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  اإلحصائية اللجنة
  الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠١١ فرباير/شباط ٢٥-٢٢
  *املؤقت األعمال جدول من )أ( ٤ البند
        واملساكن السكان تعدادات :للعلم بنود

  واملساكن السكان تعدادات    
  

  العام األمني تقرير    
  

  موجز  
 واألربعــني احلاديــة دورهتــا يف اإلحــصائية نــةاللج طلــب علــى بنــاء التقريــر هــذا أُِعـــد  

 لربنـامج  العقـد  منتصف ميثل ٢٠١٠ عام أن حيثو). ، الفصل األول، ألف   E/2010/24 انظر(
 معلومــات علــى حيتــوي التقريــر هــذا فــإن واملــساكن، الــسكان اتلتعــداد العــاملي ٢٠١٠ عــام
 ، العــاملي٢٠١٠ عــام برنــامج تنفيــذ خيــص فيمــا ٢٠٠٥ عــام منــذ جــرت الــيت األنــشطة عــن
 تدريبيـة؛  عمـل  حلقـات  وعقـد  ونـشرها؛  للتعـداد  الدوليـة  التوجيهيـة  املبـادئ  إعـداد  ذلك يف مبا

 التعــداد، عــن للمعــارف قاعــدة مبثابــة ليكــون شــبكي موقــع ووضــع تقنيــة؛ال ساعدةاملــ وتقــدمي
 بالربنــامج املتــصلة املــستقبلية األنــشطة  معلومــات عــنعلــى حيتــوي كمــا .املوقــع ذلــك وصــون

  .التقرير هبذا علما ألن حتيط مدعوة واللجنة .٢٠١٠ لعام عامليال
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 مقدمة  - أوال  
 الــشعبة إىل )E/2007/24انظــر ( والــثالثني الثامنــة دورهتــا يف اإلحــصائية اللجنــة طلبــت - ١

 إىل املقدمــة التقنيــة املــساعدة زيــادة الدوليــة الوكــاالت مــن وغريهــا املتحــدة بــاألمم اإلحــصائية
 العــاملي ٢٠١٠ عــام برنــامج تنفيــذ علــى الوطنيــة القــدرة لتعزيــز الوطنيــة حــصائيةاإل املكاتــب
 تنفيـذ  يف تـشرع  أن البلـدان  إىل اللجنـة  طلبت ذلك، إىل وإضافة .واملساكن السكان اتلتعداد
   .واملساكن السكان بتعدادات املتعلقة املنقحة والتوصيات املبادئ

  
 واملساكن السكان تعدادات من ٢٠١٠ عام جلولة الوطين التنفيذ  - ثانيا  

 إىل ٢٠٠٥ عـام  مـن  الفتـرة  واملساكن السكان تعدادات من ٢٠١٠ عام جولة تتناول  - ٢
 املعلومـات  ،بانتظـام  وتـستكمل  ،كثـب  عـن  الـشعبة  ترصد التعداد، دورة وطوال .٢٠١٤ عام
 لومـات للمع ووفقا .واملؤجلة املقررة التعدادات عن وكذلك قبل من جرت اليت التعدادات عن

 العــاملي ٢٠١٠ عــام لربنــامج العقــد منتــصف متثــل الــيت ،٢٠١٠ عــام هنايــة يف للــشعبة املتاحــة
 تلــك وأحــصت .بالفعــل تعــدادا منطقــة أو بلــدا ١٢١ أجــرى واملــساكن، الــسكان اتلتعــداد

 أجريـت  وحـده،  ٢٠١٠ عـام  ففـي  .العـامل  سـكان  مـن  املائـة  يف ٥٨ بنحـو  يقـدر  ما التعدادات
 آســيا، يف بلــدا ١٣ و أفريقيــا، يف بلــدان ٦ مــن تتــألف - منطقــة أو بلــدا ٤٣ يف تعــدادات

 يف نيوبلــد الكــارييب،  ومنطقــة البحــرالالتينيــة أمريكــا يف بلــدا ١٤ و أوروبــا، يف بلــدان ٤ و
   .أوقيانوسيا يف بلدان ٤ و الشمالية، أمريكا

ــ علــى واحــدة مــرة تعــداداهتا مواعيــد بلــدان عــدة عــدلت ،٢٠٠٥ عــام ومنــذ - ٣  .لاألق
 يف وطنيـا  تعـدادا  جرييسـ  أنـه    املاضـي  العـام  خالل منطقة أو بلدا ١٧ أعلن املثال، سبيل علىف

 واإلبــالغ املبدئيــة اجلدولــة واســتناداً إىل .٢٠١١ عــام إىل التعــداد مث أجــل ميعــاد ٢٠١٠ عــام
 يف التعـدادات  ذروة عـام  ٢٠١٠ عـام  يـصبح  أن املتوقـع  مـن  كان البلدان، أجرته الذي املبدئي
ــ  لتــصبح التعــدادات ذروة ســنة حتولــت للتــأجيالت، نتيجــة ولكــن، .٢٠١٠ التعــدادات ةجول
ــدا ٧٣ يف تعــداد إجــراء املقــرر مــن إذ ،٢٠١١ عــام ــل أســباب ومــن بــني  .منطقــة أو بل  تأجي

 .سياسـية  وأسـباب  املهـرة،  العـاملني  ونقـص  تقنيـة، ال سائلاملـ و امليزانية، قيود التعدادات مواعيد
ــدا ١٧ حــدد وقــد ــة وحبلــول .٢٠١٢ عــام يف تعــداد إلجــراء مواعيــد نطقــةم أو بل ــة هناي  جول

 عـن  علومـات وامل .العـامل  سـكان  من املائة يف ٩٨ حنو عد جرى قد سيكون بأنه ُيـقدر التعداد،
  . مبينة يف املرفق األول هلذا التقرير التعداداتمواعيد
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  واملساكن السكان تعدادات من ٢٠١٠ عام جولة تنفيذ    
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

 واملساكن السكان لتعدادات ٢٠١٠ لعام العاملي الربنامج أنشطة  - ثالثا  
 تعـداد  جولـة  خـالل  تعـداد  إجـراء  علـى  البلـدان  مـساعدة   اليت تقتـضي  واليةال مع متشيا  - ٤

 الــوطين التنفيــذ تعزيــز إىل هتــدف الــيت األنــشطة مــن متنوعــة جمموعــة الــشعبة نفــذت، ٢٠١٠
ــامج ــرةا وطــوال .٢٠١٠ العــاملي للربن ــالتقرير، املــشمولة لفت ــشعبة واصــلت ب ــادئ وضــع ال  مب
 املـسماة  الربجميـات  جمموعـة  ووضـعت  فنيـة،  وتقـارير  كتيبـات  فيهـا  مبـا  ،للتعـداد  دولية توجيهية
 ونظمـت  التعداد؛ بيانات نشر على البلدان ملساعدة ،)CensusInfo( التعداد معلومات برجميات
 وإدارة،  واملـساكن  الـسكان  لتعـدادات  الدوليـة  التوجيهيـة  املبـادئ  بـشأن  تدريبيـة  عمل حلقات
؛ التعـداد  وتقيـيم ،  ونـشرها  التعـداد  بيانـات  وحتليـل  البيانـات،  والتقاط،  اخلرائط ورسم،  التعداد

 لتعـداد  العـاملي  الربنـامج  نشرة من أعداد عدة ونشرت بالصيانة؛ التعداد موارد مركز وتعهدت
   .العاملية اإلنترنت شبكة على٢٠١٠ لعام واملساكن السكان

 مــع كثــب عــن العمــل الــشعبة واصــلت، ٢٠١٠ لعــام العــاملي العمــل لربنــامج وتنفيــذا - ٥
 اإلقليميـة  اللجـان  مـع  وثيقـا  تعاونـا  أيـضا  الـشعبة  وتتعـاون  .إيطاليا حكومة ومع الدويل، البنك

   .الدولية والوكاالت املتحدة لألممالتابعة 
  

أجري فيها تعدادمن املقرر إجراء تعداد فيهاال توجد معلومات عنها
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  للتعداد الدولية التوجيهية املبادئ  - ألف  
 .للتعـدادات  ٢٠١٠عـام    لـدورة  دوليـة  توصـيات  وضع يف حموري بدور الشعبة قامت  - ٦

يف املبــادئ والتوصــيات لتعــدادات  أساســا تتمثــل، تقنيــة توجيهيــة مبــادئ الــشعبة نــشرت وقــد
 علـى  تركـز  اليت الفنية والتقارير هلا املكملة والكتيبات )٢٠٠٧( ٢السكان واملساكن، التنقيح    

 وافقـت  الـذي  والتوصـيات،  للمبـادئ  الثـاين  التنقـيح  ويعـرض  .التعداد ختص حمددة موضوعات
ــه ــة دورهتــا يف اإلحــصائية اللجنــة علي ــة املبــادئ والــثالثني، الثامن  لتــستخدمها الدوليــة التوجيهي
 الفنيـة  والتقـارير  للكتيبـات  وصـف  أدناه ويرد .وتنفيذها سكاهنا تعداداتل تخطيطال يف البلدان
ــيت ــشعبة أصــدرهتا ال ــاح .اآلن حــىت ال ــسخة وتت ــة الن ــشور، كــل مــن اإللكتروني  جانــب إىل من

 الـشعبة  موقـع  علـى  املتحـدة،  لألمـم  األخرى اخلمس الرمسية اللغات إىل حاليا املتاحة الترمجات
  .http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/census3.htm :يف
 عامـة  حملـة  للبلـدان  .)٢٠١٠( ١ تنقـيح ال،  واملـساكن  الـسكان  تعـداد  حتريـر  دليل يقدم - ٧

