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 شكر وتقدير 

عت في  وُوض  ت د  ع  وا   لفّنيةهذه الورقة ا قتُنس  
من شعبة  لّبدصيغتها النهائية بدعم من إسماعيل 

اإلحصاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

مشاورات مع فريق الجهاز  من خالل  ، و(اإلسكوا)آسيا 
 المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات. 
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 الرئيسية الرسائل 

  وبأسعار أسهل إليها  الوصول وأصبح كبيرا   تحسنا   المكانية الجغرافية المعلومات تكنولوجيات تحسنت •
 .الماضي في عليه كانت ماع يدويا   المرسومة الخرائط استخدام من خّفف مما معقولة،

 هذه البلدان تتبنّ  الحالية، 2020 عام جولة في ذلك من وأكثر  ،2010 عام تعداد جولة وفي •
. النجاح  من متفاوتة بمستويات الجديدة التكنولوجيات

 للخرائط إنتاجها كبير حد إلى نتحّس  أن للبلدان يمكن  والمهارات، الموارد من الصحيح المزيج باستخدام •
  قاعدة وبناء التعداد، أجل من والمساكن كانالّس  عن الجودة وعالية دقيقة بيانات لجمع الميداني والرصد
. التنظيم جيدة جغرافية بيانات

 وتكنولوجيا لإلحصاء المركزي للجهاز ينبغي الخرائط، رسم  لعملية ناجحة   نتيجة  تحقيق  أجل من •
 بالمواد ومجهزا   بعد عن واالستشعار ورالّص  مجال في ماهرا   فّعاال   فريقا   يبني  أن العراق في المعلومات
. الصور معالجة مهام ألداء المناسبة

. الخارجية يةالفنّ  والمساعدة  ورالّص  معالجة في القدرات بناء في النظر يجب •

  هجن   العتماد  المعلومات وتكنولوجيا لإلحصاء المركزي الجهاز طيخّط  القادم، السكاني للتعداد بالنسبة •
 وأجهزة الجغرافية، المعلومات نظام أدوات من يتألف الخرائط رسم ألنشطة متكامل  إلكتروني نظام
.المباني وترقيم العدّ  مناطق حدود لتحديث لوحية

 .  الجغرافية  المعلومات ُنُظم مع CAPI الحاسوب بمساعدة الشخصية المقابالت دمج السهل من ليس •
  اإلحصائية المكاتب من قليل  عدد سوى يوجد الو دة، محدّ  وقدرات مهارات الشاق العمل هذا يتطلب إذ

. ضمن مكاتبها المواصفات هذه تملك  الوطنية
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 تنفيذيموجز 

في   حتى اعتمدت المنظمات اإلحصائية الوطنية،  
العديد من البلدان النامية، منهجيات وتكنولوجيات 
المعلومات الجغرافية المكانية، مع االعتراف بأن 

االستخدام والتطبيق المناسبين لهذه التكنولوجيات 
والمعالجة   العدّ مفيدان للكفاءة في مراحل التحضير و 

، وفي نهاية المطاف السكان والمساكن والنشر لتعداد  
لجودته الشاملة. واليوم، يستخدم كل مكتب إحصاء 

إلنشاء   GISنظام معلومات جغرافية   وطني تقريبا  
خرائط رقمية، وإنشاء قواعد بيانات وصيانتها، ونشر 
المنتجات اإلحصائية الجغرافية، وتوفير مجموعة 
أن   واسعة من الخدمات. من المعترف به بشكل خاص 
بناء بنية تحتية إحصائية جغرافية مكانية لدعم 

التعدادات واألنشطة اإلحصائية هو عامل مساعد ييّسر 
طرية تبادل البيانات ويحّسن توافر المعلومات القُ 

دعما  التخاذ القرارات القائمة على األدلة   ، والوصول إليها
 . وتحقيق التنمية المستدامة 

وبالفعل، أوصت األمم المتحدة البلدان ببناء هياكل  
للمعلومات الجغرافية المكانية والعمل على تطويرها 
وتقويتها بما يدعم التعدادات واألنشطة اإلحصائية.  

إلى ستند م دعتها إلى التسليم بأن اعتماد نهج  كما 

 

استعراض معمق لتطوير خدمات المعلومات الجغرافية المكانية باستخدام اإلحصاءات الرسمية، مذكرة من جهاز اإلحصاءات الوطنية   1
 ..CES, 2016 ،ECE∕CES/2016/7في المملكة المتحدة، 

المعلومات الجغرافية يترافق مع معلومات إحصائية  
يتيح لها فرصة  للمضي  ،تكاملةوجغرافية مكانية م

قدما  في تحديث ُنُظمها اإلحصائية الوطنية  
وإحصاءاتها الرسمية وبناء قدراتها بما يمكّنها من  

مواجهة التحديات التي تعترض تنفيذ خطة التنمية  
2030المستدامة لعام 

1. 

وبموجب هذه الوالية، يهدف الجهاز المركزي لإلحصاء  
ي العراق إلى استخدام  وتكنولوجيا المعلومات ف

تكنولوجيات المعلومات الجغرافية المكانية المبتكرة 
لدعم التعداد المقبل للبلد، وضمان اعتمادها وتنفيذها  

لتوصيات األمم المتحدة، مع مراعاة ظروفه  وفقا  
فت لجنة األمم  ل  الوطنية الخاصة. وفي هذا الصدد، كُ 

واالجتماعية لغربي آسيا المتحدة االقتصادية 
د نطاق بإعداد تقرير التقييم هذا الذي يحدّ  (اإلسكوا)

وفجوات البنية التحتية الجغرافية المكانية القائمة  
داخل مكتب اإلحصاء الوطني في العراق، مع مبادئ 

توجيهية تشغيلية بشأن استخدام تكنولوجيات 
المعلومات الجغرافية المكانية في كل مرحلة من  

ل التعداد، وبشأن تحديد الموارد والقدرات  مراح
 الالزمة لضمان تنفيذها ورصدها.
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 مقدمة 

يخطط الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا  
إلجراء تعداده القادم   COSITالمعلومات في العراق 

لمبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان  ل وفقا  
حيث   (2017األمم المتحدة،  صادرة عن) والمساكن

ُتشّجع البلدان على مواكبة التطورات التكنولوجية 
قة، خاصة فيما الساب 2010منذ جولة  حصلتالتي 

 (GIS)يتعلق باستخدام نظام المعلومات الجغرافية 
وتقنيات المعلومات الجغرافية المكانية األخرى مثل  

وصور األقمار  (GPS)النظام العالمي لتحديد المواقع 
الجوية والتحليل المكاني في عمليات  / الصناعية

التعداد، من المرحلة التحضيرية إلى نشر نتائج  
 .2بعده التعداد وما 

تبعا  للقرار االستراتيجي الذي اتخذه الجهاز المركزي 
لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات باستخدام رسم  

المعلومات الجغرافية  ُنُظمالخرائط القائمة على 
وطريقة إجراء المقابالت الشخصية بمساعدة  

الحاسوب لجمع البيانات باستخدام أجهزة محمولة  
لنظام العالمي للمالحة  با مثاليا   باليد، مجهزة تجهيزا  
أو نظام تحديد المواقع  GNSSعبر األقمار الصناعية 

يجب إجراء بعض األنشطة المقترحة  .(GPS)العالمي 
ر برنامج رسم خرائط التعداد الرقمي باستخدام لتطوي

التقنيات الجغرافية المكانية في المراحل الثالث 

للتعداد. وسيتم تحديد مبادئ توجيهية مخصصة  
وإنشاء قاعدة بيانات   العدّ لترسيم حدود مناطق 
، باإلضافة إلى الموارد منطقة العدّ جغرافية قائمة على 

ة  ء عملية مسح رقميّ الفّنية والبشرية الالزمة إلجرا 
 كاملة للتعداد السكاني.

 ،بإجرائها  فت اإلسكوال  التي كُ  ،وتقدم هذه الدراسة
من   ،عن حالة البنية التحتية الجغرافية المكانية تقريرا  

لبيانات الجغرافية المكانية ورسم اخالل جرد 
البرامجيات والقوى العاملة / واألجهزة ،الخرائط

ز المركزي لإلحصاء الماهرة المتاحة في الجها
تقّيم التحديات وتوصي ووتكنولوجيا المعلومات؛ 

تحدد  وبأفضل طريقة الستخدام الموارد الموجودة؛ 
الموارد الجديدة التي يلزم الحصول عليها وإنتاجها؛ 

أفضل الحلول الفنّية إلجراء عمليات رسم   أيضا   وتحدد
المعلومات   ُنُظمخرائط التعداد القادمة القائمة على 

، يتضمن التقرير  الجغرافية. وبشكل أكثر تحديدا  
ة ترسيم حدود منطقة  مبادئ توجيهية بشأن عمليّ 

، وبناء قاعدة بيانات جغرافية، وإجراءات القيام العدّ 
المعلومات   ُنُظمة تجريبية لرسم خرائط بعمليّ 

الجغرافية، وتوصيات بشأن الموارد الالزمة إلتمام 
 ُنُظمعملية ناجحة لرسم خرائط التعداد القائمة على 

 المعلومات الجغرافية.

 

 
.  (2017دة، صادرة عن األمم المتح)، المراجعة الثالثة  المبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن 2

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-

Methods/files/Principles_and_Recommendations/Population-and-Housing-Censuses/Series_M67rev3-E.pdf. 
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مجرد لحالة  .1 ظ  المعلومات الجغرافية/رسم  ن 

 وتقييم االحتياجات الخرائط

إلى الممارسات الجيدة التي تتماشى مع  استنادا  
مبادئ األمم المتحدة وتوصياتها، ينبغي وضع برنامج 

المعلومات  ُنُظم لرسم خرائط التعداد يستند إلى  
 ، الجغرافية في مرحلة مبكرة من تخطيط التعداد 
إلتاحة الوقت الكافي إلنتاج تغطية وطنية كاملة 

وقت كاف، قبل تاريخ التعداد ب   العدّ لخرائط منطقة 
التاريخ و هذه العملية محددة زمنيا؛    كون ل   نظرا  

الحرج هو الوقت الذي يجب فيه توفير جميع 
  عدّ الخرائط وخدمات رسم الخرائط المتعلقة بال 

 الميدانية.  العدّ إلجراءات 

وعلى الصعيد المؤسسي، تحدد المهام الفّنية  
والتنظيمية والمؤسسية التي يجب القيام بها من  

ة التخطيط. ويكشف تشخيصنا للوضع خالل عملي
المؤسسي أنه ال توجد جهة وطنية واحدة للمعلومات  
الجغرافية المكانية في العراق، إذ لدى بعض المنظمات  

المعلومات   ُنُظمالحكومية والخدمية إدارات 
الجغرافية الخاصة بها التي تتولى المسؤوليات  

  المتعلقة بمهام تلك المؤسسات، وهذا هو الحال مع
وتكنولوجيا المعلومات في   الجهاز المركزي لإلحصاء

الجهاز بأعمال رسم الخرائط   . في حين يقومالعراق
في دعم   ا  لتلبية احتياجاته الخاصة، فهو يشارك أيض

العمل الميداني لوزارة التخطيط ومساعدة الباحثين  
من خارج المؤسسة وطالب الدراسات العليا في مجال 

 
3 http://cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=10997 . 

إدارة الشؤون  . (2009صادر عن األمم المتحدة، ) أنشطة التعداد  لدعم مكانيةالغرافية الج ساسيةألالبنية ا دليلالتفاصيل في  4
 . file:///C:/Users/770813/Downloads/Seriesf_103a.pdf، حصاءاتشعبة اإل ،عيةاجتمواالقتصادية اال

افية. تتعزز هذه المهمة من المعلومات الجغر ُنُظم
كانون  21خالل اعتماد مجلس وزراء العراق في 

  ُنُظمقانون اإلحصاءات و 2021يناير / الثاني
المعلومات الجغرافية المكانية، ما أدى إلى إنشاء هيئة  
لإلحصاء والمعلومات الجغرافية المكانية، وبالتالي إلى 

تحسين تنسيق وتكامل المعلومات اإلحصائية  
 .3والجغرافية المكانية 

وعلى المستوى الفّني، بالنسبة لبرنامج رسم خرائط  
ية، يجب المعلومات الجغراف ُنُظمالتعداد القائم على 

 تقييم الموارد الجغرافية والتكنولوجية المتاحة جنبا  
إلى جنب مع قضايا التصميم الحاسمة التي تحدد 

طبيعة نظام المعلومات الجغرافية للتعداد، مع التركيز  
على قاعدة بياناته الجغرافية المكانية األساسية  

ومجموعة التطبيقات التي سيدعمها. ولجرد بيانات 
جودة وغيرها من مصادر البيانات  الخرائط المو

الجغرافية أهمية خاصة، كما لعمليات تحويل البيانات  
وتكاملها التي تعتمد جميعها على بيئة مؤسسية جيدة 

 .4التصميم واستراتيجية تشغيلية حسنة التخطيط 

ويلزم إجراء جرد شامل لجميع الخرائط والصور  
ة، يّ ة أو رقمالموجودة في البلد، في أشكال تناظريّ 

تغطي البلد بأسره بمقاييس مختلفة وعلى مستويات  
مختلفة لتحديد تلك المناسبة لتلبية احتياجات ترسيم 

file:///C:/Users/770813/Downloads/Seriesf_103a.pdf
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. ويشمل ذلك خرائط أساسية ريفية  العدّ حدود 
وحضرية صغيرة النطاق تغطي الخرائط الطبوغرافية  

خرائط أساسية واسعة النطاق على وطرية بأكملها؛ القُ 
ظهر قطع األراضي وتفاصيل  تُ مستوى البلدة والمدينة 

ة مثل الشوارع والطرقات  ية الهامّ حول المعالم المادّ 
والحدائق والمعالم المائية ومباني المدينة والمعالم  

خرائط الوحدات  و؛ (خرائط المدينة والمساحة)الهامة 
اإلدارية على جميع مستويات التقسيمات المدنية؛ 

واريخ  ح توزيع السكان لتخرائط مواضيعية توّض و
التعداد السابقة، أو أي معالم قد تكون مفيدة لرسم  

 ؛خرائط التعداد؛ وحتى رسم تخطيطي للخرائط
صور األقمار الصناعية عالية الدقة ذات الصلة  و

والصور الجوية الرقمية، وجمع بيانات النظام العالمي  
 . 5لتحديد المواقع 

تبيان عدم  قد تكون إحدى النتائج المحتملة للجرد هي 
الخرائط الموجودة بالكامل جميع البيانات  وفيرت

الالزمة، مما يتطلب إجراء بعض األعمال الميدانية 
التقليدية اإلضافية أو أبحاث إضافية في مختلف  
مصادر البيانات. وستكون النتيجة النهائية المرجوة 

الجغرافيا  / هي توفير بنية تحتية لرسم الخرائط
 ئط التعداد.المكانية لتنفيذ عمليات رسم خرا

   الخبير االستشاري استبيانا   ولهذا الغرض، أعدّ 
مركز الجهاز المركزي لإلحصاء  استوفاه ( 1المرفق )

المعلومات الجغرافية،   ُنُظموتكنولوجيا المعلومات ل
في غياب الوكالة الوطنية لرسم الخرائط بوصفها 

المزود الرئيسي للبيانات الجغرافية المكانية للتعداد  
مدت تُ السكاني وحتى إلدارات حكومية أخرى. واس

معلومات إضافية من الردود التي قدمها الجهاز 
المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات على  

 
5 GIS and the 2020 Census: Modernizing Official Statistics, 2019, Esri Press. https://www.amazon.com/GIS-2020-

Census-Modernizing-Statistics/dp/1589485041 . 
 م 0,46بدقة  بانكروماتية متاحة تجاريا   ، صورا  DigitalGlobeض تملكه ، وهو قمر صناعي تجاري لرصد األرWorldView-2يوفر  6

 . (بوصة 72)م 1,84ثمانية نطاقات مع استبانة متعددة األطياف ذات  ، وصورا  (بوصة 18)

ه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي استبيان أجرت
جريت  عن المقابالت التي ا   ، فضال  ( 2المرفق )آسيا 

على اإلنترنت مع مديري الجهاز المركزي لإلحصاء  
المعلومات الجغرافية   ُنُظموتكنولوجيا المعلومات و
 وتكنولوجيا المعلومات.

إلى تحليل الردود والمشاورات، يبين جرد  واستنادا  
ت الجغرافية المكانية الحالية في العراق ما يلي: البيانا

ال توجد خرائط أساس محّدثة، والخرائط   (1)
الموجودة في الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا  

بمقياس رسم  )إدارية خرائط  المعلومات هي أساسا  
، المصدر: هيئة المساحة 2002، تاريخ 1:250.000

ية للتقسيمات  وتبين حدود الوحدات اإلدار ،(العامة
  3محافظة، باإلضافة إلى  15في العراق )المدنية 

من ذلك، لدى  بدال    (2)؛ (محافظات في كردستان
الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات صور  

التي  WorldView 2019-2018األقمار الصناعية 
  270,000يقدمها موئل األمم المتحدة والتي تغطي 

معظم المناطق الحضرية والريفية العراقية و ؛2كم
. في حين أن صور  6باستثناء المنطقة الصحراوية 
ليست قديمة،   2019-2018األقمار الصناعية المؤرخة 

إال أنها ليست حديثة بما يكفي إلجراء تعداد سكاني، 
يعتمد   (3) ؛ا أقل من عامحيث يجب أن يكون عمره

المكاني الوطني / مسند النظام المرجعي الجيوديسي
برنامج  (4)؛ 39و 38و WGS84 UTM Zone 37 على
 ArcGIS 1المعلومات الجغرافية المتاح هو  ُنُظم

Enterprise Advance 1و ArcGIS Image Server  
مع ملحقات، مع   ArcGIS Desktop Advance 100و

قاعدة بيانات  )افية مركزية قاعدة بيانات جغر
جغرافية متعددة الطبقات، ولكن ليس على مستوى 

وفيما يتعلق بالبنية  (5)؛ (العدّ منطقة 
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المعدات، يوجد لدى الجهاز المركزي لإلحصاء  / التحتية
المعلومات   ُنُظموتكنولوجيا المعلومات مركز ل

، بما في وجهازا   موظفا   40الجغرافية يضم حوالي 
حواسيب مكتبية، وحواسيب محمولة، وطابعات، ذلك 

ن، وماسحات ضوئية، ورفوف حاملة ي ومخّطط
لالطالع على القائمة الكاملة باألجهزة والبرامجيات )

. على الرغم من أن الجهاز  (3الموجودة، المرفق 
المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات ال يمتلك  

لدى  أن وحدات للنظام العالمي لتحديد المواقع، إال
كيفية استخدام النظام العالمي  معرفة بموظفيه 

 لتحديد المواقع في الميدان.

