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 يورشة عمل إقليمية حول استخدام بيانات التعداد ألغراض التخطيط للتنمية والبحث العلم

 في البلدان العربية 

 9112 اكتوبرتشرين األول/ 3-1، الرباط

 

 جدول األعمال
9112 تشرين األول/أكتوبر 1الثالثاء . اليوم األول  

ل المشاركينتسجي  13:10- 11:21  

 

 الجلسة االفتتاحية
 مرسلي، مديرال)السيد أسامة  المملكة المغربية ،السامية للتخطيط ندوبيةالم -

 (اإلحصاء

)السيد عبد الله  المكتب اإلقليمي للبلدان العربية - صندوق األمم المتحدة للسكان -

 خبير في السكان والتنمية(الزعبي، 

)السيد  اإلسكوا –قتصايية واالتتماعية لغربي سسيا اال األمم المتحدة لجنة -

قسم اإلحصاءات الديمغرافية واالتتماعية، شعبة اسماعيل لبّد، ييمغرافي/إحصائي، 

 (اإلحصاء

 وتقديم المشاركين أهداف االتتماع -

 

12:11-12:31  

 

 السيد عبد الله الزعبي، خبير في السكان والتنميةرئيس الجلسة: 

 شر واستخدام بيانات تعدادات السكان والمساكن في بلدان عربية ن: الجلسة األولى

السيد لمحة عامة ): نشر واستخدام بيانات تعدايات السكان والمساكن في بلدان عربية -

   (االسكوااسماعيل لبّد، 

، خبير أحمد حسين )السيد بيانات التعداي: النظرية والممارسات الجيدةبصل اتوال -

 (احصائي

تامعة بنسلفانيا والمعهد ، ميشيل تيوي)السيد وفيات التعداي في تقدير يور بيانات ال -

 (الفرنسي للدراسات الديموغرافية

السيدة ناييه طويهري، ) بيانات التعداياتواستخدام  في نشر العربية لبلدانتجارب ا -

 (تونسالمعهد الوطني لإلحصاء، 

 العربية مداخالت البلدان  -

 نقاش -

 

12:31- 11:11  

13:11-11:11 القهوةاستراحة   

 

                       السيدة ناديه طويهري، المعهد الوطني لإلحصاء، تونسرئيس الجلسة: 

 استخدام بيانات التعدادات في اإلدارة العامة الحكومية: نيةالجلسة الثا

المركز المصري ، ماتد عثمان )السيداتخاذ القرار يعم في  التعداي نتائجاستخدام  -

 (رأي العام، تمهورية مصر العربيةلبحوث ال

 

 

13:11-11:13  
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تجارب يول  –االقليمية ورصدها السياسات تطوير  استخدام بيانات التعداي في -

 (مركز االحصاء الخليجيالسيدة نانسي ماكبث، )الخليجي مجلس التعاون 

 )السيد أيمن صولحة، وزارة التنمية االتتماعية( فلسطين :العربية لبلدانتجارب ا -

وزارة إعداي التراب الوطني والتعمير واإلسكان ة بشرى لهالي، )السيد المغربو

 وسياسة المدينة(

 العربية مداخالت البلدان -

  نقاش -

11:11-11:13 استراحة الغذاء  

 

 اإلسكوا السيد اسماعيل لبّد،رئيس الجلسة: 

وبناء الخطط اإلسقاطات السكانية واستخداماتها في تحديد االحتياجات : ثالثةالجلسة ال

 القطاعية
السيد )اعتبارات ومحديات عامة  :الخطط القطاعيةفي بناء السكانية  االسقاطات -

   (اسماعيل لبّد، اإلسكوا

 : العربية لبلدانتجارب ا -

  )السيد محمد يريدي، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( فلسطين -

ئة العامة )السيد عبد الحميد شرف الدين، الجهاز المركزي للتعب مصر -

  واإلحصاء(

 (ناييه طويهري، المعهد الوطني لإلحصاء)السيدة  تونس -

  )السيد علي المطلق، المجلس األعلى للسكان( االرين -

 )السيد محمد الفاسي الفهري، المندوبية السامية للتخطيط( المغرب -

 نقاش -

 

11:11-13:61  

 

 9112 تشرين األول/أكتوبر 9 . األربعاءاليوم الثاني

 

 اإلسكواالسيد مروان خواجه، الجلسة:  رئيس

 استخدام التعدادات في اجراء الدراسات والبحوث: الرابعةالجلسة 

بيانات اللبحوث في مجال السياسات باستخدام االنتائج المنشورة: ما بعد أهمية التعداي  -

