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  * املؤقتمن جدول األعمال) أ (٤البند 

      تعدادات السكان واملساكن :بنود للعلم
  تعدادات السكان واملساكن    

  
  تقرير األمني العام    

    

  موجز  
ــة اإلحــص       ــدم إىل اللجن ــر مق ــذا التقري ــني     ه ــا األربع ــه يف دورهت ــب قدمت ــا لطل ائية وفق

ــر( ــق بتنفيــذ        ). E/2009/24 انظ ــا يتعل ــشطة املنجــزة فيم ــن األن ــات ع ــر معلوم ــضمن التقري ويت
، مبـا يف ذلـك تنظـيم حلقـات عمـل      ٢٠١٠الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملـساكن لعـام        

تعلقــة بتعــدادات الــسكان   للمبــادئ والتوصــيات امل تدريبيــة؛ ونــشر النــسخة املنقحــة الثانيــة     
ــستخدم كقاعــدة معــارف خاصــة با   واملــساكن؛  ــشاء موقــع شــبكي لي لتعــدادات؛ وإعــداد  وإن

.  ملـساعدة البلـدان علـى نـشر البيانـات املتعلقـة بالتعـدادات              - CensusInfo - جمموعة برجميات 
. ٢٠١٠كمــا يتــضمن التقريــر معلومــات عــن األنــشطة املقبلــة املتعلقــة بالربنــامج العــاملي لعــام  

  .التقريرذا اللجنة أن حتيط علما هبُيطلب إىل و
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  مقدمة  - أوال  
مــن شــعبة ) E/2007/24انظــر (طلبــت اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا الثامنــة والــثالثني     - ١

اإلحــصاءات يف األمـــم املتحــدة وغريهـــا مـــن الوكــاالت الدوليـــة األخــرى زيـــادة مـــساعدهتا     
ــة ــة  التقني ــامج     للمكاتــب اإلحــصائية الوطني ــذ الربن ــى تنفي ــة عل ــدرة الوطني ــز الق  مــن أجــل تعزي
ــاملي ــام    الع ــساكن لع ــسكان وامل ــدادات ال ــن    . ٢٠١٠لتع ــة م ــت اللجن ــك، طلب وإضــافة إىل ذل
 املبــادئ والتوصــيات املتعلقــة بتعــدادات الــسكان  البــدء يف تنفيــذ النــسخة املنقحــة مــن  البلــدان

  .واملساكن
  

ـــ   -ثانيا     علـــــى ٢٠١٠ساكن لعـــــام تنفيـــــذ جولـــــة تعـــــدادت الـــــسكان واملــ
  الوطين الصعيد

، سيبلغ عـدد البلـدان أو املنـاطق الـيت أجـرت تعـدادا للـسكان                 ٢٠٠٩حبلول هناية عام      - ٢
 يف  ٢١حنـو   وهـو مـا ميثـل        بلـدا أو منطقـة،       ٧٨زهـاء   ،  ٢٠١٠واملساكن، يف إطار جولـة عـام        

 بلـدا،   ١٤ تعـدادا     فقط، بلغ عدد البلدان الـيت أجـرت        ٢٠٠٩في عام   ف. املائة من سكان العامل   
 بيـساو وفـانواتو وفييـت نـام وقريغيزسـتان           -مبا يف ذلـك أذربيجـان وبـيالروس وتـشاد وغينيـا             

 بلـدا يف عـام      ٦٣ومن املقرر إجـراء تعـداد يف        . وكازاخستان وكاليدونيا اجلديدة وكينيا ومايل    
موعـدا   بلـدان أو منـاطق يف العـامل مل حتـدد بعـد               ٩وهناك  . ٢٠١١ بلدا يف عام     ٥٤  و ٢٠١٠

ــام     ــة ع ــار جول ــداد يف إط ــي٢٠١٠إلجــراء تع ــا    : ، وه ــصومال وغيني ــو وال أوزبكــستان وتوغ
  .االستوائية وكوت ديفوار ولبنان ومدغشقر وميامنار والصحراء الغربية

  
  ٢٠١٠عدادت السكان واملساكن لعام تنفيذ جولة ت    

  
  

