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املقدمــــــة
يقوم املركز الوطني للإح�صاء بن�شر البيانات الإح�صائية ،وذلك با�ستخدام عدة و�سائل وطرق ،مثل :الن�شرات
والتقارير الإح�صائية ،والبيانات ال�صحفية ،واالت�صاالت الهاتفية واملرا�سالت ،هذا بالإ�ضافة �إلى الن�شر عن طريق
الأقرا�ص املدجمة والن�شر يف املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باملركز.
لذا كان من الأهمية مبكان و�ضع نظام للن�شر الإح�صائي ي�ؤمن ن�شر البيانات واملخرجات الإح�صائية املختلفة،
وي�ساعد على �إ�صدارها ب�صورة من�سقة ومنتظمة ،تلبي حاجات امل�ستخدمني ،وتعزز عمليات البحث العلمي ،وحتافظ على
خ�صو�صية البيانات الفردية ،وذلك بالتزام قواعد �سرية البيانات.
ولقد قامت �إدارة الن�شر الإح�صائي بالتن�سيق مع �إدارة الأ�ساليب الإح�صائية ،بو�ضع (دليل ن�شر البيانات
الإح�صائية) ،وذلك من خالل ما يلي:
 -1و�ضع �سيا�سة لن�شر البيانات الإح�صائية مما يتيح اال�ستفادة الق�صوى من هذه البيانات ،ويحقق احلماية
للبيانات ال�شخ�صية.
 -2حتديد �إجراءات الن�شر الإح�صائي وم�س�ؤولية اجلهات امل�شاركة يف عملية الن�شر ،مما ي�سهل عملية ن�شر البيانات
الإح�صائية.
 -3اعتماد معايري للتقارير واجلداول الإح�صائية والأ�شكال البيانية ،وو�ضع �ضوابط وموا�صفات فنية لأي خمرجات
�إح�صائية ،تتيح فهم البيانات الإح�صائية املن�شورة ب�سهولة وي�سر.
�آملني �أن يكون هذا الدليل عون ًا للعاملني يف احلقل الإح�صائي ،على تقدمي خمرجاتهم الإح�صائية يف �أو�ضح
بيان  ،و�أجمل �شكل ،و�أ�سرع وقت.
واهلل ويل التوفيق .
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را�شد خمي�س ال�سويدي
املدير العام

 .1ال�سيا�سة العامة لن�شر البيانات الإح�صائية
تتمحور �سيا�سة املركز الوطني للإح�صاء فيما يتعلق بن�شر البيانات الإح�صائية حول النقاط التالية:
ال�شفافية :وتعني �أنه بعد القيام بكافة الإجراءات اخلا�صة بتدقيق ومعاجلة البيانات ل�ضمان جودتها ،يتم
ن�شر البيانات دون تعديلها �أو حجبها لأ�سباب غري علمية.
الدورية� :أي االلتزام مبعدل التواتر يف �إعداد ون�شر البيانات وامل�ؤ�شرات الإح�صائية ،بالإ�ضافة �إلى
االلتزام مبواعيد ن�شر معينة يعلن عنها م�سبق ًا يف التقومي الإح�صائي.
 الإتاحة� :أي ن�شر البيانات يف وقت واحد لكافة م�ستخدمي البيانات  ،ب�شتى الطرق املنا�سبة مثل الن�شر
عرب الإنرتنت ،وال�صحف بالإ�ضافة �إلى �إن�شاء قوائم توزيع ت�ضم كافة اجلهات احلكومية االحتادية
واملحلية ،وبع�ض اجلهات يف القطاع اخلا�ص ،وامل�ؤ�س�سات غري احلكومية ،والأجهزة الإح�صائية العربية
ومنظمات الأمم املتحدة ذات العالقة.
املرونة� :أي مرونة احل�صول على املعلومة الإح�صائية ب�أف�ضل الطرق و�أي�سرها مبتعدين عن الإجراءات
الروتينية التي من �ش�أنها �أن تعيق و�صول م�ستخدم البيانات �إلى ما يحتاج �إليه.
�سرية البيانات ال�شخ�صية :وهي ال تتعلق بالبيانات ،بل بالك�شف عن املبحوثني وهوياتهم �سواء �أكانوا
�أفراد ًا �أم �أ�شخا�ص ًا اعتباريني ،حيث �أنه ميكن تزويد اجلهات املختلفة بالبيانات الفردية الناجتة عن
امل�سوح �أو التعدادات بعد تهيئتها ومعاجلتها واعتمادها ،وت�شمل عملية التهيئة:
يف حال تزويد اجلهات بخ�صائ�ص الأفراد وامل�ؤ�س�سات تتم �إزالة املتغريات التي من �ش�أنهاالتعريف بال�شخ�ص �أو امل�ؤ�س�سة مثل اال�سم ،العنوان ،رقم الهاتف ،رقم الفاك�س ،العنوان
الربيدي ،املوقع الإلكرتوين.
�إزالة �أو دمج بع�ض ال�سجالت التي ميكن �أن تك�شف بياناتها عن هويتها ،مثل �أن تكون م�ؤ�س�سةنادرة يف منطقة جغرافية حمددة �أو �أن تكون قيم متغرياتها كبرية جد ًا ،بحيث ي�سهل حتديد
هوية ال�شركة من خالل هذه البيانات.
ت�أمني وحماية البيانات الإح�صائية :وذلك بالقيام بكل الإجراءات الأمنية التي ت�ضمن احلماية
للبيانات الإح�صائية وحتافظ على �سالمتها ،وذلك بتوفري النقاط التالية:
( ال�سرية �أو املوثوقية) وذلك بالت�أكد من عدم ك�شف املعلومات �أو االطالع عليها من قبل�أ�شخا�ص غري خمولني بذلك.
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(التكاملية و�سالمة املحتوى ) وذلك بالت�أكد من �صحة حمتوى املعلومات وعدم تعديله �أوالعبث به ،وب�شكل خا�ص مل يتم تدمري املحتوى �أو تغيريه �أو العبث به يف �أي مرحلة من مراحل
املعاجلة �أو التبادل� ،سواء يف مرحلة التعامل الداخلي مع املعلومات �أم عن طريق تدخل غري
م�شروع.
(ا�ستمرارية توفر املعلومات �أو اخلدمة ) وذلك بالت�أكد من ا�ستمرار عمل النظام املعلوماتيوا�ستمرار القدرة على التفاعل مع املعلومات وتقدمي اخلدمة ملواقع املعلوماتية ،وعدم تعر�ض
م�ستخدم املعلومات �إلى منع ا�ستخدامه لها �أو دخوله �إليها.
(عدم �إمكانية �إنكار الت�صرف املرتبط باملعلومات ممن قام به ) �أي �ضمان عدم �إمكانية�إنكار من قام بت�صرف ما ،مت�صل باملعلومات �أو مواقعها� ،إنكار قيامه بهذا الت�صرف ،بحيث
تتوفر قدرة �إثبات �أي ت�صرف قد مت من �شخ�ص ما يف وقت معني.
(نظم الطوارئ) وذلك بتقدمي نظم دعم بديلة للطوارئ ال�سرتداد ال�سال�سل والتحديثاتالإح�صائية يف حاالت الكوارث الطبيعية واحلوادث.
(�أنظمة احلماية واجلدار الناري) وذلك بتطبيق تلك الأنظمة للحماية من مواقع التج�س�سوامللفات التخريبية ،وتعزيز هذه الأنظمة با�ستخدام التكنولوجيا املتطورة.
