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  للجنة اإلحصائيةا
  األربعونالثالثة والدورة 

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ - فرباير/ شباط٢٨
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٣البند 

اســتعراض : بنــود للمناقــشة واختــاذ القــرار   
         تعدادات السكان واملساكن:الربامج

 الواليات املتحدة األمريكية عن الربنامج العاملي لتعدادت الـسكان          تقرير    
  ٢٠١٠واملساكن لعام 

    
   مذكرة من األمني العام    

  
ــة اإلحــصائية يف دورهتــا الثانيــة واألربعــني   مــن وفقــا لطلــب    ، E/2011/24انظــر (اللجن

 يتــشرف األمــني العــام بــأن يقــدم تقريــر مكتــب تعــداد الــسكان  ،)الفــصل األول، الفــرع ألــف
 الــسكان واملــساكن اتاضــا للربنــامج العــاملي لتعــداد الــذي يتــضمن استعر،بالواليــات املتحــدة

نتــصف مل ا التقريــر استعراضــيقــدمو. ٢٠١٤ إىل ٢٠٠٥الــسنوات مــن يــشمل و، ٢٠١٠ لعــام
ملعلومــات الــيت قدمتــها البلــدان األعــضاء   إىل ا اســتنادا ٢٠١٠عــام ل اتتعــدادال لربنــامج العقــد

 م نظــرة متعمقــة عــن التوجــهالــدروس املــستفادة حــىت اآلن ويقــّدهــو يــوجز و. اســتجابة ملــسح
قيــيم التوجــه املقبــل  اآلن وقــد بلــغ ت٢٠٢٠ العــاملي لعــام ات برنــامج التعــداداحملتمــل أن يتخــذه

وأشـكال    املتبعة التكنولوجياتلسرعة تغّير   ومواكبة  .  حرجة نقطة ،يف شىت أحناء العامل    لتعدادل
لكــي تناقــشها اللجنــة وتنظــر توصــيات  لتقريــرافقــد ضــمِّن  ،منهجيــة التعــداد احملــرز يف التقــدم

  .تضطلع به يف املستقبل من أعمال يف هذا اجملال امفي
 
  

  *  E/CN.3/2012/1. 
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تقريـــر الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة عـــن الربنـــامج العـــاملي لتعـــدادات      
   ٢٠١٠السكان واملساكن لعام 

  مقدمة ومعلومات أساسية  - أوال  
  التعـدادات  راءإجـ  دعـم     علـى  األمـم املتحـدة   ، دأبـت    على مـدى أكثـر مـن سـتة عقـود            - ١

 الربنـامج العـاملي لتعـدادات الـسكان واملـساكن الـذي            مـن خـالل   عـاملي   الصعيد  الـ الوطنية علـى    
ــة اإلحــصائية بــدأت، ٢٠٠٥مــارس /ففــي آذار.  كــل عــشر ســنوات ىجــرُي دورهتــا يف  اللجن

ووافـق اجمللـس    . ٢٠١٠ العاملي لتعدادات السكان واملـساكن لعـام         السادسة والثالثني، الربنامجَ  
 قــد شــّدد ذلــكو. ٢٠٠٥/١٣ قــراره باعتمــادهالربنــامج ذلــك قتــصادي واالجتمــاعي علــى اال

ــة         ــر اللجن ــضمن، إىل جانــب تقري ــو يت ــدادات، وه ــى احلاجــة إىل إجــراء التع ــا عل ــرار جزئي الق
  : أهداف برناجمية أساسية هية، ثالث)E/2005/24(اإلحصائية عن دورهتا السادسة والثالثني 

   التعدادات؛إلجراءدولية التوصيات البادئ وامل من جمموعة تفاق علىاال  •  
 إىل  ٢٠٠٥لفتـرة مـن عـام        تعداد السكان واملساكن مرة واحدة على األقـل يف ا          إجراء  •  

  ؛٢٠١٤عام 
ــداد     •   ــائج التع ــشر نت ــن أجــل ال ن ــاعيالتخطــيط ام ــصادي الا - جتم ــالقت ال ورصــد فّع

  .القضايا السكانية والسياسات واالجتاهات
 مـع    البلـدان األعـضاء    ية مبكان لنجاح برنـامج التعـدادات العـاملي، أن تعمـل           من األمه و  - ٢

  بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة وجلاهنــا اإلقليميــة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة  بعــضها الــبعض،
  .لتعزيز التعداد ونتائجهضروري تبادل اخلربات واملعلومات العلمية والتقنية  مث إن. األخرى

نة اإلحصائية يف دورهتـا الثانيـة واألربعـني، إجـراء اسـتعراض للربنـامج               طلبت اللج قد  و  - ٣
.  يف دورهتـا املقبلـة     ه علـى أن ُتعـرض نتائجـ       ،٢٠١٠العاملي لتعدادات الـسكان واملـساكن لعـام         
 بالواليـات املتحـدة علـى إجـراء اسـتعراض            الـسكان  وعمال بذلك الطلب، وافق مكتـب تعـداد       

ــاللرب ــد  الــيت يعــدّ وهــذه هــي املــرة األوىل  . مجن ــه بل ــامج التعــداد استعراضــا في ــامليات لربن .  الع
مـــستجّدات  تقـــارير عـــن هـــي الـــيت تتـــوىل تقـــدمي شـــعبة اإلحـــصاءات كانـــتاملاضـــي،  ففـــي

  .)١(الربنامج

__________ 
تقريـر  ”املعنونـة  ) UNSD/DSSB/1(ألمـم املتحـدة     يف ا  ءاتاإلحصاورقة عمل شعبة    :  على سبيل املثال   من ذلك   )١(  

فربايــر /، شــباط“٢٠١٠عــن نتــائج استقــصاء املنــهجيات الــيت اســتخدمتها البلــدان إلجــراء جولــة تعــداد عــام    
 .E/CN.3/2005/11؛ والوثيقة ٢٠١٠
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الفـرع الثـاين اهلـدف      يتنـاول   : التـايل نحـو   الينتظم االستعراض يف هيكل مقـّسم علـى         و  - ٤
هجيــة املتبعــة يف إجرائــه؛ ويقــدم الفــرع الرابــع  مــن االســتعراض؛ ويــستعرض الفــرع الثالــث املن 

 الفـرع اخلـامس     نـاقش ؛ وي ٢٠١٠ العـاملي لعـام      ات املستفادة من برنامج التعداد    ىلالدروس األو 
 الفـرع   تنـاول يريفـه؛ و  ا مفاهيم التعداد وتع    اختالف  عن الناشئةتطور أساليب التعداد والقضايا     
ــة   ــتنتاجات؛  جمـــلُي؛ و٢٠٢٠ولـــة عـــام جلالـــسادس االجتاهـــات املمكنـ  الفـــرع الـــسابع االسـ

  .التوصيات ونقاط املناقشةفيقدم الفرع الثامن  أما
  

  ستعراضهدف اال  -ثانيا   
 ىلتوثيـــق الـــدروس األو) أ (:يف مـــا يلـــيذا االســـتعراض ن هلـــليـــااهلـــدفان األو يتمثـــل  - ٥

ات غطــي الــسنو، الـيت ت ٢٠١٠املـستفادة مــن جولـة تعــدادات الـسكان واملــساكن العامليـة لعــام     
حتديــد التوصــيات األوليــة لكــي تنظــر فيهــا اللجنــة اإلحــصائية   ) ب(؛ ٢٠١٤ إىل ٢٠٠٥ مــن

  .٢٠١٠ لتعدادات السكان واملساكن لعام ي التخطيط للربنامج العامللدى بدء
 بالواليات املتحدة يف النـهج الـذي اتبعـه ومـا توصـل       السكانوقد استند مكتب تعداد    - ٦

إىل عـروض وحتلـيالت املؤلفـات       ن وّجهه إىل الدول األعضاء، و     إليه من استنتاجات، إىل استبيا    
 التعـداد   علمـا بـأن عمليـة     .  اإلحـصائية الدوليـة    األوسـاط أعـضاء    ومشاورات مـع     ،ذات العالقة 

يف التعـداد وتطـور      املـستخدمة     إىل سـرعة تغـري التكنولوجيـا       وبـالنظر . على مفتـرق طـرق    تقف  
بيانات يتم توفريها يف توقيـت      ايد االحتياجات إىل    منهجياته والشواغل املتعلقة باخلصوصية وتز    

 مـن املـرّجح أن خيتلـف اختالفـا     العـامل بلـدان  مـن   العديـد تبعـه   ي، فإن هنـج التعـداد الـذي         أنسب
تعـداد العـاملي احلـايل       عـن برنـامج ال     ٢٠٢٠جوهريا يف جولة تعدادات السكان واملساكن لعـام         

  .٢٠١٠لعام 
  

  املنهجية  -ثالثا   
ذا مجـع البيانـات الالزمـة هلـ     مـن أجـل      ، بالواليـات املتحـدة     السكان تعدادمكتب  عمد    - ٧
ــوخى  إىل وضــع الســتعراض، ا ــة نظــرة النظــراســتبيان يت ــصتها  يف  متعمق ــيت استخل ــدروس ال ال

 ومنظوراهتــا بــشأن التوجهــات  ٢٠١٠ منتــصف مــدة برنــامج التعــداد العــاملي لعــام   يفالبلــدان 
 أســئلة حمــددة ٧: هــي ســؤاال ٣٨ االســتبيان ضــّم قــدو. ٢٠٢٠ولــة تعــدادات عــام جل ةاحملتملــ

سـؤاال مـن تلـك       ١٧ بالنسبة لـ و.  الفئتني األوىل والثانية   تضم سؤاال   ٢٧ أسئلة مفتوحة و   ٤ و
البلــدان إىل طُلــب و.  فئــات متعــددةباختيــار الــرد عليهــا  إمكانيــةلمجيــبنيل أتيحــت، األســئلة
 ذا كانــت مل ُتجــرِفــإ. ٢٠١٤ إىل عــام ٢٠٠٥ إىل تعــداداهتا املقــررة للفتــرة مــن عــام  اإلشــارة

أمـا البلـدان   .  فعليهـا اإلحالـة يف ردودهـا إىل هـذا التعـداد        ساكن،املسكان و لل ا واحدا تعداد إال
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خالل تلك الفترة، فقد طُلب إليهـا       قد فعلت ذلك     أكثر من تعداد أو كانت       إجراءاليت قررت   
  .٢٠١٠إىل عام ة سنأقرب تعدادها الذي أجرته يف إىل  يف ردودهااإلحالة 

 إىل ءات، وّجهــت شــعبة اإلحــصا٢٠١١يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ١٣ويف الفتــرة مــن   - ٨
، عـن طريـق الربيـد اإللكتـروين أساسـا، اسـتبيانات       األعـضاء يف األمـم املتحـدة    ١٩٢ الدول الــ  

ــع ( ــة مـ ــات ومقدمـ ــتبيانات  . )٢()تعليمـ ــةًوُوّجهـــت االسـ ــة اإل بدايـ ــدان باللغـ ــة  إىل البلـ نكليزيـ
  .ية أو اإلسبانية بناء على طلبهااللغات الفرنسية أو الروسب مث
، بلــغ جممــوع عــدد البلــدان الــيت  )٢٠١١ســبتمرب / أيلــول١(وحبلــول املوعــد النــهائي    - ٩
 َيُعـد ؛ ومل )انظـر املرفـق   ( يف املائـة ٥٧ أو ما نسبته ن بلدا١٠٩،  بعد استيفائه   االستبيان عادتأ

ــد   ــه مل  آخــراســتبيان مــن بل ــه ذكــر أن ــصدد إجــراء أي  لكن ــداد خــالل   يكــن ب ــد  اتع ــرة قي لفت
 يف معــدالت االســتجابة علــى النحــو كــان هنــاك تبــاين علــى الــصعيد اإلقليمــي و. االســتعراض

أمريكـــا و، ) يف املائـــة٨٠(أوروبـــا  و،) يف املائـــة٥٦(آســـيا و، ) يف املائـــة٤٩(أفريقيـــا : التـــايل
  ). يف املائة٥٨(وأمريكا اجلنوبية )  يف املائة٤٦(أوقيانوسيا و، ) يف املائة٦١(الشمالية 

إىل  لكـي يتـرجم   بالواليات املتحدة الترتيبـات الالزمـة       السكان اختذ مكتب تعداد  قد  و  - ١٠
األســئلة وقــد متــت مواءمــة  .علــى األســئلة املفتوحــةالــواردة بلغــات أخــرى لــردود ااإلنكليزيــة 

. التعـداد  كتـب مل اتستقـصاء  واال اتقّحت باسـتخدام براجميـات نظـام جتهيـز التعـداد          ُنواحملددة  
) األسـئلة احملـددة  (حتليال كميا التعدادات ، أجرى موظفو مكتب  ٢٠١١سبتمرب  /وخالل أيلول 

إجــراء  إعــداد اســتعراض الربنــامج ومــع إجنــاز، سحاملــلنتــائج ) األســئلة املفتوحــة( نوعيــا آخــرو
  .٢٠١١نوفمرب /يف أوائل تشرين الثاينالتعداد استعراض داخلي ملكتب 

 حملة عامة عن منـهجيات التعـداد وأسـاليب    وضع) أ: (حتليل الردود على ما يلي  ركّز  و  - ١١
ــام    ــة عــ ــد املــــستخدمة خــــالل جولــ ــيم ) ب(؛ ٢٠١٠العــ ــتخدامتقيــ ــاليب اســ ــداد  أســ التعــ

 الـيت اعترضـت برنـامج التعـداد العـاملي           ىل اجلديدة، مبا يف ذلـك التحـديات األو        اتهتكنولوجي أو
، ٢٠٢٠جولـة عـام     التطلـع إىل    ) د(نشر البيانات؛   ) ج(ازات؛  حرزه من إجن   وما أ  ٢٠١٠لعام  
  .ساعدة املقدمة من األمم املتحدةة والتعاون الدويل وامليقبلستيف ذلك االجتاهات امل مبا
وجدير باإلشارة أن هذا االستعراض جيّسد التجربة اجلماعيـة للبلـدان الـيت ردت علـى                   - ١٢

  واالنطباعــات احلاليــة إىل النتــائجنتــائج املــسحمــن املــستمدة ُضــّمت الــردود قــد و. االســتبيان
  .وال ترتبط الردود ببلد أو ُمجيب معّين. العامة

__________ 
 .٢٠١١يه يول/ يف األمم املتحدة يف متوزاًنوب السودان، الذي أصبح دولة عضوباستثناء ج  )٢(  
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يف ، فقــد بلغــت عمليــة التعــداد ذروهتــا ٢٠١٠بالنــسبة لربنــامج التعــداد العــاملي لعــام و  - ١٣
مجــع الــدروس املــستفادة، حيــث إن حــد هــذا مــن وقــد . ٢٠١١  و٢٠١٠عــامي الفتــرة بــني 
 إليهـا  عنـدما أُرسـلت   إجرائـه  بـصدد  وإمـا  إمتـام تعـدادها    غمرةيف  إما   البلدان كانت    العديد من 

ورد العديـد مـن البلـدان مبـا يفيـد أن تقـدمي الـدروس املـستفادة                  . مجربنـا استبيانات استعراض ال  
  .ومن مث فإن أي دروس مستفادة إمنا هي دروس أولية بطبيعتها. كان سابقا ألوانه

ســنوات علــى مــدى ة دد يف فتــرات حمــةقبلــاستعراضــات الــربامج امل أن ُتجــرى نبغــيوي  - ١٤
 بغيـة الوقـوف علـى        يف منتصف مدة الربنامج ولـدى انتهائـه،        أن ُتجرى  ولعل من املفيد  العقد،  

الربنـامج   منتـصف    اسـتعراض ويوفر  . جتاهاتتطور اال على  لدروس املستفادة و  النطاق الكامل ل  
اسـتعراض  علمـا بـأن    .  األوىل لدروس املستفادة ا اآلن و  تقييما أوليا للتعدادات اليت أجريت حىت     

متعمقـة وأفكـار    نظـرات   مـا لـديها مـن        من تقدمي    البلدانَسيّمكن   ،امج لدى انتهاء التعداد   نالرب
  .ة عن جولة التعداد املقبلمسبقة

    
لتعــدادات الــيت  لامج تقييمــا أوليــا  نــربللســتعراض ال ايقــدم هــذا : ١ التوصــية

 احلـصول    مـن الـسابق ألوانـه يف هـذا العقـد           ، إال أن  ادةجريت والدروس املستف  أُ
يف التعــداد جيــري ن نظــرا إىل أ البلــدان، معظــمتقيــيم جيــد للربنــامج مــن  علــى 

ولـذا  . األوىل مـن العقـد التـايل      معظمه يف السنة األخرية من كل عقد ويف السنة          
ن أإذ يف إجــراء تقيــيم آخــر للــدروس املــستفادة  النظــر ينبغــي للجنــة اإلحــصائية 

  .٢٠١٤ يف عام تنتهي ٢٠١٠جولة تعداد عام 
    

 الدراسـة   فوضـع . يت ُجمعـت  البيانات ال  أثّرت يف    االستبيانهذا  جوانب قصور يف     ومثة  - ١٥
ــصائية ــين إطــاريف أُجــري  االستق ــضغوط  زم ــسابقة    م ــارات ال ــه إجــراء االختب ــسّن يف ظل مل يت

 بأمنــاط فيمــا يتعلــقد مــشاكل  وجــو الــسكانمكتــب تعــدادلــدى والحــظ احملللــون . )٣(للتنفيــذ
 الغرض مــن بعــضبــ اخللــط فيمــا يتعلــق والــردود وعــدم تناســق  االســتبيانأســئلة بعــض يحتظــ

  .األسئلة
  
      

__________ 
يشكر مكتب تعـداد الـسكان بالواليـات املتحـدة كـال مـن جـريي بانـدا، الـذي كـان يعمـل سـابقا يف شـعبة                      )٣(  

اإلحصاءات، وأندريـه سـري، ودون رويـس، وكالمهـا مـن هيئـة إحـصاءات كنـدا، علـى مراجعتـهم ملـشروع                        
  .وقد قدمت شعبة اإلحصاءات تعليقات وتنقيحات إضافية. االستبيان األويل
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 دويل لوضـــع واختبـــار أداة النظـــر يف ينبغـــي إنـــشاء فريـــق عامـــل: ٢ التوصـــية
ــستقبل     ــات املـ ــستفادة وتوجهـ ــدروس املـ ــدادات والـ ــة بالتعـ ــديات املتعلقـ . التحـ

