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إجراء التعدادات السكانية في املنطقة العربية.1

:تعداد السكان•

واالجتماعية التي تخص، هو مجمل عملية جمع البيانات الديمغرافية واالقتصادية
د منه نة، جميع األشخاص في البلد أو في جزء محدَّ ، في فترة زمنية معيَّ

ً
 دقيقا

ً
تحديدا

.وتصنيف هذه البيانات وعرضها وتحليلها ونشرها أو توزيعها بشكل آخر

:استخدامات التعدادات•

، 2030خطة التنمية املستدامة لعام ،تخطيط اإلنمائيال✓

االنتخابات، املوازنات البلدية، البحث العلمي، اطار املعاينة،✓

ة املناطق الجغرافية الصغير بيانات السكان واإلسكان مصّنفة حسب ✓
جنس ومختلف الخصائص السكانية مثل الواملجموعات السكانية الصغيرة 

. والعمر والتعليم والهجرة والقوى العاملة واإلعاقة

(األمم املتحدة: مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن: املصدر)



إجراء التعدادات السكانية في املنطقة العربية.1

2010تراجع عدد الدول التي تجري تعدادات في املنطقة العربية في جولة 
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إجراء التعدادات السكانية في املنطقة العربية. 1

:2010البلدان التي لم تجري تعدادات سكانية خالل دورة 

جيبوتي-ليبيا –فلسطين -لبنان : 1990•

جيبوتي–الصومال –لبنان : 2000•

العراق-الصومال–لبنان : 2010•

.اليمن–سوريا –االردن 

االجهزة الوطنية لالحصاء: مصادر البيانات
شعبة االحصاء باالسكوا

شعبة االحصاء باالمم املتحدة
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2020جولة فيإجراء التعدادات في البلدان العربية
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منهجية التعداد/ نهج . 2

التعداد التقليدي1.

فرنسا: التعداد املتجدد2.

ايطاليا، املجر، ايرلندا: التعداد املختلط3.

د، الدنمارك، النرويج، السوي: النهج القائم علي السجالت4.

البحرين



2010خر تعداد سكانيآجمع البيانات في ق طر 
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االستمارات 
الورقية  

التليفون / العد الذاتي
استمارة و رقية

تانترن/ العد الذاتي السجالت

الدول العربية دول العالم

متخداتظل الطرق التقليدية أي العد الشامل املرتكزة على املقابلة الشخصية باس•
االستمارة الورقية هي األكثر استعماال،

ربية تم االستعانة بالحاسوب املحمول  إضافة إلى االستمارة الورقية باإلمارات الع•
بتسليم عد ذاتياملتحدة  واكتفي بالحاسوب املحمول  بعمان بينما أعتمد باليمن على 

و الكويتو العد الذاتي عن طريق االنترنت في قطر . (بالبريدإرسالها أو )استمارة باليد 



ربيةجمع البيانات في تعدادات البلدان العق طر تطور .3
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ةجمع البيانات في تعدادات البلدان العربيق طر تطور .3

العد الذاتي باستخدام االنترنت•

عمان، االمارات، قطر: 2010دول في -

2020في جولة 

، عجمان، جمهورية مصر العربيةتجربة الشارقة-

كندا واستونيا: على املستوى العالمي-

: جمع البيانات بطرق متعددة•
سوحاتم، سجالت إدارية، (الكتروني-ورقي)، وجها لوجه ( انترنت-بريد)عد ذاتي 



استخدام التكنولوجيا في تعدادات البلدان العربية

لم تقرر بعد 2020 2010 يثةاستخدام التقنيات الحد

0 4 PDA/المساعد الكفي

3 6 الكمبيوتر اللوحي

0 9 12

المعلومات أنظمة

الجغرافية

0 4 الضوئيالقارئ /الماسح

9 14 عدد الدول التي اجابت



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

ةالدول العربي

العالم

لحديثةمن املستجوبين أعتبروا أن تخفيصض الكلفة هو من أهم فوائد التقنيات ا% 55، % 36•
ةالتقنيات الحديثمن املستجوبين اعتبروا أن توفير الوقت هو من أهم فوائد % 91و %  62•
10:العربية : عدد الدول التي أجابت •



