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  اللجنة اإلحصائية
    الدورة الرابعة واألربعون  

  ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٤البند 

        اإلحصاءات الدميغرافية: بنود للعلم
      اإلحصاءات الدميغرافية    
    تقرير األمني العام    

  موجز  
اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني           قدمته  ى طلب   أعد هذا التقرير بناء عل      

تـــضمن التقريـــر معلومـــات مـــستكملة وي) ألـــفالفـــرع  -، الفـــصل األول E/2012/24انظـــر (
عـرض  وي. ٢٠١٠التقدم احملرز يف تنفيـذ الربنـامج العـاملي لتعـداد الـسكان واملـساكن لعـام                   عن

توصـيات لنظـام اإلحـصاءات      البادئ و املقيح  تناإلحصاءات يف األمم املتحدة بشأن      عمل شعبة   
ــة ــسية،   احليوي ــة التنقــيح و، ويــبني الــسمات والتغــيريات الرئي  ،إضــافة إىل ذلــك و. يــصف عملي

احلوليـة  بـة مـصنفة وفـق املواضـيع الدميغرافيـة احملـددة الـواردة يف               اإلجايعرض التقريـر معـدالت      
 عـن القـدرات الوطنيـة علـى مجـع      خالل السنوات اخلمس املاضية، مما يعطي صـورة      الدميغرافية  

  . وجتهيزها ونشرهااإلحصاءات الدميغرافية
  .وُتدعى اللجنة إىل أن حتيط علما هبذا التقرير  

  
 
  

  *   E/CN.3/2013/1.  
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  مقدمة  -أوال   
طلـب اللجنـة اإلحـصائية تقـدمي تقـارير عـن األنـشطة املتـصلة بربنـامج شـعبة                    استجابة ل   - ١

ــاألمم املتحــدة املعــين باإلحــصاءات الد    ــة، اإلحــصاءات ب ــدمميغرافي ــة   يق ــر حملــة عام ــذا التقري  ه
 ٢٠١٠الربنامج العاملي لتعداد السكان واملـساكن لعـام         ) أ: (التطورات ذات الصلة مبا يلي     عن

؛ املبــادئ والتوصــيات لنظــام اإلحــصاءات احليويــةتنقــيح ) ب(؛ ٢٠١٢-٢٠١٠ الفتــرة خــالل
  .الدميغرافيةاحلولية ونشر اإلحصاءات الدميغرافية عن طريق جتهيز مجع و) ج(
  

  ٢٠١٠الربنامج العاملي لتعداد السكان واملساكن لعام   - اثاني  
  تنفيذ تعداد السكان واملساكن على الصعيد الوطين  - ألف  

 ٢٠١٠وافقت اللجنة اإلحصائية على الربنامج العـاملي لتعـداد الـسكان واملـساكن لعـام                  - ٢
. ٢٠٠٥/١٣صادي واالجتمـاعي يف قـراره      يف دورهتا السادسة والثالثني، واعتمـده اجمللـس االقتـ         

 أحد املصادر الرئيـسية للبيانـات الالزمـة لوضـع           يعتربتعداد السكان واملساكن    أن   الربنامج ب  يقرو
 علـى وجـه     ٢٠١٠ويهـدف الربنـامج العـاملي لعـام         . إمنائية فعالة واختاذ قرارات موضوعية     خطط

ان واملـساكن مـرة واحـدة علـى         اخلصوص إىل كفالة قيـام كـل دولـة عـضو بـإجراء تعـداد للـسك                
  .واسع ، وبنشر النتائج على نطاق٢٠١٤ إىل عام ٢٠٠٥األقل خالل الفترة اليت متتد من عام 

وناقــشت اللجنــة اإلحــصائية بــشكل مــستفيض يف دورهتــا الثالثــة واألربعــني اســتعراض    - ٣
األمريكيـة  تحـدة   الواليات امل تعداد السكان ب  منتصف العقد للربنامج العاملي، الذي أعده مكتب        

، التعــدادويــوجز التقريــر الــدروس املــستفادة حــىت اآلن يف إطــار عقــد . )E/CN.3/2012/2انظــر (
 تكتـسي و.  لتعـدادات الـسكان واملـساكن      ٢٠٢٠ على االجتاه احملتمـل جلولـة عـام          الضوءويلقي  

داد الـسكان   للمرحلـة التحـضريية للربنـامج العـاملي لتعـ        أمهيـة بالغـة   التوصيات الواردة يف التقريـر      
ــام   ــساكن لع ــتنادا إىل ا، ٢٠٢٠وامل ــريات يف    اس ــشري إىل حــدوث تغ ــيت ت ــة ال ــا  ألدل التكنولوجي

  .التعداد ةن، وكذلك التقدم احملرز يف منهجياملستخدمة يف تعدادات السكان واملساك
وقد رصدت شعبة اإلحصاءات تنفيـذ البلـدان واملنـاطق لتعـدادات الـسكان واملـساكن           - ٤

، ٢٠١٢ووفقـا للمعلومـات املتاحـة حـىت هنايـة عـام             . ٢٠١٠ تعـدادات عـام      ةطوال مـدة جولـ    
البلـدان   مـن    ٣٦ للسكان واملساكن، وخيطط     االبلدان أو املناطق بالفعل تعداد     من   ١٩٢أجرى  

 بلــدان أو منــاطق ليــست لــديها خطــط  ٧ حبلــول هنايــة اجلولــة، ومثــة أو املنــاطق إلجــراء تعــداد
 يف املائـــة مـــن ســـكان العـــامل ٩٠ وهـــذا يعـــين أن قرابـــة .إلجـــراء تعـــداد خـــالل هـــذه اجلولـــة

 يف املائـة حبلـول      ٩٧ومن املتوقع أن يرتفع معـدل التغطيـة إىل          .  احلالية تعدادهم خالل اجلولة   مت
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ق يف املرفـق األول     وترد املعلومات عن تواريخ عمليات التعـداد يف البلـدان واملنـاط           . هناية اجلولة 
  .هلذا التقرير

مــن املقـرر إجراؤهــا  الـيت   عـدد التعـدادات الــيت أجريـت أو    األول أدنــاه ويـبني الـشكل    - ٥
 ذروة جولــة التعــدادات ٢٠١١وكــان عــام . ٢٠١٠كــل ســنة مــن جولــة التعــدادات لعــام   يف

ووفقــا للجــدول الــزمين األويل .  تعــدادا للــسكان واملــساكن٦٣إجــراء ، إذ شــهد ٢٠١٠ لعــام
إال أنـه نظـرا     . ٢٠١٠قع أن تكون الذروة يف عام       الذي وضعته البلدان واملناطق، كان من املتو      

، وانعـدام    للتعـداد  لعدة عوامل، مثل القيود املاليـة والـصعوبات التقنيـة الـيت اعترضـت التحـضري               
  .٢٠١١ إىل عام ٢٠١٠عدادا من عام  ت١٧األمن السياسي واالجتماعي، أُجل 

         
Figure 1. Number of countries/areas that conducted, plan to conduct and did 

not schedule a population and housing census in 2010 round, by year 
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ملساكن على الصعيد القطري حـسب       تنفيذ تعداد السكان وا    الثاين أدناه ويبني الشكل     - ٦

الية الـشم اجلنوبيـة وأمريكـا   وقـد نفـذت مجيـع البلـدان أو املنـاطق يف أمريكـا              .املناطق اجلغرافيـة  
وتقـع  . ٢٠١٤ للسكان واملساكن أو ختطط لتنفيذه قبل هنايـة عـام            وأوروبا وأوقيانوسيا تعدادا  

علـى النحـو     ،يف أفريقيـا وآسـيا    حلاليـة   االبلدان أو املنـاطق الـيت مل تقـرر إجـراء تعـداد يف اجلولـة                 
  .املبني يف الشكل

  

  الشكل األول
ــدان  ــاطق ا/عــدد البل ــداد املن ــام   لــيت أجــرت تع ــة ع ــساكن خــالل جول ــسكان وامل ،٢٠١٠ ا لل

 ختطط إلجرائه أو مل تقرر إجراءه، حسب السنة أو

دان
البل

دد 
ع

//
طق
املنا
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Figure 2. Percentage of countries/areas that conducted, plan to conduct and did not 
schedule a population and housing census in 2010 round, by continent
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األنــشطة الــيت اضــطلعت هبــا شــعبة اإلحــصاءات لــدعم الربنــامج العــاملي لتعــداد    - باء  
  ٢٠١٠السكان واملساكن لعام 

طلبت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثامنة والثالثني إىل شعبة اإلحصاءات والوكـاالت              - ٧
 ةخرى زيادة مساعدهتا التقنيـة للمكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة مـن أجـل تعزيـز القـدر                  الدولية األ 

  ).E/2007/24انظر  (٢٠١٠الوطنية على تنفيذ الربنامج العاملي لتعداد السكان واملساكن لعام 
ــذلكواســتجابة   - ٨ ــبل ــساعدة      ، الطل ــة إىل م ــشطة الرامي ــن األن ــددا م ــشعبة ع  نفــذت ال

ت وضــعهيــة دوليــة للتعــداد تــشمل كتيبــات وتقــارير تقنيــة؛ و  ووضــعت مبــادئ توجي.البلــدان
 ملساعدة البلـدان علـى نـشر    )CensusInfo(ربجميات معلومات التعداد   بجمموعة برجميات مسماة    

بيانات التعدادات؛ ونظمت حلقات عمل تدريبيـة بـشأن املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة لتعـدادات            
سـم اخلـرائط، واسـتخالص بيانـات التعـدادات          السكان واملـساكن وبـشأن إدارة التعـدادات ور        

ات؛ ونـشرت عـدة أعـداد       التعـداد ت مركـزا ملـوارد      تعهدوحتليلها ونشرها وتقييم التعدادات؛ و    
.  علـى اإلنترنـت    ٢٠١٠من الرسالة اإلخبارية للربنامج العاملي لتعداد الـسكان واملـساكن لعـام             

 عـام حـىت   األنـشطة واملنتجـات      مبـوجز شـامل هلـذه        ٢٠١١وُزودت اللجنة اإلحـصائية يف عـام        
 يـستعرض األنـشطة     (E/CN.3/2011/21)، خالل دورهتا الثانية واألربعني، ضـمن تقريـر          ٢٠١٠

  .٢٠١٢-٢٠١٠املضطلع هبا يف الفترة 
  

  الشكل الثاين
ــدان   ــة للبل ــسبة املئوي ــداد  /الن ــيت أجــرت تع ــاطق ال ــاماملن ــة ع ــساكن خــالل جول ــسكان وامل ا لل

 القارة، أو ختطط إلجرائه أو مل تقرر إجراءه، حسب ٢٠١٠

أمريكـــــــا آســيا أوروبا أوقيانوسيا
الشمالية

أمريكـــــــا
 اجلنوبية

 العاملأفريقيا

تقرر إجراءمل ي
التعداد

تقرر إجراء
التعداد

أجري
التعداد
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  حلقات العمل التدريبية  -  ١  
  تدريبيــــة يف الفتــــرةدراســــية  حلقــــة ٤٠أجــــرت شــــعبة اإلحــــصاءات مــــا جمموعــــه   - ٩

  . وصف تفصيلي هلايليه أدناه موجزا هلذه األنشطة، ١ل ويورد اجلدو. ٢٠١٢-٢٠١٠
  

  ١اجلدول 
األمــم املتحــدة يف الفتــرة  يف  ءاتحلقــات العمــل التدريبيــة الــيت نظمتــها شــعبة اإلحــصا      

  ٢٠١٠ يف إطار الربنامج العاملي لتعداد السكان واملساكن لعام ٢٠١٢- ٢٠١٠
  

  عدد املشاركني  عدد حلقات العمل  موضوع حلقة العمل
دد البلــــــــدان عــــــــ

  املشاركة

  ٣٣  ٥٠  ٢  اإلسقاطات السكانية
  ٦  ١٤٥  ٦ التحليل املتعمق لبيانات التعدادات

  ١٨  ٢١  ١ حفظ بيانات التعدادات
  ٨١  ١٢٦  ٤ نشر بيانات التعدادات والتحليل املكاين

        :)Censuslnfo(برجميات معلومات التعداد 
  ٩٢  ١٤٧  ٧ حلقات العمل اإلقليمية  
  ١٣  ٢٢٦  ١٥  العمل الوطنيةحلقات  

تقييم التعدادات باستخدام استقـصاءات مـا بعـد         
  ٣٣  ٤٩  ٢ التعداد

  ٢٦  ٤٧  ٢ تقييم التعدادات باستخدام األساليب الدميغرافية
  ١٥  ٤٠  ١ استخالص البيانات

  ال ينطبق  ٨٥١  ٤٠ اجملموع  
    

  اإلسقاطات السكانية باستخدام بيانات التعدادات    
 حلقـيت عمـل تـدريبيتني بـشأن اإلسـقاطات           ٢٠١٢عـام   يف  اإلحصاءات  نظمت شعبة     - ١٠

ــا، شــار    ــات التعــدادات يف أفريقي ــسكانية باســتخدام بيان ــا جمموعــه  ال  أخــصائيا ٥٠ك فيهمــا م
ومتثلـت أهـداف احللقـتني يف تعزيـز القـدرة التقنيـة للبلـدان             . أخـصائيي اإلحـصاء والـسكان      من

االطـالع علـى جمموعـات      متكـني املـشاركني مـن        و املشاركة على إنتاج اإلسقاطات الـسكانية،     
الربجميـات ذات الــصلة، وتـوفري منتــدى لتبــادل اخلـربات والــدروس املــستفادة فيمـا بــني البلــدان     

