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مقدمة
ُيعّد تحديث النظم اإلحصائية الوطنية وجمع البيانات السكانية الوطنية ودون 
الوطنية، حاجة ماسة لكل من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والمراجعة 

الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية )ICPD( عام 2019. 
إذ دعا استعراض المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى ضرورة تحديث نظم 

جمع البيانات الديموغرافية األساسية، على غرار التعدادات، وإلى »تعزيز 
هذه النظم بالتقنيات المبتكرة لالستفادة من الصور الفضائية، السيما عندما 
تتعرض عملية حفظ أو جمع البيانات التقليدية للخطر«. كما أكد مؤتمر القمة 

العالمي للسكان والتنمية 25 على أهمية جمع البيانات المفّصلة، السيما 
على المستوى دون الوطني، ومواكبة الحلول المبتكرة للبيانات في معالجة 

أوجه عدم المساواة. وبالمثل، دعا األمين العام لألمم المتحدة إلى تقديم 
المساعدة التقنية للمكاتب اإلحصائية الوطنية لتطوير قدراتها على تنفيذ 

جولة عام 2020 لتعدادات السكان والمساكن واعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق 
التنمية المستدامة وبرنامج عام 2030.

وحتى يتسنى تنفيذ دعوة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لتحقيق خطة 
عام 2030، يجب تعزيز نظم البيانات الوطنية وتوطيدها. ويدعم تعداد 

السكان والمساكن نظم البيانات البيئية الوطنية، إذ يوفر معلومات هامة 
تسترشد بها السياسات السكانية، فضاًل عن إنتاج القواسم السكانية الالزمة 

لرصد مؤشرات التنمية المستدامة. ويعّد تعداد السكان والمساكن من 
ضمن أوسع العمليات واألكثر تعقيدًا التي يمكن ألّي دولة القيام بها وقت 

السلم. إذ تتطلب هذه العملّية إعدادًا متكاماًل من حيث الموارد البشرية 
والتكنولوجيات والميزانية واللوجستيات. كما أّن تكنولوجيات السكاني 

تتغير بسرعة، وال سيما التكنولوجيات الجغرافية المكانية بحيث أصبحت 
التكنولوجيات المتاحة في جولة تعدادات عام 2010 قديمة االن، مما 

يستوجب على البلدان اعتماد ُنُهج مبتكرة جديدة.

كما أن استخدام التكنولوجيات الجديدة يتطلب حّيزا زمنّيًا تحضيريًا أكبر لتحديد 
آخر التطورات المنهجية والتكنولوجية واختيار األنسب واختباره. ويجري حاليًا 

استخدام تكنولوجيات المعلومات الجغرافية المكانية في كّل مراحل تعدادات 
السكان والمساكن، بدءًا من تخطيط وتحديث الخرائط الميدانية، إلى عرض 

منتجات التعداد المكانية على الخرائط مرورا بالتعداد الفعلي. بيد أنه مع 
تطور التكنولوجيات بسرعة تحتاج بعض البلدان إلى دعم في مجال تعزيز 
القدرات في مختلف هذه المراحل )التخطيط، التحاليل، الشراءات، اإلدارة 

التشغيلية وما إلى ذلك( لضمان نجاح عملية التعداد ككّل.
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ويشّكل انعدام األمن وعدم االستقرار في منطقة الدول العربية تحديات 
إضافية إزاء التعداد التقليدي للسكان والمساكن، فهما يقّيدان بصرامة 
إمكانية الوصول الفعلي للبيانات المطلوبة. وفي هذه الحاالت، يمكن 

أن يستخدم نهج »التعداد المختلط’« باستخدام البيانات الجغرافية المكانية 
والبيانات الديموغرافية المتاحة لنمذجة تقديرات سكانية في غياب بيانات 

تعداد متكاملة على المستوى الوطني.

وفي هذا اإلطار، أعّد المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لصندوق 
األمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع المعهد العربي للتدريب والبحوث 

اإلحصائية، هذه الوثيقة التوجيهية لمساعدة بلدان المنطقة العربية في 
إدماج المعلومات الجغرافية المكانية في التعداد سواء في الحاالت الطبيعية 

أو الحاالت اإلنسانية، وتعزيز قدراتها على استخدام المعلومات الجغرافية 
المكانية في جولة تعداد عام 2020. ونحن ممتنون للدكتور عمر العريبي، 

الخبير االستشاري الذي وضع هذه الوثيقة التوجيهية، وللمعهد العربي 
للتدريب والبحوث االحصائية ولفريق عمل »السكان والتنمية« بالمكتب 

اإلقليمي للدول العربية التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان، الذي قدم 
مالحظاته القيمة خالل إعداد هذه الوثيقة التوجيهية.

نأمل أن تكون هذه الوثيقة مفيدة لجميع بلدان المنطقة العربية في تنفيذ 
تعدادات جولة عام 2020. ويقف كّل من صندوق األمم المتحدة للسكان 
والمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية على أهبة االستعداد لدعم 

البلدان العربية وتقديم المساعدة التقنية وتنمية القدرات في مجال 
المعلومات الجغرافية المكانية وغيرها من المجاالت التي تستوجب الخبرة 

الالزمة في استيفاء واستخدام البيانات المنتجة من تعدادات السكان 
والمساكن لضمان »عدم تخلف احد عن الركب«.

د. لؤي شبانه
المدير اإلقليمي

المكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة 
صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان 

أ. الهادي السعيدي
المدير العام 

المعهد العربي 
للتدريب والبحوث اإلحصائية
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االختصارات
AITRS      المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية

CAPI        المقابلة بمساعدة االجهزة المحمولة  

CAWI        المقابلة بمساعدة اإلنترنت

EA            منطقة العد

ECA         اللجنة االقتصادية لالمم المتحدة الفريقيا 

ESCWA    اللجنة االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة لغربي آسيا

GIS           نظام المعلومات الجغرافية

GPS          نظام تحديد المواقع العالمي

GNSS       النظام الفضائي العالمي للمالحة

NMA         الوكالة الوطنية للمعلومات الجغرافية المكانية

NSDI        البنية األساسية الوطنية للبيانات المكانية

NSDS       اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصائيات

NSO         مكتب )جهاز( اإلحصاء الوطني

PDA         المساعد الرقمي الشخصي

PII   معلومات تحدد الهوية الشخصية

SDG         أهداف التنمية المستدامة

UNFPA     صندوق األمم المتحدة للسكان

UNSD    شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة

UN-GGIM ادارة األمم المتحدة المعنية بالمعلومات الجغرافية المكانية العالمية

UAV    المركبات الطيارة غير المأهولة
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ملخص تنفيذي
لقد أقرت مختلف المؤسسات الحكومية وكذلك المؤسسات الخاصة بأهمية 
البعد الجغرافي في التعدادات والبيانات اإلحصائية عامة والدور الهام الذي 

تؤّديه في التنمية االقتصادية واالجتماعية. إن معرفة مكان الناس واألشياء، 
وماهيتها، وعالقتها ببعضها، يعد أمرًا ضروريًا التخاذ القرارات القائمة على 

األدلة. وتدرك هذه المؤسسات على وجه الخصوص أن من شأن تكامل البيانات 
اإلحصائية والجغرافية المكانية أن يكون مفيدًا لها ولبلدانها، من حيث خفض 

التكلفة والوقت الالزمين لجمع بيانات التعداد، فضال عن توفير بيانات ذات دّقة 
وجودة عالية وتيسير معالجتها وإيصالها ونشرها، األمر الذي يزيد من العائد من 

االستثمار في جمع البيانات ونشرها إلى حد كبير.

بالنسبة للعديد من مكاتب اإلحصاء الوطنية في البلدان النامية وفي البلدان 
التي تشهد صراعات، بما في ذلك المنطقة العربية، فإن التحديات والعوائق 

التي تعترض استخدام األساليب والتقنيات المبتكرة، بما في ذلك نظم 
المعلومات الجغرافية وصور األقمار الصناعية وغيرها من التقنيات الجغرافية 
المكانية، ليست تقنية فحسب، بل غالًبا مؤسسية وتنظيمية. وبالتالي، فإن 

تعاون الجهات المسؤولة عن قطاع التكنولوجيات الجغرافية وقطاع اإلحصاءات 
مطلوب بشكل خاص لتبني وتنفيذ معايير مشتركة تدعم أسس قابلية التبادل 

وتقاسم البيانات ومشاركتها، وفي نهاية المطاف بناء وتطوير البنى األساسية 
للمعلومات اإلحصائية الجغرافية المكانية.

وتوصي هذه الوثيقة التوجيهية باتخاذ إجراءات في المجاالت اآلتية: 
إنشاء وتطوير نظام المعلومات الجغرافية وقاعدة البيانات الجغرافية الخاصة  	·

بالتعداد في المكاتب الوطنية لإلحصاء، مع العلم أّن تطويرهما يعد أمرًا 
أساسيًا لتعزيز التعداد الرقمي باستعمال التكنولوجيات الجغرافية، وتنويع 

وسائل نشر بيانات التعداد باستعمال الخرائط المستندة إلى شبكة اإلنترنت، 
والتطبيقات والخدمات السحابية، وتكنولوجيا الهاتف المحمول للوصول إلى 

جمهور أوسع من أجل تحسين نشر منتجات التعدادات واألعمال اإلحصائية 
بشكل عام. 
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				·	الحصول على بيانات رصد األرض واستخدامها، ألنها تشكل مصادر إضافية 
للبيانات المتعلقة باألنشطة اإلحصائية والتعدادات بالخصوص وكذلك لتنفيذ 

ورصد أهداف التنمية المستدامة. ومن المعروف أن استخدام هذه النظم 
مع نظام تحديد المواقع الجغرافية العالمي ونظام المعلومات الجغرافية أمر 
حاسم بالنسبة للتقديرات السكانية )التعداد المختلط( خاصة في البلدان التي 

تعاني أوضاعًا إنسانية.

نظرًا إلى الكلفة المرتفعة للصور العالية الدقة الملتَقَطة عبر األقمار الصناعية  	·
والصور الجوية والنظام العالمي لتحديد المواقع واألجهزة المحمولة ينبغي 
وضع آليات تحد من تكاليفها، مثل اقتناء الصور الفضائية جماعيًا أو اقتراض 

األجهزة المحمولة باليد.

بناء وتطوير إطار وطني للمعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية لتيسير  	·
اتساق ُنُهج اإلنتاج والتكامل بين البيانات الجغرافية والبيانات اإلحصائية. كما 

يتوجب على صندوق األمم المتحدة للسكان واللجنة االقتصادية واالجتماعية 
لغرب آسيا والمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية االستمرار في دعم 

البلدان العربية في بناء وتطوير هياكلها األساسية للمعلومات اإلحصائية 
والجغرافية المكانية لجولة تعدادات عام 2020 كذلك ودعمها في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وضع وتعزيز الترتيبات المؤسسية على الصعيد الوطني لتطبيق المبدأ  	·

االساسي القائل بضرورة جمع المعلومات الجغرافية المكانية مرة واحدة 
وتقاسمها مع الجميع، وينبغي على األجهزة اإلحصائية الوطنية أن تبرم 

شراكات واتفاقات وآليات لتبادل البيانات مع الهيئة الوطنية المسؤولة عن 
رسم الخرائط وغيرها.

·  بناء وتعزيز القدرات التقنية والبشرية الالزمة لدعم واستدامة برنامج التعداد 
القائم على نظم المعلومات الجغرافية؛ بما في ذلك ضمان التدريب المستمر 

لموظفي رسم خرائط التعداد إلبقائهم على اطالع ودراية بالتطورات 
التكنولوجية، وتقديم الحوافز لهم بغية اإلبقاء عليهم بمكتب اإلحصاء.

استكشاف	آليات	أخرى	لدعم	القدرات	من	خالل	التبادل	الثنائي	بين	البلدان،	 	·
والتعاون	بين	بلدان	الجنوب	والتعاون	الثالثي،	والقيام	بالزيارات	الدراسية	لتعزيز	
تبادل	الخبرات	والممارسات	الوطنية،	إلى	جانب	تنظيم	دورات	تدريبية	إقليمية	

منسقة	وبناء	شبكات	اتصال	بين	البلدان.
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1. تمهيد

1.1 الخلفية
تعد تعدادات السكان والمساكن المصدر الرئيس للبيانات المتعلقة بصياغة 

السياسات ووضع البرامج واتخاذ القرارات القائمة على األدلة. ومن المرجح أن 
تستمّر هذه العملية، ال سيما في معظم البلدان النامية، بما في ذلك في 

المنطقة العربية كأهم مصدر للبيانات المتعلقة بحجم السكان وتوزيعهم المكاني 
وما يتصل بهم من خصائص إذ تقوم بيانات تعدادات السكان والمساكن التي 
تم جمعها، ونشرها وتحليلها، بدور محوري في النظم الوطنية لإلحصاءات في 
المستقبل المنظور. وتتولى المكاتب اإلحصائية الوطنية عموما »جمع ومعالجة 

ونشر البيانات الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية1« من خالل تعدادات 
السكان والمساكن، والمسوحات االستقصائية، والسجالت وغيرها من قواعد 

البيانات اإلدارية، لتوفير النتائج الرئيسية للنظام االحصائي الوطني. غير أن بعض 
المكاتب اإلحصائية الوطنية في بعض البلدان تفتقر إلى القدرات الالزمة لتوفير هذه 

اإلحصاءات الرسمية؛ وحتى عندما تتوفر االحصاءات، فإنها ال تفي بالغرض إاّل لدى 
عدد محدود من المستخدمين، هم اساسا الوكاالت الحكومية وبعض الهيئات غير 

الحكومية األخرى، وهو ما يعّبر عنه بــ »فجوة البيانات«، من حيث توافرها أو إمكانية 
الوصول إليها أو حّتى تبادلها.

وفي عصر ثورة البيانات، مع مظاهرها الناشئة من بيانات ضخمة وبيانات مفتوحة، 
أصبحت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وجولة التعدادات لعام 2020 2 المحركين 
الرئيسين وراء زيادة الطلب على إنتاج البيانات واستخدامها، بما في ذلك المعلومات 

الجغرافية المكانية. ويوصي جدول أعمال خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأن 
تتبع الدول األعضاء ُنُهجًا جديدة لحيازة البيانات وإدماجها لتوفير بيانات موثوقة، في 
الوقت المناسب، متيسرة، قابلة لالستخدام، مفّصلة، وضرورية لتحديد األولويات، 

ووضع االختيارات المستنيرة، وتنفيذ سياسات أفضل للتنمية المستدامة، حتى 
يتسنى«ضمان عدم ترك أّي أحد خلف الركب3«. عالوة على ذلك، تدعو خطة التنمية 

المستدامة لعام 2030، لمعالجة الطلب المتزايد على المعلومات على مستوى 
المناطق الجغرافية الصغيرة لرصد األهداف والمؤشرات اإلنمائية على المستوى 

اإلحصاءات   تحديث   :2020 لعام  التعدادات  وجولة  الجغرافية  المعلومات  "نظم  كتاب  انظر   -1
,Esri Press 2019"الرسمية

    /https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/censusdates 2-  انظر الرابط

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 3-  انظر الرابط
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المحلي والتجمعات السكنية إلى »اعتماد المعلومات الجغرافية المكانية وبيانات رصد 
األرض كطرق رئيسة لرصد التقدم المحرز وإعالم الناس بهذه السياسات اإلنمائية 

العالمية4«.

ونظرًا لثورة البيانات وظهور تكنولوجيات مبتكرة وتمكينية، أصبحت البيانات الجغرافية 
المكانية من مصادر مختلفة متاحة بشكل متزايد، بتكلفة أقل، بجودة أحسن، وسهلة 

الوصول من طرف مختلف المستعملين. وعالوة على ذلك، أدت زيادة القدرة 
الحاسوبية إلى زيادة توافر المعلومات والمنتجات والتحاليل الجغرافية المكانية، 

ولتزايد استخدام أدوات نظم المعلومات الجغرافية في التحليل المكاني ومن أهم 
تكنولوجيات المعلومات الجغرافية المكانية تلك التي تستند أساسا إلى نظم إدارة 

قواعد البيانات، وتيّسر تجميع البيانات الجغرافية المكانية من مصادر متنوعة، لتطلق 
العنان لقدرتها المجمعة في التحليل ودعم القرار5. 

ومع انتشار التكنولوجيات المتنقلة واألجهزة اإللكترونية اليدوية المجهزة بنظام تحديد 
المواقع العالمي )GPS(6 وتهيئة الصور الفضائية واستخدام التكنولوجيات الجغرافية 
المكانية، فضال عن انتشار األدوات الجغرافية المتاحة على شبكة اإلنترنت العالمية 

والمصادر الجماعية، حدث تحول في أساليب جمع بيانات التعدادات من الطريقة 
التقليدية المستندة على البيانات الورقية إلى التكنولوجيات الحديثة والُنُهج الرقمية. 

واعترافًا بأهمية المعلومات الجغرافية المكانية، أوصت األمم المتحدة بضرورة 
مواكبة البلدان للتقدم التكنولوجي المحرز، منذ جولة التعدادات السابقة، وخاصة في 

مجال نظم المعلومات الجغرافية والنظام العالمي لتحديد المواقع. كما أكدت على 
تبّني القرار اإلستراتيجي7 الرامي إلى اعتماد نظام المعلومات الجغرافية في جولة 

التعدادات لعام 2020 بصفة متكاملة. ومن ثم، أصبح دمج المعلومات الجغرافية 
المكانية والمعلومات اإلحصائية وسيلة هامة إلطالق رؤى جديدة لم تكن لتتحقق 

من خالل النظر في البيانات االجتماعية واالقتصادية بمعزل عن البيانات الجغرافية 
المكانية. ويتطلب ذلك وضع إطار إحصائي مكاني وطني يأخذ بعين االعتبار 

اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات والبنية الوطنية األساسية للبيانات المكانية، 
وفقا لما يجري تطويره على الصعيد العالمي.

4- نفس الشيئ

5- انظر كتاب "نظم المعلومات الجغرافية وجولة التعدادات لعام 2020: تحديث اإلحصاءات 

6- بنظام تحديد المواقع العالمي )GPS( هو أحد مكونات النظم العالمية للمالحة الفضائية 
)GNSS( واألكثر استخدامًا في العالم.

