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حفظه الله ورعاه
يعتمد نتائج التعداد اإللكتروني للسكان والمساكن والمنشآت  ،2020وفق التاريخ المرجعـي  12ديسمبر 2020م.

مـعـربـــا جــاللتــــه عن ارتيــــاحه للنــجــــاح الذي حقــــقه مشــــــروع التــعــــداد وإنـجـــــازه وفـــــق مــــا هــــو مخـــططـ لــــه،

ً
مــؤكــدا  -أعزه الله  -على أهمـيـة البيـانـات والـمـؤشرات التـي توفـرها نـتـائج الـتـعداد في رفد رؤية ُعمان ،2040
والتخطيط للتنمية في كافة القطاعات بالسلطنة.
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المقدمة

إن الهــدف األساســي مــن أي تعــداد يتــم تنفيــذه هــو توفيــر البيانــات بمختلــف أنواعهــا ســواء تلــك
التــي يمكــن أن يطلــع عليهــا جميــع األفــراد ،أو تلــك التــي يمكــن أن تخصــص لمســتخدمين معينيــن يتــم
تحديدهــم بنــاء علــى تخصصاتهــم ومهامهــم واألعمــال الموكلــة لهــم كمتخــذي القــرار والمســؤولين
فــي الدولــة ،إضافــة إلــى الباحثيــن المتخصصيــن فــي عمــل مختلــف الدراســات.
وقــد تســارعت الــدول فــي توفيــر مختلــف البيانــات اإلحصائيــة وتســهيل الوصــول إليهــا لمختلــف الفئــات
المســتخدمة مــع ظهــور مصطلحــات عــدة مثــل البيانــات المفتوحــة والبيانات الضخمة.و ســعت الســلطنة
مــن خــال التعــداد اإللكترونــي  2020نحــو تكامــل وترابــط قواعــد بيانــات القطاعيــن الحكومــي والخــاص،
حــول بنــاء منظومــة اإللكترونيــة تمكــن مســتخدمي البيانــات مــن الحصــول علــى بيانــات تفصيليــة عاليــة
الدقــة ومحدثــة بشــكل آنــي لمختلــف المعلومــات الخاصــة بالتركيبــة الســكانية ،وغيرهــا مــن البيانــات
التفصيليــة التــي ستســهم فــي خدمــة الخطــط التنمويــة للبــاد بمــا يتوافــق والرؤيــة المســتقبلية
عمــان .2040
فــي الرابــع عشــر مــن شــهر ديســمبر تــم أعتمــاد النتائــج النهائيــة للتعــداد اإللكترونــي  2020مــن قبــل
المقــام الســامي لحضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم – حفظــة اللــه ورعــاه _و
تدشــين بوابــة التعــداد اإللكترونيــة فــي المؤتمــر الصحفــي إلتاحــة البيانــات والمعلومــات لالســتفادة
منهــا لمختلــف شــرائح المجتمــع .
ومــن خــال سلســلة اإلصــدارات والتــي توثــق التعــداد اإللكترونــي  ،2020تســتعرض هــذه الوثيقــة
بوابــة بيانــات التعــداد اإللكترونــي للســكان والمســاكن والمنشــآت  ،2020والتــي ســتوضح اهميــة
وأهــداف البوابــة ،ومكوناتهــا ،وطــرق العــرض التــي تســتخدمها فــي اتاحــة البيانــات ،باإلضافــة إلــى
مكتبــة التعــداد التــي مــن خاللهــا يتــم اتاحــة النشــرات التــي يتــم اصدارهــا.
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بوابة التعداد اإللكترونية

 1.1التعريف
تعتبــر بوابــة التعــداد اإللكترونيــة منصــة إلكترونيــة تســتعرض مختلــف البيانــات اإلحصائيــة التــي تــم جمعهــا مــن خــال

الســجالت اإلداريــة لمختلــف المؤسســات فــي الســلطنة بطــرق مختلفــة معتمــدة علــى الخرائــط واألشــكال البيانية

التفاعليــة والتقاريــر اإلحصائيــة والجــداول اإلحصائيــة والتــي تعكــس صــورة تلــك البيانــات فــي تاريــخ مرجعــي موحــد.
واجهة بوابة التعداد اإللكترونية