 وهنايتـها، بغيـة تقيـيم    ها املـسح يف بدايـة دورة التعـداد ومنتـصف     وسيستخدم هـذا  
وسـيتيح االسـتخدام املتكـرر لتلـك األداة املقارنـة بـني البيانـات        . اجتاهات العقـد  

وينبغي إعـداد وثيقـة مراِفقـة لـشرح الغـرض مـن كـل سـؤال                 . على امتداد العقد  
  .يرد يف املسح

  
  ة والدروس املستفاد٢٠١٠جتربة عام   -رابعا   

والــدروس املــستفادة الــيت . ٢٠١٠أجــري هــذا املــسح يف منتــصف جولــة تعــداد عــام    - ١٦
وأشـارت بلـدان كـثرية إىل أنـه مـن الـسابق ألوانـه           .مفيـدة نوقشت هي دروس أوليـة، ولكنـها        

  .تقدمي أي دروس مستفادة، باعتبار أهنا ال تزال يف طور االنتهاء من التعداد اخلاص هبا
  

  ات وطرق العدمصادر البيان  -ألف   
، نـرى للوهلـة األوىل أن       )املكان الذي تـأيت منـه البيانـات       (فيما يتعلق مبصادر البيانات       - ١٧

 بلـدا  ٩٠لــ  يـشكل املـصدر الرئيـسي لبيانـات التعـداد      الكامل  العد امليداين معالتعداد التقليدي  
 استعراض مجيـع    غري أننا نرى صورة أكثر تعقيدا عند      . )٤()املائة يف ٨٣( بلدان   ١٠٩من أصل   

ويف حـني أن بعـض البلـدان ال تـستخدم إال طـرق العـد             . املسائل املتعلقة مبصادر مجـع البيانـات      
املباشر جلمع البيانات، فإن بلـدانا أخـرى جتمـع بـني العـد امليـداين وغـريه مـن مـصادر البيانـات                        

، والـسجالت   اتويف كثري من البلدان، يستعاض بـالقيود      . إلخراج نتائج التعدادات اخلاصة هبا    
اإلدارية، وعمليات املسح بالعينـة عـن العـد امليـداين أو أهنـا تـستخدم السـتكمال البيانـات الـيت                      

عــن اســتخدام ) املائــة يف ٢٤( بلــدا ٢٦وأبلــغ مــا جمموعــه . جيمعهــا العــدادون بــشكل مباشــرة
  .القيود اإلدارية أو السجالت اإلدارية

، بوســع البلــدان اختيــار ردود )ع البيانــاتكيفيــة مجــ(وفيمــا يتعلــق مبــسألة طــرق العــد   - ١٨
ــسية  وكانــت . متعــددة ــة العــد الرئي ــة يف ٧٢(طريق  باســتخدام املباشــرة املقــابالت  وهــي)املائ

__________ 
منـشورات   (٢املتحـدة، التنقـيح    منشور املبادئ املتعلقة بتعدادات السكان واملساكن الصادر عـن األمـم  انظر    )٤(  

لالطـــالع علـــى تعريـــف للتعـــداد  ) ٦١-١  و٦٠-١، الفقرتـــان E.07.XVII.8املتحـــدة، رقـــم املبيـــع  األمـــم
، علمـا بـأن البلـدان الـيت تـستخدم           وهناك الكثري من االختالفات فيما يتعلق بنهج التعداد التقليدي        . التقليدي

وســيناقش هــذا األمــر مبزيــد مــن  . هــذا النمــوذج ميكــن أن يــستخدم منــهجيات خمتلفــة جــدا جلمــع البيانــات  
 .التفصيل يف الفرع خامسا من هذا االستعراض
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اجلزئــي مع فــاجل) املائــة يف ٣٢( العــد الــذايت باســتخدام اســتبيان ورقــي  ااســتبيان ورقــي، تالهــ
  ).املائة يف ١٢(قابالت اهلاتفية استخدام املف) املائة يف ٢٩(بيانات باستخدام اإلنترنت لل

 باسـتخدام اسـتبيان ورقـي       املباشـر تستخدم العـد    ) املائة يف ٣٩( بلدا   ٤٢ويف حني أن      - ١٩
بوصفه الطريقة الوحيدة جلمـع البيانـات، يتمثـل االجتـاه الـسائد، بـشكل عـام، يف قيـام البلـدان                      

فهوم الطريقة الوحيـدة جلمـع      باستخدام جمموعة متنوعة من الطرق إلجراء العد واالبتعاد عن م         
ويــستخدم التعــداد املتعــدد الطــرق علــى حنــو متزايــد، أي أن بيانــات التعــداد جتمــع    . البيانــات

  .أو طرق اجلمع/باستخدام خليط من مصادر البيانات و
ــال، بــات أكثــر شــيوعا أن يقــوم بلــد مــا جبمــع البيانــات باســتخدام        - ٢٠ وعلــى ســبيل املث

لكترونية عرب اإلنترنت والورقيـة، ورمبـا باسـتخدام الـسجالت اإلداريـة      االستبيانات اهلاتفية واإل 
وتقـوم البلـدان باسـتخدام اخليـار املتعـدد          . اجملمَّعـة أو املسح املخـصوص السـتكمال البيانـات         /و

الطرق مع العديد مـن التباينـات لتلبيـة احتياجاهتـا اخلاصـة مـن البيانـات والتـواؤم مـع ظروفهـا؛                 
عكـس بدقـة   ي، أن   ٢٠١١ يف عـام     الـذي أجـري   امج،  ن الرب ص باستعراض ميكن للمسح اخلا   ومل

 تــصميم االســتبيان أنمجيــع تباينــات التعــدادات املتعــددة الطــرق الــيت أبلــغ عنــها لــسببني مهــا،   
علمـا  . بتحديد الـردود  مشاكل تتعلق وأن هناكاجملال جلميع التباينات املتعددة الطرق،   يتيح   ال

ســيبحث علــى حنــو  ٢٠١٠مــن برنــامج التعــداد العــاملي لعــام ل األوهــذا الــدرس املــستفاد بــأن 
  .ايف الفرع خامسأوىف 

  
  واإلجنازاتالتحديات   - باء  

امج سؤاال عن التحديات اليت يواجههـا كـل بلـد    ن الرب تضمن املسح اخلاص باستعراض     - ٢١
و سـؤال    إلجـراء التعـداد، وهـ      ٢٠١٠ الـيت حيققهـا يف برنـامج التعـداد العـاملي لعـام               اإلجنازاتو

أكثـر مـن     هذكـر تكرر   التحدي الذي    كانو. البلدان باختيار ردود متعددة   عنه  ميكن أن جتيب    
وتضمنت بعض التحـديات األخـرى، مرتبـة حبـسب تواترهـا،            .  الكلفة هو) املائة يف ٦٧ (غريه

ونقـصان معـدالت االسـتجابة      ) املائة يف ٣٩(وجودة البيانات   ) املائة يف ٤٢(املناسب  التوقيت  
  ).املائة يف ٣٢(واخلصوصية ) املائة يف ٣٧(تصورات العامة الو) املائة يف ٣٩(

 الكلفة تشكل التحدي األكرب، فثمة حاجة إىل وضع طريقـة دقيقـة ملقارنـة               وملا كانت   - ٢٢
يف إلقاء نظرة على مكونـات     األمور املمكنة   ويتمثل أحد   . تكاليف إجراء التعدادات يف البلدان    

ع الكلفـة، وذلـك باسـتخدام مكونـات حمـددة جيـدا لـضمان اتـساق                 التعداد الستخالص جممو  
وينبغــي أن تــستند طريقــة الكلفـة املختــارة إىل الغــرض مــن املقارنــة، ولــيس  . التكـاليف املقدمــة 

  .فقط إىل جمموع الكلفة
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وعلى سبيل املثال، ميكن للمرء أن يستخدم الناتج احمللي اإلمجايل أو نصيب الفرد مـن                 - ٢٣
وكلمــا ارتفعــت هــذه املقــاييس، زاد  . االقتــصادي والتعليمــي للبلــد للوضــع  الــدخل كمقيــاس

س ضـغط لتقـدمي     مـارَ كـأن يُ  توقعـات الـسكان فيمـا يتعلـق بالتعـداد وإجرائـه،             أن تزيد   احتمال  
  .، ومؤهالت العدادين، وتوافر أدوات نشر البياناتللردودخيارات 

يف مـا إذا كـان البلـد ميتلـك     يتمثـل    عامل آخر ذو تـأثري هائـل يف كلفـة التعـداد              هناكو  - ٢٤
وأنـه دفـع بالتـايل    (مسبقا سجال وطنيا لقيود السكان ميكن أن يـستخدم كمـصدر للمعلومـات      

  ).إنشائهتكاليف 
ــداد، أي           - ٢٥ ــة التع ــة لتغطي ــة املتوقع ــاة النوعي ــضا مراع ــاليف، جيــب أي ــة التك ــد مقارن وعن

ــسكاين املط     ــة اإلحــصاء ال ــدان الــيت  . )٥(لــوبمــستوى التوقعــات مــن حيــث مــدى دق ويف البل
تستخدم فيها األرقام لتمثيل احلكومـة وتوزيـع األمـوال، فقـد يـتعني أن يكـون اإلحـصاء دقيقـا                     

  .للغاية، وهو ما يزيد من الكلفة
وباإلضافة إىل ذلك، فإن عوامل احلجم املادي للبلد، وتضاريـسه، وعـدد اللغـات الـيت                - ٢٦

صـعبة جــدا،  عمليـة   احلـصول علـى تكـاليف دقيقـة     عـد يو. يـتكلم هبـا سـكانه تزيـد مـن الكلفـة      
املساعدة املالية، وذلك مـن أجـل       حتتاج إىل   لكنها حامسة بالنسبة للبلدان، مبا يف ذلك تلك اليت          

وميكــن أيــضا النظــر يف تــصنيف التكــاليف حــسب املنطقــة   . احملافظــة علــى اخنفــاض التكــاليف 
  .طريقة التعداد أو/و
  

 لتقدير تكـاليف إجـراء      وضع أسلوب دقيق وناجع   العمل على    ينبغي   :٣التوصية   
  .أو البلدان/ ملقارنة تكاليف التعداد يف خمتلف املناطق وواستخدامهالتعداد 

أكثـر مـن     هـا ذكرتكـرر   الـيت   اإلجنـازات   ومتثلـت   . تباينـا كـبريا   اإلجنـازات   وقد تباينـت      - ٢٧
 والبقـاء ضـمن حـدود     يف تنفيـذ التكنولوجيـات اجلديـدة،   ٢٠١٠ ولـة عـام  جب غريها فيما يتعلـق   

وفيما يتعلـق بـبعض البلـدان،       . املواعيد النهائية، واحملافظة على جودة البيانات     ب والوفاءامليزانية،  
وتـسعى دول أخـرى إىل اسـتخدام طـرق          . كان جمـرد الـتمكن مـن إجـراء التعـداد إجنـازا كـبريا              

ة أو التكــاليف  اخلــصوصية أو اخنفــاض معــدالت االســتجاب مــع مراعــاةبديلــة إلجــراء التعــداد، 
  .بوصفها دافعا الستخدام طريقة جديدة أو طرق جديدة

__________ 
رغم مـن  املائة، علـى الـ    يف١٠٠فيما يتعلق ببعض البلدان، قد يكون التوقع بأن يغطي التعداد السكان بنسبة            )٥(  

 .أنه يعتقد على نطاق واسع بأن هذا األمر غري واقعي
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امج أيضا إىل الوقوف على مستوى املشاركة فيمـا بـني البلـدان        نويسعى استعراض الرب    - ٢٨
وفيما يتعلق بربنامج التعـداد العـاملي       . ٢٠٠٠جولة عام   مقارنة مع    ٢٠١٠يف جولة تعداد عام     

 األعـضاء  ١٩٢ دول فقط من بني الـدول الــ          ٣ بأن   )٦(ت، أفادت شعبة اإلحصاءا   ٢٠١٠لعام  
تتـوافر أي معلومـات فيمـا يتعلـق خبطـط التعـداد             ال  يف األمم املتحدة لـن جتـري تعـدادا، أو أنـه             

أهنـا  ، إمـا   ٢٠٠٠ بلـدا يف جولـة تعـداد عـام           ١٩٢ بلدا من أصـل      ٢٥ويقابل ذلك   . اخلاصة هبا 
ـــ    مل ــات تتعل ــوافر أي معلومـ ــداد أو مل تتـ ــر التعـ ــاجتـ ــدر    . ق هبـ ــبرية وجتـ ــادة كـ ــذا زيـ ــل هـ وميثـ

  .إليه اإلشارة
  )٧(منهجيات أخرى  -جيم   

ــدي، نظــر       - ٢٩ ــداد التقلي ــايرة للتع ــهجيات املغ ــق باملن ســتعراض با املــسح اخلــاص فيمــا يتعل
 اإلدارية املوجـودة مـسبقا والتعـداد الـدوار          اتامج يف استخدام السجالت اإلدارية والقيود     نالرب

  : إىل ما يلياملسحوأشارت نتائج . ةواملنهجيات املختلط
 بلــدان الــسجالت اإلداريـة املوجــودة مــسبقا السـتكمال مــصادر البيانــات   ٩تـستخدم    •  

  )٨(األخرى
  جيري بلد واحد تعدادا دوارا  •  
   أو مصدر إضايف للبياناترئيسي بلدا القيود اإلدارية كمصدر ٣٧يستخدم   •  
 ُتجرى بانتظـام بـوترية أخـرى      رى سنويا أو     بلدا عمليات مسح بالعينة جت     ١٨يستخدم    •  

  الستكمال بياناهتا
ــة يف إطــار أنــشطة مجــع البيانــات     ١٦أجــرى   •   ــدا عمليــات خمــصوصة للمــسح بالعين  بل

  اخلاصة بتعداداهتا 
  يف االستبيان‘‘ طرق أخرى’’ بلدا إىل ١٤أشار   •  

دام القيـود اإلداريـة     وعندما طلب إىل البلدان أن تكون إجاباهتا حمددة، تـضمنت الـردود اسـتخ             
ــداين     ــد املي ــع الع ــا إىل جنــب م ــة   (جنب ــى أســاس العين ــداين أو عل ــد املي ــود)ســواء الع  ات؛ والقي

 اإلحـصائية؛ واملــصادر اإلداريـة جنبــا إىل جنـب مــع العـد عــن طريـق اإلنترنــت واهلـاتف والعــدّ      
__________ 

 مـــن موقـــع شـــعبة اإلحـــصاءات علـــى اإلنترنـــت ٢٠١١نـــوفمرب /الثـــاين  تـــشرين١معلومـــات اســـُتردَّت يف   )٦(  
)http://unstats.un.org(وأكدها موظفو شعبة اإلحصاءات من خالل تبادل لرسائل الربيد اإللكتروين ،. 

اليت تستخدم العـّد امليـداين   “ الطريقة التقليدية”ات األخرى أي طريقة إلجراء التعداد خبالف     يقصد باملنهجي   )٧(  
 .أو التعداد الدّوار) القيود اإلدارية(ذلك إجراء تعداد باستخدام القيد اإلداري  يف الكامل، مبا

 .ارية املوجودة مسبقا باء لالطالع على تفسري للسجالت اإلدارية والقيودات اإلد-انظر الفرع خامسا   )٨(  
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؛  وحـدة معينـة    يف حالة عدم االستجابة لبعض األسئلة يف       اإلدارية   اتامليداين؛ واستخدام القيود  
والبيانـات اإلداريــة املـستخدمة لعــد نــزالء الـسجون ومراكــز االحتجــاز؛ وقـوائم العنــاوين الــيت     

  .أنشئت مبطابقة املصادر اإلدارية والتجارية
وختطـط  .  بلـدا مـن بـني البلـدان املـستجيبة منهجيـة جديـدة ألول مـرة                 ١٧وقد جرب     - ٣٠

  .٢٠٢٠ اجلديدة يف جولة تعداد عام  لتكرار املنهجية١٧غالبية هذه البلدان الـ 
ديــدة يف حــسن التوقيــت ونقــصان التكــاليف   اجلنــهجيات املومتثلــت فوائــد اســتخدام    - ٣١

ومتثلــت املخــاطر الرئيــسية يف اخنفــاض عــدد املواضــيع  . وإدخــال حتــسينات يف نوعيــة البيانــات 
 قــدمها مــصدر واســتخدام تعــاريف البيانــات الــيت ) أي نقــصان املــضمون(املدرجــة يف التعــداد 

 اتوعلـى سـبيل املثـال، إذا كـان بلـد مـا يـستخدم القيـود                . البيانات، بدال من تعاريف التعـداد     
اإلداريــة، فــإن فئــات البيانــات الــيت حتــددها الــدائرة احلكوميــة املــسؤولة عــن القيــود قــد تكــون  

  .لتعدادتكون نفس التعاريف اليت تستخدمها أو تفضلها الوكالة اإلحصائية اليت جتري ا ال أو
وميكن أن يستفيد برنـامج التعـداد العـاملي والوكـاالت اإلحـصائية مـن مجـع معلومـات            - ٣٢

الـيت حققتـها خمتلـف الطـرق والتحـديات      اإلجنـازات  إضافية الحقا يف جولة التعـداد هـذه، عـن     
  ). أعاله٢انظر التوصية (اليت واجهتها يف البلدان اليت تعتمد طرقا متعددة 

  
  اجلديدة) املعلومات(ت تكنولوجيا  - دال  

. كلما تزايدت التعقيدات يف إجراء التعداد، تزايد الطلب علـى اسـتخدام التكنولوجيـا               - ٣٣
التكنولوجيا أو أن هذه البلـدان أشـارت إىل أهنـا     أشكال  ما من   شكال  وتستخدم معظم البلدان    

 التكنولوجيـا الـيت     لب إىل البلدان اإلشـارة إىل أنـواع       طُقد  و. ستقوم بذلك يف املستقبل القريب    
، وفيمــا يتعلــق هبــذا الــسؤال كــان بوســع البلــدان ٢٠١٠اســتخدمتها خــالل جولــة تعــداد عــام 

 اســـتعماال تالتكنولوجيـــاأوســـع وتعـــد نظـــم املعلومـــات اجلغرافيـــة  . ردود متعـــددةتـــسجيل 
، )املائـة  يف ٤٢(يستخدم على نطاق واسـع الترميـز مبـساعدة احلاسـوب            كما  ، و )املائة يف ٥٨(

