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ينقسم.يةعربدولةعشرأحدفياإلحصائيةاألجهزةقبلمناستيفاؤهتماستبياننتائجإلىالدراسةاستندت❑

محورين،إلىاالستبيان

التحضيراتىإلإضافةالسكان،تعدادوطبيعةبدوريةيتعلقفيماالعربيةالدولتجاربعلىاألولالمحوريُركز❑

فيالتحدياتأهموالتعدادإجراءعندالمعنيةالجهاتمختلفمعالتنسيقومجاالتالتعداد،لتنفيذالالزمةاللوجستية

.الدعمهذاعةوطبيالشأنبهذاالمعنيةوالدوليةاإلقليميةالمؤسساتمنالُمقدمالفنيالدعمإلىإضافةالجانب،هذا

والتحدياتكذلفيالمتبعةوالمعاييرالمنهجيةحيثمنالصناعيةالمنشآتمسحالثانيالمحوريستعرضبينما❑

.الصناعيةبالمنشأةالمتعلقةالمسوحاتتنفيذعناإلحصائيةاألجهزةتواجهالتي

السكانتعداددورية

لسكانلتعدادبإجراءالمتحدةلألممالسكانتعداددليلأوصى

تقومأنالدليلأوصىكمااألقل،علىسنواتعشرةكل

اتفترعلىوالمساكنالسكانتعدادبإجراءالدولبعض

ىعلتؤثرسريعةمتغيراتوجودحالفيذلك،منأقرب

.السكان

تقديم
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الجهة المنفذة للتعداد السكانيأخر مسح معتمدأخرىكل عشر سنواتكل خمس سنواتالدول العربية

2015√األردن
ن وزارة التخطيط والتعاو–دائرة االحصاءات العامة 

.الدولي

√اإلمارات
على مستوى 2005

الدولة

يق مع المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء بالتنس

.المراكز اإلحصائية المحلية في الدولة

الهيئة العامة لإلحصاء2010√السعودية

.الديوان الوطني لإلحصائيات2008√الجزائر

.تعداداإلدارة التنفيذية لل/ الجهاز المركزي لإلحصاء *1997√العراق

.المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات2020√ُعمان

.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني2017√فلسطين

.جهاز التخطيط واإلحصاء2015√قطر

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء2017√مصر

.الجهاز المركزي لإلحصاء2004√اليمن

دورية مسح التعداد السكاني في بعض الدول العربية

.العربيةاإلحصاءاتلمبادرةالثامناالجتماع،"العربيةالدولفيالصناعيةوالمنشأةالسكانالتعداداستبيان"،(2021)العربيالنقدصندوق:المصدر

.فقطوالمنشآتوالمساكنالمبانيوحصرترقيممرحلةتنفيذتم2009سنةفي)*(

دورية المسح
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طبيعة الدعم الفنيمدى توفر الدعمالدولة

األردن
.فنيالتنسيق بين الحكومة االردنية، وبعض الجهات الدولية، للحصول على دعم نعم

نعمالعراق

وص في مجال جاالت وعلى وجه الخصالمتتعلق مجاالت الدعم الفني المقدم في ابداء الراي والمشورة وإقامة الورش التدريبية ومراجعة المنهجيات وكذلك توفير الخبرات في كافة 

:نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والعمل الفني من قبل عدد من المؤسسات المعنية من بينها

.صندوق االمم المتحدة للسكان-

(.االسكوا)لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا -

.منظمة العمل الدولية-

نعمعُمان

:تم االستعانة بأفضل الممارسات المثلى باالستناد إلى

.مبادئ وتوصيات األمم المتحدة المتعلقة بالتعداد-

.إطار ضمان الجودة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية-

.إطار ضمان الجودة الُمعتمد على مستوى اإلتحاد األوروبي-

نعمفلسطين

بهاالموصييةالدولاإلجراءاتكافةإتباعمنالتحققوكذلكالفنيةمهاراتهموتطويرالتعدادمجالفيالعاملينكفاءةرفعبهدفالفنيةالبعثاتمنعددباستقدامالجهازقام

