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 شكر وتقد�ر 

ع في صيغته النهائية ق إعداد تقرير التقييم وُوِض ُنس� 
بدعم من إسماعيل لّبد من شعبة اإلحصاء في اللجنة  

التابعة   )اإلسكوا(االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

لألمم المتحدة، وبعد مشاورات مع الجهاز المركزي  
لإلحصاء السوداني ومكاتب صندوق األمم المتحدة  
 اهرة. للسكان ومنظمة األغذية والزراعة في السودان والق 



 



 

 الرسائل الرئيسية 

تحسنت تكنولوجيات المعلومات الجغرافية المكانية تحسنًا كبيرًا وأصبح   •
الوصول إليها أسهل وبأسعار معقولة، مما خّفف من استخدام الخرائط  

 الماضي. المرسومة يدويًا عما كان عليه في 

الحالية، تبّنت البلدان  2020، وحتى في جولة عام 2010في جولة تعداد عام  •
 هذه التكنولوجيات الجديدة بمستويات متفاوتة من النجاح. 

ن إلى  من خالل المزيج الصحيح من الموارد والمهارات، يمكن للبلدان أن تحس�  •
حد كبير إنتاجها للخرائط ورصدها الميداني، بغية جمع بيانات دقيقة وعالية 

الزراعية لبناء قاعدة بيانات جغرافية   الحيازاتو الجودة عن السكان والمساكن 
 جيدة التنظيم. 

الخرائط، يوصى بأن يقوم الجهاز المركزي   رسممن أجل النجاح في عملية  •
ماهر في مجال الصور واالستشعار عن  وقوي  لإلحصاء السوداني ببناء فريق 

 ز باألدوات المناسبة لمعالجة الصور. عد ومجه� بُ 

ينبغي النظر في بناء القدرات على صعيد معالجة الصور والمساعدة الفنية   •
 الخارجية. 

الخرائط في التعداد المقبل، يزمع الجهاز المركزي  رسمما يتعلق بأنشطة   في •
المعلومات   ُنُظم لإلحصاء اعتماد نظام إلكتروني متكامل يتألف من أدوات 

 وترقيم المباني.  العدّ اللوحية لتحديث حدود منطقة  األجهزةالجغرافية و 
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 �نفيذيموجز 

اعتمدت مكاتب اإلحصاء الوطنية، بما في ذلك في  
العديد من البلدان النامية، منهجيات وتكنولوجيات  

المعلومات الجغرافية المكانية، مع التسليم بأن  
تعدادات   سن استخدامها وتطبيقها يعززان كفاءة ُح 

ساكن بمراحلها كافة من اإلعداد  السكان والم 
والتعداد والمعالجة والنشر، وينعكسان في نهاية  

المطاف على جودتها عمومًا. واليوم، يستخدم كل  
خرائط    رسم مكتب تقريبًا نظام معلومات جغرافية ل 

رقمية، وتطوير قواعد البيانات وصيانتها، ونشر  
المنتجات اإلحصائية الجغرافية، وتوفير مروحة  

من الخدمات. وفي هذا السياق، ُيسلّم    واسعة 
خصوصاً بأهمية بنية تحتية إحصائية جغرافية  

مكانية تدعم التعدادات واألنشطة اإلحصائية  
ر تبادل البيانات  باعتبارها عامالً مساعدًا ييس� 

ن توافر المعلومات الُقطرية والوصول إليها،  ويحس� 
حقيق  دعماً التخاذ القرارات القائمة على األدلة وت 

 التنمية المستدامة. 

وبالفعل، أوصت األمم المتحدة البلدان بأن تعتمد 
هياكل للمعلومات الجغرافية المكانية وتعمل على  

 
  In-depth review of developing geospatial information services based on official statistics, Note by the :راجع 1

United Kingdom Office for National Statistics, CES, 2016, ECE�CES/2016/7. 

تطويرها وتقويتها بما يدعم التعدادات واألنشطة 
اإلحصائية. ودعتها أيضًا إلى التسليم بأن اعتماد َنهج  

جغرافي يترافق مع معلومات إحصائية وجغرافية  
ها ُنُظممكانية متكاملة يتيح لها فرصة لتحديث 
وبناء   1اإلحصائية الوطنية وإحصاءاتها الرسمية

ي للتحديات التي تعترض قدراتها بما يمكّنها من التصد
 .2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

ومن هذا المنطلق، يسعى الجهاز المركزي لإلحصاء في 
السودان إلى استخدام تكنولوجيات المعلومات  

الجغرافية المكانية المبتكرة لدعم تعداده المقبل وفقًا  
لتوصيات األمم المتحدة ومع مراعاة ظروفه الوطنية  

دة. وفي هذا الصدد، أعدت لجنة األمم المتحدة المحدّ 
تقرير   )اإلسكوا(االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

التقييم هذا الذي يحّدد نطاق وفجوات البنية التحتية  
الجغرافية المكانية القائمة في الجهاز المركزي  

لإلحصاء، والذي يشتمل على مبادئ توجيهية بشأن  
ومات الجغرافية المكانية استخدام تكنولوجيات المعل 

في كل مرحلة من مراحل التعداد وتحديد الموارد  
 والقدرات الالزمة لتنفيذها ورصدها.
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 مقدمة 

يزمع الجهاز المركزي لإلحصاء في السودان إجراء 
تعداد السكان والمساكن والتعداد الزراعي المقبل وفقًا  

لمبادئ وتوصيات األمم المتحدة التي تشجع البلدان 
كافة على مواكبة التطورات التكنولوجية التي حصلت  

السابقة، ال سيما فيما يتعلق   2010منذ جولة عام 
المعلومات الجغرافية وتكنولوجيات   ُنُظمباستخدام 

المعلومات الجغرافية المكانية األخرى، مثل النظام 
 / الصناعيةاألقمار العالمي لتحديد المواقع وصور 

الجوية والتحليل المكاني في أنشطة  الصور 
 2من مرحلة اإلعداد إلى نشر نتائج التعداد التعداد،

 ذلك. بعد وما

ونظرًا إلى أن الجهاز المركزي لإلحصاء اتخذ قرارًا 
  ُنُظمالخرائط الُمعّدة عبر   رسمباستراتيجيًا يقضي 

المعلومات الجغرافية وَنهج المقابالت الشخصية  
  محمولةبمساعدة الحاسوب، باالستعانة بأجهزة 

قمار  األحة عبر الللممجهزة بمستقبل النظام العالمي 
النظام العالمي لتحديد المواقع، تدعو  / الصناعية

الحاجة إلى االضطالع ببعض األنشطة الالزمة بهدف 
تطوير برنامج لوضع خرائط التعداد الرقمية باالستناد  

إلى التقنيات الجغرافية المكانية في مراحل التعداد 
دة لترسيم الثالث. وستعرض مبادئ توجيهية محدّ 

وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية  العدّ حدود مناطق 
، باإلضافة إلى عرض تفاصيل  العدّ قائمة على مناطق 

المعلومات الجغرافية وغيرها من  ُنُظمتشغيل 
التكنولوجيات الجغرافية المكانية في كافة مراحل  

التعداد، وال سيما الحل الفني الذي يتيح إدماج خرائط 
المعلومات الجغرافية   ُنُظمالقائمة على العّد مناطق 

 
-Principles .)2017مم المتحدة، األصادر عن (الثالث التنقيح تعدادات السكان والمساكن، لمبادئ وتوصيات وفقًا لما ورد في  2

Recommendations-Population-Housing-Censuses-Revision-3_Arabic.pdf (unescwa.org) . 

في تطبيقات المقابالت الشخصية باستخدام  
في ذلك سير العمل  بما (الحاسوب للعمليات الميدانية 

. ثم سينصّب التركيز  )الخاص بإعداد البيانات وجمعها
على الموارد الفنية والبشرية الالزمة لرقمنة عملية  

وضع خرائط التعداد بما يدعم كال التعدادين. 
دة بشأن استفادة  وستعرض بعض التوصيات المحدّ 

التعداد الزراعي من أنشطة المعلومات الجغرافية 
 نفذة على صعيد تعداد السكان والمساكن.المكانية الم

 التحتيةوتقدم هذه الدراسة تقريرًا عن حالة البنية 
  في متوفر هو ما عرض  خالل  من المكانية الجغرافية

 الجغرافية بياناتال من لإلحصاء المركزي الجهاز
البرمجيات،  / الخرائط، واألجهزة رسموبيانات  المكانية

المتاحة. وتقّيم التحديات واليد العاملة الماهرة 
وتوصي بأفضل طريقة الستخدام الموارد القائمة،  

د الموارد الجديدة التي يتعين اكتسابها  وتحدّ 
د أفضل الحلول الفنية لوضع خرائط  وإنتاجها، وتحدّ 

المعلومات الجغرافية لكال التعدادين   ُنُظمالتعداد عبر 
دئ  المقبلين. ويتضمن التقرير على وجه التحديد مبا

، وتعليمات  توجيهية بشأن عملية ترسيم منطقة العدّ 
إلنشاء قاعدة بيانات جغرافية على صعيد أصغر وحدة  

إحصائية، وإجراءات لممارسة تجريبية في مجال  
المعلومات الجغرافية،   ُنُظمالخرائط الُمعّدة عبر  رسم

وخريطة طريق ألنشطة المعلومات الجغرافية المكانية 
ا في كافة مراحل التعداد، إضافة التي يتعين تنفيذه

إلى توصيات بشأن تنمية القدرات والموارد الالزمة 
المعلومات  ُنُظملوضع خرائط التعداد المستندة إلى 

 الجغرافية بنجاح. 

https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/Principles-Recommendations-Population-Housing-Censuses-Revision-3_Arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/Principles-Recommendations-Population-Housing-Censuses-Revision-3_Arabic.pdf


2 



3 

 و متوفر (وتقييم االحتياجات) إعداد جرد لما ه .1

استنادًا إلى الممارسات الجيدة المتماشية مع مبادئ 
األمم المتحدة وتوصياتها، ينبغي تطوير برنامج لوضع  

المعلومات الجغرافية   ُنُظمخرائط التعداد الُمعّدة عبر 
في مرحلة مبكرة من التخطيط للتعداد. ومن شأن 

 العدّ منطقة ذلك إتاحة الوقت الكافي إلنتاج خرائط 
ة كاملة قبل تاريخ التعداد بوقت ذات تغطية وطني

كاف، ألن هذه عملية محددة زمنيًا وموعدها حاسم 
  رسموخدمات  عدّ إلتاحة كل الخرائط المتصلة بال

 الخرائط للتعداد الميداني.

وعلى الصعيد المؤسسي، يقتضي ذلك تحديد المهام  
المؤسسية التي ينبغي تأديتها خالل  / الفنية والتنظيمية 

طيط. وتبّين لنا وجود سلطة وطنية واحدة  عملية التخ 
تعنى بالمعلومات الجغرافية المكانية في السودان، وهي  

  رسم هيئة المساحة السودانية المسؤولة عن المسح و 
في البلد. وتوفر هذه الهيئة خدمات المسح   الخرائط 

لكافة الوزارات، ولكن هناك نقص في التنسيق مع  
حتاج إلى معلومات  المنظمات الوطنية األخرى التي ت 

جغرافية مكانية. ولسد هذه الفجوة في التنسيق، عمد  
الجهاز المركزي لإلحصاء وهيئة المساحة السودانية عام  

إلى إنشاء لجنة فنية بغية تنسيق العمل في    2018
 المعلومات الجغرافية.   ُنُظم الخرائط و   رسم مجال  

وعلى المستوى الفني، يستلزم برنامج وضع خرائط  
المعلومات الجغرافية تقييم   ُنُظمالتعداد الُمعّدة عبر 

الموارد الجغرافية والتكنولوجية المتاحة والمسائل 

 
 Handbook on Geospatial Infrastructure in Support of Census Activities, 2009. United :لمزيد من التفاصيل، راجع 3

Nations, DESA – Statistical Division. 
https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/series_f103en.pdf . 

4 “GIS and the 2020 Census – Modernizing Official Statistics”, 2019, Esri Press. https://www.amazon.com/GIS-2020-
Census-Modernizing-Statistics/dp/1589485041 . 

المتعلقة بالتصميم الحاسم، مع التركيز على قاعدة  
بياناته الجغرافية المكانية األساسية ومجموعة  

ها. ولجرد الخرائط الموجودة التطبيقات التي سيدعم
وغيرها من مصادر البيانات الجغرافية أهمية خاصة،  

كما لعمليات تحويل البيانات وتكاملها، التي تعتمد  
جميعها على بيئة مؤسسية جيدة التصميم  

 . 3واستراتيجية تشغيلية حسنة التخطيط 

ويلزم إجراء جرد شامل لكافة الخرائط والصور 
التي تغطي البلد بأسره بمقاييس   التناظرية أو الرقمية 

مختلفة لتحديد تلك التي تلبي احتياجات ترسيم 
. ويشمل ذلك خرائط المعالم األساسية حدود العدّ 

الريفية والحضرية الصغيرة المقياس التي تغطي البلد 
بأكمله؛ والخرائط الطبوغرافية؛ وخرائط المعالم 
المدينة األساسية الكبيرة المقياس على مستوى البلدة و 

ُتظهر قطع األراضي، وتفاصيل عن المعالم الهامة مثل 
الشوارع، والطرقات، والحدائق، والمسطحات المائية، 

خرائط ( ومباني المدينة، والعالمات األرضية المهمة  
؛ وخرائط الوحدات )المدينة والخرائط المساحية 

اإلدارية على جميع المستويات؛ وخرائط موضوعية 
ان من تعدادات سابقة، أو أي معالم قد تبّين توزيع السك 

تكون مفيدة لوضع خرائط التعداد؛ وحتى الخرائط 
العالية الدقة والصور   الصناعيةاألقمار المبدئية؛ وصور  

الجوية الرقمية ذات الصلة، وبيانات النظام العالمي 
. وقد يبين الجرد أن الخرائط 4لتحديد المواقع 

بيانات الالزمة، الموجودة ال تتيح بالكامل كل ال 
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يستلزم أعماالً ميدانية تقليدية إضافية أو بحثًا  مما 
إضافيًا في مختلف مصادر البيانات. وتكون النتيجة 

للجغرافيا / الخرائط   رسم النهائية توفير بنية تحتية ل 
 المكانية من أجل وضع خرائط التعداد.

وفي إطار وضع قائمة الجرد، أعد الخبير االستشاري  
 ُنُظممأله المركز المعني ب )1المرفق (استبيانًا 

المعلومات الجغرافية في الجهاز المركزي لإلحصاء.  
ويعرض االستبيان معلومات عن الحالة الراهنة. وقد  

اسُتمدت معلومات إضافية من ردود الجهاز على  
، فضالً عن مقابالت عبر )2المرفق (استبيان اإلسكوا 

المعلومات  ُنُظماإلنترنت مع مدير المركز المعني ب
 مركزي لإلحصاء. الجغرافية في الجهاز ال

عدم وجود خرائط المعالم  )أ(ويبين الجرد ما يلي: 
األساسية المحدثة، وأن الخرائط الموجودة لدى 

الجهاز المركزي لإلحصاء هي، بصورة رئيسية، خرائط  
 إدارية تبين حدود المحافظات الست والواليات

وليس لدى الجهاز    )ب(الثمانية عشرة في البلد؛  
  الصناعيةاألقمار من المركزي لإلحصاء صور جوية أو 

وتقوم نقطة إسناد النظام   )ج(تغطي البلد بأكمله؛  
المكاني الوطني على النظام  / المرجعي الجيوديسي
وبرنامج  )د(؛ 5)(WGS84 1984الجيوديسي العالمي 

 ArcGIS 9.36المعلومات الجغرافية المتاح هو  ُنُظم

ويشتمل على قاعدة  ، )Esri ArcGISإصدار قديم من (
قاعدة بيانات على مستوى  (بيانات جغرافية مركزية 

ويضم   )ه(؛ ) 2008أنشئت لتعداد عام  منطقة العدّ 
المعلومات الجغرافية التابع للجهاز   ُنُظممكتب 

خاص، وهو مجهز  المركزي لإلحصاء حوالى سبعة أش
بحواسيب مكتبية ومحمولة وطابعات وراسمات  

وماسحات ضوئية، علمًا أن معظمها معطل. ويملك  
جهازًا من أجهزة النظام   60الجهاز المركزي لإلحصاء 

كيفية    العالمي لتحديد المواقع، ويعرف موظفوه
نظام  ويبين الجرد أن مكتب  استخدامها في الميدان. 
لتابع للجهاز المركزي لإلحصاء  المعلومات الجغرافية ا

 ُنُظملديه عدد محدود من الموظفين المعنيين ب
المعلومات الجغرافية والمسح، معظمهم من الشباب؛  
ومع ذلك، يمكنهم أن يقدموا الدعم الالزم إلى الجهاز  

المركزي لإلحصاء خالل كافة مراحل التعداد، شرط أن 
يخضعوا للتدريب وأن يواكبوا آخر التطورات 

التكنولوجية، وشرط أن يحصل الجهاز على مجموعة  
المعلومات الجغرافية  ُنُظمبرمجيات حديثة ل

برمجيات موجهة للمؤسسات ومناسبة إلجراء  (
واألجهزة التكنولوجية المالئمة ذات الصلة.  )التعداد

وهذا يعني أنه يتعين على الجهاز المركزي لإلحصاء 
لمعلومات ا ُنُظمتطوير وتعزيز قدراته في مجال 

الجغرافية، من أجل استخدام تكنولوجيات المعلومات  
الجغرافية المكانية خالل وضع خرائط التعداد في 

جميع مراحله وما بعدها. ومع أن تلك التكنولوجيات 
قد تكون مكلفة في البداية، بيد أنه سيكون لها عائد  

التعداد وما بعده.  على االستثمار إذا اسُتخدمت خالل
ى ذلك، سيلزم توفير موارد لشراء أجهزة وعالوة عل 

اللوحية المزّودة بمستقبالت   األجهزةآالف ( محمولة
حة  الالنظام العالمي للم/ النظام العالمي لتحديد المواقع

مثل (االتصاالت  ُنُظم، ومعدات و)قمار الصناعيةاألعبر 
شبكة خصوصية افتراضية لضمان كفاءة وأمن وسرية  

، وعلى األغلب  )الحصول على البيانات ونقلها
االستعانة بمصادر خارجية لتطوير التطبيقات ودمج  
المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب في خرائط  

األقمار نظام المعلومات الجغرافية. وبما أن صور 
سي أهمية قصوى كونها أساس الحديثة تكت الصناعية

وسُتستخدم على األجهزة العّد تحديد مناطق 
المحمولة، ينبغي تخصيص الموارد للحصول على هذه  

الصور ومعالجتها.