7- انظر "توصيات األمم المتحدة - المرجعية 3"،2017 , نشريات األمم المتحدة، نيويورك، على 
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67Rev3en.pdf الرابط

4



 2.1  األهداف

يقوم كّل من صندوق األمم المتحدة للسكان والمعهد العربي للتدريب والبحوث 
واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا بعقد ورش عمل مشتركة تهدف إلى 

متابعة التقدم المحرز من طرف الدول العربية األعضاء في تطوير نظمها اإلحصائية 
, وتزويدها بالنصائح التقنية بشأن التكنولوجيات المبتكرة والمستخدمة في دعم 

األنشطة اإلحصائية، وال سيما بشأن االستخدام االستراتيجي لتكنولوجيات 
المعلومات الجغرافية المكانية دعما للتعدادات؛ ودعوتها العتمادها وتنفيذها وفقا 

لتوصيات األمم المتحدة، مع مراعاة الظروف الوطنية لبلدان  المنطقة العربية.

والهدف الرئيس من هذه الورش هو مساعدة الدول األعضاء على استخدام 
التكنولوجيات المالئمة وتطوير وتعزيز قدراتها لتحسين نوعية بياناتها اإلحصائية 

وإمكانية الوصول اليها لدعم اتخاذ القرارات القائمة على األدلة وتنفيذ التنمية 
المستدامة. 

3.1 مبــادئ اإلطــار العالمـــي للمعلومـــات اإلحصـــائية 
والجغرافيــة المكــانية

 يتزايد االعتراف بأن بناء بنية أساسية إحصائية وجغرافية مكانية أداة تمّكن من تيسير 
تبادل البيانات وتحسين توافر المعلومات الوطنية وفي الوقت المناسب، دعما التخاذ 

القرارات القائمة على األدلة والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، فإن الحاجة إلى 
إطار شامل لإلحصاءات والبيانات الجغرافية المكانية، كجزء من هيكل عام للمعلومات 

على الصعيدين الوطني والعالمي، أمر يحظى باعتراف المجتمعين اإلحصائي 
والجغرافي المكاني على حد سواء. إذ أجمعوا على تحّسن دّقة اإلحصاءات الرسمية 
وتعدادات السكان والمساكن، قياس ومتابعة أهداف التنمية المستدامة بوجه خاص 
عندما يتّم دمج المعلومات اإلحصائية والمعلومات الجغرافية المكانية على مستوى 

إطار إحصائي ومكاني شامل. وفي هذا السياق، أنشأت اللجنة اإلحصائية لألمم 
المتحدة ولجنة خبراء األمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية 

العالمية فريق خبراء معنّيا بتكامل المعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية، وُمكلّفا 
بوضع إطار عالمي للمعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية وتعزيز تنفيذه لتحقيق 
التكامل بين المعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية، ال سيما فيما يتعّلق بجدول 
أعمال أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 )انظر الشكل 1 أدناه(.  وكذلك تعترف 

اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة في أوروبا وأفريقيا واألميريكيتين والدول 
العربية بأهمية تحقيق التكامل بين المعلومات اإلحصائية والمعلومات الجغرافية 
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المكانية التي تعّدها من المجاالت الرئيسة ذات األولوية. وسيتّم تناول مبادئ اإلطار 
العالمي للمعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية في األقسام التالية.

)GSGF( الشكل1: اإلطار العالمي للمعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية

ُيحّدد كل مبدأ من المبادئ الرفيعة المستوى الواردة في اإلطار العالمي للمعلومات 
اإلحصائية والجغرافية المكانية مجموعة من األهداف والغايات، إذ تدعمها المعايير 
والممارسات الفضلى الدولية واإلقليمية والمحلية. لقد اعتمدت اللجنة اإلحصائية 

لألمم المتحدة ولجنة خبراء األمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية 
العالمية في دورتها السادسة في عام 2016 المبادئ الخمسة التالية:

يمكن 
 الوصول اليها

 وقابلة لالستخدام

وضع معاير للتشغيل البيني 
للبيانات االحصائية  والجغرافية 

المكانية

وجود مالمح جغرافية مشتركة من اجل نشر 
االحصاءات

قيام وحدة الترميز الجغرافي بتسجيل البيانات في بيئة 
مواتية الدارة البيانات

استخدام البنى االساسية الجغرافية المكانية والترميز الجغرافي
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المبدأ 1: استخدام البنى األساسية الجغرافية المكانية  
والترميز الجغرافي )NSDI( التكامل السلس(:

يتعلق هذا المبدأ االساسي باستخدام بنية أساسية للبيانات الجغرافية 
والمكانية على ادنى مستوى جغرافي ممكن. 

المبدأ 2: الترميز الجغرافي لسجل وحدة البيانات في بيئة  
مواتية إلدارة البيانات )معرفات فريدة(:

يوصي هذا المبدأ بأن يتم الربط بين الترميز الجغرافي لكل وحدات 
السجالت اإلحصائية بموقع مكاني في بيئة آمنة إلدارة البيانات وذلك 
لضمان الوصول إلى جميع البيانات اإلحصائية المسنودة مكانيا بصفة 
مستمرة من ناحية والسماح باالستخدام المرن لسجالت الوحدات التي 
تّم ترميزها جغرافًيا في التحليل والتصور المستقبليين من ناحية أخرى 

)على سبيل المثال، تجميع البيانات على مستوى وحدات جغرافية أكبر، أو 
إدخال تغييرات مستقبلية على المناطق الجغرافية(.

المبدأ 3: مالمح جغرافية مشتركة لنشر اإلحصاءات 
)مخرجات جغرافية(:

يركز هذا المبدأ على إجراء مقارنات بين البيانات المختلفة المصادر؛ 
األمر الذي يتطلب استخدام مناطق جغرافية مشتركة لعرض المعلومات 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية واإلبالغ عنها وكذلك تحليلها.

المبدأ 4: وضع معايير للتشغيل البيني للبيانات والبيانات 
الفوقّية )المعايير التقنية، وتقاسم البيانات(:
يركز هذا المبدأ على فوائد تشغيل اكبر بين معايير البيانات الفوقية 

والبيانات الجغرافية المكانية انطالقا من مرحلة وضع تصانيف البيانات 
إلى مرحلة تبادلها.

المبدأ 5: إحصاءات قابلة لالستخدام ويمكن الوصول 
إليها مكانيا )تحليل، التأثير على السياسات(:

يتعّلق هذا المبدأ بالحاجة الى او حيث يتطلب ذلك وضع السياسات 
والمعايير والخطوط التوجيهية التي تدعم االطالق والوصول والتحليل 

والنشر المرئي للمعلومات المسندة جغرافيا ومكانيا.
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تسلط هذه الوثيقة التوجيهية الضوء على الفجوات في مجال استخدام نظم 
المعلومات الجغرافية ومنهجيات التكنولوجيات الجغرافية المكانية لدعم أنشطة 

التعدادات في المنطقة العربية، كما تبرز المبادئ التوجيهية العملية لحّل هذه 
اإلشكاليات. وُتبين االجزاء اآلتية الخطوط التوجيهية واإلجراءات العملية والترتيبات 

المؤسسية الستخدام نظم المعلومات الجغرافية وغيرها من تكنولوجيات المعلومات 
الجغرافية المكانية في جميع مراحل التعدادات، وأفضل الممارسات في هذه 

المجاالت، السيما فيما يخّص دمج المعلومات اإلحصائية والجغرافية. وتقترح الوثيقة 
أيضا مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساعد على التصدي للتحديات التي 

تواجهها المكاتب اإلحصائية الوطنية في المنطقة العربية، بما في ذلك تعزيز ودعم 
المعلومات الجغرافية المكانية للتعدادات واألنشطة اإلحصائية.

 2. المنهجية 
تستند هذه الوثيقة التوجيهية إلى التوصيات الدولية وأفضل الممارسات في مجال 

نظم المعلومات الجغرافية والمعلومات الجغرافية المكانية. إذ تعتمد بشكل كبير على 
كتاب »نظم المعلومات الجغرافية وجولة التعدادات لعام 2020: تحديث اإلحصاءات 

الرسمية«8، وعلى الوثيقة التوجيهية لإلسكوا،“»آفاق التكنولوجيا واالبتكار في 
اإلحصاءات الرسمية«9. التي توسع الخيارات المنهجية والفنية الداعمة النشطة 

التعداد مع توجيهات لالجهزة االحصائية في الدول العربية لتسمح لها باختيار الحلول 
المناسبة.مع مراعاة ظروفها الوطنية والمحلية.

عالوة على ذلك، لوضع هذه الوثيقة ُأخذ في االعتبار نتائج استبيان اإلسكوا حول 
»تجارب وممارسات البلدان العربية في استخدام منهجيات تكنولوجيا الجغرافيا 

المكانية ونظم المعلومات الجغرافية، ونشر البيانات اإلحصائية«10 الذي أرسل إلى 
جميع البلدان العربية في 2018. والذي مّكن من تحديد التكنولوجيات ذات األولوية 

في المنطقة العربية والفجوات الموجودة في هذه التقنيات، على أساس ردود 16 
منظمة وطنية مسؤولة عن إنتاج اإلحصاءات الرسمية في المنطقة العربية. 

واسترشدت هذه الوثيقة التوجيهية أيضًا بمناقشة أجراها المشاركون خالل ورشة 

https://esripress.esri.com/display/index.cfm?fuseaction=display&web- :8- متوفرة على الرابط
siteID=359&moduleID=0#:~:text=GIS%20and%20the%202020%20Census%3A%20Modernizing%20

Official%20Statistics%20provides%20statistical,the%20stages%20of%20a%20census

9-  تم نشر بعض المواد التي تم تجميعها في هذه الوثيقة التوجيهية في المصادر المذكورة 
سابًقا، وكذلك في أوراق حديثة أخرى حول نفس الموضوع. تم تأليف كل هذه الوثائق أو 

المشاركة في تأليفها من قبل الخبير. انظر المراجع.

https://www.:10- الوثيقة »آفاق التكنولوجيا واإلبتكار في اإلحصاءات الرسمية« على الرابط
unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/prospects_of_innovation_and_technolo-

gy_in_official_statistics_1.pdf
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عمل إقليمية حول استعماالت نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيات الجغرافيا 
المكانية في التعدادات نّظمها كّل من صندوق األمم المتحدة للسكان بالتعاون 

مع المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية واللجنة االقتصادية واالجتماعية 
لغربي آسيا في تموز / يوليو 2020. إذ أعانت ورشة العمل، استنادا إلى نتائج 

مسح اإلسكوا، على تقييم تجارب وممارسات دول المنطقة العربية في استخدام 
تكنولوجيات المعلومات الجغرافية المكانية لدعم التعداد السكاني، وتحديد اإلحتياجات 

والفرص والفجوات لتوجيه برامج بناء القدرات والمساعدة التقنية التي يمكن أن 
يقدمها صندوق األمم المتحدة للسكان واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 
والمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية وغيرهم، مما ساعد في صياغة هذه 

الوثيقة التوجيهية.

 3. تحديد الفجوات في تكنولوجيات المعلومات الجغرافية 
المكانية/ نظم المعلومات الجغرافية لدعم التعداد في 

المنطقة العربية
يقدم هذا القسم لمحة عامة عن التكنولوجيات الناشئة التي تدعم المكاتب اإلحصائية 

الوطنية في جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها ونشرها، مع التركيز على الفجوات 

التي تم تحديدها والتي يجب معالجتها في المنطقة العربية، بما في ذلك البلدان 

التي تعاني ظروفًا إنسانية.

1.3 إنشاء بنى أساسية إحصائية وجغرافية مكانية
تشير نتائج المسح الذي أجرته اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا أن عددًا 

كبيرًا من البلدان في المنطقة يكافح من أجل بناء هياكله األساسية الجغرافية المكانية 
لدعم التعدادات السكانية واألنشطة اإلحصائية عامة. فعلى سبيل المثال، وردًا 

على السؤال، »هل يمكنكم وصف اإلطار الجغرافي المكاني الذي تستخدمونه في 
أنشطة المكتب؟« لم يفد سوى بلدين فقط بأّن لديهما إطارًا وطنيًا للمعلومات 

اإلحصائية والجغرافية المكانية وفقًا لإلطار اإلحصائي العالمي لألمم المتحدة )انظر 
الجدول 1 أدناه(. ومن الجدير بالذكر أن الجدول 1 يتضمن تحلياًل لمكونات البنى 
األساسية للمعلومات الجغرافية المكانية )الطبقات األساسية، WGS84، صور 

األقمار الصناعية والصور الجوية،...(، والتي تعد في صميم المبدأ األول لإلطار 
العالمي للمعلومات اإلحصائية والجغرافّية المكانّية GSGF )انظر الشكل 1(. 

في حين أن هناك العديد من مكاتب اإلحصاء الوطنية التي بدأت بالفعل في 
التحول، أو تخطط لتحويل نظمها اإلحصائية بإنشاء بنى أساسية إحصائية وجغرافية 
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مكانية من أجل تحديث نظمها اإلحصائية، فإن بعض البلدان العربية ال تزال تكافح 
من أجل تجاوز مجرد استخدام نظم المعلومات الجغرافية في عمليات التعداد، ودمج 

المعلومات اإلحصائية والمعلومات الجغرافية المكانية. 

عالوة على ذلك، يوجد نقص في الوعي بأن عمليات رصد األرض والبيانات 
الجغرافية المكانية والمعلومات الجغرافية المكانية لها دور حاسم في التخطيط ورصد 

التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة11. وهناك دول عربية قليلة 
طورت أو تطور حاليًا اطارًا احصائيًا – جغرافيًا مكانيًا وفق توجيهات ومبادئ االطار 

العالمي للمعلومات اإلحصائية والجغرافية – المكانية الذي تم اقراره عالميا.

الجدول رقم 1: االجابات عن  السؤال: هل يمكنكم وصف اإلطار الوطني للمعلومات 
اإلحصائية والجغرافّية المكانّية الذي تستخدمونه في بلدكم؟12

عدد البلدانحالة اإلطار الجغرافي المكاني

15عدد البلدان التي لديها إطار للمعلومات الجغرافية المكانية

عدد البلدان التي يتوافق إطارها الوطني للمعلومات اإلحصائية 
المكانية مع اإلطار العالمي للمعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية

مستوى الطبقات في اإلطار الوطني للمعلومات الجغرافي 
المكاني:

الحدود اإلدارية/ المساحات المائية/ الطرقات البلوكات/ المنشأت/  .1
المساحات

الحدود اإلدارية / المساحات المائية / الطرقات / المنشأت /    .2
لمناطق الحضرية / التجمعات العشوائية / المستوطنات الريفية

الحدود اإلدارية / التجمعات السكنية / المناطق السكنية  الحضرية   .3
والمأهولة / الطرقات / البلوكات / المباني / عالمات األراضي / 

المنشأت الصناعية / المزارع
معطيات غير متاحة  .4

WGS84 3 صور كطبقة أساسية إلطار المعلومات الجغرافية المكانية

1بلدان بدون إطار للمعلومات الجغرافّية المكانّية

16مجموع البلدان

11- انظر »اإلطار العالمي للمعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية، 2019« على الرابط: 
https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/documents/The_GSGF.pdf

https://www.unescwa.org/ :12-»آفاق التكنولوجيا واإلبتكار في اإلحصاءات الرسمية« على الرابط
sites/www.unescwa.org/files/events/files/prospects_of_innovation_and_technology_in_official_sta-

tistics_1.pdf
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2.3 استخدام الصور الفضائية / بيانات رصد األرض
تعد الصور الفضائية عامًة بمثابة إحدى الطبقات األساسية الالزمة ألي بنى أساسية 

وطنية للبيانات المكانية )NSDI(، غير أن المسح الذي أجرته اإلسكوا أظهر أن ثالثة 
بلدان فقط من مجموع 16 بلدًا ذكرت الصور كطبقة أساسية من طبقات إطارها 
الجغرافي المكاني، مما يثبت أن استخدام الصور الفضائية ال يزال يشكل تحديًا 

للعديد من البلدان العربية )انظر الشكل 2 أدناه(. 

ومنذ ظهور صور األقمار الصناعية ذات الدقة المكانية العالية )1 متر أو أقل( حدثت 
ثورة في رسم الخرائط، وأصبح من السهل على المستخدمين اليوم الوصول إلى 

بيانات رصد األرض التي كانت مكلفة ومحدودة في الماضي. والواقع أن استخدام 
الصور الفضائية الحديثة والعالية الدقة يمكن أن يوفر ساعات طويلة من العمل 

الميداني الباهظ الكلفة  ويركز االهتمام على المناطق الحرجة. إذ للصور الفضائية 
ميزة هي تغطية مناطق واسعة، السيما األماكن البعيدة  أو التي يتعذر الوصول 

إليها، وهذا مفيد بصورة كبيرة لمناطق النزاع )انظر المزيد من التفاصيل في القسم 
 )resolution( وُتوفر الصور الفضائية العالية االستبانة .)»الخاص بـــ«التعداد المختلط

مستوى من التفصيل الجغرافي يماثل تقريبًا الصور الفضائية المتعامدة 
)Orthophoto( التي يتّم إنشاؤها من الصور الجوية، وهي كافية لتحديد وحدات 

المباني ومناطق العد، شريطة وجود تقديرات سكانية للمناطق قيد النظر.

