الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
ورقة عمل مقدمة في الورشة التدريبية اإلقليمية حول برنام التعدادات الزراعية في جولة التعداد لعام 0202
عمان – األردن0261/5/61-61 ،

(المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية)
التعداد الزراعي 0262
خلفية تاريخية ما قبل تنفيذ التعداد الزراعي االول


نفذ آخر تعداد زراعي في فلسطين عام  0791بإدارة االحتالل اإلسرائيلي ضمن آلية ومنهجية غير إحصائية.



قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالتخطيط للتعداد الزراعي عام  0777حيث تم تشكيل اللجنة
التحضيرية للتعداد الزراعي في شهر تموز عام  0777وتم المباشرة في التحضير للتعداد من خالل مجموعة
عمل مشكلة من و ازرة الزراعة والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وقد تم إنجاز العديد من الوثائق واألنشطة
الخاصة بالمرحلة التحضيرية للتعداد الزراعي ولكنه لم ينفذ بسبب نقص التمويل



لم يتم تنفيذ أي مسح زراعي على مستوى الحيازة الزراعية حتى العام 4112



تم تنفيذ حصر الحيازات الزراعية في كامل الريف وعينة من المدن والمخيمات خالل العام 4112



تم تنفيذ المسح الزراعي الهيكلي 4112/4112 ،ومسح البستنة الشجرية4112 ،

التعداد الزراعي0262 ،

تم تنفيذ التعداد الزراعي بالتعاون الوثيق والكامل مع و ازرة الزراعة الفلسطينية

 تعريف التعداد الزراعي /الحصر الشامل.

هو عملية إحصائية دورية تجري على نطاق واسع وتغطي جميع الحيازات الزراعية في البلد ،وتهدف إلى الحصول على

معلومات كميه تتغير بشكل طفيف مع مرور الزمن وذلك بجمعها وتصنيفها ومعالجتها ونشرها وهذه المعلومات تتعلق
بالخصائص األساسية للحيازات الزراعية.
بلغ عدد الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية حوالي  000ألف حيازة منها  70ألف حيازة في الضفة الغربية ،و41
الف حيازة في قطاع غزة حسب بيانات التعداد الزراعي.4101 ،
 مبررات تنفيذ التعداد الزراعي:

 .0تلبية الطلب المتزايد والمتواصل على البيانات والمؤشرات اإلحصائية الموثوقة في المجال الزراعي من قبل
المستخدمين في فلسطين ،وخاصة من جانب المؤسسات الحكومية من أجل وضع الخطط ورسم السياسات واتخاذ
الق اررات الالزمة والقيام بعمليات الرصد.
 .4المساهمة في الحفاظ على األرض واستغاللها والحفاظ على مستوى مقبول من األمن الغذائي واالعتماد على
الذات.

 .3تنفيذ التعداد الزراعي أولوية أساسية في هذه المرحلة نتيجة استمرار عدم االستقرار في فلسطين ،واستمرار العدوان
اإلسرائيلي ومصادرة األراضي وعزل السكان والتجمعات السكنية وبناء جدار الضم والتوسع.

 .2تنفيذ تعداد زراعي كل عشر سنوات حسب ما ينص عليه قانون اإلحصاءات العامة رقم ( )2لعام .4111

 أهداف التعداد الزراعي:

 .0توفير بيانات عن التركيب األساسي للقطاع الزراعي (الهيكل الزراعي) لكي تكون نقطة انطالق ترتكز عليها
برامج الدولة في تطوير الموارد الزراعية واستغاللها أفضل استغالل ،كما تستخدم كأساس في وضع التقديرات

خالل السنوات التي تلي تنفيذ التعداد الزراعي.
 .4تشكيل إطار لسحب عينات ممثلة للحيازات المختلفة في فلسطين ،بهدف إجراء مسوح زراعية دورية متخصصة
حول الحيازات الزراعية ،منها المسوح الخاصة بالثروة الحيوانية ومسوح البستنة وادارة المزرعة.
 .3توفير البيانات األساسية والتفصيلية عن بنية القطاع الزراعي ،والتي تلبي احتياجات الجهات الحكومية في