والتعــــرف الــــضوئي علــــى احلــــروف ) املائــــة يف ٣٠(عــــرف الــــضوئي علــــى العالمــــات والت
  ).املائة يف ٣٧(، وأساليب املسح األخرى )املائة يف ٣٨(

إىل احلـصول علـى معلومـات عـن         سـعى املـسح     وفيما يتعلق بالتكنولوجيات اجلديـدة،        - ٣٤
واحلواســيب اللوحيــة ) ئــةاملا يف ٢٤(واحلواســيب احملمولــة ) املائــة يف ٤٠(اســتخدام اإلنترنــت 

ــة  ــة يف ١٠(اليدوي ــرف   )املائ ــسح والتع ــم امل ــة ونظ ــنظم اجلغرافي ــذه املواضــيع   . ، وال وتغطــي ه
وجيـري تنـاول تكنولوجيـات نـشر        . التكنولوجيات املستخدمة جلمع البيانـات وجتهيـز البيانـات        

  .البيانات يف الفرع هاء أدناه
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  بعـض  وأفـاد . يف الطريقة اليت جيرى هبا التعـداد       ا كبري اويتبني جبالء أن للتكنولوجيا أثر      - ٣٥
تشمل حتسني جودة البيانات وحـسن التوقيـت وخفـض          اآللية  البلدان بأن مزايا التكنولوجيات     

غـري أنـه مـن الـضروري تقيـيم التكـاليف           .  البيانات ونـشرها   التقاطتكاليف العمليات امليدانية و   
  .قصرية األجل وطويلة األجل يف مقابل املزايا

 البلــدان أن املخـاطر تــشمل ارتفـاع تكـاليف بــدء التـشغيل واالفتقــار إىل      بعـض وذكـر   - ٣٦
وبـالرغم مـن املخـاطر، ظلـت معـدالت          . خربة املوظفني واملشاغل املتعلقة باخلصوصية والسرية     

ويـستنتج مـن اسـتعراض الـردود علـى          . االستجابة للتعداد يف هذه البلدان على حاهلـا أو زادت         
أنــه ينبغــي إيــالء االهتمــام إىل معرفــة احلــاالت الــيت يكــون مــن املالئــم فيهــا    األســئلة املفتوحــة 

استخدام التكنولوجيـا، واحلـاالت الـيت يكفـي فيهـا اسـتخدام العمليـات اليدويـة القائمـة لـدعم                     
وعندما يكون التمويل واخلربة التقنية حمدودين، جيـب مقارنـة اخليـارات      . التعداد السكاين للبلد  
املـــستوى املناســـب مــن التكنولوجيـــا الـــذي جيــب الـــسعي الســـتخدامه   يف بعنايــة قبـــل البــت   

  .التعداد يف
وتقوم حاليا البلدان اليت تستخدم األجهزة الرقميـة اليدويـة واإلنترنـت جلمـع البيانـات                  - ٣٧

وعـالوة علـى ذلـك،    . ٢٠٢٠بدراسة التقنيات املمكنة اليت قد تكون متاحة حبلول جولـة عـام          
لــيت تــستخدم االســتبيانات الورقيــة عــن اهتمامهــا باســتخدام األجهــزة  أعربــت معظــم البلــدان ا

  . ٢٠٢٠الرقمية اليدوية أو احلواسيب احملمولة أو اإلنترنت يف جولة عام 
  

  نشر البيانات  -هاء   
ــات للمــستخدمني      - ٣٨ ــتح البيان ــا مل ت ــد اإلحــصاء كــامال م ــد و. ال يع ســعى اســتعراض  ق
ــالرب ــن   ن ــات ع ــى معلوم ــدمي بياناهتــ    امج إىل احلــصول عل ــدان لتق ــستخدمها البل ــيت ت  ا الطــرق ال

. اليت تتبعها لنشر بيانات التعـداد     الرئيسية  لب إىل البلدان اإلشارة إىل الطريقة       للمستخدمني وطُ 
ويـــشمل ذلـــك اســـتخدام املطبوعـــات الورقيـــة واألقـــراص املدجمـــة وأقـــراص الفيـــديو الرقميـــة  

انـات التفاعليـة علـى اإلنترنـت وأدوات املـسح            الثابتة وقواعد البي   الشبكة العنكبوتية وصفحات  
تـستخدم  ) املائـة  يف ٥١( بلـدا    ٥٤ومن البلدان املستجيبة، هنـاك      . املستندة إىل شبكة اإلنترنت   

) املائــة يف ٢٩( بلــدا ٣٠ لنــشر البيانــات، و الرئيــسية املنــشورات الورقيــة بوصــفها الطريقــة    
ــة    ــشبكية الثابتــ ــصفحات الــ ــستخدم الــ ــني أن )إخل ،pdf  وhtml(تــ ــط  ١٧، يف حــ ــدا فقــ  بلــ

  .تستخدم قواعد البيانات التفاعلية على اإلنترنت) املائة يف ١٦(
ــات،        - ٣٩ ــشر البيان ــستخدمها لن ــيت ت ــدان اإلشــارة إىل الطــرق األخــرى ال مث طلــب إىل البل

وفيمـا يتعلـق بـالطرق      . ردود متعـددة  بتـسجيل   وكان ميكن أن جتيب الدول على هـذا الـسؤال           
 البلــدان إىل أهنــا تــستخدم األقــراص املدجمــة أو أقــراص الفيــديو الرقميــة، عــض باألخــرى، أشــار
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والصفحات الشبكية الثابتـة، واملنـشورات الورقيـة، وقواعـد البيانـات التفاعليـة علـى اإلنترنـت                  
  .وأدوات املسح

ــر مــن    - ٤٠ ــشاور أكث ــات الــيت تقــدمها      يف ٩٠وت ــدان مــع مــستخدمي البيان ــة مــن البل املائ
  . بشان خططها املتعلقة بنشر البياناتعنيةاألطراف املو

  
  كيفيته وماهيته : عملنا  -خامسا  

يتزايــد إبــداع البلــدان يف التــصاميم الــيت تــضعها للتعــداد كمــا أهنــا تعمــل علــى وضــع      - ٤١
عن العد امليداين الكامل الذي ينتقـل فيـه العـدادون           باطراد  وتتخلى البلدان   . أساليب جديدة له  

د مـن مجـع   ـــ ي احلـدد البلـدان الـيت تنظـر فـ     ــــ زايد ع ـــ ات؛ إذ يت  ـــ  جلمع البيان  ى بيت ـن بيت إل  ــم
وغريها مـن التقنيـات للحـصول علـى بيانـات          القيودات  ات التعداد واالنتقال إىل استخدام      ــبيان

  .متعلقة بالتعدادات
ــة تنفيـــذ هـــذا      - ٤٢ ــبرية يف كيفيـ ــة الواحـــدة، توجـــد اختالفـــات كـ وحـــىت ضـــمن املنهجيـ

 فمثال، قد خيتلف العاملون يف جمال العـد مـن بلـد إىل آخـر فقـد يكونـون خمصـصني                     .األسلوب
امج نـ وُيظهر اسـتعراض الرب   . ألداء هذا العمل، أو موظفني حكوميني، أو معلمني، أو متطوعني         

لبلـدان  لوجود عدد كبري جدا من مصادر البيانات وأساليب مجعها، والتكنولوجيـات اجلديـدة              
وقد يشمل ذلك اسـتخدام الـسجالت اإلداريـة         . لتقليدي يف استبيان املسح   التعداد ا تأخذ ب اليت  

ــستخدم   . املخــصوصةاملــسوحات أو /واإلنترنــت واهلــاتف و  ــيت ت ــدان ال ــودات وميكــن للبل القي
وتستكمل البيانـات   القيودات  ، أو أن تستخدم     القيوداتاإلدارية أن تستخدم أنواعا خمتلفة من       

  .باستعمال أسلوب آخر
  

  تعداد التقليديال  -ألف   
ــائج       - ٤٣ ــرت نت ــدي؟ أظه ــداد التقلي ــو التع ــا ه ــسح م ــداد    امل ــف التع ــبريا يف تعري ــا ك تفاوت

فإن مـا ُيعَتـرب     . التقليدي وقليال من االتساق يف كيفية استخدام هذا املصطلح يف خمتلف البلدان           
ولوجيـا،  ومـع اسـتخدام التكن    . قد يكون منهجية جديـدة يف بلـد آخـر         ما  تعدادا تقليديا يف بلد     

وإدراج عدد كبري من مصادر البيانات ومنهجيات مجعها، فهـل يعكـس املـصطلح بدقـة احلالـة                  
ــة التعــداد لعــام      ــة التعــداد؟ وهــذا درس رئيــسي آخــر مــستفاد مــن جول ــة لعملي . ٢٠١٠الراهن

  .واملصطلح أكثر التباسا من ذي قبل وخيتلف استخدامه باختالف البلدان
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العـد الكامـل، ونطـاق     بـني   العد امليداين الكامل، و   باستخدام  اد  وجيب التمييز بني التعد     - ٤٤
التكنولوجيــا املــستخدمة، واألســاليب األخــرى الالزمــة لتــسجيل احلالــة الراهنــة لعمليــة التعــداد 

  .بشكل أدق
  

  السجالت اإلدارية والقيودات اإلدارية  -باء   
والقيـودات  داريـة،   امج، كانـت الـسجالت اإل     نـ اسـتعراض الرب  اخلاص ب سح  املألغراض    - ٤٥

اســتعراض اخلــاص بســتبيان الوكــان ا. اإلداريــة املوجــودة مــن قبــل تــشكالن فئــتني منفــصلتني  
امج يفتقـر إىل شـرح للفـرق بـني املـصطلحني؛ غـري أنـه عنـد حتليـل بيانـات املـسح، يتـضح                          نالرب

  .وجود جمموعة واسعة من االختالفات يف كيفية استخدام هذين املصطلحني
ــة اســتخدامهما     وينبغــي تعر  - ٤٦ ــضل لتوضــيح كيفي ــشكل أف ــصطلحني ب ــف امل ــستند  .ي وي

فهـل ُتـستخدم البيانـات إلجـراء التعـداد          . التمييز بينـهما إىل كيفيـة اسـتخدام البيانـات اإلداريـة           
مثال، تقدمي املـساعدة يف وضـع إطـار    (أم أهنا ُتستخدم لدعم العد )  قيوداتالتعداد املستند إىل  (

أخـرى؟  أسـاليب   مـن خـالل     )  إخل ،لـبعض األسـئلة يف وحـدة معنيـة        العنوان، وعـدم االسـتجابة      
ولـذا فمـن الـضروري وضـع مـصطلحات تعكـس             .وحيتاج التمييز بني املصطلحني إىل توضـيح      

  .بدقة استخدام البيانات
وألغــراض هــذه الورقــة، ُتعــرَّف الــسجالت اإلداريــة بأهنــا البيانــات املــستخدمة إلدارة    - ٤٧

سوى معلومات عن األشخاص الذين يتلقـون خدمـة أو منفعـة مـن              برنامج ما وهي ال تتضمن      
فمثال، ميكن أن تكـون تلـك الـسجالت ملفـات للقيـد يف املـدارس، أو ملفـات                   . ذلك الربنامج 

وتعـّرف الواليـات املتحـدة القيـودات        . احلصول على رخصة قيادة، أو ملفات للمساعدة املالية       
األشـخاص،   مـن قبيـل      -مجيـــع أعضـــاء جمموعة مـا      اإلدارية بأهنا مصدر للبيانات يقتضي قيام       

لدى احلكومـات وإخطارهـا عنـد التنقـل     بالقيد  -ي ــالك األراضــة، أو مــال التجاري ــأو األعم 
تتمتـع بإمكانيـة    تحديث املعلومات، وحيتوي ذلك املصدر على أرقام فريدة لتحديـد اهلويـة             لأو  

  .تخدام الرقم عمليا جلميع املعامالت احلكوميةوميكن اس. ربط البيانات فيما بني املصادر
ــا  والـــسجالت اإلداريـــة والقيـــودات   - ٤٨ اإلداريـــة مفهومـــان خمتلفـــان يلتبـــسان يف معنامهـ

ففي دراسات سابقة أجرهتا شعبة اإلحصاءات، وضع املفهومـان يف الفئـة ذاهتـا               .واستخدامهما
عـن  سـُتخدم كـل منـهما علـى حـدة      امج، ا نـ لرباحلايل ل ستعراض  الويف ا . واسُتخدما كمترادفني 

وأشارت نتائج املسح إىل أن املصطلحني ُيستخدمان كمترادفني بالنسبة لـبعض البلـدان،           . عمد
، توجـد   اخلصوصيةبالنسبة لبلدان أخرى، وبسبب السياسات املتبعة أو مسائل         على حني أهنما    

 املهـم حتديـد الفـرق    ومن أجل إجراء تقييم دقيق ملنهجيات التعـداد مـن    .فروق بني املصطلحني  
  .بينهما ومجع املعلومات عن استخدامهما
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  التعداد املتعدد الطرق  -جيم   
تعريــف مــع تزايــد تعقــد عمليــة التعــداد داخــل البلــدان، كيــف ميكــن تــوخي الدقــة يف    - ٤٩

وكيـف ميكـن للمـرء أن يـصف بدقـة كـل التباديـل املختلفـة للمنهجيـة                    التعداد املتعدد الطـرق؟   
ي املستقبل، سـتكون هنـاك حاجـة        ـــه استخدامها؟ فف  ـــزداد في ـــت ي ـــي وق ــرق ف ـــددة الط ــاملتع
واع عملية التعداد املتعدد الطرق ملعرفـة       ــة لتقييم خمتلف أن   ــات مشترك ــى استخدام مصطلح  ــإل

  .ما إذا كانت الدول ال تزال تستخدم أسلوبا سائدا أو أهنا تستخدم أساليب كثرية
ى ذلك، ما هي معايري التقييم الالزمـة إللقـاء نظـرة أكثـر دقـة علـى الطـرق                   وعالوة عل   - ٥٠

ومن األساليب اليت ميكن أخذها يف االعتبـار حتليـل النـسبة املئويـة للـردود                 املستخدمة؟املختلفة  
ــة  ــسوبة لكــل  النهائي ــداد   املن ــستخدمة يف التع ــة مــن الطــرق امل ــا أن نفهــم   . طريق ــيح لن وهــذا يت

ــة علــى     ونــضاهي بــشكل أفــضل اال  ــار املترتب ســتخدام املتعــدد الطــرق يف خمتلــف البلــدان واآلث
  .التكلفة واجلودة والتعقيد

للمــسح ستــستخدم مفــاهيم اجمليبــة  يف املائــة مــن البلــدان ٩٦وتظهــر نتــائج املــسح أن   - ٥١
وهـذا  . ٢٠٢٠ة التعـداد الـيت سـتجريها يف عـام           ـــداد جلول ــي اإلع ــدة وتعاريفها ف  ــم املتح ــاألم

  . الواردة أدناه٤ما يعزز احلاجة إىل التوصية 
  

ينبغــي أن تنــشئ األمــم املتحــدة فرقــة عمــل أو جلنــة إلعــادة النظــر يف    : ٤التوصــية   
تعـاريف مـصطلحات التعـدادات املـستخدمة يف مـصادر البيانـات ويف أسـاليب العـد         
على أساس املمارسات احلاليـة، وحتـديث هـذه املعـارف واملختـصرات واسـتخدامها               

  .على حنو متساوق
    

  استشراف املستقبل : ٢٠٢٠جولة التعداد لعام   - سادسا 
، ٢٠١٠ وجولـة عـام      ٢٠٠٠طرأت تغريات كبرية على عملية التعداد بني جولة عـام             - ٥٢

 ة الدوليـ  ةاإلحـصائي فالـدوائر   . ٢٠٢٠ وجولـة عـام      ٢٠١٠وستستمر يف التطور بني جولة عام       
كما أن التكنولوجيا ُتغيِّر حياتنا اليومية والطريقة اليت يـتم           ،وجد يف بيئة سريعة التغري والتطور     ت

وتوضــع أســاليب جديــدة للتعــداد لكــي تواكــب . ونــشرهاوجتهيزهــا هبــا مجــع بيانــات التعــداد 
ويــزداد الطلــب علــى البيانــات للمــساعدة يف صــياغة الــسياسات وصــنع   . الــتغريات يف اجملتمــع

ــة القــرار، وإدارة الــربامج، ورصــد التقــدم ال  ــستخدم . كلــي احملــرز يف حتقيــق التنمي وميكــن أن ُت
بيانات التعـداد أيـضا لتخـصيص التمويـل واخلـدمات علـى املـستوى الـوطين، وهـذا مـا يـشكل                       

  .مصدرا لتعيني حدود الدوائر االنتخابية، وختصيص التمثيل يف اهليئات اإلدارية
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 وقـد ُيـسِّرت متواليـة       .ويشمل مجع البيانات كال من مـصادر البيانـات وأسـاليب العـد              - ٥٣
التغيري بإدخال التكنولوجيا، وغريهـا مـن اآلليـات للوصـول إىل اجمليـبني للمـسح وكفالـة ثقتـهم             

وينتقــل بعــض البلــدان مــن أســلوب إجــراء املقــابالت املباشــرة، إىل أســلوب إرســال . وتعــاوهنم
حلواســيب احملمولــة، االســتبيانات وتلقيهــا بالربيــد، وإىل إضــافة املقــابالت اهلاتفيــة، واســتخدام ا

وأدت القـدرة علـى مطابقـة       . واإلنترنت، واألجهزة الرقمية اليدوية، من قبيـل اهلواتـف الذكيـة          
ــة،        ــودات اإلداريـ ــتخدام القيـ ــادة اسـ ــات إىل زيـ ــن البيانـ ــبري مـ ــم الكـ ــز الكـ ــسجالت وجتهيـ الـ

رأت وإضـافة إىل ذلـك، وبغيـة مواكبـة الـتغريات الـيت طـ              . والسجالت اإلدارية املوجودة مسبقا   
على اجملتمعات، أدت جمموعـات مـن مـصادر البيانـات وأسـاليبها بـبعض البلـدان إىل اسـتخدام                    

  .التعداد املتعدد الطرق
وضع قائمة العناوين وتقنيـات رسـم اخلـرائط مـن القـوائم الورقيـة حيـث كـان                   وتطور    - ٥٤

