
 نبذة عن تجارب التعداد السكاني
 وممارساته في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

1 0Bمقدمة 

2T2وفقا لT 2قرارات الدورةT2الثانيةT 2T2للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميT ، 2دعاT2عقد ء اللجنة إلى أعضاT فريق الخبراء لاجتماع

2T)2TEGM ( 2تعريف من أجلT2بنيةT 2الT 2مفصلالملفT  2والذيT2جميع يتضمنT 2T2المراحلT 2T2و، التعداداتب ذات الصلةT2لT2تجميعT  مختلف

2T2الخبرات القطريةT 2T 2ممارسات منالوT 2T2البلدان األعضاءT 2T2اإلسالمي تعاونفي منظمة الT. 

2T،2وفي هذا الصددT  2نظمT2مركز أنقرةT2 لمنظمة التعاون اإلسالمي،بوصفه أمانة اللجنة اإلحصائية  ؛T"2T 2ندوةT ممارساتحول 

مارس 82T 2T-6في 2T 2T)IDB2T (2Tالبنك اإلسالمي للتنمية2T 2Tمع2T "2Tاإلسالمي تعاونفي منظمة ال2T 2Tالبلدان األعضاء2T 2Tفي2Tالمساكن 2Tلسكان وا

20132T 2T2في في مقرهT 2T2أنقرةT ،2T.2تركياT 2T2وحضرT 2T2االجتماعT 2T2وفود منT 2T2مكاتب اإلحصاء الوطنيةT 2T)2TNSOs 2) منT17 2بلدا عضواT ،

2T2:وهيT 2T2أفغانستانT 2T2والبحرين ومصرT 2T 2ندونيسيا وإ وT 2العراقT2وماليزيا وT 2جزر المالديفT2 والنيجرT 2وفلسطين و باكستان وT2قطرT  السعودية و

وشعبة اإلحصاء في األمم المتحدة ، 2Tالبنك اإلسالمي للتنمية2Tممثلين عن 2Tواليمن و2T 2Tوأوغندا2T 2Tتركيا2Tو 2Tالسودان2Tو 2Tالسنغال2Tو

2T)2TUNSD (2T2ولجنة األمم المتحدةT 2T 2واالجتماعية لاالقتصاديةT 2غربي آسياT)2TUNESCWA.( 

2T2وتود أمانة اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تشكرT 2T2السيدة مارغريتT 2T2مبوغونيT 2T2منT  شعبة اإلحصاء في األمم

2009/2010 يلعام2T 2Tالمسوحنتائج 2T 2Tبادلتعلى 2T)2TUNSD (2T المتحدة 2T 2T2وT2011/2012  2حيثT2أعد امن خاللهT 2T2هذاT 2T2الملفT. 

2T2وT 2يشملT2الملفT 2T 2أقسامثالثةT 2T) :2رئيسية هيT2) نتائج أT2مسوحT 2TUNSD 2T 2T2009/20102عام لT 2T 20112وT/20120T) ،0T2) بT استنتاجات

نتائج المشاركين في ) ج2T)2T، و2Tاإلسالمي تعاونفي منظمة ال2T 2Tالبلدان األعضاء2Tفي  مساكنال2Tسكان وال2Tممارسات  2Tالندوة حول

2T2الندوةT 2T 2أسئلةعلىT 2T2:للندوة الجلسة الرابعةT 2T2الطريق للمضي قدماT : 2صوبT2جولةT 2T2020 تعدادات السكان والمساكن. 

2 1B نظرة عامة 

التي و اإلسالمي،  تعاوندولة عضو في منظمة ال ستة وأربعون)، قامت 2004إلى  1995(من  2000في جولة تعداد 

 ، في حين أن أحد عشر دولة تتضمنتعداد بإجراءاإلسالمي،  تعاون٪ من مجموع البلدان األعضاء في منظمة ال81تمثل 

 لمالصومال والسودان وتوغو، وأوزبكستان و نيجيريا، و لبنان، و غينيا بيساو، و جيبوتي، و تشاد، و الكاميرون، و أفغانستان، 

هذه  إلى نظربال. و 2000في جولة تعداد  اتعداد لم تجريبلدا في جميع أنحاء العالم ستة وعشرون . وعموما، تعدادالتجري 

توقيت  وٕاذا تم اعتبار. 2000جولة تعداد ل همالعالمي تعداد على الصعيدمن البلدان/المناطق ٪ 88األرقام، أجريت 

لوحظ أن عدد البلدان األعضاء فقد ، 2000اإلسالمي في جولة تعداد  تعاونالتعدادات في البلدان األعضاء في منظمة ال

، ارتفع 2000. في عام 4كان حوالي  2000اإلسالمي التي أجرت التعداد في كل عام حتى عام  تعاونفي منظمة ال

أعضاء في منظمة دول  تسع، أجرت 2004. في عام 2004حتى عام  4مرة أخرى على مستوى  ظلتو  6إلى العدد 

 .2000اإلسالمي تعداداتها لجولة تعداد تعاون ال
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اإلسالمي تعدادا  تعاوندولة عضو في منظمة ال 37بما في ذلك  ةبلدا / منطق 198 أجرت، 2013فبراير  1واعتبارا من 

 ستجري دولة أن ثالثين . في حين2014إلى نهاية عام  2005، وهي فترة تمتد من بداية عام 2010خالل جولة تعداد 

هذه  ومن بين. 2010جدول زمني لجولة تعداد عام أي  الديه تدول ليس فإن سبعة ،2014أو  2013عام للسكان اتعداد 

تسعة اإلسالمي منها  تعاونمنهم من البلدان األعضاء في منظمة ال خمسة عشر، التعداد التي ستجري البلدان الثالثين

عدد البلدان األعضاء في منظمة وارتفع . 2014في عام  ستجري التعدادالمتبقية  ستةوال 2013التعداد في عام  ستجري

٪. 91٪ إلى 81من  في المائة 10بنسبة  2010التعداد في جولة تعداد  قامت بإجراء/  التي أجرتاإلسالمي  تعاونلا

. وأظهر توقيت بلدان 2010٪ في جولة تعداد عام 97٪ إلى 88هذا الرقم يدل على زيادة من على الصعيد العالمي، و 

 2007في عام  بلدينيتراوح بين  اكبير  اتغير  2010تعداد عام سكان في جولة الاإلسالمي إلجراء تعداد  تعاونمنظمة ال

حيث من المتوقع  2013سيكون ٕاذا سار كل شيء كما هو مخطط له، فإن عام الذروة و . 2010بلدان في عام  ثمانيةإلى 

اء تعداد جدول زمني إلجر  بدوندول  بين سبعةتعداداتها. من باإلسالمي  تعاوندول األعضاء في منظمة التسع  قومأن ت

ن والصومال العراق ولبنان وباكستا: اإلسالمي تعاونمن البلدان األعضاء بمنظمة ال خمسة، 2010جولة تعداد 

٪ من عدد 89مليار شخص يمثلون  6.2، كان تعداد السكان نحو 2010خالل جولة تعداد عام ، و وأوزبكستان. حتى اآلن

بما في ذلك  2012و  2009اإلسالمي أجرت تعدادا بين عامي  تعاوندول األعضاء في منظمة ال سبعةسكان العالم. 

)، 2012سورينام (و )، 2012)، والنيجر (2012)، وغيانا (2011) وتركيا (2011) وأفغانستان (2009( تشاد

تعداد ال التي تتخذ، أفغانستان هذه الدولسكان. من بين للاألرقام النهائية عن لم تعلن بعد التي ) 2012وتركمانستان (

 .2015وسيتم االنتهاء منه في عام  2011دأ في عام تبا حيث درجالمت

باألمم  ء/ المقدمة من شعبة اإلحصا 2012 2011و 2009/2010عام ل المسوحموجزة عن المعلومات الاستنادا إلى و 

 ه النبذةهذ فإناإلسالمي، على التوالي،  تعاونفي منظمة ال عضوا بلدا 27و  34 والتي أجابت عليها) UNSDالمتحدة (

في جولة تعداد  وممارساته في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميتجارب التعداد السكاني  حولصورة شكل ت

 .2010عام 

3 2Bالتعداد  الرئيسية إلجراء منهجيةال 

 اختلفتباألمم المتحدة أن الدول  ءلشعبة اإلحصا 2011/2012و 2009/2010 مسوحأظهرت النتائج المستخلصة من 

هناك زيادة في استخدام  ت، كان2000بالمقارنة مع جولة تعداد عام و . 2010في كيفية إجراء التعدادات في جولة عام 

توليد / جمع  من أجل العدساليب ألمتعددة وطرق استخدام مصادر إلى . وأشارت الردود جولةهذه البديلة في المنهجيات ال

في جميع مراحل التعداد في  متطورة استخدام تكنولوجيا ارتفاع في الردود الواردة، لوحظ. أيضا، استنادا إلى مسوحبيانات ال

) تحسين نوعية البيانات، بالتعداد؛ (إجراء لحد من تكلفة ا) أ( :. وشملت أسباب هذه التغييرات األهداف2010جولة عام 

 و(ج) تعزيز توقيت نشر نتائج التعداد.
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3B 93اإلسالمي ( تعاونفي منظمة ال عضوابلدان  27من أصل  خمسة وعشرون بلدا أجرى ،2010في جولة تعداد عام (٪

 تعاونأعضاء منظمة ال ن منييستخدم البلدين المتبقي من جهة أخرى،و سكانها والمساكن. مسوح ل كامال اميدانيعدا 

د، منهجية التعداد المهيمن ٪)، منهجيات بديلة بما في ذلك السجالت اإلدارية أو وسائل أخرى. في هذا الصد7اإلسالمي (

 الميداني الكامل.العد  ياإلسالمي ه تعاونبين الدول األعضاء في منظمة ال 2010في جولة عام 

4 4Bاستخدام مصادر أخرى للبيانات 

5B من سنوية أو غيرها  مسوحااإلسالمي تعاون أعضاء بمنظمة البلدان  استخدمت ستة، 2010خالل جولة تعداد عام

اإلسالمي السجالت  تعاونأعضاء في منظمة البلدان  واستخدم أربعةلتوليد / جمع بيانات التعداد. المسوح المنتظمة 

لهذا  المخصصة مسوحات العينةباإلسالمي  تعاوندول أعضاء في منظمة ال أربعةقامت و اإلدارية كمصدر بديل للبيانات. 

البلدان  ولم تستخدم أي من. لبياناترى لأخاإلسالمي مصادر  لتعاونفي منظمة ا واستعمل بلدان أعضاءالغرض. 

(أي السجالت الصحية، السجالت المدرسية،  الموجودة مسبقا اإلسالمي السجالت اإلدارية تعاوناألعضاء في منظمة ال

 .2010وما إلى ذلك) كمصدر بديل للبيانات في جولة تعداد عام 

5 6Bاستخدام مصادر متعددة للبيانات 

7B فقط الميداني  العداإلسالمي على  تعاونبعض البلدان األعضاء في منظمة ال لم تعتمد، 2010في سياق جولة تعداد عام

السنوية ح و المس الكامل الميداني العدأيضا السجالت اإلدارية وغيرها لتوليد / جمع بيانات التعداد. ورافق  استخدمتولكنها 

استخدمت و بيانات التعداد.  توليد/ اإلسالمي لجمع تعاونفي منظمة ال عضوبلدان  ستةفي  منتظمةال مسوحالأو غيرها من 

 تعاونفي منظمة ال عضوبلدان  قامت ثالثة اإلسالمي السجالت اإلدارية، في حين تعاونفي منظمة ال عضوبلدان  أربعة

من لبيانات لمصادر أخرى اإلسالمي  تعاونفي منظمة ال عضون ابلداستخدم و ، عينةبالمخصصة مسوحات ب اإلسالمي

 عضودولة استخدمت الميداني الكامل. أيضا،  بالعدالموجودة مسبقا منها السجالت اإلدارية  ستخدم أيولم ت. يالميدان العد

 اإلدارية وغيرها. هاعينة مع سجالتلبا ا مخصصافي المنظمة مسح

6 8Bلعدا أساليب 

9B األشهر وه )وجها لوجه( مباشرة مقابلة خاللالعداد اإلحصائي من قبل  الورقي االستبيانعتبر ي، لعدا أساليببين من 

 . 2010سالمي في جولة تعداد عام اإل تعاوندولة عضو في منظمة ال 27من أصل دولة  24من قبل  استخدمي ذالو 

10Bالمباشرة المقابلةعداد أثناء لكتروني من خالل الإلاإلسالمي االستبيان ا تعاوندول األعضاء في منظمة ال واستخدمت خمس  

11B)جمعت خمس ي من خاللهذالذاتي ال العداإلسالمي  تعاونبعض البلدان األعضاء في منظمة الونفذت . )وجها لوجه  

 معت جو ، اإلحصائيين من خالل العدادين شخاصمن األ يةاإلسالمي االستبيانات الورق تعاونأعضاء في منظمة الدول 

12Bدولة في بينما استخدمت من خالل شبكة اإلنترنت. لبياناتالتعداد الذاتي لاإلسالمي  تعاونأعضاء بمنظمة ال أربع دول  



 وممارساته في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي السكانينبذة عن تجارب التعداد  
 

4 

13Bدولة من البلدان األعضاء استخدمت و ها، سكان لتعداد االتصاالت الهاتفية البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

 التعاونمنظمة  من البلدان األعضاء في ةأيولم تستخدم سجل. التعداد المستند إلى الأسلوب بمنظمة التعاون اإلسالمي 

لجولة تعداد عام  التعداد الموجودة أو غيرها من وسائل اإلدارية السجالتو الذاتي للتعداد اإلسالمي الخدمات البريدية 

2010. 