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� .2إجراءات ن�شر البيانات الإح�صائية
وانطالق ًا من �أهمية ن�شر البيانات الإح�صائية ،يرى املركز الوطني للإح�صاء �ضرورة �أن تت�سم عملية ن�شر
البيانات مبوا�صفات الن�شر اجليد ،حتى تتحقق الفائدة املرجوة من البيانات املن�شورة ،بحيث يراعى فيها:
تطبيق معايري ن�شر البيانات الإح�صائية.
�سهولة ا�ستخدام البيانات املن�شورة من قبل امل�ستخدمني.
االلتزام باملواعيد املذكورة يف التقومي الإح�صائي.
تو�سيع نطاق ح�صول اجلمهور على املعلومات الإح�صائية با�ستخدام �أ�ساليب فعالة.
التوا�صل مع م�ستخدمي البيانات الإح�صائية ودرا�سة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.
وتتعدد طرق وو�سائل ن�شر البيانات الإح�صائية ،لتت�ضمن التقارير املطبوعة ،والأخبار ال�صحفية ،وور�ش العمل
وامل�ؤمترات ،والأقرا�ص املدجمة ،واملوقع الإلكرتوين للمركز الوطني للإح�صاء والربيد الإلكرتوين ،وذلك عن طريق
�إر�سال البيانات الإح�صائية بعد طلبها� ،أو و�ضع قائمة لعناوين م�ستخدمي البيانات الإح�صائية ،و�إر�سال هذه البيانات
عند ظهورها تلقائي ًا .وت�شرتك يف �إجراءات ن�شر البيانات الإح�صائية كل من:
الإدارات الإح�صائية الفنية.
-1
�	-2إدارة تقنية املعلومات.
�	-3إدارة الن�شر الإح�صائي.
� - 2.1إجراءات ن�شر اجلداول وامل�ؤ�شرات الإح�صائية:
يتم ن�شر اجلداول وامل�ؤ�شرات الإح�صائية وفق ًا للإجراءات التالية:
ت�سلم اجلداول وامل�ؤ�شرات الرئي�سية للم�سح و�آلية االحت�ساب من قبل م�س�ؤول (امل�سح  /الدرا�سة) لإدارة
تقنية املعلومات خالل املرحلة التح�ضريية للم�سح ،على �أن تكون هذه اجلداول معتمدة من قبل اللجنة
الفنية للم�سح.
تتم عملية برجمة اجلداول وامل�ؤ�شرات الإح�صائية وا�ستخراجها من قبل �إدارة تقنية املعلومات وذلك بعد
انتهاء مراحل امل�سح وح�سب النموذج املتفق عليه من قبل كل من م�س�ؤول امل�سح و�إدارة الن�شر الإح�صائي
و�إدارة تقنية املعلومات.
يقوم م�س�ؤول (امل�سح  /الدرا�سة) مبراجعة اجلداول وامل�ؤ�شرات ،واعتمادها ر�سمي ًا قبل ن�شرها وذلك
ب�صفته اجلهة امل�س�ؤولة عن دقة بيانات امل�سح.
يتم �إر�سال اجلداول وامل�ؤ�شرات الرئي�سية املعتمدة �إلى �إدارة الن�شر الإح�صائي ،وتقوم الإدارة بالت�أكد من
حتقق املعايري املعتمدة يف اجلداول.
يتم �إعادة ن�سخة من اجلداول وامل�ؤ�شرات الرئي�سية بعد مراجعتها و�إخراجها ح�سب الهوية احلكومية من
قبل �إدارة الن�شر الإح�صائي �إلى الإدارة الفنية التي �أنتجتها العتمادها ب�صورتها النهائية.
يتم �إر�سال الن�سخة النهائية من اجلداول وامل�ؤ�شرات الرئي�سية بعد اعتمادها من الإدارة الفنية �إلى �سعادة
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املدير العام العتمادها للن�شر.
يتم �إر�سال الن�سخة النهائية من اجلداول وامل�ؤ�شرات الرئي�سية بعد اعتمادها من �سعادة املدير العام �إلى
ق�سم املعلومات ون�شر البيانات يف �إدارة الن�شر الإح�صائي.
يتم الإيعاز �إلى �إدارة تقنية املعلومات بو�ضع الن�سخة النهائية من اجلداول وامل�ؤ�شرات على املوقع الإلكرتوين
للمركز دون تفعيل.
تقوم �إدارة الن�شر الإح�صائي ،بالإطالع على كيفية عر�ض اجلداول وامل�ؤ�شرات على املوقع الإلكرتوين قبل
تفعيله.
يتم تفعيل اجلداول والأ�شكال املن�شورة من قبل �إدارة تقنية املعلومات بعد اعتماد �إدارة الن�شر الإح�صائي.
� -2.2إجراءات �إجناز طلبات البيانات الإح�صائية:
عند طلب البيانات الإح�صائية من قبل م�ستخدميها ،يقوم ق�سم املعلومات ون�شر البيانات باتباع الإجراءات
التالية وذلك لإجناز الطلبات:
 -1يتم ا�ستقبال الطلبات عن طريق:
�أر�شيف املركز الوطني للإح�صاء.
جهاز الفاك�س اخلا�ص باملركز الوطني للإح�صاء.
الربيد الإلكرتوين اخلا�ص باملركز الوطني للإح�صاء.
املحادثات الهاتفية امل�سبقة (تت�ضمن �إر�سال اجلهة الطالبة للبيان ر�سالة ر�سمية ب�أحد الطرق املذكورة
�أعاله ،مع مراعاة ا�شتمال الطلب على بيانات التوا�صل كرقم الهاتف والفاك�س املبا�شرين).
 -2عند و�صول الر�سالة ت�سجل كافة بياناتها يف قاعدة البيانات ،التي ت�شمل:
رقم الطلب :لكل طلب رقم مميز ،لي�سهل الو�صول اليه عند البحث.
رقم الر�سالة.
 تاريخ الر�سالة.
تاريخ و�صول الطلب.
معد الطلب .
مو�ضوع الر�سالة.
اجلهة املر�سلة.
تاريخ تنفيذ الطلب .
حالة الطلب :مت تنفيذه  /قيد التنفيذ  /جزء من الطلب مت تنفيذه.
نوع الطلب( :ي�صنف /يوزع) �إلى �إح�صاءات اجتماعية � /إح�صاءات اقت�صادية � /إح�صاءات زراعية
وبيئية.
�أي مالحظات �أخرى.
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 -3يقوم ق�سم املعلومات ون�شر البيانات مبناق�شة مدير الإدارة املعنية قبل �أن يتم حتويل الر�سالة �إلى ال�شخ�ص املعني
بتنفيذها.
 -4يتم حتويل �صورتني من الر�سالة �إلى ال�شخ�ص املعني ،ليتم الت�أكيد على ا�ستالمها وموافاة الق�سم بالتاريخ املتوقع
لتنفيذها.
 -5تتم مراجعة ال�شخ�ص املعني ب�إعداد الطلب بتاريخ تنفيذه ،ويف�ضل ا�ستالم الطلب منه �إليكرتوني ًا �أي�ض ًا ،وذلك
ليت�سنى تن�سيقه يف �إطار موحد خا�ص بالطلبات.