ة، وإىل نظــام العــدادون يوزعــون االســتبيانات أو جيــرون املقــابالت، إىل إعــداد اخلــرائط الورقيــ 
  .املعلومات اجلغرافية ونظام حتديد املواقع العاملي واخلرائط الرقمية املستخدمة حاليا

إىل الترميز مرورا باسـتخدام     املمغنطة  البطاقات  تثقيب   من   ،البياناتالتقاط  وقد تطور     - ٥٥
وذلـــك باســـتخدام بـــال ورق البيانـــات بالتقـــاط تقنيـــات املـــسح الـــضوئي والتـــصوير وانتـــهاء  

بيانات التعداد بإجراء عمليات العد يدويا مث تطـورت إىل          جتهيز  وبدأ  . لكترونيةإلاالستبيانات ا 
البيانـات باسـتخدام   جتهيـز   البطاقات اليت اسـتخدمت يف مراحـل مبكـرة، مث إىل            تثقيب  أساليب  

ومن السابق ألوانه معرفة التقنيـات الـيت قـد           .احلواسيب بسرعة مل يكن يتصورها أحد من قبل       
اإلحـصائية  الـدوائر   ؛ ومـع ذلـك، جيـب أن تـستعد           ٢٠٢٠ون متاحة يف جولـة التعـداد لعـام          تك

  .الدولية ملواجهة هذا التحدي
 إذ ال يــزال بعــض - بــاختالف البلــدان الــيت تــستخدمهاالكــثرية وختتلــف هنــج التعــداد   - ٥٦

ر بـشكل كامـل   البلدان حيتفظ بالنهج التقليدي، الذي يليب احتياجاته، فيما يعتمد البعض اآلخـ  
ويوجــد بــني هــذين األســلوبني جمموعــة واســعة مــن أســاليب التعــداد . اإلداريــةالقيــودات علــى 

اجملــراة املــسوحات الــسنوية أو الــيت تــدمج اســتخدام الــسجالت اإلداريــة، هنــاك و. ومنهجياتــه
وتعمــل البلــدان الناميــة أيــضا علــى وضــع مــزيج مــن .  بــوترية خمتلفــة، يف نتــائج التعــدادبانتظــام

  .األساليب استنادا إىل هذه الُنهج
  

  املنهجيات  -ألف   
ميثل ظهور التعداد املتعدد الطرق أحد االجتاهات الرئيسية لربنامج التعداد العـاملي لعـام        - ٥٧

وبالنـسبة  . غري أن الكثري من البلدان سيستمر يف استخدام األسلوب التقليدي للتعـداد  . ٢٠٢٠
املسح ابتعاد عدد مـن البلـدان عـن هـذا األسـلوب             يف  واردة  ، ُتظهِر الردود ال   ٢٠٢٠جلولة عام   
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حنو اتباع هنج خمتلط لعملية التعداد، إذ إهنا ختتار مصادر البيانات وأساليبها لتلبيـة االحتياجـات       
وسُتـسَتخدم جمموعـة متنوعـة مـن تقنيـات مجـع البيانـات              .  البلدان عن غريها   هاليت تنفرد هبا هذ   

وكبــديل لــذلك، ســُتختار مــصادر البيانــات الــيت حتــد مــن .  عبئــاجلعــل االســتجابة للتعــداد أقــل
  .أو البيانات اليت ال تلقي على عواتقها أي عبء كاناجمليبة العبء الواقع على البلدان 

  
  التكنولوجيات  -باء   

ا يف جولـة    ـــرا رئيـسي  ــرة التكنولوجيات اجلديدة عنـص    ـــة وتي ــة ومواكب ــستشكل املرون   - ٥٨
) علـى غـرار تكـاليف بـدء العمـل      (خفض التكاليف   بإمكانية  التكنولوجيا  تتمتع  و. ٢٠٢٠عام  
ومــن املــرجح أن يــزداد اســتخدام  . الوقــت، وحتــسني جــودة البيانــات يف الوقــت ذاتــه  تقليــل و

خيـارات أخـرى يف جمـال مجـع         ممـا يتـيح     اإلنترنت، واحلواسـيب اليدويـة، واحلواسـيب اللوحيـة          
البيانـات  اللتقـاط   حجمهـا وبالتـايل تقلـيص الوقـت الـالزم            البيانات مع االسـتفادة مـن ختفـيض       

وسيؤدي النظام العاملي لتحديد املواقع ونظام املعلومـات اجلغرافيـة    .التكلفة املترتبة عليهتقليل  و
والتكنولوجيــات اجلديــدة املــستخدمة يف رســم اخلــرائط إىل حتــسني إدراج العنــاوين والتحديــد   

اجمليبــون ونــاقش . البيانــاتالتقــاط وير واملــسح الــضوئي يف وسيــساعد التــص. اجلغــرايف املكــاين
 .ى تكنولوجيا حمـسنة إلجـراء عمليـة التعـداد    ــاد عل ــي االعتم ــف) ةـــأو رغبتهم احملتمل  (م  ــرغبته

وإضـافة إىل ذلـك، هـل      ؟٢٠٢٠فما هـي أنـواع التكنولوجيـا الـيت سـتكون متاحـة جلولـة عـام                  
وهل سيكون لـديها التمويـل       زمة لدعم هذه التكنولوجيات؟   ستمتلك البلدان اخلربة التقنية الال    

بدء العمل؟ ما هذه سوى بعـض األسـئلة املطروحـة الـيت     لالالزم لتغطية تكاليف املراحل األوىل      
  .٢٠٢٠خالل التخطيط جلولة التعداد لعام  يتعني إجياد حلول هلا

    
. يت حتـدث يف التكنولوجيـا     ينبغي لألمم املتحدة أن ترصد بعناية التغريات ال       : ٥التوصية    

ــتغريات الــسريعة يف التكنولوجيــا، يــتعني أن تكــون قــرارات بلــد مــا بــشأن      ففــي ظــل ال
  .استخدام تكنولوجيا معينة قرارات تتسم باملرونة وتتحاشى اجلمود

    
 يف املائـة منـها مـع        ٤٩ومن بني البلدان اليت تستخدم نوعا ما من التكنولوجيـا، تعاقـد               - ٥٩

ومشلـت اإلجنـازات    . يف تنفيذ بعض األعمـال التكنولوجيـة أو مجيعهـا         ) تعهيد (مصادر خارجية 
والتقيـد بامليزانيـة، وااللتـزام باجلـدول        البقـاء ضـمن احلـدود،       ): بالترتيـب (اليت أحرزهـا التعاقـد      

ومشلــت التحــديات الــيت واجههــا التعاقــد     . الــزمين، وحتــسني تكامــل التعــداد وإدارة العقــود    
لعقود، وااللتزام باجلدول الزمين، والبقاء ضـمن احلـدود، والتقيـد بامليزانيـة،           إدارة ا ): بالترتيب(

  . متماثلةوالتحديات غالبا ما تكوناإلجنازات وُتظهِر نتائج املسح أن . وحتسني تكامل التعداد
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املبــادئ والتوصــيات املتعلقــة بتعــدادات الــسكان  يــوفر منــشور األمــم املتحــدة املعنــون    - ٦٠
غــري أن نتــائج املــسح تظهــر أن  . ، بعــض املعلومــات املتعلقــة بالتعاقــد )٩(٢قــيح واملــساكن، التن

  .البلدان تشهد حتقيق نتائج متفاوتة وميكنها االستفادة من بعض املبادئ التوجيهية اإلضافية
  

ينبغــي النظــر يف إعــداد دليــل تقــين بــشأن التعاقــد يف جمــال تكنولوجيــات التعــداد  : ٦ التوصــية
املبـادئ والتوصـيات املتعلقـة بتعـدادات     لومات املتاحة حاليا بـشأن التعاقـد يف    التوسع يف املع   أو

  .السكان واملساكن
    

  )احملتوى(مواضيع جديدة   -جيم   
ــداد   إن   - ٦١ ــب إضــافة مواضــيع إىل التع ــة إضــافية    يتطل ــد تكلف ــتعداد التخطــيط وتكب واس

لـب مـن    امج، طُ نـ استعراض الرب اخلاص ب سح  املواستنادا إىل   . تقدمي املعلومات املطلوبة  السكان ل 
البلدان توضيح الكيفية اليت حتدد هبـا مـا إذا كانـت ستـضيف معلومـات جديـدة إىل تعـداداهتا؛                     

ــها  وطُ ــسجيل لــب من ــا ذلــك   ت ــق عليه ــيت ينطب ــات ال ــع الفئ ــسية إلضــافة  واحملــدِّدات . مجي الرئي
)  يف املائـة ٧٨(موضوعات جديدة إىل التعـداد هـي الطلبـات املقدمـة مـن مـستخدمي البيانـات            

ومـن العوامـل الـيت تراعيهـا         ). يف املائـة   ٦٤(والقضايا ذات الصلة أو املسائل املتطـورة يف البلـد           
واملـشاورات مـع    )  يف املائـة   ٥٧(البلدان يف اختـاذ قراراهتـا أيـضا االجتاهـات الـسائدة يف اجملتمـع                

  ). يف املائة٥٢(الوكاالت اإلحصائية الدولية األخرى 
من البلدان أن من السابق ألوانـه مناقـشة مواضـيع جديـدة حمـددة تتعلـق                 وأجاب كثري     - ٦٢

  .٢٠٢٠بتعداد عام 
ــضاء يف       - ٦٣ ــشري التعليقــات املقدمــة مــن أع اإلحــصائية الدوليــة ومــن خــالل    الــدوائر وت

املنـاطق  داخـل   املقارنـة بـني البيانـات       إمكانيـة   املناقشات اليت أجريت معهـم إىل ضـرورة كفالـة           
  .تلك املناطقداخل اهات واألمناط بغية حتديد االجت

  
  التعاون الدويل  -دال   

 وحنـن  ة بالغـ  مهيـة  املنـاطق، أ   علـى نطـاق    تبادل اخلربات بني البلدان، وال سـيما         يكتسي  - ٦٤
 دلابـ تت و فيمـا بينـها   تـشاور   تو ،جديدةبطرق   ناطق معاً وتعمل امل . ٢٠٢٠منضي حنو جولة عام     

  أنومــن الواضــح. شراكاتالــ إقامــةو)  والربجميــاتبيةاملعــدات احلاســو(املــوارد والتكنولوجيــا 
 بـوترية نفسها إلجراء تعـداد نـاجح بتكلفـة أقـل ونـشر البيانـات               مجيع البلدان تواجه التحديات     

__________ 
 .E.07.XVII.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٩(  
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 .الوكــاالت اإلحــصائية تواجههــا مجيــع عامــةوهــذه ضــغوط . أســرع وحتــسني نوعيــة البيانــات
ــشترك     ــيع املـ ــصة واملواضـ ــدروس املستخلـ ــم الـ ــني أهـ ــذكر بـ ــاملي  وُيـ ــداد العـ ــامج التعـ ة يف برنـ

وُتــستحث مجيــع البلــدان علــى  .  أن بإمكاننــا مجيعــاً أن نــتعلم مــن بعــضنا الــبعض ٢٠١٠ لعــام
 وعلمـا بـأن مـا يتـسم بـه       . احتياجهـا هلـا   تبادل خرباهتا واالعتـراف حباجتـها إىل املـساعدة حـال            

س املــشورة وســرب وكــاالت إحــصائية أخــرى اللتمــايقتــضي منــا التوجــه إىل   مــن تفــرُّدالتعــداد
وهــذا يتطلــب كامــل التعــاون واملــشاركة مــن   . األفكــار يف آن معــاً ســعياً إىل حــل التحــديات 

  . ة الدولية اإلحصائيالدوائرجانب 
تقدمــه وتتلقــاه، وأهنــا تتعــاون يف عــدد مــن    مــابلــدانلل ه كــان أنــاملــسحن نتــائج وتبــيِّ  - ٦٥

. مجيع الفئـات املنطبقـة عليهـا   تسجيل  لبلدان،   بإمكان ا  وفيما يتعلق هبذه املسألة، فإن    . األنشطة
اجملـال الـذي تلقـت فيـه معظـم          هـو   )  يف املائـة   ٢٥( جتهيـز البيانـات      بشأن إسداء املشورة    وكان

من اجملـاالت املـشتركة األخـرى الـيت تلقـت           و. أخرىبلدان  البلدان أكرب قدر من املساعدة من       
  والتكنولوجيـــات اجلديـــدة ) ملائـــة يف ا٢٣ (املـــسحفيهـــا البلـــدان مـــساعدة مـــن بلـــدان أخـــرى 

ــة١٩( ــشر      ).  يف املائ ــدان ن ــاون بــني البل ــاون، جــاء يف صــدارة جمــاالت التع وعلــى صــعيد التع
وتـــصميم االســـتبيانات )  يف املائـــة٢٤(ومنـــهجيات التعـــداد البديلـــة ) يف املائـــة ٢٨(البيانـــات 

 ) يف املائـة  ١٥(بيانات  وتـصميم االسـت   )  يف املائـة   ١٦( مجـع البيانـات      وقد كـان  ). يف املائة  ١٩(
  .  أنواع املساعدة إىل البلدان األخرىمها أكثر ما قُدم من

  
 ينبغي لألمم املتحـدة القيـام بـدور أكثـر فعاليـة يف الـدعوة إىل مواصـلة                   :٧التوصية  

  .التعاون والتآزر وتعزيزمها فيما يتعلق بأنشطة التعداد بني البلدان
    

  ملتحدةاألمم امن ساعدة املدعم وال  - هاء  
 املبــادئ التوجيهيــة أو املنــشورات اجمليبــة يف املائــة مــن البلــدان ٨٠يــستخدم أكثــر مــن   - ٦٦

املبـادئ   اسـتخداماً  األوسـع وتـأيت يف صـدارة املنـشورات    . تعـداداهتا لتحـضري  لالتعـداد ل  باخلاصة  
ــساكن،     ــسكان وامل ــدادات ال ــة بتع ــيح والتوصــيات املتعلق ــا .٢التنق ــدادات  يليه ــل إدارة تع  دلي

  .)١٠(تنقيح تعداد السكان واملساكنالسكان واملساكن، ودليل 
ــ  - ٦٧  وعــن ٢٠٢٠ لتعــدادات برنــامج التعــداد العــاملي لعــام  إعــدادهات البلــدان عــن ئلوُس

 اسـتخدام أفـضل املمارسـات    وتعزيـز  تبادل اخلـربات  تيسري لألمم املتحدة  هباالطريقة اليت ينبغي    
__________ 

  )١٠(  Handbook on Census Management for Population and Housing Censuses, Revision 1, United Nations 

publication, Sales No. E.00.XVII.5, Rev. 1; and Handbook on Population and Housing Census Editing, 

Revision 1, United Nations publication, Sales No. E.09.XVII.11. 
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وجـاء يف طليعـة     .  متعددة على هذا السؤال    جيل ردود تسلبلدان  لمكن  وأ. يف إجراء التعدادات  
 واألدلـة ، وورقات العمل    ) يف املائة  ٨٤( حلقات العمل أو االجتماعات      ، ذكرها الطرق املتواتر 

املبــادئ والتوصــيات املتعلقــة بتعــدادات تنقــيح ، يليهــا ) يف املائــة٨٣(التقــارير التقنيــة  وأالتقنيــة 
ــامجالــسكان واملــساكن ــة٨١ (٢٠٢٠ التعــداد العــاملي لعــام   اســتعداداً لربن كمــا أن ).  يف املائ

أمـا اسـتخدام وسـائط    .  احـتال مرتبـة عاليـة   ) يف املائـة ٧٢ (والتـدريب )  يف املائـة  ٧٢(املؤمترات  
  ).  يف املائة٢٥(اإلعالم االجتماعية لتيسري تبادل اخلربات، فلقد احتل املرتبة األخرية 

 الفـرص   بإتاحـة  ٢٠٢٠ يف التخطـيط جلولـة        هاماً اً دور ؤديميكن لألمم املتحدة أن ت    و  - ٦٨
موعــة جمل والتــرويج ٢٠١٠  جولــة عــاممــنا املكتــسبة بــادل املعلومــات بــشأن خرباهتــلت للبلــدان

وحتتاج بعض البلدان للتوجيـه بـشأن كيفيـة اختيـار أنـسب             . ةمكناملكاملة من أساليب التعداد     
 ألهـــداف تعـــداد البلـــد دقيـــق اســـتعراضب، ٢٠٢٠ يف جولـــة عـــام الـــيت ُتـــستخدماألســـاليب 
ويف ظل اخليـارات الكـثرية الناشـئة إلجـراء التعـدادات، جيـب              .  من البيانات  اخلاصةواحتياجاته  

  . على البلدان أن تكون واعية ألهدافها وقدراهتا ومسائل التمويل عند البت يف اتباع هنج ما
  

جلديــدة واالجتاهــات نظــراً للزيــادة املتوقعــة يف اســتخدام التكنولوجيــات ا  :٨التوصــية 
للمبادئ والتوصيات املتعلقـة    الناشئة إلجراء التعدادات، ينبغي وضع نسخة منقحة ثالثة         

وهـذا يـشمل أيـضاً ضـرورة        .  الصادرة عـن األمـم املتحـدة       بتعدادات السكان واملساكن  
ــل   ــة وحتــديث دلي ــة ”مراجع ــدادات احملوري ــصادر عــن األمــم املتحــدة   “مواضــيع التع  ال

وميكــن مواءمــة بيانــات التعــدادات علــى نطــاق املنــاطق  . ات املوصــى هبــاوقائمــة التبويبــ
وفيما بينها بكفالة تواؤم خمرجات التعـدادات مـع التبويبـات املوصـى هبـا وطلبـات مجـع              

  . لألمم املتحدةللحولية الدميغرافيةالبيانات 
    

ــية  ــاليب :٩التوصــ ــار أنــــسب األســ ــدة وختتــ ــر يف عوامــــل عديــ ــدان أن تنظــ ينبغــــي للبلــ
فمـا هـو مالئـم للتعـداد. التكنولوجيات لوضعها الفريد اخلاص هبا واحتياجاهتا من البيانات       و

  .يف بلد معني قد يكون غري مالئم للتعداد يف بلد آخر
    

ينبغي لألمم املتحـدة أن تـوفر التـدريب وحلقـات العمـل واإلرشـادات بـشأن :١٠التوصية  
  .حتياجات كل بلد ومواءمة وضعه الفريدحتديد منهجيات التعداد اليت ُيستخدم لتلبية ا

