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   بنود للمناقشة واختاذ القرار
 تعدادات السكان واملساكن  

 
 تقرير األمني العام  

  

 موجز 

 .صائية وفقا ملا طلبته يف دورـا الـسادسة والـثالثني   هذا التقرير مقدم إىل اللجنة اإلح 

ــة يف      ويتــضمن التقريــر وصــفا لألنــشطة املــضطلع ــا اســتجابة لإلجــراءات الــيت اختــذا اللجن
 ٢٠١٠دورا السادسة والثالثني بشأن تنفيذ الربنامج العاملي لتعـداد الـسكان واملـساكن لعـام       

للمبـادئ  والتنقـيح الثـاين للمـشروع النـهائي      . التعداداتتنقيح املعايري الدولية إلجراءل ومناقشةً
 معــروض علــى اللجنــة كوثيقــة معلومــات  والتوصــيات املتعلقــة بتعــدادات الــسكان واملــساكن 

 .أساسية للنظر فيه واعتماده

 بــشأن  مــن هــذا التقريــر١٨ يف الفقــرة دةالــوار االقتراحــات تــود اللجنــة مناقــشةقــد و 
 .خذهااإلجراءات اليت ميكن أن تت
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 مقدمة -أوال  
ــة اإلحــصائية   - ١ ــدي اللجن ــني ي ــشعبة      ب ــشطة ال ــه أن ــوجز في ــذي ي ــام ال ــر األمــني الع  تقري

نـة  اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة املنفذة بالتعاون مع اللجان اإلقليمية استجابة ملـا قررتـه اللج              
ويف .  يف جمال اإلحصائيات الدميغرافيـة واالجتماعيـة       )١(اإلحصائية يف دورا السادسة والثالثني    

 أن  ، طلبـت اللجنـة    ٢٠١٠إطار عملية تنفيذ الربنـامج العـاملي لتعـداد الـسكان واملـساكن لعـام                
وفري  بــدور املنظمــة اجلامعــة لوضــع املعــايري وتــ   التابعــة لألمــم املتحــدة  الــشعبة اإلحــصائيةتقــوم
وإىل جانـب ذلـك، طلبـت اللجنـة         .  الفنية والتدريب وحتديد األولويات حسب احلاجـة       الدراية

كمـا طلبـت إىل     .  حول ترتيبـات إقليميـة      إىل أقصى حد ممكن    أن تتمحور االستراتيجية اجلامعة   
املبـادئ والتوصـيات املتعلقـة بتعـدادات الـسكان          تنقـيح واسـتكمال       عملها على  الشعبة مواصلة 

  .)٢(نواملساك
 ٢٠١٠أنشطة الربنامج العاملي لتعداد السكان واملساكن لعام  -ثانيا  

ــه ، ٢٠١٠توجــد ثالثــة أهــداف رئيــسية للربنــامج العــاملي لعــام     - ٢ ــة يف الــذي أقرت اللجن
 ٢٠٠٥/١٣دورــا الــسادسة والــثالثني واعتمــده الــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف القــرار    

 :ي فيما يلي، ه٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢املؤرخ 
 :١اهلدف  
دعم األنشطة الرامية إىل ضمان قيـام الـدول األعـضاء بتعـداد الـسكان واملـساكن مـرة                    

 ؛٢٠١٤ إىل ٢٠٠٥واحدة على األقل خالل الفترة من 
 :٢اهلدف  
ــداد   ــستكملة و منقحــة صــيغةإع ــسكان    لم ــدادات ال ــة بتع ــادئ والتوصــيات املتعلق لمب

 واملساكن على يد فريق اخلرباء؛
 :٣هلدف ا 
تــشجيع الــدول األعــضاء علــى إجــراء تعــداد للــسكان واملــساكن ونــشر نتــائج التعــداد  

 احملـدودة   التخطـيط والتنميـة   عمليـات   باعتبارها مصدرا أساسـيا للمعلومـات مـن أجـل           
 .واإلقليمية والدوليةالنطاق والوطنية 

