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 لمة شكر وتقديرك

 
 
 
 
الخبير الدولي في اإلحصاءات الرسمية لدى وزارة التخطيط التنموي ، هذه الدراسة السيد أحمد حسين أعد  

ه إلى السادة مروان خواجا رئيس شعبة اإلحصاءات االجتماعية في اإلسكوا،  واإلحصاء في قطر.  والشكر موج 
ي البلدان ف صندوق األمم المتحدة للسكانالمدير اإلقليمي لوإسماعيل لب د اإلحصائي في الشعبة، ولؤي شبانه 

لى مالحظاتهم ع ،في البلدان العربية صندوق األمم المتحدة للسكان، خبير في السيد عصام طهوالدكتور  العربية
حضير هذا بت همن خالل تقديم وتوفير الدعم الفني واإلداري له أثناء  قيام مساهمتهم في إثراء الدراسةو القي مة

مضمون هذه الورقة وآفاق استثمارها في نشر مخرجات حظاتهم حول ومالالعمل باإلضافة الى مناقشتهم القيمة 
 التعدادات السكانية في المنطقة العربية.  

 
 
 
كوا وصندوق األمم المتحدة وتجدر اإلشارة إلى أن اآلراء لواردة فيها ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر اإلس 

 . للسكان
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 ملخص .1

 ال ة واحدة على األقل كل عشرة سنواتبلدان العالم مر الذي تجريهتعداد السكان والمساكن  في أنشك  ال 
 طلعاتهم فيتيتناسب مع في شكل  الوطنيين والدوليين جمعها للمستخدمينيكتمل إال بإتاحة البيانات التي تم 

رونية االلكتشكال متعددة في مقدمتها المنتجات أب تنشر مخرجات التعدادومن الضروري أن  ،الوقت المناسب
في مجال  الدول تحرزهلرصد التقدم الذي  في غاية األهميةر بيانات التعداد أمر ين توفإ .االنترنتشبكة  على

  .7105قادة العالم في سبتمبر  هااعتمد التي 7131دة التنمية المستدامة نتحقيق أج

كان الس اتعلى أهم األساليب والوسائل المستجدة في نشر بيانات تعدادالضوء  إلقاءإلى  الورقةهذه  تهدف
ية كالنتائج األول ،يحتاجها متخذو القرارات وصانعو السياساتلمنتجات التي وضح نوعية اوالمساكن، وت

بيانات والتقسيمات ابعاد ال التكامل بينالخرائط التي تظهر إضافة إلى والنهائية والتقارير المواضيعية والتحليلية 
عديدة تعرض المؤشرات على نتجات جغرافية وم رنتوتطبيقات دينامية على االنت ،الجغرافية والمكانية

 لعديدإلى اتطرق وت .شكالومن خالل أطالس إحصائية متعددة األوالمكانية بشكل متكامل  الجغرافيةالخرائط 
ج توضيح أهمية نتائكذلك  الورقة ستهدفتو .. المتقدمة بعض الدولالتي انتجتها  المثالية الممارساتمن 

في توفير المؤشرات إضافة إلى أهميتها  ،7131التنمية المستدامة  ألجندةوالوطنية التعداد في التخطيط للتنمية 
  .7106في مارس/آذار التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة في دورتها السابعة واألربعين 

جات تعدادات نشر منتب ما يتعلقفيمن قبل دول متقدمة في العالم المعتمدة تجارب الدولية الأهم  الورقةهذه  تبحث
ديمها المنتجات التي يمكن تقتحديد  وتساعد في ،ها كدروس مستفادةاعتمادو لالستفادة منها ،السكان والمساكن

ر شأن تقوم البلدان بتطوير استراتيجيات لن ةضرورد على ؤكتو. . 7171للمستخدمين في دورة تعدادات 
ية مع المستخدمين بغ أهمية التشاورعلى تؤكد كما  ،عمليات جمع البياناتمن  االنتهاءمنتجات التعداد قبل 

واساتذة الجامعات، ومنظمات القرارات والباحثين  وتطلعات متخذي، همتوافق مع تطلعاتتمنتجات توفير 
 نقلة كبيرة في مجال أن تحدثخلص إلى سلسلة من التوصيات التي من شانها تو وغيرها،المجتمع المدني 
  التعداد.نشر منتجات 

              
 
 
. 
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 مقدمة .2

للمستخدمين في الوقت  والمساكن المتاحة السكانتعتبر البيانات السكانية الموثوقة ومنها بيانات تعدادات  
 البيئية،و واالجتماعية االقتصاديةالمستدامة بأبعادها  للتنميةالتخطيط ال يستغنى عنها في  ةالمناسب ضرور

نعقدت اللجنة األمم المتحدة للسكان والتنمية، التي التاسعة واألربعين  تركيز الدورة القضية محوروكانت هذه 
أكدت على أن البيانات والمعلومات الموثوقة حيث  ،7106ابريل نيسان  05بتاريخ مقر األمم المتحدة  في

عم تنفيذ ود ،ليس فقط لصياغة سياسات التنمية ،أمر بالغ األهميةوخصائصهم ونمو وتوزيع السكان  عن حجم
ية وفي كلمته االفتتاح .بل لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف المرجوة ،7131أجندة التنمية المستدامة 

مل اإلحصاء كل األفراد لضمان استفادة يشأن ضرورة على  األمين العام لألمم المتحدةلهذه الدورة، شدد 
  .من عملية التنمية الجميع

 المستخدمة في نشر بيانات تعداداتالمستجدة واألساليب والوسائل أهم إلى إلقاء الضوء على  الورقةتهدف هذه 
 ،أهمية بيانات التعداد في صياغة السياسات والتخطيط للتنمية المستدامة على تركزكما  ،السكان والمساكن

س الدرووفي نشر بيانات التعداد  الفاعلةالكترونية د األساليب وتحد. 7131السيما أجندة التنمية المستدامة 
يط ي التخطتحدد أهم مجاالت استخدام بيانات التعداد فكما   .المستفادة في هذا المجال على الصعيد الدولي

لى عتسهم في مساعدة البلدان العربية إلى توصيات محددة من المتوقع أن  الورقةتخلص و بأنواعها.للتنمية 
الوسائل، التي من الممكن اتباعها لتقديم منتجات من التعداد و أهم األساليبصياغة استراتيجيات شاملة تتضمن 

وقت القرارات المتعلقة بعملية التنمية المستدامة في ال اتخاذبغية تلبي حاجة المستخدمين الوطنيين والدوليين 
 . 7131المناسب بل وفي دعم أجندة التنمية المستدامة 

دليل األمم المتحدة المعنون مبادئ وتوصيات تعدادات السكان بيانات التعداد في نشر أهمية الورقة  برزوت
تعداد إال بإتاحة البيانات التي تم جمعها إلى المستخدمين " ال يكتمل ال أكد علىوالمساكن المراجعة الثالثة حيث 

مع  ،ال بد من وضع استراتيجية إلنتاج ونشر النتائج ،في شكل يناسب احتياجهم. ومن أجل تحقيق هذا المطلب
والهدف من عملية النشر هو التأكد أن منتجات  .األخذ بعين االعتبار جميع المستخدمين المحتملين للبيانات

التعداد تلبي احتياجات مستخدمي البيانات. وهذا بدوره يتطلب تحديد المستخدمين المحتملين للبيانات  وخدمات
ي جداول ف وقد يتم تضمين المعلومات .يتم انتاج منتجات وخدمات ذات صلة مناسبة ، وذلك حتىواحتياجاتهم

زنة في قواعد بيانات تزود وفقاً أو مخ، أو على شكل جداول لالستخدام المحدود ،وتقارير معدة للنشر العام
 (1) .تفاعليأو على شكل ثابت  االنترنتللطلب أو منشورة على 

  

                                                 
(1) UNSD (2015) Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, rev. 3, para. 3.267 
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  والمساكن:أهمية بيانات تعدادات السكان  .3

 : فيما يلي  والمساكنتعدادات السكان أهمية  تتلخص

أجندة  معظم مؤشراتالقاعدة األساسية إلنتاج تعتبر  حيث ،بيانات عن حجم السكان وخصائصهمتوفر  3.0
 ،التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة في دورتها السابعة واألربعين ،7131التنمية المستدامة 

  7105عام 

وهي مصدر للبيانات المصنفة حسب الجنس والمستوى التعليمي  المجتمع،بيانات شاملة عن أفراد توفر  3.7
  .توزيعات وغيرها منقة الجغرافية واإلعاقة والمنط االقتصاديوالعمل والنشاط 

 لمياها الصحي، واستهالكخاصة فيما يتعلق بالصرف  تأثير السكان على البيئة،بيانات عن تمد ب 3.3
إنتاج ثاني أكسيد الكربون وغيرها من تأثيرات تمدد الحضري واألراضي الزراعية وومصادر الطاقة وال

 على الموارد الطبيعية 

رية من المسوح األس البيانات المستجدةيمكن أن تتكامل مع  البيانات التيلعمليات جمع  اأساسد تع 3.4
ً لتوفيرها بيانات السكان وخصائصهم على الصعيد الكلي  اإلدارية،والسجالت  ما انها ك والمحلي.نظرا

ر استخدام هذه البيانات أمإلى أن تجدر اإلشارة وهنا  األسرية،توفر أطر المعاينة الالزمة لتنفيذ المسوح 
مهم عند القيام بعمليات موائمة أجندة التنمية المستدامة مع استراتيجيات التنمية الوطنية على الصعيد الكلي 

نها ما أك مكونات المستوطنات البشرية وتمددها وتوزيعاتها الجغرافية.والمحلي وتبين التعدادات كذلك 
 طريقالحرمان والفقر عن  وتحديد بعض مستوياتلسكان با المكتظة تحديد التجمعاتقادرة على 

  .الخصائص السكنية الهامشية

لعالقة اكما تبين  ،استخدامات األرضوت العمرانية للمستوطنات البشرية المخططا توجيهفي تسهم  3.5
وتعداد  ،والجغرافية مع بيانات التعدادات الزراعية مؤامتهاعند خاصة  ،الزراعية والسكنية المساحاتبين 

 .المنشآت االقتصادية
 

 
  

وسهلة ، أن توافر بيانات ديموغرافية عالية الجودةعلى أكدت الدول األعضاء من جديد 

ق إلى تحقيتؤدي موثوقة أمر ضروري لوضع سياسات وبرامج و ،المنال وحسنة التوقيت

والمساكن لعام السكان تعدادات  دورةأهمية على  وأكدت ،0202 أجندة التنمية المستدامة

يل المدني واإلحصاءات جتعزيز التسبغية  ،ثت الحكومات على بذل جهود خاصةحو .0202

الوطنية الالزمة إلجراء القدرات بناء ضافة إلى هذا باإل .ونظم المعلومات الصحية ،الحيوية

