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المقدمة

يعــد الجانــب اإلعالمــي أحــد أهــم الجوانــب التــي يتــم التركيــز عليهــا فــي إدارة المشــاريع المختلفــة ،حيــث
تلعــب دورا بــارزا فــي التعريــف بالمشــاريع ،وتســهيل العمليــات المختلفــة التــي تقــوم بهــا ،كمــا أن لهــا دور
بــارز فــي تســهيل وتبســيط اإلجــراءات للمشــروع ،والحصــول علــى أفضــل النتائــج الممكنــة.
اختلفــت منهجيــة التعــداد اإللكترونــي عــن المنهجيــات الســابقة ،وأصبحــت آليــة جمــع البيانــات مختلفــة كليــا
عــن الســابق ،وأصبحــت األدوار أيضــا ال تقتصــر علــى الفــرد أو مــا يتــم اإلســتدالل بــه ،بــل هــي ســجالت
إداريــة مصــدرة مــن الجهــات المختلفــة ومحدثــة مــن قبــل األفــراد والمؤسســات.
وال يمكــن لألفــراد والمؤسســات أن يســتوعبوا هــذا التغيــر دون أن يصاحــب هــذا المشــروع حملــة إعالميــة
تقــوم بالتعريــف الشــامل للمشــروع وطريقــة عملــه ،واألدوات المســتخدمة فــي جمــع البيانــات ،ومــن ثــم
حــث المؤسســات والجهــات واألفــراد علــى تحديــث بياناتهــم وبيــان أهميــة تلــك التحديثــات علــى مســتوى
الفــرد نفســه أو علــى مســتوى التخطيــط والتنميــة بشــكل عــام.
ويأتــي هــذا الكتــاب لتوثيــق الجانــب اإلعالمــي لمشــروع التعــداد اإللكترونــي لعــام 2020م الــذي يتنــاول
فــي صفحاتــه« :هويــة التعــداد « ،والتغطيــة اإلعالميــة المرئيــة والمكتوبــة والمســموعة للفعاليــات وحملــة
«بياناتــك هويتــك» وأبــرز األنشــطة واألحــداث التــي ســايرت مراحــل المشــروع وحتــى اعتمــاد نتائجــه مــن
قبــل حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق حفظــه اللــه ورعــاه.
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اللجنة اإلعالمية لمشروع التعداد اإللكتروني 2020

 1.1تشكيل اللجنة اإلعالمية
بنــاء علــى القــرار الصــادر مــن اللجنــة العليــا رقــم ( )2018/ 1/ 13بتشــكيل اللجنــة اإلعالميــة لمشــروع التعــداد
اإللكترونــي  ،2020وإلــى القــرار رقــم ( )2019/ 69الصــادر مــن الرئيــس التنفيــذي لإلحصــاء والمعلومــات
المكلــف بأعمــال المشــرف العــام للتعــداد بتشــكيل اللجنــة اإلعالميــة للتعــداد فقــد شــكلت اللجنــة اإلعالميــة
برئاســة وكيــل وزارة اإلعــام وعضويــة الجهــات المعنيــة:
•مدير عام التعداد اإللكتروني 2020
•شرطة عمان السلطانية
•وكالة األنباء العمانية
•األمانة العامة لمجلس الوزراء
•الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون

تختــص اللجنــة اإلعالميــة بشــكل عــام بوضــع خطــة إعالميــة والترويــج والتســويق لمشــروع التعــداد
اإللكترونــي  2020ســواء بيــن أفــراد المجتمــع أو مختلــف المؤسســات التــي ســتكون رافــد لبيانــات
مشــروع التعــداد:
•دراسة مشروع الخطة اإلعالمية للتعداد المعدة من قبل إدارة التعداد.
•اإلشــراف علــى تنفيــذ الخطــة اإلعالميــة للتعــداد بعــد إقرارهــا ،وضمــان ســيرها وفــق الكيفيــة
المحــددة والبرنامــج الزمنــي المقــرر.

 1.2اجتماعات اللجنة اإلعالمية:
االجتماع األول :فبراير 2019م مناقشة الخطة اإلعالمية للتعداد اإللكتروني 2020
االجتماع الثاني :نوفمبر2019م تُ ناقش مالمح وأهداف مرحلة حملة «بياناتك هويتك”
االجتماع الثالث2019 :م متابعة سير الحملة الوطني «بيانتك هويتك»
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للتعداد اإللكتروني 2020
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2

هويـــــة التعداد اإللكتروني

تعتبــر الهويــة البصريــة ألي مشــروع هــي البوابــة التــي تطــل مــن خاللهــا علــى العالــم والمجتمــع ،وهــي
بمثابــة البصمــة الثابتــة والراســخة والمميــزة ألي مشــروع ،حيــث يســتطيع أفــراد المجتمــع تميزهــا عــن باقــي
المؤسســات ،لــذا تعتبــر الهويــة البصريــة مهمــة للغايــة ويتــم إعدادهــا وتجهيزهــا قبــل مرحلــة اإلنطــاق لمــا
تحققــه مــن أهــداف مــن حيــث الســمعة والثقــة والمصداقيــة فــي التعامــل مــع أفــراد المجتمــع  ،وهــي بمثابــة
دافــع قــوي ومحفــز أساســي للموظفيــن بشــعورهم لإلنتمــاء والعمــل بإخــاص وتفانــي .
ومــن هــذا المنطلــق ســعى مشــروع التعــداد منــذ البدايــة الــى تدشــين الهويــة البصريــة للتعــداد وحــرص أن
تكــون هــذه الهويــة ذات دالالت ومكونــات لهــا عالقــة بالتعــداد واإلحصاء،إضافــة إلــى ربطهــا بعناصــر تشــير
للســلطنة .كمــا كان البــد أن تعكــس الهويــة النقلــة النوعيــة فــي آليــة التعــداد مــن حيــث اعتمــاد الســجالت
اإلداريــة وتوظيــف التقنيــة فــي عمليــات جمــع البيانــات وتصنيفهــا وتنظيمهــا ونشــرها.
حيــث تــم اعتمــاد الهويــة البصريــة للتعــداد والتــي تســتلهم مفــردات عناصرهــا مــن اإلرث الحضــاري والتاريخــي
للســلطنة عبــر التوظيــف الداللــي ألداة االســطرالب ،والتــي اســتخدمت فــي المالحــة البحريــة للتعــرف علــى
الوجهــات واألماكــن ،فمــن الناحيــة الوظيفيــة مخرجــات هــذا التعــداد اإللكترونــي ونتائجــه ستســاعد علــى تحديــد
الوجهــات التنمويــة بفاعليــة وكفــاءة وســترفد مختلــف القطاعــات بمــا تحتاجــه مــن معلومــات الســتدامة التنميــة.

