
 لعربية()النسخة ا

 .2018ول/ديسمبر األكانون  5-4 في الفترة من ،لبنان - بيروت* ستعقد في 

 

  في اإلسكوااإلحصائية  ةلدورة الثالثة عشرة للجنا

 " التكنولوجيا من أجل اإلحصاء "

 

 

 استخدام منهجيات تكنولوجيا الجغرافيا المكانية، ونظم في استبيان حول تجارب وممارسات الدول العربية 

  المعلومات الجغرافية، ونشر البيانات اإلحصائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التكنولوجيا من أجل تحت عنوان: " *في إطار أنشطتها التحضيرية للدورة الثالثة عشرة للجنتها اإلحصائية

ا في اإلحصاءات آفاق االبتكار والتكنولوجي"رسمي حول  مسودة تقرير"، تعمل اإلسكوا على صياغة اإلحصاء

.  وإلعطائنا فكرة أوضح عن وضع المنطقة العربية وجهوزيتها، قمنا " لمناقشتها خالل اجتماعات هذه الدورةالرسمية

استخدام منهجيات تكنولوجيا الجغرافيا المكانية، ونظم في بإعداد هذا االستبيان حول تجارب وممارسات الدول العربية 

  .بيانات اإلحصائيةالمعلومات الجغرافية، ونشر ال

 

يهدف هذا االستبيان إلى تقييم وضع واحتياجات الدول العربية الستخدام التكنولوجيا في اإلحصاءات الرسمية، 

 اتبرامج بناء القدرات، والمساعدالتخطيط لويعتبر خطوة أساسية من أجل فهم احتياجات المنطقة بشكل أفضل من حيث 

ل هذا االستبيان عملية جمع المعلومات التي بدأتها اإلسكوا أواخر العام الفنية التي تسعى اإلسكوا لتقديمها. ويستكم

من خالل استبيان أولي حول "تقييم وضع البلدان العربية في مجال استخدام المعلومات الجغرافية المكانية  2017

 ."كمصدر للبيانات

 

حصاء في اإلسكوا لبرامج عملها سيكون للمعلومات التي يجمعها هذا االستبيان أثر كبير في صياغة شعبة اإل

 .المستقبلية، وتخصيص مواردها، وتمويل ميزانياتها

 

 .يمكن ملء هذا االستبيان باإلشارة إلى التعدادات التي أجريت أو المزمع إجراؤها في المستقبل

 

 :لكتروني( وإرساله إلكترونياً مع أي مرفقات إلى البريد اإلقدر المستطاع) يرجى ملء هذا االستبيان كاماًل 

 sd@un.org-escwa إضافية  مرفقاتأيًضا إرسال  معلى أبعد تقدير. يمكنك 2018أيلول/سبتمبر  7يوم  نهاية بحلول

 510-981-1-961+عن طريق الفاكس على الرقم: 

 

 القيمة! كمساهمتشكرا مقدًما على م

mailto:escwa-sd@un.org
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 معلومات أساسية - لفالجزء أ

 

 يرجى تقديم المعلومات التالية عن الشخص الذي يمأل االستبيان: -

 

 الشخص الذي يمأل االستبيان:سم إ

 المسمى الوظيفي:

 الوحدة:م أو القس ،المؤسسة

 بلد:ال

 البريد اإللكتروني:

 األشخاص/المؤسسات الذين تمت استشارتهم:

 

 

 معلومات بشأنه: ونسنة( الذي تقدمالشهر/اليوم/التعداد السكان والمساكن )تحديد تاريخ يرجى  -

_______________________________________________ 

  

 

 القدرة اإلحصائية الوطنية في مجال المعلومات الجغرافية المكانية - اءالجزء ب
 

. على سبيل المثال، هل توجد مالمعلومات الجغرافية المكانية في بلدك منظومةوصف الهيكل التنظيمي ل يرجى - 1

    (؟National Geospatial Information Authority - NGIAوطنية واحدة للمعلومات الجغرافية المكانية ) هيئة

 ؟لمکانيةافية رالجغت اماولمعلامتعلقة بت لياؤومسدرات و/أو قرى خأ ميةوحک مؤسسات لدىهل 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

