تاريخ ومفهوم التعداد



تاريخ التعداد :اعتبارا من الساعة  1 ،0:00أكتوبر
المفهوم :بحكم القانون

"األشخاص الذين يعيشون عادة" = األشخاص الذين لديهم
عاش أو سيعيش لمدة  3أشهر أو أكثر



طريقة التعداد :النهج التقليدي
توزيع االستبيانات على كل أسرة من قبل

العداد وجمعها عن طريق االنترنت ،البريدية
البريد أو العدادين


التعداد الذاتي
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قواعد قانونية





قانون اإلحصاءات (القانون رقم  53لعام )2007
قرار مجلس الوزراء بشأن تعداد السكان (قرار مجلس الوزراء رقم  98لعام )1980
قواعد تنفيذ تعداد السكان (قرار مكتب رئيس الوزراء رقم  21لعام )1980
المرسوم الوزاري للتعليم المتعلق بإنشاء مناطق عد لتعداد السكان (قرار رئيس الوزراء رقم  24لعام )1984

22

قانون اإلحصاءات (مقتطفات)
المادة  :5وزير الشؤون الداخلية واالتصاالت
إجراء تعداد كامل لألشخاص الذين يحددهم مجلس الوزراء
كما أمر المقيمين في اليابان ،المتعلقة األفراد و
واألسر المعيشية ،وإنتاج إحصاءات تستند إلى هذا التعداد

(المشار إليها فيما بعد ب "إحصاءات تعداد السكان" في هذا الصدد
مقالة  -سلعة)
 :2يقوم وزير الشؤون الداخلية واالتصاالت
التعداد الكامل كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة (فيما يلي
ويشار إليها باسم "تعداد السكان") كل عشر سنوات وتنتج
إحصاءات تعداد السكان .في السنة الخامسة من السابق
تعداد السكان ،يتم إجراء تعداد السكان في
بطريقة مبسطة إلنتاج إحصاءات تعداد السكان.
( :3حذفت)
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منظمة التعداد
مكتب االحصاءات



العمل العام حول التعداد
تخطيط وإدارة

التعداد السكاني


تحليل ونشر

بيانات التعداد
المركز الوطني لإلحصاء



معالجة البيانات
جدولة

المجلس االستشاري للتعداد




بما في ذلك الخبراء والمهنيين
تقديم المشورة حول تخطيط التعداد

لجنة اإلحصاء


مراجعة تخطيط التعداد والموافقة عليه

أصحاب المصلحة
العام  /المستخدمين
الحكومات المحلية



 47مقاطعة  1741 +بلدية
العمل الميداني
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إعداد التعداد
المسوحات التجريبية
 1أكتوبر 2010
التعداد العام للسكان
 20يونيو 2013
المسح التجريبي الثاني لتعداد 2015
 12يوليو2012 ،
المسح التجريبي األول لتعداد 2015
 19يونيو 2014
المسح التجريبي الثالث لتعداد 2015
 1أكتوبر2015 ،
التعداد العام للسكان

مراجعة تعداد 2010
26

المسوحات التجريبية
المسح التجريبي األول
نقطة االختبار
o
o
o
o

نهج التعداد :كيف يمكننا تعزيز التعداد اإللكتروني
مواضيع التعداد :إضافة  /حذف المواضيع ،والتخطيط
تحسين مواد العمل الميداني
توافر الترميز التلقائي

27

المسوحات التجريبية
المسح التجريبي الثاني
نقطة االختبار
o
o

عملية نظام التعداد اإللكتروني
نهج التعداد :كيف يمكننا تعزيز التعداد اإللكتروني  /كيف يمكننا أن نجعل من جمع /

كيف يمكننا حماية المعلومات الشخصية
o
o
o

مواضيع التعداد :اختيارات الموضوعات ،والتخطيط
توافر االستعانة بمصادر خارجية
معاملة خاصة لمجموعة يصعب عدها

