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 ةــمقدم  
 التابعـة إلدارة الشــؤون  شـعبة اإلحصـاءات  هــذا مــا أجنزتــه   تقريـر األمـني العـام    يوجــز   - ١

يف واللجـان اإلقليميـة مـن أنشـطة         هــي   ألمـم املتحـدة     االقتصادية واالجتماعية باألمانـة العامـة ل      
استجابة للمقررات اليت اختذهتا اللجنة اإلحصائية يف دورهتـا         ملساكن،  جمال تعدادات السكان وا   

ــثالثني   ــة والــ ـــون     اخلامســ ــال املعنــ ــدول األعمــ ـــد جــ ــت بنــ ــة  �حتــ ــاءات الدميغرافيــ اإلحصــ
قد طلبت اللجنـة تنظـيم طائفـة مـن األنشـطة هبـدف              على وجـه التحديد، ف   و. )١(�واالجتماعية

تكـوين  منـها علـى سـبيل املثـال         ، و ٢٠١٠ لعـام    كفالة جناح جولة تعدادات السكان واملساكن     
إنترنــت جيـد    فريق من اخلرباء يعهـد إليـه بتحديـد األولويـات يف جمـال التعـداد، وإنشـاء موقـع                     

املتعلقــة بعمليــات التعــداد ووضــع حجــر  ربات تبــادل البيانــات واخلــضــمان مــن أجــل التنظيـــم 
، مبــا يف ذلــك إعــداد   ٢٠١٠ عــاملاألســاس للربنــامج العــاملي لتعــدادات الســكان واملســاكن      

 .مشروع قرار يف هذا الصدد
 

 ٢٠١٠عام ل الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن وضع -أوال  
علــى مــدى أكثــر مــن ســتة عقــود، اضــطلعت اللجنــة اإلحصــائية واللجــان اإلحصــائية   - ٢

ــوطين      ــة التعــداد ال ــم عملي ــدور رئيســي يف دع ــة ب ـــد .اإلقليمي ــة اإل  فق حصــائية وضــعت اللجن
ــاجم ــنيالربن ــداد الســكان  ـني العاملي ــل لتع ــد ذلــك  ١٩٦٠  و١٩٥٠ ـيعام ــربامج العامليــ  مث بع  ـةال

ــداد الســكان   ـــوام  لتع ــة   . ١٩٩٠  و١٩٨٠  و١٩٧٠واملســاكن لألع ــادرات اللجن وعقــب مب
عـام  لالربنامج العاملي لتعدادات السكان واملسـاكن        انطالق   ١٩٩٤، شهد عام     هـذه اإلحصائية
ونتيجـة آلخـر اإلجـراءات      .  يف إطار دعم عمليات التعداد على النطـاق العـاملي          ، وذلك ٢٠٠٠

، أصدر اجمللس االقتصادي واالجتماعي قـرارا يـدعم الربنـامج            يف هذا الشـأن   اليت اختذهتا اللجنة  
 ).١٩٩٥/٧القرار  (٢٠٠٠عام لالعاملي لتعداد السكان واملساكن 

لـربامج  لتحدة، يف إطـار الواليـات املختلفـة         وقد اضطلعت شعبة اإلحصاءات باألمم امل      - ٣
اإلحصــائية، بــدور أساســي يف تنســيق أمانـــة اللجنـــة ، بوصــفها ٢٠٠٠-١٩٥٠للفتــرة  العامليــة

ونشـر نتـائج التعـداد مـن        طرائــق   ئ والتوصيات وحتديد املعـايري وال      وحتضري املباد  الربامج العاملية 
 وكذا تقـدمي العـون الـتقين لعمليـات        مم املتحدة احلولية الدميغرافية لأل  خالل نظام قاعدة بيانات     

 واالجتماعيـة   ، واللجنـة االقتصـادية    ألفريقيـا االقتصادية   ةالتعداد، وكل ذلك بالتعاون مع اللجن     
ــة االقتصــادية أل و،واحملــيط اهلــادئ آلســيا  ــااللجن ــة االقتصــادية أل و،وروب ــة يمريكــا الالتاللجن ني

 .غرب آسيادية لاللجنة االقتصا و،ومنطقة البحر الكارييب
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ــاهم  - ٤ تحــدة للســكان،  التمويــل الدوليــة، مــن قبيــل صــندوق األمــم امل     منظمــات وتس
إجـراء   من قبيل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الـدويل، يف دعـم       ومنظمات دولية أخرى  

وقـد كــان ملــا قــدموه مــن  . التعـدادات مــن خــالل إتاحــة األمـوال والقــروض واملســاعدة التقنيــة  
 .�الربامج العاملية�ة كبري األثر يف جناح مساعد

ــن   - ٥ ــاملي وكجــزء م ــامج الع ـــدت ، أالربن ــعبة اإلحصــاءات  ع ــاألمم املتحــدة  ش ــايري ب مع
تعـدادات  بشــأن  مبـادئ وتوصـيات   �نشـور  أحـدث نسخــة مـن امل   تضمن  تــ و. التعدادطرائـق  و

ــق بوإجــراءات موحــدة تت متفـــق عليهـــا   تعــاريف ومفــاهيم  )٢(�نالســكان واملســاك  إجـــراء عل
ـــى اعــدت سلســلة مــن الكتيبــات ســت  كمــا أُ. التعــداد ســتكمال علــى أســاس  الكون حباجـــة إل

تلقـت اللجنـة اإلحصـائية قائمـة بكتيبـات التعـداد            (على مـدى العقـد السـابق        ربات احملصـَّـلة   اخل
 ).املتوافرة حاليا باعتبارها وثيقة معلومات أساسية

الـدول األعضـاء،    شاركــة   نشطة يف هذه العملية، مب    وسامهت اللجان اإلقليمية مسامهة      - ٦
وتولـت اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا علـى وجـه            . وذلك من أجل كفالة مراعاة البعـد اإلقليمـي        

تــتالءم مــن لتعــداد لاخلصــوص، يف العقــود اخلمســة املاضــية، حتضــري صــيغة إقليميــة لتوصــيات   
وقـد حظيـت صـيغة عـام        . ة إحصـائيا  واحتياجـات البلـدان املتقدمـ     الناحية التقليدية مع ظـروف      

 التعداد الـيت أعـدهتا اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا بتأييـد مـؤمتر اإلحصـائيني                  )٣( لتوصيات ٢٠٠٠
ــام    ــود يف ع ــيني املعق ــام      ،١٩٩٧األوروب ــة ع ــاق واســع يف جول ــى نط ــُتعملت عل  ٢٠٠٠ واس

قتصـادية ألوروبـا   منطقـة اللجنـة اال للتعدادات بوصفها مرجعا من جانب العديد من البلدان يف   
 .ومناطق أخرى

الربنــامج العــاملي لتعــدادات   وضــععلــى بــاألمم املتحــدة  شــعبة اإلحصــاءات عكــفوت - ٧
ــذه  ، ٢٠١٠عــام لالســكان واملســاكن   ـــرة املقــرر تنفي ويتمثــل . ٢٠١٤ إىل ٢٠٠٥مــن يف الفت
ملنـاطق علـى   مجيـع البلـدان وا  بـني  اتفـاق   التوصل إىل    يف   �الربنامج العاملي �اهلدف املتوخى من    

إجـراء تعـداد يف   مث جمموعة مـن املبـادئ والتوصـيات الدوليـة املقبولـة لتنظـيم عمليـات التعـداد؛           
الربنـــامج �وحـــىت يتكلـــل . ونشـــر نتـــائج التعـــداد يف حينـــها ؛٢٠١٤ إىل ٢٠٠٥الفتـــرة مـــن 

دعم قوي مـن الـدول األعضـاء يف إطـار شـراكة             احلصول على    منه  ـد ل ـ بالنجاح ال ب   �العاملي
ــل ــاقي املنظمــات     عم ــة وب ــا اإلقليمي ــم املتحــدة وجلاهن ــع األم ــات    م ــة واملنظم ــة الدولي  احلكومي
الربنـامج  تنظر اللجنـة اإلحصـائية حاليـا يف مشـروع قـرار يـدعم               ا السبـب،   وهلذ. احلكومية غري

 .٢٠١٤-٢٠٠٥ويشمل سنوات التعداد من  ٢٠١٠عام لالعاملي لتعداد السكان واملساكن 
صــندوق اســتئماين لتعــدادات الســكان    ـنشـــأ ، سُيالربنــامج العــاملي وتســهيال لتنفيــذ   - ٨

 وسيستفـــاد مــن الصــندوق .بــاألمم املتحــدةعلــى تنســيقه شــعبة اإلحصــاءات قـــوم واملســاكن ت
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يف اختصار املسـافات بـني املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة يف جمـال تبـادل املـوارد            االستئماين هـذا   
شاور تــ  الـالزم لتغطيـة تكـاليف السـفر وال       تاحـة التمويـل   والدعم فيما بينها، وذلك من خـالل إ       

ــايري وال  والزمــاالت والعمــل االستشــاري، وكــذا   ـــق  إجــراء البحــوث ووضــع املع ــة طرائ الالزم
أحاطــت بــاقتراح إنشــاء الصــندوق االســتئماين بــل و. �الربنــامج العــاملي�لكفالــة جنــاح تنفيــذ 
حـديثا  يت عقــدت     الـ  �عنية بـإدارة نتـائج التنميـة       املستديرة الدولية امل   املائدةُ�وقدمت لـه الدعم    

 .)٤(كجزء من خطة عمل مراكش
 بعـدا إقليميـا يكفلـه التنسـيق مـع األنشـطة الـيت تنظمهـا         �الربنامج العاملي �وسيتضمن   - ٩

الربنــامج �وسيشــمل . اللجــان اإلقليميــة لألمــم املتحــدة يف جمــال تعــدادات الســكان واملســاكن
لجنـة االقتصـادية ألوروبـا، مبشـاركة        ضـطلع هبـا حاليـا ال      تطة الـيت     بصفة خاصـة األنشـ     �العاملي

ــدول األعضــاء،    لتوصــيات تعــدادات الســكان  ٢٠١٠وذلــك مــن أجــل وضــع تنقــيح عــام    ال
ــا  يف منطقـــة الواملســـاكن ــادية ألوروبـ ــالتزامن مـــع ذلـــك، . لجنـــة االقتصـ ــة شـــرعت وبـ  اللجنـ

تحديـد  لسلسلة من االجتماعات     تنظيم   يفالكارييب  منطقة البحر   نية و ياالقتصادية ألمريكا الالت  
أمـا اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة        . األولويات اإلقليمية يف جمال تعدادات السكان واملساكن      

آلسيا واحمليط اهلادئ فقد نظمت االجتماع األول الذي سلط الضـوء علـى اجلوانـب اإلقليميـة                 
 .لتعدادات السكان واملساكن

 أثنـاء مـداوالهتا يف ثالثـة أنشـطة إحصـائية عامـة باعتبارهـا                ونظرت اللجنـة اإلحصـائية     - ١٠
ــايل     ــها وأساســية لدراســة الســكان واملســاكن، وهــي كالت ــق أنشــطة  )أ( مترابطــة فيمــا بين تتعل

ــاكن  ب ــكان واملســـ ــدادات الســـ ــية   ) ب ( و؛تعـــ ــر املعيشـــ ــائية لألســـ ــات االستقصـــ  ؛الدراســـ
 .السجالت اإلدارية )ج( و

ــاءة والفعاليــ ومــن  - ١١ ــاب الكف يف آن واحــد إدمــاج االحتياجــات األساســية للدراســة   ة ب
ــة   ــائية الوطنيـ ـــد االستقصـ ــداد  ألي بلــ ــة التعـ ــيط لعمليـ ــائية  . يف التخطـ ــات االستقصـ فالدراسـ

والتعدادات مترابطة فيما بينـها علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل باعتبارهـا حتتـاج إىل تعـاريف                    
يب معـا اسـتجابة كاملـة الحتياجـات     رامج جدولة مشتركة حىت تسـتج بومفاهيم وتصنيفات و 