 2.1االستلهــــام
ً
انطالقــا مــن أهميــة المعلومــات والمؤشــرات اإلحصائيــة والتعــدادات الوطنيــة لرصــد الواقــع والمتغيــرات
والمســاهمة فــي بنــاء وتكامــل الخطــط والسياســات التنمويــة
وإلــى االرتبــاط التاريخــي والثقافــي الوثيــق للســلطنة بالمالحــة البحريــة فقــد تــم اســتلهام الشــعار البصــري

ً
ـتخدما فــي علــم البحــار إنــه “اإلسطـــــــــــرالب”
مــن أحــد أهــم األدوات البحريــة اسـ

وهــذا االســتلهام مرتكــز علــى ثمانيــة محــاور رئيســة تتكامــل فيمــا بينهــا ُمحققــة بذلــك األهــداف المرجــوة مــن

التعــداد اإللكترونــي 2020م

اإلســطرالب ُيعــد اإلســطرالب األداة التــي يســتخدمها البحــارة فــي تحديــد وجهتهم،والوصــول إليهــا .وقــد

اســتخدم فــي اإلكتشــافات الجغرافيــة والتوســع الجغرافــي للكثيــر مــن الحضــارات التاريخيــة

10

الجانب اإلعالمي

تحديد الوجهة:
فكــرة الربــط بيــن اإلســطرالب والتعــداد اإللكترونــي  2020جــاءت
علــى اعتبــار أنهمــا أحــد الوســائل المســتخدمة لتحديــد الوجهــة
والمقصــد ،حيــث أن التعــداد اإللكترونــي  2020يهــدف إلــى توفيــر
البيانــات والمؤشــرات اإلحصائيــة التــي تســاهم فــي تحقيــق
التنميــة المســتدامة.

بناء العالمة الرمزية
المؤشــر :هــو الجــزء المهــم فــي اإلســطرالب والــذي يعتمــد
عليــه فــي لمعرفــة التجــاه الصحيــح ،كمــا أن نتائــج وإحصائيــات

التعــداد اإللكترونــي  2020عنصــر أساســي التخــاذ القــرارات فــي
االتجــاه الصحيــح لتحقيــق التنميــة المســتدامة.
شــكل الثيرمومتــر :داللــة علــى طبيعــة البيانــات ومرورهــا

بمرحلــة القيــاس والتحليــل والمطابقــة قبــل أن يتــم نشــرها.

الحلقــات المتتابعــة :تتخــد الحلقــات شــكلها المتزايــد مــن

الداخــل إلــى الخــارج ،وتتبايــن ألــوان توزيــع النقــاط والفراغــات
للداللــة علــى تنــوع وتبايــن هــذه البيانــات بيــن مختلــف الســجالت
اإلداريــة الحكوميــة.
اللون التركوازي :يرمز إلى النمو والتطور
اللون البرتقالي :يرمز إلى الطاقة والحيوية والتفاعل.
تعــداد :كلمــة «تعــداد « فــي الهويــة هــو اللفــظ العلمــي للداللــة

علــى جمــع وتصنيــف وتقييــم وتحليــل ونشــر البيانــات الديوغرافيــة
واالقتصاديــة واالجتماعيــة للســكان خــال فتــرة زمنيــة معنيــة.
 :»2020«1.11الفتــرة الزمنيــة المرجعيــة لعــد الســكان

والمســاكن والمنشــآت بنــاء علــى المرســوم الســلطاني رقــم
(15/2015م) الــذي نــص بإجــراء التعــداد اإللكترونــي .2020
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القيم األربـــع في مشروع التعداد 2020
ِ 2.2
تميــز منهــج مشــروع التعــداد اإللكترونــي 2020م بالتركيــز علــى تنفيــذ التعــداد مــن خــال أربعــة مكونــات يرتكــز
عليهــا تتمثــل قيمـ ُـه األساســية:

الشراكة:
األســاس لتنفيــذ التعــداد اإللكترونــي  2020هــو تعــاون جميــع الجهــات الحكوميــة والعامــة والخاصــة والجمتمــع،
وبالتالــي فــإن هــذه الركيــزة ت ُــــظهر مــدى نجــاح التعــداد مــن خــال تعــاون جميــع الشــرائح الرســمية والمجتمعيــة.

المهنية :
التعامل باحترافية مع المعطيات والمتطلبات وفق االستراتيجية وخطة العمل واإلطار الزمني المحدد.
إن وجــود فريــق عمــل متخصــص إلدارة المشــروع قــد أعطــى مؤشــرات بمهنيــة التعــداد حقـ ًـا مــن خــال تمكــن فريــق
العمــل مــن مواكبــة التغيــرات التــي طــرأت علــى مراحــل ســير العمــل بالمشــروع ثــم معالجتهــا والتغلــب عليهــا.