7 14B تكنولوجياالاستخدام 

15B دولة عضو في منظمة  27 بينسلطات التعداد. من للتكنولوجيا من قبل  اواسع ااستخدام 2010شهدت جولة تعداد

. وقد تم هامساكنسكانها و مسوح ) لGISفية (نظم المعلومات الجغرادولة منها  20، تستخدم التي أجابت اإلسالميتعاون ال

اإلسالمي. وشملت  تعاونفي منظمة ال عضوابلدا  12 من قبل 2010التصال لجولة تعداد ل وسيلةاستخدام اإلنترنت ك

 تعاوندول األعضاء في منظمة ال 7في مجال أجهزة الكمبيوتر المحمولة (هذا الاألجهزة التكنولوجية المستخدمة في 

)، وأجهزة الكمبيوتر اإلسالمي تعاونبلدان األعضاء في منظمة ال 3(في  محمول / الجيباإلسالمي)، وأجهزة الكمبيوتر 

بلدان   يستخدم عشرة لمعالجة بيانات التعداد المجمعة،و اإلسالمي).  تعاوني منظمة البلدان األعضاء ف 3اللوحي (في 

الماسح الضوئي، وأجهزة  ر األخرىتقنيات التصويمنهم  10 يستخدمو  المنظمة الترميز بمساعدة الحاسوب،أعضاء في 

التعرف الضوئي/القراءة منهم  4 ويستخدم)، OCR( فو حر ويستخدم خمسة منهم التعرف الضوئي/القراءة الضوئية لل

قنيات األخرى غير المذكورة من الت. واستفادت ثالثة بلدان أعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي (OMR) عالماتالضوئية لل

 من التقنيات المذكورة. ااإلسالمي أي تعاوندولة عضو في منظمة ال لم تستخدمو ، أعاله

16B من 34من أصل بلد  23 استفاد ،2009/2010 باألمم المتحدة ءشعبة اإلحصا ئج المستخرجة من مسحنتاالاستنادا إلى 

طريقة مسح كمن الخرائط الرقمية  2010اإلسالمي في جولة تعداد عام تعاون في منظمة الالمجيبية البلدان األعضاء 

ونظام المعلومات نظام التموضع العالمي اإلسالمي  تعاونبمنظمة ال عضودولة  27 واستخدمت .الخرائط باستخدام

 متداستخاإلسالمي التصوير الجوي،  تعاونأعضاء في منظمة البلدان  ثالثة استخدمت. في حين اتهاالجغرافية لتعداد

 صور األقمار الصناعية.اإلسالمي  تعاوندول أعضاء في منظمة ال سبع

17B اإلسالمي أنها توقعت التكلفة أو توفير الوقت عن طريق استخدام التكنولوجيا  تعاوندولة عضو في منظمة ال 18 أفادتو

التكلفة أو الوقت  بتوفير. وفيما يتعلق لتكلفة أو الوقتمثل هذا التوفير سواء في ا واوقعيتمنهم لم  5الجديدة، في حين أن 

ا منه 4 في حين أن ،توفيراإلسالمي على ال تعاونفي منظمة ال عضوا مجيبا بلدا 17 أكدتباستخدام التكنولوجيا الجديدة، 

من أصل  18فوائد استخدام التكنولوجيا الجديدة توفير الوقت وتحسين نوعية البيانات إلى تمنح و  ا التوفير.هذعلى ؤكد تلم 

 11، محسنةتغطية إلى اإلسالمي  تعاونبمنظمة ال بلدا عضوا 14اإلسالمي. وأشار  تعاونفي منظمة ال عضوابلدا  27

مشاركة / استجابة بفضل استخدام التكنولوجيا الجديدة في معدالت زيادة  وامنهم شهد 7في التكاليف، و توفيرا حققوامنهم 

سبب اإلسالمي زيادة في التكاليف ب تعاونأعضاء في منظمة الدول  8ومع ذلك، ذكرت  .2010في جولة تعداد عام 

 توظيف 
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18B تفي استخدام التكنولوجيا الجديدة، صرح البلدان العقبات التي تواجههابألخذ التعداد. وفيما يتعلق التكنولوجيات الجديدة 

 نقص الموارد أشار ثمانية موظفين إلى و ، نقص الموارد والخبراتباإلسالمي  تعاونمنظمة العضو في  دولة 15

19B.المالية 

20B 2010التكنولوجيا في جولة تعداد عام  داماستخعلى اإلسالمي  تعاونبمنظمة ال بلدا مجيبا عضو 27من بين  6وتعاقد .

الجدول بلعقود، وااللتزام الفعالة لدارة اإلباإلسالمي  لتعاونفي منظمة ا المجيبين ما يقرب من نصف البلدان األعضاء أفادو 

التقيد إلى اإلسالمي  لتعاونثلث الدول األعضاء في منظمة ا أشار حواليتكامل التعداد، في حين الزمني، وتحسين 

ثلث  تشه لتعاقد استخدام التكنولوجيا،خدام التكنولوجيا. حتى اآلن، كتحديات است بفضل الميزانية والبقاء في نطاق النجاحب

 الجدول الزمني، باإلضافة إلىباإلسالمي صعوبات في إدارة العقود وااللتزام  تعاوناألعضاء في منظمة ال المجيبةالدول 

 الميزانية.بمشاكل في االلتزام  واجهت المجيبةاإلسالمي  تعاونسدس البلدان األعضاء في منظمة ال أن

8 21B نشر البيانات 

22Bمن بين. منظمة التعاون اإلسالميدولة عضو في  19في  الورقية الوسيلة الرئيسية لنشر البيانات على المنشورات تستندا 

. األولية نشر البياناتة لقيهي طر  HTML ،PDF ،XLS  /X ملفاتلصفحات الويب الثابتة لاالستضافة كانت منها،  4

 لبيانات على االنترنت فيل تفاعليا نشر البيانات األوليةأسلوب كان ، منظمة التعاون اإلسالميفي  بلدين عضوينفقط في 

 .2010جولة تعداد عام 

9 23Bمنظمة التعاون اإلسالمي فيما بين البلدان األعضاء ب نسيقالت 

24B أعضاء في المنظمة مع البلدان األخرى في نشر البيانات وتصميم دول عشر  نسقت، 2010في جولة تعداد عام

منها في رسم الخرائط  5وفي منهجيات التعداد البديل،  امنه 6و منهم في التكنولوجيات الجديدة، 7تعاونت و االستبيان. 

منهم تعاونت مع الدول األخرى في معالجة  4، ووالمسوح ما بعد التعدادوجمع البيانات والتقاط البيانات، وتحليل البيانات، 

 البيانات.

10 25B 2010نجاحات وتحديات جولة تعداد 

26B تطبيق التكنولوجيات الجديدة،  بالنسبة لهم هي:ط النجاح انق نإلى أ منظمة التعاون اإلسالميدولة عضو في  15 تأشار

في جولة . 2010، وتحسين الخدمات اللوجستية والتنسيق في جولة تعداد عام يهاعل محافظة/ ال البيانات جودة تحسين

، منشر بياناته تطور :هيمنظمة التعاون اإلسالمي دولة عضو في  13ة ل ، كانت نقط النجاح بالنسب2010تعداد عام 

معدالت ميزانية وتحسين / صيانة التعداد ضمن الحفاظ على المنهم  10و بالمواعيد النهائية،اللتزام منهم ا 11و

 .تنفيذ منهجيات جديدةمنهم  9مشاركة، وال ستجابة/اال
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27B التحدي األكبر فقد واجهت الدول تحديات، حيث تشكل التكلفة ، 2010على الرغم من هذه النجاحات في جولة تعداد عام

 منظمة التعاون اإلسالميدولة عضو في  13 وأشارت المجيبة األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي. من البلدان 18 عند

التصور العام  إلىمنهم  8وأشارت جودة البيانات، في مشاكل دولة عضو تواجه  10تحديا، وإلى أن التوقيت يعتبر 

 .الخصوصيةأشاروا إلى هم بين من 3ومعدالت االستجابة، و
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 منظمة التعاون اإلسالمي في البلدان األعضاء ب مساكنات السكان والندوة حول ممارس

 تركيا –، أنقرة 2013مارس  06-08

 االستنتاجات

 

إلى اجتماع فريق  STATCOM لجنةأعضاء دعا ، للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميوفقا لقرارات الدورة الثانية 

شمل جميع ي ملف شاملاإلسالمي للتنمية لتعريف بنية  والبنك سيسريكمن قبل  ي سيتم تنظيمهذ) الEGMالخبراء (

منظمة التعاون ممارسات من البلدان األعضاء في الالخبرات القطرية و مختلف التعدادات وتجميع بالمراحل ذات الصلة 

 بهدف الشروع في أنشطة التعاون الممكنة بين الدول األعضاء في هذا الصدد.اإلسالمي 

 17) من NSOsوفود من مكاتب اإلحصاء الوطنية ( البنك اإلسالمي للتنميةالذي نظمه سيسريك مع اع وحضر االجتم

فلسطين، و باكستان، و ندونيسيا والعراق وماليزيا وجزر المالديف والنيجر، إ ، وهي أفغانستان والبحرين ومصر و بلدا عضوا

باألمم المتحدة  ءأوغندا واليمن وممثلين عن شعبة اإلحصاو ا، تركيو السودان، و السنغال، و المملكة العربية السعودية، و قطر، و 

 .UNESCWAو

 في نهاية المداوالت، وافق المشاركون في الندوة على االستنتاجات التالية:

عدد وخصائص السكان  حولعلى مستوى منطقة صغيرة األكثر شمولية . توفير البيانات االجتماعية واالقتصادية 1

معظم البلدان، وال سيما بالنسبة للبلدان النامية. في  لإلحصاءات التعدادات المصدر الرئيسيتعتبر مساكنهم، و  ووضعية

 .المسوحلتخطيط التنمية وٕاطار أخذ العينات إلجراء الصدد، تعتبر التعدادات كمعيار  وفي هذا

لحكومات بالنسبة لمعلومات االجتماعية واالقتصادية تكون مصدرا جيدا للأن مصادر اإلدارية والسجالت ل. يمكن ل2

وظيفية، السجالت التعدادات التقليدية و لل سليماسجل بديال كون الليو وصناع القرار طالما ضمنت جودة البيانات واكتمالها. 

