس العائلية التي يرأسها رجال ونساء ناشطون اقتصادياً .وعالوة عىل ذلك فإن عدد
األرس املعيشية واألرس العائلية التي ترأسها نساء يعترب مقياسا ً هاما ً للنشاط االقتصادي للمرأة يف املجتمع.
وتفيد هذه املعلومات أيضا ً يف التخطيط ملختلف املرافق والخدمات التي تحتاجها املرأة التي تعمل وتعول
أرسة .وبنفس القدر تفيد البيانات الخاصة باألرس املعيشية التي يرأسها أشخاص غري ناشطني اقتصادياً،
كاملتقاعدين ،يف وضع السياسات والربامج يف القطاع االجتماعي وقطاع اإلسكان وغريهما من القطاعات.

89 - 85
94 - 90
99 - 95
 100فأكثر
غير مذكور
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)
* بما يف ذلك األرس املعيشية املكوَّنة من فرد واحد (أي األشخاص الذين يعيشون بمفردهم).
** الحد األدنى للسن املقرر يف البلد ألسئلة النشاط االقتصادي يف التعداد.
*** ينبغي أن تشمل فئة “أقل من  15سنة” جميع األعمار بني الحد األدنى للسن املقرر يف البلد ألسئلة النشاط االقتصادي يف التعداد و 14سنة ،إذا كان الحد األدنى للسن
أقل من  15سنة.
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س  - 14 - 7ألف  -األسر المعيشية والسكان في األسر المعيشية حسب حجم األسرة المعيشية ،وعدد األفراد المشتغلين
فيها حاليا ً (أو عادة)

التقسيم الجغرايف ،وحجم
األرسة املعيشية

املجموع
األرس
املعيشية السكان

األرس املعيشية حسب عدد األفراد املشتغلني حاليا ً (أو عادة)
 5أو أكثر
...
1
صفر
األرس
األرس
األرس
املعيشية السكان
املعيشية السكان املعيشية السكان

غري مذكور
األرس
املعيشية السكان

جميع األسر المعيشية
أسر معيشية تتكون
من
شخص واحد
شخصين
 3أشخاص
 4أشخاص
 5أشخاص
 6أشخاص
 7أشخاص
 8أشخاص
 9أشخاص
 10أشخاص فأكثر
غير مذكور

السكان المشمولون :جميع أفراد األسر المعيشية
التصنيفات:
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلةّ
رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) حجم األرسة املعيشية :شخص واحد ،شخصني 3 ،أشخاص 4 ،أشخاص 5 ،أشخاص 6 ،أشخاص 7 ،أشخاص،
 8أشخاص 9 ،أشخاص 10 ،أشخاص فأكثر ،غري مذكور ،وبشكل منفصل :عدد األرس املعيشية من كل حجم
ومجموع السكان حسب حجم األرس املعيشية
(ج) عدد أفراد األرسة الناشطني حاليا ً (أو عادة) :صفر 5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،أو أكثر ،غري مذكور
مالحظة:
يوفر هذا الجدول معلومات عن الحالة االقتصادية لألرس املعيشية وحجمها .وتفيد هذه املعلومات ،عىل سبيل املثال،
يف الحصول عىل مؤرشات مثل عدد املشتغلني عادة (أو حالياً) وعدد املعالني يف كل أرسة معيشية .وعالوة عىل ذلك فإن
االختالفات يف معدالت اإلعالة حسب حجم األرسة املعيشية يمكن دراستها من واقع هذه املعلومات .ويفيد الجدول أيضا ً
يف وضع مختلف السياسات والتدابري االجتماعية .ويمكن التوسع يف الجدول بتصنيف املشتغلني حسب الجنس ،وهذا
يفيد يف الدراسات التي ِّ
تركز عىل املرأة ودورها املزدوج يف األرسة املعيشية واالقتصاد.
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س  - 15 - 7ألف  -األسر المعيشية ،حسب الحجم ،وعدد األشخاص العاطلين فيها حاليا ً (أو عادة) ،واألطفال المعالين
تحت سن  15سنة في األسرة المعيشية

التقسيم الجغرايف وحجم األرسة املعيشية

جميع األسر المعيشية

عدد أفراد األرسة املعيشية
عدد األطفال املعالني يف األرسة
مجموع
العاطلني حاليا ً (أو عادة)
املعيشية تحت سن  15سنة مجموع األرس العاطلني حاليا ً مجموع األطفال
املعالني
(أو عادة)
املعيشية
صفر  3 2 1فأكثر صفر  3 2 1فأكثر

مجموع
السكان

السكان المشمولون :جميع أفراد األسر المعيشية

أسر معيشية تتكون من

التصنيفات:

شخص واحد

(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل
محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ’ ‘1و’‘3’ ‘2
(ب) حجم األرسة املعيشية :شخص واحد ،شخصني 3 ،أشخاص 4 ،أشخاص 5 ،أشخاص 6 ،أشخاص،
 7أشخاص 8 ،أشخاص 9 ،أشخاص 10 ،أشخاص فأكثر ،غري مذكور ،وبشكل منفصل :عدد األرس
املعيشية من كل حجم ،ومجموع السكان حسب حجم األرس املعيشية
(ج) عدد أفراد األرسة املعيشية العاطلني حاليا ً (أو عادة) :صفر ،شخص واحد ،شخصني 3 ،أشخاص فأكثر،
وبشكل منفصل :مجموع عدد العاطلني حاليا ً (أو عادة) حسب حجم األرسة املعيشية
(د) األطفال املعالون (أو غري الناشطني اقتصادياً) تحت سن  15سنة :ينبغي أن يتضمن األطفال املعالون
تحت سن  15سنة جميع األطفال غري الناشطني اقتصاديا ً يف تلك املرحلة العمرية ،وبشكل منفصل
مجموع األطفال املعالني حسب حجم األرسة املعيشية

شخصين
 3أشخاص
 4أشخاص
 5أشخاص
 6أشخاص
 7أشخاص
 8أشخاص
 9أشخاص
 10أشخاص فأكثر
غير مذكور

مالحظة:
يوفر هذا الجدول معلومات أساسية عن الحالة االقتصادية لألرسة املعيشية .واألرس املعيشية يف البلدان النامية
بشكل خاص تشتمل عىل عدد كبري من األطفال املعالني و/أو درجة عالية من البطالة والعمالة الناقصة بني
األفراد البالغني .لذلك تفيد املعلومات الخاصة بعدد األشخاص العاطلني يف األرسة املعيشية حسب حجم األرسة
املعيشية كأساس تقوم عليه مختلف الربامج االجتماعية الخاصة بالتعليم والصحة بالنسبة لألطفال املعالني
وسياسات دعم األرسة .ويفيد هذا الجدول أيضا ً يف تركيز االهتمام بشكل خاص عىل األرس املعيشية التي
تشتمل عىل عدد كبري من األفراد العاطلني وعىل احتياجات تلك األرس ،بما يف ذلك إعانة البطالة.

مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،التنقيح 2
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س  - 16 - 7ألف  -أرباب األسر المعيشية أو األشخاص اآلخرون المرجع فيها * الناشطون حاليا ً (أو عادة) ،البالغون من
العمر  ** ...سنة فأكثر ،حسب حالة النشاط والحالة الوظيفية الرئيسية ،والصناعة الرئيسية ،والجنس
التقسيم الجغرايف وحالة النشاط والجنس لرب األرسة
املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع فيها والصناعة
الرئيسية

الحالة الوظيفية الرئيسية للناشطني من أرباب األرس املعيشية أو األشخاص اآلخرين املرجع فيها
املجموع

يعمل لحسابه
الخاص
رب عمل

مستخدم

عضو مساهم عضو يف تعاونية
للمنتجني
يف األرسة

أشخاص غري مصنفني
حسب الحالة الوظيفية

مجموع السكان الناشطين اقتصاديا ً

كال الجنسين
األسر المعيشية التي يكون رب األسرة أو
الشخص اآلخر المرجع فيها ناشطا ً
القسم 01
الفئة 011
الفئة 012
(إلخ).
القسم 02
الفئة 021
الفئة 022
(إلخ).
...
القسم 99
الفئة 990
ذكور
(كما في “كال الجنسين”)
إناث
(كما في “كال الجنسين”)
مشتغل (كما في “مجموع السكان الناشطين
اقتصادياً”)
عاطل ،المجموع (كما في “مجموع السكان
الناشطين اقتصادياً”)
عاطل ،سبق له العمل (كما في “مجموع
السكان الناشطين اقتصادياً”)
عاطل ،لم يسبق له العمل
كال الجنسين
ذكور
إناث
(ال ينطبق التصنيف الصناعي والقطاع
المؤسسي للعمالة على هذه الفئة بطبيعتها
وإنما هذه الفئة مطلوبة فقط كمجموع
لضمان االتساق في رقم مجموع السكان
الناشطين اقتصادياً)
غير مذكور
(كما في “عاطل لم يسبق له العمل”)

*
**

السكان المشمولون :جميع الناشطين حاليا ً (أو عادة) من أرباب األسر المعيشية أو األشخاص
اآلخرين المرجع فيها في السن الدنيا المعتمدة لعد األشخاص الناشطين اقتصاديا ً في التعداد
أو فوقها
التصنيفات:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)

التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني
فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘’2
الحالة الوظيفية :املجموع ،رب عمل يعمل لحسابه الخاص ،مستخدم ،عضو مساهم يف
األرسة ،عضو يف تعاونية إنتاجية ،أشخاص غري مصنفني حسب الحالة الوظيفية
حالة النشاط :مجموع السكان الناشطني اقتصادياً ،مشتغل ،عاطل (مع التمييز بني من
سبق له العمل ومن لم يسبق له العمل) ،غري مذكور
الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
الصناعة :حسب التنقيح األخري للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ د لجميع األنشطة
االقتصادية (التنقيح  )3أو قابالً للتحويل إليه ،حتى مستوى الفئة (ثالثة أعداد)

مالحظة:
يوفر هذا الجدول معلومات عن خصائص أرباب األرس املعيشية أو األشخاص اآلخرين املرجع
فيها ،إذ يق ِّدم معلومات عن نوع الصناعة ،أي الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة وما إىل ذلك،
التي يعمل فيها رب األرسة أو الشخص اآلخر املرجع ويعتمد عليها عادة يف إعالة أرسته املعيشية.
ويوفر الجدول أيضا ً معلومات عن ما إذا كان رب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع
فيها يعمل لحسابه الخاص أو أنه مستخدم ،مما يعكس الحالة االقتصادية واالجتماعية لألرسة
املعيشية وسُ بل عيشها.

بما يف ذلك األرس املعيشية املكونة من شخص واحد (أي أشخاص يعيشون بمفردهم).
الحد األدنى للسن املقرر يف البلد ألسئلة التعداد عن النشاط االقتصادي.

المرفق الرابع  -جداول إضافية لتعدادات السكان
المجموعة - 8
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جداول خصائص العجز

س  - 1 - 8ألف  -مجموع السكان حسب حالة العجز * ،وما إذا كانوا يعيشون في أسر معيشية أو في مؤسسات ،وحسب
العمر والجنس
التقسيم الجغرايف ،حرض أو ريف ،أرسة معيشية أو مؤسسة،
وحسب العمر (بالسنوات) والجنس

البلد بكامله
جميع األعمار كال الجنسين
ذكور
إناث
(الجنس كما في “جميع األعمار”)
4-0
(الجنس كما في “جميع األعمار”)
9-5
...
(الجنس كما في “جميع األعمار”)
84 - 80
(الجنس كما في “جميع األعمار”)
89 - 85
(الجنس كما في “جميع األعمار”)
94 - 90
(الجنس كما في “جميع األعمار”)
99 - 95
 100فأكثر (الجنس كما في “جميع األعمار”)
غير مذكور (الجنس كما في “جميع األعمار”)
السكان الذين يعيشون في أسر معيشية
(الجنس والعمر كما هو مبيَّن أعاله)
السكان الذين يعيشون في مؤسسات
(الجنس والعمر كما هو مبيَّن أعاله)
غير مذكور
(الجنس والعمر كما هو مبيَّن أعاله)
سكان الحضر
السكان الذين يعيشون في أسر معيشية
(الجنس والعمر كما هو مبيَّن أعاله)
السكان الذين يعيشون في مؤسسات
(الجنس والعمر كما هو مبيَّن أعاله)
غير مذكور
(الجنس والعمر كما هو مبيَّن أعاله)
سكان الريف
السكان الذين يعيشون في أسر معيشية
(الجنس والعمر كما هو مبيَّن أعاله)
السكان الذين يعيشون في مؤسسات
(الجنس والعمر كما هو مبيَّن أعاله)
غير مذكور
(الجنس والعمر كما هو مبيَّن أعاله)
*

مجموع السكان
غري معوقني

معوقون

غري مذكور

السكان المشمولون :مجموع السكان
التصنيفات:
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني
فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية
(ب) حالة العجز :غري معوق ،معوق ،غري مذكورة
(ج) العمر :جميع األعمار ،صفر  4 -سنوات 9 - 5 ،سنوات 14 - 10 ،سنة 15 ،إىل 19
سنة 20 ،إىل  24سنة 25 ،إىل  29سنة 34 - 30 ،سنة 39 - 35 ،سنة44 - 40 ،
سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة 64 - 60 ،سنة 69 - 65 ،سنة،
 74 - 70سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 90 - 85 ،سنة 94 - 91 ،سنة- 95 ،
 99سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
مالحظة:
يوجد اهتمام واسع النطاق بمدى انتشار حاالت العجز بني السكان حسب العمر والجنس،
ويق ِّدم هذا الجدول معلومات تفيد يف حساب معدالت انتشار العجز مو َّزعة حسب التقسيم
الجغرايف وحسب اإلقامة يف املناطق الحرضية والريفية وحسب ترتيبات املعيشة لألشخاص
الذين يعانون من عجز.

تقديرات السكان غري املعوقني واملعوقني هي دالة لطريقة األسئلة وصياغة األسئلة املستخدمة يف جمع البيانات عىل نحو دقيق .يرجى الرجوع إىل البيانات الفوقية
ملزيد من املعلومات عن الطرق املستعملة (صيغة السؤال عىل وجه الدقة).

مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،التنقيح 2
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س  - 2 - 8ألف  -األسر المعيشية التي لديها شخص معاق أو أكثر * ،حسب نوع األسرة المعيشية وحجمها
مجموع األرس املعيشية
نوع األرسة املعيشية ،منطقة حرضية أو ريفية

ال توجد
حاالت عجز

توجد حاالت
عجز

حجم األرسة املعيشية (عدد األفراد)
1

2

3

4

5

6

7

 8فأكثر

غري مذكور

البلد بكامله
جميع األسر المعيشية
أسرة معيشية تتكون من فرد واحد
أسرة معيشية تتكون من أسرة نواة
أسرة معيشية ممتدة
أسرة معيشية َّ
مركبة
غير معروف
مناطق حضرية
(نوع األسرة المعيشية كما في “البلد
بكامله”)
مناطق ريفية
(نوع األسرة المعيشية كما في “البلد
بكامله”)
*

السكان المشمولون :مجموع السكان
التصنيفات:
(أ) نوع األرسة املعيشية :أرسة معيشية تتكون فرد واحد ،أرسة معيشية تتكون من أرسة نواة،
أرسة معيشية ممتدة ،أرسة معيشية َّ
مركبة ،غري معروف
(ب) حجم األرسة املعيشية :شخص واحد ،شخصني 3 ،أشخاص 4 ،أشخاص 5 ،أشخاص6 ،
أشخاص 7 ،أشخاص 8 ،أشخاص أو أكثر ،غري مذكور
مالحظة:
يوفر هذا الجدول معلومات عن عدد األرس املعيشية التي يوجد فيها أشخاص يعانون من عجز ،ونوع
هذه األرس وحجمها .وتفيد املعلومات عن حجم األرس املعيشية وتمييز األرس املعيشية التي تتكون
من فرد واحد واألرس املعيشية التي تتكون من أرسة نواة واألرس املعيشية املمتدة يف تحديد الحاجات
االقتصادية واالجتماعية التي يحتاجها األشخاص الذين يعانون من عجز ويعيشون بمفردهم أو مع
أقربـاء .ويوفر الجدول أيضـا ً معلومات تفيد يف حساب مدى انتشار حاالت العجز يف األرس املعيشية
(عدد األرس املعيشية التي لديها شخص واحد عىل األقل يعاني من عجز لكل  1000أرسة معيشية).

تقديرات السكان غري املعوقني واملعوقني هي دالة لطريقة األسئلة وصياغة األسئلة املستخدمة يف جميع البيانات عىل نحو دقيق .يرجى الرجوع إىل البيانات الفوقية
ملزيد من املعلومات عن الطرق املستعملة (صيغة السؤال عىل وجه الدقة).

المرفق الرابع  -جداول إضافية لتعدادات السكان
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س  - 3 - 8ألف  -مجموع السكان من سن  15سنة فأكثر حسب حالة العجز * ،والحالة الزواجية والعمر والجنس
الحالة الزواجية (للسكان من عمر  15سنة فأكثر)
حالة العجز ،حرض أو ريف ،العمر (بالسنوات) والجنس

السكان الذين ال يعانون من عجز
البلد بكامله
جميع األعمار
كال الجنسين
ذكور
إناث
19 - 15
كال الجنسين
ذكور
إناث
.
.
.
94 - 90
كال الجنسين
ذكور
إناث
99 - 95
كال الجنسين
ذكور
إناث
 100سنة فأكثر
كال الجنسين
ذكور
إناث
غير مذكور
كال الجنسين
ذكور
إناث
مناطق حضرية
(العمر والجنس كما هو مبيَّن أعاله)
مناطق ريفية
(العمر والجنس كما هو مبيَّن أعاله)
معاقون
(كما في “السكان الذين ال يعانون من عجز”)
غير مذكور
(كما في “السكان الذين ال يعانون من عجز”)
*

أعزب (لم يسبق له الزواج)

متزوج

أرمل

مطلّق

منفصل

غري مذكورة

السكان المشمولون :مجموع السكان
التصنيفات:

(أ) الحالة الزواجية :أعزب (لم يسبق له الزواج) متزوج ،أرمل ،مطلّق ،منفصل ،غري مذكورة
(ب) حالة العجز :ال يعاني من عجز ،معوق ،غري مذكور
(ج) العمر :جميع األعمار 19 - 15 ،سنة 24 - 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة 34 - 30 ،سنة،
 39 - 35سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة64 - 60 ،
سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 90 - 85 ،سنة،
 94 - 91سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
مالحظة:
املعلومات الخاصة بالحالة الزواجية لألشخاص املعوقني مهمة لفهم مدى اندماجهم االجتماعي.
ويوفر هذا الجدول بيانات عن الحالة الزواجية لألشخاص املعوقني ،وهي األساس لحساب
معدالت الزواج والطالق حسب العمر والجنس ،ملقارنتها باألشخاص الذين ال يعانون من عجز.

تقديرات السكان غري املعوقني واملعوقني هي دالة لطريقة األسئلة وصياغة األسئلة املستخدمة يف جميع البيانات عىل نحو دقيق .يرجى الرجوع إىل البيانات الفوقية
ملزيد من املعلومات عن الطرق املستعملة (صيغة السؤال عىل وجه الدقة).

مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،التنقيح 2
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س  - 4 - 8ألف  -السكان من سن  5سنوات
والجنس

*

إلى  29سنة ،حسب حالة العجز ** ،واالنتظام في الدراسة والعمر
السكان من سن  5سنوات * إىل  29سنة

حالة العجز والعمر (بالسنوات) والجنس

منتظم يف الدراسة

غري منتظم يف الدراسة

غري مذكور

سكان ال يعانون من عجز
جميع األعمار
كال الجنسين
ذكور
إناث
9-5
كال الجنسين
ذكور
إناث
.
.
 25إلى 29

***

كال الجنسين
ذكور

السكان المشمولون :جميع األشخاص بين السن المعتادة لاللتحاق بأول مستوى دراسي و  29سنة من
العمر
التصنيفات:
(أ) حالة العجز :ال يعاني من عجز ،معوق ،غري مبي
(ب) االنتظام يف الدراسة :منتظم يف الدراسة ،غري ملتحق بمدرسة ،غري مبي
(ج) العمر :جميع األعمار 9 - 5 ،سنوات 14 - 10 ،سنة 19 - 15 ،سنة 24 - 20 ،سنة 29 - 25 ،سنة،
 34 - 30سنة 39 - 35 ،سنة 44 - 40 ،سنة 49 - 45 ،سنة 54 - 50 ،سنة 59 - 55 ،سنة60 ،
  64سنة 69 - 65 ،سنة 74 - 70 ،سنة 79 - 75 ،سنة 84 - 80 ،سنة 90 - 85 ،سنة94 - 91 ،سنة 99 - 95 ،سنة 100 ،سنة فأكثر ،غري مذكور
(د) الجنس :كال الجنسني ،ذكور ،إناث
مالحظة:
تفيد أنماط االنتظام يف الدراسة لألشخاص املعوقني وغري املعوقني يف مقارنة النمط الحايل الشرتاك أو عدم
اشرتاك األشخاص املعوقني وغري املعوقني يف التعليم .ويمكن أيضا ً مقارنة النسبة املئوية لالنتظام يف الدراسة
للمعوقني من السكان يف سن املدرسة حسب حاالت العجز املختلفة.

إناث
سكان معوقون
(العمر والجنس كما هو مبيَّن
أعاله)
غير مذكور
(العمر والجنس كما هو مبيَّن
أعاله)
*
**

السن املعتادة لدخول الصف األول من املستوى الدرايس األول.
تقديرات السكان املعوقني وغري املعوقني هي دالة لطريقة األسئلة وصياغة األسئلة املستخدمة يف جمع البيانات عىل نحو دقيق .يرجى الرجوع إىل البيانات الفوقية
ملزيد من املعلومات عن الطرق املستخدمة (صيغة السؤال عىل وجه الدقة).

*** يمكن تعديل الحد األعىل للسن :ألن األفراد الذين يعانون من عجز قد يحرضون الدراسة يف سن متأخرة.
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املرفق الخامس

جداول إضافية لتعدادات املساكن
قائمة جداول إضافية لتعدادات المساكن

أ

م  - 1ألف

األرس املعيشية يف الوحدات السكنية املشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية،
ومصنَّفة تقاطعيا ً حسب نوع األرسة املعيشية

م  - 2ألف

األرس املعيشية يف أماكن السكن الجماعية ،حسب نوع مكان السكن

م  - 3ألف

األرس النواة ،حسب األنواع الرئيسية ألماكن السكن وعدد األرس النواة التي
بال مأوى

م  - 4ألف

األرس النواة يف الوحدات السكنية ،حسب نوع الوحدة السكنية املشغولة،
ومصنَّفة تقاطعيا ً حسب عدد األرس النواة يف كل وحدة سكنية
األرس املعيشية حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب حالة

م  - 6ألف

األرس املعيشية التي بال مأوى ،حسب عمر وجنس رب األرسة املعيشية
أو الشخص اآلخر املرجع فيها

م  - 7ألف

الوحدات السكنية الشاغرة حسب نوع الشغور

م  - 5ألف

م  - 8ألف

النشاط واملهنة والجنس لرب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع
فيها

املباني حسب سنة (أو فرتة) تشييد املبنى ،ومصنَّفة تقاطعيا ً حسب نوع
املبنى ،ومواد البناء املستعملة يف الحوائط الخارجية

م  - 9ألف

الوحدات السكنية حسب عدد املساكن يف املبنى

م  - 10ألف

األرس املعيشية يف الوحدات السكنية ،حسب نوع الوحدة السكنية املشغولة،
ومصنفة تقاطعيا ً حسب عدد األرس املعيشية وعدد الغرف يف الوحدة
السكنية

م  - 11ألف

األرس املعيشية يف الوحدات السكنية املشغولة حسب نوع الوحدة السكنية
ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع ملكية الوحدة السكنية

م  - 12ألف

األرس املعيشية يف الوحدات السكنية املشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية
ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع مرافق االغتسال

م  - 13ألف

شاغلو الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً

حسب نوع مرافق االغتسال

أ

الجداول اإلضافية معرَّفة بالحرف
ألف كجزء من رقم الجدول.
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م  - 14ألف

األرس املعيشية يف الوحدات السكنية املشغولة حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب وجود
مطبخ وحسب نوع الوقود املستخدم للطهو
شاغلو الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب وجود مطبخ وحسب نوع

م  - 16ألف

األرس املعيشية يف الوحدات السكنية املشغولة حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب نظام توريد
املياه
شاغلو الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب نظام توريد املياه

م  - 15ألف

م  - 17ألف
م  - 18ألف
م  - 19ألف
م  - 20ألف
م  - 21ألف

الوقود املستخدم للطهو

األرس املعيشية يف الوحدات السكنية املشغولة حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب املصدر
الرئييس ملياه الرشب
شاغلو الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب املصدر الرئييس ملياه الرشب

الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية املشغولة ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع املرحاض
شاغلو الوحدات السكانية حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع املرحاض ونوع الرصف

الصحي

م  - 22ألف

األرس املعيشية يف الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع ملكية الوحدة
السكنية ووجود مياه رشب منقولة باألنابيب ووجود مرافق اغتسال
األرس املعيشية يف الوحدات السكنية املشغولة حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع اإلضاءة

م  - 24ألف

شاغلو الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع اإلضاءة و/أو استعمال
الكهرباء
األرس املعيشية يف الوحدات السكنية املشغولة حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب طريقة

م  - 26ألف

شاغلو الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب طريقة ترصيف النفايات
الصلبة
األرس املعيشة املستأجرة يف الوحدات السكنية حسب اإليجار املدفوع ،ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع ملكية
الوحدة السكنية ،وما إذا كان املحل املشغول مؤثثا ً أو غري مؤثث ،حسب نوع حيازة األرسة املعيشية

م  - 23ألف

م  - 25ألف

م  - 27ألف
م  - 28ألف

م  - 29ألف
م  - 30ألف

م  - 31ألف

و/أو استعمال الكهرباء

ترصيف النفايات الصلبة

األرس املعيشية املستأجرة ،مصنفة حسب ما إذا كان املكان املشغول مؤثثا ً أو غري مؤثث وحسب قيمة اإليجار
الذي تدفعه األرسة املعيشية شهرياً ،ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع الوحدة السكنية وعدد األرس املعيشية يف
الوحدة السكنية
الوحدات السكنية املؤجرة مصنفة حسب ما إذا كان املكان املشغول مؤثثا ً أو غري مؤثث ،وحسب قيمة اإليجار
املدفوع شهريا ً يف الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع الوحدة السكنية وعدد الغرف

الوحدات السكنية املؤجرة مصنفة حسب ما إذا كان املكان املشغول مؤثثا ً أو غري مؤثث وحسب قيمة اإليجار
املدفوع شهريا ً يف الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيـا ً حسب نوع الوحدة السكنية ووجود مياه منقولة
باألنابيب ووجود مرافق اغتسال
الوحدات السكنية املشغولة حسب النوع ومصنفة تقاطعيا ً حسب مساحة األرضية املتاحة وعدد الشاغلني
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َّ
ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع
م  - 1ألف  -األسر المعيشية في الوحدات السكنية المشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية،
األسرة المعيشية
نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى

مساكن اعتيادية

الوحدات السكنية غري الرسمية
التقسيم الجغرايف * ونوع األرسة
املعيشية

نوع األسرة المعيشية
شخص واحد
أسرة نواة
أسرة ممتدة

مجموع
األرس
املعيشية

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

ال توجد بها
جميع املرافق
املجموع
األساسية

مساكن
شبه
دائمة

وحدات
سكنية
متنقلة

مؤقتة

دائمة ولكن
غري معدة
للسكن

أخرى

غري
مذكور

وحدات التبويب :األسر المعيشية
األسر المعيشية المشمولة :األسر المعيشية في الوحدات السكنية المشغولة
التصنيفات:

أسرة مركبة

(أ) نوع الوحدة السكنية
(ب) نوع األرسة املعيشية

غير مذكور

مالحظة:
يبني هذا الجدول نوع األرسة املعيشية حسب نوع الوحدة السكنية املشغولة .ويتيح الجدول يف حد ذاته معلومات
مفيدة عن نمط اإلسكان لدى السكان ،ويمكن االستفادة منه مع جداول أخرى يف توفري وصف أكثر تفصيالًَ لألرس
املعيشية فيما يتعلق بجوانب معيَّنة من اإلسكان ،مثل خصائص رب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع فيها
(الجدول املوىص به م  1 - 17ص والجدول م  - 5ألف) أو عدد الغرف املشغولة أو عدد األرس املعيشية التي تشغل
الوحدة السكنية (الجدول م  - 10ألف).

