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 اإلحصائية اللجنة
 الدورة السادسة واألربعون

   2015 آذار/مارس 3-6

 ت*املؤق األعمال جدول من )ب( 3 البند
   بنود للمناقشة واختاذ القرار: تعدادات السكان واملساكن

   2020 و 2010 لعامي واملساكن السكان ادلتعد العامليان الربناجمان  
 العام األمني تقرير  

 
 موجز 

 ويقـدم  .2014/219 واالجتمـاعي  االقتصـادي  اجمللـس  مبقرر عمال التقرير هذا ُيقدم 
 ،2010 لعـام  واملسـاكن  السـكان  لتعـداد  العـاملي  الربنـام   تنفيـذ  عـن  موجزة عامة حملة التقرير

 الـ   والنجاحـات  ،2010 لعـام  التعـداد  جولـة  يف بلـدان ال مشـاركة  عـن  معلومات ذلك يف مبا
 اإلحصـائية  الشـعبة  هبـا  اضـةلعت  الـ   لألنشـةة  ومـوجزا   واجهتـها،  الـ   والتحـديات  أحرزهتا
 لتعــدادات العــاملي الربنــام  دعــم إطــار يف واالجتماعيــة االقتصــادية الشــؤون إلدارة التابعــة
 العــاملي للربنــام  التحضــةية األنشــةة اأيضــ التقريــر ويــبني .2010 لعــام واملســاكن الســكان
 يف رأيهـــا إبـــدا  إىل مـــدعوة اإلحصـــائية واللجنـــة .2020 لعـــام واملســـاكن الســـكان لتعـــداد

 مشـرو   علـ   املوافقـة  إىل اخلصـو،،  وجـ   علـ   مدعوة، وهي التقرير. يف الواردة املعلومات
 وتوصياا   مبادئ مشرو  روإقرا استعراض وإىل ،2020 لعام العاملي بالربنام  املتعلق القرار

 يتعلــق فيمــا التوجيــ  وتقــدم ،3 التنقييا  ،2020 عييا  جوليي  واملسييا:   السيينا  لتعييدادا 
 .2020 لعام العاملي الربنام  ألغراض الشعبة هبا تضةلع أن املقترح باألنشةة
  اللجنة. تناقشها كي نقاطا التقرير هذا من 31 الفقرة وتتضمن 
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   مقدمة - أوال 
ــائية، اللجنـــة تطلبـــ - 1 ــا يف اإلحصـ ــة دورهتـ ــني، الثالثـ ــودة واألربعـ ــرة يف املعقـ ــن الفتـ  مـ
ــباف/فرباير 28 ــا يف ،2012 ش ــر  األول، الفصــ  ،E/2012/24) 43/101 مقرره  بــا (، الف
ــن ــعبة م ــة اإلحصــائية الش ــةواالجتماع االقتصــادية الشــؤون إلدارة التابع ــوم أن ي ــا تق ــي: مب  يل
 لتعــداد العــاملي الربنــام  تنفيــذ عــن 2010 عــام تعــداد جولــة بنهايــة شــام  تقريــر إعــداد )أ(

 الســكان لتعــداد العــاملي الربنــام  لوضــع زمــي وجــدول ،2010 لعــام واملســاكن الســكان
 جولي   واملسيا:    السينا   لتعيدادا   وتوصياا   مبيادئ  ذلـك  يف مبـا  ،2020 لعـام  واملساكن

ــرار، مشــرو  إعــداد )ب( و ؛3 التنقييا  ،2020 عييا  ــول ق ــام حبل ــام  عــن ،2015 ع  الربن
 مـن  وإقـرار   اللجنـة  قب  من علي  للموافقة  متهيدا  2020 لعام واملساكن السكان لتعداد العاملي
 عـن  مـوجزة  حملة التقرير هذا يقدم الةلب، هلذا واستجابة  واالجتماعي. االقتصادي اجمللس قب 

 ،2010 لعـــام واملســـاكن الســـكان لتعـــداد العـــاملي للربنـــام  الوطنيـــة لتعـــدادا هيئـــات تنفيـــذ
 الـ   األنشـةة  وعـن  واجهتـها،  الـ   والتحـديات  حققتـها  الـ   باإلجنـازات  يتعلق ما ذلك يف مبا

 الربنـام   لبـد   التحضـة  عـن  معلومـات  أيضا التقرير ويقدم التعداد. جولة خالل الشعبة نفذهتا
 إىل 2015 عــام مــن الفتــرة يغةــي الــذي 2020 لعــام واملســاكن انالســك لتعــدادات العــاملي
 2010 لعــام التعــداد جلولــة القةــري التنفيــذ عـن  تفصــيال أكثــر معلومــات وتــرد .2024 عـام 
 الثانيـة  دورتيها يف اإلحصائية اللجنة تقريري يف اإلحصائية الشعبة أنشةة من بذلك يتص  وما

 .2013 و 2011 يف املعقودتني (،E/2012/24) واألربعني والثالثة (E/2011/24) واألربعني
  

ــة - ثانيا  ــة حملـ ــن عامـ ــذ عـ ــام  تنفيـ ــاملي الربنـ ــداد العـ ــكان لتعـ ــاكن السـ  واملسـ
   2010 لعام
ــة اســتهلت - 2 ــثالثني السادســة ادورهتــ يف اإلحصــائية، اللجن  آذار/مــارس يف املعقــودة وال

2005 (E/2005/24،)  اجمللــس كــان الــذي 2010 لعــام واملســاكن للســكان العــاملي الربنــام 
   .2005/13 قرار  يف تنفيذ  عل  وافق قد واالجتماعي االقتصادي

 
ــذ - ألف  ــام  تنفيــ ــامل الربنــ ــداد يالعــ ــكان لتعــ ــاكن الســ ــام واملســ ــ  2010 لعــ  علــ

 الوطي الصعيد
 املصـادر  أحـد  هـي  واملسـاكن  السـكان  تعـدادات  بأن 2010 لعام العاملي الربنام  يقر - 3

 موضـوعية.  بةريقـة  القـرارات  واختـاذ  الفعال اإلمنائي التخةيط يف املستخدمة للبيانات الرئيسية

http://undocs.org/ar/E/2012/24
http://undocs.org/ar/E/2011/24
http://undocs.org/ar/E/2012/24
http://undocs.org/ar/E/2005/24
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 واملسـاكن  للسـكان  تعـداد  إجـرا   علـ   عضـا  األ الـدول  اجمللـس  حث ،2005/13 القرار ويف
   للتخةيط. املعلومات مصادر من أساسيا مصدرا بوصفها النتائ  ونشر
ــة ويف - 4 ــة هناي ــداد جول ــدا  214 كــان ،2010 عــام تع ــة أو بل ــد منةق ــدادا  أجــروا ق  تع

 .العـا   سـكان  من املائة يف 93 حوايل يشم  ما وهو اجلولة، تلك إطار يف واملساكن للسكان
 حنـو  مشـول  عدم إىل أدى مما اجلولة، يف وآسيا، أفريقيا يف أساسا ومنةقة، بلدا 21 يشارك و 
 بلـدا  26 ُيجـر     بـذلك،  ومقارنـة  احلاليـة.  اجلولـة  خـالل  بالتعداد العا  سكان من املائة يف 7

ــة ــداد أي ومنةق ــة يف تع ــام جول ــ  2000 ع ــدت ال ــرة يف امت ــن الفت ــام م ــام إىل 1995 ع  ع
 حسـب  2010 لعـام  التعـدادات  جولـة  تنفيـذ  عن معلومات أدنا  1 اجلدول يف ويرد .2004
 بتـواري   يتعلـق  مـا  يف حمـددة  ببلـدان  وخاصـة  تفصـيلية  معلومات عل  االطال  وميكن املنةقة.
 واملسـاكن  السـكان  لتعـداد  العـاملي  للربنـام   الشـبكي  املوقـع  علـ   2010 عـام  جولة تعدادات

 (.http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/censusdates.htm) 2010 لعام
 