ــص       - ٣ ــة االقت ــع اللجن ــاون م ــة وبالتع ــة للجن ــا أمان ــشعبة، باعتباره ــا وقامــت ال ادية ألفريقي
واللجنـة االقتــصادية واالجتماعيـة آلســيا واحملــيط اهلـادئ واللجنــة االقتـصادية ألوروبــا واللجنــة     

__________ 
، الفــصل الرابــع، )E/2005/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٥الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  )١( 

 .١٢الفقرة 
 .A.98.XVII.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٢( 
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االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـرب                  
ي والعــاملي؛ آســيا، بتنظــيم اجتماعــات ألفرقــة اخلــرباء وحلقــات عمــل علــى الــصعيدين اإلقليمــ 

والتوصـــيات املتعلقـــة وتـــوفري املـــساعدة الفنيـــة؛ وقيـــادة عمليـــات تنقـــيح واســـتكمال املبـــادئ 
وقـد راعـت عمليـات التنقـيح الترتيبـات اإلقليميـة واألطـر املرنـة                . بتعدادات السكان واملساكن  

ــصعيد اإلقليمــي      ــى ال ــة عل ــة للمقارن ــداد إحــصاءات قابل ــة إلع ــؤمتر   . الالزم ــك أن م ــال ذل ومث
 توصــيات جديــدة بــشأن التعــدادات ٢٠٠٦يونيــه /حــصائيني األوروبــيني اعتمــد يف حزيــراناإل

 .٢٠١٠اإلقليمية للسكان واملساكن لعام 

وتتعاون الشعبة تعاونا وثيقا مع وكاالت دوليـة أخـرى مثـل البنـك الـدويل وصـندوق                   - ٤
 اعتــربت أن  الــيت)٣(ويف إطــار متابعــة خطــة عمــل مــراكش لإلحــصاء. األمــم املتحــدة للــسكان

 مـن جمـاالت العمـل الرئيـسية الالزمـة           ٢٠١٠الربنامج العـاملي لتعـداد الـسكان واملـساكن لعـام            
إلدخــال املزيــد مــن التحــسينات املــستدامة علــى القــدرات اإلحــصائية الوطنيــة والدوليــة، يقــدم 

ز التعـاون  وتركـ . البنك الدويل دعما ماليا ألنشطة التخطيط والتنفيـذ املتعلقـة بالربنـامج العـاملي          
مــع صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان علــى أنــشطة الــدعوة وتــوفري املــساعدة التقنيــة يف إجــراء   

 .التعدادات من خالل أفرقة الدعم القطرية التابعة له

وتواصل الـشعبة اإلحـصائية التابعـة لألمـم املتحـدة العمـل، كمـا طلبـت اللجنـة، علـى                      - ٥
 وتكملــه مبالمــح إضــافية، مثــل وصــف  ٢٠١٠عــام تــشغيل املوقــع الــشبكي للربنــامج العــاملي ل 

وعالوة علـى ذلـك، نظمـت الـشعبة حلقـيت عمـل يف أفريقيـا عـن                  . )٤(تصميمات بديلة للتعداد  
 .إجراء عمليات التعداد

املبــادئ والتوصــيات املتعلقــة بتعــدادات الــسكان  اســتعراض واســتكمال  -ثالثا  
 واملساكن

للمبادئ والتوصيات املتعلقـة     تقدمي التنقيح الثاين     يتمثل اهلدف الرئيسي هلذا التقرير يف      - ٦
وقــد كفلــت عمليــة تنقــيح التوصــيات   .  لكــي تعتمــدها اللجنــة بتعــدادات الــسكان واملــساكن 

توســيع دائــرة املــشاركة إىل أقــصى حــد ممكــن مــن خــالل عمــل فريــق اخلــرباء املعــين بالربنــامج  
ريــق صــياغة وثالثــة أفرقــة عاملــة  الــذي أنــشأ ف٢٠١٠العـاملي لتعــداد الــسكان واملــساكن لعــام  
 :وبضعة أفرقة فرعية تقنية على النحو التايل