:التاليالنحوعلىوكانت.دوليا  

.(UNFPA)للسكانالمتحدةاالممصندوقمنفنيةبعثةاستقدام-

اتباعها،سيتمالتيالعملومنهجيةالدوليةللتوصياتوفقاالتعدادتنفيذيحققالذيوالمضمونبالشكلاالستماراتتصميممنالتحققبهدفاالسكوا،منبعثة-

البعديةالدراسةتنفيذفياتبعتالتيالعملمنهجيةتقييموكذلك

فقطوليسبياناتالانتاجفيالجغرافيةالمعلوماتنظمالستخداممستقبليةطريقخارطةوضعبهدفالجغرافية،المعلوماتبنظامتتعلقاخرىفنيةبعثةاستقدام-

.نشرها

لمرحلةالتحضيرذلكوكالتطبيقاتاستخدامخاصةالتعدادتنفيذفيإتباعهاتمالتياإلجراءاتتقييمبهدفالمتحدة،االممفياالحصاءشعبةمنفنيةبعثةاستقدام-

.البعديةالدراسةتنفيذ

.التعدادبياناتلنشرطريقخارطةووضعاالجتماعي،التواصلوسائلواستخدامالبيانات،نشرفيالجهازلمساعدةخاصةفنيةبعثةاستقدام-

نعمقطر
.المشورةلتقديمالتعداداتبإجراءالمختصينالخبراءلتوفيرالعربية،الخليجلدولالتعاونمجلسلدولاإلحصائيالمركز

نعممصر
.(الجايكا)الدوليللتعاوناليابانووكالةاألردنفيالعامةاإلحصاءدائرةمثلالعربيةوغيرالعربيةاالحصائيةاالجهزةبعضتجاربمناالستفادة

نعماليمن
.السكانيةالنشاطاتوصندوقاإلسكوا،قبلمنالقدراتوبناءاالخرىللدولاالستطالعيةالزياراتوتمويلالفنيالدعممجاالت

عربيةطبيعة الدعم الفني الُمقدم من المؤسسات اإلقليمية والدولية لبعض الدول ال

إلنجاز التعداد السكاني

الُمقدم طبيعة الدعم الفني
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بتوفرعلقيتفمنهاالسكاني،للتعدادتنفيذهاعنداإلحصائيةاألجهزةتواجهالتيالتحدياتتنوعت
اءاإلحصوالوعيالماديةالمواردتوفرومدىالمعتمدة،التدريبوبمنهجيةالمؤهلةوالعمالةالكوادر
:التاليالنحوعلىوذلكالسكان،لدى

واالنتقالخرىاألوالطرقاالداريةالسجالتباستخدامالتعدادتنفيذفيالعاملالفريققدراتتعزيز❑
.الحديثةالطرقإلىالتقليديةالطرقباستخدامالتنفيذمن

كفاءاتالوتسربالسكانيالتعدادعلىالقائمةالعمالةمهاراتومستوىالمؤهل،الكادرتوفرمدى❑

تطبيقاتالوتجهيزالحديثةواإللكترونياتالمعلوماتتقنياتمجالفيالعاملينقدراتتعزيز❑
.المؤسساتلدىالتقنيةوالجاهزيةللعد،الالزمةوالبرامج

.توحيد التصانيف والتعاريف وشمولية التغطية وجودة البيانات❑

.السكانيالتعداديةلعملالجيدالتنفيذلضمانالجغرافيالتحضيراثناءالتفصيليةالمعلوماتتوفر❑

يذ التحديات التي تواجه الدول عند إعداد وتنف

التعداد السكاني
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بتوفريتعلقهافمنالسكاني،للتعدادتنفيذهاعنداإلحصائيةاألجهزةتواجهالتيالتحدياتتنوعت