 1اجلدول 
ــدد ــدان/املناطق عـــ ــ  البلـــ ــرت الـــ ــدادا أجـــ ــالل تعـــ ــة خـــ ــداد جولـــ ــام تعـــ   2010 عـــ

 اجلغرافية املنةقة حسب (2005-2014)
 

 اجملموع أوقاانوساا أوروبا آساا أمرينا اجلنوبا  أمرينا الشمالا  أفريقاا عا  إجراء التعداد
        2005 1 – 1 6 1 3 14 

2006 6 4 2 4 3 8 27 

2007 5 1 1 2 – 2 11 

2008 7 – – 3 1 1 12 

2009 5 – – 4 3 3 15 

2010 5 14 3 12 5 4 43 

2011 4 12 2 6 33 3 60 

2012 5 2 5 2 1 1 16 

2013 5 1 – – 1 – 7 

2014 6 – – 2 1 – 9 

49 اجملمو    36  14  41  49  25  214  

 
 أكثـر  أجـرت  الـ   22 الــ  املنـاطق  أو البلـدان  مـن  لك  بالنسبة فقط األول التعداد االعتبار يف ُيؤخذ :الحظ م 

 2010 عـام  تعـداد  جولـة  خـالل  تعـداد  أي بلدا/منةقـة  22 جير و  اجلولة. خالل واحد تعداد من
(2005-2014.) 
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ــام وكــان - 5 ــة ذروة هــو 2011 ع ــدادات جول ــام التع ــدا/ 60 أجــرى إذ ،2010 لع  بل
 الـذي  األويل الـزمي  للجـدول  ووفقا .(1)العا  أحنا  خمتلف يف واملساكن للسكان تعدادا منةقة
 لعـدة  نظـرا   ولكن، .2010 عام يف الذروة تكون أن املتوقع من كان واملناطق، البلدان وضعت 
ــ  عوامــ ، ــة القيــود مث ــة والصــعوبات املالي ــ  التقني  عــدادللت التحضــةية األعمــال اعترضــت ال
 2010 عـام  مـن  بلدا/منةقـة  17 يف التعـدادات  أّجلـت  واالجتمـاعي،  السياسي األمن وانعدام

 علـ   البلـدان/املناطق  مـن  عـدد  قدرة عدم جانب إىل التأجيالت، هذ  وُتشة .2011 عام إىل
 تنفيـذ  اعترضـت  كـبةة  حتـديات  أن إىل ،2010 عـام  جولة يف واملساكن للسكان تعداد إجرا 

 اجلولـة  يف التحـديات  لتلـك  التصـدي  يلزم أن املرجح من أن  وإىل 2010 لعام امليالع الربنام 
   كذلك. املقبلة
 

   2010 عام جولة تعدادات تنفيذ يف والتحديات اإلجنازات - با  
 اإلجنازات  

 مـن  للحـد  البلـدان  تبـذهلا  الـ   للجهـود  نتيجـة  أنـ   الوطنيـة  اخلربات استعراضات ُتظهر - 6
 كــربى ابتكـارات  ُأدخلــت نتائجهـا،  نشــر توقيـت  وحســن تعـداداهتا  نوعيــة وحتسـني  التكـاليف 

 عـن  أساسـية  بصـفة  وذلـك  ،2010 عـام  جلولـة  واملساكن السكان تعدادات إجرا  كيفية عل 
 أن أيضـا  االستعراضـات  وتـبني  .(2)متقدمـة  وتكنولوجيـات  جديـدة  منـهجيات  اسـتخدام  طريق
 علــ  القائمــة البيانــات مصــادر حيــث مــن جديــدة منــهجيات اعتمــد البلــدان مــن كــبةا عــددا

ــة، الســجالت اســتخدام  مــن خمتلفــة وجمموعــات املتواصــلة، االستقصــائية والدراســات اإلداري
ــادر ــدار املصــ ــات إلصــ ــبق بيانــ ــول ســ ــا احلصــ ــن عليهــ ــق عــ ــد طريــ ــداي العــ ــ  امليــ  الكامــ
 مــن متنوعــة جمموعــة اســتخدام إىل بلــدان جانــب مــن ميــ  مثــة زال ومــا التقليــدي(. )التعــداد
 وختتلــف البيانــات. جلمــع واحــدة طريقــة علــ  االعتمــاد مــن بــدال ســكاهنا لتعــداد األســاليب
 العنايـة  مـن  املزيـد  وتسـتدعي  الكامـ   امليـداي  العـد  بدائ  استخدام جمال يف الوطنية املمارسات

   والدراسة. التوثيق يف

__________ 

جتدر اإلشارة إىل أن االحتاد األورويب حث العديد من دول  األعضا  والبلـدان املرشـحة لعضـويت  علـ  إجـرا        (1) 
 .2011تعدادات عل  الصعيد القةري يف عام 

ــام  العــاملي لتعــداد     (2)  ــة عــن الربن ــات املتحــدة األمريكي ــر الوالي  2010ام ت الســكان واملســاكن لعــ اانظــر تقري
(E/CN.3/2012/2 ؛ و)report on the results of survey on census methods used by countries in the 2010 

census round    :املتاح عل  العنـوان الشـبكي التـايل ،http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/ 

2010_PHC/docs/ReportOnSurv.eyFor2010Census.pdf 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/2
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 تعـداد  جولة ياقس يف (3)البلدان من كبة عدد اعتمدها ال  املمارسات بني من وكان - 7
 ذلــك يف مبــا البيانــات، مجــع يف األســاليب مــن مــزي  أو متعــددة طــرق اســتخدام 2010 عــام
 هـذ   بعـ   وجـرى  املةبوعـة.  واالستبيانات اإللكترونية واالستبيانات اهلاتفية املقابالت إجرا 

 بإرســال أو اإلنترنــت شــبكة بواســةة املثــال ســبي  علــ  الــذا ، التعــداد خــالل مــن األســاليب
 الشخصية. املقابالت خالل من اآلخر البع  جرى بينما الربيد، عرب االستبيانات

 كافـة  يف احلديثـة  للتكنولوجيـات  كـبةا   اسـتخداما   2010 عـام  تعـداد  جولة وشهدت - 8
 بيانـات  توقيـت  وحسـن  نوعية وحتسني العامة االستجابة زيادة إىل البلدان لتةلع نظرا  مراحلها
 الرقمـي  املسـاعد  )أجهزة احملمولة واألجهزة اإلنترنت استخدام ولوجياتالتكن ومشلت التعداد.

 امليدانيــة؛ لــادارة املتكاملــة والــنظم البيانــات؛ جلمــع اللوحيــة( احلواســيب وأجهــزة الشخصــي
 واهلواتـف  املسـح؛  وتكنولوجيـا  اخلـرائط؛  لرسـم  املسـتخدمة  املكانيـة  اجلغرافيـة  والتكنولوجيات

 حتقيـق  أجـ   مـن  التعداد بنتائ  يتعلق ما يف للبيانات الشبكي النشر يف زيادة وحدثت احملمولة.
 لعـرض  اجلغرافيـة  املعلومـات  نظـم  مـع  بـاالقتران  اإلنترنـت  باستخدام البيانات من استفادة أكرب

 وذكــرت باإلســكان. اخلاصــة التفاعليــة البيانــات قواعــد وألغــراض عليهــا واالطــال  البيانــات
 إجـرا   جوانب بني من جناحا  األكثر هو كان احلديثة ولوجياتالتكن تةبيق جانب أن (4)بلدان

 .(5)املائة يف 56 هي املستجيبة البلدان نسبة وكانت ،2010 عام جلولة بالنسبة التعدادات
 إجـرا   جوانـب  خمتلـف  يف البلـدان  بني كبةا تعاونا القةرية اخلربات استعراض وُيظهر - 9

 التعــداد ومنــهجيات االســتبيانات وتصــميم البيانــات بنشــر يتعلــق مــا يف ذلــك يف مبــا التعــداد،
 مـن  البلـدان  ميكـن  اجلنـوب،  بلـدان  بـني  فيمـا  التعـاون  علـ   أساسا  املبي التعاون، وهذا البديلة.