 1.2أهداف بوابة التعداد
تهــدف بوابــة التعــداد اإللكترونــي الــى تمكيــن أفــراد المجتمــع والمراكــز البحثيــة والمســتخدمين عمومـ ًـا وواضعــي

السياســات واالســتراتيجيات ومتخــذي القــرار بشــكل خــاص مــن الحصــول علــى بيانــات تفصيليــة دقيقــة ومحدثــة

تســهم فــي عمــل مجموعــة كبيــرة مــن التقاريــر والدراســات والخطــط التنمويــة وبالتالــي يمكــن القــول أن أهــداف
البوابــة تتمثــل فــي:
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•اتاحة البيانات بصورة دورية محدثة
•تسهيل الحصول على البيانات
•عكس مختلف البيانات مكانيا

•دعم متخذي القرار وواعي الخطط والسياسات

•عمل مجموعة كبيرة من الجداول المتقاطعة من مختلف مصادر البيانات

 1.3أهمية بوابة التعداد
تكمــن أهميــة البيانــات والمؤشــرات اإلحصائيــة فــي تزويــد متخــذي القــرار والمخططيــن االســتراتيجين فــي اعطــاء
رؤيــة واضحــة عــن الواقــع الفعلــي الــذي يعيشــة مجتمــع معيــن وتتنبــأ وفقــا لتلــك البيانــات عمــا يمكــن أن يصبــح عليــه
المســتقبل القريــب والبعيــد ،وبالتالــي يتــم وضــع البرامــج والسياســات والخطــط وفقـ ًـا لتلــك البيانــات والمؤشــرات
األمــر الــذي ينعكــس باإليجــاب علــى تطــور المجتمــع والدفــع بعجلــة التنميــة فــي المســار الصحيــح.

ومــن هنــا يظهــر لنــا أهميــة بوابــة بيانــات التعــداد في كونها مصدرا مهما وأساســيا للبيانــات والمعلومات التي تبنى

عليهــا البرامــج والسياســات والخطــط التنمويــة وتســاعد متخــذي القــرار فــي اتخــاذ مجموعــة مــن القــرارات الســريعة
والدقيقــة المبنيــة علــى واقــع فعلــي للبيانــات الهائلــة التــي توفرهــا البوابــة.

وبالتالي نوجز أهمية البوابة في النقاط التالية:
•مصدر أساسي لجميع مستخدمي البيانات من أفراد وباحثين وأصحاب القرار.

•تمكــن المســتخدمين مــن الحصــول علــى بيانــات تفصيليــة وبمتغيــرات مختلفــة وفقــا لمجموعــة كبيــرة
مــن طــرق العــرض.

•قاعدة للبيانات المحدثة بشكل دوري وتعكس صورة زمنية موحدة لمختلف البيانات.

 1.4الدخول لبوابة التعداد
بوابة بيانات التعداد متوفرة على شبكة االنترنت ويمكن لجميع االفراد الوصول إليها من خالل الرابط التالي:

portal.ecensus.gov.om
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وثيقة متطلبات ومكونات بوابة التعداد اإللكترونية

 2.1قواعد البيانات األساسية
تســتعرض بوابــة بيانــات التعــداد ثــاث قواعــد رئيســية ،وجميــع المتغيــرات المكونــة لهــا يمكــن الرجــوع إلــى وثيقــة

منظومــة التعــداد التــي توضــح المتغيــرات التــي تــم جمعهــا مــن قبــل مشــروع التعــداد اإللكترونــي للســكان

والمســاكن والمنشــآت  ،2020ويتــم ذلــك مــن خــال مجموعــة مــن طــرق العــرض اإلحصائيــة التــي تتــاءم مــع

مختلــف مســتخدمي البوابــة بطريقــة ســهلة وميســرة وأنمــوذج مبتكــر فــي طــرق عــرض البيانــات اإلحصائيــة.