أُجـــــــــــري التعـــــــــــداد 
  ٢٠٠٩ بنهاية

ُحـــــــــــدد موعـــــــــــد 
  التعداد إلجراء

موعـــــــد مل حيـــــــدد بعـــــــد 
  التعداد إلجراء

  ٩  ١٤٦  ٧٨  عدد البلدان
   يف املائة٢   يف املائة٧٧   يف املائة٢١  النسبة املئوية من سكان العامل

    
 برصــد املعلومــات ، عــن كثــب،وخــالل خمتلــف مراحــل جولــة التعــداد، تقــوم الــشعبة   - ٣

ؤهـا، مـع اسـتكمال هـذه        إجرااإلضافة إىل تلك املزمـع      املتعلقة بالتعدادات اليت جرت بالفعل، ب     
، تــاريخ ٢٠٠٥ومنــذ عــام . تعــداداهتاتؤجــل  وحتديــد البلــدان الــيت ،املعلومــات بــصفة منتظمــة

بلـدان بإعـادة حتديـد موعـد        بضعة  ، قامت   ٢٠١٠لعام  السكان واملساكن   انطالق جولة تعداد    
خ أكثـر   ويف بعـض احلـاالت، تغـري التـاري        . هإجراء التعداد مرة واحدة على األقل، وذلك بتأجيل       
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، فإن قيود امليزانية أو ضعف القدرات اإلداريـة أو          ٢٠٠٠وكما لوحظ يف جولة عام      . من مرة 
  . انعدام االستقرار السياسي هي من بني العوامل املؤدية إىل التأجيل

  
  ٢٠١٠الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام أنشطة   -ثالثا   

مـساعدة البلـدان علـى إجـراء تعـداد خـالل جولـة تعـداد         متاشيا مـع الواليـة املتمثلـة يف       - ٤
 بأنـشطة متنوعـة هتـدف إىل    ٢٠٠٩، اضطلعت الـشعبة يف عـام   ٢٠١٠لعام السكان واملساكن   

.  علـى الـصعيد الـوطين      ٢٠١٠لعـام   لتعـدادات الـسكان واملـساكن       تعزيز تنفيذ الربنامج العاملي     
إصــدار مشلــت هيــة للتعــدادات، فقــد واصــلت الــشعبة، علــى مــدار الــسنة، إعــداد مبــادئ توجي 

 ملـساعدة البلـدان علـى      - CensusInfo - جمموعة برجميـات     اثكتيبات وتقارير تقنية؛ واستحد   
تـدريب علـى هـذه الربجميـات، وعلـى تقيـيم        للأنشطة  تنظيم  نشر البيانات املتعلقة بالتعدادات؛ و    

رسـالة  وبدأت إصـدار    لتعدادات مشل قاعدة معارف؛     اوارد  مل مركز   إدارةمواصلة  التعدادات؛ و 
 للوصـول   ٢٠١٠العـاملي لتعـدادات الـسكان واملـساكن لعـام           إخبارية شبكية خاصـة بالربنـامج       

  .  إىل مجهور أوسع
وإضافة إىل عمل الشعبة مع اللجان اإلقليميـة لألمـم املتحـدة، واصـلت العمـل بـشكل                    - ٥

ق األمـم املتحـدة    وصـندو ،وثيق يف هـذا اجملـال مـع وكـاالت دوليـة أخـرى مثـل البنـك الـدويل                  
  ).اليونيسيف( ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ،للسكان

  
  املبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بالتعدادات  -ألف   

املبــادئ والتوصــيات املتعلقــة بتعــدادات الــسكان  مــن النــسخة املنقحــة الثانيــة  ُنــشرت   - ٦
للـشعبة   املوقـع الـشبكي       مطبوع، وتوجد منها أيضا نسخة إلكترونيـة علـى         واملساكن يف شكل  

ا إىل مجيـــع اللغـــات الرمسيـــة وجتـــري ترمجتـــها حاليـــ. ٢٠١٠لعـــام لربنـــامج العـــاملي املتعلـــق با
  .املتحدة لألمم
ــشر يف عــام    - ٧ ــل اهلياكــل األساســية  ٢٠٠٩وُن ــة   دلي ــة املكاني ــات اجلغرافي الداعمــة للبيان

التكنولوجيـــة يف جمـــال التطـــورات آخـــر ويأخـــذ هـــذا الـــدليل يف االعتبـــار . ألنـــشطة التعـــداد
ــات     ــصل بتكنولوجي ــا يت ــة فيم ــة  املعلومــات اجلغرافي ــة املكاني ــات اجلغرافي ــة  البيان ــُنهج املتعلق وال