*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘.’2

مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،التنقيح 2
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م  - 2ألف  -األسر المعيشية في أماكن السكن الجماعية ،حسب نوع مكان السكن
أماكن السكن الجماعية
التقسيم الجغرايف

مجموع األسر المعيشية

مؤسسات مؤسسات مؤسسات
مجموع أماكن
دينية
السكن الجماعية فنادق مستشفيات إصالحية عسكرية

بيوت
تقاعد

بيوت
طلبة

بيوت مخيمات وأماكن
موظفني معيشية للعمال

أخرى

وحدات التبويب :األسر المعيشية
أماكن السكن المشمولة :أماكن السكن الجماعية
األسر المعيشية المشمولة :األسر المعيشية في أماكن السكن الجماعية
التصنيفات:
أنواع أماكن السكن الجماعية
مالحظة:
تتوقف الحاجة إىل تجهيز هذا الجدول عىل املعلومات املتاحة من الجدول املوىص به م  - 2 - 1ص التي تبني املدى الذي
تشغل فيه األرس املعيشية أماكن سكن جماعية ،وكذلك التوزيع الجغرايف لتلك األرس .وعىل أساس تلك املعلومات يمكن
اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان تبويب أنواع أماكن السكن الجماعية رضوريـاً ،وألي املناطق الجغرافية ،وبشأن التصنيفات
التقاطعية ومستوى التفاصيل املطلوبة .واملعلومات الخاصة بنزالء املؤسسات ليست واردة يف هذا الجدول ،ولكن
توجد معلومات عن عددهم من برنامج تبويب بيانات تعداد السكان .واستبعادهم من هذا الجدول يسهِّل التعرُّف عىل
األشخاص يف األرس املعيشية الذين يشغلون أماكن سكن جماعية.
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م  - 3ألف  -األسر النواة ،حسب األنواع الرئيسية ألماكن السكن وعدد األسر النواة التي بال مأوى
نوع أماكن السكن
الوحدات السكنية
مجموع األشخاص

التقسيم الجغرايف

املجموع

مساكن اعتيادية

وحدات سكنية أخرى

أماكن سكن جماعية

بال مأوى

مجموع األسر النواة
البلد بكامله
حضر
ريف
التقسيم المدني الرئيسي ألف

*

حضر

وحدات التبويب :األسر النواة

ريف
التقسيم المدني الفرعي ألف 1 -

*

حضر

األسر النواة المشمولة :جميع األسر النواة

ريف

التصنيفات:

التقسيم المدني الفرعي ألف 2 -
التقسيم المدني الرئيسي باء

*

*

حضر
ريف
التقسيم المدني الفرعي باء 1 -

*

هذا الجدول هو عبارة عن موجز عام يبني بشكل عمومي جدا ً نوع أماكن السكن التي تشغلها األرس النواة
وعدد من هم بال مأوى .وهو يوفر معلومات خلفية ومعلومات ضابطة من أجل إعداد جداول أكثر تفصيالً
عن الفئات املذكورة .والواقع أن أعداد األرس النواة التي تشغل أماكن سكن جماعية أو التي بال مأوى،
وتوزيعها الجغرايف ،إنما يعطي فكرة عن مدى الحاجة إىل إعداد جداول أكثر تفصيالً عن هذه الفئات.

ريف
التقسيم المدني الفرعي باء 2 -

*

(إلخ).
التقسيم المدني الرئيسي ضاد

*

حضر
ريف
التقسيم المدني الفرعي ضاد 1 -

*

حضر
ريف
التقسيم المدني الفرعي ضاد 2 -

(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي،
مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘’2
(ب) أنواع أماكن السكن
(ج) بال مأوى :فئة منفصلة ملن هم بال مأوى
مالحظة:

حضر

*

حضر
ريف
(إلخ).
*

أماكن السكن المشمولة :جميع أماكن السكن

اسم التقسيم املدني الرئييس أو الفرعي.
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َّ
ومصنفة تقاطعيا ً حسب عدد
م  - 4ألف  -األسر النواة في الوحدات السكنية ،حسب نوع الوحدة السكنية المشغولة،
األسر النواة في كل وحدة سكنية
نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى

مساكن اعتيادية

الوحدات السكنية غري الرسمية
التقسيم الجغرايف * وعدد
األرس النواة يف كل وحدة
سكنية

مجموع
األرس
املعيشية

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

ال توجد بها
جميع املرافق
األساسية

املجموع

مساكن
شبه
دائمة

وحدات
سكنية
متنقلة

مجموع األسر النواة

وحدات التبويب :األسر النواة

عدد األسر النواة لكل
وحدة سكنية:

األسر المعيشية واألسر النواة المشمولة :األسر النواة في الوحدات السكنية

1
2
+3
غير مذكور

مؤقتة

دائمة ولكن
غري معدة
للسكن

أخرى

غري
مذكور

التصنيفات:
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع التمييز بني الحرض
والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) عدد األرس النواة يف كل وحدة سكنية
مالحظة:
يوفر هذا الجدول معلومات عن األرس النواة التي تشرتك يف وحدة سكنية مع أرس نواة أخرى ،ومن ثم فهو يوفر أساسا ً مهما ً
لتقدير احتياجات اإلسكان .ومن املعرتف به عىل نطاق واسع أهمية تأمني مسكن مستقل لكل أرسة نواة ترغب يف ذلك.
ويبني هذا الجدول عدد األرس النواة التي تشغل الوحدات املشرتكة.

*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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م  - 5ألف  -األسر المعيشية حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب حالة النشاط والمهنة والجنس لرب
األسرة المعيشية أو الشخص اآلخر المرجع فيها
نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى

مساكن اعتيادية

الوحدات السكنية غري الرسمية
التقسيم الجغرايف * وحالة
النشاط واملهنة والجنس

مجموع
األرس
املعيشية

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

ال توجد بها
جميع املرافق
األساسية

املجموع

مساكن
شبه
دائمة

وحدات
سكنية
متنقلة

مؤقتة

دائمة ولكن
غري معدة
للسكن

أخرى

غري
مذكور

مجموع األسر المعيشية
الناشطون اقتصاديا ً
من أرباب األسر
المعيشية أو
األشخاص اآلخرين
المرجع فيها
مشتغل
عاطل
ذكور
مشتغل
عاطل
إناث
مشتغل
عاطل
المهنة الرئيسية
الفئة 01
ذكور
إناث
غير الناشطين اقتصاديا ً
من أرباب األسر
المعيشية أو
األشخاص اآلخرين
المرجع فيها

وحدات التبويب :األسر المعيشية
أماكن السكن المشمولة :جميع الوحدات السكنية
األسر المعيشية المشمولة :جميع األسر المعيشية التي تعيش في وحدات سكنية
التصنيفات:
(أ) نوع الوحدة السكنية
(ب) مهنة رب األرسة املعيشية حسب الفئات الرئيسية يف التصنيف املهني الدويل املوحَّ د 1988 ،الصادر عن منظمة
العمل الدولية ،أو قابلة للتحويل إىل هذا التصنيف
(ج) جنس رب األرسة املعيشية
(د) النشاط االقتصادي لرب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع فيها
مالحظة:
توفر العالقات التي يبينها هذا الجدول بيانات عن نوع النشاط االقتصادي لرب األ ٍرسة املعيشية أو الشخص اآلخر
املرجع فيها ومهنته وجنسه بالنسبة لألرس املعيشية التي تشغل كل وحدة سكنية ،وكذلك عدد األرس املعيشية يف كل فئة.
ويهدف الجدول إىل تحديد كل فئة سكانية تحتاج إىل مسكن من حيث مهنة رب األرسة الناشط اقتصادياً ،أو الشخص
اآلخر املرجع فيها ،وما إذا كان مشتغـالً أو عاطـالً .ويف حالة عدم وجود معلومات عن الدخل ،وهي معلومات ال تجمع
عادة يف تعدادات السكان ،فإن هذا الجدول يوفر مؤشـرا ً عاما ً عىل األقل للمستوى االقتصادي واالجتماعي .وألغراض
هذا الجدول ال يسجل إالّ مجموع الناشطني اقتصاديا ً من أرباب األرس املعيشية أو األشخاص اآلخرين املرجع فيها
حسب الجنس ،وحسب ما إذا كان مشتغالً أو عاطالً .وإذا كان عدد العاطلني كبريا ً فربما كان من املفيد إضافة تصنيف
مشتغل/عاطل لكل فئة مهنية.

ذكور
إناث
النشاط االقتصادي
غير مذكور
*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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م  - 6ألف  -األسر المعيشية التي بال مأوى ،حسب عمر وجنس رب األسرة المعيشية أو الشخص اآلخر المرجع فيها
التقسيم الجغرايف ووحدات التبويب
ورب األرسة املعيشية أو الشخص
اآلخر املرجع فيها وجنسه

مجموع األسر المعيشية
التي بال مأوى
رب األسرة المعيشية الذكر
أو الشخص اآلخر
المرجع فيها
ربة األسرة المعيشية األنثى
أو الشخص اآلخر
المرجع فيها

عمر رب األرسة املعيشية (بالسنوات)
مجموع األرس أقل من 15
سنة
املعيشية

24 - 15
سنة

34 - 25
سنة

44 - 35
سنة

54 - 45
سنة

...

99 - 95
سنة

 100سنة
فأكثر

العمر غري
معروف

وحدات التبويب :األسر المعيشية
األسر المعيشية المشمولة :األسر المعيشية التي بال مأوى
التصنيفات:
(أ) التقسيم الجغرايف :يتوقف عىل احتياجات البلد
(ب) نوع الجنس لرب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع فيها
(ج) عمر رب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع فيها
مالحظة:
يعد هذا الجدول عىل أساس املعلومات الواردة يف الجدول املوىص به م  - 2 - 1ص بشأن عدد األرس املعيشية التي
بال مأوى وموقعها الجغرايف .ويوفر هذا الجدول أساسا ً لتقرير نوع الجداول األخرى املطلوب إعدادها عمن هم
بال مأوى ،وأنسب املناطق الجغرافية التي يحتاج األمر إىل تبويب جداول لها ،وخصائص األرس املعيشية التي ينبغي
شمولها ،وكذلك مستوى التفاصيل يف هذه الجداول.
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م  - 7ألف  -الوحدات السكنية الشاغرة حسب نوع الشغور
نوع الشغور
غري شاغر موسميا ً
التقسيم الجغرايف * واملساكن

المساكن االعتيادية

مجموع املساكن االعتيادية

شاغر موسميا ً

لإليجار

للبيع

قيد الهدم

آخر

غري مذكور

وحدات التبويب :الوحدات السكنية
أماكن السكن المشمولة :المساكن االعتيادية الشاغرة
التصنيفات :نوع الشغور
مالحظة:
تقترص بيانات هذا الجدول عىل البيانات املتعلقة باملساكن االعتيادية ألن جميع أنوع املساكن األخرى يشرتط
فيها أن تكون مشغولة بحكم التعريف لكي تدخل يف نطاق التعداد ،ومن ثم فإن التصنيف حسب حالة اإلشغال
ال ينطبق عليها .ويف بعض تعدادات املساكن يجري تسجيل املعلومات الخاصة بشغور املساكن أثناء إعداد
قوائم حرص ألماكن السكن ،وتوفر ملخصات هذه القوائم املجاميع التي يعرضها هذا الجدول ،ولكن ليس بنفس
التفاصيل عادة من ناحية أسباب خلو املسكن .ويمكن أن يكون هذا اإلجراء وسيلة اقتصادية للحصول عىل
البيانات ،وإن كان ينبغي بذل كل جهد ممكن لجمع معلومات تفصيلية عن املساكن االعتيادية الشاغرة.

*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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َّ
ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع المبنى ،ومواد البناء المستعملة
م  - 8ألف  -المباني حسب سنة (أو فترة) تشييد المبنى،
في الحوائط الخارجية
سنة (أو فرتة) تشييد املبنى
التقسيم الجغرايف * ونوع املبنى ومواد البناء
املستعملة يف الحوائط

سنوات سابقة عىل التعداد
مجموع املباني

صفر

1

2

...

فرتة سابقة عىل التعداد

**

8

9

أوىل

...

***

رابعة

غري مذكورة

مبنى متماد يحتوي على وحدة سكنية
واحدة
مواد بناء الحوائط
المادة ألف
المادة باء
المادة جيم
مبنى متماد يحتوى على وحدة سكنية
واحدة  -منفصلة
مواد بناء الحوائط (كما هو أعاله)
مبنى متماد يحتوي على وحدة سكنية
واحدة  -متصلة
مواد بناء الحوائط (كما هو أعاله)
مبنى به أكثر من وحدة واحدة
مواد بناء الحوائط (كما هو أعاله)
مبنى يحتوى على أكثر من وحدة واحدة -
لغاية طابقين
مواد بناء الحوائط (كما هو أعاله)
مبنى يحتوى على أكثر من وحدة واحدة -
من  10 - 3طوابق
مواد بناء الحوائط (كما هو أعاله)
مبنى يحتوي على أكثر وحدة واحدة -
 11طابقا ً فأكثر
مواد بناء الحوائط (كما هو أعاله)
مبنى ألشخاص يعيشون في مؤسسات
مواد بناء الحوائط (كما هو أعاله)
جميع أنواع المباني األخرى
مواد بناء الحوائط (كما هو أعاله)

وحدات التبويب :المباني
التصنيفات:
(أ) مواد البناء للحوائط الخارجية :مواد بناء الحوائط (مصنفة حسب نوع مواد البناء الهامة من
ناحية الدوام واملتانة)
(ب) نوع املبنى
(ج) سنة أو فرتة تشييد املبنى :سنوات فردية لكل مبنى أقيم أثناء الفرتة الواقعة بني التعداد السابق
مبارشة والتعداد الحايل (إذا كانت ال تزيد عىل  10سنوات) أو أثناء السنوات العرش السابقة
(إذا كانت الفرتة بني التعدادين تزيد عىل  10سنوات أو إذا لم يكن هناك تعداد سابق) ،وفرتات
مح َّددة للمباني املنشأة قبل ذلك
مالحظة:
يوفر هذا الجدول معلومات عن عدد املساكن حسب نوع املبنى الذي يوجد فيه املسكن وحسب نوع
مواد البناء لحوائط املبنى ،مصنفة تقاطعيا ً حسب سنة تشييد املبنى أو فرتة التشييد .وتوفر قائمة
الحرص الناتجة من حيث عمر املبنى ونوعه ،أساسا ً لعمل تقديرات لتكاليف الصيانةـ كما أنها توفر
معلومات عن أنماط السكن لدى السكان ،وهي من العوامل التي علمتنا التجربة أال نهملها يف وضع
برامج اإلسكان .أما مسألة ما إذا كان الجدول يقترص عىل املساكن االعتيادية واألساسية أو يشمل
أنواعا ً أخرى من أماكن السكن فتتوقف عىل أهمية األنواع األخرى بالنسبة للوضع العام لإلسكان .ففي
البلدان املدارية حيث يقيم عدد كبري من السكان يف وحدات سكنية مشيَّدة من مواد متاحة محليا ً مثل
الخيزران وسعف النخيل والطني وما إىل ذلك ،قد يعترب مع َّدل بناء الوحدات املؤقتة مهما ً لدرجة تربر
شمولها .أما الوحدات املتنقلة والهامشية فليست مشمولة بالجدول ،ألن سنة اإلنشاء أو فرتة اإلنشاء
تختلف أهميتها باختالف نوع الوحدة.
ويتضمن الجدول مواد البناء للحوائط الخارجية فقط ألنها فيما يبدو أهم مؤرش عىل متانة املبنى.
ويجري يف أحيان كثرية جمع معلومات عن مواد البناء للسقوف واألرضيات أيضا ً يف تعداد املساكن
الوطنية ،خاصة بالنسبة للسقوف ،وإن كانت قد لوحظت بعض الصعوبات وأوجه عدم االتساق يف
تبويب مواد البناء ألكثر من عنرص واحد من عنارص املبنى.

غير مذكور
مساكن اعتيادية
تصنيف المباني ومواد بناء الحوائط
(كما هو أعاله)
وحدات سكنية أخرى
تصنيف المباني ومواد بناء الحوائط
(كما هو أعاله)
* يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘.’3
** سنوات سابقة عىل سنة التعداد ،مع اعتبار سنة التعداد صفراً.
*** انظر الفقرة .522 - 2
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م  - 9ألف  -الوحدات السكنية حسب عدد المساكن في المبنى
عدد املساكن يف املبنى
التقسيم الجغرايف * والوحدات السكنية

مجموع الوحدات السكنية

مجموع املساكن

1

2

9-3

49 - 10

...

...

غري مذكور

وحدات التبويب :الوحدات السكنية

مساكن اعتيادية

أماكن السكن المشمولة :جميع الوحدات السكنية

وحدات سكنية أخرى

التصنيفات:
عدد املساكن يف املبنى ...،49 - 10 ،9 - 3 ،2 ،1 :حسب احتياجات البلد أو املنطقة
مالحظة:
يوفر توزيع املساكن حسب عدد املساكن يف املبنى الذي توجد فيه رؤية مفيدة ألنماط سكن السكان.
واملعلومات املطلوبة لهذا الجدول متاحة عادة من القوائم التي تستخدم يف ضبط التعداد ،ومن ثم
فهي ال تحتاج إىل مزيد من جمع البيانات .وبشكل طبيعي فإن هذا الجدول غري مطلوب إال يف املناطق
الحرضية واملحالت من حجم معني .أما تحديد حجم املحـلاّ ت والتوزيع املستخدم يف الجدول فمن األمور
التي تتوقف عىل خصائص اإلسكان يف البلد.

*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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م  - 10ألف  -األسر المعيشية في الوحدات السكنية ،حسب نوع الوحدة السكنية المشغولة ،ومصنفة تقاطعيا ً حسب
عدد األسر المعيشية وعدد الغرف في الوحدة السكنية
نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى

مساكن اعتيادية

الوحدات السكنية غري الرسمية
التقسيم الجغرايف * وعدد األرس
املعيشية وعدد الغرف

مجموع األسر المعيشية
األسر المعيشية حسب
عدد األسر المعيشية
التي تسكن في نفس
الوحدة السكنية:
أسرة واحدة
في وحدة سكنية بها
العدد التالي من
الغرف:
1
2
3
4
5

مجموع
األرس
املعيشية

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

ال توجد بها
جميع املرافق
األساسية املجموع

مساكن
شبه
دائمة

وحدات
سكنية
متنقلة

مؤقتة

دائمة ولكن
غري معدة
للسكن

أخرى

غري
مذكور

وحدات التبويب :األسر المعيشية
األسر المعيشية المشمولة :األسر المعيشية في الوحدات السكنية
التصنيفات:
(أ) نوع الوحدة السكنية
(ب) عدد األرس املعيشية يف كل وحدة سكنية
(ج) عدد الغرف يف كل وحدة سكنية
مالحظة:
يوفر هذا الجدول معلومات عن عدد األرس املعيشية التي تتقاسم الوحدات السكنية مع أرس معيشية أخرى ،ومن ثم
فهو يوفر أساسا ً مهما ً لتقييم حاجات اإلسكان .وتحظى أهمية تأمني وحدة سكنية مستقلة لكل أرسة معيشية ترغب
يف ذلك بقبول واسع ،كما ورد يف النقاش يف سياق استعماالت الجدول املوىص به م  - 1 - 3ص .والجدول م - 27
ألف الذي يبني عدد األرس املعيشية املستأجرة من الباطن يقدم معلومات مشابهة ،ألن األرس املعيشية املستأجرة من
الباطن هي أرس تشرتك يف وحدة سكنية مع أرسة معيشية أخرى أو أكثر .إال أن هذا الجدول يوفر معلومات إضافية
من حيث إنه يبني عدد األرس املعيشية التي تشغل الوحدة السكنية باإلضافة إىل عدد الغرف يف الوحدة السكنية.

6
7
8
9
+10
أسرتان
(تصنيف عدد الغرف
كما ورد أعاله)
 3أسر فأكثر
(تصنيف عدد الغرف
كما ورد أعاله)
غير مذكور
*

يمكن إعداد هذا الجدول ‘ ’1للبلد بكامله ’2‘ ،لكل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،لكل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،لكل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ’’1
و‘ ’2و‘.’3
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م  - 11ألف  -األسر المعيشية في الوحدات السكنية المشغولة حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع
ملكية الوحدة السكنية
نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى

مساكن اعتيادية

الوحدات السكنية غري الرسمية

التقسيم الجغرايف * ونوع امللكية

مجموع األسر المعيشية
مشغولة بالمالك
غير مشغولة بالمالك
ملكية عامة
ملكية خاصة
ملكية مجتمعية
ملكية تعاونية
ملكية أخرى

املجموع

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

ال توجد بها
جميع املرافق
املجموع
األساسية

مساكن
شبه
دائمة

وحدات
سكنية
متنقلة

مؤقتة

دائمة ولكن
غري معدة
للسكن

أخرى

غري
مذكور

وحدات التبويب :األسر المعيشية
أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية المشغولة
األسر المعيشية المشمولة :األسر المعيشية في الوحدات السكنية المشغولة
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع التمييز
بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) نوع امللكية
مالحظة:
يقدم هذا الجدول معلومات عن نوع ملكية الوحدة السكنية ،واملقصود به بيان نوع امللكية حسب نوع الوحدة
السكنية .وتقييم ملكية الوحدات السكنية هو من األمور البالغة األهمية يف تحديد سياسات اإلسكان.

*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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م  - 12ألف  -األسر المعيشية في الوحدات السكنية المشغولة ،حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع
مرافق االغتسال
نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى

مساكن اعتيادية

الوحدات السكنية غري الرسمية
التقسيم الجغرايف * ونوع مرافق
االغتسال

مجموع الوحدات السكنية

وحدات التبويب :األسر المعيشية

بها حمام ثابت أو دش
داخل الوحدة السكنية

أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية المشغولة

ليس بها حمام ثابت أو دش
داخل الوحدة السكنية

مؤقتة

أخرى

غري
مذكور

األسر المعيشية المشمولة :األسر المعيشية في الوحدات السكنية المشغولة
التصنيفات:

حمام ثابت أو دش
موجود خارج الوحدة
السكنية

(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع التمييز
بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) مرافق االغتسال

استعمال مشترك

مالحظة:

لالستعمال الحصري
ال يوجد حمام ثابت أو
دش

*

املجموع

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

ال توجد بها
جميع املرافق
املجموع
األساسية

مساكن
شبه
دائمة

وحدات
سكنية
متنقلة

دائمة ولكن
غري معدة
للسكن

يمكن الحصول من هذا الجدول عىل بيانات عن عدد الوحدات السكنية حسب نوع مرافق االغتسال املوجودة
الستعمال شاغيل الوحدة السكنية .ويوفر هذا الجدول الحد األدنى من البيانات املطلوبة لتقييم أماكن السكن
حسب املرافق املتاحة .واملعلومات الخاصة باملساكن مطلوبة لحساب مؤرشات اإلسكان وبيئة اإلسكان .وإذا كان
عدد مجموعات أماكن السكن الجماعية كبريا ً فقد يكون من املفيد إعداد جداول مشابهة منفصلة حسب نوع محل
السكن الجماعي .وبالنسبة لتلك الوحدات قد يكون من املفيد بشكل أكثر إعداد جداول منفصلة تشري إىل عدد مرافق
االغتسال الثابتة واألدشاش بالنسبة لعدد شاغيل الوحدة السكنية ،وذلك أفضل من مجرد عرض معلومات تقترص
عىل بيان وجود مرافق االغتسال .ويمكن إعداد جداول مشابهة للوحدات السكنية املشغولة بأكثر من عدد معني من
األرس املعيشية.

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3

المرفق الخامس  -جداول إضافية لتعدادات المساكن

399

م  - 13ألف  -شاغلو الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع مرافق االغتسال
نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى

مساكن اعتيادية

الوحدات السكنية غري الرسمية
التقسيم الجغرايف * ونوع مرافق
االغتسال

مجموع عدد شاغلي
الوحدات السكنية
بها حمام ثابت أو دش
داخل الوحدة السكنية
ليس بها حمام ثابت أو دش
داخل الوحدة السكنية
حمام ثابت أو دش
موجود خارج الوحدة
السكنية
لالستعمال الحصري
استعمال مشترك
ال يوجد حمام ثابت أو
دش

*

املجموع

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

ال توجد بها
جميع املرافق
املجموع
األساسية

مساكن
شبه
دائمة

وحدات
سكنية
متنقلة

مؤقتة

دائمة ولكن
غري معدة
للسكن

أخرى

غري
مذكور

وحدات التبويب :شاغلو الوحدات السكنية
أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية
األشخاص المشمولون :شاغلو الوحدات السكنية
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع التمييز
بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) مرافق االغتسال
مالحظة:
يمكن الحصول من هذا الجدول عىل بيانات عن عدد الوحدات السكنية حسب نوع مرافق االغتسال املوجودة
الستعمال شاغيل الوحدة السكنية .ويوفر هذا الجدول الحد األدنى من البيانات املطلوبة لتقييم أماكن السكن
حسب املرافق املتاحة .واملعلومات الخاصة باملساكن مطلوبة لحساب مؤرشات اإلسكان وبيئة اإلسكان .وإذا كان
عدد مجموعات أماكن السكن الجماعية كبريا ً فقد يكون من املفيد إعداد جداول مشابهة منفصلة حسب نوع محل
السكن الجماعي .وبالنسبة لتلك الوحدات قد يكون من املفيد بشكل أكثر إعداد جداول منفصلة تشري إىل عدد مرافق
االغتسال الثابتة واألدشاش بالنسبة لعدد شاغيل الوحدة السكنية ،وذلك أفضل من مجرد عرض معلومات تقترص
عىل بيان وجود مرافق االغتسال .ويمكن إعداد جداول مشابهة للوحدات السكنية املشغولة بأكثر من عدد معني من
األرس املعيشية.

