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اللجنة االقتصادية واالجتماعية  عقدت  التعاون اإلقليمي ونقل الممارسات والتجارب الجيدة،    إطار في  
سلسلة جلسات  الجلسة الثانية من    جهاز التخطيط واالحصاء في دولة قطربالتعاون مع    لغربي آسيا (اإلسكوا) 

في مجال االنتقال من إجراء تعدادات السكان والمساكن بالطرق التقليدية إلى  لعرض ومناقشة تجربة دولة قطر 
آذار/مارس    28وذلك يوم االثنين الواقع في    ،والمنهجيات المختلطة  التعدادات المرتكزة على السجالت اإلدارية

2022 .  
  

االجتماع   في  وخبير    55شارك  الوطنية  ممثلين  ومشارك  اإلحصائية  بعمليات  من االجهزة  المعنيين 
  . وخبراء اقليمين  ةمن منظمات إقليمية ودولي ممثلين ، باإلضافة إلى والسجالت  ت التعددا

    
في   منسق برنامج التعدادات والسجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية  ،إسماعيل لبد أفتتح الورشة السيد 

مستهال بشكر ممثلي الجهاز االحصائي في دولة قطر  باإلسكوا    اإلحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجياإدارة  
من التعداد التقليدي الى التعداد المرتكز على السجالت  بالنسبة لالنتقال  تجربتهم    ونقل  مشاركة   ودهم في على  

محتوى  قدم السيد لبّد لمحة حول كما  المختلطة المرتكزة على استخدام التكنولوجيا الحديثة  ت والتعدادا اإلدارية
تتمحور حول    ونقاش مواضيع  خالل    دولة قطر   جراء تعداد الالتخطيط والتحضير الجلسة األولى والتي كانت 

  وتركزت الورشة حول عرض متكامل من فريق التعدادات في دولة قطر حول .  2020جولة  
، واختتمت الورشة بالردود حول اسئلة  دولة قطرفي    2020لتعداد  مراحل تنفيذ التعداد وضبط وضمان الجودة ل 

  المشاركين من األجهزة االحصائية 
  
عبًر المشاركون عن التقدير واالمتنان للجهود المبذولة من قبل المنظمين للورشة وأهميتها  وفي نهاية الورشة،   

، ونجاح التجربة  دولة قطركما أشاد المشاركون العمل العظيم والكبير الذي قامت به    من حيث التوقيت والمحتوى 
    .على الجهود الوطنية التي اعتمدت  

  
 
  
  
  
  
  
  
  



                        
 
  

    :االجتماع إلى المالحظات والتوصيات التالية وفي إطار المناقشات خالل الورشة، خلص
  
المشاركون على   - ل أطلع  التفصيلية  حيث  تجربة  الخطوات  من  الجودة دولة قطر  في مجال    التنفيذ وضبط 

  االنتقال من إجراء تعدادات السكان والمساكن بالطرق التقليدية إلى التعدادات المرتكزة على السجالت اإلدارية 
 ؛مع اإلشارة الى التحديات والحلول 19والطرق المتعددة األخرى في ظل جائحة كوفيد 

  

  2020وضبط الجودة خالل تعداد  المبذولة من أجل توفير  الجهود    دولة قطر استعرض مقدمو العروض من   -
ووضع  النزول الي الميدان وتحضير قواعد البيانات    هامن  2019لدولة قطر من خالل عدة مراحل بدأت منذ  

 ؛للتأكد من المطابقة مع بيانات السجالت اإلدارية من خالل مقارنتها بيانات التعداد تقييم ورقم موّحد  
 

الى ان احدى اإليجابيات كانت تكمن بالنوعية الجيدة للسجالت اإلدارية الموجودة    مقدمو العروض كما أشار   -
ألساسية حول الخصائص الديمغرافية والعمالة دقيقة  في الدوائر الحكومية، وخاصة وزارة الداخلية، وان بياناتها ا 

  وشاملة، مما جعل  الحاجة الى إجراء العد البَعدي غير ضروري؛ 
 
 ؛ تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة المعنيينأهمية على   مقدمو العروض  ركز -