ألغــراض إحــصائية، مبــا يف ذلــك تعــدادات الــسكان      بتطبيقــات البيانــات اجلغرافيــة املكانيــة    
نيــة بــشأن ويــوفر ملخطّطــي التعــدادات واملــوظفني ذوي الــصلة مبــادئ توجيهيــة تق . واملــساكن

ــات احلدي   ــضل املمارســــ ــاليب واألدوات وأفــــ ــع    األســــ ــات وضــــ ــا يف عمليــــ ــة لتطبيقهــــ ثــــ
  .التعدادات خرائط
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الكـم اهلائـل مـن املعلومـات الـيت قُـدمت وُجمعـت خـالل                اسـتنادا إىل     قامت الشعبة، و  - ٨
 التقريـر   بإعـداد ،  ٢٠٠٨ ُنظمت عـام     ،بشأن جتهيز بيانات التعدادات    سلسلة من حلقات عمل   

بيانات التعدادات، لتستخدمه البلدان يف إجراء تعـداداهتا للـسكان          التقاط  ملتعلق مبنهجية   التقين ا 
كيفيــة توضــيح البيانــات واللتقــاط ويقــدم التقريــر خمتلــف اخليــارات التقنيــة املتاحــة . واملــساكن

ربنـامج  للـشعبة اخلـاص بال  والتقريـر متـاح علـى املوقـع الـشبكي           . تطبيق كـل طريقـة علـى حـدة        
  . ، وهو متاح أيضا يف شكل مطبوع٢٠١٠عام العاملي ل

استقــصاءات مــا بعــد   : ، أصــدرت الــشعبة دليــل تقيــيم التعــدادات    ٢٠٠٩ويف عــام   - ٩
ويقـدم هـذا الــدليل، الـذي اسـُتخدم كـدليل مرجعــي يف حلقـات العمـل الـيت نظمتــها         . التعـداد 

ادات، مـع التركيـز   الشعبة يف جمال تقييم التعدادات، نظرة عامة عن خمتلـف طرائـق تقيـيم التعـد          
املبـادئ التـشغيلية األساسـية      ويعـرض   . منهجيـة االستقـصاء مـا بعـد التعـداد         بصفة خاصـة علـى      

وينـاقش  . هالقـضايا الـيت ينبغـي أخـذها يف احلـسبان عنـد تنفيـذ       الستقصاء ما بعد التعداد ويـربز    
ــذ    ــضا التحــديات املرتبطــة بتنفي ــداد،   أي ــا بعــد التع . اوكيــف ميكــن ختفيــف حــدهت  استقــصاء م

يف االستقــصاء وتتــضمن الوثيقــة أيــضا أمثلــة مفــصلة مــن بلــدان خمتــارة عــن كيفيــة إجــراء هــذا 
  .جوالت التعداد اليت جرت مؤخرا

  
  املساعدة التقنية  -بـاء   

لنـهوض بالنظـام    من أجل ا   عينةتقوم الشعبة، عند الطلب، بتقدمي الدعم التقين لبلدان م          - ١٠
ملثــال، فــإن مــدير الــشعبة يتــرأس اجمللــس االستــشاري وعلــى ســبيل ا. اإلحــصائي العــاملي ككــل

وهذا اجمللس االستـشاري مكلـف بتـوفري اخلـربة التقنيـة خلـرباء              . التقين الدويل للتعداد يف العراق    
 ملساعدة حكومة العراق يف سعيها إلجراء تعـداد للـسكان واملـساكن             روفنيوطنيني ودوليني مع  
  . وفقا للمعايري الدولية

  
  لنشر البيانات املتعلقة بالتعداد) CensusInfo( معلومات التعداد برجميات  -جيم   

 وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، بوضــع  اليونيــسيفقامــت الــشعبة، بالتعــاون مــع    - ١١
ملساعدة البلدان يف نـشر نتـائج التعـداد علـى أقـراص              ‐ CensusInfo -جمموعة برجميات جمانية    

