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 التخطيطورشة عمل إقليمية حول استخدام بيانات التعداد ألغراض 
 في البلدان العربية للتنمية والبحث العلمي

 9112 كتوبرتشرين األول/أ 3-1 ،الرباط، المملكة المغربية
 

 مذكرة توضيحية

 

 مقدمة:

 

دامة خطة التنمية المستبما في ذلك  التنموي،تخطيط لتوفر تعدادات السكان والمساكن معلومات أساسية ل

 وخصائصهموالمكاني الجغرافي حجم السكان ونموهم وتوزعهم وموقعهم  عنتتضمن بيانات حيث ، 0202لعام 

مصنّفة ان، واإلسكمختلف المجاالت اإلحصائية المتصلة بالسكان  عنبيانات عدادات تالوفر تكما  .المختلفة وغيرها

مثل اعية واالجتمومختلف الخصائص السكانية  واألقلياتالسكانية  والتجمعاتالمناطق الجغرافية الصغيرة حسب 

العقود األخيرة، أجرت غالبية  وخالل واألشخاص ذوي اإلعاقات.الجنس والعمر والتعليم والهجرة والقوى العاملة 

 األقل. على واحدا  سكانيا   ا  البلدان تعداد

 

بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لصندوق ، نظمت اإلسكوا 0202تعدادات السكان والمساكن  دورةإطار  وفي

واألجهزة اإلحصائية العربية سلسلة من  اإلحصائية،والمعهد العربي للتدريب والبحوث  للسكان،األمم المتحدة 

 المتعددةالطرق  بما فيهاالمنهجيات المستخدمة في اجراء التعدادات السكانية  بشأن وورش العملاالجتماعات 

ميع جاستخدام التكنولوجيا الحديثة في  هذا باإلضافة إلى اإلدارية،على السجالت تكزة المر المنهجيةالمصادر و

رق ط تعدادات السكان والمساكن وابتكارالمكتسبة الى البلدان التي تخطط إلجراء ونقل الخبرات التعداد، مراحل 

ن ممنهجية توفرت دراسات  أربعنشرت اإلسكوا هذا وقد  جراء التعدادات.إبديلة في البلدان التي يتعثر فيها 

 والسجالت المصادر المتعددةجراء التعدادات باستخدام إحول منهجيات مخرجات االجتماعات السالفة الذكر 

  1.وطرق جمع بيانات التعداد باستخدام العد الذاتي، ونشر البيانات باستخدام األساليب المستجدةاإلدارية، 

 

الشارقة وعجمان في دولة اإلمارات العربية  يمن األردن وإمارت كل في المنطقة العربية، أجرتومؤخرا  

 أخرى تشهد دوال في حينتعدادا ناجحا  باستخدام التكنولوجيا، ودولة فلسطين ، وجمهورية مصر العربية، المتحدة

، علما  بأن ممكثّفا في عمليات التخطيط والتحضير للتعداد القاد نشاطا وسوريا، والعراق، والجزائر، مثل السودان

 جولة السجالت اإلدارية في فيها االستفادة من بيانات يتم اتبلدان مجلس التعاون الخليجي تخطط لتنفيذ تعداد

لظروف توفر اببينما يظل تنفيذ التعدادات في بلدان أخرى مثل اليمن وليبيا والصومال ولبنان رهنا  ، 0202 اتتعداد

  األمنية والسياسية.