  ُنُظمويبين الجرد على وجه الخصوص أن قدرات 
هاز المعلومات الجغرافية برسم الخرائط في الج

،  المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات هاّمة جدا  
القدرة على توفير الدعم لهذه الُنُظم مما يعني أن 

الالزم للجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات 
في كل مرحلة من مراحل عمليات التعداد، ما دام  

المعلومات الجغرافية مدربين وعلى  ُنُظمموظفو مركز 
ث التطورات التكنولوجية. وهذا يعني أنه الع بأحداّط 

يتعين على الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا 

  ُنُظمالمعلومات تطوير وتعزيز قدراته في مجال  
المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات  

الستخدام تكنولوجيات المعلومات الجغرافية المكانية 
لمراحل.  أثناء عملية رسم خرائط التعداد في جميع ا

وبما أن استخدام التكنولوجيات الجغرافية المكانية 
في المراحل األولية، فإنها ستحقق  قد يكون مكلفا  

خدمت ليس للتعداد  على االستثمار إذا استُ  عائدا  
ذلك أيضا . ومع  من بعد أما ل، ولكن فحسب السكاني

ذلك، ستكون هناك حاجة إلى موارد للحصول على 
دة  آالف األجهزة اللوحية المزوّ )المحمولة األجهزة 

النظام العالمي لتحديد  )بمستقبالت مدمجة 
،  (عبر األقمار الصناعية لمالحةل النظام العالمي / المواقع

مثل شبكة خصوصية  )االتصاالت  ُنُظمومعدات و
الحصول على البيانات   لضمان كفاءة (VPN)افتراضية 

االستعانة  ، وعلى األغلب(ونقلها وأمنها وسريتها
بمصادر خارجية لتطوير التطبيقات ودمج خرائط  

  ُنُظمالمقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب مع 
ة إلى  المعلومات الجغرافية. وبما أن هناك حاجة ماّس 

صور األقمار الصناعية الحديثة لتشكيل أساس ترسيم 
، وكخلفيات لألجهزة المحمولة،  العدّ حدود مناطق 

القتنائها ولمعالجتها.  ينبغي تخصيص الموارد
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 دعم األنشطة الجغرافية المكانية لمرحلة  .2

 وتنفيذها   العد  ما قبل 

 المرحلة التحضيرية حاسمة، ألن الموظفين  ُتعتبر 
 في الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات  

  العدّ ال يحتاجون إلى التحضير لمرحلة ما قبل 
إلى التفكير والتخطيط   فحسب، بل يحتاجون أيضا  

ا يتعلق بالتكنولوجيا والمتطلبات األخرى لمرحلتي  فيم
د األنشطة . في القسم التالي، نحدّ العدّ وما بعد  العدّ 

، والحل الفّني الذي العدّ بل الالزمة لمرحلة ما ق
 سيساعد على تنفيذ جميع أنشطة التعداد.

جغرافيا التعداد والبنية التحتية   .ألف
 لرسم الخرائط 

تشير جغرافية التعداد إلى كيفية تقسيم البلد جغرافيا  
الفعلي من أجل تسهيل العمليات الميدانية   العدّ قبل  

إلبالغ عن ومعالجة البيانات وتحليلها، وفي النهاية ا 
 الرئيسية   اإلجراءات   أحد  ويتمثل .  نتائج التعداد ونشرها 

 في   التعداد   خرائط   لرسم  برنامج   وضع   في  المبكرة 
 تعريف   أن   حيث   ، للعدّ   الجغرافية   الوحدات   تحديد 

سيحدد   يها عل   التعداد   جمع   يتم  التي   الجغرافيا 
 . 7يهاالجغرافيا التي يمكن نشر بيانات التعداد عل 

يساعد جرد مصادر البيانات الجغرافية على تحديد  
مجّمعات  )لجمع البيانات  العدّ طريقة بناء مناطق 

مات  تشكل الّس س، والتي (ومباني ومساكن التعداد
المعلومات الجغرافية   ُنُظماألساسية لقاعدة بيانات 

 
 . المبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن 7

للتعداد. وفي حالة العراق، ومع عدم وجود خرائط  
المصادر الرئيسية للبيانات   أساس التي تشكل عموما  
استخدام مصادر جب ، ي العدّ الالزمة لترسيم مناطق 

البيانات الناشئة مثل صور األقمار الصناعية وغيرها  
لدعم  (الجوية والطائرات بدون طيار)من الصور 

 . العدّ عملية ترسيم مناطق 

لهذه الغاية، نحتاج إلى البدء في استعراض   وتحقيقا  
يز الحالي ليكون لدينا نظام وتحديث مخطط الترم 

ل المرجع الذي يعطي جميع ترميز جغرافي يشكّ 
، العدّ مناطق  / كتل التعداد ) وحدات التعداد  

عدها الجغرافي، في توفير بُ   ( المساكن / والمباني
 ُنُظم بين حدود    يخلق رابطا    ( رمز ) معرف وحيد  

دولة. ج  المعلومات الجغرافية وبيانات التعداد المُ 
مم نظام الترميز ه الصلة، ُص للحفاظ على هذ 
 بما فيه الكفاية ومنظما   ليكون مرنا    الجغرافي عموما  

إلدراج التغييرات في الحدود اإلدارية الحالية  جيدا  
الجديدة والمستقبلية وتقسيماتها. تعتبر الرموز 

المتداخلة أفضل الممارسات ويجب احترامها حيثما 
 أمكن ذلك.

 مخطط الترميز المقترح 

يحتاج التسلسل الهرمي اإلداري الحالي إلى مراجعة 
  العدّ إلنشاء إطار جغرافي دقيق، حيث تشكل مناطق 

أصغر الوحدات الجغرافية في   (مع المباني والمساكن)
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 "الناحية"و "ةالمحلّ "اإلطار الجغرافي وتقع ضمن 
، لضمان أن تكون حدودها "المحافظة"و "القضاء"و

أن يشمل وضع إطار    يجباإلمكان. ودقيقة قدر 
صلة بأصغر الوحدات جغرافي العناصر األساسية المتّ 

معلومات مرجعية  ن أيضا  اإلحصائية، وأن يتضمّ 
أخرى، مثل التضاريس، واالرتفاع، وقطع األراضي  
وشبكات النقل، وما إلى ذلك. بمجرد إنشاء اإلطار 

ة  الجغرافي، يمكن البدء في إعادة ترسيم حدود منطق
. في هذا الصدد، نوقش (القسم التالي)وتحديثها  العدّ 

استعراض لنظام الترميز مع فريق الجهاز المركزي  
لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، وهناك اتفاق حول  

ن في النظر في مخطط الترميز التالي على النحو المبيّ 
 .2الشكل 

 1ل إلى اتفاق إلضافة رقم من المالحظ أنه تم التوّص 
خطط الترميز األولي للمنطقة الحضرية  إلى م

 ورقمين   ،"(قرية)"القرية الريفية "(/ المحلة)"
 . 2متبقي. الشكل   "مبنى"لتقنين أي  "المبنى" ـل

المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا  مه الجهاز نوع التسلسل الهرمي/مخطط الترميز اإلداري الذي صم   . 1الشكل 

 المعلومات 

 
 .تصميم الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات المصدر:

 :(ث ومتفق عليه محدّ ) الترميزمخطط  

المركزي  ستشاري ووافق عليه الجهاز نوع التسلسل الهرمي/مخطط الترميز اإلداري الذي استكمله اإل . 2الشكل 

 لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات

                  

 رقمين  رقمين  رقمين 
رقم واحد  

(1 ) 
 ( 2+ 3أرقام)  5 أرقام  3 أرقام  3

 . (للمباني المتبقية 3+2)مبنى الكتلة / منطقة التعداد  "القرية"/"المحلة"الريفية، / المناطق الحضرية "الناحية" "القضاء" "المحافظة" مالحظة:
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المعلومات الجغرافية  ُنُظمفيما يتعلق ببرمجيات 
المستخدمة على الصعيد العالمي، فإن البرمجيات 

  PostgreSQLأو  QGISالمفتوحة المصدر مثل / الحرة
، مع بعض التطبيقات إلجراء المسوحات، GRASSأو 

دمج بعد في عملية  ، ولكنها لم تُ متزايدا   تثير اهتماما  
 المعلومات الجغرافية للتعداد. ُنُظم

 بمساعدة   الشخصية   المقابالت   لطريقة   بالنسبة 
 رسم   وظائف   مع   باالقتران   المستخدمة   الحاسوب 
 حلول   هناك   الجغرافية،   المعلومات   نظام   خرائط 

 وإدارة   البيانات   لجمع   اني مّج   برنامج   وهي  ، المسوحات 
حلول الدولي. تتمتع    البنك   طّوره   المسوحات 
بقدرات هاّمة فيما يخص المقابالت   المسوحات 
 الباحثين ه  بمساعدة الحاسوب، حيث توّج الشخصية  

باالنترنت  إلى نقطة المقابلة في وضع عدم االتصال  
ل باستخدام صور األقمار الصناعية عالية الدقة ومستقب  

النظام العالمي لتحديد المواقع، ولكن بمحدودية 
 المعلومات الجغرافية   ُنُظم وظائف رسم الخرائط و 

حلول ر مثل  ال ُيتوقع من برنامج مفتوح المصد ) 
مخصص في المقام األول للمسوحات   ، المسوحات 

أن يوفر قدرات متقدمة في   ، ونماذج االستبيانات 
 .( المعلومات الجغرافية أو رسم الخرائط   ُنُظم مجال  

ظهر مسح سريع للبرامج التجارية أن برنامج نظام  يُ 
،  ArcGISالمعلومات الجغرافية األكثر استخداما هو 

، مع تطبيقاته اإلضافية ليشكّ  والذي، Esriالذي طورته 
التي سيتم استخدامها لجمع البيانات الميدانية  
المستندة إلى المقابالت الشخصية بمساعدة  

، مجموعة Collectorو  Survey123الحاسوب، مثل 
متكاملة لعمليات التعداد الميدانية. بصرف النظر عن  

هذا النقص في استخدام  يرجع التسويق، قد  
إلى   ،إلى حد كبير ،ة مفتوحة المصدرالحرّ البرمجيات 

ي والوثائق الموثوقة، باإلضافة إلى  ضعف الدعم الفنّ 
  Esriمجتمع دعم غير متسق عند مقارنته بمنتجات 

وما يتصل بها من دعم كبير ومجتمعات المستخدمين. 

 ُنُظمعالوة على ذلك، عادة ما تستخدم البلدان 
رى والبرامج  المعلومات الجغرافية التجارية األخ

باالقتران   AutoCADأو   MapInfoالمرتبطة بها مثل 
 .Esriمع منتجات 

خرائط منطقة / العدّ تصميم مناطق  .باء
 العدّ 

هو تيسير  العدّ الهدف الرئيسي من عملية رسم خرائط 
التي  ،العدّ خرائط مناطق / إعداد وإنتاج كتل التعداد

يمكن أن تستخدم لتحديد مواقع األسر المعيشية 
على الصعيد الوطني خالل مرحلة جمع   عّدهاو

البيانات من تعداد السكان والمساكن. باستخدام 
هج بتطوير بنية التكنولوجيات المعاصرة، يتصل الن  

المعلومات الجغرافية للتعداد إلنتاج  ُنُظمتحتية ل
مثل )الخرائط ودمج البيانات المتاحة واستخدامها 

 كتلرق والالخرائط األساسية ومجموعات بيانات الّط 
بوضوح   العدّ بحيث يتم ترسيم حدود منطقة  (المائية

ية لضمان عدم  وتتوافق مع المعالم األرضية المادّ 
 ية األراضي. أو وجود أي ازدواجية في تغط التقصير

إلى الجرد، يمتلك الجهاز المركزي لإلحصاء  استنادا  
وتكنولوجيا المعلومات قاعدة بيانات جغرافية 

تتكون من طبقات بيانات جغرافية متعددة، ولكن 
، مما يعني أن الجهاز  العدّ ليس على مستوى منطقة  

المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات بحاجة إلى 
المباني، / العدّ ه على مستوى منطقة بناء قاعدة بيانات 

البلد بأكمله، بما في ذلك   العدّ ي مناطق حيث تغّط 
انية الحضرية والريفية على حد عات السكّ التجمّ 

سواء. حّدد الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا 
في المناطق الحضرية   عدّ منطقة    40,000  المعلومات 

باستثناء محافظات كردستان )  15  ـ في المحافظات ال 
 100,000، مع عدد إجمالي تقديري من  ( الثالث 
 في جميع أنحاء البالد.  عدّ منطقة  
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من الضروري ترسيم وتحديد العدد اإلجمالي لمناطق  
التي تغطي البلد بأكمله كشرط أساسي لجميع    العدّ 

ألن الجهاز    ه التعداد. نظرا  األنشطة التي توّج 
د  نولوجيا المعلومات قد حدّ المركزي لإلحصاء وتك 

بافتراض أن  ) مبنى    120و   80بين    العدّ حجم منطقة  
أشخاص    6إلى    5.5األسرة المعيشية المكونة من  

 وحدة سكنية واحدة  / في المتوسط تشغل مبنى 

 في المناطق الحضرية، ولكن في المناطق  
الريفية تعيش أكثر من أسرة واحدة في وحدة  

،  العدّ رسيم منطقة  عملية ت   تجري ،  ( سكنية واحدة 
 المعلومات الجغرافية وغيرها    ُنُظم باستخدام  

 من تقنيات المعلومات الجغرافية المكانية، في  
ثالث خطوات رئيسية على النحو المبين في  

1الجدول  
8 . 

 العد  طريقة من ثالث خطوات لعملية ترسيم حدود منطقة  1الجدول 

1 

الخطوة األولى هي مرحلة أولية مكتبية باستخدام صور األقمار الصناعية كخلفية. وتتألف من ترسيم الحدود الجديدة  
المعلومات الجغرافية التي تظهر على   ُنُظممن خالل الرقمنة والتحرير ووظائف  ،القائمة العدّ وإعادة ترسيم حدود مناطق 

الحدود اإلدارية والطرق والمساحات المائية وأسماء األماكن والحدود   مثل ؛الشاشة وتتراكب مع البيانات الموّجهة
المباني والمدارس والمرافق الصحية والمعالم، وما إلى  / المساكن)دة بنقاط زات المحدّ األراضي وغيرها من الميّ / المساحية

عليها خالل عام من التعداد  ل صوتم الحو، م2ل أن تكون أقل من فّض ، ويُ م5بدقة عالية أقل من  ،فوق الصور الحديثة (ذلك
المحددة ويتم إنتاج الخرائط   العدّ اطق ن. يتم إنشاء مجموعة بيانات من م(3.3تفاصيل عن الصور في القسم الفرعي )

 وطباعتها للعاملين الميدانيين واستخدامها للتحقق في الميدان. 

2 

القيام بزيارات ميدانية في جميع أنحاء البلد لتصحيح البيانات   وهي عبارة عنق الميداني:  الخطوة الثانية هي عملية التحقّ 
وحجمها وشكلها مقابل   العدّ ق من حدود منطقة  . سيتم التحقّ نشأت في المكتب وتحديثها ميدانّيا  ت وا  عدّ والخرائط التي ا  

بين التعدادات المتتالية على بأقل قدر ممكن بحيث يمكن مقارنة البيانات    العدّ مجموعة مبادئ: يجب أن تتغير حدود منطقة  
بالنسبة لتعداد واحد، يمكن تقسيمها؛ يجب أن تتبع األقسام   واسعة جدا    العدّ أدنى مستوى جغرافي ممكن. في حالة كون مناطق  

لتقليل الحاجة إلى تغييرها في وقت الحق. وفي حال كانت مناطق   ، حيثما أمكن   ،رق أو الكتل المائية زات مرجعية مثل الّط ميّ 
إجراء التعداد على   صغيرة جدا نتيجة النخفاض عدد السكان، فيمكن دمجها، على الرغم من أن البديل سيكون ببساطة  لعدّ ا 

سيتم التقاطها على أرض   زات جديدة صغيرتين ثم الحفاظ على اتساق الحدود. يجب تسليط الضوء على أي ميّ  عدّ منطقتي  
أو التعليق عليها على الخريطة. كما سيتم التحقق   العدّ تم إجراؤها على مناطق  الواقع باإلضافة إلى أي اقتراحات للتغييرات ي 

المباني وغيرها من النقاط البارزة والتقاطها بواسطة األجهزة المحمولة / األحداثيات مثل المساكن   على مستوىمن البيانات  
 يد المواقع، كما سيتم التعليق على أي تغييرات.النظام العالمي لتحد/ التابعة للنظام العالمي للمالحة عبر األقمار الصناعية 

3 

تتمثل الخطوة الثالثة، بعد التحقق الميداني، في العودة إلى المكتب اللتقاط البيانات التي تم التحقق منها في الميدان،  
ال يمكن تأكيد   تجدر المالحظة أنهالفعلي.  العدّ منطقة اإلشراف الستخدامها في / العدّ وبالتالي إنشاء الخرائط النهائية لمنطقة 
ثة، إلى جانب خرائط العمل الميداني  إال بعد تحميل جميع البيانات المحدّ  العدّ التغييرات التي تم إجراؤها على مناطق 

ثة في قاعدة بيانات  يجب تضمين المعلومات المحدّ )المعلومات الجغرافية   ُنُظم المشروحة، واتخاذ قرار مستنير في مكتب 
، في هذه الحالة في شكل خرائط رقمية يمكن تحميلها  العدّ . يمكن أن يبدأ إنتاج خرائط منطقة ( فيةالمعلومات الجغرا ُنُظم

 على األجهزة اللوحية. 