__________ 

عل  سبي  املثال، حسب ما ورد يف التقرير املتعلق بنتائ  الدراسة االستقصائية املتصـلة بأسـاليب التعـداد الـ       (3) 
بلـدا مـن البلـدان     117أعـال (، مـن أصـ      2)انظـر احلاشـية    2010استخدمتها الدول يف جولـة تعـداد عـام    

بلدا بني هـذا األسـلوب وأسـلوب آخـر يف مجـع البيانـات؛ ومـن         44اعتمدت املقابالت الشخصية، مجع ال  
بلـدا بـني هـذا     34بلدا من البلدان ال  اعتمدت أسلوب التعداد الـذا  املعتمـد علـ  الـورق، مجـع       39أص  

 األسلوب وأسلوب آخر(.
ــع عــام   2009يف عــام  (4)  دراســة استقصــائية جلمــع املعلومــات عــن    ، أجــرت الشــعبة اإلحصــائية 2010ومةل

األساليب ال  تسـتخدمها البلـدان أو املنـاطق يف ختةـيط وتنفيـذ تعـداداهتا للسـكان واملسـاكن يف إطـار جولـة           
مـن البلـدان واملنـاطق، ووردت ردود مـن      233. وقـد أرسـ  اسـتبيان الدراسـة االستقصـائية إىل      2010عام 
ائة من حيث معدل االستجابة(. وعرضت النتـائ  يف التقريـرين املشـار    يف امل 60بلدا أو منةقة )حوايل  138

 أعال . 2إليهما يف احلاشية 
 “Overview of national experiences for population and housing censuses of the 2010 round”انظـر:   (5) 

شـــــبكي التـــــايل: (، مـــــن إعـــــداد الشـــــعبة اإلحصـــــائية، متـــــاح علـــــ  العنـــــوان ال2013)حزيران/يونيــــ   
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/UNSD/overview.pdf. 



 E/CN.3/2015/6 

 

6/18 14-65646 

 

 البلـدان  جتـارب  مـن  الـتعلم  للبلـدان  ويتـيح  بعضـا.  بعضـها  وإجنـازات  قوة مواطن من االستفادة
 التعدادات. إجرا  يف اجليدة للممارسات ةأمثل عل  واالطال  املعارف واكتساب األخرى

 مـن  املائـة  يف 80 مـن  أكثـر  الربنـاجمي،  االسـتعراض  لنتـائ   وفقا أن  إىل اإلشارة وجتدر - 10
 مبيادئ  سـيما  وال التعـدادات،  إلجـرا   التوجيهيـة  املتحـدة  األمـم  مبـاد   تستخدم اجمليبة البلدان

 لتعــــداداهتا التحضــــة أجــــ  مــــن ،2 التنقييييا  واملسييييا: ، السيييينا  لتعييييدادا  وتوصيييياا 
(E/CN.3/2012/2، 66 الفقرة.) 
 

 التحديات  
 البلـدان  عـدد  حيـث  مـن  ناجحـة  جولـة  عمومـا  2010 لعـام  التعداد جولة اعتبار رغم - 11
 جـرى  دياتحتـ  ووجهـت  فقـد  االبتكـارات،  إدخـال  حيـث  ومـن  الوطنيـة  تعداداهتا أجرت ال 

ــال  ــها اإلب ــها عن ــا. ومالحظت ــن فكجــز  وتوثيقه ــام ، اســتعراض م ــأى الربن ــد ارت ــن العدي  م
 التعـــداد إجـــرا  تكـــاليف أن (،21 الفقـــرة ،E/CN.3/2012/2) املائـــة يف 67 حنـــو أي البلـــدان،
 .2010 عـام  جولـة  أجـ   مـن  وإجرائهـا  الوطنيـة  التعـداداهت  التخةـيط  يف رئيسيا حتديا شكلت
 ونظـرا  املسـتجيبني.  حسـب  العـا   منـاطق  مجيـع  يف األول التحـدي  هـو  التعـداد  تكلفة وكانت
ــدان للجــو  ــول إىل البل ــر حل ــة بةــابع اتســاما أكث ــا يف االبتكاري ــق م ــإجرا  يتعل ــدادات، ب  التع
 واجلـودة  الدقـة  مـن  مبزيـد  تتميـز  لبيانـات  وطلبـها  املتةورة، للتكنولوجيات استخدامها وخاصة
   ذلك. مع باالقتران التعدادات إجرا  تكاليف زادت اإلنتاج، وسرعة العالية
 نتـائ   إصـدار  يف التوقيـت  حسـن  البلـدان  واجهتـها  الـ   األخـرى  التحـديات  بني ومن - 12

 يف ةخارجيـ  مبصادر االستعانة وإدارة االستجابة، معدل واخنفاض اجلمهور، ونظرة التعدادات،
 شــواغ  ظهـرت  البلـدان،  بعـ   ويف النتـائ .  واســتغالل نشـر  كفايـة  وعـدم  التعـداد،  عمليـات 
 العامـة  والتغةيـة  التعـداد  عمليات نوعية تقييم وظ  التغةية. يف مشاك  بسبب بالنوعية متصلة
 يعتـرب  احلديثـة  التكنولوجيـات  اسـتخدام  أن مـن  الـرغم  وعلـ   البلـدان.  مـن  العديد يواج  حتديا 
 مـن  مجلـة  بسـبب  قائمة حتديات هناك ظلت ،2010 عام تعداد جولة يف جناحا األكثر باجلان

   التخةيط. كفاية وعدم الداخلية التقنية املهارات إىل االفتقار منها األسباب،
 التحـديات،  مـن  متنوعـة  طائفـة  بسـبب  2010 عام جلولة تعدادات بلدا 21 ُيجر و  - 13
 التعــداد ألنشــةة التخةــيط عــن أعاقهــا رمبــا الــذي اســيالسي االســتقرار عــدم أبرزهــا مــن كــان

 وإدارهتا. التعداد لعمليات التخةيط كفاية وعدم التموي ، إىل واالفتقار وتنفيذها،

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/2
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/2
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األنشــةة الــ  اضــةلعت هبــا الشــعبة اإلحصــائية يف إطــار دعــم الربنــام  العــاملي    -جيم  
   2010لتعدادات السكان واملساكن لعام 

ــدادات الســكان واملســاكن لعــام      عنــد انةالقــة ا  - 14 يف عــام  2010لربنــام  العــاملي لتع
، طلبــت اللجنــة اإلحصــائية أن تعمــ  الشــعبة اإلحصــائية، يف إطــار دورهــا كأمانــة         2005

الربنــام ، مبثابــة املنظمــة اجلامعــة املســؤولة عــن وضــع املعــاية وتــوفة اخلــربة التقنيــة والتــدريب  
ابة ملا أملت  هذ  الوالية، قامت الشعبة بدور حيـوي  وحتديد األولويات حسب احلاجة. واستج

 واضةلعت مبجموعة متنوعة من األنشةة لدعم . 2010يف تنفيذ الربنام  العاملي لعام 
مبيادئ وتوصياا    ووضعت الشعبة مباد  توجيهية دولية للتعدادات وأصدرهتا، منها  - 15

ساسا  اجلغرافا  املنانا  لدعم أنشية   ودلال البنا  األ؛ 2لتعدادا  السنا  واملسا: ، التنقا  
وقايا  السينا  النانيية     ؛ (7)1؛ ودلال تنقا  تعدادا  السنا  واملسا: ، التنقا  (6)التعداد

ــون  (8)اقتصيياديا ت تعييدادا  السيينا   دلاييل   ــتقي املعن ــر ال ــات  ”؛ والتقري ــة اســتقا  بيان منهجي
. “د التعداد: مباد  توجيهية تشـغيلية استقصا ات ما بع”؛ والتقرير التقي املعنون “التعدادات