 -6يتم عر�ض الطلب املنجز على مدير الإدارة املعنية ليتم الت�أ�شري على قابليته للن�شر.
 -7يتم االت�صال باجلهة املر�سلة للطلب و�إعالمها ب�إجنازه �أو �إر�ساله �إليها مبا�شرة ،حيث يطلب منها الت�أكيد على
ا�ستالمها بر�سالة عن طريق الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين.
 -8يحفظ كل من:
ر�سالة الطلب.
البيانات املرفقة .
الت�أكيد على ا�ستالم الطلب .
يف ملف خا�ص بنوع الطلب �أو يف جهاز احلا�سب الآيل.
� -2.3إجراءات طباعة التقارير والن�شرات الإح�صائية:
تعد طباعة (التقارير  /الن�شرات) الإح�صائية من �أهم املخرجات الإح�صائية و�أ�شهرها ،وتتم عملية طباعتها
من خالل الإجراءات التالية:
يتم ت�سليم (التقرير /الن�شرة) الإح�صائية �إلى ق�سم امل�شرتيات واخلدمات ،من قبل �إدارة الن�شر
الإح�صائي ،بعد �أن �سبق اعتمادها من قبل الإدارة املنتجة ثم من �سعادة املدير العام.
يتم حتديد موا�صفات املنتج (حجم املنتج  /نوع الورق امل�ستخدم  /عدد الن�سخ  /ت�صميم املنتج ).
تقوم �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية باختيار اجلهة التي �ستقوم بطباعة املنتج بال�شكل املتفق عليه ،وذلك
ح�سب الإجراءات املتبعة يف الإدارة.
 يتم تدقيق الن�سخة النهائية وتعديلها يف حالة وجود �أي �أخطاء ،من قبل م�س�ؤول املو�ضوع.
اعتماد الن�سخة النهائية قبل طباعتها من قبل م�س�ؤول املو�ضوع و�إدارة الن�شر الإح�صائي.
�إر�سال املادة النهائية (للتقرير /للن�شرة) الإح�صائية للطباعة.
يقوم ق�سم املراجعة والرتجمة والإخراج بالت�أكد من �أن الن�سخة املطبوعة �سليمة.
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 -3معايري التقارير والن�شرات الإح�صائية
يعر�ض هذا الف�صل معايري ومراحل �إعداد التقرير الإح�صائي ب�شكل عام ويبني مكوناته ،ثم يو�ضح ب�شيء من
التف�صيل معايري التقرير الإح�صائي اخلا�ص بامل�سوح ،ثم معايري �إعداد ن�شرة �إح�صائية خمت�صرة ،و�أخري ًا �إخراج
وتن�سيق التقارير والن�شرات الإح�صائية.
 -3.1معايري ومراحل التقرير الإح�صائي :
متر عملية �إعداد �أي تقرير بعدة مراحل ،تعتمد على حجم التقرير ونوعه .وميكن ح�صر املراحل الأ�سا�سية التالية
يف �إعداد �أي تقرير:
-

املرحلة الأولى� :صياغة التقرير.
املرحلة الثانية :الرتتيب والتن�سيق.
املرحلة الثالثة :املراجعة واالعتماد.
املرحلة الرابعة :الطباعة.

ويف ما يلي �شرح خلطوات كل مرحلة من املراحل املذكورة �أعاله:
املرحلة الأولى � /صياغة التقرير:
تتم �صياغة التقرير بلغة متزنة تبتعد عن املبالغة �أو الإفراط يف التعبريات الأدبية ،كما يجب مراعاة م�ساعدة
قارئ التقرير بتمييز وترقيم وترميز املقاطع والأجزاء املختلفة داخل كل ق�سم ،واختيار �أن�سب و�سائل الإي�ضاح التي ميكن
ا�ستخدامها �أثناء ال�صياغة.
كما يف�ضل �أن تتم كتابة كل جزء من التقرير على حدة ،مبعنى �أن يركز على كتابة ق�سم واحد �أو مرفق واحد
من التقرير يف وقت واحد� ،إذا كان ذلك ممكن ًا ،وذلك كي تن�ساب الأفكار يف تتابع خالل الوقت دون انقطاع.
وهناك عدة هياكل ميكن اتباعها يف �إعداد التقارير ،ويختلف كل هيكل تبع ًا لطبيعة التقرير واختالف املو�ضوع
الذي يعاجله� .إال �أن ك ًال من هذه الهياكل ينبغي �أن يحوي الف�صول التالية ( :املقدمة – املنهجية – النتائج الرئي�سية –
جودة البيانات – اجلداول والأ�شكال البيانية).

هذا ،وينبغي عند �صياغة �أي تقرير �أو درا�سة مراعاة املعايري التالية:
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-

ترك م�سافة يف �أول كل فقرة.
ا�ستخدام عالمات الرتقيم يف الن�ص  ،مثل)،( :و( ).و(؟) و():وغريها.
�صياغة الن�ص باللغة العربية الف�صيحة والب�سيطة ،وجتنب الكلمات املعجمية غري امل�ستعملة
والألفاظ العامية واملفردات غري العربية ،و�إن وجدت �ضرورة ال�ستخدام لفظة غري ف�صيحة
فينبغي و�ضعها بني قو�سني.
ويف حال ال�صياغة باللغة الإجنليزية فيجب �أن تكون مراعية لقواعد النحو الإجنليزية
( .)Grammerو�أن تبد�أ كل جملة بحرف كبري ( )Capitalوكذلك �أ�سماء الأعالم.
و�ضع عناوين رئي�سة وفرعية تق�سم التقرير وت�سل�سل عنا�صر املو�ضوع وت�سهل فهمه.

املرحلة الثانية  /الرتتيب والتن�سيق:
تكمن �أهمية هذه املرحلة يف �إخراج التقرير ب�صورة جتذب القارئ �إلى قراءته ،وت�ساعده على فهمه ،وتعك�س
مهنية اجلهة املعدة للتقرير ،وت�شمل مرحلة الرتتيب والتن�سيق ما يلي :
ترتيب حمتويات التقرير يف تتابع زمني ومنطقي.
حذف ما هو مكرر �أو غري �ضروري �أو غري مفيد خلدمة غر�ض التقرير الإح�صائي.
و�ضع التق�سيمات املبدئية للتقرير ،والأخذ يف االعتبار و�ضع جميع املعلومات املتجان�سة يف جزئية واحدة.
مراجعة التق�سيمات املبدئية يف �ضوء الر�ؤية املتكاملة لها ككل.
حتديد الت�سل�سل الذي �سيتم تقدمي التق�سيمات على �أ�سا�سه ،ثم ترقيم هذه التق�سيمات.
مراجعة دقة العنوان الرئي�سي للتقرير املراد ن�شره ،والت�أكد من �أن التق�سيمات الأ�سا�سية ترتبط فيما بينها
يف تتابع زمني �أو منطقي.
مراجعة اللغة وامل�صطلحات التي كتب بها التقرير ،والت�أكد من خلوها من لغة مبهمة ،والتحقق من كون
امل�صطلحات امل�ستخدمة هي م�صطلحات متعارف عليها يف مثل هذه املو�ضوعات.
