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 ما هي التكنولوجيا

 
 

 الثورة الصناعية الرابعة1.

 في متناول الجميع2.

 تتقدم بينما نحن نتحدث3.

 تكنولوجية ابداعاتو  اختراعاتو  اكتشافاتهناك 4.

 ات تكنولوجيةفهناك تولي5.

 (بما فيها إلاحصاء)تغطي كافة املجاالت 6.

 (بما فيها التعدادات)كافة مجاالت العمل إلاحصائي 7.

 

 



الكترونيمكونات التعداد من منظور   

 

 ألاطر1.

 الجغرافيا2.

 املستجيب3.

 الاستمارة4.

 (بأنواعها)عملية العد 5.

 إلادخال6.

   الاداريةالسجالت 7.

 الجداول والنشر8.

 غيرها9.



 املكونات التكنولوجية
 نظم املعلومات الجغرافية1.

 قواعد البيانات2.

 خدمات الهاتف النقال3.

 وسائل التواصل الاجتماعي4.

 الذكاء الصناعي5.

 النظم املالية وإلادارية للتعداد6.

 والاتصال الاعالمتكنولوجيا 7.

 تكنولوجيا ضبط الجودة8.

 مراكز الاتصال9.

 غيرها الكثير10.



 إلامكانات التكنولوجية في مجال إلاحصاء والتعدادات

 
 

 

 

 

 

 
التعداد 

 االلكتروني

 االطر

 الجغرافيا

 المستجيب

 االستمارة

 عملية العد

 االدخال

نظم المعلومات 
 الجغرافية

 قواعد البيانات

الخدمة الهاتفية 
 الخلوية

 الدعم والمتابعة

 مراكز االتصال

تكنولوجيا ضبط 
 الجودة

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال

النظم اإلدارية 
 والمالية

 الذكاء الصناعي

التواصل 
 االجتماعي



 الفعالية

 
 

 السرعة في مرحلة التحضير1.

 السرعة والدقة في مرحلة التنفيذ2.

 السرعة والدقة في مرحلة إخراج النتائج3.

 شراكة بين كافة الجهات املعنية4.

 الحجم يصبح غير مهم5.

 الذاكرة ال تزول6.

 تصحيح ألاخطاء قبل فوات ألاوان7.

 املرة القادمة أسهل8.

 

 

 



 الكفاءة

 
 كلفة أقل على املدى املتوسط والبعيد1.

 تقليل وقت إلانجاز2.

 تقليل الاعتماد على ألاشخاص3.

 الخطأ البشري بحده ألادنى4.

 الاستثمار في املقدرات التكنولوجية املتوفرة5.

 الخ6.

 

 

 



 إعادة اختراع العجلة

 
 

 البدء من حيث انتهى آلاخرون1.

 العمل تراكمي وليس البدء من الصفر في كل مرة2.

 العربي املشترك الاحصائيفرصة ممتازة للعمل 3.

 تبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات4.

 القطاع الخاص اشراك5.

 الانطالق بثقة عالية وبمخاطرة قليلة6.

 

 

 

 



 ماذا يخبئ املستقبل تكنولوجيا

 الذكاء الصناعي1.

 التواصل االجتماعي2.

 البيانات الكبيرة3.

 البيانات المفتوحة4.

 السجالت اإلدارية يعاد تعريفها5.

 اإلحصاء المباشر 6.

 النتائج المباشرة والمتفاعلة والمتزامنة7.

 االنطالق لقياس مجاالت جديدة8.

 االبعادالصوت والصورة والمكان وثالثية 9.

 ....الخ10.

 

 



 الاسكواالتعاون العربي في مجال التعدادات ودور 

 اوهو عمل تعاوني وليس احتكاري  والتعداديالعمل اإلحصائي 1.

 تنافسي

 هناك سجل إيجابي للدول العربية في التعاون في مجال التعدادات2.

 هناك قصص نجاح عربية3.

 االلكترونيةهناك دور لإلسكوا في دعم التعاون في مجال التعدادات 4.

هناك دور للجهات المنبثقة عن جامعة الدول العربية والكيانات 5.

 التابعة لها وللمجالس الفرعية

 تبادل الخبرات التكنولوجية 6.

االعتراف بدور القطاع الخاص في تطوير تكنولوجيا التعدادات 7.

 والمسوحات
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 شكراً لحسن

 المتابعة واالستماع 
fraihat@un.org 