 .الربامج والسياسات من أجل التوصل إىل معلومات موحدة قابلة للمقارنة
والتخطـيط للدراسـات   مثـة وفـرة فـي النهـج اجلديـدة األكثر تعقـدا لتنفيـذ التعـدادات            و - ١٢

راســات  اســتمارات التعــداد الطويلــة بدجيــري اســتبدالففــي عــدد مــن البلــدان، . االستقصــائية
ــداد        ــاط مــع التع ــى حنــو منفصــل لكــن باالرتب ــرة الفاصــلة بــني   ، استقصــائية جتــرى عل يف الفت

ــدادات ــط ويف حــاالت أخــرى،  . التع ــني الدراســات االستقصــائية وجمموعــات   أقيمــت رواب  ب
يف أحـد   سـبق جتميعهـا     خمتلفة من السجالت اإلدارية الوطنيـة مـن أجـل احلصـول علـى بيانـات                 
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الــربط بــني املعلومــات املســتقاة مــن هــذه لتحقيـــق يف مجيــع األحــوال، فو. التعــدادات الســكانية
تنفيـذ قاعـدة مشـتركة مـن املفـاهيم والتعـاريف وخطـط              نبغـي  اجملموعات املركبة من البيانات ي    

 .اجلدولة
ألمم املتحــدة حاليــا يف ســبل التوفيــق بــني اإلحصــاءات بــاتبحــث شــعبة اإلحصــاءات و - ١٣

ستسـعى   ومـن خـالل هـذا البحـث،    .  يف األنشطـــة ألساسية الثالثـة اـواع املستمدة من هذه األن  
 والدراســات االستقصــائية املنــتمني ملختلــف  اتي التعــدادـ بــني إحصائيــإىل التوصــل إىل اتفــاق

فريـق  شـُـكــل  وقد . مشتركةطرائـق معايري واعتماد  املكاتب اإلحصائية الوطنية والدولية بشأن      
 العقـد  جلولـة  املرتبطـة بـالتخطيط   اجلوهريـة كيـز علـى املسـائل      من اخلرباء الدوليني من أجـل التر      

بوجــه خــاص    وسيعمل هذا الفريق    . )٥()٢٠١٤-٢٠٠٥(املقبلة لتعدادات السكان واملساكن     
 التعــداد مــن قبيــل الدراســات االستقصــائية لعمليــاتتقيــيم هنــج بديلــة  لعلــى وضــع اســتراتيجية

 يف ظـل    وكفاءهتـا ددة من أجل كفالـة فعاليتـها         والتعدادات املتج  ؛ وسجالت السكان  ؛اجملتمعية
 . املتباينةالظروف الوطنية

 ،ومجــع البيانــات ونشــرها ،وتضــطلع الــدول األعضــاء بــدور حاســم يف حتديــد املعــايري - ١٤
ألمم املتحـدة علـى أهبـة       بـا وتقـف شـعبة اإلحصـاءات       . ة التقنيـة  يدمات االستشار اخلويف تقدمي   

نشطــة   األمانـة هلـذه املبـادرة الـيت تعتمـد علـى املشـاركة ال               ممبهـا  االضطالعاالستعداد من أجل    
 . حتت رعاية اللجنة اإلحصائية،للدول األعضاء

 ودعــم �الربنــامج العــاملي�ويــدعو مشــروع القــرار الــدول األعضــاء إىل املشــاركة يف   - ١٥
ــامل    ــاء الع ــف أحن ــدادات يف خمتل ــن خــالل    . إجــراء التع ــك م ــق ذل  اخلــربات إتاحــةوميكــن حتقي

 الـدول األعضـاء يف      مشـاركة أيت  تـ وال بـد أن     . ملعلومات وغريها من املوارد الالزمـة وتبادهلـا       وا
 ودعمهــا لــه يف مرحلــة مبكــرة مــن العقــد املقبــل، وذلــك بــالنظر إىل عــدد  �الربنــامج العــاملي�

دة مــن البلــدان التماســا للمشــورة الفوريــة بشــأن تصــاميم بديلــة للتعــداد ميكــن   رالطلبــات الــوا
 يف جتميــع املعلومــات املتعلقــة بالســكان  كفــاءةغــراض حتقيــق مزيــد مــن الفعاليــة وال جتربتــها أل

 .واملساكن، وكذا خفض التكاليف واختصار الوقت بني مجع البيانات ونشرها
ومــن األمهيــة مبكــان أن جيــري بــني البلــدان تبــادل منســق للخــربات التقنيــة والبحــوث    - ١٦

وذلك إلتاحة اخلدمات التقنية املناسبة للبلـدان أثنـاء         م،  لقادالعلمية يف مرحلة مبكرة من العقد ا      
املتفق عليها حـديثا والـيت وافقـت عليهـا كـل مـن اللجنـة                طرائق  وال  للمعايري  واستعماهلا تنفيذها

 .اإلحصائية ومؤمتر اإلحصائيني األوروبيني
 والـيت   ةبـعصيـ االستجابة الحتياجات البلـدان الـيت جتتـاز ظروفـا           ونظـرا أيضا لضـرورة     - ١٧

ــة       ــها مل تســتكمل جدول ونشـــر أخفقــت يف إجــراء تعــداداهتا يف العقــد املاضــي أو أجرهتــا لكن
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 والشــراكة  األوســعللربنــامج العــامليســريكز أحــد العناصــر الفرعيــة  املستقـــاة منهـــا، البيانــات 
 ويف هذا الصدد، ميكن أن تضـطلع اللجـان اإلقليميـة بـدور         .  على هذه املسألة بالتحديد    العملية
 . كأن تقوم مثال بدعم مبادرات خاصة على الصعيد دون اإلقليمي أو الوطينهام
 شـعبة   تتوىلوسـ .  حتـت رعايـة اللجنـة اإلحصـائية        ة عمـل منسـق    خطـة د من إجناز    ـب وال - ١٨

ــاإلحصــاءات  ــة     ب ــام أمان ــة مبه ــةااألمم املتحــدة، بوصــفها مكلف ــع اللجــان   ، للجن ــاون م وبالتع
 تبــادل األفكــار واملعــدات مزيــد مــن األعضــاء مبــا يفضــي إىل اإلقليميــة، تنســيق أنشــطة الــدول

واملشورة والدعم التقين واخلربة املهنية وغري ذلك من املوارد الالزمـة إلمتـام التعـدادات الوطنيـة                 
يف جمـال   ربات  اخلـ تبـادل   يـؤدي إىل تعزيـز      ومـن شـأن تنسـيق األنشـطة أن          . للسكان واملسـاكن  

أخـذ  مـن خمتصـني يف      تبـادل املهنـيني      فترات قصرية، علـى      العمل، على  و ؛تكنولوجيا املعلومات 
ــة  وخمتصــني يفالعينــات  ــة يف جمــال   وخمتصــني يف املعلومــات اجلغرافي  اســتعمال البيانــات اإلداري

اإلحصاءات وغريهم مـن اخلـرباء الـذين حتتـاجهم الـدول األعضـاء حلـل املشـاكل الفوريـة الـيت                      
ــة التخطــيط للتعــدادات وإجرائ  ــة واملــواد  تعزيــز وهــا؛ تواجههــا يف عملي تبــادل الــربامج التدريبي

ــة بغــرض حتســني املفــاهيم والتعــاريف واالســتبيانات والتصــنيفات وممارســات      ــزالتدريبي  الترمي
 معلومـات التعـداد واستعراضـات       تبـادل ذلـك إىل    كـل   كمـا ميكـن أن يفضـي        . شابه ذلـك   وما

 يف إطار الشـراكة، سـيكون   ومن خالل العمل . البيانات وتبادهلا من خالل برنامج عمل منسق      
 ومعلومـات علميـة وتقنيـة وأن    ات أن تقدم وتتلقى يف نفس الوقـت خـرب   الدول األعضاء  بوسع

 . نتائج التعداد واالستفادة منهامواءمةتتوصل إىل اتفاق بشأن سبل تعزيز 
ألمم املتحـدة يف الفتـرة املشـمولة        بـا وعلى الصعيد العاملي، اختـذت شـعبة اإلحصـاءات           - ١٩
نـدوة  الشعبــة   فقـد نظمـت     . ٢٠١٠فيمـا يتعلـق بالربنـامج العـاملي         رئيسيتيــن   تقرير خطوتني   بال

األمــم املتحــدة املعنيــة بتعــدادات الســكان واملســاكن واجتمــاع فريــق اخلــرباء املعــين باســتعراض 
 . لتعدادات السكان واملساكن٢٠١٠القضايا اجلوهرية املتصلة بالتخطيط جلولة 

 ١٣يومــي   األمـم املتحـدة املعنيـة بالسـكان واملسـاكن يف نيويـورك              ظمت نـدوة    ـوقد نُ  - ٢٠
جرى خالهلـا التعريـف بطائفـة مـن األنشـطة           كانت مناسبة   و. )٦( ٢٠٠٤ سبتمرب/ أيلول ١٤ و

ــاملي  ــامج الع ــدادات الســكان واملســاكن   لذات الصــلة بالربن ــام لتع ـــن  وت؛٢٠١٠ع مســائل عيـي
 علـى التجـارب والـدروس املستخلصـة     اءات بناًءوجماالت حمددة تستدعي اختاذ مزيد من اإلجر 

 ووضع األولويات لفريق اخلرباء املعين باسـتعراض        ؛)انظر املرفق األول   (٢٠٠٠من عقد تعداد    
 وتقـدمي   ؛ لتعـدادات السـكان واملسـاكن      ٢٠١٠ عـام    جلولةصلة بالتخطيط   تاملقضايا اجلوهرية   ال

وضـع  ب للنظر فيه ويتعلق  إلحصائية   من أجل إعداد مشروع قرار يعرض على اللجنة ا         إسهامات
 ).انظر املرفق الثاين (٢٠١٠عام لالربنامج العاملي 
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 اجلوهريــةألمــم املتحــدة املعــين باســتعراض املســائل  ل  التــابعرباءاخلــأمــا اجتمــاع فريــق  - ٢١
 ١٥ السكان واملساكن، فقد عقـد يف نيويـورك مـن            ات لتعداد ٢٠١٠جلولة  صلة بالتخطيط   تامل

جمموعــة مــن التوصــيات واالســتنتاجات أعـــد الفريـــق وقــد . )٧(٢٠٠٤بتمرب ســ/ أيلــول١٧إىل 
فيما يتعلق باجلوانب التقنية والعلمية للمسائل واملواضيع الناشئة مـن قبيـل            ) انظر املرفق الثالث  (

 واجملموعـــات األساســـية للبيانـــات الوطنيـــة واســـتكمال منشـــور اتالتصـــاميم البديلـــة للتعـــداد
كما وضع اإلطار املرجعي الـذي      .  وتنقيحه �ات السكان واملساكن  تعدادلادئ وتوصيات   بم�

 ٢٠١٠عـام   لحيدد دور فريـق اخلـرباء فيمـا يتعلـق بالربنـامج العـاملي لتعـداد السـكان واملسـاكن                     
 ).انظر املرفق الرابع(

 النـدوة وفريــق اخلــرباء  فــإن املقبلــة مــن عمليـة التعــداد،  اجلولـة وتأكيـدا لضــرورة جنــاح   - ٢٢
جنــة اإلحصــائية إىل أن تعــرض علــى اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي قــرارا بشــأن  الليــدعوان 

ويـدعو القـرار مجيـع     . بغـرض اعتمـاده   ،  ٢٠١٠ عـام لالربنامج العاملي لتعداد السكان واملساكن      
 علـى تنظـيم تعـدادات السـكان واملسـاكن           ،من أمـور أخـرى    ضـ ،  الدول األعضاء إىل أن تعمـل     
 .٢٠١٤ إىل ٢٠٠٥ة من مرة واحدة على األقل يف الفتر