28

المسوحات التجريبية
المسح التجريبي الثالث

نقطة االختبار
o
o

بروفة كاملة للحكومات المحلية
المراجعة النهائية للخطة التشغيلية

29

جدول العمل الميداني
فترة االستجابة لإلنترنت
تسليم وفترة البريد
إدس التخصيص
قبل  1سنة
يوم التعداد
ترتيب العدادين
الدائرة إد  /جعل إد قائمة
توزيع معرف اإلنترنت
تحديد
عدم االستجابة
األسر
توزيع االستبيان
متابعة عدم االستجابة
زعنفة
 2أيام
 11يوما
 7أيام

days13

 10أيام
30

وثائق ومواد للعمل الميداني

o
o
o
o
o
o
o

إعداد الوثائق والمواد للعمل الميداني
دليل للعدادين
دليل مفيد للعدادين
دليل لموظفي الحكومات المحلية
استطالع
خريطة  /قائمة
الرقم التعريفي للعدادين
حقيبة  /عالمات
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مواضيع التعداد
باإلضافة إلى استعراض سبج والمحاكمة في الدراسات االستقصائية التجريبية ...


o
o
o

تلقي طلبات من الوزارات األخرى والحكومات المحلية والمنظمات ذات الصلة والمستخدمين
وبالنظر إلى ما إذا كان كل موضوع مناسب بوصفه "موضوع التعداد"
وجود مصادر بيانات أخرى
تعريف متميز
قبول الجمهور

32

مواضيع التعداد



استبيان واحد
عدد الموضوعات

التعداد على نطاق واسع20 :
تعداد مبسط17 :



موضوعات ألفراد األسرة ولألسر المعيشية

33

مواضيع ألفراد األسرة
مواضيع ألفراد األسرة
( )1االسم
( )2الجنس
( )3سنة وشهر الميالد
( )4العالقة مع رئيس األسرة
( )5الحالة االجتماعية
( )6الجنسية
( )7مدة اإلقامة في محل اإلقامة الحالي
( )8مكان اإلقامة  5سنوات
( )9حالة العمل
( )10اسم المنشأة ونوع العمل (الصناعة)
( )11نوع العمل (المهنة)
( )12حالة العمل
( )13مكان العمل أو المدرسة
مواضيع ألفراد األسرة
( )1نوع األسرة

( )2عدد أفراد األسرة
( )3نوع وحيازة المسكن
( )4نوع المبنى
34

تخطيط الجدولة



وضع جدول التفاصيل
تصميم كل جدول

سلسلة تبويب

رقم إطالق سراح

الجداول
من جدول
 2فبراير2016 ،
جدول أوليالتعداد األولي للسكان والمنازل
 25يونيو2016 ،
جدول عينة أولية
 43أكتوبر2016 ،
األساسي كامل أساسي على السكان واألسر المعيشية
التبويب تبويب
أبريل2017 ،
والمهن)
تبويب كامل األساسية على القوى العاملة (الصناعات 32
 43سبتمبر2017 ،
تبويب كامل األساسية على األسر واألسر
 22يناير2017 ،
اآلخرين تبويب الهجرة الداخلية
 18يونيو2017 ،
تبويب في مكان العمل أو التعليم
 13ديسمبر 2017
جدول مفصل للعينة
 16بعد كل بت
تبويب للمناطق الصغيرة
35

تخطيط الجدولة


تصميم الجدول قبل العمل الميداني

36

مناطق التعداد


تقسيم المنطقة بأكملها ليتم تغطيتها في إدس اعتبارا من

 1أكتوبر في السنة السابقة من التعدادات





تصطف من قبل المشهد المحدد بشكل حاد
 9أنواع من إدس (مجموع مليون إدس)
بما في ذلك  50أسرة في المتوسط ل إدس العادية
تستخدم منطقة الجدولة لإلحصاءات منطقة صغيرة و

منطقة أخذ العينات للمسوحات األخرى
37

مناطق التعداد
< 9أنواع من إدس>
مناطق التعداد العادية ()1
مناطق العد الخاصة
الجبال والغابات والمراعي ،الخ ()2
مناطق المصانع والمدارس الكبيرة ،الخ ()3
المؤسسات االجتماعية والمستشفيات الكبيرة ()4
السجون ومراكز االحتجاز والمؤسسات اإلصالحية ()5
مخيمات قوات الدفاع الذاتي ()6
المناطق التي تستخدمها القوات العسكرية األجنبية بشكل حصري ()7
صاالت سكن داخلية تضم  50شخصا واحدا أو أكثر ()8
مناطق تعداد المياه ()9
38

الحالة  :1إدس العادية مع منازل منفصلة
الحالة  :1إدس العادية مع منازل منفصلة
 50هس
EA1 50HHS
EA2 50HHS
EA3 50HHS