 
والمالحة الساتلية، بما   ) الجيوديسيا(هو معيار ُيستخدم في رسم الخرائط وعلم المساحة التطبيقية  (WGS)النظام الجيوديسي العالمي  5

 . WGS 84في ذلك النظام العالمي لتحديد المواقع. وأحدث معيار هو 
 .ArcGIS 9,3برنامج  (Esri)، أصدرت شركة إسري 2008يونيو / حزيران  26في  6
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الجغرافية المكانية في مرحلة األنشطة  .2
 قبل العدّ  ما

هي مرحلة حاسمة، فالجهاز   مرحلة ما قبل العدّ 
المركزي لإلحصاء ال يحتاج إلى التحضير لتعداد  

السكان والمساكن واإلطار الجغرافي المشترك مع 
، بل يتعين عليه أيضًا  7التعداد الزراعي فحسب

التخطيط لكافة االحتياجات المتعلقة بالتكنولوجيا  
د  وما بعده. وسنحدّ  والمتطلبات األخرى لمرحلتي العدّ 

في القسم التالي األنشطة المطلوبة في مرحلة ما قبل 
، والحل الفني الذي من شأنه المساعدة على تنفيذ  العدّ 

 أنشطة التعداد كلها.

البنية التحتية   -جغرافيا التعداد  .ألف
 الخرائط  رسمل

تشير جغرافيا التعداد أساسًا إلى كيفية تقسيم البلد 
للعمليات الميدانية الفعلي، تسهيالً  العدّ جغرافيًا قبل 

ومعالجة البيانات وتحليلها ولإلبالغ عن نتائج التعداد  
ونشرها في نهاية المطاف. وعند إعداد برنامج لوضع 

ولى اإلجراءات   خرائط التعداد، تتمثل إحدى ا�
، نظرًا  للعدّ الرئيسية في تحديد الوحدات الجغرافية 

  علىبيانات التعداد   ُتجمعالجغرافيا التي " إلى أن

 
ة لجمع ومعالجة ونشر البيانات المتعلقة بهيكل الزراعة تغطي البلد بأكمله أو جزء كبير منه. والبيانات  التعداد الزراعي هو عملية إحصائي " 7

الهيكلية النموذجية التي يتم جمعها في التعداد الزراعي هي حجم الملكية الزراعية، وحيازة األراضي، واستخدام األراضي، والمناطق  
  الحيازاتالة وغيرها من المدخالت الزراعية. وفي التعداد الزراعي، تجمع البيانات على مستوى الماشية، والعم أعدادوالمزروعة، والري، 

 Handbook on remote sensing for :. راجع"الزراعية، ولكن يمكن أيضًا جمع بعض البيانات على مستوى المجتمع المحلي

agricultural statistics. http://www.fao.org/3/ca6394en/ca6394en.pdf. 
-Principles .)2017مم المتحدة، األصادر عن (الثالث التنقيح تعدادات السكان والمساكن، لمبادئ وتوصيات وفقًا لما ورد في  8

Recommendations-Population-Housing-Censuses-Revision-3_Arabic.pdf (unescwa.org) . 

على أساسها  د الجغرافيا التي حدّ أساسها هي التي ت
 .8"نشر بيانات التعدادأن تُ يمكن 

ويساعد جرد مصادر البيانات الجغرافية على تحديد 
التجمعات السـكنية ، مثالً  كيفية تعيين مناطق العدّ 

والمباني والمساكن، وهو ما يشكل الخصائص 
المعلومات الجغرافية  ُنُظم األساسية لقاعدة بيانات 

للتعداد. وفي السودان، وبغياب خرائط المعالم 
األساسية التي تشكل عمومًا المصادر الرئيسية 

، ينبغي  للبيانات الالزمة لترسيم مناطق العدّ 
األقمار استخدام مصادر البيانات الناشئة مثل صور  

وغيرها من الصور متى أمكن وكانت   الصناعية
جوية وصور الطائرات المسّيرة، مثل الصور ال ( متاحة  

لدعم عملية    ) فة للغاية في السودان كلِ مع أنها مُ 
 .ترسيم مناطق العدّ 

وفي هذا الصدد، علينا البدء في استعراض وتحديث 
مخطط الترميز الحالي للحصول على نظام ترميز  

جغرافي مرجعي يعطي وحدات التعداد كلها  
  )المساكن/ ني، والمبامناطق العدّ / التجمعات السـكنية(

يربط  )رمز(ُبعدها الجغرافي، حيث ُيتاح معّرف وحيد 

https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/Principles-Recommendations-Population-Housing-Censuses-Revision-3_Arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/Principles-Recommendations-Population-Housing-Censuses-Revision-3_Arabic.pdf
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المعلومات الجغرافية وبيانات التعداد   ُنُظمبين حدود 
م نظام  صم� الُمَجدولة. وللحفاظ على هذا الرابط، يُ 

الترميز الجغرافي عمومًا ليكون مرنًا بما فيه الكفاية 
مات إدارية مًا تنظيمًا جيدًا بغية إدراج أي تقسيومنظ� 

جديدة ومستقبلية. ويعتبر مفهوم الرموز المتداخلة 
 أحد أفضل الُنُهج، وينبغي تطبيقه حيثما أمكن. 

 مخطط الترميز المقترح  

يلزم إعادة النظر في التسلسل الهرمي اإلداري القائم  
من أجل إنشاء إطار جغرافي دقيق، بحيث تشكل  

أصغر الوحدات  )مع المباني والمساكن(  مناطق العدّ 
ت الجغرافية وتقع ضمن مناطق وواليات ومحّال 

ووحدات إدارية ووحدات خدمات معينة، وتكون  
د اإلطار  حدودها دقيقة قدر اإلمكان. وينبغي أن يحدّ 

الجغرافي أصغر الوحدات اإلحصائية وأن يتضمن  
أيضًا معلومات مرجعية أخرى مثل التضاريس، 

المنسوبة، وقطع األراضي، وشبكات النقل، والخطوط 
وغيرها. كذلك، يجب أن يراعي السمات األساسية 

العائلية   الحيازاتالالزمة للتعداد الزراعي، مثل 
، وغطاء )بما فيها الماشية والدواجن(والتجارية 

األرض واستخدام األراضي، والغابات، ومواقع السكان 
حتملين، وما إلى المهاجرين أو الرّحل الحاليين أو الم

ذلك. وال يمكن البدء في إعادة ترسيم حدود منطقة  
وتحديثها إال بعد إنشاء اإلطار الجغرافي  العدّ 

 .)التالي القسم(

لنظام الترميز مع   وفي هذا الصدد، نوقش استعراٌض 
فريق الجهاز المركزي لإلحصاء، وجرى االتفاق على 

 مخطط الترميز التالي: 

 2008مة في تعداد عام المستخدَ  خ��طة منطقة العدّ  . 1الشكل  

 

 . في األمم المتحدة  ءاتشعبة اإلحصامقتبس من  المصدر:
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 :)عليهيتعين مناقشته واالتفاق (مخطط الترميز الجغرافي المقترح على مستوى المباني  (أ) 

                 

 رقمان أرقام 3 أرقام 3 أرقام 3 رقمان رقمان رقمان
 

  ، منطقة العدّ )جماعة/ إدارة(  "وحدة خدمات "، "وحدة إدارية"، "ةمحل� "، "والية/ إقليم"
 .التجمعات السـكنية، المباني ضمن )زراعية/ بدوية/ ريفية/ حضرية(

 :)يتعين مناقشته واالتفاق عليه (المقترح على مستوى األسر المعيشية مخطط الترميز الجغرافي  (ب) 

                       

 رقمان رقمان أرقام 3 أرقام 3 أرقام 3 رقمان رقمان رقمان
رقم 
واح

 د
 أرقام 3

 

، )بدوية/ ريفية/ حضرية( ، منطقة العدّ )إدارة(  "وحدة خدمات "، "وحدة إدارية"، "ةمحل� "، "والية/ إقليم"
   .، الطابق، المدخل، رمز األسرة المعيشيةالتجمعات السـكنيةالمباني ضمن 

 ) المستوطنات(المعجم الجغرافي  (ج) 

                 

 ) رقمان + أرقام  3( أرقام 3 أرقام 3 رقمان رقمان رقمان
 

ريفية / حضرية(  ، منطقة العدّ )جماعة/ إدارة(  "خدمات وحدة "، "وحدة إدارية"، "ةمحل� "، "والية/ إقليم"
 . ، المستوطنات)زراعية/ بدوية

نوقش مخطط الترميز أعاله مع الجهاز المركزي  
لإلحصاء وهو يعكس احتياجاته. ومع ذلك، يمكنه  

ضبطه إذا استثنيت بعض الوحدات أو ألحقت وحدات 
الواجب اتباعها في  المبادئ 1 الشكلويوضح إضافية. 

 أي مخطط ترميز. 

 هج متكامل نَ  

يعكف الجهاز المركزي لإلحصاء على إطالق التعداد  
  الزراعي الشامل للسودان، على أن يجرى تدريجيًا على

مدى ثالث سنوات. ولكن بما أنه لم ينَجز أي تعداد  
زراعي طوال السنوات الخمسين الماضية، فال يوجد 

  الحيازات(إطار جغرافي ألصغر الوحدات اإلحصائية 
. وبالتلي، ينبغي بناء هكذا إطار للتعداد  )الزراعية

الزراعي المقبل استنادًا إلى األعمال التحضيرية التي 
لتعداد السكان والمساكن. وبالنسبة   ُيضطلع بها حالياً 

إلى التعداد الزراعي، ينبغي استخدام التسلسل الهرمي 
اإلداري المتداخل لمخطط ترميز تعداد السكان  
، ألن والمساكن على األقل حتى مستوى منطقة العدّ 

من تعداد  أي جمع للبيانات ذات الصلة بمناطق العدّ 
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لى ترسيم السكان والمساكن سيوفر مدخالت تساعد ع 
  مناطق العدّ ( 9حدود الحيازات الزراعية التشغيلية

بحيث يجري تكييفها مع   )للتعداد الزراعي
دة للتعداد الزراعي. وبعبارة أخرى، االحتياجات المحدّ 

سيساعد تعداد السكان والمساكن في بناء إطار التعداد  
، وسيكون مخطط الترميز الجغرافي الذي 10الزراعي

عد�  لتعداد السكان والمساكن مع مراعاة احتياجات  ا�
 التعداد الزراعي بمثابة أرضية مشتركة بين التعدادين.

شيًا مع مبادئ  ا وينظر الجهاز المركزي لإلحصاء، تم 
وتوصيات منظمة األغذية والزراعة، في نوعين من  

هما    ، الزراعية من أجل تعداده الزراعي   الحيازات 
األسر المعيشية لتعداد    على غرار ( الملكية العائلية  

والملكية التجارية. وعليه،    ) السكان والمساكن 
سيكون مخطط ترميز التعداد الزراعي على  

 التالي:  الشكل 

 الزراعية العائلية: الحيازاتبالنسبة إلى  (أ) 

                       

 رقمان رقمان أرقام 3 أرقام 3 أرقام 3 رقمان رقمان رقمان
رقم 
 واحد

 أرقام 3
 

  ، منطقة العدّ )إدارة(  "وحدة خدمات "، "وحدة إدارية"، "ةمحل� "، "والية/ إقليم"
 . ، الطابق، مدخل، رمز الملكية العائليةالتجمعات السـكنية، المباني ضمن )زراعية/ بدوية/ ريفية/ حضرية(

 الزراعية التجارية: الحيازاتبالنسبة إلى  (ب) 

               

 أرقام 3 أرقام 3 أرقام 3 رقمان رقمان رقمان
 

 منطقة العدّ ، )جماعة/ إدارة(  "وحدة خدمات "، "وحدة إدارية"، "ةمحل� "، "والية/ إقليم"

 . ، رمز الملكية التجارية)زراعية/ بدوية/ ريفية/ حضرية(

  على بالتعديل المتعلقة ذاتها المالحظة وتنطبق
 يحتاج قد بحيث هذا، الزراعي التعداد ترميز  مخطط

 
إدارة واحدة وتشمل جميع رؤوس الماشية الموجودة فيها وكل األرض   تحتالملكية الزراعية هي وحدة اقتصادية لإلنتاج الزراعي " 9

. منظمة "ألغراض اإلنتاج الزراعي سواء بصورة كلية أو جزئية، بصرف النظر عن المسمى أو الشكل القانوني أو الحجمالمستخدمة 
، المجلد األول، البرنامج والمفاهيم والتعريفات، الفقرة 2020البرنامج العالمي لإلحصاء للزراعة "األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

6.2":https://www.fao.org/3/i4913a/i4913a.pdf . 
الزراعية في   الحيازاتتسمح بتحديد الوحدات اإلحصائية التي سيجري عدها في المجموعة اإلحصائية، أي اإلطار هو الوسيلة التي " 10

 Handbook on remote sensing for agricultural statistics.. راجع"هذه الحالة

http:www.fao.org/3/ca6394en/ca6394en.pdf. 

 من المزيد إضافة إلى لإلحصاء المركزي الجهاز
 .الزراعي للتعداد  الوحدات

https://www.fao.org/3/i4913a/i4913a.pdf
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المعلومات الجغرافية/برمجيات جمع   ُنُظم  
 ال�يانات 

المعلومات   ُنُظمفيما يتعلق بأنواع برمجيات 
مة على الصعيد العالمي، فإن  الجغرافية المستخدَ 

 QGISالبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر مثل 
  PostgreSQLو )Quantum GISالمعروف سابقًا باسم (
تثير اهتمامًا متزايدًا حيث أنها تتيح بعض   GRASSو

التطبيقات للمسوحات، ولكن لم يشع استخدامها بعد 
 المعلومات الجغرافية للتعداد. ُنُظمفي عملية 

هج المقابالت الشخصية بمساعدة  النسبة إلى نَ أما ب 
 رسمم باالقتران مع عملية  الحاسوب المستخدَ 

المعلومات الجغرافية،  ُنُظم الخرائط الُمعّدة عبر  
المجاني والذي طوره   Survey Solutionsفبرنامج 

البنك الدولي متاح لجمع البيانات وإدارة المسوحات. 
لفعالية فيما ويتميز البرنامج بمستوى عالٍ من ا 

يخص هذه المقابالت، حيث أنه يوجه الباحثين 
لدرجة إجراء مقابالت غير متصلة باإلنترنت عبر  

العالية الدقة   الصناعية األقمار  استخدام صور  
ومستقِبل مدمج خاص بالنظام العالمي لتحديد 

 ُنُظم الخرائط و  رسم المواقع، وإن ال تزال وظائف  
 يه.المعلومات الجغرافية محدودة ف 

ويبقى البرنامج التجاري األكثر استخدامًا في حقل 
الذي  ArcGISنامج رالمعلومات الجغرافية هو ب ُنُظم

فهو، فيما يتعلق بالعمليات  . Esriطورته شركة 
الميدانية للتعداد، يشكل مجموعة متكاملة بفضل  

البيانات الميدانية المستندة    تطبيقاته اإلضافية لجمع
إلى المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب، مثل  

Survey123 وCollector .  وقد تم ضبط الحزمة التي
بالكامل، وهي بالتالي ال تستلزم أي  Esriتقدمها شركة 

تطوير رئيسي إضافي. ومقارنة مع البرمجيات  
 

، بتمويل رئيسي من  CSProفي تطوير برنامج  Serpro, SAو  Macro Internationalاشترك كل من مكتب اإلحصاء األمريكي وشركتي  11
 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. 

12 https://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis/WHO-DQR-Data-Verification-v1-0-Collection-Tools-CSPro-
Manual.pdf . 

مفتوحة المصدر، تتمتع منتجات الشركة بدعم  / الحرة
أفضل ووثائق أكثر موثوقية ومجتمع أكثر   فني

  ُنُظمحيوية. كذلك، يمكن استخدام برمجيات 
المعلومات الجغرافية التجارية واألخرى المرتبطة بها، 

، باالقتران مع منتجات AutoCADأو  MapInfoمثل 
 . Esri شركة

ونظام معالجة التعدادات والدراسات االستقصائية  
(CSPro)11   عالية الجودة من    هو مجموعة برمجيات

الملك العام تستخدم في العديد من البلدان إلدخال  
البيانات المستمدة من التعدادات والمسوحات وتحريرها  

ال يقصد به توفير قدرات  " وجدولتها ونشرها، غير أنه  
إلدارة قواعد البيانات؛ ومع ذلك، قد ُتستورد البيانات التي  

ق من تطبيقات  أو معالجتها بواسطة تطبي / تم إنشاؤها و 
CSPro    إلى نظام قاعدة بيانات. وعلى الرغم من أن نظام
CSPro   الخرائط الموضوعية،    رسم يتضمن وحدة نمطية ل

فإنه ال يمكن اعتباره نظام معلومات جغرافية، ذلك أن  
الخرائط ال تظهر الطبقات المتعددة المتاحة في نظام  

  . وهذا مفاده أنه عندما 12" معلومات جغرافية حقيقي 
، نحتاج إلى تطوير  CSProنختار استخدام نظام  

األمر الذي يستغرق وقتًا طويالً ويكلف  ( برمجيات عديدة  
لدمج المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب    ) الكثير 

  ُنُظم القائمة على هذا النظام في برمجيات أو تطبيقات  
 الخرائط الحقيقية.   رسم / المعلومات الجغرافية 

 العدّ تصميم/خرائط مناطق  .باء

تيسير هو    العدّ الهدف األساسي من عملية وضع خرائط  
العّد خرائط مناطق  / التجمعات السـكنية إعداد وإنتاج  

على   وعّدهامة لتحديد مواقع األسر المعيشية  المستخدَ 
الصعيد الوطني خالل مرحلة جمع البيانات لتعداد 

والمساكن. ومن خالل استخدام التكنولوجيات السكان  
المعلومات   ُنُظمهج بنية تحتية ل المعاصرة، ينشئ الن� 
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الجغرافية للتعداد بغية إنتاج الخرائط ودمج البيانات 
مثل خرائط المعالم األساسية ( المتاحة واستخدامها 

، بحيث ) ومجموعات بيانات الطرق واألجسام المائية
م حدود منطقة الع بوضوح وتتطابق مع تضاريس   دّ ترس�

األرض لضمان عدم اإلغفال أو وجود أي ازدواجية في 
 تغطية المنطقة الجغرافية.