 خمتلــف اســتخدام عــن ومعلومــات االستقــصائية الدراســةو  التعــدادبيانــات حتريــر منهجيــة عــن
 مبــساعدة والتحريــر اليــدوي التحريــر وعيــوب مزايــا أيــضا ويــستعرض .التعــداد حتريــر أســاليب
 يعملـون  وهـم  انـات البي ومعاجلة التعداد موضوع يف لمختصنيل مرجعا الدليل ويعد .احلاسوب
   .االستقصائية والدراسات التعدادات حترير وبرامج مواصفات لوضع كأفرقة

املبـادئ التوجيهيـة    : التعـداد  عقـب  االستقـصائية  الدراسـات ” املعنـون التقرير التقين   إن   - ٨
 استقــصائية دراســة وتنفيــذ إلعــداد التــشغيلية التوجيهيــة املبــادئ يعــرض )٢٠١٠ (“التــشغيلية

 املمارسـات  وأفـضل  واألسـاليب  التوجيهيـة  املبـادئ  التعـداد  ملنظمـات  يوفر وهو .ادالتعد عقب
 بيانـات  استخدام عند الثقة من مبستوى املستعملني لتزويد مهم أمر وهو للتعداد، تقييم إلجراء

ــداد، ــاء التعــ ــة ولبنــ ــور ثقــ ــصائي النظــــام يف اجلمهــ ــوطين اإلحــ ــو .الــ ــدد وهــ ــداف حيــ  أهــ
 يف الـيت تـسهم    الرئيـسية  العناصـر  يتناول كما ، ويفّصل فيها  تعدادال عقب االستقصائية الدراسة

 ميكــن وكيــف، بنجــاح هابتنفيــذ املرتبطــة التحــديات ويعــرض، وتنفيــذها وختطيطهــا تــصميمها
   .حدهتا ختفيف

 التعــداد نــشطةأل الداعمــة املكانيــة اجلغرافيــة  للبيانــاتاألساســية اهلياكــل  دليــلويقــدم - ٩
 واألدوات األسـاليب  بـشأن  التقنيـة  التوجيهية املبادئ فيه واملوظفني التعداد ملخططي )٢٠٠٩(

 التطـورات  راعيي ووه .التعداد خرائط رسم عمليات يف لتطبيقها املعاصرة املمارسات وأفضل
 املكانيـة  اجلغرافيـة  بالتكنولوجيـات  يتعلـق  فيما اجلغرافية املعلومات جمال يف احلديثة التكنولوجية

ــة يقــاتالتطب اســتخدام وبنــهج ــة اجلغرافي  تعــدادات ذلــك يف مبــا، اإلحــصائية لألغــراض املكاني
   .واملساكن السكان
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 يف هبـم  الـصلة  ذات واخلـصائص  اقتـصاديا  الناشـطني  الـسكان  قيـاس   دليـل  يقدم كتيب - ١٠
 مــسائل  لتقيــيم النــهج مــن متنوعــة جمموعــة التعــداد ملخططــي )٢٠٠٩ (الــسكان تعــدادات
 هــذا الــدليل   ويقــدم  .الــوطين التعــداد  يف املــستخدمة  ديةاالقتــصا اخلــصائص  مجــع  وأســاليب
 الـسكان  تعـدادات  يف االقتـصادية  اخلـصائص  لقيـاس  التوجيهيـة  املبـادئ  تنفيـذ  بـشأن  اقتراحات
   .٢ التنقيح، واملساكن السكان لتعدادات والتوصيات املبادئ يف الواردة
 اخليـارات  )٢٠٠٩ (“تعـداد ال بيانـات  التقـاط  منهجيـة ” املعنون التقين التقريرويعرض   - ١١

 أُعـد  وقـد  .أسـلوب  كـل  تطبيـق  ميكـن  كيـف  ويـشرح  البيانـات  اللتقـاط  املتاحة املختلفة التقنية
 بـشأن  عمـل  حلقـات  مـن  سلـسلة  خالل مجعتو قدمت اليت املعلومات إىل استنادا التقرير هذا
   .٢٠٠٨ عام يف عقدت، التعداد بيانات جتهيز

  
   التدريبية العمل حلقات  - باء  

 الـسكان  تعـدادات  وتنفيـذ  ختطـيط  علـى  القدرة بتعزيز اللتزامها تنفيذاعقدت الشعبة،    - ١٢
 عمـــل حلقـــة ٣٣ اإلقليميـــة، دون واملنظمـــات اإلقليميـــة اللجـــان مـــع وبالتعـــاون ،واملـــساكن

 التعــداد عمليــةل الرئيــسية املراحــل عــن وطنيــة، حلقــات ٨و  إقليميــة حلقــة ٢٥ منــها كــان
ــها ــرة يف وجوانب ــني الفت ــدريب جــرىو .٢٠١٠ و ٢٠٠٦ عــامي ب ــشارك ألــف حنــو ت ــن م  م

 املبـادئ  علـى  العمل حلقات وركزت .هذه العمل حلقات يف ومنطقة بلدا ١٤٠ على يربو ما
 والتقــاط اخلــرائط، ورســم التعــداد، وإدارة، واملــساكن الــسكان لتعــدادات الدوليــة التوجيهيــة
   .ونشرهاانات ، وتقييم البيالبيانات وحتليل ومعاجلتها، البيانات

  
  التعداد تقييم    

ــدت - ١٣ ــشعبة عقـ ــات ٥ الـ ــل حلقـ ــة عمـ ــن إقليميـ ــيم عـ ــداد تقيـ ــامي يف التعـ  ٢٠٠٩ عـ
 .بلـدا  ٨٥ مـن  مـشاركا  ١٢٤ جمموعـه  مـا  تـدريب  هـذه  العمل حلقات يف وجرى .٢٠١٠ و

 مـع  التعـدادات  تقيـيم  أسـاليب  خمتلف عن عامة حملة تقدمي هو العمل حلقات من الغرض وكان
 أيــضا العمــل حلقــات وأتاحــت .التعــداد عقــب االستقــصائية الدراســة منهجيــة علــى التركيــز

 الدراسـة و التعـداد  تقيـيم  جوانـب  خمتلـف  يف بلداهنم خربات ومناقشة لعرض فرصة للمشاركني
 الفتـرة  يف عمـان،  )أ( : األمـاكن التاليـة    يف العمـل  حلقـات  وعقدت .التعداد عقب االستقصائية

 يف بــانكوك، )ب( بالعربيــة؛ الناطقــة للبلــدان ،٢٠١٠ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٢٤ إىل ٢١ مــن
 إىل ٧ مـن  الفتـرة  يف ،تـونس  )ج( اآلسـيوية؛  للبلدان ،٢٠١٠ مايو/أيار ١٤ إىل ١٠ من الفترة
ــسمرب/األول كــانون ١١ ــدان ،٢٠٠٩ دي ــة للبل ــة األفريقي ــسية؛ الناطق ــا، أديــس )د( بالفرن  أباب
 باإلنكليزيـــة؛ الناطقـــة األفريقيـــة للبلـــدان ،٢٠٠٩ ســـبتمرب/أيلـــول ١٨ إىل ١٤ مـــن الفتـــرة يف
  .الالتينية أمريكا لبلدان ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ٧ إىل ٣ من الفترة يف أسونسيون، )هـ(
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  التعدادات بيانات نشر    
 نـشر  وتقنيـات  اسـتراتيجيات  عـن  ٢٠١٠ عـام  يف إقليميتـان  دراسـيتان  حلقتان نظمت  - ١٤

 احللقتــان ونظمــت .بلــدا ٤٩ مــن مــشاركا ٧١ تنيالدراســي احللقــتني وحــضر .التعــداد بيانــات
ــوفري بغــرض الدراســيتان ــدى ت ــادل منت ــة واخلــربات املمارســات لتب ــشر يف الوطني  واســتخدام ن

 واألدوات املبتكـرة  والنـهج  الناشئة االجتاهات الدراسيتان احللقتان واستعرضت .التعداد بيانات
ــة ــشر يف املــستخدمة التكنولوجي  نــريويب، يف الدراســيتان احللقتــان توعقــد .التعــداد بيانــات ن

ــرة يف ــن الفتـ ــول ١٧ إىل ١٤ مـ ــبتمرب/أيلـ ــل ،٢٠١٠ سـ ــن لكـ ــدان مـ ــة البلـ ــة األفريقيـ  الناطقـ
 أكتــوبر/األول تــشرين ٨ إىل ٥ مــن الفتــرة يف بــانكوك، ويف بالفرنــسية؛ والناطقــة باإلنكليزيــة

  .اآلسيوية للبلدان ،٢٠١٠
 جمموعــة برجميــات عــن ووطنيــة إقليميــة تدريبيــة عمــل حلقــات أيــضا الــشعبة ونظمــت - ١٥

 علـــى التعـــداد بيانـــات لنـــشر جمانيـــة بـــرامج حزمـــة وهـــي ،)CensusInfo( التعـــداد معلومـــات
 وصــندوق اليونيــسيف مــع بالــشراكة الــشعبة اوضــعته اإلنترنــت، شــبكة وعلــى مــدمج قــرص
 .تالربجميــا تلــك اســتخدام يف عمليــة خــربة العمــل حلقــات وقــدمت .للــسكان املتحــدة األمــم

 التعـداد  بيانـات  مـديري  مـن  مـديرا  ٦٩ دربـت  الـيت  الـثالث،  اإلقليمية العمل حلقات وعقدت
ــن ــدا، ٥٦ مـ ــة يف بلـ ــاكن التاليـ ــاون، )أ( : األمـ ــرة يف جورجتـ ــن الفتـ ــشرين ١٥ إىل ١٢ مـ  تـ
ــوبر/األول ــدان ،٢٠٠٩ أكتـ ــة لبلـ ــة اجلماعـ ــابوتو، )ب( ؛الكاريبيـ ــرة يف مـ  إىل ١٠ مـــن الفتـ
ــشرين ١٣ ــاين ت ــوفمرب/الث ــدان ،٢٠٠٩ ن ــة للبل ــة؛ الناطقــة األفريقي  يف بامــاكو، )ج( باإلنكليزي
 األفريقيـة  للبلـدان  ،٢٠٠٩ ديـسمرب /األول كـانون  ٤ إىل نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٣٠ مـن  الفترة
أربعـة   يف التاليـة  الداخليـة  الوطنيـة  التدريبيـة  الـدورات  الشعبة أجرت كذلك .بالفرنسية الناطقة
 ٢٦ مـن  الفترة يف ،ليربيا )أ( : هي )CensusInfo( التعداد معلومات برجميات تنفيذ بشأن بلدان
 وخــدمات لإلحــصاء ليربيــا معهــد مــن موظفــا ١١ لـــ ،٢٠٠٩ أكتــوبر/األول تــشرين ٣٠ إىل

