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  تقييم بيانات التعداد العام للسكاناجتماع فريق الخبراء المعني ب
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العربية البلداناجتماع فريق الخبراء المعني بتقييم بيانات التعداد العام للسكان في   
1329ايلول/سبتمبر  03 ،المملكة المغربية ،الرباط  

 

 مذكرة توضيحية

 
تعتبر نوعية البيانات اإلحصائية واحدة من أهم المؤشرات الرئيسية الستخدامها في صنع السياسات       

 على صعيدوضعها ضمن إطار الجودة و تلكأهمية قياس  ادتدزاوصياغة االستراتيجيات، ولذلك 
 األجهزة اإلحصائية الدولية والوطنية. 

 
 اتداعدتأهمية قصوى في  ذات نوعية بيانات التوزيع العمريتعتبر وفي مجال التعدادات السكانية  

معدالت الخصوبة  مثل المختلفةفي التقديرات السكانية لتوزيع العمري بسبب الحاجة إلى ا السكان
أعداد  حول تاالسقاطات السكانية التي توفر سيناريوها واألمراض والوفاة وكذلك في عملياتوالهجرة 

  السكان واالحتياجات االقتصادية واالجتماعية مثل التعليم والصحة والعمالة واإلسكان. 
 

تلك  تأتىتالبيانات العمرية، حيث  فيأخطاء  التي تجريها البلدانمعظم التعدادات م، تشهد ابشكل ع 
ء كذلك سوو، خالل العمل الميداني خاطئجابات بشكل اب االدالء فيهامن مصادر مختلفة، بما  األخطاء

وهو ما يعرف بخطأ في محتوى البيانات أو خلل في منهجية السؤال،  بالعمر المحدد،المتعلقة  فهم األسئلة
 ونعرفال ي مستجيبونهناك بلدان النامية، بعض الي فو .وحوسبتهاإدخال البيانات  األخطاء في تليها

العمر  ، ويتضح ان فئاتاو أعمار افراد االسرة الذين يدلى ببياناتهم من قبل رب االسرة بالتحديد معمره
األكثر انتشارا هي فئات العمر المفضل، الذي غلبا ينتهي بصفر أو خمسة، أو الذي يفضله كثيرون 

دي ؤة. وتقياسه بسهولألهميته الثقافية بالنسبة اليهم، ويعرف هذا النمط  باسم المراكمة العمرية، ويمكن 
المراكمة العمرية الى تشويه لهيكل العمري للسكان، مما يؤدي بدوره الى انتاج مؤشرات سكانية غير 

اء الخاصة نسبة التبليغ عن األخط ، وتختلفةدقيقة وبالتالي الي استنتاجات خاطئة عن األنماط الديمغرافي
جراء تقييم حول مية اهولذلك من األ بالسن اختالفا كبيراً بين البلدان وكذلك بين التعدادات في البلد نفسه.

موثوقية بيانات العمر والجنس قبل استخدامها في التحليل الديمغرافي او االسقاطات السكانية، باعتبار 
 التعدادات السكانية.ذلك من أهم الخطوات في تقييم 

 
 لتعدادا بيانات تقييمُشعبة اإلحصاء في اإلسكوا اجتماع فريق خبراء حول  عقدت، في هذا اإلطارو 

 فيفي بيت األمم المتحدة في بيروت،  ،0202ضمن إطار جولة التعدادات  العربية البلدان في السكاني
مجموعة من التوصيات يتعلق بعضها وخلص االجتماع إلى  .0201 يونيو/حزيران 01-00الفترة 

 العربية البلدان في السكاني التعداد بيانات تقييمخر بالبعض اآلوبشكل عام  الجودة لقياس الوطنية األطرب
)األردن عربية مختارة  لبلدان االدالء ببيانات العمر في التعدادات السكانية  وكذلك دراسة حول

والسودان والعراق وفلسطين ومصر  عمانوالجمهورية العربية السورية، واالمارات العربية المتحدة و
 .iواليمن(والمغرب 

