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 العرض محتوي



االطالع علي التوصيات الدولية للتعدادات و التركيز علي : الهدف•

 .  المستجدات و التوصيات الحديثة التي نوقشت مؤخرا في االمم المتحدة

 

أقرت الدول التنقيح الثاني للتوصيات الدولية لتعدادات السكان و : الخلفية•

 .2007المساكن في العام 

النسخة العربية متوفرة علي الرابط االكتروني  •
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Seriesm_67rev2a.pdf 

 

 : التوصيات الدولية لتعدادات السكان و المساكن التنقيح الثالث•
•http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67Rev3en.pdf 

 المقدمة 



 3التنقيح : مبادئ و توصيات لتعدادات السكان و المساكن•

 

 االسباب و الدوافع؟ •

التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات و الخرائط ، الكلفة المالية، •

 الخ...تغيير في المفاهيم و التصانيف الدولية، المقانات الدولية،

 

 الطريقة و التنفيذ؟•

 اجتماعات الخبراء و فرق العمل الدولية في مجال التعدادات•

 الممارسات الوطنية •

 (2014-2005) 2010ملخص تجارب الدول لدورة التعدادات •

دولة  و مقارنتها بمواضيع التعداد و التصانيف  124تحليل استمارات •

 الدولية الموصي بها من قبل االمم المتحدة 

 

 المقدمة



 التعدادات الزراعية واالقتصادية

عالقة قليلة الوضوح ولكنها تتطور نتيجة زيادة  :التعداد الزراعي. 1

 التكامل في اطار برامج جمع البيانات

وحدة العد في التعداد الزراعي : مسألة استخدامهما وحدات مختلفة للعد•

ووحدة العد في تعداد ( الوحدة االقتصادية التقنية)هي الحياة الزراعية 

 السكان هي االسرة المعيشية والفرد في داخل االسرة

وجود ترابط وثيق في كثير من البلدان النامية بين االسرة المعيشية •

 والحياة الزراعية

جمع بيانات مختلفة عن االسرة المعيشية واالفراد < =التعداد الزراعي•

 في اسرة الحائز الزراعي

 

 



 التعدادات الزراعية وتعداد المنشآت

 :تعداد المنشآت . 2

 جمع معلومات عن المنشآت الصناعية والتجارية •

يمكن استخدام بعض المعلومات التي تجمع عن الخصائص االقتصادية •

لألفراد في اعداد قوائم بأصحاب هذه المنشآت او بالمنشآت ذاتها او 

 بكليهما

االستفادة من تعداد السكان في جمع معلومات أساسية عن منشآت •

 (  الحجم والنشاط والعمالة)االعمال 

االنتباه عند اختيار وحدة العد لضمان تفادي العد المزدوج للمنشآت التي •

 يمتلكها اكثر من شخص واحد او اسرو واحدة

 استخدام  بعد وقت العد بفترة قصيرة الن هذه المعلومات سريعة التغّير •

 

 



 تعداد السكان مع تعداد المنشئات

 :معلومات تعداد السكان المطلوبة لهذا الغرض•

 الصناعة والحالة الوظيفية لألشخاص الناشطين اقتصاديا –

 اسم المؤسسة وعنوانها وعدد العاملين بالنسبة ألصحاب العاملين–

يمكن استخالص بيانات صغار أصحاب العمل والعاملين لحسابهم < =

 الخاص



 المواضيع المشمولة في تعدادات السكان و المساكن

 
:يجب أن تتقرر بناًء على اعتبارات متوازنة لما يلي  

والمحلية التي تخدمها بيانات احتياجات البلد الوطنية .أ 

 التعداد؛ 

؛للمقارنة الدوليةقابلية البيانات . ب  

مدى مالءمة المواضيع؛ . ج   

.المتاحة إلجراء التعدادالموارد الوطنية مجموع . د  



  2010املواضيع الرئيسية في تعداد املساكن . 

التزام الدول العربية بادراج املواضيع الرئيسية اعلي من املعدل العاملي ما 
 عدا توافر اجهزة اتصاالت تكنولوجيا املعلومات
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 النوع  -أماكن السكن

 حالة اإلشغال 

 نوع الملكية 

 عدد الغرف 

 شبكة إمداد المياه 

 المصدر الرئيسي  -مياه الشرب 

 النوع  –المراحيض 

 الصرف الصحي 

مرافق االغتسال                 

 هل هو موجود  -المطبخ 

 الوقود المستعمل في الطبخ 

 النوع  -أو الكهرباء /اإلضاءة و

 النوع الرئيسي  -النفايات الصلبة 

 االشغال باسرة معيشية او اكثر 

 المواد المستخدمة في الجدران الخارجية 

 نوع المبني

 نوع الحيازة 

 البلدان العربية

 العالم



  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



 المواضيع المشمولة في تعدادات السكان و المساكن

 
 مواضيع تعدادات السكان:

 الخصائص الجغرافية وخصائص الهجرة الداخلية.1

 خصائص الهجرة الدولية. 2

 خصائص االسرة المعيشية و االسرة العائلية. 3

 الخصائص الديمغرافية واالجتماعية. 4

 الخصوبة والوفيات. 5 

 الخصائص التعليمية. 6

 الخصائص االقتصادية. 7

الزراعة. 8  



 المواضيع المشمولة في تعدادات السكان و المساكن

 
 ال يوجد اختالفات كبيرة بين المواضيع التي يوصي

 .باستقصائها في التنقيح الثاني و الثالت

8  في التنقيح الثاني حيث  9مجموعات رئيسية بدال من

خصائص االسرة المعيشية  اضيفت خصائص االعاقة الي 

 .و االسرة 

 ( اشكال للعمل 5)االختالف الرئيس يقع في مفهوم العمل

بما يتوافق مع مفاهيم نظام الحسابات القومية بما فيها 

االنتاج الذاتي و السلع و الخدمات و العمل التطوعي و 

 .التدريب و العمل المدفوع االجر

 



 المواضيع المشمولة في تعدادات السكان و المساكن
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 مواضيع تعدادات المساكن
 أماكن السكن المباني األسر المعيشية

 الجماعية

 الوحدات

 السكنية

 الرقم الموضوع

    النوع -أماكن السكن  1 

        التجمع السكاني –الموقع  2 

    3 حالة اإلشغال 

    4 نوع الملكية 

    5 عدد الغرف 

  o    6 شبكة إمداد المياه 

  o     المصدر  -مياه الشرب

 الرئيسي

7 

  o     النوع –المراحيض  8 

     9 الصرف الصحي 

                       مواضيع اساسية 

          مواضيع اساسية مشتقة 

o                  مواضيع اضافية 



 مواضيع تعدادات المساكن
 أماكن السكن المباني األسر المعيشية

 الجماعية 

 الوحدات

 السكنية

 الرقم الموضوع

  o                    10 مرافق االغتسال 

    باسرة معيشية او اكثر االشغال  11 

  o     هل هو موجود -المطبخ  12 

  13 الوقود المستعمل في الطبخ 

     النوع -أو الكهرباء /اإلضاءة و  14 

      النوع  -النفايات الصلبة

 الرئيسي

15 

      المقيمين االفراد -عدد الشاغلين  16 

  17 نوع الحيازة 

   وجود أجهزة اتصاالت تكنولوجيا

 المعلومات

18 

  19 عمر و جنس رب االسرة 



 مواضيع تعدادات المساكن

 :مواضيع اضافية
 النوع و الوقود المستعمل –التدفئة 

الماء الساخن 

غاز االنابيب 

استعماالت وحدة السكن 

سنة التشييد 

عدد المساكن في المبني 

مواد البناء المستعملة في االرضيات و السقوف 

 حالة الصيانة –مبني مزرعة  –وجود مصعد 

المساحة الخارجية المتاحة -االجهزة المعمرة -وجود سيارات 

 



 مواضيع تعدادات المساكن

 التنقيحات الرئيسية•

 (غير األساسية)المواضيع إضافية  -موضوعين جديدين  -

 موقف مسكن في المبنى1.

 الوصول إلى مسكن 2.

 

 :التنقيحات في التصنيفات  المستخدمة

 (مشترك -خارج السكن -ضمن السكن -منفصل)مرافق االستحمام 

 (سكني و غير سكني)نوع المبني 

 -طين-خيزران-خشب)مواد بناء الجدران الخارجي، سقف وأرضية 

 (الخ

 ايجار بالمجان كلي او جزئي:  الحيازة



 التصانيف الدولية ألغراض التعداد
 ISCED       2011التصنيف الدولي الموحد للتعليم •
•-http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international

 en.pdf-2011-isced-education-of-classification-standard 

 ISIC 4التصنيف الدولي لألنشطة االقتصادية  •
•a.pdf4rev4https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_ 

 ISCO 2008  التصنيف الدولي للمهن•

توصيات مجموعة واشنطن حول أسئلة : تصنيف الصعوبات•

والسمع  والحركة، الذاكرة، األمور البصر : الصعوبات

 الشخصية، التواصل

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
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http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
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http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4a.pdf


 نظرة الي األمام

 التعاون الدولي و االقليمي

- الدعم الفني  والتدريب من خالل االسكوا و صندوق األمم المتحدة للسكان 

 ومركز الخليج اإلحصائي  المعهد العربي للتدريب االحصائي

شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة، صندوق األمم المتحدة : التعاون الدولي-

 والوكاالت ذات الصلة US- Census Bureau للسكان، 

فريق عمل التعدادات في التعاون بين البلدان ونقل الخبرات اإلقليمية من خالل -

 :والصفحة االلكترونية المنطقة العربية

 https://www.unescwa.org/sub-site/arab-population-

housing-censuses 
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 في الختام،

 !نشكر متابعتكم الكريمة

Lubbad@un.org  


