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 1أحمد حسيند. 

 خالصةال 1.

أوضحت تجارب العديد من بلدان العالم، وباألخص بلدان لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا في 

سيلة و تعداد يعتبرالبيانات جمع في  اإلنترنتن استخدام أ، والمساكنتعدادات السكان ل 1101دورة 

الجغرافية  هابتوزيعات نوعيتهاتحسين ، وأدت إلى تكاليف جمع البياناتفي  ا  كبير ا  انخفاضحققت  فعالة

 . ابقاسعليها عتمد اأخرى وسائل ن عبسرعة فاقت نظيرتها البيانات  توفيرفي وأسهمت ، والمكانية

. 11032المذكورة عاماألوروبية االستقصائية التي قامت بها اللجنة الدراسة هذه المقولة نتائج كدت أو

نسبة  بأن علما   ،كبير بنجاحهذه الوسيلة  ااستخدمتوكندا كل من أستراليا  أنإلى تقارير الوتشير 

في  % 68.3 إلى 1100عام  %  53.8في كندا من ارتفعتقد  اإلنترنتالذاتية باستخدام  االستجابة

من  لعديداوتطمح  ،هذا التعداد.كبير في تكاليف  انخفاضحصول إلى أدى  ، مما1101عام تعداد 

هذه المنهجية نظرا  لكلفتها المنخفضة مقارنة باستخدام المقابلة تتوسع في أن  حاليا   األجهزة اإلحصائية

 ة فيالمنهجيوبالرغم من المزايا العديدة التي توفرها هذه  األجهزة اللوحية.حتى باستخدام الشخصية 

بعض ن هناك أ المتقدمة، إالاالستجابة ونوعية البيانات  عبءوتقليل  ،والخصوصيةتخفيض التكاليف 

ر التغطية يتوفو التحتية التكنولوجية،والبنية  ،البيئة المناسبةكوجود  ،ال بد من مواجهتها التيتحديات ال

 نالمخترقيوحماية قاعدة البيانات من خطر  الشخصية،والمحافظة على سرية البيانات  ،القانونية

  المتطفلين. 

تخدمة المساألجهزة  باستخدامبيانات التعداد لجمع التطبيقات الذكية تطوير تبحث هذه الورقة في و

ال استراتيجية االتصو وغيرها، الذكيةكالكمبيوتر المحمول واألجهزة اللوحية والهواتف  ،نترنتلإل

ق الورقة إلى ضرورة توفر وسائل تطرتكما األساليب. استخدام هذه  وأهميتها في إنجاحوالتواصل 

خلصت كما  .المركزيةإلى قاعدة البيانات  أن ترسلتشفيرها قبل عن طريق للبيانات إلكترونية حماية 

أن يكون جزءا  من منهجية تنفيذ  يجبالوسيلة أهمها أن استخدام هذه  لتوصيات،االورقة إلى سلسلة من 

 ،صيةوالمقابلة الشخ ،كاستخدام السجالت اإلدارية ،للبياناتالتعداد باالعتماد على المصادر المتعددة 

ومن المتوقع أن تسهم هذه الورقة في  الممغنطة. الورقيةباستخدام االستمارات  الذاتيةأو االستجابة 

الستفادة من افيما يتعلق بالعالقة ذات  اتالقرارعلى اتخاذ  المنطقة العربيةفي  مسؤولي التعدادمساعدة 

 في جمع بيانات التعداد.  اإلنترنت

                                                           
اإلحصاءات االجتماعية  رئيس قسممروان خواجا  من الدكتوربالشكر الجزيل لكل  ،معد هذه الورقة ،د. احمد حسين يتقدم 1

  Meryem Demirciولكل من السيدة  إلسكوا.افي والدكتور اسماعيل لبد خبير تعدادات السكان والمساكن  ،والديموغرافية

Ms. السيدو . Seiffe Tadesse Mr..  وتوفيرهم للتقارير وتشجيعهم من شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة على دعمهم

كندا، بتجربة بالوثائق المتعلقة  من هيئة اإلحصاءات الكندية على تزويده  Hamel Mr. Marc  كما يشكر السيد  والمراجع. 

       كوا   نظر اإلس هةاآلراء الواردة في هذه الورقة ال تعبر بالضرورة عن وجونترنت. استخدام اإل المتعلقة باالستجابة الذاتية في
 2 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2013/census_meeting/3_E

_x_15_Aug_WEB_revised_map.pdf 
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 مقدمةال 2.

مساكن السكان وال مقدمتها تعداداتوفي األسرية، المسوح  جمع بياناتفي  اإلنترنتإن استخدام شبكة 

من  عديدمن قبل الستخدمت هذه الوسيلة ا  ففي السنوات األخيرة  باألمر الجديد، ليس ،على وجه التحديد

دول خمس عشرة دولة من حوالي والمساكن في لتعدادات السكان  1101دورة في األجهزة اإلحصائية 

 .لدولافي مقدمة تلك  والبرتغالا وكندستونيا إمن كل  وجاءت. االقتصادية ألوروباالمتحدة لجنة األمم 

اللجنة نطقة م وكوريا فيواليابان ندونيسيا إستراليا وأكل من  في بشكل كبيرالوسيلة  هذهاستخدمت كما 

رة دو فيعلى نطاق محدود واستخدمت هذه الوسيلة  .الهاديوالمحيط سيا آلاالقتصادية واالجتماعية 

جمع يوفر و نظرا  للعديد من التحديات. تقدمةنتائج متحقق  لملكنها والعربية، البلدان في  1101تعدادات 

 ن التحدياتم ا  عددعينه في الوقت  لكنه يواجهالمزايا، من  كبيرا   ا  عدد اإلنترنتالتعداد باستخدام بيانات 

 صفها يمكن والتي المتعددة، ووعمليات إدماج البيانات من المصادر الميدانية العمليات أثناء  والمخاطر

 .واتساعا   تعقيدا   العمليات اإلحصائية بأنها من أكبر 

هدف أن ال إال السكان،التي يمكن استخدامها في تعدادات بيانات ال أساليب جمعتعدد من  وعلى الرغم

الجتماعية للتنمية االقتصادية والتخطيط لعمليات االتعداد هو توفير البيانات الالزمة جراء من إالرئيسي 

ئ المبادأن  الزمن، إالمر تنفيذ التعدادات على أهداف هذا الهدف يتصدر بقية ال يزال و .والبيئية

مع التقدم رت تطو التعداد قدتصدرها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة المتعلقة بتنفيذ  التوجيهية التي

دم الذي تحرزه التق بغية رصدلمستخدمي البيانات المتزايدة  االحتياجاتتعاظم مع  وال سيما، التكنولوجي

الرغم من الميول وعلى  .1131وأحدثها أجندة التنمية المستدامة  ،والدوليةالتنمية الوطنية  يديعصعلى 

التكاليف   أنالبيانات، إالبعض اإلحصائيين لإلبقاء على الطرق التقليدية في عمليات جمع  لدىالكبيرة 

لتنفيذ  لفةطرق أقل ك بالبحث عن ولينؤالمسقيام  إلى أدى يذ التعداد في العديد من البلدانالعالية لتنف

 جاهلها،تالعديد من المزايا التي ال يمكن  االستجابة الذاتية يوفر أسلوبن إف ،وبدون شك عمليات التعداد.

وس والدر التوصيات من وتشير العديد .وإصدار النتائج بسرعة قياسية والدقة،الخصوصية  منها

وهناك ميل بل . 1111تعدادات  دورة هذه الوسيلة فيمن بلدان العالم ستلجأ إلى  كثيرا   أن إلىالفضلى، 

بين استخدام  التي تمزج Multi-modeفي جمع بيانات التعداد  ةشديد إلى استخدام المصادر المتعدد

 .اإلنترنتوالعد الذاتي باستخدام  المتوفرةاإلدارية الطرق التقليدية والسجالت 

  اإلدارية،السجالت  التقليدية،الطرق  الذاتية،االستجابة  ،اإلنترنتالتعداد،  :ةمفتاحيكلمات 

 كوسيلة لالستجابة الذاتية اإلنترنتاستخدام  3.

األسر يانات بباستيفاء المستجيب عبارة عن قيام  هو والمساكنفي تعدادات السكان  اإلنترنتاستخدام ن إ

راد األفأو أحد عد ذاتي يقوم به رب األسرة  وهذه الطريقة هي .اإلنترنتعن طريق  المعيشية و األفراد

لمكلفين بإدخال بياناته الشخصية وبيانات األفراد الذين يقيمون معه إقامة دائمة في األسرة المعيشية ا

وم . وتختلف هذه الطريقة عن الطريقة التقليدية التي يقاإلنترنتعلى لهذا الغرض باستخدام تطبيق معد 

لهذه  ويمكنبها جامع البيانات بإجراء مقابلة شخصية مع أحد أفراد األسرة لجمع البيانات المطلوبة. 