عالية   قاس الدقة المكانية لصورة األقمار الصناعية بحجم خلية شبكية على األرض والتي تتراوح من متر واحد في أكثر األنظمة شيوعا  تُ  .أ مالحظة:
م أو أفضل لتحديد الوحدات  5الدقة إلى مائة متر لألنظمة منخفضة الدقة. بالنسبة لمعظم تطبيقات التعداد، هناك حاجة إلى دقة مكانية  

 السكنية والطرقات وما إلى ذلك. 

 
وقد وسعها المستشار  ،  GIS and the 2020 Census: Modernizing Official Statistics, 2019, Esri Pressهذه المنهجية واردة في  8

 واستخدمها في تقارير أخرى مشابهة قام بإعدادها.  
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استخدام الصور: دمج العمل   جيم.
الميداني باستخدام النظام العالمي  

  لتحديد المواقع وبيانات االستشعار
 عن بعد 

منذ ظهور صور األقمار الصناعية ذات الدقة المكانية 
، أحدث االستشعار عن بعد  (م أو أفضل1)العالية 
(R/S)   ثورة في رسم الخرائط. يمكن لصور األقمار

ل  ال يحصى من ساعات العم الصناعية أن توفر عددا  
للفرد من خالل السماح لمكتب اإلحصاء الوطني  

بتركيز االنتباه على المجاالت األساسية. من خالل  
القائمين دمج صور األقمار الصناعية، يمكن للمحللين و

 ميدانيا   التعداد تحديد المناطق التي تتطلب عمال   على
حساب النمو الجديد في المناطق  مثال ، ، إضافيا  

غراض التخطيط واللوجستيات، المحيطة بالمدن. وأل
من المنطقي تحديد هذه المجاالت ذات األولوية في 

ر السريع منذ  ر لتحديد المناطق ذات التغي  وقت مبكّ 
آخر تعداد للسكان والتركيز عليها؛ وهذا هو المقصود 

 ."استشعار التغّيرات"بنهج 

  على القدرة بميزة  الصناعية األقمار صورة تتمتع
 التي النائية المناطق  سيما وال سعة،وا مناطق تغطية
 األقمار صور  ظهرتُ . أخرى بطريقة إليها الوصول ريتعذّ 

  التفاصيل من مستوى الدقة عالية الصناعية
 الصورب تقريبا   مقارنتها  يمكن التي الجغرافية
 الصور من إنشاؤها تم التي الرقمية  ةيالخرائط
 شريطة ،العدّ  منطقة لتحديد يكفي ما وهو الجوية،
 صور تتمتع. المحددة للمناطق سكانية تقديرات وجود
  األخرى بالوسائل مقارنتها عند  بميزة الصناعية األقمار
  على  عادة قيود وجود عدم وهي البيانات، لجمع

 األقمار صور  تكون ولكي ذلك، ومع. عليها الحصول
  التعداد،  خرائط رسم لعمليات تماما   مناسبة الصناعية

 

 .GIS and the 2020 Census: Modernizing Official Statisticsمقتطفات مع بعض اإلضافات، من  9

 ةالسكنيّ  الوحدات تحديد إلى الحاجة سيما وال
 أن يجب  ،العدّ  مناطق  تحديد في للمساعدة ةالفرديّ 
  عليها فقالمتّ  المعايير بعض هناك. معينة بمعايير تفي

 المناسبة الصناعية األقمار صور الختيار عموما  
 :  البلد لحالة تبعاّ  تختلف قد  كانت وإن التعداد، لعمليات

  عليها الحصول لويفّض  حديثة، تكون أن ينبغي (1)
  تكون أن  األفضل من  (2) واحدة؛ سنة من أقل قبل
  الحضرية للمناطق م،2.5< ليس ولكن م،1> دقتها

  األقصى الحد إلى بالنسبة (3) التوالي؛ على والريفية
  التي الصور استخدام يمكن به، المسموح لللتدّخ 
  المائة؛ في 20 عن تقل سحابية تغطية على تحتوي

 للتكلفة بالنسبة معقولة تكلفتها  تكون  أن يجب (4)
 االختيار لهذا ويمكن. التعداد لعمليات اإلجمالية
 المتعلقة القرار صنع عملية يسّرع  أن المعايير المتعدد 
 .9واستخدامها  الصناعية األقمار صور بشراء

هو نظام مالحة   GPS النظام العالمي لتحديد المواقع
قائم على األقمار الصناعية تديره وزارة الدفاع  

األمريكية. هناك أنظمة عالمية أخرى لألقمار الصناعية  
الروسية أو   GLONASSمثل  (GNSS)للمالحة 
Galileo  األوروبية أوBeiDou   الصينية. تبعث األقمار

الصناعية إشارات يمكن أن تلتقطها أجهزة استقبال  
النظام / مي لألقمار الصناعية للمالحةالنظام العال 

العالمي لتحديد المواقع لغرض استخدامها في تحديد 
التقاط  بهذه المستقبالت  . تخدمالمواقع والمالحة

إحداثيات أو موقع المعالم على مستوى اإلحداثيات 
ية والوحدات السكنية والمساكن مثل العناوين المادّ 

البارزة. وهي  والمباني والمعالم وغيرها من النقاط
تستخدم بشكل خاص ألغراض المالحة والتتبع  

وأن   ،الصحيحة على األرض العدّ لضمان زيارة منطقة 
الفريق الميداني موجود بالفعل في المناطق  

 الصحيحة بحسب ما كان مخططا  له.
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السبب الرئيسي وراء استخدام المنظمات اإلحصائية 
لصناعية  الوطنية لشبكات النظام العالمي لألقمار ا

النظام العالمي لتحديد المواقع وبيانات / للمالحة
هو التحقق  العدّ عن بعد في مرحلة ما قبل االستشعار 

التي تم إنشاؤها العّد من صحة حدود منطقة  ميدانيا  
نظام المعلومات الجغرافية لمكتب  في مختبر

في  من خرائط التعداد السابق. أو   اإلحصاء الوطني
 خرائط دقيقة، فإنها تنشئ أساسا  حال عدم توّفر 

في المكتب الرئيسي  العدّ لترسيم حدود منطقة 
للتعداد باستخدام صور األقمار الصناعية أو الصور  
  ،الجوية الحديثة المتاحة، قبل إجراء العمل الميداني

 العدّ إلكماله والتحقق من صحته. مع حدود منطقة 
المنطقة  ، يمكن تمييزR/Sالمؤقتة المتراكبة على صور 

األكثر حاجة إلى التحديث عن المناطق التي تتطلب  
  األماكنالحد األدنى من التحديث، ومع تحديد 

السكانية بسرعة، يمكن بالتالي تحديد المناطق ذات  
من االستخدام األساسي   ببساطة، ،األولوية. الهدف

لنظام تحديد المواقع العالمي وصور األقمار الصناعية  
دود وتحديد المباني الجديدة  هو التحقق من الح
 ومواقع اإلسكان. 

استخدام الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا   عد  ويُ 
 والجوية ضروريا    المعلومات لصور األقمار الصناعية 

للتعداد المقبل، ألنه يعوض عن نقص الخرائط 
األساسية، مع وجود صور حديثة واستبانة عالية 

. مساكن والسكّان تعداد ال لتلبية احتياجات    نسبيا  
الية من حيث ل الصور الخيار األكثر واقعية وفعّ تشكّ 

التكلفة اللتقاط معالم جغرافية متعددة في بلد كبير 
مع مناطق صحراوية مثل العراق، من حيث تحديد  

في المناطق الحضرية والريفية للتعداد    العدّ مناطق  

 
م لتجميع مجموعات من  300<م و300-30م، 30-10م، 10-4م، 4>دقة العملية على نطاقات ال  [وكالة الفضاء األوروبية ]تعتمد فئة  " 10

في  )التقسيم بين بيانات االستشعار المتوفرة  أيضا   مترا    30-10أجهزة االستشعار. باإلضافة إلى االختالف في الدقة، يحدد النطاق 
 Delince, Jacques.  "التي تقع ضمن المجال التجاري (أمتار 10أقل من )بموجب التراخيص المجانية والمفتوحة وتلك الفئات  (الغالب

and others, Handbook on Remote Sensing for Agricultural Statistics (Food and Agriculture Organization publication, 

2017). Available at https://www.fao.org/3/i7810e/i7810e.pdf . 

السكاني. ومع ذلك، قد يختار الجهاز المركزي 
نوعين من  اقتناء   كنولوجيا المعلومات لإلحصاء وت

 ( م 4> ) صور األقمار الصناعية: صورة عالية الدقة  
للمناطق الصغيرة والحضرية، وأخرى ذات دقة 

م للمناطق الريفية 10و   4مكانية تتراوح بين  
الفئتين غير متاحتين في وبما أن .  10والصحراوية

ة والمفتوحة، يتطلب ذلك بعض إطار المصادر الحرّ 
المدفوعات إذا تم الحصول عليها من مقدمي 

قد تكون هذه األخيرة أقل و  الخدمات التجارية، 
تكلفة ويمكن الحصول عليها عن طريق الجهات 

وكاالت األمم المتحدة مثل موئل األمم ) المانحة  
المتحدة، ومعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث 

. ( ى ذلك أو وكالة الفضاء األوروبية، وما إل ( اليونيتار ) 
ما يعني أنه علينا تطوير وحدة معالجة الصور 

ة كبيرة، من ة وماليّ وتعزيزها وتخصيص موارد بشريّ 
ات والحصول على حيث القدرات البشرية والمعدّ 

 صور األقمار الصناعية الحديثة.

المعلومات الجغرافية وقاعدة  ُنُظم . دال
البيانات الجغرافية القائمة على منطقة  

 العدّ 

نظام المعلومات الجغرافية للتعداد جوهر  ي ف توجد  
ستخدم في المقام قاعدة البيانات الجغرافية التي تُ 

ز األول إلنشاء منتجات خرائط. ومع ذلك، يتعزّ 
الة من حيث تصميم قاعدة بيانات جغرافية فعّ 

ة ة والمستقبليّ التكلفة عندما تلبي االحتياجات الحاليّ 
للتعداد السكاني على أن يكون ألصحاب المصلحة 

الوطنيين مصلحة في المعلومات الجغرافية المكانية. 
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ما يعني أنه في بعض البلدان تشارك بالفعل مختلف 
مختلفة من البيانات   الوكاالت التي تجمع أنواعا  

الجغرافية التي تكمل نظام المعلومات الجغرافية 
قاعدة البيانات هذه بعد للتعداد من أجل البناء على  

التعداد، بما في ذلك ألغراض التحليل المكاني 
 خاذ القرارات القائمة على األدلة.واتّ 

والدور التكاملي لنظام المعلومات الجغرافية دور  
ستخدم صور ، تُ 3مركزي. وكما هو مبين في الشكل 

األقمار الصناعبة وأجهزة استقبال شبكات النظام  
النظام العالمي  / صناعية للمالحةالعالمي لألقمار ال

ة أخرى مثل لتحديد المواقع، من بين أدوات تقليديّ 
التعدادات والمسوحات والخرائط وما إلى ذلك، 
للحصول على البيانات الجغرافية. وبمجرد جمع  

  ُنُظمالبيانات، تتم معالجتها وتحليلها باستخدام 
المعلومات الجغرافية، من خالل قاعدة بياناتها  

رافية، من أجل توفير معلومات موثوقة لتقديمها  الجغ
 .ونشرها على المستخدمين وعامة الجمهور عموما  

تحتوي قاعدة بيانات التعداد على مختلف الخصائص  
  ،اإلحصائية وتديرها، باإلضافة إلى المعالم الجغرافية

المعلومات الجغرافية، ويمكن  ُنُظمكما هو محدد في 
ر. يمكننا  ة على التطوّ القدرتمتلك تصميمها بحيث 

البدء بالتركيز على الخصائص األساسية الالزمة  
لعملية التعداد، ثم ربط أي معلومات مكانية أخرى  

في مراحل الحقة وإضافتها إلى قاعدة البيانات.   ُتجمع
ففي تعداد السكان والمساكن على سبيل المثال، إلى 

أو وحدة  / جانب الموقع الجغرافي للمبنى والمسكن و
اإلحصاءات الديمغرافية  ن أيضا  ألسرة المعيشية، تخزّ ا

التي تم التقاطها قبل التعداد وأثناءه وبعده في قاعدة  
البيانات من أجل أي تحليل مكاني متقدم آخر ولصالح 

 الُمستخدم النهائي لنظام المعلومات الجغرافية. 

 تكنولوجيات المعلومات الجغرافية المكانية التي يمكن استخدامها في أنشطة التعداد  . 3 الشكل 

 
 . UNSDمقتبس من شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة،  المصدر:
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لدى الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات 
المعلومات الجغرافية لبناء قاعدة بيانات   ُنُظم قدرة  
على مستوى أصغر الوحدات اإلحصائية  العدّ منطقة  

بناء قاعدة بيانات   ؛ وهذا يتطلب (والمبنى   العدّ منطقة  ) 
قة بنمذجة وتصميم شاملة ومعالجة القضايا المتعلّ 

قاعدة البيانات الجغرافية المكانية، وتحويل البيانات 
ودمجها، وجميع المراحل األخرى إلنتاج البيانات 

ق الميداني الجغرافية المكانية، بما في ذلك التحقّ 
والتقاط التحديثات والتصحيحات، وملء قاعدة 

 ثة.المحدّ   العدّ ات الجغرافية بمناطق  البيان

تستلزم إدارة التعداد الفعلي إنشاء خرائط حصر  
جميع الخرائط األخرى المرتبطة   باإلضافة إلىتعدادي 

به. يجب وضع معايير خرائط الحصر التعدادي من  
أجل تحديد قضايا مثل المعالم التي يجب تضمينها 

من   العدّ تصميم خرائط منطقة ية في الخرائط وكيف
بل الكفاءة وسهولة االستخدام من ق  تحقيق أجل 

ط  القائمين على التعداد، مع األخذ في االعتبار أن خرائ
التي تم إنشاؤها سيتم تحميلها على   العدّ منطقة 

 . األجهزة المحمولة واستخدامها إلكترونيا  

  ُنُظممن األهمية بمكان وضع جدول زمني ألنشطة  
 لكونها  المعلومات الجغرافية ورسم الخرائط، نظرا  

اس يجب فيه  ذات تاريخ حّس  دة زمنيا  عملية محدّ 
 عدّ صلة بالالمتّ إتاحة جميع الخرائط وخدمات الخرائط 

عندما   أكثرالوضع  تعّقدالميداني للتعداد السكاني. ي
نختار استخدام طريقة المقابالت الشخصية بمساعدة  
الحاسوب باستخدام استبيان إلكتروني، بالتكامل مع 

على الجهاز المحمول العّد  ة لمنطقة خريطة رقميّ 
 .(3.6القسم الفرعي )

 ةالبيانات/البيانات الوصفيّ جودة  .هاء

نشأت رقميا  العّد  عادة ما تكون خريطة منطقة   التي ا 
 ( األساسية ) هي نتيجة لدمج البيانات من الخرائط  

 قطت لها البيانات التي التُ الحالية ومن الصور، تكمّ 
في الميدان، وكلها منظمة ومرّتبة في قاعدة البيانات 

العّد ات منطقة  الجغرافية المكانية. في حين أن بيان 
دقيقة بشكل عام، إال أنها يجب أن ترتبط ببيانات 

على سبيل المثال، الطبوغرافية، والبيئة ) أخرى  
ثم يتم دمجها في قاعدة   ( المبنية، وبيانات النقل 

البيانات. وبما أن البيانات الجغرافية المكانية يتم 
التقاطها من مصادر مختلفة، يجب توثيق البيانات 

  لتكون جزءا    جيدا    ول الخرائط توثيقا  ة ح الوصفيّ 
 من معجم البيانات. ويشمل ذلك المعلومات 

ة الجغرافية وغيرها من معلمات رسم المرجعيّ 
االستبانة، واإلسقاط / الخرائط والصور مثل المقياس 

 ونقطة االسناد الجغرافي، وتاريخ تجميع الخرائط 
ع، أو التقاط صور األقمار الصناعية، ووكالة التجمي

والرموز، وما إلى ذلك، التي ينبغي أن تكون مناسبة 
المعلومات الجغرافية. من   ُنُظم الستخدام 

المستحسن اعتماد المعايير الجغرافية بما يتماشى 
المنظمة الدولية   مع المعايير الدولية التي وضعتها 

المعلومات   211اللجنة الفنية    - للتوحيد القياسي
  ها وفة باسم المعر ) الجيوماتكس  / الجغرافية 
، واتحاد الخدمات األرضية ( ISO/TC 211  المختصر

، والمنظمة الهيدروغرافية (OGC)الفضائية المفتوحة  
 .(IHO)الدولية 

تطوير قاعدة بيانات لنظام  يتطلب وكما سبق ذكره،  
أو )العّد المعلومات الجغرافية على مستوى منطقة 

استخدام التكنولوجيا  (على مستوى اإلحداثيات
قد  وتحويل البيانات ودمجها من مصادر متعددة، و

قاعدة البيانات ألغراض أخرى على المستوى ُتستخدم 
الوطني غير التعداد نفسه، مما يجعل جودة البيانات  

بالغ األهمية. وبالتالي، يجب تحليل جودة هذه  أمرا  
البيانات قبل إدراجها في البنية التحتية للبيانات  
الجغرافية المكانية لمكتب اإلحصاء الوطني لدعم 

يتطلب   ماتها ودقتها. التعداد من أجل تقييم موثوقيّ 
 . ينهائي ن فحوصات جودة وتحقق
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افية أن دقة البيانات الجغر   عموما   لمسّلم به من ا 
شير إلى كل من الدقة الموضعية والدقة المكانية تُ 

المنطقية. وقد شجعت األمم المتحدة وأوصت بأن 
يكون لدى كل بلد نظام لضمان الجودة وتحسينها 

والذي يجب تطويره كجزء من برنامج التعداد الشامل 
وإدماجه مع خطط التعداد وجداوله الزمنية وإجراءاته  

برنامج ضمان الجودة،   أن يشمل   يجب . و 11األخرى 
تحديد المشاكل من سلطات التعداد    يمكّن الذي 

واقتراح التحسينات، قضايا البيانات الجغرافية 
أن يستخدم الجهاز المركزي   المكانية. ويمكن أيضا  

لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات بعض مصادر البيانات 
اإلدارية المتاحة إلعداد التعداد وكذلك لفحص الجودة. 

