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 مقدمة 

 

خطة التنمية المستدامة  بما في ذلك    التنموي،تخطيط  لتوفر تعدادات السكان والمساكن معلومات أساسية ل

  وخصائصهموالمكاني  الجغرافي  حجم السكان ونموهم وتوزعهم وموقعهم    عن تتضمن بيانات  حيث  ،  2030لعام  

مصنّفة  واإلسكان،  مختلف المجاالت اإلحصائية المتصلة بالسكان    عن بيانات  عدادات  تالوفر  تكما    . المختلفة وغيرها 

مثل  واالجتماعية  ومختلف الخصائص السكانية    واألقليات السكانية    والتجمعات المناطق الجغرافية الصغيرة  حسب  

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

 .  خالل عشر سنوات  األقلعلى واحدا   سكانيا    ا  البلدان تعداد 

 

، نظمت اإلسكوا بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لصندوق  2020تعدادات السكان والمساكن    ة جول  إطار في  

والمركز  والمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية،  وشعبة اإلحصاء باألمم المتحدة،  األمم المتحدة للسكان،  

لسلة من االجتماعات وورش  واألجهزة اإلحصائية العربية ساإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  

التعدادات السكانية بما فيها الطرق المتعددة المصادر والنهج  جراء  إالعمل بشأن المنهجيات والطرق المستخدمة في  

بما في ذلك استخدام الجغرافية المكانية  القائم على السجالت اإلدارية، هذا باإلضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة  

ا التعدادات ومنهجيات    لتعداد،في جميع مراحل  ببيانات  والتواصل  المكتسبة ونشر واستخدام  الخبرات  من    ونقل 

بديلة في    منهجيات   قتراحوا،  البلدان التي تخطط إلجراء تعدادات السكان والمساكنلى  إ  البلدان التي أجرت تعدادات 

البلدان التي يتعثر فيها إجراء التعدادات. هذا وقد نشرت اإلسكوا دراسات منهجية توفرت من مخرجات االجتماعات 

البيانات   اإلدارية، ونشر  والسجالت  المتعددة،  المصادر  باستخدام  التعدادات  الذكر حول منهجيات إجراء  السالفة 

المعلومات من خالل صفحة  تاحت  أو  ات التعداد باستخدام العد الذاتيباستخدام األساليب المستجدة، وطرق جمع بيان

   1لإلسكوا.  ة خاصة بالتعدادات على الصفحة اإللكترونيلكترونية إ

 

كل من األردن وإمارتي الشارقة وعجمان  جرت  أعلى الصعيد العربي، خالل السنوات الخمس الماضية،  

صر العربية، ودولة فلسطين تعدادا ناجحا  باستخدام التكنولوجيا  في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وجمهورية م

والكويت ودولة االمارات العربية المتحدة   والعراقالحديثة، في حين تشهد دوال أخرى مثل والسودان والجزائر  

نشاطا مكثّفا في عمليات التخطيط والتحضير للتعداد    الملكة المغربية وتونس وموريتانيا و   المملكة العربية السعودية و

القادم، بينما يظل تنفيذ التعدادات في بلدان أخرى مثل اليمن وليبيا والصومال ولبنان وسوريا رهنا  بتوفر الظروف  

باستخدام    ت تعدادا  ومملكة البحرين  عمان ، أجرت سلطنة  19-األمنية والسياسية. بالرغم من تفشي جائحة كوفيد 

أول تجربة شاملة لتعداد متكامل يرتكز على بيانات السجالت   2020عمان  تعداد  عد يو  ،انات السجالت اإلداريةبي

يرتكز جزئيا على السجالت وجزئيا على المنهجية    2010اإلدارية علما بأن مملكة البحرين أجرت تعدادا في جولة  

  بينما،  2021في حين أنجزت دولة قطر تعدادا باستخدام المنهجيات المختلطة في عام    لوجه(،   -التقليدية )وجها

 . 19-القادمة مع استمرار تفشي جائحة كوفيد  لألعوام جلت بلدان أخرى تعداداتها  أ

 

 
 

1 https://www.unescwa.org/population-housing-censuses 

https://www.unescwa.org/population-housing-censuses
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،  جراءهاإأو التي يتعذر    طور التخطيط   في جراء التعدادات التي  إراجعة التقدم المحرز وسبل تحفيز  لمو

المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة بالتعاون مع  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(،    تنظم

اإلللسكان،   العربيةوالمركز  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  والبحوث و  ، حصائي  للتدريب  العربي  المعهد 

جولة تعدادات السكان والمساكن  في  رصد التقدم المحرز وسبل المضي قدما ورشة عمل إقليمية بشأن ، اإلحصائية

 . 2021أيلول /سبتمبر  30لى إ 28 خالل الفترة من  2020

 

 

 األهداف  –ألف 

 

