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 شكر وتقد�ر 

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

من د. إسماعيل لبد بتنسيق من  واإلحصاء في قطر
ّ      موج ه إلى  إلسكوا والشكرا في  اإلحصاءشعبة  السيدة    

في ورشة العمل  واشارك الذينزينه سنو والخبراء 

اإلقليمية حول استخدام بيانات التعداد ألغراض 
التخطيط للتنمية والبحث العلمي في البلدان العربية، 

أكتوبر  / تشرين األول 3-1في الرباط، التي انعقدت 
دعمهم ومالحظاتهم القيمة التي أغنت  على  ،2010

هذه الورقة. 
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 موجـز 

لقي هذه الورقة الضوء على أهمية بيانات ومخرجات  ُ ت  
التواصل بها   ، كما على أهميةتعداد السكان والمساكن

مع مستخدمي البيانات والعاملين في التخطيط  
للتنمية الوطنية وفي رصد ومراقبة تنفيذ أهداف  

على  كذلك تؤكد و. 2030  لعام خطة التنمية المستدامة
القيمة الكبيرة لهذه البيانات في االستخدامات 

المتعلقة بتوزيع السكان وخصائصهم   ةالعديد 
ضرورة  دارية، وعلى الديمغرافية والجغرافية واإل

يدي أتوفيرها وتعزير التواصل بها ووضعها بين 
ّ المستخدمين بأشكال سهلة وميس   ومن الواضح أن   رة.                           

مجرد كتابة  ليس التواصل باستخدام بيانات التعداد 
جابة على أسئلة وطلبات  اإل بيانات صحفية أو 

أخذ  ي                 ً    مفهوم جديد نسبيا  لم والواقع أنه  لمستخدمين، ا
ة العربية، منطقالبه معظم األجهزة اإلحصائية في 

ّ رك  فهذه ما زالت ت ز جهودها ومواردها على نشر بيانات    
 التعداد بطرق تقليدية غير إبداعية. 

وظيفة اعتبار  على ضرورة        ً أيضا  تؤكد هذه الورقة 
ال يتجزأ من عملية اإلنتاج   ً ا  جزء   "االتصال " 

لى إ    ً ا  الوصول استباقي وضرورة    اإلحصائي 

المستخدمين المحترفين والمدرسين والطلبة 
استخدام أن  على  بالطبع  والمواطنين، مع التأكيد  

البيانات وتحليلها جزء من وظيفة اإلحصاءات 
تتطرق الورقة إلى أدوات التواصل و  . الرسمية

وفئات ومجموعات مستخدمي البيانات،   ، المختلفة 
وأهمية استخدام وسائل   وشبكات التواصل الرقمي، 

اإلعالم في إيصال بيانات التعداد لمن يحتاجها، 
البيانية  الرسوم  وتؤكد على أهمية استخدام 

التصويرية في إيصال بيانات التعداد للمستخدمين 
على اختالف فئاتهم. وتخلص الورقة إلى توصية 

ضرورة تطوير استراتيجية اتصال تهدف هي هامة 
إلى فهم احتياجات مستخدمي البيانات من 

جات التي تحاكي جوانب التنمية الوطنية المنت 
والدولية ومراقبة ورصد تنفيذ األهداف وضرورة 

ثنائية األبعاد  بحيث تكون  ستراتيجية  هذه اال إعداد  
 إدماج المستخدمين في مجتمع اإلحصائيين.ب 

البيانات،  وكلمات مفتاحية: التواصل، مستخدم
، الرسوم البيانية التصويرية، شبكات التواصل

. استراتيجية التواصل 
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 1�يانات تعداد السكان والمساكن قيمة  . 1

بيانات تعدادات  ل أنعلى البيانات  وجمع مستخدم ُ ي  
التخطيط للتنمية  فيكبيرة  قيمة  والمساكن السكان 

لدى الباحثين      ً أيضا  ال جدال فيه ما  هذاو المستدامة،
ومتخذي  راسمي السياساتفي العلوم االجتماعية و

 ضرورية لقياس البيانات  هذه أن كما  القرارات،
 التنمية المستدامة خطة  أهدافالتقدم نحو تحقيق 