ق من بيانات أن عمليات التحقّ   الجدير بالذكر من  
مستمرة تغطي   ات عملي  هي  ( م والضمان التحكّ ) الجودة 

كل مرحلة من مراحل عمليات التعداد المتعلقة بإعداد 
 البيانات وتكاملها وجمعها ومعالجتها وتحليلها ونشرها.

استخدام طريقة المقابالت  .واو
الشخصية بمساعدة الحاسوب/األجهزة  

 المحمولة

بشأن التجارب   2012جري في عام في مسح ا  
في جولة تعداد ة لتعدادات السكان والمساكن الوطنيّ 
التي أجرتها شعبة اإلحصاءات في األمم   2010عام 

في المائة من البلدان بأن تطبيق  56المتحدة، أفاد  
التكنولوجيات الجديدة كان الجانب األنجح في إجراء  

 
 . المبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن 11

12 Overview of National Experiences for Population and Housing Censuses of the 2010 Round (United Nations 

Statistics Division, 2013) available at https://unstats.un.org/unsd/censuskb20/KnowledgebaseArticle10706.aspx . 

الكمبيوتر األسئلة على الشاشة ويقرأها القائم   ا لوجه يعرض فيه وضع مقابلة وجها   يه CAPIالمقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب " 13
-See https://ccsg.isr.umich.edu/glossary/computer-assisted. "ويدخل إجابات الُمجيب في الكمبيوتر بإجراء المقابلة للُمجيب،

personal-interview/. 
14 United Nations. (2012) Report of the United States of America on the 2010 World Program on Population and 

Housing Censuses. E∕CN.3/2012/2. Available at http://unstats.un. org∕unsd/statcom/sc2012.htm . 

2010لجولة التعدادات لعام   التعداد
. وشملت 12

التكنولوجيات المبتكرة استخدام التكنولوجيا النقالة 
واإلنترنت لجمع البيانات؛   (المحمولة األجهزة)
المتكاملة لإلدارة   ُنُظمالوتكنولوجيا المسح الضوئي  و

التكنولوجيات الجغرافية المكانية لرسم والميدانية؛ 
الخرائط، وغيرها من تطبيقات الهاتف المحمول  

 والقائمة على شبكة اإلنترنت لنشرها.

اء  ت التوصية بطريقة إجر، تمّ وبشكل أكثر تحديدا  
كبديل   CAPIالمقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب 

محل األساليب الورقية التقليدية   قابل للتطبيق ليحّل 
. تجري طريقة إجراء المقابالت 13لجمع بيانات التعداد 

الشخصية بمساعدة الحاسوب من خالل جهاز 
إلكتروني صغير محمول، له قدرة حاسوبية ونظام  

ولوحة مفاتيح يتيح  تشغيل خاص به، وشاشة عرض، 
 ،اني وتخزينها إلكترونيا  التقاط بيانات التعداد السكّ 

واستبدال نموذج التعداد التقليدي بسلسلة من األسئلة 
 ،المتسلسلة التي تظهر على شاشة الجهاز المحمول

اإلجابة إما عن طريق  العدّ لقائم على دخل احيث يُ 
و إدخال أ دة مسبقا  االختيار من قائمة اإلجابات المحدّ 

وتبرز األجهزة المحمولة، مثل   .ر على الفورمتغيّ 
الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية وال سيما  
األجهزة اللوحية، كأدوات فّعالة، تحّسن نوعية 

، وتوقيت إصدار التعدادات،  ُتجمعالبيانات التي 
. وتحظى بعض 14وتخّفض تكاليف العمليات الميدانية 

العهد في استخدام  الممارسات الجيدة الحديثة
التكنولوجيا النّقالة في البلدان النامية، مثل البرازيل  
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وجمهورية كابو فيردي ومصر واألردن وبولندا ودولة 
 خرى  األبلدان ويجب على الفلسطين، باإلشادة 

  تخطط إلجراء تعدادات سكانية أو مسوحاتالتي 
 .15أن تحذو حذوها

درات النظام يمكن تجهيز معظم األجهزة النّقالة بق 
النظام العالمي / العالمي لألقمار الصناعية للمالحة 

تي االتصال الالسلكي لتحديد المواقع وبتقنيّ 
والبلوتوث، ويمكن وصل هذه األجهزة باإلنترنت 

يمكن   كما   وبسائر األجهزة المجّهزة بالبلوتوث 
للكثيرين الوصول إلى اإلنترنت مع تغطية مشتركي 

ألجهزة المحمولة على عدد  الهاتف المحمول. تحتوي ا
األخرى التي يمكن أن تساعد   فّنية من الخيارات ال 
في عملية التعداد، بما في ذلك   العدّ القائمين على  

دة بكاميرا لمشغل الفيديو، والقدرة ات المزوّ المعدّ 
على إجراء مكالمات هاتفية داخل منطقة تغطية 

 الشبكة، ونقل البيانات.

البيانات عن طريق المقابالت الشخصية ويتيح جمع 
بمساعدة الحاسوب المدمج مع نظام المعلومات  

بعض  فوائد متعددة ولكنه يطرح أيضا   ،الجغرافية
يجب إدارة إدماج   (1)يات، وال سيما ما يلي: التحدّ 

، ونظام  العدّ االستبيان اإللكتروني، وخرائط مناطق 
لبيانات، ، ونقل وظائف اGPSتحديد المواقع العالمي 

ارية، وما إلى ذلك، قبل الشروع في االستخدام والبّط 
؛16الفعلي لألجهزة المحمولة في جمع بيانات التعداد 

 
في المائة من البلدان في أفريقيا كانت في مراحل مختلفة من   57أن حوالي  2017على سبيل المثال، أظهرت دراسة أجريت عام  15

 Preliminary Report on the. 2020جولة عام   في إجراء التعداد خالل CAPIاستخدام المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب 

Status of Country Preparedness for the 2020 Round of Population and Housing Census in Africa: 2020 Census 

Preparedness, African Centre for Statistics. (Economic Commission for Africa publication, n.d.) Available at 

https://www.uneca.org/publications/2020-census-preparedness . 
وسيتم استخدامه اللتقاط خطوط الطول   GPSعلى سبيل المثال، إذا كان الجهاز المحمول يحتوي على نظام تحديد المواقع العالمي  16

ي نصنا لإلشارة إلى جهاز استقبال األقمار  ف  GPSوالعرض لكل وحدة سكنية، فقد يلزم إجراء اختبارات الدقة. سيتم استخدام كلمة 
 الصناعية. 

إجراء تدريب   المهمّ لة، من قبل نشر األجهزة المتنقّ  (2)
على استخدام االستمارات وعملية  ليس فقط شامل 

على مبادئ الجهاز   جمع البيانات، ولكن أيضا  
استكشاف األخطاء وإصالحها وعمر  األساسية، و

ة، وغير ذلك من المسائل المتعّلقة بالعمل  البطاريّ 
بالنظر إلى تكلفة عدد هام نسبيا  من  (3)الميداني؛ 

ات ذات الصلة لالستخدام المحدود األجهزة والمعدّ 
ل بُ فقط أثناء عملية التعداد، يلزم وضع خطط لُس 

الناتجة عن  الفوائد ات لتعزيز إعادة استخدام المعدّ 
 3استخدامها في جمع البيانات. وسيقدم القسم 

المزيد من التفاصيل حول الجانب التشغيلي للمقابالت 
 .الشخصية بمساعدة الحاسوب 

 خالصة القول، عند استخدام األجهزة اإللكترونية بدال  
من الخرائط الورقية في التعداد المقبل للعراق، على 
الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات أن  

ط خّط يضمن سير عملية جمع البيانات على النحو المُ 
له، وأن تفي بمسؤوليات ومتطلبات أنشطة التعداد. 
ويهدف استخدام المقابالت الشخصية بمساعدة  

لتكاليف في مراحل  الوقت وا  إلى توفير الحاسوب
التعداد مثل إدخال البيانات التقليدية وتحريرها 
ومعالجتها. وعلى وجه الخصوص، يلزم تحديث 

من العمل الميداني  البيانات الجغرافية المكانية فورا  
في العمل   العدّ ورصد ودعم عمليات القائمين على 

الميداني في مجال الترميز الجغرافي للمباني وغيرها  
 لم البارزة.من المعا
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 ُنُظمتمرين تجريبي لرسم خرائط  . زاي
 المعلومات الجغرافية 

في اختبار مدى كفاية  التجربة القبلية للتعداد فيد  ت 
خطة التعداد بأكملها في ظل الظروف الحقيقية، بما في 
ذلك رسم الخرائط والمنهجية والتكنولوجيا التطبيقية 

ب مثل نظام المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسو 
واألجهزة المحمولة، وتنظيم التعداد بشكل عام، 

والتفاعل بين جميع الموارد المخطط لها للمشاركة في 
 التجربة القبلية التعداد الفعلي نفسه. ويوصى بإجراء  

قبل عام من التعداد الرئيسي، مما يتيح محاكاة األنماط 
 . 17عة للمناخ والظروف التنظيميةالموسمية المتوقّ 

لتجربة القبلية للتعداد  لوتتمثل إحدى المهام الرئيسية 
في اختبار االستخدام المتكامل لنظام المعلومات  

الجغرافية مع المقابالت الشخصية بمساعدة  
الحاسوب. وفيما يتعلق بإعداد البيانات الجغرافية 

، يلزم اختيار المناطق  لتجربة القبليةلالمكانية 
ع الظروف ثيل تنوّ مناطق العينات لتم / التجريبية

االجتماعية واالقتصادية والجغرافية للسكان في البلد،  
مع ضمان بعض التوازن بين المناطق الحضرية  

ة ة الميدانيّ والريفية، من أجل مراقبة إدارة العمليّ 
ّد الجهاز ع  قد يُ  األوضاع الحقيقية.واإلشراف عليها في 

المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات حوالي 
في المائة من إجمالي  1)   العدّ خريطة لمنطقة  1,000

إلتاحتها للمالحة والتحميل على  (العدّ  عدد مناطق
للعمل الميداني  (األجهزة اللوحية)األجهزة المحمولة 

باإلنترنت   جزئي اتصال / في وضع عدم االتصال
سيحدد ذلك الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا )

التجربة القبلية  و المعلومات، خاصة بعد االختبار
االتصال باإلنترنت مشكلة عند  يكون، إذ قد  للتعداد

جمع للبيانات في الوقت  عملية النظر في اختيار أي 
المعلومات الجغرافية   ُنُظم. يجب على فريق (الفعلي

 
 . المبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن 17

على مستوى   عدّ إعداد وتوفير كل خريطة منطقة 
ق بها  المبنى مع نظام الترميز المتعلّ / العدّ منطقة 

وبالتنسيق المطلوب للمقابالت الشخصية بمساعدة  
 الحاسوب. 

لتجربة القبلية تقييم ليجب أن يشمل وضع أدوات 
ق بالتخطيط وإدارة  مؤشرات أداء تتعلّ للتعداد 
ة  ة ومؤشرات تتعلق بنوعيّ ات الميدانيّ العمليّ 

االستبيانات وكفاءتها، وأداء األجهزة اللوحية كأدوات  
مرار في الميدان، ونقل عمل، وطاقتها على االست
 البيانات، وما إلى ذلك.

وسيتم التجربة القبلية للتعداد  وستظهر عدة رؤى من  
تحتاج استخالص الدروس من هذه العملية. في الواقع،  

المعلومات   ُنُظم نتائج العملية التجريبية لرسم خرائط  
الجغرافية إلى تحليل دقيق من جانب الجهاز المركزي 

يا المعلومات لتحديد التعديالت لإلحصاء وتكنولوج 
المحتملة الالزمة إلجراء التعداد الفعلي بنجاح، بما في 
ذلك النظام المناسب للمقابالت الشخصية بمساعدة 
الحاسوب الذي سيتم اختياره وإدماجه في نظام 

القضايا التي أثارتها   المعلومات الجغرافية. وسيلزم حّل 
 نشطة الالحقة.عن طريق األ التجربة القبلية  نتائج  

 الحل الفّني  .حاء

  نقترح   التعداد،   خرائط   رسم   برنامج   احتياجات   لتلبية 
  المعلومات   ُنُظم ل   ل متنقّ   حل   وهو   فنّيا ،   حال  

  المعلومات   ُنُظم   فريق   لينّفذه   ، الجغرافية 
  الحل   هذا   يسمح .  المعلومات   تكنولوجيا / الجغرافية 

  الجغرافية   المعلومات   ُنُظم   بيانات   طبقات   بدمج 
  تطبيقات   مع   ، عدّ ال   بمناطق   المتعلقة   المختلفة 
  أو   لالختيار   الحاسوب   بمساعدة   الشخصية   المقابالت 
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  تم   التي   البيانات   ونقل   الميداني،   والعمل   التطوير، 
  التالي   المخطط   ويقدم .  المركزي   النظام   إلى   جمعها 

  ن المبيّ   النحو   على   العمل   لسير   عامة   نظرة   ( 4  الشكل ) 
 . ( 2  الجدول )   رئيسية   مكونات   خمسة   في 

ي لسير عمل إعداد البيانات وتجميعها  . 2الجدول   الحل الفن 

1 

في قاعدة بيانات جغرافية مكانية على مستوى   العد  جمع البيانات الجغرافية المكانية وتنظيمها وهيكلتها قبل 
 المبنى / العد  منطقة 

، يتعين على الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات  العدّ ، في مرحلة ما قبل 3و 2 ينأالجز كما هو مذكور في
دة. بمجرد جمع البيانات، يجب دمجها  الموجودة وجمع البيانات اإلضافية الالزمة من مصادر متعدّ إجراء جرد للبيانات 

 . العدّ وتنظيمها إلنشاء قاعدة بيانات اعتمادا  على منطقة 

2 

 العد  إنتاج خرائط منطقة 

 األكثر اكتماال    ترسيم الحدودلبناء   العدّ المعلومات الجغرافية خالل مرحلة ما قبل    ُنُظم، سيتم استخدام كما ذكرنا سابقا  
. يجب العدّ الستخدامها أثناء    العدّ وإنتاج أفضل جودة ممكنة لخرائط منطقة   العدّ ودقة للوحدات اإلدارية ووحدات منطقة  

والمشرف الميداني. تحتوي خرائط   العدّ بسيطة وواضحة وسهلة االستخدام للقائم على    العدّ أن تكون جميع خرائط منطقة  
المعالم الجغرافية للخرائط األساسية، مثل الشوارع والطرق والمباني والكتل المائية الرئيسية   (1)عادة على:   العدّ منطقة  

النقاط البارزة للتوجيه   (3)؛ و العدّ حدود منطقة    (2)لخرائط؛ ا والمعالم الطبوغرافية وغيرها من المعالم المائية، وشروح  
 .(مثل المساجد والمدارس والمستشفيات والمعالم، وما إلى ذلك ) باستخدام الرموز  

3 

المستندة إلى نظام المعلومات   العد  مع خرائط منطقة  CAPIدمج المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب 
 الجغرافية

بما أن الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات قد خطط بالفعل الستخدام األجهزة اللوحية لعمليات تحديث  
وتحميله على األجهزة المحمولة، يوفر أدوات   ( ُمطّور أو ُمختار)الخرائط في الميدان، يجب استخدام تطبيق حاسوبي  

والمباني والمساكن، باإلضافة إلى توفير وظائف   العدّ فية لمناطق تحرير للبيانات الهندسية وغيرها من البيانات الوص
ال سيما المباني والشوارع   المعلومات الجغرافية المختلفة، ُنُظم المعلومات الجغرافية اللتقاط وتحرير طبقات  مُنُظ 

 والنقاط المرجعية األخرى. 

