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 شكر وتقد�ر 

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

ّ                   والشكر موج ه إلى السادة مروان   واإلحصاء في قطر.            
رئيس شعبة اإلحصاءات االجتماعية في   ، خواجا 

اإلحصائي في الشعبة، ولؤي   ،                  ّ   اإلسكوا، وإسماعيل لب د 
 ق األمم المتحدة للسكان صندوالمدير اإلقليمي ل   ،شبانه 

خبير ال والدكتور السيد عصام طه،    ،في البلدان العربية 
في صندوق األمم المتحدة للسكان في البلدان العربية، 

توفير الدعم الفني ب مساهمتهم في إثراء الدراسة  على  
مة                          � باإلضافة الى مناقشتهم القي    إعدادها،  واإلداري أثناء 

نشر مخرجات وآفاق استثمارها في    ا همضمون ل 
 التعدادات السكانية في المنطقة العربية.
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 موجـز 

ال شك في أن تعداد السكان والمساكن الذي تجريه 
 بلدان العالم مرة واحدة على األقل كل عشر سنوات 

ُ ال يكتمل إال بإتاحة البيانات التي ج   للمستخدمين  تمع                                 
في الوقت وتطلعاتهم بما يلبي الوطنيين والدوليين 

ومن الضروري نشر مخرجات التعداد  .المناسب
 اإللكترونيةالمنتجات في مقدمتها  ،بأشكال متعددة

توفير بيانات التعداد ، عدا عن أن على شبكة اإلنترنت
األهمية لرصد التقدم الذي تحرزه الدول في  بالغ 

التي   ،2030تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 
 . 2015سبتمبر / أيلول اعتمدها قادة العالم في 

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم 
وسائل المستجدة في نشر بيانات تعداد األساليب وال

السكان والمساكن، وتوضح نوعية المنتجات التي  
يحتاجها متخذو القرارات وصانعو السياسات،  

كالنتائج األولية والنهائية والتقارير المواضيعية 
ضافة إلى خرائط تظهر التكامل بين باإل ،والتحليلية

نية البيانات والتقسيمات الجغرافية والمكا أبعاد
ومنتجات جغرافية   اإلنترنتوتطبيقات دينامية على 

عديدة تعرض المؤشرات على الخرائط الجغرافية  
متكامل ومن خالل أطالس  على نحو والمكانية 

إلى  الدراسة  إحصائية متعددة األشكال. وتتطرق

ٌ دول  انتهجتها التي الفضلى  العديد من الممارسات       
ائج التعداد  وتستهدف كذلك توضيح أهمية نت، متقدمة

في التخطيط للتنمية الوطنية ولخطة التنمية 
ة هذه  ضافة إلى أهميباإل، 2030المستدامة لعام 

في توفير المؤشرات التي اعتمدتها اللجنة  النتائج 
اإلحصائية لألمم المتحدة في دورتها السابعة  

 . 2016مارس / واألربعين في آذار

ٌ دول  تها  عتمدالتي ا تبحث الدراسة أهم التجارب  و      
متقدمة فيما يتعلق بنشر منتجات تعداد السكان 

   ً ا  والمساكن، لالستفادة منها واعتمادها دروس 
تحديد              ً      الدراسة أيضا  على  مستفادة، وتساعد  

جولة المنتجات التي يمكن تقديمها للمستخدمين في 
ضرورة             ً الدراسة أيضا  . وتؤكد 2020لعام    تعدادات ال 

البلدان بتطوير استراتيجيات لنشر منتجات قيام  
التعداد قبل االنتهاء من عمليات جمع البيانات، كما  

على أهمية التشاور مع المستخدمين بغية تشدد  
تطلعاتهم وتطلعات متخذي تلبي توفير منتجات  

الجامعات ومنظمات   وأساتذة القرارات والباحثين  
إلى سلسلة من الدراسة وتخلص    . المجتمع المدني

نقلة كبيرة في مجال نشر إحداث توصيات من شانها  
 . ات منتجات التعداد 
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 مقدمة 

ومنها بيانات تعداد   ، الموثوقة البيانات السكانية 
للمستخدمين في الوقت   المتاحة   ، السكان والمساكن 

التخطيط ال غنى عنها في  و  ة ي المناسب ضرور 
 واالجتماعية   االقتصادية المستدامة بأبعادها    للتنمية 

التاسعة  تركيز الدورة  محور   ذلك   كان قد  و .  والبيئية
للجنة األمم المتحدة للسكان والتنمية، واألربعين  

 15  في مقر األمم المتحدة    انعقدت في التي  
أكدت أن البيانات والتي   ، 2016  أبريل / نيسان 

ونمو وتوزيع السكان   عن حجم والمعلومات الموثوقة  
وغ  فقط لص  ليس   ، األهمية  ة بالغ وخصائصهم  

خطة التنمية سياسات التنمية ودعم تنفيذ 
لتقييم التقدم     ً  أيضا   بل    ، 2030المستدامة لعام  

شدد ذلك ك .  المحرز نحو تحقيق األهداف المرجوة 
في في كلمته االفتتاحية    األمين العام لألمم المتحدة 

يشمل اإلحصاء األفراد  أن  ضرورة  على  هذه الدورة  
  . في صالح الجميعالتنمية أن تكون لضمان    هم كل

إلى إلقاء الضوء على األساليب  الدراسةتهدف هذه 
المستخدمة في نشر بيانات المستجدة والوسائل 

وغ في صتها أهمي على و تعداد السكان والمساكن
سيما   ال ،السياسات والتخطيط للتنمية المستدامة

الدراسة د تحدو. 2030خطة التنمية المستدامة لعام  
نات التعداد  نشر بيال الفاعلةكترونية لاإلاألساليب     ً أيضا  

الدروس المستفادة في هذا المجال على الصعيد  و
بيانات في هذه الأهم مجاالت استخدام و الدولي

إلى توصيات  الدراسةتخلص و .التخطيط للتنمية
تسهم في مساعدة البلدان أن من شأنها محددة 
استراتيجيات شاملة تتضمن  وغ على صالعربية 

مكن اتباعها لتقديم منتجات يالوسائل التي و األساليب
من التعداد تلبي حاجة المستخدمين الوطنيين  

القرارات في الوقت المناسب  اتخاذبغية  ،والدوليين
 .  2030خطة التنمية المستدامة لعام ل  ً ا  دعم

مبادئ وتوصيات " دليل األمم المتحدة أكد قد و
 أن التعداد   "3التنقيح  ،السكان والمساكنتعدادات 
ّ إال  ال يكتمل  ُ البيانات التي ج  تتاح بعد أن     ت مع               

هم اتجتياحايناسب  نسق فيالمحتملين ين عمل ت مسل ل
خدمي تتلبية احتياجات مس تعني ونتيجة لذلك،

ّ  يوف ر ال ينبغي لمنتج البيانات أن  هالبيانات أن منتجات    
أن يوفرها      ً أيضا  فحسب، بل خدمين البيانات للمست

  . ويمكنومتطلباتهمتتفق مع احتياجاتهم أنساق في 
جداول وتقارير المنتجات في  المعلومات فيإدراج 

غير جداول شكل في أو العام منشورة للتوزيع 
في قواعد  ينها خزتأو ، المحدودللتوزيع منشورة 

ً       قد م بناء  على ا ُ ت  بيانات        ّ   اإلنترنتعلى نشر  ُ ت  طلب أو ل  
.1ةتفاعليأو  ةثابتمنتجات شكل في 

 

 

 
1 UNSD (2015) Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, rev. 3, para. 3.267 . 
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  والمساكن أهمية �يانات تعداد السكان  . 1

   :فيما يلي والمساكنتعداد السكان أهمية تتلخص 

بيانات عن حجم السكان التعداد وفر ي •
القاعدة األساسية إلنتاج معظم   وفه ،وخصائصهم

  ،2030خطة التنمية المستدامة لعام مؤشرات 
التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة 

  .2015عام  في دورتها السابعة واألربعين
 المجتمع،بيانات شاملة عن أفراد التعداد وفر ي •

للبيانات المصنفة حسب    ً ا  مصدرشكل بذلك يف
يمي والعمل والنشاط  الجنس والمستوى التعل 

 وغير ،واإلعاقة والمنطقة الجغرافية االقتصادي
 توزيعات. منذلك 

  تأثير السكان على البيئة،بيانات عن التعداد  د  ّ زو  ي •
  الصحي واستهالكخاصة فيما يتعلق بالصرف 

تمدد الحضري واألراضي  ومصادر الطاقة وال المياه
ذلك  وغير ،إنتاج ثاني أكسيد الكربونالزراعية و

 .من تأثيرات على الموارد الطبيعية
التعدادات  التي توفرها بيانات التتكامل يمكن أن  •

الكلي   ينالسكان وخصائصهم على الصعيدعن 
من المسوح األسرية  البيانات مع والمحلي 

وفر أطر  يالتعداد  أنكما  ،اإلداريةوالسجالت 
وهنا  .األسريةالمعاينة الالزمة لتنفيذ المسوح 

عمليات  لالتعداد  بيانات أهمية إلى تجدر اإلشارة 
التنمية المستدامة مع استراتيجيات خطة مة ء موا

مكونات بين التعداد ي . كذلكالتنمية الوطنية
المستوطنات البشرية وتمددها وتوزيعاتها 

عن طريق الخصائص  بوسعه نكما أ، الجغرافية
 المكتظة تحديد التجمعاتالسكنية الهامشية 

 . الحرمان والفقر  بعض مستوياتتعيين ون بالسكا
ت العمرانية المخططا توجيهفي التعداد سهم ي •

كما   ،يضااستخدامات األروللمستوطنات البشرية 
  ،الزراعية والسكنية المساحاتالعالقة بين بين ي

مع بيانات التعدادات  ة بياناته مء اوملدى خاصة 
المنشآت   اتوالجغرافية وتعداد الزراعية

 .االقتصادية

  افيةديمغرأكدت الدول األعضاء من جديد أن توافر بيانات 
وسهلة المنال وحسنة التوقيت وموثوقة أمر   ،عالية الجودة

إلى تحقيق   تؤديسياسات وبرامج خطط ضروري لوضع 
جولة  ، وأكدت أهمية 2030برنامج عمل وخطة عام 

بذل جهود  ثت الحكومات على ح. و2020 لعامتعدادات ال
األحول المدنية  حصاءات إيل المدني وجالتس لتعزيز خاصة

ُ ظ    ُ ون   ضافة إلى القدرات الوطنية  إ،  م المعلومات الصحية 
 األسر المعيشية. استقصاءات الالزمة إلجراء 

األمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، تقرير عن أعمال  
  15- 11ة،  الدورة التاسعة واألربعين للجنة السكان والتنمي

 . 6، ص 2016أبريل  / نيسان
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شر �يانات تعداد السكان  ن استرا�يجية  . 2
   والمساكن 

، تعداد ال من نتائج  الفائدة  قصى من  األ قدر  ال تحقيق  ل 
تشتمل مخرجات   الة                     ّ إعداد استراتيجيات فع  يتعين  

إلى   هوتطبيقات متقدمة وتهدف إلى إيصال منتجات 
من و .                               ً            لمستخدمين بأشكال مختلفة، وفقا  الحتياجاتهم ا 

تطوير مجموعة واسعة من استراتيجيات نشر البديهي  
متطلبات تأمين  بغية    ، التعداد قبل بدء عمليات  بيانات  ال 

نشر ال " بمنهج     ً ا  أخذ   ، ومتخذي القرار المستخدمين  
 ذكية وسائل   استخدام و   ، " المستخدمحول    المتمحور 

المعلومات   بيانات باستخدام تكنولوجيا ال سهلة لنشر  
صميم مخرجات ت لدى  . والمتوفرة وسائل اإلعالم  و 

ينبغي   ، 2020عام  ل   تعدادات السكان والمساكن جولة  
التنمية خطة  أهداف  احتياجات    االعتبار ب األخذ  

المؤشرات لقياس  من البيانات    2030لعام المستدامة  
في دت م   ُ اعت  والتي         ً مؤشرا    230التي يبلغ عددها نحو  

الدورة السابعة واألربعين للجنة اإلحصائية لألمم 
العناصر ومن    . 2015مارس  / آذار المتحدة المنعقدة في  

تحديد فئات البيانات  استراتيجية نشر  في  األساسية  
المرجوة عمليات التشاور والمخرجات  و   ن مستخدمي ال 

والتعريفية والبيانات الفردية    وسائل النشر تعداد و ال من  
السرية والخصوصية والتكنولوجيا مسائل  و 

 . وتقييم نوعية البيانات   المستخدمة وسياسات النشر 
النشر   االستراتيجية أن تشمل كذلك  ومن الضروري  

 بمؤشرات خطة تنفيذية مدعمة  و   ، اإلنترنت باستخدام  
نشر عمليات    تواجه ومن أهم التحديات التي   . أداء 

 التعداد:   بيانات 

الالزمة وإتاحتها للمستخدمين  توفير البيانات •
، بغية  في أنساق مختلفة الوطنيين والدوليين

 .سر  ُ وي  بسهولة الوصول إليها تأمين 
  تطوير وتحسينلاستخدام تقنيات جديدة   •

 لمقارنة ا وزيادة قابلية الخدمات والمنتجات
 المستمدة من  بين قواعد البيانات المختلفة

 متعددة. مصادر 

  مع مستخدمي ال�ياناتالتشاور  ألف.

في  لتشاور مع مستخدمي بيانات التعداد أهمية بالغة ل
،  نوع وشكل المنتجاتمن حيث  حتياجات االتحديد 

أصحاب المصلحة في شمل يومن الضروري أن 
القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع 

باإلضافة إلى  و .ومراكز البحوث واألكاديميينالمدني 
قيمة مضافة   إنتاجهالمنتجات المزمع لمن أن لتأكد ا
، احتياجاتهمتلبي وأنها فئات المستخدمين المحتملين ل
باستراتيجية نشر   هؤالءإعالم      ً أيضا  ستهدف التشاور ي

وفرها أن ينات التعداد والخدمات التي يمكن بيا
تستكمل و. لعملية النشر االستراتيجيةواألهداف 

في المراحل تشاور ما يجري من  عملية التشاور هذه
ويمكن تقسيم  . هتحديد مضمونبغية األولى للتعداد 

إلى ثالثة مستخدمي البيانات مع الهدف العام للتشاور 
 فرعية: أهداف 
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ردود فعل المستخدمين لالتوصل إلى فهم أفضل  •
 . على االتجاه العام للنشر

منتجات وخدمات التعداد  ل أفضلالتوصل إلى فهم  •
 . التي يمكن توفيرها للمستخدمين

اإلبالغ عن نتائج التشاور وتقديم توصيات  •
ين بإدارة التعداد بشأن  يللمستخدمين وللمعن

هو محور   المستخدممن أن تأكد الو همنتجات
 .2النشرعملية 

 نوعية مخرجات التعداد  باء.

مسألة   تتناول استراتيجية نشر البياناتأن ر يجد
بعين االعتبار المفاضلة بين نوعية   وأن تأخذنوعية ال

أن                     ً . ومن الضروري أيضا  هاوتوقيت نشرالمخرجات 
أن  ينبغي التعداد  مخرجات أن  ونيعي المستخدم

على سائر  وافضل أن يتعرف ُ ي  و والدقةبالنوعية تتسم 
عمليات التعداد وعلى أجندة النشر التي تبين مواعيد 

 ً  ا   تهم األجهزة اإلحصائية دوم   ُ ال ت  كي نشر كل منتج،  
  نتائج.الالتأخر في نشر ب

المطاف في نهاية هي المسؤولة  ةاألجهزة اإلحصائيو
وتذهب  .التعدادومخرجات  بياناتجودة ضبط عن 

التنقيح تعدادات السكان والمساكن، مبادئ وتوصيات "
جودة البيانات أبعاد متعددة، منها  لضبط إلى أن ، "3

ضمان توفير البيانات الدقيقة في الوقت المناسب و
ومن   .3سر             ُ لها بسهولة وي  المستخدمين وصول إمكان 
تقييم مخرجات التعداد  في هذا الصدد المفيد 

واالستفادة من بالتشاور مع المستخدمين  ارستمراب
  .التي يوفرونهاالتغذية الراجعة 

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

3 United Nations publication, Sales No. E.15.XVII.10, para. 3.242 . 

  سياسة نشر ال�يانات جيم.

يتعين النظر    ،إعداد خطة نشر منتجات التعدادلدى 
خاصة  ،القوانين الوطنية المنضمة لعمليات النشرفي 

النشر   الفردية وحدودفيما يتعلق بحقوق الملكية 
 األساسية                                 َ         وحماية سرية البيانات الفردية وفقا  للمبادئ 

نشر البيانات  لدى من الضروري و. لإلحصاءات الرسمية
الملفات باستخدام  األشخاصالجزئية إخفاء هوية 

 Anonymized microdata files المخفية الهوية

(AMFs) . 

تطوير استراتيجية وطنية لنشر لدى ومن االعتبارات 
   :بيانات التعداد

تحديد فئات المستخدمين واحتياجاتهم عن   •
 . طريق التشاور

تحديد أجندة للمنتجات التي ستنتج وتاريخ نشر   •
 .منهاكل 

والتوصل   ُ      ست ستخدم تحديد وسائل اإلعالم التي  •
 . إلى مذكرات تفاهم معها

 .نشر                                ُ تحديد البيانات التعريفية التي ست   •
 . تخذ                ُ البيانات التي ست  تحديد تدابير سرية  •
 ستخدم                                 ُ تقييم فعالية التكنولوجيا التي ست   •
 .تحديد سياسة النشر •
 ؛توقيتالالجودة المعني بالدقة و إطارتحديد  •
 .تقدير حجم الموارد البشرية والمادية المتاحة •
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 التعدادمخرجات  . 3

واسعة من المنتجات اإلحصائية  إعداد مجموعةيمكن 
للمستخدمين في القطاعين الحكومي والخاص  

من مؤسسات حكومية وسلطات محلية  اوغيرهم
أن تكون خطة  يجدر ومجتمعات أكاديمية وبحثية. و

لى المشاورات التي  تستند إ مفصلةمخرجات التعداد 
 ةتلبي وأن تستهدف  مبكرفي وقت  تكون قد جرت 

تحديد  ، باإلضافة إلى المستخدمين ياجاتاحت
 .الجدولةأولويات معالجة البيانات وعمليات 

  ومستخدمأصبح  ،مع التطور السريع للتكنولوجياو
موعة واسعة من المنتجات مجيتطلبون البيانات 

لكترونية اإلمنتجات الوات  طبوع مال تشملوالخدمات 
  .                  ً منتجات مصممة خصيصا  وتفاعلية المنتجات الو

ً               ونظرا  لضخامة العمل شراكات  تشجيع إقامةيتعين  ،    
  منتجاتالتطوير لأصحاب المصلحة الرئيسيين  مع

 أنومن الجدير بالمالحظة في هذا الصدد ، ةمختلفال
محل المنتجات   ً ا  تدريجي    ّ تحل  المنتجات الرقمية بدأت 

 منتجات:الفيما يلي عرض ألهم . والتقليدية

 والنهائية النتائج األولية  ألف.

االنتهاء من  عقب ائج التعداد األولية نشر نتيجدر 
وتشمل النتائج   ،مباشرة البياناتعمليات معالجة 

السكان واألسر المعيشية األولية إجمالي عدد 
،  محددة    ً                  وفقا  لتوزيعات جغرافية  ،والوحدات السكنية

في و. تعطي صورة مؤقتة عن السكان والمساكنكما 
ئج األولية بطرق متعددة باستخدام ع النتا   ّ توز   ،عادة ال

 
4 UNSD (Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, rev. 3, para.3.307, 3.308. 

مكن استخدام يلكترونية، كما إمنتجات ورقية و
ما نتائج التعداد أ .وسائل التواصل االجتماعي في ذلك

              ً            التفصيلية وفقا  للمتغيرات   الجدولةفتتضمن النهائية 
نتائج المن طرق نشر عدد وهناك  .التعدادالتي شملها 

  منها ما هوثابت وعلى شكل  ما هو منها النهائية، 
وهذا  .تفاعلي باستخدام تكنولوجيا قواعد المعلومات

   .    ً الحقا   لهما سنتطرق 

   ساسيةاألتقا��ر ال باء.

