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 اللجنة اإلحصائية
  والثالثونالسابعةالدورة 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠-٧
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٤البند 

    تعدادات السكان واملساكن:بنود للعلم
 تعدادات السكان واملساكن  

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
ــا      ــة اإلحــصائية بن ــر إىل اللجن ــذا التقري ــدم ه ــىيق ــاء عل ــه  م ــا طلبت ــسادسة يف دور  ال
ة كأمانـة   ة بـاألمم املتحـد    شعبة اإلحـصائي  الـ تعلقـة بـدور     املنـشطة   األويوجز التقرير   . )أ(والثالثني

ــاملي لتعـــدادات الـــسكان واملـــساكن   ــام لللربنـــامج العـ ــة بتنقـــيح  ٢٠١٠عـ ؛ واألعمـــال املتعلقـ
مــن قبــل  نلــسكان واملــساكتعــدادات ااملتعلقــة ب األمــم املتحــدة مبــادئ وتوصــياتواســتكمال 
سيما التوصيات الصادرة عن اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعقـود             ألمم املتحدة ال  تابع ل فريق خرباء   

؛ واعتمــاد الــس االقتــصادي  ٢٠٠٥أغــسطس / آب٢٦ إىل ٢٢يف نيويــورك يف الفتــرة مــن  
ــرار   ــاعي الق ــق با ٢٠٠٥/١٣واالجتم ــاملي  املتعل ــام للربنــامج الع ــسيق ل و٢٠١٠ع نــشطة ألاتن

 . من تعدادات السكان واملساكن٢٠١٠اإلقليمية حتضريا جلولة عام 
 

-E/2005/24( ٤، امللحـــــق رقـــــم ٢٠٠٤الوثـــــائق الرمسيـــــة للمجلـــــس االقتـــــصادي واالجتمـــــاعي،  انظـــــر  )أ( 

E/CN.3/2005/27( ، ١٢الفصل الرابع، الفقرة. 
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 مقدمة -أوال  
اإلحـصائية  بـأن تـشرع الـشعبة       الـثالثني   يف دورا الـسادسة و    طلبت اللجنة اإلحصائية     - ١

ــاألمم املتحــدة   ــشأن تنقــيح واســتكمال   ب ــا ب ــة ب يف أعماهل ــادئ والتوصــيات املتعلق ــدادات املب تع
ــامج العــاملي لتعــدادات الــسكان  فريــق خــرباء معــين با لاجتمــاع بعقــد  نالــسكان واملــساك لربن

 وأن ؛ معــايريجامعــة مــن أجــل وضــع كهيئــة ؛ وبــأن تتــصرف الــشعبة  ٢٠١٠عــام لواملــساكن 
 .تتمحور هذه االستراتيجية اجلامعة حول الترتيبات اإلقليمية

 
 ٢٠١٠عام للربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن وضع ا -ثانيا  

األهــداف الثالثــة ، علــى ٢٠٠٥/١٣ركــز الــس االقتــصادي واالجتمــاعي، بقــراره   - ٢
تعداد واحد على األقل للـسكان واملـساكن   إجراء  :  وهي ٢٠١٠الرئيسية للربنامج العاملي لعام     

بـــادئ امل؛ وإعـــداد نـــسخة مـــستكملة مـــن ٢٠١٤-٢٠٠٥يف كـــل بلـــد أو منطقـــة يف الفتـــرة 
، ومشاركة البلدان، واملساعدة التقنيـة، ونـشر        ةوإتاحة منرب للتبادل الشامل للخرب    ؛  توصياتالو

لربنـامج العـاملي   يف تنفيـذ ا  ويتضمن القـرار تكليفـا ال لـبس فيـه بالـشروع             . املعلومات والبيانات 
 .٢٠١٠عام ل
ــشعبة   - ٣ ــاألمم املتحــدة،   وقامــت ال ــار   اإلحــصائية ب ــالتقرير، يف إط ــشمولة ب ــرة امل يف الفت