، فإن النشاط األساسي هو تحميل خرائط منطقة  من حيث التحضير الالزم الستخدام األجهزة المحمولة للعمل الميداني
النهائية  العدّ على األجهزة اللوحية الستخدامها مع نماذج االستبيان اإللكترونية. سيتبع تحميل خرائط منطقة  العدّ 

 وأي تعديالت الحقة. التجربة القبلية للتعداد جريها ت الستخدامها في جمع البيانات، االختبارات التي 

4 

 إدارة العمليات الميدانية 

 ُنُظمالخرائط القائمة على مع  المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب يبدأ العمل الميداني بمجرد أن يتم دمج
 للعمل. تجهيزهاالمعلومات الجغرافية و

5 

 ق من صحتها نقل البيانات والتحق  

ق نقل البيانات: إما مباشرة من الميدان  المركزي. هناك خياران لتدفّ تتعلق هذه الخطوة بنقل البيانات والتفاعل مع النظام 
، أو عن طريق مكتب إقليمي كمراكز بيانات وسيطة قبل اإلرسال النهائي إلى الجهاز المركزي  (أ-5)إلى الجهاز المركزي  

 . (ب-5)

 . 5و 4الخطوتين  أكثر حول التالي تفصيال   4جزء يحوي ال
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ي المقترح . 4الشكل   رسم تخطيطي للحل الفن 

 
.من إعداد خبير استشاري المصدر:
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والمساعدة في  هوتنفيذ جمع البيانات دعم  .3

 العد  لمرحلة   السكاني رصد أنشطة التعداد 

 المعلومات وتكنولوجيا لإلحصاء المركزي الجهاز أن بما
  بمساعدة الشخصية المقابالت طريقة استخدام اختار

  على  االعتماد هذا يعنيف ،العدّ  مرحلة في الحاسوب
 من أكثر المتنقلة الخرائط موحز    الخرائط خدمات
  إلى نحتاج لذلك،. المطبوعة الخرائط على  االعتماد
 لتحميل متنقلة خرائط  حزم استخدام أو إنشاء
مما سيمكن القائمين  ،على الجهاز العدّ منطقة  خرائط
ومساعدتهم  ، العدّ ر خرائط منطقة من تصوّ  العدّ على 

ههم الميداني وفي العثور على الوحدات  في توّج 
 المخصصة لهم. العدّ السكنية الصحيحة داخل مناطق 

ن التطبيقات المتنقلة المستخدم من تحميل تمكّ 
خريطة المناطق التي يتوفر فيها االتصال، وإظهار 

موقع النظام العالمي لتحديد المواقع الخاص  
مسكن أو ) معلموبنقرة بسيطة على ال ،بالمستخدم

، تضيف معلومات حول الموقع وتلتقط  (وحدة سكنية
البيانات اإلحصائية بدقة، وتمأل االستبيان اإللكتروني  

  العدّ القائمون على  نقلي  ثم المتعلق باألسرة المعنية. 
 يقومون بتغذيتهاو البيانات التي ُجمعت عبر اإلنترنت،

مات الجغرافية، أو حفظها  المعلو ُنُظممباشرة في 
حتى نهاية اليوم أو الوقت الذي يعودون فيه إلى 

نطاق االتصال إلرسالها إلى المكتب المركزي. يسمح  
واالستبيانات  العدّ استخدام خرائط منطقة 

، إلى جانب  العدّ اإللكترونية التي مألها القائمون على 
 نقاط النظام العالمي لتحديد المواقع التي ُجمعت على
الجهاز، لموظفي الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا  

ق من البيانات المجموعة وتحديد ما  المعلومات بالتحقّ 
 مغطاة بالكامل. العدّ إذا كانت مناطق 

تتمتع التكنولوجيا النّقالة بميزة القدرة على تغذية 
البيانات التي ُجمعت من كل جهاز إلى قاعدة البيانات 

أو ما يقرب من الوقت )فعلي  المركزية في الوقت ال 
. باستخدام األجهزة المحمولة التي تدعم ( الفعلي 

نظام تحديد المواقع العالمي، يمكن لمديري التعداد 
وتتبعهم، ومراقبة   العدّ تحديد موقع القائمين على 

وتحديد مناطق الثغرات،   العدّ التقدم المحرز في  
األسر المعيشية التي قد يحتاج و   ، العدّ وتأخر  

العّد  عدادون إلى إعادة زيارتها، أو التي ال يفي فيها ال 
بمعايير الجودة. وتسمح هذه القدرات للجهاز المركزي 

لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات بتبسيط وأتمتة 
العمليات الميدانية، من خالل لوحات متابعة، 

وبالتالي تحسين إدارتها وجودة التعداد نفسه. يساعد  
المعلومات الجغرافية  ُظم نُ التحليل القائم على  

عبء العمل؛ كما    إحالة   على تحسين   العدّ لمناطق  
يوفر نظام المعلومات الجغرافية أدوات لحل مشاكل  

التوجيه المعقدة ويمكن استخدامه إلنشاء طرق 
 قترحة للعاملين الميدانيين.مُ 

تطبيق الحاسوب بشكل عام مع مجموعة من   ُصّمم
القواعد المنطقية التي تحّسن جودة عمليات تحديث  

لسماح للعاملين ايجب الخريطة. من الناحية المثالية، 
 ُنُظمالميدانيين باختيار طبقات مختلفة من 

طبقة المباني، وطبقة )المعلومات الجغرافية لتحريرها 
، وكل معلم مكاني داخل كل (الشوارع، وطبقة المعالم

ألن الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا    طبقة. نظرا  
نة على مستوى المعلومات يريد التقاط معالم معيّ 

يات مثل المباني، يجب استخدام تطبيق  األحداث
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 ،ر أو اختيار تحديث الخريطةالحاسوب لكيفية تصوّ 
في  ولكن أيضا   ،2021ليس فقط لمشروع تعداد 

األنشطة اإلحصائية المستقبلية للجهاز المركزي 

لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، لدعم، مثال ، إعداد  
أو  المسوحات القائمة على العينات، وفي إنشاء 

 تحديث سجل المباني والمساكن. 
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المساهمة في التحليالت اإلحصائية والنشر   .4

 العد  لمرحلة ما بعد 

يمثل التعداد مهمة رئيسية تتطلب بذل جهود كبيرة  
لجمع بيانات التعداد؛ ومع ذلك، لن تثمر هذه الجهود 
وتؤثر على قرارات السياسات ما لم تكن معلومات  

التعداد متاحة بشكل يناسب مختلف المستخدمين.  
القصوى من نتائج التعداد،   الفائدةوللحصول على 

ذ من خالل برنامج نفّ يتطلب ذلك استراتيجية للنشر تُ 
نشر محكم اإلعداد يهدف إلى الوصول إلى جمهور 

 الجمهور.عامة أوسع، بما في ذلك وسائط اإلعالم و

  ومع تزايد قدرات تكنولوجيا المعلومات، تحّل 
المنتجات الرقمية محل المنشورات التقليدية، بحيث 
يتعين على استراتيجية النشر أن تأخذ في االعتبار 

النشر لتلبية احتياجات طائفة واسعة   تنويع وسائل
من المستخدمين، بمن فيهم الوكاالت الحكومية  

عن المواطنين  والمستخدمين الرئيسيين، فضال  
والمجتمع المدني والباحثين واألوساط األكاديمية،  

 رين وغيرهم.والمطوّ 

عناصر رئيسية   أن تتضمن االستراتيجية أيضا  يجب و
ي الذي ستنشر عنده مثل تحديد المستوى الجغراف

بيانات التعداد، وتحديد منتجات وخدمات التعداد  
والجغرافيا التي يتعين تقديمها، ووضع جدول زمني  

رة والموارد  لعمليات النشر الرئيسية بتكاليفها المقدّ 
البشرية والفنّية الالزمة لتنفيذها. باإلضافة إلى ضمان 

ادرة  قأن تكون منتجات التعداد المنشورة ذات نوعية 
تلبية احتياجات المستخدمين، ينبغي وضع على 

ة  ضمانات للحفاظ على خصوصية المعلومات الفرديّ 
 يتها.وسرّ 

بما أن الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات 
المعلومات الجغرافية من مرحلة ما   ُنُظمسيستخدم 

، فإنه سيستفيد من األساليب البسيطة العدّ قبل 
التي يقدمها نظام المعلومات الجغرافية والسهلة 

لوضع بيانات التعداد على الخرائط التي تعزز فهمها  
ن المستخدمين من تصور المعلومات اإلحصائية.  وتمكّ 

المعلومات الجغرافية من  ُنُظمعالوة على ذلك، تمكّن 
المخططات،  -عرض نتائج التعداد بأشكال مختلفة 

بعة، والخرائط  متاالوالرسوم البيانية، ولوحات 
المواضيعية، وتطبيقات الخرائط، والخرائط الذكية 
والقصصية. وباإلضافة إلى ذلك، تمكن من تبادل 

الخرائط بسهولة في شكل رقمي على شبكة اإلنترنت،  
 وتنفيذ التطبيقات القائمة على شبكة اإلنترنت. 

مع إنشاء قاعدة بيانات التعداد الجغرافي المكاني 
 ُنُظم ر وفّ ت والمباني،  العدّ على مستوى منطقة  

في   المعلومات الجغرافية أدوات فّعالة للمضي قدما  
التحليل المكاني، مما يمكّن المستخدم من إنشاء 

ة ليتم مختلف منتجات التعداد والمنتجات الجغرافي
استخدام سيضع  نشرها بنجاح. باإلضافة إلى ذلك،  
، نشر  WebGISالتكنولوجيا المتنّقلة وتطبيقات  

بيانات تعداد الجهاز المركزي و بيانات التعداد  
لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات في متناول 

المستخدمين الرئيسيين، وحتى الجمهور بشكل عام. 
الخرائط الموضوعية على وجه الخصوص، يتم إنتاج  

للنشر بشكل عام ليس فقط لمستخدمي بيانات 
لجمهور أوسع غير   التعداد الرئيسيين، ولكن أيضا  

ما تهدف الخرائط المواضيعية   متخصص. وغالبا  
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ية المصاحبة لتقارير إلى دعم المعلومات النّص   أيضا  
التعداد. وعالوة على ذلك، وفي حالة العراق، يمكن 

 ( تفاعلي )عية في أطلس إلكتروني  للخرائط المواضي 

 أن تعرض بيانات التعداد والعديد من المؤشرات 
 طري والوحدات اإلدارية وأي على الصعيد القُ 
مساكن بشرية.
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استخدام  مبادئ توجيهية بشأن  .ألف
المعلومات الجغرافية وغيرها من   ُنُظم

التكنولوجيات الجغرافية المكانية في 
 كل مرحلة من مراحل التعداد

المعلومات الجغرافية في عملية   ُنُظماستخدام  يفيد
ألنه يمتد عبر كل   المجاالتالعديد من في التعداد 

، يتم  العدّ مرحلة من مراحل التعداد. في مرحلة ما قبل 
المعلومات الجغرافية لتحديد مناطق    ُنُظماستخدام 

وبناء قاعدة البيانات الجغرافية للتعداد، ويتم   العدّ 
 ُنُظم المستندة إلى العدّ إعداد خرائط منطقة 

المعلومات الجغرافية للتكامل مع االستبيان  
واستخدامها في  على جهاز محمول (كترونياإلل)

الميداني.  لعدّ ل ، وفي النهاية للتعداد التجربة القبلية
، باإلضافة إلى توفير خرائط منطقة  العدّ في مرحلة 

المعلومات الجغرافية لدعم   ُنُظم، يتم استخدام العدّ 

العمل الميداني في إدارة العمليات الميدانية، بما في  
عمل والطرق. في مرحلة ما بعد ذلك تحسين أعباء ال

المعلومات الجغرافية التحليالت  ُنُظمقّدم ت العدّ 
في استحداث منتجات  لغرض  ساعد توالمكانية، 

نشرها باستخدام أدوات متطورة للتصوير البصري 
 . القصصية/ ولوحات المتابعة والخرائط الذكية

موجز لجميع اإلجراءات العملية  3يرد في الجدول 
ات ينبغي اتباعها واحدة تلو األخرى في  بوصفها خطو

المعلومات الجغرافية، وإن كان من    ُنُظماستخدام 
الممكن تنفيذ بعض الخطوات في وقت واحد. هذه 
الخطوات الموصى بها ليست ثابتة إذ قد يحتاج 

الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات إلى  
من   على الظروف الوطنية إجراء تعديالت اعتمادا  

ناحية البنية التحتية والقدرات والترتيبات المؤسسية،  
 وفي النهاية اختيار األنسب. 

استخدام األنشطة الجغرافية المكانية ورسم الخرائط في كل مرحلة من مراحل   حولمبادئ توجيهية  . 3الجدول 

 التعداد 

 االجراءات  النشاط  

دعم األنشطة  
الجغرافية المكانية  

  العد  لمرحلة ما قبل  
 هاوتنفيذ 

ترسيم حدود  
 العدّ مناطق 

المعلومات الجغرافية وغيرها   ُنُظم، باستخدام العدّ تتم عملية ترسيم حدود منطقة 
من تكنولوجيا المعلومات الجغرافية المكانية، في ثالث خطوات رئيسية كما هو  

 . 3موضح في القسم 

بناء قاعدة البيانات  
الجغرافية للتعداد  

  ُنُظمالقائم على 
المعلومات  
منطقة  / الجغرافية

 العدّ 

النواة األساسية ألي نظام معلومات  تشكّل ، ةهي عملية بناء قاعدة بيانات جغرافيّ 
شير إلى قاعدة بيانات نظام المعلومات الجغرافية  جغرافية. وفي حالة العراق، تُ 

 قائمة األحداثيات. ( بناء)ومستويات  العدّ للتعداد السكاني على مستوى منطقة 
المعلومات الجغرافية للتعداد، نبدأ بتحديد مكونات   ُنُظم عند إنشاء قاعدة بيانات 

،  (أي تحديد طبقات البيانات التي سيتم إنشاؤها )قاعدة البيانات الجغرافية للتعداد 
. وهي تشمل جرد  (بعضها بالتوازي )مع التركيز على المراحل المختلفة لتطويرها  
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تحويل البيانات الجغرافية من خالل  و؛ العدّ البيانات الجغرافية لترسيم حدود منطقة 
 ؛وبناء وصيانة الطوبولوجيا .تها أو استخدامهامسح بيانات رصد األرض أو رقمن

اإلسناد الجغرافي والترميز الجغرافي للسمات الجغرافية، ودمج البيانات الرقمية  و
تحديد  و ؛وضع تصميم قاعدة البيانات المفاهيمية ونماذج البياناتو ؛المختلفة

موس البيانات  تطوير قا؛ والعدّ تنفيذ قاعدة بيانات منطقة ؛ ومتطلبات ومعايير الدقة
لمراقبة   (بما في ذلك قاموس البيانات )والمبادئ التوجيهية للبيانات الوصفية 

 ضمان الجودة. / الجودة
المعلومات الجغرافية للتعداد على أساس متطور.   ُنُظمويمكن تصميم قاعدة بيانات 

  يمكننا البدء بالتركيز على الخصائص األساسية الالزمة لعملية التعداد، ثم ربط أي
معلومات مكانية أخرى ُتجمع في مراحل الحقة وإضافتها إلى قاعدة البيانات. على  

أو وحدة األسرة  / و ، المسكنمبنىسبيل المثال، إلى جانب الموقع الجغرافي لل
تخزين اإلحصاءات الديمغرافية التي تم التقاطها قبل التعداد   ا  المعيشية، يتم أيض

الح المستخدم النهائي لنظام المعلومات  وأثناءه وبعده في قاعدة البيانات لص
 الجغرافية. 

في الخطوة الثالثة من  العدّ ال يمكن تأكيد التغييرات التي تم إجراؤها على مناطق 
ثة، إلى جانب خرائط  ل أعاله إال بعد تحميل جميع البيانات المحدّ ترسيمها المفّص 

مكتب نظام المعلومات  العمل الميداني المشروحة، بعد اتخاذ قرار مستنير في 
المعلومات   ُنُظموبمجرد إدراج المعلومات المستكملة في قاعدة بيانات . الجغرافية

 الجغرافية، يمكن البدء في إنتاج الخرائط. 

  ُنُظمدمج 
المعلومات  

الجغرافية مع  
المقابالت  
الشخصية 

 بمساعدة الحاسوب 

المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب   المعلومات الجغرافية مع ُنُظم دمج  عد  يُ 
عملية فّنية معقدة للغاية. نظرا ألنها ليست جزءا من األعمال األساسية للجهاز  

المستحسن إجراؤها من   المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي، من
خالل الشراكة. يتطلب نهج المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب باستخدام جهاز  

مجهز بجهاز استقبال شبكات النظام العالمي لألقمار الصناعية   محمول 
المستندة   العدّ النظام العالمي لتحديد المواقع مدمج، ودمج خرائط منطقة / للمالحة

 افية، ما يلي: إلى نظام المعلومات الجغر
قيام فريق تكنولوجيا المعلومات بتطوير أو اختيار تطبيق المقابالت الشخصية   •

 بمساعدة الحاسوب. 
 .العدّ إعداد خرائط متنقلة مستندة إلى نظام المعلومات الجغرافية لمنطقة  •
حزم خرائط متنقلة  )على األجهزة المحمولة  العدّ تحميل خرائط منطقة  •

  باإلنترنت اعتمادا   باتصال جزئيت أو دون اتصال أو الستخدامها عبر اإلنترن
 . (ر االتصال باإلنترنت أو سرعات الشبكة البطيئةعدم توفّ  ر أوعلى توفّ 

، ونظام تحديد المواقع العدّ االستبيان اإللكتروني، وخرائط مناطق  استكمال •
العالمي، ووظائف نقل البيانات، والبطارية، وما إلى ذلك، قبل الشروع في  

 االستخدام الفعلي لألجهزة المحمولة في جمع بيانات التعداد. 
إجراء تدريب شامل على استخدام ليس    المهمقبل نشر األجهزة المتنقلة، من  •

على مبادئ الجهاز األساسية،  فقط االستمارات وعملية جمع البيانات، ولكن أيضا  
 واستكشاف األخطاء وإصالحها وعمر البطارية. 
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تمرين تجريبي  
  ُنُظملرسم خرائط 
المعلومات  
 الجغرافية 

على اختبار مدى كفاية خطة التعداد بأكملها، بما  التجربة القبلية للتعداد فيد تو •
ت الشخصية المقابال في ذلك رسم الخرائط، والتكنولوجيا المطبقة، مثل نظام

 ظروف حقيقية.  في ظلبمساعدة الحاسوب واألجهزة المحمولة 
 المعلومات الجغرافية الخطوات التالية: ُنُظم وتشمل العملية التجريبية لرسم خرائط 

، ينبغي اختيار  لتجربة القبلية للتعدادلعند إعداد البيانات الجغرافية المكانية  •
جتماعية واالقتصادية والجغرافية  المناطق التجريبية لتمثيل تنوع الظروف اال

على سبيل المثال، مناطق حضرية وريفية؛ في المدن والمواقع )للسكان في البلد 
ظل  ، لمراقبة إدارة العمليات الميدانية واإلشراف عليها في  (المحلّية الصغيرة

 حقيقية. الظروف ال
تجريبية  عدّ المعلومات الجغرافية ويوفر كل خريطة لمنطقة  ُنُظم فريق  دّ ع  يُ  •

مع نظام الترميز المتعلق بها وبالتنسيق   المبنى/ العدّ على مستوى منطقة 
 . المطلوب لتطبيق المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب 

 .المعلومات الجغرافية مع المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب ُنُظمدمج  •
المعلومات الجغرافية إلى   ُنُظمنتائج العملية التجريبية لرسم خرائط تحتاج  •

تحليل دقيق من جانب الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات لتحديد  
بما في ذلك النظام  جراء التعداد الفعلي بنجاح، التعديالت المحتملة الالزمة إل

لمقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب الذي سيتم اختياره  االمناسب لتطبيق 
 وإدماجه في نظام المعلومات الجغرافية.