كل القواعــد المكونــة لبيانــات التعــداد يمكــن اســتعراضها وفقــا للمواضيــع والعناويــن الفرعيــة المكونــة لتلــك
القاعــدة والمتغيــرات المتوفــرة بهــا ،كمــا يمكــن أيضــا أن تقــوم البوابــة باســتعراض مجموعــة مــن العناويــن الفرعيــة

والجــداول اإلحصائيــة المدمجــة بيــن القواعــد الثــاث أيضــا فــي نفــس الوقــت ،وبالتالــي تعــد بوابــة البيانــات الخاصــة

بالتعــداد اإللكترونــي أحــد النمــاذج الرائــدة فــي اســتعراض البيانــات لمجموعــة مختلفــة مــن قواعــد البيانــات.
القواعد األساسية للبوابة

قاعدة بيانات السكان:
تضــم هــذه القاعــدة ســلة بيانــات إحصائيــة عــن التركيبــة الســكانية للســكان مــن حيــث خصائــص التوزيــع الســكاني،

ومــن حيــث العامليــن والباحثيــن عــن العمــل والمعاقيــن والمواليــد والوفيــات والمركبــات التــي يمتلكهــا األفــراد.

أهــم المتغيــرات :الجنــس والفئــة العمريــة والجنســية والعنــوان والحالــة الزواجيــة ونــوع اإلعاقــة وســببها وحالــة
االلتحــاق بالتعليــم والمســتوى التعليمــي والتخصــص والعالقــة بقــوة العمــل والمهنــة والنشــاط االقتصــادي.

قاعدة بيانات المساكن
تضم هذه القاعدة سلة بيانات إحصائية عن المساكن من حيث األراضي والوحدات والمباني
أهــم المتغيــرات( :اســتخدام األرض أو اســتخدام الوحــدة أو اســتخدام المبنــى) والنــوع (نــوع المبنــى أو نــوع

الوحــدة) واإلشــغال (إشــغال الوحــدة)
10

بوابة التعداد اإللكتروني 2020

قاعدة بيانات المنشآت:
تضم هذه القاعدة سلة بيانات إحصائية عن المنشآت من حيث المستثمرون والمنشآت والمؤسسات.
أهــم المتغيــرات :الشــكل القانونــي والنشــاط االقتصــادي والحجــم والعنــوان وخصائــص المســتثمر (نــوع

المســتثمر والجنســية والعمــر)

 - 1بيانات السكان:

بيانات
السكان

بيانات
الباحثين عن
عمل

بيانات
المركبات

بيانات
العاملين

بيانات
الوفيات

بيانات
المواليد

بيانات
اإلعاقة

 - 2بيانات المباني :

بيانات
األراضي

بيانات
المباني

بيانات
الوحدات

 - 3بيانات المؤسسات:

بيانات

المستثمرين

بيانات

المؤسسات

بيانات

المنشآت
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 2.2أساليب عرض البيانات في بوابة التعداد:
تســتخدم بوابــة بيانــات التعــداد مجموعــة مــن أســاليب العــرض تتــاءم مــع مختلــف الفئــات المســتخدمة للبيانــات
حيــث تراعــي البوابــة ســهولة الحصــول علــى البيانــات العامة واإلجمالية للمســتخدمين العموم والبيانــات التفصيلية
للدارســين والباحثيــن كمــا أنهــا توفــر بيانــات أدق تفصيــا ومركــزة بشــكل كبيــر لمجموعــة خاصــة مــن المســتخدمين.
وتقوم البوابة باستعراض البيانات وفق ثالث طرق مختلفة:
•لوحات البيانات (الخرائط واألشكال البيانية)
•التقارير اإلحصائية
•مجموعات البيانات