ــشاركة ــة بالفرنــسية،       . امل ــة الناطق ــدان األفريقي ــل األوىل، املخصــصة للبل ــة العم ــدت حلق وعق
 مــــشاركا ١٦، وحــــضرها ٢٠١٢ســـبتمرب  / أيلــــول١٤ إىل ١٠، يف الفتــــرة مـــن  الربـــاط  يف
ــدا ١١ مــن ــا    عقــدتو. بل ــة، يف بريتوري ــدان الناطقــة باإلنكليزي ــة، املخصــصة للبل  احللقــة الثاني
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، وحـــضرها ٢٠١٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢إىل  أكتـــوبر/ تـــشرين األول٢٩الفتـــرة مـــن  يف
  . بلدا٢٢مشاركا من  ٣٤
  

  التحليل املتعمق لبيانات التعدادات    
ســبع حلقــات دراســية تدريبيــة  ٢٠١٢-٢٠١٠ءات يف الفتــرة نظمــت شــعبة اإلحــصا  - ١١

وطنية بشأن التحليل املتعمـق لبيانـات التعـدادات يف أفريقيـا، يف إطـار مـشروع إقليمـي عنوانـه                     
تعزيز القدرة الوطنية على حتليل البيانات وعرضها ونـشرها مـن أجـل رسـم الـسياسات علـى          ”

تدريب بلدانا حمـددة، بغيـة التـشجيع علـى          وخص ال . ، بدعم من حكومة إيطاليا    “أساس األدلة 
 ة، وتعزيـز قـدر  ٢٠١٠جولـة عـام   اليت أجريت يف تعدادات الحتليل أمشل للبيانات املستمدة من   

ملواضـيع الـيت    بـشأن ا   اهتاموظفي املكاتب اإلحصائية الوطنية املشاركة على حتليل بيانات تعـداد         
لوطنيــة، أعــد املتــدربون تقــارير حتليليــة   أعقــاب احللقــات الدراســية اويف.  املعــينحيــددها البلــد

  .املواضيع اليت تدربوا عليها نع
ــرة مـــن  )أ(: ونظمـــت حلقـــات العمـــل يف   - ١٢ مـــارس / آذار٢٢ إىل ١٩ نـــريويب، يف الفتـ

، تناولت مواضيع متعلقة بالقضايا اجلنسانية واهلجرة الداخليـة والدوليـة، واإلسـقاطات             ٢٠١٢
ــوطين   ــصعيدين دون ال ــى ال ــسكانية عل ــن   )ب(و  والقطــاعي؛ ال ــرة م ــا، يف الفت  إىل ١٢ منروفي

، مشلــت مواضــيع الــشباب واهلجــرة الداخليــة، والعمالــة      ٢٠١١ديــسمرب /كــانون األول ١٤
نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٦ إىل ١٤ واغــادوغو، يف الفتــرة مــن )ج(و والتعلــيم، وقيــاس الفقــر؛ 

 وحتليل البيانات املتعقلـة خبـصائص       ، مشلت حتليل البيانات املتعلقة باخلصائص التعليمية،      ٢٠١١
 أديــــس أبابــــا، يف الفتــــرتني )د(و اهلجــــرة، وإعــــداد اإلســــقاطات الــــسكانية دون الوطنيــــة؛ 

، مشلـت التـدريب     ٢٠١١مـايو   / أيار ٦أبريل إىل   / نيسان ١١مارس ومن   / آذار ١٨إىل   ١٤ من
ار الـــسن بـــعلـــى حتليـــل بيانـــات التعـــدادات املتعلقـــة باخلـــصوبة، والوفيـــات، واإلســـكان، وك 

، مشلــت ٢٠١٠يوليــه / متــوز٢٢ إىل ١٩ بالنتــاير، يف الفتــرة مــن )هـــ(و البلــدان املــشمولة؛  يف
 إىل ١٧ القـاهرة، يف الفتـرة مـن    )و(و حتليل البيانات املتعلقة بالزواج واخلصوبة ونوع اجلنس؛   

ين، ، مشلت التدريب على إعداد اإلسقاطات السكانية، والتحليـل اجلنـسا  ٢٠١٠مايو  /أيار ١٩
ــروة  ــة أتاحــتو. ووضــع مؤشــر الث ــا جمموعــه     حلقــات العمــل الوطني ــدريب م ــشعبة ت  هــذه لل

  .من موظفي املكاتب اإلحصائية الوطنية املعنية ١٤٥
  

  حفظ بيانات التعداد    
 بالتعـاون مـع املركـز األفريقـي لإلحـصاءات التـابع للجنـة               ،نظمت شـعبة اإلحـصاءات      - ١٣

يف أديـس   أفريقيـا،   لصاحل  حفظ بيانات التعداد    بشأن  إقليمية   حلقة دراسية    ،االقتصادية ألفريقيا 
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 الـيت  ،الدراسـية احللقـة   وأتاحـت هـذه   .٢٠١١سـبتمرب  / أيلـول ٢٣ إىل ٢٠ن  أبابا، يف الفترة مـ    
 بلـداً أفريقيـاً ناطقـاً باللغـة اإلنكليزيـة           ١٨ ممثالً من املكاتب اإلحصائية الوطنية يف        ٢١حضرها  

 القــضايا الرئيــسية يف جمــال حفــظ بيانــات   )أ(: حديــد ومناقــشة لتنتــدى م،اللغــة الفرنــسية بوأ
التعداد وتبادل املعلومات بشأن املمارسات واخلـربات الوطنيـة يف جمـال حفـظ بيانـات التعـداد؛          

 اخلطــوات الــيت )ج(و  التحــديات الرئيــسية املطروحــة يف جمــال حفــظ بيانــات التعــداد؛ )ب( و
اعاهتا إلعداد وتنفيذ خطـة فعالـة حلفـظ البيانـات تالئـم             جيب اختاذها واالعتبارات اليت يتعني مر     

  .احتياجات فرادى املكاتب اإلحصائية الوطنية ومتطلباهتا
  

  نشر بيانات التعداد والتحليل املكاين    
ن نـشر بيانـات التعـداد       بـشأ نظمت شـعبة اإلحـصاءات أربـع حلقـات دراسـية إقليميـة                - ١٤

 مكتبـاً إحـصائياً     ٨١ مـشاركاً مـن      ١٢٦افت   استـض  ٢٠١١ و   ٢٠١٠ يوالتحليل املكاين عام  
مـايو  / أيـار ١٩ إىل ١٦مـن  يف الفتـرة   عمـان،  ‘١ ’:وقـد نظمـت احللقـات الدراسـية يف     . وطنياً

ــة؛    ٢٠١١ ــة العربي ــة باللغ ــدان الناطق ــانتياغو‘٢’و  للبل ــرة  ، س ــن يف الفت ــار٣١م ــايو إىل/ أي  م
يف الفتـرة    بـانكوك،    ‘٣’و  ارييب؛   ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـ       ٢٠١١يونيه  /حزيران ٣

 إىل ١٤مـن  يف الفتـرة   نـريويب،  ‘٤’ و  ملنطقة آسـيا؛ ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول  ٨ إىل   ٥من  
مجعـت البلــدان الناطقـة باللغـة اإلنكليزيــة والبلـدان الناطقـة باللغــة       (٢٠١٠سـبتمرب  / أيلـول ١٧

هــذه احللقــات الدراســية  مــن تنظــيم دفن اهلــوكــا. ملنطقــة أفريقيــا) الفرنــسية علــى حــد ســواء
نـشر واسـتخدام بيانـات التعـداد،        جمـال   إتاحة منتدى لتبـادل املمارسـات واخلـربات الوطنيـة يف            

واســتعراض االجتاهــات الناشــئة، والنــهج املبتكــرة، واألدوات التكنولوجيــة املــستخدمة يف نــشر 
تياجـات املتزايـدة   بيانات التعـداد، وحتديـد القـدرات الوطنيـة والتحـديات املطروحـة لتلبيـة االح              

  .ملستخدمي بيانات التعداد
  

  )CensusInfo(برجميات معلومات التعداد     
، وضــــعت شــــعبة اهتانــــشر بيانــــات تعــــدادحتــــسني مــــساعدة البلــــدان يف ســــعيا إىل   - ١٥

اإلحصاءات، بالتعاون مـع منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،                   
 حلقات عمـل    ، من أجل تيسري استخدامها،    ونظمت) CensusInfo(برجميات معلومات التعداد    

وعقـدت  .  تطبيقهـا  تدريبية إقليمية ووطنية قدمت ملديري البيانات خربات عمليـة للـتمكن مـن            
ــة يف    ــل إقليمي ــات عم ــبع حلق ــان، )أ(: س ــرة  عم ــن يف الفت ــانون األول٦إىل  ٣م ــسمرب / ك دي

 تـشرين   ٣٠ إىل   ٢٦مـن   يف الفتـرة    ورجنستاد،  أ )ب( و، للبلدان الناطقة باللغة العربية؛      ٢٠١٢
ــاين ــوفمرب /الث ــة؛     ٢٠١٢ن ــة اهلولندي ــة باللغ ــة الناطق ــاليم الكاريبي ــدان واألق ــايت،  )ج( و، للبل أمل

نيـودهلي،   )د( و، لبلـدان رابطـة الـدول املـستقلة؛     ٢٠١٢مـايو  / أيـار ١٨ إىل ١٥مـن  الفترة   يف
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 للبلـدان اآلسـيوية؛     ٢٠١١ديسمرب  /ن األول كانو ١ إىل   نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٨من  الفترة   يف
، ٢٠٠٩ديـسمرب  / كـانون األول ٣نـوفمرب إىل  / تشرين الثـاين   ٣٠من  يف الفترة   باماكو،   )هـ( و

تــشرين  ١٣ إىل ١٠مــن يف الفتــرة مــابوتو،  )و( وللبلــدان األفريقيــة الناطقــة باللغــة الفرنــسية؛ 
تــاون،  جــورج) ز (وغــة اإلنكليزيــة؛  ، للبلــدان األفريقيــة الناطقــة بالل  ٢٠٠٩نــوفمرب /الثــاين

  .، لبلدان منطقة البحر الكارييب٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٥ إىل ١٢من الفترة  يف
 مكتبـاً إحـصائياً    ٩٢ يل مديراً للبيانـات مـن حـوا       ١٤٧أكثر من   مت تدريب   وباإلمجال،    - ١٦

ــاً ــد أو. وطني ــسلة مــن ا     ق ــضمن سل ــائج وت ــق النت ــستهدف حتقي ــدريب حبيــث ي لعــروض عــد الت
وتعلم املشاركون كيفيـة إنـشاء قاعـدة بيانـات لربجميـات            . اليت أعقبتها متارين عملية   اإليضاحية  

الــربامج ، وكــذلك كيفيــة أداء خمتلــف  هانــشريــتم معلومــات التعــداد تتــضمن املؤشــرات الــيت  
ــات لتحميلــ     ــادل البيان ــات مبــا يف ذلــك تب ــإدارة البيان ــات معلومــات  هااملتعلقــة ب  يف نظــام برجمي

وتعلم املـشاركون إعـداد اجلـداول، والرسـوم البيانيـة، واخلـرائط، والتقـارير، ومـواجز                 . لتعدادا
ومشـل التـدريب أيـضاً      . البيانات استناداً إىل قاعدة بيانـات جمموعـة برجميـات معلومـات التعـداد             

  .إعداد تطبيق شبكي لربجميات معلومات التعداد
ــا    - ١٧ ــة برجميـــات معلومـ ــتخدام جمموعـ ــتقطب اسـ ــبرياً  واسـ ــاً كـ ــاً وطنيـ ــداد اهتمامـ ت التعـ
ونظمــت شــعبة اإلحــصاءات . تــشهد علــى ذلــك طلبــات احلــصول علــى تــدريب داخلــي كمــا

 دورة تدريبيـة داخليـة وطنيـة بـشأن تنفيـذ برجميـات              ١٥أيضاً، منذ بدء العمل هبذه الربجميـات،        
 دفاهلــوكــان .  بلــدا١٣ًللبيانــات يف  مــديراً ٢٢٦معلومــات التعــداد، مشلــت مــا جمموعــه     

التــدريب العملــي املعمَّــق متكــني البلــدان مــن إعــداد نــسخة مــن تطبيقهــا الــوطين لربجميــات   مــن
ــدادات ا      ــائج التع ــشر نت ــن أجــل ن ــداد م ــات التع ــا معلوم ــي   . خلاصــة هب ــدريب داخل وأجــري ت

طاجيكـستان،  ) ب (؛٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٢٩ إىل   ٢٥كمبوديـا، مـن     ) أ (:البلدان التالية  يف
ــايو /ار أيـــ١٨ إىل ١٤مـــن  ــن ) ج (؛٢٠١٢مـ ــسان١٣ إىل ٩الـــصني، مـ ــل / نيـ  ؛٢٠١٢أبريـ

ــدا، مـــن   )د(  إىل ٣الكـــامريون، مـــن  ) هــــ (؛٢٠١١ديـــسمرب / كـــانون األول٩ إىل ٥أوغنـ
 ؛٢٠١١ســــبتمرب / أيلــــول٣٠ إىل ٢٦كينيــــا، مــــن ) و (؛٢٠١١أكتــــوبر /تــــشرين األول ٧
ــا، مـــن   )ز( ــبتمرب / أيلـــول٢٣ إىل ١٩ســـري النكـ  إىل ١٨، مـــن املكـــسيك) ح (؛٢٠١١سـ

مـالوي،  ) ك (؛٢٠١١مـارس   / آذار ١٨ إىل   ١٤إندونيسيا، مـن    ) ط(؛  ٢٠١١يوليه  /متوز ٢٢
 إىل  ١١مـصر، مـن     ) ل (؛٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٣نـوفمرب إىل    / تـشرين الثـاين    ٢٩من  
 إىل ٢؛ ومـــن ٢٠١٠ســـبتمرب / أيلـــول٢٣ إىل ٢٠؛ ومـــن ٢٠١٠أكتـــوبر / تـــشرين األول١٣
 ؛٢٠١٠نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين١٩ إىل ١٥موزامبيــــق، مــــن ) ل (؛٢٠١٠مــــايو /أيــــار ٦
  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣٠ إىل ٢٦ليربيا، من  )م(
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  تقييم التعداد    
. )١(، عقدت شعبة اإلحصاءات حلقيت عمل إضافيتني عن تقيـيم التعـداد           ٢٠١٠يف عام     - ١٨