__________ 
 .http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc04/marrakech.pdfميكن االطالع عليها يف  )٣( 
 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/alternative: ميكن االطالع على هذه التصميمات يف )٤( 

Census Designs.htm. 
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استعرض الفريق مجيع االقتراحات املقدمـة مـن        ): برئاسة كندا (فريق الصياغة    )أ( 
للمبـادئ والتوصـيات املتعلقـة بتعـدادات        األفرقة العاملة وأعد التنقيح الثـاين للمـشروع النـهائي           

 ؛السكان واملساكن

لفريــق العامــل املعــين بتحديــد املعــايري واألطــر وجمموعــة أساســية مــن النــواتج  ا )ب( 
اســتعرض الفريــق مواضــيع مــن قبيــل احلالــة االجتماعيــة واألســرة املعيــشية   ): برئاســة أســتراليا(

والعائلة والترتيبات املعيشية؛ والعمالة؛ والتعلـيم؛ ومعـدل الوفيـات؛ واألداء البـشري واإلعاقـة؛               
ة الداخليــة والدوليــة؛ واإلســكان؛ وتنــسيق جمموعــة أساســية مــن عمليــات    وإحــصاءات اهلجــر

 :ية التاليةتقنوأنشأ الفريق األفرقة الفرعية ال. جدولة التعداد لنشرها دوليا

 الفريق الفرعي التقين املعين بإحصاءات اهلجرة الداخلية والدولية؛ ‘١’ 

 عاقة؛الفريق الفرعي التقين املعين باألداء البشري واإل ‘٢’ 

الفريق الفرعـي الـتقين املعـين بتحديـد جمموعـة أساسـية مـن النـواتج وعمليـات                ‘٣’ 
 اجلدولة للنشر على الصعيد الدويل؛

 .الفريق الفرعي التقين املعين باملواضيع املتعلقة بتعداد املساكن ‘٤’ 

ــدادات     )ج(  ــين بتخطــيط وإدارة التع ــل املع ــق العام ــان (الفري ــدى ): برئاســة الياب أب
ــات        الف ــشر البيان ــتراتيجيات مجــع ون ــداد؛ واس ــة للتع ــصميمات البديل ــا خاصــا بالت ــق اهتمام ري

املتكاملة؛ وضـمان اجلـودة؛ واالسـتعانة باملـصادر اخلارجيـة؛ واسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات                 
 :ويتبع الفريق العامل فريقان فرعيان تقنيان، مها فيما يلي. يف التعدادات

 املعين جبمع ونشر البيانات املتكاملة؛الفريق الفرعي التقين  ‘١’ 

 الفريق الفرعي التقين املعين بالتصميمات البديلة؛ ‘٢’ 

): برئاسـة الفلـبني  (إبـراز القيمـة   : الفريق العامل املعين بتعزيـز عمليـات التعـداد     )د( 
 .ركز هذا الفريق على نشر نتائج التعدادات

ــشأ    - ٧ ــة، أن ــة جمدي ــتظم بتكلف ــصال املن ــسري االت ــم   ولتي ــة لألم ــشعبة اإلحــصائية التابع ت ال
املتحـدة منتـدى للنقــاش قـائم علـى شــبكة إلكترونيـة تفاعليــة مـن أجـل أعــضاء األفرقـة العاملــة         

 واســتكمل ،)/http://unstats.un.org/unsd/globalcensusforumانظــر (واألفرقــة الفرعيــة التقنيــة 
 .عمل املنتدى بكم وافر من املراسالت اإللكترونية