واستنادًا إلى الجرد، يملك الجهاز المركزي لإلحصاء  
قاعدة بيانات جغرافية تتكون من طبقات بيانات  

،  2008لعام    دة، باستثناء منطقة العدّ جغرافية متعدّ 
از بحاجة إلى بناء قاعدة بياناته  مما يعني أن الجه 

المباني، بحيث تغطي  / على مستوى منطقة العدّ 

البلد بأكمله، بما في ذلك المستوطنات    العدّ مناطق  
د الجهاز  سواء. وقد حدّ   الحضرية والريفية على حد 

في كافة أنحاء البلد. ويعتبر   عدّ منطقة  000,50زهاء 
التي تغطي البلد بأكمله وتحديد  العّد ترسيم مناطق 

عددها اإلجمالي شرطًا أساسيًا ألنشطة التعداد كلها  
 المشرفين الذين/ من أجل احتساب عدد العدادين

ة، محمولسيوظفون للعمل الميداني، واألجهزة ال
وغيرها من المعدات الالزمة. وبما أن الجهاز المركزي  

تضم كل واحدة منها عّد لإلحصاء قرر إنشاء مناطق 
أسرة معيشية، فإن عملية ترسيم حدود   200نحو 

ستتألف من ثالث خطوات رئيسية على  منطقة العدّ 
 :13النحو التالي

 ط��قة مؤلفة من ثالث خطوات لترسيم منطقة العدّ  . 1اإلطار  
كخلفية. وتتمثل الخطوة  الصناعية األقمار  الخطوة األولى هي مرحلة أولية مكتبية للترسيم أو إعادة الترسيم باستخدام صور   )أ ( 

المعلومات الجغرافية على الشاشة، وأيضًا   ُنُظم الجديدة والقائمة، من خالل الرقمنة والتحرير ووظائف    العدّ بترسيم حدود مناطق  
حدود قطع األرض، / هة مثل الحدود اإلدارية، والطرق، واألجسام المائية، وأسماء األماكن، والحدود المساحية تركيب البيانات الموّج 

يثة بدقة أقل من ، على صور حد ) المباني والمدارس والمرافق الصحية والمعالم، وغيرها/ المساكن ( وميزات أخرى على شكل نقاط  
. ويتم إنشاء ) 3.3ترد تفاصيل عن الصور في القسم الفرعي (م، الُتقطت خالل عام من التعداد  2م، ال بل ُيفّضل أن تكون أقل من  5

 التي جرى ترسيمها، وإنتاج الخرائط وطباعتها للتحقق في الميدان.  العدّ مجموعة بيانات لمناطق  

عملية التحقق الميداني، حيث ُتجرى زيارات ميدانية في جميع أنحاء البلد لتصحيح وتحديث البيانات  الخطوة الثانية هي  ) ب(
وحجمها وشكلها، إذ ال ينبغي أن تتغير الحدود إال بأقل   والخرائط التي ا�عدت في المكتب. ويتم التحقق من حدود منطقة العدّ 

كبيرة   العدّ لمتتالية على أدنى مستوى جغرافي ممكن. وإذا كانت مناطق قدر ممكن بحيث يمكن مقارنة البيانات بين التعدادات ا
جدًا لعّداد واحد، يمكن عندئٍذ تقسيمها حسب سمات مرجعية مثل الطرق أو األجسام المائية حيثما أمكن للحد من التغييرات  

صغيرة للغاية نتيجة النخفاض عدد السكان، يمكن في هذه الحالة دمجها أو بكل بساطة  العّد المستقبلية. أما إذا كانت مناطق 
صغيرتين، وبالتالي عدم تغيير الحدود. ويتم رصد أي سمات جديدة على الخريطة،  عّد تعيين عّداد واحد ليعمل على منطقتي 

المباني  / ك، يتم التحقق من البيانات على شكل نقاط، مثل المساكن. كذل العدّ  اقتراحات لتغيير مناطق شرح أي / إضافة إلى إبراز
النظام  / قمار الصناعيةاألحة عبر الللملنظام العالمي لالتابعة ة محمولالجهزة األوغيرها من المعالم الهامة، ورصدها بواسطة 

 ، ويتم تدوين أي تغييرات. العالمي لتحديد المواقع

الخرائط   رسمتتمثل الخطوة الثالثة في العودة إلى المكتب لتدوين البيانات التي تم التحقق منها في الميدان، وبالتالي  ) ج(
العّد  الفعلي. وال يمكن حفظ التغييرات التي طرأت على مناطق  العدّ منطقة اإلشراف بغية استخدامها في / النهائية لمنطقة العدّ 

المعلومات   ُنُظملبيانات المحّدثة وخرائط العمل الميداني المشروحة، واتخاذ قرار مدروس في مكتب إال بعد تحميل كافة ا
. ثم يمكن البدء بإنتاج خرائط منطقة  )المعلومات الجغرافية ُنُظم يجب تضمين المعلومات المحدثة في قاعدة بيانات ( الجغرافية 

 اللوحية.  األجهزةيلها على ، وفي هذه الحالة في شكل خرائط رقمية يمكن تحمالعدّ 

م في األنظمة العالية الدقة األكثر  1-بحجم الخلية الشبكية على األرض الذي يتراوح من ما دون   الصناعيةاألقمار ُتقاس االستبانة المكانية لصور  مالحظة:
م أو أفضل لتحديد الوحدات السكنية  5تطبيقات التعداد، إلى استبانة مكانية تبلغ م في األنظمة المنخفضة الدقة. وتقوم الحاجة، في معظم 100شيوعًا إلى 

 والطرقات وما إلى ذلك. 

 
وقد جرى   ،.GIS and the 2020 Census – Modernizing Official Statistics”, 2019, Esri Press“وردت هذه المنهجية في كتاب  13

 التوسع فيها واالستناد إليها في تقارير أخرى مماثلة أعدها الخبير االستشاري.
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: ضرورة في  الصناعيةاألقمار صور  .جيم
 السودان 

ذات االستبانة   الصناعية األقمار  أحدثت صور 
 رسم ثورة في    ) م أو أفضل1( المكانية العالية  

الخرائط. فهي توفر عددًا ال يحصى من ساعات العمل 
بإتاحة المجال لمكتب اإلحصاء الوطني لتركيز 

اهتمامه على المجاالت األساسية. ويمكن للمحللين 
ه الصور، تحديد ولمخططي التعداد، باستخدامهم هذ 

المناطق التي تتطلب عمالً ميدانيًا إضافيًا لحساب 
النمو الجديد في المناطق المحيطة بالمدن مثالً. 
 ، وألغراض التخطيط واللوجستيات، من المنطقي 

تحديد هذه المجاالت ذات األولوية من أجل مسبقًا، 
رات سريعة منذ آخر تعيين المناطق التي تشهد تغي� 

هج يشار إليه للسكان والتركيز عليها؛ وهذا الن� تعداد  
 ."استشعار التغّيرات "باسم  

بتغطيتها مناطق    الصناعيةاألقمار وتتميز صور 
واسعة، وال سيما المناطق النائية التي يتعذر الوصول 

إليها. وهي عالية الدقة، تظهر مستوى من التفاصيل 
ط الُمعّدة الجغرافية التي يمكن مقارنتها تقريبًا بالخرائ

من الصور الجوية المتعامدة الرقمية، والكافية 
، شريطة وجود تقديرات سكانية  لتحديد منطقة العدّ 

  الصناعيةاألقمار للمناطق التي جرى ترسيمها. ولصور 
ميزة على الوسائل األخرى لجمع البيانات، إذ ال تفرض 

عادة قيود للحصول عليها. ولكن يجب أن تستوفي  
يير معينة كي تعتبر مالئمة تمامًا هذه الصور معا

لعمليات وضع خرائط التعداد، وال سيما الحاجة إلى  
تحديد الوحدات السكنية الفردية للمساعدة في  

. وهناك بعض المعايير المتفق عليها  العدّ  ترسيم مناطق
المناسبة  الصناعيةاألقمار عمومًا الختيار صور 

تلف حسب حالة  ألنشطة التعداد، وإن كانت قد تخ
ينبغي أن تكون حديثة، ويستحسن أن  )أ(البلد، وهي: 

ومن األفضل  )ب(تكون قد الُتقطت منذ أقل من سنة؛ 

 
 .GIS and the 2020 Census – Modernizing Official Statistics”, 2019, Esri Press“مقتطفات، وبعض اإلضافات، من كتاب  14

https://www.amazon.com/GIS-2020-Census-Modernizing-Statistics/dp/1589485041. 

م للمناطق  2.5م ومن 1أن تكون دقتها أقل من 
وفيما يتعلق   )ج(الحضرية والريفية على التوالي؛ 

بالحد األقصى للتدخل المسموح به، ينبغي استخدام 
  20ي على تغطية سحابية تقل عن الصور التي تحتو

ويجب أن تكون تكلفتها معقولة بالنسبة  )د(في المائة؛ 
إلى التكلفة اإلجمالية للتعداد. ومن شأن هذا االختيار 

د المعايير أن يسّرع عملية صنع القرار المتعلقة المتعدّ 
 .14واستخدامها الصناعيةاألقمار بالحصول على صور 

قائم النظام العالمي لتحديد المواقع هو نظام للمالحة  
تستخدمه وزارة الدفاع في  قمار الصناعية األ على  

الواليات المتحدة األمريكية. وهناك أنظمة عالمية 
لمالحة مثل نظام غلوناس ل   قمار الصناعية لأل أخرى  

)GLONASS(    الروسي أو غاليليو)Galileo(   األوروبي
 قمار الصناعية األ الصيني. وتبعث    )BeiDou(ايدو أو ب 

إشارات يمكن أن تلتقطها مستقبالت النظام العالمي 
النظام العالمي لتحديد / حة ال قمار الصناعية للم لأل 

المواقع لغرض استخدامها في تحديد الموضع 
والمالحة. وتفيد أجهزة هذين النظامين في تحديد  

ميزات على شكل نقاط، مثل العناوين مواقع 
والوحدات السكنية والمساكن والمباني والمعالم 

وغيرها من النقاط الهامة. وهي تستخدم خصوصًا 
 ع، لضمان زيارة منطقة العدّ ألغراض المالحة والتتب� 

الصحيحة في الميدان ووجود الفريق الميداني 
 بالفعل في المناطق المكلف زيارتها.

الرئيسي الستخدام مكاتب اإلحصاء   ويعزى السبب 
 / لمالحة ل  قمار الصناعية لأل  الوطنية النظام العالمي 

النظام العالمي لتحديد المواقع وبيانات االستشعار عن 
إلى التحقق ميدانيًا من العّد  بعد في مرحلة ما قبل  

نشئت من التعداد التي ا�   صحة حدود منطقة العدّ 
المعلومات الجغرافية التابعة   ُنُظم السابق في مختبرات  

لتلك المكاتب. أو، في حال عدم توفر خرائط دقيقة، 
تقوم مكاتب اإلحصاء الوطنية بذلك باعتباره أساسًا 
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في المكتب الرئيسي للتعداد   لترسيم حدود منطقة العدّ 
ية أو الصور الجو  الصناعيةاألقمار باستخدام صور  

الحديثة، قبل العمل الميداني الستكماله والتحقق منه. 
المؤقتة على صورة،   وبعد تركيب حدود منطقة العدّ 

يمكن تمييز أكثر المناطق حاجة للتحديث عن المناطق 
التي تستلزم تحديثًا طفيفًا. ومع تحديد المستوطنات 

بسرعة، يمكن بالتالي تعيين المناطق ذات األولوية. 
مثل االستخدام األساسي للنظام العالمي وببساطة، يت

بالتحقق من    الصناعيةاألقمار  لتحديد المواقع وصور  
 الحدود وتحديد المباني ومواقع اإلسكان الجديدة. 

الصور الجوية ضرورية لكال / الصناعية األقمار  وصور  
التعدادين، فهي تعوض عن نقص خرائط المعالم 

حديثة وذات دقة األساسية. وينبغي أن تكون الصور  
عالية نسبيًا لتعداد السكان والمساكن، في حين يمكن 

أن تكون الصور المطلوبة للتعداد الزراعي ذات استبانة 
مكانية أقل بقليل. والصور هي الخيار األكثر واقعية 

وفعالية من حيث التكلفة اللتقاط سمات جغرافية 
ار دة في بلد كبير مثل السودان. ومع ذلك، قد يخت متعدّ 

األقمار الجهاز المركزي لإلحصاء اقتناء نوعين من صور  
للمناطق  ) م4(< هما: صورة عالية الدقة    الصناعية 

الصغيرة والحضرية، وأخرى ذات استبانة مكانية 
م للمناطق الكبيرة الريفية ُيستعان 10م و 4تتراوح بين  

. وبما أن الفئتين غير متاحتين 15بها في التعدادين 
المصادر المفتوحة، األمر الذي يستتبع   مجانًا من مزودي 

بعض التكاليف إذا تم شراؤها من موردين تجاريين، قد 
تكون صور االستبانة المكانية أقل كلفة وقد ُتتاح عن 

وكاالت األمم المتحدة مثل ( طريق الجهات المانحة  
موئل األمم المتحدة، أو معهد األمم المتحدة للتدريب 

كالة الفضاء األوروبية، أو ، أو و) اليونيتار ( والبحث  
 م10. فعلى سبيل المثال، يمكن توفير صور بدقة  ) غيرها

 2- سانتينل   ين الصناعيالقمرين  مجانًا من أحد  

 
م لتجميع مجموعات من  300>م، و300- 30م، و30-10، وم10-4م، و4<تعتمد وكالة الفضاء األوروبية على نطاقات الدقة العملية " 15

 )في الغالب(م أيضًا التقسيم بين بيانات االستشعار المتوفرة 30-10د النطاق أجهزة االستشعار. وباإلضافة إلى االختالف في الدقة، يحدّ 
 Handbook on remote“  :. راجع"التي تقع ضمن المجال التجاري )م10(<بموجب التراخيص المجانية والمفتوحة وتلك الفئات 

sensing for agricultural statistics”. http://www.fao.org/3/ca6394en/ca6394en.pdf . 

 )2-Sentinel (   التابعين لوكالة الفضاء األوروبية إذا
وحدة  دعت الحاجة إليها. ما يعني أنه علينا إنشاء  ما 

رية وتعزيزها، وتخصيص موارد بش  معالجة الصور 
األقمار ومالية كبيرة والمعدات الالزمة الستخدام صور  

. كذلك، إن زيادة استخدام بيانات رصد الصناعية 
األرض في تعدادات وأنشطة إحصائية عديدة ستمهد 

 الطريق نحو إحراز التقدم. 

المعلومات الجغرافية وقاعدة  ُنُظم . دال
 �يانات جغرافية تستند إلى منطقة العدّ 

في صلب نظام المعلومات الجغرافية للتعداد قاعدُة  
البيانات الجغرافية التي ُتستخدم أساسًا البتكار 

منتجات رسم الخرائط. إال أن قاعدة بيانات جغرافية 
فعالة من حيث التكلفة تهدف أيضًا إلى تلبية 

جات الحالية والمستقبلية للتعداد وألصحاب االحتيا
المصلحة الوطنيين الذين لديهم مصلحة في  

المعلومات الجغرافية المكانية. وفي بعض البلدان، 
تعمد الوكاالت التي تجمع أنواعًا مختلفة من البيانات 

الجغرافية المكّملة لنظام المعلومات الجغرافية للتعداد  
البيانات هذه بعد   إلى المشاركة في تعزيز قاعدة 

التعداد، بما فيه ألغراض التحليل المكاني واتخاذ 
 القرار القائم على األدلة. 

المعلومات الجغرافية ذو أهمية   ُنُظم والدور التكاملي ل
أدناه، ُيستعان   2الشكل  يبين  جوهرية. فعلى نحو ما  

العالمي   النظام  أجهزة استقبال و   الصناعية األقمار  بصور  
النظام العالمي لتحديد / لمالحة ل قمار الصناعية لأل 

المواقع، من بين أدوات تقليدية أخرى مثل التعدادات 
والمسوحات والخرائط وغيرها، للحصول على البيانات 

 ُنُظم الجغرافية. وُتعالَج البيانات وتحلل باستخدام  
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المعلومات الجغرافية، بعد جمعها، إلتاحة معلومات 
 صحيحة للمستخدمين وعموم الناس. 

وي قاعدة بيانات التعداد على مختلف الخصائص وتحت 
دة اإلحصائية، باإلضافة إلى المعالم الجغرافية المحدّ 

المعلومات الجغرافية، ويمكن إعادة تصميمها   ُنُظم في  
حسب التطورات. كذلك، يمكن إضافة أي معلومات 
مكانية أخرى يتم جمعها في المراحل الالحقة إلى 

السكان والمساكن على قاعدة البيانات. ففي تعداد  
أو / سبيل المثال، يخّزن الموقع الجغرافي للمبنى و 

أو وحدة األسرة المعيشية في قاعدة / المسكن و 
البيانات، إضافة إلى تخزين اإلحصاءات الديمغرافية 

م طة قبل التعداد وخالله وبعده لفائدة المستخدِ الملتقَ 
 النهائي. والجهاز المركزي لإلحصاء بحاجة إلى نظام 

  لبناء قاعدة بيانات لمنطقة العدّ للمعلومات الجغرافية  
على مستوى منطقة (   في أصغر الوحدات اإلحصائية 

. ويستلزم ذلك قاعدة بيانات شاملة ) والمباني العدّ 
تصميم قاعدة / لمعالجة المسائل المتعلقة بنمذجة 

البيانات، وتحويل البيانات ودمجها، وكافة المراحل 
األخرى المتصلة بإنتاج البيانات الجغرافية المكانية، بما 

في ذلك التحقق الميداني، والتقاط التحديثات 
المحدثة إلى   العدّ والتصحيحات، وإدخال مناطق  

 قاعدة البيانات الجغرافية. 

فاالتجاه السائد هو نحو إنشاء إطار وطني للمساكن  
يقوم على َنهج لجمع البيانات   )تعداد مسند جغرافياً (

على مستوى النقاط ويتناول أعلى استبانة مكانية ألي  
عملية ممكنة لجمع البيانات اإلحصائية. ويتحقق ذلك 

النظام  / النظام العالمي لتحديد المواقع عبر التقاط
خطوط  (لمالحة اإلحداثيات ل  قمار الصناعيةلألالعالمي 

مثل لميزات على شكل نقاط  )الطول ودوائر العرض

أو المباني، أو قطع األراضي، أو غير ذلك من  المساكن، 
النقاط الهامة. وهذا يعني أن مواقع المساكن أو 

 )رمز جغرافي(ف وحيد خدام معر� د باستالمباني ُتحدّ 
وإحداثيات جغرافية، بحيث يشار بالضبط إلى موقع  

فات وحيدة  كل وحدة إحصائية. ومن شأن اعتماد معر� 
مثل النقاط المركزية للمباني (على مستوى النقاط 

وإحداثيات الخرائط للمباني والعناوين أن   )والعناوين
في تحديد  يمهد الطريق أيضًا لقدر أكبر من المرونة

الوحدات المكانية الصغيرة للبلديات أو القرى ألغراض 
التنمية المحلية. وبالرغم من أنه يوصى بشدة جمع 
البيانات على المستوى الفردي، إال أنه ينبغي مراعاة  
 مسائل السرية والخصوصية وتنفيذ التدابير األمنية. 

 العدّ  خرائط صياغة عن عبارة هو الخرائط رسم
  المرتبطة األخرى الخرائط وجميعالخاصة بالتعداد 

  خرائط معايير تحديد من بد وال. الفعلي التعداد بإدارة
 تصميم وكيفية تضمينها يجب التي المعالم مثل ،العدّ 

بل وسهولة استخدامها من قِ  كفاءتها لضمان الخرائط،
العدادين، مع األخذ في االعتبار أنه سيتم تحميل  

ة  محمولالمنشأة على األجهزة ال عدّ الخرائط منطقة 
 واستخدامها إلكترونيًا. 