 ،٢٠٠٩ نـوفمرب /الثـاين  تشرين ٢٠ إىل ١٦ من الفترة يف ،موزامبيق )ب( اجلغرافية؛ املعلومات
ـــ ــا ١٤ ل ــن موظف ــد م ــق معه ــوطين موزامبي ــصر، )ج( إلحــصاء؛ل ال ــر يف م ــن اتالفت  إىل ٢ م
ــار ٦ ــايو/أي ــن ،٢٠١٠ م ــول ٢٣ إىل ٢٠ وم ــن ،٢٠١٠ ســبتمرب/أيل ــشرين ١٣ إىل ١١ وم  ت

ـــ ،٢٠١٠ أكتـــوبر/األول ــة للتعبئـــة املركـــزي اجلهـــاز مـــن مـــشاركا ٤٩ لـ  واإلحـــصاء؛ العامـ
 ،٢٠١٠ ديــسمرب/األول كــانون ٣ إىل نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٢٩ مــن الفتــرة يف، مــالوي )د(
 واألرض وليربيــا مــصر وقامــت .مــالوي يف الوطنيــة اإلحــصاءات مكتــب مــوظفي مــن ١٠ لـــ

ــسطينية ــة الفل ــديل احملتل ــات بتع ــات برجمي ــداد معلوم ــشر بنجــاح )CensusInfo( التع ــات لن  بيان
 التعـداد  معلومات لربجميات تعديل وضع حاليا وجيري .هبا واملساكن السكان تعدادات أحدث

)CensusInfo( مالوي ءمليال.  
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  التعدادات بيانات حتليل    
 بيانـات  حتليل على الوطنية القدرات لتدعيم داخليتني دراسيتني حلقتني الشعبة عقدت - ١٦

 احللقتــان وعقــدت .األدلــة إىل املــستندة القــرارات اختــاذ أجــل مــن ونــشرها وعرضــها التعــداد
 ،٢٠١٠ يوليــه/متــوز ٢٢ إىل ١٩ نمــ الفتــرة يف بالنتــاير، )أ( : املكــانني التــالينييف الدراســيتان

 مـن  الفتـرة  يف مصر، القاهرة، )ب( مالوي؛ يف الوطنية اإلحصاءات مكتب موظفي من ١٩ لـ
 .واإلحـصاء  العامـة  للتعبئـة  املركـزي  اجلهـاز  موظفي من ٤٩ لـ ،٢٠١٠ مايو/أيار ١٩ إىل ١٧

  مـن أجـل    دادالتعـ  بيانـات  استكـشاف  تيـسري  هـو  الدراسـيتني  للحلقـتني  الرئيـسي  اهلدف وكان
 هـو  مـالوي  يف عقدت اليت الدراسية احللقة تركيز حمور وكان .ومواضيعية حتليلية تقارير إنتاج
 احللقــة تركــزت بينمــا واخلــصوبة، الــزواج ملعــدالت مؤشــرات ووضــع اخلــصوبة بيانــات حتليــل

 وتكـوين  اجلنـسانية  والتحاليـل  الـسكانية  التوقعـات  أسـاليب  على مصر يف عقدت اليت الدراسية
 يف املركزيــة اإلحــصاء وكالــة مــع الــشعبة وتعمــل .الثــروة مؤشــر بينــها مــن مركبــة، مؤشــرات

 الـسكان  تعـداد  لبيانات املتعمق للتحليل األولوية ذات اجملاالت وحتديد احتياجاهتا لتقييم إثيوبيا
  .٢٠٠٧ عام يف أجري الذي واملساكن

  
  البيانات وحتريرات التعداد بيانات التقاط    

 إقليميـة  عمـل  حلقـة  الـشعبة  من بدعم الكاريبية اجلماعة أمانة نظمت،  ٢٠١٠ عام يف - ١٧
 ديــسمرب/األول كــانون ١١ إىل ٦ مــن الفتــرة يف جــونز، ســانت يف التعــداد بيانــات حتريــر عــن

ــدرة تطــوير العمــل حلقــة  مــنغــرضال وكــان .٢٠١٠ ــة اإلحــصاء مكاتــب مــوظفي ق  الوطني
 حتريــر يف املــستخدمة واإلجــراءات األســاليب  جمــاليف الكاريبيــة اجلماعــة  يفاألعــضاء للبلــدان
ــداد بيانـــات ــة وحـــضر .التعـ ــا العمـــل حلقـ ــو مـ ــشاركا ٤٠ علـــى يربـ ــن مـ ــدا ١٥ مـ  ويف .بلـ

 ركـزت ،  التعـداد  بيانـات  جتهيـز  عـن  إقليميـة  عمـل  حلقـات  أربـع  الـشعبة  نظمـت ،  ٢٠٠٨ عام
 هــدف وكــان .نــاتالبيا حتريــر وممارســة ومنهجيــة البيانــات اللتقــاط املعاصــرة التقنيــات علــى

 وحتريرهـا،  البيانات القتناص واستخدامها املعاصرة التكنولوجيات قدرات إبراز العمل حلقات
 مــن ١٣٦ دربــت الــيت اإلقليميــة، العمــل حلقــات وعقــدت .الوطنيــة اخلــربات تبــادل وتيــسري
 إىل ٣ مـــن الفتـــرة يف بامـــاكو، )أ( : األمـــاكن التاليـــةيف بلـــدا، ٦٨ مـــن التعـــداد يف العـــاملني

 الفتـرة  يف بـانكوك،  )ب( ؛بالفرنـسية  الناطقة األفريقية للبلدان ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ٧
 ترتانيـا  ، مجهوريـة  الـسالم  دار )ج( اآلسـيوية؛  للبلـدان  ،٢٠٠٨ سـبتمرب /أيلول ١٩ إىل ١٥ من

 ؛ةباإلنكليزيـ  الناطقة األفريقية للبلدان ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٣ إىل ٩ من الفترة يف ،املتحدة
 االقتـصادية  اللجنـة  منطقـة  لبلـدان  ،٢٠٠٨ مـايو /أيـار  ٢٢ إىل ١٨ مـن  الفتـرة  يف الدوحة، )د(

  .آسيا لغريب واالجتماعية
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 إدارة تعداد السكان، ورسم اخلرائط    

نظمت الشعبة سبع حلقات عمل إقليمية عن إدارة تعداد الـسكان ورسـم اخلـرائط يف                  - ١٨
ظمتــا بالتعــاون مــع املنظمــات اإلقليميــة  اللتــان ُنبــت احللقتــان، ودّر. ٢٠٠٨  و٢٠٠٧عــامي 

وكــان الغــرض .  بلــدان يف مجيــع أحنــاء العــامل ١٠٤ موظفــا مــن ٢٢٤،  املعنيــةودون اإلقليميــة
الـسكان وإبـراز القـدرات      تعـداد   دارة  إجودة   هو التأكيد على أمهية      ات احللق تلكالرئيسي من   

األخـرى الـيت ميكـن اسـتخدامها     املكانيـة   رافية  املتطورة لنظم املعلومات اجلغرافية والتقنيات اجلغ     
 أنشطة متعلقة بإحصاء السكان من قبيل ترسـيم منـاطق     اتومشلت احللق . يف تعدادات السكان  

 األمـاكن   يفاتوعقـدت احللقـ  .  ونشرهائيةالتعداد، ومجع البيانات، وحتليل املعلومات اإلحصا  
 للبلــدان األفريقيــة ،٢٠٠٧أكتــوبر /ألول تــشرين ا١٢ إىل ٨  مــنزامبيــا، يف الفتــرة) أ: (التاليــة

أكتـــوبر / تـــشرين األول١٩ إىل ١٥مـــن تايلنـــد، يف الفتـــرة ) ب (؛الناطقـــة باللغـــة اإلنكليزيـــة
ـــ للبل،٢٠٠٧ ـــترينيــداد وتوباغ) ج (؛ةـــــدان اآلسيويـ  تــشرين ٢٦ إىل ٢٢  مــنو، يف الفتــرةــ
 إىل ١٢  مـن املغـرب، يف الفتـرة    ) د( ؛يـــ ر الكاريب ــة البح ــدان منطق ــ لبل ،٢٠٠٧أكتوبر  /األول
كاليـدونيا  ) هــ  (؛ة باللغة الفرنسيةـة الناطق ـــ للبلدان األفريقي  ،٢٠٠٧نوفمرب  /ن الثاين ــ تشري ١٦
 ؛)١(ة احملـيط اهلـادئ    ـــ  لبلـدان منطق   ،٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ٨ إىل   ٤  مــن رةــي الفت ـــدة، ف ــاجلدي

 ؛ لبلـدان أمريكـا الالتينيـة      ٢٠٠٨نـوفمرب   /لثـاين  تـشرين ا   ٢٧ إىل   ٢٤  مـن  ي، يف الفترة  ـشيل) و(
 للبلــدان األعــضاء يف ،٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٢ إىل ٨الفتــرة مــن بــيالروس، يف ) ز(