 .المعيشيةمسوح األسر 
 

 2ص  2112أبريل / نيسان  11-11تقرير عن أعمال الدورة التاسعة واألربعين للجنة السكان والتنمية، 

 العربية()النسخة 
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  شر بيانات تعداد السكان والمساكن:ناستراتيجية  .4

من الضروري إعداد استراتيجيات فعالة، بغية تحقيق أقصى قدر من االستفادة من نتائج تعداد السكان 
  .والمساكن

تشتمل على مخرجات وتطبيقات متقدمة، وتهدف إلى إيصال منتجات التعداد للمستخدمين بأشكال مختلفة، وفقاً 
ن مالحتياجاتهم، وفيما يلي أهم الجوانب التي من الممكن أن تتناولها خطة إعداد نشر منتجات التعداد.  و

عداد بيانات التتطوير مجموعة واسعة من استراتيجيات نشر تعدادات السكان إلى  والبديهي أن يعمد مسؤول
 ،ذي القرارومتخالمستخدمين من قبل طلبات مختلف التأمين بغية وذلك  ،قبل البدء في عمليات جمع البيانات

قد  التي ، Customer-centric approach A المستخدم.واألخذ بمنهج " سياسة نشر تتمحور حول 
وسائل  خداماستمن  كذلك ال بدوحديثة. تشكل مرحلة تحول في منهجية نشر البيانات باستخدام وسائل ووسائط 

 ة عندخاصالمتوفرة، وسائل اإلعالم والمعلومات  وسهلة لنشر بيانات التعداد باستخدام تكنولوجيات ذكية
 أهداف أجندة  احتياجات  االعتباراألخذ بعين و ،لتعدادات السكان والمساكن 7171دورة صميم مخرجات ت

تم اعتمادها  ،مؤشراً  731من البيانات التي تمكن من توفير المؤشرات البالغة حوالي  7131التنمية المستدامة 
ينبغي اتخاذ عدد كما  .7105في الدورة السابعة واألربعين للجنة اإلحصائية لألمم المتحدة المنعقدة في مارس 

ل مث ،تشتمل على عناصر متكاملةالبيانات من العناصر األساسية في االعتبار عند وضع استراتيجية لنشر 
لمتبعة وسائل النشر اتعداد وعمليات التشاور والمخرجات التي سينتجها التحديد فئات مستخدمي البيانات و

لتكنولوجيا البيانات والسرية والخصوصية وافي تفسير والبيانات التعريفية التي ستساعد والبيانات الفردية 
ومن الضروري   .وتقييم نوعية البيانات وغيرها ،المستخدمة بغية إيصال النتائج بسهولة ويسر وسياسات النشر

خطة و ،Web-based dissemination االنترنتكون النشر باستخدام م  على  االستراتيجيةأن تشتمل 
 : ما يليالتعداد  نشر بياناتعمليات  تواجهومن أهم التحديات التي  األداء، تنفيذية مدعمة بمؤشرات

 سهولة بالالزمة وإتاحتها للمستخدمين الوطنيين والدوليين، بغية الوصول إليها  توفير البيانات 

  لوصول ا المستخدمين يتوقعونألن  ،.الخدمات والمنتجات بغية تطوير وتحسيناستخدام تقنيات جديدة
لمستمدة من ا لمقارنة بين قواعد البيانات المختلفةا وزيادة قابلية متعددة، وبأشكالإلى البيانات بسهولة 

 متعددة.مصادر 

  :مع مستخدمي البيانات التشاور 4.1

اتهم تستهدف تحديد احتياج ألنهانظراً  ،تكتسب عملية التشاور مع مستخدمي بيانات التعداد أهمية بالغة
 على ،عملية التشاورتشتمل ومن الضروري أن  ،لنوع وشكل المنتجات التي يودون الحصول عليها

ومراكز  واألكاديميينأصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني 
ذات قيمة مضافة  إنتاجهامزمع من أن المنتجات اللتأكد وتتم هذه العملية من أجل ا .البحوث وغيرها
ر إعالم تستهدف عملية التشاوكما    . فئات المستخدمين المحتملينواحتياجات  احتياجاتهم،ألعمالهم وتلبي 

إعالم إلى ف وتهد التعداد،المستخدمين باستراتيجية نشر بيانات التعداد والخدمات التي يمكن توفيرها من 
إلى آرائهم فيما يتعلق بمرحلة تحديد  واالستماعلعملية النشر  االستراتيجيةالمستخدمين باألهداف 

حديد تفي المراحل األولى للتعداد بغية هي استكمال للتشاور الذي يتم  وعملية التشاور هذه المنتجات،
 فرعية:ويمكن تقسيم الهدف العام لعملية التشاور إلى ثالثة أهداف  ،همضمون

  بردود فعل المستخدمين على االتجاه العام لعملية النشرالتوصل إلى فهم أفضل فيما يتعلق 

  فيما يتعلق بمنتجات وخدمات التعداد التي يمكن توفيرها للمستخدمين أفضلالتوصل إلى فهم 
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 اإلبالغ عن نتائج التشاور وتقديم توصيات للمستخدمين وللمعنين بإدارة التعداد بشأن منتجات 
 2 النشر.هو محور عملية  المستخدممن أن تأكد الالتعداد. و

 
 نوعية مخرجات التعداد:  4.2

بعين  ذوأن تأخ ،مسألة النوعية في إصدار المنتجات تتناول استراتيجية نشر البياناتي أن من الطبيع
ت. ومن الضروري أيضا أن يعي االعتبار عدم المفاضلة بين النوعية والتوقيت الزمني لنشر المخرجا

 نوومن المفضل أن يتعرف المستخدم وبالدقة،بالنوعية أن تتسم التعداد يجب مخرجات أن  ونالمستخدم
على سائر عمليات التعداد، وعلى أجندة النشر التي تبين مواعيد نشر كل منتج، حتى ال تتهم األجهزة 

   اإلحصائية دوما في التأخر في نشر نتائج التعداد. 

التعداد  بيانات Quality controlمان جودة في النهاية عن ضهي المسؤولة  ةاألجهزة اإلحصائي
انات ن ضمان جودة البيالثالثة، فإ تعدادات السكان والمساكن، المراجعةلمبادئ وتوصيات وفقاً  .ومخرجاته

لها أبعاد متعددة، منها توفير البيانات الدقيقة في الوقت المناسب والوصول إليها من قبل المستخدمين 
تفادة من واالس ،بالتشاور مع المستخدمينومن المفيد تقييم مخرجات التعداد بشكل مستمر  .3بسهولة ويسر

   .طلباتهم التغذية الراجعة في تلبية

 سياسة نشر البيانات:    4.3

عند اإلعداد لخطة نشر منتجات التعداد من الضروري األخذ بعين االعتبار القوانين الوطنية المنضمة 
ية وفقاَ النشر وحماية سرية البيانات الفرد الفردية وحدودخاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية  ،لعمليات النشر

خاصة عند نشر البيانات الجزئية فمن الضروري إخفاء هوية  ،للمبادئ االساسية لإلحصاءات الرسمية
 (Anonymized microdata files (AMFs)  وتسمى هذه الملفات بالمخفية الهوية . األشخاص 

وهناك مجموع من االعتبارات ال بد من أخذها بعين االعتبار عند تطوير استراتيجية وطنية لنشر 
  منها:بيانات التعداد، نذكر 

 تحديد فئات المستخدمين واحتياجاتهم عن طريق التشاور  

   تحديد أجندة للمنتجات التي ستنتج وتاريخ نشر كل منتج 

 والتوصل إلى مذكرات تفاهم معها ،معها تحديد وسائل اإلعالم التي سيتم التواصل.    

 تحديد البيانات التعريفية التي ستنشر  

 تحديد تدابير سرية البيانات التي ستتخذ  

 تقييم فعالية التكنولوجيا التي ستستخدم في عملية النشر  

 تحديد سياسة النشر  

 تحديد اطار الجودة المعني بنشر البيانات من حيث الدقة وتوقيت النشر  

 تقدير حجم الموارد البشرية والمادية المتاحة لعملية نشر البيانات 

  

                                                 
(2) UNSD (2016) Handbook on the Management of Population and Housing Censuses, Revision 2 .2016  
(3) United Nations publication , Sales No. E.15.XVII.10, para. 3.242. 
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 التعدادمخرجات  .5

واسعة من المنتجات اإلحصائية للمستخدمين في القطاعين الحكومي والخاص وغيرهم  إعداد مجموعةيمكن 
من المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمعات األكاديمية والبحثية. ومن الضروري أن تكون خطة 

 ومن مبكر.على المشاورات التي تمت في وقت  مفصلة، اعتماداإعدادها  ينبغيمخرجات التعداد التي 
شارة وتجدر اإل  المستخدمين. احتياجاتالمخرجات سيتم إنتاجها بشكل يتناسب مع  من انتأكد الضروري ال

 .الجدولة.ستسهم في تحديد أولويات معالجة البيانات وعمليات إلى أن هذه الخطة 

ن المنتجات م موعة واسعةمج مستخدمي البيانات بإمكانية توفير اهتمامتزايد  مع التطور السريع للتكنولوجياو
منتجات و ،ومنتجات تفاعليةومنتجات الكترونية،  ،ات تتضمن بياناتطبوعمنتجات مال هذه ملتتشوالخدمات 

أصحاب  شراكات مع تشجيع إقامةمن الضروري  ،ونظراً لضخامة العمل .وغيرهامصممة خصيصا، 
  Digital productsالمنتجات الرقمية  ويالحظ أن، التعداد منتجاتتطوير مختلف لالمصلحة الرئيسيين 

سكان لفيما يلي نعرض ألهم منتجات تعداد ا ،التعداد بدأت تدريجيا تحل محل المنتجات التقليدية لمخرجات
 :والمساكن

  :النتائج األولية والنهائية 5.1

وتشتمل  البيانات،االنتهاء من عمليات معالجة  ائج التعداد األولية بعد وقت قصير منمن الضروري نشر نت
ً لتوزيعات جغرافالسكان، واألسر المعيشية والوحدات السكنية النتائج األولية على إجمالي عدد  ية وفقا

وتعطي النتائج األولية صورة مؤقتة عن السكان والمساكن، وعادة توزع النتائج األولية بطرق هذا محددة. 
من الممكن استخدام وسائل التواصل االجتماعي في  أنهمتعددة باستخدام منتجات ورقية والكترونية، كما 