 تقيــيم التعــداد بهــاتني احللقــتني عــرض حملــة عامــة عــن خمتلــف أســالي  عقــد وكــان الغــرض مــن 
عرض خرباهتـا   لبعد التعداد، وكذلك إتاحة الفرصة للبلدان       استقصاء ما   التركيز على منهجية     مع

ــشتها ــان   . ومناق ــا العمــل اللت ــاً   ٣٢ إحــصائياً مــن  ٤٩شــارك فيهمــا  وعقــدت حلقت ــاً وطني مكتب
دان  للبلــ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٤ إىل ٢١مــن يف الفتــرة عمــان، ) أ(: لإلحــصاءات يف

ــة وحـــضرها   ــة العربيـ ــة باللغـ ــداً؛ ١٣ مـــشاركاً مـــن ٢٠الناطقـ ــانكوك، )ب(و  بلـ ــرة  بـ يف الفتـ
  . بلدا١٩ مشاركاً من ٢٩ وحضرها )٢( للبلدان اآلسيوية٢٠١٠مايو / أيار١٤إىل  ١٠ من
، عقـــدت الـــشعبة حلقـــيت عمـــل بـــشأن تقيـــيم بيانـــات  ٢٠١٢ و ٢٠١١يف عـــامي و  - ١٩

تني احللقـتني تعزيـز القـدرة التقنيـة للبلـدان املـشاركة علـى               وكان الغـرض مـن عقـد هـا        . التعداد
تطبيــق األســاليب الدميغرافيــة لتقيــيم نوعيــة بيانــات  بحتديــد أنــواع األخطــاء يف بيانــات التعــداد  

ت احللقتان أيضاً منتدى ملناقشة املمارسات الوطنيـة وتبـادل اخلـربات والـدروس              أتاحو. التعداد
كمبـــاال،  )أ(:  يف، مـــشاركا٤٧ًمـــا جمموعـــه يت حـــضرمها عقـــدت احللقتـــان، الـــو. املـــستفادة

 للبلـــدان األفريقيـــة الناطقـــة باللغـــة ٢٠١٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٦ إىل ١٢الفتـــرة مـــن  يف
 بلــداً أفريقيــاً ناطقــاً باللغــة اإلنكليزيــة؛  ٢٠ إحــصائياً ودميغرافيــاً مــن ٢٨مبــشاركة اإلنكليزيــة، 

، لبلـدان رابطـة أمـم       ٢٠١١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٧ إىل   ١٤من  يف الفترة    بنوم بنه،    )ب( و
  . بلدان٦ مشاركاً من ١٩ر وضحبجنوب شرق آسيا، 

  
  بيانات التعداداستخالص     

إقليميـة   بـدعم مـن شـعبة اإلحـصاءات، حلقـة عمـل              ،عقدت أمانـة اجلماعـة الكاريبيـة        - ٢٠
ديــسمرب /ن األول كــانو١٠ إىل ٦مــن يف الفتــرة حتريــر بيانــات التعــداد يف ســانت جــونز،  عــن

 مــوظفي املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة  ةوكــان الغــرض مــن هــذه احللقــة تطــوير قــدر  . ٢٠١٠
للبلــدان األعــضاء يف اجلماعــة الكاريبيــة علــى اســتخدام التقنيــات واإلجــراءات املتعلقــة بتحريــر 

  .منطقة أو  بلدا١٥ مشاركاً من ٤٠ن سجالت التعداد، وقد حضرها أكثر م

_________________ 
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١١ إىل ٧تـونس العاصـمة، مـن       يف  : ٢٠٠٩عقدت ثالث حلقات عمـل مماثلـة عـام             )١(  

 ،٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلـول ١٨ إىل ١٤أديس أبابا، مـن    ويف   للبلدان األفريقية الناطقة باللغة الفرنسية؛       ،٢٠٠٩
 لبلدان أمريكـا  ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ إىل  ٣أسونثيون، من   ويف  لبلدان األفريقية الناطقة باللغة اإلنكليزية؛      ل

 .الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 .حضر هذه احللقة أيضاً مشاركان من جنوب أفريقيا   )٢(  
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  تقنيةالتقارير ال  -  ٢  
، أجــرت شــعبة اإلحــصاءات دراســة استقــصائية  ٢٠١٠ ومطلــع عــام ٢٠٠٩يف عــام   - ٢١

ــذ        ــاطق يف ختطــيط وتنفي ــدان أو املن ــستخدمها البل ــيت ت ــة باألســاليب ال جلمــع املعلومــات املتعلق
وقــد مجعــت الدراســة االستقــصائية . ٢٠١١ يف إطــار جولــة عـام  لــسكان واملــساكنتعـداداهتا ل 

ا تواجهه البلدان أو املناطق أو ما يتوقـع أن تواجهـه مـن حتـديات لـدى                  أيضاً معلومات بشأن م   
ــة عــام يف تنفيــذ تعــداداهتا  وتــضمن االســتبيان املــستخدم إلجــراء هــذه الدراســة   . ٢٠١٠جول

مـصدر بيانـات تعـدادات    ) أ: ( سؤاالً للحصول على معلومات بـشأن مـا يلـي    ٢٨االستقصائية  
تقيـيم التعـداد؛     )د(أسـلوب أو أسـاليب العـد؛        ) ج(رسـم اخلـرائط؛     ) ب(السكان واملـساكن؛    

املـساعدة   )ح(ميزانيـة التعـداد ومـصدر التمويـل؛         ) ز(نشر البيانات؛   ) و(جتهيز البيانات؛   ) هـ(
  .التقنية الالزمة وجماالت اخلربة

 يف شـكل ورقـة عمـل معنونـة     ٢٠١١ونشرت نتـائج هـذه الدراسـة االستقـصائية عـام         - ٢٢
 استقصائية ألساليب التعداد اليت استخدمتها البلـدان يف جولـة التعـداد        تقرير عن نتائج دراسة   ”

ــام  ــدي، يف   . )٣(“٢٠١٠لعــ ــداد التقليــ ــائج إىل أن التعــ ــشري النتــ ــة، ١٣٨وتــ ــداً أو منطقــ    بلــ
، هــو املــصدر الرئيــسي االستقــصاء يف املائــة مــن البلــدان أو املنــاطق الــيت أجابــت علــى   ٨٣أو 

ومنطقــــة البحــــر الكــــارييب، وكــــذلك أمريكــــا الالتينيــــة ســــيما يف أفريقيــــا، و للبيانــــات، ال
إال أن عــدداً كــبرياً مــن البلــدان أو املنــاطق يعتمــد علــى مــصادر بديلــة إلعــداد   . أوقيانوســيا يف

للبيانـات  فعلى سبيل املثال، تستخدم السجالت اإلدارية كمصدر رئيـسي      . إحصاءاته التعدادية 
والبلدان أو املناطق اليت تعتمـد      . درجة أقل يف آسيا   سيما يف أوروبا وب     بلداً أو منطقة ال    ١٥يف  

 كمــصدر رئيــسي لبيانــات التعــداد - عوضــاً عــن التعــداد التقليــدي -علــى األســاليب البديلــة 
  .تستخدم على نطاق واسع مصادر أخرى لزيادة جمموعتها من بيانات التعداد

  
  ٢تنقيح نظام اإلحصاءات احليوية، اللتنقيح املبادئ والتوصيات   - ثالثا  

 ٢التنقـيح    ٢٠٠١عـام   املعقـودة   اعتمدت اللجنة اإلحصائية يف دورهتـا الثانيـة والـثالثني             - ٢٣
ومل يطـرأ علـى املعيـار األساسـي الـذي وافقـت       . لنظام اإلحصاءات احليويـة والتوصيات  بادئ  للم

ــة اإلحــصائية   ــه اللجن ــاج  وهــو -علي ــة مــن نظــام     إنت ــة ودوري ــة وموثوق ــة دقيق إحــصاءات حيوي
ــ وخــالل الــسنوات العــشر املاضــية، بــرزت عــدة   .  أي تغــيري ومــا زال ســارياً -سجيل املــدين الت

ــادئ والتوصــيات وحتــديثاهتا    ــواردة يف ذلــك املنــشور مــسائل تتطلــب النظــر يف تنقيحــات املب ،  ال
وباإلضـافة إىل  .  األحوال املدنيـة قبيل زيادة استخدام سجالت السكان كمصدر إلحصاءات     من

_________________ 
 .http://unstats.un.org/unsd/censuskb20/Attachment485.aspx  انظر  )٣(  
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ات على املبادئ والتوصيات الواردة مـن البلـدان املـشاركة يف سلـسلة حلقـات                ذلك، فإن التعليق  
الــيت عقــدهتا شــعبة اإلحــصاءات، األحــوال املدنيــة العمــل املتعلقــة بالتــسجيل املــدين وإحــصاءات 

والعمليــات التــشاورية القطريــة األخــرى، أشــارت إىل ضــرورة النظــر يف االضــطالع باســتعراض  
  :كالتايل وهذه العناصر هي .يف عدد من العناصر األخرى وحتديثها ٢٠٠١توصيات عام 

تتنــاول الــصيغة احلاليــة للمبــادئ  - إعــادة هيكلــة املبــادئ والتوصــيات احلاليــة  )أ(  
ولـئن  . ل املـدين بطريقـة قابلـة للتبـادل        حصاءات األحوال املدنية والـسج    إوالتوصيات بالتفصيل   

 واألفـضل إلحـصاءات األحـوال املدنيـة،       املـدين هـو املـصدر املفـضل        التـسجيل أن  كان مفهوماً   
فقد استجدت حاجة إىل متييزٍ أكثر تفـصيال بـني إحـصاءات األحـوال املدنيـة بوصـفها جمموعـة         

 املــدين التــسجيلبيانــات أساســية للقــرارات املتعلقــة بالــسياسات والتقــديرات الــسكانية ونظــام  
ــا، وخاصــة    ــصدر هل ــسكان يف الع    يفكم ــتخدام ســجالت ال ــادة اس ــنظم    ضــوء زي ــن ال ــد م دي

  ؛اإلحصائية الوطنية لتوليد إحصاءات األحوال املدنية
لـروابط مـع نظـام      اسجالت السكان كمصدر إلحـصاءات األحـوال املدنيـة و           )ب(  
يف عدد من حلقات العمل اليت عقـدهتا شـعبة اإلحـصاءات خـالل الـسنوات                 -  املدين التسجيل

بــني الــسّجل املــدين وســجالت الــسكان العــشر املاضــية، غالبــا مــا كانــت تــربز مــسألة التمييــز  
وأُشَري أيضا إىل أنه يف بعـض احلـاالت ُيعـّد         . كمصدرين من مصادر إحصاءات األحوال املدنية     

وغريهـا   وتشغيل سجالت الـسكان احلـلَّ النـهائي وبـديال لتـسجيل الـوالدات والوفيـات                   إنشاء
 إجـراء مناقـشة مستفيـضة      ويبدو أنه يلزم  . ، وهو ما قد ال يكون بالضرورة صحيحا       من الوقائع 

إلرشاد البلدان بشأن استخدام سجالت الـسكان يف إنتـاج إحـصاءات األحـوال املدنيـة فـضال                  
ــود اســتخدام هــذه الــسجالت لألغــراض اإلحــصائية    ــادئ   . عــن قي ــوفر مب وال بــد أيــضا مــن ت

توجيهية بشأن االستفادة من الدراسات االستقصائية للعينات الـيت جتـرى علـى فتـرات منتظمـة                 
  ؛من أجل استكمال املعلومات املستقاة من سجالت السكان

ــة ب   )ج(   ــات املتعلقـ ــام    البيانـ ــار نظـ ــا يف إطـ ــتعني مجعهـ ــية الـــيت يـ ــيع األساسـ املواضـ
اعتـرب بعـض البلـدان العديـد مـن املواضـيع األساسـية يف النـسخة             - إلحصاءات األحوال املدنية  

، واحلالة الزاوجية لـألم وتـاريخ       )ألحياءللمواليد ا (احلالية للمبادئ والتوصيات، مثل سن األب       
العقـد   خـالل    الزواج، مواضيَع غري أساسية يف حلقات العمـل الـيت نظمتـها شـعبة اإلحـصاءات               

ولــذلك، فمــن الــضروري مراجعــة قائمــة املواضــيع واملــتغريات األساســية مــن حيــث    . املاضــي
الستفاضـة بتفـصيل   وإضـافة إىل ذلـك، يلـزم ا     . احتياجات واستخدامات اإلحصاءات املـستمدة    

لـسياسات  ا ، مبا يف ذلـك    أكرب يف شرح قيمة اإلحصاءات لكل موضوع من املواضيع األساسية         
  ؛ضمن موضوعات أخرى جمال الصحة العامة، والتحليل الدميغرايف، والتدخالت يف



E/CN.3/2013/15
 

12 12-65718 
 

ُتـستخدم   - األخـرى  استخدام سجالت اخلدمات الصحية واملصادر اإلداريـة        )د(  
حــوال املدنيــة، وُتــستخدم أكثــر ، أحيانــا، إلنتــاج إحــصاءات األســجالت املؤســسات الــصحية

وينطبـق هـذا بـصفة خاصـة علـى حالـة أسـباب              . ذلك بكثري، الستكمال تلك اإلحصاءات     من
املـسؤولية   إن إذالوفاة، وهي عنصر حاسم من عناصر اإلحصاءات الـصحية الوطنيـة الـشاملة،              

وال تتناول الـصيغة    .  اخلدمات الصحية  تق عا األساسية للتصديق على أسباب الوفيات تقع على      
ــة  ــادئ والتوصــيات احلالي ــةحــصاءاتاإل  لنظــامللمب ــا وثغــرات ســجالت    احليوي  بإســهاب مزاي