كما تزايد االعتراف بأّن الصور تعد مصدرا هاما للبيانات في رسم الخرائط التقليدية؛ 
وفي بعض األحيان تكون المصدر الوحيد والمجدي، ال سيما في البلدان التي تعاني 

أوضاعًا إنسانيًة، أو في سياق تنفيذ وتقييم ورصد أهداف التنمية المستدامة. وعلى 
سبيل المثال، بالنسبة لمؤشر التنمية المستدامة 15.1.1: نسبة مساحة الغابات من 
إجمالي مساحة اليابسة‹، ُتستخدم البيانات الجغرافية المكانية مباشرة في إحتساب 

هذا المؤشر، بل ُتعد بيانات رصد األرض المصدر الوحيد لقياس المؤشر 15.1.1 
على الصعيد العالمي، وعلى األرجح كذلك على الصعيد الوطني. وبما أن عمليات 

رصد األرض تعد مصدرًا فريدًا للبيانات الجغرافية المكانية الحينية الدقيقة والشاملة، 
فإن عدم استخدامه من طرف العديد من البلدان العربية يشكل فجوة يجب التغلب 

عليها، فهناك مناطق صحراوية ومناطق نائية، يتعذر الوصول إليها من خالل العمل 
الميداني التقليدي في جمع البيانات.
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الشكل 2: عدد البلدان التي تستخدم الصور كطبقة أساسية في إطارها الوطني 
للمعلومات الجغرافية المكانية )كما في التقرير الوارد في الجدول 1(

3.3 جمع البيانات المستندة إلى اإلحداثيات
بّين المسح الذي أجرته اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا أن ثالثة بلدان عربية 
فقط تستخدم الترميز الجغرافي لمناطق العد على مستوى اإلحداثيات، مما يكشف 
عن فجوة أخرى يتعين معالجتها )أنظر الجدول 2 أدناه(. إن جمع البيانات على مستوى 

اإلحداثيات يعتبر نهجًا ناشئُا يمّكن من التقاط إحداثيات البيانات اإلحصائية بصورة 
مباشرة، وبأعلى درجة من الدقة المكانية من خالل استخدام نظام تحديد المواقع )خط 

العرض وخط الطول لمعالم نقطة ما مثل المساكن، وقطع األراضي، والمباني، 
أو غير ذلك من المعالم الهامة(. وهذا يعني أن مواقع المباني أو المساكن محددة 
باستخدام معرفات فريدة وإحداثيات جغرافية، تمّكن من إتاحة الموقع الصحيح لكل 
وحدة إحصائية. كما أن اعتماد محددات فريدة على مستوى اإلحداثيات )مثل مراكز 

ثقل وعناوين المباني( واحدلثيات الخرائط للمباني والعناوين يمكن أن يمهد الطريق 
ألغراض التنمية المحلية لضبط حدود الوحدات السكانية ذات المساحة المكانية 

الصغيرة على غرار البلدّيات أو القرى.
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ِذد ا٤ت٥ذا٫ ا٤ذٍ دعذخذ٧ ا٤فىس ٠ىتٝح ؤظاظٌح ٍ٘ بواسها ا٤ىو٭ٍ ٥ّ٩٥٤ى٨اخ  :2الشول 

 (1 ا٤ظٕشاٌ٘ح ا١٩٤ا٬ٌح )٩٠ا ٍ٘ ا٤ذٝشًش ا٤ىاسد ٍ٘ ا٤ظذو٣

 اإلػداسٌاخطهع التٌاياخ الهظذًدج إلى  3.3
  ٌ ٤ٕشب آظٌا ؤ٫ سالسح ة٥ذا٫ ِشةٌح ٘ٝي دعذخذ٧  ٌحطذ٩اِواال ًحٜذفاداالا٥٤ظ٭ح  دهي ؤطشا٤ز ا٩٤عؽٮ ة

ؤخشي ًذٌّٮ ٨ّا٤ظذها  ٘ظىج، ٩٨ا ١ًؽٚ ِٮ اإلػذاسٌاخ٥ِى ٨عذىي  ا٤ّذا٤ذش٨ٌض ا٤ظٕشاٍ٘ ٩٤٭اوٞ 

ٮ ٨ٮ ا٤ذٝاه ١٩ً   ا  ٬اؼج اا ٬هظًّذتش ٥ِى ٨عذىي اإلػذاسٌاخ ب٫ ط٩ْ ا٤تٌا٬اخ د٬اٯ(. ؤ ٬2ٍش ا٤ظذو٣ ؤ)

 اظذخذا٨٧ٮ خال٣  إ٥ِى دسطح ٨ٮ ا٤ذٜح ا١٩٤ا٬ٌحةفىسج ٨تاؼشج، وةبػذاسٌاخ ا٤تٌا٬اخ اإلػفاثٌح 

٩٤ّا٤٪ ٬ٝىح ٨ا ٨ش٦ ا٩٤عا٠ٮ، وٜىْ األسالٍ،  ٬ٍا٧ دؼذًذ ا٩٤ىاْٜ )خي ا٤ّشك وخي ا٤ىى٣

وهزا ًّ٭ٍ ؤ٫ ٨ىاْٜ ا٩٤تا٬ٍ ؤو ا٩٤عا٠ٮ ٨ؼذدج  .(وا٩٤تا٬ٍ، ؤو ٌٔش ر٢٤ ٨ٮ ا٩٤ّا٤٪ ا٤ها٨ح

٦١٤ وػذج بػفاثٌح. ا٤فؼٌؽ ا٩٤ىْٜ بداػح د١٩ ٮ ٨ٮ وبػذاسٌاخ طٕشاٌ٘ح، ٨ّش٘اخ ٘شًذج  اظذخذا٧ة

واػذ٤شٌاخ وِ٭اوًٮ ا٩٤تا٬ٍ( ٨شا٠ض س٦ٝ )٨ش٦ اإلػذاسٌاخ ِذ٩اد ٨ؼذداخ ٘شًذج ٥ِى ٨عذىي ا٩٠ا ؤ٫ 

 ىػذاخا٤ ػذود ٤متي ألٔشاك ا٤ذ٭٩ٌح ا٩٤ؼ٥ٌح٩هذ ا٤ىشًٞ ١٩ًًٮ ؤ٫ ا٤خشاثي ٩٥٤تا٬ٍ وا٤ّ٭اوًٮ 

اخ ؤو  اسٔش ا٩٤عاػح ا١٩٤ا٬ٌح ا٤فٌٕشج ٥ِىراخ ا٤ع١ا٬ٌح   ً  .ا٤ٝشيا٤ت٥ذ
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الجدول 2: الردود على السؤال: هل لديكم سمات / خصائص جغرافية مكانية مرتبطة 
بالمعلومات اإلحصائية  )السجالت على مستوى الوحدة والمخرجات اإلحصائية( في 

أنظمة إدارة البيانات في المؤسسة؟

البلدان التي لها خصائص / سمات جغرافية مكانية مرتبطة بالمعلومات 
اإلحصائية

عدد 
البلدان

هل لديكم خصائص/ سمات جغرافية مكانية مرتبطة بالمعلومات 
اإلحصائية )السجالت على مستوى الوحدة والمخرجات اإلحصائية( في 

نظم إدارة المعلومات في مؤسستكم؟

نعم
ال

16
0

انواع الخصائص / السمات الجغرافية المكانية المرفقة بسجل الوحدة 
والتجمعيات اإلحصائية هي:

- 7السمات الجغرافية + البيانات الديموغرافية / اإلحصائية-

- ــق - ــًا، طواب ــة، المبانــي الموفــرة جغرافي مســتوى الوحــدة اإلداري
5المبانــي، ســجل رمــوز الوحــدات، إلــخ

- 2سمات جغرافية )المسافة، الطول أو إحداثيات الوحدة(-

- 2المعلومات غير متاحة لدى البلدان-

الُنُهج )األنظمة( المستخدمة في الترميز الجغرافي لوحدات مستوى 
بياناتك:

11الترميز الجغرافي لمنطقة العّد( 1
3الترميز الجغرافي لمنطقة العّد+ اإلحداثيات( 2

2المعلومات غير متاحة لدى البلدان ( 3

هل تطبق أي حدود إدارية جغرافية معينة على معلوماتك اإلحصائية 
- مثل الضاحية أو الحكومة المحلية أو غيرها من الحدود؟

نعم
ال

16
0
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4.3 تكنولوجيات األجهزة النقالة / األجهزة اإللكترونية المحمولة 
باليد

وكما ُذكر آنفًا )كما ورد في الجدول 2 أعاله(، لم تستخدم سوى ثالثة بلدان عربية 
الترميز الجغرافي على مستوى اإلحداثيات الجغرافية، مما يعني أن استخدام 

تكنولوجيا األجهزة النقالة كان محدودًا جدًا. وهذا يشكل إشكاال يتعين التغلب عليه. 
وبالرغم من ذلك فقد بين المسح الذي أجرته شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة عام13 

2012، أن معظم البلدان التي شاركت فيه أشارت إلى أّن اعتماد التكنولوجيات 
الجديدة كان من أنجح الجوانب في إجراء تعدادات جولة 2010. وتشمل التكنولوجيات 
اإلبتكارية استخدام اإلنترنت واألجهزة المحمولة باليد / التكنولوجيا النقالة )الحواسيب 

اللوحية،..( في جمع البيانات؛ والنظم المتكاملة لإلدارة الميدانية؛ والتكنولوجيات 
الجغرافية المكانية لرسم وإعداد الخرائط؛ تكنولوجيا المسح الضوئي؛ وغيرها من 

التطبيقات القائمة على شبكة اإلنترنت واألجهزة النقالة لنشر المخرجات.

5.3 التكنولوجيات القائمة على اإلنترنت

تبّين من نتائج المسح الذي أجرته اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا أن 
معظم المكاتب اإلحصائية الوطنية في المنطقة لديها وحدة جغرافية / خرائطية 
مدعومة بالموارد البشرية المؤهلة ولديها ما يلزم من ُبنى أساسية لتكنولوجيا 

المعلومات إلدارة نظم المعلومات الجغرافية، ولكن استخدام اإلنترنت كان مقتصرًا 
على بعض تطبيقات النشر البسيطة )انظر الشكل 3 أدناه(. ونظرًا إلى أن العديد من 
التطبيقات أصبحت ُتستخدم عبر شبكة اإلنترنت، فإن اإلتجاه الطبيعي هو االستفادة 

من اإلمكانات التي تتيحها مختلف التكنولوجيات القائمة على اإلنترنت لجمع بيانات 
التعدادات ونشرها، بما في ذلك تقاسم البيانات بصورة مفتوحة، شريطة تأمينها 
والحفاظ على سريتها. في حقيقة األمر، ساهم الرواج الكبير لإلنترنت في انتشار 

جمع البيانات باستخدام اإلنترنت )CAWI(، والتي ُعّدت في بداية األمر مكّملة 
للطرق األخرى المألوفة والمعمول بها، غير أّن نجاح هذه الطريقة في تسهيل إجراء 
التعدادات الوطنية ما برح يعّزز قبولها بشكل متزايد، بيد أّن قلة من البلدان العربية 

قامت بتنفيذ عملية جمع البيانات باستخدام اإلنترنت.

13-لمحة عن تجارب البلدان في تعدادات جولة عام 2010 )يونيو 2013( أنجزت من طرف شعبة 
https://unstats.un.org/unsd/censuskb20/Knowl- :اإلحصاء باألمم المتحدة، المتواجدة على الرابط

edgebaseArticle10706.aspx
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الشكل 3: الردود على السؤال: ما هي األدوات التكنولوجية التي يستخدمها مكتب 
اإلحصاء الوطني / مكتب التعداد لنشر نتائج التعداد؟ 

المبادئ التوجيهية الستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية   .4
والمعلومات الجغرافية المكانية في جميع مراحل التعداد

يقدم هذا القسم المبادئ التوجيهية الستخدام نظام المعلومات الجغرافية 
وتكنولوجيا المعلومات الجغرافية المكانية في جميع مراحل التعداد، وتحديدًا خالل 
المرحلة التحضيرية للتعداد، ومرحلة التعداد الفعلي، ومرحلة ما بعد العد.  ويعود 

استخدام نظام المعلومات الجغرافية بمنافع عديدة على عملية التعداد بكافة مراحلها. 
فهو ُيستخدم في مرحلة ما قبل التعداد لتحديد مناطق العّد وبناء قاعدة البيانات 

الجغرافية للتعداد؛ وفي مرحلة التعداد الفعلي لتوفير خرائط مناطق التعداد، ودعم 
العمل الميداني من خالل توفير معلومات مفيدة إلدارة العمليات الميدانية، بما في 

ذلك االستفادة المثلى لتقييم أعباء العمل وتنظيم المسارات؛ وفي مرحلة ما بعد 
التعداد في إجراء التحليالت المكانية، واستحداث منتجات لغرض نشرها باستخدام 
أدوات متطورة للتصور البصري )Visualization( ولوحات المتابعة والخرائط الذكية/

السردية )انظر الشكل 4(.
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الشكل 4: استخدام نظم المعلومات الجغرافية في جميع مراحل التعداد

يلخص القسم التالي اإلجراءات العملية والخطوات التي يمكن اتباعها بالتتابع في 
استخدام نظام المعلومات الجغرافية إلنجاز تعداد وطني. والبّد من اإلشارة إلى 

أن ترتيب هذه المراحل ليس ترتيبًا ملزمًا فمن الممكن إجراء بعض الخطوات في آن 
واحد. وال يجب التقّيد الصارم بها، بل هي بمثابة مبادئ توجيهية لكل بلد لكي يتكيف 

مع احتياجاته وظروفه الخاصة على مستوى البنى األساسية والقدرات والترتيبات 
المؤسسية.

 1.4  اإلجراءات العملية

1.1.4 دعم وتنفيذ األنشطة الجغرافية المكانية لمرحلة ما قبل 
التعداد

أ- تحديد مناطق العد
تتمثل هذه العملية في رسم حدود مناطق العد، باستخدام نظام المعلومات 

الجغرافية وغيرها من تكنولوجيات المعلومات الجغرافية المكانية. ويتّم إجراؤها في 
ثالث مراحل على النحو اآلتي:

· اقتناء البيانات من خالل األجهزة 

النقالة المسندة بنظم المعلومات 

الجغرافية

· متابعة انشطة التعداد  

· تحديثت قاعدة البيانات الجغرافية

·	تحديد مناطق التعداد

·	الترميز الجغرافي

·	قاعدة البيانات الجغرافية للتعداد

·	التكامل مع تطبيق المقابلة 

الشخصية بمساعدة الحاسب 

·	اختبار الخرائط الجغرافية خالل 

التعداد التجريبي

· خرائط تفاعلية / أطالس / بوابة 

معلومات جغرافية مكانية

· خرائط الويب والخرائط الذكية/

السردية

· نظام المعلومات الجغرافية على 

االنترنت

· التحليل المكاني

· دعم المســـوح  واطار المعاينة

مرحلة ما بعد التعدادمرحلة التعدادمرحلة ما قبل التعداد

المناطق االدارية مناطق العد
ومناطق النشر
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1. ترسيم حدود مناطق العد الجديدة وتحديث حدود مناطق العد القديمة على النحو 
اآلتي:

 )Vector Data( رقمنة على الشاشة، وتحرير وتحميل متجه البيانات 	· 	

لنظام المعلومات الجغرافية، مثل:

الحدود اإلدارية،  o  

المسالك والطرق،   o  

المسطحات المائية،   o  

أسماء األماكن،   o  

حدود المساحات / األراضي،   o  

بيانات جغرافية أخرى قائمة على اإلحداثيات )مساكن / مباني،   o  

مدارس، مرافق صحية، معالم ارضية، إلخ.(.
يتعين أن تكون خلفية الصور الفضائية الحديثة ذات دقة عالية14 ويتعين بعض 

المعايير، حتى تكون مالئمة لعمليات رسم خرائط التعداد: )أواًل( ينبغي أن تكون 
حديثة، ويفضل أن يتّم التقاطها قبل سنة واحدة على أقصى تقدير؛ )ثانيًا( 

يفضل أن تكون الصور عالية الوضوح والدقة أي أقل من متر بالنسبة للمناطق 
الحضرية وليس أكثر من مترين ونصف للمناطق الريفية؛ )ثالثًا( ينبغي أن ال 

تغطي السحب أكثر من 20 في المائة من مساحتها؛ و)رابعًا( ينبغي أن تكون 
تكلفتها معقولة بالنسبة إلى التكلفة االجمالية للتعداد15.

			·	إعداد بيانات عن حدود مناطق العد وطباعة خرائط للعاملين الميدانيين الستخدامها 
في التحقق في الميدان.

2. التحقق الميداني من جودة الخرائط: 

يتم التحقق من جودة البيانات والخرائط التي أعدت وُأنشئت في المكتب، إذ  			·				
يتّم تصحيحها وتحديثها في الميدان. 

يقع التثبت من صحة حدود مناطق التعداد وحجمها وشكلها على ضوء مجموعة  		·				

من المعايير )على سبيل المثال، يجب تغيير الحدود الجغرافية لمناطق التعداد 

14- يتم قياس الدقة المكانية لصورة القمر الصناعي بحجم البكسل على األرض والذي يختلف 
من متر واحد في أكثر األنظمة عالية الدقة شيوًعا إلى مائة متر لألنظمة منخفضة الدقة.

15- انظر مزيدا من المعلومات في الكتاب: »نظم المعلومات الجغرافية وجولة التعدادات لعام 
.Esri Press, 2019 »2020: تحديث اإلحصاءات الرسمية
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على أدنى مستوى بأقل قدر ممكن حتى يمكن مقارنة بيانات التعدادين 
المتتاليين، ولكن عندما تكون مناطق التعداد ذات مساحة كبيرة جدًا وال يمكن 
إنجازها من طرف عّداد واحد، ففي هذه الحالة يمكن تقسيمها، على أن تتبع 

التقسيمات الجديدة المعالم المرجعية الواضحة كالطرقات أو المسطحات المائية 
حتى ال يحتاج إلى تغييرها الحقًا.

				·				إذا كانت مناطق التعداد صغيرًة جدًا بسبب انخفاض عدد السكان، يمكن دمجها 
مع أخرى، )لكن يبقى الحّل األمثل اإلبقاء عليهما ومن ثّم المحافظة على اتساق 

الحدود، على أن يتّم عمل العداد على اثنتين(. 

التثبت من صّحة وجودة البيانات الموجودة على الخريطة وتحديثها إن تطلب  		·				

األمر، كما يتّم إدراج المعالم الجديدة التي تّم التقاطها على أرض الواقع وكذلك 
اقتراح تغييرات على حدود مناطق العّد التي يتم إضافتها على الخريطة مباشرة 

وإبرازها بألوان مضيئة. 

				·			التحقق من دقة البيانات القائمة على اإلحداثيات مثل المساكن / المباني وغيرها 
من المعالم ذات األهمية، وتصحيح إحداثياتها إن تطلب األمر، بوساطة األجهزة 

المحمولة المجّهزة بالنظم العالمية الفضائية للمالحة/ النظام العالمي لتحديد 
المواقع، كما يتم أيضًا إدراج التوضيحات عن التغييرات والتحديثات الواردة في 

الخرائط.

 3. تحديث قاعدة البيانات الجغرافية على أساس البيانات التي تم التحقق منها في 

الميدان، تتّم هذه العملية في المكتب وتمّكن من وضع الصيغة النهائية لخرائط 
مناطق التعداد وخرائط مناطق اإلشراف الستخدامها في التعداد الفعلي.

