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  اللجنة اإلحصائية
    الدورة اخلامسة واألربعون  
  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤

  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٤البند 
        اإلحصاءات الدميغرافية: بنود للعلم

  اإلحصاءات الدميغرافية    
  

  امتقرير األمني الع    
    

  موجز  
ويتـضمن  . ٢٠١٣/٢٣٥أُعد هذا التقرير وفقاً ملقرر اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي             

معلومات مستكملة عن التقدم احملـرز يف تنفيـذ الربنـامج العـاملي لتعـدادات الـسكان واملـساكن          
 منـــذ صـــدور التقريـــر الـــسابق لألمـــني العـــام عـــن اإلحـــصاءات الدميغرافيـــة         ٢٠١٠لعـــام 

)E/CN.3/2013/15 .(                 ويوفر هذا التقريـر معلومـات عـن االجتمـاع األول لفريـق اخلـرباء املعـين
 اســتعداداً جلولـة التعــدادات  املبــادئ والتوصـيات املتعلقــة بتعـدادات الــسكان واملـساكن   بتنقـيح  

جات، واجلدول الـزمين لعمليـة التنقـيح،        ، وتشمل املعلوماُت املداوالت، واالستنتا    ٢٠٢٠لعام  
التنقيح الثالـث للمبـادئ والتوصـيات املتعلقـة         ويعلن التقرير أيضاً عن صدور      . والنواتج املتوقعة 

  .بإنشاء نظام لإلحصاءات احليوية
  .واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علماً هبذا التقرير  

  
  

 
  

  *  E/CN.3/2014/1. 
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  مقدمة  -أوالً   
، ويتـضمن  ٢٠١٣/٢٣٥اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي    أُعد هذا التقرير وفقاً ملقرر        - ١

حملـة عامـة عـن التطـورات املتعلقـة بالربنـامج العـاملي لتعـدادات الـسكان واملـساكن                    ) أ: (ما يلي 
املبـادئ  موجز للعمل اجلاري بشأن تنقيح      ) ب(؛ و   ٢٠١٣-٢٠١٠ خالل الفترة    ٢٠١٠لعام  

التنقـيح الثالـث   معلومات عن صدور ) ج(؛ و والتوصيات املتعلقة بتعدادات السكان واملساكن 
  .للمبادئ والتوصيات املتعلقة بإنشاء نظام لإلحصاءات احليوية

  
  ٢٠١٠الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام   -ثانياً   

  تنفيذ تعدادات السكان واملساكن على الصعيد الوطين    
ادات الــسكان واملــساكن لعــام وافقــت اللجنــة اإلحــصائية علــى الربنــامج العــاملي لتعــد   - ٢

 يف دورهتا السادسة والثالثني، واعتمده اجمللس االقتصادي واالجتماعي مبوجـب قـراره             ٢٠١٠
ــصادر       . ٢٠٠٥/١٣ ــا أحــد امل ــساكن باعتباره ــسكان وامل ــدادات ال ــاملي بتع ــامُج الع ــر الربن ويق

ــرارات       ــة واختــاذ ق ــة فعال ــسية للبيانــات الالزمــة مــن أجــل وضــع خطــط إمنائي . موضــوعيةالرئي
ري كـل دولـة    علـى وجـه اخلـصوص، إىل كفالـة أن جتـ      ،٢٠١٠ويهدف الربنامج العـاملي لعـام       

 ٢٠٠٥عضو تعداداً للسكان واملساكن مرة واحدة على األقـل خـالل الفتـرة املمتـدة مـن عـام               
  .، وبنشر النتائج على نطاق واسع٢٠١٤إىل عام 

ــعبة اإلحـــصاءات التابعـــة إلدارة ا   - ٣ ــة لـــشؤووقـــد رصـــدت شـ ن االقتـــصادية واالجتماعيـ
األمانة العامة تنفيـذ البلـدان واملنـاطق لتعـدادات الـسكان واملـساكن يف خمتلـف مراحـل جولـة                      يف

ــدادات ــشامل   . التع ــر ال ــواردة يف التقري ــة اإلحــصائية  واســتكماالً للمعلومــات ال ــدم إىل اللجن  املق
، ووفقاً للمعلومات املتاحة يف هناية شهر تـشرين         )E/CN.3/2013/15(دورهتا الرابعة واألربعني     يف

 مــن البلــدان أو املنــاطق يف العــامل قــد أجــرت تعــداداً  ٢٠٥، ُيــشار إىل أن ٢٠١٣نــوفمرب /الثــاين
  بلداً أو منطقة إجـراء تعـداد حبلـول هنايـة اجلولـة، ومثـة       ٢٢للسكان واملساكن حىت اآلن، ويعتزم      

 وهــــذا يعــــين أن مــــا يزيــــد  . بلــــدان أو منــــاطق ال تعتــــزم إجــــراء تعــــداد يف هــــذه اجلولــــة ٨
وحبلـول هنايـة جولـة    . املائة من سكان العامل قد مت تعدادهم حىت اآلن يف هذه اجلولة       يف ٩١ على