للمعلومات  المكاني التمكين الجغرافي في بلدكم الرئيسية "الجغرافية الوطنية الوكالة"تدعم/تعزز هل  - 2

 رية؟اإلحصاء و/أو البيانات اإلدافي مجال  –الحكومية 

 

  نعم  

 ال  
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 هل يمكن أن تصف كيف؟، إذا كانت اإلجابة بـ "نعم" -

 ، فهل لك أن توضح السبب باختصار؟"الإذا كانت اإلجابة بـ " -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

وطنية للمعلومات ال الهيئة"هل لدى مكتب اإلحصاء الوطني أي عالقات و/أو أنشطة تعاونية مع . (أ)

 ؟"المكانيةالجغرافية 

 

  نعم  

 ال  

 

 يحدث؟ الذي التعاونأي نوع من صف و يرجى

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

اإلدارية لبيانات ل المكاني التمكين الجغرافيفي  بدور قياديمكتب اإلحصاء الوطني قوم ي. هل (ب)

 ؟الوطنيةواإلحصائية 

 

  نعم  

 ال  

 

 وطنيةال الهيئة"على دعم ومساعدة من مكتب اإلحصاء الوطني حصل ي، هل اإلجابة بـ "نعم" إذا كانت -

 ؟رسم الخرائط/الجغرافية المكانية وكاالت أو غيرها من "للمعلومات الجغرافية المكانية

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 في بلدكم؟ المنظمة التي تضطلع بهذا الدورالوكالة/، فما هي "الإذا كانت اإلجابة بـ " -

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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 ؟المكانية االجغرافي في مجال لبلدكماإلحصاء الوطني  مكتب سعةو ة. ما هي قدر(ج)

 

 ؟خاصةجغرافية مكانية وحدة  وحدة جغرافية أو مهل لديك. (1)

 

  نعم  

 أدناه( (د)المتابعة إلى )يرجى ال   

 

 

أم أنها تقوم بأنشطة أخرى  فقط،بإنتاج الخرائط  وحدةفهل تقوم هذه الإذا كانت اإلجابة بـ "نعم"،  .(2)

 ؟اإلحصاء الوطني مكتبدعم بهدف مكانية ا الجغرافيفي مجال ال

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

اإلحصاء  نطاق مكتب منظمات وأنشطة خارج وحدةهذه الدعم تفهل إذا كانت اإلجابة بـ "نعم"،  .(3)

 الوطني؟

 

  ال  

 سبيل المثال: ىوعل نعم،  
 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 ؟الوطنياإلحصاء  مكتبتخدم في أنشطة المسي . هل يمكنك وصف اإلطار الجغرافي المكان(د)

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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 ( للمناطق الجغرافية؟رسم مقاييسهل تستخدم مستويات مختلفة )

 

  نعم  

 ال  

 

 فكيف يرتبط كل مستوى ببعضه البعض؟، إذا كانت اإلجابة بـ "نعم" -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

السجالت على مستوى مرتبطة بالمعلومات اإلحصائية ) جغرافية مكانيةسمات خصائص/ م. هل لديكـ(ه)

 ؟ممؤسستكالخاصة ب أنظمة إدارة المعلوماتفي  الوحدة والمخرجات اإلحصائية(

 

  نعم  

 ( أدناه(وإلى )ال )يرجى المتابعة   

 

 : إذا كانت اإلجابة بـ "نعم" -

 

ترفقها بسجل الوحدة والتجميع المكانية التي  ةجغرافيال الخصائصأنواع  حديدت مهل يمكنك ●

 اإلحصائي؟

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 الوحدة؟بيانات على مستوى لل يالجغرافترميز الما النهج )وما األنظمة( التي تستخدمها في  ●

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

مثل الضاحية أو  -حصائية معلوماتك اإل هل تطبق أي حدود إدارية جغرافية معينة على ●

 الحكومة المحلية أو غيرها من الحدود؟

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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مرور مع هذه التغييرات  ونعبّ ت، فهل تتتغيّرت في حالو ؟أبداً  هل تتغير هذه الحدود الجغرافية ●