الوضوح:
وضــوح آليــات العمــل واســتراتيجياته ومنهجيــة التعــاون مــع الشــركاء ،خاصيــة الوضــوح فــي آليــات العمــل المتبعــة،
واالســتراتيجات المنفــذة مكنــت مــن وجــود منهجيــات تعــاون مــع الشــركاء اآلخريــن فــي تنفيــذ المشــروع.

الفاعلية :
العمل على تحقيق األهداف بأفضل الطرق وأنجعها ،لتحقيق أعلى درجات اإلنجاز وتحقيق أفضل النتائج.
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 2.3رؤيتنا
«إدارة المعلومات لتنمية مستدامة»
إن إدارة التعــداد قــد وضعــت رؤيتهــا فــي إدارة معلومــات تضمــن اســتدامة التنميــة التــي مــن أجلهــا تقــرر إجــراء
التعــداد اإللكترونــي  ،2020وبذلــك فــإن المحافظــة علــى مكتســبات التعــداد تتمثــل فــي إدارتهــا لتحقيــق
االســتدامة.

2.4رسالتنا
«بناء منظومة معلومات متجددة»
الســعي الحكومــي لمواكبــة التغيــرات العالميــة ومــا يشــهده العالــم مــن نمــو متســارع فــي تطــور التقنيــات
واألنظمــة اإللكترونيــة ُيقــدم رســالة مــن خــال االنتقــال مــن التعــداد الميدانــي إلــى التعــداد المبنــي علــى
الســجالت اإلداريــة الوطنيــة.

للتعداد اإللكتروني 2020
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3

الحملة اإلعالمية

يعتبــر التســويق اإلعالمــي ســر النجــاح ألي مشــروع ،لــذا توليــه المشــاريع أهميــة بالغــه وتعمــل عليــه بشــكل
متواصــل قبــل بــدأ المشــروع ،وأثنــاء العمــل ،وبعــد االنتهــاء مــن المشــروع ،بحيــث يتزامــن مــع كل مرحلــة مــن مراحــل
المشــروع.
ولقــد ســعى مشــروع التعــداد بتشــكيل لجنــة تعنــى بالجانــب اإلعالمــي والتســويقي للمشــروع ،حيــث تم تشــكيل
اللجنــة اإلعالميــة برئاســة وكيــل وزارة اإلعــام وعضويــة كل مــن:
•التعداد اإللكتروني 2020
•شرطة عمان السلطانية
•وزارة اإلعالم
وتختــص اللجنــة بدراســة مشــروع الخطــة اإلعالميــة للتعــداد والمعــده مــن قبــل إدارة التعــداد ،واإلشــراف علــى
تنفيــذ الخطــة اإلعالميــة بعــد إقرارهــا ،وضمــان ســيرها وفــق الكيفيــة المحــددة والبرنامــج الزمنــي المقــرر.

 3.1الحملة اإلعالمية لمشروع التعداد اإللكتروني 2020م
تهــدف الحملــة اإلعالميــة للمشــروع بدايــة إلــى التعريــف بالتعــداد وأهميتــه ،واختــاف آليــة جمــع وحصــر البيانــات،
ثــم يأتــي الــدور علــى توعيــة المواطنيــن والمقيميــن والمنشــآت إلــى أهميــة وضــرورة التعــاون مــع المؤسســات
الحكوميــة المختصــة والمشــاركة فــي إجــراء التعــداد اإللكترونــي للســكان والمســاكن والمنشــآت لعــام 2020م
كنــوع مــن الشــراكة المجتمعيــة مــن أجــل نجــاح المشــروع.

 3.2األسس والمرتكزات اإلعالمية
بنــى مشــروع التعــداد اإللكترونــي  2020علــى أســس ومرتكــزات إعالميــة ثابتــة مــن أجــل ضمــان إجــراء التعــداد
اإللكترونــي وفــق المنهــج والخطــط التــي وضعــت لتنفيــذه بــدء بالمرســوم الســلطاني رقــم (2015/ 15م) إلــى
حيــن إعــان النتائــج الرســمية للتعــداد اإللكترونــي 2020م ومــن بيــن جملــة تلــك األســس والمرتكــزات:
•اســتخدام طــرق ووســائل االتصال/التواصــل الجماهيــري األكثــر واألوســع انتشـ ً
ـارا بيــن أكبــر عــدد مــن
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المواطنيــن والمقيميــن.
•ابتكار وسائل تواصل تعزز المشاركة المجتمعية (كالمسابقات).
•مبادلة الفئة المستهدفة (المواطنين والمقيمين) التهاني واألفراح بالمناسبات الوطنية والدينية.
•بث الرسائل والنشرات التوعوية للفئات المستهدفة بحسب تقدم مراحل المشروع.
•الحضور اإلعالمي في المناسبات كالمعارض والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات.

 3.3األدوات المستخدمة في التغطية اإلعالمية لمشروع التعداد 2020م
عملــت إدارة مشــروع التعــداد اإللكترونــي 2020م علــى التغطيــة اإلعالميــة فــي مشــروع التعــداد  2020علــى
تنويــع األدوات والوســائل المتعــددة إلبــراز المشــروع مــن الناحيــة اإلعالميــة وذلــك مــن خــال النقــاط التاليــة:
1.اإلعالنات اإللكترونية المدفوعة.
2.اإلعالنات الصحفية واإلذاعية والتلفزيونية.
3.الرسائل النصية.
4.التغطية اإلذاعية والصحفية والتلفزيونية.
5.حفل تدشين منظومة التعداد اإللكترونية ( استدالل ).
6.الجهات المشاركة.
7.أندية الجاليات.
8.منصات التواصل االجتماعي.
9.اإلعالنات الخارجية.
• حافالت النقل الوطني مواصالت.
•منافذ الدفع في المركز التجاري اللولو.
•شاشات أجهزة الصرافة اآللية.
•الشاشات في منطقة استالم الحقائب في مطار مسقط الدولي.
• الشاشة عند مدخل الموج مسقط.

