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مقدمة.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)



التوصيات الدولية ذات الصلة
نولوجي توص ي  األمم املتحدة بضرورة مواكبة البلدان للتقدم التك•

الذي تم إحرازه ، منذ الجولة السابقة ، خاصة في مجال نظم 
اقع العاملية، بالن افية وأنظمة تحديد املو سبة املعلومات الجغر

، ينبغي أن يكون اعتماد نظم املعلومات 2020لجولة تعدادات 
افية أمًرا رئيسًيا وقراًرا استراتيجًيا .الجغر

افية وينبغي  توفر مجموعة واسعة من األدوات التكنولوجية الجغر •
.املكانية الستخدامها في رسم خرائط التعداد

معلومات توفير عوامل التمكين للمكاتب اإلحصائية الوطنية لجمع•
ناطق أكثر دقة وفي الوقت املناسب عن سكانها على املستوى امل

.الصغيرة



التوصيات الدولية ذات الصلة

افية املكانية مفيًدا جًدا ل• تحسين يعد استخدام وتطبيق التقنيات الجغر

جودة أنشطة التعداد في جميع مراحل التعداد
صور الساتاليت–

الصور الجوية–

–GPS

سجل العناوين ذي املرجعية املكانية–

افية لخرائط التعداد والنشر– نظم املعلومات الجغر

افية قراًرا استراتيجًيا ر • ئيسًيايجب أن يكون اعتماد نظم املعلومات الجغر

تعدادللتعداد بنية تحتية مهمة إلدارة وتحليل ونشر بيانات ال GISتعد قاعدة بيانات –



التوصيات الدولية ذات الصلة

افية املكانية مفيًدا جًدا ل• تحسين يعد استخدام وتطبيق التقنيات الجغر

جودة أنشطة التعداد في جميع مراحل التعداد
صور الساتاليت–

الصور الجوية–

–GPS

سجل العناوين ذي املرجعية املكانية–

افية لخرائط التعداد والنشر– نظم املعلومات الجغر

افية قراًرا استراتيجًيا ر • ئيسًيايجب أن يكون اعتماد نظم املعلومات الجغر

تعدادللتعداد بنية تحتية مهمة إلدارة وتحليل ونشر بيانات ال GISتعد قاعدة بيانات –



التوصيات الدولية ذات الصلة

،حصائياجهاز أيفياساسيااملكانيالجغرافيالتحليليصبحبأنيوص ي•

البياناتدامباستخالجغرافيةاملعلوماتنظمتطبيقاتتطويراإلحصائيةاملكاتبعلى–
أشكالىعلللحصول أخرى مصادرمنالجغرافيةاملرجعيةالبياناتمنوغيرهاالسكانية

املكاني،التحليلفيتقدًماأكثر

قدرات يمكن لألجهزة املحمولة يدوًيا التي تحتوي على وظائف تحرير مدمجة و •
شطة تحديد املوقع الجغرافي تحسين تناسق االستجابات أثناء تتبع األن
يةالجغرافية بما في ذلك تلك التي يمكنها اإلبالغ عن التغطية املكان

استخدام األدوات التفاعلية•

قواعد البيانات التفاعلية والخرائط –



إجراء التعدادات السكانية في املنطقة العربية.2

2010تراجع عدد الدول التي تجري تعدادات في املنطقة العربية في جولة 

18
19

16

3

4

4
3

2

0

5

10

15

20

25

1990جولة  2000جولة  2010جولة  2020جولة 

البدلدان التي نفذت البلدان التي خططت ولم تنفذ البلدان التي لم تخط ولم تنفذ



إجراء التعدادات السكانية في املنطقة العربية. 2

: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. 2

2015

األردن مصر

فلسطين

2017 2018 2020

بلدان 

مجلس 

التعاون 

الخليجي

2023 2024

اموريتاني
تونس

المغرب

202220212019 غير محدد

اليمن

سوريا

لبنان

ليبيا

الصومال

2016

الجزائر

السودان

العراق



منهجية التعداد/ نهج . 2

التعداد التقليدي1.