    
ــل  ســتجابةلالوســعياً   - ٦٩ ــشكل كام ــدوائرحتياجــات ال ب ــة  وحتــدياتة اإلحــصائيال  جول

ــة اإلحــصائية ب ، نوصــي ٢٠٢٠ تعــدادات عــام ــه شــعبة اإلحــصاءات  بــأن تقــوم اللجن  إىلتوجي
 أكثـر   وسـينتج عـن هـذه االجتماعـات مجـع معلومـات           . ختطيط سلسلة مـن اجتماعـات اخلـرباء       
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، وحتديــد أفــضل املمارســات املستخلــصة مــن برنــامج التعــداد  املــستفادةتفــصيالً عــن الــدروس 
. ٢٠٢٠، وتوضـــيح االجتاهـــات الناشـــئة لربنـــامج التعـــداد العـــاملي لعـــام ٢٠١٠العـــاملي لعـــام 

الربنــامج العــاملي لتعــدادات الــسكان  نقطــة االنطــالق لتخطــيط  هــي هــذه املعلومــاتوســتكون
، وتنقـــيح منـــشورات األمــم املتحـــدة الرئيـــسية املتعلقـــة بالتعـــدادات،  ٢٠٢٠واملــساكن لعـــام  

  . والتحضري حللقات العمل والتدريب يف العقد املقبل
  

ينبغي وضع خطط لكل من اجتماعـات اخلـرباء ملناقـشة الـدروس املستخلـصة :١١التوصية  
٢٠٢٠ عـام     بالتفـصيل واالجتاهـات الناشـئة جلولـة تعـدادات          ٢٠١٠من جولة تعدادات عام     

  .ودور شعبة اإلحصاءات يف تقدمي املساعدة
    

 إىل ضــرورة مواصــلة األمــم املتحــدة تقــدمي الــدعم إلجــراء  املــسحأخــرياً، تــشري نتــائج   - ٧٠
وُيطلــب إىل . ٢٠٢٠التعــدادات الوطنيــة يف مجيــع أحنــاء العــامل اســتعداداً جلولــة تعــدادات عــام  

ــدول     ــه ال ــرار تدعم ــراح ق ــة اإلحــصائية اقت ــدادات    لوضــع األعــضاء اللجن ــاملي لتع ــامج الع الربن
  .٢٠٢٠السكان واملساكن لعام 

  
ــسكان :١٢التوصــية  ــدادات ال ــاملي لتع ــامج الع ــم املتحــدة إلطــالق الربن ــرار لألم ــراح ق اقت

  .٢٠٢٠واملساكن لعام 
    

  االستنتاجات  - سابعا  
. ادات يف العـامل  مرحلـة انتقاليـة للتعـد   ٢٠١٠يـشكل برنـامج التعـداد العـاملي لعـام      قـد    - ٧١

 احلاسـوب  اليـدوي إىل عـصر       املباشـرة والعـدّ   فلقد تطورت عملية التعداد من إجـراء املقـابالت          
  .واستخدام األساليب املتعددة جلمع البيانات

 يف إجــراء الطريــق الـذي نتبعـه   العديـد مـن الــتغريات االجتماعيـة والتكنولوجيـة     ويقـود   - ٧٢
اهات الناشئة واآلخذة يف التطور، يلـزم مزيـد مـن التعـاون             وسعياً ملواكبة هذه االجت   . التعدادات
   . بني البلدانوالتآزر
، يرجَّح أن تكون التكنولوجيـات واألسـاليب        ٢٠٢٠ بدء جولة تعدادات عام      وحبلول  - ٧٣

املستخدمة إلجراء التعدادات قد شهدت تغريات سريعة ُتفضي إىل إجراء تعدادات غـري ورقيـة               
  .  متعددة جلمع البيانات وجتهيزها حال تلقي البياناتطرقباستخدام ) إلكترونية(

 يف اختيـار أنـسب   حكيمـة ة واختـاذ قـرارات   تقنيـ  اتخربدان اكتساب    البل يتعني على و  - ٧٤
 حتقيق توازن بني املوارد والتمويل ونوعية البيانـات         ويلزم. األساليب والتكنولوجيات لتعداداهتا  
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 ناجحـة يف برنـامج      اتصية إلجـراء عمليـات تعـداد      شـواغل اخلـصو   واملـشاركة   بني  من جهة، و  
الـدروس  وفـضل املمارسـات     ألوهنـاك حاجـة     .  مـن جهـة أخـرى      ،٢٠٢٠التعداد العـاملي لعـام      

  .٢٠٢٠وتبادل املعلومات بشكل مفتوح للمضي حنو جولة تعدادات عام املستفادة 
وع فـر ال يف ٢٠١٠ عـام  العـاملي ل  التعـداد  األولية املستخلصة مـن برنـامج  وترد الدروس   - ٧٥
تخلصة أسـاس التوصـيات     ولقد شكلت الدروس املس   . ذا االستعراض هل ا وسادس ا وخامس ارابع

  . االستعراض واملوجزة أدناهلبصالواردة يف 
  

  ناقشة املتوصيات ونقاط ال  - ثامنا  
 يف مجيـع أحنـاء العـامل    وضع احلايل إلجـراء عمليـات التعـداد      للتفكري يف ال    مدعوة لجنةال  - ٧٦
 ٢٠٢٠  عـام  جلولـة  اسـتعداداً    الوشـيكة التكنولوجية واملنهجيـة     شة اآلثار احملتملة للتغريات   ومناق

 إىل شـعبة  اإلرشـادات تقدمي  مواصلة اللجنة ُيطلب إىلو.  يف العاملسكان واملساكن تعدادات ال ل
 فيمــا تــستعد ٢٠٢٠اســتعداداً لربنــامج تعــداد الــسكان واملــساكن يف العــامل لعــام اإلحــصاءات 

  . لتحديات العقد املقبلللتصدياألعضاء الدول 
  ):املوجزة من الفروع أعاله(وقد تود اللجنة أن تنظر يف التوصيات التالية   - ٧٧

ــامجلســتعراض الايقــدم هــذا    - ١   ــاً للتعــدادات الــيت أُجريــت   لربن  تقييمــاً أولي
جيـد   العقـد احلـصول علـى تقيـيم          إال أنـه مـن الـسابق ألوانـه يف هـذا           ،  املستفادةوالدروس  

معظمه يف السنة األخرية من كل  جيري يف التعدادللربنامج من معظم البلدان، نظراً إىل أن 
يف إجراء تقيـيم  لذا ينبغي للجنة اإلحصائية النظر  و. عقد ويف السنة األوىل من العقد التايل      

  .٢٠١٤يف عام تنتهي  ٢٠١٠جولة تعدادات عام املستفادة إذ أن آخر للدروس 
 يف التحـديات    للنظـر شاء فريق عامـل دويل لوضـع واختبـار أداة           وينبغي إن   - ٢  

يف ا املـسح    ستخدم هـذ  وسيُـ . املستفادة وتوجهـات املـستقبل    املتصلة بالتعدادات والدروس    
وسيتيح االستخدام . بداية دورة تعداد ما ومنتصفها وهنايتها، وذلك لتقييم اجتاهات العقد         

 وينبغي إعـداد وثيقـة مرافقـة        .ات على امتداد العقد   قارنة بني البيان  املاملتكرر لألداة نفسها    
   .املسحلشرح الغرض من كل سؤال يرد يف 

وينبغـي العمــل علــى وضــع أســلوب دقيـق ونــاجع لتقــدير تكــاليف إجــراء     - ٣  
   .أو البلدان/ املناطق ويف خمتلفف التعدادات يلاتعداد، واستخدامه ملقارنة تكال

ــم املتحــدة   و  - ٤   ــي لألم ــشينبغ ــر يف    أن ُتن ــادة النظ ــة إلع ــة عمــل أو جلن ئ فرق
 علـى أسـاس     العد املستخدمة يف مصادر البيانات ويف أساليب        التعدادتعاريف مصطلحات   
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 تعريـف كفالـة  وينبغي احلرص علـى    . وحتديث هذه التعاريف ومزامنتها   املمارسات احلالية،   
   .على حنو متساوق واستخدامها واملختصراتملصطلحات ا

 ففـي ظـل  . التكنولوجيا رصد بعناية التغريات يفأن ت املتحدة  ينبغي لألمم و  - ٥  
ــسريعة يف  ــتغريات ال ــ ال ــتعني أن تكــون  ، االتكنولوجي ــرارات ي ــتخدام    ق ــشأن اس ــا ب ــد م بل

  .قرارات تتسم باملرونة وتتحاشى اجلمودتكنولوجيا معيَّنة 
وينبغــي النظــر يف إعــداد دليــل تقــين بــشأن التعاقــد يف جمــال تكنولوجيــات   - ٦  

املبادئ والتوصـيات املتعلقـة     يف  املعلومات املتاحة حالياً بشأن التعاقد      يف   التوسُّعتعداد أو   ال
  . بتعدادات السكان واملساكن

 أكثــر فعاليــة يف الــدعوة إىل مواصــلة  وربــد القيــامينبغــي لألمــم املتحــدة  و  - ٧  
  . فيما يتعلق بأنشطة التعداد بني البلدانوالتآزر وتعزيزمهاالتعاون 
ونظـراً للزيـادة املتوقعـة يف اسـتخدام التكنولوجيـات اجلديـدة واالجتاهــات         - ٨  

للمبـادئ والتوصـيات املتعلقـة       منقحـة ثالثـة      إعداد طبعـة  الناشئة إلجراء التعدادات، ينبغي     
ــساكن   ــسكان وامل ــدادات ال ــضاً ضــرورة اســتعراض وحتــديث     . بتع ــشمل أي ــذا ي ــل وه دلي

.  املوصـى هبـا    التبويبـات األمـم املتحـدة وقائمـة        الـصادر عـن      “ احملورية لتعداداتامواضيع  ”
 خمرجـات   تـواؤم وميكن مواءمة بيانات التعدادات علـى نطـاق املنـاطق وفيمـا بينـها بكفالـة                 

 املوصــى هبــا وطلبــات مجــع البيانــات للحوليــة الدميغرافيــة لألمــم مــع التبويبــاتالتعــدادات 
  .املتحدة

 أنـــسب األســـاليب يـــارواخت يف عوامـــل عديـــدة النظـــروينبغـــي للبلـــدان   - ٩  
تعداد لفما هو مالئم ل.  واحتياجاهتا من البيانات هبا اخلاصلوضعها الفريدوالتكنولوجيات 

  .بلد آخريف لتعداد لبلد معني قد يكون غري مالئم يف 
حتديــد منــهجيات تــوفري التــدريب والتوجيــه بــشأن وينبغــي لألمــم املتحــدة   - ١٠  
  . الفريدومواءمة وضعهت كل بلد تلبية احتياجال اليت ُتستخدمالتعداد 
وينبغي وضع خطط لعقد اجتماعات للخـرباء مـن أجـل مناقـشة الـدروس                 - ١١  

 بالتفــصيل واالجتاهــات الناشــئة جلولــة عــام  ٢٠١٠املستخلــصة مــن جولــة تعــدادات عــام  
  . ودور شعبة اإلحصاءات يف تقدمي املساعدة٢٠٢٠
 الربنــامج العــاملي لتعــدادات إلطــالقاقتــراح قــرار لألمــم املتحــدة وينبغــي   - ١٢  

  .٢٠٢٠السكان واملساكن لعام 
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  املرفق
الربنــامج العــاملي   االســتبيان املتعلــق باســتعراضنأجابــت عــالــدول الــيت     

  ٢٠١٠للسكان واإلسكان لعام 
  

  أوروبا  أمريكا اجلنوبية  أفريقيا
  االحتاد الروسي  األرجنتني  إثيوبيا

  إسبانيا  إكوادور  بوتسوانا
  إستونيا  أوروغواي  اسوبوركينا ف

  ألبانيا  بريو  تشاد
  أملانيا  سورينام  جزر القمر

  أوكرانيا  شيلي  مجهورية أفريقيا الوسطى
  أيرلندا  كولومبيا  مجهورية ترتانيا املتحدة

  يسلنداأ  آسيا  رواندا
  إيطاليا  أذربيجان  زامبيا

  الربتغال  األردن  زمبابوي
  بولندا  أرمينيا  السنغال
  بيالروس  ئيلإسرا  سوازيلند
  اجلبل األسود  أفغانستان  سيشيل
  اجلمهورية التشيكية  إندونيسيا  غامبيا
  مجهورية مولدوفا  باكستان  غانا
  كامنرالد  بوتان  سوتولي

  رومانيا  تايلند  مايل
  سلوفاكيا  *تركيا  مصر

  سلوفينيا   ليشيت- تيمور  *املغرب
  السويد  مجهورية كوريا  موريشيوس
  سويسرا  سري النكا  موزامبيق
  صربيا  سنغافورة  النيجر

  فنلندا  الصني  مريكا الشماليةأ
  كرواتيا  طاجيكستان  *انتيغوا وبربودا

  التفيا  العراق  بربادوس
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  لكسمربغ  ُعمان  بنما
  ليتوانيا  الفلبني  ترينيداد وتوباغو

  ليختنشتاين  فييت نام  جامايكا
  قطر  جزر البهاما

  كمبوديا  يةمهورية الدومينيكاجل
ــا ــدة لربيطانيـــ ــة املتحـــ اململكـــ

  رلندا الشماليةيأالعظمى و

  النرويج  الكويت  دومينيكا
جــــــزر ســــــانت فنــــــسنت و  النمسا  لبنان

  هنغاريا  ماليزيا  غرينادين
  هولندا  ملديف  كندا
  يونانال  السعوديةاململكة العربية   كوبا