أساليب العرض المتوفرة في بوابة البيانات

لوحات البيانات:
األســلوب األول مــن طــرق العــرض التــي توفرهــا بوابــة بيانــات التعــداد هــو لوحــة البيانــات ( ،)dashboardوتحتــوي
لوحــات البيانــات علــى الخريطــة التفاعليــة واألشــكال البيانية التفاعلية ألهم المواضيع المتعلقــة بكل قاعدة بيانات.
وتتيــح البوابــة تصميــم عــدد المحــدود مــن لوحــات البيانــات لــكل قاعــدة مــن القواعــد الرئيســية الثــاث المكونــة
لبيانــات التعــداد ،وذلــك وفقــا للهــدف والموضــوع المحــدد الــذي يحــدده القائميــن علــى بوابــة البيانــات ،كمــا يمكــن
أيضــا تصميــم لوحــة بيانــات مشــتركة بيــن القواعــد الرئيســية وهــو مــا يتضــح مــن خــال الصفحــة الرئيســية لبوابــة
البيانــات التــي تعكــس ملخــص ألهــم المواضيــع والمؤشــرات المتوفــرة فــي قواعــد بيانــات التعــداد الرئيســية.
تتميــز لوحــات البيانــات بميــزة الترابــط والتفاعــل فــي طريقــة عــرض البيانــات ،وتتيــح مــن خــال الخريطــة التفاعليــة
اســتعراض البيانــات فــي كل الصفحــة علــى أربعــة مســتويات جغرافيــة تتمثــل فــي( :إجمالــي الســلطنة /مســتوى
المحافظــات  /مســتوى الواليــات  /مســتوى التجمعــات الســكانية) ،وبمجــرد تحديــد المســتوى الجغرافــي مــن قبــل
المســتخدم لمحافظــة أو واليــة أو تجمــع ســكاني تتحــدث جميــع البيانــات فــي لوحــة البيانــات للخيــار الــذي قــام
المســتخدم بتحديــده.
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وبالتالــي يمكــن للمســتخدم الحصــول علــى بيانــات تفصيليــة ســريعة ألي مســتوى جغرافــي يرغــب فــي االطــاع
عليــه مــن خــال لوحــات البيانــات وذلــك ألي مــن المواضيــع التــي تــم تصميمهــا مــن قبــل إدارة البوابــة.
ويوجــد بالبوابــة حاليــا أكثــر مــن  15لوحــة بيانــات موزعــة على القواعد الرئيســية الثالث إضافة للوحة البيانات الرئيســية
التــي تظهــر لحظــة الدخــول للبوابــة والتــي تحتــوي علــى ملخص ألهم البيانــات المدرجة فــي القواعد الثالث.
نماذج لمواضيع وعناوين لوحات البيانات المتوفرة في البوابة

نموذج لوحة بيانات المنشآت
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التقارير:
تمثــل التقاريــر أســلوب العــرض الثانــي فــي بوابــة بيانــات التعــداد وتعتبر أكثر تفصيال من ســابقتها (لوحــة البيانات)،

وهــي ثابتــه ومصممــة مــن قبــل المعنييــن والمشــرفين علــى بوابــة بيانــات التعــداد ،ويمكــن للمســتخدم أن

يحصــل علــى التقريــر اإلحصائــي بصيغــة  pdfللموضــوع الــذي يعتبــر جانــب اهتمــام مــن قبــل المســتخدم.

وتحتــوي البوابــة علــى أكثــر مــن  500تقريــر إحصائــي تــم تصميمهــا فــي البوابــة وإتاحتهــا لجميــع المســتخدمين،
ومبوبــة علــى القواعــد الرئيســية الثــاث ضمــن عناويــن فرعيــة وكل عنــوان فرعــي يحتــوي علــى مجموعــة مــن

التقاريــر المتعلقــة بــه ،فعلــى ســبيل المثــال ضمــن قاعــدة بيانــات المؤسســات هنــاك عنــوان فرعــي عنوانــه:
المنشــآت غيــر الربحيــة ،هــذا العنــوان الفرعــي توجــد بــه مجموعــة مــن التقاريــر (الجــداول اإلحصائيــة) الثابتــة التــي
صممــت فــي البوابــة لمختلــف المتغيــرات والتقاطعــات المتعلقــة بالمنشــآت غيــر الربحيــة.

وعلــى شــاكلته تتــوزع التقاريــر علــى العناويــن الفرعيــة للقواعــد األساســية المكونــة للتعــداد والمتمثلــة فــي:

(الســكان والمســاكن والمنشــآت)

ويمكــن الوصــول للتقاريــر مــن خــال اختيــار إحــدى القواعــد األساســية الثــاث مــن الشــريط الرئيســي ومــن ثــم
تحديــد التقاريــر فــي الشــريط الفرعــي الثانــي واختيــار العنــوان الفرعــي للموضــوع المــراد الحصــول عليــه ومــن ثــم

اختيــار التقريــر المســتهدف مــن التقاريــر المدرجــة ضمــن ذلــك العنــوان.