ً للمتغيرات التي شملها  الجدولةفتتضمن ما نتائج التعداد النهائية .  أذلك وهناك  ،لتعداداالتفصيلية وفقا
تفاعلي  منها ما هوعلى شكل ثابت وما هو منها  نتائج التعدادالعديد من الطرق المستخدمة في نشر 
ً  ،باستخدام تكنولوجيا قواعد المعلومات   .وهذا ما سنتطرق اليه الحقا

   :Basic reports أساسيةتقارير  5.2

أصبح الزما  ،توفر التطبيقات المتقدمة في معالجة بيانات تعدادات السكان والمساكنومع التقدم التكنلوجي 
وكلما  ،توفير النتائج للمستخدمين بوقت قياسي بغية استخدامها من قبل متخذي القرار في الوقت المناسب

حجم الجداول األساسية بمكوناتها المتعلقة بلذا من الضروري توفير  .تأخرت النتائج فقدت البيانات قيمتها
كنية بسرعة نظراً للحاجة اليها في صياغة السكان وخصائصهم األسرية والتعليمية واالقتصادية والس

كالمواصالت  أخرى وقضايا هامة ،والتكافل االجتماعي ،والحماية االجتماعية ،السياسات السكانية
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن عرض الجداول األساسية يجب أن يتفق مع التوصيات  .واالتصاالت وغيرها

همية أويكتسب هذا األمر  ،7171المتحدة لدورة تعدادات  األممبالدولية التي أصدرتها شعبة اإلحصاء 
داد لمتغيرات التعلقيام بالمقارنات الدولية ن ومنظمات األمم المتحدة وغيرها لقصوى نظراً لحاجة البلدا

وهذه المتغيرات هي جزء من البيانات  4 .متغيراً منها ستة متغيرات غير مباشرة 30بـ لتي تم تحديدها ا
  اإلدارية.التعريفية للتعداد، سواء تم تنفيذ التعداد بالطرق التقليدية أو عن طريق السجالت 

  

                                                 
)4) UNSD (Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, rev. 3, para.3.135 page 148 
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  Thematic and Analytical reportsوالتحليلية  المواضيعيةالتقارير  5.3

طرق اليها م التيتتتناول العديد من الموضوعات التي  وتحليلية،ية يعضاتصدر العديد من البلدان تقارير مو
ليمهم ونشاطهم تعو  Agingمرهم عوفتوتهم وتمثل قضايا الخصوبة وتركيب السكان عادة في التعداد 

لصرف اومستويات والريفية السكنية التي يعيشون فيها في المناطق الحضرية االقتصادي والظروف 
أعدت العديد من البلدان تقارير عن . لقد االجتماعي المستخدمة الصحي ووسائل التكنولوجيا والتواصل

في الريف والحضر باإلضافة إلى تقارير عن النمو السكاني ، المرأة والرجل وذوي اإلعاقاتاألطفال و
 المجال يمكن الرجوعفي هذا ومن أجل االستفادة من التجارب   وغيرها.والهجرة من الريف إلى المدينة 

 العديد منفي البريطاني  مكتب اإلحصاء هاأصدروالتقارير الموضوعية التي  7100لى نتائج تعداد إ
وكبار  ،Children and youth األطفال والشباب ،عن منها على سبيل المثال تقارير نذكر المجاالت

 Educationالتعليم   و   Migration ،الهجرةو ،Disabilities ذوي اإلعاقاتو Elderly السن
العمل  ومكان Ethno-cultural characteristicsواألثنية الصفات الثقافية و Housingواإلسكان 

Workplace populations أصدر مكتب التعداد البريطاني العديد من كما  5 .وغيرها من التقارير
 Health and social care االجتماعيةعن "الصحة والرعاية  منها تقريرنذكر  التحليلية،التقارير 

وسوق  والطالق،والزواج  ،Migration and demographyالهجرة والمتغيرات الديموغرافية و
العمل  من البيت إلى التنقل فيووسيلة النقل المستخدمة  ،العمل والظروف السكنية والمؤهالت التعليمية

اطات ضافة إلى التقديرات واإلسق، هذا باإلوالوقت المستغرق للوصول وفقاً للتوزيعات الجغرافية ،ونوعها
  السكانية ، وهي من التقارير الهامة التي يحتاج إليها راسمي السياسات ومتخذي القرار . 

 Promotional activities and products: منتجات وأنشطة ترويجية 5.4

  االنترنتتطوير موقع خاص على: Website،  من التطبيقات الهامة لنشر بيانات ومخرجات
  .المتعلقة بالتعداد ومنتجاته كافة المعلومات فيهتعرض  االنترنتالتعداد تطوير موقع على 

 ملصقات؛ Posters   وعادة تسلط الضوء على  ،وهي من الطرق الشائعة في نشر بيانات التعداد
وم وتشتمل على رس ،م وظروف معيشتهمالحقائق األساسية المتصلة بالسكان وخصائصهم وسكنه

وقد تتناول موضوع واحد كملصقات عن األطفال أو  ،وخرائط جغرافية مكانية ،بيانية بسيطة
توياته مح التقاطومن الضروري أن يصمم الملصق بشكل يسهل للعين  .الشباب وقوة العمل وغيرها

   قصيرة.من مسافة 

  بيانات صحفيةPress releases:  من الممارسات الجيدة إلدارة التعداد إصدار بيانات صحفية
 أجندة بتواريخ إصدار منتجات التعداد مسبقاً  الممكن إصدارهذا ومن  التعداد،عند صدور منتجات 

  الذكية:تطبيقات على الهواتف Mobile phone apps: ن تطوير تطبيقات مجانية على الهواتف إ
هذه التطبيقات من الوصول إلى بيانات عن التعداد في أي وقت وفي أي  يالذكية تمكن مستخدم

   .مكان

 إعالمية  حمالتMedia campaigns،  عند إصدار منتج  اإلعالميةيمكن اللجوء إلى الحمالت
  .ومن أهداف هذه الحمالت لفت نظر سائر المستخدمين إلى هذا المنتج ،مهم من منتجات التعداد

  كتيبات ونشراتand blogs  Brochures, flyers:  وهي وسائل أخرى لنشر النتائج األساسية
قد و اضحة.ووومن الضروري أن تصمم بشكل جيد وتكتب بلغة سهلة  والمساكن،لتعداد السكان 

                                                 
(5) gov.uk/census/2011census/cesus analysis index 
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 هوعادة ما توزع هذ ،واإلسكاني للبالدتسلط هذه الكتيبات الضوء على الوضع الديموغرافي 
  .المناسبات والمعارضات أثناء رالكتيبات والنش

  وهي من الوسائل المتطورة في نشر االنترنتعلى أشرطة فيديو ورسومات ويوتيوب توضع :
جات ى نشر العديد من المنتإلوقد لجأت العديد من األجهزة اإلحصائية  .االنترنتبيانات التعداد على 

دقائق  5-3تتراوح بين  ةقصير لمدة ويوتيوب ،منها رسومات بيانية سهلة التفسير ،االنترنتعلى 
تبين كيفية استخدام البيانات في صياغة السياسات وإيجاد الحلول للعديد من القضايا ورصد  ،فقط

  .التقدم المحرز

 أو لطالب الجامعات  ،من الممكن إعداد مواد تعليمية مبسطة توجه للجمهور عامة :مواد تعليمية
كما ويمكن  ،وتستخدم كذلك كمواد دعائية لألجهزة اإلحصائية ،والمدارس لجزء من المنهج

   .استخدامها في التحليل المعتمد على األدلة

  المدارسبرنامج التعداد فيCensus in school programs : هذا البرنامج هو من البرامج العالمية
  Toolوبهذا الصدد من الممكن تطوير أدوات مجموعة أدوات  .المتبعة في العديد من بلدان العالم

kit  من قبل الطالب  استخدامهتصويري يسهل  بشكل.  
https://www.census.gov/dmd/www/schover.html 

  لقد أصبحت وسائل التواصل مثل  التعداد:في نشر بيانات  االجتماعياستخدام وسائل التواصل
ي واألجهزة الكفية والهواتف الذكية ال غنى عنها ف ،االنترنتومواقع الفيديو على  وتوتيرالفيسبوك 

وهي بدون شك وسيلة سهلة ومجانية إليصال البيانات إلى  ،نشر المعلومات ومنها بيانات التعداد
سائط منصة لنشر بيانات التعداد، وفائدتها وكيفية وقد وفرت هذه الو ،المستخدمين بسرعة فائقة

قامة عالقة وإ ،السيما التفاعل مع الجمهور والتعليق على نتائج التعدادالقرارات  اتخاذاستخدامها في 
  .(6)البيانات مع مستخدمي

 شخصية  اتصاالتPersonal contacts  ن القيام بزيارات شخصية من قبل مديري التعداد : إ
اللقاءات أو ورش العمل  ويهدف هذا النوع ،القرار متخذوللمستخدمين الرئيسيين أمر يرحب به 

 7إلى شرح أبعاد نتائج التعداد وإمكانية استخدامها في صياغة السياسات والتخطيط للتنمية. 

