لمبادى وتوصيات التعدادات العامة للسكان والمساكن وتقييم التعداد
ورشة تدريبية حول المراجعة رقم 3
ْ
 32 -91اكتوبر 3192
عمان -األردن
األحد  91اكتوبر 4192
1:21 -1:11
91:21 -1:21

لمبادى و توصيات التعدادات العامة للسكان و المساكن
اليوم األول  :المراجعة رقم 3
ْ
تسجيل المشاركين
الجلسة االفتتاحية  -ترحيب وكلمات افتتاحية





-

األستاذ عبدالعزير معلمي – المدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية
UNSD – Mr. Srdjan MRKIC
د .اسماعيل لبد – إسكوا
د .عيسى مصاروه – خبير ديموغرافي

أخذ صور تذكارية واستراحة

الجلسة  :9البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لدورة + 4191

تقديم أهداف البرنامج العالمي للتعدادات وأنشطة قسم اإلحصاء في األمم المتحدة المساندة لهذا البرنامج.
 عرض من UNSD -مناقشة عامة

لمبادى وتوصيات التعدادات العامة للسكان والمساكن
الجلسة  :4استعراض المراجعة رقم 3
ْ
المبادى والتوصيات.
ستعرض إعادة هيكلة محتوى هذه
المبادى والتوصيات وا ا
تقديم أهداف وعملية مراجعة
ْ
ْ
12:30 -91:21

 عرض من UNSD -مناقشة عامة

الجلسة  :3المالمح األساسية ومنهجيات التعداد

ا ا
ستعرض التعريفات والمالمح األساسية لتعدادات السكان والمساكن واستعمال المنهجيات البديلة للتعداد قياساً
بالتعداد التقليدي وانتاج إحصاءات التعداد ،وتقديم معلومات مختصرة عن الجوانب اإلجرائية للتعداد المعتمد
على السجل اإلداري.
 عرض من UNSD مناقشة عامة92:21 -12:30

إستراحة للصاله والغداء
1

الجلسة  :2التخطيط والتنظيم واإلدارة

تستعرض هذه الجلسة المكونات الرئيسية للتخطيط للتعداد وتنظيمه وادارته وتشرح تعريف وحدات ومكان وزمن

95:11 -92:21

العد.

95:21-95:11

استراحة

 عرض من UNSD -مناقشة عامة

الجلسة  :5أنشطة عملية التعداد

استعراض باختصار األنشطة العملياتية إلجراء التعداد ،وضع االستبيانات  ،بناء البنية التحتية للتعداد ،إعداد

90:11-95:21

الخرائط  ،االختبارات  ،العد الميداني  ،معالجة البيانات  ،تقييم النتائج  ،النشر  ،التحليل  ،الشمول ،وتوثيق

وتقييم عملية التعداد برمتها.

 عرض من UNSD -مناقشة عامة

اإل ثنين  41اكتوبر 4192

لمبادى وتوصيات التعدادات العامة للسكان والمساكن
اليوم الثاني :المراجعة رقم 3
ْ
الجلسة  :6مواضيع السكان والمساكن

استعراض التوصيات الدولية حول المواضيع الرئيسية وغير الرئيسية التي يشملها جمع البيانات عن السكان
91:21-11:11

والمساكن مع التركيز على التغيرات األساسية في المواضيع وكذالك التغيرات في التعريفات والتصنيفات.
 عرض من UNSD -مناقشة عامة

99:11-91:21

استراحة

93:21-99:11

استمرار – مواضيع السكان والمساكن

92:21-93:21

إستراحة الغداء
الجلسة  :7عروض من الدول المشاركة

تقديم عروض قصيرة ( 91-5دقائق لكل عرض) عن الخطط االستراتجية لتعداد السكان والمساكن القادم
95:11-92:21

التغيرت المنهجية في الخطة العامة للتنفيذ مثل عمل الخرائط ،العد ،معالجة
ا
لبعض الدول مع التركيز على
البيانات ،برنامج ضمان الجودة ،النشر.....إلخ
أما الدول التي لم تبدأ بعد بإعداد خطة عامة لتعدادها القادم فيمكن لمشاركيها أن يقدموا عرضاً عن الكيفية
التي تم بها تقييم تعدادها الماضي مع شرح موجز للمنهجيات التي أُستعملت والنتائج الرئيسية لهذا التقييم.

