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إجراء التعدادات السكانية في املنطقة العربية. 1  

 :2010البلدان التي لم تجري تعدادات سكانية خالل دورة 
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 الاجهزة الوطنية لالحصاء: مصادر البيانات
 شعبة الاحصاء باالسكوا

 شعبة الاحصاء باالمم املتحدة
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 إجراء التعدادات السكانية في املنطقة العربية

 

68% 
84% 

68% 

95% 
84% 

74% 

1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-09 2010-present 

 يتراجع عدد الدول التي تجري تعدادات في املنطقة العربية منذ التسعينات



 منهجية التعداد/ نهج . 2

 

 التعداد التقليدي1.

 فرنسا: التعداد املتجدد2.

 ايطاليا، املجر، ايرلندا: التعداد املختلط3.

 الدنمارك، النرويج، السويد: النهج القائم علي السجالت4.



2010املنهجيات املستخدمة في دورة تعداد   

 2010من التعدادات نفذت من خالل استخدام السجالت،  في دورة % 10•

 دولة حول العالم استخدمت السجالت الادارية كمنهجية و حيدة لجمع البيانات 12•

 دولة استخدمت السجالت الادارية بيانات التعداد كمصدر للبنيانات 33•
 دولة استخدمت املسوحات الدورية كمصادر مكملة 22•

دولة اجرت مسوحات خاصة اثناء فترة العد لجمع مواضيع التعداد 19   

جمع بيانات بطرق أخرى المنهجية المتبعة

العد الفعلي

عدد 

االستمارات

 

المستخدمة

السجالت 

االدارية

مسوحات 

خصصت 

الغراض 

التعداد

مسوحات

 سنوية

/أخرى

السجالت 

االدارية

تعداد 

ميداني 

كامل البلد

1 1 1 1 العراق

1 4 1 1 األردن

1 1 1 الكويت

3 1 المغرب

1 1 1 1 عمان

1 1 فلسطين

.. 1 قطر

1 1 1 1 السعودية

1 1 1 مصر

1 1 تونس

1 2 1 السودان

.. 1 1 1 البحرين

4 1 2 1 11 المجموع

33% 8% 17% 8% 92% %

33 19 33 12 105 مجموع العالم

27% 15% 27% 10% 85% %



 فوائد ومخاطر استخدام املنهجيات البديلة
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تخفيض المواضيع  زيلدة الكلفة
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تحسين  توفير الوقت خفض الكلفة
 التغطية

تحسين 
 الجودة

المفاهيم و 
 التعاريف

 العالم الدول العربية

 من املستجوبين أعتبروا أن تخفيصض الكلفة هو من أهم فوائد التعداد%  68
 من املستجوبين اعتبروا أن تحسين الجودة هو من أهم فوائد املنهجيات البديلة%  58

 دولة 38العالم :  4:العربية : عدد الدول التي أجابت 



التعداداتاستخدام املنهجيات البديلة في  -العقبات    

50 

25 

50 

42 42 

16 

27 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

البنية / إعادة هندسة العمليات  المصادر البشرية
 التحتية

 صعوبات مالية معالجة البيانات

 العالم الدول العربية

نقص الخبرة و غياب البنية التحتية من أهم العقبات التي تواجهها 
 البلدان عند تطبيق املنهجيات البديلة  



2010 خر تعداد سكانيآجمع البيانات في  ق طر   
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المقابلة الشخصية 
باستخدام 
االستمارات 
 الورقية  

المقابلة الشخصية 
باستخدام 
االستمارات 
 الورقية  

/ العد الذاتي التليفون
 استمارة و رقية

 السجالت انترنت/ العد الذاتي

 دول العالم الدول العربية

 متظل الطرق التقليدية أي العد الشامل املرتكزة على املقابلة الشخصية باستخدا•
 الاستمارة الورقية هي ألاكثر استعماال،

تم الاستعانة بالحاسوب املحمول  إضافة إلى الاستمارة الورقية باإلمارات العربية •
عد ذاتي بتسليم املتحدة  واكتفي بالحاسوب املحمول  بعمان بينما أعتمد باليمن على 

  و العد الذاتي عن طريق الانترنت في قطر و الكويت. (بالبريدإرسالها أو )استمارة باليد 

  



  2010املواضيع الرئيسية في تعداد املساكن . 3

التزام الدول العربية بادراج املواضيع الرئيسية اعلي من املعدل العاملي ما 
 عدا توافر اجهزة اتصاالت تكنولوجيا املعلومات
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  2010املواضيع الرئيسية في تعداد السكان 

