
                                       

 

 

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ندوات حوارية بشأن االنتقال من إجراء تعدادات السكان والمساكن  
  المرتكزة على السجالت اإلدارية  بالطرق التقليدية إلى التعدادات 
2021-2022  
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 مذكرة توضيحية 
    
  

توفر تعدادات السكان والمساكن معلومات أساسية للتخطيط التنموي، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة  
، حيث تتضمن بيانات عن حجم السكان ونموهم وتوزعهم وموقعهم الجغرافي والمكاني وخصائصهم  2030لعام  

المجاالت اإلحصائية  بيانات عن مختلف  التعدادات  بالسكان واإلسكان،    المختلفة وغيرها، كما توفر  المتصلة 
السكانية   الخصائص  ومختلف  واألقليات  السكانية  والتجمعات  الصغيرة  الجغرافية  المناطق  حسب  مصنّفة 
واالجتماعية مثل الجنس والعمر والتعليم والهجرة والقوى العاملة واألشخاص ذوي اإلعاقات. وخالل العقود  

  اً واحداً على األقل.  األخيرة، أجرت غالبية البلدان تعداداً سكاني
  

، نظمت اإلسكوا بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لصندوق  2020تعدادات السكان والمساكن    جولةفي إطار
والمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، واألجهزة  وشعبة اإلحصاء باألمم المتحدة،  األمم المتحدة للسكان،  

اجراء   في  المستخدمة  والطرق  المنهجيات  بشأن  العمل  وورش  االجتماعات  من  سلسلة  العربية  اإلحصائية 
التعدادات السكانية بما فيها الطرق المتعددة المصادر والنهج القائم على السجالت اإلدارية، هذا باإلضافة إلى  

ونشر واستخدام    في جميع مراحل التعداد،بما في ذلك استخدام الجغرافية المكانية  كنولوجيا الحديثة  استخدام الت
الى البلدان    من البلدان التي أجرت تعدادات   ونقل الخبرات المكتسبة  والتواصل ببيانات التعدادات ومنهجيات  

والمساكن السكان  تعدادات  إلجراء  تخطط  إجراء  بديلة    منهجيات   قتراحوا،  التي  فيها  يتعثر  التي  البلدان  في 
حول   الذكر  السالفة  االجتماعات  مخرجات  من  توفرت  منهجية  دراسات  اإلسكوا  نشرت  وقد  هذا  التعدادات. 
منهجيات إجراء التعدادات باستخدام المصادر المتعددة، والسجالت اإلدارية، ونشر البيانات باستخدام األساليب  

    1داد باستخدام العد الذاتي. المستجدة، وطرق جمع بيانات التع
  

الشارقة   وإمارتي  األردن  من  كل  اجرت   الماضية،  الخمس  السنوات  خالل  العربي،  الصعيد  على 
وعجمان في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين تعدادا ناجحاً باستخدام  

والعراق والكويت ودولة االمارات  ل والسودان، والجزائر  التكنولوجيا الحديثة، في حين تشهد دوال أخرى مث
نشاطا مكثّفا في عمليات التخطيط والتحضير للتعداد القادم،     العربية المتحدة والملكة المغربية وتونس وموريتانيا

بينما يظل تنفيذ التعدادات في بلدان أخرى مثل اليمن وليبيا والصومال ولبنان وسوريا رهناً بتوفر الظروف  
باستخدام    ت تعدادا  ومملكة البحرين عمان ، أجرت سلطنة  19األمنية والسياسية. بالرغم من تفشي جائحة كوفيد  

أول تجربة شاملة لتعداد متكامل يرتكز على بيانات السجالت    2020تعداد عمان  عد  ي و   ، انات السجالت اإلداريةبي
تعدادا في جولة   البحرين أجرت  بأن مملكة  يرتكز جزئيا على السجالت وجزئيا على    2010اإلدارية علما 

التقليدية (وجها باس  لوجه)،   - المنهجية  تعدادا  دولة قطر  أنجزت  عام  في حين  في  المختلطة  المنهجيات  تخدام 
  . 19القادمة مع استمرار تفشي جائحة كوفيد  لألعواماجلت بلدان أخرى تعداداتها  ، بينما2021

  
 

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

 https://www.unescwa.org/sub-site/arab-population-housing-censuses 
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بالتعاون مع المركز الوطني لإلحصاء    اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)عقدت  
عمان   سلطنة  في  التعداد والمعلومات  اجراء  في  عمان  سلطنة  تجربة  استعراض  بهدف  إقليمية  عمل  ورشة 

المرتكز عل بشأن ،  2021مارس  اذار/  11السجالت في    ى السكاني  إقليمية    كما نظمت االسكوا ورشة عمل 
إلى    28خالل الفترة من    2020جولة تعدادات السكان والمساكن  في    رصد التقدم المحرز وسبل المضي قدما

بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان، والمركز اإلحصائي    2021أيلول /سبتمبر    30
  حوث اإلحصائية. لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمعهد العربي للتدريب والب 

  
نهاية   العمل اإلقليمية،  وفي  المتبعة وشروط  ورشة  المنهجية  بعقد ندوات معمقة حول  البلدان  طالبت 

  واستجابة .  وشرح مفصل لكل مرحلة من مراحل التعداد التسجيلي  االنتقال من النهج التقليدي الى النهج السجلي
بالتعاون مع المركز الوطني لإلحصاء    ،االسكوا  تنظم   ،وللتوصيات التي خلصت اليها ورشة العمل  لطلب البلدان

الستعراض ونقاش تجربة سلطنة    )عبر االنترنت افتراضية ( جلسات    3من  سلسلة    ،والمعلومات في سلطنة عمان 
العام للسكان والمساكن المرتكزة على السجالت اإلدا التعداد    خالل الفترة تشرين رية  عمان في مجال اجراء 

تشرين    17وسوف تكون الجلسة األولى من هذه الحوارات في    .2022اذار/مارس    –   2021نوفمبر  /الثاني 
  على ان تحدد الحقا مواعيد الجلسات األخرى.   2021الثاني/نوفمبر 

  
 
 

 ألف.  األهداف 
التعداد العام للسكان والمساكن المرتكزة على  تجربة اجراء  كافة مراحل  استعراض ومناقشة    إلى  الجلسات تهدف  

  . مع اإلشارة الى التحديات والحلول السجالت اإلدارية في سلطنة عمان 
  

  
  باء. المشاركون 

ورشة عمل إقليمية الستعراض تجربة سلطنة عمان في اجراء التعداد السكاني المرتكز  المشاركون في   -
 ،  2021اذار/مارس  11السجالت في  ىعل

جولة تعدادات في    رصد التقدم المحرز وسبل المضي قدما  ورشة عمل إقليمية بشأن المشاركون في   -
 2021أيلول /سبتمبر   30إلى  28خالل الفترة من  2020السكان والمساكن 

اءات الحيوية،  والسجل المدني واإلحصخبراء من االجهزة اإلحصائية الوطنية مسؤولين عن التعداد   -
  ذات صلة.  وخبراء   باإلضافة إلى شركاء وطنيين آخرين 

  
 

  جيم. الموضوعات الرئيسية لورشة العمل 
  المواضيع التالية:  وتتناول   : جلسة كل شهرجلسات  3ة موزعة على الورش

 القانوني : السجالت اإلدارية والتصانيف المستخدمة لدى مصادر البيانات، واإلطار  الجلسة األولى
  : منظومة بيانات السجالت الوطنية  الجلسة الثانية 
  : بوابة بيانات التعداد والنشر  الجلسة الثالثة
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  دال. الوثائق 

 
   تقارير الخبراء؛ 
 عروض البلدان  ) (if applicable  . 

 list-www.unescwa.org/events/eventsوسوف يتم نشر الوثائق على موقع االجتماع التالي: 
 
 

  هاء. اللغة 
 العربية   باللغةستعقد ورشة العمل 

 
  

  واو. مكان وزمان ورشة العمل 
)، سيتم عقد ورشة العمل  COVID19انتشار جائحة الفيروس التاجي الجديد (نظراً لقيود السفر الحالية بسبب 

اإللكترونية   الشبكة  خالل  من  تفاعلية  منصة  تشرين  عبر  الفترة  اذار/مارس    –  2021نوفمبر/الثاني   خالل 
2022 .  

الحقا مواعيد  على ان تحدد    2021تشرين الثاني/نوفمبر    17وسوف تكون الجلسة األولى من هذه الحوارات في  
 الجلسات األخرى 

 
 
 
 

  زال. لمزيد من المعلومات حول االجتماع يرجى االتصال بـ : 
  
  

  لألمور الفنية والتقنية 
              السيد إسماعيل لبّد 

            منسق برنامج التعدادات والسجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية 
            358 978 1 961 +هاتف: 

  lubbad@un.org البريد االلكتروني:
  
 

  لألمور اإلدارية واللوجستية 
  السيدة زينة سنو 

              مساعد إحصائي  
              +357 978 1 961هاتف: 

 sinnoz@un.org:  البريد اإللكتروني 
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 جدول االعمال المؤقت 
 
 

  
  ،  التاريخ

  

  الوقت   الموضوع 

  10:30  - 10:15  التسجيل واختبار المنصة االفتراضية  

 االفتتاح    
  

10:30 -  10:40  

   السجالت اإلدارية والتصانيف المستخدمة لدى مصادر البيانات،  :  األولىالجلسة 
 واإلطار القانوني 

  
 نقاش 
  

10:40 -  12:00  

  وتوصيات خالصة 
 

12:00 - 12:10  

 
 


