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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩-٢٦
 * املؤقتمن جدول األعمال) ب (٤البند 

   تعدادات السكان واملساكن :بنود للعلم
 تعدادات السكان واملساكن  

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
ــة اإلحــصائي     ــة   هــذا التقريــر مقــدم إىل اللجن ة وفقــا ملــا طلبتــه يف دورهتــا الثامن
ويعرض التقرير األنشطة املنجزة بشأن تنفيـذ الربنـامج العـاملي لتعـدادات الـسكان               . )أ(والثالثني

 بشكل عام، مبا يف ذلـك سـري جلـسات فريـق اخلـرباء وحلقـات العمـل                   ٢٠١٠واملساكن لعام   
ة بتعـدادات الـسكان واإلسـكان،       للمبادئ والتوصيات املتعلقـ   التدريبية، ووضع الصيغة النهائية     

 .وإنــشاء موقــع علــى اإلنترنــت ليكــون مبثابــة قاعــدة معــارف خاصــة بالتعــداد          ؛٢التنقــيح 
ويرجـى مـن اللجنـة     .٢٠١٠ املتعلقة بالربنامج العاملي لعام املقبلةيتضمن التقرير األنشطة   كما

 .أن حتيط علما بالتقرير
_________ 

الفـصل  ،  )E/2007/24( ٤، امللحق رقم    ٢٠٠٧االقتصادي واالجتماعي،   لس  الوثائق الرمسية للمج  انظر   )أ( 
 . ألف-األول 
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 مقدمة - أوال 
 شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم )١(حثــت اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا الثامنــة والــثالثني  - ١

ــة للمكاتــب اإلحــصائية      ــادة مــساعدهتا التقني ــة علــى زي املتحــدة وغريهــا مــن الوكــاالت الدولي
 طنية من أجل تعزيز القدرة الوطنية على تنفيذ الربنامج العاملي لتعدادات الـسكان واملـساكن         الو

املبـادئ    النسخة املنقحـة مـن      طلبت اللجنة اإلسراع يف إصدار     ،وإضافة إىل ذلك   .٢٠١٠لعام  
 .كناسوالتوصيات املتعلقة بتعدادات السكان وامل

 
 ٢٠١٠سكان واملساكن لعام أنشطة الربنامج العاملي لتعدادات ال -ثانيا  

للمبـــادئ والتوصـــيات املتعلقـــة قـــة اللجنـــة اإلحـــصائية علـــى التنقـــيح الثـــاين فاوإثـــر م - ٢
ــذ قــدما  املــضي ة اســتهدفتنــشطأ، اضــطلعت الــشعبة ببتعــدادات الــسكان واملــساكن  يف تنفي

ــامج ــام  الربن ــاملي لع ــد ثالثــ     ٢٠١٠ الع ــة؛ وعق ــيح يف صــيغته النهائي ــا يف ذلــك وضــع التنق ة ، مب
 اخلرباء ومخس حلقـات عمـل تدريبيـة؛ وإنـشاء موقـع علـى شـبكة اإلنترنـت                   ةفرقألاجتماعات  

 . خاصة بالتعدادارفليكون مبثابة قاعدة مع
 

 التنقيح الثاين للمبادئ والتوصيات املتعلقة بتعدادات السكان واملساكن -ألف  
 الثامنـة   دورهتـا  يف   اتللمبـادئ والتوصـي   قت اللجنة اإلحـصائية علـى التنقـيح الثـاين           فاو - ٣

 تدم الوثيقـة يف صـيغتها النهائيـة وقُـ    قد ُوضـعت و. ٢٠٠٧فرباير /والثالثني، املعقودة يف شباط   
: نترنــــتموقــــع الــــشعبة علــــى اإل متاحــــة علــــى إللكترونيــــةوالنــــسخة ا .للنــــشر والترمجــــة

http://unstat.un.org/unsd/demographic/sources/census/census3.htm. 
 

  اخلرباءةفرقأاعات اجتم - باء 
 اخلرباء استجابة لطلبـات تقـدمت هبـا البلـدان           ةفرقالثالثة التالية أل  االجتماعات  ُعقدت   - ٤

 :هذه التعداداتإجراء  و٢٠١٠تخطيط تعداداهتا جلولة ب  اإلرشاد فيما يتعلقللحصول على
 إىل  مـايو / أيـار  ٢٩ يف نيويورك يف الفترة مـن         األول قد اجتماع فريق اخلرباء   ُع )أ( 