لتي اعتمدها المجتمع الدولي في ا 2030 لعام
هي التعداد بيانات أن والواقع   .2015سبتمبر / أيلول

ّ تمك  ، فهي اإلحصائيةمنتجات الأفضل  ن من الوقوف     
    ً وفقا   صائصهمعلى حجم السكان وتكوينهم وخ

المعيشية   األسروسمات بتركيب للمتغيرات المتعلقة 
  والعمل هتومستويا التعليميصيل ح تلمن مثل ا
،  السكنوال سيما خصائص  االقتصادي،والنشاط 

وعلى  . ً ا  ومكاني  ً ا  جغرافي السكان توزيعباإلضافة إلى  
يوفرها يمكن أن ائد الكبير ة التي والرغم من الف

لم  نتائجه  العديد من الدراسات أنشير ي  التعداد،
ً استغالال   ستغل ُ ت     هبياناتوأن  العربيةفي المنطقة    ً يا  كاف       

ً ل تحليال    ّ حل     ُ ال ت    .   ً ا  معمق        

م التعداد في بناء إطار يسه  اإلحصائي، وعلى الصعيد  
األسرية سوح  م ال في سحب عينات  ستخدم  ُ ي    معاينة 

دخل   ح محددة كمس  المتعلقة بمواضيع   المعيشية 
وإنفاق األسر ومسح القوى العاملة والمسح 

من وأشمل  دق  األطر أ وهذه    . الديمغرافي والصحي
التي األقمار الصناعية   على صور البدائل التي تعتمد  

ّ توظ   ذلك ك   . يةالمساح العينات  ف في عمليات سحب    
ستخدم مخرجات التعداد في إجراء الدراسات  ُ ت  

عمليات الرصد االستقصائية لألسر المعيشية وفي  
رفع مستوى المعرفة في  وال سيما  ،  والتقييم 

القطاع الخاص أعمال  مساعدة  و  اإلحصائية 
واألوساط األكاديمية ومراكز البحوث والمنظمات 

  . غير الحكومية 

ً                         ونظرا  للقيمة العالية لبيانات التعداد في التخطيط      
التواصل بها مع مستخدمي البيانات ينبغي   للتنمية،

ائل الرقمية والتقنية بكافة الوسوأصحاب المصلحة 
البيانات  تعداد زيادة قيمة الويمكن لخبراء  المتاحة.

مين                        ِ وضعها في متناول المستخد  ب هاننتجويالتي 
  شراكاتعن طريق إقامة و ةمبسطوبأشكال متعددة 

مع  ،الفنية والمادية والتنظيميةاألشكال، متعددة 
في الجامعات ومراكز البحوث  مستخدمي البيانات 

  الخاص.والقطاع  رات واألجهزة الحكومية اوالوز

 

  

 
1 Ian cope, 2021 Census Director, England and Wales. Office of National Statistics the Value of Census Statistics . 
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 مفهوم التواصل . 2

ليس التواصل باستخدام بيانات التعداد مجرد كتابة 
بيانات صحفية أو اإلجابة على أسئلة وطلبات  

                            ً          والواقع أنه مفهوم جديد نسبيا  لم يأخذ   ،المستخدمين
به معظم األجهزة اإلحصائية في المنطقة العربية، 

ّ فهذه ما زالت ترك   ز جهودها ومواردها على نشر بيانات                  
  يضرورومن ال التعداد بطرق تقليدية غير إبداعية.

ال يتجزأ من عملية   ً ا  جزء  "االتصال"وظيفة اعتبار 
إلى   ً ا  باقيالوصول استو  اإلنتاج اإلحصائي

والمدرسين والطلبة مين المحترفين        ِ المستخد  
استخدام أن على بالطبع والمواطنين، مع التأكيد 

من     ً ا  جزء اكونيينبغي أن البيانات وتحليلها 
 . ات الرسميةاستراتيجية اإلحصاء

                               ً التواصل ببيانات التعداد رصيدا  يمثل  هكذا
االستقالل الوظيفي  كما أنه يدعم  ،          ً استراتيجيا  

  أساسيالتزام االستقالل و اإلحصائية،ألجهزة ل
يسهم في تحقيق أهداف الشفافية والمساءلة  وإلزامي