 
 ناتبيا تقييمتعد شعبة اإلحصاء دراسة أخرى حول ، استكماال للجهود المبذولة في هذا الصددو 
وبعض البلدان التي اجرت  0202ضمن إطار جولة التعدادات  العربية البلدان في ةالسكاني اتالتعداد

 .تتضمن مقارنات بين بيانات اكثر من تعداد في البلد نفسه 0202تعدادات في نهاية جولة التعدادات 
مع  بالتعاون ُشعبة اإلحصاء في اإلسكواماع خبراء تنظمه تاج إطاروستعرض نتائج هذه الدراسة في 
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بالمغرب والمكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان للبدان العربية،  المفوضية العليا للتخطيط
 المملكة المغربية. –في مدينة الرباط  0202أيلول / سبتمبر  12وذلك يوم 

 األهداف  -ألف 

 

تقييم جودة بيانات بشأن يهدف االجتماع إلى عرض ومناقشة دراسات وأوراق ستعّد من قبل خبراء 

  .العربية وخصوصا بيانات العمر والجنس البلدانالتعدادات السكانية في 

  

 المشاركون –باء 
 

 ن.خبراء اقليميين ودوليي باإلضافة الى الوطنية، اإلحصائية المكاتب موظفوسيشارك في االجتماع 

 

 العمل لورشة الرئيسية الموضوعات –جيم 

 

 :ة التاليةيالرئيس اتالموضوع العمليتضمن اجتماع 

 ؛بلدان حول تقييم بيانات التعدادلاستعراض نتائج االستبيان المرسل ل -

 استعراض ومناقشة الدراسة التي تجريها االسكوا حول تقييم بيانات العمر لبعض بيانات التعدادات؛ -

نولوجيا استخدمت تك استعراض تجارب البلدان حول جودة البيانات العمرية في التعدادات للبلدان التي -

  ؛حديثة في جمع البيانات وادخالها

  .اجراء الدراسة البعدية للتعدادات -
 

 وثائقال. دال

 

 ؛عروض البلدان والخبراء (أ

 .أوراق الخبراء (ب

 

 اللغة .هاء

 

 .ترجمة فوريةهناك وسوف يكون  ورشة العمل باللغتين العربية واإلنجليزيةستكون 

 

 زمان ورشة العمل. مكان وواو

 

 الرباط، المملكة المغربية. فندق جولدن توليب فرحفي  0202بتمبر سأيلول /  30يوم سوف يعقد االجتماع 

 

 الترتيبات اإلدارية –زال 

 

لمن )المملكة المغربية يطلب من الخبراء المشاركين إجراء الالزم للحصول على تأشيرة الدخول إلى  -

 ؛يحتاج إليها(

 ؛يث مكان االجتماع ألسباب لوجستيةفي الفندق حكما يطلب من المشاركين اإلقامة  -
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وسوف تقوم االسكوا باتخاذ الترتيبات اإلدارية واللوجستية ذات الصلة، ولمزيد من المعلومات حول  -

البريد اإللكتروني  السيدة زينة سنّو علىاألمور اللوجستية واإلدارية يمكن االتصال ب

sinnoz@un.org. 

 

 لمزيد من المعلومات حول االجتماع يرجى االتصال بـ : –حاء 
 

 السيد مروان خواجة
 رئيس قسم اإلحصاءات السكانية واالجتماعية

 شعبة اإلحصاء 
 االسكوا

 بيروت، لبنان
 365 978 1 961+هاتف: 

 khawaja@un.orgالبريد االلكتروني: 

 
 السيد إسماعيل لبّد

 إحصائي/ ديموغرافي 
 شعبة اإلحصاء 

 اإلسكوا
 بيروت، لبنان

 358 978 1 961 +هاتف: 
 120876 3 961 +هاتف محمول: 

 lubbad@un.orgالبريد االلكتروني: 
 

 السيدة زينة سنو

  مساعد إحصائي

 شعبة اإلحصاء

 اإلسكوا

 357 978 1 961هاتف: + 

 sinnoz@un.org: البريد اإللكتروني

i 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e_escwa_sd_13_5_a_0.p
df 
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