ــة إىل     ــدل التغطيــ ــع معــ ــع أن يرتفــ ــن املتوقــ ــدادات، مــ ــة٩٧التعــ ــالع  .  يف املائــ ــن االطِّــ وميكــ
 :ملتعلقة بتـواريخ عمليـات التعـداد يف البلـدان واملنـاطق عـن طريـق الـرابط التـايل                   املعلومات ا  على

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/censusclockmore.htm.  
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 استعداداً  املبادئ والتوصيات املتعلقة بتعدادات السكان واملساكن     تنقيح    -ثالثاً   
  ٢٠٢٠ام جلولة التعدادات لع

، رحبـت اللجنـة     ٢٠٢٠استعداداً للربنامج العاملي لتعـدادات الـسكان واملـساكن لعـام              - ٤
ــاقتراح الــشروع يف وقــت مبكــر بأعمــال التنقــيح       ــة واألربعــني، ب اإلحــصائية، يف دورهتــا الثالث

ــث  ــساكن    الثالـ ــسكان واملـ ــدادات الـ ــة بتعـ ــيات املتعلقـ ــادئ والتوصـ ــر  (للمبـ ، E/2012/24انظـ
وتنبـع الـدعوة إىل وضـع مبـادئ توجيهيـة دوليـة للبلـدان مـن أجـل                   ). األول، الفرع باء   الفصل

تـوفري املبـادئ    ) أ: (ختطيط وإجراء تعدادات السكان واملساكن بكفاءة من احلاجـة إىل مـا يلـي             
 عـــن إنتـــاج تعـــدادات الـــسكان التوجيهيـــة املنهجيـــة والتنفيذيـــة للـــسلطات الوطنيـــة املـــسؤولة

كفالة قابلية مقارنة إحصاءات الـسكان واملـساكن علـى الـصعيدين الـدويل              ) ب(واملساكن؛ و   
ويف السياق نفسه جلولة التعدادات املقبلة، تعتزم شعبة اإلحصاءات تقـدمي مـشروع             . واإلقليمي

 لتعـدادات الـسكان     نص قرارٍ يصدر عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن الربنامج العاملي         
  .٢٠١٥ للجنة اإلحصائية، يف عام ، أثناء الدورة السادسة واألربعني٢٠٢٠واملساكن لعام 

املبـادئ  ويف هذا السياق، نظَّمت شعبة اإلحصاءات اجتماع فريق اخلرباء املعين بتنقـيح               - ٥
ة ذي ُعقـــد يف نيويـــورك يف الفتـــر  ، الـــوالتوصـــيات املتعلقـــة بتعـــدادات الـــسكان واملـــساكن    

االجتمـاع   وكان اهلدف من  . ٢٠١٣نوفمرب  /ثاين تشرين ال  ١أكتوبر إىل   /تشرين األول  ٢٩ من
البدء بعملية تنقيح هذا املعيار اإلحـصائي الـدويل اسـتعداداً جلولـة تعـدادات الـسكان واملـساكن                   

 مــشاركاً ميثلــون بلــداناً ناميــة  ٥٠وحــضر اجتمــاَع فريــق اخلــرباء مــا يزيــد علــى  . ٢٠٢٠لعــام 
  .)١( عن منظمات إقليمية ودوليةاً متقدمة النمو من مجيع مناطق العامل، فضالًوبلدان

. والتقرير النهائي الجتماع فريق اخلرباء متاح على املوقع الشبكي لـشعبة اإلحـصاءات       - ٦
  .رة عن االجتماعوترُِد أدناه تفاصيل بعض االستنتاجات والتوصيات الصاد

__________ 
ــة املتحــدة، وإندونيــسيا،   كــان مــن بــني املــشاركني خــرباء مــن    )١(    االحتــاد الروســي، وأملانيــا، واإلمــارات العربي

وأوغندا، وإيطاليا، والربازيل، وبريو، وتركيا، وجامايكا، وجنوب أفريقيـا، وسـورينام، والـسويد، والـصني،               
 وطاجيكــستان، وُعمــان، وغانــا، والفلــبني، وكنــدا، وماليزيــا، ومــصر، واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى  
ــة          ــصرف التنمي ــسطني، وم ــة فل ــة، ودول ــات املتحــدة األمريكي ــد، والوالي ــا، واهلن ــشمالية، وناميبي ــدا ال وأيرلن
األفريقي، واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، ومنظمـة                     

يا، والفريق التـوجيهي املعـين بتعـدادات        العمل الدولية، وأمانة مجاعة احمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية ألفريق        
السكان واملساكن التابع للجنة االقتصادية ألوروبا، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، وصـندوق              
األمــم املتحــدة للــسكان، وشــعبة الــسكان التابعــة إلدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، وفريــق واشــنطن 

 .وتولَّت شعبة اإلحصاءات مهام األمانة. املعين بإحصاءات اإلعاقة
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واملناقــشات الــيت جــرت يف االجتمــاع النجــاح  أكــدت العــروض الــيت جــرى تقــدميها    - ٧
 ٢٠٠٥، املمتـدة مـن عـام        ٢٠١٠الكبري الذي حقَّقته جولة تعدادات السكان واملـساكن لعـام           