مستخدمي البيانات على الصعيدين الوطني  تجاه 
استراتيجية اتصال  يسهم غياب  ،. وبالمقابلوالدولي

األجهزة في فقدان سمعة   ً ا  كبير       ً إسهاما  استباقية 
   ،ومنها مخرجات التعداد ،تجاتهااإلحصائية ومن

   .بهاوالثقة 

على  مع مستخدمي بيانات التعداد عتمد التواصل يو
  يلي:ما 

      ً وفقا  مستخدمي بيانات التعداد فهم احتياجات  •
 .وتصنيفاتهاالمتعددة  لمتغيرات ل

 
2 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2018/16_E_Agenda_Item_12.pdf. 

 السياساتوواضعي  المجتمعاتوعي  رفع سوية •
خطط  البيانات التعداد في استخدام  همية أل
 .تحليالتالو

بغية   يةالتواصل استباقعملية العمل على أن تكون  •
 .التعداد مديروليها إيسعى  األهداف التيتعزيز 

  للنتائج البياني ريتحديث االتصاالت والتصو •
 .للبيانات ةالتفاعليوتطوير العروض 

 . الوصول إلى بيانات التعداد واستخدامهاتعزيز  •
تطبيقات  باستخدام تطوير المنتجات اإلحصائية  •

يعات الجغرافية زالتكامل بين البيانات والتو
   والمكانية.

 :2وتشمل عملية التواصل ما يلي

تصميم رسائل التواصل وتأطيرها لتناسب   •
 . جمهور مستخدمي البياناتمن  محددةمجموعات 

تصميم األدوات والقنوات التي تناسب احتياجات   •
 . ف     َ مستهد  الجمهور ال

إعداد مبادرات تهدف إلى إشراك الجمهور  •
مخرجات التعداد التي  في الوصول إلى ف        َ المستهد  

 . تنال اهتمامه
متنوعة تهدف إلى التوعية بأهمية برامج إعداد  •

 . هومخرجات التعدادبيانات 
مستخدمي البيانات بصورة منتظمة عن استشارة  •

التواصل   منها وسائلوتفاعلية، تطبيقات طريق 
 .االجتماعي

في مجتمع  االتصال  نتائج عمليةقياس  •
   .المستخدمين

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2018/16_E_Agenda_Item_12.pdf
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بالضرورة أن  نشر بيانات التعداد مجرد ال يعني و
تطوير  لدورة حياة     ً فقا  وفذلك  .نجز     � قد ا  لتواصل ا

إحصائية  جداول نشر عن  منفصل ات اإلحصائي
م                      ِ لكترونية تمكن المستخد  إأو تطبيقات       ً مسبقا  محددة 

                                       ً الوصول إلى المتغيرات التي يريدها وفقا  من 

نشر ، وإن كان محددةلتوزيعات جغرافية ومكانية 
ينص المبدأ األول كما   ، أولية أساسيةالبيانات مرحلة 

من المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة  
   .عن األمم المتحدة
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  اتاإلحصائيتطو�ر دورة حياة  . 3

محددة يمكن إيجازها  حياة لعملية اإلحصائية دورة ل
 يلي:ما ب

تحديد طلبات المستخدمين للحصول على  •
 .معلومات عن ظاهرة معينة

 . المختارةالتحقق من توفر البيانات عن الظاهرة  •
إحصائية  إجراء تحليل تكلفة وفوائد جمع بيانات  •

 . جديدة

   .إعداد مشاريع القوانين •
بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وقواعد   •

 .البيانات واالختبارات
  .واالختبارالتنفيذ  •
 . الجودةالقيام بضمان  •
 . والتعريفيةنشر البيانات اإلحصائية  •
 . التواصل بالبيانات اإلحصائية  •
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 أدوات التواصل مع مستخدمي �يانات التعداد . 4

التي نستخدمها عند  هناك العديد من أدوات التواصل 
 أهمها: التعداد، التواصل ببيانات

