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للمؤشرات المتعلقة  والمساكن تعدادات السكان تناول ابعاد استجابة

 :بأهداف التنمية االمستدامة

 بشكل مباشر من خالل توفير البيانات الالزمة لقياس عدد كبير من

 المؤشرات بشكل كلي أو جزئي

إعداد االرضية الستخدام البيانات من المصادر األخرى 

مؤشرات تتعلق بمخرجات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 

  



 2020املواضيع املطلوب تقصهيا يف تعدادات الساكن يف دورة 
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 2020يف دورة  ساكناملواضيع املطلوب تقصهيا يف تعدادات امل 

 :حسب توصيات الامم املتحدة، فان املواضيع الرئيس ية تشمل

املوقع اجلغرايف، عدد الغرف، احليازة، نوع اجلدران، الاس تخدام، : معلومات حول املبىن واملسكن 

املياه، الكهرابء، الغاز والرصف الصحي: التصال ابلش باكت الرئيس ية 

الإضاءة الوقود املس تخدم 

توفر وسائل تكنولوجيا املعلومات 

توفر مساحة خارج املسكن 

السلع املعمرة 



 مؤرش عىل اجملموع اللكي للساكن 78يعمتد حساب  •

 

ليزال املصدر الاسايس لجاميل الساكن التعداد العام للساكن واملساكن يف الغالبية العظمي •

 دلول املنطقة

ضافة اىل التوزيعات اجلغرافية والادارية عىل اكفة املس توايت•  اإ

 ابلضافة اىل املقام يف حساب كثري من املؤرشات يوفر التعداد كذكل•



عداد تقارير ادلول،  وفقا للمبادئ معايري جيب ان تؤخذ بعني الاعتبار وقت اإ

 (.68/261قرار امجلعية العامة )الاساس ية لالحصاءات الرمسية  

 :ينبغي ان تصنف المؤشرات، كلما أمكن، حسب

الدخل 

  والجنس 

 والسن 

 واالنتماء العرقي واالثني 

 ووضع الهجرة 

 واالعاقة 

 ،والموقع الجغرافي 



 نس بة الساكن اذلين يعيشون يف أ رس ميكهنا احلصول عىل اخلدمات الاساس ية -1

 (أ مثةل من الاس ئةل يف اس امترة التعداد): تشمل اخلدمات الاساس ية

الكهرابء، هل املسكن موصول ابلش بكة العامة للكهرابء؟ 

 ،هل املسكن موصول ابلش بكة العامة ابلش بكة العامة للمياه؟املياه النظيفة 

 ،هل املسكن موصول ابلش بكة العامة للرصف الصحي؟الرصف الصحي 



 نس بة وفيات الاهمات. 2

 (أ مثةل من الاس ئةل يف اس امترة التعداد): بعض ادلول تعمتد التعداد لقياس نس بة وفيات الاهمات

 حسب اجلنس والعمر وقت الوفاه،( خالل الس نة السابقة للتعداد)حرص الوفيات 

 طرح سلسةل من الاس ئةل54-15اختيار وفيات الاانث يف العمر ،: 

هل اكنت مزتوجة او مطلقة او ارمةل وقت الوفاه؟ 

هل اكنت حامل وقت الوفاة؟ 

هل اكنت الوفاة اثناء الولدة 

 (يوم بعد الولدة 42)هل اكنت الوفاه خالل فرتة النفاس 

 (سري، سقوط، حريق؟ او ما شابه)هل اكنت الوفاة نتيجة حادث 

 او السجل املدين( من التعداد)حرص املواليد خالل الس نة السابقة للتعداد 



 اخلامسة من العمر معدل وفيات الاطفال دون. 3
 

 أ مثةل من الاس ئةل يف اس امترة التعداد

  حرص وفيات دون سن اخلامسة لذلكور والاانث 

بعض ادلول جتمع معلومات حول املواليد خالل الس نة السابقة للتعداد، او السجل املدين 



 معدل وفيات الرضع. 4

 أ مثةل من الاس ئةل يف اس امترة التعداد

  حرص وفيات قبل امتام الس نة الاوىل من العمرلذلكور والاانث 

بعض ادلول جتمع معلومات حول املواليد خالل الس نة السابقة للتعداد، او السجل املدين 

 