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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م  - 14ألف  -األسر المعيشية في الوحدات السكنية المشغولة حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب
وجود مطبخ وحسب نوع الوقود المستخدم للطهو
نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى

مساكن اعتيادية

الوحدات السكنية غري الرسمية
التقسيم الجغرايف * ووجود مطبخ
املجموع
والوقود املستعمل يف الطهو

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

ال توجد بها
جميع املرافق
املجموع
األساسية

مساكن
شبه
دائمة

وحدات
سكنية
متنقلة

مؤقتة

دائمة ولكن
غري معدة
للسكن

أخرى

غري
مذكور

مجموع األسر المعيشية
يوجد مطبخ داخل الوحدة
السكنية
غاز
كهرباء

وحدات التبويب :األسر المعيشية

غاز نفطي مسال

أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية المشغولة

كيروسين/بارافين

األسر المعيشية المشمولة :األسر المعيشية في الوحدات السكنية المشغولة

(مشتقات نفطية)
زيت (بما في ذلك
الزيوت النباتية)
فحم

التصنيفات

خشب
فحم صناعي

(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع التمييز
بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) مرافق الطهو
(د) الوقود املستعمل للطهو

روث الحيوان

مالحظة:

بقايا المحاصيل

ينبغي وضع التصنيفات املستعملة يف هذا الجدول ألنواع الوقود املستعمل للطهو بما يتفق مع أنواع املعدات والوقود
املستعملة عادة يف البلد .والبيانات الخاصة بالوقود تشري إىل الوقود الذي يغلب استعماله يف البلد ويمكن أن تقترص
عىل الوقود املستعمل لتحضري الوجبات الرئيسية .وإذا كانت املعلومات تجمع أيضا ً عن عدد املطابخ أو املطابخ
الصغرية أو املواقد يف الوحدات السكنية املشغولة بأكثر من عدد معني من األرس املعيشية وأماكن السكن الجماعية
مثل الفنادق وبيوت الطلبة وأماكن السكن املتعددة األرس املعيشية ،فقد يكون من املفيد تبويب هذه املعلومات
حسب نوع أماكن السكن وعدد األرس املعيشية.

وقود آخر
يوجد مكان آخر للطهو
داخل الوحدة السكنية
(تصنيف الوقود
المستعمل للطهو كما هو
أعاله)
ال يوجد مطبخ أو مكان آخر
للطهو داخل الوحدة
السكنية
(تصنيف الوقود
المستعمل للطهو كما هو
أعاله)
*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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م  - 15ألف  -شاغلو الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب وجود مطبخ وحسب نوع
الوقود المستخدم للطهو
نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى

مساكن اعتيادية

الوحدات السكنية غري الرسمية
التقسيم الجغرايف * ووجود مطبخ
املجموع
والوقود املستعمل يف الطهو

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

ال توجد بها
جميع املرافق
املجموع
األساسية

مساكن
شبه
دائمة

وحدات
سكنية
متنقلة

مؤقتة

دائمة ولكن
غري معدة
للسكن

أخرى

غري
مذكور

مجموع األسر المعيشية
يوجد مطبخ داخل الوحدة
السكنية
غاز
كهرباء

وحدات التبويب :شاغلو الوحدات السكنية

غاز نفطي مسال

أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية المشغولة

كيروسين/بارافين
(مشتقات نفطية)
زيت (بما في ذلك
الزيوت النباتية)
فحم
خشب
فحم صناعي
روث الحيوان
بقايا المحاصيل
وقود آخر
يوجد مكان آخر للطهو
داخل الوحدة السكنية
(تصنيف الوقود
المستعمل للطهو كما هو
أعاله)

األشخاص المشمولون :ساكنو الوحدات السكنية
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع التمييز
بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) مرافق الطهو
(د) الوقود املستعمل للطهو
مالحظة:
ينبغي وضع التصنيفات املستعملة يف هذا الجدول ألنواع الوقود املستعمل للطهو بما يتفق مع أنواع املعدات والوقود
املستعملة عادة يف البلد .والبيانات الخاصة بالوقود تشري إىل الوقود الذي يغلب استعماله يف البلد ويمكن أن تقترص
عىل الوقود املستعمل لتحضري الوجبات الرئيسية .وإذا كانت املعلومات تجمع أيضا ً عن عدد املطابخ أو املطابخ
الصغرية أو املواقد يف الوحدات السكنية املشغولة بأكثر من عدد معني من األرس املعيشية وأماكن السكن الجماعية
مثل الفنادق وبيوت الطلبة وأماكن السكن املتعددة األرس املعيشية ،فقد يكون من املفيد تبويب هذه املعلومات حسب
نوع أماكن السكن وعدد األرس املعيشية.

ال يوجد مطبخ أو مكان آخر
للطهو داخل الوحدة
السكنية
(تصنيف الوقود
المستعمل للطهو كما هو
أعاله)
*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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م  - 16ألف  -األسر المعيشية في الوحدات السكنية المشغولة حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب
نظام توريد المياه
نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى

مساكن اعتيادية

الوحدات السكنية غري الرسمية
التقسيم الجغرايف * ونظام توريد
املياه

املجموع

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

ال توجد بها
جميع املرافق
املجموع
األساسية

مساكن
شبه
دائمة

وحدات
سكنية
متنقلة

مؤقتة

دائمة ولكن
غري معدة
للسكن

أخرى

غري
مذكور

مجموع األسر المعيشية
مياه موصلة باألنابيب إلى
داخل الوحدة
من شبكة عمومية
من مصدر خاص
مياه موصلة باألنابيب
خارج الوحدة على
مسافة ال تزيد عن 200
متر
من شبكة عمومية
لالستعمال الحصري
لالستعمال المشترك
من مصدر خاص
لالستعمال الحصري
لالستعمال المشترك
ال توجد مياه موصلة
باألنابيب
(بما في ذلك وجود مياه
موصلة باألنابيب على
مسافة تزيد عن 200
متر)
*

وحدات التبويب :األسر المعيشية
أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية المشغولة
األسر المعيشية المشمولة :األسر المعيشية في الوحدات السكنية المشغولة
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع التمييز
بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) نظام توريد املياه
ً
(د) مصدر توريد املياه :عىل أساس أكثر مصادر توريد املياه شيوعا يف البلد أو املنطقة ولكن يمكن أن يتضمن
مياها ً موصلة باألنابيب من شبكة عمومية ،خزانات تجميع األمطار ،آبارا ً عامة ،آبارا ً خاصة ،نهراً ،عني ماء،
وما إىل ذلك
مالحظة:
يمكن من هذا الجدول الخروج بمعلومات عن عدد األرس املعيشية التي لديها مصدر جاهز لتوريد املياه وكذلك عن
تواجد املياه املوصلة باألنابيب لكل فئة من فئات الوحدات السكنية .أما تصنيف مصدر توريد املياه يف هذا الجدول
فيقترص عىل شبكة املياه املجتمعية أو مصدر خاص .وترى بعض البلدان أن من املفيد التوسع يف هذا التصنيف
للحصول عىل معلومات أكثر تفصيالً عن مصادر توريد املياه.

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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م  - 17ألف  -شاغلو الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب نظام توريد المياه
نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى

مساكن اعتيادية

الوحدات السكنية غري الرسمية
التقسيم الجغرايف * ونظام توريد
املياه

املجموع

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

ال توجد بها
جميع املرافق
املجموع
األساسية

مساكن
شبه
دائمة

وحدات
سكنية
متنقلة

مؤقتة

دائمة ولكن
غري معدة
للسكن

أخرى

غري
مذكور

مجموع عدد شاغلي
الوحدات السكنية
مياه موصلة باألنابيب إلى
داخل الوحدة

وحدات التبويب :شاغلو الوحدات السكنية

من شبكة عمومية

أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية

من مصدر خاص

األشخاص المشمولون :شاغلو الوحدات السكنية

مياه موصلة باألنابيب
خارج الوحدة على
مسافة ال تزيد عن 200
متر
من شبكة عمومية
لالستعمال الحصري
لالستعمال المشترك
من مصدر خاص
لالستعمال الحصري
لالستعمال المشترك
ال توجد مياه موصلة
باألنابيب

التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع التمييز
بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) نظام توريد املياه
ً
(د) مصدر توريد املياه :عىل أساس أكثر مصادر توريد املياه شيوعا يف البلد أو املنطقة ولكن يمكن أن يتضمن
مياها ً موصلة باألنابيب من شبكة عمومية ،خزانات تجميع األمطار ،آبارا ً عامة ،آبارا ً خاصة ،نهراً ،عني ماء،
وما إىل ذلك
مالحظة:
يمكن من هذا الجدول الخروج بمعلومات عن عدد األشخاص الذين لديهم مصدر جاهز لتوريد املياه وكذلك عن
تواجد املياه املوصلة باألنابيب لكل فئة من فئات الوحدات السكنية .أما تصنيف مصدر توريد املياه يف هذا الجدول
فيقترص عىل شبكة املياه املجتمعية أو مصدر خاص .وترى بعض البلدان أن من املفيد التوسع يف هذا التصنيف
للحصول عىل معلومات أكثر تفصيالً عن مصادر توريد املياه.

(بما في ذلك وجود مياه
موصلة باألنابيب على
مسافة تزيد عن 200
متر)
*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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م  - 18ألف  -األسر المعيشية في الوحدات السكنية المشغولة حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب
المصدر الرئيسي لمياه الشرب
نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى

مساكن اعتيادية

الوحدات السكنية غري الرسمية
التقسيم الجغرايف * واملصدر
الرئييس ملياه الرشب

املجموع

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

ال توجد بها
جميع املرافق
املجموع
األساسية

مساكن
شبه
دائمة

وحدات
سكنية
متنقلة

مؤقتة

دائمة ولكن
غري معدة
للسكن

أخرى

غري
مذكور

مجموع األسر المعيشية
مياه موصلة باألنابيب إلى
داخل الوحدة
من شبكة عمومية
من مصدر خاص
مياه موصلة باألنابيب
خارج الوحدة على
مسافة ال تزيد عن 200
متر
من شبكة عمومية
لالستعمال الحصري
لالستعمال المشترك
من مصدر خاص
لالستعمال الحصري
لالستعمال المشترك
ال توجد مياه موصلة
باألنابيب
(بما في ذلك وجود مياه
موصلة باألنابيب على
مسافة تزيد عن 200
متر)

وحدات التبويب :األسر المعيشية
أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية المشغولة
األسر المعيشية المشمولة :األسر المعيشية في الوحدات السكنية المشغولة
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع التمييز
بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) نظام توريد املياه
ً
(د) مصدر توريد املياه :عىل أساس أكثر مصادر توريد املياه شيوعا يف البلد أو املنطقة ولكن يمكن أن يتضمن
مياها ً موصلة باألنابيب من شبكة عمومية ،خزانات تجميع األمطار ،آبارا ً عامة ،آبارا ً خاصة ،نهراً ،عني ماء،
وما إىل ذلك
مالحظة:
أكدت كثري من وثائق األمم املتحدة وقراراتها ،وأشهرها األهداف اإلنمائية لأللفية ،عىل أهمية توصيل مياه الرشب.
ويهدف هذا الجدول إىل تقييم مصادر مياه الرشب التي تستعملها األرس املعيشية ،ألنها كثريا ً ما تختلف عن مصدر
املياه املستعمل لألغراض العامة (انظر الجدول م  - 5ص فيما سبق).

بثر ارتوازية
بئر محمية
عين محمية
تجميع مياه األمطار
مياه يوردها بائع
مياه معبأة في زجاجات
مياه محمولة بالشاحنات
بئر/عين/نهر/ترعة/
بحيرة ،سد  -غير محمية
*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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م  - 19ألف  -شاغلو الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب المصدر الرئيسي لمياه
الشرب
نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى

مساكن اعتيادية

الوحدات السكنية غري الرسمية
التقسيم الجغرايف * واملصدر الرئييس
املجموع
ملياه الرشب

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

ال توجد بها
جميع املرافق
األساسية املجموع

مساكن
شبه
دائمة

وحدات
سكنية
متنقلة

مؤقتة

دائمة ولكن
غري معدة
للسكن

أخرى

غري
مذكور

مجموع الشاغلين
مياه موصلة باألنابيب إلى
داخل الوحدة
من شبكة عمومية
من مصدر خاص
مياه موصلة باألنابيب خارج
الوحدة على مسافة
ال تزيد عن  200متر
من شبكة عمومية
لالستعمال الحصري
لالستعمال المشترك
من مصدر خاص
لالستعمال الحصري
لالستعمال المشترك
ال توجد مياه موصلة
باألنابيب
(بما في ذلك وجود مياه
موصلة باألنابيب على
مسافة تزيد عن  200متر)

وحدات التبويب :شاغلو الوحدات السكنية
أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية
األشخاص المشمولون :شاغلو الوحدات السكنية
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع
التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) نظام توريد املياه
ً
(د) مصدر توريد املياه :عىل أساس أكثر مصادر توريد املياه شيوعا يف البلد أو املنطقة ولكن يمكن أن يتضمن
مياها ً موصلة باألنابيب من شبكة عمومية ،خزانات تجميع األمطار ،آبارا ً عامة ،آبارا ً خاصة ،نهراً ،عني ماء،
وما إىل ذلك
مالحظة:
أكدت كثري من وثائق األمم املتحدة وقراراتها ،وأشهرها األهداف اإلنمائية لأللفية ،عىل أهمية توصيل مياه الرشب.
ويهدف هذا الجدول إىل تقييم مصادر مياه الرشب التي تستعملها األرس املعيشية ،ألنها كثريا ً ما تختلف عن
مصدر املياه املستعمل ألغراض العامة (انظر الجدول م  - 5ص فيما سبق).

بثر ارتوازية
بئر محمية
عين محمية
تجميع مياه األمطار
مياه يوردها بائع
مياه معبأة في زجاجات
مياه محمولة بالشاحنات
بئر/عين/نهر/ترعة/
بحيرة ،سد  -غير محمية
*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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م  - 20ألف  -الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية المشغولة ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع المرحاض
نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى

مساكن اعتيادية

الوحدات السكنية غري الرسمية

التقسيم الجغرايف * ونوع املرحاض

املجموع

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

ال توجد بها
جميع املرافق
األساسية املجموع

مجموع الوحدات السكنية

وحدات التبويب :الوحدات السكنية

بمرحاض داخل الوحدة
السكنية

أماكن السكن المشمولة :جميع الوحدات السكنية

مرحاض بسيفون صباب
مرحاض بال سيفون
بمرحاض خارج الوحدة
السكنية
مرحاض بسيفون أو
بصباب
لالستعمال الحصري
استعمال مشترك
مرحاض بال سيفون
لالستعمال الحصري
استعمال مشترك

مساكن
شبه
دائمة

وحدات
سكنية
متنقلة

مؤقتة

دائمة ولكن
غري معدة
للسكن

أخرى

غري
مذكور

التصنيفات:
(أ) نوع الوحدة السكنية
(ب) نوع املرحاض
مالحظة:
يمكن الحصول من هذا الجدول عىل معلومات عن عدد الوحدات السكنية حسب النوع ونوع املرحاض .ويبني
تبويب املرحاض يف الجدول الحد األدنى من البيانات املطلوبة لتقييم أماكن السكن حسب املرافق املتاحة.
واملعلومات الخاصة باملساكن مطلوبة لحساب مؤرشات اإلسكان وبيئة اإلسكان .وإذا كان عدد مجموعات أماكن
السكن الجماعية كبريا ً فقد يكون من املفيد إعداد جداول مماثلة حسب نوع أماكن السكن الجماعية .والواقع أن
املعلومات عن وجود املرحاض يف املؤسسات والفنادق وما إليها يجري جمعها غالبا ً يف تعدادات املساكن .وفيما
يتعلق بتلك الوحدات يفيد بشكل أكرب إعداد جداول منفصلة تبني أيضا ً عدد املراحيض بالنسبة لعدد الشاغلني،
وذلك أفضل من مجرد جمع معلومات عن وجود املرحاض ونوعه .ويمكن إعداد جداول مشابهة للوحدات السكنية
التي يشغلها أكثر من عدد معني من األرس املعيشية .ويف بعض البلدان تم التوسع يف التصنيف لجمع معلومات عن
وجود أنواع معينة من املراحيض الشائعة (غري مراحيض السيفون) والتي تنترش يف البلد أو املنطقة ،عىل اختالف
يف درجة كفاءتها من حيث الناحية الصحية.

ال يوجد مرحاض
غير مذكور
*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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م  - 21ألف  -شاغلو الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع المرحاض ونوع الصرف
الصحي
نوع الوحدة السكنية
وحدات سكنية أخرى

مساكن اعتيادية

الوحدات السكنية غري الرسمية
التقسيم الجغرايف * ونوع املرحاض
والرصف الصحي

املجموع

املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

ال توجد بها
جميع املرافق
األساسية املجموع

مساكن
شبه
دائمة

وحدات
سكنية
متنقلة

مؤقتة

دائمة ولكن
غري معدة
للسكن

أخرى

غري
مذكور

مجموع عدد الشاغلين
بمرحاض داخل الوحدة
السكنية
مرحاض بسيفون/صباب
متصل بشبكة صرف
صحي عمومية
متصل بصرف صحي
خاص
أخرى
مرحاض بال سيفون
متصل بشبكة صرف
صحي عمومية
متصل بصرف صحي
خاص
أخرى
بمرحاض خارج الوحدة
السكنية
مرحاض بسيفون/صباب
متصل بشبكة صرف
صحي عمومية
متصل بصرف صحي
خاص
أخرى
مرحاض بال سيفون
متصل بشبكة صرف
صحي عمومية
متصل بصرف صحي
خاص
أخرى

وحدات التبويب :شاغلو الوحدات السكنية
أماكن السكن المشمولة :جميع الوحدات السكنية
األشخاص المشمولون :شاغلو الوحدات السكنية
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع
التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) نوع املرحاض
(د) نظام الرصف الصحي
مالحظة:
يمكن من هذا الجدول الحصول عىل بيانات عن عدد الوحدات السكنية حسب النوع وعدد الشاغلني ،ونوع
املرحاض املتاح الستعمالهم وخصائص نظام الرصف الصحي .ويبني تبويب املرحاض يف الجدول الحد األدنى
من البيانات املطلوبة لتقييم أماكن السكن حسب املرافق املتاحة .واملعلومات الخاصة باملساكن مطلوبة لحساب
مؤرشات اإلسكان وبيئة اإلسكان .وإذا كان عدد مجموعات أماكن السكن الجماعية كبريا ً وقد يكون من املفيد
إعداد جداول مماثلة حسب نوع أماكن السكن الجماعية .والواقع أن املعلومات عن وجود املرحاض يف املؤسسات
والفنادق وما إليها يجري جمعها غالبا ً يف تعدادات املساكن .وفيما يتعلق بتلك الوحدات يفيد بشكل أكرب إعداد
جداول منفصلة تبني أيضا ً عدد املراحيض مثل بالنسبة لعدد الشاغلني ،وذلك أفضل من مجرد جمع معلومات
عن وجود املرحاض ونوعه .ويمكن إعداد جداول مشابهة للوحدات السكنية التي يشغلها أكثر من عدد معني من
األرس املعيشية .ويف بعض البلدان تم التوسع يف التصنيف لجمع معلومات عن وجود أنواع معينة من املراحيض
الشائعة (غري مراحيض السيفون) والتي تنترش يف البلد أو املنطقة عىل اختالف يف درجة كفاءتها من حيث الناحية
الصحية.

ال يوجد مرحاض
غير مذكور
*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3

مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،التنقيح 2
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م  - 22ألف  -األسر المعيشية في الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع ملكية
الوحدة السكنية ووجود مياه شرب منقولة باألنابيب ووجود مرافق اغتسال
نوع الوحدة السكنية
مساكن اعتيادية

التقسيم الجغرايف * ونوع امللكية ووجود مياه
موصلة بأنابيب ووجود مرحاض

بها جميع
املرافق
املجموع املجموع األساسية

ال توجد
بها جميع
املرافق
األساسية

وحدات سكنية أخرى
الوحدات السكنية غري
الرسمية
دائمة ولكن
مساكن وحدات
غري
غري معدة
سكنية
شبه
أخرى مذكور
للسكن
املجموع دائمة متنقلة مؤقتة

مجموع األسر المعيشية
أسر معيشية تمتلك الوحدة السكنية
التي تشغلها
مصدر المياه:
موصلة بأنابيب داخل الوحدة
السكنية
مرحاض داخل الوحدة
السكنية
مرحاض خارج الوحدة
السكنية
ال يوجد مرحاض
موصلة بأنابيب خارج الوحدة
السكنية على مسافة ال تزيد عن
 100متر
(تصنيف المرحاض كما هو
أعاله)
المياه غير موصلة بأنابيب
(تصنيف المرحاض كما هو
أعاله)
أسر معيشية تشغل وحدة سكنية
مملوكة ملكية عامة

وحدات التبويب :األسر المعيشية
أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية
األسر المعيشية واألشخاص المشمولون :األسر المعيشية التي تشغل الوحدات السكنية
التصنيفات:
(أ) نوع الوحدة السكنية
(ب) نوع امللكية
(ج) وجود مياه موصلة بأنابيب
(د) وجود مرحاض
مالحظة:
تصنف األرس املعيشية يف هذا الجدول حسب نوع الوحدة السكنية املشغولة واملرافق األساسية املوجودة
يف الوحدة السكنية ونوع املالك .وصنفت املعلومات الخاصة باملراحيض ومصدر املياه تصنيفا ً تقاطعيا ً

لبيان عدد األرس املعيشية حسب مالك الوحدة السكنية وحسب ما إذا كانت الوحدة السكنية تصلها مياه
باألنابيب و/أو ما إذا كانت توجد بها مراحيض أو ال يوجد بها أي من هذه املرافق .وملكية الوحدات
السكنية التي تفتقر إىل املرافق األساسية هي مسألة ذات اهتمام خاص ،ومن املفيد معرفة ما إذا كانت
تلك الوحدات يشغلها املالك أو مستأجرون.

(تصنيفات مصدر المياه والمرحاض
كما هي أعاله)
أسر معيشية تشغل وحدة سكنية
مملوكة ملكية خاصة
(تصنيفات مصدر المياه والمرحاض
كما هي أعاله)
الملكية غير مذكورة
*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3

المرفق الخامس  -جداول إضافية لتعدادات المساكن
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م  - 23ألف  -األسر المعيشية في الوحدات السكنية المشغولة حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع
اإلضاءة و/أو استعمال الكهرباء
نوع الوحدة السكنية
مساكن اعتيادية

التقسيم الجغرايف * ونوع اإلضاءة و/أو
استعمال الكهرباء

املجموع املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

ال توجد
بها جميع
املرافق
األساسية

وحدات سكنية أخرى
الوحدات السكنية غري الرسمية
مساكن وحدات
سكنية
شبه
املجموع دائمة متنقلة

مجموع األسر المعيشية

وحدات التبويب :األسر المعيشية

نوع اإلضاءة

أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية المشغولة

كهرباء
غاز
مصباح زيتي
أنواع أخرى من اإلضاءة ذات
أهمية في البلد أو المنطقة
حضر
(تصنيف نوع اإلضاءة كما هو
أعاله)
ريف

مؤقتة

دائمة ولكن
غري معدة
للسكن

أخرى

غري
مذكور

التصنيفات:
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع
التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) نوع اإلضاءة و/أو استعمال الكهرباء
مالحظة:
ً
ً
تويل البلدان واملناطق يف جميع أنحاء العالم اهتماما كبريا ملصدر الطاقة املستعملة يف اإلضاءة .ومن شأن

هذا الجدول أن يضع أمام املخططني مؤرشات مفيدة للمناطق التي تحتاج إىل التوسع يف شبكات اإلضاءة
العمومية .وبالنسبة للوحدات السكنية املضاءة بالكهرباء يمكن تبويب معلومات إضافية تبني ما إذا كانت
الكهرباء تأتي من شبكة عمومية أو وحدة توليد أو مصدر آخر.

(تصنيف نوع اإلضاءة كما هو
أعاله)
*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3

مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،التنقيح 2
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م  - 24ألف  -شاغلو الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع اإلضاءة و/أو استعمال
الكهرباء
نوع الوحدة السكنية
مساكن اعتيادية

التقسيم الجغرايف * ونوع اإلضاءة و/أو
استعمال الكهرباء

املجموع املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

ال توجد
بها جميع
املرافق
األساسية

وحدات سكنية أخرى
الوحدات السكنية غري الرسمية
مساكن وحدات
سكنية
شبه
املجموع دائمة متنقلة

مجموع عدد الشاغلين

وحدات التبويب :شاغلو الوحدات السكنية

نوع اإلضاءة

أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية

كهرباء
غاز
مصباح زيتي
أنواع أخرى من اإلضاءة ذات
أهمية في البلد أو المنطقة
حضر
(تصنيف نوع اإلضاءة كما هو
أعاله)
ريف

مؤقتة

دائمة ولكن
غري معدة
للسكن

أخرى

غري
مذكور

التصنيفات:
(أ) التقسيم الجغرايف ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع
التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) نوع اإلضاءة و/أو استعمال الكهرباء
مالحظة:
ً
ً
تويل البلدان واملناطق يف جميع أنحاء العالم اهتماما كبريا ملصدر الطاقة املستعملة يف اإلضاءة .ومن شأن

هذا الجدول أن يضع أمام املخططني مؤرشات مفيدة للمناطق التي تحتاج إىل التوسع يف شبكات اإلضاءة
العمومية .وبالنسبة للوحدات السكنية املضاءة بالكهرباء يمكن تبويب معلومات إضافية تبني ما إذا كانت
الكهرباء تأتي من شبكة عمومية أو وحدة توليد أو مصدر آخر.

(تصنيف نوع اإلضاءة كما هو
أعاله)
*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3

المرفق الخامس  -جداول إضافية لتعدادات المساكن

م  - 25ألف

411

األسر المعيشية في الوحدات السكنية المشغولة حسب نوع الوحدة السكنية ،ومصنفة تقاطعيا ً حسب
طريقة تصريف النفايات الصلبة
نوع الوحدة السكنية
مساكن اعتيادية

التقسيم الجغرايف * وطريقة الترصيف
الرئيسية للنفايات الصلبة

املجموع املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

ال توجد
بها جميع
املرافق
األساسية

وحدات سكنية أخرى
الوحدات السكنية غري الرسمية
مساكن وحدات
سكنية
شبه
املجموع دائمة متنقلة

مؤقتة

دائمة ولكن
غري معدة
للسكن

أخرى

غري
مذكور

مجموع األسر المعيشية
النفايات الصلبة تجمع بشكل
دوري عن طريق جامعي
القمامة المرخصين
النفايات الصلبة يتم جمعها على
أساس غير منتظم من ِقبل
جامعي القمامة المرخصين
النفايات الصلبة يتم جمعها من
ِقبل جامعي قمامة يقومون
بهذا العمل لحسابهم الخاص
النفايات الصلبة يقوم شاغلو
المساكن بالتخلص منها في
مقلب محلي تشرف عليه
السلطات
النفايات الصلبة يقوم شاغلو
المساكن بالتخلص منها في
مقلب محلي ال تشرف عليه
السلطات
شاغلو المساكن يقومون بحرق
النفايات الصلبة

وحدات التبويب :األسر المعيشية
أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية المشغولة
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني
فرعي ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ’ ‘1و’ ‘2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) نوع ترصيف النفايات الصلبة
مالحظة:
للتخلص من النفايات الصلبة ومرافق التخلص منها آثار بالغة عىل الصحة والحفاظ عىل البيئة .أما عن
ُ
طرق ترصيف النفايات الصلبة فيشتمل الجدول عىل الفئات الرئيسية ويمكن التوسع فيها عىل أساس النظم
السائدة يف البلد أو املنطقة.