ردود الفعل التي ترد من مستخدمي البيانات عن  •
 . متعددةطريق وسائل 

الشكاوى التي ترد عن الفجوات أو االحتياجات  •
 . المتوفرةغير 

إلى   الزائريند اعدألمقاييس الويب المتقدمة  •
 .مواقع بيانات التعداد

 ،مين       ِ المستخد   أفكارللوقوف على ردود التشاور  •

 . نمي      ِ مستخد  الرضا مدى مسوح  •
 . والمنتدياتورش العمل والمؤتمرات  •
 .االجتماعات العلمية المتعلقة بموضوعات محددة •
 .الطلبات الدورية •
 . المحددةطلبات ال •
وسائل في كتب عن نتائج التعداد     ُ ما ي   رصد •

 . اإلعالم
التي تمكن من الوقوف  وسائل التواصل االجتماعي  •

 مخرجات.الوبيانات ال معتفاعالت ال على
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 مستخدمي �يانات التعدادفئات  . 5

 يمكن تصنيف فئات مستخدمي بيانات التعداد  
  :ما يليك

مجاالت  بالمستخدمون الذ�ن لد�هم اهتمام  
ً ال  مث كالصحة   ،محددة   

 .القرارصناع  •
 .العامةالسياسة  في مجالالعاملون  •
 . بالتسويقالمتعلقة  الجدوىالعاملون في دراسات  •
ن في مجال  ي         ِ ، كالعامل  خبراء في مجال معينال •

ً مثال  العقارات     . 
 .الخاصةالشركات  •
 . المنظمات غير الحكومية والجمعيات •

المستخدمون الذ�ن لد�هم مصلحة في إعادة   
 ال�يانات  استخدام

 . األخرىمنتجو اإلحصاءات الرسمية  •
خدمات   توفرالخاصة أو الحكومية التي  األجهزة •

 .المعلوماتمنتجات  أو
ي  منشئك ،اآلخرونمزودو خدمات المعلومات  •

ً ال  ، مثالتطبيقات  . 

بالبحوث   نو ال�يانات المهتم  ومستخدم  
 واالبتكار 

مثل  ك(ن يباحثالن وي كاديميمن األالمجتمع العلمي  •
يوفر بيانات  الذي  ،IPUMS جامعة مينيسوتامركز 
ح من أنحاء العالم متكاملة عبر  وومس اتتعداد

 .)الزمان والمكان
القطاع وباحثون في الحكومة  المستشارون وال •

 . الخاص

 ذوو المصلحة العامة   المستخدمون 

 . نونالمواط •
 . نووسائل اإلعالم والصحفي  •
 .الطالب والمعلمين •

  محدد،بأمر الذ�ن لد�هم اهتمام   المستخدمون 
  التنمية المستدامة  خطة شرات أهداف مؤمثل  
 2030 لعام

وأطر  الدولية،السياسات العاملون في مجال  •
 .والمتابعة الرصد

المتحدة  األممكيانات كالمنظمات الدولية  •
وصندوق  الدولينك بوال المتخصصة هاومنظمات

 .اإلقليميةوالمنظمات الدولي النقد 
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 ل الرقمي صشبكات التوا  . 6

كما يشير    الستفادة منها،لمعنيين ببيانات التعداد وتحليلها الالرقمي التي يمكن من شبكات التواصل  هناك العديد
   التالي:الجدول 

 شبكات التواصل الرقمي 

 خدمات الترجمة اآللية اإللكترونية       ً خصيصا    ةعد الم  اإل�ترنتمواقع  

قواعد ال�يانات التفاعلية التي توفر خدمة البحث عن   يوتيوب عن التعداد  الوثائقية وقنوات ال فالم األو  فيد�وال منتجات 
 المعلومات  

تط�يقات على األجهزة اللوحية والهوا�ف الذكية واألجهزة  
 المحمولة 

تبادل اإللكتروني  لل) APIبرمجة التط�يقات (ات واجه
 ل�يانات  ل

 ندوات عبر اإل�ترنت ال أيقونات التصور 

 الب��د اإللكتروني المباشر  معلوماتلا  الديناميكي ورسومالتصور 

   على اإل�ترنت  الروابط المختلفة  األلعاب اإللكترونية والرسوم المتحركة 

  