والوعيالماديةالمواردتوفرومدىالمعتمدة،التدريبوبمنهجيةالمؤهلةوالعمالةالكوادر

:التاليالنحوعلىوذلكالسكان،لدىاإلحصاء

األخرىرقوالطاالداريةالسجالتباستخدامالتعدادتنفيذفيالعاملالفريققدراتتعزيز❑

السكانيالتعدادةعمليفيالفاعلةاألطرافمختلفبينالتنسيقباستخدامالتنفيذمنواالنتقال

.البياناتوتحديثتعديلفيالمعنيةالجهاتاستجابةوضمان

.السكانيالتعدادبأهميةالسكانمنالعديدلدىاإلحصائيالوعيقلة❑

للعاملينةالماديباالستحقاقاتوالوفاءالتعداد،مراحلكافةلتنفيذالالزمالتمويلتوفير❑

.بالتعداد

.المطلوبةواإلجراءاتالتحضيراتسالمةوضمانالكافي،الوقتتوفير❑

.المعنيةالجهاتبينالتنسيقوتحدياتالبلدانبعضفيالمواتيةغيرالداخليةاألوضاع❑

يذ التحديات التي تواجه الدول عند إعداد وتنف

التعداد السكاني
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ديات التي فيما يلي نستعرض جهود الدول العربية التي قامت باستيفاء االستبيان لمواجهة التح

.واجهتها عند القيام بتنفيذ التعداد السكاني

.ياالستعانة بقطاعات أخرى رائدة في مجال التقنيات الحديثة لتنفيذ التعداد السكان❑

.العمل على تطوير قدرات العاملين في مجال التعداد السكاني❑

.تبني نظام للمكافآت والحوافز المادية للحد من تسرب الكفاءات❑

.القيام بمخاطبة بعض الجهات المانحة لتمويل جزء من أعمال التعداد❑

.االستعانة ببعض الشركات الخاصة للتغلب على المشاكل الفنية❑

.  رحلةتكثيف دوام العاملين في التعداد حتى ساعات متأخرة واجراء التجارب القبلية لكل م❑

.  توقيع مذكرات التفاهم بين جميع الجهات المعنية بالتعداد السكاني❑

الجهود المبذولة من الدول لمواجهة التحديات 

القائمة عند تنفيذ التعداد السكاني
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التيلتحدياتالمواجهةاالستبيانباستيفاءقامتالتيالعربيةالدولجهودنستعرضيليفيما

.السكانيالتعدادبتنفيذالقيامعندواجهتها

لضمانعليهاالمصادقةلضرورةالالزمةاإلجراءاتواتخاذبالتعدادخاصةموازنةإعداد❑

.التعدادتنفيذعمليةتتطلبهاالتيالنفقاتلكافةتغطيتها

وشركاتواالتصاالتاالعالموهيئاتاالتصاالتوزارةمعاالجتماعاتمنالعديدعقد❑

.اناتالبيسريةعلىوالحفاظاالتصاالتتأمينلغرضاألمنيةوالجهاتالنقالالهاتف

عالجةالمضمانومتابعةجودتهاعلىوالتدقيقالبياناتلمعالجةمتخصصةمراكزإنشاء❑

.واألنظمةالبياناتمستوىعلى

يميةواإلقلالدوليةوالمنظماتالمانحةالدولمنالتنميةوشركاءالحكومةبينالتنسيق❑

.التجاربتبادلمنواالستفادة

.التعدادميزانيةاعتمادبخصوصالماليةوزارةمعالتنسيق❑

.العاملةالقوىلتدريبومراكزعملمقراتإلتاحةالجهاتمعالتنسيق❑

الجهود المبذولة من الدول لمواجهة التحديات 

القائمة عند تنفيذ التعداد السكاني
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المقترحاتالدول