 هي أكثـر اجلـوالت جناحـاً مـن حيـث عـدد       ٢٠١٠ويبدو مثالً أن جولة عام   . ٢٠١٤إىل عام   
 األمـم املتحـدة لتعـداد الـسكان     البلدان اليت أجرت تعداداً واحداً على األقل، منذ البـدء بـربامج        

 ٢٠١٠إىل ذلـك، أظهـر تعـداد عـام          وباإلضـافة   . واملساكن يف مطلع مخـسينات القـرن املاضـي        
التكنولوجيــا احملــسَّنة قــد اســُتخدمت علــى حنــو مل يــسبق لــه مثيــل يف مجيــع جوانــب عمليــة    أن

ــام األول إىل هــدف حتــسني ك     ــك يف املق ــزى ذل ــداد، وُيع ــد  التع ــات التع ــاءة عملي ــادة ف اد، وزي
االستجابة الشاملة، وتعزيز نوعية البيانات وتوافرهـا يف الوقـت املناسـب، وتلبيـة الطلـب                حجم

وبـــادرت البلـــدان أيـــضاً . خلاصـــةالعـــام املتعلـــق بأســـاليب احليـــاة اجلديـــدة وشـــواغل احليـــاة ا 
ــع اإلحــصاءات اال     إىل ــدة لتجمي ــاليب املعتم ــار يف األس ــشامل  االبتك ــصادية ال ــة واالقت ة جتماعي

مــستوى املنــاطق الــصغرية، مــع مــا قــد يــنجم عــن ذلــك مــن نتــائج حمتملــة علــى تعريــف     علــى
. دان بــــشأن عمليــــات التعــــدادوأُفيــــد أيــــضاً عــــن تعــــاون قــــائم فيمــــا بــــني البلــــ . التعــــداد

ــدان مل    أن غــري ــها كــون بعــض البل ــزال مــستمرة، ومن  ُيجــر حــىت اآلن تعــداداً  التحــديات ال ت
وتــشمل التحــديات القائمــة األخــرى    .  تأجيــل العمليــة  بــداعي٢٠١٠إطــار جولــة عــام    يف

ــة،       ــة القــدرات التقني التكــاليف النامجــة عــن عمليــات التعــداد، وتــسييس التعــداد، وعــدم كفاي
  . كاٍفوالشواغل املتعلقة بنوعية البيانات، ونشر نتائج التعدادات واالستفادة منها بقدر غري

 بتأجيــل إجــراء تعــداداهتا يكمــن  دةواعتــرف املــشاركون بــأن ســبب قيــام بلــدان عديــ    - ٨
الزيادة املستمرة لتكلفة عمليـات التعـداد، فـضالً عـن القيـود املاليـة، يف حـني عملـت بلـدان                       يف

وبناًء على ذلك، أكـد املـشاركون       . أخرى على تكييف املنهجيات البديلة مع التعداد التقليدي       
 هـذه العمليـة تكتـسي قـدراً كـبرياً           أنه ينبغي إجراء حتليلٍ لتكاليف وفوائد التعـدادات، رغـم أنَّ          

ــا      ــى القيــ ــدان علــ ــشجيع البلــ ــي تــ ــه ينبغــ ــد، ورأوا أنــ ــن التعقيــ ــذلكمــ ــضاً  . م بــ ــر أيــ وذُكــ
  .االستفادة من بيانات التعدادات على النطاق املتوقع هلا، مما حيدُّ من فوائدها جترِ مل أنه
، ان واملـــساكنبتعـــدادات الـــسكاملبـــادئ والتوصـــيات املتعلقـــة وفيمـــا يتعلـــق بتنقـــيح   - ٩
  :فيما يلي بعض النتائج البارزة للمناقشة اليت أُجريت يف اجتماع فريق اخلرباء يرُِد

ــو      )أ(   ــشمل م ــتعني التوســع يف الديباجــة لكــي ت ــصة   ي ــدروس املستخل ــاً لل جزاً بليغ
ــن ــام    م ــدادات لع ــة التع ــام األول با ٢٠١٠جول ــة يف املق ــسية،   ، املتعلق ــات الرئي إلجنــازات والعقب
  ؛فضي إىل األساس املنطقي الذي يقوم عليه تكييف املعايري الدولية إلجراء التعداداتيحنو  على
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ينبغي تبديل اجلزء الثالث، املتعلق بعمليات التعداد وإدارهتا، مع اجلـزء الثـاين،               )ب(  
املتعلق مبواضيع التعداد، حيث أن ذلك سيوفر قدراً أكرب من السالسة واالتساق بـني التعريـف                

  عداد وميزاته األساسية، وتنفيذه؛الوارد للت
وفيما يتعلـق مبنـهجيات التعـداد، مـن الـضروري أن حتـدَّد مبزيـد مـن التفـصيل               )ج(  

وعلــى وجــه اخلــصوص، ُيتوقــع إجــراء   . مــواطُن القــوة وأوجــه القــصور يف املنــهجيات احلاليــة  
   يف التعداد القائم على السجالت؛مناقشة موسَّعة بشأن األسلوب اجلديد الناشئ، املتمثل