  .)٢(رابطة الدول املستقلة
  

  املبادئ التوجيهية الدولية    
ــة للتعريــف       - ١٩ ــالث حلقــات عمــل إقليمي ــشعبة ث ــة   بنظمــت ال ــة الدولي ــادئ التوجيهي املب
ــواردة يف امل املنق ــساكن،     حــة ال ــسكان وامل ــدادات ال ــة بتع ــادئ والتوصــيات املتعلق ــيح ب  .٢التنق

 عن عملية اختيار مواضيع التعداد واملسائل املتعلقة هبـا        معلومات  لمشاركني  لاحللقات  وقدمت  
ــة  ــواتج املطلوب ــضا  . والن ــد  األعمــال التحــضريية  وناقــشت أي ــة لتحدي ــة الالزم ــات املالوطني كون

وأتاحــت احللقــات أيــضا  . الــيت حتتــاج إىل تعزيــز ودادات الــسكان واملــساكن تعــيف األضــعف 
 ذلـك  وتعزيـز  قليمـي يف إجـراء تعـدادات الـسكان واملـساكن        إفرصة لتنـاول سـبل إقامـة تعـاون          

 األمــاكن  بلــدا، يف٦٤ مــشاركا ينتمـون إىل  ١٨٨لقــات، الـيت حــضرها  احلوُعقــدت . التعـاون 
ــة ــرة ) أ: (التالي ــايل، يف الفت ــنم ــاين ٩إىل  ٦  م ــشرين الث ــوفمرب / ت ــة  ،٢٠٠٦ن ــدان األفريقي  للبل

_________________ 
باإلضافة إىل ذلك، تناولـت حلقـة العمـل موضـوعات املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة إلجـراء تعـدادات الـسكان                         )١(  

  . والتكنولوجيات الالزمة الستقاء البيانات،واملساكن، والتعاون اإلقليمي
  . أيضا موضوع استقاء بيانات التعداد العملتناولت حلقة  )٢(  
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ــسية  ــرة  ) ب (؛الناطقــة بالفرن ــق، يف الفت ــوبر/ تــشرين األول٣٠مــن موزامبي ــشرين ٢ إىل أكت  ت
مـن  كمبوديا، يف الفتـرة  ) ج (؛ للبلدان األفريقية الناطقة باللغة اإلنكليزية     ،٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين
  ).آسيان(دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا،  ل٢٠٠٦أغسطس / آب٢ إىل يوليه/ متوز٣١
  

 املساعدة التقنية  - جيم  
 اتقوم الشعبة، عند الطلب، بتقدمي الدعم التقين للبلدان الناميـة مـن أجـل تعزيـز قـدراهت             - ٢٠

، قدمت الشعبة، سواء مباشرة أو حتـت رعايـة          ٢٠١٠ويف عام   . الوطنية يف جمال إجراء التعداد    
ــساعدة التقن  ــة جهــة أخــرى، امل ــة التالي ــنغالدش   اضــطلعت ) أ(: ي ــشارية إىل مكتــب ب ــة است ببعث

ســيما  ، وال٢٠١١يف األنــشطة التحــضريية لتعــداد عــام   لــه لإلحــصاء مــن أجــل تقــدمي الــدعم 
ــة وكتيبــات وخطــط معاجلــة البيانــات      اســتعراض تــصميم االســتبيان وتقييمــه، واملــواد التدريبي

لزيــارة دراســية رتبــت  )ب( ؛لالحــق للعــدوتقيــيم األهــداف واإلجــراءات لالستقــصاء املزمــع ا
يقوم هبا موظفو املعهد الربازيلـي للجغرافيـا واإلحـصاء لالسـتفادة مـن خـربات املكتـب الـوطين                

ــشمالية يف جمــال    لإلحــصاء يف اململكــة املتحــدة    ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــداد،  لربيطاني ــيم التع تقي
 تــصميمه وتنفيــذه، ا يف ذلــك، مبــالتركيــز علــى خمتلــف جوانــب املــسح التعــدادي الالحــق  مــع

ــة اآليل ونظــام ــة  ،املطابق ــدالت التغطي ــديرات مع ــا دعمــ  )ج( ؛ وحــساب تق ــدم خرباؤه  إىل ا ق
ــان حتــضريه إلجــراء تعــداد الــسكان واملــساكن      املكتــب املركــزي لإلحــصاء يف موريــشيوس إب

ــام ــال ٢٠١١ لعـ ــاط ، يف جمـ ــال    التقـ ــسح، ويف جمـ ــزة املـ ــتخدام أجهـ ــها باسـ ــات ومعاجلتـ البيانـ
بالنـسبة  تتبـع   التحسينات اليت ينبغـي إدخاهلـا علـى العمليـات املكتبيـة وامليدانيـة مبـا فيهـا نظـام                     ال
رو عـن   ـ يف بيـ   تقدم خرباؤهـا الـدعم إىل املعهـد الـوطين لإلحـصاء واملعلومـا             ) د( ؛الستبياناتل

  . من أجل إجراء مسح مستمر بعد ذلك٢٠٠٥طريق تقييم ما أعده من خطط لتعداد عام 
. ك مدير الشعبة يف رئاسـة اجمللـس االستـشاري الـتقين الـدويل للتعـداد يف العـراق             وشار  - ٢١

دوليـا  ووتتمثل مهام والية اجمللس االستشاري يف تقدمي اخلربة الفنية خلـرباء مـشهود هلـم وطنيـا                  
من أجل مساعدة احلكومة العراقية يف مساعيها إلجراء تعداد للسكان واملساكن مبا يتوافق مـع               

  .لدوليةاملعايري ا
  

  ٢٠١٠املوقع الشبكي للربنامج العاملي لتعداد السكان واملساكن لعام   - دال  
لربنــامج ل، قامــت الــشعبة بتعهــد املوقــع الــشبكي  ٢٠١٠منــذ بدايــة دورة تعــداد عــام    - ٢٢
. http://unstats.un.org/unsd/census2010.htm)( ٢٠١٠ي لتعـــداد الـــسكان واملـــساكن لعـــام  ـلعاملـــا

عـن األنـشطة املتعلقـة بتعـدادات الـسكان يف مجيـع             متاحـة   ثـة   وقـع معلومـات حمدّ    ويوفر ذلك امل  
 ومعلومـات عـن التقـدم احملـرز     ؛أخبار عن األنشطة القطرية املتصلة بـإجراء التعـداد     : أحناء العامل 



E/CN.3/2011/21
 

10 10-67071 
 

حتـصي العـدد اإلمجـايل      الـيت    “لتعـداد اسـاعة   ”، بوسائل منها    ٢٠١٠يف تنفيذ دورة تعداد عام      
تعداد من سـكان العـامل يف       الاطق اليت أجرت تعدادا والنسبة املقدرة ملن أحصاهم         للبلدان أو املن  

صلة بالتعداد، وتنظـيم الـشعبة وغريهـا        هلا  إعالنات عن إصدار منشورات     و ؛٢٠١٠دورة عام   
ويتيح املوقـع الوصـول إىل      . عملالالجتماعات وحلقات   لمن مؤسسات منظومة األمم املتحدة      

ثـة بانتظـام   ويـوفر أيـضا معلومـات حمدّ   . يف التعدادات الوطنيةمستعملة  استبيانات ومواد دعائية  
 . لتعدادات السكان يف كل بلد أو منطقة٢٠١٠عن املواعيد الفعلية واملتوقعة لدورة 

ومن بـني الـسمات اهلامـة للموقـع وجـود قاعـدة املعـارف اخلاصـة بالتعـداد، الـيت متثـل                         - ٢٣
أفــضل املمارســات بة صل مبنهجيــة التعــداد والوثــائق املتــ حمفوظــات للمبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة 

ه، حتتـوي قاعـدة املعـارف اخلاصـة بالتعـداد علـى أكثـر مـن               ـــ وحىت حين . ي التعداد ـــة ف ـــالقطري
  . وثيقة٣٨٧
ــداد،         - ٢٤ ــشطة التع ــشأن أن ــادل املعلومــات ب ــز تب ــا لتعزي ــشعبة، يف إطــار جهوده ــشر ال وتن

 علـى   ة متاحـ  ي، وهـ  ٢٠١٠ملي لتعـداد الـسكان واملـساكن لعـام          لربنامج العا الرسالة اإلخبارية ل  
الدوريـة معلومـات مـوجزة عـن آخـر املـستجدات واملناسـبات              الرسالة اإلخبارية   وتوفر  . املوقع

  .٢٠١٠تعداد جبولة وأنشطة التعداد املتصلة 
  

  تقييم منهجية التعداد اليت تستخدمها البلدان  - هاء  
املعلومــات عــن املنــهجيات الــيت تــستخدمها البلــدان يف  أطلقــت الــشعبة مبــادرة جلمــع   - ٢٥
ومتثلــت األهــداف الرئيــسية للمبــادرة يف . ٢٠١٠تعــداد عــام جولــة ة مــن مراحــل ـمرحلــ كــل
تقيـيم احتياجـات البلـدان يف جمـال التكنولوجيـات احلديثـة واخلـربات املطلوبـة مـن                   ) أ(: يلي ما

ــة  ــصادر خارجي ــو   )ب( ؛م ــيت ميكــن أن ت ــدان ال ــد البل ــدان األخــرى    حتدي ــتقين للبل ــدعم ال فر ال
 مجــع املعلومــات الــيت ميكــن أن تــوفر )ج( ؛ســيما تعزيــز التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب  وال

أساسا يليب بشكل أفضل احتياجات البلدان اليت تعتزم إجـراء تعـداد للـسكان يف الفتـرة املتبقيـة        
ب اإلحـــصائية الوطنيـــة ة، مـــن املكاتـــــــــة، خاصـــت الـــشعبــــــوطلب. ٢٠١٠عـــام جولـــة مـــن 

، مع التركيـز علـى    اجلولةخطط له من أنشطة التعداد طوال سنوات        جنز وعما يُ  معلومات عما أُ  
 رسـم اخلـرائط،      ذلك ، مبا يف  ٢٠١٠تعداد عام   جولة  املنهجيات اليت تستخدمها البلدان خالل      