شاغلو المساكن يقومون بدفن
النفايات الصلبة
شاغلو المساكن يتخلصون من
النفايات الصلبة في النهر أو
البحر أو البِركة
شاغلو المساكن يقومون بتحويل
النفايات الصلبة إلى سماد
وسائل أخرى
حضر
(تصنيف طريقة تصريف
النفايات الصلبة كما هو أعاله)
ريف
(تصنيف طريقة تصريف
النفايات الصلبة كما هو أعاله)
*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3

مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،التنقيح 2
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م  - 26ألف  -شاغلو الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب طريقة تصريف النفايات
الصلبة
نوع الوحدة السكنية
مساكن اعتيادية

التقسيم الجغرايف * وطريقة الترصيف
الرئيسية للنفايات الصلبة

املجموع املجموع

بها جميع
املرافق
األساسية

ال توجد
بها جميع
املرافق
األساسية

وحدات سكنية أخرى
الوحدات السكنية غري الرسمية
مساكن وحدات
سكنية
شبه
املجموع دائمة متنقلة

مؤقتة

دائمة ولكن
غري معدة
للسكن

أخرى

غري
مذكور

مجموع عدد شاغلي الوحدات
السكنية
النفايات الصلبة تجمع بشكل
دوري عن طريق جامعي
القمامة المرخصين
النفايات الصلبة يتم جمعها على
أساس غير منتظم من ِقبل
جامعي القمامة المرخصين
النفايات الصلبة يتم جمعها من
ِقبل جامعي قمامة يقومون
بهذا العمل لحسابهم الخاص
النفايات الصلبة يقوم شاغلو
المساكن بالتخلص منها في
مقلب محلي تشرف عليه
السلطات
النفايات الصلبة يقوم شاغلو
المساكن بالتخلص منها في
مقلب محلي ال تشرف عليه
السلطات

وحدات التبويب :شاغلو الوحدات السكنية
أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية
األشخاص المشمولون :شاغلو الوحدات السكنية
التصنيفات:
(أ) التقسيمات الجغرافية ’1‘ :البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ،مع
التمييز بني الحرض والريف يف ‘ ’1و‘ ’2و‘’3
(ب) نوع الوحدة السكنية
(ج) نوع ترصيف النفايات الصلبة
مالحظة:
للتخلص من النفايات الصلبة ومرافق التخلص منها آثار بالغة عىل الصحة والحفاظ عىل البيئة .أما عن
طرق ترصيف النفايات الصلبة فيشتمل الجدول عىل الفئات الرئيسية ويمكن التوسع فيها عىل أساس ال ُنظم
السائدة يف البلد أو املنطقة.

شاغلو المساكن يقومون بحرق
النفايات الصلبة
شاغلو المساكن يقومون بدفن
النفايات الصلبة
شاغلو المساكن يتخلصون من
النفايات الصلبة في النهر أو
البحر أو البِركة

شاغلو المساكن يقومون بتحويل
النفايات الصلبة إلى سماد
وسائل أخرى
حضر
(تصنيف طريقة تصريف
النفايات الصلبة كما هو أعاله)
ريف
(تصنيف طريقة تصريف
النفايات الصلبة كما هو أعاله)
*

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3

المرفق الخامس  -جداول إضافية لتعدادات المساكن
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م  - 27ألف  -األسر المعيشية المستأجرة في الوحدات السكنية ،حسب اإليجار المدفوع ،ومصنفة تقاطعيا ً حسب
نوع ملكية الوحدة السكنية ،وما إذا كان المحل المشغول مؤثثا ً أو غير مؤثث ،وحسب نوع حيازة األسرة
المعيشية
اإليجار الشهري الذي تدفعه األرسة املعيشية
التقسيم الجغرايف * ونوع امللكية والحيازة

وحدات سكنية مملوكة ملكية
عامة
وحدات سكنية مملوكة ملكية
خاصة

مستأجر
مؤثث
غير مؤثث

مستأجر من الباطن
مؤثث
غير مؤثث
الحيازة غير مذكورة

*

مجموع األرس املعيشية
املستأجرة

مستويات اإليجار
الفئة 1

الفئة 2

الفئة 3

الفئة 4

غري مذكور

وحدات التبويب :األسر المعيشية
أماكن المعيشة المشمولة :الوحدات السكنية
األسر المعيشية :األسر المعيشية المستأجرة
التصنيفات:

(أ) اإليجار املدفوع :جدول إيجارات يُعد وفقا ً ملستويات اإليجار املدفوعة عادة والعملة املدفوع بها
اإليجار يف البلد مع بيان ما إذا كان املكان مؤجرا ً مؤثثا ً أو غري مؤثث
(ب) نوع امللكية
(ج) الحيازة
مالحظة:
األرس املعيشية مصنفة يف هذا الجدول حسب اإليجار الذي تدفعه األرس املعيشية ونوع ملكية املسكن
املشغول .واألرس املعيشية املستأجرة للوحدات السكنية اململوكة ملكية خاصة مصنفة أيضا ً حسب ما إذا
كانت األرسة املعيشية هي املستأجر الرئييس أو مستأجرا ً من الباطن وما إذا كان املكان مؤجرا ً مؤثثا ً أو غري
مؤثث .وهذا التصنيف األخري ال ينطبق عادة عىل الوحدات السكنية اململوكة ملكية عامة .وتتيح البيانات
الخاصة بنوع امللكية واإليجار املدفوع فرصة الستعراض الدور الذي يلعبه كل من القطاع العام والقطاع
الخاص يف توفري املساكن للسكان وتكلفة تلك املساكن.

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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م  - 28ألف

األسر المعيشية المستأجرة ،مصنفة حسب ما إذا كان المكان المشغول مؤثثا ً أو غير مؤثث وحسب قيمة
اإليجار الذي تدفعه األسرة المعيشية شهرياً ،ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع الوحدة السكنية وعدد األسر
المعيشية في الوحدة السكنية
اإليجار الشهري الذي تدفعه األرسة املعيشية

التقسيم الجغرايف * ونوع الوحدة السكنية
وعدد األرس املعيشية

مجموع األرس
املعيشية
املستأجرة

1

األرسة املعيشية مؤجرة مؤثثة،
أو جزء منها

الوحدة التي تشغلها األرسة املعيشية مؤجرة غري مؤثثة،
أو جزء منها

مستوى اإليجارات

مستوى اإليجارات

2

3

4

1

2

3

4

مجموع الوحدات السكنية
وحدات سكنية حسب عدد األسر
التي تشغل الوحدة السكنية
أسرة واحدة
2
+3
مساكن اعتيادية
(تصنيف األسر المعيشية كما هو
أعاله)
وحدات سكنية أخرى
(تصنيف األسر المعيشية كما هو
أعاله)
مساكن شبه دائمة
(تصنيف األسر المعيشية كما هو
أعاله)
وحدات سكنية متنقلة
(تصنيف األسر المعيشية كما هو
أعاله)
وحدات سكنية غير رسمية
(تصنيف األسر المعيشية كما هو
أعاله)
نوع الوحدة السكنية غير مذكور
(تصنيف األسر المعيشية كما هو
أعاله)
*

وحدات التبويب :األسر المعيشية
أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية
األسر المعيشية :األسر المعيشية المستأجرة
التصنيفات:
(أ) وحدات سكنية مؤثثة أو غري مؤثثة
(ب) نوع الوحدة السكنية
ً
(ج) اإليجار املدفوع :جدول إيجارات يُعد وفقا ملستويات اإليجار املدفوعة عادة والعملة املدفوع بها
اإليجار يف البلد مع بيان ما إذا كان املكان مؤجرا ً مؤثثا ً أو غري مؤثث
(د) عدد األرس املعيشية لكل وحدة سكنية
مالحظة:
ً
يشري اإليجار املدفوع يف هذا الجدول إىل مبلغ اإليجار الذي تدفعه األرسة املعيشية شهريا مقابل الحيز

الذي تشغله .ويرتبط مبلغ اإليجار املدفوع بعدد األرس املعيشية التي تشغل الوحدة السكنية ونوع الوحدة
السكنية ،إالّ أنه قد يرتبط أيضا ً بمهنة رب األرسة املعيشية أو الصناعة التي يعمل بها ،خاصة إذا كانت
هذه الخصائص توفر مؤرشات مهمة ملستوى الدخل لقطاع كبري من السكان .ويمكن التوسع يف الجدول
لبيان ما إذا كان اإليجار يشمل تكلفة املنافع مثل الغاز والكهرباء والتدفئة إذا كانت هذه املعلومات قد تم
جمعها.

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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م  - 29ألف  -الوحدات السكنية المؤجرة * ،مصنفة حسب ما إذا كان المكان المشغول مؤثثا ً أو غير مؤثث وحسب قيمة
اإليجار المدفوع شهريا ً في الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع الوحدة السكنية وعدد الغرف
اإليجار الشهري الذي تدفعه األرسة املعيشية

التقسيم الجغرايف * * ونوع الوحدة السكنية
وعدد الغرف

مجموع
الوحدات
السكنية

الوحدة التي تشغلها األرسة املعيشية مؤجرة
مؤثثة ،أو جزء منها

الوحدة التي تشغلها األرسة املعيشية أو جزء منها مؤجرة
غري مؤثثة ،أو جزء منها

مستوى اإليجارات

مستوى اإليجارات

1

2

3

4

1

2

3

4

مجموع الوحدات السكنية
وحدات سكنية تشتمل على عدد
الغرف كالتالي:
1
2
3

وحدات التبويب :الوحدات السكنية

5

أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية المؤجرة

4
6
7
8
9
+10
مساكن اعتيادية
(تصنيف الغرف كما هو أعاله)
وحدات سكنية أخرى
(تصنيف الغرف كما هو أعاله)

مساكن شبه دائمة
(تصنيف الغرف كما هو أعاله)
وحدات سكنية متنقلة
(تصنيف الغرف كما هو أعاله)
وحدات سكنية غير رسمية
(تصنيف الغرف كما هو أعاله)
نوع الوحدة السكنية غير مذكور
(تصنيف الغرف كما هو أعاله)
*
**

التصنيفات:
(أ) وحدات سكنية مؤثثة أو غري مؤثثة
(ب) نوع الوحدة السكنية
ً
(ج) اإليجار املدفوع :جدول إيجارات يُعد وفقا ملستويات اإليجار املدفوعة عادة والعملة املدفوع بها اإليجار
يف البلد ،مع بيان ما إذا كان املكان مؤجرا ً مؤثثا ً أو غري مؤثث
(د) عدد الغرف لكل وحدة سكنية
مالحظة:
يتصل اإليجار املدفوع يف هذا الجدول بعدد الغرف يف الوحدة السكنية ألن املساحة هي عامل مهم يف تحديد
تكلفة اإلسكان .وقد يكون من املفيد توسيع هذا الجدول لكي يشمل باإلضافة إىل عدد الغرف يف الوحدة
السكنية وجود بعض املرافق األساسية األخرى مثل املياه املوصلة بأنابيب واملراحيض ومرافق االغتسال
(الجدول م  - 30ألف) .وإذا كانت املعلومات قد جمعت عن ما إذا كان اإليجار خاضعا ً لضوابط ،فمن املفيد
إدخال هذا البند يف الجدول.

“مؤجرة” يف هذه الحالة تعني مؤجرة بالكامل وال تشري إىل الوحدات السكنية التي يشغلها مالك يؤجر جزءًا منها إىل أرسة معيشية أخرى.
يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1

و‘ ’2و‘.’3
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م  - 30ألف  -الوحدات السكنية المؤجرة * ،مصنفة حسب ما إذا كان المكان المشغول مؤثثا ً أو غير مؤثث ،وحسب قيمة
اإليجار المدفوع شهريا ً في الوحدة السكنية ومصنفة تقاطعيا ً حسب نوع الوحدة السكنية ووجود مياه
منقولة باألنابيب ووجود مرافق اغتسال
اإليجار الشهري الذي تدفعه األرسة املعيشية

التقسيم الجغرايف * * ونوع الوحدة السكنية
ووجود مياه موصلة باألنابيب ومراحيض

مجموع
الوحدات
السكنية

الوحدة التي تشغلها األرسة املعيشية مؤجرة
مؤثثة ،أو جزء منها

الوحدة التي تشغلها األرسة املعيشية مؤجرة غري مؤثثة،
أو جزء منها

مستوى اإليجارات

مستوى اإليجارات

1

2

3

4

1

2

3

4

مجموع الوحدات السكنية
وحدات سكنية بها المرافق التالية:

مياه موصلة باألنابيب إلى داخل
الوحدة السكنية
مرحاض في الداخل
مرحاض في الخارج
ال يوجد مرحاض
مياه موصلة باألنابيب خارج
الوحدة السكنية
(تصنيف المرحاض كما هو
أعاله)
ال توجد مياه موصلة باألنابيب
(تصنيف المرحاض كما هو
أعاله)
مساكن اعتيادية
(تصنيف مصدر المياه و
المرحاض كما هو أعاله)
وحدات سكنية أخرى
(تصنيف مصدر المياه والمرحاض
كما هو أعاله)
مساكن شبه دائمة
(تصنيف مصدر المياه
والمرحاض كما هو أعاله)
وحدات سكنية متنقلة
(تصنيف مصدر المياه
والمرحاض كما هو أعاله)
وحدات سكنية غير رسمية
(تصنيف مصدر المياه
والمرحاض كما هو أعاله)
نوع الوحدة السكنية غير مذكور
(تصنيف مصدر المياه والمرحاض
كما هو أعاله)
*
**

وحدات التبويب :الوحدات السكنية
أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية المؤجرة
التصنيفات:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)

وحدات سكنية مؤثثة أو غري مؤثثة
نوع الوحدة السكنية
اإليجار املدفوع
وجود مياه موصلة بأنابيب
وجود مرحاض

مالحظة:

تنطبق التعليقات الواردة بشأن قيمة اإليجار املدفوع يف الجدول م  - 29ألف عىل هذا الجدول أيضاً.
والغرض من هذا الجدول هو الربط بني تكلفة اإلسكان ومالءمة الخدمات األساسية  -وهي يف هذه الحالة
وجود مياه موصلة بأنابيب ومرحاض.

“مؤجرة” يف هذه الحالة تعني مؤجرة بالكامل ،وال تشري إىل الوحدات السكنية التي يشغلها مالك يؤجر جزءًا منها إىل أرسة معيشية أخرى.
يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3

المرفق الخامس  -جداول إضافية لتعدادات المساكن
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م  - 31ألف  -الوحدات السكنية المشغولة حسب النوع ،ومصنفة تقاطعيا ً حسب مساحة األرضية المتاحة وعدد
الشاغلين
التقسيم الجغرايف * ونوع الوحدة
السكنية

أقل من
20

29 - 20

39 - 30

...

 120 119 - 100فأكثر

مجموع الوحدات السكنية

وحدات التبويب :الوحدات السكنية

مساكن اعتيادية

أماكن السكن المشمولة :الوحدات السكنية المشغولة

وحدات سكنية أخرى
مساكن شبه دائمة
وحدات سكنية متنقلة
وحدات سكنية غير رسمية
نوع الوحدة السكنية غير
مذكور

*

مجموع
الوحدات
السكنية

املساحة األرضية (باملرت املربع)

مجموع
املساحة
األرضية

مجموع
شاغيل
الوحدة

املساحة
األرضية
لكل ساكن

األشخاص المشمولون :شاغلو الوحدات السكنية
التصنيفات:
(أ) نوع الوحدة السكنية
(ب) املساحة األرضية املتاحة
مالحظة:
يوفر هذا الجدول معلومات عن مجموع املساحة األرضية املستخدمة يف الوحدة السكنية وتوزيع الوحدات
السكنية حسب املساحة األرضية ومجموع عدد شاغيل الوحدات السكنية ومتوسط املساحة األرضية لكل ساكن.
وهذه املعلومات مطلوبة من أجل تقدير مسألة االزدحام يف السكن .وهذا الجدول مصمم بحيث يكمل املعلومات
التي يوفرها الجدول املوىص به م  - 6ص .ويوىص بتبويب البيانات حسب التفاصيل الجغرافية نظرا ً ألهمية
املوضوع واالستعماالت املختلفة للمعلومات املستقاة .وهذا املوضوع مهم بشكل خاص نظرا ً ألن الوحدات
السكنية األقل ازدحاما ً واألكثر ازدحاما ً يمكن أن توجد قريبة نسبيا ً من بعضها البعض .وبالنسبة ألماكن
السكن الجماعية قد يكون من املفيد بشكل أكرب جمع معلومات عن املساحة األرضية املستغلة لكل ساكن يف
السكن الجماعي .ويمكن استقاء تلك البيانات بقسمة مجموع املساحة األرضية املستغلة عىل عدد شاغيل الوحدة
السكنية.

يمكن إعداد هذا الجدول لـ ‘ ’1البلد بكامله ’2‘ ،كل تقسيم مدني رئييس ’3‘ ،كل تقسيم مدني فرعي ’4‘ ،كل محلّة رئيسية ،مع التمييز بني الحرض والريف يف ‘’1
و‘ ’2و‘.’3
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مالحظة :تشري األرقام يف الفهرس إىل أرقام األجزاء والفقرات ،وتشري عالمة “ح” بعد
الرقم إىل حاشية ،و“س” إىل جدول من جداول السكان الواردة يف املرفقني  2و ، 4و “م” إىل
جداول املساكن املوجودة يف املرفقني  3و .5وترد “س” و “م” برتتيب الجداول املوىص بها (ص)
ثم الجداول اإلضافية (ألف) ،فعىل سبيل املثال “م  - 15ص ،م  - 8ألف”

ألف
اآلباء الذين يعيشون بمفردهم132 - 2 ،
اآلباء ،الجداول ،س  - 5 - 3ألف
األبحاث ،استعمال بيانات التعداد فيها26 - 1 ،
األبناء بالتبني123 - 2 ،
األبناء ،املولودون أحياء 182 - 2 ،و183
اتخاذ القرارات ،دور التعداد يف ذلك1 - 1 ،
األجهزة االستهالكية املعمِّرة ،وجودها552 - 2 ،
أجهزة البيانات الشخصية املساعدة (141 - 1 ،)PDAs
األجهزة الذكية للتعرف عىل الحروف306 - 1 ،189 - 1 ،
أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وجودها 543 - 2 ،إىل 550
تصميم السؤال 543 - 2 ،إىل 545
الجدول ،م  - 19ص
األجور333 - 2 ،
االحتساب
اآليل312 - 1 ،
قواعد االحتساب ،ووضعها من ِقبَل مختصني يف املواضيع،
314 - 1
االحتساب بالبطاقات الساخنة312 - 1 ،
االحتياجات الوطنية
بيانات التعداد3 - 2 ،
األولوية ،يف تصميم التعداد 397 - 2 ،إىل 399
إحصاءات التشييد ،استقاؤها54 - 1 ،

اإلحصاءات الحيوية ،جمعها 55 - 1 ،إىل  168 - 2 ،57إىل 201
إحصاءات املساكن الحالية54 - 1 ،
انظر أيضا ً  :بيانات املساكن
إحصاءات الوفيات ،الحاجة إىل بيانات عنها73 - 3 ،
إحصاءات خط األساس
للتأكد من موثوقية اإلحصاءات الحيوية ،التي تقدمها بيانات
التعداد55 - 1 ،
مقارنتها ببيانات التعداد ،لتقيص األخطاء 317 - 1 ،إىل 319
اشتقاقها من بيانات التعداد55 - 1 ،5 - 1 ،
“إحصاءات ومؤرشات للرجال والنساء”93 - 3 ،
اإلحصائيون ،اشرتاكهم يف تصميم العينة 416 - 1 ،و417
اختبارات الجدوى ،دور املعاينة 419 - 1 ،إىل 421
االختالفات االقتصادية واالجتماعية يف وفيات األطفال يف البلدان
النامية73 - 3 ،
أخصائيو املواضيع ،تعليمات إىل املربمجني314 - 1 ،
األخطاء
يف جداول البيانات التجميعية 315 - 1 ،إىل320
تحريها117 - 1 ،
يف مرحلة إدخال البيانات303 - 1 ،
آلياً312 - 1 ،
يف البيانات الفردية311 - 1 ،
قياسها باستخدام أساليب املعاينة428 - 1 ،
أنواعها
التغطية مقابل املضمون380 - 1 ،
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العامة مقابل الصافية386 - 1 ،
املعاينة مقابل غري املعاينة412 - 1 ،
أخطاء املضمون380 - 1 ،
إدخال البيانات
األخطاء303 - 1 ،
التحقق310 - 1 ،303 - 1 ،
إدخال البيانات عن طريق لوحة املفاتيح
بمساعدة الحاسوب303 - 1 ،
معدالت اإلدخال ،عدد الحروف يف الساعة309 - 1 ،
أدلة ،لتدريب موظفي التعداد214 - 1 ،
األرامل192 - 2 ،
أرباب البيوت- 2 ،279 - 2 ،277 - 2 ،264 - 2 ،255 - 2 ،
290
أرباب العمل 313 - 2 ،311 - 2 ،و 314
إرشادات ومبادئ لوضع إحصاءات حاالت العجز110 - 3 ،
األرضيات ،مواد البناء528 - 2 ،526 - 2 ،
أرقام التعاريف64 - 1 ،
أرمل ولم يتزوج 144 - 2 ،و145
األزواج132 - 2 ،117 - 2 ،
االستبيان ،التعداد
التصميم واإلعداد 184 - 1 ،إىل 20 - 2 ،192
لضمان النوعية259 - 1 ،
اختبار االستبيان194 - 1 ،
تقديم االستبيان رقمياً307 - 1 ،
إرساله إلكرتونياً ،إىل مراكز التجهيز293 - 1 ،
صور االستبيان ،عىل املوقع الشبكي ُ
لشعبة اإلحصاءات باألمم
املتحدة192 - 1 ،
عىل الشبكة198 - 1 ،182 - 1 ،
اللغات املستعملة187 - 1 ،
االستمارة الطويلة واالستمارة القصرية 424 - 1 ،و،425
 436 - 1و437
إرساله بالربيد ،يف العد الذاتي- 1 ،197 - 1 ،175 - 1 ،
 278إىل 280
القراءة الضوئية للعالمات305 - 1 ،
املسح الضوئي لالستبيان الورقي293 - 1 ،
السابق الرتقيم297 - 1 ،
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السابق الطباعة لحقول معينة مثل األسماء والعناوين
وما إليها176 - 1 ،
الطباعة191 - 1 ،
دراسات املسح بالعينة كتكملة لالستبيان291 - 1 ،
األسئلة الحساسة أو املنفرة371 - 2 ،
يف النهج التقليدي إلجراء التعداد60 - 1 ،
استعمال الوحدات السكنية504 - 2 ،
االستفسارات
عند الطلب ،عىل الشبكة5 - 3 ،372 - 1 ،
التي يدخلها املستعملون عىل معدات وبيانات مكتب التعداد،
372 - 1
استقالل أماكن السكن419 - 2 ،
استمارات التعداد ،االستمارة الطويلة واالستمارة القصرية- 1 ،
63 - 1 ،60
االستمارة الطويلة يف استبيانات التعداد 424 - 1 ،و- 1 ،425
 436و437
االستمارة القصرية يف استبيانات التعداد 424 - 1 ،و- 1 ،425
 436و437
األرس العائلية 110 - 2 ،إىل 113
األرس املعيشية 447 - 1 ،إىل 506 - 2 ،335 - 2 ،450
اعتبارها مكانا ً للعد (معتادا ً أو حالياً) 469 - 1 ،إىل 474
تمييزها عن الوحدات السكنية450 - 1 ،445 - 1 ،
قائمة األرس املعيشية124 - 1 ،
الستخدام الع ّدادين 173 - 1 ،إىل 176
الحاجة إىل بيانات70 - 3 ،
أرس معيشية تتكون من شخص واحد مقابل أشخاص
متعددين130 - 2 ،108 - 2 ،452 - 1 ،448 - 1 ،
الجداول ،س  - 1 - 3ص ،س  - 2 - 3ص ،س - 3 - 3
ص ،س  - 4 - 5ص ،م  - 3ص ،م  - 14ص،
م  - 17ص ،م  - 18ص ،م  - 19ص ،س - 1 - 3
ألف ،س  - 2 - 3ألف ،س  - 3 - 3ألف ،س - 3
 - 4ألف ،س  - 5 - 3ألف ،س  - 6 - 3ألف ،س - 5
 - 4ألف ،س  - 9 - 7ألف ،س  - 11 - 7ألف،
س  - 13 - 7ألف ،س  - 14 - 7ألف ،س - 7
 - 15ألف ،س  - 16 - 7ألف ،س  - 1 - 8ألف ،س
 - 2 - 8ألف ،م  - 1ألف ،م  - 2ألف ،م  - 5ألف ،م
 - 6ألف ،م  - 10ألف ،م  - 11ألف ،م  - 12ألف ،م