من املتوقع للتغيريات اليت جيري إدخاهلا على التعريـف الـوارد للتعـداد وميزاتـه                 )د(  
  األساسية أن تعكس بشكل أفضل امليزاِت الرئيسية لتعدادات السكان واملساكن؛

نظراً إىل استخدام التكنولوجيات املتقدمة على نطـاق واسـع يف مجيـع مراحـل        )هـ(  
عملية التعـداد، اقتـرح املـشاركون أن ُتـدَمج يف فـصل واحـد مجيـع املـسائل املتعلقـة باسـتخدام                       
ــا يف تعــدادات الــسكان واملــساكن، علــى أن يــشمل ذلــك مجيــع مراحــل التعــداد،      التكنولوجي

  عوضاً عن تناول هذه التكنولوجيات يف إطار كل فصل من الفصول احملددة؛
نات واالستفادة منـها مهـا احللقـة األضـعف يف عمليـة             وعلى خلفية أنَّ نشر البيا      )و(  

التعــداد، أشــار املــشاركون إىل أن تقنيــات وأســاليب نــشر البيانــات قــد تغــريت بــشكل ملحــوظ  
ــام    ــداد ع ــرة تع ــيت شــهدهتا     ٢٠١٠خــالل فت ــام األول إىل التحــسينات ال ــك يف املق ــزى ذل ، وُيع

ملي البيانـات مـن خـالل تـوفري منتجـات           التكنولوجيا، مما يتيح للبلدان االستجابة لطلبـات مـستع        
ويف هــذا الــسياق، طلــب املــشاركون تعزيــز املبــادئ  . التعــداد عــرب وســائط اإلعــالم اإللكترونيــة 

ــها يف    ــتفادة منـ ــة بنـــشر البيانـــات واالسـ ــة املتعلقـ ــياتالتوجيهيـ ــادئ والتوصـ  حبيـــث تـــشمل املبـ
دات والوثـائق ذات الـصلة،      املمارسات املتعارف عليها، مبا يف ذلك حفظ وصـون بيانـات التعـدا            

طق الـصغرية وباألعـداد الـصغرية       وإتاحة احلـصول علـى البيانـات اجلزئيـة والبيانـات املتعلقـة باملنـا              
غري أن املشاركني أعربوا عن شواغلهم إزاء احلفاظ على سريَّة البيانات، واقترحـوا             . السكان من

داد واالسـتفادة منـها، شـرٌح مفـصل     أن يرد يف اجلزء املـنقح، املتعلـق بنـشر بيانـات عمليـات التعـ         
  ؛ألساليب التحكم يف الكشف عن البيانات صوناً لسريتها، ومن أجل محاية احلياة اخلاصة

واستفاد االجتماع من العرض الذي قدَّمتـه منظمـة العمـل الدوليـة بـشأن تنقـيح                   )ز(  
اء اإلحـصاءات العماليـة   يل خلـرب مفاهيم العمالة والقوة العاملة والنشاط، الـيت اعتمـدها املـؤمتر الـدو           

وجــرى التوصــل يف االجتمــاع إىل اســتنتاج مفــاده أن الفريــق   . ٢٠١٣أكتــوبر /تــشرين األول يف
العامل املعين مبواضيع تعداد السكان واملساكن ينبغي أن يعتمد على املدخالت املقدَّمة من منظمـة              

  ؛املبادئ والتوصياتيح العمل الدولية لتعديل التعاريف واملواضيع والتصنيفات يف سياق تنق
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ونتيجةً للمقترحات اهلامة املتعلقة بالتوسع يف املبادئ التوجيهيـة الدوليـة املنقحـة               )ح(  
املبــادئ إلجــراء التعــدادات، وإدخــال إضــافات عليهــا، أعــرب املــشاركون عــن قلقهــم إزاء طُــول  

  .دراج مجيع املقترحات، واقترحوا أن يتم إدخال التغيريات حبذر، ورأوا أنه ال يتعني إوالتوصيات
ــيح       - ١٠ ــري تنقـ ــى أن جيـ ــشاركون علـ ــق املـ ــسها، اتفـ ــة نفـ ــعيد العمليـ ــى صـ ــادئ وعلـ املبـ

من خالل تشكيل ثالثـة أفرقـة عاملـة ومخـسة       والتوصيات املتعلقة بتعدادات السكان واملساكن      
مبـادئ  للوستقوم األفرقة العاملة واألفرقة الفرعيـة باسـتعراض نـص التنقـيح الثـاين               . أفرقة فرعية 

، وإدخال التغـيريات واسـتكمال املعلومـات    )٢(لقة بتعدادات السكان واملساكنوالتوصيات املتع 
والتوصــيات الـصادرة عنــه، فــضالً  بنـاًء علــى مناقـشات اجتمــاع فريـق اخلــرباء، واالسـتنتاجات     