 

باستخدام أساليب  ،واتاحتها للمستخدمين هانشروالبيانات  بتحليل التعدادات،تقوم البلدان التي أجرت و

 علما  بأن ي،العلموالبحث  إتاحة البيانات الفردية لالستخدام العامبتقوم كذلك و الجغرافية،نظم المعلومات و مستجدة

                                                           
 يمكن االطالع على الدراسات المذكورة على صفحة تعدادات السكان والمساكن الخاصة باإلسكوا: 1

 https://www.unescwa.org/sub-site/arab-population-housing-censuses 
  

https://www.unescwa.org/sub-site/arab-population-housing-censuses
https://www.unescwa.org/sub-site/arab-population-housing-censuses
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يم، التعلكوالخطط القطاعية  العامة،الخطط السياسات وصياغة في مجاالت عدة مثل تستخدم بيانات التعدادات 

ز تجهيفي  اإلعاقات والسيماذوي واألشخاص الشباب، وكبار السن، وقضايا  ،التشغيلواإلسكان، والصحة، و

 عنعلمية  راساتدبأبحاث و ماالتعدادات في القيكما تستخدم  .البلدية والرئاسيةاالنتخابات  الناخبين في التسج

الزواج والطالق والشيخوخة و، وظروف السكن، مثل تركيب االسرة قضايا االجتماعية واالقتصادية عدد من ال

لعالمي وفي ظل التوجه ا .مستوى المنطقة الجغرافية الصغيرةعلى واللجوء على مستوى البلد أو  والهجرةوالشباب 

االستفادة من البيانات التي توفرها التعدادات  يمن الضرور ه، فان0202وتنفيذ خطة التنمية المستدامة  العتماد

 .التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدةو نتاج مؤشرات التنمية المستدامة ذات الصلةبغية إ

 

اعات مع توصيات االجتم ا  واستكماال  للجهود اإلقليمية المبذولة في مجال تعدادات السكان والمساكن، وتجاوب

كوا(، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلس تنظم ادات السكان والمساكن لبلدان اإلسكوا،لفريق تعد السابقة

، مندوبية السامية للتخطيط في المملكة المغربيةالمكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان، والبالتعاون مع 

، في مدينة في البلدان العربية التخطيط والبحث العلميورشة عمل إقليمية حول استخدام بيانات التعداد ألغراض 

 .0212 كتوبرتشرين األول/أ 0 الى 1خالل الفترة من  رباطال

 

في هذا السياق، تقوم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، والمكتب اإلقليمي لصندوق 

تاج وفي ان ستخدام بيانات التعداد في البحث العلميعداد أوراق بحثية ودراسات حول اإاألمم المتحدة للسكان ب

الحظات واالستفادة من ممناقشتها ل، صلة على مستوى التجمعات الصغيرةالتنمية مستدامة ذات المؤشرات 

من وجهتي نظر منتجي البيانات )األجهزة اإلحصائية( ومستخدميها من بغية تطويرها وذلك المشاركين في الورشة 

ذات الصلة أو من مجتمع الباحثين العلميين بهدف تعظيم االستفادة من بيانات التعداد واألجهزة الحكومية الوزارات 

 وتعزيز التعاون بين منتجي البيانات ومستخدميها.

 
  

 األهداف -ألف 

 

 التالي:تحقيق إلى ورشة العمل اإلقليمية هدف ت

 

  ؛واستخداماتها في التخطيط للتنميةاستعراض الطرق المتعددة لنشر بيانات التعدادات 

  ؛التعداد بين منتجي ومستخدمي البياناتإلقاء الضوء على أهمية التواصل ببيانات 

  ؛0202والمساكن في توفير مؤشرات أجندة التنمية المستدامة  تعدادات السكاندور إلقاء الضوء على 

  البحث والتخطيط.كيفية استخدام بيانات التعدادات الفردية المعالجة في عمليات 

 

 المخرجات المتوقعة:

 

السكان  مخرجات تعداداتوإتاحة واستخدام نشر تحقيق فهم مشترك وأفضل لعملية اعتماد تكنولوجيات جديدة في  -

 ؛وأهمية االستخدام الفعال لهذه التكنولوجيات في تحقيق أقصى قدر من الفوائد من هذا االستثماروالمساكن، 

  ؛ببيانات ومخرجات تعدادات السكان والمساكن، والعمل على إعداد استراتيجيات لذلكالوعي بأهمية التواصل  -
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أهمية استخدام بيانات التعدادات في مجال التخطيط  بشأنمنتجي ومستخدمي البيانات بين نظر التقريب وجهات  -