ب - بناء أو تحديث قاعدة البيانات الجغرافية للتعداد القائم على 
نظام المعلومات الجغرافية

ُتعد عملية بناء قاعدة بيانات جغرافية حجر األساس ألي تعداد قائم على نظام 
معلومات جغرافية. سنتطّرق في هذه الوثيقة إلى قاعدة بيانات التعداد المبنية على 

أساس مناطق العّد المساحية أو اإلحداثيات. 
		·				ُينصح بإنشاء قاعدة بيانات شاملة قائمة على نظام المعلومات الجغرافية تضم 

في أساسها أصغر وحدة إحصائية لجمع البيانات في منطقة التعداد )مثل 
المباني، مجموعة مباني متالصقة، أو مجموعة البلوكات أو بلوك التعداد( أو 

وحدة سكنية أو عنوان. 
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	من األفضل وضع نظام إحصائي مكاني قائم على اإلحداثيات المكانية للبيانات  		·				
اإلحصائية، مما يتيح ربط الوحدات اإلحصائية باإلحداثيات المكانية على المستوى 

الفردي. وُيعد هذا النهج أكثر مالءمة إلجراء تعداد باالعتماد على السجالت 
اإلدارية وإنتاج بيانات إحصائية شبكّية تتيح دقة مكانية أفضل. ويمكن استخدام 
الشبكات اإلحصائية ألغراض عديدة، مثل التحليل والتخطيط المحلي / المكاني، 

في الدراسات والبحوث البيئية، االتصاالت السلكية والالسلكية، وكذلك في 
احتساب التقديرات السكانية للبلدان التي توجد بها ظروف إنسانية. 

عند البدء بإنشاء قاعدة بيانات للتعداد باعتماد نظام المعلومات الجغرافية، 
نقوم بتحديد مكونات قاعدة بيانات التعداد الجغرافية )أي تحديد طبقات البيانات 

التي سيتم إنشاؤها( وتحديد المراحل المختلفة لتطويرها )البعض منها بصفة 
موازية(، بما في ذلك:

			·				جرد البيانات الجغرافية لتحديد مناطق التعداد. 

			·				تحويل البيانات الجغرافية عن طريق المسح الضوئي أو الرقمنة أو   استخدام 
بيانات رصد األرض.

			·					بناء وصيانة الطوبولوجيا الجغرافية المكانية. 

			·					إنجاز اإلرجاع الجغرافي والترميز الجغرافي للمعالم الجغرافية، ودمج البيانات 
الرقمية.

			·				وضع نماذج مفاهيمية لتصميم قواعد البيانات والبيانات. 

			·				تحديد متطلبات ومعايير الدقة. 

			·				تنفيذ قاعدة بيانات مناطق التعداد. 

			·		 تطوير قاموس البيانات ووضع المبادئ التوجيهية للبيانات الوصفية )بما في 
ذلك قاموس البيانات( لضمان الجودة والمراقبة.

ويمكن تصميم قاعدة بيانات جغرافية للتعداد على أساس متطور بتحديد خصائص 

الوحدات األساسية الالزمة لعملية التعداد، التي يمكن من خاللها ربط أي معلومات 

مكانية أخرى يتم جمعها في مراحل الحقة وإضافتها إلى قاعدة البيانات. على سبيل 

المثال، إلى جانب الموقع الجغرافي للمبنى أو المسكن أو مقّر إقامة األسرة، ُتخزن 

أيضًا اإلحصاءات الديموغرافية التي تم الحصول عليها قبل التعداد وخالله وبعده في 
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قاعدة البيانات لالستخدام النهائي على مستوى نظام المعلومات الجغرافية.

 وتجدر اإلشارة إلى أن التغييرات التي ُأدخلت على حدود مناطق التعداد في الخطوة 

الثالثة أعاله ال يمكن تأكيدها إال بعد تحميل جميع البيانات المحدثة وخرائط العمل 

الميداني والتوضيحات المدرجة عليها من طرف العّدادين في قاعدة البيانات. ويتّم 

إتخاذ القرار حول التحديثات في المكتب، ليتّم إدراجها عندئذ نهائيًا في قاعدة بيانات 

المعلومات الجغرافية والبدء في إنتاج الخرائط الالزمة للتعداد.

ج-   دمج نظم المعلومات الجغرافية مع تطبيق االستعانة بالحاسب 
)CAPI( في المقابلة الشخصية

				·				إن دمج نظم المعلومات الجغرافية مع تطبيق المقابلة الشخصية بالحاسب على 

األجهزة المحمولة تعّد عملية تقنية بامتياز، وهي ليست من األعمال الرسمية 

لـمكاتب اإلحصاء ومن المستحسن تطويرها من طرف مؤسسات خارجية 

مختّصة في هذا المجال. وتتطلب تقنية جمع البيانات عبر تطبيق CAPI استخدام 

األجهزة المحمولة المجهزة بالنظم العالمية الفضائية للمالحة/ نظام تحديد 

المواقع العالمي )GPS(16 والمزودة بخرائط التعداد كما يلي:

اختيار أو تطوير تطبيق CAPI من قبل فريق تكنولوجيا المعلومات. 	· 	

إعداد خرائط مناطق التعداد على األجهزة المحمولة. 	· 	

تحميل خرائط مناطق التعداد على األجهزة المحمولة )الستخدامها مباشرة عبر  	· 	

التواصل بشبكة اإلنترنت أو دونها(.

إجراء اختبارات قبل الشروع في االستخدام الفعلي لألجهزة المحمولة في  	· 	

جمع بيانات التعداد، خاصة فيما يتعلق بعمليات إدماج اإلستبيانات اإللكترونية، 

وخرائط مناطق التعداد، والنظام العالمي لتحديد المواقع، ونقل وظائف 

البيانات، واستدامة البطاريات، وما إلى ذلك.

تنظيم دورات تدريبية حول االستخدامات األساسية لألجهزة المحمولة )ماذا  	· 	

ُيفعل في حاالت األعطاب واإلتالفات المفاجئة لألجهزة وتوّقف البطارية، إلخ( 

إلى جانب االستعماالت األخرى المتمثلة في عملية جمع البيانات وكّل ما يتصل 

بها.

16-  يجب إجراء اختبارات الدقة على خطوط الطول والعرض التي سيتّم التقاطها لكل وحدة 
.)GPS( سكنية،إذا كان الجهاز المحمول يتضمن نظام تحديد المواقع العالمي
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لقد أظهرت تجارب بعض البلدان أن اختيار إدماج تطبيق  CAPI على األجهزة  	· 	

النقالة مع نظام المعلومات الجغرافية يطرح أيضًا بعض التحديات التي 
يتعين التصدي لها وتجاوزها كـــ )أوال( الحاجة إلى إجراء اختبارات حول تكامل 
االستبيانات اإللكترونية، وخرائط مناطق التعداد، والنظام العالمي لتحديد 

المواقع، وإرسال البيانات، والبطاريات، قبل الشروع في االستخدام الفعلي 
لألجهزة المحمولة في جمع بيانات التعداد؛ و)ثانيا( تدريب العاملين الميدانيين 

على استخدام االستبيانات اإللكترونية وعملية جمع البيانات، وكذلك على 
االستخدامات األساسية لألجهزة المحمولة وما يجب فعله لحّل اإلشكاليات 

التي يتعرضون لها خاصة عند توّقف البطارية؛ و)ثالثا( التفكير في كيفية إعادة 
استخدام المعدات واألجهزة في أشغال ميدانية أخرى )بعد التعداد( وتعويض 

تكاليف االقتناء األولية باستخدامها مجّددا في جمع بيانات عمليات إحصائّية 
أخرى.

 د-  التمرين التجريبي في استخدام خرائط نظام المعلومات 
الجغرافية

يتمثل التعداد التجريبي في الميدان في اختبار حقيقي لمدى جودة خطة التعداد 

بأكملها، بما في ذلك جودة الخرائط، وتطبيق CAPI واألجهزة المحمولة.

وتتمّثل عملية تجربة الخرائط المنتجة على أساس نظم المعلومات الجغرافية في 

الخطوات التالية:

بجب إعداد البيانات الجغرافية المكانية من أجل المشروع التجريبي، واختيار  	· 	

مناطق متنوعة من حيث الظروف االجتماعية واالقتصادية والجغرافية للسكان 

حتى يتسّنى متابعة ومراقبة العملية الميدانية واإلشراف عليها مثلما يكون 

األمر في الحاالت الحقيقية.

يجب على فريق نظم المعلومات الجغرافية إعداد وتوفير كل الخرائط التجريبية  	· 	

على مستوى مناطق العد / المبنى مع نظام الترميز ذي الصلة وبالشكل 

. CAPI المطلوب من قبل تطبيق المقابلة الشخصية بالحاسب المحمول

اختبار تكامل نظم المعلومات الجغرافية مع تطبيق جمع البيانات بالحاسب  	· 	

.CAPI المحمول

يتعين أن يقوم المكتب الوطني لإلحصاءات بتحليل نتائج التعداد التجريبي 

بعناية لتحديد التعديالت المحتملة إلجراء التعداد الفعلي بنجاح، بما في ذلك 
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التطبيق المناسب لجمع البيانات بالحاسب المحمول CAPI التي سيتم اختيارها 

وإدماجها في نظام المعلومات الجغرافية.

هـ- أنشطة أخرى باستخدام نظام المعلومات الجغرافية
وتشمل األنشطة اإلضافية التي تستفيد من استخدام نظم المعلومات الجغرافية 

ما يأتي: 

تحسين مناطق العد باستخدام التحليل المكاني.  	· 	

تحقيق اإلستغالل األمثل للمكاتب الميدانية وتوزيع الموارد.  	· 	

التخطيط للتحاليل المكانية المختلفة االخرى ألغراض إحصائية )مثل »مناطق  	· 	

التأثير«، تدفق الركاب اليومي،«نمط نقطة« أو »التحليل العنقودي«؛ »النقاط 

الساخنة« إذ تحاط القيم العالية بمالمح أخرى ذات قيم أخرى عالية، فضال 

عن أنها مفيدة بشكل خاص لتحديد السكان المعرضين للخطر؛ مخططات 

خرائطية؛ »مضلعات تيسن« )Thiessen polygons( حيث االشياء المكانية )مثل 

المستوطنات( تستخدم إلنشاء مناطق حول بيانات اإلحداثيات، إستنادًا إلى 

المسافات بين النقاط مصفوفة في فضاء ثنائي األبعاد، إلخ.(

2.1.4  دعم وتنفيذ جمع البيانات والمساعدة في اإلشراف 
على األنشطة الميدانية للتعداد خالل مرحلة العد 

الفعلي

جمع البيانات في الميدان بواسطة األجهزة النقالة المزودة  أ- 
بنظام المعلومات الجغرافية

دعمًا لعملية العد بواسطة األجهزة النقالة المزودة بنظام المعلومات الجغرافية  	· 	

وتطبيق CAPI ينبغي تحميل خرائط مناطق التعداد في الجهاز، كما تجب أن 

ُتدمج مع الصور الفضائية أو الجوية 

مّما يسمح للعدادين في الميدان، بمشاهدة خرائط العد على شاشات األجهزة  	· 	

المحمولة، ويسّهل عليهم العثور على الوحدات السكنية في مناطق العد 

المخصصة لهم. 

يقوم العدادون بملء االستبيانات اإللكترونية باستخدام خرائط التعداد، وتتزامن  	· 	

هذه العملية مع التقاط إحداثيات البيانات بوساطة نظام تحديد المواقع العالمي 

)GPS(، مّما يتيح لـمكتب اإلحصاء التحقق من دّقة البيانات التي تم جمعها، وما 
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إذا كانت مناطق العد الجغرافية تّم شمولها بالكامل أم ال.

من الناحية المثالية، يتّم متابعة األشغال الميدانية في الوقت الحقيقي، إذ  	· 	

بمجرد إرسال البيانات إلى مستودع البيانات المركزي التابع لـمكتب اإلحصاء، 

يقع إدخال البيانات في قاعدة بيانات تعداد نظم المعلومات الجغرافية مباشرة 

باعتماد الترميز الجغرافي، مّما يسمح بتوفير معلومات حول التقدم المحرز في 

تغطية التعداد )على سبيل المثال، على مستوى التطبيقات مفتوحة المصدر، 

هناك تطبيقات عن بيانات المسوح ُوضعت تحت رعاية البنك الدولي، وكذلك 

هنالك تطبيقات تجارية مثل 

Collector for ArcGIS and; Esri’s CAPI 123 Survey

 ب-  رصد أنشطة التعداد
يمكن استخدام نظام المعلومات الجغرافية على األجهزة المحمولة لدعم إدارة 

العمليات الميدانية وتبسيط العمليات الميدانية وأتمتة العمليات، مثل:

رصد سير العمل الميداني وتبادل البيانات بين العدادين ومركز البيانات التابع  	· 	

لـمكتب اإلحصاء في الوقت المناسب مما يسمح لمديري التعداد باالطالع على 

التقدم المحرز في عملية جمع البيانات، ومتابعة موقع العدادين وإعالمهم 

بالمناطق التي لم يتّم تعدادها.

تحسين توزيع أعباء العمل وتحسين طرق التنقل )إعالم العدادين أين يذهبون  	· 	

والطرق األفضل ليسلكونها(.

متابعة التقدم المحرز في عمليات التعداد بما في ذلك تحديد نقاط االضطراب. 	· 	

تحديث خرائط مناطق العد وقاعدة البيانات الجغرافية  ج- 
يمكن خالل مرحلة التعداد الفعلي تحديث مناطق العّد للمرّة األخيرة باستخدام نظم 

المعلومات الجغرافية والصور الفضائية واألجهزة المحمولة باليد والمجهزة بنظام 

تحديد المواقع.

من الناحية التقليدية يقوم فريق نظام المعلومات الجغرافية بتجميع خرائط  	· 	

التعداد بعد مرحلة العّد الفعلي وإدماج التحديثات الجغرافية في قاعدة البيانات، 

ولكن هذه العملية تمّثل عائقًا في نشر مخرجات التعداد إذ إّنها شائكة وتتطّلب 

كثيرا من الوقت.

ولكن مع استعمال النهج الحديث للرقمنة، يمكن أتمتة هذه العملية باستخدام  	· 	
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تطبيق في الميدان يتيح للعدادين إدراج التحديثات الجغرافية لمناطق العّد، 

وفي هذه الحالة يتّم على المستوى المركزي التحّقق من صّحتها وإدراجها 

مباشرة في قاعدة البيانات المركزية.

يتّم استخدام قاعدة البيانات المحّينة على أساس التعداد في مرحلة ما بعد  	· 	

التعداد وكذلك في األشغال العشرية بين التعدادين المتتاليين.

فيما يلي تجارب البلدان التي إستخدمت األجهزة المحمولة في جمع بيانات التعداد:

اإلطار 1: تجربة البرازيل واستخدامها لألجهزة الكفية في تعدادها السكاني لعام 
2010 )مقتطفات مستمدة بشكل كبير من مقال زيلينا بيانشيني، التي قدمته في 

)2011 ،ISI
تعد البرازيل أكبر بلد في كل من أمريكا الجنوبية وأمريكا الالتينية إذ تبلغ مساحتها 8.5 
مليون كيلومتر مربع، وكذلك تعد أيضا ذات كثافة سكانية عالية في المنطقة، إذ يبلغ 

عدد سكانها حوالي 195 مليون شخص في تعداد عام 2010.
تّم التركيز في هذا المقال على االستخدام الواسع النطاق لألجهزة اإللكترونية 

المحمولة باليد لجمع بيانات تعداد البرازيل. وبالرغم من كون هذه الدراسة تخّص 
تعداد عام 2010، إاّل أّنها تقدم أكبر قدر من التفاصيل عن استخدام األجهزة المحمولة 
وإدماج المعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية، واألدوات المستخدمة في تكامل 
تطبيق جمع البيانات CAPI ونظام المعلومات الجغرافية باستخدام األجهزة المحمولة.

·	قام العدادون بتحديث ملف العناوين الوطني )CNEFE( توازيًا مع جمع بيانات 
التعداد بوساطة المقابلة المباشرة وباستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة. كان هنالك 

نوعان من األجهزة المحمولة )انظر أدناه( في التعداد السكاني، وقد جرى تجربتهما 
واستخدامهما قبل ذلك في التعداد الزراعي. ُجّهز كل جهاز محمول بخريطة منطقة 

عد، وبقائمة العناوين في منطقة العد )تّم إعدادها خالل عملية ما قبل التعداد(، 
وكذلك قائمة اإلقامات الجماعية، واستبانات قصيرة وطويلة ونظام تحديد المواقع 

العالمي )GPS(، والمعلومات الموجزة التي تم جمعها لتسهيل أعمال العدادين. 
ويعرض الجدول التالي بعض األرقام المتصلة بعملية تعداد عام 2010:
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●       تم تجهيز كل محطة لجمع البيانات بدفاتر للتفاعل مع األجهزة المحمولة في 
منطقة التغطية الراجعة لها. بالنسبة لمحطات جمع البيانات غير المرتبطة بشبكة 

اإلنترنت، فقد تم تزويدها بالبيانات من خالل محركات أقراص USB )محركات 
أقراص فالش(. كذلك ُعّين 220 منسقًا مختصًا في تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت لتقديم المساعدة التقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت )البرمجيات والمعدات واالتصاالت(، كما ُوضعت طابعة واحدة 

وجهاز توجيه واي فاي Wi-Fi على مستوى كل محطة لجمع البيانات.
●       تم اإلشراف على محطات التجميع البالغ عددها 7000 من قبل 1281 منسق 

منطقة فرعية. إذ ُأوكلت لهم مهّمة زيارة المكاتب المحلية التي يشرفون عليها 
لمراقبة جودة البيانات المجّمعة. وقد تم تجهيز كل منسق منطقة فرعية بدفتر، 
وجهاز كمبيوتر مكتبي، وجهاز توجيه، وطابعة متعددة الوظائف، وإنترنت واسع 

.3G النطاق، ومودم
●        تم تشغيل نظام إدارة محطة جمع البيانات على دفتر المالحظات من أجل دعم 

جميع العمليات الالمركزية للمهام اإلدارية والتشغيلية والتواصل مع النظام 
المركزي. وكان هذا النظام ضروريًا لتسجيل العدادين المؤقتين، لمراقبة عبء 
عمل العداد، لتحميل بيانات البرنامج ومنطقة التعداد في جهاز محمول باليد، 

ولتحميل البيانات التي تم جمعها من الحاسوب المحمول، ونقل البيانات إلى 
المعالجة المركزية وتلخيص البيانات الكمية التي تم جمعها.

