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2020ملحة عامة عن إجراء التعدادات في العالم في جولة 

(بدل تعداد قامئ عىل السجالت11)2010جوةل تعدادات 

(دوةل حول العامل138)2020جوةل تعدادات 

%11271:التعداد التقليدي✓

1فرنسا: التعداد املتجدد✓

%4529:  التعداد القامئ عىل السجالت✓
11جسيل اكمل  ▪

14(    معل ميداين اكمل+ جسالت( )1)جسيل خمتلط ▪

6(  مسح ابلعينة+ جسالت ( )2)جسيل خمتلط ▪
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(تابع)2020ملحة عامة عن إجراء التعدادات في العالم في جولة 
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Source: UNSD:  The 2020 round of population and housing censuses: An overview. Statistical Journal of the IAOS 36 (2020) 35–42. 

(بلدا  123) 2020طرق جمع البيانات لتعدادات جولة 
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(تابع)2020ملحة عامة عن إجراء التعدادات في العالم في جولة 

(بلدا  123) التكيف الذي تم إجراؤه على منهجبة إجراء التعداد / التغيير 
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(تابع)2020ملحة عامة عن إجراء التعدادات في العالم في جولة 

(نسبة مئوية)COVID-19الصعوبات الرئيسية في إجراء تعدادات السكان والمساكن بسبب تأثير جائحة 
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ذت: 2020إجراء التعدادات في البلدان العربية في جولة 
ّ
البلدان التي نف

العدنوع السكانعدوطرقالتعدادمنهجية السنة البلد

فعلي (غرافيةجخرائط+الكترونيةتطبيقات+تابليت)الكترونيتعداد 2015 األردن

نظري (يةجغرافخرائط+ةالكترونيتطبيقات+تابليت)الكترونيتعداد

(CAWI)االنترنتباستخدامالذاتيالعد

2017 مصر

فعلي الكترونيتعداد 2017 فلسطين

نظري اإلداريةالسجالتعلىكلّي امرتكزتعداد 2020 البحرين

نظري اإلداريةالسجالتعلىكلّي امرتكزتعداد 2020 َعمان

يفعل-ظرين متعددةطرق 2021 قطر
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البلدان التي في طور  : 2020إجراء التعدادات في البلدان العربية في جولة 
التحضير

العدنوع التعدادمنهجية السنة البلد

نظري سجالت 2021 الكويت

فعلي الكتروني 2023 السودان

نظري الكتروني 2022 العراق

فعلي الكتروني 2022 الجزائر

نظري سجالت 2022 االمارات

فعلي الكتروني 2023 موريتانيا

وفعلينظري الكتروني 2024 المغرب

فعلي الكتروني 2024 تونس

-اليمن-الصومال

-سوريا-ليبيا

اليمن
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حديات التي تواجهها البلدان العربية في التخطيط للتع
ّ
داد  خالل الت

2020جولة 
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جمع البيانات في تعدادات البلدان العربيةق طر تطور 
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المنظمات الدولية تعداداتاالنشطة والمشاريع اإلحصائية المنفذة من 

(2024-2015(2020السكان والمساكن 

(السجالت( )الشركاء)االجتماع األول للفريق العربي اإلقليمي، عمان، : 2015

(الشركاء)ورشة عمل حول الجغرافيا المكانية 

،(استخدام التكنولوجيا في التعدادات والمسوحات)اجتماع فريق دولي : 2016

يجيات استخدام الطرق المتعددة واسترات)االجتماع الثاني للفريق العربي للتعدادات : 2017

(الشركاء االقليمين( )النشر

( العد الذاتي)االجتماع الثالثـ استخدام التكنولوجيا : 2018

، القاهرة(استخدام التكنولوجيا في التعدادات)اجتماع فريق دولي ▪

ورشة عمل إقليمية للبدان التي تواجه صعوبات في اجراء التعدادات، بيروت▪

ورشة عمل إقليمية للتعدادات، عمان: 2019

، مسقطالسجليةورشة عمل لضمان جودة التعدادات ▪

، الرباط(استخدام البيانات)وورشة عمل ( تقييم بيانات التعداد)اجتماع خبراء ▪

شرات ، بيانات التعدادات لمؤ(الجغرافيا المكانية لدعم التعدادات)ورشات افتراضية : 2020

أهداف التنمية المستدامة، تقديرات المناطق الجغرافية الصغيرة
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المنظمات الدولية تعداداتاالنشطة والمشاريع اإلحصائية المنفذة من 