ومن األهمية بمكان وضع جدول زمني ألنشطة ُنُظم  
الخرائط، نظرًا لكونها   رسمالمعلومات الجغرافية و

تتسم بالحساسية من حيث التوقيت، بحيث الموعد 
الحاسم هو تاريخ وجوب إتاحة كافة الخرائط  

الميداني  عدّ وخدمات رسم الخرائط المتصلة بال
للتعداد السكاني. وتزداد هذه المهمة صعوبة إذا 

اقترنت المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب  
امل مع خريطة رقمية لمنطقة باستبيان إلكتروني متك

 . )القسم الفرعي واو(ة محمولعلى األجهزة ال العدّ 
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 عداد تاستخدامها في أنشطة التكنولوجيات المعلومات الجغرافية المكانية التي يمكن  . 2الشكل  

 
 . في األمم المتحدة  ءاتمقتبس من شعبة اإلحصا المصدر:

 جودة ال�يانات/ال�يانات الوصفية .هاء

نشئت رقميًا   عادة ما تكون خريطة منطقة العدّ  التي ا�
المعالم (هي نتيجة للدمج بين البيانات من الخرائط 

الموجودة ومن الصور، تكّملها البيانات التي   )األساسية
الُتقطت في الميدان والمنظمة في قاعدة البيانات  

 الجغرافية المكانية. وعادًة ما تكون بيانات منطقة العدّ 
نات أخرى  دقيقة، إال أنها يجب أن تتوافق مع بيا

البيانات الطبوغرافية، وبيانات البيئة المبنية، وبيانات (
قبل أن ُتدمج في قاعدة البيانات. وبما أن  )النقل مثالً 

البيانات الجغرافية المكانية ُتلتقط من مصادر 
مختلفة، يجب توثيق البيانات الوصفية للخرائط  

توثيقًا جيدًا كي ُتضم إلى معجم البيانات. ويشمل ذلك  
دات رسم علومات اإلسناد الجغرافي وغيرها من محدّ م

الصور المالئمة الستخدامها في نظام  / الخرائط
االستبانة، / المعلومات الجغرافية مثل المقياس

واإلسقاط ونقطة اإلسناد الجغرافي، وتاريخ تجميع 

، والوكالة  الصناعيةاألقمار الخرائط أو التقاط صور 
طة. وفي هذا اإلطار، المعنية بالتجميع، ومفتاح الخري

يوصى باعتماد المعايير الجغرافية وفقًا للمعايير  
التابعة  211الدولية التي وضعتها اللجنة التقنية 

للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس والمختصة  
، )ISO/TC 211(الجيوماتكس / بالمعلومات الجغرافية

واتحاد الخدمات األرضية الفضائية المفتوحة،  
دروغرافية الدولية، ومنظمة األغذية والمنظمة الهي

 والزراعة لألمم المتحدة.

وكما سبق ذكره، يستلزم تطوير قاعدة بيانات لنظام  
 المعلومات الجغرافية على مستوى منطقة العدّ 

استخدام التكنولوجيا  )على مستوى النقاط أو(
دة. وقد  وتحويل البيانات ودمجها من مصادر متعدّ 

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

البيانات مسألة بالغة األهمية. وبالتالي، يجب التحقق 
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من موثوقية البيانات ودقتها قبل إدراجها في هياكل  
البيانات الجغرافية المكانية التابعة لمكتب اإلحصاء  

 الوطني دعمًا للتعداد. 

جغرافية المكانية، حسبما هو وتشير دقة البيانات ال 
معترف به عمومًا، إلى كل من الدقة المواضعية والدقة 

المنطقية. وقد شجعت األمم المتحدة بأن يكون لكل 
بلد نظام لضمان الجودة وتحسينها، وأوصت بتطويره 

باعتباره جزءًا من برنامج التعداد الشامل وإدماجه في 
.  16ه األخرى خطط التعداد وجداوله الزمنية وإجراءات 

وبرنامج ضمان الجودة، الذي يمكّن الموظفين المعنيين 
بالتعداد من تحديد المشاكل واقتراح التحسينات، 

ينبغي أن يشمل المسائل ذات الصلة بالبيانات 
الجغرافية المكانية. كذلك، قد يستعين الجهاز المركزي 

واختبارات لإلحصاء بالبيانات اإلدارية إلجراء التعداد  
الجودة، علمًا أن مراقبة النوعية وفحوصات ضمان 
 الجودة عملية مستمرة تغطي كافة مراحل التعداد.

هج المقابالت الشخصية استخدام نَ  .واو
 ةمحمولبمساعدة الحاسوب/األجهزة ال

، أجرت شعبة اإلحصاءات في األمم  2012في عام  
المتحدة مسحاً عن التجارب الوطنية في جولة عام  

نسبة  لتعدادات السكان والمساكن. وأشارت    2010
من مجموع البلدان المشاركة فيه إلى    في المائة   56

أن اعتماد التكنولوجيات الجديدة كان من أنجح  

 
-Principles .2.170و 2.169، الفقرتان الثالثالتنقيح تعدادات السكان والمساكن، لمبادئ وتوصيات وفقًا لما ورد في  16

Recommendations-Population-Housing-Censuses-Revision-3_Arabic.pdf (unescwa.org) . 
17 “Overview of national experiences for population and housing censuses of the 2010 round” (June 2013)  أعدته ،

شعبة اإلحصاءات، متوفر على الرابط اإللكتروني التالي:  
https://unstats.un.org/unsd/censuskb20/KnowledgebaseArticle10706.aspx. 

المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب هي عبارة عن إجراء مقابلة وجهًا لوجه، تعرض خاللها األسئلة على شاشة الحاسوب، فيتلوها  " 18
 . "القائم بالمقابلة للُمجيب ثم يدخل إجاباته في الحاسوب

19 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. https://unstats.un.org/unsd/statcom/ . 

. أما التكنولوجيات االبتكارية  17جوانب تلك الجولة 
  ) ة محمول األجهزة ال ( فتشمل التكنولوجيا النقالة  

ولوجيا المسح  واإلنترنت لجمع البيانات؛ وتكن 
متكاملة لإلدارة الميدانية؛    ُنُظم الضوئي؛ و 

الخرائط؛    رسم ل   المكانية   الجغرافية   وتكنولوجيات 
وغيرها من التطبيقات الشبكية وتطبيقات الهاتف  

 المحمول لنشرها. 

وبالتحديد، يوصى بالمقابالت الشخصية بمساعدة  
التقليدية لجمع ل بُ الحاسوب باعتبارها بديالً عمليًا للُس 

. وفي إطار جمع بيانات 18بيانات التعدادات ورقياً 
التعداد، تنّفذ هذه المقابالت بصورة أساسية 

مزود بلوحة   محمولباستخدام جهاز إلكتروني صغير 
مفاتيح على الشاشة. ويتيح هذا الجهاز اقتناء بيانات  

التعدادات وتخزينها إلكترونيًا، وبالتالي االستعاضة 
مة في عملية تمارات التقليدية المستخدَ عن االس

التعداد، وذلك بعرض سلسلة من األسئلة حيث يسّجل  
ادون اإلجابات إما باختيار إجابة من قائمة  العدّ 

دة سلفًا، وإما بإدخال متغّير ما على إجابات محدّ 
ة، مثل الهواتف الذكية محمولالفور. وتشكل األجهزة ال

، اللوحية جهزةاألة وخصوصًا محمولوالحواسيب ال
أدوات بازغة هامة تسهم في االرتقاء بنوعية البيانات 
المجّمعة، ونشر نتائج التعدادات في الوقت المناسب، 

. وبعض الممارسات  19وخفض كلفة العمليات الميدانية
الجيدة الحديثة في استخدام التكنولوجيا النقالة 

وتوصى البلدان تلقى استحسانًا في البلدان النامية، 
األخرى التي تخطط لتعدادات أو مسوحات 

https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/Principles-Recommendations-Population-Housing-Censuses-Revision-3_Arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/Principles-Recommendations-Population-Housing-Censuses-Revision-3_Arabic.pdf
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. وعلى وجه الخصوص، يمكن استخالص  20باعتمادها
الدروس من التعدادات األخيرة في مصر واألردن  

وفلسطين، كون هذه البلدان واجهت العديد من 
المسائل المماثلة لتلك التي ستصاَدف في السودان 

 ونجحت بالتصدي لها.

ز معظم األجهزة النقالة بالنظام العالمي  وباإلمكان تجهي
النظام العالمي لتحديد  / لمالحةل قمار الصناعيةلألي 

المواقع وبتقنيتي االتصال الالسلكي والبلوتوث، 
لوصلها باإلنترنت وبسائر األجهزة المزودة بخاصية 

بلوتوث. يمكن أيضًا الوصول إلى شبكة اإلنترنت  
دمة النقالة. وتتيح  السلكيًا عن طريق مزود الخ

من الخيارات الفنية األخرى   اً ة عددمحمولاألجهزة ال
ادين وعملية التعداد، ومنها  التي قد تساعد العدّ 

الكاميرات وإمكانية إجراء المكالمات الهاتفية وإرسال  
البيانات. وعديدة هي المكاسب التي تتأتى عن جمع 

ب البيانات عبر المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسو
المدمج في نظام المعلومات الجغرافية، ولكنه يطرح 

الحاجة إلى  )أ(أيضًا بعض التحديات، وال سيما التالية: 
اختبار إدماج االستبيان اإللكتروني، وخرائط مناطق 

، وإرسال 21، والنظام العالمي لتحديد المواقعالعدّ 
وظائف البيانات، والبطارية، وما إلى ذلك، قبل الشروع  

  )ب (في استخدام األجهزة لجمع بيانات التعداد؛ 
الحاجة إلى توفير تدريب شامل قبل نشر األجهزة 

النقالة ليس فقط على االستمارات وجمع البيانات، بل 
أيضًا على أساسيات الجهاز، وما يجب القيام به خالل 

خطاء وإصالحها وكيفية إدارة عمر  استكشاف األ
البطارية، وغيرها من المسائل المتصلة بالعمل  

الحاجة إلى وضع خطط إلعادة نشر  )ج(الميداني؛ 
أو إعادة استخدامها بعد التعداد، بغية  / المعدات و

 
ي مراحل مختلفة من  في المائة من البلدان في أفريقيا كانت ف  57أن نسبة  2017جريت عام على سبيل المثال، أظهرت دراسة ا�  20

 Census Preparedness“, African Centre for 2020“ 2020استخدام المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب في تعداد جولة عام 

Statistics, UNECA. https://archive.uneca.org/publications/african-centre-for-statistics . 
وسيتم استخدامه   محمولاختبارات الدقة إذا كان النظام العالمي لتحديد المواقع مدمج في الجهاز العلى سبيل المثال، قد يلزم إجراء  21

لحساب خطوط الطول ودوائر العرض لكل وحدة سكنية. وسنستخدم في النص التالي مصطلح النظام العالمي لتحديد المواقع لإلشارة  
 . األقمار الصناعيةإلى مستقِبل 

الكبير من األجهزة ذات العمر اإلنتاجي  عدم هدر العدد 
رة نسبيًا.  الطويل الذي يتجاوز عملية التعداد القصي

أكثر الجانب التشغيلي للمقابالت   3ويفّصل القسم 
 الشخصية بمساعدة الحاسوب.

وباختصار، على الجهاز المركزي لإلحصاء، عند  
استخدامه األجهزة اإللكترونية بدالً من الخرائط 

الورقية في التعداد المقبل للسودان، أن يضمن سير 
وأن يفي  عملية جمع البيانات على النحو الُمخطط له 

بات أنشطة التعداد. فالغاية من بمسؤوليات ومتطلّ 
المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب هي تقليص 
الوقت والتكاليف التي ينطوي عليها إدخال البيانات 
وتحريرها ومعالجتها بطريقة تقليدية. ويتعين على 

الجهاز المركزي لإلحصاء، بصورة خاصة، تحديث 
كانية من العمل الميداني على البيانات الجغرافية الم 

ادين في الميدان على صعيد الفور، من أجل دعم العدّ 
الترميز الجغرافي للمباني وغيرها من السمات 

 المثيرة لالهتمام.

إعداد ال�يانات الجغرافية المكانية   . زاي
 لتجربة القبلية للتعداد ل

اختبار مدى مالءمة   التجربة القبلية للتعداديقصد من 
خطة التعداد بأكملها في الظروف الحقيقية، بما في 

ذلك رسم الخرائط، والمنهجية والتكنولوجيا المطبقة 
مثل َنهج المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب 

واألجهزة النقالة، وتنظيم التعداد عمومًا، والتفاعل بين 
ا في التعداد الفعلي. كافة الموارد المخطط الستخدامه

قبل عام من التعداد  التجربة القبلية ويوصى بإجراء 
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الرئيسي لمحاكاة حالة الطقس والظروف التنظيمية 
 .22المتوقعة على أفضل وجه

االضطالع بها   ينبغي  التي   الرئيسية  المهام   وإحدى 
هي اختبار دمج نظام للتعداد التجربة القبلية  خالل 

المعلومات الجغرافية في المقابالت الشخصية 
ما يتعلق بإعداد البيانات   بمساعدة الحاسوب. وفي 

، يلزم اختيار لتجربة القبلية ل الجغرافية المكانية  
عّينة المناطق بحيث تمثل تنّوع / المناطق التجريبية 

والجغرافية في الظروف االجتماعية واالقتصادية  
البلد، وفي الوقت ذاته ضمان بعض التوازن بين 

المناطق الحضرية والريفية لمراقبة إدارة العملية 
الميدانية وكيفية اإلشراف عليها في األوضاع  

الحقيقية. وقد ينظر الجهاز المركزي لإلحصاء في 
واحد في المائة (   خريطة لمنطقة العدّ  500إعداد نحو  

، إلتاحتها للمالحة ) اطق العدّ من إجمالي عدد من 
 ) اللوحية  األجهزة ( ة  محمول وتحميلها على األجهزة ال 

باتصال جزئي باإلنترنت / للعمل الميداني بدون اتصال
سيقوم الجهاز المركزي لإلحصاء بتحديد عددها،  ( 

، التجربة القبلية للتعداد خصوصًا بعد االختبار خالل 
يكون االتصال باإلنترنت مشكلة عند إجراء أي إذ قد  

. وعلى 23)عملية جمع للبيانات في الوقت الفعلي 
المعلومات الجغرافية إعداد وتوفير كل   ُنُظم فريق  

على مستوى منطقة   خريطة من خرائط منطقة العدّ 
المبنى، مشفوعة بنظام الترميز ذي الصلة / العدّ 

ت وبالتنسيق الذي يستوجبه تطبيق المقابال 
 الشخصية بمساعدة الحاسوب.

  لتجربة القبلية للتعداداويلزم وضع أدوات تقييم 
لتشمل مؤشرات األداء المتصلة بالتخطيط، وإدارة  
العمليات الميدانية، وجودة االستبيانات وكفاءتها،  

اللوحية باعتبارها أدوات عمل،   األجهزةوأداء 
الميدان، ونقل البيانات، وما إلى ذلك. واستدامتها في 

بتوفير المعطيات   التجربة القبلية للتعدادقوم توس
والدروس المستفادة، فيسترشد بها الجهاز المركزي 
لإلحصاء كي يجري أي تعديالت للتعداد الفعلي، بما  

فيها الَنهج المالئم للمقابالت الشخصية بمساعدة  
تم اختياره وإدماجه في نظام  الحاسوب الذي سي

 المعلومات الجغرافية.

 الحل الفني  .حاء

لتلبية احتياجات برنامج وضع خرائط التعداد، نقترح 
 ُنُظم نظامًا متنقالً للمعلومات الجغرافية، ينفذه فريق 

تكنولوجيا المعلومات. ويجيز / المعلومات الجغرافية 
المعلومات   ُنُظم هذا الحل دمج طبقات بيانات  

، واالختيار من ضمن جغرافية المختلفة لمناطق العدّ ال 
التطبيقات المتاحة للمقابالت الشخصية بمساعدة  

أو  ،  Survey Solutions، أو  CSPro( الحاسوب  
Survey123 (  ، ونقل البيانات المجّمعة إلى النظام

لمحة عن سير العمل عبر    2 اإلطارالمركزي. ويعرض  
خمسة عناصر رئيسية تغطي إعداد البيانات وجمعها، 

ولكنها ال تشمل تحليل البيانات ونشرها. كذلك، 
 المعلومات في تنسيق مرئي.  هذه 3 الشكليعرض 

  

 
-Principles-Recommendations-Population .(2017)الثالث التنقيح تعدادات السكان والمساكن، لمبادئ وتوصيات د في وفقًا لما ور 22

Housing-Censuses-Revision-3_Arabic.pdf (unescwa.org). 
نسبة السكان   :1-ج-9بما أن االتحاد هو الجهة المعنية بهذا المؤشر: المؤشر (استنادًا إلى قاعدة بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت  23

المصدر: جهاز   – )2018(في المائة مشمولين بشبكة الجيل الثالث للهاتف على األقل  46,6، نسبة )المشمولين بشبكة الهاتف المحمول
 تنظيم االتصاالت والبريد. 

https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/Principles-Recommendations-Population-Housing-Censuses-Revision-3_Arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/Principles-Recommendations-Population-Housing-Censuses-Revision-3_Arabic.pdf
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 سير عمل مفّصل إلعداد ال�يانات وجمعها  . 2اإلطار  

في قاعدة بيانات جغرافية مكانية على مستوى منطقة   وهيكلتها قبل العدّ جمع البيانات الجغرافية المكانية وتنظيمها  .1
 المبنى / العدّ 

إجراء جرد للبيانات   ، يتعين على الجهاز المركزي لإلحصاء في مرحلة ما قبل العدّ 3و 2كما سبق ذكره في الجزأين 
دة. وفي إثر جمع البيانات، ينبغي دمجها وتنظيمها إلنشاء قاعدة  الموجودة وجمع البيانات اإلضافية الالزمة من مصادر متعدّ 

 . البيانات القائمة على منطقة العدّ 

 إنتاج خرائط مناطق العدّ  .2

بأكبر قدر من الشمولية والدقة،  مناطق العدّ  ستخدم نظام المعلومات الجغرافية لترسيم الوحدات اإلدارية ووحداتسيُ 
كلها بسيطة وواضحة وسهلة االستخدام   بأعلى جودة ممكنة. ال بد أن تكون خرائط منطقة العدّ  وإلنتاج خرائط منطقة العدّ 

رائط المعالم  المعالم الجغرافية الواردة على خ  )أ(عادة على:  دادين والمشرفين الميدانيين. وتشتمل خرائط منطقة العدّ للعدّ 
األساسية، مثل الشوارع والطرق والمباني واألجسام المائية الرئيسية والمعالم الطبوغرافية وغيرها من المعالم المائية، 

مثل المساجد والمدارس والمستشفيات  (والنقاط المهمة للتوجه المرمزة  )ج(؛  وحدود مناطق العدّ  )ب (وشروح الخرائط؛ 
 . )والمعالم، وغيرها 

 المعلومات الجغرافية  ُنُظم الُمعّدة عبر  مقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب في خرائط منطقة العدّ دمج ال .3

اللوحية من أجل تحديث الخرائط الميدانية، يجب  األجهزة بما أن الجهاز المركزي لإلحصاء قد خطط بالفعل الستخدام 
ة. ومن شأن هذا التطبيق أن يتيح أدوات تحرير  محمولاألجهزة ال بالتالي تطوير أو اختيار تطبيق حاسوبي ثم تحميله على

والمباني والمساكن، باإلضافة إلى توفير وظائف نظام   البيانات الهندسية وغيرها من البيانات الوصفية لمناطق العدّ 
 عية األخرى. المعلومات الجغرافية اللتقاط وتحرير طبقاته المختلفة، ال سيما المباني والشوارع والسمات المرج

اللوحية، رهنًا بأي تعديالت استنادًا إلى نتائج   األجهزةواالستبيانات اإللكترونية على   ثم يلزم تحميل خرائط مناطق العدّ 
 . التجربة القبلية للتعداد

 إدارة العمليات الميدانية  .4

الُمعّدة عبر نظام   الشخصية بمساعدة الحاسوب في خرائط منطقة العدّ يبدأ العمل الميداني حالما يتم دمج المقابالت 
 المعلومات الجغرافية وتصبح جاهزة لالستخدام.