التقنيـــة الحتياجـــات مـــن املـــساعدة اوطريقـــة العـــد، ومعاجلـــة البيانـــات وتقييمهـــا ونـــشرها، و
وبناء على ما ُجمـع مـن معلومـات،         .  ومثانية وثالثون بلدا   ة مائ نوأجنز االستبيا . يقدم منها  وما
نشر أيـضا علـى املوقـع الـشبكي         يوس. عد تقرير ميثل وثيقة معلومات أساسية للجنة اإلحصائية       أُ

تـرد النقـاط    و. http://unstats.un.org/unsd/census2010.htm: لقاعدة املعارف اخلاصة بالتعـداد    
  . للتقرير احلايلالرئيسية للتحليل يف املرفق الثاين
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  األنشطة املقبلة  - رابعا  

 يف  ٢٠١٠لربنامج العـاملي لتعـدادات الـسكان واملـساكن لعـام            ليتمثل اهلدف الرئيسي      - ٢٦
كفالـة أن تقـوم مجيــع البلـدان واملنـاطق بــإجراء تعـداد الـسكان واملــساكن ولـو مـرة واحــدة يف         

 بلدا أو منطقـة قـد       ١٢١، يفترض أن يكون     ٢٠١٠وحبلول هناية عام    . ٢٠١٤-٢٠٠٥العقد  
 فــضال عــن ،ل التركيــز يف كــثري مــن تلــك البلــدان وحتــّو). األولاملرفــق انظــر  (اأجــرى تعــداد

ــدان الـــيت توشـــك   ــري البلـ ــدادأن جتـ ــا يف   اتعـ ــشرها وحفظهـ ــداد ونـ ــات التعـ ــل بيانـ ، إىل حتليـ
 ٢٠٠٩إىل البلـــدان يف عـــام ن الـــذي أرســـلته الـــشعبة االســـتبياوهـــذا مـــا أكـــده . احملفوظـــات

 والـسنوات الالحقـة، االضـطالع بطائفـة         ٢٠١١وتتـوخى الـشعبة يف عـام        ). ٢٥الفقرة   انظر(
  .من األنشطة املتعلقة بالتعداد، مبا فيها األنشطة املدرجة أدناه

  
 التعدادات وتوثيقها برصد األنشطة القطرية املتصلة     

، ستواصـل الـشعبة رصـد    ٢٠١٠لربنـامج العـاملي لعـام    باة ذات الـصلة  يف إطار األنشط   - ٢٧
ومـن بـني    .  ومـا بعـده    ٢٠١١يف إجـراء تعـداداهتا الـسكانية يف عـام           البلدان  التقدم الذي حترزه    

 الـيت ميكـن االطّـالع عليهـا علـى           ،“سـاعة التعـداد   ”الوسائل املستخدمة لتحقيق ذلـك الغـرض        
وتتمثـل املهمـة الرئيـسية     . http://unstats.un.org/unsd/census2010.htm :العنوان الشبكي التايل  

لرصد أنشطة التعداد الوطنية يف إقامة نظام إنذار لتقييم حالـة إجـراء التعـدادات يف مجيـع أحنـاء                    
 مبـا ميكـن مـن متابعـة التحقيـق يف      اهتاالعامل، وكذلك لتحديـد البلـدان الـيت تؤجـل إجـراء تعـداد        

ــل /ســبب ــباب التأجي ــُتحّد. أس ــداد      وس ــشطة التع ــة بأن ــات املتعلق ــتمرار املعلوم ــضا، باس ث، أي
ــامج    ــة مــن    ٢٠١٠العــاملي لعــام  املنــشورة علــى موقــع الربن ــرة املتبقي ــة الفت ــة طيل التعــداد، جول

لبلـدان يف   لشاركة الفعالـة    املـ إن  . أضيف مزيد من الوثائق إىل قاعدة املعارف اخلاصة بالتعداد        و
جنـاح  يف ة يأمهيـة رئيـس  ذات  ،يـــع الـشبك ــــ دراجهـا علـى املوق  ات إلـــ ق واملعلومــــ ر الوثائ ــتوفي

 .هذا النشاط

ــة األكثــر شــعبية      - ٢٨ ــة يف التعــداد هــي املنهجي ــة التقليدي مــن لــدى كــثري وال تــزال املنهجي
عتـزم القيـام    تبـصدد اعتمـاد ُنُهـج جديـدة يف تعـداد الـسكان، أو               بعض البلدان   أن  غري   ؛البلدان

وستقوم الشعبة برصـد هـذه    . عداد الدّوار والتعداد القائم على السجالت     التيف ذلك   بذلك، مبا   
وسـيجري  . التطورات واملنهجيات اجلديدة من أجل صـياغتها ونـشرها علـى موقعهـا الـشبكي              

 ، هبـا اثمـر بيانـات موثوقـ     تُ يالتركيز على مناقشة الشروط املسبقة الالزمـة لتلـك املنـهجيات كـ            
  .ن أخرى وسهولة تطبيقها فيهاواحتماالت سهولة نقلها إىل بلدا
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 املبادئ التوجيهية التقنية     

ستواصــل الــشعبة وضــع املبــادئ التوجيهيــة واملــواد التقنيــة املتــصلة بالتعــداد يف خمتلــف    - ٢٩
وسيــستمر العمــل يف إعــداد املــواد املرجعيــة والتدريبيــة بــشأن املواضــيع ذات األمهيــة   . مراحلــه

وهتـدف االسـتراتيجية إىل التركيـز يف كـل عـام       . ٢٠١٠ي لعـام    احلامسة بالنـسبة للربنـامج العـامل      
بـادئ  املأو وضـع    /على املراحل املتعاقبة لعملية التعداد، وبالتايل متكـني الـشعبة مـن اسـتكمال و              

املــواد املــستخدمة يف وســتنقح . توجيهيــة وأفــضل املمارســات يف هــذا الــشأن بطريقــة رشــيدة ال
مجهـور  كـي يـستفيد منـها       إلنترنـت   تدريبيـة صـاحلة ل     ادمـو وتعّدل حبيث تصبح    حلقات العمل   

ويف السنوات املقبلة ميكن أن تشكل اجملاالت املمكنـة للتقـارير التقنيـة مبـادئ توجيهيـة                 . أوسع
  .املنهجية/حفظ بيانات التعداد والتقارير اإلداريةبشأن 

  
 اجتماع فريق اخلرباء    

تقــوم الــشعبة حــىت ، ٢٠١٠لعــام مــا إن تنقــضي فتــرة منتــصف مــدة الربنــامج العــاملي    - ٣٠
، اتتعـداد إجـراء ال  وما استجد من تطـورات يف    ٢٠١٠عام  جولة  بالبدء باستخالص العرب من     

. ســيما الــتغريات يف املوضــوعات املتناولــة ومــا اســُتحدث مــؤخرا مــن منــهجيات وتقنيــات وال
جــراء إل ةج جديــدُهــ للنظــر يف تلــك النــهج ووضــع نُ ٢٠١١وســينظَّم اجتمــاع خــرباء يف عــام  

 ومتهــد الطريــق ٢٠١٠للنــصف الثــاين مــن الربنــامج العــاملي لعــام  بالنــسبة قــد تفيــد التعــدادات 
 يف ضـوء    ،٢التنقـيح   املبادئ والتوصيات املتعلقة بتعدادات السكان واملـساكن،        إلمكانية تنقيح   

  .٢٠٠٥الدروس املستفادة منذ عام 
  

  حلقات العمل التدريبية    
  :، ستركز أنشطة التدريب اليت ستضطلع هبا الشعبة على ما يلي٢٠١١يف عام   - ٣١

ــها      )أ(   ــات التعــداد وحتليل ــشر بيان ــة عــن ن ــة ووطني  - حلقــات دراســية إقليمي
إدراكا من الشعبة للتحديات اليت تواجههـا العديـد مـن البلـدان الناميـة يف ضـمان فعاليـة حتليـل                   

فإهنــا ستواصــل، بالتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة األخــرى،  بيانــات التعــداد اخلاصــة هبــا ونــشرها، 
، مـن  ٢٠١٠تنظيم حلقات دراسية يف مناطق غـري مـشمولة حـىت حينـه بالربنـامج العـاملي لعـام              

ــشة   ــداد      وتقاســم املأجــل مناق ــات التع ــل بيان ــة بتحلي ــة املتعلق ــات عــن املمارســات الوطني علوم
 ؛واستراتيجياته وتكنولوجيات نشر البيانات

 متثّـل بيانـات التعـداد       - قات دراسية إقليمية عـن حفـظ بيانـات التعـداد          حل  )ب(  
ــشجّ        ــا وت ــضمن حفظه ــة ت ــا بطريق ــد ينبغــي التعامــل هب ــها للبل ــى أصــوال قّيمــة ال غــىن عن ع عل

أمهيـة  ذو  وتوثيـق البيانـات وحفظهـا       . استخدامها وإعادة استخدامها علـى أوسـع نطـاق ممكـن          
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 وحتتاج املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة إىل تطـوير قـدراهتا             .للتحليل الزمين املقارن  بالنسبة  خاصة  
بيد أن العديـد مـن البلـدان الناميـة          . دراتـــن تلك الق  ـــا أو حتسي  ـــا داخلي ــيف جمال حفظ بياناهت   

ال تعتـرب ذلـك قـضية رئيـسية يف خمتلـف            بـل    ،ال تفتقر فحسب إىل القدرة على حفـظ البيانـات         
ت الدراسية اإلقليمية القضايا الرئيـسية يف جمـال توثيـق بيانـات           وستتناول احللقا . مراحل التعداد 