 

أنشطة التخطيط  
األخرى باستخدام  

المعلومات   ُنُظم
 الجغرافية 

المعلومات الجغرافية تحسين   ُنُظمتشمل األنشطة اإلضافية المستفيدة من استخدام 
الستخدام التحليل المكاني، وتحسين وضع مواقع المكاتب الميدانية،   العدّ ناطق م

 وتوزيع األصول، وما إلى ذلك. 

دعم جمع البيانات  
  هوتنفيذ 

والمساعدة في  
رصد أنشطة  

التعداد لمرحلة  
 العد  

المعلومات   ُنُظم
الجغرافية المتنقلة  

لجمع البيانات  
 الميدانية

  العّد باستخداملعملية  دعما  و ستخدم األجهزة المحمولة لجمع البيانات الميدانية، تُ 
المستندة    العدّ المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب، يتم تحميل خرائط منطقة 

ودمجها مع صور األقمار الصناعية أو  إلى نظام المعلومات الجغرافية على الجهاز 
، مما  العدّ ر خرائط منطقة بتصوّ  العدّ للقائمين على  هذا  الجوية كخلفية. ويسمح

ههم الميداني والعثور على الوحدات السكنية الصحيحة داخل  يساعدهم في توّج 
واالستبيانات   العدّ المخصصة لهم. يسمح استخدام خرائط منطقة  العدّ مناطق 

، إلى جانب نقاط النظام العالمي لتحديد  العدّ ة التي مألها القائمون على اإللكتروني
  للجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات  ،المواقع التي ُجمعت على الجهاز

بالكامل.   العدّ مناطق  تمت تغطية بالتحقق من البيانات المجموعة وتحديد ما إذا
انات إلى مركز البيانات المركزي التابع للجهاز  ومن الناحية المثالية، بمجرد إرسال البي

بما في ذلك الرموز   ،المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، يتم إدخال البيانات
ر معلومات  المعلومات الجغرافية، مما يوفّ  ُنُظمفي قاعدة بيانات تعداد  ،الجغرافية

نب المصادر  جا من على سبيل المثال، )عن التقدم المحرز في تغطية التعداد 
  منضعت تحت رعاية البنك الدولي، والمفتوحة، هناك حلول المسوحات التي وُ 

 .(Collectorو Survey123 for ArcGISو Esri CAPIهناك أدوات   الجانب التجاري،
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رصد أنشطة  
 التعداد 

ستخدم نظام المعلومات الجغرافية على األجهزة المحمولة لدعم إدارة العمليات  يُ 
ق المعلومات في  الميدانية في تبسيط العمليات الميدانية وأتمتتها، مثل رصد تدفّ 

م  الع على التقدّ ن مديري التعداد من االّط الوقت المناسب من الميدان وإليه، مما يمكّ 
بالمستجّدات.  العّد تزويد القائمين على  ،وفي الوقت نفسه ،المحرز في جمع البيانات
وتقديم المشورة   العدّ يساعد على تتبع موقع القائمين على باإلضافة إلى ذلك، فإنه  

  عالمإ)رق عبء العمل والّط  توزيع لتحسين كل من وبشأن الثغرات التي يرتكبونها؛ 
؛ وعلى وجه الخصوص، رصد  (سلكونهي وأفضل طريق   بوجهتهم العدّ القائمين على 

 ل. التقدم المحرز في عمليات التعداد بما في ذلك تحديد بؤر المشاك

تحديث خرائط  
منطقة  

تحديث  / العدّ 
قاعدة البيانات  

 الجغرافية 

ور أثناء النظام العالمي لتحديد المواقع، والّص / المعلومات الجغرافية   ُنُظم ُتستخدم 
إلدراج أي   العدّ للحصول على تحديث نهائي لمناطق    ، العد العمل الميداني لمرحلة  

في قاعدة البيانات الرئيسية. تقليديا ، يقوم   العدّ تحديثات وتصحيحات لمناطق  
ودمج   ،بعد التعداد   العدّ موظفو رسم الخرائط في التعداد بجمع خرائط منطقة  

يمكن أن تكون هذه المهمة شاقة وقد تؤثر والتعديالت في قاعدة البيانات الرئيسية؛  
الرقمي، يمكن أتمتة هذه العملية،   العدّ لتعداد. ولكن مع نهج  على اإلطار الزمني لنتائج ا 

شريطة استخدام تطبيق مع إجراء تعديالت ميدانية يتم التقاطها بشكل تفاعلي. يمكن 
بهذه الطريقة ثم دمجها في  الُتقطت ق من التحرير والتحديثات التي  بسهولة التحقّ 

 ُنُظم قاعدة بيانات تعداد قاعدة البيانات بطريقة أكثر سالسة. من شأن تحديث 
 وفيما بين التعدادات.  العدّ المعلومات الجغرافية أن يفيد في أنشطة ما بعد  

المساهمة في  
التحليالت  

اإلحصائية والنشر  
 العد  لمرحلة ما بعد 

 / األطالس/ الخرائط
بوابات الجغرافية  لا

 التفاعلية

وإتاحتها في نسق مناسب لمختلف  لتحقيق الفائدة القصوى من نتائج التعداد 
لتنفيذها من خالل   (رة في مرحلة مبكّ )إعداد استراتيجية للنشر  جب المستخدمين، ي 

برنامج نشر سليم، على النحو الذي أوصت به األمم المتحدة. ويحتاج مكتب  
اإلحصاءات إلى االستفادة من ارتفاع قدرات تكنولوجيا المعلومات لتعزيز نشر  

للوصول إلى جمهور أوسع، بما في ذلك الوكاالت   التعداد وتقاسمها بيانات ومعلومات
عن المواطنين والمجتمع المدني   الحكومية والمستخدمون الرئيسيون، فضال  

 تخدمرين وغيرهم. في البداية، است  والباحثين واألوساط األكاديمية والمطوّ 
المعلومات الجغرافية لنشر منتجاتها الجغرافية،   ُنُظماألجهزة اإلحصائية الوطنية 

  ُنُظموخاصة من خالل الخرائط. ولكن باإلضافة إلى قدرات رسم الخرائط في 
  وتكنولوجيا المعلومات المعلومات الجغرافية، يمكن للجهاز المركزي لإلحصاء

 استخدامها لألغراض التالية: 
اج الخرائط الموضوعية للنشر  الخرائط الموضوعية واألطالس التفاعلية: يتم إنت •

لجمهور   بشكل عام ليس فقط لمستخدمي بيانات التعداد الرئيسيين، ولكن أيضا  
  ( تفاعلي)أوسع غير متخصص. يمكن للخرائط المواضيعية في أطلس إلكتروني 

طر والمناطق  أن تعرض بيانات التعداد والعديد من المؤشرات على مستوى القُ 
والمساكن البشرية. باإلضافة إلى ذلك، ستثبت البوابات  والمدن الكبرى والبلديات  

أنها مفيدة ألنها آلية فعالة من حيث التكلفة للتسويق والتوصيل   ( الجغرافية)
المستمر لمنتجات وخدمات التعداد والجغرافيا المفيدة لقاعدة مستخدمين 

 متنوعة، والتي يمكن أن تتجاوز فترة ما بعد التعداد األولية.
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 االجراءات  النشاط  

رسم  عد  يُ   ؛الخرائط الذكية/ خرائط القصصيةال/ WebGIS/ الويب رسم خرائط •
خرائط الويب أكثر من مجرد رسم خرائط تقليدي، فهو خدمة يمكن  

للمستخدمين من خاللها اختيار وتخصيص ما ستعرضه الخريطة. يتم توفير  
ذلك من خالل رسم الخرائط الذكية باستخدام الحساب والتحليل ألتمتة إنشاء  

  ُنُظم لمراعاة المستخدمين الذين ليسوا بالضرورة على دراية بالخرائط، 
المعلومات الجغرافية. يتمثل االتجاه في رسم خرائط الويب في تلبية  

احتياجات المستخدمين الذين يرغبون في إنشاء خرائط ويب تفاعلية بالكامل  
 ذات مغزى. و  مقنعة تنقل من بياناتهم قصصا  

المعلومات   ُنُظم مها خدام الخرائط التي تقدّ رسم خرائط الويب هو عملية است •
، حيث يتم تقديم خريطة الويب واستهالكها  (الويب)الجغرافية على اإلنترنت 

المعلومات الجغرافية على الويب   ُنُظم . ولكن، بدال  من أنظمة (انظر ويكيبيديا)
أفضل الممارسات المقبولة اآلن هي إنشاء  فالتي تحاول تغطية كل شيء، 

 ق بالبيانات. قصصية تجيب على سؤال أو سير عمل معين متعلّ خريطة 
التحليل المكاني: مع بناء قاعدة بيانات التعداد الجغرافي المكاني على مستوى   •

ر نظام المعلومات الجغرافية أدوات فّعالة لمواصلة التحليل  ، يوفّ العدّ منطقة 
ليتم   اوالجغرافيالمكاني، متيحا  للمستخدم إنشاء العديد من منتجات التعداد 

 لمعايير رسم الخرائط والبيانات الوصفية.  نشرها وفقا  
 دعم المسوحات وإطار أخذ العينات.  •
في األنشطة اإلحصائية   المعلومات الجغرافية المكانية مفيدة أيضا   تبر تع •

اإلحداثيات  )للتعّرف على  األخرى، مثل إنشاء إطار سكني وطني ُمحدد جغرافيا  
جميع الهياكل على أرض الواقع وتحديد موقعها، وإنشاء سجل   (الجغرافية

وطني للمباني والمساكن، ووضع إطار لألعمال التجارية الستخدامه في تعداد  
وبناء الهياكل األساسية  ( األرض)حدات قطع اقتصادي، وتحسين التغطية في و

الوطنية للبيانات المكانية. تدعم المعلومات الجغرافية المكانية الحفاظ على  
هذه األطر المطلوبة لالستخدام كأساس إلطار أخذ العينات اإلحصائية  

 للمسوحات ما بين التعدادات، والتعدادات المستقبلية. 

 ة والتدريب/بناء القدراتاألدلّ  .باء

بموجب المبادئ التوجيهية التشغيلية بشأن كيفية 
استخدام تكنولوجيات المعلومات الجغرافية المكانية 

في كل مرحلة من مراحل التعداد، يجب تحديد الموارد 
، بما أن بالتحديد تنفيذها ورصدها.    والقدرات لضمان 

د يختلف عن رسم خرائط التعداد هو نشاط محدّ 
 عمال    أنشطة رسم الخرائط العادية التي ال تشكل عموما  

لمعظم األجهزة اإلحصائية الوطنية، فيحتاج  أساسيا  

موظفو رسم الخرائط إلى التدريب على إجراءات 
هو   العدّ ن على  ي للقائم   جدا    هاّمة . أحد المكونات ال ها رسم 

أن يتم تثقيفهم حول استخدام تطبيق المسح والنماذج 
الموجودة على الجهاز باإلضافة إلى العملية الكاملة 
لجمع البيانات، بما في ذلك المبادئ األساسية للجهاز 
وكيفية استكشاف األخطاء وإصالحها. وبما أنهم 

على يستخدمون نظام تحديد المواقع العالمي للحصول  
نقاط المواقع البارزة، فيحتاج موظفو رسم الخرائط  

إلى التدريب على إجراءات جمع هذه المواقع وتخزينها. 
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وبالمثل، وبما أنه يتعين تجميع قائمة بالمباني 
والمساكن إلى جانب رسم الخرائط، يلزم تدريب 
الموظفين الميدانيين على التعّرف على المباني  

 والمساكن وتحديد مواقعها. 

  يتطلب العمل الميداني ورسم خرائط التعداد دعما  
. سيتم وضع مبادئ توجيهية وأدلة مرجعية، بما يدويا  

في ذلك المتطلبات المتعلقة بالدقة ومعايير خرائط  
الحصر التعدادي، وقاموس البيانات والبيانات  
 العدّ الوصفية، وإجراءات تحميل خرائط منطقة 

أجهزة استقبال واستخدام األجهزة المحمولة مع 
النظام العالمي لتحديد المواقع المدمجة، ومخرجات 

الناتج النهائي. إذا اخترنا الخدمات والمنتجات  
 لبائعين.لالتجارية، فيجب توفير خط مساعدة ودعم 

يتطلب بناء القدرات الفّنية والبشرية الالزمة 
المعلومات   ُنُظمالستدامة برنامج التعداد القائم على 

تدريب موظفي جغرافيا التعداد لتزويدهم   الجغرافية
المعلومات   ُنُظمبالمهارات المناسبة في مجال 

الجغرافية لتلبية جميع احتياجات التعداد  

إلى تدريب  هناك حاجةرسم الخرائط. / الجغرافي
المدربين على رسم خرائط التعداد وتكنولوجيا 
المعلومات الجغرافية المكانية، الذين بدورهم 

 المتدربين عند الحاجة.  سيدّربون

في   عامال  رئيسيا    ل الموظفون المدّربون جيدا  ويشكّ 
 ُنُظم نجاح مشاريع رسم خرائط التعداد القائمة على  

المعلومات الجغرافية، ولكن من أجل االحتفاظ بهم، 
يحتاج الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا 

المعلومات إلى تقديم حوافز كبيرة وضمان التدريب 
الع بالتطورات في مجال المستمر إلبقائهم على اّط 

التكنولوجيا. وبالنسبة للتعداد المقبل، من المقرر عقد 
 جب اإلضافة إلى ذلك، يدة، وب دورات تدريبية محدّ 
ة على األقل لبعض المشاركين إلى تنظيم زيارة دراسيّ 

المعلومات  ُنُظم بلد لديه ممارسة جيدة في استخدام  
الجغرافية واألجهزة المحمولة لجمع البيانات، بما في 

. في هذا الصدد، من األحداثياتذلك على مستوى  
ي كان ذ المستحسن اختيار دولة مماثلة للعراق، ال 

لديه تجربة جيدة مع إجراء آخر تعداد سكاني في 
 السنوات األخيرة.
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خارطة طريق ألنشطة رسم خرائط التعداد   .6

 ط لهاالمخط  

  ُنُظميتطلب التعداد الرقمي الكامل القائم على 
د لة تحدّ ّص المعلومات الجغرافية خريطة طريق مف

األنشطة الواجب تنفيذها في كل مرحلة من مراحل  
، تعرض أنشطة رسم خرائط  4التعداد. وفي الجدول 

التعداد المخطط لها بالتفصيل حسب المراحل 
،  العدّ ، ومرحلة العدّ الرئيسية: أنشطة مرحلة ما قبل 

. األنشطة التالية ضرورية لنجاح العدّ  ومرحلة ما بعد
عملية كاملة لرسم خرائط التعداد الرقمية والقائمة 

الوعي من  التأكد (1)المعلومات الجغرافية:  ُنُظمعلى 
بأن بناء برنامج لرسم خرائط التعداد الرقمي طويل  

األجل يجب أن يكون قرارا  استراتيجيا  يتطلب التزام 
بناء  (2)صانعي القرار رفيعي المستوى في الدولة؛ 

 القدرات الفّنية والبشرية الالزمة الستدامة برنامج 

 رسم خرائط التعداد وإنشاء أفرقة مجهزة تجهيزا  
المعلومات   ُنُظم / ة رسم الخرائطألنشط جيدا  

الجغرافية داخل الجهاز المركزي لإلحصاء 
لصيانة قاعدة بيانات نظام   ، وتكنولوجيا المعلومات 

المعلومات الجغرافية والبنية التحتية لرسم الخرائط، 
إقامة شراكة  (3)التكنولوجي؛   ومواكبة التقدم 

للتعاون مع المنظمات األخرى المشاركة في أنشطة 
علومات الجغرافية المكانية لبناء بنية تحتية الم 

وطنية للمعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية 
لصنع القرار والتنمية المستدامة. ُتستمد هذه   دعما  

من الدروس المستفادة من تجارب   التوصيات أساسا  
 البلدان خالل الجولة األخيرة من التعدادات في 

2010عام  
18 . 