توفر تطبيقات متقدمة  و لوجي ومع التقدم التكن
أصبح  ،معالجة بيانات تعدادات السكان والمساكنل

سرعة توفير النتائج للمستخدمين ب ً ا  الزمو ً ا  ممكن
في الوقت لها بغية استخدام متخذي القرار  ةقياسي

فقدت   ، كلماالنتائجإصدار كلما تأخر ف ،المناسب
من الضروري توفير    ،لذا .قيمتهامن  ً ا  شيئالبيانات 

بمكوناتها المتعلقة بحجم السكان  ،الجداول األساسية
وخصائصهم األسرية والتعليمية واالقتصادية 

ً         نظرا  للحاجةفي وقت قصير  ،والسكنية ليها في إ    
الحماية  سياسات و السياسات السكانيةوغ ص

  أخرى وقضايا هامة ،االجتماعية والتكافل االجتماعي
وتجدر اإلشارة هنا أن عرض   .كالمواصالت واالتصاالت

فق مع التوصيات  واالجداول األساسية يجب أن يت
األمم  في الدولية التي أصدرتها شعبة اإلحصاء 

ذلك ويكتسب  .20204لعام   تعداداتجولة الالمتحدة ل
ً   همية قصوى نظرا   أ ن ومنظمات األمم حاجة البلداإلى              

لقيام بالمقارنات الدولية  إلى االمتحدة وغيرها 
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ّ    ح د دت  لتي لمتغيرات التعداد ا  ُ منها ستة  ،      ً متغيرا   31بـ  
وهذه المتغيرات جزء من البيانات  .مباشرةغير 

ذ التعداد بالطرق التقليدية   ّ ف                           ُ التعريفية للتعداد، سواء ن  
 اإلدارية.  عن طريق السجالت م أ

 والتحليلية  المواضيعيةالتقا��ر  جيم.

 وتحليلية ية  يع ض ا صدر العديد من البلدان تقارير مو ي 
التعداد لها  طرق  يت تتناول العديد من الموضوعات التي  

وفتوتهم مثل قضايا الخصوبة وتركيب السكان  ك  ، عادة
 هم ليمهم ونشاطهم االقتصادي وظروف تعو مرهم  ع وت 

ومستويات والريفية  السكنية في المناطق الحضرية  
الصرف الصحي ووسائل التكنولوجيا والتواصل 

العديد من البلدان      ّ أعد    وقد .  االجتماعي المستخدمة 
، ة المرأة والرجل وذوي اإلعاق األطفال و تقارير عن  

في الريف باإلضافة إلى تقارير عن النمو السكاني  
الستفادة ل و  . والحضر والهجرة من الريف إلى المدينة 

 يمكن الرجوع  ، المجال في هذا  الناجحة  من التجارب  
والتقارير الموضوعية التي   2011لى نتائج تعداد  إ 

عدد في البريطاني    ات الوطنية مكتب اإلحصاء   ها أصدر 
ً ال  مث  ، منها   نذكر   ،المجاالت   من  األطفال   : عن  تقارير ال   ،  

 ، التعليم و   ، الهجرةو   ، ة ذوي اإلعاق و المسنين،  و   ،والشباب 
  . 5العمل   ومكان   ، ثنية واإل الصفات الثقافية  و   ، واإلسكان 

نذكر   التحليلية، من التقارير  ً   ا   عدد مكتب  ال أصدر    ذلك ك 
الهجرة و   ، االجتماعية الصحة والرعاية    : عن  رير ا تق المنها  

وسوق   والطالق، والزواج    ، والمتغيرات الديمغرافية
 ، والمؤهالت التعليمية  ، والظروف السكنية   ، العمل 
من البيت إلى   التنقل  في النقل المستخدمة  ائل  ووس 

إلى العمل والوقت المستغرق للوصول    ،العمل ونوعها 
، باإلضافة إلى التقديرات للتوزيعات الجغرافية    ً  وفقا   

 هاتقارير هامة يحتاج ذه كلها  وه .  واإلسقاطات السكانية 
   . القرار و  السياسات ومتخذ واضعو  

 
5 gov.uk/census/2011census/cesus analysis index. 

  ترويجيةالنشطة األمنتجات وال دال. 

من التطبيقات  :  اإلنترنتتطوير موقع خاص على  •
الهامة لنشر بيانات ومخرجات التعداد تطوير موقع 

المتعلقة   كافة المعلومات فيهعرض  ُ ت   اإلنترنتعلى 
 .بالتعداد ومنتجاته

نشر بيانات  لمن الطرق الشائعة  :ملصقاتال •
ط الضوء على    ّ تسل  إصدار ملصقات  ،التعداد

الحقائق األساسية المتصلة بالسكان وخصائصهم  
بيانية   ً ا  وتشمل رسوم ،وسكنهم وظروف معيشتهم

تتناول وقد  ،بسيطة وخرائط جغرافية مكانية
ملصقات عن األطفال أو الشباب  الكً  ا  واحد ً ا  موضوع 

حيث م الملصق بيصمت ومن الضروري  .وقوة العمل
 . قصيرةمحتوياته من مسافة  التقاطيسهل للعين 

من الممارسات الجيدة إلدارة   :صحفيةالبيانات ال •
صدور منتجات  لدى التعداد إصدار بيانات صحفية  

أجندة بتواريخ إصدار  إصداريمكن و التعداد،
 .                     ً منتجات التعداد مسبقا  

ّ  تمك ن الذكية:تطبيقات على الهواتف ال •  تطبيقاتال    
هذه   يمستخدم مجانية على الهواتف الذكيةال

التطبيقات من الوصول إلى بيانات عن التعداد في 
 . أي وقت وفي أي مكان

إصدار منتج مهم  لدى يمكن  :عالميةاإل حمالتال •
  اللجوء إلى حمالت إعالمية من منتجات التعداد

لفت نظر سائر المستخدمين إلى   هامن أهداف
 .المعني المنتج

وسائل  هذه :مدوناتالو نشراتالكتيبات وال •
ومن الضروري أن   ،أخرى لنشر النتائج األساسية

ط         ّ وقد تسل   اضحة.وكتب بلغة سهلة   ُ وت  ً  ا  م جيد  ّ صم   ُ ت  
 .واإلسكاني للبالدالضوء على الوضع الديمغرافي 

أثناء  في العادة ات رع الكتيبات والنش    ّ وتوز  
 .المناسبات والمعارض

على يوتيوب ال رسوم والفيديو والأشرطة  •
نشر بيانات  لالوسائل المتطورة من هذه : اإلنترنت 
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أجهزة  إليها  توقد لجأ .اإلنترنتالتعداد على 
عروض منها رسوم بيانية سهلة وو ،عدةإحصائية 

دقائق  5و 3تتراوح بين  ةقصيرتها مد ،يوتيوب
وغ تبين كيفية استخدام البيانات في ص ،فقط

الحلول للعديد من القضايا وضع السياسات و
 .المحرزورصد التقدم 

إعداد مواد تعليمية  باإلمكان  :تعليميةالمواد  ال •
ّ مبس   � طة توج      ه للجمهور عامة أو لطالب الجامعات        

مواد ستخدم  ُ ت  قد و  ،جاجزء من المنهكوالمدارس 
كما يمكن   ،دعاية لألجهزة اإلحصائيةكهذه في ال

 . استخدامها في التحليل المعتمد على األدلة
  عدد من بلدان العالم  يعمد: المدارسالتعداد في  •

  علىيسهل  ةتطوير مجموعة أدوات تصويريإلى 
  متاحة تربوية موارد تشكل ااستخدامه الطالب

األمثلة  ومن. والثانوية االبتدائية للمدارس  ً ا  مجان
  2021لمدارس الثانوية لتعداد  البرنامج  ذلكعلى 

المعلمين   تزويدبريطانيا الذي يهدف إلى  في
تتراوح أعمارهم بين   لمنالتعداد   عن ةملهم بموارد

  بالشبا من ً ا  عام 18و 11
https://census.gov.uk/census-secondary-

education-programme ؛ 
من  أصبحت وسائل  :االجتماعيوسائل التواصل  •

ومواقع الفيديو على   تريوتومثل الفيسبوك 

اللوحية األجهزة مستخدمة على  ،اإلنترنت
ال غنى عنها في  صل وسائل توا  ،والهواتف الذكية

وهي  ،بيانات التعداد بما في ذلك  ،نشر المعلومات
سهلة ومجانية إليصال البيانات   طريقةشك ال ب

رت هذه       ّ وقد وف  . إلى المستخدمين بسرعة فائقة
تعميم  ت التعداد ولنشر بياناات منصل الوسائ

  ،القرارات اتخاذفائدتها وكيفية استخدامها في 
على   اتالتعليقجمع لتفاعل مع الجمهور ولالسيما 

  مع مستخدمينتائج التعداد وإقامة عالقة 
 .6البيانات

عادة  يرحب متخذو القرار  :شخصيالواصل تال •
مع  شخصي صل الواالتبمديري التعداد قيام ب
اللقاءات أو هدف تو  .الرئيسيينلمستخدمين ا

العمل إلى شرح أبعاد نتائج التعداد  حلقات 
السياسات   وغوإمكانية استخدامها في ص

 .7والتخطيط للتنمية
ّ تمك   Mashups :المزج تطبيقات • ات  واجهالن    

 Application اتتطبيقاللبرمجة البينية 

programming Interfaces   المبرمجين من الولوج
تطوير ل                 ً                    إلى البيانات وفقا  لمواقعها الجغرافية 

  .جوجل استخدام خرائط  يمكنها  تطبيقات جديدة
 هذهمن ً  ا  عددأعد مكتب التعداد األمريكي قد و

.8التطبيقات
  

 
6 UNSD (Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, rev. 3, para.3.407, 3.408. 

7 UNSD (2016) Handbook on the Management of Population and Housing Censuses, Revision 2 .2016. Para 6.206 (i) . 

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

https://census.gov.uk/census-secondary-education-programme
https://census.gov.uk/census-secondary-education-programme
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وقواعد  �ترنت على اإل ديناميةالالتط�يقات   . 4
 التفاعلية  ال�يانات  

جمع يقتصر على  اإلنترنتاستخدام شبكة  م يعدل
 ً ا  أيضبل أصبح  المعيشية،من األسر التعداد بيانات 

  .وسيلة هامة من وسائل نشر نتائج وخدمات التعداد
  أستراليامثل  ،من البلدانعدد وهذا هو الحال في 

هونغ و نيوزيلنداكندا وووالسويد  وإسبانيا وبولندا
ّ تمك   بتطوير تطبيقات قامت، التي كونغ ن    

  المستخدمين من الوصول إلى البيانات بسهولة ويسر
 ةمنها قواعد البيانات الدينامي ،بأشكال متعددةو

ّ التي تمك  التفاعلية  ول  اإعداد الجدن المستخدم من         
يمكن  و .الجغرافي والمكاني موقعل     ً  وفقا  ل  التي يريدها

استرجاع البيانات والرسوم البيانية في تطبيق واحد 
من الواضح  و .والخرائط التفاعليةالعادية والتصويرية 

مثل السرعة في   ،مزايا عديدة  اإلنترنتللنشر على أن 
عرض البيانات والتكلفة المنخفضة والمرونة في  

                              ً تبادل البيانات مع الشركاء وفقا   والدقة فيالتفاعل 
  .ق عليهالمعايير متف

  OLAP المعالجة التحليلية لل�يانات ألف.