 التالي: تحقيق إلى  الورشة هدف ت
 

المحرز   ▪ التقدم  حالة  على  والوقوف  تعدادات  من  إنجازه  تم  ما  للتعدادات،  في  مراجعة  وكذلك التخطيط 

 ؛ همية التعاون اإلقليميأ التجارب اإلقليمية و

ليات التنفيذ وتوفير الدعم المادي  آفي بعض البلدان وبحث    2020تعدادات جولة  جراء  إمناقشة معوقات   ▪

 ؛)إن أمكن( من المانحين 

 . 19-كوفيد  جائحة ظل في  2020تعدادات جولة جراء إبحث سبل اإلسراع في  ▪

 

 المخرجات المتوقعة: 
 

 ؛ هاوإجرائ التخطيط للتعدادات في مجال )التحديات والفرص( من التجارب اإلقليمية   االستفادة -

جولة  إتحفيز   - تعدادات  التخطيطي  فالتي    2020جراء  كوفيد   ،طور  جائحة  ظل  على  رتكاز  واال  ،19-في 

التكنولوجيا ونظم المعلومات  استخدام  و  ،اإلداريةالسجالت  ، مثل  لجمع البيانات   المصادر المتعددةومنهجيات  ال

 الجغرافية؛

 وأزمات.   التعدادات في البلدان التي تعاني من صعوبات جراء  إمن أجل    التمويل وبديلة  ال ليات  اآلخطة عمل إليجاد   -

 

 

 المشاركون  – باء 

 

الجغرافية  والمساكن    السكان   ات تعداد   وهم مدير   الورشةالمشاركون في   المعلومات  نظم  وتقنية  وخبراء 

  عن   ن ورشة العمل ممثلوفي  شارك  . كما سيون ودوليونوخبراء إقليمي  ،اإلحصائية الوطنيةمن األجهزة  المعلومات  

للسكان المتحدة  األمم  اإلو  صندوق  مجلس  المركز  لدول  العربيةحصائي  الخليج  لدول  العربي    التعاون  والمعهد 

 .  للتدريب والبحوث اإلحصائية
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 للورشة الموضوعات الرئيسية  –جيم 

 

 : ة التاليالموضوعات  حول  الورشة  تمحورت

 

 ؛التعاون اإلقليميومراجعة ما تم إنجازه: التحديات والفرص  ▪

في طور   ▪ والتي  أنجزت  التي  البلدان  تجارب  التحديات  استعراض  أهم  على  والوقوف  والتنفيذ  التخطيط 

 والفرص،

o  ؛لتعداد السجليالى إاالنتقال من التعداد التقليدي تحديات 

o  ؛في التعدادات  وتقنية المعلومات  استخدام التكنولوجيا ودور الجغرافيا المكانية  تحديات 

 ؛ بديلةال ليات اآلالتعدادات في البلدان التي تعاني من صعوبات: جراء إ ▪

   . التعاون اإلقليمي والدوليتحفيز و وبناء القدرات الفنية الخاصة بها   الخطط المستقبلية ▪

 

 

 الوثائق  –دال 

 

   ؛الخبراء تقارير −

   . عروض البلدان −

workshop-https://www.unescwa.org/events/regional-2020- التالي: الورشة وسوف يتم نشر الوثائق على موقع 

way-and-progress-monitoring-census-housing-and-population-round 

 

 

 

 اللغة المستخدمة  – هاء 

 

   .العربية  ة باللغ  الورشةعقد تس

 

 الورشة زمان ومكان انعقاد  – واو 

 

انتشار جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد  الحالية بسبب  السفر  لقيود  عبر منصة    الورشة عقد  ت(، س19-نظرا  
 . 2021أيلول/سبتمبر  30لى إ 28من تفاعلية من خالل الشبكة اإللكترونية خالل الفترة 

 

 

https://www.unescwa.org/events/regional-workshop-2020-round-population-and-housing-census-monitoring-progress-and-way
https://www.unescwa.org/events/regional-workshop-2020-round-population-and-housing-census-monitoring-progress-and-way
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 االتصال بـ يرجى  حول االجتماعلمزيد من المعلومات  – زال 

 
 لألمور الفنية والتقنية 

 
       إسماعيل لبّد السيد 

 إحصائي  /ديموغرافي  
      منسق برنامج التعدادات والسجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية 

 مجموعة اإلحصاء، مجتمع المعلومات والتكنولوجيا 
   اإلسكوا
 358 978 1 961 +هاتف: 
 lubbad@un.org: اإللكتروني البريد 

 
 

 لألمور اإلدارية واللوجستية 
 

 السيدة زينة سنو 
       مساعد إحصائي  

 مجموعة اإلحصاء، مجتمع المعلومات والتكنولوجيا 
 اإلسكوا 
       +357 978 1 961هاتف: 

 sinnoz@un.org:  البريد اإللكتروني 
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