 نقل البيانات والتحّقق من صحتها  .5

تتمثل هذه الخطوة في نقل البيانات إلى النظام المركزي. وُيتاح خياران لتدّفق البيانات: إما مباشرة من الميدان إلى الجهاز  
 . )ب- 5(، أو عن طريق مكاتب إقليمية بوصفها مراكز بيانات وسيطة قبل نقل البيانات إلى النظام المركزي  )أ -5(مركزي  ال

ح الخطوتان   أدناه.  4بمزيد من التفصيل في الجزء  5و 4وتوض�
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 مخطط �ياني للحل الفني    .3  الشكل 

 

 

 

 

 

 .إعداد الخبير االستشاري المصدر:

م ُظ طبقات بيانات نُ 
 المعلومات الجغرافية

 العدّ  اطقلمن

اختبار المقابالت الشخصية 
م ُظ نُ / بمساعدة الحاسوب

  المعلومات الجغرافية
  التجربة القبلية للتعداد

العمل 
 الميداني

 المكاتب اإلقليمية

 األجهزة النقالة الجهاز المركزي لإلحصاء

 م المعلومات الجغرافيةُظ نُ  مخّدم
 )مثالً  ArcGIS مخّدم(

 العدّ مناطق / قاعدة البيانات الجغرافية

 )قاعدة البيانات الجغرافية للمؤسسات مثالً (

 التحّقق من صحتها/ نقل البيانات

 اإلنتاج

 العدّ تحميل خرائط منطقة 
 )تلقائي/ بمجموعات(

بدون اتصال / تعمل باتصال عدّ مناطق المن عّينة 
 باإلنترنت

 إلكترونياستبيان 

 قاعدة البيانات اإلحصائية/ مخّدم

 اللوحية األجهزة/ المحمولةاألجهزة 

دمج المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب في خرائط (
 )م المعلومات الجغرافيةُظ الُمعّدة عبر نُ  العدّ منطقة 

)CSPro أو ،Survey Solutions ، أو تطبيقاتEsri: وSurvey123 
 )Collectorو

1 

2 

3 

 

 أ5

 ب 5

4 
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دعم و�نفيذ جمع ال�يانات والمساعدة على   .3
 التعداد السكاني لمرحلة العدّ رصد أنشطة  

نظرًا إلى أن الجهاز المركزي لإلحصاء اعتمد َنهج  
المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب للتعداد،  

سيتم بالتالي االعتماد على خدمات إعداد الخرائط 
لخرائط وحزم الخرائط النقالة أكثر منه على ا

ادين تنزيل الخرائط  المطبوعة. وتجيز هذه الحزم للعدّ 
عندما يكون لديهم اتصال باإلنترنت، ثم عرض 

الخرائط في الميدان للعثور على الوحدات السكنية 
المسندة إليهم. وبنقرة  الصحيحة ضمن مناطق العدّ 

، يمكنهم )مسكن أو وحدة سكنية(بسيطة على سمة 
لبيانات اإلحصائية لألسرة إضافة معلومات والتقاط ا

المعيشية بدقة عن طريق ملء االستبيان اإللكتروني  
ادون البيانات  المتعلق بتلك األسرة. ثم ينقل العدّ 

ويدرجونها مباشرة في نظام المعلومات الجغرافية، أو  
يقومون بحفظها حتى نهاية اليوم أو إلى حين إعادة 

مركزي. اتصالهم باإلنترنت إلرسالها إلى المكتب ال
ويقوم موظفو الجهاز المركزي لإلحصاء بالتحقق من  

بالكامل،   البيانات والتأكد من تغطية مناطق العدّ 
واالستبيانات  مين في ذلك خرائط منطقة العدّ مستخدِ 

ادون، إضافة إلى نقاط  اإللكترونية التي مألها العدّ 
النظام العالمي لتحديد المواقع التي ُجمعت 

 األجهزة. على

وتتميز التكنولوجيا النقالة بإدراج البيانات التي  
ُجمعت من كل جهاز في قاعدة البيانات المركزية  

. ويمكن لمديري التعداد  ) أو شبه آنية ( بصورة آنية  
عهم، ورصد تقدمهم،  ادين وتتب� دوا موقع العدّ أن يحدّ 

واكتشاف الفجوات، وتبيان األسر المعيشية التي قد  
  العدّ دًا أو مجاالت  ادون إلى زيارتها مجدّ يحتاج العدّ 

التي ال تستوفي معايير الجودة. وهذه القدرات  
تتيح للجهاز المركزي لإلحصاء تبسيط وأتمتة  

العمليات الميدانية عبر لوحات متابعة، وبالتالي  
تحسين إدارته للتعداد وجودته. ثم إن التحليل  

  ق العدّ المعلومات الجغرافية لمناط   ُنُظم القائم على  
يسهم في تخفيف أعباء العمل، ويوفر أدوات لحل  

مشاكل التسيير المعقدة بما يوّجه العاملين  
 الميدانيين على أفضل وجه. 

ونظرًا ألن الجهاز المركزي لإلحصاء يعتزم التقاط  
ميزات على شكل النقاط مثل المباني، لن تستخدم  

تطبيقات الحاسوب لتحديث الخرائط في تعداد عام  
فحسب، بل أيضاً في األنشطة اإلحصائية    2021

دة إلى  المستقبلية لدعم إعداد المسوحات المستنِ 
العينات، وإلنشاء أو تحديث سجل المباني  
والمساكن. ومن األمثل أن يتمكن العاملون  
  ُنُظم الميدانيون من اختيار طبقات مختلفة من  

طبقة المباني، أو  ( المعلومات الجغرافية لتحريرها  
، بحيث تحتوي كل طبقة على  ) ، أو المعالم الشوارع 

 سمات مكانية مختلفة. 
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المساهمة في التحليالت اإلحصائية والنشر   .4
 لمرحلة ما بعد العدّ 

التعداد هو مشروع رئيسي، ولكنه لن يثمر ويؤثر على  
القرارات السياساتية ما لم تكن بياناته متاحة في  

مين. ولتحقيق  تنسيق يناسب مختلف المستخدِ 
االستفادة القصوى من نتائج التعداد، ينبغي إعداد  

ها الوصول إلى جمهور أوسع،  استراتيجية للنشر هدف
 بما في ذلك اإلعالم وعموم الناس.

ومع بروز القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات،  
باتت تحل المنتجات الرقمية محل المنشورات  

التقليدية. لذا ينبغي النظر، عند وضع استراتيجية  
النشر، في تنويع المخرجات لتلبية احتياجات شريحة 

مين بمن فيهم الوكاالت الحكومية  المستخدِ أوسع من 
مين الرئيسيين، فضالً عن المواطنين والمستخدِ 

والمجتمع المدني والباحثين واألوساط األكاديمية  
 والمطّورين وآخرين. 

وال بد أن تتضمن االستراتيجية أيضًا عناصر رئيسية  
مثل تحديد المستوى الجغرافي الذي تنشر فيه بيانات  

يص منتجات وخدمات التعداد  التعداد، وتخص
والجغرافيا التي يتعين تقديمها، ووضع جدول زمني  

لعمليات النشر الرئيسية وتقدير كلفتها والموارد  
البشرية والفنية الالزمة لتنفيذها. وينبغي أن تكون  

منتجات التعداد ذات نوعية جيدة لتلبية احتياجات  
  مين، وأن توضع ضمانات للحفاظ على سريةالمستخدِ 

 المعلومات الفردية وخصوصيتها.

  ُنُظموبما أن الجهاز المركزي لإلحصاء سيستخدم 
، فإنه  المعلومات الجغرافية من مرحلة ما قبل العدّ 

سيستفيد من وضع بيانات التعداد على الخرائط  
إليصال المعلومات على نحو أفضل وتمكين  

مين من تصور المعلومات اإلحصائية. عالوة المستخدِ 
المعلومات الجغرافية من عرض   ُنُظمن ك، تمك� على ذل

نتائج التعداد بأشكال مختلفة، مثل المخططات، 
والرسوم البيانية، ولوحات المتابعة، والخرائط  

، وتطبيقات الخرائط، والخرائط الذكية المواضيعية
المعلومات الجغرافية   ُنُظمل والسردية. كذلك، تسه� 

رقمي على اإلنترنت، وتتيح   تبادل الخرائط في تنسيق
 التطبيقات القائمة على الشبكة.

ومن خالل قاعدة بيانات التعداد الجغرافي المكاني  
والمباني، توفر    المبنية على مستوى منطقة العدّ 

المعلومات الجغرافية أدوات هامة للتحليل    ُنُظم 
مين بإنشاء مختلف  المكاني، مما يسمح للمستخدِ 

التعداد والمنتجات الجغرافية لنشرها  منتجات  
ستصبح   بطريقة منطقية. وإضافة إلى ما سبق، 

بيانات تعداد الجهاز المركزي لإلحصاء في متناول  
مين الرئيسيين وحتى عموم الناس بفضل  المستخدِ 

نشر بيانات التعداد باستخدام التكنولوجيا النقالة  
ة.  المعلومات الجغرافية على الشبك   ُنُظم وتطبيقات  
مي  ال ُتنَتج عادة لمستخدِ   المواضيعية والخرائط  

بيانات التعداد الرئيسيين وتقارير التعداد فحسب،  
بل أيضًا لجمهور أوسع وغير متخصص. وفي حالة  

المعروضة    المواضيعية السودان، من شأن الخرائط  
أن تتيح بيانات    ) تفاعلي ( في أطلس إلكتروني  

ت عديدة على صعيد البلد  التعداد ومؤشرا 
 والوحدات اإلدارية وأي مستوطنات بشرية. 
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 المبادئ التوجيهية و�نمية القدرات  .5

مبادئ توجيهية بشأن استخدام   .ألف
المعلومات الجغرافية وغيرها من   ُنُظم

التكنولوجيات الجغرافية المكانية في 
 مراحل التعداد  كافة 

المعلومات الجغرافية في عملية    ُنُظمالستخدام 
على كافة مراحل طّبق ت االتعداد فوائد عديدة كونه

لترسيم   خدم في مرحلة ما قبل العدّ التعداد. فهي ُتست
وبناء قاعدة البيانات الجغرافية ذات  مناطق العدّ 

القائمة على   خرائط مناطق العدّ  رسمالصلة. ويجري 
المعلومات الجغرافية إلدماجها في االستبيان   ُنُظم

، واعتمادها في  محمولعلى جهاز  )اإللكتروني(
الميداني. أما في  العّد ثم  للتعدادلية التجربة القب

المعلومات الجغرافية   ُنُظمستخدم ، فتُ مرحلة العدّ 
لدعم العمل الميداني وإدارة العمليات الميدانية،  

في ذلك تحسين أعباء العمل والمسارات. وفي  بما
المعلومات الجغرافية    ُنُظم، تتيح مرحلة ما بعد العدّ 

تحداث منتجات  التحليالت المكانية، وتساعد في اس
تتسم بأدوات متطورة للعرض البصري، ولوحات 

ويلخص   .السردية األخرى/ المتابعة، والخرائط الذكية
الخطوات التي ينبغي اتباعها عند  كافة  1الجدول 

المعلومات الجغرافية، والتي يمكن   ُنُظماستخدام 
تنفيذ بعضها في آن واحد. وال يتعين بالضرورة اتباع  

هذه الخطوات بالضبط، وللجهاز المركزي لإلحصاء أن  
لها تبعًا للظروف الوطنية من حيث البنية التحتية  يعد� 

 والقدرات والترتيبات المؤسسية. 

 مراحل التعداد كافة الخرائط في  رسممبادئ توجيهية بشأن األنشطة الجغرافية المكانية و . 1الجدول  

 اإلجراءات  النشاط المرحلة 

. دعم 1
و�نفيذ  

األنشطة 
الجغرافية  
المكانية 

لمرحلة ما 
 قبل العدّ 

مناطق  حدود ترسيم 
 العدّ 

ثالث خطوات رئيسية على النحو  من خالل   تتم عملية ترسيم حدود منطقة العدّ 
المعلومات الجغرافية وغيرها من   ُنُظم ، باستخدام )باء(، القسم  2المبين في الفصل 

 تكنولوجيات المعلومات الجغرافية المكانية. 

بناء قاعدة البيانات  
الجغرافية للتعداد القائم  

المعلومات   ُنُظمعلى 
 منطقة العدّ / الجغرافية

هذه هي عملية بناء قاعدة بيانات جغرافية، وهي أساس أي نظام معلومات  
المعلومات الجغرافية للتعداد   ُنُظم جغرافية. وفي حالة السودان، هي قاعدة بيانات 

 . )المباني واألسر المعيشية(والنقاط  السكاني على مستوى منطقة العدّ 
للتعداد، نبدأ بتحديد مكونات  المعلومات الجغرافية  ُنُظم عند إنشاء قاعدة بيانات 

ونشدد على مراحل   )أي طبقات البيانات التي سيتم إنشاؤها(قاعدة البيانات 
، بما في ذلك جرد البيانات الجغرافية لترسيم  )بعضها بالتوازي(تطويرها المختلفة 

؛ وتحويل البيانات الجغرافية من خالل مسح بيانات رصد األرض أو  منطقة العدّ 
ستخدامها؛ وإنشاء ومتابعة المخططات؛ واإلسناد الجغرافي والترميز  رقمنتها أو ا

الجغرافي للميزات الجغرافية، ودمج البيانات الرقمية المختلفة؛ وتصميم قاعدة  
بات ومعايير الدقة؛ وإنشاء قاعدة  بيانات مفاهيمية ونماذج البيانات؛ وتحديد متطلّ 

بما  (ئ توجيهية للبيانات الوصفية ؛ وإعداد معجم بيانات ومبادبيانات منطقة العدّ 
 ضمان الجودة. / لمراقبة )في ذلك معجم بيانات 
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المعلومات الجغرافية للتعداد وإعادة تصميمها   ُنُظمويمكن تصميم قاعدة بيانات 

د أوالً الميزات األساسية، وتضاف إليها أي معلومات مكانية  حسب التطورات. وتحدّ 
أو  / ّزن مثالً الموقع الجغرافي للمبنى وأخرى يتم جمعها في مراحل الحقة. ويخ 

م النهائي،  أو وحدة األسرة المعيشية في قاعدة البيانات لفائدة المستخدِ / المسكن و
 طة قبل التعداد وخالله وبعده. إضافة إلى اإلحصاءات الديمغرافية الملتقَ 

في الخطوة الثالثة من   جريت على مناطق العدّ وال يمكن حفظ التغييرات التي ا� 
رسيمها المفّصلة أعاله إال بعد تحميل كافة البيانات وخرائط العمل الميداني ت

المعلومات الجغرافية قرارًا مدروسًا في هذا الشأن.   ُنُظممكتب  المشروحة، واتخاذ
المعلومات الجغرافية،  ُنُظموعليه، ُتدرج المعلومات المحّدثه في قاعدة بيانات 

 ائط. ويمكن عندئٍذ البدء في إنتاج الخر

دمج نظام المعلومات  
الجغرافية في المقابالت  

الشخصية بمساعدة  
 الحاسوب

دمج نظام المعلومات الجغرافية في المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب هي  
عملية فنية معقدة للغاية، وهي ليست إحدى وظائف الجهاز المركزي لإلحصاء  

األساسية. وبالتالي، من المستحسن تنفيذها من خالل شراكة. ويتطلب الجمع بين  
مزود بالنظام العالمي   محمول المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب، وجهاز 

  النظام العالمي لتحديد المواقع، وخرائط مناطق العدّ / لمالحةللألقمار الصناعية 
 المعلومات الجغرافية ما يلي:  ُنُظم الُمعّدة عبر 

 تطوير أو اختيار تطبيق المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب.  •
 المعلومات الجغرافية.  ُنُظم القائمة على  إعداد خرائط نقالة لمنطقة العدّ  •
حزم الخرائط النقالة  (ة محمولعلى األجهزة ال تحميل خرائط منطقة العدّ  •

 . )الستخدامها باتصال أو بدون اتصال أو باتصال جزئي باإلنترنت
، والنظام العالمي  اختبار تكامل االستبيان اإللكتروني، وخرائط مناطق العدّ  •

ية، وما إلى ذلك، قبل االستخدام لتحديد المواقع، ونقل البيانات، والبطار
 ة في التعداد.محمولالفعلي لألجهزة ال

قبل نشر األجهزة النقالة، الشروع في تدريب شامل ليس على استخدام   •
النماذج وجمع البيانات فحسب بل أيضًا على أساسيات الجهاز، واستكشاف  

 األخطاء وإصالحها، وكيفية تمديد عمر البطارية. 

  رسم لتمرين تجريبي 
  ُنُظمالخرائط عبر 

 المعلومات الجغرافية

خطة التعداد بأكملها في  مة ءمالاختبار مدى لتعداد ل التجربة القبليةقصد من يُ 
الظروف الحقيقية، بما في ذلك رسم الخرائط والتكنولوجيا المطبقة مثل َنهج  

 قالة. المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب واألجهزة الن

المعلومات الجغرافية الخطوات   ُنُظمالخرائط عبر  رسمويشمل التمرين التجريبي ل 
 التالية: 

اختيار المناطق التجريبية إلعداد البيانات الجغرافية المكانية بحيث تمّثل   •
تنوع الظروف االجتماعية واالقتصادية والجغرافية للسكان في البلد، ولمراقبة  

 وكيفية اإلشراف عليها في األوضاع الحقيقية. إدارة العملية الميدانية 
على مستوى منطقة   إعداد وتوفير كل خريطة من خرائط منطقة العدّ  •

المبنى، مشفوعة بنظام الترميز ذي الصلة وبالتنسيق الذي يستوجبه / العدّ 
 تطبيق المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب. 