95:21-95:11

استراحة

90:11-95:21

استمرار العروض من الدول المشاركة
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الثالثاء  49اكتوبر 4192

اليوم الثالث :تقييم بيانات التعداد
الجلسة  :8استعراض طرق تقييم التعداد

استعراض األهداف والتخطيط لبرنامج تقييم التعداد ،أنواع األخطاء في التعداد ،طرق تقييم البيانات بما في ذلك

الطرق التي تعتمد على تعداد واحد فقط والطرق التي تعتمد على مقارنة بيانات التعداد بمصادر البيانات
91:21-11:11

األخرى .وتشمل أساليب المقارنة على استعراض البيانات المتطابقة وغير المتطابقة وعلى شرح نقاط القوة
والضعف لكل مدخل.
 عرض من UNSD -مناقشة عامة

99:11-91:21

استراحة
الجلسة  :1تقييم التركيب العمري والنوعي

استعراض الطرق الديموغرافية المستعملة في تقييم التركيب العمري والنوعي وتحديد األخطاء المحتملة في
التعداد بما في ذلك الهرم السكاني ،نسب العمر ،نسب النوع ،التحليل البياني لألفواج ،مقياس ويبل وطريقة

93:21-99:11

مايرز المختلطة .كما تناقش هذه الجلسة األخطاء الشائعة في التعداد عن متغيري العمر والنوع وتأثيرتها في
التحليل الديموغرافي الالحق.
 عرض من UNSD -مناقشة عامة

92:21–93:21

إستراحة الغداء
دراسة عن اإلدالء ببيانات العمر في تعدادات السكان لدول عربية مختارة

تستعرض هذه الجلسة إجراء التعدادات في العالم العربي ودقة اإلدالء عن بيانات العمر-النوع وأنماط تفضيل
95:11-92:21

خانات العمر في أحدث التعدادات السكانية في دول عربية مختارة على المستوى الوطني والمحلي
 عرض عن الدراسة التي قامت بها اإلسكوا -مناقشة عامة

95:21-95:11

استراحة
الجلسة  :91تقييم بيانات اإلنجاب

استعراض الطرق الديموغرافية المستخدمة في تقييم جودة بيانات اإلنجاب بالتركيز على األخطاء في بيانات
األطفال الذين سبق إنجابهم /الباقين على قيد الحياة واإلنجاب الحديث .وسوف يتم التحقق من البيانات

90:11-95:21

باستخدام متوسط اإلنجابية ومعدالت اإلنجاب حسب العمر والمؤشرات اإلنجابية الرئيسية األخرى وكذلك

التقدير غير المباشر لإلنجاب ومقارنات مع المصادر األخرى للبيانات .وسوف تستمر هذه الجلسة ايضاً بشرح

لبرمجيات ولتطبيقات.

 عرض من UNSD -مناقشة عامة

3

األربعاء  44اكتوبر 4192

اليوم الرابع :تقييم بيانات التعداد
الجلسة  :99تقييم بيانات وفيات األطفال

تقييم البيانات عن وفيات األطفال بدءا باستعراض تركيب جدول الحياة واستعمال جداول الحياة النموذجية وسيتم تغطية

91:21-11:11

التقدير غير مباشر لوفيات األطفال باستعمال طرق (براس) بما في ذلك خطوات التقييم األولي لجودة البيانات .وسوف

تستمر هذه الجلسة ايضاً بشرح لبرمجيات ولتطبيقات.

 عرض من UNSD -مناقشة عامة

99:11-91:21

استراحة
الجلسة  :94تقييم البيانات باستخدام تعدادات متتالية( :تغطية التعداد)

تطبيق الطرق المستعملة في تقييم تغطية التعداد باالعتماد على عدة تعدادات ،وسيتم الحديث عن طرق تقييم تغطية

93:21-99:11

التعداد المشتقة من معادلة التوازن السكاني وكذلك طريقة نسب بقاء األفواج على قيد الحياة بين التعدادات وطريقة

مكونات األفواج من أجل تقييم تغطية التعداد .وسوف تستمر هذه الجلسة ايضاً بشرح لبرمجيات ولتطبيقات.

 عرض من UNSD -مناقشة عامة

92:21–93:21

إستراحة الغداء

95:11-92:21

الجلسة  ( 94استمرار)

95:21-95:11

استراحة
الجلسة  :93تقييم البيانات االجتماعية اإلقتصادية التي تُجمع في التعدادات

التحقق من اإلتساق في بيانات التعداد عن الخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية للسكان باستخدام طرق مثل الجدولة

90:11-95:21

المتقاطعة  ،تحليل الفوج والمقارنة مع مصادر أخرى للبيانات ،حيث سيتم تغطية المواضيع التالية :حجم األسرة وتركيبها،

الحالة الزواجبة ،التعليم ،االلتحاق بالمدارس والنشاط اإلقتصادي.
-

-

عرض من UNSD
مناقشة عامة

الخميس  43اكتوبر  - 4192اليوم الخامس :تقييم بيانات التعداد
الجلسة  :92تعديل إحصاءات/نتائج التعداد

91:21-11:11

شرح األسباب والطرق الممكنة لتعديل نتائج التعداد.
-

عرض من UNSD
مناقشة عامة

99:11-91:21

استراحة

93:21-99:11

الجلسة  :95األنشطة المستقبلية لفريق العمل العربي للتعدادات (إسكوا  -رئيس الفريق من دولة قطر).

92:21–93:21

إستراحة الغداء

90:11-92:21

الجلسة الختامية
4
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