ويلزم تـوفري مبـادئ توجيهيـة إضـافية         . اخلدمات الصحية كمصادر إلحصاءات األحوال املدنية     
 اجملال الطـيب علـى تـوفري        ، وتدريب العاملني يف   وتدوينهايف ما يتعلق بتصديق أسباب الوفيات،       

  هبا؛املعلومات املتعلقة 
 للمبـادئ والتوصـيات   يف كامل الصيغة احلالية      - تنقيح التصنيفات والتعاريف    )هـ(  
فعلـى   - تكييـف التـصنيفات الدوليـة املـشار إليهـا يف املنـشور               يلـزم ،   احليوية حصاءاتاإل لنظام

 يف حـني أنـه ُيـشار        ISCO-08مهـن هـو     لالـدويل املوحـد ل    لتـصنيف   لسبيل املثال، أحدث تنقيح     
ــسخةيف ال ــن ــصنيفات خــالل     . ISCO-88 إىل ة احلالي ــاريف والت ــد تكــون تغــريت بعــض التع وق

ــسنوات العــشر املاضــية  ــزم. ال ــضا إجــراء مراجعــة  ويل ــق  أي ــد بعــض املواضــيع  ب فيمــا يتعل تحدي
ائم مـع أحـدث     تسىن مواءمة هـذه القـو     ياملبادئ والتوصيات حىت     األساسية أو غري األساسية يف    

). علـى سـبيل املثـال، حالـة النـشاط االقتـصادي      (املبادئ التوجيهية املتعلقـة بتعـدادات الـسكان       
ح بالعينـة، فينبغـي أن ُيـستخدم        ويف ما خيـص اجلـزء املتعلـق بتعـدادات الـسكان وعمليـات املـس               

دئ مــن املبــاشار إشــارة واضــحة إىل آخــر نــسخة ُيــالتنقــيح نفــس التعــاريف واملفــاهيم وأن  يف
  ؛)٥(والوفاة مجع بيانات اخلصوبة ، فضال عن دليل)٤(واملساكنتعدادات السكان لوالتوصيات 

ــسياق، نظمــت شــعبة اإلحــصاءات اجتمــاع فريــق      )و(   رباء املعــين اخلــويف هــذا ال
باملعــايري الدوليــة لــنظم الــسجل املــدين وإحــصاءات األحــوال املدنيــة، الــذي عقــد يف نيويــورك    

 االجتمــــاع،  املــــشاركون يفونــــاقش. ٢٠١١يونيــــه / حزيــــران٣٠ إىل ٢٧الفتــــرة مــــن  يف
ــدم      ــيريات وحتــديثات وحتــسينات، وق ــن تغ ــرح م ــا اقُت ــصيل، م ــق   وابالتف ــصيلية تتعل ــات تف  بيان

  ؛)٦(احليويةإلحصاءات لنظام لللمبادئ والتوصيات مبضمون وعملية تنقيح الصيغة احلالية 

_________________ 
  .A.07.XVII.8 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٤(  
  .A.03.XVII.11 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٥(  
 هلـذا االجتمـاع، وكـذلك علـى مجيـع الوثـائق ذات الـصلة علـى الـرابط               التقريـر النـهائي    ميكن االطالع على      )٦(  

  .http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/CRVS2011/list_of_docs.htm: التايل



E/CN.3/2013/15  
 

12-65718 13 
 

ــذه   و  )ز(   ــى ه ــاًء عل ــة  ، قامــت شــعبة اإلحــص  اإلســهاماتبن ــداد اجملموع اءات بإع
املنقحة للمبادئ والتوصيات، الـيت ُعممـت اسـتنادا إليهـا علـى أعـضاء فريـق اخلـرباء للحـصول                     

، كانت الشعبة ال تزال تتلقـى تلـك       )٧(ووقت إعداد الصيغة النهائية هلذا التقرير     . على تعقيباهتم 
لتوصــيات لنظــام يف وضــع الــصيغة النهائيــة لــنص املبــادئ واعمــا قريــب التعقيبــات، وستــشرع 

املبـــادئ موازيـــا لعــرض النـــسخة املنقحــة مـــن   لقــاء  وســتنظم الـــشعبة  . احليويـــةإلحــصاءات  ل
  .احليويةإلحصاءات اوالتوصيات لنظام 

  
  اإلجابةمجع بيانات احلولية الدميغرافية ومعدالت   - رابعا  

لرمسيـة  جلمـع ونـشر اإلحـصاءات ا      املكرسـة    هي مـن أوائـل الوسـائل         احلولية الدميغرافية   - ٢٤
لـسكان  اوقد صدر التكليف هبا بناء على طلب من اللجنة اإلحصائية وجلنـة             . يف األمم املتحدة  

 بوصـفها مـصدرا حامسـا لإلحـصاءات الدميغرافيـة علـى الـصعيد الـدويل، وقُــدم         ١٩٤٩يف عـام  
العدد الثاين والستون من احلوليـة الدميغرافيـة للطباعـة مـع مجيـع اجلـداول املنـشورة علـى شـبكة                    

ويتضح حجم الطلب على اإلحصاءات الواردة يف احلوليـة الدميغرافيـة، علـى حنـو               . )٨(إلنترنتا
 عمليـة تنــزيل يف الربـع        ٣٢٠ ٠٠٠أفضل، من عدد عمليات التنـزيل، حيث ُسـجِّل أكثـر مـن             

 فقط، على الـرغم مـن أن ذلـك الربـع هـو الربـع الـذي تقـل فيـه كثافـة                 ٢٠١٢الثالث من عام    
يف الــسنة إىل أدىن مــستوى هلــا، لكونــه موســم اإلجــازات وإغــالق أبــواب اســتخدام اإلنترنــت 

  .املدارس يف نصف الكرة الشمايل
 إىل طائفـــة مـــن االســـتبيانات الـــسنوية  احلوليـــة الدميغرافيـــةوتـــستند جمموعـــة بيانـــات   - ٢٥

ي وُيطلـب يف االسـتبيان الـسنو      . ترسل إىل اهليئـات اإلحـصائية الوطنيـة       اليت  واستبيانات التعداد   
املتعلــق بإحــصاءات األحــوال املدنيــة احلــصول علــى بيانــات متعلقــة بــالوالدات مــصنفة حــسب 

الريفيــة، وجــنس الطفــل، /العمــر واحلالــة الزوجيــة لــألب واألم وإقامتــهما يف املنــاطق احلــضرية  
وسن احلمل، والوزن عند الوالدة، وترتيب الـوالدة، وتعـدد األجنـة؛ والوفيـات حـسب العمـر                  

ــوع اجلــنس و  ــة احلــضري كــان مون ــي/اإلقام ــع     الريف ــات الُرضَّ ــدل وفي ــوع؛ ومع ، وشــهر الوق
ويطلـب االسـتبيان الـسنوي الثـاين        . )٩(والوفيات املتـأخرة لألجنـة؛ وحـاالت الـزواج والطـالق          

وإضـافة إىل ذلـك، توجـد جمموعـة مـن اسـتبيانات       . بيانات بشأن التقديرات الـسكانية الـسنوية      
املنطقة تعدادا للسكان واملساكن، وهـي تتعلـق خبـصائص      أو    البلد يرجيبعد أن   ترسل  التعداد،  

_________________ 
 .٢٠١٢نوفمرب /األسبوع الثالث من شهر تشرين الثاين   )٧(  
 .http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2011.htm انظر   )٨(  
 . ترد قائمة كاملة جبميع االستبيانات واملتغريات يف املرفق الثاين  )٩(  
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ــة، مثـــل الـــسن و  ــة واخلـــصائص االقتـــصادية   االـــسكان العامـ ــة الزوجيـ ــيم واحلالـ جلـــنس والتعلـ
  .السكن وظروفاملعيشية وخصائص األسر 

وتبني معـدالت اإلجابـة علـى اسـتبيانات احلوليـة الدميغرافيـة مـدى تـوافر اإلحـصاءات                     - ٢٦
ن هــــذه اإلحــــصاءات أوجتــــدر اإلشــــارة إىل .  املكاتــــب اإلحــــصائية الوطنيــــةالدميغرافيــــة يف

اذ قـرارات   إحصاءات أساسية ألن األرقام املتعلقة بالسكان ال غـىن عنـها، ال مـن أجـل اختـ                  هي
 ولكن أيضا ألهنا تستخدم باعتبارها قامسا مشتركا جلميع املؤشـرات           ،تستند إىل األدلة فحسب   

 جـدوال خمتـصرا     احلوليـة الدميغرافيـة الـسنوية     ل عـدد مـن أعـداد        ويتـضمن كـ   . احملسوبة األخرى 
يوثق وجود إحـصاءات مبلـغ هبـا لكـل جـدول مـن اجلـداول أبلـغ بـه بلـد أو منطقـة، ممـا يتـيح                             

ــشكل خــاص       ــام وب ــشكل ع ــة األساســية ب ــات الدميغرافي ــوافر البيان ــيم لت ــا، . إجــراء تقي وعموم
؛ فعلــى ســبيل  ملــؤه بالبيانــاتطلــوبتــنخفض معــدالت اإلجابــة مــع زيــادة تعقيــد اجلــدول امل 

قدم معظم اهليئات اإلحصائية الوطنية بيانات جممـوع الـوالدات، ولكـن عنـد إدراجهـا                ياملثال،  
يف جداول متعددة القيودات مع سن األم وعـدد الـوالدات، فـإن عـدد البلـدان أو املنـاطق الـيت                      

  .نخفضيإحصاءات تتوفر لديها 
 حـدوث زيـادة مطـردة علـى مـر الـسنني،             لية الدميغرافيـة  للحوظهر معدالت اإلجابة    وت  - ٢٧
يدل على حتسن القدرة على مجع اإلحصاءات الدميغرافيـة ومعاجلتـها واإلبـالغ هبـا يف مجيـع                   ما

ــاولوقــد اســُتمدت مجيــع البيانــات الــيت  . أحنــاء العــامل رد ا أدنــاه مــن اجلــدول املختــصر الــو   تتن
 العـــدد اإلمجـــايل للجـــداول الـــيت طُلـــب فيهـــا وبلـــغ. )١٠(٢٠١١ لعـــام احلوليـــة الدميغرافيـــة يف

تـضمنة للبيانـات الـيت قدمتـها بلـدان      بلغ متوسط عدد اجلداول امل   : دوال ج ٣٠ بالبيانات املوافاة
 جـدوال لكـل مـن أمريكـا         ٢٠  جـدوال ألوقيانوسـيا، و     ١٥ ، و األفريقيـ جـدوال    ١١ أو مناطق 

 ٢ويـشري اجلـدول     .  ألوروبـا  ال جـدو  ٢٦  ألمريكـا اجلنوبيـة، و      جـدوال  ٢٢ الشمالية وآسيا، و  
 ٢٠١١بيانــات لعــدد عــام ل  متــضمنةأدنــاه إىل أنــه مل يتبــق ســوى بلــدين مل يبلغــا بــأي جــداول

ــة مـــن ــة الدميغرافيـ ــاطق متكنـــت مـــن تقـــدمي بعـــض    احلوليـ ــائر البلـــدان أو املنـ ، يف حـــني أن سـ
 أوروبـا    يف  أو منطقـة    بلـدا  ٥١ مـن أصـل      ٢٣ومن ناحية أخرى، قّدم     . اإلحصاءات الدميغرافية 

 مـع املكتـب    عن كثب ويتم تنسيق عملية مجع البيانات هذه؛انات اإلحصائية املطلوبةمجيع البي 
  .اإلحصائي للجماعات األوروبية من أجل تفادي ازدواجية اإلبالغ

  

_________________ 
  .http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2011/Synoptic.pdf انظر   )١٠(  
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  ٢اجلدول 
  ٢٠١١  لعاماحلولية الدميغرافيةإلحصاءات الدميغرافية لعدد أو املناطق املقدمة لعدد البلدان     

  
  عدد البلدان أو املناطق املقدمة لبيانات حسب ا لقارة  

ــداول ــدد اجلـــــ عـــــ
  أفريقيا   لبياناتاملتضمنة

أمريكــــــــــــــــا
  الشمالية

أمريكــــــــــــــــا  
  يانوسياقأو  أوروبا  آسيا  اجلنوبية

 صفر صفر صفر صفر صفر ٢  صفر
 صفر ١ صفر صفر ١ ١١  ٥-١
٧ ٢ ٣ ١ ٤ ٢٢  ١٠-٦ 
٩ ٢ ١٤ ١ ٣ ١٦  ١٥-١١ 
٦ ٣ ٨ ١ ٧ ٤  ٢٠-١٦ 
١ ٥ ١٠ ٧ ١٢ ١  ٢٥-٢١ 
١ ١٥ ١١ ٤ ٦ ٤  ٢٩-٢٦ 
 ١ ٢٣ ٤ صفر ٣ صفر  ٣٠
    

ومـن حيـث النـسب املئويـة، فـإن معظـم اهليئـات اإلحـصائية الوطنيـة يف أفريقيـا، وهـو              - ٢٨
 جـدوال تـضم بيانـات لعـدد عـام          ١٦  جـداول و   ٥ يف املائة، قد قدمت ما بني        ٦٣و  حنميثل   ما

ويف أمريكـا الـشمالية   . ، وهي نفـس النـسبة تقريبـا يف أوقيانوسـيا        يةاحلولية الدميغراف  من   ٢٠١١
 يف املائـة يف أمريكـا الـشمالية     ٥٣ميثـل    اجلنوبية، فإن معظم املكاتب الوطنية، وهـو مـا        أمريكا  و
 جـدوال   ٢٥  و ١٦ يف املائة يف أمريكا اجلنوبية، قد قدمت جـداول يتـراوح عـددها بـني                 ٥٧ و

 جـدوال   ٢٥  و ١٦بـني     مـا   مـن املكاتـب     يف املائـة   ٣٦ا نـسبته    ويف آسيا، قـدم مـ     . تضم بيانات 
جــدوال ومجيــع اجلــداول  ٢٦ يف املائــة مــن تقــدمي مــا بــني ٣٠تــضم بيانــات، ومتكــن مــا نــسبته 