ـــي  شــعبة اإلحصــاءات اضــطلعتعــالوة علــى ذلــك،  و - ٢٣ ــة بتنظــيم  هـ واللجــان اإلقليمي
 اللجنــة اإلحصــائية يف دورهتــا اخلامســة  الــيت اختــذهتاقــرراتلمجمموعــة مــن األنشــطة اســتجابة ل

 احلوليـــة� نشـــر برنـــامج يف إطـــار ،وبصـــفة خاصـــة، أنشـــأت شـــعبة اإلحصـــاءات. والـــثالثني
نترنـت مـن أجـل كفالـة فعاليـة          إلعلـى شـبكة ا    نظيــم    الت جيد، موقعا   � لألمم املتحدة  ةافيالدميغر

نترنـت  إل عـرب ا   )٨( كمـا أتاحـت إمكانيـة التحميـل اجملـاين          ،ـا ومعلوماهتـ  اتتبادل بيانـات التعـداد    
واهلدف من إنشاء هذا املوقـع علـى شـبكة          . يويـة واإلحصاءات احل   الوطنية للتقديرات السكانية 

 شــعبة  لــدى  لنشــر البيانــات االجتماعيــة والدميغرافيــة املتــوافرة      أرضــية  هــو إتاحــة   نترنــتإلا
ؤسسـات ووكـاالت منظومــة      خمتلـف م   الـذي تقـوم بـه        عمـل ال وكـذا الـربط بـني        ،اإلحصاءات

ـــة األمــم املتحــدة ضــمن   ويعــرض املوقــع . احملــددة لإلحصــاءات الدميغرافيــة واالجتماعيــة األبنيـ
ومصـادر  الشـواغل الدميغرافيـة واالجتماعيـة؛       : ييسية للنشاط ه  معلومات عن أربعة مصادر رئ    

 .اإلحصائية وقواعد البياناتطرائق؛ والنواتـج البيانات؛ واملعايري وال
 لألمــم �ة الدميغرافيــاحلوليــة�نظــام اســتعمال زيـــادة وتعمــل شــعبة اإلحصــاءات علــى  - ٢٤

 على الصـعيد    اتة تبادل بيانات التعداد    البيانات الدميغرافية واالجتماعية وكفال    تبليغاملتحدة يف   
 التقــدم :٢٠٠٥نســاء العــامل � التحضــري للمنشــور املعنــون يف مبــا يف ذلــك اســتعماهلا ،الــدويل

 .�احملرز يف جمال اإلحصاءات
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ونظمت شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة، بالتعاون مع دائرة اإلحصاء الغانية، حلقـة              - ٢٥
اإلحصاءات املتعلقة باخلصوبة والوفيات واإلعاقة بأفريقيـا يف        عمل لألمم املتحدة بشأن حتسني      

واستعرضــت حلقــة العمــل إجــراءات .  يف أكــرا٢٠٠٤يونيــه / حزيــران١٨ إىل ١٤الفتــرة مــن 
احلصول على اإلحصاءات أعاله بتعظيم استخدام مصادر البيانات املتعددة، مع التركيـز بوجـه              

 .ة لتحسني التسجيل املدين يف املنطقةخاص على التعدادات واالستراتيجيات املقترح
وتقـدم  . واألنشطة اليت اضطلعت هبا اللجان اإلقليمية خالل فترة التقرير مـوجزة أدنـاه             - ٢٦

 .التقارير املتاحة بوصفها وثائق معلومات أساسية إىل اللجنة اإلحصائية
ــا  وأبلغــت - ٢٧ ــة االقتصــادية ألفريقي ــا     اللجن ــا بأنشــطة هل ــوم حالي ــا ال تق صــلة مباشــرة   أهن

 .بتعدادات السكان واملساكن
 الحتـادات األوروبيـة   املكتـب اإلحصـائي ل     سوية مـع     اللجنة االقتصادية ألوروبا  تعمل  و - ٢٨

 للسـكان واملسـاكن     ٢٠١٠التوصيات املتعلقة بتعـدادات     �من أجل إعداد جمموعة جديدة من       
وقـد ُحـدد فريـق لتوجيـه        . ٢٠٠٦ يـتم اسـتكماهلا سـنة        �يف منطقة اللجنة االقتصـادية ألوروبـا      

جماالت خمتارة من توصيات اللجنة االقتصادية ألوروبا حتتاج إىل مراجعة، واقترح إضـافة جـزء             
وقـد جـرت مناقشـة أوليـة هليكـل توصـيات            . موسع جديد بشأن منهجية التعداد وتكنولوجيتـه      

تصـادية ألوروبـا    التعدادات احملينة وأهم توجيهاهتا أثناء دوريت عمل مشـتركتني بـني اللجنـة االق             
ــدادات الســكان واملســاكن، يف تشــرين        ــة بشــأن تع ــب اإلحصــائي لالحتــادات األوروبي واملكت

وبنـاء علـى نتـائج تلـك املناقشـات، يتوقـع إعـداد مسـودة أوليـة                  .  جبنيـف  ٢٠٠٤نـوفمرب   /الثاين
 وإجـراء مزيـد مـن املناقشـات بشـأهنا أثنـاء اجتمـاع               ٢٠٠٥للتوصيات اجلديدة يف غضون عام      

ــة يف تشــرين     آخــر بــ  ــا واملكتــب اإلحصــائي لالحتــادات األوروبي ــة االقتصــادية ألوروب ني اللجن
 .٢٠٠٥نوفمرب /الثاين
 حلقــة دراســية  االقتصــادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقـة البحــر الكــارييب ونظمـت اللجنــة  - ٢٩

ــة عــام     ــدروس املســتفادة مــن جول ــدادات الســكان واملســاكن يف أمريكــا   ٢٠٠٠بشــأن ال  لتع
وقـد تـدارس أزيـد مـن        .  يف سـنتياغو بشـيلى     ٢٠٠٣ديسـمرب   /نية، وذلك يف كانون األول    الالتي
 بلدا املسائل املتعلقة بالتعداد مبا فيها تنظيم التعداد، ومـدى مشوليتـه، ورسـم               ١٦ مهنيا من    ٥٠

اخلرائط، والتدريب، وأخذ العينـات، والتكنولوجيـات اجلديـدة، وجتهيـز البيانـات، وخصـائص               
وستنشــر نتــائج هــذه احللقــة الدراســية وأيضــا دراســة  .  املعيشــية واألشــخاصاملســاكن واألســر

: ومـن أهـم املسـائل الـيت تطرقـت هلـا احللقـة الدراسـية مـا يلـي                  . ٢٠٠٤استقصائية أواخر عـام     
صعوبات متويل عمليـات التعـداد، واحلاجـة إىل بيانـات أكثـر تـواترا علـى املسـتوى احمللـي وإىل                 

  االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب       اعدت اللجنة وقد س . بيانات عالية اجلودة  
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بلدان البحر الكارييب خصوصا على جتهيز بيانات التعداد وقدمت الدعم الـتقين جلميـع البلـدان                
كمـا جـرى التـرويج لوضـع دراسـات معمقـة            . اليت أبلغت عن نتـائج تعـدادات يف تلـك الفتـرة           

لسكان الضعفاء، مبن فيهم الشعوب األصـلية والفئـات         وإعداد دراسات خاصة عن جمموعات ا     
ــة ــن    . العرقي ــول م ــار مشــروع مم ــة   ويف إط ــدان األمريكي ــة للبل ــة مصــرف التنمي ــدمت اللجن  ، ق

 دعما تقنيا للبلدان لتعزيز الوصـول لقواعـد        االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب     
مـن بلـدان أمريكـا الالتينيـة والكـارييب حاليـا            ويسـمح العديـد     . بيانات التعدادات واسـتخدامها   

كمــا قُــدمت املســاعدة التقنيــة أيضــا لــبريو  .  عــرب اإلنترنــتعاجلــة البيانــات باالتصــال املباشــر مب
 .٢٠٠٥وكولومبيا ونيكاراغوا وهي بلدان تعتزم إجراء تعدادات خالل سنة 

اجتماعـا لفريـق خـرباء        اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ         ونظمت - ٣٠
.  يف بـانكوك ٢٠٠٤ديسـمرب  / كـانون الثـاين  ١٠ و ٩بشأن تعدادات السكان واملساكن يومي    

ــة          ــامج إقليمــي جلول ــداد برن ــى إع ــة عل ــاع مســاعدة األمان ــن االجتم  ٢٠١٠وكــان اهلــدف م
ن ونظرا ألمهية التعداد يف جمال جتميع املعلومـات عـن اإلعاقـة يف العديـد مـن البلـدا                  . للتعدادات
 علـى حتسـني التـدابري     ٢٠٠٤سيا واحمليط اهلادئ، ركـزت حلقتـا عمـل عقـدتا سـنة              آيف منطقة   

وميثــل أيضــا . املســتخدمة يف جتميــع اإلحصــاءات املتعلقــة باإلعاقــة مــن خــالل عمليــات التعــداد
 بالنســبة للعديــد مــن البلــدان ذات نظــم التســجيل احليويــة الناقصــة فرصــة فريــدة ٢٠١٠تعــداد 

املعهـد اإلحصـائي    وقـد أدمـج     . ت أفضل عن وفيات البالغني والوفيات النفاسية      لتجميع معلوما 
للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط     ، الذي يعد الذراع التعليمية      آلسيا واحمليط اهلادئ  

ــدادات مــن وجهــيت نظــر       اهلــادئ ــق بالتع ــدرييب الســنوي تتعل ، مواضــيع متنوعــة يف برناجمــه الت
 . البياناتاإلحصائيني وجمهزي

مـع شـعبة اإلحصـاءات    ) أسكوا( آسيا اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربوتعاونت  - ٣١
باألمم املتحدة يف مشروع إقليمي لتعزيز القدرات اإلحصائية للمكاتب اإلحصـائية الوطنيـة يف              

 يف وجرى تنظيم حلقة عمـل إقليميـة لتبـادل اخلـربات الوطنيـة     . جمال إدارة التعدادات وتنظيمها 
ونظمــت . ٢٠٠٣يوليــه / متــوز٢٣  إىل١٢إدارة التعــدادات بصــنعاء يف الــيمن، يف الفتــرة مــن  

أسـئلة اخلصـائص االقتصـادية يف استقصـاءات         �األسكوا أيضا حلقة عمل وطنية للعراق بشـأن         
كمـــا قـــدمت األســـكوا خـــربات تقنيـــة .  بعمـــان٢٠٠٤أغســـطس / يف آب�األســـر املعيشـــية

ــيمن واجلمه  ــئلة اخلاصــة بالنشــاط       وإرشــادات إىل ال ــق باألس ــا يتعل ــة الســورية فيم ــة العربي وري
. ٢٠٠٤االقتصـــــادي واإلعاقــــة التــــي أدرجــت فــــي استقصــــاءات تعــــدادات الســكان لســنة 

ــة بشــأن            ــة عمــل إقليمي ــدويل يف تنظــيم حلق ــل ال ــع مكتــب العم ــتركت األســكوا م ــا اش كم
/ القـــاهرة، كـــانون األول (�عربيـــةاخلصـــائص االقتصـــادية لتعـــدادات الســـكان يف الـــدول ال�
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، مت خالهلــا إعــداد منــوذج اســتبيان عــن النشــاط االقتصــادي الســتخدامه يف    )٢٠٠٣ديســمرب 
 .تعدادات السكان

 
 أمور معروضة على اللجنة الختاذ إجراءات بشأهنا -ثانيا  

 :قد تود اللجنة أن - ٣٢
انظـر  (اخلـرباء   تستعرض وتقر اسـتنتاجات وتوصـيات النـدوة واجتمـاع فريـق              )أ( 

 ؛)املرفقني األول والثالث
تعــدادات الســكان تــدرس وتعتمــد مشــروع القــرار املتعلــق بالربنــامج العــاملي ل  )ب( 
 ؛)انظر املرفق الثاين( ٢٠١٠ لعام واملساكن
تستعرض وتعتمد اختصاصـات فريـق اخلـرباء، آخـذة يف احلسـبان اإلجـراءات                )ج( 