وباإلضــافة إىل ذلــك، أعــّدت الشــعبة، بشــراكة مــع منظمــة األمــم املتحــدة للةفولــة وصــندوق  
ــا      ــات التعــداد، ا ه ــات ملعلوم ، ملســاعدة CensusInfoاألمــم املتحــدة للســكان، جمموعــة برجمي

ــت حلقـــ     ــدادات، ونظمـ ــات التعـ ــر بيانـ ــدان يف نشـ ــأن   البلـ ــة بشـ ــ  تدريبيـ ــتعمال ات عمـ اسـ
 الربجميات. هذ 
ــ  الصــعيدين        - 16 ــة ســنوية عل ــألف مــن حلقــات عمــ  تدريبي ونفــذت الشــعبة برناجمــا يت

اإلقليمي والوطي بشأن املسائ  التقنية املتعلقة مبختلف مراح  عمليـة التعـداد هبـدف مسـاعدة     
حلقـة   59عبة البلدان يف التحضة لتعداداهتا وتنفيذها، ويف حتلي  النتائ  ونشرها. فعقدت الشـ 
ــة، قــدمت التــدريب إىل مــا يزيــد علــ       ــة ووطني ــة ودون إقليمي مشــاركا  1 420عمــ  إقليمي

ــن ــو  مــ ــرة   140حنــ ــدا، يف الفتــ ــدول  2014-2006بلــ ــرض اجلــ ــوجزا   2. ويعــ ــا  مــ أدنــ
 .(9)األنشةة لتلك
، املســاعدة التقنيــة إىل الســلةات 2010وقــدمت الشــعبة، طــوال جولــة التعــداد لعــام   - 17

الوطنية بشأن جوانب خمتلفة من عملية التعداد خاصة بك  بلد علـ  حـدة، وذلـك    اإلحصائية 
__________ 

 .A.09.XVIII.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (6) 
 .E.09.XVII.11 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (7) 
 .E.09.XVII.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (8) 
ــام  العــاملي لتعــدادات الســكان         (9)  ــع الشــبكي للربن توجــد معلومــات مفصــلة عــن كــ  حلقــة عمــ  علــ  املوق

 (.http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/cwp2010/docs.htm) 2010واملساكن لعام 
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لتعزيز قـدرات البلـدان يف التخةـيط لتعـدادات السـكان واملسـاكن ويف تنفيـذها وفقـا للمعـاية          
واملباد  التوجيهية الدولية. وباإلضافة إىل ذلك، استعانت الشـعبة مبستشـار أقـاليمي خمـت  يف     

ملساكن من أج  توفة املساعدة التقنية إىل البلـدان بشـأن خمتلـف جوانـب     تعدادات السكان وا
التعدادات اخلاصة هبا. وكانت الشعبة عضوا يف جملس استشاري تقـي دويل لعـدد مـن البلـدان     
ال  تواج  ظروفا صعبة أو حـاالت مـا بعـد الـ ا ، ويّسـرت تبـادل اخلـربات فيمـا بـني بلـدان           

ت دراسية مّكنت مسـؤولني مـن بلـدان أقـ  تقـدما مـن الناحيـة        اجلنوب عن طريق تنظيم زيارا
اإلحصائية من التعلم من بلدان هلا خربات أكرب ومن اكتسـاب معـارف واالطـال  علـ  أمثلـة      

 للممارسات اجليدة يف إجرا  التعدادات.  
 2010وبواسةة املوقع الشـبكي للربنـام  العـاملي لتعـدادات السـكان واملسـاكن لعـام         - 18
(http://unstats.un.org/unsd/census2010.htm   رصــدت الشــعبة باســتمرار األنشــةة املضــةلع ،)

هبــا وطنيــا يف مــا يتعلــق بــالتخةيط للتعــدادات وتنفيــذها، وأتاحــت املعلومــات عــن ذلــك علــ  
املوقــع الشــبكي. واســتخدمت الشــعبة أيضــا هــذ  املعلومــات لتحديــد البلــدان الــ  حتتــاج إىل    

ها من أشـكال املسـاعدة. ويضـم مركـز املـوارد قاعـدة للمعـارف املتعلقـة         املساعدة التقنية وغة
 بالتعدادات تقوم بدور آلية شاملة لتوفة الوثائق التقنية للقائمني عل  التعدادات.

 
   2 اجلدول
   2014-2006 الفترة يف اإلحصائية الشعبة أجرهتا ال  التدريبية العم  حلقات

 
 املشار:  املناطق/اجملموعا  اإلقلاما  عدد البلدا  املشار:  عدد املشار:  ملعدد حلقا  الع موضوع حلق  العمل

 )أ(أفريقيا 44 97 2  2مباد  وتوصيات، التنقيح      
ــدادات وإدارة   ــرائط التعـــــــ خـــــــ

 التعدادات
ــا 104 224 7 ــاري ،  )أ(أفريقيـ ــر الكـ ــة البحـ ــيا، منةقـ ، آسـ

منةقة احمليط اهلاد ، أمريكا الالتينيـة، رابةـة   
 الدول املستقلة  

ــا 89 181 6 استقا  بيانات التعدادات ــتقلة،   )أ(أفريقيـ ــدول املسـ ــة الـ ــيا، رابةـ ، آسـ
ــاد ،  ــيط اهلـ ــة احملـ ــادية  منةقـ ــة االقتصـ اللجنـ
 واالجتماعية لغريب آسيا 

ــتخدام    ــدادات باســـ ــيم التعـــ تقيـــ
 استقصا ات ما بعد التعداد

، آســــيا، البلــــدان الناطقــــة باللغــــة )أ(أفريقيــــا 78 114 5
 عربية، أمريكا الالتينية  ال

ــتخدام    ــدادات باســـ ــيم التعـــ تقيـــ
 األساليب الدميغرافية

ــيا 32 72 3 ــة،   )ب(آسـ ــة العربيـ ــة باللغـ ــدان الناطقـ ، البلـ
 )ج(ميامنار

     برجميات معلومات التعداد
ــا 122 172 7 عل  الصعيد اإلقليمي    ــاري ،  )أ(أفريقيـ ــر الكـ ــة البحـ ــيا، منةقـ ، آسـ

رابةـة الـدول    العربيـة،  البلدان الناطقـة باللغـة  
 املستقلة  
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 املشار:  املناطق/اجملموعا  اإلقلاما  عدد البلدا  املشار:  عدد املشار:  ملعدد حلقا  الع موضوع حلق  العمل
كمبوديا، طاجيكستان، أوغندا، الكـامةون،   11 176 13 عل  الصعيد الوطي        

كينيــا، ســري النكــا، املكســيك، إندونيســيا، 
 ، موزامبيق  )د(مالوي، مصر

نشر بيانات التعـدادات والتحليـ    
 املكاي

ــدان     81 126 4 ــة، البلـ ــا الالتينيـ ــيا، أمريكـ ــا، آسـ أفريقيـ
 ناطقة باللغة العربيةال

 أفريقيا 18 21 1 حفظ بيانات التعدادات
ــات    ــق لبيانـــــ ــ  املتعمـــــ التحليـــــ

 التعدادات
، كينيـــا، )هــــ(بوركينـــا فاســـو، مصـــر، إثيوبيـــا 6 176 7

 ليربيا، مالوي  
 ، آسيا )أ(أفريقيا 46 67 3 التوقعات السكانية

مجــع ونشــر البيانــات االجتماعيــة  
واالقتصـــــــادية املســـــــتقاة مـــــــن 

 عدادات السكان واملساكنت

 رابةة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي 8 25 1

   1 429 59 اجملمو  
 

   بالفرنسية. الناطقة للبلدان وأخرى باإلنكليزية الناطقة للبلدان عم  حلقة أفريقيا، يف عم  حلقتا عقدت )أ( 
   آسيا. يف عم  حلقتا عقدت )ب( 
   مليامنار. وطنية عم  حلقة عقدت )ج( 
   ملصر. وطنية عم  حلقات 3 عقدت )د( 
 إلثيوبيا. وطنيتان عم  حلقتا عقدت )هـ( 