●       تم توزيع المعطيات على مرحلتين: في عملية ما قبل التعداد لـ 224000 
منطقة عد باستخدام 10 آالف قرص محمول؛ وفي مرحلة جمع البيانات لــ 

316000 منطقة عد باستخدام 1500 قرص محمول. وتقنية التحميل عبر موقع 

العددالوصف

200000حواسيب محمولة لجمع البيانات واإلشراف

)3Gهواتف مزّودة بــ( LG-750Q150000

MIO-P550B70000 استخدمت عام 2007

87000حواسيب محمولة

7000طابعات

التنسيق بين الجهات

27مؤسسات الدولة

منسقو عمليات المناطق )التقنيين، اإلداريين، تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت(
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1281منسقو المناطق الفرعية

7000محطات جمع البيانات )موّزعة على 5565 بلدية(
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اإلنترنت. ومن أجل إجراء نسخ احتياطية لقواعد البيانات المحلية، تم توزيع 
28500  قرص محمول ألغراض الصيانة والرقابة التشغيلية. وُأعدت تقارير 

إدارية لمراقبة اإلصدارات، والتحديثات، ونقل البيانات إلى المعالجة المركزية. 
وقد اسُتخدم موقع اإلنترنت لتنزيل وتحديث وتوزيع البرمجيات والتطبيقات 

المطّورة.
●       جمع البيانات: تّم تعيين حوالي 230 ألف شخص للقيام بعملية التعداد الفعلي 

في جميع أنحاء البلد. منهم من تم توظيفه بصفة وقتية، وآخرون موظفين 
دائميين في المعهد البرازيلي للجغرافيا واإلحصاء. كما شارك الموظفون 

بين الذين دربوا  في تعداد عام 2010 في سلسلة من الدورات التدريبية للمدرِّ
بدورهم القائمين على التعداد اآلخرين )تدريب المدربين(.

●       كان استخدام دروس الفيديو من أبرز الموارد التعليمية العديدة التي كانت متاحة 
داخل الصف في مختلف الدورات التدريبية، والتي ضمنت توحيد المفاهيم 

واإلجراءات المتبعة في التعداد.
●      استخدم المدربون على نطاق واسع الحواسيب المحمولة، إذ تمكنوا من تطوير 

المهارات المتعلقة باستخدام هذه المعدات في مراحل التعداد. وقد قامت 
جميع وحدات جمع البيانات في تعداد عام 2010 برقمنة عملية التدريب بأجمعها 

مما أسهم في تكوين اآلالف من العّدادين على استعمال األجهزة الرقمية، 
كما أن جميع العّدادين والمشتغلين في التعداد كان لديهم إمكانية الوصول 

إلى الحواسيب الصغيرة والحواسيب المحمولة.
●      كان العدادون يرتدون صدريات وشارات ويحملون جهازًا محمواًل باليد لجمع 

المعلومات بوساطة المقابلة المباشرة مع السكان وطرح األسئلة المدرجة في 
إستمارة االستبيان التي تم اختيارها مسبقا لكل وحدة سكنية. وقد استخدم 

العدادون حوالي 190000 جهاز محمول مزودًا بجهاز استقبال لتحديد المواقع.
●      أتاح استبدال االستبيان الورقي بالحاسوب المحمول إدخال إجراءات ساهمت 

في تسهيل عملية تعبئة االستبيان، مما ساهم في عملية ضمان الجودة في 
جمع البيانات.

●       أتاح استخدام الحواسيب المحمولة المجهزة بجهاز استقبال لتحديد المواقع إدراج 
اإلحداثيات الجغرافية لجميع الوحدات التي تمت زيارتها في المناطق الريفية، 

فضاًل عن رصد ومتابعة العمليات الميدانية التي يقوم بها العدادون.
●        بعد إتمام المقابلة، تم تشفير البيانات ونقلها إلى المعهد البرازيلي للجغرافيا 

واإلحصاء من خالل شبكة آمنة.
يمكننا استخالص بعض الدروس من هذه التجربة التي إعتمدت جمع بيانات التعداد 
باستخدام جهاز محمول باليد ومزود بجهاز استقبال مدمج للنظم العالمية الفضائية 

للمالحة )GNSS( / نظام تحديد المواقع العالمي )GPS( له فوائد متعددة، ولكنه يطرح 

26



أيضا بعض التحديات التي يتعين مجابهتها، ومن أهمها ما يلي:
 1 - هناك حاجة ملّحة لتجربة عملية إدماج االستبيانات اإللكترونية، وخرائط مناطق 

العد، والنظام العالمي لتحديد المواقع )GPS(17، ونقل وظائف البيانات، 
والبطاريات، وما إلى ذلك، قبل الشروع في االستخدام الفعلي لألجهزة 

المحمولة في عملية جمع بيانات التعداد.
 2 - تدريب الموظفين قبل نشر األجهزة المحمولة أمر بالغ األهمية، سواء فيما يهّم 
استخدام النماذج المعلوماتية أو عملية جمع البيانات، ولكن أيضا على أساسيات 
الجهاز وما ينبغي عمله في حالة األعطاب واإلتالفات المفاجئة لألجهزة وتوّقف 

البطارية.
 3 - نظرا لتكلفة العدد الكبير من األجهزة والمعدات ذات الصلة، المستخدمة لفترة 

محدودة أثناء عملية التعداد، ينبغي النظر في كيفّية االستفادة منها واستخدامها 
في أنشطة جمع البيانات اإلحصائية في المستقبل، مما سيكون مفيدا أيضا 

في تبرير تكلفتها.
 انظر »الوكاالت اإلحصائية تتطلع إلى C-suite، أدوات رقمية جديدة لمواجهة أكبر 

التحديات«. متوفر على الرابط:  
https://federalnewsradio.com/technology/2017/02/statistical-agencies-looking-c-suite-new-digital-tools-address-

biggest-challenges

تشمل تجارب البلدان األخرى في استخدام األجهزة المحمولة لجمع بيانات التعداد 
في المنطقة العربية، األردن ومصر وفلسطين )ورشة العمل االفتراضية في يوليو 

2020 - انظر أدناه لمحة عامة(، كذلك بولندا والكابوفردي والسنغال والعديد من 
الدول األخرى، بما في ذلك الفلبين التي ُتعتبر تجربتها مثيرة لالهتمام. إذ استخدمت 

 Collector و Esri CAPI الفلبين األجهزة الكفية المزّودة بتطبيقات جمع البيانات
Survey123 إلجراء التعداد التجريبي وكذلك في مقاطعتين خالل التعداد الفعلي 
لعام 2020. علما أّن الفلبين من أوائل البلدان ذات الكثافة السكانية الكبيرة التي 

استخدمت تطبيقاتEsri   في جمع بيانات التعداد.

17 - يجب إجراء اختبارات الدقة على خطوط الطول والعرض التي سيتّم التقاطها لكل وحدة 
.)GPS( سكنية، إذا كان الجهاز المحمول يتضمن نظام تحديد المواقع العالمي
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اإلطار 2: نظرة عامة على استخدام األجهزة المحمولة في األردن ومصر ودولة 
فلسطين.

أجرى األردن تعداده السكاني في عام 2015، وأجرت مصر وفلسطين تعدادهما في 
عام 2017؛ واتخذت الدول الثالث نهًجا رقمًيا مكانيًا، باستخدام طريقة جمع بيانات 

التعداد من خالل األجهزة النقالة المسندة بنظم المعلومات الجغرافية والمجهزة 
.)GPS( بنظام تحديد المواقع العالمي

كما تعاونت دائرة اإلحصاءات األردنية مع الوكاالت الوطنية والشركات الخاصة المحلية 
للحصول على صور جوية، وأنشأت خرائط أساسية دقيقة وحديثة. وباستخدام هذه 

الخريطة األساسية مع نظام المعلومات الجغرافية، قامت دائرة اإلحصاء األردنية 
بتحديد مناطق العد الخاصة بها، وتسمى بلوك التعداد، وأنشأت خرائط مناطق العدد 
الرقمية التي تم تحميلها على األجهزة المحمولة. وفي هذا الصدد، إستخدمت دائرة 

اإلحصاءات األردنية 20000 لوحة يدوية رقمية عالية المواصفات، وإضافة 3000 
لوحة احتياطية. تّم تنصيب منصة ArcGIS في المكتب المركزي، واإلعتماد عليها 

في متابعة سير عمل األشغال الميدانية وإدارة األجهزة اللوحية في الميدان. وقد 
سمح ذلك للعاملين الميدانيين باإلتصال في الوقت الحقيقي تقريبًا مع المشرفين 

الذين بدورهم تواصلوا مع المكتب المركزي )ألسباب تتعلق باألمن والكفاءة، لم 
يتم تخزين البيانات المجمعة على األجهزة اللوحية بل تم نقلها إلى الخادم المركزي(. 
وأفادت دائرة اإلحصاءات األردنية بأنها خّفضت مّدة عملية جمع البيانات التي كانت 

تدوم سنتين حسب الطريقة التقليدية إلى شهرين فقط مع ّاعتماد نظم المعلومات 
الجغرافية، وتغطية كاملة للبلد بأسره للمرة األولى، إلى جانب تحسين دقة البيانات 

ونوعيتها وأمنها.
قام المكتب اإلحصائي المصري - الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

)CAPMAS( بإنشاء قاعدة بيانات  جغرافية مكانية تتضّمن اإلحداثيات الجغرافية 
للمباني /الوحدات السكنية. استخدم الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 45000 

لوحة يدوية وتزويد العاملين الميدانيين بها على مراحل لتغطية كامل البلد، كما 
نّصب الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أيًضا منصة نظام معلومات جغرافية 

geoportal.( في المكتب المركزي إلدارة األشغال الميدانية. وأنشأ بوابة جغرافية
capmas.gov.eg(، لنشر بيانات التعداد، وإتاحة الوصول إلى البيانات وتبادلها مع 

المستخدمين الرئيسين وعامة الجمهور على حد سواء. وأبلغ الجهاز عن فوائد التعداد 
الرقمي الكامل، ال سيما في استخدام األجهزة اللوحية التي مكنت من متابعة 

العمليات الميدانية ومراقبة العّدادين في آن واحد؛ وكُفلت مستويات عالية من 
جودة البيانات مع التحقق الفوري من صحة البيانات المدرجة باالستبيانات، فضال عن 

إجراءات مراقبة الجودة ككّل. والمثال المصري مهم بالنظر إلى المساحة الجغرافية 
الكبيرة وحجم السكان المشمولين بالتعداد، وبالتالي العدد الكبير من العدادين، 

والضوابط والموازين الالزمة لضمان المراقبة التلقائية خالل مرحلة جمع البيانات.
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أجرى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )PCBS( التعداد الثالث للسكان والمساكن 
في عام 2017. قام المكتب المركزي لإلحصاء الفلسطيني برقمنة خرائط التعداد 

وتحديث حدود البلديات الجديدة ومناطق التعداد استنادًا إلى خرائط ورقية سابقة. 
وبسبب الموارد المحدودة، تم تحميل مناطق العد على 5000 جهاز محمول )أجهزة 

HP بمواصفات عالية الجودة( لجمع البيانات، وتم استخدام جهاز واحد لكّل منطقتي 
عد )قام كل عداد بتعداد منطقتي عد اثنتين بداًل من منطقة عد واحدة(، مما تسبب 

في إطالة فترة التعداد. وقد اقُترضت غالبية هذه اللوحات من المملكة األردنية 
الهاشمية كجزء من اتفاق حكومي دولي. وعلى غرار التعداد السكاني األردني، 

اعتمدت العمليات الميدانية على منصة ArcGIS الموجودة في المكتب المركزي 
لجهاز اإلحصاء الفلسطيني، والتي تم ربطها مع األجهزة المحمولة. وقد سمح ذلك 

للعاملين في الميدان بجمع البيانات على األجهزة اللوحية ونقلها إلى الخادم المركزي 
)Central Server(، مباشرة في حالة االتصال بشبكة اإلنترنت )online(، أو إجراء 
النسخ اإلحتياطية للبيانات عند حالة استحالة االتصال بالشبكة )offline( ومزامنتها 

مع الخادم عند توفر االتصال. وبفضل استخدام األجهزة اإللكترونية المحمولة 
وتكنولوجيات نظم المعلومات الجغرافية والنظام العالمي لتحديد المواقع، قام 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بنشر مخرجات التعداد بعد ثالثة أشهر من انتهاء 
مرحلة التعداد؛ وأجرى “استقصاء ما بعد التعداد”، بّين أّن تغطية تعداد 2017 كانت 
أفضل مقارنة بالتعدادات السابقة. ونشرت بيانات التعداد الوطني ودون الوطني 

على موقع إنترنت الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مع قاعدة بيانات تفاعلية 
وخرائط إلكترونية، كذلك ُنشرت مؤشرات التنمية المستدامة المنتجة باستخدام بيانات 

التعداد. ويعد تعداد فلسطين ناجحا بالنظر لعاملين: 
1 - إستخدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني التكنولوجيا ونظم المعلومات 

الجغرافية في حالة الصراع، إذ لم يستطع تغطية القدس وغزة بالكامل. 
2 - يجسد التعداد الفلسطيني تعاونًا مثيرًا لإلهتمام بين بلدان الجنوب من خالل 

اتفاق حكومي دولي بين الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ودائرة اإلحصاءات 
األردنية.
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3.1.4 المساهمة في التحليالت اإلحصائية ونشر مخرجات 
التعداد خالل مرحلة ما بعد العد

أ- الخرائط التفاعلية / األطالس / البوابة الجغرافية
لتعزيز استخدام نتائج التعداد إلى أقصى حد وإتاحتها في شكل مناسب لمختلف 

المستعملين، ينبغي إعداد إستراتيجية للنشر )في مرحلة مبكرة من عملية 
التعداد( وتنفيذها من خالل برنامج نشر سليم.

ينبغي أن تستفيد المكاتب الوطنية لإلحصاء من قدرات تكنولوجيات المعلومات 
لتعزيز نشر وتبادل بيانات / معلومات التعداد للوصول إلى أكبر عدد ممكن من 
المستعملين، بما في ذلك الوكاالت الحكومية والمواطنين والمجتمع المدني 

والباحثين واألكاديميين والتنمويين وغيرهم من المستخدمين الرئيسين. لقد 
استخدمت مكاتب اإلحصاء في البداية نظم المعلومات الجغرافية لنشر منتجاتها 

الجغرافية، وذلك أساسًا من خالل الخرائط. ولكن، باإلضافة إلى قدرات نظام 
المعلومات الجغرافية في رسم الخرائط، يمكن أن تستخدمه مكاتب اإلحصاء 

في:

·   الخرائط المواضيعية واألطالس التفاعلية:

ُتنتج الخرائط المواضيعية لنشر بيانات التعداد عمومًا ليس فقط   o
للمستعملين الرئيسين، بل أيضا لعامة الجمهور بما فيهم غير 

المتخصصين.

يمكن للخرائط المواضيعية في أطلس تفاعلي )إلكتروني( أن تعرض   o
بيانات التعدادات والعديد من المؤشرات على المستوى الوطني، 

الجهوي، والمدن الكبرى، والبلديات، والمستوطنات البشرية. 

·  تعد البوابات الجغرافية آلية فعالة من حيث التكلفة لتسويق وتقديم 
منتجات وخدمات التعداد المكانية والمفيدة لقاعدة واسعة ومتنوعة من 

المستخدمين. كما يمكن أن تستمّر البوابات الجغرافية حتى بعد السنوات 
األولى للتعداد.

·		خرائط الويب / نظام المعلومات الجغرافية العالمي / الخرائط السردية/ 
الخرائط الذكية: 

o  تعد الخرائط التفاعلية أكثر أهمية من الخرائط التقليدية، اذ أنها توفر خدمات 

للمستعملين تتعلق بأختيار وتخصيص ما ستظهره الخرائط التفاعلية.
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تمكن خرائط الويب المستخدمين من اختيار خصائص الخريطة وتصميم    o

خرائط تفاعلية لنشرها على مواقع اإلنترنت، وهو ما يتم تسميته برسم 

الخرائط الذكية - باستخدام الحسابات والتحاليل ألتمتة إنشاء الخرائط - 

لتسهيل مهّمة المستخدمين الذين ليسوا على دراية بنظم المعلومات 

الجغرافية. 

إن التوجه الحالي في رسم الخرائط على شبكة اإلنترنت هو تلبية احتياجات    o

المستخدمين الذين يرغبون في إعداد خرائط ويب تفاعلية بشكل مثالي 

ذات مغزى ومقنعة على أساس البيانات مرجع اهتمامهم. 

				· يتم تنفيذ نظام المعلومات الجغرافية على شبكة اإلنترنت )Web GIS( من 

خالل رسم الخرائط على شبكة اإلنترنت، وهي عملية استخدام الخرائط 

التي يتم إنجازها بوساطة نظم المعلومات الجغرافية على شبكة اإلنترنت. 

ويعد بناء »خريطة سردية« تجيب على سؤال معين حول البيانات مرجع 

النظر من أفضل الممارسات المقبولة اآلن في هذا المجال.

				·  التحليل المكاني: مع إنشاء قاعدة بيانات للتعداد الجغرافي المكاني على 

مستوى مناطق التعداد الجغرافية، تتيح نظم المعلومات الجغرافية أدوات 

متطّورة في التحليل المكاني، مما يتيح للمستخدم إنتاج مختلف مخرجات 

التعدادات والمنتجات الجغرافية التي يتم نشرها وفقا لمعايير الخرائط 

والبيانات الوصفية.

·  دعم المسوح واطار المعاينة 

o  تعد المعلومات الجغرافية المكانية أداة مفيدة ألنشطة إحصائية أخرى 
مثل:

 بناء السجل الوطني للمباني والمساكن: تحديد المواقع الجغرافية 

لجميع الهياكل ذات األهمّية على األرض بما فيها الوحدات السكانية، 

وإنشاء البنى األساسية الجغرافية المكانية الخاصة بها على مستوى 

.Dwelling Frame اإلحداثيات، فيما يعرف بإطار المسكن

 تطوير إطار جغرافي مكاني الستخدامه في التعداد االقتصادي، 

   تحسين التغطية الجغرافية للمساحات والعقارات،

.)NSDI( وبناء البنية األساسية الوطنية للبيانات المكانّية  

تدعم المعلومات الجغرافية المكانية هذه األطر المطلوب استخدامها كبنى   o
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أساسية في إجـــراءات تصميـم وســـحب عينـــات المســـوح واالستقصاءات 

في فترة ما بين تعدادين وكذلك في التحضير للتعدادات المستقبلية.

وفيما يلي تجربة الّدول في استخدام اإلنترنت لجمع البيانات ونشرها.

اإلطار 3: تجربة كندا في جمع البيانات ونشر خرائط المخرجات باستخدام شبكة 
اإلنترنت.