8 

 شبكات التواصل االجتماعي  . 7

 :هذه الشبكات همأو، في التواصل المعروفة االجتماعييمكن استخدام شبكات التواصل 

 

  2.45بحوالي  2019سبتمبر أيلول/ر عدد المستخدمين في   ّ د   ُ ق   فيسبوك 
 مليار  

 

   مليار 1.9بحوالي  2019في عام    ُ ّ                 ق د ر عدد المستخدمين �وتيوب 

 

   مليار 1.5بحوالي  2019عام   في  ُ ّ                 ق د ر عدد المستخدمين ب اوا�س 

 

   ملياربحوالي  2018  في عام  ُ ّ                 ق د ر عدد المستخدمين إنستغرام

 

  ً ا  مليون  335 ُ ّ                         ق د ر عدد المستخدمين بحوالي   تويتر 

 

    ً ا  مليون 660بحوالي  2019عام  في  ُ ّ                 ق د ر عدد المستخدمين  دإن لنك

 

بحوالي   2019عام من  ُ ّ                               ق د ر عدد المستخدمين في الربع األول  بنترست
    ً ا  مليون 291

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://pluspng.com/png-facebook-logo-3538.html&psig=AOvVaw12pDPCE5db2T-vV6SKfglq&ust=1568364226460221
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 استخدام وسائل اإلعالم   . 8

تسهم  يمكن أن هناك العديد من وسائل اإلعالم التي 
  ها:في التواصل مع مجتمع مستخدمي البيانات، ومن

 وسائل التواصل التقليدية  

 .المنشورات الورقيةوالكتيبات  •
 . ورش العمل والمؤتمرات والندوات •
 .المجالت والنشرات اإلخبارية •
 . لنشرات والمؤتمرات الصحفيةا •
 .الملصقات بأنواعها •
 .تلفزيونية والبرامج اإلذاعيةالالمقابالت  •

 وسائل التواصل الحديثة   

د المؤتمرات قع         ُ يمكن أن ت   :المؤتمرات الصحفية •
كمثل   ،عرض نتائج التعداد ل ماظتناالصحفية ب

دون التطرق إلى   ،حجم السكان وخصائصهم
في  منهجية الوصول إلى البيانات. ومن الضروري 

،  إعداد نقاط محددة تلخص النتائج المؤتمراتهذه 
ية واجتناب يوماللغة الاستخدام ويفضل 

  وفياستخدام المصطلحات الفنية المتخصصة. 
من الضروري   ،فوريةالترجمة الحال استخدام 

مضمون، الفيما يتعلق ب. واستخدام لغة بسيطة
مادة  كونتالهامة ليفضل استخدام البيانات 

مكن استخدام وعرض  يالحوار مع الصحفيين و

 
3 https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/catalogue/11-627-M . 

يهم.  عل توزع صور ورسوم بيانية توضيحية 
وسائل التواصل على وقائع العرض ويجدر 

ً ، مثال  فيسبوككال ،االجتماعي      . 
  :Infographics3 التصويريةالرسوم البيانية  •

الرسوم البيانية التصويرية في استخدام أصبح 
ومنها تعداد السكان   ،مجاالت اإلحصاءات الرسمية

سنوات الخمس ال          ً     أكثر شيوعا  خالل  ،والمساكن
على مواقع الويب هذه الرسوم  ضعر ُ ت  و .الماضية

التواصل  توزع بواسطة قنوات المدونات وفي و
في وسائل  ها ماستخدإلى ا باإلضافةاالجتماعي، 

واألطالس الجغرافية والمواد  اإلعالم المرئية
تساعد  هي التعليمية في المدارس والجامعات. و

          ً  تعداد وفقا   الإبراز محتوى بيانات ومعلومات على 
للمتغيرات السكانية واالجتماعية والجغرافية  

،            ً جذابة بصريا  ألنها      ً نظرا  ، المتعددة والمكانية
فهم يهم سهل عل ، كما يمين      ِ لمستخد  تجذب أنظار اف

ّ    مك ن ات أنها بسرعة. واألهم  اها  محتو مين       ِ لمستخد    
ّ  تيسر تذك ر مع المحتوى بطريقة من التفاعل          
 المعلومات.  