 مـن املكاتـب مـا بـني     ) يف املائـة ٧٥(الثالثني مع بياناهتا؛ ويف أوروبـا، قـدمت الغالبيـة العظمـى        
ــع اجلــد  ٢٦ ــثالثني احلاا جــدوال ومجي ــى بيانــ  ول ال ــة عل ــبني    وي ــى النحــو امل ات ذات صــلة، عل
  .أدناهالثالث الشكل  يف
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ــة املتعلقــة جبمــع إحــصاءات تعــداد الــسكان واملــساكن       - ٢٩ وفيمــا خيــص معــدالت اإلجاب
  :، فترد فيما يلي حملة عامة عنها٢٠١٠تعداد السكان لعام جولة  يف للحولية الدميغرافية

 بلدا أو منطقة بيانـات عـن العـدد اإلمجـايل ملـن أُحـصوا                ١١٨قدم ما جمموعه      )أ(  
 يف املائـة مـن جممـوع        ٨٠من السكان يف تعداد السكان واملساكن، وهو ما ميثـل حـوايل نـسبة               

 ٢٠١١عــدد البلــدان أو املنــاطق الــيت أجنــزت تعــداد الــسكان واملــساكن حبلــول هنايــة عــام           
  ؛) أعاله٥الفقرة  انظر(

 بلــدا أو منطقــة ٨٣، أبلــغ ١١٨ومــن هــذه البلــدان أو املنــاطق البــالغ عــددها   )ب(  
  اجلنس؛نوع باألرقام املتعلقة بالسكان مصنفة حسب العمر و)  يف املائة٧٠ زهاءأي (

 حــىت احلوليــة الدميغرافيــةوفيمــا يتعلــق خبــصائص األســر املعيــشية، فقــد تلقــت    )ج(  
لـسكان موزعـة    عـن ا   بلـدا أو منطقـة بيانـاٍت         ٣٩قـدم    بلدا أو منطقـة، و     ٣٥تارخيه بيانات من    

  . بلدا أو منطقة بيانات عن ظروف السكن٤٠حسب اخلصائص االقتصادية، وقدم 
ــع هــذه اإلحــصاءات متاحــة، إىل جانــب بيانــات تفــ   و ــروين  مجي سريية مفــصلة، يف شــكل إلكت
UNDataخالل بوابة بيانات األمم املتحدة  من

)١١(.  

_________________ 
 .http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybcensusdata.htm:  انظر الرابط التايل  )١١(  

Figure 3. The percentage of countries by the number of tables with data, by 
continents, Demographic Yearbook 2011

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Africa N. America S. America Asia Europe Oceania

0-5 6-15 16-25 26-30

Figure 3. The percentage of countries by the number of tables with data, by 
continents, Demographic Yearbook 2011

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Africa N. America S. America Asia Europe Oceania

0-5 6-15 16-25 26-30

   الشكل الثالث
حسب عدد اجلداول املتـضمنة لبيانـات،املقدمة لبيانات  النسبة املئوية للبلدان    

 ٢٠١١ لعام احلولية الدميغرافيةقارات، مصنفة حسب ال

 أفريقيا  أمريكا الشمالية أمريكا اجلنوبية آسيا أوروبا أوقيانوسيا  

١٠٠ 
  

٨٠   
  
  

٦٠   
  

٤٠   
  

٢٠   
  

 صفر 

٥-صفر١٥-٢٥٦-٣٠١٦-٢٦

وية
 املئ
سبة

الن
 



E/CN.3/2013/15  
 

12-65718 17 
 

  املرفق األول
  

 حــسب ٢٠١٠ يف جولــة عــام   الــيت أُجريــت تعــدادات الــسكان واملــساكن  قائمــة     
  السكان  والتاريخ وعدداملنطقة/البلد

  
  )ج(عدد السكان الذين مت إحصاؤهم

   أو املنطقةالبلد/املنطقة
حالة 
 اإلناث الذكور كال اجلنسني  )ب(تاريخ التعداد  )أ(التعداد

          أفريقيا
  د٢٥٩ ٠٢٤ ٥٠٠١٧ ٤٢٨ ٧٥٩١٧ ٤٥٢ ٣٤  ٢٠٠٨أبريل /سان ني١٦ √  اجلزائر
  ---  ٢٠١٣يوليه / متوز١٦ □  أنغوال
  ---  ٢٠١٢ □  بنن

  ---  ٢٠١١أغسطس / آب٩ √  بوتسوانا
  ٦٩٩ ٣٥٣ ٥٦٠٧ ٨٤٢ ٢٥٩٦ ١٩٦ ١٤  ٢٠٠٦ديسمرب /األول  كانون٩ √  بوركينا فاسو

  ٦٨٣ ٠٣٩ ٠٤٥٤ ٨٣٨ ٧٢٨٣ ٨٧٧ ٧  ٢٠٠٨أغسطس / آب١٦ √  بوروندي
  ٦٣٩ ٦٤٣ ٤٩٥٨ ٤٠٨ ١٣٤٨ ٠٥٢ ١٧  ٢٠٠٥نوفمرب /الثاين   تشرين١١ √  الكامريون

  د٢٦٠ ٣١٥٢٤٨ ٥٧٥٢٤٣ ٤٩١  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٦ √  الرأس األخضر
  ---  ٢٠١٣  □ مجهورية أفريقيا الوسطى

  ---  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٠ √  تشاد
  ---  ٢٠١٣ □  جزر القمر

  ١٣٣ ٨٧٦ ٣٥٧١ ٨٢١ ٤٩٠١ ٦٩٧ ٣  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٨ √  والكونغ
  ---  ٢٠١٢ □  كوت ديفوار

مجهورية الكونغو 
  ---  ٢٠١٢ □  الدميقراطية
  ---  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩ √  جيبويت
  ٩٧٥ ٥٧٨ ٠٥٦٣٥ ٢١٩ ٠٣١٣٧ ٧٩٨ ٧٢  ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين   تشرين٢١ √  مصر

  ---  ٢٠١٣ □  غينيا اإلستوائية
  ---   -  إريتريا
  ٨٠٢ ٥٣٣ ١٣٠٣٦ ٢١٧ ٩٣٢٣٧ ٧٥٠ ٧٣  ٢٠٠٧مايو / أيار٢٩ √  إثيوبيا
  ---  ٢٠١٣  □  غابون
  ---  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٥  □  غامبيا
  د٧٧٠ ٤٢١ ٦٦١١٢ ٨٠١ ٤٣١١١ ٢٢٣ ٢٤  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٦ √  غانا
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  )ج(عدد السكان الذين مت إحصاؤهم
   أو املنطقةالبلد/املنطقة

حالة 
 اإلناث الذكور كال اجلنسني  )ب(تاريخ التعداد  )أ(التعداد

  ---  ٢٠١٢  □  غينيا
  ١٩٦ ٦٣٤٧٨٣ ٨٣٠٧٣٧ ٥٢٠ ١  ٢٠٠٩رس ما/ آذار١٥ √   بيساو- غينيا 
  ٦٣٩ ٤١٧ ٤٥٨١٩ ١٩٢ ٠٩٧١٩ ٦١٠ ٣٨  ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٤ √  كينيا

  ٠٢٧ ٣٧٩٩٢٣ ٤٠٦٨١٨ ٧٤١ ١  ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣ √  ليسوتو
  ٦٦٣ ٧٣٦ ٩٤٥١ ٧٣٩ ٦٠٨١ ٤٧٦ ٣  ٢٠٠٨مارس / آذار٢١ √  ليربيا
  د٢٤٠ ٧٢٣ ٤٥٢٢ ٩٣٤ ٦٩٢٢ ٦٥٧ ٥  ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٥ √  ليبيا

  ---  ٢٠١٣  □  مدغشقر
  ٢٢٧ ٧١٨ ٩٣٣٦ ٣٥٨ ١٦٠٦ ٠٧٧ ١٣  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٨ √  مالوي
  د٤٣٢ ٣١٤ ٧٤٤٧ ٢٠٢ ١٧٦٧ ٥١٧ ١٤  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١ √  مايل

  ---  ٢٠١٢  □  موريتانيا
  ---  ٢٠٠٧يوليه / متوز٤ √  موريشيوس

  ٩٨٢ ٤٠٥٩٤ ٣٨٧٩١ ١٨٦  ٢٠٠٧يوليه / متوز٣١ √  مايوت
  ---  ٢٠١٤سبتمرب /أيلول  □  املغرب

  ٥٣٣ ٥٠٥ ٦٩٠١٠ ٧٤٦ ٢٢٣٩ ٢٥٢ ٢٠  ٢٠٠٧أغسطس / آب١ √  موزامبيق
  ---  ٢٠١١أغسطس / آب٢٨ √  ناميبيا
  ---  ٢٠١٢ديسمرب /األول كانون  □  النيجر
  ٣٠٢ ٠٨٦ ٤٨٨٦٩ ٣٤٥ ٧٩٠٧١ ٤٣١ ١٤٠  ٢٠٠٦مارس / آذار٢١ √  نيجرييا
  ٧٨٦ ١٧٦٤٠٢ ٩٦٢٣٧٩ ٧٨١  ٢٠٠٦يناير /الثاين  كانون١ √  نيونريو

  ---  ٢٠١٢أغسطس / آب١٥ √  رواندا
  ٠٩٢ ١٦٥٢ ٢٥٧٢ ٤  ٢٠٠٨فرباير / شباط١٠ √  سانت هيالنة

  ---  ٢٠١٢مايو / أيار١٣ √  سان تومي وبرينسييب
  ---  ٢٠١٢  □  السنغال
  ---  ٢٠١٠أغسطس / آب٢٦ √  سيشيل
  ---  ٢٠١٤  □  ونسريالي

  ---  - -  الصومال
  ---  ٢٠١١أكتوبر /األول   تشرين١٠ √  جنوب أفريقيا

  ---  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢١ √  جنوب السودان
  ---  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢١ √  السودان
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  )ج(عدد السكان الذين مت إحصاؤهم
   أو املنطقةالبلد/املنطقة

حالة 
 اإلناث الذكور كال اجلنسني  )ب(تاريخ التعداد  )أ(التعداد

  ٣٥٥ ٨٦٨٤٣٨ ٢٢٣٤٠٥ ٨٤٤  ٢٠٠٧مايو / أيار١١ √  سوازيلند
  ٠٦٠ ١٨٢ ٠٩٥٣ ٠٠٩ ١٥٥٣ ١٩١ ٦  ٢٠١٠نوفمرب /الثاين   تشرين٦ √  توغو
  ٤٣٧ ٩٤٥ ٤٣٥٤ ٩٦٥ ٨٧٢٤ ٩١٠ ٩  ٢٠١٤أبريل /نيسان  □  تونس
  ---  ٢٠١٣  □  أوغندا

  ---  ٢٠١٢أغسطس / آب٢٦ √  مجهورية ترتانيا املتحدة
  ---  - -  الصحراء الغربية

  د٠٥٣ ٦٥٢ ٤٥٥٦ ٣٩٤ ٥٠٨٦ ٠٤٦ ١٣  ٢٠١٠أكتوبر /األول   تشرين١٦ √  زامبيا
  ---  ٢٠١٢أغسطس / آب١٧ √  زمبابوي

       
          أمريكا الشمالية

  ---  ٢٠١١مايو / أيار١١ √  أنغيال
  ---  ٢٠١١مايو / أيار٢٧ √  أنتيغوا وبربودا

  ٢٤٣ ٢٤١٥٣ ٤٨٤٤٨ ١٠١  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٩ √  أروبا
  د٧٣٢ ٩٢٦١٨٢ ٦٥٨١٧٠ ٣٥٣  ٢٠١٠مايو / أيار٣ √  جزر البهاما
  ---  ٢٠١٠مايو / أيار١ √  بربادوس

  د٧٦٣ ٩٣٥١٥٤ ٦٩٨١٥٧ ٣١٢  ٢٠١٠مايو / أيار١٢ √  بليز
  ---  ٢٠١٠مايو / أيار٢٠ √  برمودا

  ---  ٢٠١٠يوليه / متوز١٢ √  جزر فرجن الربيطانية
  ٩٣٠ ١٣٦ ٩٧٠١٦ ٤٧٥ ٨٩٥١٥ ٦١٢ ٣١  ٢٠٠٦مايو / أيار١٦ √  كندا

  ٨١٨ ٢١٨٢٧ ٠٣٦٢٧ ٥٥  ٢٠١٠أكتوبر /األول   تشرين١٠ √  جزر كاميان
  د٦٤٩ ١٩٥ ٠٦٣٢ ١٠٦ ٧١٢٢ ٣٠١ ٤  ٢٠١١مايو / أيار٣٠ √  كوستاريكا

  ---  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٤ √  كوبا
  ---  ٢٠١١مارس / آذار٢٦ √  كوراساو
  د٨٨٢ ٤١١٣٤ ٢٩٣٣٦ ٧١  ٢٠١١مايو / أيار١٤ √  دومينيكا

  د٢٤٣ ٧٠٦ ٠٣٨٤ ٧٣٩ ٢٨١٤ ٤٤٥ ٩  ٢٠١٠ديسمرب /األول  كانون١ √  ةاجلمهورية الدومينيكي
  ٧٤٢ ٠٢٤ ٣٧١٣ ٧١٩ ١١٣٢ ٧٤٤ ٥  ٢٠٠٧مايو / أيار١٢ √  السلفادور
  ---  ٢٠١٠يناير /الثاين  كانون١ √  غرينالند
  ---  ٢٠١١مايو / أيار١٢ √  غرينادا
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  )ج(عدد السكان الذين مت إحصاؤهم
   أو املنطقةالبلد/املنطقة