زمة، والثقة العامة في ، والقوانين اإلحصائية الالالراسخة نيةفالبنية التحتية ال: بعض من الشروط األساسيةب يتعين االلتزام

  .جوانب األمنفي موثوق بها الحلول الالسجالت و 

د على أن يشدتم التتوقيت ونوعية بيانات التعداد. و  أن تزيد منتطبيق التكنولوجيات المتقدمة في عمليات التعداد  يعتبر. 3

 التكنولوجيا الجديدة مكلفا.إدخال يمكن أن يكون ومع ذلك، لتطبيق السليم لها. لهناك حاجة الختبار كاف 

الدقيق  تحليلالفإن قيودا مالية، من البلدان تواجه  ألن العديدو هي مستمرة في االرتفاع التعدادات تكلفة وحدة  بما أن. 4

، والمسوحلتعداد وغيرها من التطبيقات (أي التقليدية، المستندة إلى السجل، لالبديلة منهجيات البين  تكلفة الفرصة البديلةل

تم قبل تحديد األنشطة المستقبلية المتعلقة بتنفيذ تعدادات السكان تأن يجب واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وما إلى ذلك) 

 والمساكن.
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الكتيبات المصاحبة كمبادئ كذلك السكان والمساكن و تعدادات لصالح  ها. ينبغي النظر في مبادئ األمم المتحدة وتوصيات5

التعدادات وتنفيذها. وفي هذا السياق، تشجع البلدان على تطبيق المواضيع األساسية التي أوصت توجيهية مفيدة لتخطيط 

تعكس واقع مواضيع  ضيفدان يمكن أن تتعداد على الرغم من أن البللل همبها األمم المتحدة في تصميم استبيانات

 مجتمعاتها.

فرصة لجمع البيانات حول العديد من  هيالتعدادات  أنبما ، التعداد استبيانات تزيد العبء علىالبلدان . العديد من 6

يم تقأن البلدان بح ااقتر تم عواقب سلبية على جودة البيانات. و  اوأيضا له المواضيع التي يمكن أن تزيد من تكلفة التعدادات

بعض  حوللتلبية احتياجات بيانات محددة وكذلك مدى مالءمة جمع البيانات  المسوحبعناية توافر مصادر أخرى مثل 

 تعداد.الالموضوعات المعقدة من خالل 

والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية ضروري لتبادل الخبرات والمعارف وكذلك الحصول على معلومات  التنسيق. 7

 همعمل تدريبية، يمكن للبلدان تبادل معدات وورشدراسية  مفصلة عن أفضل الممارسات. باإلضافة إلى تنظيم زيارات

البلد العضو  البحرينتعتبر تعداد إلنتاج مخرجات ملموسة. في هذا الشأن، لوكذلك األدوات والتطبيقات التي تم تطويرها ل

لدول األعضاء أعربوا عن استعدادهم لتبادل الخبرات واألدوات مع احيث ، الذي يجري التعدادات المستندة إلى السجل

 االقتراح.باألخرى وأشاد المشاركون 

 ظهرأالخبراء، من قائمة أن يكون لها ببناء على طلب الدول و نية إلى البلدان. لف. الخبرة مهمة جدا في تقديم المساعدة ا8

-http://www.sesric.org/statisticsهذه القائمة من خالل قاعدة البيانات الخاصة بهم ( بأن توفرمركز أنقرة 

experts.php ( من الخبراء. امزيدلتشمل  ستعزز أكثرالتي و 

لسكان والمساكن من أجل توفير معلومات تفصيلية وحديثة عن اتعداد ل المقبلة جولةللعمل  ورشتنظيم  تم اقتراح. 9

، سيسريكإنشاء شبكة بين حول  UNESCWAفي هذا الصدد، رحب المشاركون باقتراح لتعدادات. لمختلفة ال الجوانب

 ميزانيةبو  ليةأكثر شمو  سنوية عمل ورشاتتكون قادرة على تنظيم  AITRS، وUNESCWAوالبنك اإلسالمي للتنمية، و 

التي ستشمل تحديث المبادئ  2020عام جولة المشاركين بشأن خطط  UNSDأعلمت ذلك،  . وباإلضافة إلىمناسبة

 .2010عام جولة في  تملتعداد كما إقليمية لورشات عمل ليها إجراء يتعداد للالتوجيهية 
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 منظمة التعاون اإلسالمي ندوة حول ممارسات تعداد السكان واإلسكان في البلدان األعضاء ب

 ، أنقرة، تركيا2013مارس  06-08

 2020 جولة تعدادات السكان والمساكن صوب: للمضي قدماالجلسة الرابعة: الطريق 

 

 الواسع لالهتمام االنتشارو  المالية الموارد. تضاؤل يتم إجرائها التعدادات باستمرار من حيث كيفية تعريفها وكيفتتطور 

. ما هو نوع مضى وقت أي من يةابتكار  أكثر بطرق التعداد تنفيذ على البلدان من العديد تأجبر  الخصوصية بشأن

ن وجهات نظرهم و عطي المشاركي؟ سوف  2020جولة تعدادات السكان والمساكن التي من المرجح أن تواجه في التحديات 

 حول المستقبل المحتمل لتعدادات السكان والمساكن.

 

 UNSD، مبوغونيمارغريت  رئيس الجلسة:

 الدول المشاركةو ، UNESCWAو، SESRICو ،IDB :عضاءاأل/  المتدخلون

 

أسئلة  قدم رئيس الجلسةو ، مع عدم وجود عروض رسمية. عضاءاألمن قبل بة شكل أسئلة وأجو  ت الدورةاتخذ :شكلال

بعد جوالت من . للعضو الوطنية الفريدة تجربةالبالتي قد تكون ذات صلة أسئلة المتابعة لجميع المشاركين وكذلك  عامة

 م الحضور لطرح األسئلة على األعضاء.فتح المجال أمااألسئلة واألجوبة، 

 

 الواردة في الصفحات التالية.رد األسئلة والردود ست

 .الالتيني ، يتم سرد ردود الدول المشاركة حسب الترتيب األبجديسؤاللكل 

بخط المكتوبة  ةمشروع. وتهدف فقط لتجميع الردود األصليعلى نسخة ال إجراء أية تعديالتنظرا لضيق الوقت، لم يتم 

 .اليد
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 أسئلة وأجوبة

 
هل . سؤاال بشأن ضرورة التعدادأخرى ، وتزايد توافر البيانات من مصادر إحصائية التعداد ارتفاع تكلفةغالبا ما يثير ) 1

ضروري  هوهل  ككل سكانالر الذي يستهدف كبيال؟ مثل هذا النشاط اإلحصائي قائمةتعدادات السكان والمساكن ستظل 

 حقا وال سيما بالنظر إلى القيود المالية التي تواجهها البلدان؟

 

Uأفغانستان: 

تعداد. ألن التعداد يوفر بيانات في باليمكن استبدال أي مصدر آخر ال إال أنه لتعداد، ل المرتفعةتكلفة ال منعلى الرغم 

إلى الدول في بعض األحيان وقد تسعى . تهاتنميضروري لتخطيط المناطق الصغيرة و ، وهو أمر اجغرافياألصغر المناطق 

 .خفض تكلفة التعدادلطرق 

المثال: ينبغي جمع البيانات الديموغرافية األساسية فقط في التعداد بينما يمكن الحصول على معلومات مفصلة على سبيل 

 .من خالل مسوحات العينة

Uالبحرين: 

التي تغطي سمات كل مجتمع، و العديد من السكان والمساكن  تشملتحسين التكنولوجيا وتعزيز التطبيقات التي من خالل 

تعداد لل الالزمة لخصائصالتشمل  هكل بلد سجالتعزز يكون مفيدا إذا وسمة مضافة إلجراء التعداد. قي ةال أرى أي ينفإن

 .التعداد فعال من حيث التكلفة أم الكان ذا إما  حديدلتبيانات التعداد استخدام وتقييم 

Uمصر: 

هو أيضا يعتبر ارتفاع تكاليف التعداد التقليدي مشكلة كبيرة بالنسبة للبلدان النامية. ولكن استخدام السجالت اإلدارية 

رفض تبادل البيانات مع بعضها البعض. لذلك، تخطط مصر الستخدام توزراء التي الال يوجد أي تعاون بين و صعب جدا. 

 .تزايد توافر البيانات من السجالتي أن حين إلى ة التعدادلخفض تكلف  (IDC)اإلنترنتمن جمع البيانات 

Uإندونيسيا: 

التعداد. خاصة في إندونيسيا، على الرغم من توفر تغطية المتغيرات في التعداد، يبدو من الضروري بفيما يتعلق  •

ال يتم ، بالتالي. و متزوجين مولكنه قلأعاما أو  17 لذوي لكترونيةإلاأن لديها عدد بطاقة الهوية الشخصية 

 .السكان جميعتغطية 

الصحة والتعليم  حولكثيرة السئلة األبدال من واإلسكان،  ةالسكانيطرح المزيد من المتغيرات التعداد  علىيجب  •

 .لخإ، والقوى العاملة

الناتجة السكان  الئحةعلى قائمة المسوحات العينة ويمكن ل. ةمنهجية سهل وضعينبغي أقل، المالي لجعل العبء  •

 .تكلفةالخفض ت عن التعداد أن
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 .المعلومات الجديدةو  توظيف تكنولوجيا االتصاالت •

Uالعراق: 

جميع لإطار على  حصلنا). يةخارجالو  يةداخلالمن المؤشرات مثل مؤشرات الوفيات، والهجرة ( عديدلال نتوفر على مسوح ل

 جميعحول سكان حتى نجعل قاعدة بياناتنا للتعداد إجراء  بحاجة إلىمن التعداد. لذلك، أعتقد أننا ال نزال  المسوح

 .األنشطة

 ماليزيا:

 :ألن التعداد ضروريو . المرتفعة تكاليفالالحاجة إلى بيانات التعداد تفوق  ألنقائمة والمساكن  تعدادات السكان ستظل

جميع أنحاء  في والمساكن المقيمين جميع حولمعلومات الالوسيلة الوحيدة التي تقوم بجمع  يإجراء التعداد ه •

 البالد

المعلومات التي تم جمعها بيانات السكان والمساكن في المستويات الجغرافية المختلفة وصوال إلى سوف توفر  •

 .أصغر مساحة

 .التعداد صورة شاملة عن األوضاع االجتماعية والمعيشية للسكان يعطي سوف •

 .البلد حكومةإلى  الفدراليةمن كأساس لتقديم المنح ا المعلومات التي تم الحصول عليه تستخدم •

سيتم استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها لصياغة وتخطيط وتنفيذ السياسات الحكومية الفعالة واتخاذ  •

 القرارات، وكذلك أغراض استخدامها من قبل الباحثين وغيرهم من األفراد،

 .السكان الحالية والتوقعاتسيتم استخدام نتائج التعداد كمدخل لتقديرات  •

Uجزر المالديف: 

 عددلنظر إلى إمكانيات تطوير سجالت لت/ اإلحصائية أن  يةالحكوم على الوكاالتنعم. ومع ذلك، ينبغي  •

 .بوصفه وسيلة اختيارية لجمع البياناتو سكان لل المستقبلي

 .التكلفة-فعاليةعالقة التكمل أن ضافية اإليمكن للمسوحات  •

 )من الفرنسية النيجر: (مترجم

السجل المدني والسجالت  حولباستمرار، نظرا لنقص جودة البيانات  اتعداد السكان والمساكن موجود يكون يجب أن

 .هالتنفيذ التمويلفي االعتبار  األخذنظرا ألهمية التعدادات، يتعين على الساسة و اإلدارية. 