ــيح   ــة بتنق ــا املتعلق ــادئ والتوصــيات أعماهل ــق خــرباء معــين  لوعقــب صــدور توصــيات   ،املب فري
ق للـصياغة، علـى أن يركـز    ، بوضع إطار لثالثة أفرقة عاملـة وفريـ  ٢٠١٠عام للربنامج العاملي   با

مـن  ملعايري، واإلطار وجمموعـة     ا) أ: (كل فريق عامل على مكونات حمددة للمبادئ والتوصيات       
وأنـشئ أيـضا    . للتعداداتوالترويج  ) ج(؛  ختطيط التعدادات وإدارا  ) ب( ؛املواضيع األساسية 

 .)١(اتحمفل إلكتروين تفاعلي لتيسري تبادل اآلراء والتعليقات واالقتراح
لربنـامج  باواستنادا إىل هـذه التحـضريات، عقـدت الـشعبة اجتمـاع فريـق خـرباء معـين                    - ٤

ــاملي  ــام لالع ــرة مــن  ٢٠١٠ع ــورك يف الفت وميكــن . ٢٠٠٥أغــسطس / آب٢٦ إىل ٢٢ يف نيوي
يف الغرفـة وعلـى      باعتباره وثيقة معلومـات أساسـية     التقرير الصادر عن االجتماع     االطالع على   

مثـل إنـشاء   اليت أجريـت حـىت تارخيـه،       األنشطة  فريق اخلرباء   واعتمد  . )٢(املوقع الشبكي للشعبة  
 ؛٢٠١٠عـام   للربنامج العاملي   لتفاعلي للنقاش ونظام للربيد اإللكتروين بالنسبة       وتشغيل منتدى   

ــة عــام      وأعــداد خاصــة  ؛ للتعــدادات٢٠٠٠وجمموعــة اســتبيانات علــى اإلنترنــت خاصــة جبول
ميغرافيـــة، ووضـــع قاعـــدة بيانـــات عـــن البيانـــات الفوقيـــة وليـــة الداحلبتعـــدادات الـــسكان مـــن 

صـمم  بشأن عـرض البيانـات علـى املوقـع الـشبكي،        فريق اخلرباء    ةوبناء على توصي  . للتعدادات
املوقع الشبكي للشعبة مـن أجـل       على   ال مستق افريق فرعي تقين معين بالتصميمات البديلة جزء      
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كمـا مت   . )٣(التـصميمات البديلـة للتعـدادات     تقدمي معلومـات عـن املمارسـات الوطنيـة املتـصلة ب           
يف اسـتخدمت   أو املـساكن    / تعـدادا للـسكان و     ١٣٣مسح اسـتبيانات متعلقـة بالتعـدادات مـن          

قاعـدة منهجيـة   فأتاحـت  ، )٤(على املوقع الشبكي نفسهونشرت  للتعدادات،   ٢٠٠٠جولة عام   
 .السابقةاخلربة لالستفادة من 

ــرارا بتـــ    - ٥ ــضا قـ ــشاركون أيـ ــذ املـ ــيات ضمني واختـ ــادئ والتوصـ ــة   املبـ ــة، جمموعـ املنقحـ
أساسية سيتم مجعها ونواتج ينبغي لكل بلد إجنازها مـرة واحـدة علـى األقـل يف الفتـرة         مواضيع
يهـدف إىل عـرض     وهذه اموعة األساسية من النواتج، املـصممة علـى حنـو            . ٢٠١٤-٢٠٠٥

مـن مـستلزمات    هـي   ،  دراسات وطنية تفصيلية على أدىن مستوى جغرايف ممكن يف وقت معـني           
 ورصـد األهـداف الـيت تـشكل     ؛ والبحـث والـدعوة    ؛لسياسة الوطنية وتوزيـع املـوارد     التخطيط ل 