 ، الواليات المتحدةتامعة مينيسوتاكليفاند، الرا  السيدة) IPUMSلتعداي من ل ةالجزئي

 (االمريكية

من أتل نشر موّسع وسّري  4102مراقبة اإلفصاح في البيانات الجزئية إلحصاء  -

 (المندوبية السامية للتخطيط، المغرب)السيد علي سعوي، للبيانات 

في مسوحات األسر المعيشية حسب الفئات الفرعية من  صعوبات توزيع البيانات -

خرائط الفقر في لتطبيق : السكان والمناطق الجغرافية ومتطلبات التغلب عليها

 (السيدة إيزابيل مولينا، تامعة كارلوس الثالث بمدريد، إسبانيا) فلسطين

وبية المندالسيد محمد مغاري، )استخدام بيانات التعداي في اعداي سياسات الهجرة  -

 (المغربالسامية للتخطيط، 

السيد علي ) األرين :في رصد أعداي وخصائص الالتئين التعداياستخدام بيانات  -

السيد محمد يريدي، الجهاز المركزي ) فلسطينو( المطلق، المجلس األعلى للسكان

 (لإلحصاء الفلسطيني

  نقاش -

 

11:11 – 12:00 

 

11 -11:11 استراحة القهوة :11 

 

 السيد اسماعيل لبّد، اإلسكوا: رئيس الجلسة

 )تابع( : استخدام التعدادات في اجراء الدراسات والبحوثرابعةالجلسة ال

لسيد عبد الحميد ا) 4102خصائص ذوي اإلعاقة من واقع بيانات تعداي السكان  -

 (العربية مصر، تمهورية شرف الدين، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

في المغرب: بعض النقاط  كبار السنة واالتتماعية واالقتصايية لالجوانب الديمغرافي -

 (، خبير ييمغرافي، المغربعبد اللطيف الفراخ )السيد البارزة للتعدايات

 (اإلسكواالسيد مروان خواته، ) السجالتبيانات التعداي وبين  -

 

13:11– 11:11 
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 مداخالت البلدان العربية -

  نقاش -

 13:11 –11:11 الغذاءاستراحة 

 

 المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"مدير السيد ماجد عثمان،  رئيس الجلسة:

 بيانات التعداد في التخطيط العمراني استخدام  :لخامسةالجلسة ا
 (منظمة الموئلالسيدة ندى الحسن، )التعدايات والتخطيط العمراني  -

تحدة حول المساكن تقرير المؤتمر الثالث لألمم المالتعداي في بيانات استخدام  -

   (صندوق األمم المتحدة للسكانالسيد لطفي الحريزي، )والتنمية الحضرية المستدامة 

السيدة بشرى لهالي، وزارة إعداي التراب )المغرب  :العربية لبلدانتجارب ا  -

المعهد السيدة سميرة الويّاي، وتونس ) (الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة

 (الوطني لإلحصاء

 العربية مداخالت البلدان -

 نقاش  -

 

11:11- 16:31  

 9112 تشرين األول/أكتوبر 3الثالث. الخميس اليوم 

 

 السيد أحمد حسين، مستشار دولي في اإلحصاءات الرسميةرئيس الجلسة: 

 التعدادات وخطة التنمية المستدامة: دسةساالجلسة ال

السيد ) نمية المستدامةالتأهداف  تعدايات السكان والمساكن ومؤشرات بيانات -

 (خبير في السكان والتنمية، الزعبيالله والسيد عبد  البّد، االسكواسماعيل 

السيدة )أهداف التنمية المستدامة الحضرية ومؤشرات المستوطنات البشرية: تونس  -

 (الوطني لإلحصاء، تونسالمعهد سميرة الويّاي، 

 الهجرةحالة ستدامة حسب يور مخرتات التعداي في تصنيف مؤشرات التنمية الم -

 (السيدة الرا كليفاند، تامعة مينيسوتا، الواليات المتحدة االمريكية)

االتحاي ، السيد لويس ييكسترا) ؟وضع تعريف عالمي للمدن والمناطق الريفية -

 (Skypeعبر  - االوروبي

، نعمة أييب )السيد تصميم يليل متعدي االبعاي لقياس الفقر استناياً الى بيانات التعداي -

 مستشار في التنمية(

 نقاش -

 

11:10 – 12:00 

 

:11 القهوةاستراحة  13  – 11: 11  

 التعدادات في خطط التنمية المستدامة استخدام مخرجات - طاولة مستديرةالسابعة: الجلسة 

2030 
11:31- 19:31  

 19:31 –11:11 الغذاءاستراحة 

 

 خالصة ونظرة مستقبليةالجلسة الختامية: 

 ة العملتقييم ورش -

 التوصياتو خالصةال -

 نقاش -

 

11 : 13  - 11 :11 

 

 
 