التخطيط والرصد .كما يساهم في التخطيط المنطقي والتوزيع األمثل للموارد ،وكذلك تلبية احتياجات القطاع

الخاص.
 التوصيات الدولية


تشير التوصيات الدولية بضرورة تنفيذ تعداد زراعي مرة واحدة كل عشر سنوات وتلعب الفاو واألمم المتحدة دو ار
كبي ار في تنفيذ العديد من التعدادات في مختلف العالم وخاصة الدول النامية.



تشكل التعدادات الزراعية ركيزة أساسية من أركان نظام اإلحصاءات العالمية والدولية وال غنى عنها في معظم

دول العالم.
 استخدامات نتائ التعداد

تستخدم بيانات التعداد الزراعي في التخطيط التنموي وفي تقييم المشاريع التنموية المنفذة من قبل المؤسسات الرسمية

واألهلية في مختلف المناطق الزراعية  ،وحسب التوجهات الحديثة فان هناك جهات عديدة تستخدم وتستفيد من بيانات
التعداد منها المؤسسات الحكومية واألهلية واألجنبية ،والمؤسسات التجارية والصناعية واألكاديمية ،كما تستخدم من قبل

المؤسسات التنموية ومراكز البحوث االقتصادية واالجتماعية.
 خصائص التعداد الزراعي

 .0التغطية الجغرافية :تعداد شامل ويغطي جميع المناطق الريفية والحضرية والمخيمات في فلسطين.

 .4اإلسنننناد الزمنننني :ت ممم اس ممناد معظ ممم بيان ممات التع ممداد إل ممى ي مموم اإلس ممناد  4101/01/0ويمث ممل اإلسم ممناد الزمن ممي لبيان ممات
المممحاصيل الدائمممة والمبمماني والممثروة الممحيوانية ،وتنسممب بعممض بيانممات التعممداد للعممام الز ارعممي مممن  4117/01/0وحتممى

 4101/17/31وذلك للبيانات عن المحاصيل الممؤقتة واستخدام المواد المزراعية واآلالت الزراعية.

 .3فتننننننر العنننننند :كان م ممت م م ممن  4101/01/14حت م ممى  4101/00/02ف م ممي الض م ممفة الغربي م ممة وم م ممن  4100/10/01حت م ممى
 4100/14/41في قطاع غزة.

 .2وحنند العنند :الوحممدة اإلحصممائية هممي الحيممازة الزراعيممة ،وينبغممي أن يؤخممذ بعممين االعتبممار بممأن أ ارضممي الرعممي المشمماع
والحممدائق العامممة وصمميد األسممماك وجميممع األ ارضممي التممي ال تعمممل فممي إطممار الحيممازات الزراعيممة لممم تممدخل فممي التعممداد
الزراعي ،بناءاً على توصيات منظمة األغذية والزراعة العالمية (الفاو).

 .2إطار التعداد :يشمل إطار التعمداد الز ارعمي سمجل كاممل للحيمازات األسمرية والمؤسسمية والتعاونيمة تمم إعمداده عمن طريمق
حصممر الحممائزين مممن خممالل زيممارة جميممع األسممر وتممم الحصممول علممى إطممار بالحيممازات غيممر األس مرية مممن خممالل إطممار
المنشآت وبالتعاون مع و ازرة الزراعة ،واستخدمت الخرائط لتعيين عناوين الحائزين.
 .2دوريننة التعنننداد :حسممب قممانون اإلحصمماءات العامممة رقممم ( )2للعممام  ،4111يممتم تنفيممذ التعممداد الز ارع مي بصممورة دوريممة
منتظمة كل عشر سنوات.