عدد من الدراسات أن األشخاص يحتفظون    ّ  بي ن وقد 
 ن                          ً                   بالمعلومات المقدمة بصريا  فترة أطول بكثير م 

  المقروءة، ما يجعل بالمعلوماتفترة احتفاظهم 
 مة  اأداة تواصل ه الرسوم البيانية التصويرية

 لمقدمي العروض.  

https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/catalogue/11-627-M
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أشكال بويمكن إعداد الرسوم البيانية التصويرية 
 :4ثالثة

 Staticالرسوم البيانية التصويرية الثابتة  •

Infographics5:  النوع األكثر شيوعا  هذا هو ً                   
وهناك العديد  كلفة إعداد، واألقل              ً واألسهل تصميما  

  همن المصممين والرسامين القادرين على إنتاج
ليس سوى  ا النوع من الرسوم هذ. وبما أن بسهولة
  ويتيسر توزيعها هاسهل إعادة استخداميصور، 

نشرها على مواقع الويب والشبكات االجتماعية  و
ذلك  ك .بمكان استضافتهاربطها دون الحاجة إلى 

يمكن بسهولة استخدام أجزاء من الرسم  
أو في مواد أخرى،  على انفراد التوضيحي 

العروض التقديمية أو الكتيبات أو الرسوم ك
  .المتحركة

الرسوم البيانية التصويرية التفاعلية  •
Interactive Infographics6 :   هذا النوع من

عن نوعي الرسوم   ميز تت م وسيلة رائعة و الرس 
تتيح التفاعل ن بأنها   ْ ي      َ اآلخر  ية  البيانية التصوير 

مع المشاهدين، ما يجعلهم مفتونين بها فترات 
ما قد يتطلب برمجة عالية الدقة، هو  أطول. و 
لدى تصميم أكثر كلفة، ومن الضروري  يجعل ال 

أجهزة مع توافق  العتبار  األخذ باال التصميم 

من الصعب طباعة مع أن  . و المستهدفة   العرض 
الرسوم أو إعادة استخدامه، لكنه ا النوع من هذ 

ّ   يمك ن  ألنه    ، عالية و قيمة  ذ  من مقادير أكبر  عرض     
للمستخدم ييسر  البيانات والمعلومات و 

إلى استكشاف البيانات بمفرده دون الحاجة  
كإضافة   ، لتحديث ا يمتاز بقابلية  ، كما أنه  مساعدة 

 ، حديثة على بيانات تعداد سابق نقاط مالحظة 
الوقوف على تطور الظاهرة من  لمشاهد  فيتمكن ا 
                                  ً كظاهرة الهجرة أو تركيب السكان وفقا  المعنية،  

ً ، مثال  للعمر والجنس       . 
 الرسوم البيانية التصويرية المتحركة  •

Motion Infographics7 :   م و الرسهذا النوع من 
 أداة للتواصل جذابة ومليئة وغنية بالمحفزات 

وقت العرض. شاهد طوال            ُ انتباه الم  تستحوذ على  
 بسرعة   ها تطورويتيح عرض المعلومات  هو  و 

رسوم ب لشرح موضوع معقد  مواتية  وفر بيئة وي 
� توضيحية متحركة مدع   بشكل و  بنص حركي  ة م                   

الصور   ويمزج هذ النوع من الرسوم ممتع.  
مضمون ال والرسائل المتحركة التي تركز على  

كله  وهذا  .  شاهد   ُ لم  على التواصل الجاذب ل و 
معدات لتصوير و خصصة  مهارة مت يتطلب  

 أعلى  عداد  اإلكلفة  ما يجعل   ت الفيديوها 
  ين. السابق مما في حالة النوعين 

  

 
4 https://modicum.agency/blog/infographics-three-formats-for-communicating-information/. 

5 https://www.stats.govt.nz/infographics/ . 

6 https://www.snapapp.com/blog/75-interactive-infographic-examples-inspire-your-content-team/ . 