 وحتـسني القابليـة للمقارنـة وطنيـا         ؛أساسا للتوصـيات الـصادرة عـن املـؤمترات الدوليـة الرئيـسية            
ــا ــذه التوصــية،    . ودولي ــذ ه ــدى تنفي ــة األساســ     ول ــين باموع ــين مع ــي تق ــق فرع ــع فري ية اجتم

ــشأن للمواضــيع واجلــداول   ــاملي  اب ــامج الع ــام للربن ــن   ، يف٢٠١٠ع ــرة م ــدا يف الفت ــن بأيرلن  دبل
ــشرين األول١٥إىل  ١٣ ــوبر / تـ ــن     ، ٢٠٠٥أكتـ ــون مـ ــية تتكـ ــزة أساسـ ــشاء ركيـ ــرح إنـ واقتـ
 موضـوعا أساسـيا سـيتعني علـى كـل بلـد أو         ٣٣وتـضم   جدوال مـن اجلـداول املوصـى ـا           ٤١

ووضــعت الــشعبة   . )٥(٢٠١٤-٢٠٠٥األقــل يف الفتــرة   منطقــة إعــدادها مــرة واحــدة علــى     
استراتيجية لتقدمي هـذه الركيـزة األساسـية يف االجتماعـات اإلقليميـة       اإلحصائية باألمم املتحدة    

ــات       ــشر البيان ــسيق ن ــشأن تن ــة اإلحــصائية ب ــايل لطلــب اللجن ــة، واالســتجابة بالت ودون اإلقليمي
 .قارنة الدولية واألقاليميةة املياملتعلقة بتعدادات السكان واملساكن وقابل

على تسجيل األحوال املدنيـة واإلحـصاءات        اإلحصائية باألمم املتحدة     الشعبةوبتركيز   - ٦
 ذات ةاألنــشطواصــلت ، ٢٠١٠عــام لاحليويــة باعتبارهــا مكونــات جوهريــة للربنــامج العــاملي   

يل األحـوال  حللقة عمل معنية بتعزيز قدرات نظـامي تـسج    الصلة عن طريق تقدمي خدمات فنية       
حتــسني اإلحــصاءات : املدنيــة واإلحــصاءات احليويــة يف الــدول األعــضاء يف اجلماعــة الكاريبيــة 

 إىل ٤ون، غيانــــا، يف الفتــــرة مــــن   يف جورجتــــا عقــــدت  ، املتعلقــــة باخلــــصوبة والوفيــــات  
؛ وعن طريق املـشاركة يف اجتمـاع دويل ملـديري اإلحـصاءات الوطنيـة             ٢٠٠٥أبريل  /نيسان ٦

 تـشرين  ٢٢  و٢١يف بوينـوس آيـريس، األرجنـتني، يـومي        عقـد   ة الوطنيـة،    وإحصاءات الـصح  
) مـرتني يف الـسنة   ()٦(؛ ومن خالل االنتظـام علـى إصـدار نـسخة مطبوعـة           ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين

تقريــر إحـصاءات الــسكان   مـن  )٧()مـرتني يف األســبوع (ونـسخة إلكترونيــة يف املوقـع الــشبكي   
 تعـدادات الـسكان وسـجالت       مـستقاة مـن    أساسية    إحصاءات انتتضمن،  واإلحصاءات احليوية 

وفيمــا يتعلـق بإحـصاءات اهلجــرة الدوليـة املـأخوذة مــن مـصادر إداريـة، أعــد        .األحـوال املدنيـة  
استبيان جديد يف إطار احلولية الدميغرافية ووزع على مجيع املكاتب اإلحصائية الوطنية يف عـام               
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بتــويل إدارة   واالجتماعيــة لغــرب آســياللجنــة االقتــصادية وقــدمت الــشعبة دعمــا فنيــا  ٢٠٠٥
 إىل ١٤املعقــود يف القــاهرة مــن   إحــصاءات اهلجــرة الدوليــة،   املعــين باجتمــاع فريــق اخلــرباء   