Uباكستان: 

أمر ضروري ألنه يوفر بيانات اجتماعية واقتصادية هو د بعد فترة زمنية محددة لنعم، إجراء تعداد السكان والمساكن في الب

وفر بيانات تصل يي قد ذٕاقليم محدد. قد ال يكون هناك أي مصدر آخر للبيانات الزمن و وديموغرافية عن جميع األفراد في 
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بالتالي، إجراء التعداد ضروري و  لجميع خطط التنمية لهذا البلد. اهذه البيانات مؤشر تمثل المستويات الجغرافية. أصغر إلى 

 .دلتخطيط البل

Uفلسطين: 

 الضخم السكان اإلحصائيهذا النشاط  ، حيث يستهدفموجودة (PHC) تعدادات السكان والمساكن سوف تظل •

، نظرا ألهمية توافر بيانات التعداد في إعداد خطط ةالحقيقة ضروري فهي في. على الرغم من القيود المالية، ككل

 .االجتماعية واالقتصادية وطنية ودون وطنية للتنمية

 .إجراء التعدادات مشكلة كبيرة حتى في الدول الغنيةارتفاع تكاليف  يشكل •

لمكونات النظام اإلحصائي ككل  يةنشطة التكاملاألتعدادات ضرورية ألنها تلعب دورا رئيسيا في الال تزال  •

 )(التعدادات والمسوح والسجالت

Uقطر: 

المناطق الجغرافية في السكان حول تفصيلية توفير بيانات وذلك من أجل  2010لتعداد  كانت هناك حاجة في قطر،

 نفس المكان الذيفي ولكن ليس ، قبل إجراء التعدادوا على علم نكاالسكان  أنالصغيرة. نظام التسجيل هو جيد جدا حتى 

إلى تعداد  2020في عام ربما لن تحتاج قطر . لذلك، 2020. ومن المتوقع أن يتم تدارك ذلك قبل تعداد ون فيهيعيش

 .صغير لتوفير بيانات غير متوفرة في السجالت اإلدارية مسحإلى  تحتاجكامل ولكن قد 

 :السعودية

البيانات المقدمة من التعداد، وخاصة جميع أن تغطي خرى األبدائل للالتعدادات لفترة طويلة حتى يمكن  ستستمر

 :الجغرافية مثللمناطق الخصائص السكنية والديموغرافية وتوافر جميع ا

 كاملبالبلد ال •

 المناطق اإلدارية •

 محافظاتال •

 مراكزال •

 المدن •

 األحياء •

Uالسنغال: 

لقيمة جيد  مصدرو عينات مسح بالبيانات إلطار أخذ للقاعدة أفضل وفر يألنه  سيظل موجوداأعتقد أن التعداد  •

يوفر و جميع الميزات والخصائص الفردية لجميع األسر الخاصة والجماعية.  يوفرشامل و  هوالبيانات اإلدارية. 

يوفر قاعدة  GPSو رسم خرائط التعداد مع دمج نظم المعلومات الجغرافيةفإن خصائص السكان العائمة. ومن ثم 
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على الرغم من تكلفتها  ةضروري تأصبحالتي األسر  تعداداتالسكان و  خصائصشاملة تتضمن خرائطية بيانات 

 .ال تزال أكثر عملية وسهلة المنالوالتي في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  هاضخفيجب التي 

  .)تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتأدوات  تبادل تجارب وخبراتيتمثل التحدي في تطوير الشراكات القطرية ( •

 .إضفاء الطابع المؤسسي لتنفيذ التعداد وتمويله بموجب مرسوم •

 

Uالسودان: 

في ال يمكننا إجراء العد  التعداد. ولكنبالتسجيل المدني على القيام سيساعد . و اتعداد السكان والمساكن موجودسيظل 

 ناشمل جميع السكان. حصليو  ادقيقكان  إذايمكن أن نستخدم التسجيل لذلك، في التعداد.  النعدام األمن بعض المناطق

 .ة التي نحصل عليها من التعداديالبيانات المرحلإلى حتاج اإلسقاط ي. أيضا المسوح من التعدادعلى إطار جميع 

Uتركيا: 

. ألن السجالت المتاحة حاليا ةنهج جديدولكن بموجودة في المستقبل القريب  أن تظللتعدادات السكانية لفي رأينا، ينبغي 

إجراء التعدادات من أجل إنتاج بيانات إحصائية للسكان تلبي طلب  يضرور ال منحتياجات. لذلك االليست كافية لتلبية 

 .سجالتالمن كاملة المستخدمين. ولكن هدفنا هو الحصول على بيانات إحصائية عن السكان 

Uأوغندا: 

مصدر الالمناطق الصغيرة. في غضون ذلك، بل هو أيضا في إلحصاءات لموثوق المصدر التعداد السكان هو ال يزال 

 .طر العينات التي تستند إلى مسوحات العينةألاألكثر مصداقية 

سوى الحفاظ على التعدادات. ومع لها لتكلفة فإن الدول الكبرى ال خيار لنظرا ألهميته وعدم وجود بديل واضح وفعال و 

 .فرد لكلبتكرة تقلل التكلفة ذلك، ينبغي استكشاف طرق م

Uاليمن: 

تعداد العديد ويشمل التعداد هي المصدر الوحيد الرئيسي للبيانات. الضرورة توافر البيانات من فإن نعم، من وجهة نظرنا 

التعداد جميع السكان من الجنوب إلى الشمال ومن ويغطي من المؤشرات والمناطق التي ال تقدم من خالل أنشطة أخرى. 

 .دبلإلى الغرب، وجميع المناطق الجغرافية في ال الشرق
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المنطبقة على طريقة ال؟ هل هي خيارا قابال للتطبيق إلجراء التعداد التقليديستكون ل سجال المستندة إلىالتعدادات هل ) 2

ا هو الجمهور ؟ مةزال ضعيفتال  لتسجيل المدنيل اإلحصاءات الحيويةنظم جمع البيانات بالنسبة للبلدان النامية، حيث 

 استخدام بدائل أخرى؟من أجل  السياسي للتخلي عن التعداد التقليديالتصور و  المرجح

 

Uأفغانستان: 

ال يمكن أن المكتملة بيانات غير مثل هذه الإسناد التعداد على  فإن، التسجيل في العديد من البلدان ليس كامال بما أن

 .قضية أخرىهي سجل التحديث يكون خيارا جيدا. وباإلضافة إلى ذلك، 

Uالبحرين: 

والموارد  والمال تكلفةواالدخار في السجل ال الحصول علىأسباب قيم و ألن مع المجتمع،  المشاركةاألهمية بمكان من 

 .بدال من التعداد التقليدي المستند إلى السجلدقة يمكن الحصول عليها من التعداد الو 

 .الباب إلى البابنظام أكثر من  االسجالت وتثق به عامة الناس تقبلفي البحرين، 

Uمصر: 

مع رئيس الوزراء إلنتاج  CAPMASرئيس ينسق في مصر. حاليا،  امتاح اخيار  المستندة إلى السجل التعداداتستكون 

ما لكن، و لتبادل البيانات بين بعضها البعض للحصول على السجالت اإلدارية. السماح بجميع الوزارات يفرض على قانون 

 .ال محاولة حتى اآلنإهي 

Uإندونيسيا: 

 سنويا. البيانات الذي من المقرر أن يتم تحديثه 2003السكان وتسجيل الناخبين" في عام  عدقمنا بإجراء " •

عنوان. أعطيت البيانات إلى وزارة الداخلية ليتم السم و االحسب لكل سكان إندونيسيا قائمة  مدرجة في هي الناتجة

 تعمل.لم  الكنهو سنويا،  اتحديثه

على بطاقتين أو لشخص أن يتوفر يمكن حيث هوية ال. وتستند البيانات على بطاقة هو ضعيفتسجيل السكان  •

 .هوية اتبطاقثالثة 

 هي غير مدمجة. .خدمة اجتماعية ةليس لدينا مكتب التسجيل. معظم السجالت المتعلقة بأي •

 .البيانات على التسجيلندونيسيا أن تستند إالسياسيون في يفضل  •

Uالعراق: 

 . نواجه في بلدنا مشكلة هممشاريعو  همسياسيين والحكومة كافة البيانات التي يحتاجونها لوضع خططللالتعداد السكاني يوفر 

 وزارة الصحة والعدل والداخلية ووزارات في القائم لنظام الحيوي االتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية على الرغم من 

 .أخرى
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 ماليزيا:

 :خيار قابل للتطبيق إذاهو سجل اليستند إلى الذي تعداد ال

 توفير المعلومات على أساس منتظمالمقيمين ملزمين بجميع  جعلت لوائح من قبل الحكومة وجدت •

الهجرة  ومصلحةأنظمة أخرى من وكاالت مختلفة مثل مصلحة السجل الوطني، بربط نظام قاعدة بيانات التعداد  •

 المعلومات تنسيقوغيرها وكذلك استعداد هذه الوكاالت لتبادل و 

 .كل فردب وهو خاص) MyKad رقم تعريف موحد (على سبيل المثالنظام هناك  •

 واقعيا.تسجيل أن يكون التعداد المستند على المن أجل  مع األشخاصاألهم من ذلك، هناك حاجة إلى التعاون 

Uجزر المالديف: 

التعداد التقليدي. ب هتعداد التقليدي، ولكن ال يمكن استبداللل مجديسجل كخيار ستند إلى الماليمكن اتخاذ التعداد  •

 .الروابط وآلية التحديثوٕانشاء لسجالت، ل كامال طويرات (RBC) تعداد المستند إلى السجلاللتحول إلى يتطلب او 

يجري استكشاف خيار لتطوير نظام التسجيل الحيوي ، في جزر المالديف، حيث يوجد نظام تسجيل حيوي جيد •

في البلدان النامية، فإنه يتطلب وقتا وبناء و لسجل السكان. ويجري اآلن استكمال قاعدة بيانات التعليم. ومع ذلك، 

 .جمع البياناتفي  به معموال نمطاالتسجيل ليصبح تعداد مستند إلى القدرات من أجل 

 )النيجر: (مترجم من الفرنسية

لن تكون تعداد السكان. ألنها غير مكتملة وغير كافية لحساب اإلحصائيات. و محل يمكن أن تحل البيانات اإلدارية ال 

 .ةالمدني للتسجيالتإدارية، وتلك نات ابيبمستعدة الستبدال؟؟؟ الجهود السياسية 

Uباكستان: 

كستان مثل با ةالبيانات. ولكن في دولستخدم هذا الخيار الستبدال الطرق التقليدية في جمع ينعم، يمكن أن  •

معدل معرفة  بما أنالسجل وقتا أطول، األساليب المستندة إلى تطبيق يأخذ ، سوف لدان الناميةوغيرها من الب

 .مثل هذه البيانات يستشعرون أهمية فإنهم لن اليس عالي شخاصالقراءة والكتابة لأل

من المشاكل للحكومات. والبيانات التي تم  امزيد المنهج هذافي  غير المجبينو  دينمفقو الالسكان سوف يجلب  •

 أو السياسيين شخاصمن األ ستعرف نقصاجمعها 

تغطية ال سيتم تأمين وبذلكلتوفير البيانات  ،والتشجيعتلقي التعليم إلى العامة  يحتاجقبل استخدام هذه األساليب،  •

يكون س السؤال ؤثر كثيرا ألنتقد ال  والسياسية، فإنهاالتصورات العامة بلسكان. بقدر ما يتعلق األمر لكاملة ال

 .سكان المنطقة بغض النظر عن طريقة جمع البيانات من الميدانالمتعلقة بالبيانات  جودةعن 

Uفلسطين: 

مقبولة في جميع البلدان في المستقبل، الخيارات المن  ةكون واحدأن تالتعدادات  على للسجالت المستندةينبغي  •

 .لسكان في هذه السجالتلدان التي لديها تغطية مقبولة بالنسبة لتلك البلوتحديدا 
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، الخارجية، ولكن ليس لدينا سلطة كاملة لتحديثه، وتحديدا في الهجرة مقبول ل سكانييسجتفي فلسطين، هناك  •

 .ألنها تحت السيطرة اإلسرائيلية

 .نستخدم السجل في نشر إحصاءات المواليد والوفيات •

 .مقبول سجلنستطيع أن نستنتج أن لدينا نظام  فإننافي التعداد والسجل  ID عددألن لدينا  •

 ".المعلوماتعدم كفاية نقطة الضعف الرئيسية للسجل هي " •

Uقطر: 

تقبل المعلومات استنادا إلى السجالت اإلدارية سدة جدا. ومن المتوقع أن الناس جيهي  ةالتسجيالت المدني قطر في

 .استكمال استمارة التعداد لعدم ةتكون سعيدسو 

 :السعودية

خاصة و . السكان والمساكن نع إيجابية نتائج ٕاعطاءستكون بجانب بعضها البعض حتى يتم االنتهاء من سجالت السجل و 