أغـسطس  /وفضال عن هذا، فقد نظمت الشعبة ثالثة اجتماعات ألفرقة اخلـرباء يف آب             - ٨
. ٢٠٠٦يوليــه /ومتــوز) حتديــدا بــشأن تعــدادات املــساكن    (٢٠٠٦يونيــه / وحزيــران٢٠٠٥

http://unstats.un.org/unsd/globalcensusforum/
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وبنـاء علـى االقتراحـات     . )٥( نيويـورك  وعقدت مجيع هذه االجتماعات الثالثة ألفرقة اخلرباء يف       
ــاين       ــة للتنقــيح الث ــصيغة النهائي ــة يف تلــك االجتماعــات، أعــدت ال ملــشروع والتوصــيات املقدم

.  لكـي تنظـر فيهـا اللجنـة اإلحـصائية          واملـساكن  املبادئ والتوصيات املتعلقة بتعدادات الـسكان     
ة معلومـات أساسـية وميكـن       وعمم منشور املشروع الذي متت مراجعته وحتديثـه باعتبـاره وثيقـ           

، http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/default.aspxاالطـــــالع عليـــــه يف 
 .http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2007.htmكما سيوضع يف املوقع الشبكي للجنة يف 

:  املنقحـــة عـــدة تغـــيريات هامـــة، مـــن قبيـــل مـــا يلـــي املبـــادئ والتوصـــياتوتتـــضمن  - ٩
ــاد،     )أ( ــة املعتـ ــل اإلقامـ ــنقح حملـ ــف مـ ــداد،    ) ب(تعريـ ــراء التعـ ــة إلجـ ــهج البديلـ ــشة للنـ ومناقـ
وإعـادة  ) هــ (وتأكيد أمهية البيانات الفوقية، و      ) د(وعرض لعمليات اجلدولة املوصى ا،       )ج(

ــسكنية وصــف تــص ) و(ترتيــب املواضــيع األساســية واســتكماهلا، و    . نيف مــنقح للوحــدات ال
 .وفيما يلي مناقشة موجزة لبعض هذه التغيريات

وبينما كرس املـشروع فرعـا للنـهج        . نقح تعريف حمل اإلقامة املعتاد ليشمل بعدا زمنيا        - ١٠
البديلة لتناول تعدادات الـسكان واملـساكن، فقـد أشـار إىل أن اخلـربة العمليـة مازالـت حمـدودة                 

لنــهج ألــا مل تكمــل بعــد الــدورة الكاملــة املطلوبــة إلعــداد إحــصاءات   بالنــسبة لــبعض هــذه ا
ولتيسري تبادل املعلومات عـن النـهج البديلـة للتعـداد، كلمـا تـوافرت، سـوف                 . املناطق الصغرية 

تقوم الشعبة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة بإدارة واستكمال موقع شـبكي يعـرض بالتفـصيل               
 علـى   )٦(ربات القطرية املكتسبة من استخدام هـذه النـهج املختلفـة          ملختلف النهج، مبا يشمل اخل    

 .٢٠١٠مدار جولة التعداد لعام 

ويدعو املشروع إىل نشر بيانات التعـداد مبختلـف األشـكال ومـستويات الـصقل حـىت                  - ١١
ــستعملني   ــف امل ــصل إىل خمتل ــراء       . ت ــبة إلج ــداد مناس ــات تع ــة مجــع بيان ــشروع أمهي ــد امل ويؤك

 عمليـة جدولـة     ٥١ولتحقيـق ذلـك، تقـدم الوثيقـة         . ل نطاق الصعيد الوطين   مقارنات على كام  
ــة باإلحــصاءات        ــة املعني ــسلطات الوطني ــع ال ــى مجي ــا وســوف يكــون عل  ــدادات /موصــى التع

 . ٢٠١٠إجراؤها على أدىن مستوى جغرايف مرة واحدة على األقل خالل جولة التعداد لعام 

لبيانـات الفوقيـة، ويؤكـد أمهيتـها وضـرورة          ويربز نص املشروع ضرورة مجـع وتقـدمي ا         - ١٢
ومجيـع عمليـات    . اعتبارها عناصر ال غىن عنها من شأا أن تيسر التفسري الدقيق لنتائج التعداد            