 ).انظر املرفق الرابع(ملنصوص عليها والتوقيتات املقترحة إلجناز النواتج ا

 احلواشي
لفصــل ، اCorr.1) و (E/2004/24 ٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٤لوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي،  ا )١( 

 .٢ الثاين، الفرع باء، الفقرة
 .E.98.XVII.8)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (Rev.1/67الورقات اإلحصائية، العدد  )٢( 
 يف منطقـة اللجنـة االقتصـادية        ٢٠٠٠توصـيات لتعـدادات السـكان واملسـاكن لعـام           اللجنة االقتصادية ألوروبا،     )٣( 

، وميكـن   E.98.II.E.5)منشورات األمم املتحـدة رقـم املبيـع          (٤٩ائية، العدد   ألوروبا، املعايري والدراسات اإلحص   
 .http://www.unece.org/stats/documents/2000.00.census.htmاالطالع على املادة يف املوقع 

 ، حتـت ٢٠٠٤مـارس  / آذار٥-٢انظر وثيقة املعلومات األساسية للجنة اإلحصائية، الدورة اخلامسة والثالثون،      )٤( 
خطـة عمـل لتحسـني    : حنـو بيانـات أفضـل للحصـول علـى نتـائج أفضـل           � من جـدول األعمـال املعنـون         ٦البند  

، وهي ورقة عمل مقدمـة إىل  املائـدة املسـتديرة الدوليـة              ٢٧-٢٤، الفقرات   ٢، اإلجراء   �اإلحصاءات التنموية 
 برعايــة ٢٠٠٤فربايــر / شــباط٥و  ٤الثانيــة املعنيــة بــإدارة نتــائج التنميــة، املعقــودة يف مــراكش بــاملغرب يــومي   

مصرف التنمية األفريقـي واملصـرف األورويب لإلنشـاء والـتعمري ومصـرف             (املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف     
بالتعاون مع جلنة املساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف               ) التنمية للبلدان األمريكية والبنك الدويل    

 .امليدان االقتصادي
، الفصل Corr.1) و (E/2004/24 ٤، امللحق رقم ٢٠٠٤انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )٥( 

 ).أ (٢الثاين، الفرع باء، الفقرة 
 لالطالع على التقرير النهائي ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٥ املؤرخة ESA/STAT/AC.97/L.4انظر الوثيقة  )٦( 

 .للندوة
 لالطـالع علـى التقريـر النـهائي         ٢٠٠٤نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٣٠ املؤرخة   ESA/STAT/AC.98/L.4وثيقة  انظر ال  )٧( 

 ).دون حترير(لالجتماع 
 .http://unstats.un.org/unsd/demographic/default.htm: عنوان اإلنترنت هو )٨( 
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 املرفق األول
ــدوة األمــم املتحــدة بشــأن تعــدادات الســكان        اســتنتاجات وتوصــيات ن

 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٤ و ١٣واملساكن، نيويورك، 
 
 وللجولة املقبلـة مـن تعـدادات السـكان        ٢٠١٠يف ضوء التحضري للربنامج العاملي لعام        - ١

. ة الواردة أدناه مداوالت على األصعدة الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة           واملساكن، تتطلب األسئل  
 :ويتوقع أن تبلور اإلجابات واالستنتاجات النهج املتوخاة جلميع أوجه عمليات التعداد

؟ استعرضت الندوة تعريف التعداد كما ورد يف الصـيغة احلاليـة            دما هو التعدا   )أ( 
 ويف ضوء اخلـربات املسـتقاة مـن         �دات السكان واملساكن  بادئ والتوصيات املتعلقة بتعدا   امل�لـ  

احلصـر  : وينبين التعريـف احلـايل املوصـى بـه دوليـا علـى أربعـة معـايري هـي                  . جولة العقد السابق  
ويف وقـت ال يـزال      . الفردي، والشمولية على نطاق اإلقليم احملدد، والتزامن، والدورية املعلومة        

يـة وبعضـها يسـتخدم السـجالت الوطنيـة، تـربز للوجـود              معظم البلدان جيرى التعدادات التقليد    
.  التراكميــة الــيت ال تتــوافر هلــا بالضــرورة كــل هــذه اخلصــائص أمنــاط جديــدة مثــل التعــدادات

وأوصت الندوة بإعادة النظر يف املعامل الرئيسـية لعمليـة التعـداد لتقريـر مـا إذا كـان مـن الـالزم                       
 ك لو لزم األمر؛مراجعة التعريف أم ال،  وإىل أي حد يتم ذل

مــــا هــــي جمموعــــة النــــواتج األساســــية الضــــرورية للتخطــــيط االجتمــــاعي    )ب( 
واالقتصادي؟ تدارست الندوة أمهية التخطيط القـائم علـى النـواتج بالنسـبة للتعـدادات والنظـام               

واعترب وجود جمموعة بيانات وطنية أساسـية وسـيلة للحصـول علـى النـواتج          . اإلحصائي إمجاال 
راض التخطــيط، وحتســني املقارنــة الوطنيــة والدوليــة للبيانــات، وتســهيل تكامــل الضــرورية ألغــ

ــة  ــنظم اإلحصــائية الوطني ــوفّر    . ال ــواتج أمــر جــوهري، وأن ت ــدوة أن ختطــيط الن واســتنتجت الن
جمموعة بيانات وطنية أساسية معقولة يف هذا السياق تكون قائمـة علـى نـواتج حمـددة سـيكون                

وأوصت النـدوة بـأن يـوفر فريـق اخلـرباء املعـين بالربنـامج               . تعداداتمبثابة أداة مفيدة لتخطيط ال    
مواضــيع / اإلرشــاد مــن أجــل حتديــد بنــود  ٢٠١٠العــاملي لتعــدادات الســكان واملســاكن لعــام   

ــه إىل مــدى تضــّمن        ــذي ينظــر في ــة أساســية يف نفــس الوقــت ال ــات وطني ــة جملموعــة بيان احلولي
  لألمم املتحدة هلذه اجملموعة؛الدميغرافية
ــذ  )ج(  ــا ال ــداد وكيــف   يم ــوى؟ أدت الظــروف  يتقــرر  ينبغــي أن يشــمله التع احملت

والقضايا االجتماعية املتغرية إىل بروز عدد مـن املواضـيع اجلديـدة واملتطـورة جيـرى النظـر فيهـا                    
ــا و ــام      /إلدماجه ــة لع ــداد القادم ــة التع ــة يف جول ــدادات الوطني ــا ضــمن التع . ٢٠١٠أو تنقيحه

ئيسية قيد النظر مبحل اإلقامـة االعتياديـة، واألسـر، واهلجـرة الدوليـة،             ويتعلق بعض املواضيع الر   
وعـربت النـدوة يف ذات    . والشيخوخة، والوفيات النفاسية، وأحوال اإلنسـان، والقائمـة تطـول         
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الوقت عن قلقها إزاء إثقال استبيان التعداد مبواضيع متنوعة وإزاء قلة اسـتغالل بيانـات التعـداد      
وأوصـت النـدوة بـأن تتضـمن املبـادئ والتوصـيات احملينـة لتعـدادات                . لراهنـة اجملمعة يف اجلولـة ا    

السكان واملساكن قائمة شاملة ملواضيع التعداد املطـورة وتـوفري جمموعـة مـن املعـايري الواضـحة                  
اليت ال لـبس فيهـا ترشـد هيئـات التعـداد الوطنيـة يف حتديـد املواضـيع الـيت تنطبـق علـى ظروفهـا                

 الوطنية؛
 لـئن سـلّمت النـدوة بأننـا     �ى قابلية تطبيق النـهج البديلـة للتعـدادات؟        ما مد � )د( 

، فإهنا الحظـت أن تصـميمات وهنـج التعـداد البديلـة،             �ثورة تعدادات �قــد نكون فــي بدايــة     
مبـا فيهــا مزيج من املصادر اإلدارية واستقصاءات األسر املعيشية والصور املرسـلة مـن السـواتل     

 بكـرا يف عمومهـا، وأقـرت باحلاجـة إىل حتديـد مزايـا        ، ال تـــزال ميـادين  واسـتخدام اإلنترنـــت  
وناقشــــت النــدوة نقاشــا مستفيضــا مــا ميكــن أن تنطــوي عليــه النــهج   . هــذه النــهج ونواقصــها

البديلة من عيوب ومنافع، والحظــت أن النهج القائمـة علـى سـجالت السـكان ليسـت دائمـا                   
كمـا الحظـت    . إعداد تلك السجالت واحملافظـة عليهـا      ذات جدوى، نظرا ملسائل بينها تكلفة       

الندوة أن الطريقة التقليدية للحصر التعــدادي ال تــزال فــي ظــل العديــد مـن الظـروف خيـارا                  
ولـذلك، أوصـت النـدوة بـأن حيـدد فريـق اخلـرباء املعـين بالربنـامج العـاملي                    . موثوقا ال غـىن عنـه     

لشروط املسبقة واملتطلبات الالزمة العتماد تصـميم        ا ٢٠١٠لتعدادات السكان واملساكن لعام     
تعــداد بــديل، أخــذا يف احلســبان جتــارب البلــدان الــيت تطبــق مثــل هــذه التصــميمات مــن حيــث 
ــداد مــن حيــث         ــائج التع ــة نت ــا ومالءم ــها وتكاليفه جــودة اإلحصــاءات احملصــلة ونطــاق تغطيت

 التوقيت؛
النظـام اإلحصـائي الـوطين؟    كيف ميكن إدماج التعدادات على أفضل وجه يف       )هـ( 

الحظــت النــدوة أنــه ميكــن حصــول خلــل يف التكامــل بــني خمتلــف العمليــات اإلحصــائية علــى  
املســتوى الــوطين، وأوصــت بــإجراء اســتعراض لتكامــل الــنظم اإلحصــائية مــن خــالل إطــارات  
مشــتركة لتعــدادات الســكان واملســاكن والزراعــة واملؤسســات، عنــد االقتضــاء، إضــافة إىل         

كما أوصـت بتحديـد   . ءات األسر املعيشية و االستقصاءات واملصادر اإلدارية األخرى     استقصا
 دور التعدادات بوصفها جزءا من نظام إحصائي وطين متكامل كليا؛

كيف ميكن حتسني استغالل بيانـات التعـدادات؟ كشـفت النـدوة عـن العديـد                 )و( 
تعملني وعمـوم اجلمهـور وأصـحاب       أوهلا توعية املسـ   . من التحديات يف جمال استغالل البيانات     

وثانيها زيادة إتاحة إمكانية الوصول للبيانـات بطـرق منـها توفريهـا باجملـان،               . املصاحل الرئيسيني 
أما التحدي الثالث وهو حتـد جسـيم فيتمثـل يف    . مبا يف ذلك إتاحة الوصول إليها عرب اإلنترنت   

تلـف االحتياجـات، مبـا يف ذلـك     حتسني النشر من خالل تفصيل النتائج على مقاسـات لتلبيـة خم      
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مثال استخدام تكنولوجيا نظام املعلومات اجلغرافية لنشـر البيانـات علـى نطـاق واسـع وختطـيط                  
وإىل جانب هذا، أوصـت النـدوة       . خمرجات التعداد بالتشاور مع أصحاب املصاحل واملستعملني      

ورمبـا وضـع مطويـات    بأن يعد فريق اخلرباء مبـادئ توجيهيـة خاصـة بالنشـر والعالقـات العامـة             
ــن         ــة اســتفادهتم م ــات املتاحــة وكيفي ــوع البيان ــة املســتعملني بن ــام وتوعي ــام حــوار ع تشــجع قي

 استغالهلا؛
كيف ميكن للتكنولوجيات اجلديـدة أن تقـدم أفضـل دعـم لعمليـات التعـداد؟                 )ز( 

عـداد،  حبثت الندوة طائفة التكنولوجيات اجلديدة الواسعة اليت جيري استخدامها يف عمليات الت           
، وأجهـزة احلصـر اليدويـة؛ واملسـح الضـوئي      النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع     مبا فيها تكنولوجيـا   