 .ربط الخصائص مع بعضها البعض

 :يهدف إلىالذي  الوطنية لمعلوماتانظام  هي حولالمملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر، قائمة عمل 

 للبيانات المختلفةر مصادالبين اإللكتروني التكامل  •

 دمج •

 جميعالالوصول إلى لغة إحصائية بين  •

 بناء وتطوير قواعد البيانات الرقمية •

 مساعدة الوكاالت الحكومية إلنشاء قواعد بيانات خاصة بهم •

 توفير البيانات لتغطية احتياجات مختلف الوكاالت والباحثين •

Uالسنغال: 

). إذا التكاملمن التعداد والمسح (بما في ذلك حدود أكثر  يتوفر على في جمع البيانات بين التعدادات، لكنه تكميليهو 

مجموعة كاملة من هذه  لتتوفر علىلسلطات اإلدارية (وزراء) لبحاجة إلى وعي قوي فإننا كان تنظيم التعداد هو المشكلة، 

 .ثانويةاختيارية البيانات، التي تعتبر في كثير من األحيان 

Uالسودان: 

ل المدني يسجتللمشروع كبير اآلن في المستقبل. لدينا  ن يكون خيارا مقبوال في البالدألسجل للتعداد المستند إلى اينبغي 

 .للمستخدم والتنميةمفيد تعداد الد. و البل كلشمل ينأمل أن  ، حيثفي السودان
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Uتركيا: 

. إذا حديثال سجالت موثوقة وتعكس الوضعالإذا كانت  بالسجالت اإلدارية التعداد التقليدييتم استبدال من الممكن أن 

 والسهولة...إلخ.التوقيت، و رحب بهذا النظام الجديد لكل من التكلفة سيفمن الواضح أن كل مجتمع  ذلك،تحقق 

Uأوغندا: 

تحقق يالتعداد التقليدي. ومع ذلك، هذا ليس من المرجح أن  إجراء بدلكون خيارا تأن  المستندة إلى السجل تعداداتلليمكن 

 30-20في غضون و  بحيث البدء في التخطيط من اآلنيجب فهذه السجالت، مثل استخدمت في المستقبل القريب. إذا 

 .يمكن استخدامها سنة

الهجرة الداخلية التي تؤثر على منطقة يجب عليهم األخذ بعين االعتبار ، السكان من قبل المسجلين توليد معلومات تعدادل

 .إلحصاءاتلصغيرة 

Uاليمن: 

م هي غير هوبيانات اهذه السجالت ليست كاملة، والسجل المدني ليس حيوين التعداد أل المستند إلىسجل النطبق نحن ال 

دورا في  CSOتلعب تغطي البلد بأكمله. هناك خطة لتعزيز وتحسين نظام اإلحصاءات الحيوية. وسوف  الجديرة بالثقة و 

 .السجل المدني هيئةالمستقبل مع 
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نفس  إدارج من ك جدوىواقع المجتمع؟ في حين أن هنا لتصويرمناسبة هي تعداد ال يشملهاالتي الحالية المواضيع  له )3

حيث هناك قضايا ناشئة هل فترة من الزمن، و  فيالموضوعات وذلك لمراقبة التغيرات في الظروف االجتماعية واالقتصادية 

 في التعداد القادم؟ أن تتضمنهاتعدادات السكان والمساكن يجب على 

Uأفغانستان: 

 مواضيع جديدة في التعدادات ويلزم إدراجضروري للمقارنة مع مرور الوقت. هو بعض المواضيع في التعداد  إدراج

يمكن لموضوع واحد أن يكون  عتمد على الظروف في كل بلد على حدة، أيت، ولكن الموضوعات التي ستدرج يةالمستقبل

 .وليس لغيره مابلد ل مهما

 .توصيات اإلصدار الجديدمبادئ و في  يالمواضيع األساسية المنقحة للتعداد المستقبلاالهتمام بUNSD على  يجب

Uالبحرين: 

نتاج سجالت إلالإلى  الخصائصينبغي أن يضاف المزيد من و مجاالت التعليم والعمل.  فيزيد من العمل م بذلينبغي 

 .خصائص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأيضاخصائص صديقة للمجتمع،  حولمعلومات الالمزيد من المؤشرات و 

Uمصر: 

للحصول على  هناك مسوح محددة كافياواقع المجتمع، وٕاذا لم يكن  تصويرنعم، بطبيعة الحال، التعداد هو مناسب ل

تستخدم بيانات التعداد مسوحات ألن ستبيان التعداد ا يتضمنتفاصيل مثل الخصوبة والهجرة والزراعة. لذلك، يجب أن 

 كإطار للمسوح.

Uإندونيسيا: 

 .تنقل السكان، وخاصة الركاب •

 فيروس نقص المناعة البشرية وخاصة معرفة المرض،  •

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت •

Uالعراق: 

 .في التعداد المقبل تدرجالبيانات حول الهجرة والوفيات أن تحتاج 

 ماليزيا:

ع الديمغرافية مثل يضاالمو يجب أن تبقى و تعكس الوضع الحالي للبلد. أن تعداد ال يشملهاالمواضيع التي  على يجب

 .السياسات ومعلومات حيوية يحتاجها صانع ألنها غيرهاالعرق والمواطنة و و العمر، و الجنس، 

 :على النحو التاليهي تم تناولها ، الموضوعات التي 2010تعداد السكان والمساكن  خالل

 السكان •

 أ. الخصائص الجغرافية
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 )الزوجية، الدينب. الخصائص االجتماعية والديموغرافية (العمر، الجنس، العرق، الحالة 

 الهجرةخصائص ج. 

 التعليم خصائص د. 

 ه. الخصائص االقتصادية

 )WP لدول صباح وسراواك وابوانفقط و. الخصوبة والوفيات (

 المنزلية •

 كل منزلأ. عدد األفراد ل

 ب. حالة الملكية

 ر المنزلي / سداد اإليجاراجئستاالج. 

 د. المستلزمات المنزلية

 الدخل معدله. 

 المشاركة في أنشطة الزراعةو. 

 أماكن المعيشة •

 أ. نوع الوحدات السكنية

 ب. عدد الطوابق

 لمبنىاج. إجمالي عدد طوابق 

 لجدران الخارجيةلد. مواد البناء 

 وضعية الحيازةه. 

 و. عدد الغرف وغرف نوم

 ز. حالة الملكية

  مياه الشربالتزويد بمرفق ح. 

 المرحاض مرفق ط. 

 القمامةجمع مرفق ي. 

في الموضوعات بشكل دوري و تغير الظروف االجتماعية واالقتصادية للبلد، ينبغي إعادة النظر مع األخذ في االعتبار 

حتياجات للحصول على المعلومات التي تسهم في المواضيع، وخاصة االالتي يتناولها التعداد ويتم تقييمها في ما يخص 

 .متوفرة تصبحقد التي  البديلة الجديدة ومصادر البياناتالبيانات إلى في ضوء االحتياجات 

Uجزر المالديف: 

 .أسئلة حول تقييم مشاريع التنمية التي تشهدها البالد إلدارجمتزايدة هناك حاجة  •

 .الطلب المتزايد على الشقق السكنية في البالد هناك حاجة إلى إدراج األسئلة في السكن لتقييم •
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 NSO مناطق معينة، وهناك عبء يواجهليست كافية لفهم الوضع الفعلي ل في التعدادالمعلومات التي تم جمعها  •

 .في الحد من عدد األسئلة في التعداد

 )النيجر: (مترجم من الفرنسية

من خالل غير المدرجة المواضيع  تصويريمكن و الواقع الرئيسي للمجتمع.  تصويرمن تعداد السكان والمساكن يمكن 

 المسوح.في بشكل أفضل تم تحديدها ي أنمواضيع األخبار مثل البيئة ليمكن و . المسوح

Uباكستان: 

للحكم على  هي كافيةو ، على ما يرامهو األسئلة والموضوعات المدرجة في االستبيان عن تعداد باكستان نعم،  •

 .واقع المجتمع

كانت احتياجات مستخدمي البيانات أو المخططين. إذا  بالنظر فيومع ذلك، يتم مراجعة الموضوعات عموما  •

، تتم إضافة أسئلة جديدة أو حذفها من االستبيان. وبالتالي، يتم مراجعة االستبيان والمواضيع وتتم هناك حاجة

 .إضافة / التعديالت من خالل االجتماعات االستشارية

Uفلسطين: 

الموضوعات التي يمكن جمعها من التعدادات. أي ، أدرجنا معظم 2007و 1997في التعدادات الفلسطينية  •

 .واقع المجتمع لمعرفةمفيدة ومناسبة هي مواضيع فإن الة، احتياجات أخرى جديد

 .٪)100( كامل عدلسؤال  100، هناك حوالي 2007 تعدادفي  •

السياح الدوليين، و جديدة: السياحة الداخلية، أسئلة حول مواضيع  أضفنامحتويات التقليدية، الباإلضافة إلى  •

 .والوفيات ووفيات الرضع والمزارعورياض األطفال، 

Uقطر: 

وٕاذا لم تكن المعلومات متوفرة من مصادر أخرى. بعض  تهاسئلة حول نماذج التعداد دائما إلى إعادة النظر ألهمياألتحتاج 

 ،تهمداسع أو همما مدى رضاو ، األشخاصمدى مشاركة تحديد  :القضايا الناشئة قد تحتاج إلى تغطية في التعداد القادم

 .يرون المستقبل كيف أو ،مدى نشاطهمو 

 :السعودية

السكان في فترة معينة، مثل ب. ولكن ليس هناك ما يدعو لمعالجة بعض القضايا المتعلقة هي محددة األساسية ضيعالمو 

 .بعض القضايا االقتصادية واالجتماعية
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التعداد في المملكة العربية السعودية جميع الموضوعات الرئيسية مثل الجنس والعمر والهجرة، والتعليم، والحالة يشمل 

مادة البناء والحيازة وتساؤالت حول مجتمع المسكن و وأسئلة عن السكن، مثل نوع االجتماعية، والوضع االقتصادي، 

من  مؤخوذمن دون الحصول على قدر كبير من التفصيل ، والوفيات والمواليدالمعلومات (اإلنترنت، الهاتف، التلفزيون) 

البريد اإللكتروني لرئيس األسرة، والتي يمكن االستفادة من دراسات أو من تم جمع البيانات  البحوث المتخصصة. وأيضا

 .مسوحات لمجموعة معينة من السكان

Uالسنغال: 

. ولكن القيود الرئيسية هي ر، وهي الحالة في معظم البلدانتغيتقد فإنها اآلن مناسبة ولكن وفقا لخلفية مواضيع البلدان  هي

 .كون أقلتالبيانات سفإن جودة ، كانتيجب أن تكون طويلة، وٕاذا ال أن االستبيانات 

Uالسودان: 

وهناك واقع المجتمع، تصوير ، غطينا معظم الموضوعات التي يمكن أن تكون مفيدة ومناسبة لسودانلل الخامس تعدادالفي 

في التعداد المقبل. الموضوعات التي يتم تناولها هي التوزيع الديمغرافي للسكان، والهجرة،  إدراجهايجب  صاعدة قضايا

بيانات التعداد استيفاء  عدملمناطق الريفية، من الصعب ل بالنسبةوالتعليم، والقوى العاملة، والمنزلية، وأماكن المعيشة. ولكن 

 .حول هذا الموضوع بمسحصحة األم. لذلك، يمكن القيام و بيانات محددة لقوة العمل، نحتاج إلى أو 

Uتركيا: 

واقع المجتمع. وبطبيعة  معرفةالمواضيع الحالية المشمولة هي مناسبة ل، فإن ، مع النظر في تغطية التعداداتناوفقا لتقييم

 يجبرمزيد من األسئلة. ولكن حجم وتكلفة التعداد بطرح الحال فإنه من الممكن الحصول على معلومات أكثر تفصيال 

الموضوعات واألسئلة. من ناحية أخرى، يمكن إضافة بعض الموضوعات الجديدة لمفهوم التعداد أفضل الدول على تغطية 

 على أساس التغيرات في المجتمع وظروف المعيشة.