الحالة  :2إدس العادية مع السكن الجماعي مع أكثر من  50هس
مناطق التعداد
39

كتلة الوحدات األساسية



وقد أدخلت هذه المشاريع في عام 1990
تستخدم أصغر و دائمة تبويب المنطقة

تمكين تحليل السالسل الزمنية في إحصاءات المناطق الصغيرة



واصطف من قبل المشهد المحدد بشكل حاد وكتلة المدينة
بما في ذلك  30 ~ 25أسرة في المتوسط

40

العالقة بين إدس و بوبس
العالقة بين إدس و بوبس
BUB

مع  30أسرة
BUB

مع  20أسرة

BUB

مع  50أسرة
BUB

مع 120
أسرة
نهر
مثال 1
BUB = 1ED1

المثال 2
الجمع بين أكثر من بوب واحد و
شكل  1إد
شقة مع  60هس
→ اعتبار  1إد
المثال 3
أكثر من إد واحد ضمن  1بوب
41

عملية التعداد
تدفق المؤسسة
مكتب االحصاءات
محافظات
البلديات

المشرفين
العدادين
األسر
عبر االنترنت
وجها لوجه
بريد
 700ألف
 100الف
 52مليونا
1742
47
43

العدادين






 700ألف عداد
متوسط العمر 61 :سنة
ال مقابلة ،مجرد توزيع وجمع االستبيان
جعل خرائط إد والقوائم المنزلية
ما يكفي من التدريب والدعم

مكتب االحصاءات
محافظات
البلديات
المشرفين
العدادين

تدفق التدريب
44

نظام الدعم


مركز االتصال للمستجيبين والعدادين

المستطلعين
خطابات الضمان
العدادين
مركز تعداد السكان
يدعو إلى العدادين
يدعو إلى المشاركين
استفسارات
األجوبة
استفسارات
األجوبة
التصعيد
SBJ

-Eالتعداد
دعم فني
45

نظام الدعم

o

دعم األجانب
استبيان مع  27لغة

o

o
o

مذكرة االتصاالت مع  27لغة
دعم األشخاص ذوي اإلعاقة
االستبيان مع الطابع الموسع
قراء الشاشة للتعداد اإللكتروني

46

شهره اعالميه

o
o

o

صرخة البكاء
التعداد الذكي
هناك الدراما وراء البيانات
قنوات متعددة الدعاية

o
o
o
o
o
o

TVCM

راديو سم
ملصق  /ملصق كهربائي
جريدة
مجالت
األحداث العامة
دائري في الحي

47
نظام التعداد اإللكتروني
استجابة اإلنترنت
النظام
نظام اإلدارة المركزية
والحكومة المحلية
أدوات الدعم ل
استبيان على االنترنت للكمبيوتر
استبيان عبر اإلنترنت للهواتف الذكية
نظام إدارة االستجابة
(تأكيد حالة االستجابة  /حفظ وإصدار المعرفات المنزلية)

نظام التحقق من صحة البيانات (فحص البيانات األولي)
إصدار المعرفات المنزلية
إدارة أرقام العد
أخذ العينات ل تبويب العينة األولية
مجلس معلومات التعداد
(موقع البوابة اإللكترونية لنظام التعداد اإللكتروني)
إصدار رموز قر
مكون نظام التعداد اإللكتروني
48
الصفحة الرئيسية
49
شاشة تسجيل الدخول (أدخل معرف المستفتى وكلمة المرور
رقم هوية المستفتى المكون من  12رقما
يتم تضمين رمز الحكومة البلدية المشفرة ،عدد منطقة العد ورقم األسرة
50
على سبيل المثال .ولد في عام  2025هو خطأ
العناصر غير المكتملة
تظهر على أنها "غير مكتملة"
تحقق من إغفال اإلدخال
وعدم االتساق
ملء الشاشة
51

شاشة الدخول
الصفحة الرئيسية
للهواتف الذكية
أمأل
52

االستفادة من التعداد اإللكتروني

o
o
o

o
o
o

بالنسبة للمستجيبين
سريعة وسهلة
بغض النظر عن توقيت العدادين
حماية الخصوصية
للمشغلين
تخفيض العبء على العدادين
خفض فحص البيانات
مراقبة سهلة

53

نظام استجابة اإلنترنت


معدل االستجابة عبر اإلنترنت 19،722،062( ٪36.9 :هس)

(بيسي ،٪24.2 :الهاتف الذكي)٪12.7 :