 ؛التعداد وحفظها وتيسري تبادل املمارسات السليمة

 حظيـت   - حلقات عمل تدريبيـة علـى تطبيـق برجميـات معلومـات التعـداد               )ج(  
 بنــاء علــى اخلــربة املكتــسبة مــن ٢٠١٠برجميــات معلومــات التعــداد مبزيــد مــن التطــوير يف عــام 

الـصيغة   ٢٠١٠يف عام   وضعت  وكذلك  .  العمل اإلقليمية والوطنية اليت تقيمها الشعبة      حلقات
وحلقـات العمـل التدريبيـة      . زيـد مـن املـواد الدعائيـة لتعزيـز اسـتخدام تلـك الربجميـات               النهائية مل 

 للبلــدان فرصــة تنميــة قــدراهتا علــى  ســتتيح عــن تلــك الربجميــات٢٠١١املخطــط إلقامتــها عــام 
  .ة لربجميات نشر بيانات التعدادإنشاء صيغ وطني

  
  املساعدة التقنية    

، بنـاء علـى     لبلدان حمـددة  د بعثات للمساعدة التقنية من أجل تقدمي الدعم املالئم          ستوفَ  - ٣٢
  . وهتدف تلك البعثات إىل تعزيز قدرة البلدان النامية يف جمال إجراء التعدادات. الطلب

  
  ٢٠١٠تقدمي الدعم للربنامج العاملي لعام     

ــة      - ٣٣ ــة والوطنيـ ــة ودون اإلقليميـ ــة واإلقليميـ ــأن املنظمـــات الدوليـ ــشعبة بـ ــا مـــن الـ اعترافـ
، فإهنـا ستواصـل   ٢٠١٠والكيانات األخرى إمنا هي جهـات معنيـة بـأمر الربنـامج العـاملي لعـام                

وكان للدعم الذي قدمتـه اجلهـات املعنيـة دور          . تعزيز شبكات االتصال الالزمة لدعم الربنامج     
. ٢٠١٠لعـــام واملـــساكن  حتقيـــق أهـــداف الربنـــامج العـــاملي لتعـــدادات الـــسكان      ال يففّعـــ

ــي ــدعم         وينبغ ــذا ال ــة ضــمان أن يتواصــل ه ــى أمهي ــصى حــد عل ــشديد إىل أق ــة  الت ــوال جول ط
إذا أخــذت يف االعتبــار جمموعــة األنــشطة املتواصــلة وخاصــة  لتعــدادات الــسكان، ٢٠١٠ عــام

  . املتعلقة بالربنامج
 دعم األنشطة اليت اضطلعت هبا    تعلما هبذا التقرير، و   أن حتيط    إىل   واللجنة مدعوة   - ٣٤

  .٢٠١٠ السكان واملساكن لعام اتالشعبة لتعزيز تنفيذ الربنامج العاملي لتعداد
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  األول املرفق

 ٢٠١٠ لعام واملساكن السكان تعدادات جولة مواعيد    
  

ــد  أو البلــــــــ
  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥   املنطقة

                      أفريقيا

           اجلزائر
التعـداد  أُجري
                    بالفعل

                          أنغوال
موعــــد ُحــــدد
   التعداد إلجراء

                       بنن
موعــــد ُحــــدد
      التعداد إلجراء

                    بوتسوانا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

    فاسو بوركينا
التعـداد  أُجري
                          بالفعل

           بوروندي
التعـداد  أُجري
                    بالفعل

  الكامريون
التعـداد  أُجري
                             بالفعل

ــرأس الــــــــــــــــ
                 األخضر

التعـداد  أُجري
              بالفعل

مجهوريـــــــــــــة
أفريقيـــــــــــــــــا

                          الوسطى
موعــــد ُحــــدد
   التعداد إلجراء

              تشاد
التعـداد  أُجري
                 بالفعل

                          القمر جزر
موعــــد ُحــــدد
   التعداد إلجراء

        الكونغو
التعـداد  أُجري
                       بالفعل

                   ديفوار كوت
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

مجهوريـــــــــــــة
الكونغــــــــــــــو

                    الدميقراطية
موعــــد ُحــــدد

         التعداد جراءإل

              جيبويت
التعـداد  أُجري
                 بالفعل
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ــد  أو البلــــــــ
  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥   املنطقة

     مصر
التعـداد  أُجري
                          بالفعل

 غينيا
                                االستوائية

                    إريتريا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

        إثيوبيا
التعـداد  أُجري
                       بالفعل

                          غابون
موعــــد ُحــــدد
   التعداد إلجراء

                          غامبيا
موعــــد ُحــــدد
   التعداد إلجراء

                 غانا
التعـداد  أُجري
              بالفعل

                    غينيا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

            بيساو - غينيا
التعـداد  أُجري
                 بالفعل

              كينيا
التعـداد  أُجري
                 بالفعل

     ليسوتو
التعـداد  أُجري
                          بالفعل

           ليربيا
التعـداد  أُجري
                    بالفعل

ــة اجلماهرييـــــــ
    الليبية العربية

التعـداد  أُجري
                          بالفعل

                    مدغشقر
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

           مالوي
التعـداد  أُجري
                    بالفعل

              مايل
التعـداد  أُجري
                 بالفعل

                 موريتانيا
موعــــد ُحــــدد
            التعداد إلجراء

                    موريشيوس
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

        مايوت
التعـداد  أُجري
                       بالفعل
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ــد  أو البلــــــــ
  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥   املنطقة

                             املغرب
موعــــد ُحــــدد
التعداد إلجراء

        موزامبيق
التعـداد  أُجري
                       بالفعل

                    ناميبيا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    النيجر
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

     نيجرييا
التعـداد  أُجري
                          بالفعل

     ريونيون
التعـداد  أُجري
                          علبالف

                       رواندا
موعــــد ُحــــدد
      التعداد إلجراء

          هيالنة سانت
التعـداد  أُجري
                    بالفعل

ــان تــــومي ســ
                    وبرينسييب

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    السنغال
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                 سيشيل
التعـداد  جريأُ

              بالفعل

                             سرياليون
موعــــد ُحــــدد
التعداد إلجراء

                                الصومال

                  أفريقيا جنوب
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

           السودان
التعـداد  أُجري
                    بالفعل

        سوازيلند
التعـداد  أُجري
                       بالفعل

                 توغو
التعـداد  أُجري
              بالفعل

                             تونس
موعــــد ُحــــدد
التعداد إلجراء

                       أوغندا
موعــــد ُحــــدد
      التعداد إلجراء
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ــد  أو البلــــــــ
  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥   املنطقة

مجهوريـــــــــــــة
                      املتحدة ترتانيا

موعــــد ُحــــدد
      التعداد إلجراء

ــصحراء الــــــــــ
                                الغربية

                 زامبيا
التعـداد  أُجري
              بالفعل

                       زمبابوي
موعــــد ُحــــدد
      التعداد إلجراء

                      آسيا
                                أفغانستان

                    أرمينيا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

              أذربيجان
التعـداد  أُجري
                 بالفعل

                 البحرين
التعـداد  أُجري
              بالفعل

                    بنغالديش
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

  بوتان
التعـداد  أُجري
                             بالفعل

ــروين دار بــــــــ
                    السالم

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

           كمبوديا
التعـداد  أُجري
                    بالفعل

                 الصني
التعـداد  أُجري
              بالفعل

- الــــــــــــصني
ــة ــغ منطقـ هونـ
اإلداريـة  كونغ
     اخلاصة

التعـداد  أُجري
              بالفعل

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

- الــــــــــــصني
ماكــاو منطقــة

اإلداريـــــــــــــــة
     اخلاصة

التعـداد  أُجري
              بالفعل

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    قربص
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء
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ــد  أو البلــــــــ
  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥   املنطقة

مجهوريـــــــــــــة
الشعبية كوريا

           الدميقراطية
التعـداد  أُجري
                   بالفعل

              جورجيا
موعــــد ُحــــدد
      التعداد إلجراء

                    اهلند
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                 دونيسياإن
التعـداد  أُجري
              بالفعل

إيـــــــــــــــــــران
- هوريـــــةمج(

     )اإلسالمية
التعـداد  أُجري
              بالفعل

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                 العراق
موعــــد ُحــــدد
            التعداد إلجراء

           إسرائيل
التعـداد  أُجري
                    بالفعل

  اليابان
التعـداد  أُجري
              بالفعل

التعـداد  أُجري
              بالفعل

                             األردن
موعــــد ُحــــدد
التعداد إلجراء

              كازاخستان
التعـداد  أُجري
                 بالفعل

  الكويت
التعـداد  أُجري
              بالفعل

التعـداد  أُجري
              بالفعل

              قريغيزستان
التعـداد  أُجري
                 بالفعل

 الو مجهورية
 الدميقراطية
  الشعبية

التعـداد  أُجري
                             بالفعل

                                لبنان

                 ماليزيا
التعـداد  أُجري
              بالفعل

     ملديف
التعـداد  أُجري
              بالفعل

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                 منغوليا
التعـداد  أُجري
              بالفعل

                                ميامنار
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                    نيبال
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

 األرض
الفلــــــــــسطينية

        احملتلة
التعـداد  أُجري
                       بالفعل

                 عمان
موعــــد ُحــــدد
            التعداد إلجراء

                    باكستان
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

        الفلبني
التعـداد  أُجري
        بالفعل

دالتعـدا  أُجري
              بالفعل

                 قطر
التعـداد  أُجري
              بالفعل

ــة  مجهوريــــــ
                كوريا

التعـداد  أُجري
              بالفعل

العربية اململكة
                 السعودية

التعـداد  أُجري
              بالفعل

                 سنغافورة
التعـداد  أُجري
              بالفعل

                    النكا سري
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

ــة اجلمهوريـــــــ
العربيـــــــــــــــــة

                             السورية
موعــــد ُحــــدد
التعداد إلجراء

                طاجيكستان
التعـداد  أُجري
              بالفعل

                 تايلند
التعـداد  أُجري
              بالفعل

ــور - تيمــــــــــ
                 ليشيت

التعـداد  أُجري
              بالفعل

                    تركيا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                      نتركمانستا
موعــــد ُحــــدد
      التعداد إلجراء