 مراحل تنفيذ التعداد الزراعي

تمتد فترة تنفيذ التعدادات عادة على ثمالث سمنوات ابتمداء ممن المرحلمة التحضميرية وحتمى نشمر البيانمات التفصميلية ،وتمم تنفيمذ

التعداد الزراعي  4101من خالل عدة مراحل تم فيها التحضير وتنفيذ كافة األنشطة المتعلقة بالتعداد وهي:

 .0المرحلممة التحضمميرية :مممن  4117/10/14إل ممى  .4101/17/31تممم خممالل هممذه المرحل ممة إصممدار القمم اررات الرس مممية
الخاص ممة بالتع ممداد وتش ممكيل الهياك ممل التنظيمي ممة واللج ممان الالزم ممة للتع ممداد ،كم مما ت ممم خالله مما التش مماور م ممع كاف ممة المعني ممين
ومسممتخدمي البيانممات لتحديممد األولويممات والوصممول إلممى حالممة شممبه إجممماع وطنممي حممول محتويممات التعممداد ،كممما تممم أيضماً
خالل هذه المرحلة إجراء التعداد التجريبي في الفتمرة  ،4117/00/12 – 4117/01/19حيمث تمم اختبمار خطمة تنفيمذ

التعداد ،وتصميم االستمارات واألدلة والخطط الخاصة بالتدقيق والترميز وادخال البيانات واعداد النتائج وكذلك منهجيمة
تنفيذ التعداد .ويمثل التعداد التجريبي صورة مصغرة للتعداد الشامل بهدف الخروج بصميغة نهائيمة ممن األدلمة والنمماذج
الخاصة بالتعداد الزراعي ،واعداد خطة التنفيذ ،وتقدير أعمداد العماملين ،واالحتياجمات الماديمة األخمرى ،وآليمات معالجمة
البيانات ،وغيرها من المواضيع.

 .4المرحلة الميدانية :تم تنفيذها خالل الفترة  4101/01/14وحتى  4101/00/02في الضمفة الغربيمة وخمالل الفتمرة ممن
 4100/10/01وحتممى  4100/14/41فممي قطمماع غمزة .تممم خاللهمما تحممديث خ مرائط المنمماطق الطرفيممة ميممدانيا وحصممر
عدد األسر الحائزة وعد الحيازات الزراعية.
 .3مرحلة تجهيز ونشر البيانات :بدأت همذه المرحلمة فمي تشمرين ثماني  .4101وتمم فمي همذه المرحلمة اسمتعادة االسمتمارات
من الميدان ،وتدقيق السجالت واالستمارات وترميزها وادخالها إلى الحاسوب ،وتبويب ونشر النتائج األولية والنهائية.

 االستمارات والنماذج

تممم تصممميم اسممتمارتين لجمممع البيانممات التممي يشممملها التعممداد وهممي اسممتمارة حصممر األسممر والحيممازات الزراعيممة ،واسممتمارة عممد

الحيازات الزراعية .ويمكن تفصيل بنود ومتغيرات هذه االستمارات على النحو اآلتي:
 .6استمار حصر األسر والحيازات الزراعية:

شممملت بيانممات اسممتمارة حصممر األس ممر والحي ممازات الزراعيممة باإلض ممافة إلممى البيان ممات التعريفيممة ،عممددا مممن البنممود والمتغيم مرات

التفصيلية أهمها:

اس ممم المبن ممى أو اس ممم مال ممك المبن ممى ،ن مموع المبن ممى ،االس ممتخدام الح ممالي للمبن ممى ،مجم مموع ع ممدد الوح ممدات الس ممكنية ف ممي المبن ممى،
االستخدام الحالي للوحدة السكنية ،اسم رب األسرة ،عدد أفراد األسرة (ذكور ،إناث) ،عدد الحيازات في األسرة.
 .0استمار عد الحيازات الزراعية:

شملت بيانات استمارة عد الحيازات الزراعية باإلضافة إلى البيانات التعريفية البنود والمتغيرات اآلتية:

القسم األول :البيانات التعريفية:

شمل رقم منطقة العد ورقم المبنى ورقم الوحدة السكنية ضمن المبنى ،باإلضافة إلى بيانات تعريفية عن الحائز ومدلي

البيانات.
القسم الثاني :بيانات عن الحائز والحياز :

شمممل بيانممات عممن الحممائز منهمما الكيممان القممانوني للحممائز ،عمممر وجممنس والمهنممة الرئيسممية للحممائز ،وعالقممة الحممائز بممرب األسمرة،
وعممدد أف مراد أس مرة الحممائز ،والمؤهممل العلمممي والتخصممص ،باإلضممافة إلممى بيانممات عممن الحيممازة منهمما نمموع الحيممازة وأسمملوب إدارة

الحيازة ،والغرض الرئيسي لإلنتاج.
القسم الثالث :استعماالت األراضي:

شمل عنوان القطعة ،المساحة الكلية ،مساحة األراضي غير المزروعة وتضم (مباني تستخدم ألغراض الحيازة ،مباني
تستخدم لغير أغراض الحيازة ،المروج والمراعي الدائمة ،أخرى) ،مساحة األراضي المزروعة وتضم (المساحة األرضية
المزروعة ،أشجار حرجية ،بور مؤقت ،مشاتل) ،مصدر الري ،حق االنتفاع.

القسم الرابع :المحاصيل/المحاصيل الحقلية ،الخضروات ،أشجار البستنة:


شممل أسمئلة بخصمموص ز ارعمة المحاصمميل الحقليمة خممالل العمام الز ارعممي وتضمم البيانممات اآلتيمة :اسممم المحصمول والعممروة

الزراعية ووضع المحصول والمساحة البعلية والمساحة المروية وطريقة الري والمساحة المحصودة.


شمل أسئلة بخصوص زراعة الخضروات خالل العام الزراعي وتضمم البيانمات اآلتيمة :اسمم المحصمول والعمروة الزراعيمة
ووضممع المحصممول والمسمماحة المكشمموفة وطريقممة الممري والمسمماحة المحميممة ونمموع الحمايممة وطريقممة الممري ومجممموع المسمماحة

المحصودة.


شمل أسئلة بخصوص أشجار البستنة فمي الحيمازة خمالل العمام الز ارعمي وتضمم البيانمات اآلتيمة :اسمم المحصمول وطريقمة
الزراعة ووضع المحصول ومسماحة وعمدد األشمجار المثممرة وطريقمة المري ومسماحة وعمدد األشمجار غيمر المثممرة وطريقمة
الري ومساحة وعدد األشجار المحمية المثمرة وطريقة الري ومساحة وعدد األشجار المحمية غير المثمرة وطريقة الري.

القسم الخامس :حيوانات المزرعة:
ويشمل القسم المواضيع اآلتية:



تربيممة حيوانممات المزرعممة لكممل مممن الضممأن والممماعز واألبقممار وتضممم البنممود اآلتيممة :النمموع والسمماللة والتجمممع ونمموع التربيممة

والعدد حسب الجنس وفئة العمر والغرض الرئيسي للتربية.



تربيممة مممزارع الممدواجن وتضممم البنم مود اآلتيممة :النمموع والتجم ممع ،وع ممدد العن ممابر العاملممة ومس مماحة العنممابر والسممعة اإلنتاجي ممة
القصوى للعنابر والعدد الموجود فعليما يموم العمد بتماري  ،4101/01/10باإلضمافة إلمى معمدل عمدد المدورات فمي العنمابر

في السنة واجمالي عدد الطيور المرباة خالل العام الزراعي (.)4101/17/31-4117/01/10


تربية الدواجن المنزلية وتضم بيانات عن النوع والعدد.



تربية خاليا النحل وتضم بيانات عن النوع والعدد.



حيوانات العمل وتضم بيانات عن النوع والعدد.

القسم السادس :العمالة الزراعية:

شمل بيانات العمالة الزراعية في الحيازة وهي :الحالة العملية والجنس والفئة العمرية والعدد واستخدام العمالة المؤقتة.