وتتيــح البوابــة فــي طريقــة عمــل التقاريــر أن توضــع رســالة معلوماتيــة توضــح أهــم نتيجــة أو بيــان متوفــر فــي

التقريــر الــذي يتــم تصميمــه.

طريقة الوصول للتقارير التي توفرها بوابة البيانات
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نموذج ألحد التقارير المتوفرة في بوابة البيانات
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مجموعة البيانات:
تعــد مجموعــة البيانــات أهــم طريقــة عــرض للبيانــات خصوصــا بالنســبة للباحثيــن المتخصصيــن ولمتخــذي القــرار ،حيث

إن طريقــة العــرض هــذه تمكــن المســتخدم مــن تشــكيل الجــدول اإلحصائــي وفــق احتياجاتــه الفعليــة والوصــول إلــى
مســتوى تفصيلــي كبيــر مــن البيانــات ال يمكــن أن توفــره أســاليب العــرض األخــرى التــي تصمــم مــن قبــل إدارة
بوابــة البيانــات .كمــا يمكــن أن يتــم عــرض البيانــات وفــق مجموعــة مــن األشــكال البيانيــة والخرائــط.

وبغــض النظــر عــن الترتيــب الحالــي لمجموعــة البيانــات التــي تســتعرض القواعــد الثــاث األساســية (الســكان

والمســاكن والمنشــآت) فــإن مجموعــة البيانــات تمكــن أيضــا المســتخدمين مــن الحصــول علــى مجموعــة بيانــات
مكونــة مــن قواعــد البيانــات الثــاث مدمجــة فــي مجموعــة واحــدة بهــا مجموعــة كبيــرة مــن المتغيــرات التــي قــام
التعــداد بجمعهــا فــي مختلــف القواعــد.

يمكــن تشــكيل عــدد ال محــدود مــن قواعــد البيانــات فــي البوابــة قــد تكــون مصغــرة مــن متغيــرات قليلــة وقــد

تكــون عمالقــة تتكــون مــن أكثــر مــن مئــة متغيــر .حيــث تتيــح تلــك المتغيــرات الحصــول علــى بيانــات تفصيليــة أكثــر

وإنشــاء جــداول متقاطعــة بــن تلــك البيانــات لدراســة مختلــف الظواهــر االجتماعيــة واالقتصاديــة.

وتتيــح البوابــة مــن خــال مجموعــة البيانــات لجميــع المســتخدمين تصديــر الجــداول اإلحصائيــة التــي تــم تشــكيلها

إلــى مجموعــة مــن الصيــغ المختلفــة تتــاءم مــع رغبــة المســتخدم مثــل ( )excel-pdf-csvواســتخدامها الحقــا فــي
التقاريــر والدراســات التــي يعملــون عليهــا.

ويمكــن الوصــول إلــى مجموعــات البيانــات مــن الشــريط الرئيســي فــي بوابــة التعــداد ومــن ثــم تحديــد أحــد قواعــد
البيانــات الثــاث الرئيســية ،ومــن ثــم تحديــد أحــد مجموعــات البيانــات مــن تلــك القواعــد الرئيســية

نموذج لمواضيع وعناوين مجموعات البيانات
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يوضــح الشــكل التالــي نمــوذج أول لمجموعــة بيانــات الســكان مــن قاعــدة بيانــات الســكان والمغيــرات التــي تتوفــر

بتلــك المجموعــة ،وقــد اســتعرض فيهــا جــدول بيانــات مكــون مــن ثــاث متغيــرات ليعكــس توزيــع ســكان الســلطنة

وفــق (المحافظــات والجنســية والنــوع) ويمكــن للمســتخدم أن يضيــف متغيــرات أخــرى ويتوســع فــي التفاصيــل
والبيانــات التــي توفرهــا البوابــة مــن خــال إدراج المتغيــرات األخــرى ضمــن الصفــوف أو األعمــدة الموضحــة فــي