ء كانت عبر سوا ،الحديثة في جمع بيانات التعداد والتقليدية أالوسائل غيرها من الوسيلة أن تتكامل مع 

ما  با  غالأو تزويدها للعداد الذي  ،الهاتف بالبيانات عبرأو اإلدالء  ،ممغنطةورقية  استيفاء استمارة



5 
 

لمركزية االبيانات إلى قواعد البيانات إرسال في اإلنترنت قد تستخدم التي  اللوحيةألجهزة ا يستخدم

 وفير البياناتتو، التعدادتكاليف  كبير في توفيرحداث إ لمنهجية االستجابة الذاتية ويمكن. بهاالخاصة 

م تطبيقات باستخداأن العد الذاتي في العديد من البلدان التجارب  أكدتوقد بسرعة كبيرة.  للمستخدمين

ئج أكثر نتا تقد أعط البيانات(الفوري من دقة  )التحققمزودة بإجراءات ضبط النوعية  اإلنترنتعلى 

 ورقي.ال تبياناالسأو بطريقة العد الذاتي باستخدام  ،من طريقة المقابلة الشخصية التي يقوم بها العداددقة 

ة استخدمت االستجاببلدان لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا التي من  ا  عدد( 0ن الجدول رقم )ييبو

  .1101في دورة تعدادات  والنسب المئوية لهذا االستخدام ،اإلنترنتالذاتية على 

في بلدان لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا في دورة تعداد  اإلنترنت: االستجابة الذاتية باستخدام 1جدول 

02123  

 النسبة المئوية الدولة

% 

 النسبة المئوية الدولة

% 

o 67 ستونياإ o 17 التشيك 

o 55 كندا o 15 ليختنشتاين 

o 50 البرتغال o 09 هنغاريا 

o 41 بلغاريا o 01 بريطانيا 

o 37 سبانياإ o 01 بولندا 

o 34 ليتوانيا o 7 سلوفاكيا 

o 33 يطالياإ o 5 لمانياأ 

o 32 التفيا   

ي فأستراليا في  اإلنترنت( كذلك تطور استخدام االستجابة الذاتية باستخدام 1يبين الجدول )كما 

 .(1101 -1111التي نفذت خالل الفترة )السكانية التعدادات 

        4 )0212-0222ستراليا )أطرق االستجابة في الوحدات السكنية المشغولة في تعداد سكان  :0جدول 

والسنوات الوسيلة المستخدمة  0222 

% 

0211 

% 

0212 

% 

 التغيير بين السنوات

0222-0211 

% 

 التغيير بين السنوات

0211- 0212 

% 

 24.5 23.7 58.8 34.3 10.6 اإلنترنتالعد الذاتي عبر 

الذاتي باستخدام استمارة العد 

 ورقية
89.4 65.7 41.2 -23.7 -24.4 

  اإلنترنتد الذاتي باستخدام عمزايا استخدام ال 4.

 ،االقتصادية ألوروبالجنة األمم المتحدة في منطقة  1101أكدت التجارب الفضلى في دورة تعدادات 

  أهمها: ،من المزايا له العديد اإلنترنتستخدام اأن  كأستراليا،العالم وفي بعض بلدان 

                                                           
  1101المصدر: اعتمادا على مصادر لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا في دورة تعدادات 3 

 

  (التعداد األسترالي مكتب) 1101على تقارير تعداد  المرجع: اعتمادا  4  
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  وجودة البياناتالتغطية تحسين Improved coverage and quality of data  

االستبيانات  من اكتماال   أكثر اإلنترنتعبر المستوفاة االستبيانات تشير العديد من التجارب إلى أن 

ة في االستبيان لألسئلالتلقائي ويسهم التسلسل  .عن طريق المقابلة الشخصية العداديستوفيها التي 

دم الحد من ع فيالمستخدم تحديد خطأ  بغية مسبقا  الفورية عمليات التحقق  وتنفيذ ،المذكور

 اإلنترنتر الستبيانات المستوفاة عبا ، علما  بأنالتعدادمن المتغيرات التي يتضمنها  االستجابة للعديد

المستوفاة عن طريق المقابلة الشخصية باستخدام األجهزة  إلى حد كبير نوعية االستبياناتتشبه 

وظائف المساعدة المتعلقة باألسئلة أمثلة الوفإن إدراج القوائم المنسدلة  ،وعالوة على ذلك الكفية.

مما يؤدي  يان،االستبإضافية أو تعليمات أو تنسيقات تجعل من السهل على المستجيبين التنقل في 

خاصة عندما يتوفر سجل بعناوين  ،للسكان المستهدفينأفضل طية إلى معدالت استجابة وتغ

 البيانات. وجودةشمولية السكنية التي تسهم في الحد من عدم االستجابة وزيادة الوحدات 

 التوفير في كلفة جمع البيانات Cost savings  

 عاملينالن الجزء األكبر من تكاليف عمليات التعداد التقليدية تنفق على أجور إف ،كما هو معلوم

الوحدات لى إحيث تزداد كلفة الوصول  ،لكلفة في المناطق النائيةهذه اوتتزايد  .الميدانين وتدريبهم

ن إف ،وبدون شك على حد سواء. أو باألجهزة الكفية ،باستخدام االستمارة الورقية سواء  السكنية 

مع في عمليات ج اإلنترنتباستخدام  إدخال االستجابة الذاتيةفي حال ستنخفض كلفة التعداد 

حجم أن كما و ألخرى،يختلف من دولة  الذي والبريدتكاليف الطباعة  فضال  عن انخفاض البيانات،

للحاجة  ظرا  نبشكل كامل وهذا ال يعني أن التكاليف الميدانية ستلغى  كذلك. ختلفيس أيضا التوفير

وقوف ال غيةالبعدي بالعد االستجابة وإجراء  متابعة عدمميدانيين للقيام بأنشطة  موظفين إلى استخدام

 .والجودة على مستويات التغطية

الواردة عن  البياناتيعد الستقبال تطبيق  على تطويروتجدر اإلشارة إلى أن هناك تكاليف تترتب 

 .ليفالتكايؤدي إلى إضافة بعض  مما قد المركزية،في قاعدة البيانات  وحفظها اإلنترنتطريق 

االعتبار ين بعمع األخذ  الضوئي، التكاليف أقل من مثيلتها باستخدام الماسح  ذلك ستكونرغم لكن، 

ألسرية ا بيانات المسوحفي تطوير تطبيقات لجمع  قد تفيد أيضا  المذكورة أن تكاليف التطوير 

 ، كمسح القوى العاملة وغيره. األخرى

 االستجابةعبء  خفض Lower response burden  

مع تزايد إمكانية الوصول إلى األجهزة اإللكترونية واستخدامها، يتجه الناس إلى التحول بصورة 

والقيام بالعمليات  ،الشخصي واالجتماعي المعلومات، واالتصالمثل جمع  ،متزايدة إلى أنشطة

كما أن هناك تحول من استخدام الصحف والكتب الورقية إلى  .اإلنترنتالبنكية والتسوق باستخدام 

د الذاتي الع ن خيارإفلذا على سبيل المثال، اإللكترونية والكتب اإلعالم الرقمية  استخدام وسائل

وهذا  عداد.التالمقابلة الشخصية في  خيارمن للفرد أكثر راحة ومرونة  يعتبر اإلنترنتباستخدام 

جعل ي اإلنترنتخيار كما أن  االستجابة.على الحد من عبء االستجابة، وبالتالي زيادة معدل يساعد 

 تسهل االستبيانات عبر ،فعلى سبيل المثال .لألشخاص ذوي اإلعاقات مالئمةاالستجابة أكثر 

ى أو أدوات التعرف علللخطوط كبيرة  أحجاماستخدام طريق ستبيان عن االعملية قراءة  اإلنترنت

الصوت لألشخاص ذوي اإلعاقة. كما أن جمع البيانات اإللكترونية يسمح لألجهزة اإلحصائية 
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وهذا  .لمهاجرينلخاصة في الدول المستقبلة  ،بينمستجيبتقديم استبيانات بعدة لغات لتسهيل مهمة ال

 الورقية بسبب التكاليف الباهظة لطبعها ومعالجتها.يوفر خدمة قد ال تكون عملية مع االستبيانات 

  تحسين التوقيت المناسبImproved timeliness  

 ية بسرعةبيانات نوععلى  الحصول اإلنترنتشبكة باستخدام الرئيسية لجمع البيانات المزايا ومن 

الوقوف على و المركزية،بين إلى قاعدة البيانات يلبيانات المستجالفوري  بفضل اإلرسال كبيرة،

تابعة من عمليات م فورا  األسر التي استوفت بياناتها أسماء وإزالة  ،مستويات اإلنجاز بشكل يومي

في عمليات جمع البيانات سيسرع من العمليات الالحقة  اإلنترنتكما أن استخدام  عدم االستجابة.

هذا يسمح و أولية. تقديرات بعد جمعها، مثل عمليات التحقق من التغطية والتحرير واإلسناد، وإنتاج

 للمستخدمين. مالئمةأكثر  بنشر البيانات في وقت أقرب بكثير، مما يجعل التعداد عموما  

 الخصوصية عند اإلدالء بالبيانات  Privacy 

 ،مريح هم بشكلببياناتالخصوصية للسكان لإلدالء  اإلنترنتيوفر استيفاء بيانات التعداد باستخدام 

هم أو اجتماعية تتعلق بتعليم معلومات شخصيةوال يودون الكشف عن  للعداد،ألنهم قد ال يرتاحون 

وى من مستيوفر  اإلنترنتخيار االستجابة الذاتية عبر ن إفلذا  .عنهم لشخص غريب واجهمزبأو 

 الئمةموجمع البيانات اإللكترونية أكثر  األخرى.في األساليب  الخصوصية واألمان قد يكون غائبا  

ائية بدمج لألجهزة اإلحص ويسمح أيضا  كما االستبيانات الورقية، باستخدام للبيئة من جمع البيانات 

جمع البيانات مع قنوات التواصل االجتماعي، مثل فيسبوك  وعمليات لالتصال استراتيجيتها

. واإلعالن عن بدء حملة التعداد. وهذا يجعل من الممكن الوصول إلى جمهور أوسع، وتوتير

 اناتجمع البي عملياتوتولد جزء بسيط من التكلفة المطلوبة، بوإرسال الرسالة بشكل متكرر 

لية مثل تاريخ االستجابة ووقتها، وطول عم ،التعريفيةمن البيانات  كبيرا   قدرا   اإلنترنتباستخدام 

االستجابة، والتصويبات التي أجراها المستجيبون، والتعليمات التي تمت استشارتها، التي يمكن 

 والمحتوى. ،وتصميم االستبيان ،واألساليب ،تحليلها فيما بعد لتحسين التحصيل في المستقبل

  Challenges اإلنترنتالتي تواجه االستجابة الذاتية باستخدام التحديات  5.