الاليت متت تلبية حاجاهتن من وسائل (  49-15)نس بة النساء يف معر الاجناب . 5

 تنظمي الارسة احلديثة

ل انه يوفر بعض البياانت املتعلقة ابملقام  التعداد عادة ليوفر بياانت عن البسط، اإ

 جاميل النساء املزتوجات ويف معر الاجناب  (49-15)يوفر بياانت عن اإ

  هذه املعلومات غري اكفية 



 (19-15)و ( 14-10)معدلت الاجناب بني املراهقات  .  6

 التعداد عادة يوفر بياانت عن البسط واملقام  يف حال مجع معلومات عن اخلصوبة

 ،مل تعد بياانت اخلصوبة جتمع يف تعدادات بعض من ادلول بسبب املسوح املتخصصة 

  ادلول يمت مجع املعلومات حول الاجناب خالل الس نة السابقة للتعداد من النساء املزتوجات وقت التعداد

جاميل الولدات(. 49-15)والاليت س بق لهن الزواج ويف معر الاجناب   ويف العادة تكون اىل جانب اإ

   بعد حرص املزتوجات 14-10الاضافة، ان تسأ ل مجموعة الاس ئةل لالانث يف العمر ، 



 حسب اجلنس Pre schoolمعدلت الالتحاق ابلتعلمي الرمسي ملا قبل الابتدائية  -7

التعداد عادة يوفر بياانت عن البسط واملقام، غالبية ادلول جتمع معلومات حول الالتحاق ابلتعلمي، الاضافة ان 

 س نوات 5او  4تكون اعتبارا من العمر 

 س نوات واملقام اجاميل  5او  4من ابسط املؤرشات، حيث ان البسط يعرب عن امللتحقني يف معر

 س نوات 5او  4لالطفال يف معر 

حيسب للك من اذلكور والاانث وللمناطق اجلغرافية الادارية 

كام ميكن حسابه لفئات اجامتعية واقتصادية متعددة 

حيث ان مجموعة واش نطن تويص جبمع بياانت الاعاقة اعتبارا من ‘ ابلنس بة ذلوي الاعاقات، هناك صعوبة

 يف بعض الاحيان 5س نوات، او  6العمر 



معدل مشاركة الش باب والكبار يف التعلمي الرمسي وغري الرمسي والتدريب خالل الثين  -8

 عرش شهرا املاضية حبسب اجلنس

يف فئة ( مبا يف ذكل التدريب)يف برامج او انشطة  التعلمي الرمسي أ و غري الرمسي ( املسجلني)عدد املشاركني 

 64-25، 24-15معرية معينة مقسوما  عىل مجموع الساكن يف تكل اجملموعة؛ 

 (الرمسي)التعداد يوفر معلومات عن امللتحقني ابلتعلمي النظايم 

 التدريب غري الرمسي يصعب توفره يف املرحةل احلالية الا من خالل ادلراسات املتخصصة حيث توجه

 الاس ئةل لالفراد حول اية برامج تدريبية مت الالتحاق هبا خالل الس نة السابقة

 



نس بة الش باب والبالغني اذلين تتوافر هلم همارات تكنولوجيا املعلومات والتصالت  -9

 حسب نوع املهارة 

عدد الش باب والبالغني اذلين يتقنون همارات حمددة خاصة بتكنولوجيا املعلومات وهمارات التصال يف فئة معرية 

 64-25، 24-15معينة مقسوما  عىل مجموع الساكن يف تكل اجملموعة؛ 

التعداد ل يوفر معلومات حول هذه املواضيع 

 ميكن ان تتوفر من خالل ادلراسات املتخصصة حيث توجه الاس ئةل لالفراد حول قامئة من املهارات

 :املتنوعة مثل

 ،اس تخدام المكبيوترMicrosoft Office: word, excel, powerpoint, access, email, etc 

ل ذيك، ويس تخدم وسائل اتصال متنوعةيدليه مواب  : 



النس بة املئوية للساكن يف فئة معرية معينة اذلين حيققون عىل الاقل مس توى اثبت من  -10