استخدام التقنيات الحديثة في التعدادات-العقبات
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معاجة البيانات

مخاوف حول السرية

الدعم الحكومي

العالم الدول العربية

ة من أهم نقص الخبرة و توفير املصادر املالية و غياب البنية التحتي
ةالعقبات التي تواجهها البلدان عند استخدام التقنيات الحديث



2010استراتيجيات نشر نتائج التعدادات . 4
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2020التخطيط لتعدادات دورة 

2020التحديات التي تواجهها البلدان العربية في تخطيط للتعداد 
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نشر نتائج التعداداتاستراتيجيات. 4

2010تعدادات جولة✓

وصفحة الكترونية إحصائية/غالبا مطبوعات ورقية أوالنشر •

النشر باستخدام نظم املعلومات الجغرافية 

2020تعداداتجولة✓

 مطبوعات ورقية وغالبا أو•
ً
وتوجه ةوصفحة الكترونية إحصائي/نادرا

نات نحو النشر باستخدام نظم املعلومات الجغرافية وقواعد البيا
التفاعلية



االستعانة بعون فني-التعاون الفني. 5

2010تعدادات جولة✓

م نشر البيانات والخرائط ونظم املعلومات الجغرافية واستخدا•
التكنولوجيا ومعالجة البيانات

(مصر)املاسح الضوئي: التعاون اإلقليمي•

2020تعدادات جولة✓

الذاتي ، العد(تابلت)استخدام السجالت اإلدارية، الكمبيوتر اللوحي •
مات باستخدام االنترنت، الخرائط والنشر باستخدام نظم املعلو 

الجغرافية وقواعد البيانات التفاعلية



خالصة.6
يتراجع عدد الدول العربية التي تنفذ تعدادات سكانية منذ التسعينات،•

ة أو البديلة هناك توجه في بعض البلدان العربية لتنفيذ التعداد باملنهجيات الحديث•
، (دول مجلس التعاون الخليجي)

ت التعداد تتجه معظم البلدان العربية الى استخدام التقنيات الحديثة في جمع بيانا•
،(تعداد الكتروني)

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

في عمليات التعداد في املنطقة العربية، و GPS/GISهناك تطور استخدم واسع •
استخدام التقنيات األخري في عمليات جمع و ادخال البيانات، 

هناك توجه للنشر االكتروني في وإتاحة البيانات الفردية املعالجة،•

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



نظرة إلى األمام

2020سيكون التركيز علي خمس محاور في دورة التعدادات 

استخدام السجالت اإلدارية ✓

دور وسائل التواصل االجتماعي✓

أجهزة الكمبيوتر اللوحي✓

دور اإلنترنت✓

نشر البيانات الفردية املعالجة✓



مصادر ذات صلة

دارة مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان والمساكن، التنقيح الثاني والثالث، إ-

: االحصاء باإلسكوا
http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_67Rev2

a.pdf

لثانيدليل إدارة التعداد العام للسكان والمساكن، األمم المتحدة التنقيح األول وا-

منصات معرفة حول التعدادات -

:االسكوا-

:شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة-

http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_67Rev2a.pdf
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شكراً لحسن

المتابعة واالستماع

Lubbad@un.org



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

Algeria  1987 1998 2008 )2018(

Bahrain  1981 1991 2001 2010/2020

Egypt  1986 1996 2006 2017

Iraq   1987 1997 ( …) (…)

Jordan  - 1994 2004 2015

Kuwait 1985 1995 2005 2011/2020

Libya   1984 1995 2006 (?)

Mauritania  1988 2000 2013

Morocco  1982 1994 2004 2014

Oman - 1993 2003 2010/2020

Palestine - 1997 2007 2017

Qatar 1986 1997 2004 2010/2020

Saudi Arabia - 1992 2004 2010

Sudan 1983 1993 2008 (2018)

Syria   1980 1994 2004 (?)

Tunisia 1984 1994 2004 2014

(2017-1980) عربية بلدان في السكانية تعداداتال