األمم المتحدة/االتحاد األوروبي وقواعد طنية مع االحتياجات الو  اشامتللتعداد القادم، سيتم وضع مواضيع جديدة ت

 امهتوصياتو 

Uأوغندا: 

. ومع ذلك، ينبغي اهعموما وفقا لمبادئ األمم المتحدة وتوصياتهي تم تناولها في تعدادات السكان الموضوعات التي 

 تتطلب معلومات. مثل هذه االجتماعي واالقتصاديفي المجال ناشئة قضايا أن هناك الوطنية أن تدرك  ءلمكاتب اإلحصا

الوطنية األسلوب األنسب  ءمكاتب اإلحصا. يجب أن تقرر ثل اإلدارة، والضعف، وما إلى ذلكالقضايا تشمل مواضيع م

 .للحصول على بيانات حول مواضيع من هذا القبيل
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Uاليمن: 

مؤشرات متعلقة االستبيان عدة مواضيع و . ويغطي واقع المجتمع معرفةلمناسبة هي التعداد  المتضمنة فيجميع المواضيع 

أكثر أهمية لتغطية  لتعدادأصبح ا المجتمع وكلما تطور المجتمع حركة بينتعداد يالهناك شك في أن ليس و المجتمع. ب

 .مزيد من المعلومات
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 أو متعدد النمط ةمتعددنهج جمع البيانات استكشاف البلدان النامية في  بعضترغب ، يةتعدادات المستقبلبالنسبة لل )4

لتلبية شمل التعداد الذاتي عبر االنترنت واستخدام األجهزة الرقمية. ما هي التحديات المحتملة لوضع نظام ي والذيالقنوات 

على لتعداد الذاتي واستخدام األجهزة الرقمية ر شبكة اإلنترنت لالبيانات التي يتم إرسالها عب يمكن ضمان أمن؟ كيف ذلك

 تحديات رصد عملية التعداد عند تقديم البيانات من خالل قنوات متعددة؟ ما هي؟ حد سواء

 

Uأفغانستان: 

زيادة بمعدل عدم االستجابة وقد يزداد . متعددة النمط قد تكون التغطية قضية رئيسية أثناء استخدام جمع البيانات •

 .كبيرة

 .التعداد قضية رئيسية في التعدادات من هذا القبيلرصد قد تصبح عملية  •

قد ال يقرأ . في حالة التعداد الذاتي، قد تكون قضية أخرى من طرف المجيبين سوء فهم المفاهيم والتعاريف •

 .تعريفكفس المفهوم ن يستخدمون قد الكتيبات التعليمات قبل ملء االستبيان، وبالتالي  جيبينالم

Uالبحرين: 

 :ما يليب قمنا يها. للتغلب عل2010تعداد ب ناقيامبط ما نواجهه في البحرين أثناء هذا بالض

 مراكز االتصال المحلية للحصول على إجابات لمسح العينةاستخدام الهواتف في  •

المكالمات  خدامعندما يتعذر است يةالجانب اتزيار في الوتر المحمولة مع وصالت اإلنترنت استخدام أجهزة الكمبي •

 .غير كاملةأنها الهاتفية أو 

 .غير كاملةأنها المكالمات الهاتفية أو يتعذر استخدام عندما زيارات  •

 .السترجاع البيانات والتحديثات DB السكانسجل للوصول إلى  الحكومة بياناتشبكة الاستخدام  •

 

Uمصر: 

تعداد عام لاالختبار القبلي ب. نقوم 2016) للتعداد القادم اإلنترنتمن  جمع البيانات( IDC مصر الستخدامخططت 

 .المباشرة مقابالتالبالتوازي مع  IDC مع 2016

هي موضحة من خالل إعطاء كلمة مرور فريدة لكل أسرة. جميع التعليمات  IDBC سوف نضمن جمع البيانات من قبل

 .بت في االعتبار أثناء معالجة البياناتعبر اإلنترنت. كما سيتم اتخاذ كافة قواعد التثويمكن تحميلها 

Uإندونيسيا: 

قدم بيانا أو مزدوج، حيث ال يوجد طريقة لمعرفة ما إذا كان الشخص التعداد اليتمثل التحدي في التحقق من  •

 بيانين.

 هي أمية االنترنت واألجهزة الرقميةت واألجهزة الرقمية ليست متاحة لجميع للسكان. محو اإلنترن، ندونيسياإفي  •

 .منخفضة
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 .حملة واسعة إلعالم السكان عن التعداد وٕاجراء التعدادإلى الحاجة  •

 .هيمكن اختراق لكمبيوترلنظام البنتاجون  حتىإذ البيانات، ضمان على أمن  هناك أي ليس •

Uالعراق: 

رصد التعداد أيضا وعي السكان هو السبب في أن البلدان النامية لم تستخدم شبكة االنترنت وأيضا األجهزة الرقمية. و 

 عليه.يكون من الصعب جدا السيطرة س

 ماليزيا:

 :التعداد على النحو التاليإجراء ، نفذت ماليزيا نهج متعدد الوسائط في 2010خالل تعداد 

 التقليدية  المقابلة المباشرة •

 :استخدام التعداد الذاتي •

  االنزال، البيك ابأسلوب نسخ المختصر/الثابت (الأشكال( 

  إلكتروني / المستند إلى اإلنترنتنموذج (e-census) 

 : e-census اإللكترونيالتعداد تحديات 

العدادين لضمان سالمة من لمستخدم وكلمة السر الخاصة ل تعريف الحصول علىالمشاركين على يجب  •

لى وعجزوا ع ID المستطلعين علىلم يحصل التي تم إرجاعها. ومع ذلك، هناك حاالت حيث  اتاالستمار 

 .التعداد اإللكترونيإدخالها في 

 في قاعدة البيانات اإللكتروني التعدادبيانات دمج يتم هناك حاالت لم  •

بيانات االستبيان و  اإللكتروني بيانات التعدادتوجد زدواجية في البيانات على حد سواء حيث االهناك حاالت من  •

 .في قاعدة البيانات

Uجزر المالديف: 

 .التكنولوجيات الجديدة مثل هذه االستثمار في فيتكلفة مالية ضخمة  •

 مجالالخبرة محدودة في  •

 االستدامة •

 .أمن البيانات التي يتم إرسالها صيانة دقيقةيتطلب 

 .سرية بيانات التعداد من خالل التوعية العامة حول عامةهذا يتطلب أيضا بناء الثقة بين الو 

 )النيجر: (مترجم من الفرنسية

اإلنترنت في  عدم توفرالتكنولوجيات الجديدة تحديا بسبب  ترتكز علىاستخدام وسائل جديدة يشكل بالنسبة للبلدان النامية، 

ليس وأمن البيانات ما يكفي من التدريب.  علىن و ن الميدانيو الموظفال يتوفر المناطق الريفية. باإلضافة إلى ذلك، 
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وسائل االتصال الحديثة (الهاتف،  ما تكونإجراء التعداد مشاكل عند يسبب عدم ويمكن أنفي البلدان النامية.  امضمون

 .كافيةغير اإلنترنت، الخ) 

Uباكستان: 

في التعداد. اإلطار  تدرج ألفرادليد هو ضمان وجود قائمة كاملة نعم، هناك تطورات جيدة، ولكن الشيء الوح •

 .مهم لتقديرات دقيقةهو الكامل 

بعض التدابير األمنية من خالل كلمة يجب اتخاذ المقدمة من خالل شبكة االنترنت، فيما يتعلق بأمن البيانات  •

 .شراف السليميتم إدخال اإل مهم ما لماألمنية األخرى. رصد التغطية  مراجعاتالغيرها من المرور و 

Uفلسطين: 

 .البياناتجديدة لجمع المنهجيات الختبار هذه انريد في فلسطين،  •

 لجولة القادمة منا ه فياختبار ب نقوم الذاتي عبر شبكة االنترنت، سوف عدالنترنت، الذي يتضمن الل بالنسبة •

 .التعداد، ألن لدينا احتياطات من انتهاكات في مبدأ الخصوصية لألفراد من إسرائيل

 .متابعةال، ومراقبة الجودة و يةالشمول يالمشكلة الرئيسية الستخدام االنترنت ه •

Uقطر: 

الهاتف. دمج المعلومات  أو اإلنترنت االستبيان عبرو ، المباشرة تعداد عبر األسئلةلالناس قادرة على االستجابة ل، في قطر

ولكن ، للتكنولوجيا. األمن هو أيضا قضيةستخدام السليم باالقابلة للحل ولكنها مشكلة هي جابت أوتحديد األسر التي 

 .للرد التي تناسب حياتهموجود خيارات تفضل الناس 

 السعودية:

، وٕامكانية استخدام هذه ضافيةاإلالتكنولوجيات إتاحة البيانات. نهج تجميع الوقت والتكلفة من األسباب الكبيرة لتحديد 

مجال الدراسة من بين المسؤولين سيكون ، و 2020التقنيات في جمع البيانات. سوف تلعب التكنولوجيا دورا كبيرا في تعداد 

عن االحصائيات وشركات االتصاالت للوصول إلى أفضل طريقة لجمع البيانات لتناسب جميع النطاقات وخصوصا مع 

 .االنترنتب واالتصالالتصاالت لذكية الجهزة األثورة 

 :السنغال

هذه ، و األفضلياتجمع لإدارة االستبيانات بما في ذلك دعم المشاركين ( DR يجب أن ندمج هذه المعلمات في رسم خرائط

 )التنفيذخالل  هايمكن تحديثالمعلومات 
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مستوى يجب تحديد الخالل رسم الخرائط.  أسطول من األرقام المخصصة إعدادويجب هاتف الخليوي، لل بالنسبة •

 االحتياطي حيث سيتم نقل البيانات خالل التعداد؛المنخفض من 

 االحتياطي حيث سيتم نقل البيانات خالل التعداد؛المنخفض من مستوى يجب تحديد ال، PDA للحصول على •

البيانات. يجب علينا تأمين الشبكات (باستخدام  أثناء رصد عدحصاءات اإلوظيفة هذا الجهاز وجمع وقع تبيمكن القيام 

عدم المشاركين إلى  الطلب من، يمكننا ولذلك. ءاتسرية اإلحصالحكومة) للحفاظ على ل الشبكة الداخليةمنة مثل اآل

 .)رموزالأسماء أفراد األسرة (باستخدام االفصاح عن 

Uالسودان: 

في السودان بسبب الطقس في  هي صعبةغير متوفرة لمعظم السكان. هذه المسألة هي شبكة االنترنت واألجهزة الرقمية 

بعض المناطق، وصعوبة االنتقال من مكان إلى آخر، وانعدام األمن في كثير من األماكن، واألمية حول استخدام 

 .. األماكنبعض  فيفي مدينة كبيرة خطة للقيام بذلك  ولدينااإلنترنت. وبالتالي، فمن الصعب رصد التعداد. ولكننا نأمل 

Uتركيا: 

من الواضح أن التعداد الذاتي عبر االنترنت هو أسلوب يقلل من تكلفة التعداد. ومع ذلك، فإن االهتمام والوعي، والتعليم، 

لفعالية هذا األسلوب. وأيضا قد يكون من الصعب جدا  ةرئيسيمحددات وانتشار استخدام اإلنترنت في المجتمع هي 

خطوتين ويمكن تنفيذ  التعداد في األخذ في عين االعتبارداد. ويمكن في عملية التع هااستخدام تقنيات مختلفة ورصد

 .دراسات تجريبية لتقييم مدى مالءمة استخدام اإلنترنت في التعداد

Uأوغندا: 

هناك بعض االعتبارات التي يجب أن تؤخذ بعين ستخدام االنترنت، اب للعدإعداد نظام قد يكون من السهل تقنيا في حين 

 :االعتبار

 د وخاصة في المناطق الريفيةمستوى تغطية اإلنترنت في البلأ) 

 اإلنترنتبواسطة  عدشمله اليوذلك لتكون قادرة على تحديد من  ةن واضحيو الحصول على قائمة عنإلى اب) الحاجة 

 الكمبيوتر / اإلنترنت للسكانمحو أمية ج) مستوى 

 ة إخفاقاتد) ضرورة وجود احتياطي في حال وجود أي

 