 ه بعده ووأثناء العد  قائمة بأنشطة وضع خرائط التعداد واألنشطة الجغرافية المكانية لمرحلة ما قبل  . 4الجدول 

 وصف النشاط  

 العد  األنشطة الجغرافية المكانية لضمان التغطية وتسهيل عملية تخطيط التعداد لمرحلة ما قبل  1

 حصر الخرائط الموجودة والبيانات الجغرافية المكانية بجميع أشكالها 1.1

 اإلدارية واإلحصائية والجغرافيةتعريف جغرافية التعداد وتحديث الحدود والترميز والهيكل الهرمي للوحدات  1.2

 الترميز الجغرافي / وترميز الوحدات المكانية العدّ تحديث حدود منطقة / ترسيم 1.3

 العدّ تحديث قاعدة البيانات الجغرافية للتعداد القائمة على منطقة / بناء 1.4

1.5 
  المقتنياتأو / تحديث البرمجيات و)ة بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لألنشطة الجغرافية المكاني/ تعزيز

 ( الجديدة المقتنياتأو / الجديدة؛ تحديث األجهزة و

 
18 UNFPA Strategy for the 2020 Round of Population and Housing Censuses 2015-2024 (United Nations Population 

Fund publication, 2019). Available at https:∕/www.unfpa.org/publications/unfpa-strategy-2020-round-population-

housing-censuses-2015-2024. 
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 وصف النشاط  

1.6 
  العدّ تحديد متطلبات رسم الخرائط لتطبيق المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب من أجل دمج خرائط منطقة 

في وضع عدم   ( حزم الخرائط المتنقلة)المعلومات الجغرافية الستخدامها على األجهزة المحمولة  ُنُظمالمستندة إلى 
 االتصال باإلنترنت 

 ( ة، واألجهزة اللوحيةالتنظيم الميداني، والموظفين، والتدريب، واألدلّ ) الخرائط التحضير ألنشطة تحديث  1.7

 (احونالمّس )تحديث الخريطة في الميدان  1.8

 الترميز الجغرافي / وترميز الوحدات المكانية العدّ تحديث حدود منطقة  1.9

 د المناطق اإلشرافية ق من جودتها وتحديتحرير قاعدة البيانات الجغرافية للتعداد والتحقّ  1.10

1.11 
ليتم إتاحتها الستخدام تطبيق المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب على األجهزة المحمولة،   العدّ إعداد خرائط منطقة 

 لتجربة القبلية للتعداد ل بما في ذلك 

 نظام المعلومات الجغرافية/ المعلوماتتحديث الخريطة في مناطق يختارها فريق الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا  1.12

 العد  جمع البيانات ورصد أنشطة التعداد لمرحلة  2

 التطبيقات لنظام اإلدارة الميدانية والمراقبة والتتبع، بما في ذلك التقييم واالختبار  ( أو وضع)اختيار  2.1

 العدّ الرقمية وتحميلها على األجهزة اللوحية لعملية   العدّ إعداد خرائط منطقة  2.2

 للمساعدين في مجال رسم الخرائط الميدانية  (المدربون)أنشطة االختيار والتدريب   2.3

 الدعم الميداني وتحديث الخرائط أثناء عملية جمع البيانات  2.4

 صائية والنشر . المساهمة في التحليالت اإلح العد  أنشطة رسم خرائط لمرحلة ما بعد  3

 ( أحد عناصر االستراتيجية الشاملة لنشر التعداد)المعلومات الجغرافية المكانية  / إعداد استراتيجية لنشر البيانات 3.1

3.2 
بالبيانات الجغرافية   العّد البعديربط بيانات التعداد ومسوح  -  العّد البعديإعداد البيانات الجغرافية المكانية لمسوح 

 المكانية لتقييم التعداد 

 ربط بيانات التعداد بالبيانات الجغرافية المكانية وتحديث قاعدة البيانات الجغرافية للتعداد  3.3

 نة الجديد إعداد إطار العيّ  3.4

 استخدام المعلومات الجغرافية المكانية لنشر التعداد وتحليله  3.5

 مواضيعية لنشر البيانات في تقارير التعداد، بما في ذلك أطلس إلكتروني وورقي. وضع خرائط  3.6

 ذكية / مع خرائط قصصية WebGIS - إعداد بوابة جغرافية  3.7

3.8 
تطوير نظام للبيانات الوصفية في الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات بشأن معايير البيانات الوصفية بما  

 المعايير الدوليةيتماشى مع 

3.9 
بشأن استخدام المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيدين المركزي   (الرئيسيين)دورات تدريبية لمستخدمي التعداد  

 والمحلي 



33 

 والتوصياتالخالصة  .7

نت تكنولوجيات المعلومات الجغرافية المكانية تحّس 
وأصبح الحصول عليها أسهل وبأسعار   كبيرا   تحسنا  

أقل  معقولة، مما جعل الخرائط المرسومة يدويا  
مما كانت عليه في الماضي، وأصبح  استخداما  
المعلومات الجغرافية، ونظام تحديد   ُنُظماستخدام 

الطائرات / المواقع العالمي، وصور األقمار الصناعية
، هو آليا   بدون طيار، وإنشاء الخرائط الميدانية الرقمية

،  2010. وفي جولة تعداد عام المعيار الحالي تقريبا  
ت  الحالية، تبنّ  2020وأكثر من ذلك في جولة عام 

البلدان هذه التكنولوجيات الجديدة بمستويات  
متفاوتة من النجاح. هناك بعض االعتبارات التي يجب 

المعلومات   ُنُظممراعاتها لكي يكون التعداد القائم على 
. ومن خالل المزيج الصحيح  بالفعل  ة ناجحا  الجغرافي

 ن إلى حدّ من الموارد والمهارات، يمكن للبلدان أن تحّس 
كبير إنتاجها للخرائط ورصدها الميداني لجمع بيانات 

كان والمساكن بمزيد من الدقة وبجودة أعلى الّس 
للتعداد السكاني، وقد يكون بناء قاعدة بيانات  

في أصغر وحدة  جيدا   مة تنظيما  جغرافية منّظ 
إحصائية، مفيد للغاية للتطبيقات األخرى على 

 المستوى الوطني.

لكي يحقق الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا 
المعلومات نتيجة ناجحة من خالل عملية رسم 
ور الخرائط، يجب إنشاء فريق ماهر في مجال الّص 
واالستشعار عن بعد وتزويده بالمعدات المناسبة 

ور. وعلى وجه الخصوص، معالجة الّص إلكمال مهام 
ور، على سبيل المثال،  ُيطلب من وحدة معالجة الّص 

استخدام صور األقمار الصناعية للتعويض عن نقص  
ور  الخرائط األساسية والمساعدة في تحميل الّص 

كخلفية على األجهزة اللوحية. وفي هذا الصدد،  

وتكنولوجيا  يحتاج الجهاز المركزي لإلحصاء 
ور، كما  المعلومات إلى قدرات في مجال معالجة الّص 

شكل من أشكال المساعدة  االستعانة ب يلزم النظر في
 التقنية الخارجية. 

تعداد القادم،  ل فيما يتعلق بأنشطة رسم الخرائط لأما 
يخطط الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا  

تألف المعلومات العتماد نهج نظام إلكتروني متكامل ي
م المعلومات الجغرافية واألجهزة  ُظ من أدوات نُ 

لحدود منطقة   اللوحية لتحديث وترقيم المباني وفقا  
هو ربطه بتطبيقات  . والغرض من هذا النظام أيضا  العدّ 

المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب التي 
، ودعم أنشطة اإلدارة العدّ ة ستخدم في عمليّ ستُ 

ضافة إلى ذلك، سيدعم  والرصد الميدانيين. وباإل 
ونشر نتائج  العّد البعدي النظام إعداد وتنفيذ مسح 

 التعداد والمنتجات الجغرافية.

وال بد من التأكيد على أن إدماج المقابالت الشخصية 
م المعلومات الجغرافية ليس ُظ بمساعدة الحاسوب مع نُ 

مهارات   ة السهلة؛ إذ يتطلب هذا العمل الشاق بالمهمّ 
لك هذه المواصفات ت م يال  وبالواقع،  ة،  دوقدرات محدّ 

سوى عدد قليل من األجهزة اإلحصائية الوطنية في 
الداخل. وعلى الصعيدين المؤسسي والتنظيمي، يلزم 

على استخدام   جيدا   وجود موظفين مدربين تدريبا  
م المعلومات الجغرافية، ُظ نُ ) مجموعة التكنولوجيات 

والصور، وتكنولوجيا ونظام تحديد المواقع العالمي، 
م المعلومات الجغرافية ُظ التابعة لوحدات نُ   ( المعلومات 

وتكنولوجيا المعلومات داخل األجهزة اإلحصائية 
الوطنية، وإال فقد يضطر الجهاز المركزي لإلحصاء 

وتكنولوجيا المعلومات إلى االستعانة بمصادر خارجية 
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أو التعاقد على بعض أو كل عناصر إعداد خرائط  
كما يحتاج إلى معالجة صور األقمار الصناعية   عداد،الت 

المقابالت الشخصية   إلنشائها، وكذلك دمجها مع 
. وإذا رأى الجهاز المركزي 19بمساعدة الحاسوب

لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات أن قدراته في مجال 
 كافيا    بة تدريبا  م المعلومات الجغرافية غير مدرّ ُظ نُ 

االستعانة   لها محدودا ، فعليه   والدعم الذي يمكن تقديمه
إلى إقامة شراكة خارجية. والسعي  بمصادر خارجية  

على الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا  ومع ذلك، 
د اختصاصات االستشارات المعلومات أن يحدّ 

الخارجية وأن يضع آليات لمراقبة وتقييم مختلف 
 األنشطة التي يتعين االستعانة بمصادر خارجية لها، 

  سيما أمن البيانات التي ُتجمع. وال 

ص النتائج والقضايا والحلول المحتملة  ، نلّخ وأخيرا  
. 5في الجدول 

 قدما  ل المضي ب  س  النتائج الرئيسية والقضايا والحلول المحتملة و . 5الجدول 

 
 / المهمة

ل المضي قدما   الحل المحتمل القضية  المالحظة  ب   س 

 خريطة األساس  1
نقص خرائط  

 أساسية محدثة. 

 تحديث بواسطة: 
ة  صور األقمار الصناعية باستخدام الحل األمثل: دقّ 

مما   (م10-4)ة متوسطة مقابل دقّ  (م4)>عالية 
أساسية لرسم يتيح معالجة الصور لتكوين خرائط  

 حدود مناطق التعداد. 

ور، تطوير استخدام الّص 
بما في ذلك المركبات  
الجوية غير المأهولة  

(UAV) /لطائرات بدون  ا
 طيار.

2 

  العدّ مناطق 
والترميز  
 الجغرافي 

ما هو اإلطار  
الجغرافي لتعداد  

المساكن والسكان؟  
وكيف يمكن متابعة  

ترسيم حدود  
التي   العدّ مناطق 

 تغطي البلد بأكمله؟ 

سكان  اعتماد مخطط ترميز جغرافي لتعداد ال
مساكن قادر على تلبية احتياجات التعداد القادم  وال

 وما بعده. 
استخدام صور األقمار الصناعية وأي خرائط إدارية  

م معلومات جغرافية موجودة لتحديد مناطق  ُظ ونُ 
في   ُينجزتغطي البلد بأكمله. معظم العمل   العدّ 

ق من صحته في الميدان.  المكتب، ثم يجري التحقّ 
 . (إرشادات في التقرير  -خطوات   3طريقة من )

تكييف مخطط الترميز مع  
رات  رات والتطوّ التغي  

 ة. المستقبليّ 

3 
قاعدة البيانات  

 الجغرافية 

ما هي الطبقات  
الجغرافية التي  

ندرجها في قاعدة  
بيانات منطقة  

على مستوى  / العدّ 
 المبنى؟ 

تحديث قاعدة البيانات الجغرافية على مستوى  
قاعدة   في العدّ مع عدد سكان مناطق  العدّ منطقة 
 البيانات. 

د الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا حدّ )
في   عدّ منطقة  40,000المعلومات ما يقرب من 
في  100,000محافظة، و 15المناطق الحضرية في 

 . (جميع أنحاء البالد
يشكل األساس الجوهري لنظام المعلومات  ما 

 الجغرافية. 

 ة تدريجية. عملية مستمرّ 

 
 . المبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن 19
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 / المهمة

ل المضي قدما   الحل المحتمل القضية  المالحظة  ب   س 

4 

م المعلومات  ُظ نُ 
 / الجغرافية
 البرمجيات 

ما هو نوع برامج  
م المعلومات  ُظ نُ 

الجغرافية التي  
ستخدم:  ستُ 

التجارية مقابل  
مفتوحة المصدر  

  ،على سبيل المثال)
QGIS). 

يانة واألمن مع الّص  مؤسسيا   يتطلب التعداد نظاما  
 الدوريين. 

  ادة مما هو موجود، ولكن بطريقة منهجية:فاالست
ArcGIS Enterprise وArcGIS online. 

نظام قابل للتشغيل  
المتبادل مع مختلف  
الوزارات والمنظمات  

 الوطنية.

5 

الروابط بين  
تكنولوجيا  
المعلومات  
وبرمجيات  

م  ُظ نُ 
المعلومات  
 الجغرافية 

دمج المقابالت  
الشخصية بمساعدة  

الحاسوب مع  
  العدّ خرائط منطقة 

لنظام المعلومات  
 الجغرافية. 

 . ( 3الشكل )الحل الفّني  
التجربة القبلية  عد ُيعّدل ب  
 . للتعداد

6 

العملية  
م  ُظ التجريبية لنُ 
المعلومات  
الجغرافية  

 للتعداد 

ما هو عدد مناطق  
التي سيتم   العدّ 

وما هي   اختيارها
التطبيقات  
 المطلوبة؟ 

متابعة وضع النماذج األولية الستخدام المقابالت  
الشخصية بمساعدة الحاسوب ونظام المعلومات  

بما في  )الجغرافية في الميدان، الختبار الحل الفّني 
  اتحووحلول المس داخليا  رة  ذلك التطبيقات المطوّ 

 .(Esri Suiteو

التجربة القبلية  د حدّ تس
التطبيقات النهائية  للتعداد 

التي سيتم استخدامها  
 والحل الفّني. 

 تنمية القدرات  7

الحاجة إلى تطوير  
م  ُظ قدرات نُ 

المعلومات  
 / الجغرافية
تكنولوجيا  

المعلومات وإبقائها  
الع بأحدث  على اّط 

التطورات  
 التكنولوجية.

م المعلومات  ُظ تدريب موظفي نُ 
تكنولوجيا المعلومات والحصول على  / الجغرافية

 ات الالزمة. المعدّ 

الحفاظ على  
الحوافز لموظفي  / التدريب

م المعلومات الجغرافية  ُظ نُ 
لالحتفاظ بهم في الجهاز  

المركزي لإلحصاء  
 وتكنولوجيا المعلومات. 

 المساعدة الفّنية  8

المقابالت  دمج 
الشخصية بمساعدة  

م  ُظ الحاسوب مع نُ 
المعلومات  

الجغرافية أمر شاق  
ويتطلب مهارات  

 مختلفة. 

اللجوء إلى المساعدة الفّنية وإمكانية االستعانة  
 بمصادر خارجية لبعض المهام الفّنية. 

اتخاذ جميع التدابير  
الالزمة ألمن 
سرية البيانات  / وخصوصية

واألنظمة، خاصة عندما  
االستعانة بمصادر   معنتابع 

من خالل  )خارجية 
 . (االختصاصات والعقود
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استبيان موجز: طلب مركز الجهاز  . 1المرفق 
المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا  

م المعلومات ظ  المعلومات لن  
 20الجغرافية 

يرجى الرد على األسئلة التالية المصّممة للمساعدة في وضع قائمة جرد لحالة رسم الخرائط والبنية التحتية الجغرافية المكانية  
د الرئيسي للبيانات الجغرافية المكانية للتعداد  الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات المزوّ مركز  في العراق، إذ يشكّل

 على مساهمتكم القيمة!  مقدما   نشكركم السكاني. 

 مربع: لوضع عالمة في الالخطوات التي يجب اتباعها  
 . على المربع مزدوجا   انقر نقرا   . ألف
 .البديلةى القيمة للحصول عل  "تم االختيار"حدد  . باء

 . "موافق"انقر على  . جيم
 ذا كان لديك أي من فئات الخرائط التالية: المعني إيرجى وضع عالمة في المربع  .ألف

 

 : (الخريطة الوطنية إلىنظرة عامة )خرائط صغيرة الحجم 
إظهار حدود المنطقة اإلدارية الرئيسية، وموقع المعالم الرئيسية، بما في ذلك المساكن واألماكن الكبيرة، وشبكات  

 ة وغيرها من المعالم. ة الهامّ لمرجعيّ النقل الهامة، والكتل المائية، والنقاط ا

 
 الخرائط الطبوغرافية: 

 عرض مالمح االرتفاع والميزات الطبوغرافية الرئيسية األخرى. 

 

 خرائط المدينة والمساحة: 
ة مثل شبكات النقل والحدائق والمعالم المائية والنقاط البارزة مثل  عرض قطع األراضي وتفاصيل حول المالمح الهامّ 

 ة والمعالم. المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة باإلضافة إلى مباني المدينة الهامّ 

 
 : خرائط الوحدات اإلدارية

 . عرض حدود الوحدات اإلدارية على جميع مستويات التقسيمات المدنية

 
 : الخرائط الموضوعية

 توضح توزيع السكان لتواريخ التعداد السابقة، أو أي معالم قد تكون مفيدة لرسم خرائط التعداد؛
 يرجى تزويد كل فئة بالمقياس والتاريخ والمصدر واإلسقاط وما إلى ذلك. 

 بل الهيئة العامة للمساحة. اإلداري من ق  خرائط المصدر  
 م 1:250000 المقياس 
 2002 التاريخ 

 
20 Prepared by Amor Laaribi, Consultant . 
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 إذا كان لديك أي من أشكال الصور التالية:  المعنييرجى وضع عالمة في المربع  . باء

 التصوير الجوي  

 خرائط صورة تقويمية/ صور تقويمية 

 التصوير عبر األقمار الصناعية  

 تاريخ اقتنائها وتغطيتها. / طريقة/ الصور الجوية الرقمية، ومصدر/ حجم صور األقمار الصناعية/ ةيرجى اإلشارة إلى دقّ 

 صور األقمار الصناعية للرؤية العالمية المصدر

 2018-2019 التاريخ 

 ولكن باستثناء المنطقة الصحراوية  ،2كم 270,000، حوالي ة العراق بأكملها، الحضرية والريفية على حد سواءمنطق تغطيه 

 كيف يتم تسليم منتجات الخريطة؟  .جيم 

 نسخة باليد  

 في شكل رقمي:  

 عبر اإلنترنت   

 عبر اإلنترنت عن طريق خدمات الويب 

 أو عن طريق االستعانة بمصادر خارجية؟  هل يتم رسم الخرائط وتحديثها داخليا   . دال

 .(المعلومات الجغرافيةوحدة نظام / حصاءوحدة الجهاز المركزي لإل)داخلّيا  فقط  نقوم بتحديث الخرائط

 المكاني الوطني؟/ ما هو نظام اإلسناد والنظام المرجعي الجيوديسي . هاء

UTM WGS 1984  39و  38و  37المنطقة . 