 الوقت؟

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 ية؟غرافية مكانط جائج أي مخرجات تستند إلى خرانتتقوم مؤسستكم بإهل  .)و(

 

  نعم  

 ال  

 

 :بإيجاز مخرجاتهذه الصف و يرجى، ذا كانت اإلجابة بـ "نعم"إ -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 ؟ة الطابعجغرافي اأي نوع آخر من المخرجات يمكن اعتباره جانتتقوم مؤسستكم بإ. هل (ز)

 

  نعم  

 ال  

 

 بإيجاز: مخرجاتهذه الصف و يرجى، إذا كانت اإلجابة بـ "نعم" -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
 

اإلحصاءات، أو في  تاجفيما يتعلق بإنية غرافيا المكانجال اتمن أشكال قدر . هل يتم استخدام أي شكل(ح)

 تحليلها؟

 

  نعم  

 ال  

 

 بإيجاز: اتهذه القدرصف و يرجى، إذا كانت اإلجابة بـ "نعم" -

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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 األدوات التكنولوجية - يمالجزء ج
 

 يرجى)لنشر نتائج التعداد؟  مكتب التعداد/مكتب اإلحصاء الوطنياألدوات التكنولوجية التي يستخدمها هي ما  - 3

 اختيار كل ما ينطبق(:

 

 CD / DVD رقميقرص   

 (HTML ،PDF ،Excel) الساكنة، بصيغة صفحات الويب  

 موضوعية(/خرائط طلس التعداد )ثابتأ  

 (تفاعلي)طلس التعداد أ  

 ستعالماللقابلة  بياناتد قواع/قاعدة بيانات  

 على اإلنترنت اتبياند قواع/قاعدة بيانات  

 صفحات الويب الديناميكية  

 رسم الخرائط مستندة إلى نظم المعلومات الجغرافيةل على الويب أدوات  

 الحوسبة السحابية  

 1IHSNمجموعة أدوات   

 ______________________________________تحديد( غير ذلك )يرجى ال  

 

 

مثل تلك المستخدمة  ،في نشر بيانات التعدادأدوات تفاعلية  مكتب التعداد/مكتب اإلحصاء الوطنيهل يستخدم  - 4

 لرسم خرائط وجداول البيانات وتحليلها وعرضها في رسوم بيانية أو غيرها من األشكال المرئية؟

 

  نعم  

 ال  

 

 األدوات.هذه الرابط )موقع الويب( إلى تزويدنا ب يرجى "نعم"،إذا كانت اإلجابة بـ  -

_____________________________________________________________________ 

 

 

سائل التواصل االجتماعي وو الهواتف النقالةتطبيقات  مكتب التعداد/مكتب اإلحصاء الوطنيهل يستخدم  - 5

 الوصول إلى المستخدمين؟ من أجل، إلخ( Twitter، Facebook ،SMSالجديدة )

 

  نعم  

 ال  

 

 

 
                                                 

1IHSN: International Household Survey Network 



 8/11 

 المستخدمة.التواصل االجتماعي ووسائل تطبيقات الهذه صف و يرجى ،"نعم"إذا كانت اإلجابة بـ  -

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 (GISنظام المعلومات الجغرافية ) - الجزء دال
 

التقاط من أجل لنظام المعلومات الجغرافية  تحتيةبنية  مكتب التعداد/هل يوجد لدى مكتب اإلحصاء الوطني - 6

 ونشرها؟ ،وتحليلها ،وإدارتها ،امسندة جغرافيً بيانات 

 

  نعم  

 ال  

 

صف نظام المعلومات الجغرافية المستخدم، بما في ذلك قاعدة البيانات و يرجى ،"نعم"اإلجابة بـ  إذا كانت -

 .الجغرافية

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

)مع الموارد البشرية  رسم الخرائطلوحدة وحدة جغرافية/ مكتب التعداد/الوطنيهل لدى مكتب اإلحصاء  - 7

 ( مخصصة إلدارة نظام المعلومات الجغرافية؟لوماتلتكنولوجيا المعالمدربة وبنية تحتية 

 

  نعم  

 ال  

 

 