  
وأجرت الشعبة اإلحصائية دراستني استقصائيتني عن املمارسات الوطنية يف تعـدادات   - 19

ــام   ــة عـ ــرة   2010جولـ ــائية األوىل يف الفتـ ــة االستقصـ ــت الدراسـ  (10)2009/2010. وُأجريـ
وكيفيـة   2010فيـة ختةـيط البلـدان جلولـة التعـدادات لعـام       هبدف التوص  إىل فهـم أفضـ  لكي  

تنفيذ هذ  التعدادات أو جتميع البيانات هلا وهبدف معرفة التحديات ال  واجهتها. وبنـا  علـ    
التقريـر املتعلـق بنتـائ  دراسـة استقصـائية بشـأن       ”تلك الدراسـة االستقصـائية، نشـرت الشـعبة     
ــدان يف    ــتخدمتها البلـ ــ  اسـ ــهجيات الـ ــام  املنـ ــداد عـ ــة تعـ ــذ   “2010جولـ ــتخدمهت هـ ، واسـ

املعلومات لتقييم مـا حتتاجـ  البلـدان مـن مسـاعدة يف تنفيـذ اجلولـة. أمـا الدراسـة االستقصـائية           
ــات املتحــدة يف عــام       ــب التعــدادات يف الوالي ــت بالتعــاون مــع مكت ــة، فقــد أجري  2011الثاني

بعــني يف إطــار االســتعراض   اســتجابة لةلــب مــن اللجنــة اإلحصــائية يف دورهتــا الثانيــة واألر      
. وكـان اهلـدف هـو مجـع     2010الربناجمي للربنام  العاملي لتعدادات السـكان واملسـاكن لعـام    

لتعــدادات الســكان واملســاكن الــ   2010املعلومــات عــن الــدروس املســتفادة مــن جولــة عــام 
__________ 

ــة، ُأجريــت الدراســة االستقصــائية بالتعــاون مــع شــعبة اإلحصــا      (10)  ــة بالنســبة للمنةقــة األوروبي ات التابعــة للجن
 االقتصادية ألوروبا.



 E/CN.3/2015/6 

 

10/18 14-65646 

 

ُقـــدمت إىل اللجنـــة  2020اســـُتند إليهـــا يف إصـــدار توصـــيات ألغـــراض جولـــة تعـــداد عـــام   
حملـة عامـة   ”حصائية. وأجرت الشعبة مزيدا من التحلي  للمعلومات وأعـدت تقريـرا عنوانـ     اإل

ليكون مبثابـة إسـهام    “2010عن التجارب الوطنية يف تعدادات السكان واملساكن جلولة عام 
، الصـادرة عـن   2مبادئ وتوصاا  لتعدادا  السنا  واملسا: ، التنقا  يف استعراض وتنقيح 

 األمم املتحدة.
مبنحة قدمها البنـك   2010ودعمت أعمال الشعبة املتعلقة بالتحضة جلولة تعداد عام  - 20

( ألغـراض  2012-2006) 2010الدويل للربنام  العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام 
( يف البلـدان  2012-2006) 2010تنفيذ الربنام  العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعـام  

 باملنحــة يف إجنـاز عــدد مـن األنشــةة البالغـة األفيــة، ومشلـت يف املقــام األول     الناميـة. واسـُتعني  
تنظـيم حلقــات عمـ  تدريبيــة طـوال اجلولــة يف مجيــع منـاطق العــا ، ويف إعـداد بعــ  املبــاد       
التوجيهية الدولية. وتلقت الشعبة أيضا منحة من احلكومة اإليةالية مـن أجـ  مشـرو  لفائـدة     

ــة األفريقيــة يت  ــة علــ  حتليــ  البيانــات وعرضــها ونشــرها        املنةق علــق بتعزيــز القــدرات الوطني
لالستعانة هبا يف وضع السياسات املستندة إىل األدلة. وكان يهـدف هـذا املشـرو  الـذي امتـد      

(، إىل تعزيز قدرة البلـدان علـ  حتليـ  البيانـات املسـتمدة مـن       2012-2010لثالث سنوات )
وعلـ  عـرض هـذ  البيانـات ونشـرها بةـرق        2010جولة تعـدادات السـكان واملسـاكن لعـام     

 تالئم مجيع الفئات املستهدفة، لتوفة معلومات أفض  لعمليات وضع السياسات والرصد.  
  

األعمـــال التحضـــةية للربنـــام  العـــاملي لتعـــدادات الســـكان واملســـاكن   -ثالثا  
   2020 لعام
ــا   - 21 ــائية أن ، مــــن الشــــعبة 43/101طلبــــت اللجنــــة اإلحصــــائية، يف مقررهــ اإلحصــ
، 2020جـــدوال زمنيـــا إلعـــداد الربنـــام  العـــاملي لتعـــدادات الســـكان واملســـاكن لعـــام   تعـــّد
ذلـك تنقـيح املبـاد  والتوصـيات املتعلقـة بتعـدادات السـكان واملسـاكن. وباإلضــافة إىل          يف مبـا 

مشــرو  قــرار عــن  2015ذلــك، طلبــت اللجنــة اإلحصــائية مــن الشــعبة أن تعــّد حبلــول عــام   
متهيدا للموافقة علي  من قبـ  اللجنـة    2020الربنام  العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام 

لس االقتصادي واالجتمـاعي. ويعـرض هـذا الفـر  األعمـال اجلاريـة لـدعم        وإقرار  من قب  اجمل
، ومقترحـــات لألنشـــةة الـــ   2020الربنـــام  العـــاملي لتعـــدادات الســـكان واملســـاكن لعـــام  

 سُيضةلع هبا خالل اجلولة.
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 املباد  التوجيهية الدولية املتعلقة مبنهجيات التعدادات   -ألف  
ت الشعبة اإلحصائية فريق خـربا  يضـم خـربا  يف جمـال     ، أنشأ43/101عمال باملقرر  - 22

التعداد من بلدان توجد يف مناطق متقدمة النمو وبلـدان يف منـاطق ناميـة، ومـن جلـان إقليميـة،       
مبيادئ وتوصياا  لتعيدادا  السينا      ومنظمات دوليـة وإقليميـة معنيـة، وذلـك ملراجعـة  نـّ        

ــديثات  2واملسييا: ، التنقييا    ــديالت وحت ــراح تع ــة   ، واقت ــائ  اإللكتروني . وباإلضــافة إىل الرس
املتبادلــة بــني أعضــا  خمتلــف األفرقــة العاملــة ضــمن فريــق اخلــربا ، نظمــت الشــعبة اجتمــاعني     
للخــربا  لتنقــيح التوصــيات املتعلقــة بالتعــدادات مــع مراعــاة املمارســات املعاصــرة يف إجنــاز           

ــوا     ــ  العنـ ــاعني علـ ــري االجتمـ ــ  تقريـ ــال  علـ ــن االطـ ــدادات. وميكـ ــايل:  التعـ ــبكي التـ ن الشـ
http://unstats.un.org/unsd/census2010.htm  . 