 .٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ١٦
ــة   - ٧ ــدى واضــطلعت اللجــان اإلقليمي ــذ ل ــاملي  اتنفي ــامج الع ــام للربن ــشطة ٢٠١٠ع ، باألن
 .أدناه ملبينةا
 ٢٠١٠عـام   للربنامج العاملي   اجنة االقتصادية ألفريقيا املتصلة بتنفيذ      لالأنشطة  وتنطوي   - ٨

وقامــت اللجنــة . ٢٠١٠عــام للربنــامج العــاملي بارباء املعــين اخلــاملــشاركة يف أعمــال فريــق علــى 
 للتعـدادات الـيت     ٢٠٠٠املستخلصة من جولة عام     اخلربة  االقتصادية ألفريقيا، سعيا منها إلجياز      

ــا، ب  ــت يف أفريقي ــثالث واخلمــسني     أجري ــة ال ــات اإلحــصائية الوطني ــى اهليئ ــع اســتبيان عل ؛ توزي
ــا يف  .  يف املائــة تقريبــا٢٣عليــه بنــسبة وجــاءت الــردود  وشــاركت اللجنــة االقتــصادية ألفريقي

 الذي نظمته الشعبة يف ياونـدي،       ٢٠١٠عام  للربنامج العاملي   ااالجتماع التمهيدي بشأن تنفيذ     
اجتمــاع إقليمــي يف اللجنــة تــشارك ويف هــذا الــسياق، . ٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٥يف 

للتعدادات من املقرر أن يعقد يف جنـوب أفريقيـا وأن يتنـاول القـضايا                ٢٠١٠م  بشأن جولة عا  
 .٢٠١٠عام للربنامج العاملي اوبتنفيذ باملبادئ والتوصيات ذات الصلة 

لربنــامج االــشعبة اإلحــصائية التابعــة للجنــة االقتــصادية ألوروبــا، عنــد تنفيــذ تعاونــت و - ٩
 ويف إطــار برنــامج عمــل املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة ، مــع ٢٠١٠عــام لالعــاملي 

 بـشأن   توصـيات مـؤمتر اإلحـصائيني األوروبـيني       إعداد  فواصلت  مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني،    
، عقـد اجتمـاع     ٢٠٠٥ديـسمرب   / ويف كـانون األول    .٢٠١٠م  عـا لتعدادات السكان واملساكن    

خلـرباء التعــدادات مـن البلــدان املـشاركة يف مــؤمتر اإلحـصائيني األوروبــيني السـتعراض الــصيغة      
ــا و   ــة االقتــصادية ألوروب املكتــب اإلحــصائي للجماعــات  األوىل للتوصــيات؛ واشــتركت اللجن

ومـن املتوقـع أن    . ألمـم املتحـدة للـسكان      يف تنظيم االجتماع بالتعـاون مـع صـندوق ا          األوروبية
ــا      تــضع اللجنــة التوجيهيــة املعنيــة بتعــداد الــسكان واملــساكن التابعــة للجنــة االقتــصادية ألوروب

 كي تقـدم إىل مـؤمتر اإلحـصائيني األوروبـيني     ٢٠٠٦مارس /يف آذارالصيغة النهائية للتوصيات   
د وضـع صـيغة ائيـة ملنـشور عـن           واللجنة االقتـصادية ألوروبـا بـصد      . ٢٠٠٦يونيه  /يف حزيران 

؛ وسـتقدم حملـة   ٢٠٠٠جتارب البلدان التابعة هلا فيما يتعلق بإجراء تعداداا يف إطار جولة عـام          
 ومعلومات عن املواضـيع     ،عامة عن منهجية التعداد والتكنولوجيا املستخدمة يف اجلولة األخرية        

 .عتمدة فيهااملدرجة يف اجلولة األخرية مع إيراد التعاريف والنهج امل
ــام   - ١٠ ــة البحــر     ٢٠٠٥وخــالل ع ــة ومنطق ــصادية ألمريكــا الالتيني ــة االقت ــشرت اللجن ، ن