للتعداد اإللكتروني 2020
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حفل تدشين الهوية البصرية للتعداد اإللكتروني ( 2020استدالل)
أقيــم حفــل تدشــين الهويــة البصريــة للتعــداد لتزويــد صنــاع القــرار ببيانــات تكامليــة حديثــة تمكنهــم مــن وضــع
الخطــط االســتراتيجية والتنمويــة ،وبمــا يتناســب مــع اتخــاذ القــرارات.
وقــد حرصــت إدارة التعــداد علــى تدشــين الهويــة البصريــة بالشــكل المالئــم حتــى تلقى أكبــر رواج وتغطية إعالمية
مميــزة ،ولذلــك تــم اختيــار معــرض االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات (كومكــس )2019المنفــذ فــي مركــز عمــان
الدولــي للمعــارض إلطــاق الهويــة البصريــة للتعــداد لمــا يعكســه هــذا المعــرض مــن تطــور وتحســن المؤسســات
المشــاركة فــي اســتخدام التقنيــات الحديثــة ،واالهتمــام بالحكومــات اإللكترونيــة ،إضافــة إلــى الــرواج اإلعالمــي
الكبيــر المصاحــب لهــذا المعــرض.
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اإلعالنات الثابتة في الصحف واإلذاعة والتلفزيون.
تنوعــت أشــكال  /أنــواع اإلعالنــات اإلعالميــة التــي اختارهــا مشــروع التعــداد اإللكترونــي  2020فمــن بيــن تلــك
اإلعالنــات :اإلعالنــات التحريريــة ،واإلعالنــات الموجهــة للمجتمــع  ،واإلعالنــات المبوبــة ،فــي محتلــف الوســائل
الصحفيــة واإلذاعيــة والتلفزيونيــة.

الرسائل النصية القصيرة.
تــم التعاقــد مــع أحــد شــركات االتصــاالت العاملــة فــي الســلطنة علــى إرســال رســائل نصيــة بمعــدل «مرتيــن فــي
الشــهر» لعــدد ( )500.000مشــترك باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة حــول تســجيل ضــرورة رقــم حســاب الكهربــاء.

التغطية الصحفية واإلذاعية والتلفزيونية
تتعــدد أنمــاط وســائل اإلعــام فــي العصــر الحديــث األمــر الــذي مكــن مشــروع التعــداد اإللكترونــي مــن االهتمــام
بالتغطيــة اإلعالميــة بأدواتهــا الثــاث «الصحفيــة واإلذاعيــة والتلفزيونيــة» وفــي الشــأن ذاتــه فقــد تمــت التغطيــة
اإلعالميــة باســتخدام الوســائل التاليــة.:
•لقــاءات إذاعيــة فــي عــدد مــن القنــوات اإلذاعيــة المحليــة مــع ممثــل مشــروع التعــداد وممثلــي تلــك الجهــات
المعنيــة.
•تقارير إخبارية إذاعية.
•تقارير إخبارية تلفزيونية عن حملة تحديث البيانات.

للتعداد اإللكتروني 2020
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منصات التواصل االجتماعي
تعــد منصــات ووســائل التواصــل االجتماعــي المحــرك األســرع واألكثــر انتشـ ً
ـارا حــول العالــم حيــث ســرعة الوصــول إلــى
ً
وإدراكا لمــا
المعلومــات ومتابعــة األحــدث والتواصــل بيــن األفــراد بعضهــم ببعــض والتفاعــل مــع المنظمــات األخــرى

ســبق مــن أهميــة وســائل التواصــل االجتماعــي فــإن إدارة التعــداد اإللكترونــي  2020قــد عملــت علــى اإلهتمــام
وتســخير هــذه المنصــات لتكــون أحــد وســائل التواصــل مــع المجتمــع والمؤسســات ذات العالقــة .والجديــر بالذكــر بأنــه
تــم اســتخدام  4لغــات فــي التواصــل عبــر تلــك المنصــات فــي بعــض األحيــان (اللغــة العربيــة ،واللغــة اإلنجليزيــة ،ولغــة
األوردو ،واللغــة البنجاليــة).

اإلعالنات اإللكترونية.
مجموعــة منشــورات وتصاميــم إعالنيــة توظــف فيهــا التقنيــة الحديثــة لعرضهــا عبــر وســائط متعــددة منهــا شاشــات
العــرض الكبيــرة الموضوعــة علــى جنبــات الشــوارع والمواقــف العامــة وغيرهــا ،وتتعــدد أهميــة اإلعالنــات اإللكترونيــة
بالنســبة للمشــاريع بشــكل عام ومشــروع التعداد اإللكتروني على وجه الخصوص؛ حيث أنها وســيلة ســهلة وســريعة

ومباشــرة تخاطــب الجمهــور والمؤسســات فــي آن واحــد ،وغالبـ ًـا مــا تحــدث أثــر فــي الفئــة المســتهدفة ومــن بيــن تلــك
األهميــات (األهميــة االجتماعيــة التــي توجــه لعمــوم أفــراد المجتمــع المواطنيــن والمقيميــن علــى حــد ســواء).
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أندية الجاليات
تــم التنســيق والعمــل مــع أنديــة الجاليــات فــي الســلطنة مــن خــال نشــر مــواد توعويــة ألوليــاء أمــور طلبــة مــدارس
الجاليــات حــول أهميــة تحديــث بيانــات الطلبــة عبــر البوابــة التعليميــة باإلضافــة إلــى تحديــث عنــوان اإلقامــة الحاليــة
وشــعار التعــداد.