 لعديدإال أن هناك ا ،اإلنترنتالتي توفرها طريقة العد الذاتي باستخدام  المزايا العديدةعلى الرغم من  

تية االستجابة الذا تكاملوعند  مواجهتها.التي ال بد من  من التحديات والمخاطر واالحتياجات اإلضافية

ل أسرة تعد كأن  ضمان هو فإن العامل الرئيسي  التقليدية،األساليب  غيرها منمع  اإلنترنتباستخدام 

تعتمد منهجية المصادر المتعددة للبيانات خاصة عندما  أسرة،أية من العد  تسقط وأال فقط،مرة واحدة 

 وفيما يلي نعرض ألهم هذه التحديات:  .Multi-mode sourceفي التعداد 

  تواجدها  المعيشية وأماكنبين األسر عالقة االرتباطReliable linkage between each 

household and its location  

قبل إجراء أي شكل من  Dwelling Registerلعناوين األسر المعيشية من الضروري بناء سجل 

وفي . أو بطريقة أخرى اإلنترنتالتقليدي، سواء تم اعتماد خيار جمع البيانات عبر أشكال التعداد 

ين ن تتوفر أدوات االرتباط بأمن األهمية بمكان  ، فإنهاإلنترنت باستخدام حالة االستجابة الذاتية

االجتماعي ورقم )الرقم الوطني أو رقم الضمان  األسر المعيشيةفات العناوين المذكورة ومعر   
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 للعناوين ددسجل متجإلى  رولن تتمكن البلدان التي تفتق ،هذا .االشتراك في خدمة التيار الكهربائي(

  .اإلنترنتتعداد يعتمد على التسجيل الذاتي باستخدام  بإجراءمن القيام 

  تعددة للبيانات متنسيق ورود البيانات من مصادرCoordination of multi-mode 

collection operations    

ر نظام توف اإلنترنتباستخدام في التعداد لضمان نجاح خيار استخدام العد الذاتي  من الضروري

 ه استيفاءفياء االستمارات ذات العالقة وفقا  للمكان والتوقيت الذي يتم يفلرصد التقدم في است

 Canadian الكنديالموجات نظام  المهمة، ويعتبربهذه  العداد الحقا   قيام  يتفاداالستمارات بغية 

census wave approach  القت نجاحا  من المنهجيات التي  1101في تعداد  مؤخرا  اعتمد  الذي 

قلل يس لكذ ألن، متشابهة ظروف افيهفي عدد من البلدان التي تتوفر  امكن األخذ بهيوالتي ، كبيرا  

 .األسر المعيشية منالتكاليف وأعباء المستجيبين  ومن ،من الزيارات الميدانية

  اإلنترنتالبنية التحتية الستخدام تطويرDevelopment of required 

infrastructure   

البيانات من مصادر متعددة توفر األجهزة وتطوير البرمجيات والتطبيقات تتطلب عملية جمع 

المالئمة لمعالجة كميات كبيرة من البيانات التي يتعين استالمها ونقلها ومعالجتها وتخزينها. 

ك هنا ،كالخوادم والوصالت وغيرها ،وبخالف االستثمار في األصول المادية الالزمة لهذا الغرض

هذا  ،الحتياجات عمليات جمع البيانات عالقة بتطوير برمجيات مصممة خصيصا  تكلفة كبيرة ذات 

 باإلضافة إلى أجور العاملين على تطوير وإدارة البرمجيات المذكورة.

  البياناتسرية وأمن  Confidentiality and security of data 

ن م البيانات خوفا  كافة التدابير في األجهزة اإلحصائية لضمان سرية وأمن  اتخاذمن الضروري 

اعدة البيانات الرقمية إلى قوصول واتخاذ تدابير خاصة لضمان  ،المخترقينقبل  من الوصول إليها

ولهذا الغرض  .عن منع الهجمات الضارة من الخارج فضال   منة،آالبيانات المركزية عبر وصالت 

إلحصائية بتخزين بيانات المستجيبين على شبكة داخلية ال يمكن الوصول إليها من ا األجهزةتقوم 

 أو الفيروسات. المخترقينقبل 

 األولية التكلفة ارتفاع High initial cost 

الذاتية ي االستجابة ف اإلنترنتستخدام ال بغية توفير البيئة المناسبةتحتية البنية الختبار ا عمليةإن 

. تينبيركطويلة ومعقدة، ويتطلب االستثمار األولي موارد مالية وخبرة عملية الستبيانات ا وتطوير

الصعب  قد يكون منوعلى األقل في البداية.  ،للتحقيق دائما   التكاليف قابال   انخفاضكون يوقد ال 

فإنه ليس  لذا، ،السريع في التكنولوجيا نظرا  للتغيراستخدام هذه التطبيقات بسرعة تقدير معدالت 

وبطبيعة  .سنوات 01-5خالل فترة  من اآلمن أن نفترض أن نفس التكنولوجيا يمكن إعادة استخدامها

إلعادة استخدام التكنولوجيا القائمة، غير أن المزيد من االستثمار سيكون عديدة الحال، هناك طرق 

تلبية الطلب ل اإلنترنتوتوسيع القدرة على استيعاب  ،لالرتقاء إلى التكنولوجيا الجديدة ضروريا  

 .على البيانات المتزايد
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  اإلنترنتاستخدام جمع البيانات بمتطلبات  6.

ثة من الوسائل الحدي اإلنترنت، تبقى عملية استخدام لجمع البيانات وسائل متعددةبالرغم من وجود 

من الضروري االستمرار  ذلك،ومع  وغيرها،لجمع البيانات من األسر المعيشية ومؤسسات األعمال 

ودتها وج تعلى سرعة الوصول للبياناالمحافظة مع  ،للبياناتفي البحث عن وسائل ومصادر جديدة 

والوصول اليها بكلفة زهيدة. وتجدر اإلشارة إلى أن هناك عدة بلدان استخدمت  ،في الوقت المناسب

ستخدامه والدعوة ال اإلنترنتاستخدام ويختلف  وحققت نجاحا  كبيرا . ،في جمع بيانات التعداد اإلنترنت

من ووفقا  لتوفر الظروف المحلية لكل بلد. ومن الضروري االستفادة من خبرات الدول خر آلمن بلد 

الضروري من و ،اإللكترونية، كمابالطرق قرار لتنفيذ عملية جمع البيانات عند اتخاذ الدروس المستفادة 

صلح يأن نضع في اعتبارنا أن ما يصلح لبلد ما قد ال ومراعاة االختالفات الجوهرية بين البلدان.  أيضا  

 داد: في جمع بيانات التع اإلنترنتأخذ ما يلي بعين االعتبار عند دراسة استخدام  المهمومن  .لبلد آخر

   من التعليم لدى أفراد المجتمع توفر مستوى عال.  

  ل من قباألجهزة اللوحية والهواتف الذكية و ،باستخدام الكمبيوترمعرفة متقدمة توفر

  .المستخدمين

  اإلنترنتباستخدام  متقدمةمعرفة توفر.   

 اإلنترنتباستخدام  بالقدرة على توفر الثقة لدى الجمهور.   

  من قبل مدراء التعدادتوفر فرضيات عالية بمعدالت االستجابة المتوقعة.  

  اإلنترنتجمع البيانات باستخدام  7.

 ،ستونياإووأستراليا مثل كندا  ،كل خمس سنواتمرة واحدة تعداد ال تقوم بتنفيذالتي البلدان اكتسبت 

 تدريجيا  رات الخب حيث تم اكتساب هذه الذاتية،لالستجابة كوسيلة  اإلنترنتكبيرة في استخدام ات خبر

عبر إليها  التي تم التوصل الخبرات الميدانيةباإلضافة إلى  البلدان،تلك  اأجرته البحوث التيطريق  عن

 لةواقعية ومعقو مجموعةقامت بوضع حيث  المنهجية،ذت باستخدام هذه التي نف   التعداداتسلسلة من 

فقا  مع ما ورد في دليل األمم المتحدة اوقد جاء ذلك متو .1101 المتوقعة عاماالستجابة معدالت من 

اليف متطلبات األساسية للنظم والتكالوتشكل  “.الثانية  المراجعة“والمساكن بشأن إدارة تعدادات السكان 

عوامل رئيسية في تقرير ما إذا كان ينبغي اعتماد وسيلة جمع البيانات باستخدام  المرتبطة بها أيضا  

. ولكن بما أن البنية التحتية الالزمة تتناسب مع مدى استخدامها، فإن التكاليف واالستثمارات اإلنترنت

ة . وفيما يلي بعض األهداف المقترحنفذت على نطاق أصغرما تكون أقل إذا األخرى المطلوبة ينبغي أن 

 االستجابات الشخصية الستخدام اإلنترنت:التي من شأنها أن تساعد في تقييم نجاح 

 قييم البيئة المحلية المحيطة بعملية جمع البياناتت.    

  الدولية والممارسات الفضلىات الخبراالستفادة من.  

  المتاحة بالمزايا والتحدياتالخيارات دراسة.  

  لقطاع فياواالستعانة بشركات  التحتية،بتصميم البنية تتعلق واقعية اعتماد استراتيجية 

  .توفير الدعم الفني

  خطط الطوارئمع إلى جنب  ا  جنب المخاطرتحليل. 
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 اختبار الخطة التنفيذية.   