 المعلومات الجغرافية في المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب.   ُنُظم اختبار دمج   •

الخرائط   رسملعلى الجهاز المركزي لإلحصاء أن يحلل بدقة نتائج التمرين التجريبي 
المعلومات الجغرافية. وبذلك، يتمكن من تحديد التعديالت المحتملة   ُنُظمعبر 
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طبيق المناسب للمقابالت  الالزمة لضمان نجاح التعداد الفعلي، بما في ذلك الت

الشخصية بمساعدة الحاسوب الواجب اختياره ودمجه في نظام المعلومات  
 الجغرافية. 

أنشطة التخطيط األخرى  
  ُنُظم باستخدام 

 المعلومات الجغرافية

من حيث   المعلومات الجغرافية لتحسين مناطق العدّ  ُنُظم أنشطة إضافية باستخدام 
 تب الميدانية وتوزيع األصول. التحليل المكاني وموقع المكا

. دعم 2
و�نفيذ جمع  

ال�يانات 
والمساعدة 

على رصد  
أنشطة 
التعداد 

السكاني  
 لمرحلة العدّ 

المعلومات   ُنُظم
الجغرافية النقالة لجمع  

 البيانات في الميدان 

ة لجمع البيانات الميدانية. ودعمًا  محمولتتمثل هذه المهمة باستخدام األجهزة ال
إلى المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب، تحّمل خرائط   ةد المستنِ لعملية العّد 
المعلومات الجغرافية على األجهزة وتدمج كخلفيات   ُنُظم القائمة على  منطقة العدّ 

ادين على  عدّ الجوية. ومن شأن ذلك أن يساعد الالصور  أو  الصناعية األقمار في صور 
االسترشاد والعثور على الوحدات السكنية الصحيحة داخل مناطقهم. ويعمد الجهاز  

بالكامل،   المركزي لإلحصاء بالتحقق من البيانات والتأكد من تغطية مناطق العدّ 
واالستبيانات اإللكترونية التي مألها   مستعينًا في ذلك بخرائط منطقة العدّ 

النظام العالمي لتحديد المواقع التي ُجمعت على الجهاز.  ادون، إضافة إلى نقاط العدّ 
ومن الناحية المثالية، ُتدخل البيانات، بما في ذلك الرموز الجغرافية، في قاعدة  

المعلومات الجغرافية فور إحالتها إلى مركز البيانات   ُنُظمبيانات التعداد القائم على 
يح معلومات عن التقدم المحرز على  المركزي التابع للجهاز المركزي لإلحصاء، مما يت

المفتوح المصدر والذي   Survey Solutionsصعيد التعداد. وقد تشمل األدوات برنامج 
الذي  Survey123ر تحت رعاية البنك الدولي، أو األدوات التجارية مثل تطبيق و� ُط 

 . Collectorو ArcGISلبرنامجي  riEsأصدرته شركة 

 رصد أنشطة التعداد 

المعلومات الجغرافية على األجهزة النقالة بغية   ُنُظمتتمثل هذه المهمة باستخدام 
دعم اإلدارة الميدانية في ترشيد العمليات وأتمتتها. ومثال على ذلك رصد تدفق  

المعلومات في الوقت المناسب من الميدان وإليه، بما يجيز لمديري التعداد االطالع  
د العدّ على التقدم المحرز في جمع البي ادون بالمعلومات المحّدثة؛  انات بينما يزو�

ادين واكتشاف الفجوات؛ وتحسين توزيع عبء العمل والمسارات  ع موقع العدّ وتتب� 
؛ وخصوصًا رصد التقدم  )ادين إلى وجهتهم وأفضل طريق لبلوغهاتوجيه العدّ (

 المحرز في أنشطة التعداد، بما في ذلك تحديد مناطق االضطرابات. 

تحديث خرائط منطقة  
تحديث قاعدة  / العدّ 

 البيانات الجغرافية 

النظام العالمي لتحديد  / المعلومات الجغرافية ُنُظم تتمثل هذه المهمة في استخدام 
، إذ قد  المواقع والصور خالل العمل الميداني من أجل التحديث النهائي لمناطق العدّ 

التحديثات والتصحيحات الالزمة على قاعدة  ال تزال هناك حاجة إلى إجراء بعض  
البيانات الرئيسية. وعادًة ما يقوم الموظفون المعنيون برسم الخرائط للتعداد بجمع  

بعد إتمام التعداد، وإدخال التعديالت في قاعدة البيانات   خرائط منطقة العدّ 
الحاالت   الرئيسية؛ بيد أن هذه المهمة قد تستغرق وقتًا طويالً، وقد تبطئ في بعض

إصدار نتائج التعداد. ولكن يمكن أتمتة هذه العملية بواسطة الطرق الرقمية 
لتسجيل التعديالت الميدانية. ويتم ببساطة التحقق من هذه التعديالت، ثم دمجها  

ستعان بعدئٍذ بقاعدة بيانات التعداد  في قاعدة البيانات بقدر أكبر من التبسيط. ويُ 
 وفيما بين التعدادات.  ت الجغرافية في أنشطة ما بعد العدّ المعلوما ُنُظمالقائم على 
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. المساهمة 3
في 

التحليالت  
اإلحصائية 

والنشر  
لمرحلة ما  

 بعد العدّ 

البوابا / األطالس/ الخرائط
 ت الجغرافية التفاعلية 

لتحقيق االستفادة القصوى من نتائج التعداد، ينبغي إعداد استراتيجية للنشر هدفها  
جمهور أوسع، بما في ذلك اإلعالم وعموم الناس، استنادًا إلى توصيات  الوصول إلى 

األمم المتحدة. وعلى الجهاز المركزي لإلحصاء أن يستغل بروز القدرات الجديدة في  
معلومات التعدادات وتشاركها  / مجال تكنولوجيا المعلومات لكي يحسن نشر بيانات

مين لحكومية والمستخدِ للوصول إلى شريحة أوسع، بما في ذلك الوكاالت ا
الرئيسيين، فضالً عن المواطنين والمجتمع المدني والباحثين واألوساط األكاديمية  

المعلومات   ُنُظموالمطّورين وآخرين. استعانت مكاتب اإلحصاء الوطني في البداية ب 
الجغرافية لنشر منتجاتها الجغرافية، وال سيما عبر الخرائط. ولكن باستطاعة الجهاز  

المعلومات الجغرافية ألغراض عدة، إضافة إلى   ُنُظمزي لإلحصاء أن يستخدم المرك 
 الخرائط، هي التالية:  رسم

عمومًا   المواضيعيةواألطالس التفاعلية: ال ُتنتج الخرائط  ضيعيةالموا الخرائط  •
مي بيانات التعداد الرئيسيين فحسب، بل أيضًا لجمهور أوسع من غير  لمستخدِ 

المعروضة في أطلس إلكتروني   المواضيعيةالمتخصصين. ومن شأن الخرائط 
أن تتيح بيانات التعداد ومؤشرات عديدة على مستوى البلد   )تفاعلي (

ل البوابات  والمناطق والمدن الكبرى والبلديات والمستوطنات البشرية. وتشك
آلية فعالة من حيث الكلفة لتسويق المنتجات والخدمات   ) الجغرافية(

الجغرافية والمرتبطة بالتعدادات، وتقديمها باستمرار إلى قاعدة متنّوعة من 
 مين في السنوات التالية للتعداد. المستخدِ 

الخرائط  / المعلومات الجغرافية على الشبكة ُنُظم / الخرائط على الشبكة رسم •
الخرائط على الشبكة كونه مجرد   رسمالخرائط الذكية: يتخطى / ديةالسر

مين اختيار ما يظهر على الخريطة  فهو خدمة تتيح للمستخدِ  استخدام تقليدي،
مين الذين ليسوا اآللي للخرائط يلبي احتياجات المستخدِ  رسموالوتكييفه. 

ريدون وضع  المعلومات الجغرافية والذين غالبًا ما ي ُنُظمبالضرورة ملمين ب
خرائط شبكية تفاعلية تقدم لهم المعلومات التي يريدونها على نحو منطقي.  

المعلومات الجغرافية على الشبكة التي تهدف   ُنُظموعمومًا، بدالً من استخدام 
تجيب عن   "خريطة سردية " رسم إلى عرض كافة المعلومات المتاحة، ُيفّضل 

 د متعلق بالبيانات. سؤال محدّ 
التحليل المكاني: من خالل قاعدة بيانات التعداد الجغرافي المكاني المبنية  •

المعلومات الجغرافية أدوات هامة للتحليل    ُنُظم ، توفر على مستوى منطقة العدّ 
مين بإنشاء مختلف منتجات التعداد والمنتجات  المكاني، مما يسمح للمستخدِ 

 البيانات الوصفية. الجغرافية لنشرها وفقًا لمعايير رسم الخرائط و
دة وإطار أخذ العينات: تفيد المعلومات الجغرافية المكانية المسوحات المسانِ  •

أيضًا في أنشطة إحصائية أخرى، منها إنشاء إطار مسكن وطني ذي إسناد  
سجل  (جغرافي لتحديد اإلحداثيات الجغرافية لكافة الهياكل في الميدان 

الستخدامه في   لألعمال التجارية وتطوير إطار  ،)وطني بالمباني والمساكن
التعداد االقتصادي، وتحسين التغطية في وحدات قطع األراضي، وإنشاء 

الهياكل األساسية الوطنية للبيانات المكانية. وتدعم المعلومات الجغرافية 
  أخذ العيناتطر المطلوبة بوصفها أساسًا إلطار المكانية الحفاظ على هذه اال� 

 وحات ما بين التعدادات والتعدادات المستقبلية. اإلحصائية من أجل المس
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 والتد��ب/بناء القدرات األدلة .باء

إن المبادئ التوجيهية بشأن استخدام تكنولوجيات  
المعلومات الجغرافية المكانية في كافة مراحل  

التعداد تستلزم تحديد الموارد والقدرات الالزمة 
ورصدها. وعلى وجه التحديد، يتعين على  لتنفيذها 

الموظفين المعنيين برسم الخرائط تلقي التدريب نظرًا  
ألن وضع خرائط التعداد هو نشاط محّدد، يختلف عن  

أنشطة رسم الخرائط العادية التي ليست عمومًا من 
المهام األساسية التي تضطلع بها معظم األجهزة 

ان تعليم اإلحصائية الوطنية. ومن األهمية بمك
داين كيفية استخدام تطبيق المسح والنماذج العدّ 

الموجودة على األجهزة النقالة، وإتمام مسار جمع 
البيانات بما فيه المبادئ األساسية الستخدام الجهاز 
واستكشاف األخطاء وإصالحها. وتدعو الحاجة إلى  

الخرائط، وهم الذين   رسمبتدريب الموظفين المعنيين 
 للحصولظام العالمي لتحديد المواقع سيستعينون بالن

مع هذه ج على نقاط، شكل  على الميزات مواقع على
المواقع وحفظها. وبالمثل، يلزم تدريب الموظفين 

المساكن وتحديد  / الميدانيين على التعرف على المباني
  رسممواقعها بما أنه يتعين عليهم، إضافة إلى 

 المساكن./ الخرائط، إعداد قائمة بالمباني 

ستدعي العمل الميداني ووضع خرائط التعداد وي
التدريب. وفي الواقع، سُتعّد مبادئ   أدلةتوفير 

بات المتعلقة توجيهية وأدلة مرجعية تفّصل المتطلّ 
. وستتضمن كذلك معجم العدّ بالدقة ومعايير خرائط 

البيانات، والبيانات الوصفية، وإجراءات تحميل  

ستخدام األجهزة  ، وكيفية ا خرائط منطقة العدّ 
الت النظام العالمي لتحديد  ة المزودة بمستقبِ محمولال

المواقع، والمخرجات النهائية. وإذا اُتخذ القرار 
باالستعانة بمنتجات تجارية، فينبغي إذًا إتاحة خط  

 مساعدة ودعم من البائعين.

كذلك، فإن بناء القدرات الفنية والبشرية الالزمة 
المعلومات الجغرافية   ُنُظمإلجراء تعداد قائم على 

  ُنُظميتطلب تدريب موظفي رسم خرائط التعداد على 
الخرائط،  رسمبالمعلومات الجغرافية وكل ما له عالقة 

إضافة إلى تدريب المدربين على وضع خرائط التعداد 
روا الجغرافية المكانية كي يْج  اتوتكنولوجيا المعلوم

 دورات تدريبية عند الحاجة.

هم عامل أساسي  تدريبًا جيداً والموظفون المدربون 
في نجاح مشاريع وضع خرائط التعداد الُمعّدة عبر  

، استبقائهم  المعلومات الجغرافية. ولكن من أجل ُنُظم
 حوافزيحتاج الجهاز المركزي لإلحصاء إلى تقديم 

التدريب المستمر حرصًا على مواكبتهم  مهمة وضمان
أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا. وفيما يتعلق  

بالتعداد المقبل، من المقرر تنظيم زيارة دراسية واحدة 
أو أكثر إلى بلد يطبق الممارسات الجيدة في استخدام 

ة لجمع محمولالمعلومات الجغرافية واألجهزة ال ُنُظم
ى مستوى النقاط، باإلضافة البيانات، بما في ذلك عل 

.  )1الجدول (دة إلى تنظيم الدورات التدريبية المحدّ 
وينبغي أن يكون هذا البلد مشابهًا إلى حد كبير  

للسودان، وأن تكون تجربته في آخر تعداد سكاني  
 في السنوات األخيرة ناجحة.  أجراه
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خ��طة ط��ق ألنشطة المعلومات الجغرافية   .6
المكانية التي يتعين �نفيذها في كافة 

 مراحل التعداد 

 ُنُظم على القائم بالكامل الرقمي التعداد يستلزم
 دتحدّ  مفّصلة طريق خريطة الجغرافية المعلومات

. التعداد مراحل كافة في بها سُيضطلع التي األنشطة
 لها المخطط التعداد خرائط  وضع أنشطة وُتعرض

  أال الرئيسية، المراحل حسب 2 الجدول في بالتفصيل
 ما ومرحلة ،العدّ  ومرحلة ،العدّ  قبل ما  أنشطة وهي

 العملية لنجاح ضرورية األنشطة وهذه. العدّ  بعد
 ُنُظمالرقمية الكاملة لوضع خرائط التعداد الُمعّدة عبر 

إدراك أن  )أ(: ما يليالمعلومات الجغرافية، وأهمها  
تنفيذ برنامج طويل األجل لوضع خرائط التعداد 

الرقمي هو قرار استراتيجي يتطلب التزامًا من جانب  
وبناء   )ب(صانعي القرار رفيعي المستوى في الدولة؛ 

القدرات الفنية والبشرية الالزمة الستدامة برنامج 

وإنشاء أفرقة مجهزة تجهيزًا وضع خرائط التعداد، 
 ُنُظمأداء األنشطة المتصلة ب/ جيدًا لرسم الخرائط

المعلومات الجغرافية ضمن الجهاز المركزي لإلحصاء  
ُتعنى بمسك قاعدة بيانات نظام المعلومات الجغرافية  

الخرائط، وتواكب أحدث  رسملوالبنية التحتية 
ة إقامة شراك )ج(التطورات في مجال التكنولوجيا؛ 

من أجل التعاون مع المنظمات األخرى المضطلعة 
  إنشاءبأنشطة المعلومات الجغرافية المكانية بغية 

بنية تحتية وطنية للمعلومات اإلحصائية الجغرافية  
المكانية، دعمًا لصنع القرار والتنمية المستدامة. 

وُتستمد هذه التوصيات أساسًا من الدروس المستفادة  
الجولة األخيرة من تعدادات  من تجارب البلدان خالل

 .201024السكان والمساكن لعام 

 ، وخالله، وبعده قائمة بأنشطة وضع خرائط التعداد واألنشطة الجغرافية المكانية لما قبل العدّ  . 2الجدول  

 وصف النشاط  رمز النشاط

 . الجغرافية المكانية لضمان التغطية وتسهيل مرحلة ما قبل العدّ األنشطة  1

 جرد الخرائط الموجودة والبيانات الجغرافية المكانية بكافة أشكالها. 1-1

تعريف جغرافية التعداد وتحديث الحدود والترميز، بما فيه الهيكل الهرمي للوحدات اإلدارية واإلحصائية   1-2
 والجغرافية. 

 . الترميز الجغرافي/ وترميز الوحدات المكانية تحديث حدود منطقة العدّ / ترسيم 1-3

 . إنشاء قاعدة البيانات الجغرافية المستندة إلى منطقة العدّ  1-4

 
. "2019، )2024-2015( 2020استراتيجية صندوق األمم المتحدة للسكان المتعلقة بجولة تعدادات السكان والمساكن لعام " 24

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Census_Strategy_Arabic.pdf . 
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 وصف النشاط  رمز النشاط

أو  / تحديث البرمجيات و(لتكنولوجيا المعلومات لألنشطة الجغرافية المكانية  إنشاء البنية التحتية/ تعزيز 1-5
 . )و الحصول على أجهزة جديدة أ/ وتحديث األجهزة و الحصول على برامج جديدة؛

1-6 
الخرائط لتطبيق المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب بغية دمج خرائط منطقة   رسمتحديد مستلزمات 

في وضع   ) حزم الخرائط النقالة(المعلومات الجغرافية الستخدامها على األجهزة النقالة  ُنُظم الُمعّدة عبر  العدّ 
 بدون اتصال باإلنترنت.  )يرّجح جدًا أن يكون(

 . ) اللوحية األجهزة، واألدلةوالتنظيم الميداني، والموظفون، والتدريب، (إعداد أنشطة تحديث الخرائط  1-7

 .)المّساحون(تحديث الخرائط في الميدان   1-8

 الترميز الجغرافي. / وترميز الوحدات المكانية تحديث حدود منطقة العدّ  1-9

 الجغرافية للتعداد وتحديد مناطق اإلشراف. اختبار جودة قاعدة البيانات  1-10

لُتستخدم في تطبيق المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب على األجهزة النقالة،  إعداد خرائط منطقة العدّ  1-11
 . تجربة القبلية للتعدادلابما في ذلك في 

 المعلومات الجغرافية.  ُنُظم/ المركزي لإلحصاءتحديث الخرائط في مناطق يختارها فريق الجهاز  1-12

 . جمع البيانات ورصد أنشطة التعداد لمرحلة العدّ  2

 ع، بما فيه التقييم واالختبار. تطبيقات لنظام اإلدارة الميدانية والرصد والتتب�  ) أو وضع(اختيار  2-1

 . اللوحية للعدّ  األجهزة وتحميلها على  إعداد خرائط رقمية لمنطقة العدّ  2-2

 الخرائط في الميدان.  رسمللمساعدين في مجال  )المدربون(اختيار أنشطة التدريب   2-3

 توفير الدعم الميداني وتحديث الخرائط خالل جمع البيانات.  2-4

 المساهمة في التحليالت اإلحصائية والنشر. -  األنشطة لمرحلة ما بعد العدّ  3

أحد عناصر االستراتيجية الشاملة لنشر  (المعلومات الجغرافية المكانية  / إعداد استراتيجية لنشر البيانات 3-1
 . )التعداد

بالبيانات   العدّ ما بعد مسوح ربط بيانات التعداد و -  العدّ ما بعد لمسوح إعداد البيانات الجغرافية المكانية  3-2
 الجغرافية المكانية لتقييم التعداد. 