توفر تجربة كندا رؤى وممارسات جيدة في التنفيذ التدريجي لطريقة اقتناء ونشر 
البيانات باستخدام اإلنترنت، مما يفّسر تنامي معدل االستجابة على االستبانات 

والفوائد التي جنتها هيئة اإلحصاء الكندية )StatCan( من استخدام شبكة األنترنت 
كوسيلة رئيسة لنشر بيانات التعدادات، بما في ذلك المنتجات الجغرافية للتعدادات 

السكانية. 
ُتجري كندا تعدادًا كل خمس سنوات، وقد أدخلت في تعداد عام 2006 تقنية جمع 

بيانات التعداد باستخدام شبكة اإلنترنت. ويبين الجدول التالي أّن هذا النهج ساهم 
في تنامي استخدام اإلنترنت كوسيلة إجابة للتعداد وكذلك في ازدياد معدالت 

االستجابة بصفة عاّمة.

معّدل االستجابةالورقي بواسطة البريداالنترنتالسنة 
200617.8%60.6%78.5%
201153.9%31.2%85.1%
201668.3%20.5%88.8%

●   تنشر هيئة اإلحصاء الكندية )StatCan( جميع المنتجات الجغرافية األساسية 
وجميع جداول البيانات اإلحصائية المهّمة على شبكة اإلنترنت. علما بأّن الفوائد 
الرئيسة للنشر على الويب هي تحسين توقيت توفير مخرجات التعداد، وتيسير 

الولوج إليها وزيادة إمكانية الوصول إليها على نطاق أوسع وكذلك تسهيل 
استخدامها الحقًا من طرف المستعملين. كما تبين واجهة موقع هيئة اإلحصاء 

الكندية على شبكة اإلنترنت، والتي تّم تطويرها بالوسائل والقدرات الداخلية 
للهيئة كيفية تنظيم المعلومات على أساس الخرائط والبيانات المكانية. 

كان المبدأ الرئيسي للهيئة هو المحافظة على بساطة استعماالت الموقع  	·
واستخداماته من طرف المستعملين ودعمهم بالتوجيهات التالية:

1. استخدام المتوفر والُمعّد وتفادي إعادة األشغال بنفس الطريقة أو حّتى 
بطريقة مغايرة )على سبيل المثال، خريطة جوجل، Map Quest، إلخ( وعدم 

إعادة اختراع العجلة؛
2.  بل يجب التركيز على الحاجات الحقيقية فقط.
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2.4  ما هو المطلوب لدعم المكاتب اإلحصائية الوطنية 
لتنفيذ المبادئ التوجيهية

ُنوضح في األقسام الفرعية الالحقة ما هو مطلوب لدعم المكاتب اإلحصائية الوطنية 
في تنفيذ المبادئ التوجيهية، ومواجهة التحديات، ال سيما فيما يتعلق ببناء القدرات 

وتطوير منهجيات وتقنيات المعلومات الجغرافية المكانية وتعزيز الترتيبات المؤسسية 
والتعاون بين البلدان.

1.2.4  أولويات تنمية القدرات في مجال تكنولوجيات نظم 
المعلومات الجغرافية / الجغرافيا المكانية ألغراض 

التعداد في المنطقة العربية
أعربت جميع البلدان المشاركة في المسح الذي قامت به اللجنة االقتصادية 

واالجتماعية لغربي آسيا في عام 2018 وأيضا خالل ورشة العمل التي عقدت في 
تموز / يوليو 2020 عن اهتمامها باعتماد ُنُهج مبتكرة إلجراء التعدادات، بما في ذلك 
استخدام تكنولوجيات المعلومات الجغرافية المكانية، وتكنولوجيا األجهزة المحمولة 

لجمع البيانات واإلنترنت لنشرها. غير أّن ذلك يتطلب تعزيز القدرات وتخصيص الموارد 
الالزمة. ولوحظ أّنه عموما هنالك نقٌص في معرفة تجارب البلدان الناجحة في 

استخدام هذه األساليب المبتكرة، بما في ذلك تبّنى نهج »التعداد المختلط« للبلدان 
التي تتواجد بها ظروف إنسانية. 

جعلها سهلة االستخدام ومتاحة للجميع، أي مفهومة على الصعيد العام.  .3
أدوات أخرى لرسم الخرائط على شبكة اإلنترنت تشمل تطبيق GeoSuite وبرنامج   ·

عرض البيانات التعداد )CPVD(، باستعمال تطبيق GeoSuite )نسخة الويب(، 
يمكن للمستخدمين استرداد البيانات واالستعالم عنها، واستكشاف الروابط بين 

المناطق الجغرافية، والحصول على بيانات تلك المناطق في شكل جداول:

 http://geosuite.statcan.gc.ca/geosuite/en/index 
· ُيعتبر برنامج عرض بيانات التعداد )CPDV( أداة حديثة ومتقدمة يمّكن من التصور 

المرئي للبيانات من خالل تقديم المؤشرات الرئيسة في لوحة المعلومات 
اإلحصائية مّما يجعل المعلومات اإلحصائية أكثر قابلية للتفسير. كما يسّهل 

البحث الحيني عن العديد من األماكن والمعالم في كندا، عرضهاعلى الخريطة، 
إلى جانب البيانات الجغرافية واالجتماعية الديموغرافية األساسية الراجعة لها.

    راجع بيانات تعداد عام 2016 المعروضة باستخدام تطبيق )CPDV( على الرابط: 
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dv-vd/cpdv-
vdpr/index-eng.cfm
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ُيوصى في سياق جولة تعدادات السكان والمساكن لعام 2020 بتعزيز تبادل الخبرات 
ع المكاتب اإلحصائية في المنطقة العربية  والممارسات الوطنية بين البلدان. وُتشجَّ
على استكشاف وتطوير آليات مبتكرة لتطوير القدرات من خالل التبادل الثنائي بين 

البلدان، والتعاون الثالثي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وإجراء الزيارات الدراسية 
لتعزيز تبادل الخبرات مع البلدان ذات الممارسات الجيدة، إلى جانب تنظيم دورات 

تدريبية إقليمية وتركيز شبكات اتصال حول تبادل الممارسات الجيدة. ويوصى، على 
سبيل المثال، بأن تطور البلدان العربية التعاون فيما بين بلدان الجنوب إلى أقصى 

إمكاناته، متجاوزة عمليات التبادل بين المكاتب اإلحصائية الوطنية )مثل العراق ومصر( 
وأن تشمل التعاون بين األقاليم )مثل التعاون بين البرازيل والبلدان األفريقية( 

لتعزيز قدرة المكاتب الوطنية لإلحصاء. وُتنصح البلدان العربية التي لديها ظروف 
إنسانية، باالقتداء بتجارب البلدان المماثلة كأفغانستان )انظر اإلطار 5( وإجراء »التعداد 

المختلط«. والجدير بالذكر أن من أولويات صندوق األمم المتحدة للسكان دعم دول 
المنطقة العربية في إجراء تعداد 2020 والقيام بزيارات ومهّمات دراسية وعقد 

ورشات عمل عربية - عربية لتبادل المعارف والحصول على التوجيهات والنصائح حول 
كيفية التعامل مع األجهزة المحمولة في جمع البيانات واستخدام مختلف التطبيقات 

المعلوماتية الداعمة لذلك. ومن وسائل التعاون األخرى، على سبيل المثال، كيفية 
إنجاز شراءات صور األقمار الصناعية، أو استعارة األجهزة المحمولة، وما إلى ذلك18. 

وُترّكز إستراتيجية صندوق األمم المتحدة للسكان لجولة تعدادات عام 2020 على 
»تعزيز القدرات الوطنية إلنتاج وتحليل ونشر واستخدام بيانات تعدادات ذات دّقة 

عالية، مالئمة وُمسندة جغرافيًا وفي التوقيت المناسب، حتى يتسّنى إعالم 
وتنفيذ ورصد وتقييم سياسات التنمية المستدامة وخططها وبرامجها من أجل 

الصالح العام19«. وهذا يتماشى مع خطة عام 2030 التي دعت صراحة إلى تعزيز 
وبناء القدرات لدعم الخطط الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ويشدد 

الهدف اإلنمائي المستدام السابع عشر بالتحديد، على ضرورة »تعزيز تقديم الدعم 
لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة 

النامية، لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة في الوقت المناسب 
وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، والجنس، والسن، واالنتماء العرقي والوضع من 

18 - وتجدر اإلشارة إلى أن صندوق األمم المتحدة للسكان قد دعم تشارك البلدان التي تجري 
تعدادا للسكان في استخدام األجهزة اللوحية.

19 - انظر »إستراتيجية صندوق األمم المتحدة للسكان المتعلقة بجولة 2020 لتعدادات السكان 
والمساكن )2024-2015(« ُنشر ألول مرة في مارس 2017 وُنقح في يوليو 2019. متاح 

https://www.unfpa.org/publications/unfpa-strategy-2020-round-population-housing-census- :على
es-2015-2024
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حيث الهجرة، واإلعاقة، والموقع الجغرافي، وغيرها من الخصائص ذات الصلة في 
 السياقات الوطنية، بحلول عام 2020«20.

وبعبارة أخرى، فإن تعزيز القدرات والقدرات المؤسسية والبشرية لتنفيذ أهداف 
التنمية المستدامة ورصدها وتقييمها مسألة بالغة األهمية تتطلب اتخاذ إجراءات 

عاجلة. كما يتطلب التعداد القائم على نظام المعلومات الجغرافية،

 تركيز وحدة قاّرة ودائمة للمعلومات الجغرافية داخل المكتب اإلحصائي الوطني 
مستقلة عن باقي الوحدات، مكّونة من موظفين دائمين يضطلعون وبصفة 

مستمّرة بمهام التحليل الجغرافي المكاني ورسم خرائط التعدادات في جميع مراحله 
وحتى خالل فترة ما بين التعدادات. كما تقوم هذه الوحدة بتطوير الشراكات، ومعايير 
البيانات وقابلية التشغيل البيني، والتعاون مع الجهات الفاعلة الرئيسة األخرى وإبرام 

اإلتفاقيات والعقود الالزمة لجمع البيانات وتبادلها، والتعاون مع الجهات الفاعلة 
الرئيسية األخرى في بناء البنى األساسية الوطنّية للبيانات المكانّية. وفي غياب 

وجود قدرات داخلية في نظام المعلومات الجغرافية، يصبح من الصعب على مكتب 
مها الشركات  اإلحصاء الوطني إجراء عمليات فحص جودة البيانات التي ُتنشئها وُتسلَّ

المتعاقدة. وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى تقديم بيانات غير دقيقة ومنقوصة، مما يؤثر 
بدوره على نوعية الخرائط المستخدمة في التعداد.

ويتطلب استخدام التكنولوجيات وتقاسمها إلنتاج بيانات وإحصاءات موثوقة وفي 
الوقت المناسب تطوير قدرات ومهارات منتجي البيانات الوطنيين، وعلى رأسهم 

المكاتب اإلحصائية الوطنية والوكاالت الجغرافية المكانية. ويتطلب بناء القدرات 
التقنية والبشرية الالزمة لدعم برنامج التعداد القائم على نظام المعلومات الجغرافية 
تدريب موظفي وحدة المعلومات الجغرافية لتزويدهم بالمهارات المناسبة في نظم 
المعلومات الجغرافية دعمًا ألنشطة التعداد، والتي نادرًا ما توفرها المناهج الدراسية 
األكاديمية العادّية. ويكمن الهدف في تدريب الموظفين على رسم خرائط التعدادات 
واألنشطة الجغرافية المكانية والذين يقومون بدورهم بتدريب العاملين الميدانيين، 

عند الحاجة. إن وجود موظفين مهرة في نظم المعلومات الجغرافية مدّربين 
تدريبًا جيدًا ُيعد عاماًل رئيسًا إلنجاح عملية رسم خرائط التعدادات القائمة على نظم 
المعلومات الجغرافية، وبالتالي يجب على المكتب الوطني لإلحصاء توفير حوافز 

مهّمة وضمان التدريب الّدائم لهم لمواكبة التقدم التكنولوجي.

20 - تم اإلبالغ عنها في E / C.20 / 2017/13 / Add.1: البيانات الجغرافية المكانية الوطنية 
http://ggim.un.org/ggim_20171012/ggim_committee.html  :ونظم المعلومات. متوّفر على الرابط
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وبإيجاز يمكن اختزال برنامج تنمية القدرات من أجل استدامة عملية رسم خرائط 
التعداد في المكاتب اإلحصاء في النقاط التالية:

شخص متميز او شخص رئيسي لتعزيز التكنولوجيات الجغرافية المكانية داخل   ·
مكتب اإلحصاء مع دعم إداري رفيع المستوى؛

فيما يخص الموارد البشرية، القدرة على توفير التدريب والدعم لإلدارة   ·
وللموظفين ذوي الصلة؛

تلبية الحاجة الى الموظفين المتخّصصين بما في ذلك توظيف متعاقدين   ·
عند االقتضاء، ومع االحتفاظ بالموظفين المهرة.

إبرام عقود واضحة المعالم مع البائعين واالستشاريين والشركاء والعمالء   ·
من داخل وخارج الحكومة.

 2.2.4 تعزيز الترتيبات المؤسسية داخل مكتب اإلحصاء وعلى 
الصعيد الوطني

يجب على المكاتب اإلحصائية في البلدان النامية والبلدان التي تشهد صراعات، 

وبلدان المنطقة العربية، أن تدرك أن التحديات والحواجز التي تحول دون استخدام 

األساليب والتكنولوجيات المبتكرة، بما في ذلك نظم المعلومات الجغرافية وغيرها 

من التكنولوجيات الجغرافية المكانية، ليست تقنية فحسب، بل إنها في كثير من 

األحيان مؤسسية وتنظيمية أيضًا.

واتخاذ الترتيبات المؤسسية ضمن البلد الواحد والتنسيق بين األوساط اإلحصائية 

والجغرافية المكانية ضروريان من أجل اعتماد وتنفيذ المعايير المشتركة التي تقوم 

عليها األسس الرئيسة الالزمة إلتاحة التشغيل البيني، والوصول إلى مجموعات 

البيانات وتبادلها، وإبرام اتفاقات التعاون والشراكات بين مجموعة واسعة من 

أصحاب المصلحة المتعددي التخصصات في القطاعين العام والخاص وأوساط 

المستخدمين النهائيين والهيئات الحكومّية على المستوى الوطني واإلقليمي 

والمحّلي. وفي نهاية المطاف بناء وتطوير البنى األساسية للمعلومات اإلحصائية 
 والجغرافية المكانية.21

 وإضافًة إلى الترتيبات المؤسسية، يتطلب استخدام وتشارك التكنولوجيات إلنتاج 

21 - انظــر كتــاب: »نظــم المعلومــات الجغرافيــة وجولــة التعــدادات لعــام 2020: تحديــث اإلحصــاءات 
الرســمية« Esri Press, 2019.متوفــر بالصــورة الورقيــة وعلــى اإلنترنــت.
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بيانات وإحصاءات موثوقة في الوقت المناسب رفع مستوى قدرات األجهزة 

اإلحصائية الوطنية.

ومن الضروري أن يتّم هذا التعاون بين جميع أصحاب المصلحة، بدءًا من مرحلة 

التخطيط للتعداد، حّتى يتسّنى تلبية احتياجات جميع المستعملين الرئيسين في 

وضع برنامج رقمي وجغرافي متكامل وتنفيذ برنامج رسم خرائط يستند إلى نظام 

المعلومات الجغرافية. وبما أن إنتاج الخرائط األساسية ليس عماًل أساسيًا من 

اختصاص مكتب اإلحصاء الوطني، فإن إقامة شراكة للتعاون مع الوكالة الوطنية 

لرسم الخرائط يمكن أن تكون مفيدة للطرفين: فعلى سبيل المثال، تزود الوكالة 

ثة ومناسبة  الوطنية لرسم الخرائط المكتب الوطني لإلحصاء بخرائط أساسية محدَّ

لعمليات التعداد، وفي المقابل، من شأن هذه الهيئات أن تستفيد من التحسينات 

الناتجة من العمل الميداني الذي تضطلع به األجهزة اإلحصائية الوطنية ومن 

المنتجات الجغرافية المستمدة من التعداد. ومن األمثلة األخرى على هذا التعاون 

بناء قاعدة وطنية للبيانات الجغرافية المكانية للتعداد ال ينحصر استخدامها في فترة 

عملية التعداد فقط، بل أيضا في عّدة سياقات وطنية وألغراض مختلفة )مثل التعداد 

الزراعي أو التعداد االقتصادي، ونظم المعلومات الصحية، والمرافق، وما إلى ذلك(. 

وفي الواقع، يمكن أن يشّكل إجراء التعداد حافزًا لمكاتب اإلحصاء ووكاالت رسم 

الخرائط للعمل سوّية لصالح الوكالتين وللصالح العام على السواء، مّما يسهم في 

إنشاء وتطوير البنى األساسية الوطنية للمعلومات الجغرافية المكانية.

وُيعد أمن البيانات اإلحصائية وخصوصيتها شاغاًل رئيسًا لجميع السلطات اإلحصائية 

الوطنية، إذ إن أحد األهداف الرئيسة للسرية هو ضمان أمن البيانات الشخصية 

وحفاظ الخصوصية وعدم السماح بتحديد المعلومات الفردية، التي يشار إليها 

أحيانا باسم »معلومات تحدد الهوية الشخصية22« بل تزداد المخاوف عندما تتضمن 

المالحظة الفردية معلومات الموقع واستخدام التكنولوجيا المتطورة للوصول إليها 

ونشرها. وبصورة عامة تتعلق بيانات نظام المعلومات الجغرافية بالمواقع والمالمح 

الجغرافية، كالعناوين واإلحداثيات أكثر مما تتعلق بأفراد معينين، كما توّفر منصات 

نظم المعلومات الجغرافية الحديثة القدرات على نشر البيانات بشكل علني وآمن بناًء 

على إحتياجات مكتب اإلحصاء. وبالرغم من ذلك، يبقى هنالك قلق مشروع ينطوي 

على كشف البيانات السرية من خالل العرض المكاني لها. ويمكن أن تحّد مناهج 

22 - انظــر كتــاب: »نظــم المعلومــات الجغرافيــة وجولــة التعــدادات لعــام 2020: تحديــث اإلحصــاءات 
الرســمية« Esri Press, 2019.متوفــر بالصيغــة الورقيــة وعلــى اإلنترنــت.
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تجميع البيانات من هذه اإلشكاليات، بالخصوص بالنسبة للبيانات التي ُتنتج على 

المستوى الفردي / اإلحداثيات23.

وُتوصى البلدان بوضع »أطر قانونية وسياسية ومؤسسية لتحقيق التشغيل البيني 
الفعال والكفؤ للبيانات والمعلومات بين مختلف المؤسسات الوطنية المستفيدة 

من المعلومات الجغرافية المكانية«24.