رمسيــا عــن بــدء    اللجنــة اإلحــصائية   تعلنــ أو. وعلــى الــشبكة  (CD-Rom)حاســوبية مدجمــة  
ولتيــسري . ٢٠٠٩فربايــر / األربعــني الــيت ُعقــدت يف شــباطهتــاربجميــات يف دورهــذه الاســتخدام 
ــتخدام ــة علـــى الـــصعيدين اإلقليمـــي والـــوطين    هااسـ ، نظمـــت الـــشعبة حلقـــات عمـــل تدريبيـ
خدام تمــن إتقــان اســ  ملــديري البيانــات الفرصــة الكتــساب خــربات عمليــة متكنــهم        أتاحــت

  .الربجميات هذه
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جـورج  :  كل مـن   ربجميات يف هذه ال وُنظّمت ثالث حلقات عمل إقليمية بشأن تطبيق          - ١٢
، لبلدان منطقـة البحـر الكـارييب؛ مـابوتو،          ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ إىل   ١٢تاون، من   

نكليزيـة؛ بامـاكو،    إل، للبلدان األفريقيـة الناطقـة با      ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ إىل   ١٠من  
، للبلـدان األفريقيـة الناطقـة     ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣نـوفمرب إىل    / تشرين الثاين  ٣٠من  

  .بالفرنسية
.  هـذا  CensusInfoتنفيذ برجميـات    على  وأجرت الشعبة أيضا تدريبني داخليني وطنيني         - ١٣

 ٢٠٠٩أكتـوبر  /ول تـشرين األ ٣٠ إىل ٢٦مونروفيا من : وجرى هذان التدريبان الداخليان يف  
 ٢٠ إىل ١٦مـابوتو، مـن   واجلغرافيـة؛  ملوظفي معهـد ليربيـا لإلحـصاءات وخـدمات املعلومـات        

  .، ملوظفي املكتب الوطين لإلحصاءات يف موزامبيق٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
  

  حلقات العمل التدريبية بشأن تقييم التعدادات  -دال   
 اللجـــان اإلقليميـــة واملنظمـــات دون ع، قامـــت الـــشعبة، بالتعـــاون مـــ٢٠٠٩يف عـــام   - ١٤

اإلقليمية ذات الصلة، بتنظيم ثـالث حلقـات عمـل بـشأن تقيـيم التعـدادات، مـع التركيـز علـى                      
 ٧ إىل ٣أسونـــسيون، مـــن   : وُعقـــدت هـــذه احللقـــات يف  . استقـــصاءات مـــا بعـــد التعـــداد   

بتمرب سـ / أيلـول ١٨ إىل ١٤أديـس أبابـا، مـن      و، لبلدان أمريكا الالتينيـة؛      ٢٠٠٩أغسطس  /آب
 كـــانون ١١ إىل ٧تــونس العاصــمة، مــن    ونكليزيــة؛  إل، للبلــدان األفريقيــة الناطقــة با   ٢٠٠٩
  .، للبلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية٢٠٠٩ديسمرب /األول
  . حلقات التدريبهبدف رصد تنفيذ توصياتبأنشطة متابعة وتقوم الشعبة   - ١٥
  

  ٢٠١٠ السكان واملساكن لعام داداتاملوقع الشبكي للربنامج العاملي لتع  -هاء   
املوقــع الــشبكي للربنــامج العــاملي لتعــدادات الــسكان واملــساكن لعــام     تتعهــد الــشعبة   - ١٦

٢٠١٠:http://unstats.un.org/unsd/census2010.htm  .    ــات ــع آخــر املعلوم ــذا املوق ــدم ه ويق
 يف خمتلــف البلــدان، عمليــات التعــداد اجلاريــة:  األنــشطة املتــصلة بالتعــداد يف العــاملعــناملتاحــة 

واالجتماعــات وحلقــات العمــل الــيت تنظمهــا الــشعبة وغريهــا مــن مؤســسات منظومــة األمــم     
 ُتـستكمل   ،ويتيح املوقع أيضا إمكانيـة االطـالع علـى معلومـات          .  دعما ألنشطة التعداد   املتحدة

ــة  ــصفة منتظمـ ــة    ،بـ ــدادات جولـ ــة لتعـ ــة واملتوقعـ ــواريخ الفعليـ ــن التـ ــد؛  ٢٠١٠ عـ ــل بلـ  يف كـ
 ويتـضمن وصـالت حتيـل إىل املواقـع الـشبكية            ،بيانات املستخدمة يف التعـدادات الوطنيـة      واالست