التزام بادراج املواضيع الرئيسية في الدول العربية اعلي من 
 املعدل العاملي ما عدا مواضيع الهجرة و اللغة و الدين
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 الخصائص الجغرافية وخصائص الهجرة الداخلية.1

 محل اإلقامة المعتاد  

 مكان التواجد في وقت التعداد

 محل الميالد 

 مدة اإلقامة
 محل اإلقامة السابق

 محل اإلقامة في تاريخ معيَّن في الماضي

 خصائص الهجرة الدولية.2

 بلد الميالد

 المواطنة

سنة الوصول او فترة الوصول                                                              

 خصائص االسرة المعيشية و االسرة العائلية. 3

 العالقة برب األسرة

 مركز الفرد في االسرة 

 الخصائص الديمغرافية واالجتماعية.4

 العمر 

 نوع الجنس

 الحالة الزواجية

 الديانة 

 اللغة
 العرق 

 السكان االصليين 

 الخصوبة والوفيات.5

 األطفال المولودون أحياء

 األطفال األحياء

 تاريخ ميالد أخر طفل ولد حيا  

 .  العمر عند الزواج األول وتاريخ الزواج أو مدته

 عمر األم عند والدة أول طفل حيا  

 الوفيات في األسرة في االثنى عشر شهرا  السابقة

 اليتم من ناحية األم أو األب

 العالم

 البلدان العربية



2010املواضيع الرئيسية في تعداد السكان   
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 الخصائص التعليمية. 6
 معرفة القراءة والكتابة
 االنتظام في الدراسة
 التحصيل التعليمي

 مجال الدراسة
 المؤهالت الدراسية

 الخصائص االقتصادية.7
 حالة النشاط االقتصادي

 المهنة
 نوع  النشاط االقتصادي

 الحالة الوظيفية
 المدة التي قضاها في العمل   

 الدخل
 القطاع المؤسسي الذي يعمل فيه
 العمالة في القطاع غير الرسمي

 العمالة غير الرسمي
 مكان العمل

 خصائص االعاقة.8
 حالة االعاقة

 الزراعة.9
 الحيازات الزراعية 

 خصائص كافة المهن الزراعية خالل العام الماضي

 العالم

 البلدان العربية

التزام الدول العربية بادراج املواضيع الرئيسية اعلي من املعدل العاملي ما 
 l عدا موضوعات تخص الدخل



استخدام التقنيات الحديثة في التعدادات. 4  

توجه عام لدي الدول العربية الستخدام التقنيات الحديثة في التعدادات 
غالبية الدول العربية تستخدم نظم املعلومات الجغرافية في التعدادات 

أخرى

القراءة 

الضوئية 

للحروف 

OCR

القراءة 

الضوئية 

للعالمات 

OMR

الترميز 

باستخدام

 

الحاسوب GIS تابلت

كمبيوتر 

كفي

الحاسب 

المحمول البلد

1 1 1 1 العراق

1 1 1 1 األردن

1 1 الكويت

1 1 1 1 المغرب

1 1 1 1 عمان

فلسطين

1 1 قطر

1 1 1 1 السعودية

1 1 1 1 مصر

1 1 1 1 1 السودان

1 1 1 البحرين

1 تونس

42 17 25 66 83 8 25 42 الدول العربية

38 50 33 49 64 3 9 27 دول العالم



استخدام التقنيات الحديثة في التعدادات-العقبات  

0 10 20 30 40 50 60 70 

 الخبرات/ مصادر بشرية

 مصادر مالية

 البنية التحتية/ إعادة هندسة العمليات 

 معاجة البيانات

 مخاوف حول السرية

 الدعم الحكومي

 الدول العربية العالم

نقص الخبرة و توفير املصادر املالية و غياب البنية التحتية من أهم 
 العقبات التي تواجهها البلدان عند استخدام التقنيات الحديثة



 فوائد ومخاطر استخدام التقنيات الحديثة في التعدادات
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 المفاهيم و التعاريف تحسين الجودة تحسين التغطية توفير الوقت خفض الكلفة

 الدول العربية

 العالم

 من املستجوبين أعتبروا أن تخفيصض الكلفة هو من أهم فوائد التقنيات الحديثة%  36•
 التقنيات الحديثةمن املستجوبين اعتبروا أن توفيرهو من أهم فوائد %  58•
 العالم:  10:العربية : عدد الدول التي أجابت •



2010استراتيجيات نشر نتائج التعدادات . 5  
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 البلد
 املسح البعدي 