 البرمجيات  . واو

 م المعلومات الجغرافية المستخدم في مؤسستكُظ يرجى تسمية برنامج نُ 

 : Esriمنتجات  1

 ArcGIS  سطح المكتب 

 ArcGIS شركة 

 ArcGIS متصل باالنترنت 
 ArcGIS Pro 

 ( يرجى التحديد) أخرى  2

 ArcGIS Image Server 

 ؟ العدّ فهل كان ذلك على مستوى منطقة  ،بيانات جغرافية؟ وإذا كانت اإلجابة بنعميرجى توضيح ما إذا كان لديك قاعدة 

 العد  نعم، لدينا قاعدة بيانات جغرافية شخصية لطبقات متعددة، ولكن ليس على مستوى منطقة  
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 المعدات / البنية التحتية . زاي

 
 م المعلومات الجغرافية، وكم عدد األشخاص فيها؟ ظ  هل لدى مؤسستكم وحدة لن  

 شخصا .  40م المعلومات الجغرافية اآلن حوالي ُظ نُ / نعم، ويبلغ عدد موظفي وحدة الجهاز المركزي لالحصاء

 

ب المكتبية، محطات العمل، المخططون، الماسحات الضوئية، الطابعات،  يالحواس) م ما نوع األجهزة التي لديك
 ؟ (وغيرها
 ب محمولة وماسحات ضوئية ومخططون وطابعات يب مكتبية وحواسيحواس

 
 وهل تستخدمونها؟ يرجى التحديد  المواقع لتحديد العالمي  النظام أجهزة لديكم هل

 م المعلومات الجغرافية، لكن الموظفين استخدموها  ُظ نُ  ليس لدينا أجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع في وحدة 

 
 هل هناك نموذج ارتفاعات رقمي متاح؟ يرجى التحديد 

 .ال

أو أدوات رسم الخرائط المستندة إلى / و م المعلومات الجغرافية ظ  تطبيقات قائمة على ن   م هل لديك . حاء
GeoPortal/Web؟ 

 . ال

 االسم الجغرافي؟ / بيانات جغرافية مكانية أخرى مثل المعاجم الجغرافية م هل لديك طاء.

 . ال

أو معايير اتحاد الخدمات األرضية الفضائية  / و ISO/TC 211هل تستخدمون المعايير الجغرافية  .ياء
 المفتوحة؟

 . ال

 جغرافية مكانية أخرى؟ / خدمات رسم الخرائطهل هناك أي  .كاف

 .ليس بعد
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 اإلجابات على استبيان اإلسكوا   . 2المرفق 
 2019-2018للفترة 

جيب  firasgisc27@gmail.comفراس رشيد،  الم 

 الجزء باء: القدرة الوطنية للمعلومات اإلحصائية الجغرافية المكانية 

 1س
المعلومات الجغرافية المكانية في بلدك. مثال ، هل هناك هيئة وطنية واحدة  صف الهيكل التنظيمي لقدرة 

أو مسؤوليات في مجال المعلومات  / قدرات و للمعلومات الجغرافية المكانية؟ هل لدى مناطق حكومية أخرى أيضا  
 الجغرافية المكانية؟ 

 1ج

لكن لدى بعض المؤسسات الخدمية إدارات   ال توجد جهة وطنية واحدة للمعلومات الجغرافية المكانية في العراق،
قة بمهام تلك المؤسسات في الجهاز المركزي العراقي  م المعلومات الجغرافية التي تتولى المسؤوليات المتعلّ ُظ نُ 

لإلحصاء. كما تساهم اإلحصاءات في دعم العمل الميداني لوزارة التخطيط ومساعدة الباحثين من خارج المؤسسة 
 م المعلومات الجغرافية. ُظ عليا في مجال نُ وطالب الدراسات ال

 2س
الوكالة الجغرافية المكانية الوطنية الرئيسية التمكين الجغرافي المكاني للمعلومات الحكومية  تعزز / هل تدعم

 أو البيانات اإلدارية؟ / و واإلحصاءات

 ال. ال توجد وكالة جغرافية مكانية وطنية في العراق.  2ج

 3س
أو أنشطة تعاونية مع الهيئة الوطنية للمعلومات الجغرافية  / اإلحصاءات الوطني أي عالقات وهل لدى مكتب 

 المكانية؟ 

 ال 3ج

 هل يقوم مكتب اإلحصاءات الوطني بدور قيادي في تمكين البيانات اإلدارية واإلحصائية الوطنية جغرافّيا ؟  4س

 ال 4ج 

 مة التي تقوم بهذا الدور في بلدكم؟المنّظ إذا كانت اإلجابة بالنفي، فما هي  5س

 5ج
م المعلومات الجغرافية بالجهاز المركزي  ُظ ال توجد هيئة وطنية للمعلومات الجغرافية المكانية، حيث يرتبط مركز نُ 

العراقي لإلحصاء الذي يقوم بتنفيذ جميع األعمال الجغرافية للمكتب الوطني لإلحصاء وكذلك يدعم بعض  
 المؤسسات الجغرافية األخرى. 

 هل لديك وحدة جغرافية أو جغرافية مكانية محددة؟  6س

 نعم 6ج

إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل تنتج هذه المجموعة خرائط فقط أم أنها تقوم بأنشطة جغرافية مكانية أخرى لدعم  7س
 مكتب اإلحصاء الوطني؟ 
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 عن األنشطة الجغرافية المكانية األخرى التي تدعم مكتب اإلحصاء الوطني.  تنتج الخرائط فضال   7ج

 إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل تدعم المنظمات واألنشطة خارج مكتب اإلحصاء الوطني؟  8س

 8ج
والباحثين تدعم األنشطة الخارجة عن نطاق المكتب الوطني لإلحصاء، مثل دعم المؤسسات الحكومية األخرى، 

 من الخارج والمؤسسات الحكومية، وطالب البكالوريوس والدراسات العليا. 

 يرجى وصف اإلطار الجغرافي المكاني الذي تستخدمونه في أنشطة المنظمة.  9س

 9ج
المباني  التقسيمات األولية، )جميع أراضي الدولة العراقية باستثناء محافظات إقليم كردستان وللطبقات التالية 

واإلنشاءات، الشوارع، الموارد المائية، التوسع العمراني، مواقع السكن العشوائي الفقيرة، والمشاريع القطاعية في  
 . (العراق

 مختلفة من المناطق الجغرافية؟  (مقاييس)هل تستخدم مستويات  10س

 نعم.  10ج

 كيف يرتبط كل مستوى بالمستويات األخرى؟   ،إذا كانت اإلجابة بنعم 11س

 ترتبط المستويات بقاعدة بيانات جغرافية مكانية.  11ج

 12س
ت على مستوى الوحدة والمخرجات  سجاّل )هل لديكم مقّومات جغرافية مكانية مرتبطة بالمعلومات اإلحصائية 

 في أنظمة إدارة البيانات في مؤسستك؟  (اإلحصائية

 نعم.  12ج

 1-12س
فهل يمكنك شرح أنواع المقّومات الجغرافية المكانية التي ترفقونها بسجل الوحدة   ،إذا كانت اإلجابة بنعم
 والتجميع اإلحصائي؟ 

 الخصائص الجغرافية المرفقة بسجل الوحدة هي بيانات المسافة والطول وبيانات الموقع الجغرافي.  1-12ج

 تستخدمونها للترميز الجغرافي لبيانات مستوى الوحدة؟ التي  ( وما هي األنظمة)ما النهج  13س

 13ج 
والتي تتكون من   ،يستخدم رمز غير جغرافي مكاني بشكل شائع من خالل ربط جميع بيانات الوحدة اإلحصائية

 .ا  مكان 12

الحكومة المحلية أو  مثل الضاحية أو  -هل تطبقون أي حدود إدارية جغرافية محددة على معلوماتكم اإلحصائية  14س
 الحدود األخرى؟ 

 نعم، تطّبق الحدود اإلدارية الجغرافية على المعلومات اإلحصائية.  14ج

 هل تتغير هذه الحدود الجغرافية في وقت من األوقات، وإذا تغيرت، فهل تتعقبون هذه التغييرات بمرور الوقت؟ 15س

 التغييرات مع مرور الوقت. نعم، تتغير الحدود اإلدارية ويتم تعّقب هذه  15ج

 هل تنتجون أي مخرجات قائمة على الخرائط الجغرافية المكانية؟  16س

 نعم.  16ج

 صفها بإيجاز.   ،إذا كانت اإلجابة بنعم 17س

 أطلس إحصائي وورقي.  "الخرائط "التقارير الفنية  17ج
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 جغرافية مكانية؟هل تنتجون أي نوع آخر من المخرجات التي يمكن اعتبارها  18س

 نعم 18ج

 صفها بإيجاز.   ،إذا كانت اإلجابة بنعم 19س

 19ج
تقديرات المحاصيل الزراعية، وتعداد أشجار النخيل، وتقرير األضرار التي لحقت بالمباني السكنية في المدن 

 االستثمارية. المنكوبة، ومشاريع إعادة اإلعمار والتنمية، ومشاريع تخصيص األراضي 

 هل يستخدم أي شكل من أشكال القدرة الجغرافية المكانية فيما يتعلق بإنشاء اإلحصاءات، أو في تحليلها؟  20س

 ال 20ج

 الجزء جيم: األدوات التكنولوجية 

 21س
اختر  )التعداد؟  مكتب التعداد لنشر نتائج / ما هي األدوات التكنولوجية التي استخدمها المكتب الوطني لإلحصاء

 . (كل ما هو قابل للتطبيق

 (CD-ROM/DVD)ص فيديو رقمي قر / قرص مدمج 

 .excelو PDFو htmlصفحات ويب ثابتة  

 خريطة مواضيعية. (/ ثابت)أطلس التعداد  

 أطلس التعداد التفاعلي.  

 قاعدة بيانات قابلة لالستعالم. 

 قاعدة بيانات متاحة على اإلنترنت  

 صفحات الويب الديناميكية.  

 م المعلومات الجغرافية.ُظ أدوات رسم الخرائط على شبكة اإلنترنت الخاصة بنُ  

 الحوسبة السحابية.  

 .أIHSNالمعيشية  الشبكة الدولية الستقصاءات األسر  مجموعة أدوات 

 ( يرجى التحديد) أخرى  

 22س
مكتب التعداد أدوات تفاعلية لرسم خرائط البيانات وجدولتها وتحليلها / هل يستخدم المكتب الوطني لإلحصاء

 وعرضها في رسوم بيانية أو أشكال مرئية أخرى في نشر بيانات التعداد؟

 ال 22ج

 23س

مكتب اإلحصاء تطبيقات تكنولوجيا متنقلة ووسائل التواصل االجتماعي  / هل يستخدم المكتب الوطني لإلحصاء
 في الوصول إلى المستخدمين؟  (تويتر، فيسبوك، الرسائل النّصية القصيرة، إلخ )الجديدة 

 ال نعم
 صف التقنيات ووسائل التواصل االجتماعي المستخدمة.   ،إذا كانت اإلجابة بنعم

 فيسبوك 
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 م المعلومات الجغرافية  ظ  : ن  الالجزء د

 24س
مكتب التعداد بنية تحتية لنظام المعلومات الجغرافية لجمع البيانات المرجعية  / هل لدى المكتب الوطني لإلحصاء

 الجغرافية وإدارتها وتحليلها ونشرها؟
 ال نعم

 25س
مزودة بموارد بشرية مدربة وبنية  )رسم خرائط  / مكتب التعداد وحدة جغرافية/ هل لدى المكتب الوطني لإلحصاء

 مكرسة إلدارة نظام المعلومات الجغرافية؟  (لتكنولوجيا المعلومات الالزمةتحتية 
 ال نعم

 : (كل ما هو قابل للتطبيق أختر )يستخدم فيها نظام المعلومات الجغرافية اذكر أنشطة التعداد التي  26س

 . (العدّ مرحلة ما قبل )رسم خرائط التعداد في المراحل األولية من عملية التعداد / رسم الخرائط 

 . (العدّ مرحلة )جمع بيانات التعداد  

 . (العدّ مرحلة ما بعد )تحليل بيانات التعداد الجغرافية المرجعية ونشرها   

 27س

 مكتب التعداد بنشر البيانات الجغرافية المرجعية؟ / قوم المكتب الوطني لإلحصاءهل ي 
 ال نعم

 باإليجاب، فما هو أصغر مستوى جغرافي يتم فيه نشر البيانات الجغرافية المرجعية؟ إذا كانت اإلجابة 
 .( المحافظة)أصغر مستوى يتم نشره 

 الجزء هاء: استراتيجية النشر واألرشفة  

 28س
 مكتب التعداد خطة أو استراتيجية مكتوبة لنشر بيانات التعداد؟ / هل وضع المكتب الوطني لإلحصاء

 ال نعم

 29س
  قائمة شاملة بنواتج التعداد مع الجدول الزمني)للنشر   مكتب التعداد جدوال  / هل وضع المكتب الوطني لإلحصاء

 ؟ (المصاحب لها

 ال نعم

 30س
 الئحة ألرشفة البيانات الجزئية للتعداد السكاني؟ / بلدك قانونا  ملك ي هل  

 ال نعم

 الجزء واو: سرية البيانات وحجب هويتها

 31س
 سرية البيانات الجزئية للتعداد السكاني؟ لضمان  (بنودا  )  هل يتضمن القانون اإلحصائي لبلدكم بندا  

 ال نعم

 31ج

 : (البنود )، يرجى وصف البند  نعمإذا كانت اإلجابة 

ل بعدم نشر المعامالت والبيانات التي تتعلق بشخص معني أو شركة معنية المعدّ  1972لسنة  21القانون رقم 
 . بالخصوصية بعد موافقته الخطية

 صف اإلجراءات التي تم تنفيذها أو التخطيط لتنفيذها لحجب هوية البيانات الجزئية للتعداد السكاني: 

 البيانات عند استخدامها ألغراض البحث العلمي والنشر. معلومات شخصية من قواعد 
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 الجزء زاي: البيانات الوصفية والوثائق 

 32س
  ( معلومات عن بيانات التعداد وأساليب التعداد)مكتب التعداد بيانات وصفية / هل يوفر مكتب اإلحصاءات الوطني 

 مع منتجات التعداد؟ 
 ال نعم

 32ج

 . (اختر كل ما هو قابل للتطبيق)فما هي أنواع البيانات الوصفية المقدمة؟  ،إذا كانت اإلجابة نعم
 . (منهجية التعداد)مصدر البيانات  
 . المتغيرات والتعاريف 
 . هيكل وتنسيق مجموعة البيانات 
 . مات وتصنيفات الترميزتعلي  
 . إجراءات معالجة البيانات 
 . تقييم جودة البيانات 
 . بتدابير السرية والحماية 
 . منهجية أخذ العينات والترجيح 
د) غيرها    ________________________________________________________________.  ( حد 

 الجزء حاء: التحديات 

 بيانات التعداد؟ مكتب التعداد في نشر / ما هي التحديات الرئيسية التي يواجهها المكتب الوطني لإلحصاء 33س

 33ج
نقص القدرات المالية والفّنية الستخدام البرمجيات والتطبيقات الحديثة في النشر، مما يجعلنا نعتمد على أساليب 

 النشر الورقية. 

 .IHSN: International Household Survey Network أ. مالحظة:

من البيانات   ( مثل اسم الشخص والعنوان وما إلى ذلك)فات الفردية جميع المعر  يشير حجب هوية البيانات إلى إجراءات إزالة وتعديل  ب. 

 . الجزئية الرقمية للتعداد السكاني
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 األجهزة والبرامج الموجودة  . 3المرفق 
 حصاءفي الجهاز المركزي لإل

 ة الكمي البرمجيات  ة الكمي ة جهز األ البند 

 Arc GIS Enterprise Advance 10,8 1 80 حاسوب مكتبي  1

 Arc GIS 10.8 80معيار سطح المكتب  20 مول حمحاسوب  2

 Arc GIS 10.8 20معيار سطح المكتب  A0 2الراسمة  3

 Arc GIS Image Server 10.8 1 ⧵ ( لم يتم توفيرها بعد) A0الماسحة الضوئية  4

 ⧵ ( لم يتم توفيره بعد) A3-A4 2 SQL Server Enterpriseالماسحة الضوئية  5

 Microsoft Office 2019 100 2 طابعة 6

 Microsoft Power BI 5 6 مخّدم  7

 Adobe InDesign 5 1 واسطة لحفظ البيانات  8

   UPS 1 إمداد الكهرباء غير المنقطع 9

   1 رف  10

11 KVM  1 كمية الرفوف   

   1 المفتاح األساسي  12
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منهجيات المعلومات   ،من البلدان النامية الكثيربما في ذلك في ، الوطنية  ئيةاإلحصا المكاتباعتمدت 
الكفاءة  يحسنان االعتماد والتطبيق المناسبين لهذه التقنياتمنها أن  ، إدراكاً وتقنياتهاالجغرافية المكانية 

ما يحسن بالتالي الجودة   ،في عملية تعداد السكان والمساكن والمعالجة والنشر العدّ وفي مراحل التحضير 
  رسمل المكانية م المعلومات الجغرافيةُظ نُ  تستخدم تقريباً  وأصبحت المكاتب جميعها. اإلجمالية للعملية

اإلحصاء الجغرافي وتقديم مجموعة  نتائج نشر، فضالً عن قواعد بيانات وصيانتهانشاء إوخرائط رقمية 
واألنشطة  عمليات التعداد تدعممكانية الجغرافية ال للمعلوماتبنية تحتية  وإنشاءدمات. واسعة من الخ

 الوطنية وامكانية الوصول إليهاتوافر المعلومات  ويحسنتبادل البيانات  يسهلاإلحصائية هو عامل تمكين 
 التنمية المستدامة. تحقيق لدعم صنع القرار القائم على األدلة و

ي العراق تقنيات المعلومات الجغرافية ف  حصاء وتكنولوجيا المعلوماتركزي لإل الجهاز الم ويستخدم
لتوصيات   اً وتنفيذها وفق هذه التقنيات في اعتماد ، والمضي قدماً تعداد المستقبليالالمكانية المبتكرة لدعم 

اللجنة االقتصادية  في هذا السياق، أصدرتبكل بلد. و الوطنية الخاصة الظروفاألمم المتحدة، مع مراعاة 
التقرير التقييمي الذي يحدد نطاق وثغرات البنية   إجراء هذاب تكليفاً  )اإلسكوا(واالجتماعية لغربي آسيا 

مبادئ توجيهية حول   فضالً عن تقديمفي العراق، حصائي المكتب اإلالتحتية الجغرافية المكانية داخل 
الموارد والقدرات لضمان تنفيذها د، وتحديد التعداتقنيات في كل مرحلة من مراحل هذه الكيفية استخدام 

 ومراقبتها. 
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