  بالكامل.اعتماد خطة لتقييم عملية االستجابة الذاتية 

  :اإلنترنتاختبار عمليات جمع البيانات باستخدام 
فيما يلي نعرض بعض القضايا المقترحة التي من شأنها أن تساعد في تقييم نجاح جمع البيانات باستخدام 

 :اإلنترنت

  لهذه الطريقةتقبل الجمهور.  

  لالستجابة الذاتية اعليتوقع معدالت.  

 اعتماد مقياس تأثير االستجابة الذاتية على كامل االستجابة. 

  البيانات جودة. 

 التأثير على إدارة العمليات الميدانية.  

 قدرة البنية التحتية على اإليفاء بالمهمة.  

 التأثير على االستجابة.  

 التأثير على عدم االستجابة. 

 مرحلة التخطيط 8.

جوهر عملية  وهي عبارة عن .التنفيذيةتعتبر الخطة التنفيذية للتعداد األساس في التعرف على المراحل 

 الخطة المقترحة قدن إوبدون شك ف .Result- based management التخطيط المعتمد على النتائج

نشطة بمزيد من التفصيل في األ ويمكن تطويرها بلد.لكل  للظروف المحلية وفقا  خر آلختلف من بلد ت

المختلفة التي تشكل كل مرحلة من مراحل التعداد. ويمكن بعد ذلك تقسيم األنشطة إلى مهام أخرى من 

 وتوقيت المهام ،عن تأكيد التبعيات ومسؤولياتها، فضال  الموارد المطلوبة أجل تحديد تقديرات 

 ما يلي:على مل مراحل التخطيط لعملية التنفيذ تأن تش وينبغي .المترابطة

 تقييم الظروف المحلية.  

 استعراض تجربة البلدان األخرى.  

 إنشاء خيارات قابلة للتطبيق مع تحديد إيجابيات وسلبيات واضحة.  

 أهداف يمكن الوصول اليها ىاختيار االستراتيجية المفضلة المتضمنة عل. 

  تحديد خطط للطوارئتحليل المخاطر مع. 

 إعداد الخطة التنفيذية.  

 وضع خطة تقييم العمل. 

االستبيانات ميم مثل تص التنفيذ،بعملية جميع األنشطة المتصلة على مل مرحلة التخطيط توينبغي أن تش

تصميم و ترويجية،ووضع استراتيجيات للدعاية واالتصال، ووضع أدوات واستراتيجيات  واختبارها،

مليات عدارة إمسألة خطة الينبغي أن يتضمن وضع  ،وعالوة على ذلك .معالجة البياناتأو تكييف نظم 

ل واالختبارات والجداوالتطوير أن تكون متسقة مع استراتيجيات و ،متعددةمصادر  منجمع البيانات 

الستخدام  ربما يكون التنبؤ بالمعدل المرجحو .وجود مثل هذه الخطة أمر مهم ، حيث  أنالزمنية

عبر تكون عملية جمع البيانات هو أصعب مهمة في مرحلة التخطيط، وال سيما عندما  اإلنترنت
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بة السكان تقييم نس عن طريقتقدير المستوى المحتمل لالستيعاب  ويمكن ،هذاللمرة األولى.  اإلنترنت

اختيار  ىالتي قد تؤثر عل اإلنترنت، وأنواع مختلفة من وصالت اإلنترنتالقادرين على الوصول إلى 

  .اإلنترنت عبراالستجابة 

   Contact & communication strategyاالتصالوالتواصل  استراتيجية 9.

 تنفيذ التعداد بغض النظر عن طريقة جمعفي من العناصر المهمة تعتبر أنشطة االتصال والترويج 

فمن  ،اتالبيان كأحد مصادر اإلنترنتوفي حال اختيار طريقة االستجابة الذاتية باستخدام  .البيانات

 أسلوباستخدمت معظم البلدان التي  السكان، وفيلدى وعمليا    قبوال  مخيار الضروري أن يكون هذا ال

جل من أو ،السياق وفي هذا .إلزاميا  وليس  طوعيا   خيارا   ، كاناإلنترنتعن طريق الذاتية  االستجابة

مع  لتواصلل من الضروري تطوير أساليب فعالة الذاتية، من معدالت االستجابةعالية ستويات متحقيق 

لدعائية اداية الحملة منذ بشعار  تجارية، مع عالمة ذلك إنشاءاألمثلة على  المستجيبين المحتملين. ومن

في توصيات اإلحصائيين األوروبيين بشأن تعدادات السكان وقد تمت اإلشارة إلى ذلك  ،هذا للتعداد.

 .11115 والمساكن لعام

  يلي: ماواالتصال  التواصل ومن العناصر الرئيسية الستراتيجية

 اإلنترنتطريق  عنالذاتية األسر للقيام باالستجابة  كيفية دعوة.  

  باألسر واألفراداالتصال ات مرعدد. 

  والتوقيت الزمني لذلك ،االستجابة الذاتية قد تمما إذا كان خيار معرفة.  

  Communication Strategy االتصالاستراتيجية 

النظر عن  غضب ،االستجابةمعدالت لتحقيق أقصى قدر من  أساسيا   االتصال عنصرا   تعتبر استراتيجية

ال سيما حيثما ، واإلنترنت عبربشكل خاص على خيار االستجابة  التركيزينبغي و .طريقة جمع البيانات

االستراتيجية المواد المرسلة أو الموزعة على يجري اعتماد ذلك للمرة األولى. وينبغي أن تشمل هذه 

ومن الجوانب الرئيسية  جميع السكان. وأن تغطيوكذلك حملة الدعاية المتوائمة، ، األسر المعيشية

الستراتيجية االتصال الرامية إلى تحقيق االستجابة الذاتية تشجيع األسر المعيشية وتحفيزها على 

سيطة عن مع أمثلة ب ،جيبين بأهمية التعدادستيجب تذكير الم ،فداالستجابة للتعداد. ولتحقيق هذا اله

 يقعن طراالستجابة سريعة وآمنة، وخاصة عند  االستجابة للتعدادويجب إخبارهم بأن  ،الحالةة دراس

فقا  و إلزامي )إن وجدوطني أمر المشاركة في التعداد  تذكير األسر بأن المفيد أيضا   ومن .اإلنترنت

ن على الرغم من أ ،لذلكفي حال عدم االمتثال عقوبات  ه يمكن فرضوأن ،(للقانون السائد في البلد

رر أن يقإحصائي يعود لكل جهاز ، وغير جيدة ما مسألة درجة التركيز على هذا الجانب السلبي نوعا  

 بشأنها. 

لمتعلقة إجراء البحوث ا على مع التركيز تسويق،حملة كومن ثم ينبغي أن تصمم استراتيجية االتصال 

تصميم بالتحليالت اإلحصائية ومن الضروري أن تقوم  .مستقلبشكل وتحديد أهداف كل مرحلة  ،باألمر

ت سكانية لفئا أنشطة االتصاالت وتنفيذها ورصدها. وينبغي أن تكون االستراتيجية مصممة خصيصا  

                                                           
 1105ألوروبا، االقتصادية األمم المتحدة لجنة 5 



12 
 

 تستهدف حملة االتصال الفئات السكانية التي يصعبأن ومحددة لتشجيع المشاركة المبكرة في التعداد، 

باستخدام وسائل التواصل  جغرافيةوال أو االجتماعية الصعوبات اللغويةالوصول اليها بسبب 

  االجتماعي.

 بين يالمستجهوية تحديد 

 وصولوال ،واألفرادأمر ضروري لتحديد األسر المعيشية  ،كالرقم الوطني ،الفريدةفات وجود المعر  ن إ

لمبنى ااألسرة المعيشية وعنوان  وتوفير الصلة بين ،التعدادوتمكينهم من استيفاء استبيانات  ،إليهم

 نفات الفريدة ضماالمزايا الهامة األخرى الستخدام المعر   ومن .االستجاباتتكرار والمسكن بغية عدم 

. لمرورتسجيل الدخول وكلمة ايتطلب التطبيقات الفردية كما أن الولوج إلى   المستجيب. سرية بيانات

ية المعيشمن األحرف المخصصة لألسر مميز  من تسلسل تسجيل الدخولكون تومن الضروري أن ي

مثل أرقام  ،أو السجالت األخرى ،مثل سجالت العناوين ،مصادر إداريةالتي قد تكون مستمدة من 

 أال تكون الرموز معقدة بحيث تؤدي إلى ينبغيكما وغيرها. الميالد  مكان وتاريخ أو ،التعريف الوطنية

 . جيبين عند محاولتهم الدخول إليهاستاالرتباك واإلحباط لدى الم

 البيانات  تطبيقات جمعبناء  10.

 .بينومالئما  للمستجي سهال   واستكماله أمرا   اإلنترنت االستبيان عبرأن يكون الوصول إلى  المفيدمن 

التطبيق المالئم على كافة األجهزة المتوقع  عند تصميم بعين االعتبارذلك خذ ؤي من الضروري أنلذا 

اختبار تطوير وو ،والقراءةسهلة االستخدام البيانات دخال إشاشات  تكون أنو، اإلنترنتاستخدامها عبر 

روري من الضاألخرى التي العديد من المهام  فضال  عنالمدخلة، التنقية وجودة البيانات وتنقيح قواعد 

 بها:القيام 

  اإلنترنتعلى االستبيانات تصميم 

 تصميم شاشة تسجيل الدخول.  

  اإلنترنتتصميم شكل االستبيان على.  

  االنتقال داخل شاشات اإلدخالنمط.   