 التجمعات وتوفير جزء من مؤشرات التنمية المستدامة ذات الصلة على مستوى العلمي،والبحث التنموي 

 .الصغيرة

 

 المشاركون –باء 

 

اإلحصائية الوطنية التي والمساكن من األجهزة  السكان اتتعداد والمشاركون في ورشة العمل هم مدير

، والهجرة ،الصحةوالتعليم، و ،وخبراء من الحكومات ذات الصلة في مجاالت التخطيط ، أجرت تعدادات حديثا

من  وخبراء صندوق األمم المتحدة للسكان عن نسيحضر ورشة العمل ممثلو . كماالبحث العلمي في مجالوخبراء 

 دولية وإقليمية أخرى.  منظماتوخبراء من  )هابيتات(للمستوطنات البشرية األمم المتحدة  منظمة

 
 

 الموضوعات الرئيسية لورشة العمل –جيم 

 

 :وهي كالتالي التعداداتذات الصلة بنشر واستخدام بيانات تتكون ورشة العمل من الموضوعات 

 

 ؛مع المستخدمين بها التعدادات والتواصلنشر بيانات   -

 استخدام بيانات التعداد في السياسات والتخطيط والخطط القطاعية؛ -

 ؛التعليمو، االسرةواستخدام بيانات التعدادات في البحث العلمي: االسقاطات، الهجرة واللجوء،  -

 ؛اإلسكاناستخدام بيانات التعدادات في خطط  -

 استخالص بيانات الهجرة من -مثال  - الصلةتاحة بيانات التعداد لالستخدام العام واجراء االبحاث العلمية ذات إ -

 ؛البيانات الفردية المعالجة المنشورة

مساهمة بيانات تعدادات السكان والمساكن في توفير بيانات لحساب مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى  -

  في عرضها.غيرة واستخدام نظم المعلومات الجغرافية التجمعات الص

 

 

 الوثائق –دال 

 

نسخة أولية من الدراسات حول استخدام بيانات التعدادات في انتاج مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى 
 عروض الدول.والخبراء تقارير  ،التجمعات الصغيرة

 

 

 اللغة المستخدمة –هاء 

 

 متوفرة. واالنجليزية والترجمة العربية اللغتينفي الورشة تستخدم 
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 االجتماعزمان ومكان انعقاد  –واو 

 

 ،في فندق جولدن توليب فرح الرباط في 0212 كتوبرتشرين األول/أ 0الى  1الفترة من  ستعقد ورشة العمل خالل
 . المملكة المغربية

 

 

 اإلدارية ترتيباتال –زال  

 

ة المملكة المغربيحصول على تأشيرة الدخول إلى الالزم لل إجراءضرورة المشاركين و يطلب من الخبراء

 وذلك لمن يحتاج إليها وفقا  للقوانين المعمول بها في المملكة المغربية. 

 

 ألمورا ولمزيد من المعلومات حول ،اتخاذ الترتيبات اإلدارية واللوجستية ذات الصلةب تقوم االسكواسوف و
  . sinnoz@un.orgعلى البريد اإللكتروني السيدة زينة سنّو باالتصال  يمكنواإلدارية اللوجستية 

 

 

 االتصال بـيرجى  حول االجتماعلمزيد من المعلومات  –حاء 
 
 

 مروان خواجة السيد
 رئيس قسم اإلحصاءات السكانية واالجتماعية

 شعبة اإلحصاء 
 االسكوا
 365 978 1 961+هاتف: 
 +261 1 211112فاكس: 

 khawaja@un.orgالبريد االلكتروني: 
 
 

 دلبّ  إسماعيلالسيد 
 حصائيإ/ غرافي وديم

 شعبة اإلحصاء 
 اإلسكوا
 358 978 1 961 +هاتف: 
 510 981 1 961 +فاكس: 

 120876 3 961 +هاتف محمول: 
 lubbad@un.orgالبريد االلكتروني: 
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