 Mashups  وهي عبارة عن واجهة لبرمجة تطبيق معينApplication programming 
Interface     لمواقعها الجغرافية بغية تطوير ً تمكن المبرمجين من الولوج إلى البيانات وفقا

وأعد   .Googleتطبيقات جديدة ، وعند توفر البيانات من الممكن استخدام الخرائط المتوفرة على 
 8التطبيقات .  هذهكي العديد من مكتب التعداد األمري

  

                                                 
(6) UNSD (Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, rev. 3, para.3.402. page166 

(7) UNSD (2016) Handbook on the Management of Population and Housing Censuses, Revision 2 .2016. Para 
6.204 

(8) http://www.cartographicperspectives.org/index.php/journal/article/viewFile/cp76-hunt/1311 

 

https://www.census.gov/dmd/www/schover.html
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 ( ( Data warehouseالتفاعلية البيانات وقواعد على األنترنيت  ديناميةتطبيقات  .6

وسيلة بح بل أص المعيشية،من األسر التعداد جمع بيانات مرحلة يقتصر على  االنترنتاستخدام شبكة  م يعدل
الحال في العديد من البلدان المتقدمة مثل كندا واستراليا ، وهذا هو هامة من وسائل نشر نتائج وخدمات التعداد

ات تمكن المستخدمين من الوصول إلى البيان بتطوير تطبيقاتالعديد من بلدان العالم  قامت قدل  .ونيوزيلندا
 التي تمكن المستخدم من التفاعل مع التطبيقات ةبأشكال متعددة منها قواعد البيانات الديناميو بسهولة ويسر

 ،مكانيةالجغرافية وال يحتاجها وفقاً لمواقعهاالوصول إلى البيانات التي وال سيما  ،عداد الجدولة التي يريدهاوإ
وبولندا  هونغ كونغ والسويدك االنترنتر تطبيقات تفاعلية على يتطوتمكنت العديد من بلدان في وبالفعل 
ترجاع بيانات التعداد للمستخدمين ومكنتهم من اسونجحت هذه التطبيقات في أيصال  ،على سبيل المثالواسبانيا 

  .خرىفي حين أنها لم تغفل وسائل النشر األ ،البيانات والرسوم البيانية والخرائط التفاعلية في تطبيق واحد
مثل السرعة في عرض البيانات والتكلفة المنخفضة والمرونة في التفاعل مزايا عديدة  االنترنتوللنشر على 
ت التعداد على قواعد بياناون توفير البيانات ا .دل البيانات مع الشركاء وفقاً لمعايير متفق عليهاتبا والدقة في
الخرائط وتكامل البحث والقيام بالجدولة وإعداد الرسوم البيانية العادية والتصويرية وخاصية مزودة  االنترنت

ات عن طريق قواعد البيانات التفاعلية يستكشف المستخدم بيانإذ  البيانات.بدون شك من قيمة وفائدة تلك  يزيد
 األخرين.دون طلب المساعدة من  بنفسة،يطلبها  التيالتعداد 

   Online Analysis Processingالمعالجة التحليلية للبيانات   6.1

يانات بفي نشر  االنترنتر بطريقة المعالجة التحليلية عمعظم بلدان المجموعة األوروبية واستخدمت 
من  التقنية المستخدممكن هذه ت  ، حيث     Online analytical processing (OLAP) التعداد 

لمن لسكان ا انتقاء بيانات ويستطيع المستخدم  متعددة.استخراج البيانات بشكل انتقائي وعرضها بأبعاد 
حيث  ،سبيل المثال على  المحافظاتسنوات فأعلى حسب الجنس والعمر والمستوى التعليمي في  01 هم

يمكن   relationalمتعددة األبعاد. في حين أن قاعدة بيانات عالئقية ال ها في قاعدة البياناتيتم تخزين
ي تكوين الجدولة تستخدم ف وتجمع هذه التقنية البيانات في مكعبات إحصائية .فقط األبعاد ةثنائي اأنهب اوصفه

  .المتعدد األبعاد  شكل مكعب البياناتويبن الرسم البياني  . اإلحصائية المطلوبة 

 
  بما يلي : وتمتاز هذه التقنية 

  المرونةFlexible 

 إضافة متغيرات جديدة وفقاً لطلب المستخدم  يةنامكإexpandable  

  قابلية  دمج العديد من التصانيفCombining multiple classification  

  قابلية الجدولة بسهولةEssay  Cross- tabulation  
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حيث يمكن هذا من التطبيقات الجيدة التي يمكن التعلم منها ،  7100ويعتبر تطبيق هونغ كونغ  لتعداد عام 
  فيه.الذي يرغب  اإلحصائي المستخدم من بناء الجدول التطبيق 

 
tables.html-census-your-http://www.census2011.gov.hk/en/build

 
 مخطط لتدفق البيانات 

 
 
 
 

 نموذج من مكعبات البيانات في استراليا 

 

http://www.census2011.gov.hk/en/build-your-census-tables.html
http://www.census2011.gov.hk/en/build-your-census-tables.html
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 بوابة البيانات في بولندة 
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 The European Census Hub9 2111بيانات تعداد  للتبادالمركز األوروبي   6.2

ت طور األوروبية حينالمجموعة ما قامت به التعدادات الممارسات الجيدة على صعيد تبادل بيانات من 
ستند مركز التعدادات المذكور على مفهوم تبادل البيانات وي ،والمساكنالمركز األوروبي لتعدادات السكان 

ً مكعب  60وهي عبارة عن وفقاً لمعايير واشكال وتكنولوجيات متفق عليها  تتكون من معلومات  35منها  ا
على لغة " تبادل  البياناتالمركز في تبادل هذا ويعتمد  (.وعية )كمية ونالنوعية  عن 

وطريقة النشر هذه .  "  Exchange (SDMX)  Statistical Data and Metadataالبيانات
  مزايا متعددة أهمها :لها 

  ولكن سيتم تبادلها بين الدول المركزي،بيانات التعداد الخاصة بكل دولة لن تنقل إلى المكان 
وقد  المركز،إلى  end-user queries المستخدم النهائيوالمركز عندما يصل استفسار 

 يتم تلبيتها عندها   ،بيانات من عدة تعداداتلاطلب كون تي

  التعداد بغرض تبادلها وفقاً لمعايير  بيانات مركزاستخراج بيانات التعداد الخاصة بالدول من
 واشكال متفق عليها  

  عن التعداد غير المتفق عليها إضافية  المركز ببياناتتترك الحرية للدول لتزويد 

  في االتحاد األوروبي 7100عام لمن تعدادات السكان والمساكن  المستقاةنشر البيانات  

 بيانات قابلة للمقارنة منهجي ً مع عليها اتفق "  Cubes مكعبات ذات بعد رابعل"وتنظيما وفقا  ا
 الدول األعضاء 

  تخزن  األوروبية،تم تحديدها من قبل المجموعة  مكعباً، 61يتكون مضمون مركز التعدادات من
ردها عندما ي استرجاعهايمكن  التعداد،هذه المكعبات في قاعدة بيانات وطنية معدة لنشر بيانات 

 مكعبات هي:  8وفي بلغاريا تم تحديد  .استفسار من المستخدم النهائي
  مكعب المساكن 
  مكعب المباني 
  مكعب األسر الجماعية 
  المعيشيةمكعب األسر 
  مكعب العائالت 
 مكعب السكان 
  إجمالي مكعب المساكن بما فيها غير المشغولة 
  إجمالي مكعب السكان بمن فبهم الزائرين 

 

                                                 
(9) https://ec.europa.eu/CensusHub2/query.do?step=selectHyperCube&qhc=false 
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 في جمهورية مصر العربية 0222خطة نشر نتائج تعداد 

خطة نشر نتائج تعداد جمهورية مصرية العربية على العديد من المخرجات، التي اعتمدت على التجارب  تضمنت

 أخذت بعينعن احتياجاتهم من البيانات، كما السابقة في هذا المجال وعلى التشاور مع المستخدمين، الذين عبروا 

 ا يلي: االعتبار سرية وجودة البيانات المنشورة. واشتملت خطة النشر على م

 أوالً: 

  بنجاح عن طريق، المطبوعات الورقية، وتطبيقات الكترونية وورش العمل  2112نشر النتائج النهائية لتعداد 

  أقراص ممغنطة تشتمل على الجداول األساسية للتعداد مدعمة بالخرائط 

  استخدم الموقع في نشر البيانات مدعمة بالبيانات التعريفية 

 مساعدة المستخدمين على الوصول إلى البيانات تنظيم دورات تدريبية ل 

 : النشر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية :  ثانياً 

 يمكن استخدام من قبل  متخذي القرار  ،انتاج أطلس  ورقي يشتمل على الجداول  والمؤشرات 

  إصدار خرائط رقمية 

 إصدارات مطبوعة:  ثالثاً:

 شكل ورقي نشر كافة المواد المتعلقة بالتعداد ب 

 النترنتاخاصة للمستخدمين الذين ال تتوفر لهم وسيلة االتصال ب ،نشر بيانات المحافظات والمركز  واقسامها  

: النشر اإللكتروني :  تم استخدام  موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لنشر بيانات التعداد بأشكال رابعاً 

وغيرها . كما توفرت وسيلة البحث من قواعد   PDFبشكل ديناميكي أو على الجداول االلكترونية و ملفات   ،متعددة

  EGYPT Data Portalالبيانات باستخدام أوراكل وعرض البيانات مع الخرائط وتسمى 

Data-http://egypt.opendataforafrica.org/gallery/Census 

 ً وهذا من التطبيقات التي اعدتها األمم المتحدة وتستخدم في العديد من     Census Info: نشر البيانات باستخدام  خامسا

التطبيقات وتمكن المستخدم من الولوج إلى بيانات التعداد وتشكيل الجداول والخرائط الرقمية، كما ونشرت جمهورية 

  ،الذي تديره جامعة مينيسوتاIPUMS مصر العربية ثالث عينات  من تعداداتها على موقع 

http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/1006 

 

http://egypt.opendataforafrica.org/gallery/Census-Data
http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/1006
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 في جمهورية مصر العربية  2116بوابة بيانات تعداد 

 

 

 بعض منتجات بوابة بيانات تعداد هونغ كونغ 
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 للتعداد  الجغرافية المنتجات    .7

تأسيس لعلى الصعيد الوطني معلومات كافية وبيانات متكاملة مختلف المبادرات  السياسات ورصديتطلب رسم 
ائية ز على التكامل بين المعلومات الجغرافية والبيانات اإلحصيتركمع ال ،بيانات التعدادتحتية قوية لنشر  بنية

  .وروبيةوالمجموعة األ المتحدةة لألمم ياللجنة اإلحصائوقد نال هذا التوجه تأييد  ،المستخدمين لتلبية احتياجات
 سرعة كبيرة،بأن استخدام نظم المعلومات الجغرافية في نشر بيانات التعداد قد تزايد تبين  وفي اآلونة األخيرة،

 القرارات اتخاذلمكانية في ا ةالمعلومات الجغرافيو البياناتحاجة الحكومات والقطاع الخاص إلى وبرزت 
ومع التقدم التكنولوجي  .7131البلدان في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة  رزهورصد التقدم الذي تح

وانتاج  لمكانية،وافي نظم المعلومات الجغرافية أصبح من المفيد توزيع البيانات على أدق التفاصيل الجغرافية 
 لخدمة مصممةكن لهذه المنتجات أن تكون ويم ،التفاعليةالثابتة و كاألطالسمخرجات جغرافية متكاملة 

تكامل المعلومات الجغرافية المكانية مع البيانات صبحت عملية ألقد  .فضلأالمستخدمين بشكل  احتياجات
ة األمريكية الواليات المتحدا ويفي العديد من بلدان العالم كالسويد وسلوفين االعتياديةاإلحصائية من الممارسات 