معدل التسرب ٪15.6
معدل إعادة اإلجابة ٪1.8
ال مشكلة في معالجة البيانات واألمن

54

نظام استجابة اإلنترنت
دقائق الستكمال االستبيان حسب حجم األسرة
55

نظام استجابة اإلنترنت
األحد األول
56

نظام استجابة اإلنترنت
57

النظام اإلداري

o
o
o



لوحة معلومات التعداد
أخبار  /رسالة من سبج
مؤشر التقدم
المواد
نظام إدارة االستجابة
نظام التحقق من صحة البيانات ل

سؤال مفتوح
58

نشر البيانات
عملية إنتاج البيانات
※ يتم توفير المهام في صناديق حمراء من قبل المركز الوطني لإلحصاء
التخطيط والتصميم
العمل الميداني
جدولة
التحليل والنشر
استالم االستبيانات والتقاط البيانات

الترميز ل
استجابة مجانية داتاغ
تنظيف البيانات
تبويب وفحص النتائج
النظر في طريقة التعداد والمواضيع
إعداد وثائق التعداد والمواد
تصميم وتطوير تبويب سيستمغ
تحديد األسر التي يجب تغطيتها
توزيع االستبيانات وجمعها
تحليل النتائج
نشر
تقرير اإلصدار
60

تدفق تبويب
61

تدفق البيانات
62

تدفق البيانات (تابع)
63

استخدام النتائج









االستخدام القانوني
صنع السياسات والغرض اإلداري
غاية البحث
هدف العمل
قاعدة للتقديرات السكانية  /التوقعات المستقبلية
السكان القياسية ل سنا
إطار أخذ العينات للدراسات االستقصائية األخرى

64

جدول النشر
65




يتم تضمين الجدول الزمني الخام في خطة التشغيل
ويعلن الجدول الزمني التفاصيل  1أسبوع قبل تاريخ االفراج عنه
التقيد الصارم بتاريخ  /تاريخ االعالن

نهج اإلفراج السريع
الترميز للصناعات
قبل عام 2015
ترميز للمهن
66
منذ عام 2015
الترميز للصناعات
ترميز للمهن
2010
2015
تبويب كاملة األساسية على القوى العاملة
تبويب كامل األساسية على األسر واألسر

تبويب كاملة األساسية على الصناعة
جدول كامل األساسي على االحتالل
جدول إضافي
إعادة تكوين سلسلة النشر
الترميز التلقائي
تحسين قاموس الترميز

أداة النشر








الجداول اإلحصائية
تقارير التحليل
مربع الشبكة
خريطة غسي
سجالت المنطقة الصغيرة
ميكروداتا مجهول الهوية
الجداول حسب الطلب

67

لتعدادنا المستقبلي
بيئة التعداد
زيادة األسر التي يصعب االتصال بها
الخصوصية وحماية البيانات
زيادة بنود عدم االستجابة
عبء الحكومات المحلية
انخفاض والشيخوخة من العدادين
69

حماية الخصوصية




إدخال التعداد اإللكتروني مع نظام أمني كاف
يمكن للمستجيبين اختيار أسلوب مغلق أو فتح لتقديم االستبيان الورقي للعدادين
يمكن للعدادين مساعدة المستجيبين على ملء االستبيانات إذا كانوا بحاجة إليها

70

تخفيض العبء


o
o
o

تعزيز التعداد اإللكتروني أكثر وأكثر
االستفادة القصوى من االستعانة بمصادر خارجية
مركز االتصال للمستجيبين والعدادين
وكيل للعداد
البريد اإللكتروني االستبيانات الفرز

71

وكيل للعداد
تعيين مدير
المبنى كعداد
مستحيل من الناحية المؤسسية
مجمعات سكنية كبيرة،
مرافق الرعاية االجتماعية وما إلى ذلك.
72
تطوير النظام القانوني للعداد بالوكالة

نجاعة

استخدام المعلومات اإلدارية

معلومات بر لتأكيد معلومات األسر التي لم تستجب
o
فقط عندما يؤكد العداد اإلقامة المعتادة لألسر غير المستجيب ة للحياة الحقيقية ،يمکن للبلدية إحالة المعلومات الخاصة ب ب
o
لتأكيد وتحرير معلوماتها.



مراجعة طريقة التعداد

73

أي أسئلة؟
شكرا على االهتمام
شكرا على االهتمام