فرنسا: التعداد املتجدد2.

ايطاليا، املجر، ايرلندا: التعداد املختلط3.

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

البحرين



ربيةجمع البيانات في تعدادات البلدان العق طر تطور .3
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ربيةفي تعدادات البلدان العتطوراستخدام التكنولوجيا .3

العد الذاتي باستخدام االنترنت•

عمان، االمارات، قطر: 2010دول في 3•

2020في جولة 

، عجمان، جمهورية مصر العربيةتجربة الشارقة•

كندا واستونيا: على املستوى العاملي•



استخدام التكنولوجيا في تعدادات البلدان العربية

الدول التي 
اجرت تعداد في 

جولة 2020 2020 2010 استخدام التقنيات الحديثة
0 0 4 PDA/املساعد الكفي
3 6 0 الكمبيوتر اللوحي
1

3

3

12

العد الذاتي باستخدام االنترنت
افية  نظم املعلومات الجغر

GIS/GPS

0
0

0
6

4
1

يالضوئالقارئ /املاسح
السجالت املدنية

3 15 16 املجموع



آفاق التكنولوجيا واالبتكار في
اإلحصاءات الرسمية

إضاءات

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/prospects_of_innovation_and_technology_in_official_statistics_1.pdf


ربيةاستبيان حول حالة تكنولوجيا البيانات املكانية في البلدان الع

ية في نتائج استبيان حول حالة تكنولوجيا البيانات املكان•
2018االسكوا : البلدان العربية 

جهاز احصائي18من 16حاالت اإلجابة •

االبتكار في آفاق التكنولوجيا و :النتائج متاحة في دراسة بعنوان•
اإلحصاءات الرسمية

إقليمية وفي منتدياتباالسكواعرضت امام اللجنة اإلحصائية •
إحصائية أخرى وتم اعتماد توصيات بشأنها



افية املكاني ةوصف الهيكل التنظيمي ملنظومة املعلومات الجغر

من املستجوبين افادوا بوجود جهة وطنيه واحدة% 57•
علومات ثلثا املستجوبين أفادوا بوجود جهات أخري في بلدانهم لديها مسؤوليات تتعلق بامل•

افية املكانية الجغر

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.1. Single National Geospatial Information Authority (NGIA)

1.2. Do other areas of government also have geospatial information
capabilities and/or responsibilities?

2. Is the primary national geospatial agency supporting/advancing the 
geospatial enablement of government information – statistics and/or 

administrative data? Primary national geospatial agency coordinating with and 
supporting statistics  

Yes No/NR



ن نصف تلك األجهزة في بلداتها  واكثر ماملكانيةالجغرافيةثالثة ارباع ألجهزة لديها دور قيادي في البيانات 
افية التي تقود تتلقى دعم ومساعدة من الهيئات الوطنية للبيانات الجغر

كاني هل يقوم مكتب اإلحصاء الوطني بدور قيادي في التمكين الجغرافي امل
للبيانات اإلدارية واإلحصائية الوطنية؟

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Yes No/NR
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افية املكانية املستخدمة في األجهزة االحصائية االطر الجغر

عدد البلدان االجابات

9

2

1

3

2

:لطبقات األساسية: نعم
قطع األراض ي/ املنشآت / حواجز الطرق / الحدود اإلدارية 
ألحياء ا/ املناطق الحضرية / املنشآت / مباني الطرق / الحدود اإلدارية 

التجمعات الريفية/ الفقيرة 
حواجز/ املناطق الحضرية والسكان / التجمعات/ الحدود اإلدارية 

/املزارع / املنشآت الصناعية / قطع األراض ي / املباني / الطرق 
WGS84 /  الصور

اإلطار املكاني اإلحصائي العامليNSSFاإلطار املكاني اإلحصائي الوطني 
(GSGF)



عدد البلدان االجابات
13 تعم

3 ال

11

1
6
5
3
3

:أنواع نظم املعلومات الجغرافية وقاعدة البيانات الجغرافية-نعم 
ArcGIS Platform / ArcGIS Desktop / Arc Map / ArcGIS Server / 

