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اإلحصاءات الدميغرافية
تقرير األمني العام
موجز
يعـــرذ ـــقا التقريـــرد الـــقي رعـــد وفقـــا ملقـــرر اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي
 216/2015واملمارســات الســابقةد األ اـ ة الـ ا ـ لعت عــا مــؤءرا ــعبة اإلحصــاءات
التابعـــة إلدارة الاـــؤون االقتصـــادية واالجتماعيـــة ا األما ـــة العامـــة ا ـــال اإلحصـــاءات
الدميغرافية .ويقدم التقرير موجزا حل الة تنفيـق الن ـاما العـاملي لتعـداد السـاان واملسـامن لعـام
2020د مـــل الترميـــز علـــا و ـــل املبـــاده التوجيريـــة املنرجيـــة إلدارة تعـــدادات الســـاان
واملســامن .ويقــدم ريعــا معلومــات عــن األ ا ـ ة املتصــلة بــالترويا للمجموعــة املنقحــة مــن
املعايري اإلحصائية الدوليـة للتسـجيا املـدا واإلحصـاءات احليويـة .وعـةوة علـا ذلـقد يقـدم
التقرير معلومات عن مجـل اإلحصـاءات مـن تعـدادات السـاان واملسـامن اولـة عـام 2010
من ءةل استبيا ات احلولية الدميغرافيةد وعن األ ا ة املتعلقة باإلحصاءات الصحية.
واللجنة مدعوة إىل رن حتيط علما عقا التقرير.
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روال  -مقدمة
 - 1يعـــرذ ـــقا التقريـــرد الـــقي رعـــد وفقـــا ملقـــرر اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي
 216/2015واملمارســات الســابقةد األ اـ ة الـ ا ـ لعت عــا مــؤءرا ــعبة اإلحصــاءات
التابعـــة إلدارة الاـــؤون االقتصـــادية واالجتماعيـــة ا األما ـــة العامـــة ا ـــال اإلحصـــاءات
الدميغرافية .ويقدم التقرير موجزا حل الة تنفيـق الن ـاما العـاملي لتعـداد السـاان واملسـامن لعـام
2020د مـــل الترميـــز علـــا و ـــل املبـــاده التوجيريـــة املنرجيـــة إلدارة تعـــدادات الســـاان
واملسامن .ويقدم ريعا معلومات عن األ ا ة املتصلة بالترويا للمجموعة املنقحة من املعـايري
اإلحصائية الدولية للتسـجيا املـدا واإلحصـاءات احليويـة .وعـةوة علـا ذلـقد يقـدم التقريـر
معلومات عن مجل اإلحصاءات من تعدادات الساان واملسامن اولة عام  2010مـن ءـةل
استبيا ات احلولية الدميغرافيةد وعن األ ا ة املتعلقة باإلحصاءات الصحية.

ثا يا  -الن اما العاملي لتعداد الساان واملسامن لعام 2020
 - 2وافق ـت اللجنــة اإلحصــائيةد ا دورلــا السادســة واألربعــنيد علــا الن ــاما العــاملي
لتعدادات الساان واملسامن لعام 2020د واعتمده اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي ا قـراره
 .10/2015ويقــر الن ــاما بــان تعــدادات الســاان واملســامن ــي رحــد املصــادر الرئيســية
للبيا ات الةزمة لو ل ء ط إمنائية فعالة واختاذ قرارات مو وعيةد والسـيما ا سـياخ ء ـة
التنمية املستدامة لعام  .2030ويردف الن اما إىل مفالة قيام ما دولـة ععـو بـاجراء تعـداد
للساان واملسامن مرة واحدة علا األقا ءةل الفترة من  2015إىل 2024د و اـر تائجـ
علا اخ واسل.
 - 3وا قا السياخد قـدمت ـعبة اإلحصـاءات اجملموعـة املنقحـة مـن املعـايري الدوليـة ا
ــاا التنقيييا اللثلي للمبييث و لالتوايييثع لتاييدا اع الايياثن لا اييث د و ــي عبــارة عــن
مناــور اعتمدت ـ اللجنــة اإلحصــائية ا دورلــا السادســة واألربعــنيد ويــوفر إ ــارا وتوجيرــا
منــرجيني رئيســيني اولــة التعــداد لعــام  .2020وممــا ا ااــوالت الســابقةد ســوف تاــون
املباده والتوصيات مرفقة باتيبات وردلة لدف إىل تـوفري معلومـات رم ـر تفصـية واستفا ـة
عن العناصر البالغة األمهية الةزمة إلجراء تعدادات الساان واملسامن واستخدامرا.
 - 4وبنــاء علــا ذلــقد عقــدت ــعبة اإلحصــاءات اجتماعــا لفري ـ ءــناء ا الفت ـرة مــن
 14إىل  19ما ون األول/ديسمن  2015الستعراذ ليل إ ارة التادا اع ا تالقية اثلاياثن
لا اث د القي جيري حاليا تنقيح (وجرى تغـيري تسـميت إىل لييل إ ارة عايدا اع الاياثن
لا اث ) بغية مواءمة إدارة التعدادات التقليدية للساان واملسـامن مـل املمارسـات املعاصـرة
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للتعــدادات ورســاليبرا و رائقرــاد واملعــايري واألســالييف الــواردة ا التنقيييا اللثليي للمبييث و
لالتوايثع لتادا اع الااثن لا اث  .وقدم املاارمون تعليقات ومقترحات املة باـان
ماــروا الــدليا الــقي ســوف يســتلزم و ــع ا صــيغت النرائيــة عقــد جولــة رءــرى مــن
املااورات مل رععـاء فريـ ا خلـناء .وسـوف تقـدام النتيجـة النرائيـة إىل اللجنـة اإلحصـائية ا
دورلا ال امنة واألربعني.
 - 5وسوف تقـوم ـعبة اإلحصـاءاتد ممـا ا ااـوالت السـابقةد بتنقـيم حلقـات عمـا
تستردف مجيل املنا عدف الترويا للمباده والتوصيات املنقحةد واملواد املنرجية األءـرى.
وسوف تُناَر ب ا تقام ااداول الزمنيـة واملوا ـيل واملعلومـات املفصـلة عـن البلـدان واأل ـراف
املاارمة علا املوقل الاباي للن اما العاملي لتعداد الساان واملسامن لعام .2020