 يف رســـم  املتبعـــةعاصـــرةاملمارســـات املب لـــقعيت االجتمـــاع كـــانو. ٢٠٠٧يونيـــه / حزيــران ١
ــة     ــداد واســتخدام نظــم املعلومــات اجلغرافي ــق اإلطــار    .اخلــرائط اخلاصــة بالتع واســتعرض الفري

ــنُ  ج املتعلقــة برســم اخلــرائط اخلاصــة بالتعــداد، والقــدرات الــيت توفرهــا    ُهاملفــاهيمي وخمتلــف ال

__________ 
، الفــصل )E/2007/24 (٤قــم ، امللحــق ر٢٠٠٧االقتــصادي واالجتمــاعي، الوثــائق الرمسيــة للمجلــس  انظــر   )١( 

 . ألف-األول 
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واستعرض مفاهيم الترميـز اجلغـرايف       ؛ تلك اخلرائط  ات اجلغرافية املكانية لدعم رسم    التكنولوجي
وقـّيم اسـتخدام الـنظم العامليـة لتحديـد املواقـع وغريهـا مـن                 وهنجه فيمـا يتعلـق جبمـع البيانـات؛        

  لغــرض تعــيني حــدود منــاطق التعــداد ومجــع البيانــات رقميــا؛كانيــةالتكنولوجيــات اجلغرافيــة امل
ــشواســتعرض  ــشر املعلومــات؛   ل قواعــد اءإن ــة ون ــيالت املكاني ــة، والتحل ــات اجلغرافي ــام  لبيان وق

 .بتحديــد ومناقــشة املــسائل التنظيميــة واملؤســسية املرتبطــة برســم خــرائط التعــدادات الــسكانية 
دليــل أنظمــة املعلومــات  وإضــافة إىل ذلــك، قــدم الفريــق اقتراحــات بــشأن تنقــيح واســتكمال    

 ؛)٢(قميةاجلغرافية ورسم اخلرائط الر
ــق  وُع )ب(  ــاع فريـ ــد اجتمـ ــاين قـ ــرباء الثـ ــن    يف اخلـ ــرة مـ ــورك يف الفتـ  إىل ٢٤ نيويـ

 الستعراض مشروع دليل بشأن قياس اهلجـرة الدوليـة يف التعـدادات          ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول ٢٨
بــشأن التطبيــق العملــي للمبــادئ التوجيهيــة توصــيات  الفريــق قــدمو .ئيةاالستقــصاالدراســات و

وجتـري مراعـاة هـذه التوصـيات يف وضـع الـصيغة              .قيـاس اهلجـرة الدوليـة     الدولية ذات الـصلة ب    
 ؛٢٠٠٨النهائية للدليل، الذي ُيتوقع إصداره خالل الربع الثاين من عام 

عقــود يف نيويــورك يف الفتــرة مــن  ، امل اخلــرباء الثالــث اجتمــاع فريــقنظمــتو )ج( 
 مـع مكتـب اإلحـصاءات       ات بالتعـاون  ، شـعبة اإلحـصاء    ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٩إىل   ٥

واسـتعرض الفريـق مـشروع دليـل عـن قيـاس الـسكان الناشـطني                 .نظمـة العمـل الدوليـة     مل التابع
وقـد روعيـت اقتراحـات وتوصـيات الفريـق يف وضـع الـصيغة النهائيـة                  .اقتصاديا يف التعـدادات   

 .٢٠٠٨للدليل، الذي ُيتوقع إصداره خالل الربع األول من عام 
 

 لتدريبيةحلقات العمل ا -جيم  
، بالتعــاون مــع اللجــان ٢٠٠٧عقــدت الــشعبة مخــس حلقــات عمــل تدريبيــة يف عــام    - ٥

حلقات العمل األربـع     املدن التالية    وُعقدت يف  .اإلقليمية واملنظمات دون اإلقليمية ذات الصلة     
 :ا املتصلة هبرائطاخلإدارة التعدادات السكانية ورسم ب املتعلقة

ــاكا، يف الفتــرة مــن    )أ(  ــشرين األول١٢إىل  ٨لوس ، للبلــدان ٢٠٠٧أكتــوبر / ت
 نكليزية؛األفريقية الناطقة باال

ــرة مــن   )ب(  ــاط، يف الفت ــاين ١٦ إىل ١٢الرب ــشرين الث ــوفمرب / ت ــدان ٢٠٠٧ن ، للبل
 األفريقية الناطقة بالفرنسية؛

__________ 
 )٢(  Studies in Methods, No. 79)  منشورات األمم املتحدة، رقم املبيعE.00. XVII.12(. 
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ــن   )ج(  ــرة مـــ ــانكوك، يف الفتـــ ــ١٩ إىل ١٥بـــ ــوبر /شرين األول تـــ ، ٢٠٠٧أكتـــ
 اآلسيوية؛ للبلدان