  .قة العاملة واألفرقة الفرعيةاملناقشات وتبادل اآلراء داخل كلٍّ من األفر عن
ملــشاركون، مــن خــالل العمــل ضــمن أفرقــة وأفرقــة فرعيــة، تقــسيماً مفــصالً   ووضــع ا  - ١١

  :للعمل فيما بينهم واتفقوا على اجلدول الزمين التايل
ــنص      )أ(   ــشروع األول ل ــضاء امل ــدِّم األع ــة    يق ــادئ والتوصــيات املنقحــة املتعلق املب

  ؛٢٠١٤يناير /اين كانون الث٣١إىل رؤساء األفرقة العاملة حبلول بتعدادات السكان واملساكن 
ــة ا      )ب(   ــن األفرق ــق م ــيس كــل فري ــوم رئ ــص موحــد     يق ــشروع ن ــدمي م ــة بتق لعامل

  ؛٢٠١٤فرباير / شباط٢٨شعبة اإلحصاءات حبلول  إىل
ــع      )ج(   ــصاءات بوضـ ــعبة اإلحـ ــوم شـ ــول     تقـ ــشاريع حبلـ ــع املـ ــد جلميـ ــص موحـ نـ

  ؛٢٠١٤مارس /آذار ٣١
 اخلــرباء حبلــول هنايــة  تقــوم شــعبة اإلحــصاءات بتنظــيم االجتمــاع الثــاين لفريــق    )د(  
، وتوضع خالله الصيغة النهائية للمشروع، على أساس أن يقـدَّم إىل اللجنـة     ٢٠١٤أبريل  /نيسان

  . العتماده رمسياً، إىل جانب التقرير النهائي لفريق اخلرباء٢٠١٥فرباير /اإلحصائية يف شباط
ــا يلــي    - ١٢ ــضاً إىل م ــادئ الثالــث ســيجري تقــدمي التنقــيح  ) أ: (وأشــار املــشاركون أي للمب

ــساكن    ــسكان واملــ ــدادات الــ ــة بتعــ ــيات املتعلقــ ــاده    إوالتوصــ ــصائية العتمــ ــة اإلحــ ىل اللجنــ
لقد ُنشرت جمموعة من اجلداول علـى املوقـع الـشبكي التـابع             ) ب(؛ و   ٢٠١٥فرباير  /شباط يف

ــرد يف النــسخة          ــيت ت ــية ال ــع اإلحــاالت املرجعيــة إىل املواضــيع األساس ــشعبة اإلحــصاءات، م ل
من املمكن إدراج إضافة على النسخة املطبوعة، تبعـاً لنتـائج املناقـشة اجلاريـة               ) ج(؛ و   املطبوعة

، الــيت قــد يكــون هلــا أثــر يف تعــدادات ٢٠١٥بــشأن خطــة األمــم املتحــدة للتنميــة ملــا بعــد عــام 
  .٢٠٢٠السكان واملساكن يف جولة عام 

__________ 
 .A.07.XVII.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٢(  
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كامـــل واملـــستمر وأُشـــري يف االجتمـــاع إىل أن شـــعبة اإلحـــصاءات ســـتقدم الـــدعم ال   - ١٣
  .فريق اخلرباء، سواء على صعيد تويل مهام األمانة أو تقدمي الدعم الفين إىل
  

  التنقيح الثالث للمبادئ والتوصيات املتعلقة بإنشاء نظام لإلحصاءات احليوية  - رابعا  
 املقــدم إىل اللجنــة اإلحــصائية إحلاقــاً بتقريــر األمــني العــام عــن اإلحــصاءات الدميغرافيــة  - ١٤
ــني، يف شــباط   يف ــة واألربع ــا الرابع ــر /دورهت  ، وضــعت شــعبة )E/CN.3/2013/15 (٢٠١٣فرباي

ــة لتنقــيح   املبــادئ والتوصــيات املتعلقــة بإنــشاء نظــام لإلحــصاءات   اإلحــصاءات الــصيغة النهائي
وأصـبح  . لتسجيل املدين واإلحصاءات احليوية   ، وهو املعيار اإلحصائي الدويل الرئيسي ل      احليوية

ــشاء نظـــ    ــة بإنـ ــيات املتعلقـ ــادئ والتوصـ ــيح الثالـــث للمبـ ــةالتنقـ ــاً ام لإلحـــصاءات احليويـ  متاحـ
وتعتزم شعبة اإلحصاءات عقـد سلـسلة مـن حلقـات           . )٣(ةة اإلنترنت باللغة اإلنكليزي   شبك على

  . يف الُنظم اإلحصائية الوطنيةالعمل اإلقليمية ودون اإلقليمية لتيسري تنفيذ هذه التوصيات
، املبادئ والتوصـيات املتعلقـة بإنـشاء نظـام لإلحـصاءات احليويـة      وباإلضافة إىل صدور     - ١٥

تتعهــــد شــــعبةُ اإلحــــصاءات مركــــز معــــارف للتــــسجيل املــــدين واإلحــــصاءات احليويــــة         
)http://unstats.un.org/unsd/vitalstatkb(        ومـات املتعلقـة     تيسرياً لتبـادل وتقاسـم املعـارف واملعل