ويعتبر األطلس اإلحصائي الذي أنتجه مكتب اإلحصاء السويدي  ، 10على سبيل المثال وقطر وبولندة وكرواتيا 
   الدولي.صعيد ال من الممارسات الفضلى على

data/maps/thematic.html-http://www.census.gov/geo/maps 
 

 
 الرقميةأنواع الخرائط  7.1

هذه تمتاز و ،الخرائط المواضيعية باستخداموسيلة هامة وفعالة لعرض نتائج التعداد الرقمية تعتبر الخرائط 
 الخرائط بما يلي:

  بشكل واضح توصل المفهوم او الفكرة 

  نظراً لصعوبة إيصال المعلومات باستخدام النص فقطوذلك  النصية،تدعم المعلومات 

 قراءة النص وتشجعهانتباه المشاهد ذب تج 

  ويمكن وضع مئات من قيم البيانات على خريطة  والمعلومات،تلخص كمية كبيرة من البيانات
 رقمية واحدة 

  عالقات بين ال الكتشافوتستخدم  تحليل،تبين نتائج التعداد الحالي مع بعض التحليل أو بدون
ن الخرائط المناطق المهمشة يبكما ت .المتغيرات مثل العمر ومعدالت األمية والمهنة وغيرها

 المحرومة من الخدمات الصحية وغيرها

  اك عدة انواع وهن .مبسط قابل للفهمتشجع المقارنة بين نتائج التعدادات السابقة وتوضحها بشكل
  من الخرائط الرقمية أهمها :

  Reference maps المرجعيةالخرائط  7.2

مل الخرائط المرجعية على مجموعة متنوعة من الخرائط تبين حدود وأسماء المناطق الجغرافية التي تتش
ً للتوزيعات الجغرافية المكانية  تسعى األجهزة اإلحصائية إلى نشر بيانات تعداد السكان والمساكن وفقا

عض وتشتمل ب .التعداديكمنطقة العد أو المربع وتحمل في هذه الحالة مسميات جغرافية  ،المتفق عليها
الطرق ك ،حدود تقسيمات التعدادمع تتطابق  ومعرفاتالجغرافية المعالم  على ميزاتالخرائط المرجعية 

                                                 
10  Marie Haldorson . Statistics Sweden .  Positioning for the future : Getting Statistics and Geography together . UN 

GGIM 

http://www.census.gov/geo/maps-data/maps/thematic.html
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غية ب ميزات إضافية مثل السكك الحديدية تشتمل بعض الخرائط المرجعية على وقدوالمسطحات المائية. 
 ) أنظر بعض الخرائط المرجعية لدولة قطر( .مساعدة المستخدمين في توجيه الخريطة

 
 
  Thematic maps عية يالمواضالخرائط   7.3

 هذه لوتشتم ،معينة لموضوعاتوفقاً البيانات عليها توزع  ،هي عبارة عن خرائط، عيةيضاالخرائط المو
بعضها يستخدم الخطوط او النقط أو األلوان أو النسبة المئوية  الخرائطمن الخرائط على مجموعة متعددة 

وعادة ما تتناول الخريط موضوع واحد مثل توزيع  ،الخربطةفي توزيع الموضوعات على  ،وغيرها
مريكي ومكتب التعداد األ والمساكن،  وقد اورد دليل " مبادئ وتوصيات تعدادات السكان . الكثافة السكانية 

 (11) .الخرائط الموضوعية نذكر منها عل سبيل المثال موضوعات عديد من ال

 نمو السكان وتوزعهم بين أخر تعدادين  .0
 للسكان وفقاً للمناطق الجغرافية  السنويمعدل النمو  .7
 الكثافة السكانية  .3
  والكثافةالرئيسية وفقاً للحجم  توزيع المدن .4
 السكان حسب الجنس  .5
  االقتصاديالسكان حسب نشاطهم  .6
 السكان حسب المستوى التعليمي  .2
 الميالد  عندتوقع الحياة  .8
 وفيات الرضع  .9

                                                 
11 UNSD (Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, rev. 3, para.3.357. page156 
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  معل الخصوبة الكلية  .01
  .حسب الصعوبةتوزيع ذوي اإلعاقة  .00
 متوسط عدد األفراد في الغرفة الواحدة  .07
  امرأةنسبة األسر المعيشية التي ترأسها  .03
  االنترنتلمئوية للسكان المتصلين بشبكة النسبة ا .04
 البناء المستخدمة في المسكننوع مواد  .05

 
خرائط على الصعيد الوطني تبين توزيع  المعنية األجهزةاإلحصائية أو غيرها من  األجهزةوقد تنتج 

دى االنتشار الواسع هذا وقد أ .تفصيلية لكل محافظة وخرائط ،المؤشرات حسب المحافظات أو المناطق
على الحاسوب إلى زيادة كبيرة في إنتاج الخرائط  وإعداد الخرائطلبرمجيات ن ظم المعلومات الجغرافية 

وتجدر اإلشارة إلى أن مبادرة األمم المتحدة العالمية المتعلقة بإدارة النظم الجغرافية المكانية  .المواضيعية
Global Geospatial Information Management (UN-GGIM)    في تسليط جاءت لتسهم

على أن  المبادرةهذه  وتؤكد. (12)التعداد مع الخرائط الجغرافية والمكانيةالضوء على أهمية تكامل بيانات 
ادماج بيانات التعداد مع الخرائط الجغرافية والمكانية ستولد معلومات جديدة تستخدم في اتخاذ القرارات 

 فاكثر  في السويد .  65وتبين الخريط أدناه توزيع السكان لمن هم في عمر . 

 
 

http://www.scb.se/Kartor/Statistikatlas_42_KN_201205_English/index.html#story=0 

 

 

 

                                                 
12 http://ggim.un.org/ 

http://www.scb.se/Kartor/Statistikatlas_42_KN_201205_English/index.html#story=0
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  Digital Census Atlasأطالس التعداد الرقمية  7.4

والمستخدمين الذين  ،خاصة طالب المدارس والجامعات ،الجمهور عامةيستهدف أطلس التعداد الرقمي 
  .إلى نوعين األطالس الرقميةويمكن تصنيف  .ال خبرة مسبقة لهم بنظم المعلومات الجغرافية

 

 ةالثابت طالساأل  
وسائط أخرى مثل الصور و ،يشتمل على الخرائط الرقمية والجداول اإلحصائية والرسومات البيانية

ويمكن وضع هذه المكونات في برمجية واحدة يمكن عرضها  ،شكل جذابالتي تعد بواألفالم التصويرية 
واستخدامها  . PDFأو بشكل ملفات   ،  Power Point Presentationبطريقة الشرائح في برنامج 

  .االنترنتفي بيئة الحاسوب أو عن طريق 

  األطالس الدينامية 
ات ويمكن هنا نشر خريطة رقمية وقاعدة بيان الثابتة،لألطالس  البديلويعتبر هذا النوع من األطالس بمثابة 

للمستخدم انتاج خرائط لمؤشرات التعداد ات الصلة في آن واحد. وهذا يتيح مع برمجيات رسم الخرائط ذ
ا يتيح مم ،منخفضةت بيانات ذاويحتوي أطلس التعداد الدينامي على ملفات رقمية للحدود  .حسب الطلب

وتجدر اإلشارة إلى أن بيانات الكثافة والنسب  .استخراج البيانات بسرعة واستخدام قدرة تخزينية أقل
ومن الممارسات الجيدة في هذا المجال تطوير مكتب التعداد  .المئوية يجب أن تكون محسوبة من قبل

ويعتبر هذا األطلس  . Dynamicودينامي   Staticثابت  ،بطريقتين ،7111األمريكي لألطلس عام 
هو  عبارة عن مطبوع كبير الحجم يقع في  الثابتواألطلس  ،1221 الشامل ، األول من نوعه منذ عام 

وبيانات من التعدادات العشرية قبل عام  خريطة 011ويشتمل على ما يقرب من صفحة  311حوالي 
تناول العديد من وقد  ،من منظور تاريخيوالصور مدعماً بالخرائط واألرقام والرسوم البيانية   2111

 ،والمدن والمناطق الحضرية كتركيب السكان وتوزيعهم وفقاً للتوزيعات الجغرافية موضوعات التعداد
 واستخدم في هذا األطلس تقنيات متقدمة، .واللغة والدين وغيرها لعديد من المتغيرات كالعمرا مستخدماً 

على موقع مكتب التعداد األمريكي  Dynamic census atlasesنشر هذا األطلس بشكل دينامي كما  
American Census Bureau.  .  . كما واصدرت دولة قطر األطلس االقتصادي واالجتماعي 

 
https://www.census.gov/population/www/cen2000/censusatlas/ 

 
 

https://www.census.gov/population/www/cen2000/censusatlas/
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 األطلس السويدي 

 
e/Kartor/Statistikatlas_42_KN_201205_English/index.html#story=0http://www.scb.s 

analysis/-regional-and-statistics/Maps-statistics/Regional-http://www.scb.se/en_/Finding 

 

  

http://www.scb.se/Kartor/Statistikatlas_42_KN_201205_English/index.html#story=0
http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Regional-statistics/Maps-and-regional-analysis/
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 Data visualizationالتعداد التصوير البصري لبيانات  .0

صبحت اوهي عبارة عن طريقة إبداعية  ،على نطاق واسعصري للبيانات بال ريالتصوأسلوب يتم حاليا استخدام 
انات بطريقة وتلخص أنماط البي ،للمستخدم بأشكال بصرية محببة قديمهاوت البيانات إلى إحياءتعمد  اليومشائعة 

ات تستخدم هذه الطريقة الرسومكما  .هاإظهارالتقليدية الجداول اإلحصائية  ال تستطيعبأشكال وجذابة ومريحة 
 ةذه الطريقهوالبولندي واألمريكي والنيوزلندي مركز اإلحصاء البريطاني كل من  ستخدميو التفاعلية،البيانية 

  .والمساكنات السكان في عرض بيانات تعدادبشكل واسع 

 
 ر البصري للبيانات من الواليات المتحدة األمريكية ينماذج من التصو
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 2111نماذج من طرق نشر بيانات تعداد السكان والمساكن في استراليا لعام 

 

سالسل على وتشتمل  تدريجيا،تنشر ، 7100 لبيانات تعدادتقارير تعتمد على التحليل اإلحصائي 

  سنة  011منذ  زمنية

 

تقارير إحصائية سريعة تمكن المستخدم من الوصول إلى البيانات والمعلومات بسرعة وسهولة، 
رنة منطقة معينة، بغية مقاوتشتمل على بيانات موجزة عن السكان واألسر المعيشية والمساكن في 

ي فتسلط هذه المخرجات الضوء على االختالفات الرئيسية كما  ،البيانات على مستوى الوطن
  7100و  7116بين عامي بيانات التعداد 

 