في نشر األوروبي االتحاد معظم بلدان استخدم 
.  اإلنترنتر بالمعالجة التحليلية ع بيانات التعداد 

ّ مك   ُ ت  و  ً ا  استخراج البيانات انتقائيالتقنية ن هذه   
ً فمثال   متعددة.وعرضها بأبعاد    يستطيع المستخدم ،     

أو سنوات  10من العمر   همللمن السكان  انتقاء بيانات
حسب الجنس والعمر والمستوى التعليمي في أكثر 

  عد بياناتواها في قتخزينو المختلفة المحافظات
بيانات  الاعد وقعن بذلك تمتاز ، متعددة األبعاد

وتجمع هذه التقنية    .فقط  األبعاد ةثنائيالعالئقية ال
تستخدم في تكوين   البيانات في مكعبات إحصائية

التالي ن الرسم البياني يويب .ول اإلحصائية االجد
  .متعدد األبعاد مكعب بيانات

 

 : أنهابوتمتاز هذه التقنية 

 . مرنة  •
                        ً  إضافة متغيرات جديدة وفقا   قابلة للتوسيع ب •

 .حتياجاتالل
ّ     تمك ن من  •  . عدة اتدمج تصنيف   
   .بسهولةالمتقاطعة الجدولة تتيح  •

الجيدة  المعالجة التحليلية للبيانات من تطبيقات و
  2011  لتعداد عام  تطبيق هونغ كونغ

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

census-tables.html .

http://www.census2011.gov.hk/en/build-your-census-tables.html
http://www.census2011.gov.hk/en/build-your-census-tables.html
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  أستراليانموذج من مكعبات ال�يانات في 
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 بولندابوابة ال�يانات في 

 

 

�يانات   لالمركز األوروبي لتباد باء.
 2011The European اتتعداد

Census Hub 

الممارسات الجيدة على صعيد تبادل بيانات  من 
لمركز األوروبي  لاألوروبي تطوير االتحاد التعدادات 

لى تبادل  الذي يقوم ع  ، 2011 اتلتبادل بيانات تعداد
المستقاة من تعدادات السكان والمساكن لعام  البيانات 

نساق وأ    ً         وفقا  لمعايير في االتحاد األوروبي  2011
  35 ، ً ا  مكعب 60ن تتشكل موتكنولوجيات متفق عليها 

ويعتمد المركز في   .ونوعيةكمية معلومات توفر منها 
المعروفة بـ  على لغة تبادل البيانات البياناتتبادل 

Exchange (SDMX) Statistical Data and 

Metadata. مزايا متعددة أهمهاطريقة النشر هذه لو:   

بيانات التعداد الخاصة بكل دولة إلى    ُ    ال ت نقل  •
تبادلها بين الدول والمركز عندما  بل يجري  مركز،ال

الذي  المستخدم النهائياستفسار مركز إلى اليصل 
 . عدة بيانات من تعدادات قد يتطلب 

استخراج بيانات التعداد الخاصة بالدول يجري  •
 . متفق عليها نساقوأ                 ً         بغرض تبادلها وفقا  لمعايير 

تعداد   المركز ببياناتتزويد حرية تترك للدول  •
 .غير متفق عليهاإضافية 

 ً ا  وفق ً ا  يوتنظيم  ً ا  بيانات قابلة للمقارنة منهجيال •
مع الدول  عليها اتفق   "مكعبات ذات بعد رابعل"

 . األعضاء
خزن  ُ ت   عليها ً ا  متفق      ً مكعبا   60مضمون من اليتكون  •

بيانات  الاعد وقكل من في مجموعة منتقاة منها 
البيانات منها لدى  استرجاعيمكن التي  وطنيةال

https://ec.europa.eu/CensusHub2/query.do?step=selectHyperCube&qhc=false
https://ec.europa.eu/CensusHub2/query.do?step=selectHyperCube&qhc=false
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ً فمثال   .استفسار من مستخدم نهائيورود  في  ،    
ُ ح   ،بلغاريا   : لـمكعبات   8  تد ّ د   

o المساكن. 
o المباني. 
o األسر الجماعية . 

o األسر المعيشية. 
o العائالت. 
o السكان. 
o إجمالي المساكن بما فيها غير المشغولة . 
o وار.هم الزيإجمالي السكان بمن ف 

 في جمهو��ة مصر العر�ية  2006خطة نشر �تائج تعداد 

على تجارب سابقة وعلى التشاور مع    ً ا  دامن المخرجات، اعتمعدد خطة نشر نتائج تعداد جمهورية مصر العربية على  تضمنت
قد  أخذت بعين االعتبار سرية وجودة البيانات المنشورة. وذلك المستخدمين الذين عبروا عن احتياجاتهم من البيانات، ك 

 اشتملت خطة النشر على ما يلي: 

ً أوال      : 

 ؛ ورش عملوعن طريق لكترونية إمطبوعات ورقية وتطبيقات في  2006النتائج النهائية لتعداد نشر  •
 ؛ أقراص ممغنطة تشتمل على الجداول األساسية للتعداد مدعمة بخرائط •
 ؛ مدعمة ببيانات تعريفيةالنتائج نشر على اإلنترنت لم موقع ااستخد •
 .الوصول إلى البياناتتنظيم دورات تدريبية لمساعدة المستخدمين على  •

ُ ظ                    ُ : النشر باستخدام ن       ً ثانيا    م المعلومات الجغرافية:  

 ؛ همتخذي القرار استخدامليمكن   أطلس ورقي يشتمل على الجداول والمؤشرات إنتاج •
 . إصدار خرائط رقمية •

 : إصدارات مطبوعة      ً  ثالثا :

 ؛ ً ا  نشر كافة المواد المتعلقة بالتعداد ورقي •
 . لمستخدمينمن اتوفر لهم االتصال باإلنترنت ي ال  لمن  ، خاصة وأقسامهانشر بيانات المحافظات والمركز  •

 : النشر اإللكتروني       ً  رابعا :

جداول  شكل استخدم موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لنشر بيانات التعداد بأشكال متعددة، بشكل دينامي أو على 
أوراكل وعرض البيانات مع  تطبيق قواعد البيانات باستخدام في . كما وفرت وسيلة البحث PDFسق في ن وملفات  إلكترونية
 .EGYPT Data Portal على بوابة بيانات مصرالخرائط 

 : Census Info: نشر البيانات باستخدام      ً خامسا  

 ؛المستخدم من الولوج إلى بيانات التعداد وتشكيل الجداول والخرائط الرقمية مكنهو ي واألمم المتحدة  أعدته تطبيق  هذا •
  مينيسوتا جامعة تديره الذي IPUMS موقع على تعداداتها من عينات  ثالث العربية مصر جمهورية نشرت هذا وقد  •

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

 

http://egypt.opendataforafrica.org/gallery/Census-Data
http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/1006
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 في جمهو��ة مصر العر�ية  2006بوابة �يانات تعداد 

 

 بعض منتجات بوابة �يانات تعداد هونغ كونغ
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 للتعداد  الجغرافيةالمنتجات  . 5

 ةمختلفالالمبادرات  السياسات ورصد يتطلب رسم 
على الصعيد الوطني معلومات كافية وبيانات 

تحتية قوية لنشر  تأسيس بنية، ما يدعو إلى متكاملة
ز على التكامل بين  يتركمع ال ،بيانات التعداد

نال  وقد . المعلومات الجغرافية والبيانات اإلحصائية 
 المتحدةة لألمم يهذا التوجه تأييد اللجنة اإلحصائ

تزايد بسرعة  وفي اآلونة األخيرة، .األوروبي االتحاد و
ُ ظ           ُ استخدام ن  كبيرة  م المعلومات الجغرافية في نشر  

حاجة الحكومات والقطاع  استجابة لبيانات التعداد 
لمكانية ا ةالمعلومات الجغرافيو البياناتالخاص إلى 

ورصد التقدم في تحقيق أهداف   اراتالقر تخاذال
ومع التقدم  .2030خطة التنمية المستدامة لعام  

ُ ظ                 ُ التكنولوجي في ن   أصبح   ،م المعلومات الجغرافية 
توزيع البيانات على أدق التفاصيل الجغرافية باإلمكان 
 ،مخرجات جغرافية متكاملة  وإنتاج والمكانية
لخدمة   مصممةتكون  ،التفاعليةالثابتة و كاألطالس
والواقع أن   .فضل أعلى نحو المستخدمين  احتياجات

تكامل المعلومات الجغرافية المكانية مع البيانات 
عدد  في  االعتياديةمن الممارسات أصبح  اإلحصائية  

الواليات المتحدة  ا ويكالسويد وسلوفين  ،بلدانالمن 
من الممارسات  و .9اوقطر وبولنداألمريكية وكرواتيا 

األطلس في هذا الشأن الفضلى على الصعيد الدولي 
  .اإلحصائي الذي أنتجه مكتب اإلحصاء السويدي

http://www.census.gov/geo/maps-

data/maps/thematic.html . 

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

 الرقميةالخرائط  ألف.

وسيلة هامة وفعالة لعرض نتائج  الرقمية الخرائط 
 :أنهاالخرائط ب هذه وتمتاز  ،التعداد

 ؛ بشكل واضحالفكرة  أوتوصل المفهوم  •
إيصال إذ يصعب  النصية،تدعم المعلومات  •

 . المعلومات باستخدام النص فقط
  قراءة النصعلى  وتشجعهانتباه المشاهد ذب تج •

 . صاحب   ُ الم  
إذ   والمعلومات،تلخص كمية كبيرة من البيانات  •

يمكن وضع مئات من قيم البيانات على خريطة  
 .رقمية واحدة

تبين نتائج التعداد الحالي مع بعض التحليل أو  •
العالقات بين  الكتشافستخدم   ُ وت   تحليل،دون 

كما  ، مثل العمر ومعدالت األمية والمهنة ،متغيرات
المحرومة من   ن المناطق المهمشةيبتيمكن أن 

 .من الخدمات الخدمات الصحية وغيرها
ّ تشج   • نتائج التعدادات السابقة  عمات ع المقارن   

  .مبسط قابل للفهموتوضحها بشكل 

نعرض فيما يلي  من الخرائط الرقمية  أنواعوهناك 
 .أهمها

  

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

بين حدود وأسماء  فمنها ما ي   . المرجعية متنوعة الخرائط  
تسعى األجهزة اإلحصائية إلى  المناطق الجغرافية التي  

    ً  وفقا   عنها  نشر بيانات تعداد السكان والمساكن  
وتحمل في    ، للتوزيعات الجغرافية المكانية المتفق عليها 

ع                      ّ كمنطقة العد أو المرب  هذه الحالة مسميات جغرافية  
الجغرافية  المعالم    ميزات يحمل  ، ومنها ما  التعدادي 

كالطرق    ، حدود تقسيمات التعداد مع  تتطابق    فات     � ومعر  
شمل بعض الخرائط  ي   وقد والمسطحات المائية.  