حالة 
 اإلناث الذكور كال اجلنسني  )ب(تاريخ التعداد  )أ(التعداد

  ٠١٦ ٧٢٠٢١٢ ٧٣٦١٨٨ ٤٠٠  ٢٠٠٦يناير /الثاين  كانون١ √  غواديلوب
  ---  ٢٠١٢  □  غواتيماال

  ---  ٢٠١٣  □  هاييت
  ---  ٢٠١٢  □  هندوراس
  ---  ٢٠١١أبريل / نيسان٤ √  جامايكا
  ١٢٨ ٦٠٤٢١٢ ٧٣٢١٨٥ ٣٩٧  ٢٠٠٦يناير /الثاين  كانون١ √  مارتينيك
  ٤٣٣ ٠١٣ ٩٥٥٥٣ ٢٤٩ ٣٨٨٥٠ ٢٦٣ ١٠٣  ٢٠٠٥أكتوبر /األول   تشرين١٧ √  املكسيك

  ---  ٢٠١١مايو / أيار١٢ √  ونتسرياتم
  ٦٠٧ ٦٠٧ ٤٩١٢ ٥٣٤ ٠٩٨٢ ١٤٢ ٥  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٤ √  نيكاراغوا

  ٢٢٩ ٦٩٣ ٥٨٤١ ٧١٢ ٨١٣١ ٤٠٥ ٣  ٢٠١٠مايو / أيار١٦ √  بنما
  د٦١٨ ٩٤٠ ١٧١١ ٧٨٥ ٧٨٩١ ٧٢٥ ٣  ٢٠١٠أبريل / نيسان١ √  بورتوريكو

  ---  ٢٠١١مايو / أيار١٥ √  سانت كيتس ونيفس
  د١٢٥ ٥٩٥٨٧ ٧٢٠٨٦ ١٧٣  ٢٠١٠مايو / أيار١٠ √  سانت لوسيا

  ٠٩١ ٠٣٤٣ ١٢٥٣ ٦  ٢٠٠٦مارس /آذار √   بيري وميكلون- سان 
سانت فنسنت وجزر

  ---  ٢٠١١مايو / أيار١٢ √  غرينادين
اجلزء (سانت مارتن 

  ---  ٢٠١١أبريل / نيسان٩ √  )اهلولندي
  د٥٨٠ ١١٩٦٥٩ ٦٩٩٦٦٥ ٣٢٤ ١  ٢٠١١يناير /الثاين ن كانو٩ √  ترينداد وتوباغو

  ---  ٢٠١٢يناير /الثاين  كانون٢٥ √  جزر تركس وكايكوس
الواليات املتحدة 

  ٢١٢ ٩٦٤ ٣٢٦١٥٦ ٧٨١ ٥٣٨١٥١ ٧٤٥ ٣٠٨  ٢٠١٠أبريل / نيسان١ √  األمريكية
جزر فرجني التابعة
  ---  ٢٠١٠أبريل / نيسان١ √  للواليات املتحدة

       
          أمريكا اجلنوبية

  ٣٣٠ ٥٩٣ ٧٦٦٢٠ ٥٢٣ ٠٩٦١٩ ١١٧ ٤٠  ٢٠١٠أكتوبر /األول   تشرين٢٧ √  األرجنتني
 املتعددة - دولة (بوليفيا 

  ---  ٢٠١٢نوفمرب /الثاين   تشرين٢١  □  )القوميات
  د٨٠٩ ٣٤٨ ٩٩٠٩٧ ٤٠٦ ٧٩٩٩٣ ٧٥٥ ١٩٠  ٢٠١٠أغسطس / آب١ √  الربازيل
  ---  ٢٠١٢أبريل /ان نيس٩ √  شيلي
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  )ج(عدد السكان الذين مت إحصاؤهم
   أو املنطقةالبلد/املنطقة

حالة 
 اإلناث الذكور كال اجلنسني  )ب(تاريخ التعداد  )أ(التعداد

  ٢٦٧ ١٣٢ ١١٧٢١ ٣٣٦ ٣٨٤٢٠ ٤٦٨ ٤١  ٢٠٠٥مايو / أيار٢٢ √  كولومبيا
  د٨١٦ ٣٠٥ ٦٨٣٧ ١٧٧ ٤٩٩٧ ٤٨٣ ١٤  ٢٠١٠نوفمرب /الثاين   تشرين٢٨ √  إكوادور

  ٣٨٦ ٥٦٩١ ٩٥٥١ ٢  ٢٠٠٦أكتوبر /األول   تشرين٨ √ )مالفيناس(جزر فوكالند 
  ٠٢٣ ٩٣٠١٠٤ ٩٥٤١٠١ ٢٠٥  ٢٠٠٦يناير /لثاينا  كانون١ √  غويانا الفرنسية

  ---  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٥ √  غيانا
  ---  ٢٠١٢أكتوبر /األول   تشرين١٥ √  باراغواي

  د٥١٧ ٧٨٩ ٦٤٠١٣ ٦٢٢ ١٥٧١٣ ٤١٢ ٢٧  ٢٠٠٧أكتوبر /األول   تشرين٢١ √  بريو
  ---  ٢٠١٢أغسطس / آب١٣ √  سورينام

  ---  ٢٠١١ سبتمرب/ أيلول١ √  أوروغواي
 - مجهورية (فرتويال 

  ---  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١ √  )البوليفارية
          

          آسيا
  ---  ٢٠١١  □  أفغانستان
  ---  ٢٠١١أكتوبر /األول   تشرين١٢ √  أرمينيا

  ٠٤٩ ٥٠٨ ٣٩٨٤ ٤١٤ ٤٤٧٤ ٩٢٢ ٨  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٣ √  أذربيجان
  ١٥٧ ٤١٤٤٦٦ ٥٧١٧٦٨ ٢٣٤ ١  ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٧ √  البحرين
  د٩٧٨ ٧٩١ ٣٨٦٧٤ ٩٨٠ ٣٦٤٧٤ ٧٧٢ ١٤٩  ٢٠١١مارس / آذار١٥ √  بنغالديش

  ٣٨٧ ٥٩٥٣٠١ ٩٨٢٣٣٣ ٦٣٤  ٢٠٠٥مايو / أيار٣٠ √  بوتان
  ---  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٠ √  بروين دار السالم

  ٦٢٨ ٨٧٩ ٠٥٤٦ ٥١٦ ٦٨٢٦ ٣٩٥ ١٣  ٢٠٠٨مارس / آذار٣ √  كمبوديا
  د٢٨٠ ٨٧٢ ٥٧٢٦٥٢ ٨٥٢ ٨٥٢٦٨٦ ٧٢٤ ٣٣٩ ١  ٢٠١٠نوفمرب /الثاين   تشرين١ √  الصني
  ---  ٢٠١١أكتوبر /األول   تشرين١ √  قربص

مجهورية كوريا الشعبية
  ٣٩٣ ٣٣٠ ٨٣٨١٢ ٧٢١ ٢٣١١١ ٠٥٢ ٢٤  ٢٠٠٨أكتوبر /األول   تشرين١ √  الدميقراطية
  ---  ٢٠١٤  □  جورجيا
ة هونـغ كونـغ     منطقـ الصني،  

  ٣٩٠ ٥٩١ ٩٥٦٣ ٢٧٢ ٣٤٦٣ ٨٦٤ ٦  ٢٠٠٦يوليه / متوز١٤ √  اإلدارية اخلاصة
  د١٧٤ ٤٦٩ ٢٤٨٥٨٦ ٧٢٤ ٤٢٢٦٢٣ ١٩٣ ٢١٠ ١  ٢٠١١فرباير / شباط٩ √  اهلند

  ٤١٣ ٠١٠ ٩١٣١١٨ ٦٣٠ ٣٢٦١١٩ ٦٤١ ٢٣٧  ٢٠١٠مايو / أيار١٥ √  إندونيسيا
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  )ج(عدد السكان الذين مت إحصاؤهم
   أو املنطقةالبلد/املنطقة

حالة 
 اإلناث الذكور كال اجلنسني  )ب(تاريخ التعداد  )أ(التعداد

  ٤٢٠ ٦٢٩ ٣٦٢٣٤ ٨٦٦ ٧٨٢٣٥ ٤٩٥ ٧٠  ٢٠٠٦أكتوبر /األول   تشرين٢٨ √ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  ---  - -  العراق
  ٢٧٠ ٧٤٨ ٩١٠٣ ٦٦٣ ١٨٠٣ ٤١٢ ٧  ٢٠٠٨ديسمرب /األول  كانون٢٧ √  إسرائيل
  ٠١٧ ٤١٩ ٩٧٧٦٥ ٣٤٨ ٩٩٤٦٢ ٧٦٧ ١٢٧  ٢٠٠٥أكتوبر /األول   تشرين١ √  اليابان
  ---  ٢٠١٤نوفمرب /الثاين تشرين  □  األردن

  د٤٠٠ ٢٩٧ ٢٠٠٨ ٧١٢ ٦٠٠٧ ٠٠٩ ١٦  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٥ √  ازاخستانك
  ٣٠٤ ٣٤٧٨٩٣ ٣٠٠ ٦٥١١ ١٩٣ ٢  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ √  الكويت

  د٥٠٠ ٦١٨ ٢٠٠٢ ٤٨٩ ٧٠٠٢ ١٠٧ ٥  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٤ √  قريغيزستان
مجهورية الو الدميقراطية

  ٤٣١ ٨٢١ ٥٥١٢ ٨٠٠ ٩٨٢٢ ٦٢١ ٥  ٢٠٠٥مارس / آذار١ √  الشعبية
  ---  - -  لبنان

ــصني،  ـــ الــ ــة ماكـ اومنطقــ
  ٩٤٦ ١٦٧٢٥٦ ١١٣٢٤٥ ٥٠٢  ٢٠٠٦أغسطس / آب١٩ √  اإلدارية اخلاصة

  ٤٩٧ ٧٧١ ٦٣٨١٣ ٥٦٢ ١٣٥١٤ ٣٣٤ ٢٨  ٢٠١٠يوليه / متوز٦ √  ماليزيا
  ٥٠٩ ٤٥٩١٤٧ ٩٦٨١٥١ ٢٩٨  ٢٠٠٦مارس / آذار٢١ √  جزر ملديف

  ٩٥٣ ٣٣٢ ٢٤٦١ ٣١٤ ١٩٩١ ٦٤٧ ٢  ٢٠١٠نوفمرب /الثاين   تشرين١١ √  منغوليا
  ---  ٢٠١٤أبريل /نيسان  □  ميامنار
  د٣٧٨ ٦٩٣ ٤٣١١٣ ٩٢٧ ٨٠٩١٢ ٦٢٠ ٢٦  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٢ √  نيبال

  د٢١٤ ٨٥٣ ٤٣٢١ ٩٠٨ ٦٤٦١ ٧٦١ ٣  ٢٠٠٧ديسمرب /األول  كانون١ √  األرض الفلسطينية احملتلة
  د٠٧١ ١٦١ ٤٠٨١ ٦١٢ ٤٧٩١ ٧٧٣ ٢  ٢٠١٠سمرب دي/األول  كانون١٢ √  عمان

  ---  - -  باكستان
  --٣٦٦ ٥٤٨ ٨٨  ٢٠٠٧أغسطس / آب١ √  الفلبني
  ٦٩٦ ٧٣٩٤١٤ ٢٨٤ ٤٣٥١ ٦٩٩ ١  ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٦ √  قطر

  ٩٩٧ ٦٥٤ ٩٥٤٢٣ ٦٢٣ ٩٥١٢٣ ٢٧٨ ٤٧  ٢٠٠٥نوفمرب /الثاين   تشرين١ √  مجهورية كوريا
  د٨٣٠ ٦٧٦ ١٤٧١١ ٤٦٠ ٩٧٧١٥ ١٣٦ ٢٧  ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٨ √  السعوديةاململكة العربية 

  ٥٨٨ ٩١٠ ١٣٣١ ٨٦١ ٧٢١١ ٧٧١ ٣  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ √  سنغافورة
  ---  ٢٠١٢مارس / آذار٢٠ √  سري النكا

  ---  ٢٠١٤  □اجلمهورية العربية السورية
  ---  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢١ √  طاجيكستان
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  )ج(عدد السكان الذين مت إحصاؤهم
   أو املنطقةالبلد/املنطقة

حالة 
 اإلناث الذكور كال اجلنسني  )ب(تاريخ التعداد  )أ(التعداد

  ---  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١  √  دتايلن
  د٤٣٥ ١٤٧٥٢٥ ٥٨٢٥٤١ ٠٦٦ ١  ٢٠١٠يوليه / متوز١١ √   ليشيت- تيمور 
  ---  ٢٠١١أكتوبر /األول   تشرين٢ √  تركيا

  ---  ٢٠١٢ديسمرب /األول  كانون١٥  □  تركمانستان
  ٢٨٦ ٣٠٠ ١٤١١ ٨٠٦ ٤٢٧٢ ١٠٦ ٤  ٢٠٠٥ديسمرب /األول  كانون٥ √  اإلمارات العربية املتحدة

  ---  - -  أوزبكستان
  ٨٥٤ ٤٣٣ ١٤٣٤٣ ٤١٣ ٩٩٧٤٢ ٨٤٦ ٨٥  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١ √  فييت نام
  ---  ٢٠١٤ديسمرب /األول  كانون١٧  □  اليمن

          
          أوروبا
  د٩٣١ ٤٠٩ ٨١٠١ ٤٢١ ٧٤١١ ٨٣١ ٢  ٢٠١١أكتوبر /األول   تشرين١ √  ألبانا
 ---  ٢٠١١ديسمرب /األول انون ك٣١ √  أندورا
  ---  ٢٠١١أكتوبر /األول   تشرين٣١ √  النمسا

  ٧٦٨ ٠٨٣ ٠٣٩٥ ٤٢٠ ٨٠٧٤ ٥٠٣ ٩  ٢٠٠٩أكتوبر /األول   تشرين١٤ √  بيالروس
  ---  ٢٠١١يناير /الثاين  كانون١ √  بلجيكا