ويتطلب ذلك وضع سياسة عامة وخطة عملية لتنفيذ سياسة واضحة للبيانات. علما 
أّن الهدف النهائي لوضع إطار للمعلومات اإلحصائية والجغرافّية المكانية هو تيسير 

الوصول إلى البيانات واستخدامها من قبل أكبر عدد ممكن من المستخدمين. ويتعين 
على الحكومات، إلى جانب وضع السياسات وتنفيذها، أن تقوم بدور رئيس في إتخاذ 

تدابير ملموسة والتخفيف من وطأة المخاوف والشواغل المتعلقة بإساءة استخدام 
البيانات المفتوحة، وال سيما تلك التي تنتهك الخصوصية والسرية. ومن الطرق 
التي يمكن اتباعها في إعداد وتطبيق هذه اإلجراءات القيام بمشاورات وتقييمات 

للبيانات الجغرافية المكانية لتحديد السياسات التي يتوّجب اتباعها والمسائل المتصلة 
بها. وتنطوي هذه المشاورات على إجراء مقابالت مع مسؤولين حكوميين، ومع 
المستخدمين الرئيسيين من الصناعيين واألكاديميين والمنظمات غير الحكومية، 

الستعراض القوانين واألنظمة وإتفاقيات تبادل وتقاسم البيانات.

ولوضع وتعزيز الترتيبات المؤسسية على الصعيد الوطني يتوّجب على المكاتب 
اإلحصائية اتخاذ اإلجراءات اآلتية:

وضع قاعدة أساسية تنص على ضرورة جمع المعلومات الجغرافية المكانية   ·
مرة واحدة وتشاركها من قبل كّل المتداخلين، وينبغي أن يضع المكتب 

الوطني لإلحصاء اتفاقيات وآليات لتنظيم تشارك البيانات، ال سيما مع 
السلطات الوطنية المعنية بالبيانات الجغرافية المكانية / رسم الخرائط.

تيسير تبادل البيانات من خالل التوثيق المفصل والبيانات الوصفية عبر   ·
شبكات المستعملين؛

المشاركة في تطوير بوابة المعلومات الجغرافية المكانية الشاملة والمتكاملة   ·

23 - مثل السابق

 E / C.20 / 2017/13 /( »24 - انظــر »البيانــات الجغرافيــة المكانيــة ونظــم المعلومــات الوطنيــة
http://ggim.un.org/ggim_20171012/ggim_committee.html الرابــط:  علــى  متوفــر   .)Add.1
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ووضعها وتقاسمها مع الوكاالت الوطنية وجميع المستخدمين. ويمكن أن 
تستفيد المكاتب الوطنية لإلحصاء من استخدام هذه البوابة لنشر مخرجات 

التعداد ووضعها على ذّمة أكبر عدد ممكن من المستعملين؛

إنشاء وحدة دائمة للمعلومات الجغرافية المكانية داخل المكتب اإلحصائي   ·
الوطني، لتكون قادرة على إقامة شراكات ومعايير للبيانات وقابلية التشغيل 

المتبادل، واتفاقات وعقود لجمع البيانات وتقاسمها، والتعاون مع الجهات 
الفاعلة الرئيسة األخرى؛

المشاركة بفعالية في إنشاء بنى أساسية وطنية للبيانات الوطنية اإلحصائية   ·
والجغرافية المكانية، علمًا أّن األجهزة الوطنية لإلحصاء تتولى مسؤولية إنتاج 

البيانات السكانية ووضع نظم الترميز الجغرافي، التي تعد عناصر أساسية 
للبنى األساسية للبيانات المكانية؛

تصميم إستراتيجية وطنية الستخدام نظام المعلومات الجغرافية في إنتاج   ·
بيانات جغرافية ال ينحصر استخدامها في فترة عملية التعداد فقط، بل أيضا 

في عّدة سياقات وطنية، وذلك لدعم األنشطة الوطنية التي تستند إلى 
البيانات والتطبيقات الجغرافية على غرار ترسيم الحدود اإلنتخابية، وتحديد 
مواقع الخدمات العامة، والرصد واإلبالغ عن أهداف التنمية المستدامة، 

وغيرها25؛

حسن إختيار معدات نظام المعلومات الجغرافية )األجهزة والبرمجيات(   ·
بمكتب اإلحصاء، واألخذ بعين االعتبار المواصفات التقنية لألنظمة األخرى 
المستخدمة من قبل اإلدارات الحكومية، حتى يتسّنى إنشاء قاعدة بيانات 
جغرافية مكانية وطنية للتعداد َيسهل استخدامها في السياقات الوطنية 

المختلفة26؛

تحديث النظام اإلحصائي الوطني من أجل إدماج واستخدام المعلومات   ·
الجغرافية المكانية كمصدر للبيانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورصد 

وقياس التّقدم المحرز باتجاهها.

25 -انظــر كتــاب: "نظــم المعلومــات الجغرافيــة وجولــة التعــدادات لعــام 2020: تحديــث اإلحصــاءات 
الرســمية" Esri Press, 2019.متوفــر بالصــورة الورقيــة وعلــى اإلنترنــت.

26 - نفس المرجع.
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إرساء إستراتيجية لتكامل البيانات اإلحصائية والمكانية على 
أساس احتياجات المستخدمين

تحديد الحاجيات من أجهزة وبرمجيات وموظفين ودورات تدريبية

تحديد الترتيبات المؤسسية )مثل التعاون(

إعداد الميزانية والجدول الزمني لألنشطة الخرائطية الخاصة بالتعداد

تقييم االحتياجات من معدات وبرمجيات والحصول عليها

تدريب موظفي وحدة المعلومات الجغرافية

نعرض في الشكل 5 القضايا المؤسسية التي يجب التعامل معها على مستوى 
مكاتب اإلحصاء:

الشكل 5: المسائل المؤّسسية27 في المكاتب اإلحصائّية

وقد طورت ُعمان بنية أساسية جغرافية مكانية متينة، وتستخدم تكنولوجيات مبتكرة 
لدعم التعداد واألنشطة اإلحصائية. وفيما يلي تلخيص لتجربتها وممارساتها الجيدة. 

كما يتعّين على البلدان األخرى في المنطقة العربية محاكاتها وتطوير الُبنى األساسية 
الجغرافية المكانية الخاصة بها ألغراض التعداد.

http:// :27- راجع دليل األمم المتحدة ألنشطة المعلومات الجغرافية المكانية. متوفر على الرابط
 unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/default.htm
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اإلطار 4: تجربة ُعمان في استخدام التكنولوجيات المبتكرة دعمًا للتعداد
في إطار التحضير لتعدادها السكاني المقرر إجراؤه في ديسمبر 2020، 

اختارت سلطنة ُعمان إجراء تعداد إلكتروني، »وهو مشروع وطني يهدف 
إلى دمج جميع البيانات اإلحصائية الخاّصة بالمساكن والمنشآت استنادًا 

إلى السجالت اإلدارية الوطنية«28. وقد نشر مركزها الوطني لإلحصاء 
معلومات عن العناصر األساسية التي تميز تجربتها، وقد تم تبيانها على 

مستوى نتائج مسح اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على النحو 
اآلتي:

تقوم ُعمان ببناء بنية أساسية وطنية للمعلومات الجغرافية المكانية،  	·

مسترشدة بسياسات البيانات، وإطار ومعايير قانونية، لتسهيل 
استخدام البيانات الجغرافية المكانية وتبادلها، بما ال يتعارض مع احترام 

ملكيتها من قبل مختلف الجهات الحكومية؛
قام مكتب اإلحصاء الوطني بتطوير قدراته، إذ قام بدور تنسيقي  	·

مؤسسي مع المنظمات الوطنية األخرى، التي لديها أيضا قدرات 
ومسؤوليات في مجال المعلومات الجغرافية المكانية؛

وضع مكتب ُعمان لإلحصاء نظامًا للمعلومات الجغرافية يستند إلى  	·

قاعدة بيانات جغرافية وطنية، تشمل بيانات جغرافية في مختلف 
القطاعات؛

وضع المكتب الوطني لإلحصاء في ُعمان إستراتيجية لنشر مخرجات  	·

التعداد حسب جدول زمني واضح المعالم، وتحّدد قائمة النواتج حسب 
المنطقة الجغرافية؛

اعتمدت ُعمان أدوات ابتكارية لنشر البيانات، مثل أطلس التعداد  	·

التفاعلي، وقواعد البيانات التفاعلّية على اإلنترنت، وصفحات 
الويب الديناميكية، وأدوات الويب لرسم الخرائط المستندة إلى نظم 

المعلومات الجغرافية، وخدمات الحوسبة السحابية، وتطبيقات وسائل 
التواصل االجتماعي، وغيرها؛

يعرض مكتب ُعمان لإلحصاء البيانات الوصفية لمنتجات التعداد مع  	·

تفعيل إجراءات السرية وإخفاء الهوية لضمان جودة البيانات29؛

 https://ecensus.gov.om/?lang=en 28-  الرابط

29- يشير إخفاء هوية البيانات إلى إجراءات إزالة وتعديل جميع المعّرفات الفردية )مثل اسم 
الشخص والعنوان وما إلى ذلك( من البيانات الدقيقة للتعداد الرقمي.
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لدى ُعمان قانون إحصائي وطني يتضمن بنودا تكفل سرية البيانات،  	·

فضاًل عن إجراءات إخفاء هوية بيانات التعدادالدقيقة؛
على الصعيد اإلقليمي، نشط مكتب اإلحصاء الوطني في ُعمان  	·

في مجال تكامل البيانات، إذ ترأس في بداية أعماله لجنة خبراء األمم 
المتحدة المعنية بالبيانات الجغرافية المكانّية العالمية: فريق العمل 
المعني بتكامل المعلومات الجغرافية المكانية واإلحصائية للبلدان 

العربية30؛
اتخذت ُعمان كافة التدابير الالزمة لتخطيط وإعداد تعدادها السكاني، بما  	·

في ذلك وضع إستراتيجية النشر في مرحلة مبكرة، وتحديد احتياجات 
المستخدمين، واألدوات التكنولوجية المتطورة المزمع استخدمها في 
جميع مراحل التعداد، فضاًل عن المنتجات الجغرافية والطرق المناسبة 

والمقنعة لنشرها ومشاركتها مع المستخدمين الرئيسيين والعاّمة على 
أوسع نطاق؛

5 - التعداد المختلط في االوضاع اإلنسانية
نظرا إلنعدام األمن أو استحالة التواصل مع كافة سكان البلدان التي تشهد نزاعات 

أو أخطار بيئية أو كوارث طبيعية أو نزوحًا كبيرًا، قد ال تتمكن هذه األخيرة من إجراء 
تعدادها خالل الجولة الحالية. وقد أفادت شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة في نوفمبر 
2017 أّن 11 دولة لم تقم بالتخطيط للتعداد المزمع إجراؤه خالل جولة 2020 بسبب 
النزاعات والظروف اإلنسانية. علما أّن حوالي نصف هذه البلدان تقع في المنطقة 

العربية31.

وفي مثل هذه الحاالت يمكن استخدام التقديرات السكانية األنموذجية )تسمى أيضًا 
التعداد المختلط( لسد الثغرات في بيانات التعداد التقليدي بالنسبة للمناطق التي 

يصعب الوصول إليها، وبالتالي استكمال التعداد لكّل سكان هذه البلدان.

وُتعد منهجية التعداد المختلط التي تستخدم التقديرات السكانية، إحدى الطرق 
المبتكرة التي تبّناها صندوق األمم المتحدة للسكان لدعم البلدان التي تعيش حاالت 

إنسانية، مع إعطاء األولوية للبلدان التي لم تنجز تعدادًا في جولة عام 2010. كما 

30- انظــر موقــع لجنــة خبــراء األمــم المتحــدة للــدول العربيــة المعنيــة بــإدارة المعلومــات الجغرافيــة 
/http://www.un-ggim-as.org  ــة ــة العالمي المكاني

31- -https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/index.cshtml#monitoring-
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دعت اللجنة اإلحصائية مؤخرًا إلى وضع إطار إحصائي عالمي بشأن اإلحصاءات 
المتصلة بالكوارث؛ إذ حّثت في القرار 1162/50 في دورتها الخمسين في آذار 

/ مارس 2019، في بند جديد بشأن اإلحصاءات المتصلة بالكوارث »األوساط 
اإلحصائية الدولية على تعزيز جهودها في بناء القدرات في مجال اإلحصاءات 

المتعلقة باألحداث والكوارث الخطرة”.

كما أّكد صندوق األمم المتحدة للسكان على أهّمية المعلومات الجغرافية المكانية 
في إجراء تعداد مختلط: »إن الهدف من إجراء تعداد مختلط هو إعداد تقديرات سكانية 

لمناطق صغيرة أو إنتاج شبكات سكانية لبيانات دقيقة ومفصلة في غياب تعداد 
وطني تقليدي«32.

نة من مناطق  ويتطلب إجراء التعداد المختلط، أّول ذي بدء، جمع البيانات السكانية لعيِّ
جغرافية صغيرة، إما من خالل تعداد جزئي، أو مسح سكاني يشبه التعداد، أو 

من خالل تعداد سكاني مصّغر. كما أّن جمع البيانات اإلحصائية للمناطق الجغرافية 
الصغيرة ذات األهمية إلى جانب جمع البيانات حول مواقعها الجغرافية، وتوزيعها 

الجغرافي، وكثافتها السكانية، واستخدامات األراضي وغطاء األرض، والتضاريس، 
وغير ذلك من الجوانب البيئية، يتطّلب استخدام أدوات حديثة لتكنولوجيات المعلومات 

الجغرافية المكانية، على غرار نظام تحديد المواقع العالمي )GPS( وصور األقمار 
الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية وغيرها من األجهزة اإللكترونية المحمولة )مثل 

األجهزة اللوحية والهواتف الذكية وما إلى ذلك(33.
في بعض البلدان، يقع تعداد غالبية البالد من خالل التعداد التقليدي ويتّم تعداد 

عدد سكان األجزاء التي يتعّذر الوصول إليها باستخدام تقديرات السكان األنموذجية. 
وفي بلدان أخرى، يتّم إجراء تعداد سكاني مصّغر شامل ومن خالله إعداد التقديرات 

السكانية. وتتمثل هذه المنهجية في جمع بيانات السكان بإعتماد التعداد الوطني 
المصّغر على مستوى جغرافي دقيق في المناطق التي تكون قريبة أو مماثلة من 

حيث التركيبة السكانية للمناطق التي يتعذر الوصول إليها؛ أو إجراء مسح لعّد السكان 
باعتماد البيانات الجغرافية المكانية التي يمكن استخالصها من الصور الفضائية 

وغيرها من المصادر. ومن َثمَّ ُتستخدم النمذجة اإلحصائية لتقدير أعداد السكان في 

32- موجــز تقنــي لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان »منهجيــة جديــدة: التعــداد المختلــط إلنتــاج 
https://www.unfpa.org/sites/de-  تقديــرات ســكانية مكانيــة دقيقــة ومفّصلــة« متــاح علــى الرابــط:

 fault/files/resource-pdf/Hybrid_Census_Brief_v9.pdf

33- إنظــر اإلطــار عــدد2، ص. 23 مــن »إســتراتيجية صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان المتعلقــة 
https://www. :بجولــة 2020 لتعــدادات الســكان والمســاكن )2024-2015(«. متــاح علــى الرابــط

unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Census_Strategy_Final_July.pdf
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المناطق التي لم يتّم تعدادها مباشرة. ويمكن إنتاج مجاميع السكان على مستوى 
الوحدات اإلدارية أو على المستوى الوطني بوساطة تجميع تقديرات بيانات السكان 

الشبكية. كما تتيح هذه النماذج اإلحصائّية استخالص تقديرات سكانية في فترة ما 
بين التعدادين، كما تساعد على تحديث عينـــات34 المســـوح الوطنية. وتتواجد حاليا 

بعض بيانات السكان الشبكية35الٌمعّدة ألغراض التنمية المستدامة.
إلجراء التعداد المختلط يتعين اتباع المنهجية التوجيهية التالية التي تنحصر في ثالث 

خطوات:36
1. جمع البيانات من خالل »التعداد السكاني المصّغر« وذلك بإحصاء كامل السكان 

المتواجدين في مناطق صغيرة محددة، يتم اختيارها على نطاق المناطق 
ذات األهمية، ويتّم جمع بياناتها بسرعة نسبيًا، باستخدام األجهزة اإللكترونية 

المحمولة؛

2. ربط البيانات التي تّم جمعها خالل »التعدادات المصّغرة«بالبيانات الجغرافية 
المكانية ذات الصلة، باستخدام نظام المعلومات الجغرافية لتحسين دقة حدود 

مناطق العّد، وتيسير إدماج البيانات الجغرافية المكانية المتأتية من مصادر 
مختلفة؛

3. تحديد العالقات الوظيفية بين البيانات الجغرافية المكانية والبيانات السكانية 
لتقدير عدد سكان المناطق غير المشمولة بالمسح، باستخدام النمذجة 

اإلحصائية. وتوفر النتائج تقديرات سكانية شبكية.