خيــرات مجموعــة البيانــات

نموذج لمجموعة بيانات السكان بالمتغيرات المكونة لها
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نمــوذج ثانــي لمجموعــة بيانــات العامليــن هــي إحــدى أشــكال مجموعــات البيانــات التــي يمكــن إنشــائها ضمــن
قاعــدة بيانــات الســكان حيــث يمكــن بنــاء مجموعــات بيانــات متخصصــة أيضــا مثــل العامليــن فــي القطــاع الخــاص أو
العامليــن فــي المؤسســات التــي نشــاطها االقتصــادي الصناعــات التحويليــة وغيرهــا مــن النمــاذج التــي يمكــن
تشــكيلها بنــاء علــى المتغيــرات المتوفــرة فــي قاعــدة بيانــات الســكان والتــي يتــم اإلشــارة إليهــا فــي وثيقــة
منظومــة التعــداد.

نموذج لمجموعة بيانات السكان بالمتغيرات المكونة لها

وتتيــح مجموعــات البيانــات اســتعراض البيانــات لعــدة تواريــخ مختلفــة بنــاء علــى المتوفــر فــي القواعــد األساســية
المكونــة لبيانــات التعــداد ،كمــا يمكــن أيضــا عمــل ترشــيح -فلتــر -للمتغيــرات المتوفــرة فــي المجموعة كأن نســتعرض
فقــط بيانــات محافظــة مســقط ،أو بيانــات الســكان فــي مســتوى تعليمــي معيــن ،او نقتصــر علــى بيانــات الذكــور،
وغيرهــا مــن الخصائــص المتعلقــة بنــوع العــرض وتصديــر الملفــات وإضافــة المجاميــع للصفــوف واألعمــدة.
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 2.3مكتبة التعداد:
تعــد مكتبــة التعــداد أحــد وســائل العــرض التــي يمكــن أن توفرهــا بوابــة بيانــات التعــداد ،إال أنهــا وبخــاف طــرق
العــرض الرئيســية الثــاث التــي تســتمد البيانــات مــن منظومــة التعــداد بشــكل مباشــر‘ ،ال ان المكتبــة تســتعرض
مختلــف الدراســات والتقاريــر والوثائــق التــي تــم تصميمهــا خــارج بوابــة بيانــات التعــداد وبالتالــي فــي الغالــب
تســتعرض هــذه البوابــة المخرجــات النهائيــة لتحليــل البيانــات التــي تــم جلبهــا مــن بوابــة البيانــات بشــكل خــاص
ومختلــف البيانــات المتوفــرة فــي المصــادر األخــرى.
ويمكــن إضافــة عــدد ال متناهــي مــن اإلصــدارات والدراســات والتقاريــر فــي مكتبــة التعــداد كالنشــرات والكتــب
والتقاريــر بصيغــة ( )pdfويمكــن للمســتخدم االطــاع علــى مختلــف النشــرات الموجــود فــي البوابــة.
وتتيــح البوابــة فــي مكتبــة التعــداد إضافــة عناويــن فرعية كمســتوى ثاني مــن العرض وتوزيع مختلف المنشــورات
علــى تلــك العناويــن حتــى تكــون مبوبــة ومصنفة بطريقة ميســرة وواضحة.
نماذج لإلصدارات المتوفرة في مكتبة التعداد

بوابة التعداد اإللكتروني 2020

19

3

الخصائص والخيارات األخرى في بوابة البيانات
التسجيل في بوابة بيانات التعداد:
تمكــن البوابــة المســتخدمين مــن تســجيل الدخــول عــن  :اســم المســتخدم وكلمــة المــرور والبــد ان يتــم تفعيل
المســتخدم مــن قبــل إدارة المشــرفين علــى بوابــة بيانــات التعــداد ،وبالتالــي يمكــن تحديــد مســتخدمي البوابــة
وفقــا للفئــات التالية:

•اإلدارة الرئيسية لبوابة البيانات:
وتتلخــص مهامهــم فــي تحديــد مســتخدمي البوابــة وإعطــاء الصالحيــات للمســجلين فــي البوابــة مــن حيــث