ويعمل مركز املعارف علـى توثيـق     . بالتسجيل املدين واإلحصاءات احليوية على الصعيد الدويل      
ونشر املبادئ التوجيهية املنهجية، واملقاالت البحثية، واملمارسـات واألنـشطة القطريـة يف جمـال               

  .التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية
  

__________ 
: متــــــــاح علــــــــى الــــــــرابط التــــــــايل. E.13.XVII.10منــــــــشورات األمــــــــم املتحــــــــدة، رقــــــــم املبيــــــــع   )٣(  

http://unstats.un.org/unsD/demographic/standmeth/principles/default.htm.  
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	3 - وقد رصدت شعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة تنفيذ البلدان والمناطق لتعدادات السكان والمساكن في مختلف مراحل جولة التعدادات. واستكمالاً للمعلومات الواردة في التقرير الشامل المقدم إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الرابعة والأربعين (E/CN.3/2013/15)، ووفقاً للمعلومات المتاحة في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2013، يُشار إلى أن 205 من البلدان أو المناطق في العالم قد أجرت تعداداً للسكان والمساكن حتى الآن، ويعتزم 22 بلداً أو منطقة إجراء تعداد بحلول نهاية الجولة، وثمة 8 بلدان أو مناطق لا تعتزم إجراء تعداد في هذه الجولة. وهذا يعني أن ما يزيد على 91 في المائة من سكان العالم قد تم تعدادهم حتى الآن في هذه الجولة. وبحلول نهاية جولة التعدادات، من المتوقع أن يرتفع معدل التغطية إلى 97 في المائة. ويمكن الاطِّلاع على المعلومات المتعلقة بتواريخ عمليات التعداد في البلدان والمناطق عن طريق الرابط التالي: http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/censusclockmore.htm.
	ثالثاً - تنقيح المبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن استعداداً لجولة التعدادات لعام 2020
	4 - استعداداً للبرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2020، رحبت اللجنة الإحصائية، في دورتها الثالثة والأربعين، باقتراح الشروع في وقت مبكر بأعمال التنقيح الثالث للمبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن (انظر E/2012/24، الفصل الأول، الفرع باء). وتنبع الدعوة إلى وضع مبادئ توجيهية دولية للبلدان من أجل تخطيط وإجراء تعدادات السكان والمساكن بكفاءة من الحاجة إلى ما يلي: (أ) توفير المبادئ التوجيهية المنهجية والتنفيذية للسلطات الوطنية المسؤولة عن إنتاج تعدادات السكان والمساكن؛ و (ب) كفالة قابلية مقارنة إحصاءات السكان والمساكن على الصعيدين الدولي والإقليمي. وفي السياق نفسه لجولة التعدادات المقبلة، تعتزم شعبة الإحصاءات تقديم مشروع نص قرارٍ يصدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2020، أثناء الدورة السادسة والأربعين للجنة الإحصائية، في عام 2015.
	5 - وفي هذا السياق، نظَّمت شعبة الإحصاءات اجتماع فريق الخبراء المعني بتنقيح المبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن، الذي عُقد في نيويورك في الفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وكان الهدف من الاجتماع البدء بعملية تنقيح هذا المعيار الإحصائي الدولي استعداداً لجولة تعدادات السكان والمساكن لعام 2020. وحضر اجتماعَ فريق الخبراء ما يزيد على 50 مشاركاً يمثلون بلداناً نامية وبلداناً متقدمة النمو من جميع مناطق العالم، فضلاً عن منظمات إقليمية ودولية().
	6 - والتقرير النهائي لاجتماع فريق الخبراء متاح على الموقع الشبكي لشعبة الإحصاءات. وترِدُ أدناه تفاصيل بعض الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع.
	7 - أكدت العروض التي جرى تقديمها والمناقشات التي جرت في الاجتماع النجاح الكبير الذي حقَّقته جولة تعدادات السكان والمساكن لعام 2010، الممتدة من عام 2005 إلى عام 2014. ويبدو مثلاً أن جولة عام 2010 هي أكثر الجولات نجاحاً من حيث عدد البلدان التي أجرت تعداداً واحداً على الأقل، منذ البدء ببرامج الأمم المتحدة لتعداد السكان والمساكن في مطلع خمسينات القرن الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، أظهر تعداد عام 2010 أن التكنولوجيا المحسَّنة قد استُخدمت على نحو لم يسبق له مثيل في جميع جوانب عملية التعداد، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى هدف تحسين