ملبيادئ  وأعدت الشعبة اإلحصائية، عـن طريـق فريـق اخلـربا  الـدويل، مشـرو  نسـخة         - 23
، سـيقدم مبثابـة وثيقـة    3، التنقيا   2020وتوصاا  لتعدادا  السنا  واملسيا:   جولي  عيا     

ر في  وتوافق علي . ومن السمات البـارزة ملشـرو    معلومات أساسية إىل اللجنة اإلحصائية لتنظ
التنقيح إعادُة تشكي  هيك  املبـاد  التوجيهيـة الـ  أصـبحت أيسـر للفهـم وأسـه  اسـتعماال،         

، والــ  تتعبــع 2مبييادئ وتوصيياا  لتعييدادا  السيينا  واملسييا:   التنقييا    مقارنــة مبثيالهتــا يف 
. وبنا  عل  ذلك، ُقسِّم مشـرو   (11)إلمكانالنموذج العام إلجرا ات العم  اإلحصائية بقدر ا

التنقــيح إىل أربعــة أجــزا : بشــأن الســمات األساســية ومنهجيــة التعــداد؛ وبشــأن التخةــيط          
ــكان       ــدادات السـ ــيع تعـ ــأن مواضـ ــداد؛ وبشـ ــة التعـ ــةة عمليـ ــأن أنشـ ــيم واإلدارة؛ وبشـ والتنظـ

فصي  املنهجيات البديلـة  واملساكن. وتتناول التوصيات املنقحة املتصلة بالتعدادات مبزيد من الت
للتعــداد التقليــدي يف مــا يتعلــق بتوليــد إحصــا ات التعــدادات؛ وتضــم فصــوال جديــدة تتنــاول    
استخدام التكنولوجيا يف عمليات التعداد؛ وحفظ السجالت الفرديـة؛ والتقيـيم العـام للتعـداد؛     

ــاهيم واملصــةلحات املتعلقــة مبواضــيع اخلصــائ  االقت    صــادية نتيجــة  وتغــيةات رئيســية يف املف
الــذي اختــذ  املــؤمتر   “للقــرار املتعلــق بإحصــا ات العمــ  والعمالــة ونقــ  اســتخدام العمالــة  ”

ــوبر      ــة يف تشــرين األول/أكت ــدويل التاســع عشــر خلــربا  اإلحصــا ات العمالي كإطــار  2013ال
 مفاهيمي جديد تعتمد  منظمة العم  الدولية إلحصا ات العم .

تعـداد السـابقة، تعتـزم الشـعبة اإلحصـائية إعـداد مبـاد         وكما كان احلـال يف جولـة ال   - 24
. وباإلضـافة إىل إصـدار التنقـيح    2020توجيهية دولية بشـأن التعـدادات مـن أجـ  جولـة عـام       

ــث  ــ     ملبييادئ وتوصيياا  لتعييدادا  السيينا  واملسييا:     الثال ــديثات عل ، ســُتدخ  الشــعبة حت
__________ 

 http://www1.unece.org/stat/platform/display/GSBPM/GSBPM+v5.0متــاح علــ  العنــوان الشــبكي التــايل:      (11) 
 (.2014تشرين األول/أكتوبر  7)اطُّلع علي  يف 



 E/CN.3/2015/6 

 

12/18 14-65646 

 

ر تقنيـة جديـدة. فعلـ  سـبي  املثـال،      املعلومات احلالية، حسب االقتضا ، أو سُتعد أدلة وتقـاري 
لتحقيـق اتسـاق  مـع املمارسـات      (12)دلايل إدار  تعيدادا  السينا  واملسيا:     ستحّدث الشعبة 

املعاصرة يف جمال التعدادات، مبا يف ذلك تقدم أمثلة عل  الصعيد القةري للممارسـات اجليـدة   
را. وسيشـم  التحـديث أيضـا    يف التخةيط للتعدادات وإدارهتا بنا  علـ  اخلـربة املكتسـبة مـؤخ    

تقدم التوجي  يف جماالت إما   جير تناوهلـا بالشـك  املالئـم أو   ُيسـتف  فيهـا بشـك  كامـ         
يف النسخة احلالية من الدلي ، ويتعلق جمال يتةلب التحسني باملباد  التوجيهية العملية املتصـلة  

س مـــن أجـــ  أنشـــةة بضـــمان اجلـــودة يف مـــا يتعلـــق بتحديـــد أهداف/مؤشـــرات قابلـــة للقيـــا 
ــن        ــف م ــيم املخــاطر والتخفي ــة، وتقي ــداف العام ــ  إزا  األه ــدادات، وبرصــد األدا  وتقييم التع
حدهتا. ويهدف الـدلي  املـنقح إىل تـوفة مـا يكفـي مـن املبـاد  التوجيهيـة بشـأن إدارة العقـود           
ق ورصــد أنشــةة التعــدادات املســتعان يف إجنازهــا مبصــادر خارجيــة، وبشــأن التســجي  والتوثيــ 

املنهجيني لتجربـة التعـداد حـت يتسـف احلفـا  علـ  الـذاكرة املؤسسـية؛ وبشـأن كيفيـة إعـداد            
اسـتراتيجية لالتصـال واإلعـالن والـدعوة يف مـا يتعلـق بأنشـةة التعـداد تغةـي العمليـة برمتـها،            

 يف ذلك ألغراض تعزيز نشر النتائ  واستخدامها. مبا
أيضـا إىل التحـديث،    1املسيا: ، التنقيا    تنقيا  تعيدادا  السينا  و    دلالوسيحتاج  - 25

مـع مراعــاة الـتغةات يف مواضــيع تعــداد السـكان واملســاكن وتصــنيفاهتا علـ  النحــو الــوارد يف     
 .3، التنقييا  2020املبييادئ والتوصيياا  املتعلقيي  بتعييدادا  السيينا  واملسييا:   جوليي  عييا     

ت تعيدادا      اقتصياديا قايا  السينا  النانيية   وإضافة إىل ذلـك، قـد يتةلـب الـدلي  املعنـون      
تنقيحــا رئيســيا لــيعكس القــرارات الصــادرة مــؤخرا عــن املــؤمتر الــدويل خلــربا     السيينا   دلاييل

اإلحصا ات العماليـة )مفـاهيم وتعـاريف وتصـنيفات جديـدة(. وبنـا  علـ  املعلومـات املتعلقـة          
ــدهتا الشــعبة بشــأن ختةــيط        ــ  عق ــات العمــ  ال ــها حلق ــ  مجعت ــة ال ــذ بالتجــارب الوطني وتنفي

ــات       ــات التعــدادات باالعتمــاد علــ  التقني استقصــا ات مــا بعــد التعــداد وبشــأن تقييمــات بيان
ــدادات         ــيم التعـ ــأن تقيـ ــة بشـ ــاد  توجيهيـ ــة مبـ ــعبة جمموعـ ــع الشـ ــع أن تضـ ــة، ُيتوقـ الدميغرافيـ

ختةيط وتنفيذ استقصا ات ما بعد التعداد من أج  تقييم تغةية التعدادات، من جهـة،   )تشم 
ت التعدادات، من جهة أخرى(. ومثة ثالثـة جمـاالت ميكـن أن تسـتفيد مـن املبـاد        وتقييم بيانا

التوجيهيـــة التقنيـــة املســـتندة إىل اســـتعراض للممارســـات الوطنيـــة وهـــي التشـــريعات الناظمـــة 
 للتعدادات؛ واستخدام التكنولوجيا جلمع بيانات التعداد؛ ومنهجية تقدير تكاليف التعداد.

وجيهيـــة للتعـــداد عـــادة مـــن خـــالل مســـافات اخلـــربا  كـــ  يف   وُتوضـــع املبـــاد  الت - 26
ــ . وكمــا هــو احلــال يف اجلــوالت الســابقة للرب    ــجماالت/مواضــيع خربت ام  العــاملي لتعــدادات  ن

__________ 

 .1، التنقيح E.00.XVII.15منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (12) 
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السكان واملساكن، ستضع الشعبة مباد  توجيهية دولية للتعـدادات عـن طريـق إشـراك خـربا       
 بار الواجب للتمثي  اإلقليمي.  وطنيني ودوليني يف جمال التعدادات مع إيال  االعت

 
 الدعم التقي والتدريب   - با  

ختةــط الشــعبة اإلحصــائية، بالتعــاون مــع اللجــان اإلقليميــة وســائر املنظمــات الدوليــة    - 27
واإلقليمية املعنية، لالضةال  جبملة مـن األنشـةة املختلفـة الراميـة إىل تعزيـز القـدرات الوطنيـة        

ــات التعــداد.    ــ  إجــرا  عملي ــداد الســكاي،     عل ــدة يف جمــال التع ــاة التةــورات اجلدي ــع مراع وم
 ستشم  األنشةة ال  ستستند إىل االحتياجات التقديرية للبلدان ما يلي:  