المهــام والبيانــات المخصصــة لهــم وتكــون مشــرفة علــى البوابــة بشــكل عــام.
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•اإلدارة الفنية والتنفيذية للبوابة:
تتمثــل فــي مجموعــة مــن الفنييــن واإلحصائييــن واإلدارة القائمــة علــى البيانــات والنشــر تتمثــل مهامهــم فــي
تصميــم لوحــات البيانــات والتقاريــر ومجموعــات البيانــات لقواعــد بيانــات التعــداد ومراجعــة صحــة مــا تــم تصميمــه

ومراجعتــه مــن قبــل إداري البيانــات وايجــاز تلــك األعمــال ونشــرها للعمــوم فــي بوابــة بيانــات التعــداد ،وبالتالــي
ال يمكــن أن يتــم عــرض أي عمــل علــى مســتوى بوابــة البيانــات مالــم يتــم ايجــازه مــن قبــل إدارة بوابــة بيانــات

التعــداد.

التدرج في آلية تصميم اعتماد ونشر البيانات في بوابة البيانات.
يتطلب نشر التقارير واإلحصائيات على البوابة مستويات الموافقة التالية:
•إحصائي
•رئيس قسم
•مدير الدائرة
•مدير عام
•مدير عام المعلومات
•الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

•المجموعات المتخصصة:
يمكــن إلدارة بوابــة البيانــات أن تنشــئ مجموعــات متخصصــة وبهــا مجموعــة مــن المســتخدمين يتــاح لهــم مجموعة
متخصصــة مــن البيانــات ســواء عــن طريــق لوحــات البيانــات أو التقاريــر أو مجموعــات البيانــات ،وال تظهــر تلــك
البيانــات المخصصــة إال للمســتخدمين المحدديــن مــن قبــل إدارة المشــروع،

حيــث يمكــن أن تنشــأ العديــد مــن المجموعــات داخــل البوابــة مثــل متخــذي القــرار ،الباحثيــن ومعــدي الدراســات،
أصحــاب السياســات ،المهتمــون ببيانــات محــددة ،العاملــون فــي المؤسســات الحكوميــة والخاصــة .وبالتالــي
يمكــن اســتهداف كل مجموعــة بنوعيــة بيانــات مخصصــة لهــا بهــا مجموعــة إضافيــة مــن التفاصيــل ال تتوفــر لعمــوم
مســتخدمي البوابــة ألســباب متعلقــة بســرية البيانــات ،أو تقاريــر مخصصــة لنوعيــة محــددة مــن البيانــات.

بوابة التعداد اإللكتروني 2020

21

الخاتمة

بالنظــر إلــى مــا تــم ذكــره فــي هــذه الوثيقــة مــن األهميــة الكبــرى التــي تمثلهــا بوابــة البيانــات
الخاصــة بالتعــداد ،واإلمكانــات الكبيــرة التــي توفرهــا طــرق العــرض المختلفــة ،وكميــة البيانــات
الهائلــة التــي تغــذي هــذه البوابــة ،أصبــح ممــا ال شــك فيــه أن هــذه البوابــة ســوف تكــون مصــدر
أساســي للبيانــات فــي الســلطنة ولجميــع دول العالــم مــن أفــراد ومنظمــات دوليــة وإقليميــة.
وقــد أصبحــت هــذه البوابــة أحــد النمــاذج الرائــدة فــي إتاحــة البيانــات وســهولة الحصــول عليهــا
وطــرق العــرض التفاعليــة المختلفــة التــي تتيــح للمســتخدم الحصــول علــى بيانــات دقيقــة ولحظيــة
وتفصيليــة مــن مختلــف المؤسســات فــي الســلطنة.
ومــع تلــك اإلمكانــات أصبــح مــن الضــرورة بمــكان أن يتــم التأكيــد علــى ضــرورة تغذيــة بوابــة البيانــات
بأحــدث البيانــات ،والتوســعة فــي كميــة البيانــات التــي يتــم إدراجهــا فــي البوابــة ،والتســويق الجيــد
لهــا حتــى يصــل جميــع مســتخدمي البيانــات لهــا واالســتفادة منهــا علــى النحــو الــذي صممــت لــه.
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