األردن

.التحضير المبكر إلنجاز عملية التعداد السكاني-

.االعتماد على استخدام السجالت االدارية بشكل أفضل-

.تدريب الباحثين على الطرق الحديثة في اجراء التعداد ات وبشكل مستمر-

.االطالع على تجارب الدول التي نفذت التعداد حديثا  -

.توحيد التصنيفات على مستوى مختلف السجالت المرتبطة بالتعداد-اإلمارات

الجزائر

.تقليص مدة نشر النتائج-

.التوجه نجو استعمال التقنيات الحديثة خالل المرحلة التحضيرية الى جانب مرحلة التنفيذ-

.استخدام بيانات السجالت الحيوية-

السعودية
.استخدام التقنية بشكل كامل لكافة المراحل-

.التحول التدريجي للبيانات السجلية-

العراق

.استخدام السجالت اإلدارية في تنفيذ التعداد بعد استكمال كافة المتطلبات الخاصة بتحسين هذه السجالت-

.استخدام التقنيات الحديثة في مجال نظم المعلومات الجغرافية وتطوير األنظمة والبرامج-

.استخدام وسائل االتصاالت الحديثة في عملية نقل البيانات والحفاظ على أمنها وسريتها-

ية والعلمية اع الرأي العام بكافة مستوياته الثقافأسمإعداد الحمالت اإلعالمية والترويجية المناسبة ورصد المبالغ المطلوبة لهذه الحمالت من أجل إبراز أهمية التعداد وتقريبه إلى أنظار و-

.واالجتماعية

ُعمان

.العمل على استكمال الربط اإللكتروني بين الجهات ومنظومة بيانات التعداد لضمان التحديث اآلني للبيانات-

.العمل على إضافة قواعد التدقيق والتحقق االلكتروني من البيانات من مصادرها المختلفة-

.بيانات شبكات المياه والصرف الصحي)العمل على استكمال إضافة مصادر بيانات جديدة لضمان تغطية جميع متطلبات التعداد مثل -

فلسطين

.نلخاصة بالسكان والمساكص اتطوير السجالت االدارية وربطها لالستفادة القصوى منها واستخدامها في تنفيذ التعدادات بجودة عالية لتوفير واستخراج النتائج والخصائ-

.مع بيانات التعدادض التكلفة والجهد المبذول في جخفتوفير جزء من بيانات التعداد من خالل السجالت الدقيقة والموثوقة وعمل مسح ميداني شامل لمجموعة اقل من استمارة التعداد مما يسهم في-

قطر
.العمل على االعتماد على المصادر اإلدارية لبيانات التعداد بشكل كامل في التعدادات القادمة-

.التحديث الدوري لبيانات التعداد من السجالت اإلدارية من مصادرها-

مصر
.توفير الوقت والجهد والعمالة وأيضا العاملين الميدانيين-

.  توفير البيانات بصفة دائمة ومستمرة مع وجود آليه للتحديث المستمر للبيانات-

اليمن

.تصميم االستمارات-

.استخدام الطرق الحديثة في جمع وإدخال البيانات-

.بناء قدرات العاملين على إنجاز التعداد السكاني-

ساهم أوجه التطوير المستقبلية التي يمكن أن تُ 

في تحسين جودة التعداد السكاني
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الحساباتنظامفيالقطاعاتهذهفيالمتضمنةلألنشطةالوسيطواالستهالكالمضافةالقيمةاحتسابضمانأجلمنسنويا  الصناعيةالمنشآتمسحبتنفيذالمتحدةاألممتوصى

يانلالستبالمستوفيةالعربيةالدولفيالصناعيةالمنشآتمسحتنفيذدوريةالتاليالجدوليوضحسبقماإلىاستنادا  .وصحيحةموثوقةبطريقةالقومية

دورية المسحالدول العربية
طريقة نشر نتائج 

المنشآت الصناعية
الجهة الُمنفذة للمسحآخر مسح معتمدمستوى تغطية المنشآت الصناعية

ال يتم تغطيتهاورقي وإلكترونيسنويا  األردن
الربع األول عن 

2021
.مديرية االحصاءات االقتصادية وقسم الصناعة

2020.العينةيتم تغطية جميع المنشآت الصناعية المتضمنة فيإلكترونيسنويا  اإلمارات
محلية المركز االتحادي للتنافسية واالحصاء ومراكز اإلحصاء ال