ُتعد الصور الفضائية أو بيانات رصد األرض البيانات المناسبة واألكثر طلبًا في 
البلدان التي توجد فيها ظروف إنسانية، نظرًا النعدام األمن واستحالة الوصول 

لكافة السكان، إذ:

· تسمح الصور برسم خرائط المناطق التي ال يمكن الوصول إليها، وفي 
بعض الحاالت قد تكون المصدر الوحيد للبيانات؛

· يمكن استخدام بيانات رصد األرض في تحديثات الخريطة األساسية وتحديد 
رًا سريعًا  المستوطنات السكانّية الجديدة ومواقع المناطق التي طرأ عليها تغيُّ

منذ التعداد األخير، أو بين فترتين مختلفتين من الزمن، والتركيز عليها مثاًل 

34- موجز تقني لصندوق األمم المتحدة للسكان »منهجية جديدة: التعداد المختلط إلنتاج 
https://www.unfpa.org/sites/de- تقديرات سكانية مكانية دقيقة ومفّصلة« متاح على الرابط:

 fault/files/resource-pdf/Hybrid_Census_Brief_v9.pdf

35- »بدون ترك أي شخص خارج الخريطة: دليل لبيانات السكان الشبكية من أجل التنمية 
https://www.sdsntrends.org/leaving-no-:متاح على الرابط .SDSN TReNDS، 2020»المستدامة

 one-off-the-map

36- انظر المزيد من التفاصيل في الموجز الفني لصندوق األمم المتحدة للسكان المذكور 
أعاله، والذي تم استخالص هذه المنهجية منه، مع توضيح في الشكل 2 2.
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ألغراض التخطيط وإعداد اللوجستيات، أو في تحديد المناطق التي تتطلب 
المزيد من العمل الميداني في التعدادات نظرًا لظهور مباني سكانية جديدة 

في المناطق المحيطة بالمدن. وتسّمى هذه المنهجية في رصد التغييرات 
السكانية بـــآلية »كشف التغيير«؛

توفر الصور العالية االستبانة القدرة على تغطية مساحات كبيرة، وال سيما   ·

المناطق التي يتعذر الوصول إليها؛

ُتظهر الصور الفضائية عالية الدقة مستوى من التفاصيل الجغرافية يعادل   ·

تقريبًا الصور الفضائية المتعامدة )Ortho-photo( التي تم إنشاؤها من 
الصور الفضائية، وهي كافية لرسم حدود مناطق العد أو أي حدود جغرافية 

أخرى مطلوبة )على سبيل المثال، يمكن الكشف عن المباني والمستوطنات 
تلقائيًا من صور األقمار الصناعية المفصلة لتوفير بيانات جغرافية مكانية قّيمة 

واعتمادها في توجيه العاملين الميدانيين(؛

يمكن إعتماد تكنولوجيات معالجة الصور الفضائية باستخدام خوارزميات   ·

الكمبيوتر، لتقدير الكثافة السكانية انطالقًا من معالم الشوارع والمباني، وحتى 
المساعدة في تحديد نوعية األحياء المختلفة. فعلى سبيل المثال، كثيرًا ما 

تشير شبكات الشوارع األنيقة والهياكل الكبيرة إلى المناطق األكثر ثراًء، في 
حين ُيستنتج من الطرق والشوارع ذات الخطوط غير المنظمة، األحياُء الفقيرة 

والمستوطنات غير الرسمية37؛

تمثل الصور الفضائية والجوية، الجزء األكبر من مصادر البيانات المستخدمة في   ·

التعداد المختلط، ألّن إعتمادها يحّد من مّدة العمل الميداني، الذي ُيعد العنصر 
األكثر تكلفة في التعداد، خاصة في المناطق التي تشهد صراعات؛

تتيح الصور الفضائية تحديد استخدامات األرض حسب خصائص الكثافة   ·

السكانية وغطاء األرض، وكذلك إلنشاء اطر عينـــات المســـوح38.

37- انظر »صور األقمار الصناعية تكشف عن ثغرات في البيانات السكانية العالمية: الخوارزميات 
تساعد على إنتاج خرائط دقيقة ألماكن معيشة الناس في الدول النامية«، Nature، المجلد، 
https://www.nature.com/news/satellite-images-reveal-gaps-in-glob-:2017. متاح على الرابط  مايو

  al-population-data-1.21957

http://:38- أنظر المزيد من التفاصيل في »الفصل 5. إعداد رسم الخرائط«. متوّفر على الرابط
www.fao.org/economic/the-statistics-division-ess/world-census-of-agriculture/conducting-of-agricul-

 /turalcensuses-and-surveys/chapter-5-cartographic-preparation/en
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اإلطار 5: تجربة أفغانستان في استخدام »التعداد المختلط«:
في عام 2015 بدأت أفغانستان في التخطيط لمشروع تعداد مختلط إلنتاج 

تقديرات سكانية مفّصلة ومتكاملة جغرافًيا، وإعداد التعداد التجريبي في آذار 
/ مارس 2016. 

·	وقد ُأجري المشروع التجريبي األولي في ثالث مقاطعات بإعتماد 
المسح االجتماعي-الديموغرافي واالقتصادي، باستخدام صور األقمار 

االصطناعية الحديثة، ومجموعة من البيانات الجغرافية المكانية39

·	مّكنت صور األقمار الصناعية عالية الدقة، من الكشف عن المباني 
ومناطق المستوطنات السكانية تلقائيًا بواسطة خوارزميات الحواسيب؛ 

·	في تشرين األول / أكتوبر 2016، وبعد اإلنتهاء بنجاح من المرحلة 
التجريبية، تم الجمع بين بيانات مناطق العد والبيانات الجغرافية المكانية 

المشتركة الستنباط أنموذج إحصائي جغرافي مّكن من تقدير عدد 
السكان في جميع المناطق التي لم تكن فيها البيانات السكانية متاحة 

من قبل؛ 

o تم إصدار التقديرات النهائية للسكان في يونيو / تموز 2017؛ لجميع 
المقاطعات األربع والثالثون باستخدام بيانات المسح االجتماعي-
الديموغرافي واالقتصادي في تسع محافظات وبيانات التعداد 

المصّغر في تسع عشرة محافظة؛

o تم إنتاج خرائط عالية الدقة للسكان المصنفين حسب العمر والجنس، 
 100 x على مستوى شبكة بيانات جغرافية )مربعات الشبكة 100 متر

متر( حتى تكون البيانات متسقة مع البيانات الوطنية األخرى )*(؛

·	أظهرت نتائج التحليالت أن دقة قياس عدد السكان، على مستوى 
المقاطعة والمحافظة »المجّمعة مقابل المقّدرة« كان لها قيمة معامل 

ارتباط )correlation coefficient( تفوق 0,95؛ 

https://unstats.un.org/unsd/undataforum/hybrid-census-to-generate-spatially-disaggregat- راجــع:   -39
 /ed-population-estimates
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·		قدمت عدة منظمات دولية، بما فيها صندوق األمم المتحدة للسكان؛ 
WorldPop في جامعة ساوث هامبتون، المملكة المتحدة؛ ومؤسسة 

بيل وميليندا غيتس مساعدة مهّمة للهيئة الوطنية لإلحصاءات 
والمعلومات في أفغانستان لتنفيذ هذا المشروع االبتكاري الذي يتطلب 

موارد كبيرة ومتخصصين في كل من التعداد / التحليالت اإلحصائية 
ومجاالت المعلومات الجغرافية المكانية.

)*( موجز تقني لصندوق األمم المتحدة للسكان - منهجية جديدة الحتساب 
تقديرات سكانية مصنفة حسب المكان باعتماد التعداد المختلط. على 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Hybrid_Census_Brief_v9.pdf:الرابط

وباإلضافة إلى استخدام صور األقمار الصناعية، والنظام العالمي لتحديد المواقع، 
ونظم المعلومات الجغرافية في التعداد المختلط، فإن استخدام اإلنترنت، عند 

اإلمكان، يتيح فرصًا جديدة للوصول إلى المناطق الجغرافية والمجموعات السكانية 
التي يصعب تعدادها باستخدام منهجية التعداد التقليدية )مثل األشخاص ذوي 

اإلعاقة، أو األشخاص الذين يعيشون في أماكن إقامة مؤمنة ويكون الوصول إليهم 
صعبًا ولكن اإلنترنت لديهم متاح(.40

6. توصيات لتعزيز استخدام نظم المعلومات الجغرافية /
المعلومات الجغرافية المكانية في التعداد

فيما يأتي نقترح مجموعة من التوصيات العملية التي تأخذ بعين االعتبار الظروف 
الوطنية في المنطقة العربية، بما في ذلك البلدان غير القادرة على إجراء تعداد 

للسكان:
توصى البلدان العربية، شأنها شأن العديد من البلدان األخرى في العالم، أن   ●  
تعد الجغرافيا وسيلة رئيسة لإلحصاء، وُتعّد وسيلة لجمع البيانات وتجهيزها 

وتخزينها وتجميعها ونشرها من أجل االرتقاء بجودة اإلحصاءات الرسمية. 
وتسعى العديد من المكاتب اإلحصائية الوطنية لتحديث إحصاءاتها، وذلك 

بدمجها بالبيانات الجغرافية في نظمها وعملياتها الوطنية. وفي هذا 
الصدد، ُيوصى بأن تستفيد البلدان العربية من الدعم الذي يقدمه كلٌّ من 

صندوق األمم المتحدة للسكان، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب 
آسيا، والمنظمات الدولية غير الحكومية، إلرساء وتطوير البنى األساسية 

40- راجــع – خيــارات اإلســتجابة لإلنترنــت فــي تعــدادات ســكانية مختــارة - ملحــق كتــاب »تصــور تعــداد 
 https://www.nap.edu/read/12865/chapter/17 :2020« على الرابط
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للمعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية من أجل جولة التعدادات لعام 
2020 ودعمًا لخطة عام التنمية المستدامة 2030.

تقوم عّدة بلدان عربية ببناء قواعد بيانات جغرافية للتعدادات، إقرارا منها   ●  
بما لذلك من أهمية كبرى في تطوير برنامج رقمي وجغرافي كامل للتعداد. 
ُيوصى بالحفاظ على قواعد البيانات الجغرافية هذه، ألنها أساسية إلجراء 
التحاليل المكانية، وهو من الكفاءات األساسية في بعض مكاتب التعداد. 

ويوصى أيضا بتنويع وسائل نشر بيانات التعداد، باستخدام الخرائط 
التفاعلية على شبكة اإلنترنت، والتطبيقات والخدمات السحابية، والتكنولوجيا 

النقالة للوصول إلى جمهور أوسع وتحسين نواتج التعدادات واألعمال 
اإلحصائية بشكل عام.

أبدت البلدان العربية اهتمامًا في اعتماد األجهزة المحمولة والمجهزة بالنظام   ●  
العالمي لتحديد المواقع في جمع البيانات واإلنترنت لنشرها. وُيوصى 

باستخدام التكنولوجيا النقالة، والنظام العالمي لتحديد المواقع، والصور 
الفضائية، والمركبات الطيارة غير المأهولة، ألنها تسّهل جمع البيانات على 
مستوى الفرد ما دامت المسائل المتعّلقة بالخصوصّية / السرّية تؤخذ في 

االعتبار. غير أّن ذلك يتطلب تعزيز القدرات وتخصيص الموارد الاّلزمة والنسج 
على منوال )محاكاة( التجارب الناجحة في البلدان األخرى. وُيوصى بإجراء 

زيارات دراسية من أجل تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الوطنية، والحصول 
على اإلرشادات بشأن استخدام األجهزة النقالة لجمع البيانات وتطبيقات 

البرمجيات الداعمة األخرى.

تعترف األجهزة اإلحصائية الوطنية بصورة متزايدة بأهمية عمليات رصد   ●  
األرض بوصفها مصادر إضافية قّيمة للبيانات، وبدورها في إعداد الخرائط 

الرقمية ولتنفيذ ورصد أهداف التنمية المستدامة.

وينبغي أن تدرك بلدان المنطقة العربية التي توجد فيها ظروف إنسانية 
أن استخدام الصور الفضائية، ونظام تحديد المواقع العالمي ونظام 

المعلومات الجغرافية، واعتماد النمذجة اإلحصائية لتقدير عدد السكان 
)التعدادات المختلطة(، يعد أمرًا حاسمًا وحاًل مبتكرًا وبدياًل للتعداد التقليدي 
عندما يتعذر إجراء هذا األخير. غير أنه نظرًا إلى الكلفة المرتفعة للصور العالية 

الدقة الُملتَقَطة والصور الجوية والنظام العالمي لتحديد المواقع واألجهزة 
المحمولة، يوصى بوضع آليات القتنائها تحد من تكاليفها، مثل اقتناء الصور 

الملتَقَطة عبر األقمار الصناعية جماعيا أو اقتراض األجهزة المحمولة باليد.
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َقّلما تكون األجهزة اإلحصائّية الوطنّية مسؤولة عن خرائط األساس وغيرها   ●  
من المنتجات الخرائطية التي قد يصعب اقتناؤها، ولكن وجودها أساسي 

ع المكاتب اإلحصائّية الوطنّية  في عمليات رسم خرائط التعداد. لذلك، ُتشجَّ
على التعاون مع الهيئات الوطنّية المعنّية برسم الخرائط، وبناء شراكات مع 

هيئات وطنية أخرى، لتطوير القدرات الوطنية في مجال المعلومات الجغرافية 
المكانية، بما في ذلك البنى األساسية الوطنية للبيانات المكانية. غير أّن 
إنشاء البنى األساسية الوطنية للجغرافيا المكانية دعما ألنشطة التعداد 

يتطّلب قدرات فنّية وبشرّية قد ال تكون متوافرة في بعض البلدان العربية 
التي تحتاج إلى دعم لتطويرها وتعزيزها.

َيّتسم التنسيق والتكامل المؤسسي بين المكاتب اإلحصائّية والهيئات   ●  
المعنية بالمعلومات الجغرافّية المكانّية في البلد الواحد بأهمية كبرى. غير أّن 

التنسيق المؤسسي من أجل دعم تكامل المعلومات اإلحصائّية والجغرافّية 
المكانّية في بعض البلدان العربّية ال يزال بدائيا،ً ويتطّلب تطويره التزاما 

سياسّيا قويا. وفي هذا الصدد، يجب اطالع صانعي القرار وواضعي 
السياسات على فوائد ربط البيانات االجتماعّية واالقتصادّية بموقع ما، 
وبالقيمة المضافة الناجمة عن تكامل هذه البيانات. مّما يعزز معرفتهم 

بحاجة الهيئات الوطنية إلى الموارد الالزمة لتحقيق هذا التكامل.

إّن التوحيد القياسي )Standardization( والتشغيل البيني للبيانات تحديان   ●  
إنمائيان أساسيان، نظرًا إلى أّن أي تقدم في مجال إدارة المعلومات 

الجغرافية المكانية وتشارك البيانات الجغرافية المكانية الموثوق بها يتوقف 
عليهما. وقد قام فريق الخبراء المعني بتكامل المعلومات اإلحصائية 

والجغرافية المكانية في األمم المتحدة بوضع إطار إحصائي مكاني شامل 
يمكنه أن يساهم بشكل كبير في تحسين جودة اإلحصاءات الرسمية 

والتعدادات السكانية، وأن يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة41. إال 
أن تطبيق هذا اإلطار اإلحصائي المكاني على الصعيد الوطني ال يزال 

ع البلدان العربية على  يشكل تحديًا في معظم البلدان العربية. ولذلك، ُتشجَّ
تطوير إطار إحصائي جغرافي مكاني خاص بها وفق المبادئ التوجيهية 

ا، ومحاكاة تجارب البلدان األخرى، والتماس  واألساسية المتَفق عليها دوليًّ
الدعم من المنظمات اإلقليمية والدولية.

41- قــرار اللجنــة اإلحصائيــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا التاســعة واألربعيــن فــي مــارس 2018 
إلنشــاء نظــام موحــد لمراكــز البيانــات الوطنيــة والعالميــة ألهــداف التنميــة المســتدامة. تشــارك 
.Esri 4 دول عربيــة فــي هــذه المبــادرة التــي أجرتهــا شــعبة اإلحصــاءات فــي األمــم المتحــدة و
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7. الخالصة
تدرك بلدان المنطقة العربية مزايا استخدام التكنولوجيات المبتكرة في جميع مراحل 

عملية تعداد السكان والمساكن. وُيوصى باستخدام هذه التكنولوجيات في جميع 
التعدادات الوطنية في المنطقة في جولة التعدادات لعام 2020 وفي تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة؛ بيد أّنه يتوّجب ضمان استمرارية هذه الُنُهج االبتكارية في 
إنجاز أنشطة كثيرة أخرى غير التعدادات واإلحصاءات الرسمية. 

يوصي جدول أعمال عام 2030، على وجه الخصوص، بأن تتبع الدول األعضاء ُنُهجًا 
حديثة لحيازة البيانات وإدماجها سعيًا لتوفير بيانات موثوقة، يمكن الوصول إليها، 
قابلة لالستخدام، ومفّصلة، وذلك لصنع قرارات مرتكزة على األدلة دعما لتحقيق 
التنمية المستدامة، وفي نهاية المطاف »عدم تخلف أحد عن الركب«وتشير خطة 

العمل العالمية للتنمية المستدامة في كيب تاون لعام 2017 أن »النظم اإلحصائية 
الوطنية تواجه الحاجة الملحة إلى التكيف والتطور من أجل تلبية االحتياجات المتزايدة 

لمستخدمي البيانات، بما في ذلك التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 
2030«، مع التسليم بأن »بناء القدرات أمر مهم لجميع البلدان وفيما يتعلق بالبلدان 

النامية، وال سيما البلدان األفريقية والبلدان األقل نمّوًا والبلدان النامية غير الساحلية 
والجزر النامية الصغيرة والبلدان متوسطة الدخل وغيرها من البلدان ذات الوضعية 

الهّشة”42.

وُتوصى بلدان المنطقة العربية ببناء وتطوير وتعزيز بناها األساسية للمعلومات 
اإلحصائية والجغرافية المكانية لدعم التعدادات واألنشطة اإلحصائية. كما ينبغي 
للبلدان العربية أن تعتبر أّنه بإدخال الجغرافيا في نظمها وعملياتها الوطنية، تقوم 

بإدخال تغييرات جذرية على بناها اإلحصائية وبتحديث نظمها اإلحصائية الوطنية 
وإحصاءاتها الرسمية43 وبناء قدراتها للتمكن من مواجهة تحديات خطة التنمية 
المستدامة لعام 203044. ومن األهمية بمكان أن تقوم بلدان المنطقة بتعزيز 

قدراتها على استخدام المعلومات الجغرافية المكانية دعما لتعدادها. بل إن الحاجة 
أكبر إلى مساعدة الدول األعضاء على تعزيز قدرات وكاالت إدارة الكوارث والمكاتب 

https://unstats..-:42- راجع »خطة عمل كيب تاون العالمية لبيانات التنمية المستدامة« على الرابط
/un.org/sdgs/hlg/cape-town-global-action-plan

43- راجع وثيقة مكتب المملكة المتحدة لإلحصاءات الوطنية »مراجعة متعمقة في تطوير 
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https://www.unfpa.org/publications/unfpa-strate-:44- 2020 )2024-2015( متاح على الرابط
 gy-2020-round-population-housing-censuses-2015-2024
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اإلحصائية الوطنية وغيرها من الجهات المساهمة ذات الصلة بالبيانات لتلبية 
االحتياجات الجغرافية المكانية إلجراء »تعداد مختلط”.

وتقدم هذه الوثيقة إلى المكاتب الوطنية اإلحصائية في البلدان العربية المبادئ 
التوجيهية في كيفية تجاوز الفجوات والتصدي للتحديات التي تواجهها عند استخدام 

نظم المعلومات الجغرافية وغيرها من تكنولوجيات المعلومات الجغرافية المكانية 
لدعم التعدادات، بما في ذلك في البلدان التي تعاني من حاالت إنسانية.
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