  ---  ٢٠١٣أبريل /نيسان  □  البوسنة واهلرسك
  ---  ٢٠١١فرباير / شباط١ √  بلغاريا
  ---  ٢٠١١مارس / آذار٣١ √  كرواتيا

  ---  ٢٠١١مارس / آذار٢٥ √  اجلمهورية التشيكية
  ---  ٢٠١١يناير /الثاين  كانون١ √  الدامنرك
  ---  ٢٠١١ديسمرب /األول  كانون٣١ √  إستونيا

  ---  ٢٠١١نوفمرب /الثاين   تشرين١١ √  جزر فارو
  ٨٦٠ ٧٣٦ ٤١٦٢ ٦٣٨ ٢٧٦٢ ٣٧٥ ٥  ٢٠١٠يسمرب د/األول  كانون٣١ √  فنلندا
  ٠٠٢ ٦٨٥ ٥٣٩٣١ ٧١٤ ٥٤١٢٩ ٣٩٩ ٦١  ٢٠٠٦يناير /الثاين  كانون١ √  فرنسا
  ---  ٢٠١١مايو / أيار٩ √  أملانيا

  ---  ٢٠١٣  □  جبل طارق
  ---  ٢٠١١مايو / أيار٩ √  اليونان
  ---  ٢٠١٢  □  غرينزي
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  )ج(عدد السكان الذين مت إحصاؤهم
   أو املنطقةالبلد/املنطقة

حالة 
 اإلناث الذكور كال اجلنسني  )ب(تاريخ التعداد  )أ(التعداد

  ---  ٢٠٠٩ه يولي/ متوز١ √  الكرسي الرسويل
  ---  ٢٠١١أكتوبر /األول   تشرين١ √  هنغاريا
  ---  ٢٠١١ديسمرب /األول  كانون٣١ √  أيسلندا
  ٦٧٧ ١١٨ ١٧١٢ ١٢١ ٨٤٨٢ ٢٣٩ ٤  ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٣ √  أيرلندا

  ٥٣٥ ٥٢٣٤٠ ٠٥٨٣٩ ٨٠  ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٣ √  جزيرة مان
  ---  ٢٠١١أكتوبر /األول   تشرين٢٣ √  إيطاليا
  ---  ٢٠١١مارس / آذار٢٧ √  جريسي
  ---  ٢٠١١مارس / آذار١ √  التفيا

  ---  ٢٠١٠ديسمرب /األول  كانون٣١ √  ليختنشتاين
  ---  ٢٠١١أبريل / نيسان٥ √  ليتوانيا

  ---  ٢٠١١فرباير / شباط١ √  لكسمربغ
  ١٤٣ ٨١٩٢٠٤ ٩٦٢٢٠٠ ٤٠٤  ٢٠٠٥نوفمرب /الثاين   تشرين٢٧ √  مالطة

  ٩١٤ ٠٧٦١٥ ١٠٩١٥ ٣١  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩ √  موناكو
  ---  ٢٠١١أبريل / نيسان١ √  اجلبل األسود

  ---  ٢٠١١يناير /الثاين  كانون١ √  هولندا
  ---  ٢٠١١نوفمرب /الثاين   تشرين١٩ √  النرويج
  ---  ٢٠١١مارس / آذار٣١ √  بولندا

  د٢٢٧ ٥١٤ ٣٨٧٥ ٠٤٧ ٦١٤٥ ٥٦١ ١٠  ٢٠١١مارس / آذار٢١ √  الربتغال
  ---  ٢٠١٤أبريل / نيسان١  □  مجهورية مولدوفا

  ---  ٢٠١١ تشرين أكتوبر ٢٢  √  رومانيا
  ٩٥٧ ٨٠٩ ٥٧٩٧٦ ٠٤٦ ٥٣٦٦٦ ٨٥٦ ١٤٢  ٢٠١٠أكتوبر /األول   تشرين١٤ √  االحتاد الروسي
  ---  ٢٠١٠نوفمرب /الثاين   تشرين٧ √  سان مارينو

  ---  ٢٠١١أكتوبر /األول  رين تش١ √  صربيا
  ٢٦٤ ٧٦٩ ٧٧٢٢ ٦٢٧ ٠٣٦٢ ٣٩٧ ٥  ٢٠١١مايو / أيار١٤ √  سلوفاكيا
  ٢٢٥ ٠٣٨ ٨٢٦١ ٠١٩ ٠٥١١ ٠٥٨ ٢  ٢٠١١يناير /الثاين  كانون١ √  سلوفينيا
  ---  ٢٠١١نوفمرب /الثاين   تشرين١ √  إسبانيا

  ---  ٢٠١١نوفمرب /الثاين   تشرين١٩ √  جزر سفالبارد وجان ماين
  ---  ٢٠١١ديسمرب /األول  كانون٣١ √  السويد
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  )ج(عدد السكان الذين مت إحصاؤهم
   أو املنطقةالبلد/املنطقة

حالة 
 اإلناث الذكور كال اجلنسني  )ب(تاريخ التعداد  )أ(التعداد

  ---  ٢٠١٠ديسمرب /األول  كانون٣١ √  سويسرا
مجهورية مقدونيا 

  ---  ٢٠١١أكتوبر /األول   تشرين١  □  اليوغوسالفية السابقة
  ---  ٢٠١٣  □  أوكرانيا

اململكة املتحدة لربيطانيا
 ---  ٢٠١١مارس / آذار٢٧ √ العظمى وأيرلندا الشمالية

       
        أوقيانوسيا

  ---  ٢٠١٠أبريل / نيسان١  √  ساموا األمريكية
  ١٤٦ ١٦٥ ٥٠٠١٠ ٨٩٦ ٦٤٦٩ ٠٦١ ٢٠  ٢٠٠٦أغسطس / آب٨ √  أستراليا

  ٥٢٦ ٨١٦٩ ٣٤٢٩ ١٩  ٢٠٠٦ديسمرب /األول  كانون١ √  جزر كوك
  ٠٩٥ ١٧٦٤١٠ ٢٧١٤٢٧ ٨٣٧  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٦  √  فيجي

  ٥٩٧ ١٠٩١٢٦ ٧٠٦١٣٣ ٢٥٩  ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٠ √  بولينيزيا الفرنسية
  ---  ٢٠١٠أبريل / نيسان١ √  غوام

  ٩٢١ ٦١٢٤٦ ٥٣٣٤٥ ٩٢  ٢٠٠٥نوفمرب /الثاين   تشرين٧ √  كرييباس
  ---  ٢٠١١أبريل / نيسان٣ √  جزر مارشال
 - واليات (ميكرونيزيا 

  ---  ٢٠١٠أبريل / نيسان٤  √  )املوحدة
  ---  ٢٠١١ تشرين أكتوبر ٣١ √  ناورو

  ٠٥٦ ٥٢٤١٢١ ٥٨٠١٢٤ ٢٤٥  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧ √  كاليدونيا اجلديدة
  ٠٠٥ ١٢٢ ٢٧٧٢ ٠٢١ ٢٨٢٢ ١٤٣ ٤  ٢٠٠٦مارس / آذار٧ √  نيوزيلندا
  ٦٢٥٨٠٢٨٢٣ ١  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٩ √  نيوي

  ٣٠٥ ٢١٨١ ٥٢٣١ ٢  ٢٠٠٦أغسطس / آب٨ √  جزيرة نورفولك
  ---  ٢٠١٠أبريل / نيسان١ √  جزر ماريانا الشمالية

  ٢٠٨ ٦٩٩٩ ٩٠٧١٠ ١٩  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١ √  باالو
  ---  ٢٠١١يوليه / متوز١٠ √  بابوا غينيا اجلديدة

  ---  ٢٠٠٥ديسمرب /األول  كانون٣١ √  بيتكرين
  ٠٦٤ ٦٧٧٨٧ ٧٤١٩٣ ١٨٠  ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين   تشرين٥ √  ساموا

  ---  ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين   تشرين٢٢ √  جزر سليمان
  ١٥١٥٨٣٥٦٨ ١  ٢٠٠٦أكتوبر /األول   تشرين١٩ √  توكيالو
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  )ج(عدد السكان الذين مت إحصاؤهم
   أو املنطقةالبلد/املنطقة

حالة 
 اإلناث الذكور كال اجلنسني  )ب(تاريخ التعداد  )أ(التعداد

  ٢١٩ ٧٧٢٥٠ ٩٩١٥١ ١٠١  ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين   تشرين٣٠ √  تونغا
  ---  ٢٠١٢نوفمرب /الثاين تشرين  □  توفالو
  ٩٣٢ ٠٩١١١٤ ٠٢٣١١٩ ٢٣٤  ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين   تشرين١٦ √  فانواتو

  ٧٧٦ ٦٦٩٦ ٤٤٥٦ ١٣  ٢٠٠٨يوليه / متوز٢١ √  جزر واليس وفوتونا
  

  .توجد معلومات بشأنه  أو المل يتقرر إجراؤه“ -”من املقرر إجراؤه “ □” مت إجراؤه -“ √”: حالة التعداد   )أ(  
ويـتم إيـراد البلـدان الـيت     .  تعداد مت إجراؤه فقـط   بالنسبة للبلدان اليت جتري أكثر من تعداد يف كل جولة، يتم إيراد أول               )ب(  

  .املتحدة تستخدم سجالت سكانية مطردة باستخدام التاريخ املرجعي اخلاص باإلحصاءات السكانية املبلغ إىل األمم
  .احلولية الدميغرافيةمصدر تعداد السكان هو جمموعة بيانات التعداد يف    )ج(  
  .نتائج مؤقتة   )د(  
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  املرفق الثاين
  

 املطلوبـة    البيانـات   قائمة جبميع االستبيانات ومواضيع    :احلولية الدميغرافية     
  حسب كل استبيان

  
ــصاءات         ــعبة اإلحــ ــها شــ ــيت مجعتــ ــات الــ ــات البيانــ ــسم  جمموعــ ــدة، قــ ــم املتحــ يف األمــ

  الدميغرافية  اإلحصاءات
  

  استبيان التقديرات السكانية    
  )بالكيلومتر املربع(املساحة 

يوليـه  / متـوز  ١الريفـي، حـىت     /اإلقامـة احلـضري   مكان  ة حسب نوع اجلنس و    التقديرات السكاني 
  )املتوسط السنوي(

التقديرات السكانية حسب الفئات العمريـة املتراوحـة أمخاسـا أو املتتاليـة آحـادا، حـسب نـوع                   
  ، حىت منتصف العامالريفي/احلضرياإلقامة مكان اجلنس و

 نـسمة أو أكثـر، حـىت        ١٠٠ ٠٠٠ عـدد سـكاهنا       يف العاصمة واملدن البالغ    يةالتقديرات السكان 
  منتصف العام

  التقديرات السكانية حسب احلالة الزوجية والعمر ونوع اجلنس، حىت منتصف العام
  

  استبيان إحصاءات األحوال املدنية    
  الريفية/املواليد األحياء حسب نوع جنس املولود وإقامة األم يف املناطق احلضرية

  الريفية /وإقامة املتوفني يف املناطق احلضريةالوفيات حسب نوع اجلنس 
  الريفية/وفيات الرضع حسب نوع جنس الرضيع وإقامة األم يف املناطق احلضرية

  الريفية/وفيات األجنة قبل الوالدة حسب نوع جنس اجلنني وإقامة املرأة يف املناطق احلضرية
  الريفية/ةحاالت اإلجهاض القانوين حسب إقامة املرأة يف املناطق احلضري

  الريفي /اإلقامة احلضريمكان الزجيات حسب 
  الريفي/اإلقامة احلضريمكان حاالت الطالق حسب 
  معدل اخلصوبة اإلمجايل
  العمر املتوقع عند الوالدة
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  مليالداملواليد األحياء حسب شهر ا
  املواليد األحياء حسب احلالة الزوجية لألم
  ية، حسب مدة الزواجاملواليد األحياء، املولودون يف كنف الزوج

  جنس املولودنوع املواليد األحياء حسب ترتيب املواليد األحياء و
  املواليد األحياء حسب عمر األم وترتيب املواليد األحياء

  املواليد األحياء حسب عمر األم ونوع جنس املولود
  املواليد األحياء حسب عمر األب

  الدة ونوع جنسهاملواليد األحياء حسب وزن املولود احلي عند الو
  املواليد األحياء حسب سن احلمل ونوع جنس املولود

  املواليد األحياء حسب تعددية املواليد
  الوفيات حسب شهر الوفاة

  الوفيات حسب العمر ونوع اجلنس
  الذكور: للوفياتاجلدول الكامل 
  اإلناث: للوفياتاجلدول الكامل 

  الذكور: للوفياتاجلدول املختصر 
  اإلناث: للوفيات اجلدول املختصر

  وفيات الرضع حسب شهر الوفاة
  وفيات الرضع حسب العمر ونوع اجلنس

  وفيات األجنة حسب سن احلمل
  وفيات األجنة قبل الوالدة حسب عمر املرأة

  حاالت اإلجهاض القانوين حسب العمر وعدد املواليد األحياء السابقني للمرأة
  الزجيات حسب احلالة الزوجية للعريس والعروس 

  الزجيات حسب عمر العريس والعروس
  العروس/ حسب عمر العريساألوىلالزجيات 
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  حاالت الطالق حسب مدة الزواج
  حاالت الطالق حسب عدد األطفال املعالني
  حاالت الطالق حسب عمر الزوج والزوجة

  
  استبيان إحصاءات السفر الدويل واهلجرة    

  التدفقات الداخلة حسب موجب القبول ونوع اجلنس
  تدفقات الداخلة حسب غرض اإلقامة يف اخلارج ونوع اجلنسال

  التدفقات اخلارجة حسب احلالة يف وقت املغادرة، ونوع اجلنس
  التدفقات اخلارجة حسب غرض السفر إىل اخلارج، ونوع اجلنس
  عدد املهاجرين الوافدين حسب حالة املواطنة والسن ونوع اجلنس