ثال ا  -تنفيــق التنقيييا اللثل ي للمبييث و لالتوايييثع لولييص ءاييث ل
احليوية

ييث اع

 - 6عقيف مصادقة اللجنة اإلحصائيةد ا دورلا اخلامسة واألربعـنيد علـا التنقييا اللثلي
يث اع احليوييةد قمـت ـعبة اإلحصـاءات حلقــات
للمبيث و لالتواييثع لوليص ءايث ل
عمــا إقليميــة ودون إقليميــة لعــرذ اجملموعــة املنقحــة مــن املعــايري الدوليــة للتســجيا املــدا
واإلحصــاءات احليويــة والتــرويا ُــا .وعُقــدت حلقــات العمــا ا إثيوبيــاد وترميــاد وترينيــداد
وتوباغود ومجرورية مورياد و يليد مباارمة ممـ لني عـن  69بلـدا ومـا يزيـد علـا  120مـن
اخلناء اإلحصائيني ورمناء السجا املدا ورءصائيي الصحة العامـة .وتتـاا املعلومـات املفصـلة
باان حلقـات العمـا والتقـارير املنب قـة عنـراد إ ـافة إىل جـداوُا الزمنيـة وموا ـيعرا املقـررة
لعام 2016د علا املوقل الاباي للاعبة.
 - ٧ومما و احلال بالنسبة اميل املعايري واملباده التوجيريـة اإلحصـائية الدوليـةد سـوف
تاون املباده والتوصيات املنقحة مرفقة باتيبات وردلـة تعـالا فيرـا ـاالت ـددة مبزيـد مـن
التفصيا .وا ذلق السياخد رعت ـعبة اإلحصـاءات ا تنقـي لييل ءايا التاي يل ا يد
لاإل ث اع احليوية :إ ارهتث لعمليثهتث لايثءتهثد إىل جا يف عزمرا علا عقد اجتمـاا لفريـ
اخلناء باان قا املو وا ا عام .2016
 - 8وتواصا الاعبة القيام مبرام رما ة الفري العاملي للتسجيا املدا وإحصـاءات األحـوال
املد يةد مما تتعرد موقع الاباي الـقي يـوفر معلومـات عـن األ اـ ة الـ يعـ لل عـا مجيـل
رععاء الفري فيمـا يتعلـ بتحسـني التسـجيا املـدا واإلحصـاءات احليويـة .ويعـم الفريـ ا
ععــويت حاليــا  19منقمــة إقليميــة ودوليــة .وقــد عقــد الفريـ اجتمــاعني ا عــام 2015د ا
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آذار/مــارس وحزيران/يو يـ د ور اــا فرقــة عمــا الســتعراذ املنــرجيات القائمــة لتقيــيم عمليــة
تغ ية الوقائل احليوية ا البلدان.