 املهارات احلسابية حبسب اجلنس( ب)الامية، ( أ  )الكفاءة يف تصنيفات وظيفية تتناول 

 64-25، 24-15؛ 

التعداد يوفر معلومات حول هذه املواضيع 

 س نة فاكرث اذلين حققوا او جتاوزوا مس توايت معينة من  15والبالغني يف العمر  24-15الش باب يف معر

 القراءة والكتابة واحلساب من مجموع الساكن يف لك فئة

   

 



 خلوية حبسب اجلنس/ نس بة الافراد احلائزين عىل هواتف نقاةل -11

ضافة اىل  ل انه ليوجد اتفاق حول حد ادىن للعمر، اإ من املؤرشات سهةل احلساب وسهةل توفري املعلومات، اإ

 :  بعض الصعوابت العملية يف التعامل معه يف التعداد

 عدد من ادلول طرحت س ئوال عن عدد الهواتف اخللوية املتوفرة لالرسة، وسؤال أ خر حول عدد

 الهواتف اذلكية

 مفهوم املؤرش ان يكون الس ئوال عىل مس توى الفرد، دليه هاتف خلوي؟ نعم، ل، وهبذه الطريقة فقط

 .ميكن التصنيف حسب اجلنس وكذكل العمر او اية خصائص اخرى

 حسب املعلومات اليت توفرها التعدادات يف املرحةل احلالية عىل مس توى الارسى، يكون هناك تقريب

 س نوات فاكرث مثال 6عدد الاهجزة مقسوم عىل عدد الافراد يف معر . للمؤرش وليس قياس بدقة



 نس بة الساكن اذلين يس تفيدون من خدمات مياه الرشب اليت تدار بطريقة مامونة -12

من املؤرشات سهةل احلساب وسهةل توفري املعلومات عىل مس توى الارسة، وهو من املعلومات اليت توفرها 

 تعدادات الساكن واملساكن عادة

 ،تنوعت الاس ئةل حول هذا املوضوع يف التعدادات 

 ذا  اكن املسكن موصول ابلش بكة العامة ل لمياه، او حنفية عامة او ما عدد من ادلول سأ لت حول ما اإ

 شابه

بعض ادلول وضعت سؤال مبارش مصدر مياه الرشب،  ومزيته عن مصدر املياه لالس تخدام املزنيل 

 



نس بة الساكن اذلين يس تفيدون من الادارة السلمية خلدمات الرصف الصحي مبا فهيا  -13

 غسل اليدين ابملاء والصابون

من املؤرشات سهةل احلساب وسهةل توفري املعلومات عىل مس توى الارسة، وهو من املعلومات اليت توفرها 

 تعدادات الساكن واملساكن عادة

 ،تنوعت الاس ئةل حول هذا املوضوع يف التعدادات 

ذا  اكن املسكن موصول ابلش بكة العامة ل لرصف الصحي، او الوسائل عدد من ادلول سأ لت حول ما اإ

 الاخرى املتاحة للرصف الصحي

 ل ان غسل الايدي ابملاء والصابون، مل تتعرض لها التعدادات، بل بعض املسوحات املتخصصة مثل اإ

 املسح متعدد املؤرشات

 



 نس بة الساكن املس تفيدين من خدمات الكهرابء -14

من املؤرشات سهةل احلساب وسهةل توفري املعلومات عىل مس توى الارسة، وهو من املعلومات اليت توفرها 

 تعدادات الساكن واملساكن عادة

 ،تنوعت الاس ئةل حول هذا املوضوع يف التعدادات 

 ذا  اكن املسكن موصول ابلش بكة العامة ل لكهرابء، اومصادر اخرى عدد من ادلول سأ لت حول ما اإ

 لتوليد الكهرابء مثل املودل اخلاص، الالواح الشمس ية

 

 



 نس بة الساكن اذلين يعمتدون أ ساسا عىل الوقود والتكنولوجيا النظيفني -15

من املؤرشات سهةل احلساب وسهةل توفري املعلومات عىل مس توى الارسة، وهو من املعلومات اليت توفرها 

 تعدادات الساكن واملساكن عادة

 ،تنوعت الاس ئةل حول هذا املوضوع يف التعدادات 

 املس تخدمة يف الطبخ( مصدر الطاقة)السؤال الاكرث ش يوعا، نوع الوقود 

 