  أوقيانوسيا  منغوليا  كوستاريكا
  سترالياأ  اليابان  املكسيك
  باالو    نيكاراغوا

  توفالو    الواليات املتحدة األمريكية
  يباسكري    
  ناورو    
  نيوزيلندا    
  

ــهائي       *   ــد الن ــد املوع ــتبياناهتا بع ــدان اس ــذه البل ــدمت ه ــو ،ق ــول ١ وه ــايل، . ٢٠١١ســبتمرب /أيل وبالت
  . منها املعلومات املقدَّمةاملسحتتضمن نتائج  مل
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	تقرير الولايات المتحدة الأمريكية عن البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2010 
	أولا - مقدمة ومعلومات أساسية
	1 - على مدى أكثر من ستة عقود، دأبت الأمم المتحدة على دعم إجراء التعدادات الوطنية على الصعيد العالمي من خلال البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن الذي يُجرى كل عشر سنوات. ففي آذار/مارس 2005، بدأت اللجنة الإحصائية في دورتها السادسة والثلاثين، البرنامجَ العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2010. ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على ذلك البرنامج باعتماده قراره 2005/13. وقد شدّد ذلك القرار جزئيا على الحاجة إلى إجراء التعدادات، وهو يتضمن، إلى جانب تقرير اللجنة الإحصائية عن دورتها السادسة والثلاثين (E/2005/24)، ثلاثة أهداف برنامجية أساسية هي:
	• الاتفاق على مجموعة من المبادئ والتوصيات الدولية لإجراء التعدادات؛
	• إجراء تعداد السكان والمساكن مرة واحدة على الأقل في الفترة من عام 2005 إلى عام 2014؛
	• نشر نتائج التعداد من أجل التخطيط الاجتماعي - الاقتصادي الفعّال ورصد القضايا السكانية والسياسات والاتجاهات.
	2 - ومن الأهمية بمكان لنجاح برنامج التعدادات العالمي، أن تعمل البلدان الأعضاء مع بعضها البعض، بالتعاون مع الأمم المتحدة ولجانها الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى. ثم إن تبادل الخبرات والمعلومات العلمية والتقنية ضروري لتعزيز التعداد ونتائجه.
	3 - وقد طلبت اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين، إجراء استعراض للبرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2010، على أن تُعرض نتائجه في دورتها المقبلة. وعملا بذلك الطلب، وافق مكتب تعداد السكان بالولايات المتحدة على إجراء استعراض للبرنامج. وهذه هي المرة الأولى التي يعدّ فيه بلد استعراضا لبرنامج التعدادات العالمي. ففي الماضي، كانت شعبة الإحصاءات هي التي تتولى تقديم تقارير عن مستجدّات البرنامج().
	4 - وينتظم الاستعراض في هيكل مقسّم على النحو التالي: يتناول الفرع الثاني الهدف من الاستعراض؛ ويستعرض الفرع الثالث المنهجية المتبعة في إجرائه؛ ويقدم الفرع الرابع الدروس الأولى المستفادة من برنامج التعدادات العالمي لعام 2010؛ ويناقش الفرع الخامس تطور أساليب التعداد والقضايا الناشئة عن اختلاف مفاهيم التعداد وتعاريفه؛ ويتناول الفرع السادس الاتجاهات الممكنة لجولة عام 2020؛ ويُجمل الفرع السابع الاستنتاجات؛ أما الفرع الثامن فيقدم التوصيات ونقاط المناقشة.
	ثانيا - هدف الاستعراض
	5 - يتمثل الهدفان الأوليان لهذا الاستعراض في ما يلي: (أ) توثيق الدروس الأولى المستفادة من جولة تعدادات السكان والمساكن العالمية لعام 2010، التي تغطي السنوات من 2005 إلى 2014؛ (ب) تحديد التوصيات الأولية لكي تنظر فيها اللجنة الإحصائية لدى بدء التخطيط للبرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2010.
	6 - وقد استند مكتب تعداد السكان بالولايات المتحدة في النهج الذي اتبعه وما توصل إليه من استنتاجات، إلى استبيان وجّهه إلى الدول الأعضاء، وإلى عروض وتحليلات المؤلفات ذات العلاقة، ومشاورات مع أعضاء الأوساط الإحصائية الدولية. علما بأن عملية التعداد تقف على مفترق طرق. وبالنظر إلى سرعة تغير التكنولوجيا المستخدمة في التعداد وتطور منهجياته والشواغل المتعلقة بالخصوصية وتزايد الاحتياجات إلى بيانات يتم توفيرها في توقيت أنسب، فإن نهج التعداد الذي يتبعه العديد من بلدان العالم من المرجّح أن يختلف اختلافا جوهريا في جولة تعدادات السكان والمساكن لعام 2020 عن برنامج التعداد العالمي الحالي لعام 2010.
	ثالثا - المنهجية
	7 - عمد مكتب تعداد السكان بالولايات المتحدة، من أجل جمع البيانات اللازمة لهذا الاستعراض، إلى وضع استبيان يتوخى النظر نظرة متعمقة في الدروس التي استخلصتها البلدان في منتصف مدة برنامج التعداد العالمي لعام 2010 ومنظوراتها بشأن التوجهات المحتملة لجولة تعدادات عام 2020. وقد ضمّ الاستبيان 38 سؤالا هي: 7 أسئلة محددة و 4 أسئلة مفتوحة و 27 سؤالا تضم الفئتين الأولى والثانية. وبالنسبة لـ 17 سؤالا من تلك الأسئلة، أتيحت للمجيبين إمكانية الرد عليها باختيار فئات متعددة. وطُلب إلى البلدان الإشارة إلى تعداداتها المقررة للفترة من عام 2005 إلى عام 2014. فإذا كانت لم تُجرِ إلا تعدادا واحدا للسكان والمساكن، فعليها الإحالة في ردودها إلى هذا التعداد. أما البلدان التي قررت إجراء أكثر من تعداد أو كانت قد فعلت ذلك خلال تلك الفترة، فقد طُلب إليها الإحالة في ردودها إلى تعدادها الذي أجرته في أقرب سنة إلى عام 2010.
	8 - وفي الفترة من 13 إلى 30 حزيران/يونيه 2011، وجّهت شعبة الإحصاءات إلى الدول الـ 192 الأعضاء في الأمم المتحدة، عن طريق البريد الإلكتروني أساسا، استبيانات (مع تعليمات ومقدمة)(). ووُجّهت الاستبيانات بدايةً إلى البلدان باللغة الإنكليزية ثم باللغات الفرنسية أو الروسية أو الإسبانية بناء على طلبها.
	9 - وبحلول الموعد النهائي (1 أيلول/سبتمبر 2011)، بلغ مجموع عدد البلدان التي أعادت الاستبيان بعد استيفائه، 109 بلدان أو ما نسبته 57 في المائة (انظر المرفق)؛ ولم يَعُد استبيان من بلد آخر لكنه ذكر أنه لم يكن بصدد إجراء أي تعداد خلال الفترة قيد الاستعراض. وكان هناك تباين على الصعيد الإقليمي في معدلات الاستجابة على النحو التالي: أفريقيا (49 في المائة)، وآسيا (56 في المائة)، وأوروبا (80 في المائة)، وأمريكا الشمالية (61 في المائة)، وأوقيانوسيا (46 في المائة) وأمريكا الجنوبية (58 في المائة).
	10 - وقد اتخذ مكتب تعداد السكان بالولايات المتحدة الترتيبات اللازمة لكي يترجم إلى الإنكليزية الردود الواردة بلغات أخرى على الأسئلة المفتوحة. وقد تمت مواءمة الأسئلة المحددة ونُقّحت باستخدام برامجيات نظام تجهيز التعدادات والاستقصاءات لمكتب التعداد. وخلال أيلول/سبتمبر 2011، أجرى موظفو مكتب التعدادات تحليلا كميا (الأسئلة المحددة) وآخر نوعيا (الأسئلة المفتوحة) لنتائج المسح، مع إنجاز إعداد استعراض البرنامج وإجراء استعراض داخلي لمكتب التعداد في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
	11 - وركّز تحليل الردود على ما يلي: (أ) وضع لمحة عامة عن منهجيات التعداد وأساليب العد المستخدمة خلال جولة عام 2010؛ (ب) تقييم استخدام أساليب التعداد أو تكنولوجياته الجديدة، بما في ذلك التحديات الأولى التي اعترضت برنامج التعداد العالمي لعام 2010 وما أحرزه من إنجازات؛ (ج) نشر البيانات؛ (د) التطلع إلى جولة عام 2020، بما في ذلك الاتجاهات المستقبلية والتعاون الدولي والمساعدة المقدمة من الأمم المتحدة.
	12 - وجدير بالإشارة أن هذا الاستعراض يجسّد التجربة الجماعية للبلدان التي ردت على الاستبيان. وقد ضُمّت الردود المستمدة من نتائج المسح إلى النتائج الحالية والانطباعات العامة. ولا ترتبط الردود ببلد أو مُجيب معيّن.
	13 - وبالنسبة لبرنامج التعداد العالمي لعام 2010، فقد بلغت عملية التعداد ذروتها في الفترة بين عامي 2010 و 2011. وقد حد هذا من جمع الدروس المستفادة، حيث إن العديد من البلدان كانت إما في غمرة إتمام تعدادها وإما بصدد إجرائه عندما أُرسلت إليها استبيانات استعراض البرنامج. ورد العديد من البلدان بما يفيد أن تقديم الدروس المستفادة كان سابقا لأوانه. ومن ثم فإن أي دروس مستفادة إنما هي دروس أولية بطبيعتها.
	14 - وينبغي أن تُجرى استعراضات البرامج المقبلة في فترات محددة على مدى سنوات العقد، ولعل من المفيد أن تُجرى في منتصف مدة البرنامج ولدى انتهائه، بغية الوقوف على النطاق الكامل للدروس المستفادة وعلى تطور الاتجاهات. ويوفر استعراض منتصف البرنامج تقييما أوليا للتعدادات التي أجريت حتى الآن والدروس المستفادة الأولى. علما بأن استعراض البرنامج لدى انتهاء التعداد، سيمّكن البلدانَ من تقديم ما لديها من نظرات متعمقة وأفكار مسبقة عن جولة التعداد المقبلة.
	التوصية 1: يقدم هذا الاستعراض للبرنامج تقييما أوليا للتعدادات التي أُجريت والدروس المستفادة، إلا أن من السابق لأوانه في هذا العقد الحصول على تقييم جيد للبرنامج من معظم البلدان، نظرا إلى أن التعداد يجري في معظمه في السنة الأخيرة من كل عقد وفي السنة الأولى من العقد التالي. ولذا ينبغي للجنة الإحصائية النظر في إجراء تقييم آخر للدروس المستفادة إذ أن جولة تعداد عام 2010 تنتهي في عام 2014.
	15 - وثمة جوانب قصور في هذا الاستبيان أثّرت في البيانات التي جُمعت. فوضع الدراسة الاستقصائية أُجري في إطار زمني مضغوط لم يتسنّ في ظله إجراء الاختبارات السابقة للتنفيذ(). ولاحظ المحللون لدى مكتب تعداد السكان وجود مشاكل فيما يتعلق بأنماط تحظي بعض أسئلة الاستبيان وعدم تناسق الردود والخلط فيما يتعلق بالغرض من بعض الأسئلة.
	التوصية 2: ينبغي إنشاء فريق عامل دولي لوضع واختبار أداة النظر في التحديات المتعلقة بالتعدادات والدروس المستفادة وتوجهات المستقبل. وسيستخدم هذا المسح في بداية دورة التعداد ومنتصفها ونهايتها، بغية تقييم اتجاهات العقد. وسيتيح الاستخدام المتكرر لتلك الأداة المقارنة بين البيانات على امتداد العقد. وينبغي إعداد وثيقة مرافِقة لشرح الغرض من كل سؤال يرد في المسح.
	رابعا - تجربة عام 2010 والدروس المستفادة
	16 - أجري هذا المسح في منتصف جولة تعداد عام 2010. والدروس المستفادة التي نوقشت هي دروس أولية، ولكنها مفيدة. وأشارت بلدان كثيرة إلى أنه من السابق لأوانه تقديم أي دروس مستفادة، باعتبار أنها لا تزال في طور الانتهاء من التعداد الخاص بها.
	ألف - مصادر البيانات وطرق العد
	17 - فيما يتعلق بمصادر البيانات (المكان الذي تأتي منه البيانات)، نرى للوهلة الأولى أن التعداد التقليدي مع العد الميداني الكامل يشكل المصدر الرئيسي لبيانات التعداد لـ 90 بلدا من أصل 109 بلدان (83 في المائة)(). غير أننا نرى صورة أكثر تعقيدا عند استعراض جميع المسائل المتعلقة بمصادر جمع البيانات. وفي حين أن بعض البلدان لا تستخدم إلا طرق العد المباشر لجمع البيانات، فإن بلدانا أخرى تجمع بين العد الميداني وغيره من مصادر البيانات لإخراج نتائج التعدادات الخاصة بها. وفي كثير من البلدان، يستعاض بالقيودات، والسجلات الإدارية، وعمليات المسح بالعينة عن العد الميداني أو أنها تستخدم لاستكمال البيانات التي يجمعها العدادون بشكل مباشرة. وأبلغ ما مجموعه 26 بلدا (24 في المائة) عن استخدام القيود الإدارية أو السجلات الإدارية.
	18 - وفيما يتعلق بمسألة طرق العد (كيفية جمع البيانات)، بوسع البلدان اختيار ردود متعددة. وكانت طريقة العد الرئيسية (72 في المائة) وهي المقابلات المباشرة باستخدام استبيان ورقي، تلاها العد الذاتي باستخدام استبيان ورقي (32 في المائة) فالجمع الجزئي للبيانات باستخدام الإنترنت (29 في المائة) فاستخدام المقابلات الهاتفية (12 في المائة).
	19 - وفي حين أن 42 بلدا (39 في المائة) تستخدم العد المباشر باستخدام استبيان ورقي بوصفه الطريقة الوحيدة لجمع البيانات، يتمثل الاتجاه السائد، بشكل عام، في قيام البلدان باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق لإجراء العد والابتعاد عن مفهوم الطريقة الوحيدة لجمع البيانات. ويستخدم التعداد المتعدد الطرق على نحو متزايد، أي أن بيانات التعداد تجمع باستخدام خليط من مصادر البيانات و/أو طرق الجمع.
	20 - وعلى سبيل المثال، بات أكثر شيوعا أن يقوم بلد ما بجمع البيانات باستخدام الاستبيانات الهاتفية والإلكترونية عبر الإنترنت والورقية، وربما باستخدام السجلات الإدارية و/أو المسح المخصوص لاستكمال البيانات المجمَّعة. وتقوم البلدان باستخدام الخيار المتعدد الطرق مع العديد من التباينات لتلبية احتياجاتها الخاصة من البيانات والتواؤم مع ظروفها؛ ولم يمكن للمسح الخاص باستعراض البرنامج، الذي أجري في عام 2011، أن يعكس بدقة جميع تباينات التعدادات المتعددة الطرق التي أبلغ عنها لسببين هما، أن تصميم الاستبيان لا يتيح المجال لجميع التباينات المتعددة الطرق، وأن هناك مشاكل تتعلق بتحديد الردود. علما بأن هذا الدرس المستفاد الأول من برنامج التعداد العالمي لعام 2010 سيبحث على نحو أوفى في الفرع خامسا.
	باء - التحديات والإنجازات
	21 - تضمن المسح الخاص باستعراض البرنامج سؤالا عن التحديات التي يواجهها كل بلد والإنجازات التي يحققها في برنامج التعداد العالمي لعام 2010 لإجراء التعداد، وهو سؤال يمكن أن تجيب عنه البلدان باختيار ردود متعددة. وكان التحدي الذي تكرر ذكره أكثر من غيره (67 في المائة) هو الكلفة. وتضمنت بعض التحديات الأخرى، مرتبة بحسب تواترها، التوقيت المناسب (42 في المائة) وجودة البيانات (39 في المائة) ونقصان معدلات الاستجابة (39 في المائة) والتصورات العامة (37 في المائة) والخصوصية (32 في المائة).
	22 - ولما كانت الكلفة تشكل التحدي الأكبر، فثمة حاجة إلى وضع طريقة دقيقة لمقارنة تكاليف إجراء التعدادات في البلدان. ويتمثل أحد الأمور الممكنة في إلقاء نظرة على مكونات التعداد لاستخلاص مجموع الكلفة، وذلك باستخدام مكونات محددة جيدا لضمان اتساق التكاليف المقدمة. وينبغي أن تستند طريقة الكلفة المختارة إلى الغرض من المقارنة، وليس فقط إلى مجموع الكلفة.
	23 - وعلى سبيل المثال، يمكن للمرء أن يستخدم الناتج المحلي الإجمالي أو نصيب الفرد من الدخل كمقياس للوضع الاقتصادي والتعليمي للبلد. وكلما ارتفعت هذه المقاييس، زاد احتمال أن تزيد توقعات السكان فيما يتعلق بالتعداد وإجرائه، كأن يُمارَس ضغط لتقديم خيارات للردود، ومؤهلات العدادين، وتوافر أدوات نشر البيانات.
	24 - وهناك عامل آخر ذو تأثير هائل في كلفة التعداد يتمثل في ما إذا كان البلد يمتلك مسبقا سجلا وطنيا لقيود السكان يمكن أن يستخدم كمصدر للمعلومات (وأنه دفع بالتالي تكاليف إنشائه).
	25 - وعند مقارنة التكاليف، يجب أيضا مراعاة النوعية المتوقعة لتغطية التعداد، أي مستوى التوقعات من حيث مدى دقة الإحصاء السكاني المطلوب(). وفي البلدان التي تستخدم فيها الأرقام لتمثيل الحكومة وتوزيع الأموال، فقد يتعين أن يكون الإحصاء دقيقا للغاية، وهو ما يزيد من الكلفة.
	26 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن عوامل الحجم المادي للبلد، وتضاريسه، وعدد اللغات التي يتكلم بها سكانه تزيد من الكلفة. ويعد الحصول على تكاليف دقيقة عملية صعبة جدا، لكنها حاسمة بالنسبة للبلدان، بما في ذلك تلك التي تحتاج إلى المساعدة المالية، وذلك من أجل المحافظة على انخفاض التكاليف. ويمكن أيضا النظر في تصنيف التكاليف حسب المنطقة و/أو طريقة التعداد.
	التوصية 3: ينبغي العمل على وضع أسلوب دقيق وناجع لتقدير تكاليف إجراء التعداد واستخدامه لمقارنة تكاليف التعداد في مختلف المناطق و/أو البلدان.
	27 - وقد تباينت الإنجازات تباينا كبيرا. وتمثلت الإنجازات التي تكرر ذكرها أكثر من غيرها فيما يتعلق بجولة عام 2010 في تنفيذ التكنولوجيات الجديدة، والبقاء ضمن حدود الميزانية، والوفاء بالمواعيد النهائية، والمحافظة على جودة البيانات. وفيما يتعلق ببعض البلدان، كان مجرد التمكن من إجراء التعداد إنجازا كبيرا. وتسعى دول أخرى إلى استخدام طرق بديلة لإجراء التعداد، مع مراعاة الخصوصية أو انخفاض معدلات الاستجابة أو التكاليف بوصفها دافعا لاستخدام طريقة جديدة أو طرق جديدة.
	28 - ويسعى استعراض البرنامج أيضا إلى الوقوف على مستوى المشاركة فيما بين البلدان في جولة تعداد عام 2010 مقارنة مع جولة عام 2000. وفيما يتعلق ببرنامج التعداد العالمي لعام 2010، أفادت شعبة الإحصاءات() بأن 3 دول فقط من بين الدول الـ 192 الأعضاء في الأمم المتحدة لن تجري تعدادا، أو أنه لا تتوافر أي معلومات فيما يتعلق بخطط التعداد الخاصة بها. ويقابل ذلك 25 بلدا من أصل 192 بلدا في جولة تعداد عام 2000، إما أنها لم تجر التعداد أو لم تتوافر أي معلومات تتعلق بها. ويمثل هذا زيادة كبيرة وتجدر الإشارة إليه.