كفاءة عمليات التعداد، وزيادة حجم الاستجابة الشاملة، وتعزيز نوعية البيانات وتوافرها في الوقت المناسب، وتلبية الطلب العام المتعلق بأساليب الحياة الجديدة وشواغل الحياة الخاصة. وبادرت البلدان أيضاً إلى الابتكار في الأساليب المعتمدة لتجميع الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية الشاملة على مستوى المناطق الصغيرة، مع ما قد ينجم عن ذلك من نتائج محتملة على تعريف التعداد. وأُفيد أيضاً عن تعاون قائم فيما بين البلدان بشأن عمليات التعداد. غير أن التحديات لا تزال مستمرة، ومنها كون بعض البلدان لم يُجر حتى الآن تعداداً في إطار جولة عام 2010 بداعي تأجيل العملية. وتشمل التحديات القائمة الأخرى التكاليف الناجمة عن عمليات التعداد، وتسييس التعداد، وعدم كفاية القدرات التقنية، والشواغل المتعلقة بنوعية البيانات، ونشر نتائج التعدادات والاستفادة منها بقدر غير كافٍ.
	8 - واعترف المشاركون بأن سبب قيام بلدان عديدة بتأجيل إجراء تعداداتها يكمن في الزيادة المستمرة لتكلفة عمليات التعداد، فضلاً عن القيود المالية، في حين عملت بلدان أخرى على تكييف المنهجيات البديلة مع التعداد التقليدي. وبناءً على ذلك، أكد المشاركون أنه ينبغي إجراء تحليلٍ لتكاليف وفوائد التعدادات، رغم أنَّ هذه العملية تكتسي قدراً كبيراً من التعقيد، ورأوا أنه ينبغي تشجيع البلدان على القيام بذلك. وذُكر أيضاً أنه لم تجرِ الاستفادة من بيانات التعدادات على النطاق المتوقع لها، مما يحدُّ من فوائدها.
	9 - وفيما يتعلق بتنقيح المبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن، يرِدُ فيما يلي بعض النتائج البارزة للمناقشة التي أُجريت في اجتماع فريق الخبراء:
	(أ) يتعين التوسع في الديباجة لكي تشمل موجزاً بليغاً للدروس المستخلصة من جولة التعدادات لعام 2010، المتعلقة في المقام الأول بالإنجازات والعقبات الرئيسية، على نحو يفضي إلى الأساس المنطقي الذي يقوم عليه تكييف المعايير الدولية لإجراء التعدادات؛
	(ب) ينبغي تبديل الجزء الثالث، المتعلق بعمليات التعداد وإدارتها، مع الجزء الثاني، المتعلق بمواضيع التعداد، حيث أن ذلك سيوفر قدراً أكبر من السلاسة والاتساق بين التعريف الوارد للتعداد وميزاته الأساسية، وتنفيذه؛
	(ج) وفيما يتعلق بمنهجيات التعداد، من الضروري أن تحدَّد بمزيد من التفصيل مواطنُ القوة وأوجه القصور في المنهجيات الحالية. وعلى وجه الخصوص، يُتوقع إجراء مناقشة موسَّعة بشأن الأسلوب الجديد الناشئ، المتمثل في التعداد القائم على السجلات؛
	(د) من المتوقع للتغييرات التي يجري إدخالها على التعريف الوارد للتعداد وميزاته الأساسية أن تعكس بشكل أفضل الميزاتِ الرئيسية لتعدادات السكان والمساكن؛
	(هـ) نظراً إلى استخدام التكنولوجيات المتقدمة على نطاق واسع في جميع مراحل عملية التعداد، اقترح المشاركون أن تُدمَج في فصل واحد جميع المسائل المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في تعدادات السكان والمساكن، على أن يشمل ذلك جميع مراحل التعداد، عوضاً عن تناول هذه التكنولوجيات في إطار كل فصل من الفصول المحددة؛
	(و) وعلى خلفية أنَّ نشر البيانات والاستفادة منها هما الحلقة الأضعف في عملية التعداد، أشار المشاركون إلى أن تقنيات وأساليب نشر البيانات قد تغيرت بشكل ملحوظ خلال فترة تعداد عام 2010، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى التحسينات التي شهدتها التكنولوجيا، مما يتيح للبلدان الاستجابة لطلبات مستعملي البيانات من خلال توفير منتجات التعداد عبر وسائط الإعلام الإلكترونية. وفي هذا السياق، طلب المشاركون تعزيز المبادئ التوجيهية المتعلقة بنشر البيانات والاستفادة منها في المبادئ والتوصيات بحيث تشمل الممارسات المتعارف عليها، بما في ذلك حفظ وصون بيانات التعدادات والوثائق ذات الصلة، وإتاحة الحصول على البيانات الجزئية والبيانات المتعلقة بالمناطق الصغيرة وبالأعداد الصغيرة من السكان. غير أن المشاركين أعربوا عن شواغلهم إزاء الحفاظ على سريَّة البيانات، واقترحوا أن يرد في الجزء المنقح، المتعلق بنشر بيانات عمليات التعداد والاستفادة منها، شرحٌ مفصل لأساليب التحكم في الكشف عن البيانات صوناً لسريتها، ومن أجل حماية الحياة الخاصة؛