. الستمارات التعداد؛ ونظام املعلومات اجلغرافية واخلرائط املواضيعية للتوزيع، والقائمـة تطـول           
ــاءة مــن        ــر كف ــدة ليســت دائمــا أكث ــات اجلدي ــة مفادهــا أن التكنولوجي وجــرى توضــيح حقيق

فقد ثبت أن تبادل التجارب واملهارات واملعدات بني اهليئات الوطنيـة املعنيـة   . طرائق التقليدية ال
واستنتجت الندوة أنه قد يكون من املفيـد        . التعداد كان فعاال بالنسبة لبعض البلدان     /باإلحصاء

دراسة الشـروط الـيت مبوجبـها ميكـن فعـال اعتمـاد تكنولوجيـات بعينـها، وإىل أي مـدى ينبغـي                       
وأوصــت النــدوة بــأن  . للمبــادئ والتوصــيات احملينــة أن تعــاجل مســألة التكنولوجيــات اجلديــدة  

يعطــي برنــامج عمــل فريــق اخلــرباء املعــين بالربنــامج العــاملي لتعــدادات الســكان واملســاكن لعــام 
   األولوية ملعاجلة استخدام التكنولوجيات اجلديدة؛٢٠١٠

وف صـعبة اسـتثنائية؟ ناقشـت النـدوة         ماذا عن البلدان اليت تعـيش يف ظـل ظـر           )ح( 
ــدان حمــدودة القــدرات اإلحصــائية والتجــارب يف عمليــات         ــة اإلحصــاءات الرمسيــة يف بل حال

وكشـفت النـدوة عـن احلاجـة     . التعدادات، أو خارجة من شقاق سياسي أو تواجه فقرا مـدقعا  
سيما تلـك الـيت مـن        إىل تقييم أجنع السبل لدعم البلدان اليت متر مبثل هذه الظروف العصيبة، ال            

وهكـذا، أكـدت النـدوة أن حصـر التعـداد           . بينها مل جتر تعدادا ألزيد من عشر سـنوات خلـت          
ومعاجلة البيانات ونشرها يف بلدان متر بظروف صعبة يتطلب إعدادا أكثـر تفصـيال وأولويـة يف                 

 ؛٢٠١٠الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام 
ما هي االعتبارات اليت ينبغي األخذ هبا لدى االستعانة مبصادر خارجيـة ألداء              )ط( 

االســتعانة عمليــة تعــداد كلــها أو بعضــها؟ حــددت النــدوة توجهــا متزايــدا لــدى البلــدان حنــو    
وتطــرح هــذه املمارســة حتــديا . جــزء مــن عمليــات التعــداد الــيت تقــوم هبــامبصــادر خاصــة ألداء 

ملة أسـباب، بينـها علـى سـبيل املثـال كـون اهتمامـات املـوردين الـذين                   للمكاتب اإلحصائية جل  
 واحلاجـة إىل    املكتب اإلحصائي أو احلكومة؛   يقدمون اخلدمات ال تنسجم دائما مع اهتمامات        

ضمان اخلصوصية والسرية ودقـة البيانـات واالحتفـاظ بثقـة العمـوم يف أثنـاء االسـتعانة مبصـادر               
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وأوصـت  . املشاكل املرتبطة بإعداد العقود والترتيبات القانونيـة      خارجية ألداء أنشطة التعداد؛ و    
ــامج العــاملي لتعــدادات الســكان واملســاكن لعــام       ــأن يعمــل فريــق اخلــرباء املعــين بالربن ــدوة ب الن

.  على جعل استعراض املسائل املتعلقة بأداء عمليات التعداد أولوية من أولويـات عملـه              ٢٠١٠
اء إمكانية إتاحة الفرص للبلدان مـن أجـل تبـادل اخلـربات             وأوصت أيضا بأن يبحث فريق اخلرب     

يف جمال إعداد اإلطارات القانونية واالختصاصـات املتعلقـة بـالعقود املنظمـة لالسـتعانة مبصـادر                 
 خارجية ألداء أنشطة التعداد؛

مبــادئ وتوصــيات تعــدادات �مــا هــي التنقيحــات أوالتحيينــات الضــرورية لـــ  )ي( 
ت الندوة يف انعكاسات مداوالهتا يف شأن املواضيع املـذكورة أعـاله            ؟ نظر �السكان واملساكن 

 واســتنتجت أنـه ينبغــي اسـتعراض املنشــور وحتيينـه وتنقيحــه عنــد    �املبــادئ والتوصـيات �علـى  
 الــيت هتــتم حتديــدا باألولويــات املبينــة  ٢٠٠٠الضــرورة لــيعكس جتــارب عقــد التعــدادات لعــام  

ضـمن  �املبادئ األساسية لإلحصـاءات الرمسيـة     �عميم  واستنتجت الندوة أيضا ضرورة ت    . أعاله
 .املبادئ والتوصيات املنقحة لتعدادات السكان واملساكن

ــات اإلحصــاء       - ٢ ــا هيئ ــيت تضــطلع هب ــألدوار واإلجــراءات ال ــدوة ل ــت الن ــداد /وتطرق التع
ــة       ــان اإلقليميـ ــدة، واللجـ ــاألمم املتحـ ــاءات بـ ــعبة اإلحصـ ــائية، وشـ ــة اإلحصـ ــة، واللجنـ الوطنيـ

ــــات دون اإلقليميــــة األخــــرى دعمــــا للربنــامج العــاملي لتعــدادات الســكان واملســاكن  واملنظم
ـــام  ـــة اإلحصــائية يف     . ٢٠١٠لعـ ـــد اللجنــ ـــأن تعمـ ـــاق بـ ـــذا السيـ ـــي هــ ـــدوة فـ ـــت النـ وأوصـ

 إىل إيصـاء اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي          ٢٠٠٥مـارس   /دورهتا السادسـة والـثالثني يف آذار      
 يعمـل علـى   ٢٠١٠ قـــرار بشأن الربنامــج العاملي لتعــدادات السكان واملسـاكن لعـام     باعتمــاد
 :ما يلي

 مـن   ٢٠١٠تقدمي الدعم للربنامج العـاملي لتعـدادات السـكان واملسـاكن لعـام               )أ( 
خالل عدد من األنشطة هدفها كفالة أن جتري الدول األعضاء تعدادا للسكان واملساكن مـرة               

 ؛٢٠١٤ إىل ٢٠٠٥يف غضون الفترة من واحدة على األقل 
ــائج      )ب(  حــث الــدول األعضــاء علــى إجــراء تعــداد للســكان واملســاكن ونشــر نت

التعــداد كمصــدر معلومــات أساســي ألعمــال التخطــيط والتنميــة علــى صــعيد املنطقــة الصــغرية 
ــوطنيني      ــائج التعــداد ألصــحاب املصــاحل ال ــة؛ وإتاحــة نت ــة والدولي ــة واإلقليمي  واألصــعدة الوطني
ولألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية املعنية األخـرى مـن أجـل املسـاعدة يف الدراسـات                 

 املتعلقة بالسكان والبيئة ومسائل التنمية االجتماعية واالقتصادية وبراجمها؛
 ٢٠١٠تأكيــد أمهيـــة الربنـــامج العـــاملي لتعــدادات الســـكان واملســـاكن لعـــام    )ج( 

 قتصادي وطلب مزيد من الدعم هلذا الربنامج؛ألغراض التخطيط االجتماعي اال
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إىل تنفيــذ الربنــامج العــاملي لتعــدادات الســكان واملســاكن  العــام دعــوة األمــني  )د( 
 .٢٠١٠لعام 
الربنامج العـاملي لتعـدادات السـكان واملسـاكن لعـام           �نظرت الندوة يف الوثيقة املعنونة       - ٣

 وعـربت   (ESA/STAT/AC.97/2) �عضـاء مقترح من أجل املشاركة الفعالة للـدول األ       : ٢٠١٠
عن الدعم القوي الذي ال لبس فيه لفكرة املشـاركة الفعالـة للـدول األعضـاء وإنشـاء صـندوق                
اســتئماين دعمــا للربنــامج العــاملي تتــوىل شــعبة اإلحصــاءات التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية  

كــــة الفعالــــة، علــــى سـبيل املثـال          و تعـين املشار   . واالجتماعيــة باألمم املتحدة تنسيق أعمالــه    
ال احلصر، تبيان اخلربة التقنية وغريهـا مـن املـوارد املـراد تبادهلـا بـني الـدول األعضـاء يف إجـراء                        

مثال تبادل اخلربة يف جمال تكنولوجيا املعلومـات؛ وتبـادل املهنـيني لفتـرات              يعين  تعداداهتا مما قد    
معلومـات التعـدادات، وتبـادل البيانـات عـرب برنـامج            قصرية؛ وتقاسم برامج التدريب؛ وتبـادل       

كمــا تشــمل املشــاركة الفعالــة تــربع الــدول األعضــاء وســائر        . منســق ألنشــطة الشــراكات  
املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة بــأموال لصــاحل الصــندوق االســتئماين   

 .لتعدادات السكان واملساكن
 لردم الفجوات بـني املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة يف            وسيستخدم الصندوق االستئماين   - ٤

تبادهلا للموارد والدعم من خالل توفري األمـوال الالزمـة للسـفر والتشـاور والزمـاالت والعمـل                  
االستشاري، إضافة إىل معايري البحث والتطوير واألساليب الضرورية للتنفيـذ النـاجح للربنـامج       

يعبـئ مـوارد قليلـة نسـبيا، فإنـه سـيكون مبثابـة حفـاز             ولئن كـان الصـندوق االسـتئماين        . العاملي
ــة        ــادل اخلــربات الوطني ــبعض وتب ــدعم لبعضــهم ال ــدمي املســاعدة وال ــق بتق ــا يتعل . لألعضــاء فيم

ــة        ــأن غاي ــة، مــع التســليم ب وســيكون الصــندوق مصــدرا فعــاال لتســهيل تقــدمي املســاعدة التقني
ــوطين الصــندوق االســتئماين ليســت أن يكــون املصــدر الرئيســي لتمويــ    . ل عمليــات التعــداد ال

وأقرت الندوة أيضا بأن من شأن الصندوق االستئماين تعزيـز قـدرة شـعبة اإلحصـاءات بـاألمم               
املتحدة كقناة لتبادل املعلومات واخلربات ذات األمهية وكمسـتودع رئيسـي للمـواد واخلـربات               

 .الداعمة
حــدة، شــأهنا شــأن  وجيــب يف هــذا الســياق أن تضــطلع شــعبة اإلحصــاءات بــاألمم املت   - ٥

ــة، بــدور وســيط جتــارب التعــدادات   وســيمكّن دليــل مــوارد التعــداد واملهــن   . اللجــان اإلقليمي
الوطنية واخلـرباء، وسـائر املـوارد املتاحـة، البلـدان مـن احلصـول علـى املعلومـات بسـهولة أكثـر                   

ذات وينبغي أن تشجع شعبة اإلحصاءات وتدعم تبـادل اخلـربات بـني البلـدان               . عندما حتتاجها 
السـوق املشـتركة    املصاحل املتبادلة داخل املناطق اإلقليميـة وعربهـا، كمـا هـو احلـال بـني بلـدان                   

 .وبوليفيا وشيلي) املخروط اجلنويببلدان (
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 املرفق الثاين
مشــروع قـــــرار عــــن الربنامج العاملـــي لتعــــدادات السـكان واملسـاكن             

 ٢٠١٠لعام 
 

 ،جتماعيإن اجمللس االقتصادي واال 
ــذكّر  ــراره إذ ي ــؤرخ ١٩٩٥/٧ بق ــوز ١٩ امل ــه/مت ــه إىل   ١٩٩٥ يولي ــب في ــذي طل ، ال

 وحـث   ٢٠٠٠األمني العام الشروع يف وضع برنامج عاملي لتعدادات السكان واملسـاكن لعـام              
املساكن خـالل الفتـرة   السكان وبإجراء تعدادات على التعهد الدول األعضاء يف األمم املتحدة    