السكك  خطوط  مثل    ، ميزات إضافية المرجعية  
  . توجيه الخريطة على  مساعدة المستخدمين  ل   ، الحديدية 

 بعض الخرائط المرجعية لدولة قطر
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  Thematic maps  عية ي المواضالخرائط   

    ً وفقا   عيةيضاالخرائط الموعلى ع البيانات    ّ توز  
في توزيع ها ستخدم بعض  ُ وي   .معينة لموضوعات

النقط أو األلوان أو النسب   أوالخطوط  أو الموضوعات
ً  ا  واحد ً ا  موضوع  ةتتناول الخريط ،عادةفي الو .المئوية

األمم  دليل أوردوقد  .مثال توزيع الكثافة السكانيةك
مبادئ وتوصيات تعدادات السكان  "المتحدة 

من ً  ا  عددومكتب التعداد األمريكي  "والمساكن
 : 10كأمثلةالخرائط الموضوعية نذكر منها  موضوعات

 .خر تعدادينآ نمو السكان وتوزعهم بين  •
           ً          للسكان وفقا  للمناطق   السنويمعدل النمو  •

 . الجغرافية
 . الكثافة السكانية •
 . والكثافة              ً       الرئيسية وفقا  للحجم  توزيع المدن •
 . السكان حسب الجنس •
 .االقتصادينشاط الالسكان حسب  •
 .السكان حسب المستوى التعليمي •
 .متوسط العمر المتوقع عند الوالدة •
 . وفيات الرضع •

 . ل الخصوبة الكليةدمع •
 .اإلعاقةشدة حسب توزيع ذوي اإلعاقة  •
 . متوسط عدد األفراد في الغرفة الواحدة •
 . امرأةنسبة األسر المعيشية التي ترأسها  •
 . اإلنترنت لمئوية للسكان المتصلين بشبكة النسبة ا •
 . نوع مواد البناء المستخدمة في المسكن •

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

  وخرائط ،المؤشرات حسب المحافظات أو المناطق
دى االنتشار الواسع  وقد أ .تفصيلية لكل محافظة 

ُ لبرمجيات ن ظ   وإعداد الخرائط  م المعلومات الجغرافية           ُ 
على الحاسوب إلى زيادة كبيرة في إنتاج الخرائط  

وتجدر اإلشارة إلى أن مبادرة األمم   .لمواضيعيةا
ُ ظ          ُ دارة الن  إلالمتحدة  على الصعيد   م الجغرافية المكانية 
في تسليط الضوء على أهمية  جاءت لتسهم العالمي 

تكامل بيانات التعداد مع الخرائط الجغرافية  
 إدماجعلى أن  المبادرة هذه  وتؤكد .11والمكانية

ولد يبيانات التعداد مع الخرائط الجغرافية والمكانية 
. ستخدم في اتخاذ القرارات               ُ معلومات جديدة ت  

 

  

 
10 UNSD (Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, rev. 3, para.3.357. 

11 http://ggim.un.org/. 
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 في السويد  فأكثر  65تو��ع السكان لمن هم في عمر  ةخ��ط

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

 

 أطالس التعداد الرقمية  باء.

 لتعداد الرقمي الجمهور يستهدف أطلس ا 
خاصة طالب المدارس والجامعات  و  ، عامة 

ُ ظ                                       ُ والمستخدمين الذين ال خبرة مسبقة لهم بن   م  
األطالس ويمكن تصنيف   . المعلومات الجغرافية 

 األطالس الثابتة   هما   إلى نوعين  الرقمية 
  . األطالس الدينامية و 

 ة الثابت  طالساأل 

خرائط رقمية وجداول  األطالس الثابتة شمل ت
الصور كوسائط أخرى وإحصائية ورسوم بيانية 

ويمكن وضع هذه   ة،جذاب الواألفالم التصويرية 
عرض بطريقة   ُ ت  في برمجية واحدة كلها المكونات 

ّ    ت عد  في أو العرض شرائح   PDF من نسق ملفات ُ  
 . اإلنترنتأو عن طريق  يةستخدم في بيئة حاسوب  ُ لت  

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

رقمية وقاعدة ائط الخرالنشر             ُ الدينامية، ت  األطالس في 
ات الصلة في آن  بيانات مع برمجيات رسم الخرائط ذال

خرائط لمؤشرات   إنتاجللمستخدم يتيح ، ما واحد
األطالس مثل هذه ويحتوي  .التعداد حسب الطلب

كي يتسنى  منخفضةذات بيانات على ملفات رقمية 
قدر أقل من استخراج البيانات بسرعة واستخدام 

بيانات الكثافة  تكون شريطة أن  تخزينيةالقدرة ال
 .     ً مسبقا  سبة توالنسب المئوية مح

ومن الممارسات الجيدة في هذا المجال تطوير مكتب  
وآخر   ثابتألطلس  2000التعداد األمريكي عام 

األول من نوعه  الشاملالجهد هذا قد كان و .دينامي
كبير   ً ا  مطبوع  الثابتاألطلس كان و .1920 منذ عام

ويشمل ما يقرب  صفحة   300الحجم يقع في حوالي 
وبيانات من التعدادات العشرية قبل   خريطة 800من 
     ً                           مدعما  بالخرائط واألرقام والرسوم   ،2000عام 

هذا  تناول وقد  .من منظور تاريخيوالصور  البيانية
من ً  ا  عدد ،استخدم تقنيات متقدمةالذي  ،األطلس

                           ً كتركيب السكان وتوزيعهم وفقا   موضوعات التعداد
  ،والمدن والمناطق الحضرية للتوزيعات الجغرافية

أما  .كالعمر واللغة والدينعدة  متغيرات         ً مستخدما  
على موقع مكتب التعداد فمنشور  دينامي الاألطلس 

في   واإلحصاءجهاز التخطيط صدر أكما  األمريكي.
.أطلس التطور في قطرقطر دولة 

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

  

https://www.psa.gov.qa/ar/statistics1/GIS/pages/atlas.aspx
https://www.census.gov/population/www/cen2000/censusatlas/
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 السويدي اإلحصائي األطلس 

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

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

  

http://www.scb.se/Kartor/Statistikatlas_42_KN_201205_English/index.html#story=0
http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Regional-statistics/Maps-and-regional-analysis/
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 التعدادالتصو�ر البصري ل�يانات  . 6

على نطاق  ليوم اصري للبيانات بال ريالتصوستخدم  ُ ي  
إضفاء  تعمد إلى شائعة طريقة إبداعية تلك و ،واسع

للمستخدم بأشكال  قديمهاوت البياناتالحيوية على 
بطريقة جذابة   هاص أنماط يوتلخ بصرية محببة

الجداول اإلحصائية   ال تستطيعبأشكال و ومريحة 

تستخدم هذه الطريقة ذلك ك .مضاهاتهاالتقليدية 
كز امركل من . ويلجأ التفاعليةالرسوم البيانية 

والبولندي  واألمريكي والنيوزلندي اإلحصاء البريطاني 
 في عرض  واسع على نطاق  ةهذه الطريقإلى 

  .تعدادالبيانات 

 ر البصري لل�يانات من الواليات المتحدة األم��كية  � نماذج من التصو
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 2011لعام  أستراليانماذج من ط�ق نشر �يانات تعداد السكان والمساكن في 

 

 .سنة  100مدتها   سالسل زمنيةوتشمل         ً تد��جيا  �نشر ، 2011  ل�يانات تعداد تقا��ر تعتمد على التحليل اإلحصائي  

 

ّ تقا��ر إحصائية س��عة تمك   ن المستخدم من الوصول إلى ال�يانات والمعلومات بسرعة وسهولة، وتشمل �يانات                          
كما   ، البالد موجزة عن السكان واألسر المعيشية والمساكن في منطقة معينة، بغية مقارنة ال�يانات على مستوى 

 .2011و  2006�ين عامي  في �يانات التعداد ط هذه المخرجات الضوء على االختالفات الرئيسية    ّ تسل  

 

ً    وفقا  لبالتفصيل من مناطق التعداد  ما عن منطقة صورة إحصائية شاملة  “لمحات المجتمع “توفر   خصائص األشخاص     
بحث في الاستمارة التعداد، ويمكن استخدامها المدرجة في واألسر والمساكن. وهي تغطي معظم المواضيع  

 .والتخطيط والتحليل

 

اإلحصائية األساسية والمعقدة التي ي��دها من  المستخدم من بناء الجدول  ُ      ي مكن  هو تط�يق إحصائي  "الجدول"
�يانات. وهذا التط�يق  التحليل قدرة على و  باإلحصاءلد�هم معرفة   مصمم لمنهو المناطق الجغرافية، و�يانات 

   .اإل�ترنتعلى متاح 

 

تحليل  برمجيات اللد�هم ممن ذوي الخبرة من مستخدمي �يانات التعداد يستهدف  منتج ي ه" “حزم ال�يانات 
      ً   وغالبا    ،الالزمة

   .المعيشية في المناطق الجغرافية ر على �يانات عن الخصائص الرئيسية للسكان واألس تحتوي هذه الحزم ما 

 

�رغبون في تقييم رفاه  لمن  متقدممنتج ي ه )SEIFAللمناطق (االقتصادية -األرقام القياسية االجتماعية 
 المحلية.المجتمعات  

 

   .ل�ياناتل المعمق  تحليلالللنمذجة و تستخدمالتي   الجزئية�يانات  المن موثوقة عينة �وفر هذا المنتج 

 

لمجتمع األسترالي مع  ا  رات   ُّ تغي  إلنشاء أداة بحث الستكشاف  2011و  2006�يانات من تعدادي هذا المنتج يجمع 
 الوقت. مرور 

 

طق  ا منالأصغر  وتغطي  يمكن �ن��لها  2011تعداد  �يانات من مجموعات هي   Mesh blocksحزم ال�يانات الخلوية 
 . المناطق السكنية والتجا��ة والزراعية والحدائق العامةكجغرافية  ال

 

على متوفرة  ال�يانات المطلوبة تكون  عندما ال لمستخدمين لتوفر لتل�ية االحتياجات المحددة   خدمة �يانات خاصة 
ً                    صفحة التعداد وفقا  للتفاصيل المطلوبة  . اآلن ةخدمة بالدفع المسبق متاح ، وهي                 