اإلعالنات الخارجية:
تــم اســتخدام خدمــة اإلعالنــات الخارجيــة ضمــن حملــة التعريــف بمشــروع التعــداد اإللكترونــي  2020مــن خــال عــدد
مــن التعاقــدات المحليــة مــن بينهــا( :شــركة مواصــات /حافــات الناقــل الوطنــي ،ومنافــذ الدفــع اإللكترونــي فــي
المركــز التجاريــة  ،وشاشــات أجهــزة الصــراف اآلليــة ،والشاشــات فــي منطقــة اســتالم الحقائــب فــي مطــار مســقط
الدولــي ،والشاشــة اإللكترونيــة عنــد مدخــل منطقــة المــوج الســياحية).
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4

الحملة الوطنية« ...بيانتك هويتك»

«بياناتك هويتك»:
الحملــة الوطنيــة التــي أطلقهــا التعــداد اإللكترونــي  2020لحــث المواطنيــن والمقيميــن والمؤسســات فــي
مختلــف أرجــاء الســلطنة علــى تحديــث بياناتهــم والتأكــد مــن دقتهــا وشــموليتها لــدى عــدد مــن الجهــات المختصــة؛
وذلــك لرفــد الســجالت الوطنيــة ببيانــات ُمحدثــة ودقيقــة عــن الســكان والمســاكن والمنشــآت ،ولتعزيــز المشــاركة
المســتدامة فــي الســلطنة.
المجتمعيــة والمؤسســية فــي خدمــة أهــداف التنميــة ُ

وقــد ركــزت المرحلــة األولــى مــن الحملــة علــى تكثيــف التعريــف بالمشــروع وأهميتــه وأهدافــه ،والبيانــات المطلــوب
المســتندات المطلوبــة وآليــات التحديــث ،ويأتــي دور الحملــة في نشــر
مــن األفــراد والمؤسســات تحديثهــا ،وتوضيــح ُ

ثقافــة تحديــث البيانــات واســتكمالها والتأكــد مــن دقتهــا وشــموليتها حتــى نشــر نتائــج التعــداد اإللكترونــي . 2020

وقــد شــهدت حملــة «بياناتــك هويتــك» تفاعــا مــن الجهــات المشــاركة فــي المشــروع مــن المؤسســات الحكوميــة
والخاصــة ،والــذي ظهــر مــن خــال المشــاركة فــي اللقــاءات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة وإعــداد المــواد الصحفيــة للحــث
علــى تحديــث البيانــات ،إلــى جانــب توظيفهــا للهويــة البصريــة للمشــروع فــي مواقعهــا اإللكترونيــة ومراســاتها
الرســمية والبريديــة ،إضافــة إلــى اللوائــح اإلعالنيــة وفواتيــر الكهربــاء لبعــض الشــركات ،وإصــدار التعاميــم الوزاريــة
ببــث المــواد الترويجيــة للحملــة والرســائل النصيــة للحــث علــى تحديــث البيانــات.
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 4.1أهمية الحملة الوطنية «بيانتك هويتك»
فــي ظــل ســعي المشــروع لتحقيــق أعلــى معاييــر الدقــة والشــمولية للبيانــات فقــد كان للحملــة أهميــة بالغــة

توضحــه النقــاط التاليــة:

•التعريف بالتعداد اإللكتروني  2020وأهميته

•التعريف بدور األفراد والمؤسسات في التعداد اإللكتروني 2020
•نشر ثقافة تحديث البيانات والتأكد من دقتها وشموليتها

•رفد السجالت الوطنية ببيانات محدثة ودقيقة عن السكان والمساكن والمنشآت

•تعزيز المشاركة المجتمعية والمؤسسية في خدمة أهداف التنمية المستدامة في السلطنة

 4.2ما البيانات المطلوبة من األفراد والمؤسسات تحديثها؟
ُيعــد التوزيــع الجغرافــي للســكان مؤشــرا إحصائيــا مهمــا لتخطيــط الخدمــات االجتماعيــة والمرافــق العامــة مثــل
المستشــفيات والمــدارس وغيرهــا مــن مكونــات البنيــة األساســية ،لــذا يدعــو التعــداد اإللكترونــي  2020جميــع
المواطنيــن والمقيميــن إلــى تحديــث مــكان إقامتهــم الحاليــة فــي شــرطة عمــان الســلطانية مصطحبيــن معهــم
فاتــورة الكهربــاء ،كمــا يدعــو أوليــاء أمــور طلبــة المــدراس إلــى إدراج رقــم حســاب فاتــورة الكهربــاء فــي الحقــل
المخصــص فــي البوابــة التعليميــة .ويأتــي ضمــن البيانــات المطلــوب تحديثهــا الحالــة العمليــة وقيــد الوقائــع المدنيــة
وبيانات اإلعاقة والمســتوى والتخصص العلمي وتحديث بيانات فاتورة الكهرباء.وفيما يتعلق ببيانات المؤسســات
المطلــوب تحديثهــا فهــي حالــة الســجل التجــاري وعقــود اإليجــار وتراخيــص البلديــة.

