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 دواعي الورشة ومحتواها  

يعتبر التعداد العام للسكان والمساكن عمل إحصائي وازن بكل المقاييس وينجز 
في معظم دول العالم كل عشر سنوات من أجل توفير إحصاءات عن السكان 

 8591وخصائصهم وتركيبهم وتوزيعهم الجغرافي. وتقوم األمم المتحدة منذ عام 
. وفي نفس اإلطار وضع قسم له مبادئ وتوصياتبتعزيز هذا العمل بوضع 

لمبادئ وتوصيات تعدادات السكان  3اإلحصاء في األمم المتحدة "المراجعة رقم 
والتي تغطي الفترة الممتدة من عام  0202والمساكن" الخاصة بدورة التعدادات 

على تغيرات جوهرية في تنظيم  3. وتشتمل المراجعة رقم 0204إلى  0289
ة للبرنامج العام ين من األنشطة العملياتية األساسأكما  ه التعدادات.وتنفيذ هذ

للتعداد تقييم جودة بياناته، الشيء الذي يساعد على تحديد أنواع ومصادر 
ة. ولقد أقرت عدة دول بالحاجة الحقاألخطاء والعمل على تفاديها في التعدادات ال

رق مختلفة لتقييم تغطية م جودة نتائج تعدادتها واستخدمت في ذلك طيإلى تقي
 ..لك أنواع معينة من أخطاء المحتوىالتعداد وكذ

ألهمية القصوى منه با إن المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، وعيا   
قسم اإلحصاء في األمم  كل من يبادر بالتعاون الوثيق معلهذين الموضوعين، 

حصائية مركز األبحاث اإلو  أسياعية لغرب اإلجتماواللجنة اإلقتصادية و المتحدة 
لعقد ورشة تدريبية لتعزيز التدريب للدول األسالمية واإلقتصادية واإلجتماعية و 

قدرات األجهزة اإلحصائية العربية في مجال إجراء تعداد السكان والمساكن بتبني 
أحدث المبادئ والتوصيات من جهة وتقييم جودة بيانات التعداد لتحديد أنواع 

 .لى جدول أعمال الورشة()أنظر إ ء المحتملة من جهة أخرىومصادر األخطا

 أهداف الورشة 

زيادة معرفة اإلحصائيين الرسميين بالمبادئ والتوصيات المعدلة  -

 الخاصة بتصميم وتنظيم وتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن؛

تعزير معرفة العاملين بأهمية وأهداف تقييم جودة بيانات التعداد  -

 أنواع األخطاء المرتكبة باستخدام األساليب الديموغرافية؛وتحديد 

تحسين قدرات العاملين في مجال تحديد الفجوات والتحديات عند   -

تطبيق المعايير الدولية الهادفة إلى تحسين تنظيم وتنفيذ تعدادات 

 ؛من جهة أخرى جودة بياناتهاتحسين و من جهة السكان والمساكن

ادل خبراتهم الوطنية والتعلم من توفير فرصة للمشاركين لتب -

 الممارسات الجيدة. 

 

 

  الفئة المستهدفة 
ين في األقسام المختصة في تعداد لستهدفة بالتدريب من العاملمتتكون الفئة ا

لهم خبرة سابقة في هذا ممن السكان والمساكن باألجهزة اإلحصائية العربية و 
 المجال.

 شروط المشاركة 

 شهادة جامعية في اإلحصاء؛أن يتوفر المرشح على  -

 عاماً؛ 54أن ال يزيد عمره عن  -

ً بأن الترجمة ستكون فقط  - أن يتقن اللغة العربية أو اإلنجليزية علما

 .من اإلنجليزية إلى العربية

 سلوب التدريب أ  المحاضرون و 

ات ءاإلحصا ثالثة خبراء من شعبةيحاضر في الورشة  -

 .Mrوهم:   اإلحصاء بهيئة األمم المتحدة قسمل ةموغرافية التابعيالد

Srdjan Mrkic, Ms. Meryem Demirci and Mr. 

Thomas Spoorenberg 

تتكون أدوات التدريب من محاضرات وتمارين تطبيقية، ومن  -

دقائق  01-4طرية بواقع المتوقع أن تتخلل الورشة عروض ق  

كل دولة ي االستراتيجية للتعداد القادم ف ةللعرض الواحد حول الخط

عربية أو حول نتائج تقييم التعدادات الماضية في الدول العربية 

 . التي لم تنجز بعد خطتها للتعداد القادم

نجليزية هي اللغة المستخدمة في التدريب مع ضمان الترجمة إلى اإل -

 العربية.

 الفريق المشرف على الورشة 

 ، خبير ديموغرافي بالمعهد؛هكتور عيسى المصارودال -
 دة أماني بجالي، أمينة الدورة بالمعهد؛السي -
 السيد سهيل صالح، مسؤول العالقات العامة بالمعهد. -

 رسوم وشهادة المشاركة 

و  إحصائي هد تكاليف مشارك واحد من كل جهازيتحمل المع -

 السفر تكاليف اإلحصائية األجهزة من خارج مشارك كل يتحمل

 أمريكي. دوالر 011 بقيمة الى رسوم إضافة واإلقامة

يمنح المعهد شهادة المشاركة في الدورة التدريبية، وي حرم   -

من وقت  %54المشارك من هذه الشهادة اذا تغيب بما يزيد على 

ى حرمانه من نفقات اإلقامة عن األيام التي إلعمل الدورة، إضافة 

 تغيبها مع إعالم دولته بذلك.

 

 

 
 

 

         
 

              
 
 
 

لمبادْى  3ورشة تدريبية حول المراجعة رقم 

وتوصيات التعدادات العامة للسكان 

 والمساكن 

 هاجودة بيانات وتقييم
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