(2024-2015(2020السكان والمساكن 

2021  :
مرتكزة ورشة عمل اقليمية حول استعراض تجربة اجراء التعداد العام للسكان والمساكن ال▪

، 2020على السجالت اإلدارية في سلطنة عمان في العام 

(2021-2022)سلسلة جلسات حول نقل التجربة العمانية ▪

▪2022-2024:

(ن البينيوالتعاوأنواعها بجميعالقدراتعمل إقليمي منسق يهدف الى تكثيف عمليات تنمية )

االمارات، المغرب، السودان، العراق، : (2021-2015)فنيورشات عمل وطنية ومهام دعم 

ليبيا، اليمن، المملكة العربية السعودية، الصومال، قطر، األردن وفلسطين

جميع مواد الورشات والدراسات المنهجية : لالسكوااالكترونيةالصفحة 

قاعدة خبراء التعداد
(https://www.unescwa.org/population-housing-censuses: متوفرة على الرابط التالي)



.مسبقإذنعلىالحصولغيرمنمنهاجزءأيأوالمادةهذهطبعأواستخدامإعادةتجوزال .لإلسكوامحفوظةالطبعحقوقجميع©

التعاون اإلقليمي والدولي ونقل الممارسات الجيدة

(عمان)األجهزة الكفية ( مصرو المغرب)الماسح الضوئي : 2010تعداد 

(وعمانالبحرين)السجليالتعداد ( وفلسطينومصراألردن )وني ركتلالتعداد اال: 2020تعداد 

رنت، الخرائط ، العد الذاتي باستخدام االنت(تابلت)استخدام السجالت اإلدارية، الكمبيوتر اللوحي 

والنشر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات التفاعلية

قدم عديد ( سطيناألردن ومصر وفل)فريق دعم فني إقليمي للتعدادات اإللكترونية التقليدية -▪

من الورشات والخدمات االستشارية

ارية في إقليمي بشأن التحول الى استخدام بيانات السجالت اإلدمقترح انشاء فريق عمل ▪

(االسكوا والشركاءوسكرتاريارئيس وأعضاء )اعمال التعدادات 

: الدعم الفني المقدم من المنظمات مستمر ▪

يالخليجاإلحصائي مركز الواالسكوا، الصندوق، المعهد العربي ▪
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خالصة وتوصيات ذات صلة

لذي تم توص ي  األمم املتحدة بضرورة مواكبة البلدان للتقدم التكنولوجي ا✓
افيةإحرازه ، منذ الجولة السابقة ، بما  فيها مجال نظم املعلومات الجغر

اقع العاملية، واالستفادة في اجراء التعدادات املخت لفة في وأنظمة تحديد املو
.أوقات متقاربة

ت،داالتعداومنها االحصائيةتكييف السجالت اإلدارية لالستخدامات ✓

عداد،للتالترويجفياالجتماعيالتواصلووسائلالتكنولوجيااستخدام✓

دامةاملستالتنميةمؤشراتفيالتعداداتبياناتمناالستفادةتعظيم✓
.الصغيرةاملناطقمستوى علىالظواهر لرصدى أخر مصادرمعوالربط

فيقليميةاإلاملنظماتمعوالتنسيقالجيدةاملمارساتونقلالتعاون استمرار ✓
.للتعداداتالفنيالدعمخدماتطلب



مصادر ذات صلة-التوصيات الدولية 



(2030-1980) عربية في بلدان السكانية تعداداتال

                                                    

Algeria    1987 1998 2008  (2022) 

Bahrain    1981 1991  2001 2010 2020 

Egypt    1986 1996 2006 2017 (2027) 

Iraq     1987 1997 ( …(   (2022) 

Jordan    -  1994 2004 2015 (2025) 

Kuwait  1985 1995 2005 2011 (2022) 

Lebanon (1932)     2018مسح بعينة كبيرة   

Libya     1984 1995 2006 (?)   

Mauritania    1988 
 

2000 2013 (2023) 

Morocco    1982 1994 2004 2014 (2024) 

Oman   -  1993 2003 2010 2020 

Palestine  -  1997 2007 2017 (2027) 

Qatar   1986 1997 2004 2010 2021 

Saudi Arabia   -  1992 2004 2010 (2022) 

Sudan   1983 1993 2008 
 

(2023) 



شكرا  