في كل إمارة

إلكترونيسنويا  السعودية

يتم سحب عينة تمثل جميع المنشآت عن طريق جمع 

المعلومات من خالل زيارة عينة ممثلة من المنشآت 

ربية الصناعية في كافة المناطق اإلدارية في المملكة الع

السعودية

لبيانات )2019

2018)
الهيئة العامة لإلحصاء

ورقي وإلكترونيليست محددةالجزائر
شآت يغطي المسح الميداني بطريقة شاملة جميع وكل المن

.عةالتي تزاول نشاطا  في مكان ثابت خارج قطاع الزرا
الديوان الوطني لإلحصائيات2011

ورقي وإلكترونيفصلي وسنويالعراق
مسح شامل للمنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة 

والصغيرة واستخراج العينة من اإلطار الشامل
مديرية اإلحصاء الصناعي/ الجهاز المركزي لإلحصاء2020

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار2020في المائة من المنشآت المستهدفة93تم تغطية حوالي النشر اإللكترونيسنويُعمان

النشر اإللكترونيسنويفلسطين
عداد يتم سحب عينة ممثله للمنشآت الصناعية من إطار ت

المنشآت
2019

اإلدارة العامة /الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

لإلحصاءات االقتصادية

ورقي وإلكترونيسنويقطر

نشطة يغطي المسح نشاط قطاع الطاقة والصناعة لجميع األ

ناعي من التصنيف الص( ج، د، هـ)االقتصادية في األبواب 

الدولي الموحد لمنشآت القطاع الحكومي والخاص 

.والمختلط

جهاز التخطيط واالحصاء2019

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء2019--خمس سنواتمصر

النشر اإللكترونيخمس سنواتالمغرب
ار عينة يتم إحصاء جميع المنشآت الكبرى بينما يتم اختي

.ممثلة المنشآت الصناعية الصغرى
2015

صاءات قسم االح/ مديرية اإلحصاء/ المندوبية السامية للتخطيط 

االقتصادي والبحوث لدى المنشآت

الجهاز المركزي لإلحصاء2014يتم المسح بالعينةورقي وإلكتروني-اليمن

ة دورية ومجال تغطية مسح المنشآت الصناعي

في بعض الدول العربية
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لمنشآتامسوحاتوتنفيذإعدادعنالعربيةالدولفياإلحصائيةالمراكزتواجهالتيالتحدياتأهمتتمثل

:االستبيانباستيفاءقامتالتيالعربيةالدوللردودوفقا  وذلكالصناعية،

عوبةصوكذلكبالبيانات،تزويدهمحيثمنالباحثينمعالصناعيةالمنشآتتجاوبمستوياتضعف❑

.المسحتعبئةفيالمنشآتوتأخرالمنشأة،بعضاستجابةوعدمالمنشآتبعضبياناتعلىالحصول

المناسبتالوقفيالنتائجوإصداراستغاللهاأجلمنالبياناتلجمعالُمخصصةالزمنيةالمدةكفايةعدم❑

.المسحهذانتائجمستعمليمختلفاحتياجاتلتلبية

.المسحتنفيذقبلالمعنيةالجهاتبينماالكافيالتنسيق❑

.الحاالتبعضفيالمسحشموليةعدم❑

.األحيانبعضفيالُمقدمةالبياناتمنالتحققوصعوبةالبيانات،دقة❑

.كافيتمويلوتوفرالمسحتكلفةارتفاع❑

سوحالممنمجموعةبتنفيذاإلحصائيالجهازقيامعندالمؤهلةواإلداريةالفنيةالميدانيةالكوادرقلة❑

األجهزةخارجمنمؤقتةبكوادراالستعانةإلىاإلحصائيةاألجهزةوحاجةواحدآنفياإلحصائية

.اإلحصائية

.

تحديات تنفيذ مسح المنشآت الصناعية 



مناقشة مفتوحة
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