7 https://killervisualstrategies.com/motion-graphics . 

https://modicum.agency/blog/infographics-three-formats-for-communicating-information/
https://www.stats.govt.nz/infographics/
https://www.snapapp.com/blog/75-interactive-infographic-examples-inspire-your-content-team/
https://killervisualstrategies.com/motion-graphics
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 مهارات االتصال . 9

 : مثل من اتصال مهارات الفعال التواصلتطلب ي

وذلك بدوره يقتضي  إقامة العالقات اإلعالمية  •
رصد وتحليل مضمون وسائل اإلعالم وإعداد 

 .البيانات والمؤتمرات الصحفية 
 .التصميم الرقمي وتصوير البيانات •
كتابة المحتوى بأشكال متنوعة للمواقع  •

اإللكترونية وتحليل البيانات وكتابة التقارير  
 . إعداد المدوناتو

  ةلتواصل وتحديد الرؤيإعداد استراتيجية ا •
 . واألهداف والخطة التنفيذية والتقييم والرصد

 اقع على اإلنترنت وتحديث محتوياتهاموالإدارة  •
 . مانتظاب

بما في ذلك استخدام أدوات التواصل االجتماعي،  •
إعداد خطة عمل والتسويق الرقمي واإلعالنات 

وإعداد محركات البحث والتفاعل مع 
 . مين       ِ المستخد  

، بما في  مستخدمي البياناتمع رتباطات االتعزيز  •
الشراكات مع األجهزة وبناء العالقات ذلك 

الحكومية والمنظمات الدولية ومراكز البحوث 
 . ومجموعات العمل

 العمل. ط رصد تنفيذ خط •
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 أخالقيات التواصل بال�يانات . 10

أخالقيات   تطلب التواصل باستخدام بيانات التعدادي
 ومنها:، االلتزام بهايتعين 

ً   تحليل بيانات التعداد نظرا   إلى جاهد السعي ال •                         
ألهميتها في احتساب العديد من المؤشرات  

 . المركبة والبسيطة
الحرص على تحديد مواعيد مسبقة لنشر النتائج   •

 . والتواصل بها
ب التحليلية استخدام التطبيقات واألسالي •

والتقنيات المتقدمة في تحليل البيانات لضمان 
 . الوصول إلى تحليالت صحيحة

 . التواصل االستمرار في تطوير منهجية •
كفاءة الضمان تطبيق الخبرة اإلحصائية و •

 . يةالموضوع 
 .م الطرق المناسبة لعرض البياناتااستخد •
 . االنضمام إلى مجتمع البحوث •
 .  ً ا  صحيح     ً فهما  اليب فهم النظرية والبيانات واألس •
حقوق  احترام مساهمات اآلخرين والحفاظ على  •

 .الملكية الفكرية
 .كشف وحل التضارب في البيانات •
التعامل اإليجابي مع  لنظراء ولتقديم الدعم  •

 . ات األقران مراجع
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 تطو�ر استرا�يجية ا�صال تتمحور  . 11
 م             ِ حول المستخد  

الدرجة األولى إلى في  تهدف استراتيجية التواصل  
فهم احتياجات مستخدمي البيانات من منتجات 

جوانب التنمية الوطنية والدولية لقي الضوء على  ُ ت  
ن أن تكو وهذا يتطلب  . رصد تنفيذ أهدافها ت تبع و  َ وت  

مين في مجتمع              ِ إدماج المستخد  ب ثنائية األبعاد 
ستراتيجية بأنها االاإلحصائيين. ويمكن وصف 

الحالة إلى  اآلن الحالة  لالنتقال من  خارطة طريق  
قه ي حق يراد تما  تحدد   بعبارة أخرىي أنها ، أالمرجوة 

 ت والسبيل إلى إنجازه. وإذا كان  في المستقبل 
وتبين    ً ا  جيدة  وجهال تحدد  التواصل أن استراتيجية 

إلى النجاح. تها على الطريق  تهيئ التي يتعين الظروف 
للتخطيط   يةمنهج فإنها ينبغي أن تعتمد 

وضع خطة تنفيذية واقعية ل االستراتيجي صحيحة  
 على: ، وأن تقوم  قابلة للتنفيذ 

استخدام الذكاء االصطناعي في استخراج   •
 .البيانات

                         ً         استخدام وسائل مصممة مسبقا  للتواصل  •
 .البياناتب

 .استخدام كافة مفاهيم التواصل •
 . استخدام وسائل متعددة للتواصل •
 .تطبيق المعرفة اإلحصائية في عرض البيانات •

 

 
8 Victoria Person (2016) Writing a Communication Strategy. University of Oxford. 

9 https://knowhow.ncvo.org.uk/campaigns/communications/communications-strategy . 