الكارييب على موقعها الشبكي النتائج الرئيسية حللقـة دراسـية عـن العـرب املستخلـصة مـن جولـة                  



E/CN.3/2006/16  
 

05-66200 5 
 

ــام  ــدت يف كــــانون      ٢٠٠٠عــ ــة، عقــ ــا الالتينيــ ــسكان واملــــساكن يف أمريكــ ــدادات الــ  لتعــ
ــسمرب /األول ــدادات   ٢٠٠٣ديـ ــيم التعـ ــل تنظـ ــيع مثـ ــيلي، وتناولـــت مواضـ ــانتياغو، شـ  ؛ يف سـ

 وجتهيـز   ؛ والتكنولوجيـات اجلديـدة    ؛ واسـتخدام عينـات    ؛ والتـدريب  ؛ ورسم اخلـرائط   ؛والتغطية
وعالوة علـى ذلـك، مت التـشجيع        .  وخصائص املساكن، واألسر املعيشية واألشخاص     ؛البيانات

خاصة عن الفئات السكانية الضعيفة، مبـا فيهـا     على إجراء دراسات متعمقة وأجريت دراسات       
) عـن بوليفيـا وبنمـا وإكـوادور       (ونـشرت ثالثـة أطـالس       . الشعوب األصلية واجلماعـات اإلثنيـة     

 - جتماعيـة االؤشـرات   املتبني وجود ثغرات كـبرية بـني الـسكان األصـليني وغـري األصـليني يف                 
ويف إطار مـشروع    .  اإلمنائية لأللفية  عدة مؤشرات متصلة باألهداف   يف  دميغرافية، مبا يف ذلك     ال

ــة        ــصادية ألمريكــا الالتيني ــة االقت ــدمت اللجن ــة، ق ــدان األمريكي ــة للبل ممــول مــن مــصرف التنمي
ومنطقة البحر الكارييب دعما فنيـا للبلـدان لزيـادة إمكانيـات اسـتخدام قواعـد البيانـات املتعلقـة              

ن أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر      وتسمح عدة بلدان م   . بالتعدادات والتشجيع على استخدامها   
وواصـــلت اللجنـــة . الكـــارييب حاليـــا بتجهيـــز بيانـــات التعـــدادات اإللكترونيـــة عـــرب اإلنترنـــت

االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب، إىل جانـب اجلماعـة الكاريبيـة وصـندوق                 
يانات التعـدادات وقـدمت دعمـا    األمم املتحدة للسكان، دعم البلدان الكاريبية يف جمال جتهيز ب       

وتقـدم املـساعدة الفنيـة أيـضا إىل بـريو وكولومبيـا       . فنيا للـشروع يف تقيـيم التعـدادات وحتليلـها       
وأخـريا فـإن املـساعدة الفنيـة تقـدم          . ٢٠٠٥ونيكاراغوا، وهي بلدان أجـرت تعـداداا يف عـام           

عانة برباجميـات اسـترجاع البيانـات       إىل البلدان األفريقية يف جمال جتهيز بيانات التعدادات باالسـت         
ــة     ــيب خفيفـ ــتخدام حواسـ ــصغرية باسـ ــاطق الـ ــن املنـ ــة  ) REDATAM(عـ ــا اللجنـ ــيت ابتكرـ الـ

ــات         ــز بيان ــة جتهي ــا يف ذلــك إمكاني ــة البحــر الكــارييب، مب ــة ومنطق ــصادية ألمريكــا الالتيني االقت
 .التعدادات على اإلنترنت

الفتـرة املمتـدة مـن     يا واحملـيط اهلـادئ يف       وأجرت اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـ         - ١١
الـسابقة  بـاخلربات    دراسة استقـصائية للبيانـات الفوقيـة املتعلقـة           ٢٠٠٥يوليه  /متوز إىل   مايو/أيار