عند احتواء التقرير على معلومات ترجع �إلى مراجع �أعدها الغري� ،أو �إح�صاءات وبيانات قامت ب�إعدادها
جهات �أخرى ،فيجب ما يلي:
o oعر�ض م�صادر ومراجع االقتبا�س ،يف حا�شية ال�صفحة التي وردت فيها (الن�صو�ص املقتب�سة) ،وكذلك
يف �صفحة م�ستقلة �آخر التقرير تت�ضمن قائمة بجميع امل�صادر واملراجع التي اقتب�س منها التقرير.
o oحتديد جهة �أو م�صدر املعلومات التي متت اال�ستعانة بها.
o oذكر تاريخ املعلومات �أو املراجع التي متت اال�ستعانة بها.
املرحلة الثالثة  /املراجعة :
بعد االنتهاء من املراحل ال�سابقة ،ت�أتي مرحلة مراجعة ما متت كتابته يف التقرير ،لتعديل �أو ت�صحيح �أي �أخطاء
وردت فيه ,وت�شمل املراجعة النواحي التالية :
 ال�شكلية  :وذلك مبراعاة التقرير معايري الن�شر املعتمدة.
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ال�صياغة  :وذلك بكون العبارات وا�ضحة ،ومت�سقة ،وخالية من الأخطاء النحوية والإمالئية ،ومراعية
لعالمات الرتقيم.
اللغة الإجنليزية  :وذلك من حيث دقة الرتجمة ،ومراعاة قواعد اللغة ( ،)Grammerوالإمالء
( ،)Spellingومراعاة الرتقيم.
الفنية (الإح�صائية)  :وذلك بالتحقق من دقة عينة من الن�سب واملعدالت والقيم ،ودقة الأ�شكال
البيانية ،وان�سجام اجلداول والأ�شكال مع ن�صو�ص التقرير.
املرحلة الرابعة  /الطباعة:
تتم عملية طباعة التقرير وفق ًا لإجراءات الطباعة املذكورة يف دليل ن�شر البيانات الإح�صائية ( انظر � / 2.3إجراءات
طباعة التقارير والن�شرات الإح�صائية ).
و�سنعر�ض يف ما يلي معايري �إعداد التقرير الإح�صائي اخلا�ص بامل�سوح ،يليه بعد ذلك عر�ض ملعايري �إعداد
ن�شرة �إح�صائية خمت�صرة.
 -3.2معايري التقرير الإح�صائي اخلا�ص بامل�سوح:
�إن �إعداد التقرير الإح�صائي يجب �أن ي�أخذ بعني االعتبار مراحل �إعداد التقرير ال�سالفة الذكر ،كما يجب �أن يحتوي
التقرير الإح�صائي اخلا�ص بامل�سوح على �أهم املخرجات واجلداول التف�صيلية ،ويعتمد حجم التقرير على البيانات
املذكورة فيه ،وفيما يلي املعايري الأ�سا�سية للتقرير الإح�صائي اخلا�ص بامل�سح:
� -1صفحة الغالف ،والتي يتوفر فيها التايل:
�شعار الدولة.
اجلهة (املركز الوطني للإح�صاء).
عنوان التقرير الإح�صائي.
ال�سنة املرجعية.
ت�سل�سل التقرير (�إن وجد).
تاريخ �إ�صدار التقرير (ال�شهر وال�سنة).
� -2صفحة االقتبا�س وحقوق امللكية:
ويتوفر فيها :حقوق امللكية و�شروط االقتبا�س ،وكيفية التوا�صل مع املركز.
� -3صفحة فريق العمل:
وت�شمل �أ�سماء املديرين التنفيذيني والفنيني وامليدانيني للم�سح وكذلك امل�شاركني يف كتابة و�إعداد وجتهيز
التقرير الإح�صائي.
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 -4التقدمي:
ويكتب بعد كتابة التقرير من قبل اجلهة الإدارية العليا يف املركز ،ويربز �أهمية العمل الإح�صائي املت�ضمن يف
التقرير ،ويحتوي ما يلي:
ا�سم امل�سح وتوقيته.
مو�ضوعات ومتغريات امل�سح البارزة.
ال�شكر للجهات امل�ساهمة يف �إجناز امل�سح.
الفائدة املرجوة من امل�سح خلدمة م�ستخدمي البيانات الإح�صائية.
تقبل املركز لأي مالحظات تخ�ص (امل�سح  /تقرير امل�سح).
 -5الفهر�س:
ويو�ضع فيه الأق�سام واملو�ضوعات املختلفة ،وميكن �أن ي�شمل قائمة اجلداول والر�سوم البيانية و�أماكنها مع
ترميزها بالإ�ضافة �إلى �أرقام ال�صفحات.
 -6امللخ�ص التنفيذي للم�سح ،وي�شمل:
ملخ�ص لأهم النتائج التي تو�صل �إليها امل�سح ،دون تف�صيل.
 -7املقدمة ،وت�شمل:
ا�سم امل�سح  /فرتة تنفيذه � /شموله.
�أهمية امل�سح (مو�ضوعاته  /متغرياته  /مدى توفري بياناته مل�ستخدميها).
مراحل امل�سح ب�صورة خمت�صرة.
حمتويات تقرير امل�سح.
 -8املنهجية ،وت�شمل:
� 8.1أهداف امل�سح:
تو�ضع �أهداف امل�سح على �شكل نقاط حمددة ،مع الإ�شارة �إلى �أي مقايي�س �أو م�ؤ�شرات �إح�صائية ميكن
ا�ستخراجها من خالل بيانات التقرير.
� 8.2إطار امل�سح ،وي�شمل ما يلي:
ال�سنة املرجعية.نوع الإطار امل�ستخدم.-م�صادر الإطار امل�ستخدم.
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�شمولية الإطار.حتديث الإطار ،و�أ�سلوب التحديث (�إن وجد). 8.3عينة امل�سح ،والتي تو�ضح ما يلي:
حجم العينة (ن�سبتها من الإطار �أو املجتمع).�أ�س�س اختيار احلجم.م�ستوى التمثيل اجلغرايف للعينة.ت�صميم العينة (ذكر �أ�سلوب الت�صميم ومراحله).�شمول العينة ،من حيث عدد وحدات املعاينة ونوعها ،والتوزيع اجلغرايف لها ون�سبةاال�ستجابة ،و�أ�سباب عدم اال�ستجابة.
وزن العينة. -9املرحلة التح�ضريية للم�سح ،وت�شمل:
ذكر اللجان التي مت ت�شكيلها للم�سح.ذكر اخلطط التح�ضريية والتنفيذية والإعالمية.ذكر الوثائق الرئي�سية للم�سح ،والتي ت�ضم:اال�ستمارة (�أق�سامها و�أجزاءها  /مدخالتها واملتغريات فيها  /احتواءها على حقول
مرمزة  /احتواءها على �أ�سئلة مفتوحة).
و�صف ًا خمت�صر ًا ملحتويات كتيب التعليمات (واجبات العاملني يف امل�سح  /تعليمات
تعبئة اال�ستمارة  /التعاريف والت�صانيف امل�ستخدمة يف امل�سح  /قواعد التدقيق املكتبي
والإليكرتوين).
و�صف ًا خمت�صر ًا ملحتويات كتيب الرتميز (املو�ضوعات ،البنود واملتغريات فيه  /ات�ساقه مع
الت�صانيف واملعايري الدولية مع ذكرها).
التعاريف والت�صانيف امل�ستخدمة يف امل�سح ومدى ات�ساقها مع التعاريف ال�صادرة عن
الهيئات الدولية.