  

http://www.abs.gov.au/websitedbs/censushome.nsf/home/analyticalarticles?opendocument&navpos=210
http://www.abs.gov.au/websitedbs/censushome.nsf/home/quickstats?opendocument&navpos=220
http://www.abs.gov.au/websitedbs/censushome.nsf/home/communityprofiles?opendocument&navpos=230
http://www.abs.gov.au/websitedbs/censushome.nsf/home/tablebuilder?opendocument&navpos=240
http://www.abs.gov.au/websitedbs/censushome.nsf/home/datapacks?opendocument&navpos=250
http://www.abs.gov.au/websitedbs/censushome.nsf/home/customdata?opendocument&navpos=270
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 ال�يانات الجزئية  ملفات . 7

خاصة و ،يتزايد طلب مستخدمي البيانات  ً  ا ،حالي
كز البحوث والدراسات  امنهم في مر لينالعام

لبيانات الجزئية ، لوالجامعات ومراكز اتخاذ القرار
نتائج يصعب  الستخالص  هابغية تحليل لتعدادات، ل

استخدام الجداول اإلحصائية والرسوم  بوصل إليها تال
في   ما تنشرها األجهزة اإلحصائية ً ا  ب التي غال ،البيانية

ويسعى مستخدمو البيانات الجزئية  .البلدان النامية
المتعلقة بالظواهر الديمغرافية ت إلى دمج البيانا

بهدف   ،واالجتماعية والجغرافية من مصادر متعددة 
 تطور تلك الظواهر  ل ةمعمقال ةدقيقالدراسة ال

 . وقياس نتائجها

القوة المتنامية ألجهزة الكمبيوتر جعلت وقد 
انات تطبيقات اإلحصائية المتقدمة استخدام البيالو

القيام  البيانات هذه  استخدامأتاح  و ،     ً ممكنا  الجزئية 
ق تحليلية حديثة جديدة متنوعة وابتكار طر بأبحاث

لتنمية االقتصادية واالجتماعية اتخطيط تثري 
سالسل زمنية مستمدة من كما أتاح بناء  ،والبيئية

  .التعدادات والمسوح األسرية والسجالت اإلدارية

ستوى الجزئية على الماالهتمام المتزايد بالبيانات  وأدى  
البيانات وتوفيرها جعل مسألة نشر تلك  إلى    الدولي 

بالعديد من   يتطلب القيام                   ً       ً للمستخدمين تحديا  حقيقيا  
بغية الحفاظ   ،اإلجراءات القانونية والتقنية والتنظيمية 

ُ        لبيانات التي يقدمها الم ستجوبون على سرية ا لألجهزة                          
ن السجالت م   البيانات على هذه  صول  ح اإلحصائية أو ال 

 
12 https://international.ipums.org/international/ . 

اإلدارية التي توفرها الحكومات لألجهزة اإلحصائية في 
 . ستخدامها في بناء سجالت إحصائية ال بعض الدول  

دفع تزايد الطلب على تلك البيانات سي في أن  شك  ال  و 
وبناء قواعد   أرشفتها وحفظها   تطوير برمجياتإلى  

سيؤدي ما    ، سهل النفاذ إليهاي وطنية ودولية   بيانات 
يات مستو ورفع  تعزير تنوع البحوث   بدوره إلى 

الشفافية والمساءلة واعتماد المعايير الدولية 
وال سيما تعزيز   ، البيانات   والممارسات الجيدة في نشر

 جاءت وفي هذا السياق    . مبادرة البيانات المفتوحة 
 البيانات الجزئية المتكاملة الستخدام العموم سلسلة  " 

Integrated Public Use Microdata Series 

(IPUMS) "،    مركز السكان التابع لجامعة بادر إليها  التي
للبيانات الجزئية منصة  أكبر  لتوفر   ، والية مينيسوتا 

شمل ت وهي    ، لتعدادات السكان والمساكن في العالم 
بالمائة من إجمالي السكان   10و   1عينات تتراوح بين 

  12عربية بلدان    8 ا منه  دول   109في تعدادات حوالي 
 فلسطين دولة  و   والعراق   والسودان   تونس و   األردن ( 
 بيانات التعداد ال شك في أن  و   . ) واليمن   مصر والمغرب و 

ً                        الجزئية مفيدة جدا  في التحليل الديمغرافي                  
واالجتماعي ألنها تحتوي تفاصيل كاملة عن إجمالي 

أن   ،عالوة على ذلك ، ويمكنها،  سكان البلد المعني
من تعدادات نفسه  للبلد مماثلة تتكامل مع بيانات  

هكذا،   . أخرى مقارنتها مع بيانات بلدان  مكن  ي كما سابقة،  
في الجزئية    نتائج تحليل البيانات يمكن استخدام  

دقيقة قياسات  اتخاذ القرارات وفي الوصول إلى  
  . 2030خطة التنمية المستدامة لعام لتقدم في تنفيذ  ل 

https://international.ipums.org/international/
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 مبادئ نشر ال�يانات الجزئية  ألف.

 ،لدى وضع قواعد ومبادئ لنشر البيانات الجزئية
المبادئ األساسية ة عداعتمدت بلدان ومنظمات دولية 

خاصة المبدأ  و، لألمم المتحدة لإلحصاءات الرسمية
    ّ               يتعي ن إضفاء السرية   "ه أنى ل ينص ع السادس الذي 

ة على البيانات المتعلقة باألفراد التي تجمعها التام
اإلحصائية ألغراض إعداد اإلحصاءات، سواء   الوكاالت

ويتعين  معنويين،     ّ                     تعل قت بأشخاص طبيعيين أو
ً                     استخدامها قصرا  في األغراض اإلحصائية              " . 

منظمة التعاون والتنمية في وفي هذا السياق حددت 
نشر البيانات   مبادئمجموعة من الميدان االقتصادي 

 :13بما يلي هاالفردية يمكن تلخيص

 يقتضياالنفتاح على أنه فهم  ُ ي  ال أينبغي  :االنفتاح •
بل   ،لبيانات الجزئيةإلى االوصول غير المقيد 

أن الوصول إليها يجب أن يكون على قدم فحسب 
لسائر مكونات المجتمع بأقل تكلفة  المساواة 

 . ممكنة
البيانات الجزئية وفير تالشفافية تعني : الشفافية •

                ً        لمرتبطة بها وفقا  لشروط  والبيانات التعريفية ا
ومن تلك   .توضح طريقة استخدامها ومحددات

                         ً      تكون متاحة لالستخدام دوليا  بعد   المحددات أن
 ظمةمن وقد اعتادت   .اإلنترنتتوفيرها على شبكة 
ملفات  توفير )اليوروستات(اإلحصاء األوروبي 

لباحثين   البيانات الجزئية لالستخدامات العلمية
ومراكز بحوث وجامعات  ينتمون إلى أجهزة

يقوم تقوم منظمة الصحة العالمية وكما  ،معروفة
ملفات للبيانات الجزئية  بإتاحة  البنك الدولي

لشروط استخدام                              ً لباحثين يسجلون بياناتهم وفقا  
ً ، مثال  تشمل التزامات وقيود منها إعادة  حظر  ،     

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

Turkey). 

تحديد موقع ومكان المستجوبين الجغرافي أو بيع  
 . خرين آأو نقل البيانات الى 

  حمایة الملكیة الفكریةتعني  :حماية الملكية الفكرية •
قوانين الملكية  والتأليف والنشر  حقوقب االلتزام

 . الفكرية األخرى ذات الصلة
تعني و :Interoperability التبادليةالتشغيلية  •

 توفر إمكانية تبادل المعلومات والبيانات،  
محددة   يتطلب االتفاق الدولي على معايير ما

 . وأرشفتها لحفظها
استخدامها إلى لدى قيمة البيانات  توقفت :الجودة •

إلى  الجهات المعنية ، ما يدفع حد كبير على جودتها
 .نوعيتهالبالغ اهتمام إيالء 

إيالء اهتمام خاص لدعم استخدام  ينبغي :األمن •
الالزمة لضمان سالمة وأمن   واألدواتالتقنيات 
 .البيانات

بير الوصول إلى  يجب أن تخضع تدا :المساءلة •
ت  الدوري من مجموعا البيانات للتقييم

  وصناديق المستخدمين والمؤسسات المسؤولة
 التمويل.

المعايير الفنية لحفظ ال�يانات  باء.
 الجزئية

ّ   ح د دت   ُ لحفظ الجيدة المعايير الفنية والممارسات  
 بما يلي: البيانات الجزئية 

    ً                            وفقا  لمعايير البيانات التعريفية  :التوثيق •
 .DDI باستخدام مبادرة توثيق البيانات

على بالتفصيل نشر البيانات التعريفية   :الفهرسة •
وتكون ل استرجاعها سهفي أنساق ت ،اإلنترنت

 .متوافقة مع مبادرة توثيق البيانات
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إخفاء هوية األفراد قبل نشر البيانات   :اإلغفال •
 . الجزئية 

أن يتوافق نشر البيانات الجزئية ة ضرورأي   :النشر •
 .مع سياسة نشر البيانات المعتمدة في البلد المعني

البيانات الجزئية حفظ  ب البلدان    قيام أي   : الحفظ •
 أماكن آمنة وترحيلها في  والتعريفية فترات طويلة 

ألعطال ل ً  ا   تحسب خر  إلى وسائط جديدة بين حين وآ 
. الحفظ األجهزة أو وسائط  تطرأ على  الفنية التي قد  

 نموذج ملف �يانات جزئية 
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 التع��فية ال�يانات   . 8

التي   معلوماتالف البيانات الوصفية على أنها    � تعر  
تهدف إلى مساعدة  وهي  .تصف بيانات أخرى

الباحثين على فهم طبيعة المتغيرات التي تقيسها 
  ،متغيرات لهذه الجيد فمن دون وصف ، البيانات

من مصادر متعددة  المستمدة يصعب تحليل البيانات 
كالسجالت اإلدارية أو عن طريق المقابلة الشخصية 

  بيانات التعدادتنشر  ،عادةفي الو المعيشية.مع األسر  
قائمة يصف  بياناتئية مدعمة بقاموس الجز

ومحتواها ومعنى كل رمز من  المستخدمة  المتغيرات
في مساعدة  الوصفيةالبيانات تسهم كذلك  .رموزها

يتعرف  ، إذ  تقييم جودة البياناتالمستخدمين على 
على معنى وشمولية ن بواسطتها مستخدموال