 توفير الدعم للمستجيبين 

أن نبغي يالذي الدعم، هو تقديم  اإلنترنتباستخدام  من العناصر الهامة في تنفيذ عملية جمع البيانات

ختلفة األسر واألفراد أثناء القيام باستخدام التطبيقات المالتي قد تواجه  أنواع القضايالمختلف  يكون متاحا  

مثل أزرار المساعدة والتعليمات ومواد المساعدة  ،لدعم بعدة طرقاهذا ويمكن تقديم  .إلدخال بياناتهم

)مثل مجموعة من األسئلة الشائعة المعدة سلفا(، ومركز اتصال  اإلنترنتاإلضافية المتاحة عبر 

 ال:ومنها على سبيل المث ،تواجههممشكالت قد ية ألالمستجيبين للتصدي مخصص تم إعداده لمساعدة 

  اإلنترنتالدعم الفوري عبر.  

 مكررة السئلة األQuestions and answers . 

 تعليمات متضمنة في االستبيان. 

  االستبياندليل.  
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  ةمساعدلطلب المجاني  هاتفخط.    

 دارة ورصد االستجابة الذاتية إ 11.

زم تقديم ويل ،هذا .البياناتإن رصد االستجابة الذاتية ومراقبتها وتتبعها أمر أساسي لنجاح عملية جمع 

وضمان  ،فيما يتعلق بمستويات االستجابة االلتزام بالتوقعاتتقارير عن المعلومات اإلدارية لضمان 

المتعددة  بغية تجنب االتصاالت المتعددة،جمع البيانات من المصادر  التنسيق الجيد بين مختلف أساليب

 االستجابة.وما يرتبط بذلك من زيادة في التكاليف وعبء  ،غير الضرورية

 البيانات الالزمة لعملية الرصد 

  يوميا   اإلنترنتالجداول والرسوم البيانية التي تبين عوائد.  

  تقارير تكنولوجيا المعلومات لرصد استقرار وثبات وقدرة البنية التحتية لتكنولوجيا

 .وما إلى ذلك ،ما في ذلك أوقات الذروة، وعدد المستخدمينب ،المعلومات

 عدد االستبيانات المحفوظة.  

  تلقائيا  عدد االستبيانات التي حفظت.  

 عدد االستبيانات غير المكتملة.  

 المقارنة بين عدد االستمارات الواردة والمتوقع ورودها.  

 من التقارير التي يمكن الحصول عليها بعد عمليات جمع البيانات، منها:  ا  كما أن هناك عدد

 عدد المرات التي تم فيها استخدام خدمة المساعدة.  

 االستبيان متوسط الوقت الالزم الستكمال. 

  الوقت بين حفظ وتسجيل الدخول التاليمتوسط.  

  تحفظ البيانات والخروج عندماالوقت بين تسجيل الدخول األول متوسط.  

  أمن المعلومات 12.

فقد ضمنت قوانين اإلحصاء في البلدان العربية سرية بيانات المستجيبين الفردية  ،كما هو معلوم

بلدان أولت معظم الذا ل ، بل وعدم تمكين المتطفلين من الوصول اليها. خرينلآلوحمايتها وعدم إفشائها 

من الضروري تصميم تطبيقات التعداد اإللكترونية بشكل يضمن حماية ولهذا الموضوع. أهمية أساسية 

إلكترونية مع ضوابط وصول قوية وجدران ات منصهذه البيانات من االختراق عن طريق تصميم 

ي المساعدة ف هما عنصران أساسيانفإن عملية تسجيل الدخول اآلمنة والتشفير القوي ا لذحماية وتشفير. 

 تجارب أمنيةإجراء  وينبغي أيضا   بها. التعداد والتالعباختراق بيانات على منع أي شخص من 

 بالضمانات التالية:   ويمكن األخذ .األنظمة أمن وسالمةوداخلية من جهات مستقلة بغية ضمان خارجية 

  ن بكافةالمستجيبيتقنيات تشفير قوية لضمان أمن البيانات التي تمر بين أجهزة اعتماد 

 .خادم الويبالسيما حماية  أنواعها،

 ن مشفرةتكوبحيث  تخزينها،قبل  الوبخوادم  إلىالمرسلة  البيانات من الضروري تشفير 

  .حتى يتم نقلها إلى قاعدة بيانات عالية األمان

  داخلية عالية األمان على شبكةيجب معالجة بيانات التعداد وتخزينها.   



14 
 

  صارمة لمراقبة الدخول  واعتماد إجراءاتوالكشف عن التسلل،  قوية،جدران حماية بناء

 .للحد من إمكانية الوصول إلى األنظمة الخلفية وقواعد البيانات

  التعداد.للوصول إلى بيانات اإلذن  لديهم لهمالمصرح موظفو التعداد فقط   

  ى جهاز ترك أثر البرمجيات علي بحيث ال  اإلنترنتعالوة على ذلك، ينبغي تصميم تطبيق

رة قصيرة أن يتم توقيتها بعد فت استخدامه. وينبغي أيضا   بالمستوجب بعدالكمبيوتر الخاص 

  .دقيقة( 11من الخمول )على سبيل المثال بعد 

  ةلمنع وقوع أي حاالت االنقطاع المؤقت المحتملةوينبغي وضع خطط طوارئ للتعامل مع 

 جيبين في مثل هذهستالم ةأن تتضمن الخطط استراتيجية اتصال لطمأنو ،هجمات ضارة

 الظروف إلى أن سرية المعلومات الشخصية لم تتعرض للخطر.

 الفضلى والممارسات الدولية التجارب 13.

 تجربة كندا  

ول مرة في ألهذه الوسيلة  البيانات في كندا منذ استخدام كوسيلة لجمع اإلنترنتشبكة تزايد استخدام 

 68.3لىإ السكنية التي استوفت استبياناتها بهذه الوسيلة لوحداتالمئوية لنسبة الوارتفعت  ،1110تعداد 

في تعداد عام  %  53.9و ،1111في تعداد عام  % 18.3حين كانت في ،1101عام في تعداد  %

من عدد من  1101تجربة العد الذاتي في تعداد كندا عام لاالستبيان اإللكتروني تطبيق وأعد . 1100

بحيث تشتمل كل شاشة على سؤال أو مجموعة من األسئلة  ،عدد من الشاشاتوالصفحات التفاعلية، 

ة، مفتاح "متابعة" في الجزء السفلي من الشاشعلى ب بالنقر يوعندما يقوم المستج .عن نفس الموضوع

البيانات ودة جوفقا  لقواعد  ةغير دقيق هاأي من تللتعرف على ما إذا كان تحقق من البياناتيفإن التطبيق 

طبيق يقوم الت، عندها اهعلى جزء من اإلجابةأو  بترك أحد األسئلةب يالمستجوفي حال قيام  .المستخدمة

 صحيح، فإن غير بشكلإذا كان الرد أما  .أو رسالة االستجابة الجزئية ،االستجابةعدم  رسالةبعرض 

رسالة يمكن تجاهل الوفي بعض الحاالت  .رسالة استجابة غير صالحة على الشاشة سيعرض التطبيق

 Web Experienceالويب مجموعة أدوات  استخداماالستبيان وقد روعي في تصميم  ،هذاوالمتابعة. 

Toolkit (WET) تغير  نيةالتقنية إمكاهذه توفر حيث  إبداعية،مواقع  ةالتي تستخدم في تطوير وصيان

للوحية االهواتف الذكية واألجهزة ك ،في االستجابة الذاتيةالشاشات بتغير الوسيلة المستخدمة شكل 

 12.9و ا ،شخصي ا  حاسوب تمتلكمن األسر المعيشية  %79.1أن  1101نتائج تعداد ظهرت أو  وغيرها.

ن وفي الجدولي الذاتية.الهواتف الذكية في االستجابة  استخدمت %7.5وحوالي  ا ،لوحيا  جهاز تمتلك %

 .معلومات عن االستجابة الذاتية في كندا 4و 3رقم 

 6 )0212-0211في تعداد سكان كندا ) اإلنترنتاالستجابة الذاتية باستخدام  :3جدول 
 0211 طريقة االستجابة / السنة

% 

0212 

% 

 68.3 53.8 اإلنترنتاالستجابة الذاتية عن طريق 

 20.5 31.3 االستجابة الذاتية باالستبيان الورقي
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 88.8 15.0 إجمالي االستجابة الذاتية

 

سبعة أيام في األسبوع. وألغراض ولمدة  ،ساعة في اليوم 14الويب على مدار على تطبيق هذا ال وأتيح

 ،ي اتجاهينوفر التشفير فتيو .استخدمت هيئة اإلحصاء الكندية التشفير مع تسجيل الدخول اآللي ،األمن

 يان،االستبيمكن لكل أسرة استكمال ويستخدم عادة على مواقع الويب. مما  نا  ابحيث يصبح أكثر أم

روعي  ،لكذوباإلضافة إلى  ."الطويلاالستبيان " أو “لقصير ااالستبيان "سواء كان االستبيان من فئة 

الباقي  واستكمال بيانات،من  هوحماية ما أدخل ظبحف أن يقوم المستخدم الطويلتصميم االستبيان  عند

ى وزيادة جودتها إلى أقص ،اإلنترنتشبكة عن طريق  الواردةولتسهيل دمج البيانات  أخرى.في جلسة 

 التعليمات،وم االستبيان اإللكتروني على غرار االستبيان الورقي فيما يتعلق بصياغة األسئلة صم    ،دح

غية ب استخدام خانات االختيار والقوائم المنسدلة مع ،وعرض خيارات االستجابة حيثما كان ذلك ممكنا  

بحيث لم يطلب  ،يمت عمليات التخطي اآللاستخد   تقليل عبء االستجابةلواالستبيان. في  تسهيل التنقل

 ،هذاخمس سنوات. مرة كل وينفذ تعداد السكان في كندا  عليه. من كل مجيب سوى األسئلة التي تنطبق 

كان وفي االستجابة الذاتية يطلب من الس للقانون.وفقا   في التعداد من جميع الكنديين المشاركة ويطلب

  عن أماكن تواجدهم ليلة التعداد. بغض النظر  ،المعتادإقامتهم  أن يبلغوا عن مكان

 7) 0212( عام كندا في السكان تعداد موجات :4 جدول

الموجة 

 األولى 

 01)قبل يوم التعداد بثمانية أيام أي  ،مايو 1 المعيشية يومإلى األسر رسلت أرسالة 

مع رقم  اإلنترنتباستخدام  المطلوبةالتعداد تدعو إلى استيفاء بيانات  (،1101مايو 

ية مكانإمع  البيانات،بإدخال  والقيام ،كنداحصاءات إإلى موقع هيئة  دخولخاص لل

 طلب استمارة ورقية عن طريق االتصال برقم هاتف مجاني

الموجة 

 الثانية 

ياناتها ب رسالة تذكير باستيفاء بيانات التعداد، ترسل لألسر المعيشية التي لم تستوف  

تذكير بإمكانية االتصال الستالم استمارة ورقية عن المع  (،1101مايو  00-01)

 طريق البريد. 