 اراته السابقة اليت تؤيد الربامج العشرية السابقة،، وبقر٢٠٠٤-١٩٩٥
الســكان إجــراء تعــدادات غيــة ب اجلهــود الــيت بذلتــها الــدول األعضــاء  وقــد اســتعرض 

 واالضـطالع   ٢٠٠٠كجزء من الربنامج العاملي لتعـدادات السـكان واملسـاكن لعـام             املساكن  و
 طنية املبذولة يف هذا الصدد،أيضا بأنشطة األمم املتحدة ووكاالت التمويل دعما للجهود الو

 مـن أمهيـة     املسـاكن السكان و تعدادات   املتعلقة ب  ٢٠١٠ مبا تكتسيه جولة عام      وإذ يقر  
متزايدة من حيث تلبيتها االحتياجـات إىل البيانـات الالزمـة ألنشـطة متابعـة مـؤمتر قمـة األلفيـة                     

 للسـكان والتنميـة    واملـؤمتر الـدويل  ٢٠٠٠ سـبتمرب /أيلـول  ٨ إىل ٦الذي عقد يف نيويـورك مـن       
ــاهرة مــن    ــد يف الق ــذي عق ــول ١٣ إىل ٥ال ــة   ١٩٩٤ ســبتمرب/أيل ــاملي للتنمي ــؤمتر القمــة الع  وم

 واملـؤمتر العـاملي الرابـع       ١٩٩٥ مارس/آذار ١٢ إىل   ٦االجتماعية الذي عقد يف كوبنهاغن من       
ملتحـدة   ومـؤمتر األمـم ا  ١٩٩٥ سـبتمرب /أيلـول  ١٥ إىل ٤املعين باملرأة الذي عقد يف بيجني مـن     

 يونيــه/حزيــران ١٤ إىل ٣الــذي عقــد يف اســطنبول مــن ) املوئــل الثــاين(للمســتوطنات البشــرية 
 ، وغري ذلك من االجتماعات اإلقليمية والوطنية،١٩٩٦

 من أمهية يف إعـداد جمموعـة أساسـية          املساكنالسكان و تعداد   يف ما يكتسيه     وإذ ينظر  
رية للتخطـيط االجتمـاعي االقتصـادي وللحكـم      قيِّمة مـن البيانـات واملعلومـات الوطنيـة الضـرو          

 اجليد،
 تشكل بالنسبة إىل كـل بلـد   املساكنالدورية للسكان و تعدادات   على أن ال   وإذ يشدد  

يف جممله ولكـل جمـال إداري فيـه أحـد املصـادر األساسـية للبيانـات الالزمـة للتخطـيط اإلمنـائي                       
 والـربامج االجتماعيـة واالقتصـادية     الفعال، ولرصد القضايا السـكانية واالجتاهـات والسياسـات        

 والبيئية،
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 الـذي يتـألف     ٢٠١٠ الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعـام         يؤيد - ١ 
من عدد من األنشـطة الراميـة إىل تأكيـد قيـام الـدول األعضـاء بتعـداد السـكان واملسـاكن مـرة                 

 ؛٢٠١٤-٢٠٠٥واحدة على األقل خالل الفترة 
ضـاء علـى إجـراء تعـدادات للسـكان واملسـاكن ونشـر نتـائج         الدول األعحيث   - ٢ 

ــاطق         ــة يف املن ــات للتخطــيط والتنمي ــن مصــادر املعلوم ــيا م ــدادات بوصــفها مصــدرا أساس التع
الصغرية وعلى الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية؛ وإتاحة نتائج التعـدادات ألصـحاب املصـاحل              

نظمات احلكومية الدولية املعنيـة للمسـاعدة يف   الوطنيني، فضال عن األمم املتحدة وغريها من امل    
 إعداد الدراسات املتعلقة بالقضايا والربامج السكانية والبيئية واالجتماعية االقتصادية؛

 ٢٠١٠ على أمهية الربنامج العـاملي لتعـدادات السـكان واملسـاكن لعـام             يشدد - ٣ 
 هلذا الربنامج؛ألغراض التخطيط االجتماعي االقتصادي ويطلب مزيدا من الدعم 

 إىل األمني العـام تنفيـذ الربنـامج العـاملي لتعـدادات السـكان واملسـاكن                  يطلب - ٤ 
 .٢٠١٠لعام 
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 املرفق الثالث
استنتاجات وتوصـيات اجتمـاع فريـق خـرباء األمـم املتحـدة السـتعراض                 

 لتعـــدادات ٢٠١٠القضـــايا اجلوهريـــة املتصـــلة بـــالتخطيط جلولـــة عـــام  
 السكان واملساكن

 
 ات عامةتوصي
دعا فريق خرباء األمـم املتحـدة املعـين بالربنـامج العـاملي لتعـدادات السـكان واملسـاكن                    - ١

 جلولـة   تعـدادات السـكان واملسـاكن     األمـم املتحـدة ل    مبـادئ وتوصـيات      إىل تنقـيح     ٢٠١٠لعام  
 واستكماهلا عنـد الضـرورة، ونـوه بأمهيـة احلـرص علـى إمتـام هـذه املهمـة يف                  ٢٠١٠تعداد عام   

 .٢٠٠٨أقصاه عام موعد 
، دعــا فريــق اخلــرباء شــعبة اإلحصــاءات  ٢٠١٠يف إطــار التخطــيط جلولــة تعــداد عــام   - ٢

باألمم املتحـدة إىل تيسـري تبـادل املعلومـات وتـوفري التوجيهـات، مـن خـالل الكتيبـات واألدلـة                    
والرسائل اإلخبارية والتبـادل اإللكتـروين واالجتماعـات وحلقـات العمـل وموقـع الشـعبة علـى                

إلنترنت، بشـأن املسـائل اجلوهريـة ذات الصـلة بالتعـدادات ملـا فيـه فائـدة املكاتـب اإلحصـائية                      ا
ــة ــة املتعلقــة بالتعــدادات     . الوطني ــنقح األدل وينبغــي لشــعبة اإلحصــاءات، يف هــذا الصــدد، أن ت

 .وتستكملها
مج كما طُلب أن تساعد شعبة اإلحصاءات باألمم املتحـدة فريـق اخلـرباء املعـين بالربنـا                 - ٣

 يف تعـيني املكاتـب اإلحصـائية الرئيسـية الـيت            ٢٠١٠العاملي لتعدادات السكان واملسـاكن لعـام        
 .ميكنها أن تعّد التقارير التقنية الشديدة األمهية بشأن املسائل املزمع معاجلتها

وأقر اخلرباء بـأن االسـتعانة مبصـادر خارجيـة قـد أصـبحت ممارسـة شـائعة يف عمليـات                      - ٤
تعمال تكنولوجيا املعلومات، ومن مث دعوا فريق اخلـرباء املعـين بالربنـامج العـاملي           التعداد ويف اس  

 : إىل ما يلي٢٠١٠لتعدادات السكان واملساكن لعام 
ــة      )أ(  وضــع مبــادئ توجيهيــة ومعــايري مــن أجــل صــياغة وتصــميم األطــر املرجعي

 دارة هذه العقود؛املتصلة بإبرام عقود االستعانة مبصادر خارجية يف عمليات التعداد، وبإ
 .تيسري التبادل الفعال للخربات الوطنية يف هذا الصدد )ب( 

وشّدد اجتماع فريق اخلرباء على إعداد مبادئ توجيهية بشأن التخطـيط لتقيـيم عمليـة            - ٥
التعدادات وإدارهتا يف خمتلـف مراحـل عمليـات التعـداد، فضـال عـن املبـادئ التوجيهيـة املتصـلة                     

 . نتائج التعدادمبنهجية تقييم نوعية
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وأوىل اخلــرباء احلاجــة إىل تنســيق املعلومــات املتعلقــة بالتعــاون الــتقين وتبادهلــا اهتمامــا    - ٦
ــدادات        . خاصــا ــاملي لتع ــامج الع ــين بالربن ــق اخلــرباء املع ــق اخلــرباء إىل فري ــب اجتمــاع فري وطل

 األمانـة    إصدار توصيات بشأن السبل اليت مـن خالهلـا تسـتطيع           ٢٠١٠السكان واملساكن لعام    
العامة لألمم املتحدة ومؤسسات األمم املتحدة وغريها من املنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة              
ذات الصلة مساعدة الدول األعضـاء يف احلصـول علـى الـدعمني الـتقين واملـايل الضـرورين مـن          

وجــرى يف هـذا الصـدد التشـديد بشـكل خـاص علــى      . أجـل التخطـيط لعمليـات تعـداد حمـددة     
لــدول األعضــاء مشــاركة نشــطة، وإنشــاء صــندوق اســتئماين تعــىن بتنســيق شــؤونه    مشــاركة ا

شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة التابعـة إلدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة، مبـا يضـمن                  
 .توفري اخلدمات واملعلومات بشكل فعال حسن التوقيت وتبادهلا يف ما بني الدول األعضاء

رباء علــى حاجــة احلكومــات إىل ضــمان مراعــاة التعــداد      وشــّدد اجتمــاع فريــق اخلــ    - ٧
. التعـاريف تنقـيح   الفوارق اجلنسانية، وعلى أمهية توفر البيانات مبوبة حبسب نوع اجلـنس بعـد              

وهــذه البيانــات ضــرورية مــن أجــل صــياغة السياســات املتعلقــة بنــوع اجلــنس علــى الصــعيدين   
 .الوطين ودون الوطين

 
 األساسية املشمولة بالتعداداتالقضايا الناشئة واملواضيع 

ــا يتعلــق بالقضــايا الناشــئة واملواضــيع األساســية       - ٨ ــة يف م وضــع اخلــرباء التوصــيات التالي
 :املشمولة بالتعدادات

ضــرورة إنشــاء فريــق خــرباء فرعــي يهــدف إىل اســتعراض املعــايري واألطــر          )أ( 
ــق    ( ــاريف والتصــنيفات والطرائ ــاهيم والتع ــتكم) املواضــيع واملف ــا إلعــداد   وأاهلا أو اس تطويره

جمموعـــة النـــواتج األساســـية الضـــرورية وجمموعـــة املواضـــيع األوســـع ذات األمهيـــة واالهتمـــام 
 العامني؛
 لكـي تصـبح   �املبـادئ والتوصـيات  �ينبغي تنقـيح قائمـة املواضـيع الـواردة يف         )ب( 

. ة يف االعتبـار على أكبــر قــدر مــن الشـمولية، مـع أخـــذ خمتلـف الظـــروف اإلقليميـة والوطنيـ         
ــا  ــانومل ــد   ك ــرارا كــامال بع ــّرون إق ــع الظــروف     م اخلــرباء يق ــى مجي ــاق كــل املواضــيع عل  انطب

املبـادئ  �ر  اإلحصائية الوطنية وبـأن حجمـا واحـدا ال يناسـب اجلميـع، فقـد اقترحـوا بـأن تـوفِّ                    
توجيهــات بشــأن كيفيــة إدراج املواضــيع يف التعــدادات مبــا يتفــق والظــروف        � والتوصــيات

 ة؛الوطني
 املنقحــة جمموعــة مــن املعــايري لكــي �املبــادئ والتوصــيات�ينبغــي أن تتضــمن  )ج( 

تسترشد هبا السلطات الوطنية املعنية بالتعداد لدى حتديد إمكانية تطبيق ومـدى مالءمـة جتميـع                
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البيانات املتعلقة بكل موضوع من املواضيع من خالل التعـداد، وأيضـا تـوفري توجيهـات بشـأن                  
 ة مبصادر بديلة عن التعداد؛توقيت االستعان

 توجيهات بشأن تقييم مسـتوى تبويـب        �املبادئ والتوصيات �ينبغي أن توفر     )د( 
النتائج املطلوبة بغرض التمييز بني املواضيع اليت حتتـاج إىل بيانـات علـى الصـعيد الـوطين وتلـك                