تنظيم كوادر امل�سح (�إدارة امل�سح  /فرق العمل امليداين � /آلية اختيار الباحثني و�أهمخ�صائ�صهم وقدراتهم وخرباتهم).
التدريب (مكان التدريب  /عنا�صره  /التطبيقات املكتبية وامليدانية  /مدة التدريب /التدريب الإ�ضايف للمدققني واملرمزين ومدخلي البيانات).
التجربة القبلية ( الغر�ض من �إجرائها  /مدتها الزمنية  /تغطيتها اجلغرافية ). -10مرحلة العمل امليداين ،وت�شمل:
-تنظيم العمل امليداين (وجود مكاتب ميدانية  /ا�ستالم منطقة العمل  /توزيع الفرق
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امليدانية على مناطق العمل  /الت�سل�سل الإداري للم�ستويات الإ�شرافية املختلفة).
مرحلة جمع البيانات ،وت�شمل:مدة تنفيذ امل�سح.
�أ�سلوب جمع البيانات (مقابلة �شخ�صية  /بريد /هاتف /ا�ستمارات� /سجالت �إدارية/
مزيج من ال�سابق ).
الرقابة واملتابعة على �أداء العاملني امليدانيني.
معدالت الإجناز ون�سب االكتمال.
امل�شكالت امليدانية والتعامل معها.
حركة اال�ستمارة بني امليدان واملكاتب.
التوا�صل امل�ستمر بني اجلهات الفنية و�إدارة العمل امليداين.
الزيارات امليدانية للجهات الفنية للم�سح.
التدقيق (التدقيق امليداين  /التدقيق يف املكتب امليداين  /قبول اال�ستمارات �أو رف�ضها /�إعادة الزيارات يف بع�ض احلاالت  /مرافقة الباحثني يف بع�ض احلاالت  /التعبئة املزدوجة
لبع�ض اال�ستمارات لأغرا�ض املقارنة �إن وجدت).
� -11إدخال ومعاجلة البيانات ،وي�شمل:
مرحلة جتهيز البيانات ،مقدمة حول (مت�ضمنات املرحلة � /أ�سلوب تخزين اال�ستمارات� /أ�سلوب تدفق اال�ستمارات بني التجهيز املكتبي والإلكرتوين  /التداخل بني عمليات
التجهيز ).
التجهيز املكتبي ( جمموعات التدقيق والرتميز والإ�شراف عليها  /النقاط التي يتمالرتكيز عليها يف التدقيق  /الرتميز ومراجعة الرتميز).
التجهيز الآيل ( �إدخال البيانات �إن وجد  /تدقيق الإدخال لعينة من اال�ستمارات  /تطبيقبرامج التدقيق املتعلقة باالكتمال واملدى واالت�ساق مع ذكر �أ�سماء الربامج � /آلية ت�صويب
البيانات يف حالة وجود �أخطاء  /ن�سخة عن قواعد املطابقة الآلية).
طرق التعوي�ض للقيم املفقودة و�أ�سلوب معاجلة حاالت عدم الإكتمال وتعديل الأوزان. -12جتهيز النتائج ،وي�شمل:
تبويب النتائج ون�شرها (ا�ستخراج النتائج ح�سب اجلداول املعدة مع ذكر الربنامجامل�ستخدم  /تدقيق اجلداول امل�ستخرجة  /ا�ستخراج نتائج �أولية و�سريعة � /إعداد التقرير
الرئي�سي للن�شر ب�أي طريقة من طرق الن�شر).
ملخ�ص �أهم النتائج (�أهم النتائج  /مقارنة النتائج احلالية مع نف�س النتائج لفرتاتزمنية �سابقة)
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 -13اجلداول والأ�شكال البيانية التف�صيلية ،مع مراعاة ما يلي:
و�ضعها وترقيمها يف جمموعات.تطبيق معايري اجلداول الإح�صائية والأ�شكال البيانية يف نظام ن�شر البيانات الإح�صائية. -14املالحق  /املراجع �أو امل�صادر /املرفقات.
 -3.3معايري الن�شرة الإح�صائية املخت�صرة:
يتم يف بع�ض الأحيان �إعداد ن�شرات �إح�صائية خمت�صرة بهدف الرتكيز على اجلداول واملخرجات ،ويتم �أحيان ًا
�إعداد تقرير خمت�صر بالنتائج الأولية للم�سح ،ويف هذا النوع من التقارير يتم الرتكيز على �أهم املخرجات فقط،
دون التطرق �إلى تفا�صيل �إجراء امل�سح ،ومتتاز الن�شرة الإح�صائية املخت�صرة مبا يلي :
•وجود �شرح خمت�صر عن منهجية امل�سح.
•�سهولة وو�ضوح وب�ساطة البيانات فيها.
•قلة حجم البيانات واجلداول املن�شورة فيها.
•ب�ساطة ال�شروح والتحليالت للبيانات املن�شورة.
•�سهولة فهم الأ�شكال وال�صور والر�سوم والألوان امل�ستخدمة.
ويف ما يلي نعر�ض جمموعة املعايري واملوا�صفات وذلك ل�ضمان �إخراج التقارير والن�شرات الإح�صائية على نحو
من�سق:
•ا�ستخدم ورق ( .) A4
•ترك م�سافة (� 2سم ) على اجلانب الأمين والأي�سر للن�ص.
•ترك م�سافة (� 3سم) من �أعلى و�أ�سفل الن�ص.
•ترك م�سافة (  )Tabيف بداية كل فقرة.
•كتابة رقم ال�صفحات يف املنت�صف وباللغة العربية (.).../3/2/1
•ترك �سطر فراغ قبل وبعد كل عنوان �أ�سا�سي �أو جانبي.
•ترك �سطر فراغ بني كل فقرة و�أخرى .
•ا�ستخدام خط حجم ( )18للعناوين الأ�سا�سية ،وخط حجم ( )16للعناوين الفرعية ،وخط حجم ()14
للن�صو�ص �ضمن الن�شرة �أو التقرير ،و�أن يكون نوع اخلط  Arialباللغة العربية ،واخلط Times New
 Romanباللغة الإجنليزية وللأرقام �أي�ض ًا.
•عدم ترك م�سافة قبل الفا�صلة (� )،أو النقطة ( ).ويرتك فراغ واحد بعد الفا�صلة وفراغان بعد النقطة.
•ا�ستخدام مفتاح ال�ضبط  Justifyيف طباعة (الن�شرة  /التقرير الإح�صائي).
•عدم و�ضع خطوط حتت العناوين الفرعية والرئي�سية.
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•عدم الإكثار من الأ�شكال البيانية يف (التقرير /الن�شرة الإح�صائية).
•يف حالة ا�ستخدام الهوام�ش ،تكون �أ�سفل ال�صفحة م�سبوقة بخط طوله � 10سم ويتم ترقيم الهوام�ش على
م�ستوى التقرير ،وتكتب الهوام�ش بخط مائل عادي  10باللغة العربية و  9بالإجنليزية.
 -3.4معايري اجلدول الإح�صائي:
تعد اجلداول الإح�صائية من �أبرز امللخ�صات التي تعر�ض البيانات الإح�صائية ،وتعترب من �أ�شهر طرق الن�شر
والتحليل الإح�صائي ،وميتاز اجلدول الإح�صائي اجليد مبا يلي :
•الب�ساطة والو�ضوح و�سهولة الفهم من قبل م�ستخدمي البيانات.