الموجة 

 الثالثة 

مايو  11- 09) ةالثانيمن الموجة سبوع أاستبيان ورقي يرسل لألسر المعيشية بعد 

تتضمن رمز وصول جديد، بغرض القيام باالستجابة الذاتية، ومرفق مع  (،1101

 دستيفاء بيانات التعداالبالشرط اإللزامي  تتضمن التذكيراالستبيان رسالة 

الموجة 

 الرابعة 

أو  هاتفيال اتصمع ناتها، ابي رسائل صوتية ترسل لألسر المعيشية التي لم تستوف  

  (.1101 يونيو 0الثالثة )من الموجة سبوع أزيارة شخصية يقوم بها العداد بعد 

 

 دورة في اإلنترنتاستخدام االستجابة الذاتية عن طريق  تجارب البلدان العربية في 14.

 تعدادات السكان والمساكن ل 0212

لتعدادات السكان  1101استخدمت بعض البلدان العربية العديد من أنواع التكنولوجيا في دورة 

في جمع بيانات السكان والمساكن عن طريق تطوير تطبيق على  اإلنترنت اماستخدمنها و ،والمساكن
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صل اليها لم التي تم التوإال أن النتائج  .يستخدم في استيفاء استمارة تعداد السكان والمساكن اإلنترنت

ل صلضعف استراتيجيات التوا نظرا   ،تشر إلى نجاحات كبيرة في هذا المجالولم مشجعة، تكن 

شائع االستخدام في المنطقة العربية وفقا  لمداوالت مسؤولي  اإلنترنت بأن علما   .واالتصال المستخدمة

التعداد في ورشة العمل اإلقليمية حول استخدام التكنولوجيا في تعدادات السكان والمساكن في البلدان 

لم تتخط نسب االستجابة و .1101يناير  30-19هرة في الفترة التي نظمتها اإلسكوا في القا العربية

بالمائة من األسر المعيشية التي استخدمت هذه التقنية. وغالبا  ما تم التعرف على  01الذاتية حوالي 

األسر المعيشية التي ترغب في اختيار االستجابة الذاتية في مرحلة حصر الوحدات السكنية. وفيما يلي 

 8في المنطقة العربية  اإلنترنتاالستجابة الذاتية باستخدام  نعرض بعض تجارب

 9 0212العد الذاتي في سلطنة عمان 

 اإلنترنتباستخدام  1101االستجابة الذاتية في تعداد السكان والمساكن لعام سلوب أفت سلطنة عمان عر  

دون  م،أنفسهإدخال البيانات المطلوبة في استمارة التعداد من قبل األفراد المستهدفين  عملية“ بأنه

الحاجة إلجراء مقابالت شخصية مع األفراد في مواقعهم الميدانية. وتتكون عملية العد الذاتي من سلسلة 

قد ارتأت و عداد،للتمن العمليات تبدأ بحمالت توعية لألفراد بطريقة التعامل مع االستمارة المستخدمة 

في تنفيذ في سلطنة عمان استخدام هذه الطريقة  1101اإلدارة العامة لتعداد السكان و المساكن لعام 

، لتكون ترنتاإلنالتكنولوجيا الحديثة وشبكة  فيها متخدتس، وذلك بطريقة متطورة أعمال التعداد المذكور

 ةيذ التعداد على مستوى دول الخليج العربيسلطنة عمان السباقة في استخدام هذا النوع من وسائل تنف

قبل ن م. وتم استخدام هذه الطريقة ، وذلك وفقا  لما ورد في وثائق التعدادةالعربيباقي بلدان المنطقة و

   .الراغبة بذلك فقط األسر

 تنفيذ العد الذاتي، وذلك كما يلي:في وقد قامت إدارة التعداد بتحديد الخطوات التي تم استخدامها 

 مرحلة حصر المباني والوحدات  أثناء تحديد األسر الراغبة في المشاركة بخدمة العد الذاتي

لعد الذاتي ا باستخدام تطبيقببياناتها اإلدالء في السكنية، حيث تم سؤال األسر عن رغبتها 

 .اإلنترنت على

 تنفيذ عمليات التأكد من مطابقة األسر للمعايير المعتمدة في العد الذاتي.  

 اكتمالها من مراجعتها وتدقيقها، والتأكد تتم ،استيفاء األسر لالستمارة اإللكترونية بعد 

بغية استيفاء  يتم التواصل مع األسرة ،لقواعد التنقيةمخالفتها  وفي حال .منطقية بياناتهاو

 اتساقها. البيانات المطلوبة وضمان

 الفعلي بخمسة أيام تمهيدا   التعداد بدء قبل وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم اغالق خدمة االستجابة الذاتية

ولم  ،نتاإلنترباستخدام االستجابة الذاتية على  الرغبةرت األسر التي أبدت واعتب   الفعلي، بالتعداد للبدء

 قامتوبعدها  .من هذا الخيار بأنها منسحبة ،في خدمة العد الذاتي أثناء الفترة المحددة تقم بالمشاركة

                                                           
 8 countries-arab-censuses-housing-population-https://www.unescwa.org/ar/events/technology 

 .1101ن والمساكن والمنشآت لعام اللسك المرجع: سلطنة عمان، نظام خدمة العد الذاتي. التعداد العام9 
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مان سلطنة عفي تعداد الدارة إ نإلى أالفرق الميدانية بزيارتها واستوفت بياناتها. وتجدر اإلشارة 

 . إلى قواعد البيانات المركزية إرسالهااستخدمت تقنيات متقدمة في تشفير وحماية البيانات أثناء 

 0212و 0212دولة قطر: تجربة االستجابة الذاتية في تعدادات السكان والمساكن لعامي 

للبيانات في تعداد السكان والمساكن  Multi-mode  استخدمت دولة قطر منهجية المصادر المتعددة 

في ووفي التعداد المذكور تم توظيف العديد من الوسائل التكنولوجية في جمع البيانات،  .1101لعام 

ابالت الشخصية، المقجراء إخدمت في التي است  Handheld device مقدمتها األجهزة الكفية 

-Self اإلنترنت، واالستجابة الذاتية عن طريق Administrative registers والسجالت اإلدارية

response using the internet.  تم تطوير تطبيق يشتمل على استمارة ذكية مطابقة ولهذا الغرض

لالستمارة المستخدمة في األجهزة الكفية، وتم تزويدها بقواعد ضبط الجودة أسوة باستمارة األجهزة 

انات البيانات إلى قواعد البيرسال إالكفية. كما تم تشفير البيانات أثناء عمليات التراسل من مراكز 

األسر  وقد تم تحديد ،الختراق والحفاظ على سرية البيانات الشخصية. هذاالمركزية بغية حمايتها من ا

د من تم جمع العدي السكنية، حيثفي المشاركة بخدمة العد الذاتي أثناء مرحلة حصر الوحدات الراغبة 

 ةالبيانات المتعلقة بالوحدات السكنية واألسر ورقم الهاتف الجوال. وبعد ذلك تم التأكد من األسر المعيشي

لهذا  دالقيام بعملية العد الذاتي عن طريق مركز االتصال الذي أع  المشاركة قبل التي أبدت الرغبة في 

وهي عبارة عن األسبوع األول من  ،وقد استغرقت عملية االستجابة الذاتية مدة سبعة أيام .الغرض

هذه العملية خطة اتصال مع األسر المعيشية بغية دعم هذه  وواكب .سبوعينأعملية العد التي استغرقت 

يئة هتبعته اما إلى حد كبير التي تشبه  المتعددةبعت في هذا المجال منهجية الموجات وا ت  العملية. 