بيانات األفراد المطلوب تحديثها
•مكان اإلقامة ( الحالي ) :شرطة عمان السلطانية
•بيانات األسرة  :شرطة عمان السلطانية

•بيانات حساب الكهرباء المالك  /المستأجر  :مجموعة نماء
•الحالة العملية  :الهيئة العامة لسجل القوى العاملة
•اإلعاقة  :وزارة التنمية االجتماعية

•قيد الوقائع المدنية  :الشهادة الميالد والوفاة  :شرطة عمان السلطانية
•الحالة االجتماعية  :شرطة عمان السلطانية ووزارة العدل

•المستوى والتخصص العلمي  :وزارة التربية والتعليم و وزارة التعليم العالي

بيانات المؤسسات المطلوب تحديثها
•حالة السجل التجارية :وزارة التجارة والصناعة

•عقــود اإليجــار وتراخيــص البلديــة  :وزارة البلديــات اإلقليميــة ومــوارد الميــاه و بلديــة مســقط و بلديــة
ظفــار و بلديــة صحــار
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 4.3مخطط مسار تفعيل المرحلة األولى من الحملة اإلعالنية لحملة «بيناتك هويتك»
 24يونيو ( :بدء األنشطة اإلعالنية)
•شاشات إلكترونية خارجية
•مواقع الكترونية

•حسابات تواصل إجتماعي
•إعالنات خارجية

•إعالنات مطبوعة

اعالنات األفراد وأرباب األسر( :الجهات التي تشارك في الدعوة لتعديل البيانات)
•شرطة عمان السلطانية
•وزارة التنمية االجتماعية
•مجموعة نماء

•وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

البدء في نشر إعالنات المؤسسات(الجهات التي تنضم للدعوة لتحديث البيانات)
•وزارة التجارة والصناعة وترويح االستثمار
•وزارة العمل

•مجموعة نماء

 30ســبتمبر (البــدء فــي نشــر اعالنــات الجاليــات) (الجهــات التــي تنضــم للدعــوة لتحديــث
البيانــات)
•شرطة عمان السلطانية
•وزارة العمل

•مجموعة نماء

•وزارة التربية والتعليم

•وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار
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 4.4قواعد البيانات المطلوب تحديثها ضمن حملة «بياناتك هويتك»
قاعدة بيانات السكان :
•عنوان اإلقامة الحالية
•الحالة االجتماعية

• اصدار شهادة الوالدة والوفاة
• بيانات األسرة
• اإلعاقة

•التشغيل

•التخصص العلمي

قاعدة بيانات المساكن :
•بیانات حساب الكهرباء ( المالك والمستأجر )

قاعدة بيانات المنشآت
•تراخيص البلدية
•عقود اإليجار

•مكان رمز النشاط

 4.5الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص المشاركة في حملة «بياناتك هويتك»
•شرطة عمان السلطانية

•شؤون المحافظات (البلديات)
•وزارة العمل

•وزارة التربية والتعليم

•وزارة التجارة والصناعة وترويح االستثمار
•وزارة التنمية االجتماعية

•وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار
•مجلس الشؤون اإلدارية للقضاء
•وزارة الصحة

•مجموعة نماء

للتعداد اإللكتروني 2020
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 4.6مراحل العمل مع الجهات ضمن حملة  :بياناتك هويتك»
يوضــح الجــدول التالــي مراحــل العمــل مــع المؤسســات المختلفــة فــي الســلطنة ضمــن حملــة بياناتــك هويتــك
لتحديــث مختلــف البيانــات المتعلقــة باألفــراد والمؤسســات:
النشاط

التاريخ

األفراد
اإلعالن الرسمي عن الحملة ومرحلة العمل مع شرطة عمان السلطانية
تغطية إذاعية للقاء اإلعالمي لإلعالن عن تفاصيل حملة
تحديث البيانات

2019/ 7/ 2

لقاء إذاعي في إذاعة الشباب للحديث عن الحملة وتفاصيلها
مع ممثل مشروع التعداد

2019/ 7/ 3

لقاء إذاعي في اإلذاعة األجنبية  90.4للحديث عن حملة
تحديث البيانات مع ممثل مشروع التعداد
لقاء إذاعي في الشبيبة إف أم مع ممثل مشروع التعداد
وممثل شرطة عمان السلطانية للحديث عن حملة تحديث
البيانات وتفاصيلها وأهميتها

لقاء في اإلذاعة العامة مع ممثل شرطة عمان السلطانية
للحديث عن حملة تحديث البيانات وتفاصيلها وأهميتها

إذاعة الشباب – برنامج
شباب على الهواء
الساعة  2الظهر

إذاعة الشباب صباح
الياسمين

2019/ 7/ 4
2019/ 7/ 4
2019/ 7/ 4

برنامج صباح الخير يا
بالدي

2019/ 7/ 8

تزويد الهيئة
بالمعلومات

مرحلة العمل مع مجموعة نماء القابضة

بث تقرير إخباري إذاعي على القناة العامة عن حملة تحديث
بيانات حساب الكهرباء

مالحظات

لقاء إذاعي في قناة الوصال حول حملة تحديث بيانات حساب
الكهرباء مع ممثل مجموعة نماء
لقاء في اإلذاعة العامة مع ممثل لمجموعة نماء للحديث عن
2019/ 7/ 11
الحملة والبيانات المطلوب تحديثها مع اآلليات المتبعة
مرحلة العمل فترة خريف صاللة
خبر إذاعي على قناة الشباب عن مشاركة مشروع التعداد
2019/ 7/ 14
في مهرجان الخريف ودعوة الناس لزيارة الركن للتعرف على
المشروع وحملة تحديث البيانات
لقاء إذاعي مع ممثل مشروع التعداد في قناة الوصال
2019/ 7/ 15
للحديث عن المشاركة في المهرجان وأهدافها
2019/ 7/ 10