•التوازن بدرجة معقولة من حيث امل�ساحة ( الطول والعر�ض ).
•ا�ستخدام �شكل موحد يف كتابة عناوين اجلداول وعناوين الأعمدة من حيث �شكل اخلط وحجمه يف التقرير
الواحد.
•ا�ستخدام نوع وحجم خط منا�سب للقراءة ،بح�سب املوا�صفات التي �سرتد الحق ًا.
•االت�ساق يف عناوين اجلداول عند عر�ض معلومات معينة يف �أكرث من جدول.
•مرونة اجلدول بحيث تتيح للم�ستخدم �إمكانية ح�ساب امل�ؤ�شرات على �أكرب قدر ممكن من التف�صيل.
كما �أن للجدول الإح�صائي مكونات �أ�سا�سية ،هي:
-1
-2
-3
-4
-5

العنوان الرئي�سي.
الأعمدة.
اخلاليا.
امل�صادر.
الهوام�ش.

وفيما يلي عر�ض معايري �إعداد اجلدول الإح�صائي لتحقيق املوا�صفات املذكورة �أعاله:
 -1العنوان الرئي�سي للجدول الإح�صائي ،ويعك�س ما يلي:
•رقم اجلدول.
•عنوان اجلدول.
•املنطقة اجلغرافية التي تتعلق بها بيانات اجلدول.
•املتغريات امل�ستخدمة.
•ال�سنة �أو الفرتة الزمنية التي تعود �إليها بيانات اجلدول.
•وحدة القيا�س.
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* طريقة كتابة العنوان الرئي�سي:
باللغة العربية:
•تكتب كلمة جدول ثم يرتك بعدها فراغ واحد.
•يكتب رقم الف�صل ثم رقم اجلدول.
•يكتب العنوان مت�ضمن ًا املتغريات و(ال�سنة  /ال�سنوات) والوحدة القيا�سية امل�ستخدمة.
باللغة االجنليزية:
•تكتب كلمة  Tableثم يرتك بعدها فراغ واحد.
•يكتب رقم الف�صل ثم رقم اجلدول.
•يكتب العنوان مت�ضمن ًا املتغريات و(ال�سنة  /ال�سنوات) والوحدة القيا�سية امل�ستخدمة مع مراعاة و�ضع فا�صلة
بني (ال�سنة  /ال�سنوات) وما قبلها.
•مراعاة �أن تكون بدايات الكلمات الرئي�سية يف العنوان بحروف كبرية .Capital
* موا�صفات العنوان الرئي�سي:
•يكتب عنوان اجلدول عادة �أعلى اجلدول ،وعند كتابته باللغة الإجنليزية ،يجب تطابق العنوان باللغتني
العربية واالجنليزية متام ًا.
•امل�سافة بني العنوانني بالعربية والإجنليزية مفردة.
•�أن يعك�س جميع املتغريات الواردة يف اجلدول.
•يجب تو�سيط العنوان مع ج�سم اجلدول.
•ا�ستخدام نوع اخلط  Arialللعنوان باللغة العربية ،واخلط  Times New Romanللعنوان باللغة
الإجنليزية وللأرقام �أي�ض ًا.
•حجم احلرف للعنوان باللغة العربية  ،bold 10وللعنوان باللغة الإجنليزية .bold 9
•حجم احلرف الذي ي�ستخدم يف كتابة وحدات القيا�س باللغة العربية  ، 9وبالإجنليزية  ، 8وبني قو�سني يف
احلالتني.
•كتابة الوحدة القيا�سية للبيانات يف اجلدول على �أن تكون موحدة.
مالحظة  :ميكن و�ضع وحدة القيا�س يف �سياق العنوان الرئي�سي �أو يف نهايته �أو حتته �أو يف عنوان العمود �أو يف عمود
م�ستقل.
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� -2أعمدة اجلدول الإح�صائي ،وموا�صفاتها كالتايل:
•�أن تكون امل�سميات باللغة العربية هي الأ�سا�س ( على �أي من املحورين ) وترد الرتجمة �أ�سفلها �أو مقابلها �أو
يف �أول عمود من جهة الي�سار ح�سب الإمكان.
•عناوين الأعمدة يف اجلدول تن�سق بحيث تكون يف املنت�صف.
•حجم ونوع العنوان يف العمود  Arial bold 10للن�ص باللغة العربية  ،و Times New Roman bold 9
للن�ص بالإجنليزية ،وميكن �أن يكون �أ�صغر من ذلك يف بع�ض احلاالت وب�صورة تدريجية ح�سب ا�ستيعاب
ر�أ�س العمود.
•حجم ونوع العنوان الفرعي يف العمود Arial bold 9للن�ص باللغة العربية،و Times New Roman bold 8
للن�ص بالإجنليزية  ،وميكن �أن يكون �أ�صغر من ذلك يف بع�ض احلاالت وب�صورة تدريجية ح�سب ا�ستيعاب
ر�أ�س العمود.
•يو�ضع عنوان العمود ب�صورة متقابلة باللغتني ما �أمكن ( �أي يف نف�س ال�سطر ) ،و�إال يو�ضع العنوان بالعربية
�أو ًال ثم بالإجنليزية حتته  ،ويتم تن�سيقها باجتاه الو�سط .centre
 -3خاليا اجلداول الإح�صائية والبيانات فيها ،وموا�صفاتها:
•�أن يحتوي اجلدول على عدد منا�سب من املتغريات ،حتى ت�سهل قراءته وفهمه.
•حجم ونوع البيانات  bold 9للن�ص باللغة العربية ،و  bold 8للن�ص بالإجنليزية ،وميكن �أن يكون �أ�صغر
من ذلك يف بع�ض احلاالت وب�صورة تدريجية ح�سب ا�ستيعاب ر�أ�س العمود.
•ا�ستخدام الأرقام العربية الأ�صيلة ،وا�ستخدام نوع اخلط .Times New Roman
•حجم الأرقام  9عادي.
•املجاميع واملقايي�س الإح�صائية كالن�سب واملعدالت فتكون .bold 9
•يف�ضل ترتيب ال�صفوف والأعمدة يف اجلدول ح�سب املتبع يف الت�صانيف الدولية املعتمدة مما ي�سهل املقارنات،
ومبا يخدم الفكرة املراد تو�ضيحها .فمث ًال ميكن ا�ستخدام الرتتيب الت�صاعدي �أو التنازيل ح�سب الأهمية /
املوقع اجلغرايف  /الرتتيب الزمني وغريها ( ،و�إذا ت�ضمن اجلدول توزيع ًا للإمارات ،فيجب مراعاة ترتيبها
ح�سب املتبع).
•�أن ترد تف�صيالت �أو جزئيات املتغري �أو ًال ،ثم يرد املجموع تالي ًا على �أي من املحورين.
•�إذا وردت ال�سنوات على �أي من املحورين فيجب �أن تكون �سنة البداية هي �سنة الأ�سا�س ،ثم ت�صاعدي ًا بحيث
تكون �أحدث �سنة هي الأخرية من الي�سار.
•�أن تكون التكرارات  -يف الفئة املفتوحة �أو يف بند “ �أخرى “ مث ًال  -قليلة ما �أمكن  ،مقارنة بالتكرارات يف
الفئات التي ت�سبقها.
•تن�سيق الأرقام يجب �أن يكون يف ميني اخللية.