	جيم - منهجيات أخرى()
	29 - فيما يتعلق بالمنهجيات المغايرة للتعداد التقليدي، نظر المسح الخاص باستعراض البرنامج في استخدام السجلات الإدارية والقيودات الإدارية الموجودة مسبقا والتعداد الدوار والمنهجيات المختلطة. وأشارت نتائج المسح إلى ما يلي:
	• تستخدم 9 بلدان السجلات الإدارية الموجودة مسبقا لاستكمال مصادر البيانات الأخرى()
	• يجري بلد واحد تعدادا دوارا
	• يستخدم 37 بلدا القيود الإدارية كمصدر رئيسي أو مصدر إضافي للبيانات
	• يستخدم 18 بلدا عمليات مسح بالعينة تجرى سنويا أو تُجرى بانتظام بوتيرة أخرى لاستكمال بياناتها
	• أجرى 16 بلدا عمليات مخصوصة للمسح بالعينة في إطار أنشطة جمع البيانات الخاصة بتعداداتها 
	• أشار 14 بلدا إلى ’’طرق أخرى‘‘ في الاستبيان
	وعندما طلب إلى البلدان أن تكون إجاباتها محددة، تضمنت الردود استخدام القيود الإدارية جنبا إلى جنب مع العد الميداني (سواء العد الميداني أو على أساس العينة)؛ والقيودات الإحصائية؛ والمصادر الإدارية جنبا إلى جنب مع العد عن طريق الإنترنت والهاتف والعدّ الميداني؛ واستخدام القيودات الإدارية في حالة عدم الاستجابة لبعض الأسئلة في وحدة معينة؛ والبيانات الإدارية المستخدمة لعد نزلاء السجون ومراكز الاحتجاز؛ وقوائم العناوين التي أنشئت بمطابقة المصادر الإدارية والتجارية.
	30 - وقد جرب 17 بلدا من بين البلدان المستجيبة منهجية جديدة لأول مرة. وتخطط غالبية هذه البلدان الـ 17 لتكرار المنهجية الجديدة في جولة تعداد عام 2020.
	31 - وتمثلت فوائد استخدام المنهجيات الجديدة في حسن التوقيت ونقصان التكاليف وإدخال تحسينات في نوعية البيانات. وتمثلت المخاطر الرئيسية في انخفاض عدد المواضيع المدرجة في التعداد (أي نقصان المضمون) واستخدام تعاريف البيانات التي قدمها مصدر البيانات، بدلا من تعاريف التعداد. وعلى سبيل المثال، إذا كان بلد ما يستخدم القيودات الإدارية، فإن فئات البيانات التي تحددها الدائرة الحكومية المسؤولة عن القيود قد تكون أو لا تكون نفس التعاريف التي تستخدمها أو تفضلها الوكالة الإحصائية التي تجري التعداد.
	32 - ويمكن أن يستفيد برنامج التعداد العالمي والوكالات الإحصائية من جمع معلومات إضافية لاحقا في جولة التعداد هذه، عن الإنجازات التي حققتها مختلف الطرق والتحديات التي واجهتها في البلدان التي تعتمد طرقا متعددة (انظر التوصية 2 أعلاه).
	دال - تكنولوجيات (المعلومات) الجديدة
	33 - كلما تزايدت التعقيدات في إجراء التعداد، تزايد الطلب على استخدام التكنولوجيا. وتستخدم معظم البلدان شكلا ما من أشكال التكنولوجيا أو أن هذه البلدان أشارت إلى أنها ستقوم بذلك في المستقبل القريب. وقد طُلب إلى البلدان الإشارة إلى أنواع التكنولوجيا التي استخدمتها خلال جولة تعداد عام 2010، وفيما يتعلق بهذا السؤال كان بوسع البلدان تسجيل ردود متعددة. وتعد نظم المعلومات الجغرافية أوسع التكنولوجيات استعمالا (58 في المائة)، وكما يستخدم على نطاق واسع الترميز بمساعدة الحاسوب (42 في المائة)، والتعرف الضوئي على العلامات (30 في المائة) والتعرف الضوئي على الحروف (38 في المائة)، وأساليب المسح الأخرى (37 في المائة).
	34 - وفيما يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة، سعى المسح إلى الحصول على معلومات عن استخدام الإنترنت (40 في المائة) والحواسيب المحمولة (24 في المائة) والحواسيب اللوحية اليدوية (10 في المائة)، والنظم الجغرافية ونظم المسح والتعرف. وتغطي هذه المواضيع التكنولوجيات المستخدمة لجمع البيانات وتجهيز البيانات. ويجري تناول تكنولوجيات نشر البيانات في الفرع هاء أدناه.
	35 - ويتبين بجلاء أن للتكنولوجيا أثرا كبيرا في الطريقة التي يجرى بها التعداد. وأفاد بعض البلدان بأن مزايا التكنولوجيات الآلية تشمل تحسين جودة البيانات وحسن التوقيت وخفض تكاليف العمليات الميدانية والتقاط البيانات ونشرها. غير أنه من الضروري تقييم التكاليف قصيرة الأجل وطويلة الأجل في مقابل المزايا.
	36 - وذكر بعض البلدان أن المخاطر تشمل ارتفاع تكاليف بدء التشغيل والافتقار إلى خبرة الموظفين والمشاغل المتعلقة بالخصوصية والسرية. وبالرغم من المخاطر، ظلت معدلات الاستجابة للتعداد في هذه البلدان على حالها أو زادت. ويستنتج من استعراض الردود على الأسئلة المفتوحة أنه ينبغي إيلاء الاهتمام إلى معرفة الحالات التي يكون من الملائم فيها استخدام التكنولوجيا، والحالات التي يكفي فيها استخدام العمليات اليدوية القائمة لدعم التعداد السكاني للبلد. وعندما يكون التمويل والخبرة التقنية محدودين، يجب مقارنة الخيارات بعناية قبل البت في المستوى المناسب من التكنولوجيا الذي يجب السعي لاستخدامه في التعداد.
	37 - وتقوم حاليا البلدان التي تستخدم الأجهزة الرقمية اليدوية والإنترنت لجمع البيانات بدراسة التقنيات الممكنة التي قد تكون متاحة بحلول جولة عام 2020. وعلاوة على ذلك، أعربت معظم البلدان التي تستخدم الاستبيانات الورقية عن اهتمامها باستخدام الأجهزة الرقمية اليدوية أو الحواسيب المحمولة أو الإنترنت في جولة عام 2020. 
	هاء - نشر البيانات
	38 - لا يعد الإحصاء كاملا ما لم تتح البيانات للمستخدمين. وقد سعى استعراض البرنامج إلى الحصول على معلومات عن الطرق التي تستخدمها البلدان لتقديم بياناتها للمستخدمين وطُلب إلى البلدان الإشارة إلى الطريقة الرئيسية التي تتبعها لنشر بيانات التعداد. ويشمل ذلك استخدام المطبوعات الورقية والأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية وصفحات الشبكة العنكبوتية الثابتة وقواعد البيانات التفاعلية على الإنترنت وأدوات المسح المستندة إلى شبكة الإنترنت. ومن البلدان المستجيبة، هناك 54 بلدا (51 في المائة) تستخدم المنشورات الورقية بوصفها الطريقة الرئيسية لنشر البيانات، و 30 بلدا (29 في المائة) تستخدم الصفحات الشبكية الثابتة (html و pdf، إلخ)، في حين أن 17 بلدا فقط (16 في المائة) تستخدم قواعد البيانات التفاعلية على الإنترنت.
	39 - ثم طلب إلى البلدان الإشارة إلى الطرق الأخرى التي تستخدمها لنشر البيانات، وكان يمكن أن تجيب الدول على هذا السؤال بتسجيل ردود متعددة. وفيما يتعلق بالطرق الأخرى، أشار بعض البلدان إلى أنها تستخدم الأقراص المدمجة أو أقراص الفيديو الرقمية، والصفحات الشبكية الثابتة، والمنشورات الورقية، وقواعد البيانات التفاعلية على الإنترنت وأدوات المسح.
	40 - وتشاور أكثر من 90 في المائة من البلدان مع مستخدمي البيانات التي تقدمها والأطراف المعنية بشان خططها المتعلقة بنشر البيانات.
	خامسا - عملنا: كيفيته وماهيته 
	41 - يتزايد إبداع البلدان في التصاميم التي تضعها للتعداد كما أنها تعمل على وضع أساليب جديدة له. وتتخلى البلدان باطراد عن العد الميداني الكامل الذي ينتقل فيه العدادون مــن بيت إلـى بيت لجمع البيانــات؛ إذ يتــزايد عـــدد البلدان التي تنظر فـي الحــد من جمع بيانــات التعداد والانتقال إلى استخدام القيودات وغيرها من التقنيات للحصول على بيانات متعلقة بالتعدادات.
	42 - وحتى ضمن المنهجية الواحدة، توجد اختلافات كبيرة في كيفية تنفيذ هذا الأسلوب. فمثلا، قد يختلف العاملون في مجال العد من بلد إلى آخر فقد يكونون مخصصين لأداء هذا العمل، أو موظفين حكوميين، أو معلمين، أو متطوعين. ويُظهر استعراض البرنامج وجود عدد كبير جدا من مصادر البيانات وأساليب جمعها، والتكنولوجيات الجديدة للبلدان التي تأخذ بالتعداد التقليدي في استبيان المسح. وقد يشمل ذلك استخدام السجلات الإدارية والإنترنت والهاتف و/أو المسوحات المخصوصة. ويمكن للبلدان التي تستخدم القيودات الإدارية أن تستخدم أنواعا مختلفة من القيودات، أو أن تستخدم القيودات وتستكمل البيانات باستعمال أسلوب آخر.
	ألف - التعداد التقليدي
	43 - ما هو التعداد التقليدي؟ أظهرت نتائج المسح تفاوتا كبيرا في تعريف التعداد التقليدي وقليلا من الاتساق في كيفية استخدام هذا المصطلح في مختلف البلدان. فإن ما يُعتَبر تعدادا تقليديا في بلد ما قد يكون منهجية جديدة في بلد آخر. ومع استخدام التكنولوجيا، وإدراج عدد كبير من مصادر البيانات ومنهجيات جمعها، فهل يعكس المصطلح بدقة الحالة الراهنة لعملية التعداد؟ وهذا درس رئيسي آخر مستفاد من جولة التعداد لعام 2010. والمصطلح أكثر التباسا من ذي قبل ويختلف استخدامه باختلاف البلدان.
	44 - ويجب التمييز بين التعداد باستخدام العد الميداني الكامل، وبين العد الكامل، ونطاق التكنولوجيا المستخدمة، والأساليب الأخرى اللازمة لتسجيل الحالة الراهنة لعملية التعداد بشكل أدق.
	باء - السجلات الإدارية والقيودات الإدارية
	45 - لأغراض المسح الخاص باستعراض البرنامج، كانت السجلات الإدارية، والقيودات الإدارية الموجودة من قبل تشكلان فئتين منفصلتين. وكان الاستبيان الخاص باستعراض البرنامج يفتقر إلى شرح للفرق بين المصطلحين؛ غير أنه عند تحليل بيانات المسح، يتضح وجود مجموعة واسعة من الاختلافات في كيفية استخدام هذين المصطلحين.
	46 - وينبغي تعريف المصطلحين بشكل أفضل لتوضيح كيفية استخدامهما. ويستند التمييز بينهما إلى كيفية استخدام البيانات الإدارية. فهل تُستخدم البيانات لإجراء التعداد (التعداد المستند إلى قيودات) أم أنها تُستخدم لدعم العد (مثلا، تقديم المساعدة في وضع إطار العنوان، وعدم الاستجابة لبعض الأسئلة في وحدة معنية، إلخ) من خلال أساليب أخرى؟ ويحتاج التمييز بين المصطلحين إلى توضيح. ولذا فمن الضروري وضع مصطلحات تعكس بدقة استخدام البيانات.
	47 - ولأغراض هذه الورقة، تُعرَّف السجلات الإدارية بأنها البيانات المستخدمة لإدارة برنامج ما وهي لا تتضمن سوى معلومات عن الأشخاص الذين يتلقون خدمة أو منفعة من ذلك البرنامج. فمثلا، يمكن أن تكون تلك السجلات ملفات للقيد في المدارس، أو ملفات الحصول على رخصة قيادة، أو ملفات للمساعدة المالية. وتعرّف الولايات المتحدة القيودات الإدارية بأنها مصدر للبيانات يقتضي قيام جميـــع أعضـــاء مجموعة ما - من قبيل الأشخاص، أو الأعمــال التجاريــة، أو مــلاك الأراضــي - بالقيد لدى الحكومات وإخطارها عند التنقل أو لتحديث المعلومات، ويحتوي ذلك المصدر على أرقام فريدة لتحديد الهوية تتمتع بإمكانية ربط البيانات فيما بين المصادر. ويمكن استخدام الرقم عمليا لجميع المعاملات الحكومية.
	48 - والقيودات الإدارية والسجلات الإدارية مفهومان مختلفان يلتبسان في معناهما واستخدامهما. ففي دراسات سابقة أجرتها شعبة الإحصاءات، وضع المفهومان في الفئة ذاتها واستُخدما كمترادفين. وفي الاستعراض الحالي للبرنامج، استُخدم كل منهما على حدة عن عمد. وأشارت نتائج المسح إلى أن المصطلحين يُستخدمان كمترادفين بالنسبة لبعض البلدان، على حين أنهما بالنسبة لبلدان أخرى، وبسبب السياسات المتبعة أو مسائل الخصوصية، توجد فروق بين المصطلحين. ومن أجل إجراء تقييم دقيق لمنهجيات التعداد من المهم تحديد الفرق بينهما وجمع المعلومات عن استخدامهما.
	جيم - التعداد المتعدد الطرق
	49 - مع تزايد تعقد عملية التعداد داخل البلدان، كيف يمكن توخي الدقة في تعريف التعداد المتعدد الطرق؟ وكيف يمكن للمرء أن يصف بدقة كل التباديل المختلفة للمنهجية المتعــددة الطـــرق فــي وقـــت يـــزداد فيـــه استخدامها؟ ففـــي المستقبل، ستكون هناك حاجة إلــى استخدام مصطلحــات مشتركــة لتقييم مختلف أنــواع عملية التعداد المتعدد الطرق لمعرفة ما إذا كانت الدول لا تزال تستخدم أسلوبا سائدا أو أنها تستخدم أساليب كثيرة.
	50 - وعلاوة على ذلك، ما هي معايير التقييم اللازمة لإلقاء نظرة أكثر دقة على الطرق المختلفة المستخدمة؟ ومن الأساليب التي يمكن أخذها في الاعتبار تحليل النسبة المئوية للردود النهائية المنسوبة لكل طريقة من الطرق المستخدمة في التعداد. وهذا يتيح لنا أن نفهم ونضاهي بشكل أفضل الاستخدام المتعدد الطرق في مختلف البلدان والآثار المترتبة على التكلفة والجودة والتعقيد.
	51 - وتظهر نتائج المسح أن 96 في المائة من البلدان المجيبة للمسح ستستخدم مفاهيم الأمــم المتحــدة وتعاريفها فــي الإعــداد لجولـــة التعداد التي ستجريها في عام 2020. وهذا ما يعزز الحاجة إلى التوصية 4 الواردة أدناه.
	التوصية 4: ينبغي أن تنشئ الأمم المتحدة فرقة عمل أو لجنة لإعادة النظر في تعاريف مصطلحات التعدادات المستخدمة في مصادر البيانات وفي أساليب العد على أساس الممارسات الحالية، وتحديث هذه المعارف والمختصرات واستخدامها على نحو متساوق.
	سادسا - جولة التعداد لعام 2020: استشراف المستقبل 
	52 - طرأت تغيرات كبيرة على عملية التعداد بين جولة عام 2000 وجولة عام 2010، وستستمر في التطور بين جولة عام 2010 وجولة عام 2020. فالدوائر الإحصائية الدولية توجد في بيئة سريعة التغير والتطور، كما أن التكنولوجيا تُغيِّر حياتنا اليومية والطريقة التي يتم بها جمع بيانات التعداد وتجهيزها ونشرها. وتوضع أساليب جديدة للتعداد لكي تواكب التغيرات في المجتمع. ويزداد الطلب على البيانات للمساعدة في صياغة السياسات وصنع القرار، وإدارة البرامج، ورصد التقدم الكلي المحرز في تحقيق التنمية. ويمكن أن تُستخدم بيانات التعداد أيضا لتخصيص التمويل والخدمات على المستوى الوطني، وهذا ما يشكل مصدرا لتعيين حدود الدوائر الانتخابية، وتخصيص التمثيل في الهيئات الإدارية.
	53 - ويشمل جمع البيانات كلا من مصادر البيانات وأساليب العد. وقد يُسِّرت متوالية التغيير بإدخال التكنولوجيا، وغيرها من الآليات للوصول إلى المجيبين للمسح وكفالة ثقتهم وتعاونهم. وينتقل بعض البلدان من أسلوب إجراء المقابلات المباشرة، إلى أسلوب إرسال الاستبيانات وتلقيها بالبريد، وإلى إضافة المقابلات الهاتفية، واستخدام الحواسيب المحمولة، والإنترنت، والأجهزة الرقمية اليدوية، من قبيل الهواتف الذكية. وأدت القدرة على مطابقة السجلات وتجهيز الكم الكبير من البيانات إلى زيادة استخدام القيودات الإدارية، والسجلات الإدارية الموجودة مسبقا. وإضافة إلى ذلك، وبغية مواكبة التغيرات التي طرأت على المجتمعات، أدت مجموعات من مصادر البيانات وأساليبها ببعض البلدان إلى استخدام التعداد المتعدد الطرق.
	54 - وتطور وضع قائمة العناوين وتقنيات رسم الخرائط من القوائم الورقية حيث كان العدادون يوزعون الاستبيانات أو يجرون المقابلات، إلى إعداد الخرائط الورقية، وإلى نظام المعلومات الجغرافية ونظام تحديد المواقع العالمي والخرائط الرقمية المستخدمة حاليا.
	55 - وقد تطور التقاط البيانات، من تثقيب البطاقات الممغنطة إلى الترميز مرورا باستخدام تقنيات المسح الضوئي والتصوير وانتهاء بالتقاط البيانات بلا ورق وذلك باستخدام الاستبيانات الإلكترونية. وبدأ تجهيز بيانات التعداد بإجراء عمليات العد يدويا ثم تطورت إلى أساليب تثقيب البطاقات التي استخدمت في مراحل مبكرة، ثم إلى تجهيز البيانات باستخدام الحواسيب بسرعة لم يكن يتصورها أحد من قبل. ومن السابق لأوانه معرفة التقنيات التي قد تكون متاحة في جولة التعداد لعام 2020؛ ومع ذلك، يجب أن تستعد الدوائر الإحصائية الدولية لمواجهة هذا التحدي.
	56 - وتختلف نهج التعداد الكثيرة باختلاف البلدان التي تستخدمها - إذ لا يزال بعض البلدان يحتفظ بالنهج التقليدي، الذي يلبي احتياجاته، فيما يعتمد البعض الآخر بشكل كامل على القيودات الإدارية. ويوجد بين هذين الأسلوبين مجموعة واسعة من أساليب التعداد ومنهجياته. وهناك استخدام السجلات الإدارية، التي تدمج المسوحات السنوية أو المجراة بانتظام بوتيرة مختلفة، في نتائج التعداد. وتعمل البلدان النامية أيضا على وضع مزيج من الأساليب استنادا إلى هذه النُهج.
	ألف - المنهجيات
	57 - يمثل ظهور التعداد المتعدد الطرق أحد الاتجاهات الرئيسية لبرنامج التعداد العالمي لعام 2020. غير أن الكثير من البلدان سيستمر في استخدام الأسلوب التقليدي للتعداد. وبالنسبة لجولة عام 2020، تُظهِر الردود الواردة في المسح ابتعاد عدد من البلدان عن هذا الأسلوب نحو اتباع نهج مختلط لعملية التعداد، إذ إنها تختار مصادر البيانات وأساليبها لتلبية الاحتياجات التي تنفرد بها هذه البلدان عن غيرها. وستُستَخدم مجموعة متنوعة من تقنيات جمع البيانات لجعل الاستجابة للتعداد أقل عبئا. وكبديل لذلك، ستُختار مصادر البيانات التي تحد من العبء الواقع على البلدان المجيبة أو البيانات التي لا تلقي على عواتقها أي عبء كان.