الفهرس

 - 14ألف ،م  - 16ألف ،م  - 18ألف ،م  - 22ألف،
م  - 23ألف ،م  - 25ألف ،م  - 27ألف ،م  - 28ألف
حسب العالقات داخل األرسة والحالة الزواجية والجنس
ونزالء املؤسسات ،س  - 1 - 3ص
يف الوحدات السكنية املشغولة ،م  - 3ص
حسب حجم األرسة املعيشية وعدد األرس النواة،
س-3-3ص
حسب نوع الوحدة السكنية وعدد األرس املعيشية،
م  - 14ص
حسب نوع الوحدة السكنية وتكنولوجيا املعلومات
واإلنرتنت ،م  - 19ص
حسب نوع الوحدة السكنية ورب األرسة املعيشية،
م  - 17ص
حسب نوع الوحدة السكنية ونوع الحيازة ،م  - 18ص
كوحدات ع ّد 448 - 1 ،444 - 1 ،442 - 1 ،إىل 453
األرس املعيشية الشاغلة للمسكن510 - 2 ،404 - 2 ،
الجداول ،م  - 6ص ،م  - 13ألف ،م  - 15ألف ،م - 17
ألف ،م  - 19ألف ،م  - 21ألف ،م  - 24ألف ،م - 26
ألف ،م  - 31ألف
األرس املعيشية املتعددة األرس النواة131 - 2 ،
األرس املعيشية املتعددة األفراد- 2 ،452 - 1 ،448 - 1 ،
108
الجداول ،س  - 3 - 3ألف
األرس املعيشية املركبة130 - 2 ،
األرس املعيشية املمتدة130 - 2 ،
األرس املعيشية النواة130 - 2 ،
األرس املعيشية ذات األجيال غري املتتالية126 - 2 ،
األرس النواة 125 - 2 ،و 126
الجداول ،س  - 3 - 3ص ،م  - 3ألف ،م  - 4ألف
أنواع األرس املعيشية املستثناة129 - 2 ،
أرس معيشية تتكون من شخص واحد،452 - 1 ،448 - 1 ،
130 - 2 ،108 - 2
إسقاطات السكان ،عىل أساس التعداد2 - 1 ،
أسماء الشوارع ،قائمة ،الستعمال الع ّدادين174 - 1 ،
أشباه الرشكات335 - 2 ،
األشخاص (األفراد)318 - 2 ،311 - 2 ،132 - 2 ،102 - 2 ،
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بيانات عنهم335 - 1 ،
الرتميز ،لحماية الرسية 338 - 1 ،و339
ترتيبات املعيشة ،التصنيف حسب ترتيبات املعيشة- 1 ،
 447إىل 455
مكان الع ّد ،االفرتايض 469 - 1 ،إىل 474
الجداول ،م  - 1ص ،م  - 2ص ،س  - 6 - 3ألف،
س  - 2 - 8ألف
يف أماكن سكن جماعية ،حسب أنواع أماكن السكن،
م-2ص
حسب نوع الوحدة السكنية ونوع األرسة املعيشية،
م-1ص
وقت الع ّد 478 - 1 ،و479
كوحدات ع ّد447 - 1 ،442 - 1 ،
األشخاص العاملون لحسابهم الخاص257 - 2 ،
تعداد املنشآت51 - 1 ،
األشخاص املتوفون ،ع ّدهم479 - 1 ،
األشخاص بال جنسية102 - 2 ،
األشخاص بال مأوى
اعتبارهم أرسا ً معيشية452 - 1 ،
ع ّدهم200 - 1 ،41 - 1 ،
اإلشغال املوسمي465 - 2 ،
أصحاب الدخول الرأسمالية290 - 2 ،279 - 2 ،
أصحاب املعاشات التقاعدية290 - 2 ،279 - 2 ،
أصدقاء رئيس الفريق االستشاري120 - 3 ،
اإلصالحات املطلوبة532 - 2 ،
اإلضاءة ،الجداول ،م  - 12ص ،م  - 23ألف ،م  - 24ألف
أُطر املعاينة 438 - 1 ،إىل 441
بيانات التعداد كمصدر لها29 - 1 ،
األطفال
الفئات العمرية97 - 3 ،
تعريف األطفال من أجل التعداد128 - 2 ،
مركزهم يف األرسة132 - 2 ،
الحاجة إىل إحصاءات بشأنهم 96 - 3 ،إىل 102
الجداول ،س  - 1 - 5ص ،س  - 2 - 5ص ،س - 1 - 5
ألف ،س  - 4 - 5ألف ،س  - 15 - 7ألف
أقل من  15سنة من العمر ،األسئلة التي توجه241 - 2 ،
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األطفال األحياء 186 - 2 ،177 - 2 ،و187
األطفال الذين دخلوا املدارس يف أي وقت212 - 2 ،
األطفال املولودون أحياء حتى تاريخ التعداد- 2 ،176 - 2 ،
 180إىل 185
األطفال املولودون حتى تاريخ التعداد184 - 2 ،169 - 2 ،
األطفال بالتبني183 - 2 ،
األطفال غري املنتظمني يف الدراسة212 - 2 ،
أطلس السكان30 - 3 ،
اإلعاقة370 - 2 ،
إعداد الجداول 326 - 1 ،إىل 329
النهائية ،استعمال املعاينة بدال ً من العد الكامل436 - 1 ،
و437
بنا ًء عىل الطلب50 - 3 ،180 - 1 ،
برنامج إعداد الجداول
اتخاذ قرار بشأن املضمون 177 - 1 ،إىل 180
تأثريه عىل تصميم االستبيان190 - 1 ،
الجداول املؤقتة ،إصدارها قبل النتائج الرسمية432 - 1 ،
إىل 435
حزم الربمجيات336 - 1 ،180 - 1 ،
األنواع التي تستغني عنها بلدان معينة20 - 3 ،
األنواع التي تع ّد عادة 8 - 3 ،إىل 22
انظر أيضا ً  :بيانات التعداد (النهائية واملنشورة)
أعزب 144 - 2 ،و145
أعضاء تعاونيات املنتجني317 - 2 ،311 - 2 ،
اإلعالم عن التعداد129 - 3 ،56 - 3 ،
لتأمني تعاون الجمهور 115 - 1 ،و116
إعالن كوبنهاجن بشأن التنمية االجتماعية86 - 3 ،
إعالن وبرنامج عمل فيينا للمؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان،
86 - 3
أفراد األرسة املساهمون بالعمل316 - 2 ،311 - 2 ،260 - 2 ،
أفراد األرسة املعيشية العاملون دون أجر ،الخدمات املنزلية أو
الشخصية التي يقدمونها 293 - 2 ،239 - 2 ،إىل 295
أفراد األرسة املعيشية ،الجداول ،س  - 2 - 3ص ،س - 4 - 3
ألف ،س  - 14 - 7ألف ،س  - 15 - 7ألف
أفراد البحرية74 - 2 ،
أفراد البحرية األجانب74 - 2 ،

أفراد البعثات الدبلوماسية74 - 2 ،
ع ّدهم41 - 2 ،
أفراد البعثات الدبلوماسية األجنبية74 - 2 ،
أفراد القوات املسلحة319 - 2 ،265 - 2 ،74 - 2 ،454 - 1 ،
العدد41 - 2 ،
أفراد القوات املسلحة األجانب74 - 2 ،
األفراد .انظر :األشخاص
اإلقامة 45 - 2 ،إىل  64 - 2 ،51إىل 66
يف االثني عرش شهرا ً األخرية ،كاختبار لإلقامة املعتادة- 2 ،
49 - 2 ،31

القانونية (النظرية) 467 - 1 ،و468
بالنسبة لألشخاص البعيدين عن البيت466 - 1 ،
الجـداول ،س  - 5 - 1ص ،س  - 6 - 1أ  -ص ،س - 1
 6ب  -ص ،س  - 5 - 3ألف ،س  - 2 - 5ألف ،س
 - 3 - 5ألف ،س  - 4 - 5ألف ،س  - 1 - 8ألف،
س  - 2 - 8ألف ،س  - 3 - 8ألف ،س  - 4 - 8ألف
مدتها ،حسب املحلَّة ،والعمر والجنس ،س  - 5 - 1ص
محل اإلقامة املعتاد ،ومحل اإلقامة السابق ،حسب العمر
والجنس ،س  - 6 - 1ص
انظر أيضا ً  :مجموع السكان
اإلقامة القانونية 467 - 1 ،و113 - 2 ،47 - 2 ،468
االقرتان العريف192 - 2 ،146 - 2 ،
االقرتان الفعيل (بالرتايض)،151 - 2 ،148 - 2 ،146 - 2 ،
192 - 2
االقرتان بالرتايض192 - 2 ،151 - 2 ،146 - 2 ،125 - 2 ،
أقراص الحاسوب367 - 1 ،
األقراص الضوئية املمغنطة367 - 1 ،
األقراص املرتاصة الرقمية ،توزيع نتائج التعداد عليها- 1 ،
 367و368
األقراص املرتاصة واألقراص الرقمية للقراءة فقط335 - 1 ،
نرش نتائج التعداد بواسطتها 341 - 1 ،و367 - 1 ،342
و368
أقراص صلبة ،منقولة367 - 1 ،
األقليات
التحيزات واألفكار النمطية ،تالفيها 216 - 1 ،إىل 219
التشاور معهم ،يف تخطيط التعداد219 - 1 ،
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اكتساب الجنسية100 - 2 ،
اكتمال التعداد ونوعيته233 - 1 ،
االلتحاق باملدرسة213 - 2 ،
األم الطبيعية187 - 2 ،171 - 2 ،
أماكن السكن404 - 2 ،
التصنيف 412 - 2 ،إىل 454
العد ،يف تعدادات املساكن506 - 2 ،475 - 1 ،
القوائم ،الستعمال الع ّدادين 173 - 1 ،إىل 176
املوقع 455 - 2 ،إىل 462
امللكية467 - 2 ،
الجداول ،م  - 1ص ،م  - 2ص ،م  - 2ألف ،م  - 3ألف
كوحدات ع ّد 456 - 1 ،453 - 1 ،444 - 1 ،و457
أماكن السكن الجماعية 444 - 2 ،414 - 2 ،109 - 2 ،إىل
481 - 2 ،477 - 2 ،454
الجداول ،م  - 2ص ،م  - 2ألف
أماكن السكن املتعددة األرس املعيشية 505 - 2 ،452 - 2 ،إىل
509
األماكن غري املع ّدة للسكن اآلدمي443 - 3 ،
أماكن معيشة أخرى 451 - 2 ،إىل 454
األمم املتحدة
املؤتمرات العاملية املعنية بالقضايا االجتماعية86 - 3 ،
توصيات خاصة بتعدادات السكان 8 - 2 ،إىل 16
توصيات بشأن التعدادات1 - 1 ،
األمهات
العمر ،عند والدة أول طفل178 - 2 ،
اإلناث من السكان ،الجداول ،س  - 1 - 5ص ،س  - 2 - 5ص،
س  - 3 - 5ص ،س  - 1 - 5ألف ،س  - 2 - 5ألف،
س  - 3 - 5ألف ،س  - 5 - 5ألف
البالغات ،حسب العمر وعدد األطفال عىل قيد الحياة،
س-2-5ص
حسب العمر وعدد األطفال املولودين أحياء حسب الجنس،
س-1-5ص
يف سن الحمل ،حسب العمر واملواليد األحياء والجنس
والوفيات بني املواليد األحياء ،س  - 3 - 5ص
اإلنتاج للحساب الخاص347 - 2 ،261 - 2 ،238 - 2 ،
يف الزراعة 383 - 2 ،إىل 386
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اإلنرتنت371 - 1 ،369 - 1 ،
االتصال بها550 - 2 ،
إجراء التعداد باستعمال اإلنرتنت198 - 1 ،182 - 1 ،
االنتظام يف الدراسة 209 - 2 ،إىل 214
الجداول ،س - 1 - 6ص ،س  - 2 - 6ص ،س - 4 - 8
ألف
حسب العمر والجنس ،س  - 2 - 6ص
عدم االنتظام ،حسب التحصيل التعليمي ،والعمر
والجنس ،س  - 1 - 6ص
األنشطة االقتصادية املوسمية249 - 2 ،
االنفصال (يف الزواج)192 - 2 ،148 - 2 ،
االنفصال القانوني148 - 2 ،
انفصال أماكن السكن419 - 2 ،
األهداف اإلنمائية لأللفية 121 - 3 ،1 - 2 ،23 - 1 ،إىل 124
رصد املؤرشات 123 - 3 ،و124
أهمية التعداد ونوعيته271 - 1 ،232 - 1 ،
أوصاف مطبوعة 25 - 3 ،و  .26وانظر أيضا ً  :املنشورات
املطبوعة
الحمالت اإلعالمية للرتويج للتعداد56 - 3 ،
عن طريق وسائط اإلعالم129 - 3 ،
جوانب النوعية (األهمية ،االكتمال ،الدقة ،قابلية املقارنة،
حسن التوقيت ،سهولة الوصول ،إلخ 229 - 1 ،).إىل
 269 - 1 ،238إىل 273
النهج القائم عىل السجالت 64 - 1 ،إىل 68
التقارير
النهائية ،انظر :بيانات التعداد( ،النهائية ،املنشورة)
املوضوعية أو التحليلية 23 - 3 ،و24
دورها ،يف اإلدارة العامة 1 - 1 ،إىل 3
نهج التعداد املتكرر 69 - 1 ،إىل 71
املوظفون ،انظر :موظفو التعداد
املراحل105 - 1 ،
التقارير اإلدارية (النهائية)406 - 1 ،
األعمال التحضريية 82 - 1 ،إىل 219
التجهيز والتبويب8 - 3 ،
األهداف االسرتاتيجية ،أرقام خط األساس للتقييم14 - 1 ،
إىل 19
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الدعم
األساس املايل 85 - 1 ،إىل 94
موارد التمويل 92 - 1 ،و100 - 1
األساس القانوني 83 - 1 ،و84
دعم الجمهور ،أهمية اإلعالم115 - 1 ،
املوارد املتاحة للدعم ،يف بلد ما 414 - 1 ،و415
التوقيت
ع ّد فئات خاصة يف أوقات أخرى285 - 1 ،
مواعيد ثابتة (الدورية) ،من تعداد إىل تعداد12 - 1 ،
و286 - 1 ،13
التواتر ،مرة كل  10سنوات عىل األقل12 - 1 ،
التوقيت يف أثناء السنة ،اعتبارات عملية 284 - 1 ،و285
النهج التقليدي لجمع املعلومات
من األشخاص 60 - 1 ،إىل 63
مع تحديثات سنوية للخصائص 72 - 1 ،إىل 74
استعماالته 66 - 3 ،إىل 129
غري ملموسة ،مثل الكربياء الوطنية93 - 1 ،
يف التخطيط 21 - 1 ،ح
قيمته لواضعي السياسات ومستعميل التعداد 1 - 3 ،إىل ،6
82 - 3
انظر أيضا ً  :تعدادات املساكن ،وتعدادات السكان واملساكن
(معاً) ،وتعدادات السكان

بـاء
البحارة التجاريون74 - 2 ،
ع ّدهم41 - 2 ،
بدائل املنشورات لنرش نواتج التعداد 341 - 1 ،و342
الربمجيات
نرشها ،لقراءة نتائج التعداد36 - 3 ،342 - 1 ،
الحزم
ألعمال التعداد ،بصفة خاصة 327 - 1 ،204 - 1 ،إىل
337 - 1 ،329
اتخاذ قرار بشأنها ،والحاجة إىل إعادة التدريب329 - 1 ،
ذات األغراض العامة ،تكييفها من أجل التعداد- 1 ،
36 - 3 ،328 - 1 ،204
للخرائط34 - 3 ،
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للجداول336 - 1 ،180 - 1 ،
املتطلبات والتخطيط204 - 1 ،
برمجيات قواعد البيانات ،لألغراض العامة
مقابل برمجيات التعداد الخاصة328 - 1 ،
املستعملة من أجل بيانات التعداد ،نواحي القصور فيها- 1 ،
345 - 1 ،337
الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن3 - 1 ،
الربنامج العاملي لعام  ،2010املوقع عىل الشبكة (شعبة
اإلحصاءات باألمم املتحدة)75 - 1 ،
الربنامج العاملي للتعداد الزراعي العاملي46 - 1 ،2010 ،
برنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني78 - 3 ،359 - 2 ،
برنامج العمل للمؤتمر الدويل املعني بالسكان والتنمية86 - 3 ،
برنامج العمل ملؤتمر القمة العاملي للتنمية االجتماعية86 - 3 ،
بعض العمل254 - 2 ،
بعيدا ً عن املنزل466 - 1 ،
بال مأوى ،الجداول ،م  - 1ص ،م  - 3ألف
بلد املواطنة 97 - 2 ،93 - 2 ،إىل 102
بلد امليالد 93 - 2 ،إىل 102
الجداول ،س  - 1 - 2ص ،س - 2 - 2ص ،س  - 3 - 2ص،
انظر أيضا ً  :السكان املولودون بالخارج
البلدان النامية
اعتبارات إجراء التعداد فيها357 - 1 ،197 - 1 ،
القدرات اإلحصائية123 - 3 ،
الفتيات ،املولودات أحياء 182 - 2 ،و183
البيانات (عموماً)
نسخ احتياطية295 - 1 ،
ضغطها وفكها325 - 1 ،
ترميزها ،لحفظ الرسية 338 - 1 ،335 - 1 ،و339
أخطاء البيانات ،أنواعها311 - 1 ،
تحسينها ،من املستحيل تحسني البيانات الرديئة268 - 1 ،
انظر أيضا ً  :بيانات التعداد (الخام)
بيانات اإلسكان
إحصاءات خط األساس 30 - 1 ،إىل 32
جمع بيانات املساكن عن طريق التعداد أو املعاينة40 - 1 ،
إحصاءات املساكن الجارية54 - 1 ،
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الخرائط37 - 3 ،
أثرها عىل السياسات 34 - 1 ،7 - 1 ،و35
استعمال تعدادات املساكن يف بناء قاعدة بيانات،7 - 1 ،
32 - 1
بيانات التعداد (الخام)
جمع البيانات .انظر :الع ّد الفعيل
رسية البيانات 338 - 1 ،83 - 1 ،و339
التنقيح واالحتساب384 - 1 ،
تجهيز البيانات ،الربمجيات 327 - 1 ،204 - 1 ،إىل ،329
337 - 1
إخراج سجالت نظيفة منها ،وإيداعها يف ملف رئييس- 1 ،
323
نوعيتها ،ضمان النوعية117 - 1 ،
إعادة تجميعها من حيث مختلف الكيانات الجغرافية- 1 ،
 164إىل 83 - 3 ،356 - 1 ،171
تخزينها
تكنولوجيات التخزين 335 - 1 ،إىل 337
أنساق إبدالية337 - 1 ،
بيانات التعداد (النهائية ،املنشورة)124 - 3 ،
الوصول إليها95 - 3 ،
املرتاكمة من تعدادات سابقة ومن التعداد الحايل333 - 1 ،
مجمعة (بيانات كلية) 340 - 1 ،إىل 36 - 3 ،352
تحليلها ،من أجل وضع السياسات 401 - 1 ،إىل 405
مقارنتها مع البيانات من مصادر أخرى- 1 ،387 - 1 ،
76 - 3 ،403
مقارنتها مع بيانات التعدادات السابقة ،من أجل التقييم،
392 - 1
عىل وسائط مقروءة بالحاسوب28 - 3 ،
حساب مؤرشات األهداف اإلنمائية لأللفية منها124 - 3 ،
تصويبها من أجل تصحيح األخطاء 382 - 1 ،إىل 384
نرشها 358 - 1 ،إىل 378
النهج الهجني 374 - 1 ،و375
التخطيط للنرش 206 - 1 ،إىل 209
مسائل تقنية وقانونية359 - 1 ،
استعمال الخرائط يف النرش- 3 ،209 - 1 ،126 - 1 ،
 29إىل 39
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وسائط مختلفة للنرش332 - 1 ،
التقييم 379 - 1 ،إىل 400
النواتج الرقمية التفاعلية 40 - 3 ،إىل 48
املقارنة الدولية 4 - 2 ،1 - 2 ،13 - 1 ،و- 2 ،394 - 2 ،5
 400و401
التخزين عىل املدى الطويل404 - 1 ،
ملفات الحاسوب5 - 3 ،
الخرائط كوسيلة للنرش 29 - 3 ،209 - 1 ،126 - 1 ،إىل 39
الرتويج للنرش (امللصقات والكتيبات وما إليها) 55 - 3 ،إىل 65
النرش األوّيل7 - 3 ،
إصداره 432 - 1 ،330 - 1 ،إىل 435
قبول الجمهور للنتائج433 - 1 ،378 - 1 ،
نوعيته ،تنبيه املستعملني لألخطاء املمكنة5 - 3 ،
برمجيات تحليل للمستعملني36 - 3 ،
حُ سن التوقيت يف النرش8 - 3 ،385 - 1 ،179 - 1 ،
التدريب عىل استعمال البيانات 125 - 3 ،إىل 129
البيانات غري املنشورة أو التي تنرش بنا ًء عىل الطلب فقط،
5-3
استعمال الحكومة ودوائر األعمال والعمال وما إىل ذلك- 1 ،
 23 - 1 ،17إىل 82 - 3 ،79 - 3 ،67 - 3 ،3 - 2 ،37
الرسوم54 - 3 ،
لواضعي السياسات الحكومية :انظر :وضع السياسات
الحكومية
انظر أيضا ً  :نواتج التعداد وخدماته
البيانات الجزئية 335 - 1 ،إىل 339
امللفات (امللف الرئييس)323 - 1 ،
حماية الرسية376 - 1 ،339 - 338 - 1 ،
البيانات الفوقية ،دورها يف النرش ويف رشح بيانات التعداد22 - 3 ،
البيانات الكلية 340 - 1 ،إىل 352
أنساق النرش 341 - 1 ،إىل 352
بيانات موجزة36 - 3 ،

تـاء
تاريخ التعداد (الرسمي)481 - 1 ،
التاريخ املرجع69 - 2 ،
تاريخ امليالد137 - 2 ،
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تاريخ ميالد آخر طفل ولد حيا ً 188 - 2 ،177 - 2 ،169 - 2
إىل 191
التجمعات الحرضية80 - 2 ،
الجداول ،س  - 3 - 1ص
السكان حسب الجنس ،س  - 3 - 1ص
التجمعات السكنية518 - 2 ،
كوحدات ع ّد460 - 1 ،
تجميع بيانات التعداد 315 - 1 ،إىل  340 - 1 ،320إىل ،352
83 - 3 ،36 - 3
تجهيز البيانات 292 - 1 ،إىل 330
اختيار الطريقة 294 - 1 ،إىل 296
التعاقد عليه ،متى ينصح به ومتى ال ينصح به205 - 1 ،
مواقع وأنواع املرافق203 - 1 ،
إدارة تجهيز البيانات 321 - 1 ،و322
تخطيط تجهيز البيانات 201 - 1 ،إىل 205
رصد النوعية 265 - 1 ،إىل 268
املوظفون
التوسع والتدريب202 - 1 ،
املسؤوليات املحدودة326 - 1 ،314 - 1 ،
الوقت املطلوب ،أقل مما كان عليه الحال يف املايض8 - 3 ،
تجهيز البيانات باستعمال الخواديم العميلة294 - 1 ،
التجهيز التحلييل عىل الشبكة326 - 1 ،
التجهيز :انظر :تجهيز البيانات
تحسني املؤرشات االجتماعية يف البلدان النامية؛ اإلطار املفاهيمي
والطرق (األمم املتحدة) 35 - 1 ،ح
تحسني املفاهيم واألساليب يف اإلحصاءات واملؤرشات الخاصة
بحالة املرأة (األمم املتحدة)92 - 3 ،
التحصيل التعليمي 215 - 2 ،211 - 2 ،إىل 222
صلته بمعرفة القراءة والكتابة 207 - 2 ،و208
التحقق من إدخال البيانات310 - 1 ،303 - 1 ،
التحليل اإلحصائي ،الربمجيات ،بصفة عامة328 - 1 ،
التحليل الديمغرايف 389 - 1 ،إىل 392
تحليل املسار الحَ ِرج107 - 1 ،
تحليل املالمح املجتمعية23 - 3 ،
التحيز بسبب الجنس
تأثريه عىل اإلحصاءات90 - 3 ،

تجنبه 216 - 1 ،إىل 219
يف إجراء التعداد 118 - 2 ،و119
يف استبيان النشاط االقتصادي243 - 2 ،
التحيزات ،فيما يخص نوع الجنس واألقليات 216 - 1 ،إىل219
و90 - 3
تخطيط الطوارئ ،استعمال إحصاءات خط األساس للمساكن،
31 - 1
التخطيط ،انظر :التعدادات (عموماً) ،التخطيط
تدابري األمن (كلمات الرس وما إليها)370 - 1 ،
التدفئة ،نوعها والطاقة املستخدمة501 - 2 ،
ترتيبات املعيشة 447 - 1 ،إىل 455
ترخيص منتجات التعداد وخدماته53 - 3 ،
الرتميز 297 - 1 ،إىل 302
اآليل302 - 1 ،
باستعمال الحاسوب 299 - 1 ،إىل 301
للبلدان التي ال تستعمل الحروف الالتينية والبلدان
املتعددة اللغات300 - 1 ،
التشييد
مواد البناء وطرقه 525 - 2 ،424 - 2 ،إىل 528
مراحل اإلكمال413 - 2 ،
الجداول ،م  - 15ص ،م  - 16ص ،م  - 8ألف
ترصيف النفايات الصلبة 499 - 2 ،و450
الجداول ،م  - 13ص ،م  - 25ألف ،م  - 26ألف
التصنيف الدويل الصناعي املوحّ د لجميع األنشطة االقتصادية،
307 - 2
التصنيف الدويل املوحّ د للتعليم215 - 2 ،209 - 2 ،
التصنيف الدويل املوحّ د للمهن302 - 2 ،265 - 2 ،
التصنيف الدويل لإلعاقة والعجز والعاهات353 - 2 ،
التصنيفات الجغرافية ،تصميم الخرائط عىل أساسها،
131 - 1
التصوير الجوي138 - 1 ،
التصوير بالسواتل138 - 1 ،
التطابق الزمني ،كجانب أسايس يف التعداد،63 - 1 ،11 - 1 ،
74 - 1 ،71 - 1 ،68 - 1
التطورات يف النظام املزدوج لتقدير حجم السكان والنمو- 1 ،
 398ح (غري متاح باللغة العربية)

الفهرس

تطوير قواعد بيانات متكاملة لإلحصاءات االجتماعية
واالقتصادية والديمغرافية( ،األمم املتحدة) 22 - 1 ،ح
تعاريف املصطلحات املستخدمة يف التعداد 4 - 1 ،إىل - 1 ،7
26 - 3 ،113
التعاقد الخارجي 145 - 1 ،91 - 1 ،إىل  220 - 1 ،148إىل 227
تقييم قدرات الرشكات املرشحة224 - 1 ،
املرونة والتكلفة225 - 1 ،
تدريب موظفي الرشكة226 - 1 ،
متى ينصح بها ومتى ال ينصح221 - 1 ،220 - 1 ،205 - 1 ،
التعاونيات ،للمنتجني317 - 2 ،311 - 2 ،
التعداد (التعدادات) (بشكل عام)
التقرير اإلداري (النهائي)27 - 3 ،406 - 1 ،
كأساس لعمليات مسح الحقة 438 - 1 ،62 - 1 ،إىل 441
محتوياتها
التغطية ،كاملة115 - 1 ،
املسائل القانونية والسياسية426 - 1 ،
األهداف االسرتاتيجية املطلوب تلبيتها15 - 1 ،
استمرارية ،مع التعدادات السابقة396 - 2 ،2 - 2 ،
التكلفة8 - 3 ،89 - 1 ،
مشاركة أصحاب املصلحة 86 - 1 ،إىل 88
كفاءة التكاليف18 - 1 ،
تعريف املصطلحات 4 - 1 ،إىل 26 - 3 ،7
التشاور مع املستعملني113 - 1 ،
التصميم
التشاور مع املستعملني حول االحتياجات231 - 1 ،
اختبار التصميم ،قبل التعداد 193 - 1 ،115 - 1 ،إىل
 419 - 1 ،196إىل 421
املالمح األساسية 8 - 1 ،إىل ،71 - 1 ،68 - 1 ،63 - 1 ،13
74 - 1
التقييم 379 - 1 ،إىل 400
األهداف ،يف الحارض واملستقبل382 - 1 ،15 - 1 ،
تقييم الدقة ،كجزء من ضمان النوعية 274 - 1 ،إىل 277
عمليات املسح للمتابعة ،للفئات الفرعية ،لألشخاص
ذوي العجز عىل سبيل املثال 377 - 2 ،إىل 380
تأثريها عىل الجمهور وعىل موظفي التعداد16 - 1 ،
إدارتها 76 - 1 ،إىل  .407وانظر أيضا ً  :مكتب التعداد
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امليزانية وضوابط التكلفة 95 - 1 ،إىل 102
الجدول الزمني للتعداد كأداة من أدوات اإلدارة- 1 ،
103إىل 107
االتصاالت واإلعالن 112 - 1 ،إىل 116
الصعوبات الكامنة 76 - 1 ،إىل 81
الحفاظ عىل سالسة العمليات321 - 1 ،
البيانات الفوقية لرشح التصميم واالستعماالت22 - 3 ،
النواتج :انظر :بيانات التعداد (النهائية ،املنشورة)
التخطيط 122 - 1 ،إىل  438 - 1 ،126إىل 441
عىل أساس خربات التعداد السابقة،382 - 1 ،96 - 1 ،
 406 - 1و27 - 3 ،407
التشاور مع األقليات يف وقت التخطيط219 - 1 ،
التشاور مع املستعملني258 - 1 ،231 - 1 ،113 - 1 ،
التكلفة89 - 1 ،
الحاجة إىل الحرص 78 - 1 ،إىل 81
املوارد املتاحة ،تأثريها 414 - 1 ،و،7 - 2 ،1 - 2 ،415
403 - 2 ،394 - 2
تعداد (تعدادات السكان) 4 - 1 ،و5
مكان الع ّد 469 - 1 ،إىل 474
الجداول
اإلضافية ،19 - 3 ،املرفق 4
املوىص بها 15 - 3 ،إىل  ،18املرفق 2
التي تعد يف العادة 8 - 3 ،إىل 22
الجداول التي تحذف باعتبارها غري ذات فائدة لبعض
البلدان20 - 3 ،
وقت الع ّد479 - 1 ،
املواضيع 43 - 2 ،إىل 390
قائمة املواضيع16 - 2 ،
مالءمة املواضيع6 - 2 ،1 - 2 ،
توصيات األمم املتحدة 8 - 2 ،إىل 16
وحدات الع ّد 442 - 1 ،و443
استعماالتها 23 - 1 ،5 - 1 ،إىل  68 - 3 ،29إىل 78
تعداد (تعدادات) (محددة) 44 - 1 ،إىل 53
التعداد الزراعي 44 - 1 ،إىل 50
تعداد املباني53 - 1 ،
تعداد املنشآت 51 - 1 ،و52
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تعداد املساكن 6 - 1 ،و7
الجداول اإلضافية ،املرفق 5
الجداول املوىص بها ،املرفق 3
املواضيع 391 - 2 ،إىل 553
املواضيع األساسية409 - 2 ،
قائمة املواضيع 404 - 2 ،إىل 410
مالءمة املواضيع402 - 2 ،
وحدات العد يف التعداد 444 - 1 ،إىل 446
استعماالته 30 - 1 ،7 - 1 ،إىل 79 - 3 ،37
تعداد تجريبي195 - 1 ،