حوالي أربع علما  بأن . 1101تعداد خرها آو ،اإلحصاء الكندية في تعداداتها المنفذة كل خمس سنوات

  .10 1101عام  اإلنترنتباستخدام  ابياناته تاستوفسرة أف الا  

 (0212) عام قطر في السكان تعداد موجات:2 جدول

الموجة 

 األولى 

بالقيام  اهرغبتتشير إلى  الفعلي،إلى األسر المعيشية قبل بدء العد رسلت أرسالة 

    .اإلنترنتباالستجابة الذاتية عن طريق 

الموجة 

 الثانية 

 م تستوف  المعيشية التي لألسر ا أرسلت إلىرسالة تذكير باستيفاء بيانات التعداد، 

 البيانات بعد ثالثة أيام 

الموجة 

 الثالثة 

رسالة تذكير باستيفاء بيانات التعداد في اليوم الخامس قبل العد الفعلي عن طريق 

 المقابلة الشخصية باستخدام األجهزة الكفية 

الموجة 

 الرابعة 

ذهاب العداد إلى األسر المعيشية بعد انتهاء األسبوع األول من عملية العد، حيث 

ع مجراء مقابلة شخصية إيطلب آليا من العداد المتواجد في منطقة العد المعنية 

 اإلنترنتألسرة  التي لم تقم باستيفاء البيانات عن طريق ا

 

والقيام بمسح شامل  ،الديموغرافيةالمبسط الذي هدف إلى جمع بعض المتغيرات  1105أما في تعداد 

ي ففقد تم االعتماد في عمليات جمع البيانات  الوطنية، البياناتقواعد بغية تحديث ات األرض ستخدامال

                                                           
 1107على ملفات شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة، نيويورك  اعتمادا 10 
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دمة الموجات المستخالعد الذاتي باستخدام تقنية سلوب أ، وعلى على السجالت اإلداريةالدرجة األولى 

باستخدام األجهزة اللوحية المزودة باالستمارات وقواعد ضبط وعلى المقابلة الشخصية  ،1101عام 

تعتبر دولة . واإلنترنتباستيفاء بياناتها باستخدام معيشية أسرة  آالف، حيث قامت حوالي خمس الجودة

في ية حيث تم استخدام هذه التقن ،اإلنترنتقطر من الدول المتقدمة في مجال االستجابة الذاتية باستخدام 

 طلع وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءتوت والتطوير.وفي مسح البحث  ي،أالراستطالعات من  العديد

 إلى استخدام هذه التقنية في العديد من األنشطة اإلحصائية. 
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   0212شبكة تراسل خاصة بتعداد السكان والمساكن لعام  :األردن

استخدام أسلوب االستجابة الذاتية في تعداد األردن، إال أنه من المفيد أن نذكر أن دائرة اإلحصاءات لم يتم 

 العامة في األردن استخدمت األجهزة اللوحية في جمع البيانات التي تم توريدها إلى الخوادم المركزية عن

خاصة بمشروع التعداد معزولة ال Virtual Private Network (VPN) بياناتالشبكة  تراسل  طريق 

 واالتصال الهاتفي، حيث تضمن تناقل البيانات سواء من األجهزة اللوحية المزودة بشريحة  نترنتاإلعن 

SIM Card أو عن طريق المراكز اإلشرافية المزودة بخطوط لتراسل البيانات ضمن نفس الشبكة إلى

يانات إلى مركز البيانات الرئيسي عن طريق خط وتم توفير خطين لتناقل الب  .الرئيسي مركز البيانات

بغية ضمان استمرارية تناقل البيانات  Microwave وخط احتياطي بتقنية  Fiberأساسي باستخدام تقنية 

الخاصة بسرية وأمن البيانات جراءات اإلكما تم اتخاذ عدد من  .في حال حدوث أي خلل في أي من الخطين

 وفقا  لما يلي: 

  وحصر استخدام الجهاز  ،لوحيامستخدم وكلمة مرور خاصة بكل مستخدم للجهاز التحديد اسم

 .بأنظمة جمع البيانات

   تشفير البيانات على مستوى البرمجيات والتطبيقات المستخدمة لعمليات جمع البيانات ميدانيا، 

كل شتخزين البيانات على الجهاز اللوحي وإرسالها إلى قواعد البيانات المركزية ب بحيث يتم

 .مشفر

 توفير شبكة تناقل بيانات (Private Network) مع حجب  ،مخصصة فقط لعمليات التناقل

 .واالتصال على الشبكة مزودة بآليات لتشفير البياناتنترنت اإلخدمات 

 استخدام الجدار الناري (Firewall)  لفصل الشبكة الداخلية لدائرة اإلحصاءات وشبكة

لوصول إلى قواعد البيانات باوالسماح فقط لعدد من األجهزة  ،التعداد االنترنت عن شبكة

 .المركزية

 استخدام موزعات األحمال (Load Balance)  لضمان سرية البيانات واستمرارية العمل

 الميداني.

 تأمين قاعدة البيانات المركزية من خالل استخدام تقنيات المصادقة والتخويل 

(Authentication and Authorization Techniques). 

 اختبارات التحمل (Stress Tests)  لجميع مكونات الشبكة والخوادم وقواعد البيانات لضمان

 تحمل عمليات العد الفعلي وتناقل البيانات، إضافة إلى اختبارات الثغرات األمنية قدرتها على

 (Vulnerable tests) . 
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 11 0211العد الذاتي في تعداد الكويت عام 

لألسر المعيشية وإجراء  العداد زيارة طريق عن الشخصية المقابلة بواسطة العد سلوبأ إلى باإلضافة

 السكان تعدادمن قبل الراغبين بذلك في  االلكتروني التعداد تطبيقاستخدام  تم ،المقابالت الشخصية

 في االختالف من الرغم وعلى .باستخدام استمارة معدة لهذا الغرض، وذلك 1100 لعام والمساكن

، ةسئلألا المقابلة الشخصية بمحتوياتها وطريقة صياغة استمارة مبادئ نفس تطبيق تم أنه إال ،سلوباأل

 جاءت  ،البيانات دقة ولضمان. ودقيقة واضحةاالستمارة  تكون أن لضمان ضافيةإ جهود تبذلو

 استمارة التعداد وضع وتم الميداني، التعدادمطابقة الستمارة  االلكتروني استمارة التعداد في سئلةاأل

 في المؤتمر اإلنترنت باستخدامهذا التطبيق  عن عالناإل وتم  ،اإلدارة المركزية على موقع لكتروني اإل

 شركة رسلتأو لإلعالن.البيانات في اليوم التالي دخال إحيث تم  ،11/3/1100يوم الصحفي الذي عقد 

 ا  رقم ،1100 لعام والمساكن السكان لتعداد الميدانيالمنفذة للعمل  لشركةا ، وهيالتوظيف الخليجية

 بعدو اسبوعين، لمدة لكترونيا  إ االستمارة الستيفاء 10/4/1100أثناء فترة العد التي بدأت في  ا  سري

البيانات  الستيفاءاألسر  ةبزيار العداد قام حيثالتسجيل،  من يتمكنوا لم ممن والتأكد المطابقة تتم ذلك

 .ميدانيا  عن طريق المقابلة الشخصية 

 12جمهورية مصر العربية 

بهدف تقليل كلفة التعداد، وتخفيف العبء على المستخدمين، وفي ظل وجود بنية تحتية تتيح استخدام 

تم تطوير تطبيق لالستجابة الذاتية على  ،%39.0حوالي بمعدل مرتفع في المجتمع يصل إلى  اإلنترنت

 ،مع جميع المتصفحات التطبيق متوافقا  وروعي أن يكون هذا  ،1107في تعداد  اإلنترنتشبكة 

 تجربته خمس مرات تتم ،وقبل تعميم التطبيق المذكور واستخدامه .الجودةومتضمنا  قواعد ضبط 

عرف على األسر الراغبة في استخدام هذا التطبيق في مرحلة وتم الت   ،. هذا(1101-1103)خالل الفترة 

تم تأكيد رغبات األسر باستخدام هذه الوسيلة عن طريق مركز دعم االتصال الهاتفي حيث  ،عد المباني

تحديد رقم  تم ،الذي زود بخط هاتفي ساخن لتوفير الدعم لألسر أثناء عملية العد. ولضمان سير العملية

 ،خصيةعلى رقم البطاقة الش سري لرب األسرة المعيشية الذي أبدى االستعداد لعملية العد الذاتي اعتمادا  

اسم صاحب البطاقة وكلمة السر  لهورقم الهاتف الجوال. وحملت الرسالة النصية التي أرسلت 

Password    تمارة واقتصرت اس ،وعنوان الموقع وتاريخ بدء التسجيل الذاتي عن طريق التطبيق. هذا

وعلى خصائص الظروف السكنية  ،العد الذاتي في جمهورية مصر العربية على االستمارة المبسطة

 فقط.  

 الشارقة مارة إالعد الذاتي في استخدام 

، 1105ألول مرة في جمع البيانات في تعداد السكان والمساكن عام  اإلنترنتالشارقة مارة إاستخدمت 

 ،ومنها تخفيف العبء عن األسر المعيشية ،حيث أدرك القيمون على التعداد المزايا العديدة لهذه الوسيلة

                                                           
، 1100المكتب الفني. تجربة دولة الكويت في تنفيذ تعداد السكان والمساكن  ،اإلدارة المركزية لإلحصاء ،المرجع: دولة الكويت11 

  1103الكويت عام 

 1107العد الذاتي لتعداد مصر  ورشة عملالمرجع: المهندسة دعاء عبد الخالق. 12 
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وسرعة ورود البيانات. ولضمان نجاح هذه  ،وتوفير التكاليف، وضمان سرية البيانات الشخصية

وضمان  ،مركز لالتصال وضبط الجودة" الذي قام بدور فعال في تقليل األخطاء“الوسيلة، تم توفير 

 النجاح عن طريق ما يلي:

  أسلوب االستجابة الذاتيةتباع ابتوفير الدعم الفني ومتابعة الراغبين.  

  رسال إومتابعة المتأخرين في   المذكور،التحقق من الرغبة الجادة لدى من يفضل األسلوب

 بياناتهم أثناء عملية العد الفعلي.