، ٢٠٠٧أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٦ إىل   ٢٢رت أوف سبني، يف الفترة من       بو )د( 
 .لبلدان منطقة البحر الكارييب

 اتوكانت الغاية من حلقات العمـل األربـع التـشديد علـى أمهيـة حـسن إدارة التعـداد                   - ٦
 لـنظم املعلومـات اجلغرافيـة وغريهـا مـن التكنولوجيـات             طورةاملتوتسليط الضوء على القدرات     

ــدادات    اجلغراف ــتخدامها يف التع ــيت ميكــن اس ــة ال ــة املكاني ــتو .ي ــل غطّ ــات العم ــشطة األ  حلق ن
تعــيني حــدود منــاطق التعــداد ومجــع البيانــات وحتليــل معلومــات  ن قبيــل  مــاتتعــدادبال املتــصلة

 .التعداد ونشرها
 املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة إلجـراء          الـيت غطتـها احللقـات      خـرى األواضـيع   تضمنت امل و - ٧

 ودور  ؛تعـداد يف جغرافّيـة ال   ة  التكنولوجيـات احلديثـ   واسـتخدام   نوعيـة   ال من أجل حتسني  التعداد  
 .الكوارثالتعدادات يف إدارة 

 كــانون ٦ إىل ٣ يف الفتــرة مــن  يف القــاهرة،وركّــزت حلقــة العمــل اخلامــسة املعقــودة - ٨
سـتخدام   لغـرب آسـيا، علـى اال       ة واالجتماعيـ  ة لبلـدان اللجنـة االقتـصادي      ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

وإضـافة إىل ذلـك،      . التقـديرات الـسكانية     إعـداد   لنتائج التعداد واإلحـصاءات احليويـة يف       تامتامل
ــة أو أعــادت      فإهنــا  ــسجيل املــدين واإلحــصاءات احليوي ــة للت ــايري الدولي عّرفــت املــشاركني باملع

 . لألساس الذي أرسته تعدادات السكان واملساكنا ضرورياالتأكيد عليها، بوصفها استمرار
 

 ٢٠١٠املوقع الشبكي للربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام  -دال  
ــعبة  - ٩ ــشأت شــــــــ ــى اإل  أنــــــــ ــايل علــــــــ ــع التــــــــ ــصاءات املوقــــــــ  نترنــــــــــت اإلحــــــــ

 :للربنـــــــــــامجيف  ة الـــــــــــيت تـــــــــــضطلع هبـــــــــــانـــــــــــشطاألجـــــــــــزءا مـــــــــــن  بوصـــــــــــفه
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/default.htm ، واهلــدف

 وتقامسها على الـصعيد     ملعلومات واملعارف املتصلة بالتعداد   اتبادل  تعزيز  الرئيسي من املوقع هو     
ويـوفر   .ي والـدويل  يف تنفيذ الربنامج على الصعد الـوطين واإلقليمـ        رز  ، ورصد التقدم احمل   الدويل

 عن األنشطة القطرية املتصلة بإجراء التعداد يف جولة تعداد الـسكان            مستكملةاملوقع معلومات   
، مبــا يف ذلــك تــواريخ التعــداد الــوطين واالســتبيانات الــيت اســُتخدمت يف خمتلــف    ٢٠١٠لعــام 

 املتعلقـة  ذلك، يوفر املوقع معلومات عن االجتماعات وحلقـات العمـل            إىل  وإضافة .التعدادات
 . املتحدةاألمم وغريها من مؤسسات منظومة الشعبةاليت نظمتها التعداد ب

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/default.htm
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ــع    وأ - ١٠ ــة للموق ــب اهلام ــوحــد اجلوان ــداد    ه ــارف اخلاصــة بالتع ــدة املع ــة  و، قاع هــي مبثاب
ــ ــستودعم ــداد ة ملنهجي ــو التع ــضل  وثائق ــصلة بأف ــةرســاتماامله املت ــداد  القطري .  يف إجــراء التع

للبلــدان   فــإن اهلــدف الرئيــسي مــن قاعــدة املعــارف هــو أن تكــون مركــز مــوارد         ،وبالتــايل
 مـن    أكثـر  حـىت اآلن  القاعـدة   وتتـضمن    .تعدادات السكان واملـساكن   الستخدامها أثناء قيامها ب   

نترنـت  لـى اإل   ع  وستـضيف الـشعبة قريبـا      .جراء التعـداد  بـإ  ذات الصلة    ةنشط عن األ  ة مقال ٢٠٠
 . التعداد وأنشطتهتوثيق عملياتب  املتعلقةة املبادئ التوجيهي عن تقينرونشم