رابعا  -مجـــل اإلحصـــاءات مـــن ءـــةل اســـتبيا ات احلوليييية الدميغرافيييية املتعلقـــة
بتعدادات الساان واملسامن
 - 9تتعـــمن احلوليييية الدميغرافيييية اإلحصـــاءات الدميغرافيـــة وإحصـــاءات تعـــداد الســـاان
واملسامن السـنوية( .)1وتتنـاول االسـتبيا ات املتعلقـة بتعـدادات السـاان واملسـامن اخلصـائ
العامةد واخلصائ االقتصاديةد وءصـائ األسـر املعياـيةد والبيا ـات الو نيـةد وبيا ـات عـن
موعة خمتارة من املدن.
 - 10ويـرد فيمــا يلـي مــوجز مقتعـيف ملــدى تـوافر موعــات خمتـارة مــن بيا ـات تعــدادات
الســاان ا قاعــدة البيا ــات اإلحصــائية للحولييية الدميغرافييية ا تاــرين ال ــاا /وفمن .2015
وتاري املعلومات إىل تعدادات الساان املستقاة من جولة عـام 2010د الـ للـت الفتـرة مـن
 2005إىل .2014
• ا اجملمواد قدم  198بلدا رو من قة بيا ات عن مجيل السااند فيما قـدم  169بلـدا
رو من قة بيا ات عن الساان مصنفة حسيف العمر و وا اانس.
• ا اجملمواد قـدم  94بلـدا رو من قـة بيا ـات عـن ءصـائ األسـر املعياـيةد ري عـن
تمل األسر املعياـية رو عـن عـدد األسـر املعياـيةد مصـنفة وفقـتا ملـتغريات عـدةد مـن
قبيــا ــوا رمــامن اإلقامــةد رو ــوا األســرة املعياــيةد رو حجمرــاد رو عةقتــرا بــرب
األسرة.
• ا اجملمــواد قــدم  102بلــدا رو من قــة بيا ــات عــن اخلصــائ االقتصــاديةد ري عــن
الســاان حســيف حالــة الناــا /والعمر /ــوا ااــنسد وعــن الســاان غــري النا ـ ني
اقتصاديا والعمر /وا اانسد وعن رصحاب الناـا /االقتصـادي حسـيف العديـد مـن
اخلصــائ د مــن قبيــا الو ــل ا العمــاد واملرنــةد و ــال الناــا/د والو ــل العــائليد
والعمرد و وا اانس.
 - 11ومافة بيا ات التعداد ال تُجمَل تُناَـر إلاترو يـا بصـورة تدرجييـة علـا بوابـة بيا ـات
األمــم املتحــدة ( .)UNdataوالقائمــة الااملــة ملوا ــيل التعــداد وفــرادى موعــات البيا ــات ا
__________
( )1قُدِّم إىل اللجنة اإلحصائية ا الوثيقة
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مـــــــــــــــا مو ـــــــــــــــوا منـــــــــــــــرا متاحـــــــــــــــة علـــــــــــــــا الـــــــــــــــرابط التـــــــــــــــا
.http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybcensusdata.htm

ءامسا  -األ ا ة املتصلة باإلحصاءات الصحية
 - 12مُِّلت عبة اإلحصاءات ا اللجنة التوجيرية ملؤمتر القمة املعين بقياس حصـيلة النتـائا
احملققة ا ال الصـحة واملسـاءلة عنـراد الـقي قمتـ ومالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات
املتحدةد و موعة البنق الدو د ومنقمة الصحة العامليةد ا وا ن ن العاصـمةد ا الفتـرة مـن
 9إىل  11حزيران/يو ي  .2015ورتاا قا احلدث لألوسا /الصحية العامليـة الفرصـة لتقيـيم
احلالة الرا نة لنقم املعلومـات الصـحية وحتديـد النـرا االبتااريـة واالسـت مارات االسـتراتيجية
ال ـ مياــن رن تعــزز تــوافر البيا ــات و وعيتــرا واســتخدامرا ا مرحلــة مــا بعــد عــام .2015
واعتمــــد املاــــارمون ءري ــــة ريـــ د ودعــــوة إىل العمــــا تتعــــمن ــــس قـــا( /ا قــــر
.)http://ma4health.hsaccess.org/roadmap
 - 13وبنــاء علــا تــائا القمــةد تقــرر إ اــاء بر ــاما تعــاوا للبيا ــات الصــحية ا مــا ون
ال اا/يناير  2016لتيسري وتسريل التقدم ا تعزيز الـنقم الق ريـة لرصـد التقـدم احملـرز واألداء
فيمــا يتعلـ بــالتعلم واملســاءلة ا ســياخ ر ــداف التنميــة املســتدامة املتصــلة بالصــحة .وسيعــم
الن ــاما مم ـ لني عــن البلــدان (مــن اُي ــات الصــحية واإلحصــائية علــا حــد ســواء)د و ــعبة
اإلحصــاءاتد وومــاالت األمــم املتحــدةد واملؤسســات املتعــددة األ ــرافد واملــا ني ال نــائينيد
ومنقمات اجملتمل املداد واملؤسسـات األمادمييـةد إىل جا ـيف رما ـة صـغرية تستعـيفرا منقمـة
الصحة العاملية.

سادسا  -اإلجراء امل لوب من اللجنة اختاذه
 - 14اللجنة مدعوة لإلحا ة علمات عقا التقرير.
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