تعدادات السكان واملساكن (معاً)455 - 2 ،
تنسيق العمليات33 - 1 ،
الرتابط بينهما 38 - 1 ،إىل 41
صلتها بالربامج األخرى لجمع البيانات وتجميعها20 - 1 ،
إىل 49
الصلة بينها وبني دراسات املسح بالعينة فيما بني
التعدادات 42 - 1 ،و43
املراحل ،وتداخلها يف بعض األحيان80 - 1 ،
إجراؤهما يف وقت واحد 39 - 1 ،و106 - 1 ،40
األثر عىل تصميم االستبيان188 - 1 ،
انظر أيضا ً  :التعدادات (عموماً) ،تعدادات املساكن ،تعدادات
السكان

التعدادات املتكررة 69 - 1 ،إىل 71
التعدادات عىل أساس السجالت 64 - 1 ،إىل 176 - 1 ،68
تعدد األزواج150 - 2 ،
تعدد الزوجات150 - 2 ،121 - 2 ،115 - 2 ،
التعليم
الحاجة إىل بيانات74 - 3 ،
الجداول ،س  - 1 - 6ص ،س  - 1 - 7ص ،س  - 2 - 8ص،
س  - 3 - 2ألف ،س  - 3 - 5ألف ،س  - 5 - 5ألف،
س  - 1 - 6ألف ،س  - 2 - 6ألف ،س  - 3 - 7ألف،
س  - 4 - 7ألف
التعليم للجميع212 - 2 ،
التغطية
أخطاء التغطية380 - 1 ،

الشمول ،واملواضيع املطلوبة من أجلها422 - 1 ،115 - 1 ،
إىل  436 - 1 ،427و437
التقارير التحليلية اإلقليمية23 - 3 ،
تقارير الوفاة56 - 1 ،
تقارير سجالت املواليد56 - 1 ،
تقارير ملستعملني من فئات خاصة ،لنرش بيانات التعداد- 3 ،
 60إىل 62
التقارير ،التعداد .انظر :بيانات التعداد (النهائية ،املنشورة)
التقاعد ،السن املعتاد241 - 2 ،
تقديرات السكان429 - 1 ،392 - 1 ،378 - 1 ،
تقرير التنمية البرشية( 1996 ،األمم املتحدة)74 - 3 ،
تقرير الحالة االجتماعية يف العالم74 - 3 ،2005 ،
تقرير السياسات ،الحكومية
االستفادة من بيانات التعداد- 1 ،23 - 1 ،7 - 1 ،5 - 1 ،
 34و 401 - 1 ،35إىل 67 - 3 ،405
االستفادة من تعدادات املساكن يف وضع السياسات،7 - 1 ،
 34 - 1و82 - 3 ،35
“تقرير ورشة العمل عن الرتميز بمساعدة الحاسوب،
نيوزيلندا” (( 301 - 1 ،)STAT/WCACغري متاح باللغة
العربية)
التقسيمات اإلدارية79 - 2 ،
انظر أيضا ً  :التقسيمات الجغرافية
التقسيمات اإلدارية ،انظر :التقسيمات اإلقليمية واإلدارية
التقسيمات اإلقليمية واإلدارية
الحدود
كمناطق للع ّد يف التعداد169 - 1 ،
تعديل بيانات التعداد وفقا ً لها،169 - 1 ،166 - 1 ،
83 - 3 ،356 - 1
بيانات التعداد التي تتخطاها83 - 3 ،
تغيريها ،واملواطنة101 - 2 ،
وصفها ،الستعمال منفذي التعداد124 - 1 ،
تجميدها ،قبل التعداد150 - 1 ،
استعمال بيانات التعداد يف تحديدها- 3 ،25 - 1 ،
66
التمثيل السيايس ،تحديده وفقا ً لبيانات التعداد- 1 ،25 - 1 ،
69 - 3 ،66 - 3 ،423 - 1 ،62 - 1 ،28
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السكان حسب العمر والجنس ،س - 1 - 1ص
شمول التعدادات التي تجري يف إطارها10 - 1 ،
التقسيمات الجغرافية
الجداول ،س  - 1 - 1ص ،س  - 2 - 1ص ،س  - 4 - 1ص،
س  - 5 - 1ص ،س  - 6 - 1أ  -ص ،س 6 - 1ب -
ص ،س  - 1 - 1ألف ،س  - 1 - 8ألف
انظر أيضا ً  :التقسيمات اإلقليمية واإلدارية
تقييم تعدادات السكان واملساكن (وزارة التجارة يف الواليات
املتحدة) 392 - 1 ،ح 398 - 1 ،ح (غري متاح باللغة
العربية)
تكاليف السكن للمالك الشاغل 540 - 2 ،و541
تكنولوجيا التصوير342 - 1 ،307 - 1 ،
تكنولوجيا الطباعة364 - 1 ،
تكنولوجيا املسح الضوئي307 - 1 ،293 - 1 ،
تكنولوجيات التعداد90 - 1 ،
الجديدة ،اعتمادها ،االعتبارات335 - 1 ،
التكويم العمري389 - 1 ،
تكوين األرس املعيشية 124 - 2 ،إىل 131
تكوين األرسة124 - 2 ،إىل 131
التلفزيون546 - 2 ،
تلقي التعليقات واتخاذ إجراءات تصحيحية 240 - 1 ،إىل 245
التلمذة الصناعية262 - 2 ،
التمييز بني األرسة املعيشية(/املؤسسة) ،س  - 1 - 8ص
التمييـز بني الحرض والريف ،الجداول ،س  - 1 - 1ص ،س
 - 1 - 8ص ،س  - 1 - 8ألف ،س  - 2 - 8ألف ،س
 - 3 - 8ألف ،س  - 4 - 8ألف
حسب العمر والجنس ،س  - 1 - 1ص
تنظيم خدمات اإلحصاء الوطنية :استعراض للمسائل الرئيسية
(األمم املتحدة) 79 - 1 ،ح
تنقيح البيانات 311 - 1 ،إىل 384 - 1 ،320
التنقيح عىل املستوى الكيل 315 - 1 ،إىل 320
عىل املستوى الجزئي 311 - 1 ،إىل 314
القواعد ،وضعها ،من ِقبَل أخصائي املواضيع314 - 1 ،
التنمية
مؤرشاتها 120 - 3 ،إىل 124
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رصد األهداف ،استعمال بيانات التعداد فيها23 - 1 ،
التنوع الثقايف ،الحاجة إىل معلومات بشأنه72 - 3 ،
تواتر التعدادات ،كأحد املالمح الرئيسية 12 - 1 ،و- 1 ،13
286 - 1 ،74 - 1 ،71 - 1 ،68 - 1 ،63
التواجد يف البلد ،بصفة مؤقتة ،يف وقت الع ّد41 - 2 ،
التوصيات الدولية الراهنة بشأن إحصاءات العمل 236 - 2 ،ح
توصيات بشأن إحصاءات الهجرة الدولية 89 - 2 ،إىل ،91
77 - 3

جيـم

جاهزون للعمل حالياً271 - 2 ،

الجداول

طباعتها ،باستعمال برمجيات التبويب ،بدال ً من إعادة إدخال
البيانات363 - 1 ،
ترصف املستعملني فيها 343 - 1 ،إىل 346
انظر أيضا ً  :إعداد الجداول

جداول تحليلية ،مقارنة بيانات التعداد ،لتقيص األخطاء- 1 ،
 317إىل 319
الجدول الزمني للتعداد 103 - 1 ،إىل 107
“جمع الخصائص االقتصادية يف تعدادات السكان”76 - 3 ،
جمع بيانات من أجل تقدير الخصوبة والوفيات (األكاديمية
الوطنية للعلوم) 175 - 2 ،ح
جمع مؤرشات اجتماعية عن حالة املرأة (األمم املتحدة)71 - 3 ،
الجمهور
قبول نتائج التعداد433 - 1 ،378 - 1 ،
الثقة205 - 1 ،56 - 1 ،
مسألة الثقة عند التعاقد الخارجي222 - 1 ،
التعاون 115 - 1 ،112 - 1 ،83 - 1 ،56 - 1 ،و- 2 ،116
394 - 2 ،6 - 2 ،1
ضمان التعاون176 - 1 ،
أثر التعداد عىل الجمهور16 - 1 ،
الجنس (نوع الجنس)
لألطفال املولودين حتى تاريخه184 - 2 ،
الحاجة إىل البيانات87 - 3 ،71 - 3 ،134 - 2 ،
اإلحصاءات 89 - 3 ،إىل 95
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الجداول ،س  - 1 - 1ص ،س  - 4 - 1ص ،س  - 1 - 2ص،
س  - 1 - 3ص ،س  - 2 - 3ص ،س  - 1 - 4ص ،س
 - 4 - 5ص ،س  - 1 - 1ألف ،س  - 5 - 3ألف،
س  - 6 - 3ألف ،س  - 1 - 8ألف
انظر أيضا ً  :التحيز عىل أساس الجنس
الجنسية املزدوجة99 - 2 ،
جنوب أفريقيا ،التعداد198 - 2 ،
جوانب التكلفة يف تعدادات السكان واملساكن يف بلدان مختارة
يف منطقة لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا (األمم
املتحدة) 100 - 1 ،ح (مرجع غري متاح باللغة العربية)

حـاء
الحائز الزراعي386 - 2 ،
حارات التعداد83 - 3 ،
حالة اإلشغال 463 - 2 ،إىل 466
الجداول ،م  - 4ص
الحالة الزواجية 144 - 2 ،إىل 151
خارج القانون151 - 2 ،
أكثر وأقل من  15سنة من العمر149 - 2 ،
الجداول ،س  - 1 - 3ص ،س  - 2 - 4ص ،س  - 1 - 2ألف،
س  - 7 - 7ألف ،س  - 8 - 7ألف ،س  - 3 - 8ألف
حسب العمر والجنس ،س  - 2 - 4ص
حالة الصيانة (للمبنى)532 - 2 ،
حالة العجز 351 - 2 ،و352
تحديدها ،عىل أساس مقاييس محددة352 - 2 ،
والنشاط االقتصادي ،س  - 3 - 8ص
والتحصيل التعليمي ،س - 2 - 8ص
حالة النشاط االقتصادي 240 - 2 ،إىل 300
صعوبة تحديدها242 - 2 ،
الجداول ،س  - 1 - 7ص ،س  - 2 - 7ص ،س  - 3 - 7ص،
س  - 4 - 7ص ،س  - 5 - 7ص ،س  - 6 - 7ص ،س
 - 7 - 7ص ،س  - 3 - 8ص ،س  - 2 - 2ألف ،س - 7
 - 13ألف وم  - 5ألف
والتحصيل التعليمي ،س  - 1 - 7ص
حالة النشاط ،انظر :حالة النشاط االقتصادي
الحالة الوظيفية 310 - 2 ،299 - 2 ،296 - 2 ،268 - 2 ،إىل
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الحالة الوظيفية ،الجداول ،س  - 4 - 7ص ،س  - 5 - 7ص،
س  - 6 - 7ص ،س - 1 - 7ألف ،س  - 5 - 7ألف ،س
 - 6 - 7ألف ،س  - 8 - 7ألف ،س  - 9 - 7ألف ،س
 - 16 - 7ألف
الحدود السياسية ،تحديدها حسب بيانات التعداد- 1 ،25 - 1 ،
69 - 3 ،66 - 3 ،423 - 1 ،62 - 1 ،28
الحدود الوطنية ،وبلد امليالد94 - 2 ،
حزم بيانات التعداد
قبول العينة313 - 1 ،
يف الوثائق ،وتجهيزها293 - 1 ،
حسن التوقيت ونوعية التعداد273 - 1 ،236 - 1 ،
حرص البيانات 303 - 1 ،إىل 310
إكماله حسب املوعد ،ضمان ذلك310 - 1 ،
حقوق امللكية لبيانات التعداد54 - 3 ،
الحكومة
باعتبارها رب عمل335 - 2 ،
السياسات والربامج الحكومية .انظر :وضع السياسات
الحكومية
حل الزواج األول192 - 2 ،
الحوائط ،الجداول ،م  - 15ص ،م  - 16ص ،م  - 8ألف،
الحواسيب 294 - 1 ،إىل 296
الحواسيب الكبرية مقابل الصغرية294 - 1 ،
املتصلة بالشبكات 294 - 1 ،و295
تحديثها ،القرارات املتصلة بذلك296 - 1 ،
انظر أيضا ً  :الربمجيات
الحواسيب الشخصية ،وجودها549 - 2 ،
الحيازة (لألرسة يف الوحدة السكنية) 536 - 2 ،إىل 539
الحيازة الزراعية ،عالقتها باألرس املعيشية45 - 1 ،
الحيازة ،الجداول ،م  - 18ص ،م  - 27ألف
الحيز املتاح خارج املنزل الستعمال األرسة املعيشية553 - 2 ،

خـاء
الخدمات املنزلية أو الشخصية التي يقدمها أفراد األرس املعيشية
دون أجر 293 - 2 ،239 - 2 ،إىل 295
خدمات تحت الطلب يقدمها مكتب التعداد- 1 ،180 - 1 ،
50 - 3 ،5 - 3 ،372 - 1 ،341 - 1 ،207

الفهرس

الخرائط
الحصول عليها من الحكومة أو املصادر الخاصة،151 - 1 ،
354 - 1
الخرائط األساسية354 - 1 ،137 - 1 ،
كنواتج للتعداد 29 - 3 ،209 - 1 ،إىل 39
كوسيطة نرش بالحاسوب34 - 3 ،
تصميمها وطباعتها 159 - 1 ،إىل 162
الرقمية ،بنود تدرج أو تستبعد 152 - 1 ،و153
املرسومة باليد138 - 1 ،136 - 1 ،
“الذهنية”125 - 1 ،
املطلوبة لتخطيط التعداد  122 - 1إىل 440 - 1 ،126
قراءة الخرائط
من ِقبَل الع ّدادين 160 - 1 ،153 - 1 ،إىل 162
من ِقبَل املرشفني162 - 1 ،
مصادر املعلومات 137 - 1 ،و138

مواد تكميلية تساعد يف استعمال الخرائط124 - 1 ،
األنواع املطلوبة يف التعداد129 - 1 ،
تحديثها 137 - 1 ،و154 - 1 ،138
الخرائط (الرتميز)
يف ترميز تصنيف الصناعة309 - 2 ،
يف ترميز التصنيف املهني305 - 2 ،
الخرائط اإلحصائية32 - 3 ،29 - 3 ،
خرائط األساس354 - 1 ،137 - 1 ،
الخرائط اإلقليمية (املستوى األول)31 - 3 ،
خرائط التعرف عىل املناطق31 - 3 ،
خرائط التغيري38 - 3 ،
الخرائط الحرضية31 - 3 ،
خرائط املناطق املرتوبولية31 - 3 ،
الخرائط املواضيعية33 - 3 ،29 - 3 ،
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الخصائص االقتصادية 231 - 2 ،إىل 349
الحاجة إىل البيانات75 - 3 ،
إحصاءاتها ،من التعداد ومن مصادر أخرى 231 - 2 ،إىل
349
الخصائص التعليمية 202 - 2 ،إىل230
الخصائص الثقافية اإلثنية
صعوبة جمع البيانات112 - 3 ،
الحاجة إىل البيانات 111 - 3 ،إىل 119
الخصائص الجغرافية 44 - 2 ،إىل 88
الخصائص الديمغرافية 133 - 2 ،إىل 167
خصائص العجز 350 - 2 ،إىل 380
أسئلة التعداد من أجل جمع البيانات 371 - 2 ،إىل 376
مجاالت العجز (امليش ،اإلبصار ،السمع ،اإلدراك ،والعاهات
األخرى) 367 - 2 ،إىل 372
الغرض من قياسها يف التعداد 358 - 2 ،إىل 366
الخصوبة 168 - 2 ،122 - 2 ،390 - 1 ،إىل 201
حسب العمر189 - 2 ،
بيانات الخصوبة ،املستقاة من التعداد73 - 3 ،
تقديرات الخصوبة ،مستقاة من بيانات التعداد179 - 2 ،
الخصوصية
حمايتها 338 - 1 ،و 376 - 1 ،339و377
انظر أيضا ً  :الرسية
خطط التدريب عىل العمل ،اعتبارها عمالة263 - 2 ،
الخيام434 - 2 ،

دال
دائرة ضمان النوعية 240 - 1 ،إىل 245
تطبيقها عىل كامل دائرة التعداد 254 - 1 ،إىل 277
العالقات االعتمادية ،لوحة بيانية( 255 - 1 ،الشكل)
الدخل 331 - 2 ،إىل 334

قائمة باملواضيع37 - 3 ،
الخرائط الوطنية31 - 3 ،
الخصائص االجتماعية 133 - 2 ،إىل 167
الخصائص االجتماعية االقتصادية ،الخرائط37 - 3 ،
خصائص األرس 107 - 2 ،إىل 132

الدخل من األسهم334 - 2 ،

خصائص األرس املعيشية 107 - 2 ،إىل 132

الدخل من اإليجار334 - 2 ،

صعوبة جمع بيانات عنه332 - 2 ،
الجداول ،س  - 10 - 7ألف ،س  - 11 - 7ألف
الدخل غري النقدي 331 - 2 ،و332
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الدخل من الفوائد334 - 2 ،
الدخل من املعاش التقاعدي334 - 2 ،
الدخل من امللكية 331 - 2 ،و332
دراسات املسح
إطار املعاينة29 - 1 ،
انظر أيضا ً  :دراسات املسح بالعينة
دراسات املسح بإعادة املقابلة 399 - 1 ،و400
دراسات املسح بالعينة85 - 3 ،
بني التعدادات 42 - 1 ،و43
بعد التعداد
عىل أساس إطار معاينة من التعداد 438 - 1 ،إىل 441
الحاجة إليها ،من أجل الحصول عىل بيانات جارية،
62 - 1
دور التعداد2 - 1 ،
استعمالها ،يف التعداد ،كتكملة لألسئلة القياسية291 - 1 ،
دراسات املسح بعد العد 393 - 1 ،إىل  428 - 1 ،398و429
دراسات املسح للمتابعة ،ملجموعات فرعية ،كاألشخاص املعوقني
عىل سبيل املثال 377 - 2 ،إىل 380
دراسات مسح األرس املعيشية235 - 2 ،
كتحديثات سنوية للتعداد 72 - 1 ،إىل 74
دراسات مسح الخصوبة179 - 2 ،

الدليل الثاني :طرق تقييم نوعية البيانات األساسية يف تقديرات
السكان (األمم املتحدة)71 - 3 ،
الدليل السابع :طرق إسقاطات األرس املعيشية واألرس العائلية
(األمم املتحدة)70 - 3 ،
الدليل السادس :طرق قياس الهجرة الداخلية (األمم املتحدة)،
69 - 3
الدليل العارش :منهجيات غري مبارشة للتقييم الديمغرايف (األمم
املتحدة) 171 - 2 ،ح 175 - 2 ،ح 181 - 2 ،ح- 2 ،
 192ح 194 - 2 ،ح 199 - 2 ،ح68 - 3 ،
دليل املؤرشات االجتماعية 21 - 1 ،ح 24 - 1 ،ح 35 - 1 ،ح،
106 - 3 ،71 - 3
دليل تعدادات السكان واملساكن ( ...األمم املتحدة)175 - 2 ،
ح76 - 3 ،73 - 3 ،72 - 3 ،70 - 3 ،69 - 3 ،
دليل إلعداد تقارير إحصائية وطنية عن املرأة والرجل (األمم
املتحدة)95 - 3 ،
دليل لنظام املعلومات الجغرافية وإعداد الخرائط الرقمية- 1 ،
 168 - 1 ،130ح
دليل لوضع قواعد بيانات إحصائية وطنية عن املرأة والتنمية
(األمم املتحدة)93 - 3 ،
دليل متدرج لتقدير وفيات األطفال (األمم املتحدة)73 - 3 ،
دليل مسح األرس املعيشية (طبعة منقحة) (األمم املتحدة)- 1 ،
 42ح76 - 3 ،

دراسات مسح السكان الناشطني اقتصادياًR.Hussmanns( ...

دليل وضع املعلومات اإلحصائية لربامج وسياسات اإلعاقة- 3 ،
110 - 3 ،78

دراسات مسح الهجرة الوطنية77 - 3 ،

دوائر األعمال ،استعمالها بيانات التعداد، 36 - 1 ، 27 - 1 ،
82 - 3

وآخرون) 286 - 2 ،ح

“دراسة عن تقنيات خاصة لعد السكان الرحل يف التعدادات
األفريقية ودراسات املسح” (اللجنة االقتصادية
ألفريقيا) 283 - 1 ،ح
الدقة 410 - 1 ،إىل 413
ونوعية التعداد234 - 1 ،
دليل إدارة تعدادات السكان واملساكن 82 - 1 ،ح 244 - 1 ،ح
الدليل األول :طرق تقدير مجموع السكان للتواريخ الجارية
(األمم املتحدة)68 - 3 ،

دون عمل271 - 2 ،
الديانة واالنتماء الديني 152 - 2 ،إىل 116 - 3 ،162 - 2 ،155
الديانة ،الجداول ،س  - 1 - 4ألف

راء
الرئاسة املشرتكة لألرسة املعيشية117 - 2 ،
رب األرسة املعيشية 114 - 2 ،و90 - 3 ،115
الخصائص الديمغرافية واالقتصادية 533 - 2 ،إىل 535

دليل التنظيم اإلحصائي :تشغيل وتنظيم وكالة إحصائية- 1 ،
 79ح

اإلناث 118 - 2 ،و119

الدليل الثالث :طرق إسقاطات السكان حسب الجنس والعمر
(األمم املتحدة)72 - 3 ،

مشاكل التعرف عىل رب األرسة املعيشية116 - 2 ،
إىل 118

الفهرس

الجداول ،س  - 1 - 3ص ،س  - 2 - 3ص ،م  - 17ص ،س
 - 13 - 7ألف ،س  - 16 - 7ألف ،م  - 5ألف ،م  - 6ألف
حسب العمر والجنس ،وأفراد األرسة املعيشية اآلخرين،
س-2-3ص
رسم الخرائط (الجغرافية) 119 - 1 ،إىل 163
التعاقد الخارجي 145 - 1 ،إىل 148
قواعد البيانات 350 - 1 ،إىل 352
قبل التعداد125 - 1 ،
برنامج مكتب التعداد30 - 3 ،
حزم الربمجيات34 - 3 ،
التكنولوجيا 135 - 1 ،إىل 144
االختبارات قبل التعداد196 - 1 ،
رسم بياني لإلعالة( 255 - 1 ،الشكل)
الرسوم البيانية ،من قواعد بيانات التعداد35 - 3 ،
الرسوم املقررة الستعمال بيانات التعداد54 - 3 ،
الرسوم املقررة مقابل استعمال بيانات التعداد54 - 3 ،
ّ
الرضع ،حديثو الوالدة ،ع ّدهم479 - 1 ،
الرقم التقديري املصحح لعدد السكان76 - 2 ،
ً
الرموز املكونة من أرقام وحروف ،قراءتها ضوئيا307 - 1 ،
رموز قياسية للبلدان أو املناطق لألغراض اإلحصائية،94 - 2 ،
98 - 2

زاي
الزراعة
التعداد الزراعي
 44 - 1إىل 50
أسئلة عامة يف التعداد تؤدي إليه381 - 2 ،
التخطيط للتعداد47 - 1 ،
صلته بتعدادات السكان واملساكن 47 - 1 ،إىل 50
العمالة يف الزراعة343 - 2 ،
الوظائف فيها 387 - 2 ،إىل 390
موسمية أو لبعض الوقت46 - 1 ،
اإلنتاج لحساب الشخص الخاص 383 - 2 ،إىل 386
أسئلة تعدادات السكان واملساكن املتصلة بها 47 - 1 ،إىل 50
و 381 - 2إىل 390
النطاق الصغري ،بيانات عنها45 - 1 ،
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زراعة األحياء املائية390 - 2 ،
الزواج األول :األنماط واملحددات (األمم املتحدة)72 - 3 ،
الزواج األول ،العمر ،التاريخ أو املدة192 - 2 ،178 - 2 ،
الزواج امللغي147 - 2 ،
الزواج/املعارشة
األول ،العمر ،التاريخ أو املدة192 - 2 ،178 - 2 ،
الحد األدنى القانوني للسن149 - 2 ،
الجداول ،س  - 1 - 5ألف
الزوار املوسميون40 - 2 ،
الزوار ،ع ّدهم 38 - 2 ،إىل 40
زيادة الع ّد 27 - 2 ،إىل 29
الصافية386 - 1 ،
الزيجات التعاقدية192 - 2 ،
الزيجات الدينية192 - 2 ،
السادس عرش258 - 2 ،
السابع عرش342 - 2 ،