ــشعبة عمــل إىل  وإضــافة - ١١ ــةمــع اللجــان  ال  مــع  بــشكل وثيــق ، واصــلت العمــل اإلقليمي
 البنـك   وفـر ،  فمـثال . مـم املتحـدة للـسكان     لبنـك الـدويل وصـندوق األ      امن قبيل   وكاالت دولية   

 ي، الـدعم املـايل لتنفيـذ الربنـامج العـامل          عمل مراكش لإلحصاء  تابعة خلطة   على سبيل امل   ،الدويل
 الـدعوة، مبـا يف    أنـشطة  املتحـدة للـسكان علـى        األممالتعاون مع صندوق    ركّز  تو. ٢٠١٠لعام  
 . الدعوةبشأن للمشاركة يف حلقات العمل استضافة ذوي اخلربةذلك 

 
 األنشطة املقبلة - ثالثا 

 :، تشمل ما يلي٢٠٠٨رتآة يف عام نشطة ذات الصلة بالتعداد مهناك شرحية من األ - ١٢
 

 أنشطة الرصد القطرية املتعلقة بالتعدادات  
جــزء مــن األنــشطة املتعلقــة بالربنــامج العــاملي لعــام  ك ،٢٠٠٨ الــشعبة يف عــام قومســت - ١٣

 .رصــد التقــدم الــذي حتــرزه البلــدان يف إجــراء تعــدادات الــسكان واملــساكن مبواصــلة ، ٢٠١٠
ويتمثل اهلدف الرئيسي من الربنامج يف ضمان أن جتري مجيع البلدان واملناطق تعـدادا للـسكان     

 املهمـة   فـإن وبالتـايل،   . ٢٠١٤ إىل   ٢٠٠٥واملساكن مرة واحدة على األقـل خـالل العقـد مـن             
جـراء التعـداد يف   إ لتحديـد حالـة      تنبيـه نظـام   التعـداد الوطنيـة هـي وضـع         أنـشطة   رصد  لرئيسية  ال

وسيـساعد حتديـد الـصعوبات الـيت قـد تواجههـا البلـدان يف تنفيـذها للربنـامج،              .بلـدان خمتلف ال 
  خـالل خمتلـف مراحـل التهيئـة لتحـضري          الـدعم املناسـب يف الوقـت املناسـب        تـوفري   على ضمان   

 على اجملتمع الدويل يف حماولة لتوليد الـدعم         النتائجوسوف تعرض   . السكان واملساكن وإجرائه  
 .واجتذاب املاحنني

 
  التقنيةةدلاملبادئ التوجيهية واأل  

بــادئ التوجيهيــة واملــواد التقنيــة املتــصلة بالتعــداد يف خمتلــف  امل  وضــعستواصــل الــشعبة - ١٤
 مهيــةاألواضــيع ذات املوسيــستمر العمــل يف إعــداد املــواد املرجعيــة والتدريبيــة بــشأن   . مراحلــه
 إىل التركيـز يف كـل عـام علـى املراحـل             وهتـدف االسـتراتيجية   .  بالنسبة للربنامج العـاملي    احلامسة
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أو وضــع  مبــادئ توجيهيــة /كمال واملتعاقبــة لعمليــة التعــداد، وبالتــايل متكــني الــشعبة مــن اســت  
 املــواد املــستخدمة يف  تنقــيحوســيجري. رشــيدةأفــضل املمارســات يف هــذا الــشأن بطريقــة   أو

جل اسـتخدامها مـن قبـل    نترنت من أكمواد تدريبية على اإل ستخدمها لتعديلحلقات العمل وت  
نشر علـى اإلنترنـت املـواد املتعلقـة     ، سُت٢٠٠٨ وابتداء من عام ،ويف هذا الصدد. مجهور أوسع 

 .بإدارة التعداد، ونظم املعلومات اخلاصة برسم اخلرائط وجغرافيتها
 

 حلقات العمل التدريبية  
 مجــع ذلكلتغطــي بــ علــى حلقــات العمــل التدريبيــة  ٢٠٠٨وســتركز الــشعبة يف عــام  - ١٥

 حلقــات العمــل ســتغطيكمــا  .البيانــات وحتريرهــاصول علــى البيانــات وضــمان اجلــودة واحلــ 
ــات واحلــ     ــة يف مجــع البيان ــزة اليدوي ــى اســتخدام األجه ــات صول عل ــاالبيان  بالوســائل وحتريره