•�أن يكون املجموع الن�سبي م�ساويا � ( 100%إن �أمكن ).
•ترتيب الأرقام با�ستخدام الفوا�صل والنقاط ما �أمكن ،لت�سهيل القراءة.
•�أن تكون احلقول املخ�ص�صة للأرقام كافية.
•يجب �أن تكون الأرقام يف اجلدول دقيقة ،مبعنى:
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داع  ،وال
تقريب الأرقام للرقم الع�شري املنا�سب فال يتم كتابة الأرقام لثالث رقم ع�شري بدون ٍ
يتم �إهمالها يف حالة احلاجة �إليها.
	�إتباع �سيا�سة واحدة يف تقريب �أرقام املقيا�س .ففي حالة التقريب لعدد من الأرقام الع�شرية ف�إنهينبغي كتابتها حتى لو كانت �صفر ًا.
يف بع�ض الأحيان قد يكون من املنا�سب كتابة الأرقام بالآالف �أو املاليني وذلك حني تكون الأرقام
كلها كبرية �أي بالآالف �أو املاليني �أو الباليني وينبغي تو�ضيح ذلك ب�شكل وا�ضح يف تلك احلالة.
•ميكن التمييز بني حمتويات اخلاليا ح�سب احلالة ،وذلك با�ستخدام العالمات التالية وو�ضع �شرح لها �أ�سفل
اجلدول:
 ...اخللية فارغة نتيجة عدم توفر البيانات.
ـ اخللية فارغة نتيجة عدم االنطباق.
* الأرقام يف اخلاليا �أولية.
** الأرقام يف اخلاليا تقريبية.
= الأرقام �أقل من ن�صف وحدة القيا�س .
 -4م�صادر اجلدول الإح�صائي ،وموا�صفاتها:
•تو�ضع حتت اجلدول مبا�شرة ومبحاذاة تامة ( ميني �أو ي�سار ح�سب اللغة ).
•ا�ستخدام حجم  9عادي ونوع اخلط  Arialللن�ص باللغة العربية ،وحجم  8عادي واخلط Times New
 Romanللن�ص باللغة الإجنليزية وللأرقام �أي�ض ًا.
•يو�ضع امل�صدر حتت �آخر �صفحة من اجلدول� ،إذا كان مكون ًا من �أكرث من �صفحة .
 -5هوام�ش اجلدول الإح�صائي:
ت�ستخدم الهوام�ش حينما تكون هناك �ضرورة لتو�ضيح وتف�سري بع�ض امل�صطلحات الواردة يف اجلدول ،وفيما يلي
موا�صفاتها:
•تو�ضع �أ�سفل اجلدول وبعد امل�صدر مبا�شرة.
•ترقم الهوام�ش ت�سل�سلي ًا ،ويكون حجم الرقم  8عادي� ،أما ن�ص الهوام�ش فتكتب مائلة بحيث تكون بخط عادي
 9باللغة العربية و  8بالإجنليزية.
•يتم تف�سري امل�صطلح املكتوب باخت�صار� ،أو مبعادلة ح�سابية ح�سب احلالة.
•ا�ستخدام م�صطلحات موحدة يف جميع اجلداول.
•�أي مالحظة هام�شية خا�صة بجدول معني يجب �أن تظهر على جميع �صفحات ذلك اجلدول.
•�إذا ت�ضمنت مدخالت اجلدول �أية اخت�صارات باللغتني ،فيجب �أن تعاد تلك االخت�صارات بكلماتها كاملة.
•�إذا كان اجلدول يتكون من �أكرث من �صفحة ،تو�ضع كلمة يتبع .../ويقابلها … Cont’d. /ومبحاذاة تامة
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وبحروف مائلة ،بحيث تكون بخط عادي  9باللغة العربية و  8بالإجنليزية ،وتو�ضع قبل رقم اجلدول يف
(ال�صفحة/ال�صفحات) التالية املكملة للجدول.
 -3.5معايري ال�شكل ( الر�سم ) البياين:
تعد الأ�شكال ( الر�سوم ) البيانية من الو�سائل الإي�ضاحية املكملة للجدول الإح�صائي ،لذلك تو�ضع حينما تدعو
ال�ضرورة لذلك مع مراعاة املعايري العامة لل�شكل ،واملتمثلة يف ما يلي:
•عدم الإكثار من �إدخال املتغريات يف ال�شكل الواحد� .إذ ال ي�شرتط �أن ميثل ال�شكل البياين جميع متغريات
اجلدول ،و�إمنا ميكن االكتفاء بعر�ض �أهم متغريين �أو ثالثة مث ًال.
•تنويع الأ�شكال البيانية ما �أمكن مع مراعاة الب�ساطة يف الر�سم.
•اختيار ال�شكل البياين املنا�سب ح�سب نوع البيانات املراد عر�ضها.
•اختيار الأ�شكال ذات البعد الثالثي قد يزيد من جمال التقرير.
•من امل�ستح�سن عدم و�ضع ال�شكل البياين يف ر�أ�س ال�صفحة ،بل �أ�سفل اجلدول �أو على �صفحة م�ستقلة ح�سب
حجمه.
•عدم و�ضع ال�شكل البياين داخل �إطار.
•الدقة يف التعبري عن املتغريات.
•التوازن بني �أطوال الإحداثي ال�سيني وال�صادي و امل�سافات بني النقاط.
•ا�ستيفاء العنوان للزمان واملكان وت�سمية الظاهرة التي تعرب عنها البيانات.
•و�ضع ترقيم لل�شكل البياين.
•و�ضوح وحدة القيا�س لل�شكل البياين.
•عر�ض الأ�شكال البيانية �ضمن ف�صل النتائج ،وعدم عر�ضها م�ستقلة كمرفقات للتقرير.
كما �أن لل�شكل ( الر�سم ) البياين مكونات �أ�سا�سية ،هي:
-1
-2
-3

العنوان.
املدخالت.
املفتاح.
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وفيما يلي نعر�ض معايري �إعداد ال�شكل ( الر�سم ) البياين لتحقيق املوا�صفات املذكورة �أعاله:
 -1موا�صفات عنوان ال�شكل ( الر�سم ) البياين:
* طريقة كتابة عنوان ال�شكل البياين:
باللغة العربية:
•تكتب كلمة �شكل ثم يرتك بعدها فراغ واحد.
•يكتب رقم الف�صل ثم رقم ال�شكل البياين.
•يكتب العنوان مت�ضمن ًا املتغريات و(ال�سنة  /ال�سنوات) والوحدة القيا�سية امل�ستخدمة.
باللغة االجنليزية:
•تكتب كلمة  Figureثم يرتك بعدها فراغ واحد.
•يكتب رقم الف�صل ثم رقم ال�شكل البياين.
•يكتب العنوان مت�ضمن ًا املتغريات و(ال�سنة  /ال�سنوات) والوحدة القيا�سية امل�ستخدمة مع مراعاة و�ضع فا�صلة
بني (ال�سنة  /ال�سنوات) وما قبلها.
•مراعاة �أن تكون بدايات الكلمات الرئي�سية يف العنوان بحروف كبرية .Capital
* موا�صفات عنوان ال�شكل البياين:
•يكتب عنوان ال�شكل عادة �أعاله ،وعند كتابته باللغة الإجنليزية ،يجب تطابق العنوان باللغتني العربية
واالجنليزية متام ًا.