 8استرا�يجية التواصل كونات  م 

 ينبغي الستراتيجية التواصل أن تحدد: 

 .قابلة للقياس والتقييمواضحة أهداف تواصل  •
 . متاحةالتواصل المستخدمي البيانات وقنوات  •
 . خطة تنفيذية لها جدولها الزمني •
 . هاالتخفيف منوإجراءات مخاطر التواصل  •
 .توفر الموارد المادية والبشريةمدى  •

  9خطوات إعداد استرا�يجية التواصل  

غرض تحديد  من البديهي  بيان الغرض: •
تتوخى  واألهداف التي  استراتيجية االتصال

 . وليست هناك في هذا الصدد حاجة اقهي تحق
ذا البيان ال يعدو كونه  ، فهإلى التفصيل البالغ

 .  ً ا  وتذكير  ً ا  مرجع
في الجزء التمهيدي من  :تحديد الوضع الراهن •

من الضروري عرض ما  ،استراتيجية االتصاالت
والضعف وتحديد نقاط القوة  من تواصليجري 

ً    ما نجح وما لم ينجح جيدا .   يدتحده، أي في                        
  تحديد الوضع الراهن استخدامفي  ويمكن

 التالية:  األساليب
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o  تحليل نقاط القوة والضعف والفرص
باإلضافة إلى  يتضمن  :SWOTوالتهديدات 

 يةكيف ،في منظومة االتصال تحليل هذه النقاط
تحويل التهديدات إلى فرص وإمكانية التغلب 

   .اط القوةنقلضعف وتعزيز اعلى نقاط 
o السياسي واالقتصادي الواقع  تحليل

 :PESTوالتكنولوجي الثقافي -واالجتماعي
ً تحليال  يتضمن   ةواالقتصادي ةللعوامل السياسي      

التي   ةوالتكنولوجيالثقافية -ةواالجتماعي
سواء كانت  ل التواصل، اعمأيمكن أن تؤثر على 

 . سلبيةم إيجابية أ
o  ،والنظر فيما يمكن التعلم من الدروس المثلى

 .  هنفسالحقل في  ةمل اتعلمه من األجهزة الع
تحديد   األهداف التنظيمية وأهداف االتصال: •

الخطة التنظيمية والرؤية الشاملة للمؤسسة  
تنفيذها  إلى والغايات األساسية التي تسعى 

ها  استراتيجية االتصال في تحقيقإيضاح دور و
 .مؤسسةاألهداف العامة لل بأهداف التواصل وربط 

ين  ف             َ تحديد المستهد   تحديد أصحاب المصلحة: •
  .سياسيين وموظفي حكومة ومن جمهور عام 

كل لتقسيم األهداف إلى رسائل مناسبة  :الرسائل •
وربط هذه الرسائل   مين                   ِ فئة من فئات المستخد  

 . باألهداف التنظيمية الرئيسية
تحديد أنسب قنوات  طرق االتصال الرئيسية: •

، بما في ذلك مين       ِ المستخد  لتواصل مع فئات ا
إجراء تحليل داخلي للقنوات الموجودة لمعرفة  

ستخدام في توصيل رسائل اللمنها األفضل 
  .محددة إلى جماهير معينة

تحديد باالستناد إلى ما جرى من   :عملالخطة  •
ف وطرق االتصال الرئيسية،               َ لجمهور المستهد  ل

أنشطة االتصاالت الرئيسية بإعداد جدول 
والموارد المخصصة لتنفيذ  وازنة والم

مناسبات  مشاريع أو ، بما في ذلك أية االستراتيجية
 . مقررةأو منشورات محددة 

ستخدم في   ُ ست  األدوات التي  تعيين :تقييم النجاح •
 تحقيق األهداف. اإلنجازات ومدى تقييم 
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