اً وفقبالتفصيل من مناطق التعداد  ما عن منطقة صورة إحصائية شاملة   “لمحات المجتمع“توفر 
استمارة المدرجة في وهي تغطي معظم المواضيع . والمساكنخصائص األشخاص واألسر ل

 بحث والتخطيط والتحليلفي الويمكن استخدامها هذا  التعداد،

 

اإلحصائية األساسية المستخدم من بناء الجدول ي مكن وهو عبارة عن تطبيق إحصائي  "الجدول "
 وتحليل باإلحصاء،لديهم معرفة  مصمم لمنهو والمعقدة التي يريدها من المناطق الجغرافية، و

  االنترنتويتوفر هذا التطبيق على . بيانات التعداد

 

تحليل   حزم لمستخدمي بيانات التعداد ذوي الخبرة الذين لديهم  وهو منتج  "حزم البيانات“
تحتوي هذه الحزم  على بيانات عن الخصائص الرئيسية للسكان ما وغالباً  ،Dataللبيانات  
 المعيشية في المناطق الجغرافية  ر واألس

 

SEIFA  ألولئك الذين يرغبون في تقييم رفاهية المجتمعات األسترالية متقدمهو منتج 

 

 
 عمق المالبيانات  للنمذجة وتحليل الجزئية ـ، تستخدم  من بيانات السجلموثوقة عينة وهو عبارة عن 

 

إلنشاء أداة بحث الستكشاف كيف يمكن  7100و  7116بيانات من تعدادي هذا المنتج يجمع 
 .يتغير مع مرور الوقتأن للمجتمع األسترالي 

 

Mesh blocks   مجموعات من البيانات ، يمكن تنزيلها من بيانات تعداد وهي عبارة عن
مثل المناطق السكنية ،  أصغر منطقة جغرافية تتوفر عنها بيانات ، وهي عبارة عن  7100

 والحدائق العامة وما إلى ذلكوالتجارية والزراعية 

 

خدمة بيانات خاصة، يمكن توفيرها عندما ال تتوفر البيانات المطلوبة على صفحة التعداد 
 .مستخدمينباللتلبية االحتياجات المحددة الخاصة األسترالي وفقاً للتفاصيل المطلوبة وتوفر هذه 

 sخدمة بالدفع المسبق للجداول مخصصة متاح اآلن

  

http://www.abs.gov.au/websitedbs/censushome.nsf/home/analyticalarticles?opendocument&navpos=210
http://www.abs.gov.au/websitedbs/censushome.nsf/home/quickstats?opendocument&navpos=220
http://www.abs.gov.au/websitedbs/censushome.nsf/home/communityprofiles?opendocument&navpos=230
http://www.abs.gov.au/websitedbs/censushome.nsf/home/tablebuilder?opendocument&navpos=240
http://www.abs.gov.au/websitedbs/censushome.nsf/home/datapacks?opendocument&navpos=250
http://www.abs.gov.au/websitedbs/censushome.nsf/home/customdata?opendocument&navpos=270
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  Dissemination of Micro data files :البيانات الجزئية  ملفات  .2

من قبل  ،لتعدادات السكان والمساكن   Microdataيتزايد الطلب حاليا على استخدام البيانات الجزئية   
 ،كز البحوث والدراسات والجامعات ومراكز اتخاذ القراراتامنهم في مر لينالعامخاصة  ،مستخدمي البيانات
والتوصل إلى نتائج يصعب الوصول إليها عن طريق استخدام الجداول اإلحصائية والرسوم  بغية تحليل البيانات

إلى ة ويسعى مستخدمو البيانات الجزئي .في البلدان النامية با ما تنشرها األجهزة اإلحصائيةالتي غال ،البيانية
طور بهدف دراسة ت ،ية والجغرافية من مصادر متعددةواالجتماعالمتعلقة بالظواهر الديموغرافية دمج البيانات 

  .تلك الظواهر وقياس نتائجها بشكل دقيق ومعمق

ئية أمراً انات الجزجعلت استخدام البي ،ن القوة المتنامية ألجهزة الكمبيوتر وتطبيقاتها اإلحصائية المتقدمةإ
 ً ي فق تحليلية حديثة لالستفادة منها وابتكار طر ،جديدة متنوعة قد أتاح استخدامها القيام بأبحاثو ،ممكنا

دات التوصل إلى سالسل زمنية مستمدة من العديد من التعداو ،التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية
  .والمسوح األسرية والسجالت اإلدارية

فيرها البيانات وتونشر تلك  جعل من مسألة ،الجزئية على المستوى الدوليإن االهتمام المتزايد بالبيانات  
 ً بغية الحفاظ على  ،بالعديد من اإلجراءات القانونية والتقنية والتنظيمية يتطلب القيام ،للمستخدمين تحدياً حقيقيا

ستجوبونسرية ا لألجهزة اإلحصائية أو الوصول اليها عن طريق السجالت اإلدارية  لبيانات التي يقدمها الم 
وبدون  .التي توفرها الحكومات لألجهزة اإلحصائية في بعض الدول بغية استخدامها في بناء سجالت إحصائية

بناء قواعد و أرشفتها وحفظها هم بدون شك في تطوير برمجياتسن تزايد الطلب على تلك البيانات سيإشك ف
توى تعزير تنوع البحوث وزيادة مسوهذا سيؤدي بدوره إلى  ،سهل النفاذ إليهايات الوطنية والدولية التي البيان

واعتماد المعايير الدولية والممارسات الجيدة في نشرها وال سيما تعزيز مبادرة البيانات  ،الشفافية والمساءلة
 Integrated Public Use Microdataمبادرة   جاءتوفي هذا السياق  .Open dataالمفتوحة  

Series (IPUMS)   صة منأكبر عتبر هذه المبادرة تو ،في مركز السكان التابع لجامعة والية مينيسوتا
بالمائة من  01و  0عينات تتراوح بين شتمل على تذ إ ،للبيانات الجزئية لتعدادات السكان والمساكن في العالم

) مصر والمغرب والسودان   13عربية بلدان  8 منهم دول 109إجمالي السكان في تعدادات السكان لحوالي 
وبيانات التعداد  الجزئية مفيدة جداً في التحليل الديموغرافي  ،العراق واألردن وفلسطين واليمن (وتونس و

وعالوة على ذلك يمكن لهذه  .واالجتماعي ألنها تحتوي على تفاصيل كاملة عن إجمالي سكان البلد المعني
وبدون  .البيانات أن تتكامل مع بيانات لنفس البلد من تعدادات سابقة، ويمكن مقارنتها مع بيانات لبلدان مختلفة

يمكن استخدامه في اتخاذ القرارات وفي الوصول إلى تقديرات دقيقة لقياس  ن نتائج تحليل تلك البياناتإشك ف
   .7131ية المستدامة التقدم في تنفيذ أجندة التنم

  

                                                 

https://international.ipums.org/international/ 13 
 

https://international.ipums.org/international/
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 مبادئ نشر البيانات الجزئية 2.1

واعد وضعها لقالرسمية عند لإلحصاءات اعتمدت العديد من البلدان والمنظمات الدولية على المبادئ األساسية 
المقصود بالبيانات الجزئية أو “  السادس الذي يوضح بأن  “خاصة المبدأ ،ومبادئ لنشر البيانات الجزئية

ســواء أكــانت تشــير إلى أشــخاص طبيعيــين أم  ،التي تجمعها األجهزة  اإلحصائيـة بغية نشرهاالفردية 
 .”وأال ت ستخدم لغير األغراض اإلحصائية ،قــانونيين، أن تكــــون تلك البيانـــات ســـرية للغايـــة

 

  :مبادئ نشر البيانات الجزئية 2.2

ن نشر البيانات المبادئ  بشأمجموعة من  OECDوفي هذا السياق حددت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
 الفردية 

 : 14، ويمكن تلخيص تلك المبادئ بما يلي

  االنفتاح Openness  بل  ،:  ال ينبغي أن يفهم من ذلك  "الوصول غير المقيد للبيانات الجزئية
 تعني أن الوصول إليها يجب أن يكون على قدم المساواة لسائر مكونات المجتمع بأقل تكلفة ممكنة، 

  الشفافية Transparency  من الضروري تزويد البيانات الجزئية والبيانات التعريفية : تعني أنه
تكون متاحة  ومن تلك المحددات أن .توضح طريقة استخدامها لمرتبطة بها وفقاً لشروط ومحدداتا

ً بطريقة شفافة بعد توفيرها على شبكة  اء ظمة اإلحصمن وقد اعتادت .االنترنتلالستخدام دوليا
ملفات البيانات الجزئية لالستخدامات العلمية  لباحثين ينتمون إلى  األوروبي اليوروستات  على توفير

والبنك الدولي  بنشر  تقوم منظمة الصحة العالميةكما   ،ومراكز بحوث وجامعات معروفة أجهزة
ملفات للبيانات الجزئية لباحثين يسجلون بياناتهم وفقاً  لشروط استخدام البيانات  الجزئية تشتمل على 

أو  ،االلتزامات والقيود منها على سبيل المثال عدم إعادة تحديد موقع ومكان المستجوبين الجغرافي
  .خريناآلبيع أو نقل البيانات الى 

  الفكرية حماية الملكية :Protection of intellectual property ن ترتيبات الوصول إ
إلى البيانات يجب أن تراعي  إمكانية حماية  حقوق التأليف والنشر أو قوانين الملكية الفكرية األخرى 

  .ذات الصلة

  : التوافقية Interoperability ن استخدام البيانات الجزئية، يتطلب االتفاق الدولي على معايير  إ
   .محددة لحفظها  وارشفتها 

  :الجودة Quality  لذا تهتم الجهات .ن قيمة البيانات واستخدامها يتوقف إلى حد كبير على جودتهاإ 
 المعنية بجمع البيانات وإعطائها المزيد من االهتمام لجودة البيانات ونوعيتها. 