 .اجلدولة املوصى ا مصحوبة بطلب للبيانات الفوقية
__________ 

 .اخلرباء متاحة كوثائق معلومات أساسيةتقارير اجتماعات أفرقة  )٥( 
 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/alternative:  عليهـــــا فــــــــــــــــيميكـــــن االطـــــالع )٦( 

CensusDesigns.htm. 
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ض يعـر للمبـادئ والتوصـيات     وعالوة على التغيريات املذكورة آنفا، فإن التنقيح الثاين          - ١٣
ويف إطــار الربنــامج العــاملي لتعــداد . ملــسألة الترميــز اجلغــرايف بقــدر مــن التفــصيل غــري املــسبوق 

، ســـوف تقـــوم الـــشعبة اإلحـــصائية التابعـــة لألمـــم املتحـــدة ٢٠١٠الـــسكان واملـــساكن لعـــام 
وتؤكـد الوثيقـة دور ضـمان اجلـودة يف إدارة           . )٧(باستكمال الدليل احلايل املعـد يف هـذا الـشأن         

 .)٨(لتعداد، وهي مسألة يشرحها الدليل املستخدم يف هذا الشأن مبزيد من التفصيلعمليات ا

ويقتــرح املنــشور احلــاوي للمــشروع عــددا مــن التغــيريات يف مراتــب األمهيــة املــسندة    - ١٤
واملواضـيع التاليـة الـيت كانـت        . للمواضيع اليت ينبغي معاجلتـها يف تعـدادات الـسكان واملـساكن           

الوقـت املنفـق يف     : يف التنقيحات السابقة باتت توصـف اآلن بأـا إضـافية          توصف بأا أساسية    
العمل من أجل النشاط االقتصادي؛ ومساحة الطابق النافعـة؛ وتكـاليف اإلسـكان بالنـسبة ملـن                 

وتشمل املواضـيع   . يستأجر بيتا وملن يعيش يف بيت ميلكه؛ والسنة أو الفترة اليت شيد فيها املبىن             
؛ وســنة أو فتــرة االنتقــال إىل العنــوان احلــايل؛  )مــع حمــل املــيالد(لــد املولــد األساســية اجلديــدة ب

وتاريخ ميالد آخر طفل ولـد حيـا؛ والوفيـات يف األسـرة املعيـشية خـالل الـشهور االثـىن عـشر           
األخرية؛ وحالة اإلعاقة؛ واملصدر الرئيسي ملياه الشرب؛ ونوع املرحـاض؛ والـتخلص مـن ميـاه           

ملستخدم يف الطهي؛ وإمكانيات االسـتفادة مـن أجهـزة تكنولوجيـا            الصرف الصحي؛ والوقود ا   
 .املعلومات واالتصال

واسـتحدث تـصنيف جديـد لوحـدات اإلسـكان          . وعوجل موضوع اإلسكان باستفاضة    - ١٥
ــة ووحــدات اإلســكان األخــرى     كمــا يعــرض  . يظهــر الفــوارق القائمــة بــني املــساكن التقليدي

 . كمساكن مجاعيةبتفصيل أكرب وصفا للمؤسسات املستخدمة

 األنشطة املتوخاة يف املستقبل -رابعا  
للمبـادئ والتوصـيات املتعلقـة      عقب االنتهاء مـن اسـتعراض واسـتكمال التنقـيح األول             - ١٦

، سوف تقوم الشعبة اإلحـصائية التابعـة لألمـم املتحـدة بعـدد مـن                بتعدادات السكان واملساكن  
وميثـل تـوفري    . ٢٠١٠عـداد الـسكان واملـساكن لعـام         األنشطة يف إطار تنفيذ الربنـامج العـاملي لت        

املشورة السديدة تقنيا للبلدان واملناطق جزءا ال يتجزأ من هذا الربنامج، مستعينة مبواطن القـوة               
التعداد مع النظر يف السبل الكفيلة بتعزيز القـدرات اإلحـصائية الوطنيـة             /لدى مكاتب اإلحصاء  