، يمكن أن فعلى سبيل المثال .المتغيرات وتوزيعاتها
اإلقامة المعتادة  "توضح البيانات الوصفية معنى 

الحالة  "أو  "ليلة اإلسناد الزمني للتعداد"أو  ،"للفرد
بغية   ،متغيراتالوغيرها من  "الزواجية للفرد

لدى  نوعية البيانات الحكم على على مساعدة  ال
مدى على مقارنتها بأخرى مستمدة من مصادر أخرى و

في تعدادات   هنفس انحرافها عن استخدامات المتغير
توثيق البيانات يسهم  إلى ذلك،وباإلضافة  سابقة

  .الوصفية في بناء ذاكرة مؤسسية

ثالثة  ويشتمل التوثيق الجيد لبيانات التعداد على 
 : أنواع من الوثائق

تشتمل على معلومات عن  :التفسيريةالوثائق  •
األدوات المستخدمة ، أي طرق جمع البيانات

معلومات  ، والتعدادتنفيذ  المتبعة فيوالوسائل 
البرمجيات المستخدمة وطريقة  عن  تقنية

وقائمة كاملة بالملفات التي يحتوي عليها   ،التخزين
باإلضافة إلى قائمة كاملة  ،مجموع البيانات

بالحقول أو المتغيرات مع وصف شامل ومعلومات 
 . مفصلة عن أنظمة الترميز والتصنيف المطبقة

تشتمل على وصف شامل  :المعلومات السياقية •
والمناطق الجغرافية التي  ،تنفيذه وأسباب ،للتعداد
ومصادر جمع البيانات في   ،واإلطار الزمني ،ايشمله 

 . حال تعددها واألسباب الكامنة وراء ذلك
األساسية  تشكل األداة  :الفهرسةأنظمة  •

ساعد  تفي البحث عن المصادر و المستخدمة
التعرف على جدوى المعلومات التي  على الباحثين 
  عنها.يبحثون 

جهاز اإلحصاء في المملكة المتحدة  نشر وكمثال، 
 شملت: ،2001بيانات وصفية متعلقة بتعداد عام 

معلومات عن التسلسالت   :التعريف الجغرافي •
 . الهرمية الجغرافية

معلومات ذات طبيعة فنية تساعد   :التعريف الفني •
 .الوصول إلى البيانات التي يريدهاعلى المستخدم 

  ساعد المستخدمتمعلومات  :البيانات التعريفية •
على الحصول على ما يريد من مخرجات التعداد 

منتجات أخرى ذات إلى  هتحيل و، بطريقة فعالة
  .ليهإالوصول  بالموضوع الذي يود صلة
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 مخرجات التعداد   استخدام  . 9

 ،للنظام اإلحصائي الوطنيالعمود الفقري هو التعداد 
ويمتاز   ،تنفذها الدولهو أكبر عملية إحصائية ف

في فترة زمنية محددة  والمساكن  السكان           ّ بشمولية عد  
المعتادة على الصعيد الجغرافي ة قاماإللمكان      ً وفقا  

التي تكون  المحددة في فترة اإلسناد الزمني  المكانيو
أطر المعاينة التي   ً ا  يوفر التعداد أيضو .عادة ليلة العد

  ،تستخدم في تنفيذ المسوح األسرية بعد فترة العد 
كمسح القوى العاملة ومسح الدخل واإلنفاق والمسح 

تتناول مسوح   ،وكما هو معروف .الديمغرافي والصحي
األسر المعيشية العديد من القضايا المتعلقة بحياة 

مكن تكبير حجم  يو ،السكان وطريقة عيشهم وسكنهم
لة  تعرف على الخصائص المتعلقة بالفقر والعدال ل العينة

وصحة السكان  االجتماعية والتفاوت في الدخل
   .ونشاطهم البدني واإلعاقة وغيرها من خصائص 

ر يفتوومن االستخدامات الهامة لبيانات التعداد 
 السكانيةإلجراء التقديرات واإلسقاطات     ً أيضا  األساس 

حساب المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية و
أنها  كما ، الشاملة والقطاعيةلتنمية لفي التخطيط 

يذ لقياس التغيير والتقدم نحو تنف األساس المرجعي
خطة التنمية استراتيجيات التنمية الوطنية و

    .2030المستدامة لعام 

 السكان  اتتعداد ماتاستخدا ألف.

ألغراض اللتنمية و السياسات والتخطيطوغ ص 
صورة عن حقيقة    يوفر التعداد عادة اإلدارية:

الظواهر االجتماعية والديمغرافية واالقتصادية 

 .في لحظة زمنية محددة والظروف السكنية للمجتمع
حجم وتوزيع السكان  عن البيانات في أن شك ال و

وحسب  المتغيرات             ً           وخصائصهم وفقا  للعديد من 
م  يتقيفي أساسية التقسيمات اإلدارية والجغرافية 

هذه  المجتمعات. وتسهم األوضاع التي تمر بها 
كما   ،سياسات رفع مستوى الرفاهيةوغ في صالبيانات 

وضع السياسات لدى خط األساس توفر  أنها
االستراتيجيات  ريع مشاوالتخطيط وإدارة وتقييم 

تحقيق  في رصد التقدم لدى  كما  ،القطاعية وتطبيقاتها
وخاصة  ،2030لعام التنمية المستدامة  خطةأهداف 

والتعليم وتمكين  والصحة المتعلقة بالفقر والجوع تلك 
ً شامال  التعداد أن يكون ينبغي لهذه األسباب، و .المرأة      

  .المعنية دولةالكافة المقيمين على أراضي  غطيي

في  تعداد التستخدم بيانات  :العلميةإجراء البحوث 
 واالجتماعية الديمغرافيةعديد من الظواهر التحليل 

ّ تمك  فهي  ،والجغرافية والمكانية قديرات تن إجراء ال   
استشراف   تساعد علىواإلسقاطات السكانية التي 

ماط الخصوبة  نوالتعرف على أالمستقبلية  االحتياجات
ومناطق التركز   ،والتغيير العمراني والمكاني ،والوفاة

 .السكاني وجيوب الفقر واألمية والمناطق المهمشة
الحلول للتحديات اجتراح وبذلك يسهم التعداد في 

  .في مجاالت كالصحة والتعليم

بيانات تستخدم  :مجاالت األعمال خصائص تحديد
في التعرف على حجم األسواق وخصائص  التعداد 

قاء الضوء  وتسهم في إل، لسلع والخدماتامستهلكي 
لوحدات السكنية على حجم العرض والطلب على ا

تسهم . كذلك الرسمية    ً                     وفقا  للتوزيعات الجغرافية 
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في  االقتصاديبيانات التعداد المتعلقة بالنشاط 
قوى المعروضة  الولتعرف على حجم القوى العاملة ا

  االقتصادي    ً               وفقا  للمهن والنشاط  ،سوق العملفي 
يمكن المخططين ، ما توزيعات المكانية والجغرافيةالو

وتركز العمالة في   هيكل سوق العملدراسة من 
  .االقتصاديةاألنشطة 

التعداد  وفر ي :الجغرافیة واإلداریة ترسيم الحدود
الدعم للجهات السياسية واإلدارية في ترسيم الحدود 

لمدن والبلديات والمناطق  لالجغرافية واإلدارية 
يعطي صورة واضحة عن  فهو  ،والخدمية االنتخابية

لجهات  لمكن يحجم السكان التي لالتوزيعات المكانية 
 ً  ا   التعديالت وفق ءفي إجراأن تعتمد عليها اإلدارية 

ستخدم  ي كذلك .االقتصاديلحجم السكان ونشاطهم 
بعض الدول بيانات التعداد في إجراء استطالعات 

عدد من المناطق  تقرير المصير ل بالمتعلقة  الرأي
   .المتنازع عليها

إلجراء المسوح األسرية في فترة  المعاينة بناء أطر
تشكل سجالت األسر المعيشية   :ما بين تعدادين
للتوزيعات   ً ا  د على الخرائط وفقتحدوالمساكن التي 

عتمد                                               ُ الجغرافية والمكانية أساس إطار المعاينة الذي ي  
في تنفيذ المسوح األسرية المتعلقة بقوة العمل   عليه

الصحية   والمسوحودخل ونفقات األسر المعيشية 
ومن الواضح أن   .من مسوح والديمغرافية وغيرها

ر قوائم باألسر المعيشية والوحدات السكنية    ّ توف  
ممثلة للسكان   دقيقة  أسريةضروري لتنفيذ مسوح 

   .وخصائصهم 

لجهات التي  ل سكتلنداإمسح ومن الممارسات الجيدة 
طبيعة   لمعرفة 2011استخدمت بيانات تعداد 
    .هااستخداممجاالت و البيانات التي استخدمت

https://www.surveymonkey.com/r/usingscotla

ndcensus?sm=%2ba8NUJPHKbtgfIN6hp0Y31

Yvox8wv17h%2fj28ULY1rUI%3d . 

 استخدامات تعداد المساكن   باء.

يوفر تعداد الوحدات السكنية  :لوضع السكنيا
  فيصورة دقيقة عن الوضع السكني وخصائصها 

في فترة  األخرى المستوطنات البشرية و المدن
وهذا بدوره يوفر بيانات يمكن  ،محددةمرجعية 

استخدامها في مقارنة المخزون السكني في فترة 
زمنية  فتراتنظيره في اإلسناد الزمني للتعداد مع 

اإلسكان المرجعية في  بياناتوتستخدم .  سابقة
السكان   أعدادتقدير للطوارئ والكوارث حاالت ا

 والتموينية والخدمية السكنية اجاتهميواحت
المتغيرات  خدم في هذه الحاالت ، وتستوالصحية

والجغرافية  واالقتصادية واالجتماعيةالديمغرافية 
   .متكاملكلها على نحو 

استخدام التعداد   اإلسكان:سياسات وبرامج  وغص 
أهم  أحد سياسات وبرامج اإلسكان وغ في ص

تتأثر سياسات اإلسكان  ،غالبففي ال .ه استخدامات
والسياسية  واالجتماعية االقتصاديةظروف لبا

التي يكشفها توفر الحقائق الرئيسية يسهم ، والسائدة
ات من صوغ  القرار يمتخذكين مفي تالتعداد 

وال يقتصر   .الراهنةسياسات وخطط تناسب األوضاع 
  فقط،لحكومات على االسكنية  باألوضاع االهتمام

في  لقطاع الخاص الذي تعمل شركاته ا إلى بل يتعداه
المعلومات التي   التعدادله بيانات ، فتوفر اإلسكان