ــارات  اإلمـــــــ
 العربيــــــــــــــة

  املتحدة
التعـداد  أُجري
              بالفعل

التعـداد  أُجري
              بالفعل

                                أوزبكستان
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              نام فييت
التعـداد  أُجري
                 بالفعل

                             اليمن
موعــــد ُحــــدد
التعداد إلجراء

                      أوروبا
                                )أ(أندورا

                    )ب(النمسا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

              بيالروس
التعـداد  أُجري
                 بالفعل

                    )ب(بلجيكا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

ــنة البوســـــــــــــ
                    واهلرسك

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    بلغاريا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

- شانيل جزر
                    رينسيغ

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

- شانيل جزر
                    ريسيج

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    كرواتيا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

ــة اجلمهوريـــــــ
                    التشيكية

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    )أ(الدامنرك
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    ستونياإ
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    )أ(فارو جزر
موعــــد ُحــــدد
         عدادالت إلجراء

                 )أ(فنلندا
موعــــد ُحــــدد
            التعداد إلجراء

     فرنسا
التعـداد  أُجري
                          بالفعل

                    أملانيا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء
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                          طارق جبل
موعــــد ُحــــدد
   التعداد إلجراء

                    اليونان
موعــــد ُحــــدد
         تعدادال إلجراء

الكرســـــــــــــي
              )أ(الرسويل

التعـداد  أُجري
                 بالفعل

                    هنغاريا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    )أ(يسلنداأ
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

     ايرلندأ
التعـداد  أُجري
              بالفعل

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

     انم جزيرة
التعـداد  أُجري
                          بالفعل

                    إيطاليا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    )ب(التفيا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                )ب(ليختنشتاين
موعــــد ُحــــدد
            التعداد إلجراء

                    ليتوانيا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    لكسمربغ
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

  مالطة
التعـداد  أُجري
                 بالفعل

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

           )أ(موناكو
التعـداد  أُجري
                    بالفعل

                   األسود اجلبل
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    )أ(هولندا
موعــــد ددُحــــ

         التعداد إلجراء

                    )أ(النرويج
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    بولندا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    الربتغال
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء
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مجهوريـــــــــــــة
                       مولدوفا

موعــــد ُحــــدد
      التعداد إلجراء

                    رومانيا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

االحتـــــــــــــــــاد
                 الروسي

التعـداد  أُجري
              بالفعل

                                مارينو سان

                    صربيا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    سلوفاكيا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    )ب(سلوفينيا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    إسبانيا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

سفالبارد جزر
                    )أ(وجامناين

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    )أ(السويد
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                 )ب(سويسرا
موعــــد ُحــــدد
            التعداد إلجراء

مجهوريـــــــــــــة
ــدونيا مقــــــــــــ
اليوغوســــالفية

                    السابقة
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    أوكرانيا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

اململكـــــــــــــــة
                    املتحدة

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                   وويلز اإنكلتر
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    سكتلنداا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

ــدا أيرلنـــــــــــــــ
                    الشمالية

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء
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أمريكــــــــــــــــا
                      الشمالية

                 برمودا
التعـداد  أُجري
              بالفعل

     كندا
التعـداد  أُجري
              بالفعل

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                 )أ(ندغرينل
موعــــد ُحــــدد
            التعداد إلجراء

ــ ــيري انســــ بــــ
     وميقويلون

التعـداد  أُجري
                          بالفعل

الواليــــــــــــات
ــدة املتحـــــــــــــ

                 األمريكية
التعـداد  أُجري
              بالفعل

أمريكــــــــــــــــا
الالتينيـــــــــــــة

البحر ومنطقة
                      الكارييب

                    أنغيال
موعــــد ددُحــــ

         التعداد إلجراء

                  وبربودا أنتيغوا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                 األرجنتني
التعـداد  أُجري
              بالفعل

                 أروبا
التعـداد  أُجري
              بالفعل

                الباهاما جزر
التعـداد  أُجري
              بالفعل

                 بربادوس
التعـداد  أُجري
              بالفعل

                 بليز
التعـداد  أُجري
              بالفعل

-دولة   (بوليفيا
ــددة املتعـــــــــــــــ

                          )القوميات
موعــــد ُحــــدد
   التعداد إلجراء

                 الربازيل
التعـداد  أُجري
              بالفعل

فــــرجن جــــزر
                 الربيطانية

التعـداد  أُجري
              بالفعل
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                 كاميان جزر
التعـداد  أُجري
              بالفعل

                       شيلي
موعــــد ُحــــدد
      التعداد إلجراء

  كولومبيا
التعـداد  أُجري
                          بالفعل

موعــــد ُحــــدد
التعداد إلجراء

                    كوستاريكا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                       كوبا
موعــــد دُحــــد
      التعداد إلجراء

                    دومينيكا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

ــة اجلمهوريـــــــ
                 الدومينيكية

التعـداد  أُجري
              بالفعل

                 إكوادور
التعـداد  أُجري
              بالفعل

        السلفادور
التعـداد  أُجري
                       بالفعل

فوكالنـد  جزر
     )فيناسمال(

التعـداد  أُجري
                          بالفعل

   الفرنسية غيانا
التعـداد  أُجري
                          بالفعل

                    غرينادا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

     غواديلوب
التعـداد  أُجري
                          بالفعل

                       غواتيماال
موعــــد ُحــــدد
      التعداد إلجراء

                       غيانا
موعــــد ُحــــدد
      التعداد إلجراء

                          هاييت
موعــــد ُحــــدد
   التعداد إلجراء

                       هندوراس
موعــــد ُحــــدد
      التعداد إلجراء

                    جامايكا
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

     مارتينيك
التعـداد  أُجري
                          بالفعل
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  كسيكامل
التعـداد  أُجري
              بالفعل

التعـداد  أُجري
              بالفعل

                    مونتسريات
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

ــزر ــل جـ األنتيـ
                    اهلولندية

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

  نيكاراغوا
التعـداد  أُجري
                             بالفعل

                 بنما
التعـداد  أُجري
              بالفعل

                       باراغواي
موعــــد ُحــــدد
      التعداد إلجراء

        بريو
التعـداد  أُجري
                       بالفعل

                 بورتوريكو
التعـداد  أُجري
              بالفعل

كيــتس ســانت
                    ونيفيس

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                لوسيا تسان
التعـداد  جريأُ

              بالفعل
ســـــــــــــــــانت

وجزر فنسنت
                    غرينادين

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

                    سورينام
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

ــداد ترينيــــــــــــ
                    وتوباغو

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

تـــركس جـــزر
                    وكايكوس

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

فــــرجن جــــزر
التابعــــــــــــــــــة
للواليـــــــــــات

                 املتحدة
التعـداد  أُجري
              بالفعل

                    أوروغواي
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

فرتويــــــــــــــــال
ــة ( -مجهوريـــ

                    )البوليفارية
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء
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ــد  أو البلــــــــ
  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥   املنطقة

                                أوقيانوسيا
ســــــــــــــــــاموا

                 األمريكية
التعـداد  أُجري
              بالفعل

     أستراليا
التعـداد  أُجري
              بالفعل

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

     كوك جزر
التعـداد  أُجري
              بالفعل

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

        فيجي
التعـداد  أُجري
                       بالفعل

بولينيزيــــــــــــــا
        الفرنسية

التعـداد  أُجري
                       بالفعل

                 غوام
التعـداد  أُجري
              بالفعل

  كرييباس
التعـداد  أُجري
              بالفعل

التعـداد  أُجري
              بالفعل

                   مارشال جزر
موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

ــات واليــــــــــــ
ــا ميكرونيزيــــــ

                 املوحدة
دالتعـدا  أُجري
              بالفعل

                       ناورو
موعــــد ُحــــدد
      التعداد إلجراء

كاليـــــــــــدونيا
              اجلديدة

التعـداد  أُجري
                 بالفعل

     نيوزيلندا
التعـداد  أُجري
              بالفعل

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

     نيوي
التعـداد  أُجري
              بالفعل

موعــــد ُحــــدد
         دادالتع إلجراء

جزيـــــــــــــــــرة
     نورفولك

التعـداد  أُجري
              بالفعل

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

ــزر ــا جـ ماريانـ
                 الشمالية

التعـداد  أُجري
              بالفعل

  باالو
التعـداد  أُجري
              بالفعل

التعـداد  أُجري
              بالفعل

ــابوا ــا بـــ غينيـــ
                    اجلديدة

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

  بيتكرين
التعـداد  أُجري
                             بالفعل
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ــد  أو البلــــــــ
  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥   املنطقة

     ساموا
التعـداد  أُجري
              بالفعل

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

             سليمان جزر
التعـداد  أُجري
                 بالفعل

     توكيالو
التعـداد  أُجري
              بالفعل

موعــــد ُحــــدد
         التعداد إلجراء

     تونغا
التعـداد  أُجري
                          بالفعل

                       توفالو
موعــــد ُحــــدد
      التعداد إلجراء

              فانواتو
التعـداد  أُجري
                 بالفعل

ــزر ــيس جـ والـ
           وفوتونا

التعـداد  أُجري
                    بالفعل

  
  .http://unstats.un.org/unsd/census2010.htm نظرا دول،اجل هذا يف الواردة املعلومات ثدأح على لالطالع     

  . األرقام املتعلقة بالسكان ُجمعت من سجالت السكان  )أ(  
  . األرقام املتعلقة بالسكان ُجمعت من التعدادات التقليدية وسجالت السكان  )ب(  