  

استخدام   - على ضرورة  وشددوا  مواجهتها  تم  التي  التحديات  بعض  الى  تطرقوا  الموحدة    المفاهيم وكذلك 
 ؛ دوليةالوالتعاريف والتصانيف اإلحصائية 

 

دولة قطر ان عدد الباحثين في هذا التعداد كان اقل بكثير من التعدادات السابقة    أشار مقدمو العروض  من   -
% من االستمارات تم  46حوالي هناك  19وبسبب جائحة كوفيد ى استيفاء اإلستمارة مباشرةً  باإلضافة الو  ه الن

 ذاتياً؛ استيفاءها 
 

العروض على   - مقدمو  ال  شدد  االتصال  أهمية وضرورة عمل  احدى مهامها  مركز  ومن  التعدادات  في 
   ؛البيانات دقة االتصال باألسر للتأكد من 

 

باإلضافة الى  (مثل العّد البعدي)  القيام بتقييم للتعداد وبياناته ونتائجه بعد االنتهاء    ناقش المشاركون موضوع  -
من  (تعداد سابق)  قيام المقارنة بين بياناته وبيانات المسوحات او بيانات السجالت او بيانات من مصادر أخرى  

 ؛اجل عدة أسباب منها الوصول الى االسقاطات السكانية 
 
استخدام المفاهيم  مثل  (الفنية    بالتحديد التحديات لتحديات العديدة التي ترافق العّد الذاتي و الى ا  نوه المشاركون -

جودة  ؤثّر على  ت قد  والتي  ،  لفترة ما بعد العد الذاتي) انتداب العّدادين  مثل  (  والمالية واللوجستيةوفهم األسئلة)  
   ؛البيانات وكيفية تقييمها

 
 

دقة البيانات  ممثل االسكوا، وبناء على طلب المشاركين، بالتطرق في الجلسة القادمة الى موضوع تقييم  وعد   -
 ؛ استنادا الى توصيات األمم المتحدة واسقاطها على المستوى الوطنيوالمقارنة 



                        
 
 

سلسلة جلسات  ارسال مالحظاتهم واسئلتهم الى االسكوا ليتم عقد  طالب المنظمون من المشاركين  وأخيرا،   -
    . لإلجابة على األسئلة حسب المواضيع المطلوبة 



                        
 

  
  1ملحق رقم 

 جدول االعمال المؤقت 
 

  
  (توقيت بيروت)  2022 آذار/مارس  28االثنين  

  
  الوقت   الموضوع 

  10:10  - 10:00  التسجيل واختبار المنصة االفتراضية  

 االفتتاح    
 األهداف وسير الجلسة 

10:10 -  10:20  

  : مع ضبط الجودة  التعدادمراحل تنفيذ 
  المرحلة االولى  .1

  انشاء سجل السكان اإلحصائي (مصادر ادارية)  -
  االعمال المكتبية لتجهيز اطر التعداد وملفات العنونة  -
االعمال الميدانية لتدقيق وتحديث اطر التعداد وملفات   -

  العنونة 
الية تحديث اطر التعداد وملفات العنونة من السجالت   -

  االدارية 
  المرحلة الثانية (مرحلة العد الرئيسية)  .2

  لمحة عن استمارة التعداد -
  عمليات اختيار العاملين والتدريب  -
 وسائل وطرق جمع البيانات المستخدمة في التعداد  -

 مكونات انظمة التعداد (النظام اإلحصائي للتعداد)  .3
  مخطط مكونات انظمة التعداد -
  نظام غرفة العمليات   -
  الميداني نظام العمل  -
  نظام االستيفاء الذاتي  -
  منصة التقارير  -

 االعمال اللوجستية لدعم التعداد  .4

10:20 -  11:20  

 نقاش 
 وتوصيات خالصة 

11:20 - 11:45  

 
 
   



                        
 

 
  

  2ملحق رقم 
  الئحة المشاركين 

  



                        
 

 
 

 