سـين
ساعات العمل 322 - 2 ،إىل 329
ساعات العمل ،الجداول ،س  - 6 - 7ألف
السجالت
القيود القانونية عىل استعمالها66 - 1 ،
األنواع املهمة للتعداد (سجالت األرس املعيشية ،املساكن،
األفراد)64 - 1 ،51 - 1 ،
السجالت الرئيسية (للجداول)
إنتاجها 323 - 1 ،إىل 325
حجمها ،التعامل مع الحجم325 - 1 ،
سجالت السكان (الحكومية)
قوائم العناوين وطبع االسـتبيانات عىل أساسها175 - 1 ،
و176
عالقتها بإجراء التعداد 64 - 1 ،إىل 68
استعمالها يف تحضري استمارات التعداد وإرسالها بالربيد،
197 - 1
استعمالها يف إنتاج بيانات التعداد199 - 1 ،
سجالت الرضائب ،استعمالها يف تجميع إحصاءات املساكن،
54 - 1
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سجالت امللكية (الحكومية) ،املستعملة يف إنتاج بيانات التعداد،
199 - 1
الرسية
التعاقد الخارجي ،واملشاكل املتصلة بها221 - 1 ،
ضمان الرسية 338 - 1 ،83 - 1 ،و 376 - 1 ،339و،377
36 - 3 ،5 - 3
أهميتها يف التعداد16 - 1 ،
الرسية وثقة الجمهور يف التعداد205 - 1 ،56 - 1 ،
السقوف ،مواد البناء528 - 2 ،526 - 2 ،
السكان
كأساس للثروة االقتصادية5 - 1 ،
الع ّد 17 - 2 ،إىل 42
صعوبات الع ّد22 - 2 ،
مصادر املعلومات ،غري التعداد19 - 2 ،
السكان املقيمون إقامة معتادة21 - 2 ،
بياناتهم ،جمع البيانات ،عن طريق التعداد أو املعاينة40 - 1 ،
التقديرات429 - 1 ،392 - 1 ،378 - 1 ،
تقارير نمو السكان وتوزيعهم23 - 3 ،
األرس املعيشية مقابل نزالء املؤسسات447 - 1 ،
خرائط السكان37 - 3 ،
إسقاطات السكان392 - 1 ،
الجداول ،س  - 1 - 1ص ،س  - 4 - 1ص ،س  - 1 - 2ص،
س  - 1 - 3ص ،س  - 2 - 3ص ،س  - 1 - 4ص ،س
 - 4 - 5ص ،س - 1 - 1ألف ،س  - 5 - 3ألف ،س - 3
 - 6ألف ،س  - 1 - 8ألف
انظر أيضا ً  :مجموع السكان
السكان األصليون 163 - 2 ،إىل 119 - 3 ،114 - 3 ،167
إجراء التعداد بينهم 166 - 2 ،و167
ع ّدهم42 - 2 ،
السكان األقل حظاً ،ع ّدهم42 - 2 ،
السكان األميون 202 - 2 ،إىل 208
تقنيات التعداد بالنسبة للسكان األميني279 - 1 ،
السكان الذين بال مأوى ،الجداول ،م  - 6ألف
السكان الذين يعرفون القراءة والكتابة 202 - 2 ،إىل 208
التقنيات املستخدمة يف التعداد279 - 1 ،
الجداول ،س  - 3 - 6ص
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حسب العمر والجنس ،س  - 3 - 6ص
السكان الرحّ ل 163 - 2 ،74 - 2 ،إىل 167
صعوبة الع ّد41 - 2 ،
الع ّد 281 - 1 ،200 - 1 ،إىل 285 - 1 ،283
السكان العاطلون 271 - 2 ،240 - 2 ،إىل 297 - 2 ،295
و298
الفئات الحدية 274 - 2 ،إىل 277
الجداول ،س  - 15 - 7ألف
انظر أيضا ً  :السكان غري الناشطني اقتصاديا ً
السكان العاملون .انظر :السكان الناشطون حاليا ً
السكان العرضيون468 - 1 ،
السكان املدنيون ،الغائبون مؤقتا ً عن البلد74 - 2 ،41 - 2 ،
السكان املشتغلون 253 - 2 ،240 - 2 ،إىل 288 - 2 ،270
السكان املقيمون84 - 3 ،
املدنيون األجانب92 - 2 ،24 - 2 ،
الغائبون مؤقتا ً عن البلد74 - 2 ،
السكان املقيمون عادة
غائبون وقت الع ّد36 - 2 ،
غائبون عن البلد ،ع ّدهم24 - 2 ،
املدنيون ،الغائبون مؤقتا ً عن البلد ،ع ّدهم41 - 2 ،
الع ّد 30 - 2 ،21 - 2 ،18 - 2 ،إىل 37
والتخطيط الوطني32 - 2 ،
الذين لديهم أكثر من إقامة واحدة أو الذين ليس لديهم
إقامة37 - 2 ،
األشخاص املشمولون واملستبعدون31 - 2 ،
السكان املنتظمون يف الدراسة ،ع ّدهم42 - 2 ،
السكان املهاجرون 163 - 2 ،إىل 167
السكان املولودون بالخارج 92 - 2 ،59 - 2 ،و93
الجداول ،س  - 4 - 1ص ،س  - 1 - 2ص ،س - 2 - 2ص،
س  - 4 - 2ص ،س  - 1 - 2ألف ،س  - 2 - 2ألف،
س  - 3 - 2ألف
حسب العمر والجنس ،س  - 4 - 1ص
حسب بلد امليالد والعمر والجنس ،س  - 1 - 2ص
حسب فرتة الوصول ،وبلد امليالد ،والعمر والجنس ،س
-2-2ص
حسب فرتة الوصول واملهنة والجنس ،س  - 4 - 2ص

الفهرس

السكان الناشطون اقتصادياً 327 - 2 ،إىل 329
الجداول ،س  - 4ص ،س  - 2 - 7ص ،س  - 3 - 7ص،
س  - 4 - 7ص ،س  - 5 - 7ص ،س  - 6 - 7ص ،س
 - 7 - 7ص ،س  - 1 - 7ألف ،س  - 2 - 7ألف ،س
 - 3 - 7ألف ،س  - 4 - 7ألف ،س  - 5 - 7ألف ،س
 - 6 - 7ألف ،س  - 7 - 7ألف ،س  - 8 - 7ألف ،س
 - 9 - 7ألف ،س  - 10 - 7ألف ،س  - 14 - 7ألف،
س  - 16 - 7ألف
حسب حالة النشاط والصناعة ،س  - 3 - 7ص
حسب حالة النشاط والصناعة الرئيسية واملهنة
الرئيسية ،س  - 7 - 7ص
حسب حالة النشاط واملهنة الرئيسية ،س  - 2 - 7ص
حسب حالة النشاط والحالة الوظيفية الرئيسية ،س
-4-7ص
حسب حالة النشاط والحالة الوظيفية الرئيسية،
والصناعة الرئيسية ،س  - 5 - 7ص
حسب حالة النشاط والحالة الوظيفية الرئيسية ،واملهنة
الرئيسية ،س  - 6 - 7ص
انظر أيضا ً  :السكان الناشطون اقتصاديا ً
السكان الناشطون حاليا ً (القوة العاملة)251 - 2 ،245 - 2 ،
و252
ع ّدهم42 - 2 ،
السكان الناشطون عادة 285 - 2 ،245 - 2 ،إىل 289
السكان الناشطون ،انظر :السكان الناشطون اقتصاديا ً
السكان غري الناشطني اقتصادياً 278 - 2 ،إىل 290 - 2 ،281
الجداول ،س  - 8 - 7ص ،س  - 12 - 7ألف
حسب الفئة الوظيفية ،س  - 8 - 7ص
السكان يف الريف ،حسب العمر والجنس ،س  - 1 - 1ص
السكان من األعداد الصغرية ،الحاجة إىل إحصاءات عنهم3 - 1 ،
السكان من أهل البلد
محل امليالد58 - 2 ،
األسئلة التي توجه للتعرف عليهم93 - 2 ،
الجداول ،س  - 4 - 1ص ،س  - 1 - 1ألف
حسب العمر والجنس ،س - 4 - 1ص
حسب محل امليالد والعمر والجنس ،س  - 5 - 1ص
السكان نزالء املؤسسات453 - 1 ،447 - 1 ،443 - 1 ،
الجداول ،س  - 1 - 3ص ،س  - 1 - 3ألف ،س  - 1 - 8ألف

441

السكان ،الفئات الفرعية (مثل الشباب)
الع ّد88 - 3 ،42 - 2 ،
دراسات املسح للمتابعة 377 - 2 ،إىل380
الحاجة إىل البيانات88 - 3 ،
املالمح23 - 3 ،
سن مغادرة الدراسة241 - 2 ،
سنة التشييد أو فرتة التشييد 519 - 2 ،إىل 523
سنة وصول األشخاص املولودين بالخارج أو فرتة وصولهم،
 103 - 2إىل 106
سهولة الوصول إىل املعلومات ،ونوعية التعداد- 3 ، 237 - 1 ،
95
السيارات ،وجودها551 - 2 ،
سياسة اإلسكان وبرامجه
استعمال إحصاءات خط األساس الخاصة باملساكن32 - 1 ،
استعمال تعدادات املساكن يف وضع السياسات والربامج- 1 ،
 34 - 1 ،7و79 - 3 ،35

شـين
الشباب
الفئات العمرية97 - 3 ،
الحاجة إىل اإلحصاءات 96 - 3 ،إىل 102
شبكة اإلنرتنت369 - 1 ،
الشخص اآلخر املرجع117 - 2 ،114 - 2 ،
الجداول ،س  - 1 - 3ص ،س  - 2 - 3ص ،م  - 17ص،
س  - 13 - 7ألف ،س  - 16 - 7ألف ،م  - 5ألف ،م
 - 6ألف
الرشائط املمغنطة367 - 1 ،
الرشاكات املسجلة146 - 2 ،
الرشكات335 - 2 ،
املؤسسات غري الربحية335 - 2 ،
شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة122 - 3 ،
موقع الشبكة67 - 1 ،
شغل املسكن بأرسة معيشية واحدة أو أكثر 505 - 2 ،إىل 509
الشغور ،الجداول ،م  - 7ألف
شمولية التغطية
املواضيع املطلوبة فيها 422 - 1 ،إىل  436 - 1 ،427و437
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يف منطقة محددة ،كأحد الجوانب األساسية يف التعداد- 1 ،
74 - 1 ،71 - 1 ،68 - 1 ،63 - 1 ،10

صـاد
الصفوف الدراسية 216 - 2 ،و217
صلة القربى ،الجداول ،س  - 1 - 3ص ،س  - 2 - 3ص
الصلة برب األرسة املعيشية أو الشخص اآلخر املرجع فيها- 2 ،
 114و115
الصناعة 306 - 2 ،299 - 2 ،296 - 2 ،إىل 308
التصنيف 308 - 2 ،و309
الجداول ،س  - 3 - 7ص ،س  - 5 - 7ص ،س  - 7 - 7ص،
س  - 2 - 7ألف ،س  - 4 - 7ألف ،س  - 16 - 7ألف
استعمال بيانات التعداد36 - 1 ،27 - 1 ،
صيادو األسماك74 - 2 ،
ع ّدهم41 - 2 ،

ضـاد
ضبط النوعية وبرنامج التحسني 228 - 1 ،إىل 277
التفاعل مع نظم اإلدارة القائمة عىل أساس الحاسوب- 1 ،
322
الحاجة إىل ضبط النوعية239 - 1 ،
التخطيط 117 - 1 ،و118
املعاينة املستخدمة 430 - 1 ،و431
ضغط البيانات وفكها325 - 1 ،
ضمان النوعية ،كأحد االعتبارات يف التعاقد الخارجي222 - 1 ،
الضوابط امليدانية 428 - 1 ،و446 - 1 ،429
انظر أيضا ً  :دراسات املسح بعد الع ّد

طـاء
طرق اإلسقاط إلدماج املتغريات السكانية يف تخطيط التنمية
(األمم املتحدة)68 - 3 ،
طرق التخطيط الشامل ،النموذج األول (األمم املتحدة)68 - 3 ،
طرق التخطيط الشامل ،النموذج الثاني (األمم املتحدة)68 - 3 ،
طرق تحليل بيانات التعداد الخاصة باألنشطة االقتصادية
للسكان76 - 3 ،
طرق تقدير نوعية البيانات األساسية لتقديرات السكان :الدليل
الثاني (األمم املتحدة) 389 - 1 ،ح

طرق قياس النشاط االقتصادي للمرأة (األمم املتحدة)92 - 3 ،
طريقة الع ّد بالع ّدادين 278 - 1 ،إىل 280
طريقة العد عىل أساس األرسة املعيشية 278 - 1 ،إىل280
طريقة ع ّد األطفال من الصلب187 - 2 ،171 - 2 ،122 - 2 ،
الطالب290 - 2 ،279 - 2 ،277 - 2 ،264 - 2 ،
بعيدا ً عن البيت ،محل إقامتهم466 - 1 ،
الطالق192 - 2 ،148 - 2 ،
الطالق القانوني148 - 2 ،

عيـن
العابرون74 - 2 ،
العاملون
بعيدا ً عن البيت ،محل اإلقامة466 - 1 ،
العابرون للحدود 38 - 2 ،إىل 74 - 2 ،41
العاملون “الرتحيليون”266 - 2 ،
العاملون يف املجتمع267 - 2 ،
العاملون لحسابهم الخاص315 - 2 ،311 - 2 ،
العجز ،السكان املعوقون 350 - 2 ،294 - 2 ،إىل 380
الحاجة إىل بيانات عنهم 107 - 3 ،78 - 3 ،إىل 110
الجداول ،س  - 1 - 8ص ،س  - 2 - 8ص ،س - 3 - 8
ص ،س  - 1 - 8ألف ،س  - 2 - 8ألف ،س - 3 - 8
ألف ،س  - 4 - 8ألف
الع ّد
يف املناطق التي يصعب الوصول إليها74 - 2 ،
مدة الع ّد 284 - 1 ،إىل 289
باأليام أو األسابيع 287 - 1 ،إىل 289
وقت الع ّد( ،افرتايض)481 - 1 ،
طرق الع ّد (مثالً املقابلة ،يف مقابل الع ّد الذاتي) 278 - 1 ،إىل
285 - 1 ،283
القرار الخاص بطرق الع ّد280 - 1 ،
التخطيط 197 - 1 ،إىل 200
الع ّد الزائد والع ّد الناقص 27 - 2 ،إىل 29
إبالغ الرقم الذي يتم التوصل إليه76 - 2 ،
معاينة بعض املواضيع يف سياق الطريقة املستخدمة291 - 1 ،
اإلرشاف عىل العملية290 - 1 ،
الوحدات ،واملكان والوقت 442 - 1 ،إىل 482

الفهرس

الع ّد  -نهج املنطقة ،يف عد السكان الرحّ ل282 - 1 ،
العد الذاتي 278 - 1 ،إىل 280
قوائم العناوين197 - 1 ،175 - 1 ،
عىل الشبكة198 - 1 ،
ع ّد السكان املتواجدين 24 - 2 ،إىل 29
املزايا والعيوب 25 - 2 ،و26
العد الصايف386 - 1 ،
العد الفردي
باعتباره من الجوانب األساسية يف تعدادات السكان
واملساكن74 - 1 ،71 - 1 ،68 - 1 ،63 - 1 ،9 - 1 ،
انظر أيضا ً  :األشخاص كوحدات للعد
الع ّد الفعيل 71 - 2 ،و466 - 2 ،127 - 2 ،72
العد الناقص 27 - 2 ،إىل 29
تقديره429 - 1 ،
الصايف386 - 1 ،
الع ّد النظري 71 - 2 ،و466 - 2 ،127 - 2 ،72
ع ّد سكان الخدمات 38 - 2 ،إىل 40
الع ّد عن طريق املقابلة197 - 1 ،
الع ّدادون (موظفو امليدان)
مناطق التغطية130 - 1 ،
اللغات املستعملة210 - 1 ، 187 - 1 ،
قوائم لالستعمال 173 - 1 ،إىل 176
اختيارهم218 - 1 ، 210 - 1 ،
ال ِعرق ،انظر :الفئات اإلثنية
العالقات العائلية .انظر :العالقات

العالمات ،يف القراءة الذكية للحروف307 - 1 ،
العمال األجانب ،عدهم 38 - 2 ،إىل 40
العمال املستغنى عنهم276 - 2 ،
العمال املوسميون74 - 2 ،46 - 1 ،
العمالة الناقصة 326 - 2 ،إىل 329
العمالة بأجر312 - 2 ،256 - 2 ،253 - 2 ،
العمالة دون أجر269 - 2 ،
العمالة غري الرسمية 342 - 2 ،إىل 345
العمالة للحساب الخاص 313 - 2 ،253 - 2 ،إىل 315
العمالة .انظر :قطاع العمالة ،الحالة الوظيفية
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العمر 135 - 2 ،إىل 143
السؤال املبارش عن العمر ،تحسني دقة األجوبة138 - 2 ،
و 139و141 - 2و142
العمر املقدر140 - 2 ،
الحاجة إىل بيانات عن العمر99 - 3 ، 71 - 3 ،
جداول العمر ،س  - 4 - 1ص ،س  - 1 - 2ص ،س - 2 - 3
ص ،س  - 1 - 4ص ،س  - 4 - 5ص ،س  - 1 - 1ألف،
س  - 5 - 3ألف ،س  - 6 - 3ألف وس  - 1 - 8ألف
للسكان حسب سنوات العمر الفردية والجنس ،س - 4
-1ص
عمر األم عند والدة الطفل األول املولود حياً193 - 2 ،169 - 2 ،
العمر عند أول زواج192 - 2 ،
العمل
باحث عن عمل271 - 2 ،
جزءًا من الوقت (معيار الساعة الواحدة)322 - 2 ،254 - 2 ،
الجداول ،س  - 1 - 7ألف ،س  - 5 - 7ألف ،س - 6 - 7
ألف ،س  - 9 - 7ألف
العمل يف البيت347 - 2 ،
العمليات اإلحصائية
التحيزات90 - 3 ،
النوعية229 - 1 ،
العمليات امليدانية ،رصد النوعية  260 - 1إىل 264
عناوين املباني460 - 2 ،
قائمة عناوين املباني ،تحضري القائمة ،الستعمال الع ّدادين،
175 - 1 ،174 - 1
العوائد السنوية من التأمني عىل الحياة334 - 2 ،

غيـن
غائب وقت الع ّد74 - 2 ، 36 - 2 ، 24 - 2 ،
غاز موصل باألنابيب ،وجوده503 - 2 ،
الغرف
عددها 472 - 2 ،إىل 474
الجداول ،م  - 6ص ،م  - 10ألف ،م  - 29ألف
“غرف الدردشة”371 - 1 ،
غرف النوم ،العدد475 - 2 ،
غرفة مكتب (يف مسكن)473 - 2 ،
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غري املواطنني ،املدنيون األجانب 97 - 2 ،و 98

فـاء
الفئات اإلثنية 160 - 2 ،إىل 162
التعريف الذاتي واالنتماء 163 - 2 ،إىل 167
الجداول ،س  - 3 - 4ألف
الفئات التي يصعب عدها 27 - 2 ،إىل ،41 - 2 ،35 - 2 ،29
74 - 2
الفئات الوطنية 160 - 2 ،إىل 162
الجداول ،س  - 3 - 4ألف
الفرتة الزمنية املرجعية للعد482 - 1 ،11 - 1 ،
انظر أيضا ً  :تاريخ التعداد
الفتيات ،إحصاءات عنهن100 - 3 ،
الفروق ،تقديرها413 - 1 ،
فريق الخرباء املعني باآلثار اإلحصائية ملؤتمرات األمم املتحدة
الرئيسية األخرية 95 - 3 ،ح
فريق املهام باريس  123 - 3 ،21ح
فريق واشنطن املعني بإحصاءات العجز 358 - 2 ،ح 108 - 3 ،
الفنادق ،بيوت تأجري الغرف ،وغريها من مساكن اإليواء447 - 2 ،
النزالء455 - 1 ،
فهرس الرتميز
للتصنيفات الصناعية308 - 2 ،
للتصنيفات املهنية304 - 2 ،
فهرس السكان 194 - 2 ،ح
الفيديو لنرش بيانات التعداد63 - 3 ،
فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ،الوفيات منه198 - 2 ،

القاسم املشرتك لحساب املعدالت الحيوية55 - 1 ،
قاموس التعداد26 - 3 ،
قبول العينة ،يف دفعات بيانات التعداد313 - 1 ،
القراءة الضوئية لألرقام 306 - 1 ،و307
القراءة الضوئية للحروف 306 - 1 ،إىل 308
القراءة الضوئية للعالمات 304 - 1 ،189 - 1 ،و305
القرى
وضع بيانات التعداد لها ،وحدود مناطق العد 170 - 1 ،و171
بياناتها ،من مصادر غري التعداد171 - 1 ،
دليل القرى171 - 1 ،
خرائط السكان39 - 3 ،
القضايا االجتماعية ،الحاجة إىل بيانات عنها 86 - 3 ،إىل 119
قطاع العمالة 335 - 2 ،296 - 2 ،و336
الجداول ،س  - 2 - 7ألف ،س  - 9 - 7ألف
قطاع العمالة املؤسيس :انظر :قطاع العمالة
قطاع العمالة غري الرسمي 337 - 2 ،إىل 341
القمة املعنية بالتعليم للجميع :تقرير الرصد العاملي2006 ،
74 - 3
قوائم املحليات ،الستعمال التعداد171 - 1 ،127 - 1 ،
قواعد البيانات اإلحصائية ،إقامتها واستعمالها22 - 1 ،
قواعد البيانات التي تيرس استخراج الجداول 343 - 1 ،إىل 346
قواعد بيانات التعداد 331 - 1 ،إىل 357
املرتاكمة من تعدادات سابقة333 - 1 ،
التشاور مع املستعملني113 - 1 ،
اعتبارات التصميم333 - 1 ،
أنواع البيانات الكلية والجزئية 335 - 1 ،إىل 352

قـاف

قواعد بيانات الرسوم البيانية 350 - 1 ،إىل 352

القائمون بعملية الرتميز  297 - 1إىل 302
قابلة للقراءة بالحاسوب ،انظر :الوسائط املقروءة بالحاسوب
قابلية البيانات للمقارنة
مع التعدادات السابقة392 - 1 ،133 - 1 ،
نوعية التعداد وقابلية البيانات للمقارنة235 - 1 ،
انظر أيضا ً  :قابلية بيانات التعداد للمقارنة الدولية
قابلية بيانات التعداد للمقارنة الدولية4 - 2 ،1 - 2 ،13 - 1 ،
و 400 - 2 ،394 - 2 ،5و401

قواعد بيانات السالسل الزمنية349 - 347 - 1 ،
قواعد بيانات قياس الوفيات (األمم املتحدة) 194 - 2 ،ح
قواعد قياسية لتكافؤ الفرص لألشخاص املعاقني78 - 3 ،
القوة العاملة .انظر :السكان الناشطون حاليا ً

كـاف
كبار السن
الفئات العمرية104 - 3 ،

الفهرس

الحاجة إىل بيانات 103 - 3 ،إىل 106
كتب الرتميز ،استعمالها  297 - 1و298
كتيبات ،من مكتب التعداد59 - 3 ،
كثافة االستيطان84 - 2 ،
الكهرباء84 - 2 ،
الجداول ،م  - 12ص ،م  - 23ألف ،م  - 24ألف
الكهوف443 - 2 ،
الكيبوتس453 - 2 ،

الم
ال يوجد محل عمل ثابت347 - 2 ،
الالجئون74 - 2 ،
ع ّدهم41 - 2 ،
اللجنة اإلحصائية (األمم املتحدة)120 - 3 ،
اللغات 156 - 2 ،إىل 162 - 2 ،159
القدرة عىل التخاطب بلغة معينة أو أكثر156 - 2 ،
لغة الع ّدادين واالستبيان210 - 1 ،187 - 1 ،
املعرفة باللغات 117 - 3 ،و118
معرفة القراءة والكتابة باللغات203 - 2 ،
الجداول ،س  - 2 - 4ألف
لغة االستفسار املهيكلة (326 - 1 ،)SQL
اللغة األم119 - 3 ،156 - 2 ،
لغة الرتميز املوسعة (346 - 1 ،)XML
لغة الرتميز املوسعة346 - 1 ،
اللغة املعتادة156 - 2 ،
لغة وصف الجداول 344 - 1 ،و345
ليس عضوا ً يف األرسة النواة132 - 2 ،

ميـم
املؤتمر الدويل املعني بالسكان والتنمية (،100 - 3 ،)1994
120 - 3
املؤتمر الدويل لخرباء اإلحصاءات العمالية
الثالث عرش240 - 2 ،236 - 2 ،
الرابع عرش302 - 2 ،
الخامس عرش 338 - 2 ،ح339 - 2 ،
املؤتمر الدويل لإلحصائيني (القرن 1 - 1 ،)19
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املؤتمر العاملي الرابع املعني باملرأة- 3 ،100 - 3 ،86 - 3 ،
 120ح
مؤتمر العمل الدويل (338 - 2 ،)1993
مؤتمر القمة العاملي املعني بالطفولة (100 - 3 ،)1990
مؤتمر القمة العاملي للتنمية االجتماعية 120 - 3 ،ح
املؤسسات (السكنية) 448 - 2 ،و449
كوحدات ع ّد 454 - 1 ،443 - 1 ،و455
املؤسسات الدينية ،األفراد املنتمون454 - 1 ،
املؤسسات العقابية ،األفراد النزالء454 - 1 ،
مؤسسات غري ربحية تخدم األرس املعيشية335 - 2 ،
مؤرش الدقة لبيانات العمر  -الجنس ،األمم املتحدة389 - 1 ،
مؤرش ماير املختلط 389 - ،1
مؤرش ويبل389 - 1 ،
مؤرشات إطار التنمية املستدامة ومنهجياتها (األمم املتحدة)،
68 - 3
املؤرشات االجتماعية ،استعمال بيانات التعداد يف حسابها24 - 1 ،
املؤرشات اإلحصائية لألحوال السكنية (األمم املتحدة) 35 - 1 ،ح
املؤرشات اإلحصائية للشباب (األمم املتحدة)102 - 3 ،
املؤرشات ،اختيارها ،يف قواعد البيانات 347 - 1 ،إىل 349
املؤهالت التعليمية 229 - 2 ،215 - 2 ،و230
املالكون املديرون للرشكات املساهمة312 - 2 ،
املانحون الدوليون ،تمويل التعدادات92 - 1 ،
مبادئ توجيهية بشأن معاملة األشخاص الغائبني لفرتات طويلة
عن العمل يف إحصاءات العمالة والبطالة258 - 2 ،
مبادئ عامة للربامج الوطنية لإلسقاطات السكانية كوسيلة
لتخطيط التنمية (األمم املتحدة)68 - 3 ،
مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن (األمم املتحدة)،
 8 - 2ح410 - 2 ،
مبادئ وتوصيات لنظام اإلحصاءات الحيوية (األمم املتحدة)،
68 - 3
املباني404 - 2 ،
تعداد املباني53 - 1 ،
ع ّد املباني ،يف تعداد املساكن475 - 1 ،
قائمة املباني ،الستعمال الع ّدادين174 - 1 ،
حالة الصيانة532 - 2 ،
الجداول ،م  - 15ص ،م  - 8ألف ،م  - 9ألف
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أنواعها 511 - 2 ،إىل 515
غري كاملة أو مهدمة ،ع ّدها ،يف وقت التعداد480 - 1 ،
كوحدات ع ّد 458 - 1 ،444 - 1 ،إىل 460
املباني الدائمة424 - 2 ،
املباني يف املزارع531 - 2 ،
املربمجون
التعليمات املوجهة إليهم ،من املختصني باملواضيع314 - 1 ،
انظر أيضا ً  :تجهيز البيانات ،املوظفون
متانة املبنى526 - 2 ،428 - 2 ،424 - 2 ،
املتدربون262 - 2 ،
متزوج 144 - 2 ،و145
متزوج ولكن منفصل 144 - 2 ،و145
املتطوعون 293 - 2 ،إىل 295
الحالة الوظيفية268 - 2 ،
مجال الدراسة ،تصنيف مجاالت الدراسة - 223 - 2 ،إىل230
مجاالت السياسة العامة .انظر :القضايا االجتماعية
مجموع السكان 71 - 2 ،إىل 77
الجداول ،س  - 1 - 1ص ،س  - 4 - 5ص ،س - 1 - 8
ألف ،س  - 3 - 8ألف
للتقسيمات اإلدارية ،حسب الحرض/الريف وحسب
الجنس ،س  - 1 - 1ص
حسـب بلـد امليالد ،واملواطنـة ،والعمـر والجنس،
س-3-2ص
حسب نوع العجز والتقسيم الجغرايف واإلقامة :حرض/
ريف واإلقامة يف أرسة معيشية أو مؤسسة ،وحسب
العمر والجنس س - 1 - 8 ،ص
حسب سنوات العمر الفردية والجنس ،س  - 1 - 4ص
مجموع املساكن
أخذه يف االعتبار يف تحديد مناطق الع ّد132 - 1 ،
النوعية37 - 1 ،
مجموع املهاجرين90 - 2 ،
مجموع وقت العمل324 - 2 ،
املحظيات150 - 2 ،
محل اإلقامة السابق 38 - 2 ،و45 - 2 ،39
محل اإلقامة السابق ،الجداول ،س  6 - 1أ  -ص ،س 6 - 1
ب-ص