 :تالتحديا

 أو محو أمية الحاسوب XXX تغطيةعدم ، ضعيفةتغطية اإلنترنت  •

 العنوان الفعلي للمتابعةب ربط حاالت عدم االستجابة •

 التعاون فيما يخصحاجة إلى خلق وعي كبير بين السكان ال •
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 )ةأو غير المقصود ةآليات إلدارة استجابات متعددة (المقصود •

Uاليمن: 

. يمكن أن نؤكد أن البلدان النامية سوف لجمع البياناتكثر تقدما األساليب األليس هناك شك في أن هناك العديد من 

شبكة اإلنترنت البلد كله، وكثير من ال تشمل  الذاتي واستخدام األجهزة الرقمية. في اليمن، عدتحتاج بالضرورة الستخدام ال

وبالنسبة استخدام االنترنت. مدى يدركون  لى جانب ذلك، الإ. ليس بمقدورهم وأاإلنترنت بسبب األمية ال تستخدم الناس 

 .، وكيف أنها تعتبر دولة متقدمةهموعييختلف من بلد إلى آخر على أساس ألمن البيانات، فإنه 
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هي  هل تعتبر أن استخدام الهواتف الخلوية لتجميع بيانات التعداد كثير من البلدان.حاليا تنتشر الهواتف الخلوية في  )5

في  التي تراها التحدياتهي  ية؟ لماذا (لنعم وال)؟ ماشبكة اإلنترنت من خالل أجهزة الكمبيوتر الشخصستخدام ال مماثلة

 ستخدام هذا النهج؟ا

Uأفغانستان: 

حفظ الوقت والنفقات إلدخال البيانات. ولكن ينبغي النظر في تكلفة  حيث أنه سيتملجمع البيانات.  طريقة جيدة كونتقد 

 .وسرية البيانات بشكل صحيح PDA الهواتف الخلوية

Uالبحرين: 

ن تكون أللزم األمر  . إذاطويلةواألشكال  المطورة للهواتف اتالتطبيقلم تكن استخدام الهاتف المحمول هو نهج جيد إذا 

 .عديدة أشكالفي جعلها يتوجب طويلة، 

Uمصر: 

الشعب ال يملك و ، الهاتفبسبب وجود متغير كامل مفقود على خط  ،مصر الهاتف كوسيلة لجمع بيانات التعداد تستخدملن 

 هذه الوسيلة. في اكون إيجابييل الوعي اإلحصائيمن ما يكفي المصري 

Uإندونيسيا: 

 .قويلتعداد، ألنه يحتاج إلى بروتوكول نعتبر استخدام الهاتف الخليوي ل نحن ال •

 .مؤهلةلقضاء على البيانات غير قانونية أو غير هو االتحدي  •

Uالعراق: 

 .جميع السكان غطيفهي لن توي. لذلك، خلهاتف تتوفر على السكان جميع ليس  ،السببال. 

 ماليزيا:

ستخدام الهواتف المحمولة كأداة جديدة متاحة إلجراء التعداد. ومع ذلك، فإن اتكشاف تكنولوجيات الس ةمفتوحاإلدارة 

استخدام الهواتف ينطبق لفقدان / سرقة. إمكانية غير قابلة للتطبيق ألنها مكلفة وهناك هي لعدادين لجمع البيانات ل

لديهم اتصال و  فقطالذين يعيشون في المناطق الحضرية  على) e-census(مثل لإلجابة على االستبيان المحمولة 

 .هذا النهج سيتم شملهم في إطارأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية وذوي الدخل المنخفض أن اإلنترنت. والمرجح ب
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Uجزر المالديف: 

 العوائق بعض ا٪ من الهواتف الخلوية. ومع ذلك، فإن الشعبة اإلحصائية لديه100في جزر المالديف، لدينا أيضا تغطية 

 :التالية ألسباب/التحدياتل 2014 تعدادبيانات استخدام الهواتف الخلوية لجمع  في

 مخاوف من الديه، و الخلوية لجمع البيانات في أي مسحشعبة اإلحصاءات حتى اآلن الهواتف لم تستخدم  •

 .التعداد مثلفي عملية كبيرة  محاولتها

 .نيةفإدارة العملية بسبب محدودية القدرة ال •

 تحركة.بيانات المالإلدخال  مهماالستثمار ال •

 .التعدادتأمين التعامل مع التكنولوجيا بعد  •

 )النيجر: (مترجم من الفرنسية

مع ذلك، فإن الهواتف لتنفيذ التعداد. و  االوصول إلى اإلنترنت والهواتف المحمولة ليس كافيفي البلدان النامية مثل النيجر، 

 .التواصل خالل التقدم منن الموظفين الميدانيين النقالة تمك

Uباكستان: 

لمعلومات واألشخاص اخصوصية هو نعم، يمكن استخدام هذا األسلوب لجمع البيانات، ولكن التحدي الوحيد  •

 .ويمع البيانات من خالل الهاتف الخلجلالمخولين 

هناك مخاوف من إساءة استخدام المعلومات الخاصة. ومع ذلك، يمكن اعتماد بعض الخطوات مثل إدخال كلمة  •

 .المرور

Uفلسطين: 

 .مماثلةنعم، هي  •

 .ضمان الخصوصية وجودة البيانات، األمر الذي يؤدي إلى انتهاك سرية البيانات فييتمثل التحدي الرئيسي  •

 .إسرائيل لديها سيطرة كاملة على نظام االتصاالت، في فلسطين •

Uقطر: 

الممكنة بحاجة  جميع التقنياتأكثر ذكاء. أصبحت  ألنها يمكن أن تستخدم لهذا الغرضلهواتف ، وبالنسبة لكل شيء ممكن

اد من أجل بالنسبة لألسر واألفر  المستطاع مالئمة قدرهدف هو جعل جمع بيانات التعداد ، بما أن الإلى إعادة النظر

 .همردودالحصول على تعاونهم و 
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 السعودية:

. نعم، سنقوم بدراسة استخدام الهواتف يتعداد المستقبلالمهم في  هاسيكون استخدامو . هي في تطويرالهواتف الذكية 

، بسبب انتشار وٕامكانية تطوير التطبيقات المطلوبة، وبالتأكيد هناك تحديات يجب 2020المحمولة في تعداد عام 

 .ستخداماالقرار اتخاذ ، والتغلب عليها قبل لها ستعداداال

Uالسنغال: 

موثوقية البيانات، وفهم و ، وطول االستبيانات، المجيبينطول المقابالت عائقا، وتوافر شكل ي(مكلفة، و  مماثلةليست  إنها

ع أرقام الهواتف من أرباب يجمعلى ترسم الخرائط أن يشمل يجب ؛ ذلك ضمينوت .)ءاتاإلحصاوسرية الستبيان والمفاهيم ا

 .األسر الذين يفضلون هذا الخيار

Uالسودان: 

 .المناطق الريفية. ويمكن أن نستخدمها في المناطق الحضرية في المستقبل ال، في معظم المناطق، وخاصة في

Uتركيا: 

التحقق من جودة  من أجللالستخدام  الكون قابيهذا النهج. ولكن هذا األسلوب قد  فيخبرة  ةدينا أييست لفي بلدنا ل

 التحدي هو أن طريقة جمع البيانات يمكن تقييم جمع البيانات عن طريق الهواتف المحمولة من قبل التعداد.و البيانات. 

  .هذه التكنولوجياحيث ليس هناك العديد من مستخدمي  ستكون محدودة

Uأوغندا: 

 .خصائص الشبكة حولالموقف االحتياطي إلى حتاج : ننعم، ولكن ليس على سبيل الحصر •

 .نحن بحاجة للتأكد من اختراق الهاتف الخلويفي بعض البلدان،  •

 .ياكافلن يكون فرد لكل الهاتف الخليوي 

 العد.فترة اخالل  بدوام كاملاتصال الحاجة إلى وجود أحكام واضحة لضمان  •

Uاليمن: 

أن يعبروا عن وجهات  ينموظفينا التقنييمكن لطالما  به لهواتف الخلوية هو شيء نؤمناال يمكننا أن نفترض أن استخدام 

 .في هذا المجالنظرهم 
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؟ كيف منظمة التعاون اإلسالمي للتعاون في إجراء التعداد فيما بين البلدان األعضاء بما هي المجاالت المحتملة  )6

أي  جنوب ألنشطة التعداد؟ إذا كان األمر كذلك، في-جنوب بلدك في أي تعاون شارك هليمكن تعزيز هذا التعاون؟ 

 جنوب في أنشطة التعداد؟- جنوب ه تعاونتواج تحدياتو  كفوائد قدرات؟ ماذا ترى

 

Uأفغانستان: 

تعاون. ويمكن تعزيز أن ت منظمة التعاون اإلسالميالتعداد، يمكن للبلدان األعضاء في  إجراءفي جميع مجاالت  •

 .ومركز أنقرة اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميهذا التعاون من خالل 

 .في أنشطة التعداد جنوب-جنوبتعاون في أفغانستان  كلم تشار وحتى اآلن،  •

دروس المستفادة. وسوف يكون المن بعضها البعض أن تتعلم  هافوائد هذا التعاون هو أن الدول األعضاء يمكن •

 .العديد من الظروف الثقافية واالجتماعية واالقتصاديةفي تشارك تالبلدان النامية  حيث أنهذا التعاون أكثر كفاءة 

Uالبحرين: 

 :على النحو التاليأن يكون  التعاون اإلسالميمنظمة لتعاون بين البلدان األعضاء في لينبغي 

 بناء القدرات •

 ...، والمنهجيات، النجاحات واإلخفاقاتو تبادل الخبرات،  •

 ...دوات، والتطبيقات، األتبادل  •

 تقديم الخدمات االستشارية، •

 المستفادةالدروس توثيق  •

 تأجير المعدات المستخدمة في التعداد إلى بلدان أخرى •

 .أدوات للحد من التكاليفك/  ئهااستخدام التطبيقات التي تم تطويرها أو شرابالسماح للبلدان األخرى  •

Uمصر: 

وضع جدول قاعدة بيانات لجميع الخبرات ذات الصلة المتاحة في المنطقة فضال عن البلدان التي تفتقر إلى مثل  •

 هذه الخبرات

 .وعي البلدان. وهذا يمكن أن يساعد في تعزيز على أساس سنوي SSC تجاربتوثيق ونشر  •

حول  ةتنمية األفريقيلل السادسة ندوةالفي مجال اإلحصاءات السكانية. استضافت مصر  SSC مصر فيمشاركة  •

اإلسكان والتعداد جولة  فيموضوع تحليل البيانات واستخدامها ب 2010ي عام ف (ASSD 6) لتنمية اإلحصائيةا

 .2010 السكاني
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Uإندونيسيا: 

 .لبلدان األعضاء ليست هي نفسها. يجب أن ندرس بدقة ما هي المشاكلا ألن تحدياتمن الصعب القول،  •

 .التعداد الذي يجريفهم الفكرة العامة للبلد يجب تجربتي، إلجراء تعداد السكان  من حيث •

Uالعراق: 

 نيةفالمسائل ال •

 التكنولوجيا الحديثة في التعداد تاستخدام المعلومات إذا كان تبادلعن طريق  •

 رقم •

 ماليزيا

 غير قابلة للتطبيق.