 .االستثمارفي اتخاذ قرارات ستند إليها ي

  الالزمةالبيانات التعداد يوفر  المساكن:تقييم نوعية 
على مستوى المباني  المساكن والتعرفلتحليل نوعية 

  هذه البيانات وتشكل ، البناءد المستخدمة في والموا
 .نولمطورا حتاجهاالتي يالمعلومات أساس 

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

في العديد من المجاالت   American Community Survey َ                                                            ت ستخدم الواليات المتحدة األمريكية بيانات تعداد السكان والمساكن 
ً ، فمثال  أوعلى عدة أصعدة        : 

 : على الصعيد الفدرالي

 . تقييم الرفاه االقتصادي •
 . مساعدة العائالت ذات الدخل المنخفض •
 . مساعدة المسنين وذوي اإلعاقة •
 . الخدمات التعليميةتوزيع  •
 . تقييم الظروف السكنية واالحتياجات إلى المزارع •

 على صعيد الواليات: 

 . رسم حدود الواليات والمناطق االنتخابية •
 . االهتمام بالبنية التحتية والصحة العامة وحماية البيئة •
 . إدارة الكوارث •
 . مساعدة ذوي الدخل المنخفض والمسنين وذوي اإلعاقة •

 :على صعيد األعمال

 .تطوير المشاريع والترويج للمنتجات  •
 . تسويق منتجات األطفال والمالبس واأللعاب وباقي احتياجات األطفال •
 . المساعدة على دراسة المشاريع العمرانية والهندسية وتسويق المنازل •
 . الت والتلفزيونات والكمبيوتراتسويق األجهزة المعمرة كالغس •
 .المعلومات المتعلقة بالسكان وخصائصهم وتوزيعهممساعدة اإلعالم بتزويد  •
 . تقدير االحتياجات المستقبلية •
 القرارات المتعلقة باختيار المواقع. •

 : على صعيد المجتمعات المحلية

 . تقديم الخدمات الصحية واالجتماعية والتعليمية •
 . المساعدة لدى حدوث الكوارث •

 :على صعيد األفراد

 . راء عقاراتهم وفي البحث عن العملشيار أماكن سكنهم وتالسكان في اخ ةساعدم •

 :على صعيد البحث العلمي

 . اختيار عينات البحوث •
 . تحديد االتجاهات •
 . دراسات الهجرة  •
 . تركيب السكان االثني •
 احتساب المؤشرات والمعدالت والتقديرات واإلسقاطات للجوانب الصحية للمجتمع.  •

 . The US Council of Economic Aadvisers (2000). The Uses of Census Data: An Analytical Review.   أ
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 خالصة وتوصيات  . 10

ها دور ب منتجات تعدادات السكان والمساكن  لتقوم 
في التخطيط للتنمية الوطنية وفي رصد تنفيذ الهام  

، يتعين 2030خطة التنمية المستدامة لعام   أهداف 
نشر بيانات التعداد وفق توجهات محورها أن 

 المستخدم هو نقطة ارتكاز العملية برمتها. وهذا 
حين بينت أن عمليات   الدراسة له هذه  ما أشارت  

التعداد المكلفة ال تنتهي إال بنشر نتائج التعداد في 
ور التط بفضل  و . ر ي تأخالوقت المناسب ودون 

تكنولوجيا المعلومات وبرمجياتها ل المتسارع  
القائمين   ، أصبح بوسعووسائط التواصل االجتماعي 

على التعدادات نشر تقارير إحصائية مواضيعية تزود 
المستخدم بصورة عن الواقع االجتماعي واالقتصادي 

مكنه من ما ي والبيئي للسكان في فترة زمنية محددة،  
االجتماعية  والتعرف على الخصائص تحليل البيانات  

تطوير ، كما أصبح بوسعهم والديمغرافية للسكان 
ونشر قواعد بيانات دينامية جغرافية ومكانية 

تمكن المستخدم من استخراج الجداول  ية تفاعل
اإلحصائية التي يحتاجها بغية رسم سياسة معينة 

 . محدد أو مكان   ة معين في منطقة 

  2020لعام   والمساكن تعدادات السكانجولة  تكتسب و
أهمية إضافية كونها تأتي في منتصف الفترة الزمنية  

التنمية المستدامة  خطةلتحقيق أهداف المحددة 
ً                    مؤشرا  لرصد التقدم. ومن   230 قرابةالتي اعتمدت      

بد من   يانات البأحدثت ثورة هذه الخطة المالحظ أن 

تلبية احتياجات على العمل من مواكبتها و
 المستخدمين من البيانات والمنتجات اإلحصائية. 

توفير منتجات إبداعية تلبي حاجة المستخدمين  ول
يجدر  في عصر المعرفة والتكنولوجيا الذي نعيشه،  

 التوصيات التالية:النظر في 

تطوير استراتيجيات شاملة لنشر منتجات  .1
في  2020جولة عام كن لا تعدادات السكان والمس

د فيها األهداف والوسائل    ّ حد                   ُ المنطقة العربية ت  
بوضوح وتعتمد االبتكار التكنولوجي في ترجمة  

األهداف إلى منتجات تلبي احتياجات  
المستخدمين الوطنيين والدوليين، مع خطة 

  لتنفيذ وتقييم كل منتج من المنتجات.
من  التشاور المستمر مع مستخدمي بيانات التعداد .2

حث العلمية  المجتمع المدني والجامعات ومراكز الب
في عمليات   وإشراكهم غيرهم من المهتمينمع و

 .وخدماته التعداد لمنتجاتالتخطيط 
التعلم من الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي    .3

واالستفادة من التطبيقات التي استخدمت في  
  2000جولة عام نشر بيانات تعدادات السكان في 

البيانات بوابات وخاصة  ،والعمل على تطويرها
باإلضافة إلى  ، اإلحصائية والجغرافية التفاعلية

ُ ظ               ُ االستفادة من ن     إنتاج م المعلومات الجغرافية في 
 أطالس ثابتة ودينامية. 
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رفع مستوى منتجات التعداد بما يتناسب مع   .4
مستويات المستخدمين واحتياجاتهم من البيانات 

قابلية  تتوفر لها وإنتاج منتجات وخدمات مبتكرة 
 . مشاركتها مع فئات المستخدمين

دمج المعلومات الجغرافية والمكانية مع بيانات   .5
ً           تسهيال  التخاذ الق التعداد  .رارات     

  اشراكة فاعلة مع وسائل اإلعالم واطالعه إقامة .6
صياغة استراتيجية نشر لدى مشاريع العلى 

المنتجات. 
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 الخرائطالتنمية المستدامة على خطة وضع مؤشرات 

 

  



33 

 

ّ ترك    ز السكان في قطر على مدار أربعة تعدادات    

 
 

  



34 

 2011بوابة تعداد هونغ كونغ عام 

 
 



35 

 

 امن بولند مواضيعيةخرائط 

 

 

  



36 

 المراجع 

دليل البنية األساسية الجغرافية   (2010) اإلحصاءات شعبة –األمم المتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
 . المكانية لدعم أنشطة التعدادات، نيويورك

Alphonse L. Mac Donald. (2016). IPUMS International: Review and future prospects of a unique global statistical 
cooperation Programme. Statistical Journal of the IAOS 32, 715-727. 

Cathryn S. Dippo, U.S. Bureau of Labour Statistics and Bo Sundgren, Statistics Sweden. Dippo_C@bls.gov. 

Ian White (2010), Office for National Statistics, U.K Good practice in Disseminating population Census Results. 
GENEVA, 5-6 JULY 2010. 

Li, Pengde (2014). A Geographical Census Comprehensive National and International Datasets. UNHQ. New York ,USA. 

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

Michael J. Levin. Harvard Centre for Population and Development Studies. This document is part of the Census 
Tabulation Handbook. 

Robert McCaa2, Albert Esteve3, Steven Ruggles4, and Matt Sobek. Using integrated census microdata for evidence-
based policy making: the IPUMS-International global initiative. The African Statistical Journal, Volume 2, May 
2006. 

Salwa Alsayed Selim Elshazly. Director of establishments and buildings – IT sector. unstats.un.org/unsd.  

Srdjan Mrkić, UN Statistics Division. Managing censuses in 2020 round – UNSD’s work in progress. Population and 
Housing Censuses in 2020 round of censuses UN Statistical Commission 47th session – Lunchtime seminar New 
York, 8 March 2016. 

The US Council of Economic Aadvisers (2000). The Uses of Census Data: An Analytical Review. 

UNSD (2010) Emerging Trends in Census Data Dissemination. United Nations Regional Seminar on Census Data 
Dissemination and Spatial Analysis. Bangkok. 

UNSD. (2015) Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3. New York. 

UN ECE (2014) European Census Hub: A Cooperation Model for Dissemination of EU Statistics. Meeting on the 
Management of Statistical Information Systems (MSIS 2014) (Dublin, Ireland and Manila, Philippines 14-16 April 
2014). 

UNSD Handbook on the Management of Population and Housing Censuses, Revision 2.2016. 

Us Census Bureau. Census Atlas of the United Stated of America. Census 2000 special reports. Wessington D.C 2007. 

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

mailto:Dippo_C@bls.gov


 



21
-0

04
09

 


	نشر واستخدام بيانات تعداد السكان والمساكن الأساليب المستجدة والدروس المستفادة
	حقوق الطبع
	شكر وتقدير
	موجز
	المحتويات
	مقدمة
	1. أهمية بيانات تعداد السكان والمسكان
	2. استراتيجية نشر بيانات تعداد السكان والمساكن
	ألف. التشاور مع مستخدمي البيانات
	باء. نوعية مخرجات التعداد
	جيم. سياسة نشر البيانات

	3. مخرجات التعداد
	ألف. النتائج الأولية والنهائية
	باء. التقارير الأساسية
	جيم. التقارير المواضيعية والتحليلية
	دال. المنتجات والأنشطة الترويجية

	4. التطبيقات الدينامية على الإنترنت وقواعد البيانات التفاعلية
	ألف. المعالجة التحليلة للبيانات OLPA
	باء. المركز الأوروبي لتبادل بيانات تعدادات 2011

	5. المنتجات الجغرافية للتعداد
	ألف. الخرائط الرقمية
	باء. أطالس التعداد الرقمية

	6. التصوير البصري لبيانات التعداد
	7. ملفات البيانات الجزئية
	ألف. مبادئ نشر البيانات الجزئية
	باء. المعايير الفنية لحفظ البيانات الجزئية

	8. البيانات التعريفية
	9. استخدام مخرجات التعداد
	ألف. استخدامات تعدادات السكان
	باء. استخدامات تعداد السكان

	10. خلاصة وتوصيات
	المرفق
	المراجع



