التعداد السكاني لسنة :2020
ُمهمتنا هي تسجيل تعداد الجميع
بدأ مكتب اإلحصاء األمريكي َمسعاه إلجراء تعداد للسكان والوحدات السكنية ،الذي يلتزم بالقيام به مرة كل عشر سنوات.
ُمهمتنا ببساطة هي تسجيل تعداد الجميع مرة واحدة فقط وفي المكان المناسب .ولكن التوجهات االجتماعية والديموغرافية
والتكنولوجية ت َفرض تحديا ٍ
ت تتعلق بمعرفة أماكن األشخاص وتشجيعهم على المشاركة في هذا التعداد السكاني العشري.
ُكرس الموارد
ونتيجةً لهذا" ،يَصعب تعداد" بعض المجموعات السكانية .ولذلك يُعير مكتب اإلحصاء األمريكي اهتمامه وي ِ ّ
الالزمة من أجل هذه المجموعات التي "يَصعب تعدادها" حتى يضمن تعداد كل السكان بصورةٍ مكتمل ٍة ودقيقة.

ما تعريف مكتب اإلحصاء للسكان الذين "يَصعب تعدادهم"؟

تشمل فئات السكان الذين يَصعب تعدادهم بصف ٍة عامة السكان الذين يَصعب تحديد مواقعهم ،مثل البيوت التي قد ال تظهر في
قائمة عناوين مكتب اإلحصاء .فبعض السكان يَصعب التواصل معهم بسبب كثرة تنقالتهم أو معاناتهم من التشرد أو إقامتهم في
مجتمعات مغلقة.
قد يُطلَق مصطلح السكان الذين يَصعب تعدادهم أيضا ً على هؤالء األشخاص الذين يَصعب إقناعهم بسبب عدم ثقتهم بالحكومة
وبالطريقة التي ستُستخ َدم بها بياناتهم .كذلك قد يَصعب تعدادهم بسبب حواجز اللغة أو ضعف االتصال بشبكة اإلنترنت.
األشخاص الكثيرو التنقل وال ُمتشردون
والمنعزلون بحواجز مادية كالذين
يعيشون في مجتمعات مغلقة
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األشخاص الذين توجد مشكالت تمنعهم
من المشاركة مثل :حواجز اللغة ،وضعف
اإللمام بالقراءة والكتابة ،وعدم توافر
اتصال باإلنترنت
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قد يندرج السكان الذين يَصعب تعدادهم
ت عديدة ،تشمل:
ضمن فئا ٍ
	األطفال الصغار دون ِس ّن الخمس سنوات.
	األشخاص الكثيري التنقل.
	األقليات العرقية واإلثنية.
	غير الناطقين باإلنجليزية.
	األشخاص ذوي الدخل المنخفض.
	األشخاص الذين يُعانون من التشرد.
	المهاجرين غير الشرعيين.
	األشخاص الذين ال يثقون بالحكومة.
	مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي
والمتحولين جنسياً.
	األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية أو
الجسدية.
	األشخاص الذين ال يعيشون في وحدات
سكنية تقليدية.

كيف يَصل مكتب اإلحصاء إلى شرائح الجماهير التي "يَصعب تعدادها"

يَبذل مكتب اإلحصاء األمريكي جهودا ً استثنائية لتسجيل تعداد كل شخص يعيش في البالد مرة ً واحدة ً فقط وفي المكان المناسب ،بما
في ذلك قطاعات السكان التي يَصعب تعدادها.
ومن بعض الطرق التي يستخدمها مكتب اإلحصاء:
•	التحقّق من قوائم العناوين باالستعانة بتكنولوجيا القمر الصناعي وقيام موظفي تسجيل العناوين بالتأ ّكد من العناوين في المجتمعات
على مستوى الدولة.
•	تسليم مواد التعداد السكاني لسنة  2020باليد في أماكن غير مألوفة ،مثل القرى النائية في شمال أالسكا والمناطق المتضررة من
الكوارث الطبيعية مثل إعصار مايكل في فلوريدا.
•	تنفيذ عملية خاصة تستهدف تعداد السكان في "مراكز السكن الجماعي" مثل السكن الجامعي أو دار رعاية المسنين أو القواعد
العسكرية أو السجون.
•	التعاون مع الشركاء المحليين لتحديد المواقع ،مثل أماكن اإليواء وإطعام الفقراء ،حتى يمكن تعداد األشخاص المتشردين على
أفضل وجه.

موارد ذوي االحتياجات الخاصة

لمساعدة األمريكيين ذوي االحتياجات الخاصة ،ستتوافر دالئل لغوية بلغة اإلشارة األمريكية وطريقة برايل وأحرف الطباعة الكبيرة
من خالل  .2020census.govكما ستتضمن "مساعدة استبيان التعداد السكاني" رقما ً هاتفيا ً مخصصا ً لألشخاص الذين يستخدمون
أجهزة اتصاالت للصم وضعاف السمع.

موارد غير الناطقين باإلنجليزية

سيتوافر االستبيان الداخلي ومساعدة استبيان التعداد السكاني بـ  12لغة غير اإلنجليزية ،هي :اإلسبانية والصينية والفيتنامية والكورية
والروسية والعربية والتاغالوغية والبولندية والفرنسية والكريول الهايتية والبرتغالية واليابانية .كما ستتوافر دالئل اللغة والمسارد
وبطاقات التعريف اللغوية بـ  59لغة غير اإلنجليزية .وفضالً عن هذا ،ستتوافر االستبيانات الورقية باإلنجليزية واإلسبانية.
اإلسبانية
الصينية
الفيتنامية
الكورية
الروسية
العربية
التاغالوغية
البولندية
الفرنسية

الكريول الهايتية
البرتغالية
اليابانية
اإليطالية
الفارسية
األلمانية
األرمنية
الهندية
األوكرانية

البنغالية
اليونانية
األمهرية
الصومالية
التايالندية
الغوجاراتية
الخميرية
النيبالية
األردية

الرومانية
التيلوغية
البورمية
البنجابية
الالوية
الهمونغية
األلبانية
التركية
البوسنية

التاميلية
نافاجو
المجرية
العبرية
الماالياالمية
السواحلية
اليديشية
اإلندونيسية
الصربية

التيغرانية
إيلوكانو
الهولندية
الكرواتية
البلغارية
التوي
الليتوانية
اليوروبية
التشيكية

اإليغبو
الماراثية
السنهالية
السلوفاكية
لغة اإلشارة
ألمريكية

كما سيقوم مكتب اإلحصاء األمريكي بتعيين موظفي تسجيل تعداد كي يعملوا في مجتمعاتهم الخاصة حتى يكونوا على دراي ٍة باألحياء التي
يعملون بها ويتحدثون بنفس لغة سكانها.
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