ــد         ــر يف املمارســات الفضــلى ل ــى الصــعيد اإلقليمــي والنظ ــات عل ــاج إىل بيان ــيت حتت ى تلبيــة ال
كما ينبغي أن تقتـرح التوصـيات مصـادر بديلـة مـن          . االحتياجات اإلحصائية للمناطق الصغرية   

البيانات فضال عـن اإلشـارة إىل مـدى مالءمـة اسـتعمال اسـتمارات التعـداد القصـرية والطويلـة                    
 للمواضيع، حبسب كمية التفاصيل املطلوبة؛

ة أساسـية مـن النـواتج مـن         تشكيل فريق خرباء فرعي مـن أجـل حتديـد جمموعـ            )هـ( 
أجــل احلصــول علــى اإلحصــاءات الدميغرافيــة واالجتماعيــة االقتصــادية الــيت ينبغــي أن يوفرهــا    

وجيب أن تعكس جمموعـة النـواتج       . النظام اإلحصائي، مبا يف ذلك تعدادات السكان واملساكن       
ت األساسـية   األساسية هذه، غري املرتبطـة مبصـدر وحيـد للبيانـات، وقـدر اإلمكـان، االحتياجـا                

من البيانـات لـدى البلـدان، وأن تسـمح مبقارنـة البيانـات دوليـا انطالقـا مـن مفـاهيم وتعـاريف             
 .وتصنيفات مشتركة

 
 التصاميم البديلة للتعدادات

خلص اجتمـاع فريـق اخلـرباء إىل احلاجـة إىل الفهـم الكامـل لآلثـار املترتبـة علـى اختـاذ              - ٩
وباإلضـافة إىل ذلـك، أشـار       . م املزيـد  جـة قائمـة إىل تعلـ      ات ما دامـت احلا    تصاميم بديلة للتعداد  

اخلرباء إىل أن النهج البديلـة حتظـى بعنايـة كـبرية، علـى أنـه يالحـظ يف الوقـت نفسـه أن بلـدانا                          
عديدة تعتمد على وسائل التعداد التقليدية اليت ما زالت موثوقة وجمدية مـن حيـث التكلفـة إذا                  

ن مث بتـوخي احلـذر لـدى تنقـيح املبـادئ والتوصـيات              وأوصـي مـ   . ما استعملت بالشكل املالئم   
خشــية اإلفــراط يف التشــديد علــى النــهج البديلــة ألن بعضــا مــن صــانعي السياســات واهليئــات    
الوطنيــة املعنيــة بامليزانيــة قــد يفســر هــذا األمــر باعتبــاره إشــارة إىل أن التعــداد التقليــدي مل يعــد  

 أن بلــدانا عديــدة ال تــزال إىلق اخلــرباء ويف هــذا الصــدد، خلــص اجتمــاع فريــ. وســيلة ناجعــة
 :تعتمد على هنج التعداد التقليدي، وأوصوا مبا يلي

ينبغي أن تعمل شعبة اإلحصاءات بـاألمم املتحـدة كمركـز لتبـادل املعلومـات                )أ( 
املتعلقة بتصاميم التعداد البديلة وكمرجع للبيانات الوصـفية لإلبـالغ عمـا حيـدث مـن حتـوالت               

 ؛يف هنج التعداد
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ينبغي تشكيل فريق عامل لوضع مبادئ توجيهية ميكـن أن تسـاعد البلـدان يف                )ب( 
وينبغـي  . اعتماد تصاميم التعداد البديلة، مع عرض مزايـا كـل تصـميم مـن التصـاميم ومسـاوئه                 

أن يتضــمن العمــل حتديــد متطلبــات دنيــا للتطبيــق النــاجح لكــل تصــميم مــن تصــاميم التعــداد     
تعني على شعبة اإلحصاءات باألمم املتحـدة، مبسـاعدة فريـق اخلـرباء     ويف هذا الصدد، ي  . البديلة

، حتديـد املؤسسـات الـيت    ٢٠١٠املعنـي بالربنامـج العاملــي لتعـــدادات السكان واملساكـن لعــام       
 لتعداد؛لميكنها أن تؤدي أدوارا رياديــة يف وضع مبادئ توجيهية لتطبيق تصاميم بديلة حمددة 

ريــق خــرباء فرعــي مــن أجــل اســتعراض القســم دال املعنــون    ينبغــي تشــكيل ف )ج( 
ــات وتصــنيفها    � ــامج متكامــل جلمــع البيان  مــن الفصــل األول مــن  �اســتعماالت يف إطــار برن
ومــــن شــأن . �١٩٩٨ لعــــام نـدادات الســكان واملساكــــــتعاملتعلقــة بات ــــتوصيالادئ وـبــامل�

ئية ويضـع املبـادئ التوجيهيـة املتصـلة         هــذا الفريـــق أن يسـتعرض الوحـــدات واألطـــر اإلحصـا           
ــة ضــمن نظــام متكامــل        ــدادات الزراعي ـــآت والتع ــدادات الســكان واملســاكن واملنشـ ــدور تع ب

 لإلحصاءات؛
ينبغــي تشــكيل فريــق تقــين لوضــع مبــادئ توجيهيــة تتعلــق باســتعمال البيانــات  )د( 

 ا املصدر؛اإلدارية لألغراض اإلحصائية مبا يضمن السرية فيما يتصل باستعمال هذ
ينبغي تنظيم سلسلة من حلقـات العمـل بشـأن خمتلـف أوجـه تصـاميم التعـداد                   )هـ( 

 البديلة، لدى توافر معلومات جديدة؛
ينبغــي اســتعراض مــا للتعــدادات الســجلية مــن آثــار علــى عمليــة وضــع أطــر      )و( 

 .االستقصاءات الوطنية بطريقة العينة
 

 استخدام تكنولوجيا املعلومات
 اســتعراض مســـألة اســتخدام تكنولوجيــا املعلومـــات يف التعــدادات الوطنيـــة     يف إطــار  - ١٠

 :ومناقشتها، أوصى اخلرباء مبا يلي
ينبغــي أن يضـــع فريـــق اخلـــرباء املعــين بالربنـــامج العـــاملي لتعـــدادات الســـكان    )أ( 

ــام   ــا املعلومــات يف     ٢٠١٠واملســاكن لع ــة مفصــلة بشــأن اســتخدام تكنولوجي ــادئ توجيهي  مب
كمـا ينبغـي أن تـوفر املبـادئ التوجيهيـة           . اد، وإلغاء الضوء على املزايـا واملسـاوئ       عمليات التعد 

تقييما ملدى مالءمة شىت تطبيقات تكنولوجيا املعلومات ألغـراض التعـداد يف خمتلـف الظـروف                
الوطنية، وإرشادات بشـأن كيفيـة تنظـيم مسـألة االسـتعانة يف أنشـطة التعـداد مبصـادر خارجيـة           

 مات؛لتكنولوجيا املعلو
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ينبغي أن تتوخى البلـدان احلـذر، لـدى اختـاذ قـرارات بشـأن نـوع تكنولوجيـا                    )ب( 
املعلومات املراد تطبيقها وطبيعة عمليات التعداد املعنيـة هبـا، يف تقـدير املنـافع والعوائـق اخلاصـة         

كما ينبغي األخذ هبذه التكنولوجيات تدرجييا وبشـكل متزايـد          . بكل حالة من حاالت التطبيق    
 جملموعة من األولويات؛وفقا 

وقــــد اتضــحت مزايــــا مــا متّ بــني البلــدان مــن تبــادل للخــربات واملعــدات           )ج( 
ــا         ــدعم، يف جمــال تكنولوجي ــدمي ال ــوظفني وتق ــدريب امل ــك ت ـــي ذل ــا فـ ــربامج احلاســوبية، مب وال
املعلومــات، ومــن مث يــتعني علــى شــعبة اإلحصــاءات بــاألمم املتحــدة أن تيّســر هــذا النــوع مــن   

 ادالت؛املب
يتعــّين علــى شــعبة اإلحصــاءات بــاألمم املتحــدة أن تســتكمل األدلــة املتــوافرة    )د( 

ذات الصلة باستخدام تكنولوجيا املعلومات يف التعداد، آخذة بعني االعتبار الـدروس املكتسـبة              
 . وآخر املستجدات يف هذا اجملال٢٠٠٠من جولة تعداد عام 

 
 تعماهلا ونشرهانتائج التعداد وكيفية التعريف هبا واس

أصــدر اجتمــاع فريــق اخلــرباء التوصــيات التاليــة بشــأن كيفيــة التعريــف بنتــائج التعــداد  - ١١
 :واستعماهلا ونشرها

ــا     )أ(  ـــي مزايـ ـــر فــ ـــة النظـــ ـــات لبحـــــث أمهيـــ ـــال عقـــد اجتماعــ ينبغـــــي مستقبــ
ــا         ــة علم ــع اإلحاط ــري إحصــائية، م ــراض غ ــداد ألغ ـــاوئ اســتعمال أنشــطة التع ــادئ بومسـ املب

ـــاألساســية لإلحص ـــاءات الرمسيـ ــة      ةـ ــة علــى مســأليت الســرية وثق ــار املترتب ــق باآلث ــا يتعل ـــي م  فـ
 اجلمهور؛
ينبغي تشكيل فريق خرباء فرعي من أجل إعداد مبادئ توجيهيـة تتعلـق بنشـر                )ب( 

 أن وينبغــي.  يف التعــدادات�إبــراز النــواحي القيِّمــة�نتــائج التعــداد والعالقــات العامــة، بغــرض 
تتضمن هذه املبادئ التوجيهية، ضمن ما تتضمنه، املبادئ التوجيهيـة املتصـلة بتخطـيط النـواتج                
وإعداد النشرات وغريها من اإلعالنـات املتعلقـة بتـوافر البيانـات، واملتصـلة بالسـبل الراميـة إىل                   

ئل تتعلـق  كما ينبغي أن تتضمن هذه املبادئ التوجيهية وسـا     . حتسني التبادل اإللكتروين للنواتج   
ــة واملتعلقــة باملنــاطق           ــرية البيانــات وخباصــة لــدى نشــر اإلحصــاءات الفردي ــاظ علــى س باحلف

 الصغرية؛
ــة ببيانــات التعــدادات      )ج(  ــة الدميغرافي ــادة مســتوى إبــالغ جهــاز احلولي هبــدف زي

حبســب البلــدان، ينبغــي لشــعبة اإلحصــاءات بــاألمم املتحــدة أن تنظــر يف مــدى تــوافر البيانــات  
بالرجوع إىل مواقع البلدان على اإلنترنت وأن تنسق طلبات البيانات املتعددة الـيت تـرد            الالزمة  
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من خمتلـف مؤسسـات األمـم املتحـدة هبـدف احلـد مـن ازدواجيـة الطلبـات املرسـلة إىل البلـدان                    
ومن شأن هذه اخلطوة أن ختفـف مـن عـبء الـرد الـذي يقـع علـى عـاتق                    . والتداخل فيما بينها  

 البلدان؛
غي تنظيم حلقات عمل أو اجتماعات فيما يتعلـق باسـتعمال نتـائج التعـداد              ينب )د( 

من أجـل املسـاعدة علـى تعزيـز قيمـة بيانـات التعـداد بتـدريب املسـتعملني مبختلـف مسـتوياهتم                       
ــة تتعلــق بتخطــيط     . وتوجهــاهتم ومــن املــرجح أن يقــدم هــؤالء املســتعملون معلومــات جوهري

 .التعدادات القادمة



 

04-65031 25 
 

E/CN.3/2005/11  

 املرفق الرابع
األطر املرجعية لفريق اخلرباء املعين بالربنـامج العـاملي لتعـدادات السـكان               

 ٢٠١٠واملساكن لعام 
 

 معلومات أساسية
أوصــت اللجنــة اإلحصــائية يف دورهتــا اخلامســة والــثالثني بتشــكيل فريــق خــرباء دويل    - ١

لســكان للتركيــز علــى املســائل اجلوهريــة املتصــلة بــالتخطيط للجولــة التاليــة مــن تعــدادات ا        
وأقـّرت اللجنـة بـأن برنـامج التعـداد الـذي جيـري كـل عشـر سـنوات التـابع لشـعبة                        . واملساكن