محل اإلقامة املعتاد 45 - 2 ،461 - 1 ،إىل 113 - 2 ،51
معيار تحديد محل اإلقامة املعتاد 462 - 1 ،إىل 465
محل اإلقامة املعتاد84 - 3 ،47 - 2 ،
محل اإلقامة املعتاد ألغراض التعداد 471 - 1 ،إىل 474
محل اإلقامة يف تاريخ معني يف املايض 69 - 2 ،45 - 2 ،و70
محل اإلقامة ،الجداول ،س  6 - 1أ  -ص ،س  6 - 1ب  -ص،
س  - 2 - 5ألف ،س  - 3 - 5ألف
محل التواجد وقت التعداد 52 - 2 ،45 - 2 ،إىل 56
محل العمل 346 - 2 ،إىل 349
الجداول ،س  - 1 - 7ألف ،س  - 9 - 7ألف
محل امليالد 57 - 2 ،45 - 2 ،إىل 63
لآلباء 95 - 2 ،و96
الجداول،س  - 1 - 1ألف
انظر أيضا ً  :السكان من أهل البلد
املحالت
الدليل171 - 1 ،127 - 1 ،
أماكن السكن 455 - 2 ،إىل 462
صلتها بالتقسيمات املدنية79 - 2 ،
الجداول ،س  - 2 - 1ص ،س  - 3 - 1ص ،س  - 5 - 1ص
السكان فيها ،ويف تجمعاتها الحرضية ،حسب اسم الوحدة،
س-3-1ص
سكانها ،حسب حجم املحلَّة وحسب الجنس ،س  - 2 - 1ص
املخيمات450 - 2 ،
مخيمات العمل347 - 2 ،
املدارس335 - 2 ،
مدة اإلقامة 64 - 2 ،45 - 2 ،إىل 66
مُدخلو البيانات ،معدالت اإلدخال ،حسب عدد رضبات املفاتيح
يف الساعة309 - 1 ،
املدن ،انظر :التجمعات الحرضية
املدنيون األجانب74 - 2 ،
باعتبارهم غري مواطنني 97 - 2 ،و98
املقيمون92 - 2 ،
ع ّدهم24 - 2 ،
مقيمون إقامة مؤقتة يف البلد ،ع ّدهم41 - 2 ،
املديرون ،دورهم يف وضع ضوابط النوعية 246 - 1 ،إىل 253
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املذياع546 - 2 ،
املرأة
كربة أرسة معيشية 118 - 2 ،و119
معلومات عن الخصوبة والوفيات من املرأة173 - 2 ،
أقل من  15سنة وأكثر من  50سنة من العمر170 - 2 ،
األسئلة181 - 2 ،
انظر أيضا ً  :اإلناث من السكان
املرأة يف العالم (األمم املتحدة)95 - 3 ،
املرأة يف العالم  :2005التقدم يف اإلحصاءات71 - 3 ،
املراحيض 485 - 2 ،إىل 488
الجداول ،م  - 9ص ،م  - 20ألف ،م  - 21ألف ،م - 22
ألف ،م  - 30ألف
مراحيض بسيفون485 - 2 ،
مرافق االغتسال 490 - 2 ،و491
الجداول ،م  - 10ص  ،م  - 12ألف  ،م  - 13ألف
مرافق الطهو 492 - 2 ،إىل 496
الجداول ،م  - 11ص ،م  - 14ألف ،م  - 15ألف
مرافق املطبخ 492 - 2 ،474 - 2 ،إىل 495
الجداول ،م  - 11ص ،م  - 14ألف ،م  - 15ألف
املربعات الشبكية83 - 3 ،
املرتبات333 - 2 ،
مركز الفرد يف األرسة املعيشية ،تصنيف األشخاص حسب
مركزهم132 - 2 ،
املركز يف األرسة ،تصنيف األشخاص حسب مركزهم يف األرسة،
132 - 2
املزارعون347 - 2 ،
مزايا التأمني االجتماعي334 - 2 ،
املساحة األرضية 476 - 2 ،إىل 478
الجداول ،م  - 31ألف
املساكن
االعتيادية 422 - 2 ،إىل 427
عددها524 - 2 ،
الجداول ،م  - 4ص ،م  - 15ص ،م  - 9ألف
حسب النوع والبناء ،م  - 15ص
مساكن أساسية 425 - 2 ،إىل 427
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مساكن أساسية 431 - 2 ،429 - 2 ،و432
املساكن االعتيادية 422 - 2 ،إىل 427
الجداول ،م  - 4ص ،م  - 15ص
املساكن التي يوفرها رب العمل471 - 2 ،
مساكن الطالب ،األفراد املقيمون فيها454 - 1 ،
املساكن الطويلة453 - 2 ،
املساكن املؤثثة/غري املؤثثة542 - 2 ،
الجداول ،م  - 27ألف ،م  - 28ألف ،م  - 29ألف ،م - 30
ألف
املساكن املجتمعية454 - 2 ،
املساكن النواة429 - 2 ،
املساكن شبه الدائمة428 - 2 ،
الريفية433 - 2 ،
املستخدمون 311 - 2 ،و 312
املستشفيات335 - 2 ،
النزالء454 - 1 ،
املستضعفون اجتماعياً ،الحاجة إىل بيانات عنهم86 - 3 ،
مستعملو بيانات التعداد
االتصال معهم50 - 3 ،
عن طريق نظام لوحات اإلعالنات أو اإلنرتنت370 - 1 ،
و371
التشاور معهم ،يف تخطيط التعداد 112 - 1 ،إىل - 3 ،116
 1إىل 6
األنواع املختلفة ،وحاجاتهم ،وأنواع نواتج التعداد331 - 1 ،
إىل  358 - 1 ،333إىل 360
الترصف يف بيانات الجداول من ِقبلهم 343 - 1 ،إىل ،346
41 - 3 ،36 - 3
حاجاتهم 331 - 1 ،إىل  358 - 1 ،333إىل ،1 - 2 ،360
 397 - 2إىل 399
أولوية الحاجات الوطنية3 - 2 ،
املتخصصون ،السياسة تجاههم5 - 3 ،
كأصحاب مصلحة40 - 3 ،
تدريبهم ،من ِقبَل مكاتب التعداد127 - 3 ،و128
عرض البيانات بطريقة سهلة للمستعمل48 - 3 ،
املستوى الجغرايف ،األدنى ،لإلحصاءات 58 - 1 ،إىل 75
املسنون ،انظر :كبار السن
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مشاريع أرباب العمل غري الرسميني338 - 2 ،
املشاريع غري الرسمية للحساب الخاص338 - 2 ،
املرشفون عىل تدريب موظفي التعداد ،اختيارهم وتدريبهم،
213 - 1
املصاعد ،وجود مصعد529 - 2 ،
مطلّق ولم يتزوج مرة أخرى 144 - 2 ،و145
املعاينة 408 - 1 ،إىل 441
الدقة 410 - 1 ،إىل 413
اعتبارات التكلفة415 - 1 ،
دورها يف التعداد ،حني تكون فعّالة 418 - 1 ،291 - 1 ،إىل
437
التقنيات ،الصالحية10 - 1 ،
املواضيع التي ال يحتاج األمر فيها إىل شمول كامل422 - 1 ،
إىل  436 - 1 ،427و437
املعاينة االحتمالية411 - 1 ،
املعاينة بغرض معني421 - 1 ،
معرفة القراءة والكتابة ،أسئلة التعداد بشأنها 204 - 2 ،إىل
206
معهد اإلحصاء التابع لليونسكو212 - 2 ،
معيار الساعة الواحدة للعمل322 - 2 ،254 - 2 ،
مفهوم السـكن املشرتك يف التعامل مع األرسة املعيشية- 1 ،
108 - 2 ،450
مفهوم املعيشة املشرتكة يف معاملة األرسة املعيشية449 - 1 ،
املقابالت ،يف املنهج التقليدي إلجراء التعداد60 - 1 ،
مقايضة العمل266 - 2 ،
املقطورات434 - 2 ،
مكان السكن للمالك الشاغل468 - 2 ،
مكان الع ّد 461 - 1 ،إىل 477
طريقة التواجد يف املنطقة يف مقابل محل اإلقامة املعتاد،
 471 - 1إىل 84 - 3 ،474
االفرتايض 469 - 1 ،إىل 474
مكان العد حسب التواجد يف املنطقة 471 - 1 ،إىل ،474
84 - 3
مكان العمل الثابت خارج البيت347 - 2 ،
مكتب التعداد
التنظيم اإلداري 108 - 1 ،إىل 111
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التعاون معه
من الرشكات التجارية351 - 1 ،
من الوكاالت األخرى 354 - 1 ،إىل 402 - 1 ،357
املنشأ بشكل دائم ،فيما بني التعدادات404 - 1 ،109 - 1 ،
العالقات مع مستعميل البيانات50 - 3 ،
تعيني املوظفني ،قبل التعداد110 - 1 ،
انظر أيضا ً  :موظفو التعداد
املالجئ443 - 2 ،
امللصقات ،لنرش بيانات التعداد 57 - 3 ،و58
امللكية الخاصة ،ألماكن السكن467 - 2 ،
ملكية القطاع العام ،ألماكن السكن467 - 2 ،
ملكية الوحدات السكنية ،الجداول ،م  - 5ص ،م  - 18ص ،م
 - 11ألف ،م  - 22ألف ،م  - 27ألف
مناطق إدارة التعداد134 - 1 ،
مناطق التعداد( ،مناطق الع ّد)356 - 1 ،169 - 1 ،
خرائط تحديد مناطق التعداد29 - 3 ،
املناطق التي يتعذر الوصول إليها ،ع ّد السكان فيها74 - 2 ،
املناطق الحرضية 81 - 2 ،إىل 462 - 2 ،455 - 2 ،88
معايري تمييزها84 - 2 ،
التقسيمات القائمة ،بيانات التعداد عىل أساسها169 - 1 ،
املناطق الريفية 81 - 2 ،إىل 462 - 2 ،455 - 2 ،88
معايري لتمييزها84 - 2 ،
املناطق الصغرية
تجميع بياناتها83 - 3 ،
تقديرات البيانات لها ،من بيانات دراسات املسح85 - 3 ،
معدة بطريقة نظام املعلومات الجغرافية46 - 3 ،
تحديدها
عىل أساس مناطق الع ّد 164 - 1 ،إىل 168
عىل أساس النواحي والقرى وما إليها 169 - 1 ،إىل 172
تجميع إحصاءاتها51 - 2 ،3 - 1 ،
استعمال بياناتها 165 - 1 ،إىل  80 - 3 ،172إىل 85
مناطق الع ّد
حدودها
االعتبارات يف تحديدها 132 - 1 ،إىل  155 - 1 ،134إىل
 165 - 1 ،158إىل  439 - 1 ،356 - 1 ،167و440
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تقريرها46 - 3 ،
حدودها ،الوصف 124 - 1 ،و125
القابلية للمقارنة من تعداد إىل التايل133 - 1 ،
اختالف أسئلة التعداد التي توجه من تعداد آلخر،425 - 1 ،
174 - 2
الخطأ يف البيانات الكلية الناتج عن مناطق الع ّد ،استكشافه،
316 - 1
مخططة عىل خرائط165 - 1 ،130 - 1 ،
نموذج البيانات الفوقية للنقل اإللكرتوني لالستبيانات- 1 ،
293
تاليف الخطأ يف التعريف324 - 1 ،
ترميز بيانات املناطق الصغرية عىل أساسها 164 - 1 ،إىل
172
املناطق دون الوطنية (اإلقليمية مثالً) نواتج التعداد املستعملة،
49 - 3
املناطق املحلية ،انظر :املناطق الصغرية
منتجات التعداد وخدماته 206 - 1 ،إىل  1 - 3 ،209إىل 28
الرسوم 4 - 3 ،و50 - 3 ،5
التوزيع التجاري 52 - 3 ،إىل 54
الرتخيص53 - 3 ،
بنا ًء عىل الطلب،372 - 1 ،341 - 1 ،207 - 1 ،180 - 1 ،
50 - 3 ،5 - 3
نوعيتها272 - 1 ،
املنتجات املتخصصة ،بنا ًء عىل طلب املستعملني (حسب
الطلب) 49 - 3 ،4 - 3 ،إىل 54
انظر أيضا ً  :منشورات التعداد املطبوعة
املنشآت
تعدادها 51 - 1 ،و52
سجالتها51 - 1 ،
منشورات التعداد املطبوعة 361 - 1 ،إىل  7 - 3 ،366إىل 28
املزايا والعيوب361 - 1 ،341 - 1 ،
النسخ املقروءة بالحاسوب 341 - 1 ،و342
كوسيلة مفضلة لنرش نتائج التعداد3 - 3 ،208 - 1 ،
املحتويات املوىص بها 362 - 1 ،و383 - 1 ،363
رسعة النرش 365 - 1 ،و366
املنشورات ،حسب الطلب341 - 1 ،
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منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)- 2 ،
215 - 2 ،212 - 2 ،206
منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)212 - 2 ،
منظمة الصحة العاملية353 - 2 ،
منظمة العمل الدولية92 - 3 ،302 - 2 ،
منهاج العمل (املؤتمر العاملي الرابع املعني باملرأة)86 - 3 ،
املهنة 301 - 2 ،إىل 305
الجداول ،س  - 4 - 2ص ،س  - 2 - 7ص ،س  - 6 - 7ص،
س  - 7 - 7ص ،س  - 1 - 7ألف ،س  - 3 - 7ألف ،س
 - 5 - 7ألف ،س  - 6 - 7ألف ،س  - 7 - 7ألف ،س - 7
 - 9ألف ،س  - 10 - 7ألف ،م  - 5ألف
مواد توجيهية ،لنرش بيانات التعداد 64 - 3 ،و65
املواضيع
الجمع املبارش أو االشتقاق14 - 2 ،
لتعدادات املساكن 391 - 2 ،إىل 553
لتعدادات السكان 43 - 2 ،16 - 2 ،6 - 2 ،1 - 2 ،إىل 390
للتعدادات السابقة ،وتوصيات جديدة8 - 2 ،
اختيارها
التشاور مع املستعملني258 - 1 ،
العوامل التي تحدد االختيار 1 - 2 ،إىل 7
التغطية الشاملة للمواضيع األساسية مقابل املعاينة لباقي
املواضيع 422 - 1 ،إىل  436 - 1 ،427و437
مواضيع أساسية12 - 2 ،
توصيات1 - 2 ،
املواضيع ذات األولوية ،انظر :املواضيع األساسية
مواضيع مشتقة14 - 2 ،
املواطنة 97 - 2 ،إىل 102
عدم الربط بينها وبني اإلثنية162 - 2 ،
جداول املواطنة ،س  - 3 - 2ص
املواطنون بالتجنيس98 - 2 ،
املواطنون بامليالد98 - 2 ،
موظفو التعداد
انضباطهم 251 - 1 ،و252
تعيينهم210 - 1 ،202 - 1 ،110 - 1 ،
دورهم ،يف تأمني النوعية 247 - 1 ،إىل 250
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تدريبهم 210 - 1 ،114 - 1 ،إىل 218 - 1 ،215
الكتيبات واملعينات البرصية214 - 1 ،
الوقت الالزم215 - 1 ،
انظر أيضا ً  :مكتب التعداد ،الع ّدادون
املوظفون التقنيون ،برامج التدريب212 - 1 ،
املوظفون الدائمون312 - 2 ،
املوظفون بعقود ثابتة312 - 2 ،
مولودون أحياء 182 - 2 ،و183
املياه الساخنة ،وجودها502 - 2 ،
مياه الرشب 483 - 2 ،و484
مياه موصلة بأنابيب84 - 2 ،
ميكروفورم366 - 1 ،

نـون
نسخ احتياطية295 - 1 ،
قبل تصحيح األخطاء311 - 1 ،
نسخة مطبوعة ،انظر :منشورات مطبوعة
النشاط الحايل 246 - 2 ،إىل 250
نرش بيانات التعداد 358 - 1 ،إىل 378
نوعية التعداد 269 - 1 ،إىل 273
نرش نتائج التعداد عىل الشبكة 369 - 1 ،إىل 51 - 3 ،375
نصوص الفيديو عىل التلفزيون373 - 1 ،
النظام األمريكي املوحد لتبادل املعلومات ،النصوص بطريقة
342 - 1 ، ASCII
نظام الرتميز الجغرايف88 - 2 ،168 - 1 ،164 - 1 ،
النظام التقويمي الشميس137 - 2 ،
نظام الحسابات القومية92 - 3 ،469 - 2 ،335 - 2 ،237 - 2 ،
نظام الرصف الصحي489 - 2 ،
الجداول ،م  - 9ص ،م  - 21ألف
نظام توريد املياه 479 - 2 ،إىل 482
الجداول ،م  - 7ص ،م  - 8ص ،م  - 16ألف ،م  - 17ألف،
م  - 18ألف ،م  - 19ألف ،م  - 22ألف ،م  - 30ألف
نظرية السكان املستقرين390 - 1 ،
ُنظم إدارة قواعد البيانات العالقاتية326 - 1 ،

النظم اإلحصائية الوطنية
الحاجة إليها ،لرصد األهداف124 - 3 ،
دور التعداد2 - 1 ،
ُنظم اإلدارة واملراقبة القائمة عىل أساس الحاسوب322 - 1 ،
ُنظم التسجيل املدني ،اإلحصائيات الحيوية منها 168 - 2 ،إىل
201
ُنظم التسجيل ،انظر :نظم التسجيل الحيوية
ال ُنظم العاملية لتعيني املواقع140 - 1 ،138 - 1 ،
ُنظم املعلومات الجغرافية 353 - 1 ،127 - 1 ،إىل - 3 ،357
 42إىل 48
املزايا والتكاليف 143 - 1 ،و144
صيانتها أثناء السنوات ما بني التعدادات 42 - 3 ،إىل 48
فائدتها يف نرش بيانات التعداد48 - 3 ،
نظم لوحات اإلعالنات (370 - 1 ،)BBS
نفقات اإليجار 540 - 2 ،و541
الجداول ،م  - 27ألف ،م  - 28ألف ،م  - 29ألف ،م - 30
ألف
نماذج الرتميز ،تفادي نسخها293 - 2 ،
نموذج التصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحة ،املرفق 1
نهج التجمع يف مجموعات أو النهج القبيل ،يف ع ّد السكان
الرحّ ل282 - 1 ،
نهج الع ّد عند نبع املياه ،يف ع ّد السكان الرحّ ل282 - 1 ،
نهج املخيمات ،يف ع ّد السكان الرحّ ل282 - 1 ،
نهج تجميع املجموعات ،عند ع ّد السكان الرحّ ل282 - 1 ،
النواتج اإلحصائية
املطبوعة 7 - 3 ،إىل 28
الصيغ املختلفة (املطبوعة وعىل الشبكة وما إليها)207 - 1 ،
نواتج التعداد (النتائج) ،انظر :بيانات التعداد (النهائية ،املنشورة)
النواتج الرقمية التفاعلية لبيانات التعداد 40 - 3 ،إىل 48
نوع اإلضاءة و/أو الكهرباء 497 - 2 ،و498
انظر أيضا ً  :الوحدات السكنية
نوع امللكية 467 - 2 ،إىل 471
النوعية
تعريفها حسب احتياجات املستعمل228 - 1 ،
العمليات والبيئة املساعدة230 - 1 ،

الفهرس

هـاء
الهجرة الداخلية 44 - 2 ،472 - 1 ،إىل 88
الحاجة إىل البيانات69 - 3 ،
الهجرة الداخلية للمرأة يف البلدان النامية (األمم املتحدة)،
69 - 3
الهجرة الدولية 89 - 2 ،إىل 115 - 3 ،106
الحاجة إىل بيانات77 - 3 ،
الهجرة ،انظر :الهجرة الداخلية ،الهجرة الدولية
الهرم السكاني389 - 1 ،
هواة العبث بالحاسوب ،التعرض لهجماتهم ،عىل مواقع الشبكة
الخاصة بمكاتب التعداد وبياناتها370 - 1 ،
الهواتف 547 - 2 ،و548

واو
الوالدان
محل امليالد 95 - 2 ،و96
الجداول ،س  - 5 - 3ألف
انظر أيضا ً  :اآلباء ،األمهات
الوثائق
تجهيز دفعات البيانات293 - 1 ،
تخزينها293 - 1 ،
الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي واالجتماعي ،الدورة
الثانية والعرشون ،امللحق رقم  32 - 1 ،7ح
الوحدات الجغرافية ،ذات الحدود العشوائية ،إحصاءاتها2 - 1 ،
الوحدات السكنية 418 - 2 ،إىل 443
التعريف414 - 2 ،
تمييزها عن األرس املعيشية445 - 1 ،
األرس املعيشية التي تشغلها109 - 2 ،
املشغولة بأكثر من أرسة معيشية واحدة 449 - 1 ،و450
مبان دائمة ليست مع ّدة للسكن اآلدمي 440 - 2 ،إىل 442
يف
ٍ
الجداول ،م  - 3ص ،م  - 5ص ،م  - 6ص ،م  - 7ص،
م  - 8ص ،م  - 9ص ،م  - 10ص ،م  - 11ص ،م
 - 12ص ،م  - 13ص ،م  - 14ص ،م  - 16ص ،م
 - 17ص ،م  - 18ص ،م  - 19ص ،م  - 1ألف ،م - 4
ألف ،م  - 5ألف ،م  - 7ألف ،م  - 9ألف ،م  - 10ألف،
م  - 11ألف ،م  - 12ألف ،م  - 13ألف ،م  - 14ألف،
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م  - 15ألف ،م  - 16ألف ،م  - 17ألف ،م  - 18ألف،
م  - 19ألف ،م  - 20ألف ،م  - 21ألف ،م  - 22ألف،
م  - 23ألف ،م  - 24ألف ،م  - 25ألف ،م  - 26ألف،
م  - 27ألف ،م  - 28ألف ،م  - 29ألف ،م  - 30ألف،
م  - 31ألف
حسب عدد الغرف ونوع الوحدة السكنية وعدد
الشاغلني ،م  - 6ص
حسب النوع ،ووجود مطبخ ،والوقود املستعمل للطهو،
م  - 11ص
حسب النوع ووجود مرحاض ونوع الرصف الصحي،
م-9ص
حسب النوع ومرافق االغتسال ،م  - 10ص
حسب النوع ومواد البناء ،م  - 16ص
حسب النوع ومصدر مياه الرشب ،م  - 8ص
حسب النوع واإلضاءة/الكهرباء ،م  - 12ص
حسب النوع وامللكية ،م  - 5ص
حسب النوع وترصيف النفايات الصلبة ،م  - 13ص
حسب النوع ونظام توريد املياه ،م  - 7ص
استعماالتها (التجارية مثالً)504 - 2 ،
الوحدات السكنية العشوائية 430 - 2 ،إىل  438 - 2 ،431و439
الوحدات السكنية املؤقتة 428 - 2 ،إىل 433
الوحدات السكنية املتنقلة 434 - 2 ،و435
عدها ،يف تعداد املساكن475 - 1 ،
األماكن التي يعترب وجودها فيها يف وقت التعداد477 - 1 ،
الوحدات السكنية املشغولة ،الجداول ،م  - 3ص ،م  - 5ص ،م
 - 7ص ،م  - 8ص ،م  - 9ص ،م  - 10ص،
م  - 11ص ،م - 12ص ،م  - 13ص ،م  - 14ص،
م  - 18ص ،م  - 1ألف ،م  - 4ألف ،م  - 10ألف ،م
 - 11ألف ،م  - 12ألف ،م  - 14ألف ،م  - 16ألف ،م
 - 18ألف ،م  - 20ألف ،م  - 23ألف ،م  - 25ألف ،م
 - 31ألف
الوحدات السكنية غري الرسمية (الهامشية) 436 - 2 ،إىل 443
وحدات الع ّد 442 - 1 ،إىل 404 - 2 ،113 - 2 ،460
املناطق الوسيطة ،الستعمال التعداد172 - 1 ،
انظر أيضا ً  :املناطق الصغرية
وحدات رسم الخرائط يف وكاالت اإلحصاء 119 - 1 ،و،120
 145 - 1إىل 149
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ورقات اسرتاتيجية تخفيض الفقر23 - 1 ،
وسائط اإلعالم ،انظر :الوسائط املقروءة بالحاسوب
وسائط اإلعالم ،الرتويج للتعداد129 - 3 ،
الوسائط الحاسوبية ،نرش البيانات367 - 1 ،
الوسائط الضوئية لنرش نتائج التعداد208 - 1 ،
الوسائط املقروءة بالحاسوب
بيانات التعداد28 - 3 ،5 - 3 ،
نرش نتائج التعداد 341 - 1 ،332 - 1 ،208 - 1 ،و،342
 367 - 1و34 - 3 ،3 - 3 ،368
الوصول ،جداول الوصول ،س  - 2 - 2ص  ،س  - 4 - 2ص
الوظائف الثانوية 296 - 2 ،إىل339 - 2 ،324 - 2 ،300
الوظائف الرئيسية 296 - 2 ،إىل 339 - 2 ،324 - 2 ،300
الوظائف ،األساسية والثانوية 296 - 2 ،إىل 300
الوفيات
سببها 196 - 2 ،إىل 198
املتصلة بالحمل 196 - 2 ،و 197
موثوقية البيانات املجموعة يف التعداد198 - 2 ،
بسبب العنف197 - 196 - 2 ،
الجداول ،س  - 3 - 5ص ،س  - 4 - 5ص
الوفيات 168 - 2 ،390 - 1 ،إىل 201
البيانات ،املستقاة من التعداد73 - 3 ،
التقديرات ،مستقاة من بيانات التعداد179 - 2 ،
الوفيات أثناء اإلثنى عرش شهرا ً السابقة عىل تاريخ التعداد،
195 - 2

الوفيات أثناء اإلثنى عرش شهرا ً السابقة ،حسب الجنس والعمر،
ومجموع السكان ،س  - 4 - 5ص
وفيات األجنة183 - 2 ،
وفيات األطفال172 - 2 ،
ّ
الرضع172 - 2 ،
وفيات

الوفيات يف األرسة املعيشية أثناء االثني عرش شهرا ً السابقة عىل
التعداد 194 - 2 ،177 - 2 ،إىل 199

وقت الع ّد 284 - 1 ،و 478 - 1 ،285إىل 482
وقود الطهو496 - 2 ،
الجداول ،م  - 11ص ،م  - 14ألف ،م  - 15ألف
الوكاالت اإلحصائية
املسؤوليات عن الخرائط 119 - 1 ،و 145 - 1 ،120إىل 148
وحدة إعداد الخرائط149 - 1 ،
الوالدات
الحاجة إىل بيانات عنها73 - 3 ،
جـداول الـوالدات ،س  - 1 - 5ص ،س  - 3 - 5ص،
س  - 1 - 1ألف ،س  - 1 - 5ألف ،س  - 2 - 5ألف،
س  - 3 - 5ألف  ،س  - 5 - 5ألف
انظر أيضا ً  :بلد املولد؛ ومحل امليالد
الوالدات الحية والوفيات بينهم ،س  - 3 - 5ص

يـاء
يبحث عن عمل271 - 2 ،
اليتم178 - 2 ،173 - 2 ،
من ناحية األم أو من ناحية األب 199 - 2 ،إىل 201
 199 -2 ،Blacker, J.G.Cح
الحدود
العمال العابرون للحدود 38 - 2 ،إىل 41
ع ّدهم41 - 2 ،
يومياً74 - 2 ،
انظر أيضا ً  :التقسيمات اإلقليمية واإلدارية
 199 - 2 ،Brass, Williamح
 ،Dorrington, Robوآخرون  198 - 2ح (مرجع غري متاح
باللغة العربية)
 199 - 2 ،Graham, Wendyح
 199 - 2 ،Hill, Kennethح
 73 - 3 ،Horiuchi, Shiroح
 194 - 2 ،Timaeus, Ianح 199 - 2 ،ح
 199 - 2 ،Trussel, T. Jamesح