 ربط بيانات التعداد بالبيانات الجغرافية المكانية وتحديث قاعدة البيانات الجغرافية للتعداد.  3-3

 . إطار العينة الجديدإعداد  3-4

 استخدام المعلومات الجغرافية المكانية لنشر التعداد وتحليله.  3-5

 . ) تفاعلي(موضوعية لنشر البيانات في تقارير التعداد، بما في ذلك أطلس إلكتروني وضع خرائط  3-6

 ذكية. / المعلومات الجغرافية على الشبكة تتضمن خرائط سردية ُنُظم/ إعداد بوابة جغرافية 3-7

 المعايير الدولية. تطوير نظام لمعايير البيانات الوصفية في الجهاز المركزي لإلحصاء بما يتماشى مع  3-8

على استخدام المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيدين المركزي   )الرئيسيين(تدريب مستخدمي التعداد   3-9
 والمحلي. 
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 الخالصة والتوصيات .7

تحّسنت تكنولوجيات المعلومات الجغرافية المكانية 
تحسنًا عظيمًا، وأصبح الوصول إليها أكثر سهولة وأقل 
كلفة. فباتت الخرائط المرسومة يدويًا أقل استخدامًا، 

المعلومات   ُنُظموأصبح المعيار السائد االستعانة ب
لمواقع، وصور الجغرافية، والنظام العالمي لتحديد ا

اآللي  رسموالالطائرات المسّيرة، / الصناعيةاألقمار 
للخرائط الميدانية الرقمية. وفي جولتي تعداد عام 

، تبّنت البلدان هذه التكنولوجيات 2020وعام  2010
الجديدة بمستويات متفاوتة من النجاح. وفي هذا 
الصدد، ينبغي أخذ بعض االعتبارات في الحسبان  

المعلومات  ُنُظمتعداد القائم على لضمان نجاح ال
الجغرافية نجاحًا فعليًا. فمن خالل المزيج الصحيح  

من الموارد والمهارات، يمكن للبلدان أن تحسن إلى حد 
كبير إنتاجها للخرائط ورصدها الميداني ضمانًا لمزيد  

من الدقة والجودة في جمعها البيانات المتعلقة 
اعية للتعدادات  الزر  الحيازاتبالسكان والمساكن و

والتطبيقات األخرى، مثل الزراعة الدقيقة واألمن  
 الغذائي والتأهب للكوارث وإدارتها.

الخرائط، على الجهاز المركزي   رسموللنجاح في 
لإلحصاء بناء فريق قوي ماهر في مجال الصور 
واالستشعار عن بعد ومجهز باألدوات المناسبة  

وحدة معالجة  لمعالجة الصور. والمطلوب هو إنشاء 
إلعداد خرائط المعالم األساسية والمساعدة في   الصور

اللوحية.   زةاألجهتحميل الصور كخلفيات على 
تحتاج هذه الوحدة إلى خبراء في مجال الصور، و

 فضالً عن المساعدة الفنية الخارجية. 

 
 Recommendations-Principles-.169. ، ص)2017(الثالث التنقيح تعدادات السكان والمساكن، لمبادئ وتوصيات وفقًا لما ورد في  25

Population-Housing-Censuses-Revision-3_Arabic.pdf (unescwa.org). 

وفيما يتعلق بأنشطة وضع الخرائط في التعداد 
المقبل، يزمع الجهاز المركزي لإلحصاء اعتماد مقاربة 
تستند إلى نظام إلكتروني متكامل يتألف من أدوات 

اللوحية لتحديث  ةاألجهزالمعلومات الجغرافية و ُنُظم
وترقيم المباني. ثم إن هذا النظام  حدود منطقة العدّ 

ُصمم لربطه بتطبيقات المقابالت الشخصية بمساعدة  
، ولدعم  الحاسوب التي سُتستخدم في عملية العدّ 

أنشطة اإلدارة الميدانية والرصد. وباإلضافة إلى ذلك، 
ونشر   العدّ ما بعد مسح سيدعم النظام إعداد وتنفيذ 

 نتائج التعداد والمنتجات الجغرافية. 

ومن الجدير ذكره أن دمج المقابالت الشخصية 
المعلومات الجغرافية   ُنُظمبمساعدة الحاسوب في 

ليس باألمر السهل. فهو يتطلب مهارات وقدرات 
دة ال يمتلكها سوى قلة من موظفي مكاتب محدّ 

اإلحصاء الوطني. وعلى المستويين المؤسسي 
والتنظيمي، مكتب اإلحصاء الوطني بحاجة إلى وحدة  

المعلومات الجغرافية وأخرى في   ُنُظممتخصصة في 
تكنولوجيا المعلومات. وال بد أن يعمل موظفو هاتين  

 الوحدتين معًا عن كثب وأن يدربوا جيدًا على
 ُنُظم(استخدام مجموعة كبيرة من التكنولوجيات 

المعلومات الجغرافية، والنظام العالمي لتحديد  
، وإال فقد )المواقع، والصور، وتكنولوجيا المعلومات 

 الجهاز المركزي لإلحصاء إلى االستعانة بمصادر یحتاج

،  25التعداد خارجية لبعض أجزاء عملية إعداد خرائط
  الصناعيةاألقمار الجة صور إذ تقوم الحاجة إلى مع

هذه الخرائط التي سُتدمج في المقابالت  رسمل

https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/Principles-Recommendations-Population-Housing-Censuses-Revision-3_Arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/Principles-Recommendations-Population-Housing-Censuses-Revision-3_Arabic.pdf
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الشخصية باستخدام الحاسوب. وإذا خلص الجهاز 
المعلومات الجغرافية    ُنُظمإلى أن قدراته في مجال 

ليست قوية بما فيه الكفاية وتتيح دعمًا محدودًا،  
فعليه أن يسعى إلى إقامة شراكة خارجية. ويضع  

عندئٍذ في اعتباره تحديد اختصاصات الجهاز 
االستشارات الخارجية واستحداث آليات لمراقبة 

وتقييم مختلف األنشطة التي يتعين تعهيدها إلى  
المصادر الخارجية، وأهمها أمن البيانات التي 

 جمعها. ينبغي

وأخيرًا، نلّخص النتائج والمسائل والحلول المحتملة 
 في الجدول أدناه: 

 ل المضي قدماً بُ النتائج الرئيسية، والعوائق، والحلول المحتملة، وُس  . 3الجدول  

 ل المضي قدماً بُ ُس  الحل المحتمل  المسألة المهمة/المالحظة  

خريطة المعالم   1
 األساسية

عدم وجود  
معلومات أساسية  / خرائط

متاحة على  محدثة 
 المستوى الحضري. 

 تحديث بواسطة: 

 قمار الصناعية األصور 

باستخدام الحل األمثل:   •
مقابل   )م4(<دقة عالية 

 . )م10-4(دقة متوسطة  

تفعيل وحدة لمعالجة   •
الصور واالستعانة بصور  

إلعداد   الصناعيةاألقمار 
خرائط المعالم األساسية  

من أجل ترسيم مناطق  
 . العدّ 

تطوير االستفادة من استخدام  
الصور، بما في ذلك صور  

 الطائرات المسّيرة. 

 والترميز  مناطق العدّ  2

ما هي األطر الجغرافية  
المشتركة لتعداد السكان  

والمساكن والتعداد  
الزراعي، وكيفية المضي  
قدمًا في ترسيم مناطق  

 في البلد بأكمله؟  العدّ 

االتفاق على إطار جغرافي  
التعداد الزراعي:  مشترك مع 

اعتماد مخطط الترميز  
الجغرافي لتعداد السكان  

والمساكن الذي يمكن أن يلبي  
 احتياجات التعداد الزراعي. 

  الصناعية األقمار  استخدام صور
وأي خرائط إدارية موجودة  

المعلومات الجغرافية   ُنُظمو
في البلد   لترسيم مناطق العدّ 

 بأكمله. 

  معظم العمل ُينجز في المكتب،
ثم يجري التحقق من صحته في  

 الميدان.

منهجية مؤلفة من ثالث  (
 . ) إرشادات في التقرير -خطوات  

تكييف مخطط الترميز مع  
رات والتطورات  التغي� 

 المستقبلية. 



35 

 ل المضي قدماً بُ ُس  الحل المحتمل  المسألة المهمة/المالحظة  

قاعدة البيانات   3
 الجغرافية 

ما هي الطبقات الجغرافية  
التي ندرجها في قاعدة  

البيانات على مستوى  
 ؟ منطقة العدّ 

تحديث قاعدة البيانات  
الجغرافية على مستوى منطقة  

  مع عدد سكان مناطق العدّ  العدّ 
 في قاعدة البيانات. 

د الجهاز المركزي لإلحصاء  حدّ (
في   منطقة عدّ  000,50زهاء 

 . )كافة أنحاء البلد

 أساسي.

 عملية مستمرة. 

المعلومات   ُنُظم 4
 البرمجيات / الجغرافية

  ُنُظم ما نوع برامج 
المعلومات الجغرافية  

التي سُتستخدم: تجارية  
 مقابل مفتوحة المصدر. 

االستفادة مما هو موجود، ولكن  
  ArcGIS :بصورة رسمية

Enterprise  وArcGIS online. 

نظام قابل للتشغيل المتبادل  
مع مختلف الوزارات  
 والمنظمات الوطنية. 

5 

الروابط بين تكنولوجيا  
المعلومات وبرمجيات  

المعلومات   ُنُظم
 الجغرافية 

دمج المقابالت الشخصية  
بمساعدة الحاسوب في  

الُمعّدة   خرائط منطقة العدّ 
المعلومات   ُنُظمعبر 

 الجغرافية 

والشكل   2اإلطار (الحل الفني  
3(. 

التجربة القبلية  ُيعّدل بعد 
 . لتعدادل

6 
  التجربة القبلية للتعداد

  ُنُظمإلى  ة المستند
 المعلومات الجغرافية

وما   ما عدد مناطق العدّ 
هي التطبيقات التي يجب  

 ؟ اختيارها

تجريب استخدام المقابالت  
الشخصية بمساعدة الحاسوب  

المعلومات الجغرافية في   ُنُظمو
بما  (الميدان، الختبار الحل الفني 

  Survey Solutionsفي ذلك 
 . )Esri Suiteو

،  التجربة القبلية للتعدادفي إثر 
د التطبيقات النهائية  سُتحدّ 

 ستخدم والحل الفني. التي ستُ 

 تنمية القدرات  7

الحاجة إلى تدريب  
  ُنُظم الموظفين المعنيين ب 

المعلومات  
تكنولوجيا  / الجغرافية

المعلومات والحرص على  
مواكبتهم أحدث  

التطورات في مجال  
 التكنولوجيا.

  ُنُظمتدريب الموظفين المعنيين ب
المعلومات الجغرافية والحصول  

 على المعدات الالزمة.

مواصلة تدريب الموظفين  
المعلومات   ُنُظمالمعنيين ب

ز  أو تقديم الحواف/ الجغرافية و
الستبقائهم في الجهاز المركزي  

 لإلحصاء.

 المساعدة الفنية  8

دمج المقابالت الشخصية  
بمساعدة الحاسوب في  

المعلومات الجغرافية   ُنُظم
مهمة مضنية وتتطلب  

 مهارات متنوعة. 

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

التدابير الالزمة  اتخاذ كافة 
سرية  / لضمان أمن وخصوصية

البيانات واألنظمة، ال سيما عند  
 االستعانة بمصادر خارجية. 
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 ه إلى  است�يان موجز: طلب موجّ  . 1المرفق 
المعلومات الجغرافية وإعداد    ُنُظمقسم 

الخرائط/تكنولوجيا المعلومات في الجهاز 
 الوطني لإلحصاء

يرجى اإلجابة على األسئلة التالية المصممة للمساعدة على وضع قائمة جرد للبنية التحتية إلعداد الخرائط  
مًا رئيسيًا للبيانات الجغرافية  لإلحصاء مستخدِ وللجغرافية المكانية في السودان، نظرًا لكون الجهاز المركزي 

 !26المكانية للتعداد السكاني. نشكركم مقدمًا على مساهمتكم القيمة

 الخطوات التي ينبغي اتباعها لتحديد خانة: 

 انقر نقرًا مزدوجًا على الخانة  .1
 للحصول على القيمة االفتراضية  "تم االختيار"د حدّ  .2
 " موافق"انقر على  .3

 هذه الفئات من الخرائط متوفرة لديكم؟ هل   .ألف

 :)لمحة عامة عن الخريطة الوطنية(خرائط صغيرة المقياس  
،  ُتظهر حدود المنطقة اإلدارية الرئيسية، وموقع المعالم الرئيسية، والمستوطنات واألماكن الكبيرة

 ) تظهر جميعها(وشبكات النقل الهامة، واألجسام المائية، والنقاط المرجعية المهمة، وغيرها من المعالم. 

 الخرائط الطبوغرافية: 
جميعها موجودة ضمن خريطة المعالم  (األخرى. ُتظهر الخطوط المنسوبة والميزات الطبوغرافية الرئيسية 

 )األساسية أعاله

 
 لعريبي، خبير استشاري.من إعداد عمر ا 26
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 خرائط المدينة والخرائط المساحية: 
ُتظهر قطع األراضي، وتفاصيل بشأن الميزات األساسية مثل شبكات النقل والحدائق والمسطحات المائية، 

تتوفر لدينا  (والنقاط المهمة مثل المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة ومباني المدينة الهامة والمعالم. 
 ) shapefileبتنسيق  2008من خريطة تعداد السكان لعام  

 :اإلدارية الوحدات خرائط 
بسبب الحرب األخيرة في (ُتظهر حدود الوحدات اإلدارية على كافة مستويات التقسيمات المدنية. 

 )في المائة 90دارفور، سيحتاج بعضها للعمل ونسبة المتوفر منها تبلغ 

 لخرائط الموضوعية:ا 
إذا ما  (ُتظهر توزيع السكان لسنوات التعدادات السابقة، أو أي معالم قد تكون مفيدة لوضع خرائط التعداد. 

 )دعت الحاجة إليها
 در واإلسقاط، وما إلى ذلك. لكل فئة، يرجى تحديد المقياس والتاريخ والمص

 مصادرها؟ ييرجى تحديد مقياس الخرائط الموجودة وتواريخ إنتاجها على النحو المطلوب. وما ه
_________________________________________________________________________________ 

 هل تتوفر لديكم: .باء

 صور جوية  

 خرائط مستندة إلى الصورة الجوية المتعامدة / صور جوية متعامدة 

 الصناعيةاألقمار صور  

تاريخ اقتنائها  / طريقة/ الصور الجوية الرقمية، ومصدر/ الصناعيةاألقمار مقياس صور / يرجى اإلشارة إلى دقة
 ليست متوفرة لدينا وتغطيتها. 

_________________________________________________________________________________ 

م منتجات الخرائط؟  .جيم  كيف تسلَّ

 نسخة ورقية  

 في شكل رقمي 

 على اإلنترنت   

 على اإلنترنت عن طريق الخدمات الشبكية 

تداخل الصور وتفاصيل  تبين  A2مطبوعة بحجم الميداني الذي اضطلعنا به، قمنا بتسليم نسخة  التحديثخالل 
التجمعات  الخرائط األساسية المتوفرة لدينا في المكتب قبل الوصول إلى الميدان للحصول على تفاصيل 

نسخة رقمية بتنسيق الزراعية. وفي الحاسوب اللوحي أيضًا  الحيازات واألبنية لتحديد المؤسسات و السـكنية
shapefile  �اد ال يمكنه الرقمنة أثناء وجوده في ع وإبراز النقاط الوسيطة في الميدان، وذلك أفضل ألن العدّ للتتب
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في  shapefileالميدان. وخالل العمل الميداني لتعداد السكان، سُتحفظ خريطة رقمية لمنطقة العد بتنسيق 
 ع والرصد.ى اإلنترنت والشبكة للتتب� اد، وتتوفر عل الحاسوب اللوحي لكل عدّ 

 هل ُتعّد الخرائط وتحّدث باالستعانة بموظفين داخليين أو بمصادر خارجية؟  .دال

وحدة سكنية / ل في الميدان ألننا بحاجة إلى النقطة الوسيطة لكل وحدة أسرة معيشيةيتم التحديث بالتنق� 
النظام العالمي لتحديد المواقع، واالستعانة بمصادر خارجية ومبنى، بحيث ترّسم حدود منطقة العد باستخدام 

 ع على الحواسيب اللوحية يأتي من الصورة قبل الميدان على خريطة المعالم األساسية. للتتب� 
_________________________________________________________________________________ 

 لمرجعي الجيوديسي/المكاني الوطني؟ ما هو مرجع اإلسناد والنظام ا  .هاء

، استخدمنا مرجع اإلسناد القياسي والدولي ولكننا نعلم أنه جرى االستناد إلى مرجع خاص خالل  2008في عام 
 االستقصاء الوطني، وسنقوم بتسليمه الحقًا.