برنامج صباح الخير يا
بالدي
برنامج نسايم

مرحلة العمل مع وزارة التنمية االجتماعية

لقاء إذاعي مع ممثل الوزارة في قناة الشباب للحديث عن
نوعية البيانات المطلوب تحديث واآلليات المتبعة

مادة خبرية عن دعوة الوزارة لتحديث البيانات ونوعيتها وآليتها
يبث على اإلذاعة العامة

2019/ 7/ 18
2019/ 7/ 21

مرحلة العمل مع وزارة التربية والتعليم

نشر إعالن إذاعي لتحديث بيانات الطالب في إذاعة الشباب
24
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2019/ 8/ 31 - 7/ 24

صباح الياسمين

النشاط

التاريخ

نشر إعالن إذاعي لتحديث بيانات الطالب في إذاعة 90.4
األجنبية

2019/ 8/ 31 - 7/ 24

نشر إعالن إذاعي في قناة الوصال لتحديث بيانات الطالب

2019/ 8/ 31 - 7/ 24

نشر إعالن إذاعي لتحديث بيانات الطالب في اإلذاعة العامة

2019/ 8/ 31 - 7/ 24

نشر إعالن إذاعي لتحديث بيانات الطالب في إذاعة هاي إف
أم األجنبية

2019/ 8/ 31 - 7/ 24

نشر إعالن إذاعي لتحديث بيانات الطالب في إذاعة تي أف أم
األجنبية

لقاء إذاعي على اإلذاعة العامة مع ممثل وزارة التربية
والتعليم حول تحديث البيانات وأهميتها واآللية المتبعة

لقاء إذاعي على قناة هاي إف أم األجنبية مع ممثل وزارة
التربية والتعليم حول تحديث البيانات وأهميتها واآللية المتبعة

مالحظات

2019/ 8/ 31 - 7/ 24
2019/ 7/ 29

صباح الخير يا بالدي

2019/ 7/ 30

مرحلة العمل مع وزارة التعليم العالي

بث تقرير إخباري إذاعي عن تحديث البيانات لدى التعليم
العالي واآلليات المتبعة مع تصريح لممثل الوزارة

لقاء في قناة الشباب مع ممثل الوزارة للحديث البيانات
المطلوب تحديث واآللية المتعبة

2019/ 8/ 19
2019/ 8/ 20

المؤسسات

برنامج شباب على
الهوا

مرحلة العمل مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه

لقاء إذاعي ألحد مسؤولي وزارة التجارة والصناعة في القناة
العامة للحديث عن موضوع تحديث البيانات

لقاء إذاعي ألحد مسؤولي وزارة التجارة والصناعة في قناة
 90.4األجنبية للحديث عن موضوع تحديث البيانات
لقاء في منتدى الوصال مع ممثلي مشروع التعداد ووزارة
التجارة والصناعة ووزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه

2019/ 9/ 4
2019/ 9/ 8
2019/ 9/ 10

مرحلة العمل مع وزارة القوى العاملة

بث خبر اإلذاعة العامة عن حملة تحديث الوزارة والبيانات المراد
تحديثها لدى الوزارة واآلليات المتبعة

2019/ 9/ 12

لقاء إذاعي في اإلذاعي األجنبية  90.4مع ممثل الوزارة
للحديث عن الحملة وأهدافها ونوعية البيانات المراد تحديثها
واآلليات المتبعة

2019/ 9/ 15

لقاء مع ممثل مشروع التعداد على برنامج البث المباشر
للحديث عن الحملة ومستجداتها

2019/ 9/ 23

لقاء مع ممثلي وزارة القوى العاملة ومجموعة نماء ومشروع
التعداد للحديث عن المشروع وأهميته

2019/ 10/ 1
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 4.7برنامج الزيارات الميدانية للمؤسسات:
تأكيـ ً
ـدا علــى أهميــة معرفــة التوزيــع الجغرافــي للســكان والمســاكن والمنشــآت فــي بنــاء الخطــط واالســتراتيجيات
الوطنية التي تخدم أهداف الرؤية المســتقبلية عمان  2040بدء مشــروع التعداد اإللكتروني للســكان والمســاكن
والمنشــآت 2020م برنامــج زيــارة مؤسســات القطــاع العــام والخــاص الســتكمال تحديــث البيانــات ومتابعــة مســتوى
تغطيتهــا والتــي تتضمــن ربــط عناويــن المنشــآت والمشــتغلين برقــم حســاب الكهرباء.
•اللقاء األول :لقاء شركة تنمية نفط عمان 4 .سبتمبر2019م
•اللقاء الثاني :لقاء وزارة الداخلية 29.سبتمبر2019م
•اللقاء الثالث :وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار 7.نوفمبر2019م
•اللقاء الرابع :اللجنة الوطنية للشباب 1.يناير2020م
•اللقاء الخامس :المجموعة العمانية العالمية للوجستيات 19 :يناير2020م
•اللقاء السادس :الهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات 27 :يناير2020م
•اللقاء السابع :المركز الوطني للتصديق اإللكتروني 23.فبراير2020م

 4.8مشاركات وفعاليات مشروع التعداد االلكتروني :2020
معرض مسقط الدولي للكتاب 2020م
شــارك فريــق عمــل مشــروع التعــداد اإللكترونــي للســكان والمســاكن والمنشــآت 2020م فــي عــدد مــن
الفعاليــات المحليــة منهــا معــرض مســقط الدولــي للكتــاب الــذي أقيــم فــي مســقط خــال المــدة مــن  22فبرايــر
إلــى  2مــارس 2020م

26

الجانب اإلعالمي

مشــاركة فريــق عمــل مشــروع التعــداد اإللكترونــي 2020م فــي معــرض االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات

شارك فريق عمل اإلدارة التنفيذية لمشروع التعداد اإللكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020م في معرض
االتصاالت وتقنية المعلومات بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط خالل المدة من  19 - 16مارس2019م

مشاركة مشروع التعداد اإللكتروني  2020في مهرجان صاللة السياحي لعام 2019م
شــارك فريــق عمــل إدارة التعــداد اإللكترونــي  2020فــي مهرجــان صاللــة الســياحي عــام 2019م بهــدف تعزيــز

ً
وتأكيــدا علــى أهميــة التعــاون إلنجــاح المشــروع الوطنــي للتعــداد اإللكترونــي للســكان
التواصــل مــع المجتمــع
والمســاكن والمنشــآت 2020م م
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مشاركة مشروع التعداد اإللكتروني2020م في المنتدى اإلحصائي الخليجي الثاني
شــارك فريــق عمــل مشــروع التعــداد اإللكترونــي للســكان والمســاكن والمنشــآت لعــام2020م فــي فعاليــات
المنتــدى اإلحصائــي الخليجــي الثانــي الــذي انطلقــت فعالياتــه يــوم االثنيــن الموافــق  17فبرايــر2020م فــي
ســلطنة عمــان ،تحــت رعايــة معالــي المهندســة وزيــرة التقنيــة واالتصــاالت ،أقيــم المنتــدى تحــت شــعار (البيانــات
الذكيــة) ونظمــه المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات فــي ســلطنة ُعمــان ،واســتمر لمــدة يوميــن.

مشــاركات خارجيــة :مشــاركة مشــروع التعــداد اإللكترونــي  2020فــي اجتمــاع افتراضــي/
المملكــة العربيــة الســعودية

مشاركة مشروع التعداد اإللكتروني في اجتماع افتراضي مع الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية
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 4.9خالصة التغطية اإلذاعية والتلفزيونية المحلية
بلغ عدد البرامج التلفزيونية قرابة  23مادة تنوعت بين:
تغطيــة لقــاء إعالمــي ،ولقــاءات فــي نشــرات أخبــار ،وبــث إعالنــات تلفزيونيــة ،وبــث مــادة خبريــة ،وتقاريــر إخباريــة

تلفزيونيــة ،ولقــاء مــع ممثــل مشــروع التعــداد والجهــات ذات العالقــة.

في حين بلغت المواد اإلذاعية قرابة  29مادة تنوعت المواد اإلذاعية بين:
تغطيــة إذاعيــة ،ولقــاءات إذاعيــة فــي القنــوات المحليــة باللغــة العربيــة واألجنبيــة ،وبــث تقاريــر إذاعيــة ،وبــث إعالنــات

إذاعيــة ،وبــث أخبــار إذاعيــة ،ولقــاء مــع ممثــل مــن المشــروع والجهــات ذات العالقــة.

 4.10المسابقة الرمضانية
نظــم المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات بالتعــاون مــع مشــروع التعــداد اإللكترونــي 2020م مســابقة رمضانيــة
كل يــوم أحــد واثنيــن خــال شــهر رمضــان ســنة 1440هـــ 2019 /م مــن خــال نشــر تغريــدات علــى منصــة تويتــر
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ملحق ألبوم الصور

شــرطة عمــان الســلطانية( :دعــوة إلــى تحديــث

البيانــات الشــخصية لألفراد)

تهنئة مشروع التعداد اإللكتروني 2020م
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مجموعــة نمــاء القابضــة للكهربــاء( :دعــوة للمواطنيــن

والمقيميــن لتســجيل فاتــورة الكهربــاء باالســم)

التغطيات التلفزيونية:
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التغطيات اإلذاعية

اللقاءات مع المؤسسات المختلفة:

32

الجانب اإلعالمي

اجتماعات اللجان المختلفة :

للتعداد اإللكتروني 2020

33

الخاتمة
ســخر مشــروع التعــداد اإللكترونــي للســكان والمســاكن والمنشــآت 2020م كل اإلمكانيــات
واإلعالميــة لتغطيــة المشــروع الوطنــي للتعــداد اإللكترونــي 2020م وقــد كان لــكل أداة مــن أدوات
الحملــة اإلعالميــة الــدور البــارز فــي ظهــور التعــداد بالصــورة المرســومة لــه.
وقــد تكاملــت الوســائل المختلفــة فــي تغطيــة جميــع الجوانــب المســتهدفة مــن الحملــة اإلعالميــة
ســواء تلــك الموجهــة للتعريــف بالمشــروع والتســويق لــه ،أو تلــك المتعلقــة بتحديــث البيانــات
المتعلقــة باألفــراد والمؤسســات والتــي اعمدهــا مشــروع التعــداد.
وينبغــي اإلشــادة بالجهــود المبذولــة مــن قبــل مختلــف الجهــات فــي الســلطنة العامــة منهــا والخاصــة
فــي ســعيا الــدؤوب والمتواصــل إلنجــاح مشــروع التعــداد ،والــدور البــارز الــذي قدمتــه فيمــا الجانــب
اإلعالمــي خصوصــا فــي الحملــة الوطنيــة «بياناتــك هويتــك» والتــي كان لهــا الــدور األكبــر فــي تحديــث
مختلــف البيانــات الخاصــة بالتعــداد فــي مختلــف المؤسســات المعنيــة.
وختامــا يمكــن القــول أن الجانــب اإلعالمــي كان لــه األثــر الواضــح فــي نجــاح مشــروع التعــداد وتحقيقــه
لألهــداف المنشــودة.
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سلسلة وثائق التعداد
اإللـكــتـــرونــــي 2020