 



 نس بة العامةل غري الرمسية يف العامةل غري الزراعية حبسب اجلنس -16

 العامةل غري الرمسية، القطاع غري املنظم، مصطلحات حباجة اىل حتديد املفهوم لتس هيل القياس

العمل ادلامئ، العمل املومسي، العمل  التعدادات الساكنية ميكن ان توفر معلومات ذات عالقة، مثل

 الفئات غري العمل ادلامئ مجيع: املؤقت، والعمل العريض، ميكن ان تشمل العمةل غري الرمسية

 هناك بعد أ خر قد خيدم العامةل غري الرمسية، حيث اهنا تشمل الاعامل غري املرتبطة مبزااي مثل التامني

 الصحي والضامن الاجامتعي والاجازات وما شابه 

 

 



 معدل البطاةل حبسب اجلنس والعمر والاشخاص ذوي الاعاقة -17

التعدادات الساكنية توفر البياانت حول البطاةل من خالل مجموعة الاس ئةل املتعلقة بقوة العمل 

جتدر الاشارة اىل ان تعداد الساكن ينتج معدلت البطاةل اعىل من املسوحات املتخصصة 

 

 



 خارج دائرة التعلمي والعامةل والتدريب( 24-15يف العمر )نس بة الش باب  -18

تشمل هذه الفئة الش باب غري امللتحقني ابلتعلمي وغري امللتحقني بعمل او حىت يبحثون عن معل   . 

 غري املصنفني"مبعىن أ خر، ما يطلق علهيم فئة العواطلية" 

 

 



س نة املنخرطني يف سوق معل  17و 5النس بة املئوية لالطفال اذلين ترتاوح أ عامرمه بني  -19

 الاطفال وعددمه حسب اجلنس والعمر

 س نة اذلين يعملون او يبحثون عن معل 17اىل 5تشمل هذه الفئة الاطفال يف العمر  . 

 س نة 15غالبية التعدادات جتمع معلومات العامةل ابتداء من العمر 

 س نة 12او  10بعض ادلول جتمع املعلومات ابتداء من العمر 

 مجع هذه املعلومات لالعامر دون ذكل قد يمت التعامل مع من خالل اس ئةل خاصة يف الغالب تكون عىل

مس توى الارسة، ك ن يسال، هل ميارس اي من الاطفال يف الارسة ا اعامل جلىن الاجور او العوائد 

انث؟  لالرسة؟ مك عددمه، ذكور، اإ

   

 



 العامةل يف الصناعة التحويلية كنس بة من مجموع العامةل -20

 تتوفر هذه املعلومات يف التعدادت يف حال مجع املعلومات حول نوع النشاط الاقتصادي(Industry) 

 ين س بق هلم العمل<للعاملني او املتعطلني ال

ميكن حساب املؤرش بسهوةل يف حال توفر البياانت 

 

 



 للك مليون نسمة( مباكئف ادلوام الاكمل)العاملون يف جمال البحث  -21

   

 

 



 نس بة الساكن املشمولني بش بكة الهاتف احملمول حبسب التكنولوجيا -22

مقام هذه النس بة ميكن ان يتوفر من التعداد: 

ناجاميل الساك 

 (او اي حد ادىن للعمر ملن ميكن هلم حيازة احملمول)س نوات فاكرث مثال  10الساكن يف سن 

 البسط يتوفر عادة من الوزارة اخملتصة، لغاايت اس تخدام الافراد، ابلنس بة للرشاكت، العمل الرمسي قد

 وهذا يزيد من النس بة(. متعددة)اهجزة  مكررة / تكون ارقام

 

 



نس بة الساكن احلرضيني اذلين يعيشون يف أ حياء فقرية أ و مس توطنات غري رمسية أ و  -23

 مساكن غري لئقة

 النظام اجلغرايف خلدمة تنفيذ التعداد يوفر معلومات دقيقة اىل حد كبري عن الاحياء الفقرية او

 (العشوائية)املس توطنات غري الرمسية 

ضافة اىل اجاميل ساكن املدنالتعداد يوفر اجاميل الساك  ن يف هذه املناطق، اإ

ابلتايل حساب هذه النسب من التعداد يكون بدقة كقبوةل 

 