ســتنظ م  - تنظــيم حلقــات عمــ  تدريبيــة تقنيــة علــ  املســتوى اإلقليمــي        )أ( 
اد، وعلـ  خمتلـف   حلقات عم  لتدريب املشاركني عل  تنفيذ املباد  التوجيهية املنهجية للتعد

 املواضيع املتصلة بعملية التعداد، ولتعزيز نشر وتبادل خربات التعدادات الوطنية؛  
ستقدم الشـعبة مسـاعدة تقنيـة     - تقدم املساعدة التقنية املباشرة إىل البلدان )ب(   

)مبا يف ذلك التدريب( إىل البلدان، بنا  عل  طلـب هـذ  البلـدان، تسـتهدف جمـاال حمـددا يلـزم        
 قدم توجي  في ؛  ت

ــوب( إىل      )ج(    ــدان اجلن ــاون فيمــا بــني بل ــارات دراســية )يف إطــار التع تنظــيم زي
أشـارت اللجنـة اإلحصـائية، يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني،        - البلدان للتعلم من بعضها بعضـا 

يف  سـيما التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب،       إىل أفية املساعدة املقدمة من البلـدان وإليهـا، وال  
إجــرا  التعــدادات، وحثــت الشــعبة اإلحصــائية واللجــان اإلقليميــة علــ  مواصــلة تعزيــز تبــادل   

 اخلربات القةرية من خالل حلقات العم  اإلقليمية والدولية.
وختةط الشعبة اإلحصـائية لتنظـيم حلقـات عمـ  إقليميـة تغةـي جماالت/مواضـيع مـن          - 28

ــ : ــة   ختةــيط التعــدادات وإدارهتــا، مبــا يف ذلــ   قبي ــة يف عملي ك إدارة االســتعانة مبصــادر خارجي
التعـــداد وحتديـــد وقيـــاس أهـــداف اجلـــودة؛ ورســـم خـــرائط التعـــدادات الســـكانية باســـتخدام  
التكنولوجيا املتقدمة؛ وجتهيز بيانـات التعـدادات باسـتخدام التكنولوجيـا املتقدمـة )مـثال املسـح        

ا بعـد التعـداد والتحليـ  الـدميغرايف     الضوئي والترميز اآليل(؛ وتقييم التعـدادات )استقصـا ات مـ   
؛ واستخدام التكنولوجيا )شـبكة اإلنترنـت،   43/101للبيانات(، وفقا ملقرر اللجنة اإلحصائية 

واملســاعد الرقمــي الشخصــي، وأنظمــة الرصــد( مــن أجــ  مجــع البيانــات؛ ونشــر البيانــات           
دة للســكان(؛  واالســتفادة منــها )مبــا يف ذلــك الــدعوة، بالتعــاون مــع صــندوق األمــم املتحــ         

التعدادات السكانية وحفـظ معلوماهتـا؛ واإلطـار املفـاهيمي اجلديـد إلحصـا ات العمـ          وتوثيق
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الصـادر عـن منظمـة العمــ  الدوليـة. وميكـن تنـاول جماالت/مواضــيع أخـرى اسـتجابة لةلبــات         
 واهتمامات إقليمية.  

 
 ساكنمركز املوارد التابع للربنام  العاملي لتعدادات السكان وامل - جيم 

، سـتتوىل الشـعبة اإلحصـائية تعّهـد     2010عل  غرار مـا حـدث يف جولـة تعـداد عـام       - 29
ــدان       ــام  العــاملي لتعــدادات الســكان واملســاكن كمصــدرن تســتخدم  البل ــع الشــبكي للربن املوق
لتبادل اخلربات ونشـر املعرفـة واملعلومـات يف جمـال إجـرا  التعـدادات. ويسـتخدم أيضـا لتقـدم          

لبلدان، ورصد التقدم احملرز يف تنفيذ الربنام . وسـيجري حتـديث املوقـع الشـبكي     التوجي  إىل ا
باستمرار يف ما يتعلـق بأنشـةة التعـدادات، واملبـاد  التوجيهيـة للتعـدادات، ومـواد التعـدادات         
الوطنية، وبقاعدة معارف خاصة بالتعدادات متّث  آلية شاملة لتزويـد القـائمني علـ  التعـدادات     

 قنية.  بالوثائق الت
 

 استعراض اخلربات الوطنية   - دال 
، الــذي طلبــت فيــ  اللجنــة اإلحصــائية بــأن ُتجــرى ثالثــة        43/101عمــال بــاملقرر   - 30

، وسـتجري الشـعبة اإلحصـائية هـذ  االستعراضـات مـن       2020استعراضات جلولة تعداد عـام  
ت والبلـدان  أج  مجع معلومات عـن املمارسـات الُقةريـة ألغـراض اجلولـة، ولتحديـد التحـديا       

 ال  حتتاج إىل املساعدة. وسيجري حتلي  ونشر املعلومات اجملمععة عل  النحو املناسب.  
 

 مستود  البيانات اجلزئية   - ها  
للمبيادئ والتوصياا  املتعلقي     يف االجتما  الثاي لفريق اخلربا  املعـي بـالتنقيح الثالـث     - 31

 عـدم وجـود منظمـة دوليـة تضـةلع مبسـؤولية       ، أشـار اخلـربا  إىل  بتعدادا  السينا  واملسيا:   
مجع وإتاحة عينات البيانات اجلزئية للتعدادات املأخوذة من البلدان. وارتئـي، يف هـذا الصـدد،    
أن تتوىل الشعبة اإلحصائية هذا الدور يف إطار مسؤولياهتا املتصـلة بالربنـام  العـاملي لتعـدادات     

 .(13)2020السكان واملساكن لعام 
 

   2020رار املتعلق بالربنام  العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام الق - واو 
طلبت اللجنة اإلحصائية، يف دورهتا الثالثة واألربعني، من الشعبة اإلحصا ات أن تعـّد   - 32

ــام   ــول عـ ــاكن      2015حبلـ ــكان واملسـ ــدادات السـ ــاملي لتعـ ــام  العـ ــن الربنـ ــرار عـ ــرو  قـ مشـ

__________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/NewYork/2014/report.pdfانظر:  (13) 
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ق بهــ  اللجنــة اإلحصـــائية وإقــرار  مــن ق بهــ  اجمللـــس      متهيــدا للموافقــة عليـــ  مــن     2020 لعــام 
 االقتصادي واالجتماعي. وُيقدم مشرو  القرار إىل اللجنة للنظر في  )انظر املرفق(.  

  
 نقاف للمناقشة - رابعا 

قـــد ترغـــب اللجنـــة يف أن حتـــيط علمـــا بتنفيـــذ الربنـــام  العـــاملي لتعـــدادات الســـكان  - 33
 لي .  والتعليق ع 2010واملساكن لعام 

 واللجنة مدعوة إىل ما يلي:   - 34
النظر يف مشرو  القرار املتعلق بالربنام  العاملي لتعدادات السكان واملسـاكن   )أ( 
 واملوافقة علي ؛ 2020لعام 

املبييادئ والتوصيياا  املتعلقيي  بتعييدادا  السيينا    اســتعراض وإقــرار مشــرو    )ب( 
   ؛3واملسا: ، التنقا  

الشــعبة اإلحصــائية املقترهحــة للربنــام  العــاملي لتعــدادات التعليــق علــ  أنشــةة  )ج( 
 وقدم توجيهات بشأهنا. 2020السكان واملساكن لعام 
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 املرفق  
 مشرو  قرار معروض عل  اللجنة للنظر في   

   
 2020الربنام  العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام   

 
 إ  اجمللس االقتصادي واالجتماعي،   
ــر يييّ: ر إذ  ــؤر   2005/13ار  بق ــ   22امل ــ  إىل  2005متوز/يولي ــب في ــذي طل ، ال

وحـث الـدول    2010األمني العـام تنفيـذ الربنـام  العـاملي لتعـدادات السـكان واملسـاكن لعـام         
 2005األعضا  عل  إجرا  تعداد للسكان واملساكن مرة واحدة عل  األق  خالل الفترة مـن  