	باء - التكنولوجيات
	58 - ستشكل المرونــة ومواكبــة وتيـــرة التكنولوجيات الجديدة عنصــرا رئيسيـــا في جولة عام 2020. وتتمتع التكنولوجيا بإمكانية خفض التكاليف (على غرار تكاليف بدء العمل) وتقليل الوقت، وتحسين جودة البيانات في الوقت ذاته. ومن المرجح أن يزداد استخدام الإنترنت، والحواسيب اليدوية، والحواسيب اللوحية مما يتيح خيارات أخرى في مجال جمع البيانات مع الاستفادة من تخفيض حجمها وبالتالي تقليص الوقت اللازم لالتقاط البيانات وتقليل التكلفة المترتبة عليه. وسيؤدي النظام العالمي لتحديد المواقع ونظام المعلومات الجغرافية والتكنولوجيات الجديدة المستخدمة في رسم الخرائط إلى تحسين إدراج العناوين والتحديد الجغرافي المكاني. وسيساعد التصوير والمسح الضوئي في التقاط البيانات. وناقش المجيبون رغبتهــم (أو رغبتهم المحتملـــة) فــي الاعتمــاد علــى تكنولوجيا محسنة لإجراء عملية التعداد. فما هي أنواع التكنولوجيا التي ستكون متاحة لجولة عام 2020؟ وإضافة إلى ذلك، هل ستمتلك البلدان الخبرة التقنية اللازمة لدعم هذه التكنولوجيات؟ وهل سيكون لديها التمويل اللازم لتغطية تكاليف المراحل الأولى لبدء العمل؟ ما هذه سوى بعض الأسئلة المطروحة التي يتعين إيجاد حلول لها خلال التخطيط لجولة التعداد لعام 2020.
	التوصية 5: ينبغي للأمم المتحدة أن ترصد بعناية التغيرات التي تحدث في التكنولوجيا. ففي ظل التغيرات السريعة في التكنولوجيا، يتعين أن تكون قرارات بلد ما بشأن استخدام تكنولوجيا معينة قرارات تتسم بالمرونة وتتحاشى الجمود.
	59 - ومن بين البلدان التي تستخدم نوعا ما من التكنولوجيا، تعاقد 49 في المائة منها مع مصادر خارجية (تعهيد) في تنفيذ بعض الأعمال التكنولوجية أو جميعها. وشملت الإنجازات التي أحرزها التعاقد (بالترتيب): البقاء ضمن الحدود، والتقيد بالميزانية، والالتزام بالجدول الزمني، وتحسين تكامل التعداد وإدارة العقود. وشملت التحديات التي واجهها التعاقد (بالترتيب): إدارة العقود، والالتزام بالجدول الزمني، والبقاء ضمن الحدود، والتقيد بالميزانية، وتحسين تكامل التعداد. وتُظهِر نتائج المسح أن الإنجازات والتحديات غالبا ما تكون متماثلة.
	60 - يوفر منشور الأمم المتحدة المعنون المبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن، التنقيح 2()، بعض المعلومات المتعلقة بالتعاقد. غير أن نتائج المسح تظهر أن البلدان تشهد تحقيق نتائج متفاوتة ويمكنها الاستفادة من بعض المبادئ التوجيهية الإضافية.
	التوصية 6: ينبغي النظر في إعداد دليل تقني بشأن التعاقد في مجال تكنولوجيات التعداد أو التوسع في المعلومات المتاحة حاليا بشأن التعاقد في المبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن.
	جيم - مواضيع جديدة (المحتوى)
	61 - إن إضافة مواضيع إلى التعداد يتطلب التخطيط وتكبد تكلفة إضافية واستعداد السكان لتقديم المعلومات المطلوبة. واستنادا إلى المسح الخاص باستعراض البرنامج، طُلب من البلدان توضيح الكيفية التي تحدد بها ما إذا كانت ستضيف معلومات جديدة إلى تعداداتها؛ وطُلب منها تسجيل جميع الفئات التي ينطبق عليها ذلك. والمحدِّدات الرئيسية لإضافة موضوعات جديدة إلى التعداد هي الطلبات المقدمة من مستخدمي البيانات (78 في المائة) والقضايا ذات الصلة أو المسائل المتطورة في البلد (64 في المائة). ومن العوامل التي تراعيها البلدان في اتخاذ قراراتها أيضا الاتجاهات السائدة في المجتمع (57 في المائة) والمشاورات مع الوكالات الإحصائية الدولية الأخرى (52 في المائة).
	62 - وأجاب كثير من البلدان أن من السابق لأوانه مناقشة مواضيع جديدة محددة تتعلق بتعداد عام 2020.
	63 - وتشير التعليقات المقدمة من أعضاء في الدوائر الإحصائية الدولية ومن خلال المناقشات التي أجريت معهم إلى ضرورة كفالة إمكانية المقارنة بين البيانات داخل المناطق بغية تحديد الاتجاهات والأنماط داخل تلك المناطق.
	دال - التعاون الدولي
	64 - يكتسي تبادل الخبرات بين البلدان، ولا سيما على نطاق المناطق، أهمية بالغة ونحن نمضي نحو جولة عام 2020. وتعمل المناطق معاً بطرق جديدة، وتتشاور فيما بينها وتتبادل الموارد والتكنولوجيا (المعدات الحاسوبية والبرمجيات) وإقامة الشراكات. ومن الواضح أن جميع البلدان تواجه التحديات نفسها لإجراء تعداد ناجح بتكلفة أقل ونشر البيانات بوتيرة أسرع وتحسين نوعية البيانات. وهذه ضغوط عامة تواجهها جميع الوكالات الإحصائية. ويُذكر بين أهم الدروس المستخلصة والمواضيع المشتركة في برنامج التعداد العالمي لعام 2010 أن بإمكاننا جميعاً أن نتعلم من بعضنا البعض. وتُستحث جميع البلدان على تبادل خبراتها والاعتراف بحاجتها إلى المساعدة حال احتياجها لها. وعلما بأن ما يتسم به التعداد من تفرُّد يقتضي منا التوجه إلى وكالات إحصائية أخرى لالتماس المشورة وسبر الأفكار في آن معاً سعياً إلى حل التحديات. وهذا يتطلب كامل التعاون والمشاركة من جانب الدوائر الإحصائية الدولية. 
	65 - وتبيِّن نتائج المسح أنه كان للبلدان ما تقدمه وتتلقاه، وأنها تتعاون في عدد من الأنشطة. وفيما يتعلق بهذه المسألة، فإن بإمكان البلدان، تسجيل جميع الفئات المنطبقة عليها. وكان إسداء المشورة بشأن تجهيز البيانات (25 في المائة) هو المجال الذي تلقت فيه معظم البلدان أكبر قدر من المساعدة من بلدان أخرى. ومن المجالات المشتركة الأخرى التي تلقت فيها البلدان مساعدة من بلدان أخرى المسح (23 في المائة) والتكنولوجيات الجديدة (19 في المائة). وعلى صعيد التعاون، جاء في صدارة مجالات التعاون بين البلدان نشر البيانات (28 في المائة) ومنهجيات التعداد البديلة (24 في المائة) وتصميم الاستبيانات (19 في المائة). وقد كان جمع البيانات (16 في المائة) وتصميم الاستبيانات (15 في المائة) هما أكثر ما قُدم من أنواع المساعدة إلى البلدان الأخرى. 
	التوصية 7: ينبغي للأمم المتحدة القيام بدور أكثر فعالية في الدعوة إلى مواصلة التعاون والتآزر وتعزيزهما فيما يتعلق بأنشطة التعداد بين البلدان.
	هاء - الدعم والمساعدة من الأمم المتحدة
	66 - يستخدم أكثر من 80 في المائة من البلدان المجيبة المبادئ التوجيهية أو المنشورات الخاصة بالتعداد للتحضير لتعداداتها. وتأتي في صدارة المنشورات الأوسع استخداماً المبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن، التنقيح 2. يليها دليل إدارة تعدادات السكان والمساكن، ودليل تنقيح تعداد السكان والمساكن().
	67 - وسُئلت البلدان عن إعدادها لتعدادات برنامج التعداد العالمي لعام 2020 وعن الطريقة التي ينبغي بها للأمم المتحدة تيسير تبادل الخبرات وتعزيز استخدام أفضل الممارسات في إجراء التعدادات. وأمكن للبلدان تسجيل ردود متعددة على هذا السؤال. وجاء في طليعة الطرق المتواتر ذكرها، حلقات العمل أو الاجتماعات (84 في المائة)، وورقات العمل والأدلة التقنية أو التقارير التقنية (83 في المائة)، يليها تنقيح المبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن استعداداً لبرنامج التعداد العالمي لعام 2020 (81 في المائة). كما أن المؤتمرات (72 في المائة) والتدريب (72 في المائة) احتلا مرتبة عالية. أما استخدام وسائط الإعلام الاجتماعية لتيسير تبادل الخبرات، فلقد احتل المرتبة الأخيرة (25 في المائة). 
	68 - ويمكن للأمم المتحدة أن تؤدي دوراً هاماً في التخطيط لجولة 2020 بإتاحة الفرص للبلدان لتبادل المعلومات بشأن خبراتها المكتسبة من جولة عام 2010 والترويج لمجموعة كاملة من أساليب التعداد الممكنة. وتحتاج بعض البلدان للتوجيه بشأن كيفية اختيار أنسب الأساليب التي تُستخدم في جولة عام 2020، باستعراض دقيق لأهداف تعداد البلد واحتياجاته الخاصة من البيانات. وفي ظل الخيارات الكثيرة الناشئة لإجراء التعدادات، يجب على البلدان أن تكون واعية لأهدافها وقدراتها ومسائل التمويل عند البت في اتباع نهج ما. 
	التوصية 8: نظراً للزيادة المتوقعة في استخدام التكنولوجيات الجديدة والاتجاهات الناشئة لإجراء التعدادات، ينبغي وضع نسخة منقحة ثالثة للمبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن الصادرة عن الأمم المتحدة. وهذا يشمل أيضاً ضرورة مراجعة وتحديث دليل ”مواضيع التعدادات المحورية“ الصادر عن الأمم المتحدة وقائمة التبويبات الموصى بها. ويمكن مواءمة بيانات التعدادات على نطاق المناطق وفيما بينها بكفالة تواؤم مخرجات التعدادات مع التبويبات الموصى بها وطلبات جمع البيانات للحولية الديمغرافية للأمم المتحدة.
	التوصية 9: ينبغي للبلدان أن تنظر في عوامل عديدة وتختار أنسب الأساليب والتكنولوجيات لوضعها الفريد الخاص بها واحتياجاتها من البيانات. فما هو ملائم للتعداد في بلد معين قد يكون غير ملائم للتعداد في بلد آخر.
	التوصية 10: ينبغي للأمم المتحدة أن توفر التدريب وحلقات العمل والإرشادات بشأن تحديد منهجيات التعداد التي يُستخدم لتلبية احتياجات كل بلد ومواءمة وضعه الفريد.
	69 - وسعياً للاستجابة بشكل كامل لاحتياجات الدوائر الإحصائية وتحديات جولة تعدادات عام 2020، نوصي بأن تقوم اللجنة الإحصائية بتوجيه شعبة الإحصاءات إلى تخطيط سلسلة من اجتماعات الخبراء. وسينتج عن هذه الاجتماعات جمع معلومات أكثر تفصيلاً عن الدروس المستفادة، وتحديد أفضل الممارسات المستخلصة من برنامج التعداد العالمي لعام 2010، وتوضيح الاتجاهات الناشئة لبرنامج التعداد العالمي لعام 2020. وستكون هذه المعلومات هي نقطة الانطلاق لتخطيط البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2020، وتنقيح منشورات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بالتعدادات، والتحضير لحلقات العمل والتدريب في العقد المقبل. 
	التوصية 11: ينبغي وضع خطط لكل من اجتماعات الخبراء لمناقشة الدروس المستخلصة من جولة تعدادات عام 2010 بالتفصيل والاتجاهات الناشئة لجولة تعدادات عام 2020 ودور شعبة الإحصاءات في تقديم المساعدة.
	70 - أخيراً، تشير نتائج المسح إلى ضرورة مواصلة الأمم المتحدة تقديم الدعم لإجراء التعدادات الوطنية في جميع أنحاء العالم استعداداً لجولة تعدادات عام 2020. ويُطلب إلى اللجنة الإحصائية اقتراح قرار تدعمه الدول الأعضاء لوضع البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2020.
	التوصية 12: اقتراح قرار للأمم المتحدة لإطلاق البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2020.
	سابعا - الاستنتاجات
	71 - قد يشكل برنامج التعداد العالمي لعام 2010 مرحلة انتقالية للتعدادات في العالم. فلقد تطورت عملية التعداد من إجراء المقابلات المباشرة والعدّ اليدوي إلى عصر الحاسوب واستخدام الأساليب المتعددة لجمع البيانات.
	72 - ويقود العديد من التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية الطريق الذي نتبعه في إجراء التعدادات. وسعياً لمواكبة هذه الاتجاهات الناشئة والآخذة في التطور، يلزم مزيد من التعاون والتآزر بين البلدان. 
	73 - وبحلول بدء جولة تعدادات عام 2020، يرجَّح أن تكون التكنولوجيات والأساليب المستخدمة لإجراء التعدادات قد شهدت تغيرات سريعة تُفضي إلى إجراء تعدادات غير ورقية (إلكترونية) باستخدام طرق متعددة لجمع البيانات وتجهيزها حال تلقي البيانات. 
	74 - ويتعين على البلدان اكتساب خبرات تقنية واتخاذ قرارات حكيمة في اختيار أنسب الأساليب والتكنولوجيات لتعداداتها. ويلزم تحقيق توازن بين الموارد والتمويل ونوعية البيانات من جهة، وبين المشاركة وشواغل الخصوصية لإجراء عمليات تعدادات ناجحة في برنامج التعداد العالمي لعام 2020، من جهة أخرى. وهناك حاجة لأفضل الممارسات والدروس المستفادة وتبادل المعلومات بشكل مفتوح للمضي نحو جولة تعدادات عام 2020.
	75 - وترد الدروس الأولية المستخلصة من برنامج التعداد العالمي لعام 2010 في الفروع رابعا وخامسا وسادسا لهذا الاستعراض. ولقد شكلت الدروس المستخلصة أساس التوصيات الواردة في صلب الاستعراض والموجزة أدناه.
	ثامنا - التوصيات ونقاط المناقشة 
	76 - اللجنة مدعوة للتفكير في الوضع الحالي لإجراء عمليات التعداد في جميع أنحاء العالم ومناقشة الآثار المحتملة للتغيرات التكنولوجية والمنهجية الوشيكة استعداداً لجولة عام 2020 لتعدادات السكان والمساكن في العالم. ويُطلب إلى اللجنة مواصلة تقديم الإرشادات إلى شعبة الإحصاءات استعداداً لبرنامج تعداد السكان والمساكن في العالم لعام 2020 فيما تستعد الدول الأعضاء للتصدي لتحديات العقد المقبل.
	77 - وقد تود اللجنة أن تنظر في التوصيات التالية (الموجزة من الفروع أعلاه):
	1 - يقدم هذا الاستعراض للبرنامج تقييماً أولياً للتعدادات التي أُجريت والدروس المستفادة، إلا أنه من السابق لأوانه في هذا العقد الحصول على تقييم جيد للبرنامج من معظم البلدان، نظراً إلى أن التعداد يجري في معظمه في السنة الأخيرة من كل عقد وفي السنة الأولى من العقد التالي. ولذا ينبغي للجنة الإحصائية النظر في إجراء تقييم آخر للدروس المستفادة إذ أن جولة تعدادات عام 2010 تنتهي في عام 2014.
	2 - وينبغي إنشاء فريق عامل دولي لوضع واختبار أداة للنظر في التحديات المتصلة بالتعدادات والدروس المستفادة وتوجهات المستقبل. وسيُستخدم هذا المسح في بداية دورة تعداد ما ومنتصفها ونهايتها، وذلك لتقييم اتجاهات العقد. وسيتيح الاستخدام المتكرر للأداة نفسها المقارنة بين البيانات على امتداد العقد. وينبغي إعداد وثيقة مرافقة لشرح الغرض من كل سؤال يرد في المسح. 
	3 - وينبغي العمل على وضع أسلوب دقيق وناجع لتقدير تكاليف إجراء التعداد، واستخدامه لمقارنة تكاليف التعدادات في مختلف المناطق و/أو البلدان. 
	4 - وينبغي للأمم المتحدة أن تُنشئ فرقة عمل أو لجنة لإعادة النظر في تعاريف مصطلحات التعداد المستخدمة في مصادر البيانات وفي أساليب العد على أساس الممارسات الحالية، وتحديث هذه التعاريف ومزامنتها. وينبغي الحرص على كفالة تعريف المصطلحات والمختصرات واستخدامها على نحو متساوق. 
	5 - وينبغي للأمم المتحدة أن ترصد بعناية التغيرات في التكنولوجيا. ففي ظل التغيرات السريعة في التكنولوجيا، يتعين أن تكون قرارات بلد ما بشأن استخدام تكنولوجيا معيَّنة قرارات تتسم بالمرونة وتتحاشى الجمود.
	6 - وينبغي النظر في إعداد دليل تقني بشأن التعاقد في مجال تكنولوجيات التعداد أو التوسُّع في المعلومات المتاحة حالياً بشأن التعاقد في المبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن. 
	7 - وينبغي للأمم المتحدة القيام بدور أكثر فعالية في الدعوة إلى مواصلة التعاون والتآزر وتعزيزهما فيما يتعلق بأنشطة التعداد بين البلدان.
	8 - ونظراً للزيادة المتوقعة في استخدام التكنولوجيات الجديدة والاتجاهات الناشئة لإجراء التعدادات، ينبغي إعداد طبعة منقحة ثالثة للمبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن. وهذا يشمل أيضاً ضرورة استعراض وتحديث دليل ”مواضيع التعدادات المحورية“ الصادر عن الأمم المتحدة وقائمة التبويبات الموصى بها. ويمكن مواءمة بيانات التعدادات على نطاق المناطق وفيما بينها بكفالة تواؤم مخرجات التعدادات مع التبويبات الموصى بها وطلبات جمع البيانات للحولية الديمغرافية للأمم المتحدة.
	9 - وينبغي للبلدان النظر في عوامل عديدة واختيار أنسب الأساليب والتكنولوجيات لوضعها الفريد الخاص بها واحتياجاتها من البيانات. فما هو ملائم للتعداد في بلد معين قد يكون غير ملائم للتعداد في بلد آخر.
	10 - وينبغي للأمم المتحدة توفير التدريب والتوجيه بشأن تحديد منهجيات التعداد التي تُستخدم لتلبية احتياجات كل بلد ومواءمة وضعه الفريد.
	11 - وينبغي وضع خطط لعقد اجتماعات للخبراء من أجل مناقشة الدروس المستخلصة من جولة تعدادات عام 2010 بالتفصيل والاتجاهات الناشئة لجولة عام 2020 ودور شعبة الإحصاءات في تقديم المساعدة.
	12 - وينبغي اقتراح قرار للأمم المتحدة لإطلاق البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2020.
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