  لد املواطنة ونوع اجلنسعدد املهاجرين األجانب الوافدين حسب ب
  عدد املهاجرين الدوليني الوافدين حسب بلد اإلقامة املعتادة السابق ونوع اجلنس

  عدد املهاجرين الدوليني املغادرين حسب حالة املواطنة والسن ونوع اجلنس
  عدد املواطنني املهاجرين حسب بلد اإلقامة املعتادة املقبل ونوع اجلنس

  
  اخلصائص العامة: استبيان تعداد السكان    

  )الفعلي(جمموع السكان حسب نوع اجلنس 
  )القانوين(جمموع السكان 
  الريفي/احلضرياإلقامة مكان الرئيسية ونوع اجلنس والتقسيمات اإلدارية السكان حسب 

  وحسب نوع اجلنساملناطق احمللية حسب حجم املنطقة السكان يف 
 نـسمة أو أكثـر، حـسب نـوع اجلـنس      ١٠٠ ٠٠٠سكان العاصمة واملدن البـالغ عـدد سـكاهنا         

  ونوع املدينة ومساحة املدينة
الــسكان حــسب الفئــات العمريــة املتراوحــة أمخاســا أو املتتاليــة آحــادا، وحــسب نــوع اجلــنس   

  الريفي/احلضرياإلقامة مكان و
  الريفي/احلضرياإلقامة مكان السكان حسب احلالة الزوجية والعمر ونوع اجلنس و
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  الريفي/احلضرياإلقامة مكان أو العرقية ونوع اجلنس و/القومية وة موعاجملالسكان حسب 
  الريفي/احلضرياإلقامة مكان  ونوع اجلنس والسكان حسب اللغة
  الريفي/احلضرياإلقامة مكان  ونوع اجلنس وةناالسكان حسب الدي

كـل  ، واملواظبـة علـى الدراسـة    سـنة حـسب   ٢٤ سـنوات و   ٥السكان املتراوحة أعمارهم بـني      
  الريفي/احلضرياإلقامة مكان عمر، ونوع اجلنس، وال سنوات سنة من

القـراءة والكتابـة، والعمـر،      القـدرة علـى      سـنوات فـأكثر حـسب        ١٠السكان البالغة أعمـارهم     
  الريفي/احلضرياإلقامة مكان ونوع اجلنس، و

   ونوع اجلنسالعمرحسب املستوى التعليمي و  سنة فأكثر١٥السكان البالغة أعمارهم 
ثــين عــشر شــهرا الــسابقة للتعــداد، حــسب عمــر األم، ونــوع جــنس   األحيــاء خــالل االاملواليــد

  الريفي/احلضرياإلقامة مكان املولود، و
مكــان ثــين عــشر شــهراً الــسابقة للتعــداد، حــسب العمــر، ونــوع اجلــنس، و  الوفيــات خــالل اال

  الريفي/احلضرياإلقامة 
عمـر، وعـدد األطفـال املولـودين      سنوات فـأكثر حـسب ال  ١٠السكان اإلناث البالغة أعمارهن   

  الريفي/احلضرياإلقامة مكان أحياًء، و
 سـنوات فـأكثر حـسب العمـر، وعـدد األطفـال األحيـاء،               ١٠السكان اإلناث البالغة أعمارهن     

  الريفي/احلضرياإلقامة مكان و
  السكان األصليون والسكان املولودون يف اخلارج حسب العمر ونوع اجلنس

  بلد املولد، والعمر، ونوع اجلنس/خلارج حسب قارةالسكان املولودون يف ا
ــة أعمــارهم     ــودون يف اخلــارج البالغ ــسكان املول ــارة  ١٥ال ــأكثر، حــسب ق ــد /ســنة ف ــد املول ، بل

  واملستوى التعليمي، ونوع اجلنس
  السكان حسب حالة املواطنة والعمر ونوع اجلنس

  نسبلد املواطنة والعمر ونوع اجل/حسب قارة) غري املواطنني(األجانب 
، بلــد املواطنــة /ســنة فــأكثر، حــسب قــارة    ١٥البالغــة أعمــارهم  ) غــري املــواطنني (األجانــب 

  واملستوى التعليمي، ونوع اجلنس
  ا، حسب املهنة والعمر ونوع اجلنساملولودون يف اخلارج الناشطون اقتصادي
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  اخلصائص االقتصادية: استبيان تعداد السكان    
  الريفي/احلضرياإلقامة مكان نوع اجلنس، والسكان حسب حالة النشاط، والعمر، و

  السكان غري الناشطني اقتصاديا حسب الفئة الوظيفية، والعمر، ونوع اجلنس
  السكان العاملون حسب الوضع يف العمل، والعمر، ونوع اجلنس

التـــصنيف الـــصناعي الـــدويل املوحـــد جلميـــع األنـــشطة  (الـــسكان العـــاملون حـــسب القطـــاع 
  نوع اجلنس، والعمر، و)االقتصادية

  ، والعمر، ونوع اجلنس)التصنيف الدويل املوحد للمهن(السكان العاملون حسب املهنة 
التــصنيف الــصناعي الــدويل املوحــد  (الــسكان العــاملون حــسب الوضــع يف العمــل، والقطــاع   

  ، ونوع اجلنس)جلميع األنشطة االقتصادية
  اجلنس ، ونوع)ويل املوحد للمهنالتصنيف الد(السكان العاملون حسب الوضع يف العمل، واملهنة 

  السكان العاملون حسب احلالة الزوجية، والعمر، ونوع اجلنس
  

  خصائص األسر املعيشية: استبيان تعداد السكان    
  كان اإلقامة، والعمر، ونوع اجلنسالسكان حسب نوع م

األســر املعيــشية حــسب نــوع األســرة املعيــشية، وعمــر ونــوع جــنس رب األســرة أو غــريه          
  عضاء املرجعينياأل نم

 واحلالــة الزوجيــة لــرب األســرة ،األســر املعيــشية حــسب نــوع األســرة املعيــشية، ونــوع اجلــنس
  غريه من األعضاء املرجعيني  أو

ــوع جــنس رب األســ       ــشية، وعمــر ون ــشية حــسب حجــم األســرة املعي رة أو غــريه األســر املعي
  األعضاء املرجعيني من

ملـرجعيني،  تهم برب األسـرة أو غـريه مـن األعـضاء ا     عدد األفراد يف األسر املعيشية حسب عالق      
  وحسب العمر ونوع اجلنس

رة عدد األفراد يف األسر املعيشية حسب نوع األسرة املعيـشية، وعمـر ونـوع جـنس رب األسـ                  
  أو غريه من األعضاء املرجعيني

  عدد األفراد يف األسر املعيشية حسب نوع األسرة املعيشية، والعمر، ونوع اجلنس
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  البيانات الوطنية: املساكنيانات تعداد استب    
  الريفي/أماكن اإلقامة حسب أنواعها الكربى وحسب املوقع احلضري

األسر املعيشية حسب األنواع الكربى ألماكن اإلقامة، وعدد من ال سكن هلـم حـسب املوقـع                 
  الريفي/احلضري

مكـان  اجلنس، و عدد من ال سكن هلم، ونوع       /السكان حسب األنواع الكربى ألماكن اإلقامة     
  الريفي/ احلضرياإلقامة

 يف أمــاكن اإلقامــة اجلماعيــة حــسب نــوع مكــان اإلقامــة اجلماعيــة، ونــوع  هــمالــسكان الــذين
  الريفي/احلضرياإلقامة مكان اجلنس، و

  الريفي/وحدات اإلسكان املأهولة حسب نوع وحدة اإلسكان واملوقع احلضري
  الريفي/دة اإلسكان واملوقع احلضرياألسر املعيشية يف وحدات اإلسكان حسب نوع وح

  الريفي/سكان وحدات اإلسكان حسب نوع وحدة اإلسكان واملوقع احلضري
ســــكان وحــــدات اإلســــكان حــــسب نــــوع وحــــدة اإلســــكان، وعــــدد الغــــرف، واملوقــــع   

  الريفي/احلضري
وحــــدات اإلســــكان املأهولــــة حــــسب نــــوع وحــــدة اإلســــكان، وعــــدد الغــــرف، واملوقــــع 

  الريفي/احلضري
امليــاه، واملوقــع ب  اإلمــدادإلســكان املأهولــة حــسب نــوع وحــدة اإلســكان، وشــبكة  وحــدات ا
  الريفي/احلضري

وحــدات اإلســكان املأهولــة حــسب نــوع وحــدة اإلســكان، واملــصدر الرئيــسي مليــاه الــشرب،  
  الريفي/واملوقع احلضري

ــدة ا    ــوع وحـ ــسب نـ ــة حـ ــكان املأهولـ ــدات اإلسـ ــع   إلوحـ ــاض، واملوقـ ــوع املرحـ ــكان، ونـ سـ
  يفيالر/احلضري

وحدات اإلسـكان املأهولـة حـسب نـوع وحـدة اإلسـكان، ونـوع مرفـق االسـتحمام، واملوقـع              
  الريفي/احلضري

ــكان، و      ــدة اإلسـ ــوع وحـ ــسب نـ ــة حـ ــكان املأهولـ ــدات اإلسـ ــد املوحـ ــع  تواجـ ــبخ، واملوقـ طـ
  الريفي/احلضري
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 الرئيـسي للوقـود املـستخدم       النـوع وحدات اإلسكان املأهولة حسب نـوع وحـدة اإلسـكان، و          
  الريفي/ واملوقع احلضريللطبخ،

ــع          ــاءة، واملوقـ ــوع اإلضـ ــكان، ونـ ــدة اإلسـ ــوع وحـ ــسب نـ ــة حـ ــكان املأهولـ ــدات اإلسـ وحـ
  الريفي/احلضري

ــدة اإل   ــة حـــسب نـــوع وحـ ــكان املأهولـ ــتخلص  وحـــدات اإلسـ ــكان، والنـــوع الرئيـــسي للـ سـ
  الريفي/النفايات الصلبة، واملوقع احلضري من

ــة حــسب نــوع وحــدة اإلســكان   ، ومــواد بنــاء اجلــدران اخلارجيــة،  وحــدات اإلســكان املأهول
  الريفي/واملوقع احلضري

األسر املعيشية يف وحدات اإلسكان حـسب نـوع وحـدة اإلسـكان، وشـكل احليـازة، واملوقـع                   
  الريفي/احلضري

 اإلسـكان حـسب نـوع وحـدة اإلسـكان، وحالـة التجهيـز بوسـائط             اتاألسر املعيشية يف وحد   
  الريفي/ة اإلنترنت، واملوقع احلضريالوصول إىل شبكسبل /تكنولوجيا االتصاالت

  الريفي/احلضرياإلقامة مكان السكان حسب العمر، ونوع اجلنس، و
  

  البيانات عن مدن خمتارة: املساكناستبيان تعداد     
  أماكن اإلقامة حسب األنواع الكربى للمدن املختارة
  يف املدن املختارةعدد من ال سكن هلم /األسر املعيشية حسب األنواع الكربى ألماكن اإلقامة

عدد من ال سكن هلـم، وحـسب نـوع اجلـنس     /السكان حسب األنواع الكربى ألماكن اإلقامة 
  يف املدن املختارة

ــوع أمــاكن     ــة حــسب ن ــة اجلماعي ــسكان يف أمــاكن اإلقام ــوع اجلــنس   ال ــة، ون اإلقامــة اجلماعي
  املدن املختارة يف

  ن املختارةوحدات اإلسكان املأهولة حسب نوع وحدة اإلسكان يف املد
  األسر املعيشية يف وحدات اإلسكان حسب نوع وحدة اإلسكان يف املدن املختارة

  سكان وحدات اإلسكان حسب نوع وحدة اإلسكان يف املدن املختارة
  عدد الغرف ونوع وحدة اإلسكان يف املدن املختارة سكان وحدات اإلسكان حسب

  د الغرف يف املدن املختارةان وعدوحدات اإلسكان املأهولة حسب نوع وحدة اإلسك
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  املياه يف املدن املختارةاإلمداد بوحدات اإلسكان املأهولة حسب نوع وحدة اإلسكان وشبكة 
ــة حــسب نــوع وحــدة اإلســكان    ــشرب   وحــدات اإلســكان املأهول ــاه ال  واملــصدر الرئيــسي ملي

  املدن املختارة يف
   يف املدن املختارةونوع املرحاضوحدات اإلسكان املأهولة حسب نوع وحدة اإلسكان 

  املختارة وحدات اإلسكان املأهولة حسب نوع وحدة اإلسكان ونوع مرفق االستحمام يف املدن
  طبخ يف املدن املختارةتواجد املوحدات اإلسكان املأهولة حسب نوع وحدة اإلسكان و

وحدات اإلسـكان املأهولـة حـسب نـوع وحـدة اإلسـكان والنـوع الرئيـسي للوقـود املـستخدم             
  خ يف املدن املختارةللطب

  وحدات اإلسكان املأهولة حسب نوع وحدة اإلسكان ونوع اإلضاءة يف املدن املختارة
ــدة ا    ــوع وحـ ــسب نـ ــة حـ ــكان املأهولـ ــدات اإلسـ ــتخلص   وحـ ــسي للـ ــوع الرئيـ ــكان والنـ إلسـ

  النفايات الصلبة يف املدن املختارة من
ة لبنـاء اجلـدران     مستخدوحدات اإلسكان املأهولة حسب نوع وحدة اإلسكان ونوع املواد املـ          

  اخلارجية يف املدن املختارة
  املختارة وحدات اإلسكان حسب نوع وحدة اإلسكان وشكل احليازة يف املدناألسر املعيشية يف 

 اإلسـكان حـسب نـوع وحـدة اإلسـكان وحالـة التجهيـز بوسـائط                 اتاألسر املعيـشية يف وحـد     
  يف املدن املختارةالوصول إىل شبكة اإلنترنت سبل /تكنولوجيا االتصاالت

  السكان حسب العمر ونوع اجلنس يف املدن املختارة
  