  األمن Security   األدوات الالزمة لضمان  إيالء اهتمام خاص لدعم استخدام التقنيات و ينبغي
 .سالمة وأمن البيانات

   المساءلةAccountability    :ي من الدور بير الوصول إلى البيانات للتقييميجب أن تخضع تدا
 .التمويل وصناديق  ت المستخدمين والمؤسسات المسؤولةقبل مجموعا

 

                                                 
14 World Bank (2013) Microdata dissemination best Practices.  Note drafted at the 22nd CCSA Session (Ankara. 

Turkey ).  
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 المعايير الفنية لحفظ البيانات الجزئية:  2.3

 تحديدها بما يلي:  الجيدة فتمأما فيما يتعلق بالمعايير الفنية والممارسات 

  التوثيق وفقاً لمعايير البيانات التعريفية باستخدام مبادرة توثيق البياناتData Documentation 
initiative (DDI)  

  الفهرسة،  Cataloguing بشكل  ،االنترنتوتتعلق بنشر البيانات التعريفية بشكل مفصل على
 يسهل استرجاعها متوافقة مع مبادرة توثيق البيانات 

  اخفاء هوية البيانات Anonymizationتتعلق بإخفاء هوية األفراد قبل نشر البيانات الجزئية و 

    النشرDissemination ئية مع سياسة نشر البيانات من الضروري أن يتوافق نشر البيانات الجز
 البلدان  باختالفوهي تختلف  ،المعتمدة في البلدان المعنية

    المحافظةPreservation، البيانات الجزئية على المحافظة بالبلدان  بقياملق هذا األمر يتع
ر خإلى وسائط جديدة بين الحين واآل أماكن آمنة وترحيلهافي والتعريفية ذات العالقة لفترات طويلة 

ويبن الشكل أدناه شكل ملفات  .الحفظخوفاً من األعطال الفنية التي قد تصيب األجهزة أو وسائط 
  الجزئية.البيانات 

 

 
 نموذج من ملف البيانات الجزئية 
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 التعريفية:البيانات  .11

 وتهدف إلى مساعدة الباحثين على فهم ،تصف البيانات األخرى معلومات تعرف البيانات الوصفية على أنها 
ات التي يتم التعداد يصعب تحليل البيان جيد لمتغيراتفمن دون وصف  .طبيعة المتغيرات التي تقيسها البيانات

  ة.المعيشيالحصول عليها من مصادر متعددة كالسجالت اإلدارية أو عن طريق المقابلة الشخصية مع األسر 
قائمة يصف  Data Dictionary   ئية مدعمة بقاموس من المعلوماتالجز بيانات التعدادوعادة ما تنشر 

 في كما وتسهم المعلومات الوصفية .ووصف لمحتواها ومعنى كل رمز من رموزها المستخدمة،  المتغيرات
 البيانات على معنىفمن الضروري أن يتعرف مستخدمو  .المستخدمين على تقييم جودة البياناتمساعدة 

ان" توضح البيانات الوصفية معنى بي فعلى سبيل المثال من الضروري أن ،وشمولية المتغيرات وتوزيعاتها
ليلة اإلسناد الزمني للتعداد" أو الحالة الزواجية للفرد وغيرها من متغيرات بغية أو " ،اإلقامة المعتادة للفرد "

البيانات عند مقارنتها ببيانات أخرى مستمدة من مصادر أخرى نوعية مساعدة المستخدمين في الحكم على 
ناء أن توثيق البيانات الوصفية سيسهم في ب .ومدى انحرافها عن استخدامات لنفس المتغير في تعدادات سابقة

ثالثة أنواع من ويشتمل التوثيق الجيد لبيانات التعداد على   .Institutional Memoryذاكرة مؤسسية  
 الوثائق

وتشتمل على معلومات عن طرق جمع البيانات وهو ما يعرف باألدوات  التفسيرية،الوثائق  .1
متمثلة ال ما تشتمل على المعلومات التقنيةك التعداد.تنفيذ  المتبعة فيالمستخدمة والوسائل 

بالبرمجيات المستخدمة وطريقة التخزين وقائمة كاملة بالملفات التي يحتوي عليها مجموع 
هذا باإلضافة إلى قائمة كاملة بالحقول أو المتغيرات مع وصف شامل ومعلومات مفصلة  ،البيانات

 عن أنظمة الترميز والتصنيف المطبقة على المعلومات الخاصة بها. 

 واسباب تنفيذه والمناطق الجغرافية التيوتشتمل على وصف شامل للتعداد  ،المعلومات السياقية .2
  .البيانات في حال تعددها واألسباب الكامنة وراء ذلك يشملها واإلطار الزمني ومصادر جمع

فمن الضروري توضيح أنظمة الفهرسة  الكلية،عند نشر البيانات الجزئية أو  الفهرسة،أنظمة  .3
في البحث عن المصادر ومساعدة الباحثين في  األساسية المستخدمةالمستخدمة ألنها تشكل األداة 

وقام جهاز اإلحصاء في المملكة المتحدة بنشر  عنها.ثون التعرف على جدوى المعلومات التي يبح
 وشملت هذه البيانات ما يلي: 7110بيانات الوصفية المتعلقة بتعداد عام أربعة أنواع من ال

  معلومات عن التسلسالت الهرمية الجغرافية المستخدمة في  -التعريف الجغرافي
  .المستخدمة في التعداد المذكور، وهي عبارة عن التسلسالت الهرمية الجغرافية 7110

  التعريف الفني، وهو عبارة عن معلومات ذات طبيعة فنية تساعد المستخدم في الوصول
 إلى البيانات التي يريدها

 ذه المعلومات في مساعدة البيانات التعريفية الخاصة بموضوعات التعداد، وتسهم ه
وبالتالي  ،بطريقة فعالة.على الحصول على ما يريد من مخرجات التعداد  المستخدم

  .الوصول اليه بالموضوع الذي يود تسليط الضوء على المنتجات األخرى ذات الصلة
ومن الضروري أن تتصف البيانات الجيدة بسهولة االسترجاع والتحليل والتفسير. وتقوم 

اصة خ ،االنترنتل إلى مصادر البيانات عن طريق البيانات الوصفية بتسهيل الوصو
 Dataبالتوثيق مثل أدوات دبلن ومبادرة توثيق البيانات  استخدام المعايير الخاصةعند 

Documentation Initiative) (DDI)  ) وهي عبارة عن معيار عالمي لحفظ ،
 البيانات التعريفية عن البيانات الجزئية 
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 مخرجات التعداد  استخدام   .11

ويمتاز  ،لدولتنفذها اوهو أكبر عملية إحصائية  ،اإلحصائي الوطنييعتبر التعداد بمثابة العمود الفقري للنظام 
ً  والمساكن بشمولية عد السكان لمكان إقامتهم المعتادة على الصعيد الجغرافي  في فترة زمنية محددة وفقا

 نةفي توفير أطر المعايوهو كذلك األساس  .سمى عادة ليلة العدالمحددة وتفي فترة اإلسناد الزمني  المكانيو
 ،اقكمسح القوى العاملة ومسح الدخل واإلنف ،التي تستخدم في تنفيذ المسوح األسرية المتعددة بعد فترة العد

األسر المعيشية العديد من القضايا تتناول مسوحات وكما هو معروف  .غيرهاوالديموغرافي والصحي والمسح 
 والتعرف على الخصائص حجم العينةومن الممكن تكبير  ،المتعلقة بحياة السكان وطريقة عيشهم وسكنهم

ن ونشاطهم البدني واإلعاقة وغيرها موصحة السكان  لة االجتماعية والتفاوت في الدخلالمتعلقة بالفقر والعدا
  .خصائص

 نية.السكاإلجراء التقديرات واإلسقاطات أيضاً فر األساس تو اومن االستخدامات الهامة لبيانات التعداد، أنه
القطاعية. كما الشاملة ولتنمية لوتستخدم في حساب المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية وفي التخطيط 

ندة التنمية المستدامة أجيذ استراتيجيات التنمية الوطنية ولقياس التغيير والتقدم نحو تنف تعتبر األساس المرجعي
7131  .   

 
 السكان  اتتعداد ماتاستخدا 11.1

لتعداد يوفر ا: صياغة السياسات والتخطيط للتنمية ولألغراض اإلداريةتستخدم بيانات التعداد في  .0
 صورة عن حقيقة الظواهر االجتماعية والديموغرافية واالقتصادية والظروف والسكنية للمجتمع عادة

المتعلقة بحجم وتوزيع السكان وخصائصهم وفقاً البيانات ن وبدون شك فإ .في لحظة زمنية محددة 
عن كامل  ألنها توفر البيانات ولالدلتقيم األوضاع التي تمر بها أساسية تعتبر المتغيرات، للعديد من 

التقسيمات اإلدارية والجغرافية في المجتمعات. وتسهم في صياغة العديد من السياسات الهادفة إلى 
خط األساس عند وضع السياسات والتخطيط، وإدارة وتقييم  أنها كما ،هارفع مستوى الرفاهية في

 ،7131في أهداف اجندة التنمية المستدامة ورصد التقدم  ،االستراتيجيات القطاعية وتطبيقاتهامشاريع 
ون ومن أجل أن يك ،المرأة وغيرهاوالتعليم وتمكين والصحة وخاصة األهداف المتعلقة بالفقر والجوع 

 دولةالعمليات تعداد السكان والمسكن كافة المقيمين على أراضي  غطيتمن الضروري أن شامال 
   .التي تجريه

لظواهر عديد من االتحليل وفي  ،العلميةتستخدم بيانات تعدادات السكان والمساكن في إجراء البحوث  .7
حيث تمكن من إجراء القديرات واإلسقاطات السكانية  ،والجغرافية والمكانية واالجتماعية الديموغرافية

 ،فاةماط الخصوبة والونوالتعرف على أ ،للدولالمستقبلية  االحتياجاتاستشراف  تساعد علىالتي 
  .ومناطق التركز السكاني وجيوب الفقر واألمية والمناطق المهمشة ،والتغيير العمراني والمكاني

ليم في مجاالت كالصحة والتعالمجتمعات  تواجهول للتحديات التي وبذلك يسهم التعداد في إيجاد الحل
  .وغيرها

حيث تستخدم في التعرف على حجم  ،تستخدم بيانات التعداد في العديد من مجاالت األعمالكما  .3
قاء الضوء على حجم العرض والطلب وتسهم في إل .األسواق وخصائص المستهلكين للسلع والخدمات

ً للتوزيعات الجغرافية على ا اط وتسهم بيانات التعداد المتعلقة بالنش الرسمية.لوحدات السكنية وفقا
كانية وتوزيعاتها الم االقتصاديلتعرف على حجم القوى العاملة وفقاً للمهن والنشاط في ا االقتصادي

علقة راسات المتلسوق العمل مما يمكن المخططين من القيام بالد المعروضةوالجغرافية وتقدير القوى 
  .االقتصاديةوتركز العمالة في األنشطة  بهيكل سوق العمل
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توفر الدعم للجهات السياسية واإلدارية في  حيثلتعداد ا استخداماتأهم  يعد منترسيم الحدود :   .4
غيرها والخدمية  و االنتخابيةترسيم الحدود الجغرافية واإلدارية المتعلقة بالمدن والبلديات والمناطق 