قلميية وتدمج  -24 نس بة الساكن اذلين يعيشون يف املدن اليت تنفذ خطط امنائية مدنية واإ

 التوقعات الساكنية والاحتياجات من املوارد حبسب جحم املدينة

  دارهتا، وابلتايل التعداد يوفر اجاميل الساكن للك بغض النظر عن وجود اخلطط دلى اجلهات القامئة عىل اإ

 ميكن تصنيف املدن حبسب فئات احلجم

ميكن ان يتوفر معلومات عن الوضع ابلنس بة للك مدينة حول وجود خطط لتطوريرها وانواع اخلطط 

 ماكنية تصنيف اخلطط  املسأ ةل املهمة تمتحور حول اإ

 



(  حبسب العمر واجلنس والاشخاص ذوي الاعاقة والفئات الساكنية)نس بة الوظائف  -25

الهيئات الترشيعية الوطنية واحمللية، واخلدمة العامة والسلطة )يف املؤسسات العامة 

 مقارنة مبس توايت التوزيع عىل املس توى الوطين( القضائية

 مبعىن الاجابة عن السؤال هل لك فئة من الفئات . ميثل هذا املؤرش جانب العداةل يف توزيع الفرص

حسب اجلنس والفئات العمرية العريضة وذوي الاعاقة حصلت عىل حصة يف الوظائف العامة مماثةل ملا 

  .متثهل يف اجملمتع؟ أ ي الفئات انلت اقل واي الفئات حصلت عىل اكرث من اس تحقاقها

 



 نس بة الاطفال دون اخلامسة اذلين جسلت ولداهتم يف قيد السجل املدين حبسب العمر -26

 التعداد يوفر عدد الاطفال يف لك معر حسب الس نوات الفردية وللك من اذلكور والاانث ويف املناطق

 اجلغرافية والادارية

 مسجل او غري مسجل يف قيد السجل )ميكن للتعداد ان يوفر معلومات عن حاةل التسجيل للك طفل

ويف هذه احلاةل ميكن حساب نسب التسجيل للك معر وللك من اذلكور والاانث ويف مجيع (. املدين

 املناطق الادارية واجلغرافية اليت يشملها التعداد

 ويف حال عدم مجع املعلومات من خالل التعداد، ميكن تقديرالنس بة ابس تخدام الارقام من السجل املدين

ل ان السجل املدين ميكنه ان يوفر لالطفال املسجلني اترخي التسجيل . بعد اجراء التحقيقات الالزمة اإ

مقارنة بتارخي الولدة الامر اذلي يضفي مزيدا من العمق حول سلوكيات الافراد والارس حنو تسجيل 

املواليد، وخاصة ابلنظر اىل عدد من اخلصائص مثل نوع املولود، عدد الاطفال يف الارسة وسلوكيات 

 الارسة الكبرية مقارنة ابلرسة الصغرية، أ خل  



أ جرت تقيامي واحدا عىل الاقل لتعداد الساكن واملساكن يف ( أ  )نس بة البدلان اليت  -27

%  80يف تسجيل املواليد ونس بة % 100حققت نس بة ( ب)الس نوات العرش املاضية و 

 يف تسجيل الوفيات

     هذا املؤرش يتكون من مجموعة من املؤرشات الفرعية عىل مس توى املنطقة العربية 

الاول ميثل عدد ادلول اليت اجرت تقبمب لتعداداهتا مقسوم عىل مجموع ادلول اليت نفذت تعدادات 

الثاين ميثل ادلول اليت حققت التسجيل الاكمل للمواليد مقسوم عىل مجموع دول املنطقة 

 من الوفيات او اكرث مقسوم عىل اجاميل ادلول% 80الثالث مبثل ادلول اليت متكنت من تسجيل 

 



 قضايا للنقاش

 

1 .ابداء الرأي في المؤشرات 

2 .إضافة أسئلة الستمارات التعداد؟ 

3 . نشر استخدام بيانات التعداد في بناء مؤشرات
 التنمية المستدامة

 

 
 



 

 

 شكراً 

 لحسن استماعكم