 د برام  عشرية سابقة،  ، وإىل قرارات  السابقة ال  تؤي2014إىل 
اجلهـود الـ  بذلتـها الـدول األعضـا  بغيـة إجـرا  تعـدادات          يالحظ مي  االرتايا    وإذ 

 2010الســـكان واملســـاكن يف إطـــار الربنـــام  العـــاملي لتعـــدادات الســـكان واملســـاكن لعـــام  
ة واألنشةة ال  اضةلعت هبا األمم املتحدة والوكاالت األخرى دعما للجهـود الوطنيـة املبذولـ   

 يف هذا الصدد،  
للحد مـن تكـاليف    2010اجلهود ال  بذلتها البلدان يف جولة تعداد عام وإذ يالحظ  

عمليــات التعــداد وحتســني نوعيتــها وحســن توقيتــها، ونشــر نتــائ  التعــدادات الــ  أجرهتــا           
ــ  ــف مراحــ        عل ــة يف خمتل ــات حديث ــدة وتكنولوجي ــهجيات جدي نةــاق واســع باســتخدام من
 التعداد،   عملية

لتعـدادات الســكان واملسـاكن مـن أفيــة متزايـدة مــن      2020مبـا جلولــة عـام    وإذ يقير  
ــة      ــة االحتياجــات إىل البيانــات الالزمــة ألنشــةة متابعــة مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنمي حيــث تلبي

ــن       ــرة م ــ ، يف الفت ــو دي جــانةو، بالربازي ــد يف ري ــذي ُعق ــران/ 22إىل  20املســتدامة ال  حزي
 أيلـول/  8إىل  6ر قمـة األلفيـة الـذي ُعقـد يف نيويـورك يف الفتـرة مـن        ، ومؤمت(14)2012 يوني 

ة )املوئـ  الثـاي( الـذي ُعقـد يف     ، ومؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشري(15)2000سبتمرب 
ــن   ا ــرة م ــ   14إىل  3ســةنبول يف الفت ــي   (16)1996حزيران/يوني ــع املع ــاملي الراب ــؤمتر الع ، وامل

__________ 

 2012حزيرا /يونايي   22-20ميير ر األمييم املتلييد  للتنمايي  املسييتدام ، ريييو دي جييان و، ال ا يييل،    تقرييير (14) 
(A/CONF.216/16  وCorr.1.) 

 .55/2إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، قرار اجلمعية العامة  (15) 
 1996حزيرا /يوناي    14-3سيةنبو،،  اتقرير مير ر األميم املتليد  للمسيتوطنا  البشيري  )املوثيل ال يا (،         (16) 

 (.E.97. IV. 6)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 

http://undocs.org/ar/A/CONF.216/16
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، ومـــؤمتر (17)1995أيلول/ســـبتمرب  15إىل  4ني يف الفتـــرة مـــن بـــاملرأة الـــذي ُعقـــد يف بـــيج
ــن       القمــة ــرة م ــهاغن يف الفت ــد يف كوبن ــذي ُعق ــة ال ــة االجتماعي ــاملي للتنمي  آذار/ 12إىل  6الع
إىل  5الدويل للسكان والتنمية الذي ُعقد يف القاهرة يف الفتـرة مـن    ، واملؤمتر(18)1995 مارس
 من االجتماعات اإلقليمية والوطنية، ، وغة ذلك(19)1994 أيلول/سبتمرب 13

علـ  أن تعـدادات السـكان واملسـاكن تشـك  بالنسـبة لكـ  بلـد يف جمملـ            وإذ يشدد 
ولكــ  منةقــة إداريــة فيــ  مصــدرا مــن املصــادر الرئيســية للبيانــات الالزمــة لصــياغة السياســات  

جميـع واالسـتدامة البيئيـة    االقتصادية الشاملة لل -والربام  الرامية إىل حتقيق التنمية االجتماعية 
 وتنفيذ تلك السياسات والربام  ورصد فعاليتها،  

علــ  أن تعــدادات الســكان واملســاكن هتــدف إىل توليــد إحصــا ات  وإذ يشييدد أي ييا 
ومؤشرات قّيمة مـن أجـ  تقيـيم حالـة فئـات سـكانية حمـددة خمتلفـة، مثـ  النسـا ، واألطفـال،            

ة، واملهاجرين، والـتغةات الـ  تةـرأ علـ  حالـة      والشباب، واملسنني، واألشخا، ذوي اإلعاق
 تلك الفئات،

الـذي يتـألف    2020الربنام ه العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعـام   يريد - 1 
من عدد من األنشةة الراميـة إىل كفالـة أن جتـريه الـدول األعضـا  تعـدادا للسـكان واملسـاكن         

 ؛  2024إىل  2015خالل الفترة من 
ــدو حييي  - 2  ــ  للســكان       ال ــ  األق ــدادا واحــد عل ــ  أن جتــري تع ل األعضــا  عل

، مــع مراعــاة 2020واملســاكن يف إطــار الربنــام  العــاملي لتعــدادات الســكان واملســاكن لعــام   
التوصــيات الدوليــة واإلقليميــة املتعلقــة بتعــدادات الســكان واملســاكن، وأن تــويل أفيــة خاصــة  

تغةيتـها، ونشـر نتـائ  التعـدادات يف الوقـت      للتخةيط املسبق للتعدادات، وجدوى تكلفتها، و
املناسـب وإتاحــة إمكانيـة االطــال  عليهـا مــن جانــب اجلهـات املعنيــة الوطنيـة واألمــم املتحــدة      
وغةها من املنظمـات احلكوميـة الدوليـة املعنيـة هبـدف تيسـة االسـتفادة الفعليـة مـن التخةـيط           

 مية املستدامة وتعزيزها؛  اإلمنائي والربام  والدراسات املتعلقة بالسكان والتن

__________ 

)منشـورات األمـم املتحـدة،     1995أيلو،/سيبتم    15-4 ، بياني ،  تقرير املير ر العياملي الرابي  املعيمل بياملرأ      (17) 
 (.A.96. IV. 13رقم املبيع 

)منشــورات األمــم  1995آذار/مييار   12-6تقرييير ميير ر القميي  العيياملي للتنمايي  االجتماعايي ، :وبنيي ا  ،    (18) 
 (.A.96. IV. 8املتحدة، رقم املبيع 

)منشــورات األمــم املتحــدة،  1994أيلو،/سييبتم   13-5القيياةر ، تقرييير امليير ر الييدوا للسيينا  والتنمايي ،  (19) 
 (.A.95. XIII. 18رقم املبيع 
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علــ  ضــرورة أن حتــدد البلــدان معــاية جــودة لتنفيــذ وتقيــيم تعــدادات ير:ييد  - 3 
السكان واملساكن من هبـدف احلفـا  علـ  سـالمة نتـائ  تلـك التعـدادات وموثوقيتـها ودقتـها          

 وقيمتها، مع املراعاة التامة للمباد  األساسية لاحصا ات الر ية؛
 2020ة الربنام  العـاملي لتعـدادات السـكان واملسـاكن لعـام      عل  أفي يشدد - 4 

، 2015سـيما يف سـياق خةـة التنميـة ملـا بعـد عـام         ألغراض التخةيط للتنميـة املسـتدامة، وال  
 ويدعو إىل تقدم الدعم الكام  للربنام ؛  

إىل األمني العـام أن يعـد معـاية وأسـاليب ومبـاد  توجيهيـة إحصـائية         يةلب - 5 
، وأن يكفـ   2020سـة أنشـةة الربنـام  العـاملي لتعـدادات السـكان واملسـاكن لعـام         دولية لتي

ــذ          ــ  تنفي ــدول األعضــا  عل ــة يف ســياق مســاعدة ال ــني اجلهــات املعني ــا ب تنســيق األنشــةة فيم
وأن  2020الربنــام ، وأن يرصــد تنفيــذ الربنــام  العــاملي لتعــدادات الســكان واملســاكن لعــام   

 إىل اللجنة اإلحصائية.يقدم تقارير منتظمة عن ذلك 
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