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املوضوعات 

مقدمة•
احلصرمفهوم•
احلصرملرحلةالتخطيط•
واملساكناملباينحصرعلىالتدريب•
القبليةالتجربة•
امليدايناحلصروأسلوبآلية•
امليداينالعملاعتماد•



إىلاثينتشرين30الفرتةخاللواملساكنللسكانالعامالتعدادالعامةاالحصاءاتدائرةنفذت•
.2015أولكانون10

.1952عاممنذاململكةتنفذهالذيالسادسالتعدادهو2015عامتعداد•
حيثمنسواءةاحلديثالتقنياتابستخداممراحلهجبميعالتعدادهذاوتنفيذتصميمتم •

ومجعقابالتاملإجراءحيثمنأواجلغرافيةاملعلوماتنظمواستخداماجلغرافيةالتحضريات
.امليدانمناملعلومات

قدرة على نشر أهم مميزات استخدام التقنيات احلديثة يف التعداد ال
البياانت يف وقت مبكر

املقدمة



مراحل التعداد

:أساسيةمراحل3للتعدادكان
والتحضريالتخطيط:األوىلاملرحلة
والعدراحلصاحلزم،وتتضمنالبياانتمجع:الثانيةاملرحلة
البياانتنشر:الثالثةاملرحلة



مجع البياانت

العد احلصر احلزم

املرحلة الثانية



األدوار واملهام

الفريق الفين

الفريق 
اإلداري

ودةفريق اجل

امليدان

فريق 
ا تكنولوجي

املعلومات



7

مرحلة احلصر
املنشآت مرحلة حصر املباين واملساكن واألسر واحليازات الزراعية و هتدف 

:إىل ما يلياالقتصادية 
عمليةناءأثإليهاالوصوللتسهيلاملفرداتهذهمنكلموقعحتديد.1

.تكرارأوحذفوقوعدونللحيلولةالعد
على(بلوك)عدوحدةكليفاملفرداتهذهمنكلعددعلىالتعرف.2

توايهتامسمبختلفاإلداريةوالوحداتاحلي/السكاينالتجمعمستوى
.املباينحصرعمليةخالل

يكونفقد.حلصرايغطيهااليتاملناطقيفاملبايناستخداماتعلىالتعرف.3
.اخل...يةاقتصادمنشأةيكونقدأوخاصةبصورةللسكنمعدا  املبىن

جدا  مهمةتعتربواليتاإلشغالصفةملعرفةضروريةاحلصرعمليةفإنوعليه،
.الالحقةاإلحصائيةالعملياتيف



مفهوم احلصر 

نشطةواألرواألسواملساكناملباينحصرفيهايتماليتاملرحلةهي
فرداتاملهذهمنكلموقعحتديدو االقتصاديةواملنشآتالزراعية
أوحذفقوعو دونللحيلولةالعدم عمليةأثناءإليهاالوصوللتسهيل

الوحداتهذهمنوحدةلكلإحداثياترصدخاللمنوذلكتكرار
.(GIS)اجلغرافيةاملعلوماتبنظامإبستخدام



املهام املسؤولةاجلهة
احلزم املكتيب
اسقاط املباين على اخلرائط
دليل التجمعات السكانية

GIS / حمور تكنولوجيا املعلومات

(معظمها للبنية التحتية)عطاء42تنفيذ  جلنة/ العطاءات اخلاصةجلنة
عطاءات التعداد

دليل التجمعات السكانية
(ورقيا  )تصميم االستمارات وكتيبات التعليمات
إعداد اخلطة التدريبية

احملور الفين

إعداد خطة العمل امليدانية وتقدير أعداد العاملني امليدايناحملور
إعداد ميزانية املشروع والبحث عن التمويل
إعداد خطة تعبئة الكوادر
إعداد اخلطة اإلعالمية

احملور املايل واإلداري

8/2015-11/2015

دليل التجمعات السكانية

GIS 

Geo-Code 

System

احملور الفين
التسميات 

واإلنتماءات اإلدارية

ملرحلة( التخطيط)املرحلة التحضريية
احلصر



8/5/2015 8/15/2015 8/25/2015 9/4/2015 9/14/2015 9/24/2015 10/4/2015 10/14/2015 10/24/2015 11/3/2015 11/13/2015 11/23/2015 12/3/2015 12/13/2015

احلزم

احلصر

العد

يف مجيع هذه املراحلTabletاستخدمت أجهزة 



:يوفر الوقت يف
مجع البياانت-
مراجعة البياانت-
النشر  -

:مواصفات البياانت
دقيقة-
موثوقة-
متسقة-



احلزم

احلصر

العد

ن تناقل البياانت السريع م
مرحلة ألخرى



:نياملتدربمننوعنيإعدادإىلهدفتواليتشاملةتدريبيةخطةاعدادت

يفاخلرباتذويمناملوظفنيمنعددتدريب:(املدرمبنيتدريب)األوىلاملرحلة

.الالحقةاملراحليفمدربنيليصبحواالدائرة

العملياتذونسينفالذياملوظفنيتدريب:(الباحثنيتدريب)الثانيةاملرحلة

.وعدوحصرحزممنامليدانية

التدريب على احلصر



األوىللةاملرحيفاملدربنياعدادلغاايتاملركزةاجملموعاتاسلوباتباعت
انتقاءتوحد،متقييممنوذجابستخدامتقييمهموبعدصغرية،قاعاتابستخدام

.كامالشهراالعمليةهذهواستمرتفيها،التدريبتقاعةكلمنمنهمحمدودعدد
يالرمسالعملانتهاءبعدساعتنيملدةيوميةذهينعصفجلساتإجراء.

رأسلوب التدريب على احلص



مواد التدريب على احلصر

االستمارة الورقية1.

كتيب التعليمات والتعاريف والتصانيف2.

كتيب التعليمات اإللكرتوين3.

التابليت واالستمارة اإللكرتونية4.

دقيقة25فيديو مدته 5.

عرض تقدميي موحد جلميع القاعات6.



مواضيع استمارة احلصر

../التوثيق2/وثائق الحصر/استمارة الحصر.docx


حصرالتجربة القبلية لل
أسبوعني عمل: املدة الزمنية
موزعة جغرافيا  منطقة عمل، 21ت إجراء التجربة على : حجم العمل

فين، ميداين، مربجمني، ودعم تقين ميداين: موظفا  40: عدد املوظفني

ليةمواضيع التجربة القب
ما ت إختباره

االستمارةخطة جتهيز البياانتبرانمج التدريب

نتهاء املدة الزمنية الالزمة لالةاستخدام األجهزة اللوحياققواعد التدقيق واالتس
من االستمارة

لية مدى تقبل األسر للعم
االحصائية

اقل تغطية اإلنرتنت وتن
البياانت

طرق مراجعة البياانت 
وتدقيقها



ائج القبلية للحصرتن

مالحظات التجربة القبلية

املستخدم ةتعبئة االستمار  الربجمية اجلهاز