PES 
  الديموغرافيالتحليل 

DA 
املطابقة بين السجالت 
 املطابقة مع املسوح  إلادارية ونتائج التعداد 

الامارات العربية 
   1     املتحدة
   1 1 1 فلسطين
   1 1   قطر
 1   1 1 مصر

 1   1   سوريا

   1     الكويت
       1 الاردن
 1 1 1   اليمن

 1   1 1 العراق

 1 1 1   عمان

 1 1 1 املغرب

للسكانعملية تقييم إلاحصاء العام   أساليب. 6  

  لتقييم تغطية إلاحصاء  املسح البعديفقط اعتمدت على  6دولة شاركت في بحث إلاسكوا  11من بين
 .)أخطاء املحتوى ( أو تحديد مدى صحة البيانات املجمعة/ للسكان و

  املطابقة و أخرى باستعمال تقنيات  غير أن معظم الدول املشاركة قامت بتحاليل ديموغرافية في هذا إلاطار
   ملسوح بعض ااملطابقة مع  أو/ وبين السجالت إلادارية ونتائج التعداد 



2010: الاستعانة بعون فني  -التعاون الفني. 7  
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 منهجيات بديلة

 تقنيات حديثة

 …تصميم 

 الخرائط

 جمع البيانات

 معالجة البيانات

 تحليل البيانات

 المسح البعدي

 نشر البيانات

 دول العالم

 دول عربية



  الخالصة
 يتراجع عدد الدول العربية التي تنفذ تعدادات سكانية منذ التسعينات،•

النهج التقليدي في جمع بيانات التعداد هي السائدة في املنطقة العربية /ال تزال املنهجية•
و باالستمارة الورقية وجها لوجه، بينما تتجه دول أخرى الي  2010في دورة تعداد 

 استخدام التقنيات الحديثة في جمع بيانات التعداد،

 تلتزم غالبية الدول بادراج املواضيع الرئيسية في التعدادات،•

استخدام املنهجيات البديلة و التقنيات الحديثة يسهم في خفض الكلفة و تقليص •
 الفترة الزمنية الا ان تطبيقه يتطلب خبرات بشرية و مصادر مالية،

في عمليات التعداد في املنطقة العربية، و استخدام التقنيات  GISهناك استخدم واسع •
 .  ألاخري في عمليات جمع و ادخال البيانات

 %(30)هناك توجه للنشر الاكتروني في الدول العربية •

التقنيات : الاستفادة من خبرات الدول و املنظمات ذات الصلة في املجاالت: العون الفني•
 .الحديثة و الخرائط و املنهجيات البديلة و معالجة و نشر البيانات

 

 



 نظرة الي ألامام

2020سيكون التركيز علي خمس محاور في دورة التعدادات   

 استخدام السجالت إلادارية 

دور وسائل التواصل الاجتماعي 

أجهزة الكمبيوتر اللوحي 

دور إلانترنت 

نشر البيانات الفردية املعالجة 
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 شكراً لحسن

 المتابعة و االستماع 

Lubbad@un.org  



 رسمي تعداد سكاني آخر و  تاريخ إجراء أول 

 Country  

تاريخ إجراء أول تعداد 

 سكاني 

عدد الدورات التي نفذ بها 

 تعداد سكاني 

تاريخ اجراء أخر تعداد 

 سكاني 

Day  Month  Year    Day  Month  Year  

UAE 31 12 1975 5 6 12 2005 

Palestine 10 12 1997 2 1 12 2007 

Qatar   3 1986 4 20 4 2010 

Egypt 3 5 1882 13 21 11 2006 

Syria   9 1960 5 14 9 2004 

Kuwait 20 4 1965 8 20 4 2011 

Jordan   11 1961 5 2 10 (2015) 

Yemen     1994 4 17 12 2004 

Iraq     1927 7 16 10 1997 

Oman 1 12 1993 3 12 12 2010 

Morocco 1960 5 1 9 2014 

Total 11 2  to 13 - - 
97 to 

2015 
Source: ESCWA survey on census-taking methodologies 



Country    1980-89 1990-99 2000-09 2010-020 

Algeria    1987 1998 2008 (2018) 

Bahrain    1981 1991  2001 2010 

Egypt    1986 1996 2006 (2016) 

Iraq     1987 1997 ( …)  2014 

Jordan    -  1994 2004 2015 

Kuwait  1985 1995 2005 2011 

Libya     1984 1995 2006 (?)  
Mauritania    1988 2000 2013 

Morocco    1982 1994 2004 2014 

Oman   -  1993 2003 2010 

Palestine  -  1997 2007 (2017) 

Qatar   1986 1997 2004 2010 

Saudi Arabia   -  1992 2004 2010 

Sudan   1983 1993 2008 -2018 

Syria     1980 1994 2004 (?)  
Tunisia   1984 1994 2004 2014 

(2015-1980) اإلحصاءات السكانية الحديثة ببعض الدول العربية    