القسم السابع :اآلالت والمعدات الزراعية:

شمل أسئلة بخصوص استخدام اآلالت الزراعية خالل العام الزراعي.

القسم الثامن :تطبيقات زراعية خالل العام الزراعي:

شمل هذا القسم أسئلة متنوعة عن التطبيقات الزراعية المستخدمة في الحيازة ،باإلضافة إلى توفر فقاسه أو تربية األسماك،

ومدى االستفادة من مشاريع استصالح األراضي أو شق الطرق الزراعية أو أي مشاريع زراعية وغيرها.

 العمل الميداني

شملت المرحلة الميدانية لتنفيذ التعداد الزراعي  4101عدة عمليات ميدانية متتابعة وهي:

 .6تدريب الكوادر الميدانية وتوزيعها حسب مناطق العمل:

تم تنفيمذ برنمامج تمدريبي لكافمة العماملين فمي الميمدان ،حيمث تمم ممن خاللمه التأكيمد علمى المفماهيم والمصمطلحات المشمتملة فمي

التعممداد الز ارعممي  ،4101والتممدريب علممى آليممة اسممتيفاء االسممتمارة والمسممؤوليات والمهممام لط مواقم العمممل العاملممة فممي الميممدان،
باإلضافة إلى تحديد المرجعية اإلدارية في حالة مصادفة أية إشكاليات أثناء عملية العد.
 .0تحديث الخرائط :

تم االعتماد على خرائط التعمداد العمام للسمكان والمسماكن والمنشمآت  ،4119وتزويمد طمواقم العممل الميمداني بخمرائط تفصميلية
واضحة لمناطق العد ،ولضمان شممول منماطق العمد بالمبماني الجديمدة تمم وضمع آليمة إلعمادة حمزم المنماطق الطرفيمة ممن قبمل
المشرف ،وتحديث الخرائط بالمباني الجديدة بعد عام  4119بشكل دقيق من قبل العداد.

 .3حصر وعد الحيازات:

تمم تنفيذ هذه العملية فمي الضمفة الغربيمة خمالل الفتمرة مما بمين  4101/01/14إلمى  ،4101/00/02وفمي قطماع غمزة خمالل

الفتمرة مممن  ،4100/14/41-10/01حيممث زار العممدادون جميممع األسممر فممي مسمماكنهم والمؤسسممات واسممتوفوا اسممتمارة حصممر
الحيازات الزراعية وفي حال وجود حيازة أو أكثر لألسرة التي تم زيارتها تم استيفاء اسمتمارة لكمل حيمازة علمى حمده فمي سمجل

استمارة عد الحيازات ،كذلك تم إجراء عمليات التدقيق الميداني للبيانات أوالً بأول أثناء عملية العد من قبل الطاقم اإلشرافي

في المحافظات.

 .4إعاد المقابلة:

تم إجراء إعادة المقابلة من قبل المشرفين والمراقبين في جميع المحافظات ،وذلك من خالل زيارة األسر بشكل عشوائي فمي
مناطق العد واستيفاء جزء من اسمتمارات الحصمر وعمد الحيمازات ،وكمان الهمدف ممن إجمراء همذا النموع ممن إعمادة المقابلمة همو

ضبط النوعية وجودة البيانات.

 .5استالم السجالت:

بدأت عملية استالم السجالت بعد انتهاء كل عداد من إنجماز منطقة العد الخاصمة بمه والتممي انتهممت مسمماء 4101/00/02

فممي الضممفة الغربيممة ،و 4100/4/41فممي قطمماع غمزة ،وتنقسممم عمليممة االسممتالم إلممى قسمممين هممما االسممتالم الميممداني ،والتسممليم
النهائي لسجالت الضفة الغربية في المكتب الرئيسي إلدارة التعداد فمي رام ا ،،وسمجالت قطماع غمزة فمي مكتمب التعمداد فمي
مدينة غزة.
 .1استالم السجالت من الميدان:

بعد االنتهاء من مرحلة العد قام المراقبون باسمتالم المطبوعمات التمي بحموزة العمدادين ،ممن سمجالت حصمر األسمر والحيمازات

الزراعية وسجالت عد الحيمازات الزراعيمة والمدفتر التنظيممي للعمداد وخريطمة منطقمة العمد والسمجالت الفارغمة والملغماة .وبعمد
االنتهاء من استالم المطبوعات من العداد سلم المراقبون هذه المطبوعات للمشرفين باإلضافة لما لديهم ممن مطبوعمات مثمل
الدفتر التنظيمي للمراقب ،حيث قام المشرفون أيضا بمإجراء الفحمص الفنمي لهمذه المطبوعمات وتسمليمها بمدورهم إلدارة التعمداد

في المحافظة.

 .7استالم السجالت في المكتب الرئيسي:

بدأت عملية االستالم المركزية في األراضي الفلسطينية اعتبما ار ممن  4101/00/07واسمتمرت لغايمة  4100/14/42حيمث

تم استالم جميع السجالت في المحافظات.
 النتائ األولية

بعمد االنتهماء ممن عمليممة العممد فمي الضمفة الغربيمة فمي  4101/00/02قمام العمدادون والمراقبمون وبالتعماون ممع ممدراء التعمداد
ف ممي المحافظم ممات بم ممإجراء مراجعمممة مكتبيم ممة واعم ممداد النتم ممائج األولي ممة فم ممي الميم ممدان خمممالل الفت م مرة مم ممن  4101/00/02ولغايم ممة

 ،4101/00/02وم ممن ث ممم إرس ممالها لمكت ممب التع ممداد الرئيس ممي ف ممي الجه مماز .أم مما ف ممي قط مماع غم مزة ق ممام الع ممدادون والمراقب ممون
وبالتعمماون مممع مممدراء التعممداد فممي المحافظممات بممإجراء مراجعممة مكتبيممة واعممداد النتممائج األوليممة فممي الميممدان خممالل الفت مرة مممن
 4100/14/41ولغاية .4100/14/42
وبعممد اسممتالم نممماذج النتممائج األوليممة مممن الميممدان والتممي شممملت عممدد األسممر وعممدد والحيممازات وأنواعهمما وأعممدادها علممى مسممتوى

منطقة العد .تم فحص شمولية هذه النماذج لجميع مناطق العد ،وذلك عن طريق مقارنمة مما تمم اسمتالمه ممع سمجل منماطق

العد الرئيسي وذلك للتأكد من عدم إسقاط أي منطقة عد .وممن ثمم تمم تفريمغ همذه البيانمات علمى الحاسموب السمتخراج جمداول
إح صائية أولية على مستوى األ ارضمي الفلسمطينية ومسمتوى المحافظمات حيمث تضممنت همذه الجمداول عمدد األسمر والحيمازات
وأنواعهم مما وأعم ممدادها ،وتم ممم نشم ممر النتم ممائج األوليم ممة عبم ممر وسم ممائل اإلعم ممالم المحليم ممة وعلم ممى الصم ممفحة االلكترونيم ممة للجهم مماز يم مموم

.4100/2/09
 معالجة البيانات

شملت مرحلة معالجة بيانات التعداد جميع األنشطة التي تلت العمل الميداني من تدقيق مكتبي وترميز وادخال وتدقيق آلمي،
وحسب الخطة بدأت هذه العملية اعتبما ار من  4101/04/02وذلك بتمدريب الممدققين والمرممزين ،وتمم توظيمف  011شمخص
باإلضافة إلى الطاقم اإلشرافي.
وقد تم االنتهاء من تصميم وتطوير أنظمة معالجة البيانات من برامج إدخال وتدقيق آلي ومتابعة وجدولة وقمد جمرى فحممص
عمممل هممذه األنظمممة عممدة م مرات للتأكممد مممن صممحة عملهمما .وتممم اسممتخدام الحاسمموب إلدخممال بيانممات اسممتمارات حصممر األسممر
والحيازات الزراعية وعد الحيازات.
تم االنتهاء من تدقيق وترميز وادخال البيانات وفحصها وتنظيفها في الضفة الغربية بتاري  ،4100/12/12وفي قطاع
غزة بتاري .4100/17/02
تولى الفريق الفني المتابعة على معالجة البيانات واجراء الفحوصمات المختلفمة علمى مصمداقية البيانمات ودقتهما ومقارنتهما ممع
النتممائج األوليممة ومممع البيانممات المتمموفرة مممن مصممادر مختلفممة ،واعممداد الجممداول وتقريممر النتممائج النهائيممة للتعممداد فممي األ ارضممي
الفلسطينية.