_________________________________________________________________________________ 

 البرمجيات  .ووا 

 مالمعلومات الجغرافية المستخدَ   ُنُظميرجى تحديد برنامج 
 Esri:منتجات شركة  .1

 ArcGIS Desktop 

 ArcGIS Enterprise 

 nlineArcGIS O 

 ArcGIS Pro 

 ) يرجى التحديد(برنامج آخر  .2
Crack ArcGIS 9-4 

 ؟ ArcGIS 10,0أو  ArcGIS 9,3∕9,3,1ليس متاحًا؟ هل هو  ArcGIS 9,4غير قانوني؟  Crackتنسيق 
_________________________________________________________________________________ 

يرجى توضيح ما إذا كانت تتوفر لديكم قاعدة بيانات جغرافية. وإذا كان الرد باإليجاب، هل هي على   .3
 ؟ مستوى منطقة العدّ 

 2008نعم، على مستوى منطقة العد ولكن من عام 
 ات الموجودة في قاعدة البيانات الجغرافية؟ الطبق هل يمكنكم تحديد

_________________________________________________________________________________ 



40 

 البنية التحتية/المعدات .زاي

 المعلومات الجغرافية، وكم عدد الموظفين فيها؟ ُنُظمهل في مؤسستكم وحدة  
 موظفاً  15نعم، 

_________________________________________________________________________________ 

حواسيب مكتبية، محطات العمل، راسمات، ماسحات ضوئية، طابعات،  (ما نوع األجهزة المتوفرة لديكم  
 ؟)وغيرها

 سنفيدكم بالتفاصيل المتعلقة بكافة األجهزة المتوفرة لدينا 
 يرجى إرسالها في أقرب وقت ممكن 

_________________________________________________________________________________ 

 العالمي لتحديد المواقع وهل تستخدمونها؟ يرجى التحديد. النظام أجهزة لديكم تتوفر هل 
ع بعد إجراء اإلعداد. وسنفيدكم بكل التفاصيل بطريقتين، كنقطة وسيطة وللتتب�  60csز نعم، نستخدم جها

 المتصلة باإلعداد 
 يرجى تزويدي بالمعلومات في أقرب وقت ممكن 

_________________________________________________________________________________ 

 يرجى التحديد.  هل يتوفر لديكم نموذج االرتفاعات الرقمي؟  
 كال

_________________________________________________________________________________ 

المعلومات الجغرافية و/أو بوابة األمم المتحدة   ُنُظمهل تتوفر لديكم تط�يقات قائمة على  . حاء
 الخرائط؟  رسملالجغرافية/أدوات شبكية 

 كال
_________________________________________________________________________________ 

�يانات جغرافية مكانية أخرى مثل معجم األمم المتحدة الجغرافي ألسماء األماكن/األسماء   ء. طا
 ... الجغرافية

 كال
_________________________________________________________________________________ 

و/أو معايير ا�حاد الخدمات   ISO/TC 211هل تستخدمون المقاييس المختصة بالمعلومات الجغرافية   .ياء
 األرضية الفضائية المفتوحة؟ 

 كال
_________________________________________________________________________________ 

 الخرائط/جغرافية مكانية أخرى؟  رسمهل تتوفر لديكم أي خدمات   .كاف

 كال
_________________________________________________________________________________ 
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است�يان اإلسكوا للدورة الثالثة عشرة   . 2المرفق 
للجنة اإلحصائية في اإلسكوا بعنوان  

 "التكنولوجيا ألغراض اإلحصاء" 

ل العربية في استخدام المنهجيات والتكنولوجيات الجغرافية المكانية، استبيان بشأن تجارب وممارسات الدو
 ونشر البيانات اإلحصائية. 

 معلومات أساسية  . ألف

 يرجى تقديم المعلومات التالية عن الشخص الذي يمأل االستبيان:

 طارق حسن هاشم عثمان اسم الشخص الذي يمأل االستبيان:

 المعلومات الجغرافية وإعداد الخرائط  ُنُظممدير  المسمى الوظيفي: 

 قسم تكنولوجيا المعلومات  -الجهاز المركزي لإلحصاء  المؤسسة أو القسم أو الوحدة:

 السودان  الدولة:

 Tarigho@hotmail.com  :البريد اإللكتروني

 د. كرم عالء علي، المدير العام  المؤسسات التي تمت استشارتها:/ األشخاص

 الذي تقدمون معلومات عنه:  )سنة/ شهر / يوم(يرجى اإلشارة إلى تاريخ تعداد السكان والمساكن 

 .2008مايو / أيار 1

_________________________________________________________________________________ 

 القدرات الوطنية المتصلة بالمعلومات اإلحصائية الجغرافية المكانية  . باء

يرجى وصف الهيكل التنظيمي لقدرة المعلومات الجغرافية المكانية في بلدكم. مثالً، هل هناك هيئة وطنية  .1
أو مسؤوليات / أيضًا في مناطق حكومية أخرى قدرات و علومات الجغرافية المكانية؟ هل تتاحواحدة للم

 في مجال المعلومات الجغرافية المكانية؟ 

 تقوم هيئة المساحة السودانية بإعداد الخرائط لكافة الوزارات.

_________________________________________________________________________________ 
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تعزز التمكين الجغرافي المكاني / هل الوكالة الوطنية الرئيسية لالستخبارات الجغرافية المكانية تدعم .2
 أو البيانات اإلدارية؟ / للمعلومات الحكومية واإلحصاءات و

 نعم  

 ال  
 إذا كان الرد باإليجاب، هل يمكنكم وصف ذلك بإيجاز؟ 

 أيضًا بإيجاز؟ل يمكنكم شرح ذلك إذا كان الرد بالنفي، ه

 هناك فجوة في التنسيق.
_________________________________________________________________________________ 

أو أنشطة تعاونية مع الهيئة الوطنية للمعلومات / هل أقام مكتب اإلحصاء الوطني أي عالقات و )أ(
 الجغرافية المكانية؟ 

 نعم 

 ال 
 يرجى التحدث عما يجري من تعاون. 

  ُظمنُ ، ُشكلت لجنة فنية مع هيئة المساحة السودانية لتنسيق العمل في مجال الخرائط و2018في عام 
 المعلومات الجغرافية.

_____________________________________________________________________________ 

هل يضطلع مكتب اإلحصاء الوطني بدور قيادي في تمكين البيانات اإلدارية واإلحصائية الوطنية  ) ب(
 جغرافيًا؟

 نعم 

 ال 
إذا كان الرد باإليجاب، هل تحصلون على الدعم والمساعدة من الهيئة الوطنية للمعلومات الجغرافية 

 وكاالت إعداد الخرائط؟ / الت الجغرافية المكانيةالمكانية أو غيرها من الوكا

 ال ُيقّدم أي دعم من هيئة معالجة المسح. 

 المعلومات الجغرافية. ُنُظمصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسف يدعمان وحدة 

 إذا كان الرد بالنفي، ما هي المنظمة التي تضطلع بهذا الدور في بلدكم؟

_____________________________________________________________________________ 

 ما هي القدرة الجغرافية المكانية والسعة المتوفرة في مكتب اإلحصاء الوطني في بلدكم؟  (ج) 
 دة؟ هل من وحدة جغرافية أو جغرافية مكانية محدّ 

 نعم 
 ) أدناه )د(يرجى االنتقال إلى السؤال (ال  

إذا كان الرد باإليجاب، هل تنتج هذه المجموعة خرائط فقط أم أنها تقوم بأنشطة جغرافية مكانية   ) 1(
 أخرى لدعم مكتب اإلحصاء الوطني؟ 
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للتعداد والمسوحات الميدانية، ونحن نسعى جاهدين لتجهيز إطار عمل  تقوم الوحدة حاليًا بإنتاج خرائط 
 لمواكبة التكنولوجيا الحديثة.

_____________________________________________________________________________ 

 إذا كان الرد باإليجاب، هل تدعم المنظمات واألنشطة خارج مكتب اإلحصاء الوطني؟  ) 2(

 نعم، ال سيما 

 صندوق األمم المتحدة للسكان، واليونيسف، والبنك الدولي.

_____________________________________________________________________________ 

 ال  
 م في أنشطة المنظمة.يرجى وصف اإلطار الجغرافي المكاني المستخدَ  (د) 

، يعكف القسم على تحديث وتجهيز إطار 2016يستند اإلطار إلى بيانات التعداد الخامس. ومنذ عام 
 إحصائي جديد.

_____________________________________________________________________________ 

 مختلفة من المناطق الجغرافية؟  )مقاييس(هل تستخدمون مستويات 
 نعم 
 ال 

 إذا كان الرد باإليجاب، كيف ترتبط المستويات ببعضها البعض؟ 

_____________________________________________________________________________ 

الت على مستوى الوحدة سج(تتاح خصائص جغرافية مكانية مرتبطة بالمعلومات اإلحصائية  هل )ه(
 في أنظمة إدارة البيانات في منظمتكم؟  )والمخرجات اإلحصائية

 نعم 
 ) أدناه )و(سؤال يرجى االنتقال إلى ال(ال  

إذا كان الرد باإليجاب، هل يمكنكم شرح أنواع الخصائص الجغرافية المكانية التي ترفقونها بسجل الوحدة 
 والتجميع اإلحصائي؟ 

 البيانات السكانية، مسح مختلف. 

_____________________________________________________________________________ 

 م للترميز الجغرافي للبيانات على مستوى الوحدة؟المستخدَ  )وما هي األنظمة(هج ما الن� 
 . نظام جغرافي

_____________________________________________________________________________ 

  الحكومة أو الضاحية مثل - اإلحصائية معلوماتكم على معينة جغرافية إدارية حدود  أي بقونتط هل
 األخرى؟  الحدود أو المحلية

 . نعم
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_____________________________________________________________________________ 

 هل تتغير هذه الحدود الجغرافية؟ وإذا تغيرت، فهل تتعقبون هذه التغييرات بمرور الوقت؟
 ع ذلك مع الوزارة المعنية. نعم، يطرأ تغيير في الحدود الجغرافية للواليات، وتقوم اإلدارة بتتب� 

_____________________________________________________________________________ 

 هل تنتجون أي مخرجات قائمة على الخرائط الجغرافية المكانية؟  )و(
 نعم 
 ال 

 إذا كان الرد باإليجاب، يرجى وصفها بإيجاز. 

_____________________________________________________________________________ 

 هل تنتجون أي نوع آخر من المخرجات التي يمكن اعتبارها جغرافية مكانية؟  ) ز(
 نعم 
 ال 

 إذا كان الرد باإليجاب، يرجى وصفها بإيجاز. 
 ننتج الخرائط ذات الصلة بالناتج المحلي اإلجمالي، والفقر، والخدمات االجتماعية.

_____________________________________________________________________________ 

ما يتعلق بإعداد اإلحصاءات أو  هل ُيستخدم أي شكل من أشكال القدرة الجغرافية المكانية في )ح(
 تحليلها؟

 نعم 
 ال 

 إذا كان الرد باإليجاب، يرجى وصفها بإيجاز. 
 نحن ننتج اإلحصاءات المتعلقة بالكثافة السكانية. 

_____________________________________________________________________________ 

 التكنولوجية األدوات  .جيم

مكتب التعداد لنشر نتائج التعداد؟  / ما هي األدوات التكنولوجية التي استخدمها مكتب اإلحصاء الوطني .1
 ) يرجى وضع عالمة على كل ما ينطبق (

 قرص فيديو رقمي/ قرص مدمج 

 ) excelو PDFو html(صفحات شبكية ثابتة  

 خرائط موضوعية)/ الثابت(أطلس التعداد  

 أطلس التعداد التفاعلي  

 بيانات يتاح البحث فيها )قواعد (قاعدة  

 بيانات متاحة على اإلنترنت  )قواعد (قاعدة  

 صفحات شبكية ديناميكية 
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 المعلومات الجغرافية ُنُظمالخرائط قائمة على  رسملأدوات شبكية  

 الحوسبة السحابية  

 27موعة أدوات الشبكة الدولية الستقصاءات األسر المعيشيةمج 

 ) يرجى تحديدها(أدوات أخرى  

مكتب التعداد أدوات تفاعلية إلعداد البيانات وجدولتها وتحليلها  / هل يستخدم مكتب اإلحصاء الوطني .2
 في رسوم بيانية أو أشكال مرئية أخرى في إطار نشر بيانات التعداد؟وعرضها 

 ال  نعم 

 اإللكتروني الخاص بتلك األدوات.  )الموقع(إذا كان الرد باإليجاب، يرجى توفير الرابط 

_____________________________________________________________________________ 

مكتب التعداد تطبيقات التكنولوجيا النقالة ووسائل التواصل / هل يستخدم مكتب اإلحصاء الوطني .3
 مين؟ في الوصول إلى المستخدِ  )تويتر، فيسبوك، الرسائل النصية القصيرة، إلخ(االجتماعي الجديدة 

 ال  نعم 

 مة. إذا كان الرد باإليجاب، يرجى سرد التكنولوجيات ووسائل التواصل االجتماعي المستخدَ 

_____________________________________________________________________________ 

 المعلومات الجغرافية  ُنُظم . دال

المعلومات الجغرافية لجمع  ُنُظممكتب التعداد بنية تحتية خاصة ب/ هل لمكتب اإلحصاء الوطني .1
 البيانات ذات اإلسناد الجغرافي وإدارتها وتحليلها ونشرها؟

 ال  نعم 

م، بما في ذلك قاعدة البيانات  إذا كان الرد باإليجاب، يرجى ذكر نظام المعلومات الجغرافية المستخدَ 
 الجغرافية. 

_____________________________________________________________________________ 

نشئت في مكت .2 رسم  / مكتب التعداد وحدة مخصصة للمسائل الجغرافية/ ب اإلحصاء الوطنيهل ا�
ُتعنى   )يعمل فيها موظفون مدربون ولديها ما يلزم من ُبنى أساسية لتكنولوجيا المعلومات(الخرائط 

 المعلومات الجغرافية؟  ُنُظمبإدارة 

 ال  نعم 

 
27 IHSN: International Household Survey Network . 
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اختيار كل ما هو قابل (ستخدم فيها نظام المعلومات الجغرافية يرجى ذكر أنشطة التعداد التي يُ  .3
 : )للتطبيق

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

 ) العدّ مرحلة (جمع بيانات التعداد  

 ) مرحلة ما بعد العدّ (تحليل بيانات التعداد ذات اإلسناد الجغرافي ونشرها  

 مكتب التعداد بنشر البيانات ذات اإلسناد الجغرافي؟/ هل يقوم مكتب اإلحصاء الوطني .4

 ال  نعم 

 إذا كان الرد باإليجاب، فما هو أصغر مستوى جغرافي ُتنشر فيه هذه البيانات؟

 .الوحدة اإلدارية/ وحدة الخدمات

_____________________________________________________________________________ 

 ية النشر واألرشفة استرا�يج . هاء

 مكتب التعداد خطة أو استراتيجية مكتوبة لنشر بيانات التعداد؟/ هل وضع مكتب اإلحصاء الوطني .1

 ال  نعم 

 استراتيجية النشر./ دة لخطةإذا كان الرد باإليجاب، يرجى تقديم عناصر محدّ 

_____________________________________________________________________________ 

قائمة شاملة بمخرجات التعداد  (مكتب التعداد جدوالً للنشر / هل وضع مكتب اإلحصاء الوطني .2
 ؟)مشفوعة بالجدول الزمني المصاحب لها

 ال  نعم 

 أو بدالً من ذلك كمرفقٍ (إذا كان الرد باإليجاب، يرجى تقديم الجدول الزمني في جدول أدناه 
 .)لالستبيان

_____________________________________________________________________________ 

 الئحة تنظيمية ألرشفة البيانات الجزئية للتعداد السكاني؟  / هل في بلدكم قانون .3

 ال  نعم 

 . الالئحة التنظيمية/ إذا كان الرد باإليجاب، يرجى ذكر القانون

_____________________________________________________________________________ 
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 الرابط اإللكتروني: الالئحة التنظيمية متاحًا على اإلنترنت، يرجى إيراد / إذا كان القانون

_____________________________________________________________________________ 

 س��ة ال�يانات وإخفاء الهوية منها . واو

 تضمن سرية البيانات الجزئية للتعداد السكاني؟ )أحكام(هل ينص القانون اإلحصائي في بلدكم على حكم 

 ال  نعم 

 :)البنود ذات الصلة(إذا كان الرد باإليجاب، يرجى ذكر البند ذي الصلة  

_____________________________________________________________________________ 

يرجى ذكر اإلجراءات التي ُنّفذت أو ُخطط لتنفيذها بغية إخفاء الهوية من البيانات الجزئية للتعداد  
 السكاني: 

_____________________________________________________________________________ 

 ال�يانات الوصفية والوثائق  . زاي

مع  )معلومات عن بيانات التعداد وطرقه(مكتب التعداد بيانات وصفية / حصاء الوطنيهل يوفر مكتب اإل
 منتجات التعداد؟

 ال  نعم 

يرجى وضع عالمة على كل ما (إذا كان الرد باإليجاب، ما هي أنواع البيانات الوصفية المتاحة؟ 
 : )ينطبق

 ) دادمنهجية التع (مصدر البيانات  
 المتغيرات والتعاريف  

 هيكل وتنسيق مجموعة البيانات 

 تعليمات وفئات الترميز  

 معالجة البياناتإجراءات  

 تقييم جودة البيانات 

 28تدابير السرية وإخفاء الهوية 

 منهجية أخذ العينات والترجيح 

 يرجى التحديد  -غيرها  

_____________________________________________________________________________ 

 
مثل اسم الشخص وعنوانه وغيرها من  (د الهوية الشخصية إلى إزالة وتغيير كل ما يحدّ  "إخفاء الهوية من البيانات"ُيشار بمصطلح  28

 من البيانات الجزئية الرقمية للتعداد.  )المعلومات
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 يات التحدّ  . حاء

 مكتب التعداد في نشر بيانات التعداد؟/ يات التي يواجهها مكتب اإلحصاء الوطنيما هي أبرز التحدّ 

 تدريب الموظفين. 

 التوافقات التكنولوجية الجديدة.كيفية استخدام 

 



 

 



 

 

اعتمدت مكاتب اإلحصاء الوطنية، بما في ذلك في العديد من البلدان النامية، منهجيات وتكنولوجيات 
لومات الجغرافية المكانية، مع التسليم بأن ُحسن استخدامها وتطبيقها يعززان كفاءة تعدادات السكان  المع

والمساكن بمراحلها كافة، من اإلعداد والتعداد والمعالجة والنشر، وينعكسان في نهاية المطاف على جودتها 
خرائط رقمية، وتطوير قواعد البيانات  عمومًا. واليوم، يستخدم كل مكتب تقريبًا نظام معلومات جغرافية لرسم 

وصيانتها، ونشر المنتجات اإلحصائية الجغرافية، وتوفير مروحة واسعة من الخدمات. وفي هذا السياق، ُيسّلم  
خصوصًا بأهمية بنية تحتية إحصائية جغرافية مكانية تدعم التعدادات واألنشطة اإلحصائية باعتبارها عامالً  

يانات ويحّسن توافر المعلومات الُقطرية والوصول إليها، دعمًا التخاذ القرارات القائمة مساعدًا ييّسر تبادل الب
 على األدلة وتحقيق التنمية المستدامة. 

ومن هذا المنطلق، يسعى الجهاز المركزي لإلحصاء في السودان إلى استخدام تكنولوجيات المعلومات  
المقبل وفقًا لتوصيات األمم المتحدة ومع مراعاة ظروفه الوطنية الجغرافية المكانية المبتكرة لدعم تعداده 

بإعداد  )اإلسكوا(المحّددة. وفي هذا الصدد، كُل�فت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
اإلحصاء  تقرير التقييم هذا الذي يحّدد نطاق وفجوات البنية التحتية الجغرافية المكانية القائمة داخل مكتب 

الوطني في السودان، والذي يشتمل على مبادئ توجيهية بشأن استخدام تكنولوجيات المعلومات الجغرافية  
 المكانية في كل مرحلة من مراحل التعداد، وبشأن تحديد الموارد والقدرات الالزمة لضمان تنفيذها ورصدها.
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