Uجزر المالديف: 

 اآلخرين بعضالو  2010التعداد في جولة عام  تقد أجر  ون اإلسالميمنظمة التعانظرا ألن العديد من بلدان  •

حيث تبادل الخبرات والتعلم من أخطاء بعضها  ، يمكن عمل الكثير لتعزيز قوة كل منها منبذلك يخططون للقيام

 .كيفية التعامل مع التحديات، و البعض

، يمكن إجراء منصة السجلالتعداد المستند إلى ب بالعمل تعهدتمنظمة التعاون اإلسالمي بعض دول حيث أن  •

تكنولوجيا ، وبنية عمليةبدء الالجيدة لكيفية  ةالممارس.  RBCللبلدان التي تستثمر في تطوير سجالت يميةتعل

 .، الخRBC  إجراءمختلفة، ومنهجية السجالت ال، وكيف يتم تحديث تكونيجب أن  التيالمعلومات واالتصاالت 

 )النيجر: (مترجم من الفرنسية

التعداد من في لجهات الفاعلة لقدرات الالتعاون في إطار برامج بناء منظمة التعاون اإلسالمي يمكن للبلدان األعضاء في 

فوائد تحد التنفيذ التعداد، وتعبئة الموارد، ورسم الخرائط والبيانات التي تم جمعها.  فيخالل التدريب على المدى القصير 

 .من تكلفة التعداد والحصول على بيانات ذات نوعية جيدة

Uباكستان: 

 :تتعاون مع بعضها البعض في المجاالت التالية أنمنظمة التعاون اإلسالمي بلدان ليمكن 

معلومات. ويمكن تقاسم من الالتي يتعين جمعها و مواضيع منسقة  تتوفر علىتصميم االستبيانات التي يمكن أن  •

ستبيان ا وضع حتى يتماحتياجات البلدان شائعة  تاألسئلة / المواضيع مع بعضها البعض ومعرفة ما إذا كان

 .موحد

 .منظمة التعاون اإلسالميفي خرائط التعداد بين دول  GPS / GIS استخدامتبادل يمكن  •



 وممارساته في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي السكانينبذة عن تجارب التعداد  
 

33 

 .منظمة التعاون اإلسالميتقنيات نشر البيانات مع دول  تبادليمكن  •

Uفلسطين: 

 منظمة التعاون اإلسالمي مجاالت التعاون بين  •

  تعدادالمحتوى ( ةالمقبولألسئلة لالحد األدنى( 

  التعداداتتبادل الخبرات في منهجيات إجراء 

 الوثائق الكاملة عن الممارسات الجيدة 

 تعزيزال •

أو حتى  PDA االتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف، والتي تشمل تبادل الخبرات والمنهجيات الجديدة وتقاسم  •

 .الماسحات الضوئية، أو غيرها

 جنوب -جنوب •

Uقطر: 

والتقنيات التي يمكن  المطلوبة البيانات حولقطر هي جزء من مجلس التعاون الخليجي وهناك تبادل كبير للمعلومات 

 .تعقد اجتماعات منتظمة بشأن هذه المواضيعو استخدامها. 

 السعودية

األمثل ختصر الوقت للوصول إلى التنفيذ سيخفض التكاليف و سيفي ظروف مماثلة والتعاون هي معظم البلدان  •

 .للتعدادات

من  واالستفادة مشتركةأسئلة  تطرحاالستفادة منه و ، 2010عام دول مجلس التعاون الخليجي تعداد نفذت  •

النشر .... ،  -تدريب  -تجارب بعضهم البعض، واالستفادة من جميع أنشطة التعداد، مثل الحمالت اإلعالنية 

 .2020وسوف تستفيد من هذه التجربة في إعداد وتجهيز تعداد عام 

، في جميع المجاالت، بما في ذلك نظام منظمة التعاون اإلسالميهناك العديد من جوانب التعاون بين دول  •

 .التسجيل المدني، والبرمجيات، أو النشر

Uالسنغال: 

 :تطوير التعاون

 باستخدامتعداد الالثنائية (تبادل الخبرات والزيارات الدراسية)، المتعدد األطراف (ورشات عمل حول خطوات  •

 مختلفة ووسائل اإلعالم)؛مناهج 

 ؛وسيسريك UNSD التعداد مكتبو ، UNFPAالتعاون المتعدد األطراف مع فرق الدعم الفني  •
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 أو ورش عمل مع وزراء الدول األعضاء)؛ مهامفي البلدان األعضاء ( منتظمةتعدادات الدعوة لتنظيم 

والمغرب في استخدام المسح  PDA مع الرأس األخضر والبرازيل في استخدام جنوب-جنوبتعاون ا بتطوير نعم، قمن

 ؛(ICR)الضوئي

 .خبراء البلدان اتقدر أيضا عززت و . ةعمليال عتسر ن نوعية البيانات و التعدادات وتحسقلل من تكلفة تهذه االستراتيجيات 

Uالسودان: 

 هو تسهيل:منظمة التعاون اإلسالمي دور مركز أنقرة و يكون ينبغي أن 

 تبادل الخبرات (مثل تقنيات نشر البيانات) بين البلدان األعضاء •

 .التعداد السكانيبناء القدرات في مجال إجراء عمليات في التقدم  •

 .مواءمة المواضيع لجمع البيانات أو االستبيانات المنسقةإجراء أيضا، 

Uتركيا: 

اإلسالمي من خالل دراسة  تعاونيمكن تعزيز التعاون في إجراء التعداد السكاني فيما بين البلدان األعضاء بمنظمة ال

إلى المنافع المتبادلة لتحسين جمع  من شأنه أن يؤدي منهجيات التعداد بعضهم البعض والعمليات. وتبادل الخبرات

 .البيانات ونشرها

Uأوغندا: 

 Brazil-Cape Verdeمثالهائل: يمكن للبلدان أن تتقاسم المعدات والنفقات لتقليل التكاليف (هه  PHCاالستثمار في 

PDA ( 

Uاليمن: 

 :يمكننا التعاون في العديد من المجاالت مثل

 بلد ممارسات كلخبرات و  عرض •

 ر التدريب لتبادل الخبرات مع اآلخرينتوفالتي يمكن أن ال سيما البلدان المتقدمة التدريب بين البلدان،  •

 يمكن لبعض الدول الغنية دعم البلدان األخرى •

 تجاربها من خالل المنهجيات المستخدمةتقديم بعض الدول ليمكن  •
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 )للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميالبنك اإلسالمي للتنمية (أعضاء المكتب الدائم سيسريك و ترى دور  كيف )7

 ألنشطة التعداد؟في تسهيل بناء القدرات  )UNSD ،UNESCWA ،UNFPA(واألمم المتحدة 

Uأفغانستان: 

يمكنها  UNوكاالت أن في مجال بناء القدرات للبلدان األعضاء في حين لسيسريك أن يكون له دور رائد يمكن  •

عن أساليب جديدة إلجراء  أيضا، يمكن لألمم المتحدة إجراء بحوث تقديم المساعدة الفنية إلى البلدان األعضاء.

 .لتعداد، الخاستخدام تكنولوجيا ل، و التعداد

 الدعم المالي لبعض الدولمنح هاما في بناء القدرات وكذلك أن يلعب دورا لبنك اإلسالمي للتنمية ليمكن  •

 .األعضاء

Uالبحرين: 

مساعدة في واللتقييم حالتها الراهنة وتحديد احتياجاتها.  الدور هو مساعدة البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

 .ستشارات لجميع األعضاءاللخبرات لتقديم المصدر  توفيراختيار أفضل األساليب واالستراتيجيات في التعداد وكذلك 

Uمصر: 

تفتقر إلى الموارد المالية الكافية الالزمة أن نية في مجال اإلحصاءات السكانية فالجنوب التي تمتلك الخبرة الان لبلديمكن 

 .التي يمكن أن توفر للدول األخرى مساعدات من هذا القبيلو نية فلتغطية نفقات المساعدة ال

Uإندونيسيا: 

إلجراء التعداد السكاني، وخاصة من  المطلوبينالخبراء بقائمة توفير مركز أنقرة والبنك اإلسالمي للتنمية ليمكن  •

 .منظمة التعاون اإلسالمي أعضاء 

Uالعراق: 

 .األساليب الحديثة الستخدام التكنولوجيا في إدخال البيانات وجمع البيانات

 ماليزيا:

آخر التطورات في  حولدور البنك اإلسالمي للتنمية لمركز أنقرة وكذلك األمم المتحدة كمقدم للمعلومات  يستمرينبغي أن 

 .المنهجيات والممارسات في إجراء التعداد

Uجزر المالديف: 

 :شمل ما يلييالتعداد. ويمكن أن  أنشطةالوكاالت المانحة لها دور بارز في تعزيز قدرة وغيرها من مركز أنقرة 
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 أفضل الممارسات دراسة •

 نيةفالمساعدة ال •

 فعالةتخاذ قرارات الد و البلهدف تنمية بناء القدرات لتقييم / تحليل بيانات التعداد ليتم استخدامها كأداة تقييم ل •

 بعض القضاياحول / البريد اإللكتروني  عن بعددعم  •

 )النيجر: (مترجم من الفرنسية

 لسيسريكينبغي و في الخبرة التقنية وتعبئة الموارد. البلدان مم المتحدة لألات الخاصة المؤسس دعم، تعلى النحو المعتاد

 :جميع مراحل التعداد مثل في ينملاتوفير التدريب لإلحصائيين الع مواصلة

 تنفيذ التعداد •

 رسم الخرائط •

 تحليلالمعالجة و ال •

 التعداد ما بعد مسوحات  •

Uباكستان: 

إلجراء مسح على المناطق الضعيفة والبنك اإلسالمي للتنمية) أخذ زمام المبادرة سيسريك كلتا المنظمتين (لينبغي  •

. ينبغي إجراء تدريب في تعزيز بناء 2020جولة تعداد السكان بالمتعلقة منظمة التعاون اإلسالمي لبلدان 

 .القدرات

تقنيات  باستخدامتدريبات التوفير ، ويمكن 2020تعداد عام إجراء في  طورةمالتكنولوجيا الاستخدام يمكن إضافة  •

 .جديدة

منظمة التعاون بلدان فيما بين  طوراتنشر البيانات من وقت آلخر وتقاسم الت يجوز إعادة النظر في ممارسات •

 .اإلسالمي 

Uفلسطين: 

 :هي وسيسريك، (UNSD, ESCWA, UNFPA)األمم المتحدة منظمات دور 

 تسهيل عملية بناء القدرات في تنفيذ أنشطة التعداد •

 جمع التبرعات •

 ، وتحديدا في نشرتعدادات التي أجريت بنجاحللمنهجيات العمل والندوات لتبادل الخبرات في الورش إجراء  •

 .البيانات وجمع البيانات
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Uقطر: 

من مختلف أنحاء العالم، والتقنيات  تعدادلل مواضيع الناشئةالهذه المجموعات اجتماعات إقليمية لمناقشة  تعقدنود أن 

 .وأفضل السبل لالستفادة من السجالت اإلداريةالمستخدمة 

 السعودية:

، وتقاسمها مع بلدان أخرى. يمكن أن تكون هاتجاوزتها بعض البلدان في تعدادالتي النجاح  حدد مجاالتينبغي لها أن ت

 :األدوار األخرى

 .المتخصصين في التعداد اتتعزيز قدر  •

 .للتعداداتعقد ورش عمل حول مواضيع محددة  •

Uالسنغال: 

 )NTICS لتعداد (مع األخذ في االعتبار الطرق المختلفة للبناء القدرات مرحلة تنظيم حلقات عمل بشأن  •

(مع  صانعي القرارأو  ورش العمل لتنمية في سياقلخطط يي ذالد للبلإجراء التعداد أهمية  حولتعزيز الدعوة  •

 )حصاءاتاإلالوزراء المسؤولين عن 

 الراغب في ذلكللبلد الفنية تقديم المساعدة  •

لمشاركة في لتشجع المانحين اآلخرين سداد تسهيل أموال الدعوة للتعدادات في المساهمة في تمويل ميزانية التع •

 تعبئةال

Uالسودان: 

التعاون منظمة دور مركز أنقرة و يكون . ينبغي أن اتالخبر  تقديمفي التدريب، يمكن تنظيم ندوات وورش عمل ويمكن 

 تسهيل التقدم لبناء القدرات في تنفيذ أنشطة التعداد اإلسالمي

 تركيا:

في تسهيل بناء القدرات ألنشطة التعداد، وخاصة عن طريق جلب البلدان معا من أجل تبادل  دور هامهذه المنظمات لدى 

 الخبرات ووجهات النظر

Uأوغندا: 

 مواءمة المفاهيم الحالية •

 المعرفة ونقل المهاراتتنسيق وتسهيل تبادل  •

 تجميع وتبادل أفضل الممارسات بين البلدان األعضاء •
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Uاليمن: 

. نأمل أن منظمة التعاون اإلسالمي اإلحصائية بين الدول األعضاء في  اتكبيرا من حيث بناء القدر  أن يلعبوا دورامكن ي

 .وبشكل أعمق من ذي قبل أكثر مدوره يفعلوا
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