 خطة النشر

تم ا النتهاء من إعداد خطة الجدولة للتقارير الرئيسية الخاصة بنشر النتائج على المستوى الوطني وعلى مستوى الضفة
الغربية وقطاع غزة كل على حده وعلى مستوى كل محافظة.

 جود البيانات

هناك نوعان من األخطاء الممكن حدوثها وهمي األخطماء اإلحصمائية واألخطماء غيمر اإلحصمائية ،واألخطماء اإلحصمائية همي
األخطاء التي تتواجد في المسوح بالعينة وال تتواجد في التعدادات ،وهي سهلة القياس ويمكن تقدير نسبة الخطمأ فيهما بسمهوله

كونممه نمماتج عممن أخطمماء فممي المعاينممة ،وأممما األخطمماء غيممر اإلحصممائية فهممي ممكنممة الحممدوث فممي أي مرحلممة مممن م ارحممل تنفيممذ
التعدادات والمسوح ،لذا فقد دعت الحاجة عنمد تنفيمذ التعمداد الز ارعمي  4101إلمى وضمع نظمام لضمبط جمودة ونوعيمة البيانمات
لتحقيق أعلى مستوى من التغطية ودقة البيانات والتي سيتم  ،وخالل مراحل العمل في التخطيط للتعمداد وتنفيمذه ،عممل عمددا
كبي ار من األشخاص لفترات زمنية قصيرة ،حيث تتفاوت نوعية العمل من شخص آلخر ومن منطقة ألخرى ومن وقمت آلخمر
مممما يممؤدي ألن تممذهب جهممود التعممداد سممدى فممي حممال كانممت البيانممات ذات نوعيممة رديئممة ،ويصممبح اسممتخدام البيانممات ألغ مراض

التخطيط واتخاذ الق اررات والبحث العلمي من قبل المستخدمين مشكوكاً فيه.

إجراءات ضبط الجود :

تممم تقلمميص أثممر األخطمماء غيممر اإلحصممائية علممى جممودة البيانممات بفضممل الكفمماءة العاليممة واألداء المتميممز لفريممق العمممل الميممداني
الذي تم اختياره وتدريبه بعناية فائقة .ومن خالل برنامج لضبط الجودة من أجل منع أو التقليل من وقوع األخطاء إلى اكبر
حد ممكن والكشف عنها في حال وقوعها حتى يتسنى اتخاذ التدابير المناسبة لتصحيحها.
ولتحقيق الفعالية المطلوبة ،تم وضع نظام حازم لضبط النوعية في كافة مراحل التعداد ،بدء من المرحلمة التحضميرية وانتهماء

بمرحلة معالجة البيانات والنشر ،وذلك لضمان الحصول على بيانات تكون على قمدر كبيمر ممن الدقمة .ولضمبط النوعيمة فمي
مرحل ممة التخط مميط أهمي ممة حاس مممة لم مما له مما م ممن ص مملة وثيق ممة بك ممل الم ارح ممل الالحق ممة ،وبالت ممالي ت ممم إعط مماء ك ممل مرحل ممة الوق ممت
واإلجراءات الكفيلة بضمان تحقيق الجودة والموثوقية العالية لبيانات التعداد.
اعداد :شاديه ابو الزين