  

http://unstats.un.org/unsd/census2010.htm�


E/CN.3/2011/21
 

28 10-67071 
 

  
  ينالثا املرفق

  
 البلدان اتبعتها اليت التعداد منهجية تقييم نتائج أبرز    

  
 البلـدان  اتبعتـها  الـيت  اتاملنـهجي  عن معلومات الشعبة مجعت ،٢٥ الفقرة يف ورد كما  
. الوطنيـــة اإلحـــصائية املكاتـــب إىل أُرســـل اســـتبيان طريـــق عـــن ٢٠١٠ لعـــام التعـــداد جلولـــة
 جولـة  خـالل  البلـدان  اتبعتـها  الـيت  ملنـهجيات ا علـى  ركز الذي االستبيان بلدا ١٣٨ أكمل وقد

ــز العــد، وأســلوب اخلــرائط، لرســم ٢٠١٠ لعــام التعــداد ــات، وجتهي ــيم، البيان ــشر والتقي  .والن
 الـيت  واجملـاالت  اخلارجيـة  التقنيـة  املساعدة من االحتياجات بشأن جزءا أيضا االستبيان وتضمن
 :للتحليل الرئيسية النقاط ألبرز موجز اهأدن ويرد .لآلخرين فيها املساعدة تقدمي للبلدان ميكن

  
 اخلرائط رسم    

 وآسـيا  أفريقيا يف االستبيان على ردت اليت املناطق أو البلدان نصف  من أكثر يزال ال  •  
 معظـم  يف ازديـاد  يف الرقمية اخلرائط استخدام أن غري .الورقية التعداد خرائط يستعمل
  ).امليالع الصعيد على املائةيف  ٨٠ حنو (املناطق

ــستخدم  •   ــر ي ــن أكث ــدا ٩٠ م ــام بل ــاملي النظ ــد الع ــع لتحدي ــع املواق ــا م ــام تكنولوجي  نظ
 ألغــراض احلــاالت بعــض ويف التعــداد، خــرائط إعــداد ألغــراض اجلغرافيــة املعلومــات

 املواقـع  لتحديـد  العـاملي  النظـام  يـستخدم  ذلـك،  علـى  وعـالوة  .التعـداد  عمليات رصد
  .التعداد نتائج نشر ألغراض

 .مكانيا حتليال يجتر أهنا إىل البلدان من القليل ارشأ  •  
  

  العد طريقة    
 جولـة  يف التعـدادات  إلجـراء  شـيوعا  األكثر النهج تشكل الشخصية املقابالت تزال ال  •  

 االسـتبيان  علـى  ردت الـيت  البلـدان  مـن  املائـة  يف ٨٥ نسبته ما يستخدمو .٢٠١٠ عام
  .تعدادات من جتريه ما يف هذه العد طريقة

 اسـتخدام  فيهـا  مبـا  للعـد،  تقليديـة  غـري  اقـ طر تـستخدم  اليت البلدان عدد يف زيادة هناك  •  
  .والسجالت اإلنترنت

 املقـابالت  اسـتخدام  أن رغـم  ،للعـد  طريقـة  مـن  أكثـر  البلدان من كبري عدد ويستخدم  •  
  .شيوعا األكثر هو يزال ال الشخصية
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 التعـدادات  إلجراء بديلة طرق على عتمدت اليت أوروبا يف املناطق أو البلدان عدد يزداد  •  
 املنـاطق  أو البلـدان  مـن  بلـدا  ١٢ يـستخدم  املثـال،  سـبيل  فعلـى  .أخـرى  مبنـاطق  مقارنة

 بــدال اإلداريــة الــسجالت ،٣٩ عــددها والبــالغ االســتبيان علــى ردت الــيت أوروبــا يف
 .التقليدي التعداد عن

  
  البيانات جتهيز    

 املنــاطق أو البلــدان معظــم فــإن اجلديــدة، نولوجيــاتالتك يف الــسريعة للــتغريات نتيجــة  •  
 اليـدوي  اإلدخـال  مثل التعداد، بيانات جلمع قالطر من مزجيا تستخدم) املائة يف ٥٤(

  .البصرية بالوسائل البيانات التقاط أو/و اإلنترنت استخدام مع للبيانات
 نترنــتاإل اســتخدام يف زيــادة ٢٠١٠ وعــام ٢٠٠٠ لعــام التعــداد جــوليت بــني طــرأت  •  

 اسـتخدامها  علـى  جـرت  العـادة  أن مـن  الـرغم  علـى  التعـداد،  اتممعلو جلمع كوسيلة
  .ثانوية كوسيلة

ــا اســتخدام إىل اإلشــارة جتــدر  •    مجــع ألغــراض الشخــصي الرقمــي املــساعد تكنولوجي
) بلـدا  ١٣ (املائـة  يف ٩ مـن  نـسبته  تقـرب  ما باستخدام املناطق مجيع يف التعداد بيانات
 مبزجهـــا عامـــة وبـــصفة التكنولوجيـــا، هلـــذه االســـتبيان علـــى ردت الـــيت البلـــدان مـــن
  .أخرى طرائق مع

 ياليــدو التحريــر مــن امزجيــ البلــدان مــن املائــة يف ٧٠ مــن أكثــر نــسبته مــا يــستخدم  •  
 اليــدوي التحريــر الســتخدام املتبقيــة البلــدان تــستخدم بينمــا ، أو خيطــط لــذلك،واآليل

 تـستخدم  الـيت  البلـدان  بـني  ومـن  .ط لـذلك  ، أو ختط  فحسب اآليل التحرير أو فحسب
ــم ــر، نظــ ــإن التحريــ ــها ١٨ فــ ــيا، يف ٨ (منــ ــا، يف ٦ و آســ ــا يف ٣ و أوروبــ   أفريقيــ

 .املفقودة البيانات من نوع ألي ةنسبسناد بالاإل تطبق ال) الشمالية أمريكا يف ١ و
  

  التعداد تقييم    
 تلـك  عـن  التعـداد  بعد استقصاء  بإجراء تعداداهتا  واملناطق اليت تقيم   البلدانيتزايد عدد     •  

 تقييمــا جتــري الــيت تلــك مــن الثلــث زهــاء يــستخدم. غرافيــةالدمي الطــرق تــستخدم الــيت
  .اجلغرايف والتحليل التعداد بعد االستقصاء من مزجيا لتعداداهتا

 أقــل حــد وإىل التعــداد تغطيــة لتقيــيم عامــة بــصورة التعــداد بعــد االستقــصاء يــستخدم  •  
  .توىاحمل يف اخلطأ لتقييم
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ــشر  •   ــا سين ــسبته م ــاء ن ــة يف ٨٠ زه ــن املائ ــدان م ــاطق أو البل ــارير املن ــيم تق ــداد تقي  التع
 التعـدادات  جلولـة  ات بالنـسبة  التعـداد  نتـائج  نوعية لتقييم باملعلومات نيعملاملست تزويدل

 .٢٠١٠ لعام
  

  النشر    
 بيانـات  لنشر ئيسيةالر األداة إنتاجها، تكلفة من الرغم على املطبوعة، املنشورات تزال ال  •  

 النــشر أوقفــت قــد تقــدما األكثــر البلــدان بعــض أن بيــد .العــامل منــاطق مجيــع يف التعــداد
  .اإللكترونية اإلعالم وسائط على أولية بصفة وتعتمد املطبوعة املنشورات طريق عن

 نيعملاملــست تزويــد علــى اإلنترنــت علــى التعــداد بيانــات قواعــد  قــدرةمــن الــرغم لــىع  •  
 قواعــد طريــق عــن النــشر نطــاق فــإن التكلفــة، وقلــة بــالثراء يتــسم علومــاتللم مبــصدر
 وغريهــا املطبوعــات طريــق عــن النــشر وراء متخلفــا يــزال ال اإلنترنــت علــى البيانــات

  .اإللكترونية عالمإلا وسائط من
 وتعهــد ختــزين ألغــراض للحفــظ نظــام املنــاطق أو البلــدان مــن املائــة يف ٨٢ حنــو لــدى  •  

 الالتينيــة وأمريكــا ايــأفريق يف املنــاطق أو البلــدان مــن الكــثري أن  رغــم؛التعــداد بيانــات
 .وإدارهتا البيانات حلفظ سليم نظام إىل تفتقر وأوقيانوسيا الكارييب البحر ومنطقة

  
  التحديات    

 ،بلــدا ١٣٨ عــددها والبــالغ ،االســتبيان علــى ردت الــيت البلــدان مــن بلــدا ٨٦ أعــرب  •  
، ممـا يـدل     األقل على التعداد عملية جوانب أحد يف جيةخار مساعدةإىل   حاجتها عن

  .لبُت مل اليت اخلارجية املساعدة إىل احلاجة مدىعلى 
 كـل  يف املائـة  يف ٦٠ عـن  نـسبته  تزيـد  مـا  فـإن  االسـتبيان،  أكملـت  اليت البلدان  بني من  •  

 عدةمـسا  إىل  أو احتاجـت   حتتاج وأوروبا، الشمالية أمريكا باستثناء املناطق، من منطقة
ــداداهتا إلجــراء ــة يف تع ــام جول ــا ،٢٠١٠ ع ــشأن ومعظمه ــات ب ــدة، التكنولوجي  اجلدي
 بــشأن املــساعدة اتطلبــ يتلوهــا ،والنــشر والتحليــل اجلــودة، وضــمان اخلــرائط، ورســم
  .اإلعالماستراتيجيات و ،والنشر ،البيانات طاقتلوا التمويل، دراومص ،البيانات جتهيز

 الــضوئي، للمــسح اجلديــدة التكنولوجيــاتب  تتعلـق دةمــساع البلــدان مــن الكــثري يطلـب   •  
 علـى  اخلـرائط  إعـداد  وأدوات اجلغرافية، املعلومات نظام/املواقع لتحديد العاملي والنظام

 احملمولـــة األجهـــزة وتكنولوجيـــا الشخـــصي، الرقمـــي املـــساعد واســـتخدام اإلنترنـــت،
  .ومراقبته اإللكتروين التعداد لرصد اهلواتف واستخدام املتنقلة،

  