  . للمكاتب اإلحصائية الوطنية واملنظمات الدولية ذات الصلة
اهلامــة للموقــع هــو قاعــدة املعــارف اخلاصــة بالتعــداد، وهــي مبثابــة   إحــدى الــسمات و  - ١٧

ــداد و  ــة التع ــائق مــستودع ملنهجي ــضل  الوث ــصلة بأف ــداد  املت ــة يف إجــراء التع . املمارســات القطري
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، عـــن أنـــشطة تتعلـــق بـــإجراء   وثيقـــة٣٧٠حـــىت اآلن أكثـــر مـــن املعـــارف وتتـــضمن قاعـــدة 
التعدادات، صدرت عن بلدان أو خرباء، وكانت قد أعـدت حللقـات دراسـية أو السـتخدامها                 

  .على الصعيد الوطين
 إىل املوقـع الـشبكي      “قطـري التنفيـذ ال  ”بعنوان  ت مسة جديدة    ، أضيف ٢٠٠٩ويف عام     - ١٨

إمكانيـة االطـالع علـى وثـائق ذات صـلة بتنفيـذ التعـدادات علـى                 الـسمة    هتيح هـذ  تو. للربنامج
ــصعيد الــوطين، و  ــل ُتال ــائق الكّم ــيت أُعــدت مب وث ــة ال ــدان، وهــي   نهجي أوىف مــن قبــل بعــض البل

  .منشورة يف موقع قاعدة املعارف اخلاصة بالتعداد
الـشعبة، بـصفة منتظمـة، باسـتكمال أخبـار التعـداد علـى              ، قامـت    ٢٠٠٩وخالل عام     - ١٩

للربنـامج العـاملي لتعـداد الـسكان واملـساكن          الدوريـة   خباريـة   اإلنشرة  الاملوقع الشبكي وإصدار    
، لتقــدمي معلومــات مــوجزة عــن آخــر املــستجدات واملناســبات وأنــشطة التعــداد     ٢٠١٠لعــام 

  . املتصلة باجلولة احلالية
  

جولـة   البلـدان يف     عتمـدها علومـات املتعلقـة مبنهجيـة التعـداد الـيت ت          مجع وحتليل امل    -واو   
  ٢٠١٠تعدادات 

قامـت الـشعبة، بالتعـاون مـع اللجـان اإلقليميـة لألمـم املتحـدة، بـإطالق مبـادرة جلمـع              - ٢٠
ــة    ــات املتعلق ــل املعلوم ــستخدمها   وحتلي ــيت ت ــاليب ال ــداداهتا ويف   باألس ــيط لتع ــدان يف التخط البل

 يف  الوطنيـة  البلـدان لطلـب معلومـات متعلقـة مبمارسـاهت         ختلـف ا  رسـل اسـتبيان مل    أُُفقد  . إجرائها
 ، والعــد، ورســم اخلــرائط،مجــع البيانــاتتوقيــت أســلوب : تتــصل بنقــاط عامــةالتعــداد، جمــال 

وطُلـب أيـضا تقـدمي      .  وجمـاالت اخلـربة    ، والتحديات ، ونشر البيانات  ، والتقييم ،وجتهيز البيانات 
واهلـدف مـن هـذا التحليـل هـو حتـسني فهـم طريقـة                . خصـصة للتعـداد   معلومات عن امليزانيـة امل    

وهـذه  .  أو غري ذلك من طرائق جتميع البيانـات        ٢٠١٠ختطيط وإجراء البلدان لتعدادات جولة      
  .لمساعدة يف تنفيذ اجلولةاحتياجات البلدان لاملعلومات مفيدة يف تقييم 

 ١١٠ حنـو    ٢٠٠٩اعـه بنهايـة عـام       وبلغ عدد البلدان اليت قامت مبـلء االسـتبيان وإرج           - ٢١
وجيري حاليا إدخال املعلومات يف قاعدة بيانـات، وسـيتم حتليلـها ونـشرها علـى نطـاق                   . بلدان

  . ٢٠١٠واسع خالل عام 
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  األنشطة املقبلة  -رابعاً   
، ٢٠١١ أو ٢٠١٠ن أغلبيــة البلــدان ســتجري تعــدادها إمــا يف عــام يف ضــوء حقيقــة أ  - ٢٢