 آلية العمل المتبعة:

، تم حصر األسر المعيشية التي 1105ام في مرحلة حصر  المباني التي تم تنفيذها في شهر أكتوبر ع

ترغب في استخدام طريقة االستجابة في اإلدالء ببيانات التعداد عن طريق ما سمي "بالعد الذاتي" عبر  

وذلك  ،وبعدها تم نقل بيانات األسر الراغبة بالعد الذاتي إلى مركز االتصال وضبط الجودة ،اإلنترنت

والحصول على معلومات إضافية تتعلق بالبريد اإللكتروني  ،لمتابعة هذه األسر للتأكد من جدية رغبتها

للمعنيين، وذلك بهدف المتابعة وتزويد األسرة باسم المستخدم وكلمة السر عن طريق إرسال رسالة 

 دة بإرسال رسائلنصية إلى رقم الهاتف الخاص. وفي هذه الفترة يقوم مركز االتصال وضبط الجو

بتعبئة لبدء لوإتاحة الفرصة للمواطن  توضيحية لطريقة العد الذاتي عبر الرسائل النصية القصيرة. 

مركز يمكنه االتصال ب ،وفي حال وجود أي استفسار .االستمارة االلكترونية بعد عملية الحصر مباشرة

من تاريخ بدء العد في  ابتداء   بأنه قد تمت إتاحة مدة عشرة أيام علما  ، االتصال وضبط الجودة

وفي حال لم تتم االستجابة حتى نهاية يوم  .إرسال البياناتب يللمستجليتسنى  11/01/1105

 ،قابلة شخصيةمجراء إل، يطلب من أحد العدادين التوجه إلى األسرة المعيشية المعنية 05/01/1105

د في إمارة الشارقة هذه األسلوب بأنه واع واستيفاء بياناتها بالطريقة التقليدية. ووصف مدير التعداد

سر لألسرة  تم تخصيص كلمةحيث مة للمعلومات الشخصية للمستجيب، ولضمان السرية التا ،لة كلفتهلق

 ،همللمدلين بالمعلومات واإلجابة عن استفسارات . وتسهيال  نترنتعبر اإل هاالتي ترغب باإلدالء ببيانات

 تم وضع خدمة اإلجابة عن طريق مركز االتصال.

 

 

 

 الخالصة  15.

في ية تغييرات منهجإحداث بجدية إلى  تنظرمن البلدان  ا  كبير ا  عددأن تشير التقارير الدولية إلى  .0

لة المقابإجراء التحول من عند بعين االعتبار  التغييراتهذه  ؤخذت، بحيث 1111دورة تعدادات 

نرى  ،.  لذاتاإلنترنعبر ليها إالوصول  التي يمكنستخدام االستبيانات اإللكترونية إلى ا الشخصية

 ،ةفي االستجابة الذاتي اإلنترنتجدوى استخدام  لبحوث لدراسةبالمزيد من االقيام من الضروري 

 07 أن تبين 1103االقتصادية ألوروبا عام لجنة األمم المتحدة  نتائج المسح الذي أجرتهعلما  بأن 
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ي جمع ف اإلنترنت وااستخدمأنهم  كدواأ طالعاستوفوا بيانات االستمن الذين بلدا   49من أصل  بلدا  

 .1101تعداد جولة في بيانات التعداد 

اإلدالء ب اإلنترنتاستخدام بولألجهزة اإلحصائية تشريعات تسمح للمواطنين بعض البلدان  أدخلت .1

لدان ، وحققت هذه الباإلنترنتالوصول إلى البيانات الشخصية لألفراد والمؤسسات عن طريق بأو 

نرى من الضروري استصدار التشريعات الالزمة الستخدام  ،لذانجاحات كبيرة على هذا الصعيد. 

 ،وح بالعينةمثل المس ،في عمليات جمع البيانات قبل استخدام هذه التقنية في عمليات أخرىاإلنترنت 

  .أو التعدادات االقتصادية وغيرها

عتقد أنه من ن في التعداد،االستجابة الذاتية عملية في  اإلنترنتتخوف من استخدام يتعلق بال فيما .3

وتوفير  ،في رعايتها األجهزة اإلحصائيةتشمل االستراتيجيات السبرانية الوطنية أن الضروري 

ن مو الوسيلة.يؤدي إلى تعزيز ثقة الجمهور بهذه  وهذا بدوره ،من القرصنةالحماية لها خدمات 

يانات قواعد الباعتماد تقنيات تشفير قوية لضمان أمن البيانات، السيما حماية أيضا  الضروري 

 .من القرصنة ،المركزية

ة مراحل تتناول كافاستراتيجية اتصال  تطويرعند البدء في عمليات جمع البيانات الضروري  من .4

بدليل يوضح خطوة بخطوة كيفية استيفاء بيانات  زودةم، اإلنترنتباستخدام  الذاتيةاالستجابة 

  الذكية بأنواعها.اللوحية والهواتف و الكمبيوتر واألجهزة المحمولة  على أجهزةاالستبيانات 

دة من بغية االستفا ،بما فيها البيانات الضخمة ،مصادر البيانات الممكنة على تطويرالعمل أهمية  .5

ها وتوفير ،وتحسين جودة البيانات ،كلفة التعداد تخفيضو ،البيانات المتاحةكافة مصادر 

الالزمة الجدوى  اتودراس البحوثجراء إو ،أمر ال غنى عنه المناسبللمستخدمين في الوقت 

 العديد من بلدان العالم. العد الذاتي في  تجارب االستفادة منإمكانية للوقوف على 

ية االستجابة الذات تطبيق المفضل تطوير شاشات الدخول إلى منالتجارب أنه  أفادت العديد من .1

اللغة التي بووسائل االتصال بعدد من اللغات بغية تمكين كافة السكان المعنيين من استيفاء بياناتهم 

 ةلمعنياان في البلد تستخدمبلغات متعددة أدلة كافية عداد إكذلك الضروري من أنه كما  يتقنونها.

 .تسهم في توجيه المستخدم إلى استيفاء البيانات بالسرعة الممكنة

 المصادر 16.
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در العربيةاالمص  

 .1101ن والمساكن والمنشآت لعام اسلطنة عمان، نظام خدمة العد الذاتي. التعداد العام للسك .0

المكتب الفني. تجربة دولة الكويت في تنفيذ تعداد السكان  ،اإلدارة المركزية لإلحصاء ،دولة الكويت .1

  1103، الكويت عام 1100والمساكن 
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ورشة العمل اإلقليمية   .1107لتعداد مصر  العد الذاتيورشة عمل  المهندسة دعاء عبد الخالق. .3

. حول استخدام التكنولوجيا في تعدادات السكان والمساكن في البلدان العربية

-housing-population-https://www.unescwa.org/ar/events/technology

countries-arab-censuses 

ورشة العمل اإلقليمية حول  .1105والمساكن التعداد العام للسكان ( 1101محمد حسن صخرية ) .4

ر / يناي 30-19القاهرة  استخدام التكنولوجيا في تعدادات السكان والمساكن في البلدان العربية.

  1101كانون الثاني 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/planning_ce

lrdn.pdf-tkhdm_ltknwlwjyjordanltkhtyt_lltddt_bs-nsus 

ورشة العمل اإلقليمية  .2015الشارقة إمارة  تعداد ) 2018دائرة اإلحصاء والتنمية المجتمعية. ) .5

يناير  30-19حول استخدام التكنولوجيا في تعدادات السكان والمساكن في البلدان العربية. القاهرة 

   1101/ كانون الثاني 

-https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/country

lmrt_lrby_lmthd.pdf-uaemshrw_ltqty_lmr_lshrq 

ة ورشة العمل اإلقليمي فلسطين.في  البعدية الدراسةوتنفيذ عداد إهجية من (1101محمد العمري )  .6

 30-19حول استخدام التكنولوجيا في تعدادات السكان والمساكن في البلدان العربية. القاهرة 

 1101 يناير/كانون الثاني

  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/methodolog

flstyn.pdf-palestinemnhjy_dd_wtnfydh_ldrs_lbdy-y 

. دولة قطر  تآوالمنشالتعداد العام للسكان والمساكن ( 1101اء )جهاز اإلحص .7

https://www.mdps.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/General/C

ensus/Population_Households_Establishment_QSA_Census_AE_2010_1

.pdf 

 .( التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت1105وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ) .1

1105 

https://www.mdps.gov.qa/ar/knowledge/Publications/Other/Census%202

015.pdf 

https://www.unescwa.org/ar/events/technology-population-housing-censuses-arab-countries
https://www.unescwa.org/ar/events/technology-population-housing-censuses-arab-countries
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/planning_census-jordanltkhtyt_lltddt_bstkhdm_ltknwlwjy-lrdn.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/planning_census-jordanltkhtyt_lltddt_bstkhdm_ltknwlwjy-lrdn.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/country-uaemshrw_ltqty_lmr_lshrq-lmrt_lrby_lmthd.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/country-uaemshrw_ltqty_lmr_lshrq-lmrt_lrby_lmthd.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/methodology-palestinemnhjy_dd_wtnfydh_ldrs_lbdy-flstyn.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/methodology-palestinemnhjy_dd_wtnfydh_ldrs_lbdy-flstyn.pdf
https://www.mdps.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/General/Census/Population_Households_Establishment_QSA_Census_AE_2010_1.pdf
https://www.mdps.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/General/Census/Population_Households_Establishment_QSA_Census_AE_2010_1.pdf
https://www.mdps.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/General/Census/Population_Households_Establishment_QSA_Census_AE_2010_1.pdf
https://www.mdps.gov.qa/ar/knowledge/Publications/Other/Census%202015.pdf
https://www.mdps.gov.qa/ar/knowledge/Publications/Other/Census%202015.pdf