•امل�سافة بني العنوانني بالعربية والإجنليزية مفردة.
•�أن يعك�س جميع املتغريات الواردة يف ال�شكل البياين.
•تو�سيط العنوان مع ج�سم ال�شكل البياين.
•ا�ستخدام نوع اخلط  Arialللعنوان باللغة العربية ،واخلط  Times New Romanللعنوان باللغة
الإجنليزية وللأرقام �أي�ض ًا.
•حجم احلرف للعنوان باللغة العربية  ،bold 10و للعنوان باللغة الإجنليزية .bold 9
•حجم احلرف الذي ي�ستخدم يف كتابة وحدات القيا�س باللغة العربية  ، 9وبالإجنليزية  ، 8وبني قو�سني يف
احلالتني.
•كتابة الوحدة القيا�سية للبيانات يف ال�شكل على �أن تكون موحدة ،وميكن كتابتها يف �سياق العنوان الرئي�سي
�أو يف نهايته �أو حتته.
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 -2موا�صفات مدخالت ال�شكل ( الر�سم ) البياين:
�أ .يف حالة الدوائر املجز�أة:
•متايز الألوان لتو�ضيح املعطيات يف ال�شكل البياين بطريقة ال ت�شو�ش القارئ.
•�أن تظهر الن�سبة املئوية و�إ�شاراتها خارج �إطار الدائرة بحجم حرف  9عادي.
ب .يف حالة الأعمدة واملنحنيات:
•�أن تظهر م�سميات املتغريين املر�سومة على املحورين ب�صورة وا�ضحة ،بحجم حرف  9عادي ،وحجم الرقم
�أقل بدرجة واحدة.
•يف حالة متثيل متغري ال�سنوات ،ال تو�ضع كلمة �سنة (باللغتني) على حمورها.
•تكتب قيمة وحدة القيا�س (على �أي من املحورين) كاملة باللغتني ودون �أقوا�س.
ج .يف حالة اخلرائط:
•تعك�س اخلرائط عادة الر�سوم الت�صويرية �أكرث من غريها من �أنواع الأ�شكال البيانية.
•متايز الألوان واالبتعاد عن تدرج الألوان لئال ت�شو�ش القارئ.
 -3موا�صفات مفتاح ال�شكل البياين:
وهو املتغري الفرعي ملتغري رئي�سي جرى متثيله بياني ًا ،وموا�صفاته كالتايل:
•تو�ضع م�سميات املفتاح عادة يف م�ستطيل �أ�سفل ال�شكل البياين.
•حجم احلرف  9عادي باللغة العربية ،و�أقل بدرجة واحدة للإجنليزية.
 -3.6معايري اخلرب ال�صحفي:
لكي يكون اخلرب ال�صحفي اخلا�ص باملركز الوطني للإح�صاء مكتم ًال ،يجب �أن يعطي �إجابات كاملة على الأ�سئلة
ال�ستة التالية:
•من :ال�شخ�ص املديل باخلرب.
•�أين :املكان الذي �صدر منه اخلرب.
•ماذا :ال�س�ؤال احلدث.
•متى :وقت وقوع احلدث.
•ملاذا :تو�ضيح كيفية وقوع احلدث.
•كيف :تف�صيل مو�سع للمقدمات والنتائج.
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ويتكون اخلرب ال�صحفي من ثالثة �أجزاء رئي�سية:
•املقدمة.
•تفا�صيل اخلرب .
•خلفيات اخلرب.
 -3.7معايري الن�شر الإلكرتوين:
ي�أخذ الن�شر الإلكرتوين عدة �أ�شكال ،من �أهمها:
•الن�شر عرب املوقع الإلكرتوين للمركز الوطني للإح�صاء.
•الن�شر عرب الأقرا�ص املدجمة .CD
•الن�شر عرب الربيد الإلكرتوين.
ومتتاز هذه الطريقة عن غريها من طرق الن�شر مبا يلي:
•تقليل التكاليف.
•اخت�صار الوقت.
•�سرعة التوزيع وات�ساع نطاقه.
•�سهولة معاجلة البيانات الإح�صائية.
•�سهولة التعامل مع البيانات الإح�صائية املن�شورة من قبل امل�ستخدم.
و�إن من �أهم طرق الن�شر الإلكرتوين الن�شر عن طريق املوقع الإلكرتوين للمركز ،ولذا يجب �أن متتاز هذه الطريقة
بال�سهولة والو�ضوح عند ا�ستخدامها .ونعر�ض يف ما يلي �أهم املعايري اخلا�صة بالن�شر على املوقع الإلكرتوين :
•االت�ساق واالن�سجام  :يجب �أن يتحدث املوقع الإلكرتوين للمركز بنف�س مفردات ومفاهيم ولغة امل�ستفيد
التي ي�ألفها ،بد ًال من ا�ستخدام م�صطلحات بعيدة عنه .كما يجب �أن تنظم املعلومات ب�شكل منطقي وطبيعي.
•�سيطرة وحرية امل�ستفيد  :منح امل�ستفيد قد ًرا من التحكم يف املوقع الإلكرتوين عن طريق تقدمي عدد من
اخليارات يف �أ�شكال تقدمي املعلومة  ،مثل �أمر  undoوالذي يق�صد به الرجوع يف الأمر ،و�أمر  redoللعودة
�إلى الأمر مرة �أخرى.
•منع الأخطاء �  :إن �أف�ضل ت�صميمات املواقع ,هي التي متنع حدوث �أخطاء �أو �أي نوع من امل�شكالت خا�صة يف
�أول مكان ي�ستقبل امل�ستفيد ،وهو ال�صفحة الرئي�سية للموقع.
•ال�سهولة والو�ضوح  :ويق�صد بها و�ضع الوظائف واخليارات ب�شكل وا�ضح ومرئي ,كي ال يرهق امل�ستفيد,
وي�ضطره �إلى تذكر مالمح املوقع عند ت�صفحه والتنقل من مكان لآخر ،كما يجب �أن تكون تعليمات ا�ستخدام
املوقع وا�ضحة ومرئية و�سهلة اال�سرتجاع وقت احلاجة �إليها.
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•مرونة وكفاءة اال�ستخدام وتب�سيط خطوات الو�صول �إلى البيانات ب�أ�سرع ما ميكن� ،أي مراعاة م�ستويات
امل�ستفيدين من املوقع �سواء �أكانوا مبتدئني �أم ذوي خربة.
•�أن تكون ر�سائل اخلط�أ يف املوقع الإلكرتوين مفهومة ،وت�شري بدقة �إلى امل�شكلة ومقرتحات التغلب عليها.
•امل�ساعدة والإ�سناد الآيل.
•ا�ستخدام م�ستويات متقدمة من التفا�صيل  :ويعنى بها تنظيم املعلومات يف �شكل هرمي مع مقدمة عامة قبل
اخلو�ض يف التف�صيالت الدقيقة ،وذلك لت�شجيع امل�ستفيد على التعمق �أو متكينه من التوقف عند املعلومة
التي يريدها.
•عدم خداع امل�ستفيدين  :ويعنى بهذه القاعدة مراعاة عدم وجود روابط عمياء� ،أو روابط ملعلومات وهمية
ولي�ست موجودة يف املوقع.
•ا�ستخدام لغة يف الن�شر متكن املت�صفح لأي ملف من فتحه بال�شكل الذي يريد ،مثل Word(:او � Excelأو
غريه).

26