ــسكان واملــساكن     ــدادات ال ــشأن تع ــداا األعــضاء ب ــستقبلية لبل ــائج  . واخلطــط امل ــز نت ومت ترمي
. اقتــسامها مــع شــركاء عــامليني آخــرين    الدراســة االستقــصائية يف قاعــدة للبيانــات الفوقيــة و    

وستضع اللجنة الصيغة النهائية لتـصميم       .توصياتالبادئ و امل تنقيحوشاركت اللجنة يف عملية     
برناجمها اإلقليمي املتعلق بتعدادات السكان واملـساكن واملتمحـور حـول جمـاالت األولويـة الـيت                

 ؛التخطـيط للتعـدادات ومتويلـها   ) أ: ( مـا يلـي  حددها خرباء منطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ، وهـي     
اسـتخدام  ) ج(  و ؛االستخدام الفعال لتكنولوجيا املعلومات ونظم املعلومات اجلغرافيـة       ) ب( و

ومــن املتوقــع أن . حتليــل البيانــات ونــشرها واســتخدامها) د( و؛التعــداد لقيــاس القــضايا الناشــئة
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لــى الــصعد العامليــة واإلقليميــة ينفــذ برنــامج التعــدادات اإلقليمــي بالتعــاون التــام مــع شــركاء ع 
 .ودون اإلقليمية والوطنية

، أوصــت اللجنــة اإلحــصائية التابعــة للجنــة ٢٠١٠عــام للربنــامج العــاملي اوعنــد تنفيــذ  - ١٢
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، يف دورا الـسادسة، بإنـشاء فرقـة عمـل معنيـة بتعـدادات                  

األمم اإلحـصائية بـ   شعبة  الـ اصاا، بـدعم مـن      وحددت فرقـة العمـل اختـص      . السكان واملساكن 
وذلـك  املتحدة ووحدة تنسيق اإلحصاءات التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغـرب آسـيا،             

وسـتقدم فرقـة العمـل      . ٢٠٠٥نـوفمرب   /يف اجتماعها األول املعقود يف القاهرة يف تـشرين الثـاين          
؛ توصــياتالبــادئ واملكمال علــى وجــه اخلــصوص مــسامهات فنيــة يف عمليــة اســتعراض واســت   

وستتفق على جمموعة أساسية من املواضيع واملنتجات اليت ينبغي مجعها مـن تعـدادات الـسكان                
 وإحداث آليات مـن أجـل تنـسيق أوثـق لتعـدادات الـسكان               ؛واملساكن لبيان خصوصية املنطقة   

 كمــا أن .وأنــشئت أربعــة أفرقــة عمــل للخــوض يف تفاصــيل مــسائل معينــة. الوطنيــة يف املنطقــة
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا أنـشأت صـندوقا اسـتئمانيا لـدعم األعمـال املتعلقـة                 
بتعدادات السكان واملساكن يف املنطقة؛ وقدمت وزارة االقتصاد الـوطين يف عمـان مبلغـا ماليـا                 

 . دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٥٠ ٠٠٠قدره 
 حلواشيا 

 ./http://unstats.un.org/unsd/globalcensusforum: نظرا )١( 
 ./CensusEGM05/ac104-L4.pdfhttphttp://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm: انظر )٢( 
 .http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/alternativeCensusDesigns.htm :انظر )٣( 
 .http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/censusquest.htm :انظر )٤( 
 .تتضمن هذا االقتراح باعتبارها وثيقة معلومات أساسيةتعرض على اللجنة وثيقة  )٥( 
 .)ST/ESA/SATT/SER A/234-235 ةمنشور األمم املتحد (تقرير إحصاءات السكان واإلحصاءات احليوية )٦( 
 .http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/vitstats/seriesa2.htm :انظر )٧( 

 

http://unstats.un.org/unsd/globalcensusforum/
http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/alternativeCensusDesigns.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/censusquest.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/vitstats/seriesa2.htm