 تركيزه لينصب على األنشطة الرامية إىل دعم نشر بيانـات التعـداد             فإن برنامج الشعبة سيحول   
  :، كما يليخالل السنوات املقبلة وحتليلها

  
  يج لربجميات معلومات التعدادالترو    

ــام   - ٢٣ ــات      ٢٠١٠يف ع ــات معلوم ــشأن برجمي ــة ب ــات عمــل تدريبي ــشعبة حلق ، ســتنظم ال
  . ٢٠٠٩ مل تكن مشمولة يف عام يف بعض املناطق والبلدان اليت) CensusInfo(التعداد 

  
  اجتماع فريق خرباء بشأن املمارسات املعاصرة يف نشر بيانات التعداد    

 ملناقـشة املمارسـات الوطنيـة يف        ٢٠١٠عقد اجتمـاع لفريـق خـرباء يف عـام           املزمع  من    - ٢٤
. جيـا واستخدام التكنولو يف هذا الشأن    جمال نشر بيانات التعداد، مبا يف ذلك وضع استراتيجية          

  .للمشاركة يف هذا االجتماعالنمو وسيدعى خرباء من بلدان نامية وأخرى متقدمة 
  

  حلقات عمل وحلقات دراسية بشأن حتليل البيانات ونشرها    
اسـتراتيجيات  ضمان تـوفر    وعيا بالتحديات اليت تواجهها العديد من البلدان النامية يف            - ٢٥

 غريهــا مــن أصــحاب املــصلحة عبة، بالتعــاون مــنــات ونــشرها، ســتقوم الــشعافعالــة لتحليــل البي
ذوي الــصلة، بتنظــيم حلقــات عمــل أو حلقــات دراســية إقليميــة ووطنيــة لــدعم بنــاء قــدرات     

  . البلدان يف جمال حتليل بيانات التعداد ونشرها
  

  املبادئ التوجيهية التقنية    
ــاقش        - ٢٦ ــيت ســُتجمع وتن ــواد ال ــتناد إىل امل ــشعبة، اس ــاع فيف ســتقوم ال ــق اخلــرباء  اجتم ري

املذكور أعاله، وغريه من احللقات الدراسية اإلقليميـة والوطنيـة، بإعـداد تقريـر تقـين عـن نـشر          
  . بيانات التعداد وحتليلها

  
  املساعدة التقنية واجلوالت الدراسية    

ــام ببعثــات للمــساعدة التقنيــة لتــوفري الــدعم املالئــم لكــل بلــد علــى حــدة،        - ٢٧ ســيتم القي
ــدا وال . اتمــن نزاعــهــي يف طــور خروجهــا  ن الــيت تعــيش أوضــاعا صــعبة أو الــيت   ســيما للبل

كمـا سـيجري    . وسيكون اهلدف من هذه البعثات تعزيز قـدرة البلـدان علـى إجـراء التعـدادات               
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بلــدان اجلنــوب وتبــادل اخلــربات ترتيــب جــوالت دراســية لتــشجيع وتعزيــز التعــاون فيمــا بــني  
  .البلدان بني

  
  الرصـد    

 ستواصل الشعبة نـشر معلومـات عـن التقـدم الـذي حتـرزه البلـدان يف                  ،٢٠١٠يف عام     - ٢٨
. يف خمتلف البلـدان   لعمليات التعداد   إجراء تعدادات السكان واملساكن، وحتديد الوضع الراهن        

، إدارة قاعـدة بيانــات  ٢٠١٠وستواصـل الـشعبة أيــضا، يف إطـار رصــد جولـة التعـدادات لعــام      
ا كمـا يـرد بيـان ذلـك يف النـسخة الثانيـة مـن املبـادئ                  ملواضـيع موصـى هبـ     التغطية  تتضمن حالة   

  .ساكنوالتوصيات املتعلقة بتعدادات السكان وامل
اضـطلعت  تـدعم األنـشطة الـيت       أن  وقد ترغب اللجنة يف أن حتيط علما هبذا التقريـر، و            - ٢٩

ــسكا      ــدادات ال ــاملي لتع ــامج الع ــذ الربن ــز تنفي ــشعبة لتعزي ــا ال ــام  هب ــساكن لع ــى ٢٠١٠ن وامل  عل
  .الوطين عيدالص
  