 كل ما ينطبق(: اختراستخدام نظام المعلومات الجغرافية )من أجلها أنشطة التعداد التي يتم  تبيان يرجى - 8

 

 ألولية لعملية التعداد )مرحلة ما قبل العد(في المراحل ا التعداد خرائط إعداد رسم الخرائط/  

 جمع بيانات التعداد )مرحلة العد(  

 )مرحلة ما بعد العد(مسندة جغرافيًا ال تحليل ونشر بيانات التعداد  
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 ؟بيانات مسندة جغرافيًابنشر  مكتب التعداد/مكتب اإلحصاء الوطنيهل يقوم  - 9

 

  نعم  

 ال  

 

 ؟مسندة جغرافيًاال بياناتالر نش له فما هو أصغر مستوى جغرافي يتم ،"نعم"إذا كانت اإلجابة بـ  -

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 رشفةاألو نشراستراتيجية ال - الجزء هاء

 

 اتيجية لنشر بيانات التعداد؟خطة/استر مكتب التعداد/مكتب اإلحصاء الوطنيهل وضع  - 10

 

  نعم  

 ال  

 

 .مكونات خطة/استراتيجية النشر زويدنا بأهميرجى ت ،"نعم"إذا كانت اإلجابة بـ  -

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

ً  جدوالً  مكتب التعداد/مكتب اإلحصاء الوطنيهل وضع  -11 ة شاملة لمخرجات التعداد قائميتضمن ) نشرلل زمنيا

 مع الجدول الزمني المرافق لها(؟

 

  نعم  

 ال  

 

 الستبيان(في آخر امرفق  ينه على شكلمتضالجدول أدناه )أو هذا إضافة يرجى  ،"نعم"إذا كانت اإلجابة بـ  -
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 تعداد؟للغريّة الصبيانات الرشفة أللدى بلدكم قانون/تنظيم هل  - 12

 

  نعم  

 ال  

 

 .القانون/التنظيمهذا صف يرجى و ،"نعم"إذا كانت اإلجابة بـ  -

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 رابط الويب:ب زويدناالقانون/التنظيم متاًحا على اإلنترنت، فيرجى تهذا إذا كان  -

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 إخفاء الهويةو سرية البيانات - الجزء واو
 

 ؟تعدادللالصغريّة بيانات ال( لضمان سرية بنود)بند هل يتضمن القانون اإلحصائي لبلدكم  -13

 

  نعم  

 ال  

 

 )البنود(: بنديرجى وصف ال ،"نعم"إذا كانت اإلجابة بـ  -

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 :لتعدادل الصغريّةبيانات الإخفاء هوية بهدف  ،هاخطط لتنفيذمتي تم تنفيذها أو الال وصف اإلجراءات يرجى -

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 والتوثيق فوقيةالبيانات ال - الجزء زاي
 

)معلومات عن بيانات التعداد وطرق العد( مع  فوقيةبيانات  مكتب التعداد/مكتب اإلحصاء الوطنيهل يوفر  - 14

 التعداد؟ منتجات

 

  نعم  

 ال  

 

 طبق(:ينكل ما  اختيار يرجىدة؟ )زوالم فوقيةفما هي أنواع البيانات ال ،"نعم"إذا كانت اإلجابة بـ  -    
 

 مصدر البيانات )منهجية التعداد(  

 المتغيرات والتعاريف  

 بنية وتنسيق مجموعة البيانات  

 تصنيفاتالوالترميز تعليمات   

 إجراءات معالجة البيانات  

 تقييم جودة البيانات  

 2إجراءات السرية وإخفاء الهوية  

 لترجيحمنهجية أخذ العينات وا  

د يحديرجى الت -غير ذلك   

___________________________________________________________ 

 

 

 : التحدياتاءالجزء ح
 

 في نشر بيانات التعداد؟ مكتب التعداد/مكتب اإلحصاء الوطنيما هي التحديات الرئيسية التي يواجهها  - 15

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

                                                 
 للتعداد. ةالرقميالصغريّة يشير إخفاء هوية البيانات إلى إجراءات إزالة وتعديل جميع المعرفات الفردية )مثل اسم الشخص وعنوانه وما إلى ذلك( من البيانات  2
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