ArcSDE / ArcPad
QGIS

Entreprise Geodatabase / Geodatabase (EA-level)
Oracle Database / SDE  فيOracle / Oracle Spatial

قاعدة بيانات الوصول 
(املؤشرات/ متعددة القطاعات )قاعدة البيانات الجغرافية الوطنية 

افية من أجل التقاط بهل يوجد لدى مكتب اإلحصاء الوطني- افبنية تحتية لنظام املعلومات الجغر ، ًيايانات مسندة جغر
وإدارتها، وتحليلها، ونشرها؟



افية فيها أنشطة التعداد التي يتم  استخدام نظام املعلومات الجغر
عدد البلدان االجابات

15 حلة مر )إعداد خرائط التعداد في املراحل األولية لعملية التعداد / رسم الخرائط
(ما قبل العد

14 (مرحلة العد)جمع بيانات التعداد 
14 افًيا  (مرحلة ما بعد العد)تحليل ونشر بيانات التعداد املسندة جغر

عدد البلدان االجابات

15 نعم
1 ال

1
1
2
2
6
2
4

افية-نعم  :أصغر مستوى جغرافي تنشر فيه البيانات املرجعية الجغر
املباني-
(.مجموعة مباني)كتلة التعداد -
منطقة التعداد / (EAsمجموعة )وحدة التحكم -
مستوى البلدية-
(الشعبية/ األصغر )الوحدات اإلدارية -
بلدات ومدن-
والية/ محافظة -

افًيا؟هل يقوم مكتب اإلحصاء الوطني بنشر بيانات مسندة جغر



2010استراتيجيات نشر نتائج التعدادات . 
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تنمية القدرات والتعاون اإلقليمي الدولي. 4

2010تعدادات جولة✓

افية • دام واستخنشر البيانات والخرائط ونظم املعلومات الجغر
التكنولوجيا ومعالجة البيانات

(مصر)املاسح الضوئي: التعاون اإلقليمي•

2020تعدادات جولة✓

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

الجغرافية وقواعد البيانات التفاعلية



الدوليتنمية القدرات والتعاون اإلقليمي 

2020التحديات التي تواجهها البلدان العربية في تخطيط للتعداد 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

مصادر مادية

تحسين معدل اإلجابة

تحسين نوعية البيانات

نقص خبرة / مصادر البشرية 

تحسين جمع البيانات

تطبيق تكنولوجيا جديدة

تطبيق منهجيات جديدة

البنية التحتية

تحسين نشر البيانات

ليس تحدي تحدي وسط تحدي مهم الينطبق



خالصة و توصيات. 5



ذات صلةمصادر .6



ذات صلةمصادر 

:  مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن، التنقيح الثاني والثالث-
http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_67Rev2a.pdf

منصات معرفة حول التعدادات -
تعدادات السكان واملساكن في البلدان العربية: معرفةقاعدة :االسكوا

https://www.unescwa.org/ar/sub-site/95049/resources

:شعبة اإلحصاء باألمم املتحدة
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/

دام املنهجيات ومبادئ وتوصيات األمم املتحدة والتخطيط للتعدادات باستخ: النشرات
التكنولوجيا

البلدان ورشة العمل اإلقليمية حول استخدام التكنولوجيا في تعدادات السكان واملساكن في-
https://www.unescwa.org/ar/events/technology-population-housing-censuses-arab-countries، القاهرة2018العربية 

http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_67Rev2a.pdf
https://www.unescwa.org/ar/sub-site/95049/resources
https://www.unescwa.org/ar/events/technology-population-housing-censuses-arab-countries


افية لجنة األمم املتحدة إلدارة البيانات املكانية الجغر
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 لحسن
ً
شكرا

املتابعة واالستماع

Lubbad@un.org 



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

Algeria  1987 1998 2008 )2020(

Bahrain  1981 1991 2001 2010/2020

Egypt  1986 1996 2006 2017

Iraq   1987 1997 ( …) (2020)

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