اإلحصاءات باألمم املتحدة ال ميكن أن يغطـي كافـة املواضـيع الناشـئة، ومـن مث طلبـت اللجنـة                      
واهلدف الرئيسي لفريق اخلـرباء هـذا هـو         . إىل فريق اخلرباء حتديد األولويات يف اجتماعه األول       

 .٢٠١٠ديد نواتج ملموسة لتطوير الربنامج العاملي لتعداد السكان واملساكن لعام حت
 

 دور فريق اخلرباء
يتمثل دور فريق اخلـرباء، يف التخطـيط للربنـامج العـاملي لتعـدادات السـكان واملسـاكن               - ٢

 :، فيما يلي٢٠١٠لعام 
ــادئ واســتعراض امل )أ(  ــدادات  توصــيات الب ــة بتع ــام ســاكنالســكان واملاملتعلق  لع
  واحلرص على استكماهلا، بإدخال القدر املنجز من املهام احملددة أدناه؛٢٠١٠

إعــداد جمموعــة أساســية الزمــة مــن نــواتج املعلومــات الدميغرافيــة واالقتصــادية   )ب( 
. أو الــنظم اإلحصــائية األخــرى/االجتماعيــة ينبغــي أن توفرهــا تعــدادات الســكان واملســاكن و 

ة النواتج األساسية هذه، قدر اإلمكان، احتياجات البلـدان الضـرورية           وينبغي أن تعكس جمموع   
 إىل البيانات وأن تسمح مبقارنة البيانات دوليا؛

. اســتعراض املواضــيع واملقــاييس واملفــاهيم والتعــاريف والطرائــق واســتكماهلا   )ج( 
املواضـيع  (ويتوخى أن يكون هدف فريق اخلرباء استكمال أو تطوير املقـاييس واألطـر املناسـبة                

ــق    ــاريف والتصــنيفات والطرائ ــاهيم والتع ــة     ) واملف ــية الالزم ــواتج األساس ــة الن ــراض جمموع ألغ
 واجملموعة األوسع من املواضيع ذات األمهية واالهتمام العامني؛

ــى        )د(  ــوطين، عل ــدر اإلمكــان ضــمن الســياق اإلحصــائي ال ــدان، بق تشــجيع البل
مــة مــن حيــث ارتباطهــا بالتعــدادات، واســتعمال التركيــز علــى جمموعــة النــواتج األساســية الالز

االستقصــاءات والــنظم اإلداريــة ألغــراض حتديــد البيانــات الضــرورية األخــرى، إذا مل تكــن        
 مدرجة يف التعداد الوطين؛
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إعداد املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة بـالتخطيط لتقيـيم عمليـة التعـداد وتنظيمهـا،                  )هـ( 
تلـف مراحـل عمليـات التعـداد، فضـال عـن املبــادئ       ووصـف املمارسـات الفضـلى للتقيـيم يف خم    

مـن أجـل تقيـيم نوعيـة     ) مبـا يف ذلـك استقصـاءات مـا بعـد التعـداد      (التوجيهية املتصلة باملنهجية  
 نتائج التعداد؛

التعريــف باملتطلبــات األساســية واملبــادئ التوجيهيــة واملعــايري املالئمــة العتمــاد  )و( 
تشديد على أن هذه النهج البديلـة ال تنطبـق يف الظـروف             تصاميم ومصادر بديلة للتعداد، مع ال     

ويتضمن ذلك، ضمن أمور أخرى، مقارنة املصادر والنهج العديدة، إىل جانـب            . الوطنية كافة 
املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بــدمج خمتلــف املصــادر والنــهج حرصــا علــى تقــدمي النــواتج بطريقــة  

 علمية؛
طــر اإلحصـائية، لتـوفري مبـادئ توجيهيــة    اسـتعراض الوحـدات اإلحصـائية واأل    )ز( 

بشأن دور تعدادات السكان واملسـاكن واملنشـآت والتعـدادات الزراعيـة ضـمن نظـام متكامـل                  
 من اإلحصاءات؛

شــرح وإتاحــة مبــادئ توجيهيــة تتعلــق باخليــارات القائمــة يف جمــال اســتخدام    )ح( 
بـادئ التوجيهيـة أن تتـوخى       وينبغـي للم  . تكنولوجيا املعلومات يف كافـة مراحـل عمليـة التعـداد          

ضمان تقـدمي نـواتج التعـداد بطريقـة علميـة وتبـادل البيانـات بشـكل فعـال، مبـا يف ذلـك تـوفري                         
اإلرشــادات املتعلقــة باســتعمال البيانــات الوصــفية املتصــلة بتكنولوجيــا املعلومــات ألغــراض         

 الرصد؛
واملعلومــات اســتحداث وتيســري التبــادل والتقاســم الــدوليني للمــواد واملــوارد    )ط( 

بشأن استخدام تكنولوجيا املعلومات، من أجل تعزيز االضطالع بعمليات فعالـة والتوصـل إىل              
 نواتج موثوقة يف كافة مراحل التعداد؛

ــة      )ي(  وضــع مبــادئ توجيهيــة ومعــايري مــن أجــل صــياغة وتصــميم األطــر املرجعي
 هـذه العقـود؛ وتيسـري       لعقود االستعانة مبصـادر خارجيـة ذات صـلة بعمليـات التعـداد، وتنظـيم              

كمـا ينبغـي أن تعـاجل املبـادئ التوجيهيـة مسـائل             . تبادل اخلربات الوطنية الفعالة يف هذا الصـدد       
 جوهرية من قبيل اخلصوصية والسرية والدقة؛

إبــراز  �إعــداد مبــادئ توجيهيــة تتعلــق بالنشــر والعالقــات العامــة، بغــرض         )ك( 
 تتضمن هذه املبـادئ التوجيهيـة، ضـمن مـا تتضـمنه      وينبغي أن.  يف التعدادات�النواحي القيِّمة 

املبادئ التوجيهيـة املتصـلة بتخطـيط النـواتج وإعـداد النشـرات وغريهـا مـن اإلعالنـات املتعلقـة                     
 بتوافر البيانات، وأن تشمل توفري السبل الرامية إىل حتسني التبادل اإللكتروين للنواتج؛
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ن تنظر األفرقة العاملة املرتبطة بـه يف        ينبغي أن ينظر الفريق، يف إطار عمله، وأ        )ل( 
ــاه القيــام جبولــة           ــا يف منــاطق أخــرى باجت ــار عملــها، يف األنشــطة ذات الصــلة املضــطلع هب إط

، وأن حيــرص علــى أخــذ وجهــات النظــر اإلقليميــة بعــني االعتبــار لــدى  ٢٠١٠تعــدادات عــام 
لــى أوســع نطــاق ويف هــذا مــا يضــمن إمتــام عمليــة التشــاور ع. �املبــادئ والتوصــيات�صــياغة 

 ممكن، وتفادي االزدواجية والتوصل إىل استعمال أكثر كفاءة ملوارد التعداد املتاحة؛
تنســيق املعلومــات املتعلقــة بالتعــاون الــتقين وتبادهلــا، ووضــع توصــيات بشــأن   )م( 

السبل اليت تستطيع من خالهلا األمم املتحدة ومؤسساهتا مساعدة الـدول األعضـاء يف احلصـول             
مني التقين واملايل الضرورين من أجل التخطيط لعمليات تعـداد حمـددة، مـع التشـديد                على الدع 

بشكل خاص على مشاركة الدول األعضاء مشـاركة نشـطة وقيـام شـعبة اإلحصـاءات بـاألمم                  
املتحدة التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، بتأسيس صـندوق اسـتئماين مبـا يضـمن               

ات بشكل فعال حسـن التوقيـت وتقامسهـا يف مـا بـني الـدول األعضـاء                  توفري اخلدمات واملعلوم  
وينبغـي أن تشـارك يف ذلـك الوكـاالت واجلهـات املاحنـة القـادرة علـى                  . لدى إجراء التعدادات  

 .املسامهة يف تزويد البلدان باملوارد التقنية واملالية
 

 العملية
 ٢٠١٠ت السكان واملسـاكن لعـام       سيعمل فريق اخلرباء املعين بالربنامج العاملي لتعدادا       - ٣

 :على ما يلي
تقدمي األطر املرجعيـة هـذه إىل اللجنـة اإلحصـائية لكـي توافـق عليهـا يف أثنـاء                     )أ( 

 انعقاد دورهتا السادسة والثالثني؛
األنشطة ذات الصلة للجان اإلقليميـة مـن        باالستعانة بأفرقة عاملة متخصصة و     )ب( 

، )أ(عـن دور فريـق اخلـرباء   ) ك(إىل ) ب (٢نـة أعـاله يف البنـود      أجل البت يف املسائل التقنية املبي     
وترفع األفرقة العاملة تقاريرهـا إىل فريـق اخلـرباء ويتوصـل هـذا الفريـق               . وغريه حسب املقتضى  

ـــددة إلـــى اللجنــة اإلحصــائية الختــاذ إجــراءات      ـــات حمـ ـــدوره إىل استنتاجـــات ويقـــدم توصيـ ب
 بشأهنا؛

 والتعاون يف كافة املراحـل الـيت متـر هبـا األفرقـة العاملـة،                احلرص على الشفافية   )ج( 
 والتماس ردود الفعل من خمتلف مناطق العامل وأخذ التطورات احلاصلة فيها بعني االعتبار؛

النظــر يف النــواتج الصــادرة عــن هــذه األفرقــة العاملــة بغيــة اختــاذ قــرار بشــأن     )د( 
 تعـدادات السـكان واملسـاكن     املتعلقـة ب  توصـيات   لابـادئ و  التوصيات املراد إدراجها يف تنقـيح امل      

 )).أ (٢البند (واستكماهلا 
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 التوقيت
 ٢٠١٠حيدد فريق اخلرباء املعـين بالربنـامج العـاملي لتعـدادات السـكان واملسـاكن لعـام                   - ٤

وسـتعمل شـعبة    . توقيت خمتلف النواتج، على ضـوء كميـة العمـل ومسـتوى التشـاور املطلـوب               
وقــد طلــب فريــق اخلــرباء بــأن تبــدأ شــعبة . دة كأمانــة لفريــق اخلــرباءاإلحصــاءات بــاألمم املتحــ

ــة، آخــذة بعــني        ــة العامل اإلحصــاءات يف أقــرب وقــت ممكــن التخطــيط األويل لتشــكيل األفرق
 :االعتبار احلاجة إىل

تزويد الدول األعضـاء باملعلومـات يف أقـرب وقـت ممكـن يف مـا يتعلـق بعمـل                     )أ( 
املة األخرى وتـوفري املسـودات علـى أوسـع نطـاق ممكـن بوسـائل                اللجان اإلقليمية واألفرقة الع   

عدة، مبا يف ذلك التوزيع اإللكتروين والنشر على موقع شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة علـى               
 شبكة اإلنترنت، وذلك قبل وضعها يف صيغتها النهائية؛

تعــــدادات الســــكان لتوصــــيات البــــادئ وامل� لتقــــدمي املســــودة املســــتكملة  )ب( 
ــثالثني       �املســاكنو ــة وال ــا الثامن ــاد دورهت ــاء انعق ــة اإلحصــائية يف أثن ــا اللجن ــق عليه  لكــي تواف
ــارس/آذار( ــتكمال  ). ٢٠٠٧ مــ ــع اســ ــادئ وامل�ويوضــ ــيات البــ ــكان  لتوصــ ــدادات الســ تعــ

 .٢٠٠٨يف صيغته النهائية يف كافة لغات األمم املتحدة يف موعد أقصاه عام � واملساكن
 

 احلواشي 
جزءا من التخطيط األساسي الـذي يضـعه فريـق اخلـرباء املعـين بالربنـامج العـاملي                  ) م(و  ) ل (٢ن  سيشكل البندا  )أ( 

 .٢٠١٠لتعدادات السكان واملساكن لعام 
 