ويعطي التعداد صورة واضحة عن حجم السكان في التوزيعات المكانية التي من  .من استخدامات
 ادياالقتصالتعديالت وفقا لحجم السكان ونشاطهم  ءالممكن أن تعتمد عليها الجهات اإلدارية في إجرا

ير المتعلقة في تقرير المص الرأيوتستخدم بعض الدول بيانات التعداد كذلك في إجراء استطالعات 
  .عدد من المناطق المتنازع عليهال

 .إلجراء المسوح األسرية في فترة ما بين التعدادين  الالزمة  المعاينة في بناء أطر  يستخدم التعداد .5
 اعليها وتحديدها على الخرائط وفقالتعرف تشكل سجالت األسر المعيشية والمساكن التي يتم  حيث

للتوزيعات الجغرافية والمكانية أساس إطار المعاينة المذكور الذي يعتمد عليه  في تنفيذ المسوح 
ودخل ونفقات األسر المعيشية و المسوح الصحية والديموغرافية  ،األسرية المتعلقة بقوة العمل

ة دقيقة  رين توفر قوائم باألسر المعيشية والوحدات السكنية أمر ضروري لتنفيذ مسوح اسإ .وغيرها
  .ممثلة للسكان وخصائصهم

إجراء مسح للتعرف على الجهات التي استخدمت من  أسكوتلندا ما تقوم بهومن الممارسات الجيدة 
الرابط  أنظر  ) هااستخداممجاالت و طبيعة البيانات التي استخدمت لمعرفة  ،7100بيانات تعداد 
  (إلى األسفل

https://www.surveymonkey.com/r/usingscotlandcensus?sm=%2ba8NUJPHKbtgfIN6hp0Y31Yvox8wv17h
%2fj28ULY1rUI%3d 

 

 استخدامات تعداد المساكن  11.2

 المدن  في صورة دقيقة عن الوضع السكنيوخصائصها يوفر تعداد الوحدات السكنية  .0
وهذا بدوره يوفر البيانات التي يمكن  ،محددةمرجعية في فترة األخرى المستوطنات البشرية و

 ،ابقةزمنية س فتراتاستخدامها في مقارنة المخزون السكني في فترة اإلسناد الزمني للتعداد مع 
هي ف ،ولدلطوارئ والكوارث التي قد تصيب الاإلسكان المرجعية في حاالت ا بياناتوتستخدم 

 والخدمية والتموينية السكنية اجاتهميواحتفي تقدير اعداد السكان  الحاالتتستخدم في هذه 
كل والجغرافية بش واالقتصادية واالجتماعيةالمتغيرات الديموغرافية وتعمل  .والصحية وغيرها

  .متكامل للتصدي لتلك الحاالت الطارئة

 يعتبر استخدام التعداد في صياغة سياسات :اإلسكانسياسات وبرامج  ةاستخدام التعداد في صياغ .7
وغالباً ما تتأثر سياسات اإلسكان  للتعداد.الرئيسية  االستخداماتوبرامج اإلسكان واحدة من أهم 

قة أمر عاللذات اان توفر الحقائق الرئيسية  والسياسية السائدة. واالجتماعية االقتصاديةظروف لبا
صياغة سياسات وخطط تتناسب مع األوضاع الحالية التي تمر  لهضروري لمتخذ القرار ليتسنى 

  .بها البالد

ا للقطاع الخاص الذي غالباً م بل يتعداهالسكنية للحكومات فقط  باألوضاع االهتماموال يقتصر 
 المجال.في هذا  االستثمار علىتعمل شركاته 

 تعرفالمساكن والأن توفر البيانات الكافية أمر ضروري لتحليل نوعية  المساكن:تقييم نوعية  .3
وهذا ما يتيح الفرصة للمطورين التفكير في  البناء.على مستوى المباني والمواد المستخدمة في 

  .يدة من المساكنتوفير نوعيات ج

https://www.surveymonkey.com/r/usingscotlandcensus?sm=%2ba8NUJPHKbtgfIN6hp0Y31Yvox8wv17h%2fj28ULY1rUI%3d
https://www.surveymonkey.com/r/usingscotlandcensus?sm=%2ba8NUJPHKbtgfIN6hp0Y31Yvox8wv17h%2fj28ULY1rUI%3d
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 استخدامات التعداد في الواليات المتحدة األمريكية 

 American Communityتَستخدم الواليات المتحدة األمريكية بيانات تعداد السكان والمساكن بشكل كبير ) يسمى 

Survey )، :1في العديد من المجاالت وعلى عدة أصعدة كما جاء في دراسة مجلس المستشارين االقتصاديين 

 ، نذكر منها: على الصعيد الفدرالي 

  االقتصاديتقييم الرفاه،  

 مساعدة العائالت ذات الدخل المنخفض 

  مساعدة كبار السن وذوي اإلعاقة 

 توزيع الخدمات التعليمية 

  تقييم الظروف السكنية واالحتياجات إلى المزارع 

 ، نذكر منها:على صعيد الواليات .1

  حدود الواليات والمناطق االنتخابيةرسم 

   االهتمام بالبنية التحتية والصحة العامة وحماية البيئة 

  إدارة الكوارث 

 مساعدة ذوي الدخل المنخفض وكبار السن وذوي اإلعاقة 

 منها:على صعيد األعمال: نذكر  .2

  تطوير المشاريع والترويج للمنتجات 

  تسويق منتجات األطفال والمالبس واأللعاب وباقي احتياجات األطفال 

  المساعدة في دراسة المشاريع العمرانية والهندسية وتسويق المنازل 

  تسويق األجهزة المعمرة كالغسالت والتلفزيونات والكمبيوتر وغيرها 

 المعلومات المتعلقة بالسكان وخصائصهم وتوزعهم  يساعد  اإلعالم في العديد من 

  تقدير االحتياجات المستقبلية 

  القرارات المتعلق بالموقع 

 نذكر منها :  ،على صعيد المجتمعات المحلية .3

  تقديم الخدمات الصحية واالجتماعية والتعليمية 

  المساعدة عند حدوث الكوارث 

 نذكر منها : ،على صعيد األفراد .4

 راء عقاراتهم وفي البحث عن العملشن سكنهم ويار أماكتالتعداد السكان في اخ تساعد بيانات 

 على صعيد البحث العلمي ن نذكر منها :  .1

  اختيار عينات البحوث 

 في تحديد االتجاهات 

  في دراسات الهجرة 

  تركيب السكان االثني 

  من الجوانب الصحية للمجتمع والعديدفي احتساب المؤشرات والمعدالت والتقديرات واإلسقاطات 
1. The US Council of Economic Aadvisers (2000). The Uses of Census Data: An Analytical 

Review 
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 خالصة وتوصيات .12

تلعب منتجات تعدادات السكان والمساكن دورا مهماً في التخطيط للتنمية الوطنية وفي رصد تنفيذ أهداف أجندة 
. لذا فإن نشر بيانات التعداد وفق توجهات محورها أن المستخدم هو نقطة االرتكاز 7131التنمية المستدامة 

ج مليات التعداد المكلفة ال تنتهي إال بنشر نتائفي العملية برمتها. وهذا ما أشارت إليه الورقة حين بينت أن ع
. لقد مكن التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات وبرمجياتها تأخرالتعداد في الوقت المناسب وبدون 

ووسائط التواصل االجتماعي  القائمين على التعدادات على نشر العديد من التقارير اإلحصائية المواضيعية 
بصورة عن الواقع االجتماعي واالقتصادي والبيئي للسكان في فترة زمنية محددة، ومكنه  التي تزود المستخدم

كذلك من القيام بتحليل البيانات والتعرف على الخصائص  االجتماعية والديموغرافية للسكان باإلضافة إلى 
تخراج لتفاعل معها واستطوير ونشر قواعد البيانات الدينامية الجغرافية والمكانية التي تمكن المستخدم من ا
 الجداول اإلحصائية التي يحتاجها بغية رسم سياسة معينة في منطقة أو مكان معين .

تكتسب أهمية إضافية كونها تأتي في منتصف الفترة  7171وبدون شك فإن دورة تعدادات السكان والمساكن 
مؤشراً لرصد التقدم.  731اعتمدت حوالي الزمنية التي ا عتمدت لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة التي 

ومن المالحظ أن األجندة المذكورة قد أحدثت ثورة بيانات البد من مواكبتها والعمل لتلبية احتياجات المستخدمين 
 من البيانات والمنتجات اإلحصائية.

ومن أجل توفير منتجات إبداعية تلبي حاجة المستخدمين في ظل عصر المعرفة والتكنولوجيا الذي نعيش  
 فيه، يجب مراعاة التوصيات التالية:

في المنطقة  7171تطوير استراتيجيات شاملة لنشر منتجات تعدادات السكان والمسكان لدورة  .0

د على االبتكار التكنولوجي في ترجمة العربية، تحدد فيها األهداف والوسائل بوضوح، وتعتم

األهداف إلى منتجات تلبي احتياجات المستخدمين الوطنيين والدوليين، مع خطة لتنفيذ وتقييم كل 

 منتج من المنتجات.  

لمنتجات التعداد التشاور المستمر مع مستخدمي بيانات التعداد واشراكهم في عمليات التخطيط  .7

ممثلي المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث العلمية وغيرهم ، وضرورة التشاور مع وخدماته 

 من المهتمين 

التعلم من الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي، واالستفادة من التطبيقات التي استخدمت في    .3

البيانات بوابات ، والعمل على تطويرها وخاصة 7111نشر بيانات تعدادات السكان في دورة 

. باإلضافة إلى االستفادة من نظم المعلومات  Data portals رافية التفاعليةاإلحصائية والجغ

 الجغرافية في انتاج األطالس الثابتة والدينامية. 

رفع مستوى منتجات التعداد بما يتناسب مع مستويات المستخدمين واحتياجاتهم من البيانات، وإنتاج  .4
 المستخدمين منتجات وخدمات مبتكرة مع قابلية مشاركتها مع فئات

تسهيالً التخاذ القرارات وهذا  التعدادمن الضروري دمج المعلومات الجغرافية والمكانية مع بيانات  .5
 7171من المتوقع ما ستركز علية دورة تعدادات 

اقامة شراكة فاعلة مع وسائل اإلعالم واطالعهم على مشاريع المنتجات عند صياغة استراتيجية نشر  .6

 كر. المنتجات السابقة الذ
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 المالحق .13

 نشر نتائج التعداد بين الماضي والحاضر 
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 تصنيف بيانات التعداد
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 وضع مؤشرات أجندة التنمية المستدامة على الخرائط
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 تركز السكان في قطر على مدار أربعة تعدادات
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