	(ز) واستفاد الاجتماع من العرض الذي قدَّمته منظمة العمل الدولية بشأن تنقيح مفاهيم العمالة والقوة العاملة والنشاط، التي اعتمدها المؤتمر الدولي لخبراء الإحصاءات العمالية في تشرين الأول/أكتوبر 2013. وجرى التوصل في الاجتماع إلى استنتاج مفاده أن الفريق العامل المعني بمواضيع تعداد السكان والمساكن ينبغي أن يعتمد على المدخلات المقدَّمة من منظمة العمل الدولية لتعديل التعاريف والمواضيع والتصنيفات في سياق تنقيح المبادئ والتوصيات؛
	(ح) ونتيجةً للمقترحات الهامة المتعلقة بالتوسع في المبادئ التوجيهية الدولية المنقحة لإجراء التعدادات، وإدخال إضافات عليها، أعرب المشاركون عن قلقهم إزاء طُول المبادئ والتوصيات، واقترحوا أن يتم إدخال التغييرات بحذر، ورأوا أنه لا يتعين إدراج جميع المقترحات.
	10 - وعلى صعيد العملية نفسها، اتفق المشاركون على أن يجري تنقيح المبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن من خلال تشكيل ثلاثة أفرقة عاملة وخمسة أفرقة فرعية. وستقوم الأفرقة العاملة والأفرقة الفرعية باستعراض نص التنقيح الثاني للمبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن()، وإدخال التغييرات واستكمال المعلومات بناءً على مناقشات اجتماع فريق الخبراء، والاستنتاجات والتوصيات الصادرة عنه، فضلاً عن المناقشات وتبادل الآراء داخل كلٍّ من الأفرقة العاملة والأفرقة الفرعية.
	11 - ووضع المشاركون، من خلال العمل ضمن أفرقة وأفرقة فرعية، تقسيماً مفصلاً للعمل فيما بينهم واتفقوا على الجدول الزمني التالي:
	(أ) يقدِّم الأعضاء المشروع الأول لنص المبادئ والتوصيات المنقحة المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن إلى رؤساء الأفرقة العاملة بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2014؛
	(ب) يقوم رئيس كل فريق من الأفرقة العاملة بتقديم مشروع نص موحد إلى شعبة الإحصاءات بحلول 28 شباط/فبراير 2014؛
	(ج) تقوم شعبة الإحصاءات بوضع نص موحد لجميع المشاريع بحلول 31 آذار/مارس 2014؛
	(د) تقوم شعبة الإحصاءات بتنظيم الاجتماع الثاني لفريق الخبراء بحلول نهاية نيسان/أبريل 2014، وتوضع خلاله الصيغة النهائية للمشروع، على أساس أن يقدَّم إلى اللجنة الإحصائية في شباط/فبراير 2015 لاعتماده رسمياً، إلى جانب التقرير النهائي لفريق الخبراء.
	12 - وأشار المشاركون أيضاً إلى ما يلي: (أ) سيجري تقديم التنقيح الثالث للمبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن إلى اللجنة الإحصائية لاعتماده في شباط/فبراير 2015؛ و (ب) لقد نُشرت مجموعة من الجداول على الموقع الشبكي التابع لشعبة الإحصاءات، مع الإحالات المرجعية إلى المواضيع الأساسية التي ترد في النسخة المطبوعة؛ و (ج) من الممكن إدراج إضافة على النسخة المطبوعة، تبعاً لنتائج المناقشة الجارية بشأن خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، التي قد يكون لها أثر في تعدادات السكان والمساكن في جولة عام 2020.
	13 - وأُشير في الاجتماع إلى أن شعبة الإحصاءات ستقدم الدعم الكامل والمستمر إلى فريق الخبراء، سواء على صعيد تولي مهام الأمانة أو تقديم الدعم الفني.
	رابعا - التنقيح الثالث للمبادئ والتوصيات المتعلقة بإنشاء نظام للإحصاءات الحيوية
	14 - إلحاقاً بتقرير الأمين العام عن الإحصاءات الديمغرافية المقدم إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الرابعة والأربعين، في شباط/فبراير 2013 (E/CN.3/2013/15)، وضعت شعبة الإحصاءات الصيغة النهائية لتنقيح المبادئ والتوصيات المتعلقة بإنشاء نظام للإحصاءات الحيوية، وهو المعيار الإحصائي الدولي الرئيسي للتسجيل المدني والإحصاءات الحيوية. وأصبح التنقيح الثالث للمبادئ والتوصيات المتعلقة بإنشاء نظام للإحصاءات الحيوية متاحاً على شبكة الإنترنت باللغة الإنكليزية(). وتعتزم شعبة الإحصاءات عقد سلسلة من حلقات العمل الإقليمية ودون الإقليمية لتيسير تنفيذ هذه التوصيات في النُظم الإحصائية الوطنية.
	15 - وبالإضافة إلى صدور المبادئ والتوصيات المتعلقة بإنشاء نظام للإحصاءات الحيوية، تتعهد شعبةُ الإحصاءات مركز معارف للتسجيل المدني والإحصاءات الحيوية (http://unstats.un.org/unsd/vitalstatkb) تيسيراً لتبادل وتقاسم المعارف والمعلومات المتعلقة بالتسجيل المدني والإحصاءات الحيوية على الصعيد الدولي. ويعمل مركز المعارف على توثيق ونشر المبادئ التوجيهية المنهجية، والمقالات البحثية، والممارسات والأنشطة القطرية في مجال التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية.