 مــن قبيــل  مواضــيع خاصــة وحــدات مــنوإضــافة إىل ذلــك، ســتغطي حلقــات العمــل .البــصرية
 .حاالت اإلعاقة من خالل إجراء التعدادات التعدادات وقياس توليد

 
  والشروط املسبقة العتمادها وإمكانية نقلها البديلةتوثيق املنهجيات  

املألوفة متثل املنـهجيات األكثـر شـعبية بالنـسبة للكـثري مـن              /ما تزال التعدادات التقليدية    - ١٦
التعــداد أو التخطــيط لــه، جــراء ج جديــدة يف إُهــإال أن بعــض البلــدان بــصدد اعتمــاد ُن البلــدان،

  املعـاد  يف ذلك التعداد الدوار والتعداد االفتراضـي والتعـداد املـستند إىل الـسجالت والتعـداد                مبا
وســتقوم الــشعبة برصــد هــذه التطــورات واملنــهجيات اجلديــدة مــن أجــل صــياغتها      .هتــصميم

 املـسبقة   وسـيجري التركيـز علـى مناقـشة الـشروط          .ة اإلنترنت شبكعلى  ونشرها على موقعها    
 .تثمر بيانات موثوقة، وإمكانيات نقلها إىل بلدان أخرىكي بد منها لتلك املنهجيات  اليت ال

 
 نترنتكز املوارد على اإل مرتعهد  

أن األنــشطة املنــشورة علــى شــبكة  املعلومــات بــشاســتكمال ٢٠٠٨ســيجري يف عــام  - ١٧
ويؤمــل أن تــشارك  .ارفضاف وثــائق أخــرى إىل قاعــدة املعــ، وسُتــ متواصــل بــشكلنترنــتاإل

مـن أجـل     معلومـات    وفريلتـ  مـن خـالل اسـتخدام الوثـائق املتاحـة            شكل فعال البلدان األعضاء ب  
 .ة اإلنترنتشبكعلى وقع املإدراجها يف 

 
 املساعدة التقنية  

ــة تــ    - ١٨ ــة بغي ــساعدة التقني ــات امل ــدعم الــ وفريســتجري بعث ــدكــل  لالزم ال ــى بل  .حــدة عل
 .قدرة البلدان يف تنفيذ التعداداتوسيكون اهلدف منها تعزيز 
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  لنشر املعلومات املتعلقة بالتعداديات جمموعة برجموضع  
 بالتعـاون   ٢٠٠٨ يف عـام     “CensusInfo” يـات  جمموعـة الربجم   وضعسيبدأ العمل على     - ١٩

، ملــساعدة البلــدان يف نــشر نتــائج التعــداد علــى DevInfoمــع نظــام املعلومــات املتعلقــة بالتنميــة 
ضاف ، ستُـ DevInfo جاهنـ مواسـتنادا إىل   . وعلى أقراص حاسوبية مدجمة   ة اإلنترنت بكموقع ش 

 التبويبــات لن قبيــاصــة بنــشر نتــائج التعــداد، مــ قــدرات وظيفيــة فريــدة لتلبيــة االحتياجــات اخل 
 والتقــارير النموذجيــة لغــرض النــشر، ومرافــق نظــم املعلومــات اخلاصــة برســم خــرائط املتقاطعــة

 .التعدادات السكانية
وإذ تعترف الشعبة بأن املنظمات الدولية واإلقليميـة ودون اإلقليميـة والوطنيـة وغريهـا               - ٢٠

 تعزيـز ، فإهنـا ستـستمر يف      ٢٠١٠من الكيانات هي أصـحاب مـصاحل يف الربنـامج العـاملي لعـام               
 لرصـد قـدرة      آليـة  يف الوقت ذاته  قد أنشأت الشعبة    و.  لدعم الربنامج  ةشبكات االتصال الالزم  

ــة علــى البلــدان  تــصرف حتــت جتريهــا وستوضــع هــذه املعلومــات   التعــدادات الــيتمتويــل عملي
 .اجلهات املاحنة املرتقبة

 يف إجنـاز األهـداف املتعلقـة         أساسـيا  وكان الـدعم الـذي قدمـه البنـك الـدويل للربنـامج             - ٢١
 أمهيـة ضـمان أن      ينبغـي التـشديد إىل أقـصى حـد علـى          و .٢٠٠٧عـام   لباألنشطة املذكورة آنفا    

 إذا أخـذت    سـيما   لتعـدادات الـسكان، ال     ٢٠١٠واصل هذا الدعم خالل فترة انعقـاد جولـة          يت
 . املتعلقة بالربنامجواصلةت جمموعة األنشطة امليف االعتبار

 . يف أن حتيط علما هبذا التقرير اللجنةوقد ترغب - ٢٢
 