. تــصل ــا مــن دراســات استقــصائية وطنيــة للعينــات  العامــة يف جمــال إجــراء التعــدادات ومــا ي  
وسوف يشجع الربنامج أيضا تقاسم اخلربات الوطنية وتبادهلا من خـالل تنظـيم بـرامج للتبـادل               

 .وحلقات عمل وخدمات استشارية على الصعد الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية
__________ 

ــة  )٧(  ــل أنظمـ ــات دليـ ــة املعلومـ ــم اجلغرافيـ ــة  ورسـ ــرائط الرقميـ ــدة   (اخلـ ــم املتحـ ــشورات األمـ ــع منـ ــم املبيـ  ، رقـ
A.00XVII.12.( 
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نـامج العـاملي لتعـداد الـسكان        ومن املعتزم القيام مبجموعة من األنشطة لدعم تنفيذ الرب         - ١٧
 :، منها ما يلي٢٠١٠واملساكن لعام 

تنظيم ودعـم حلقـات عمـل إقليميـة ودون إقليميـة بـشأن اـاالت احليويـة يف             )أ( 
 ومن هذه ااالت استخدام تكنولوجيا املعلومات يف عمليات التعداد؛ . إجراء التعداد وإجنازه

ســـا إىل حتديـــد حلـــول مـــشتركة  ســـوف ـــدف اخلـــدمات االستـــشارية أسا  )ب( 
ــات        ــذ عملي ــدان يف ختطــيط وتنفي ــا الكــثري مــن البل ــيت يواجهه ــة ال ــة والتنظيمي للمــشاكل التقني

 التعداد؛

مــساعدة للبلــدان علــى إجــراء عمليــات تعــداد ناجحــة بكفــاءة، ســوف تقــوم   )ج( 
لكـي تكمـل   الشعبة اإلحصائية باستكمال كتيبات التعداد احلالية وإصدار كتيبات إضافية منها        

 ؛املبادئ والتوصيات
إذ تدرك الشعبة اإلحصائية أن الكثري من املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون               )د( 

، فــسوف تواصــل بنــاء  ٢٠١٠الوطنيــة هــي مــن أصــحاب املــصلحة يف الربنــامج العــاملي لعــام    
وعــالوة علــى ذلــك، فــسوف تواصــل الــشعبة  . شــبكات االتــصاالت املطلوبــة لــدعم الربنــامج 

مل يف إعداد آلية لرصد قدرة البلـدان علـى تـوفري التمويـل الـالزم لعمليـات التعـداد وإتاحـة                      الع
 هذه املعلومات للجهات اليت ميكن أن تزودها بالتمويل الالزم؛

ســـــوف تواصـــــل الـــــشعبة توثيـــــق خـــــربات البلـــــدان املتـــــصلة بالربنـــــامج    )هـ( 
ــاملي ــام العـ ـــ   ٢٠١٠ لعـ ــستخدمها البل ــيت تـ ــواد الـ ــع املـ ــك جبمـ ــدة  ، وذلـ ــا يف قاعـ دان وإدخاهلـ
ــات ــو     .بيانـ ــشعبة، وهـ ــابع للـ ــدادات التـ ــع الـــشبكي للتعـ ــات يف املوقـ ــاح املعلومـ : وســـوف تتـ

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/default.aspx. 

 اقتراحات باإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اللجنة -خامسا  
 :مطلوب من اللجنة القيام مبا يلي - ١٨

استعراض وإقرار التنقـيح الثـاين للمبـادئ والتوصـيات املتعلقـة بتعـدادات               )أ( 
 ؛السكان واملساكن

تــوفري التوجيــه ملــواالة تنفيــذ الربنــامج العــاملي لتعــداد الــسكان واملــساكن    )ب( 
 .١٧ مع مراعاة ما جاء يف الفقرة ٢٠١٠ لعام
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