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  اإلحصائية اللجنة
  واألربعون الثامنة الدورة

  ٢٠١٧ مارس/آذار ١٠-٧
  املؤقت* األعمال جدول من (أ) ٤ البند
      الدميغرافية اإلحصاءات للعلم: بنود

  الدميغرافية اإلحصاءات    
  

  العام األمني تقرير    

  موجز  

ــرض   ــذا يعـ ــر، هـ ــذي التقريـ ــد الـ ــا أعـ ــرر وفقـ ــس ملقـ ــادي الـ ــاعي االقتصـ  واالجتمـ
 التابعــة اإلحصــاءات شــعبة ــا اضــطلعت الــيت األنشــطة الســابقة، واملمارســات ٢٠١٦/٢٢٠
. الدميغرافيــة اإلحصــاءات جمــال يف العامــة األمانــة يف واالجتماعيــة االقتصــادية الشــؤون إلدارة
 علـى  ٢٠٢٠ لعـام  واملسـاكن  السـكان  لتعداد العاملي الربنامج تنفيذ حلالة موجزا التقرير ويقدم

 السـكان  تعـدادات  إلدارة املنهجيـة  التوجيهيـة  املبادئ وضع على التركيز مع املاضية، السنة مر
 مـن  املقبلـة  للجولـة  املعاصـرة  التكنولوجيات استخدام بشأن توجيهية مبادئ وإعداد واملساكن
 للمجموعـة  بـالترويج  املتصلة األنشطة عن معلومات أيضا ويقدم. واملساكن السكان تعدادات
 والعمـل  املدنيـة،  األحـوال  وإحصـاءات  املـدين  للتسـجيل  الدوليـة  اإلحصـائية  املعايري من املنقحة

ــى اجلــاري ــب وضــع عل ــز كتي ــى يرك ــدين التســجيل نظــم وإدارة تشــغيل عل  وإحصــاءات امل
 خـالل  مـن  الدميغرافيـة  صـاءات اإلح مجـع  عـن  معلومـات  أيضـا  التقريـر  ويقدم. املدنية األحوال

  .الدولية اهلجرة إحصاءات جمال يف القدرات ببناء املتعلقة واألنشطة الدميغرافية احلولية استبيانات
  .بالتقرير علما اإلحاطة إىل مدعوة واللجنة  
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  مقدمة  -  أوال  

ــرض  - ١ ــذا يعـ ــر، هـ ــذي التقريـ ــد الـ ــا أعـ ــرر وفقـ ــس ملقـ ــادي الـ ــاعي االقتصـ  واالجتمـ
 التابعــة اإلحصــاءات شــعبة ــا اضــطلعت الــيت األنشــطة الســابقة، واملمارســات ٢٠١٦/٢٢٠
. الدميغرافيــة اإلحصــاءات جمــال يف العامــة األمانــة يف واالجتماعيــة االقتصــادية الشــؤون إلدارة
 علـى  ٢٠٢٠ لعـام  واملسـاكن  السـكان  لتعداد العاملي الربنامج تنفيذ حلالة موجزا التقرير ويقدم

 السـكان  تعـدادات  إلدارة املنهجيـة  التوجيهيـة  املبـادئ  وضع على التركيز مع ،املاضية السنة مر
 مـن  املقبلـة  للجولـة  املعاصـرة  التكنولوجيـات  استخدام بشأن توجيهية مبادئ وإعداد واملساكن
 للمجموعـة  بـالترويج  املتصلة األنشطة عن معلومات أيضا ويقدم. واملساكن السكان تعدادات
 والعمـل  املدنيـة،  األحـوال  وإحصـاءات  املـدين  للتسـجيل  الدوليـة  اإلحصـائية  املعايري من املنقحة
 األحـوال  وإحصاءات املدين التسجيل نظم وإدارة تشغيل على يركز كتيب وضع على اجلاري
 اسـتبيانات  خـالل  مـن  الدميغرافيـة  اإلحصـاءات  مجـع  عـن  معلومات أيضا التقرير ويقدم. املدنية
  .الدولية اهلجرة إحصاءات جمال يف القدرات ببناء املتعلقة واألنشطة الدميغرافية احلولية

   
  ٢٠٢٠ لعام واملساكن السكان لتعدادات العاملي الربنامج  -  ثانيا  

ــت  - ٢ ــة وافق ــا يف اإلحصــائية، اللجن ــني، السادســة دور ــى واألربع ــامج عل ــاملي الربن  الع
 يف واالجتمــاعي  االقتصــادي الــس  واعتمــده ،٢٠٢٠ لعــام  واملســاكن الســكان  لتعــدادات

 املصـادر  أحـد  هـي  واملسـاكن  السـكان  تعدادات بأن اعترافا الربنامج وميثل. ٢٠١٥/١٠ قراره
 ســيما وال موضــوعية، قــرارات واختــاذ فعالــة إمنائيــة خطــط لوضــع الالزمــة للبيانــات الرئيســية

 دولــة كــل قيــام كفالــة إىل الربنــامج ويهــدف. ٢٠٣٠ لعــام املســتدامة التنميــة خطــة ســياق يف
 ٢٠٢٤-٢٠١٥ الفتـرة  خـالل  األقـل  علـى  واحـدة  مرة واملساكن للسكان تعداد بإجراء عضو
 مـن  قـدر  بأقصـى  يتسـم  حنـو  على واملساكن السكان تعداد من املستخلصة اإلحصاءات وتنشر

  .  والكمال الشمول
 الـدويل  اإلحصـائي  املعيـار  وحتـديث  بتنقيح اإلحصاءات شعبة قامت السياق، هذا ويف  - ٣

 السـكان  لتعـدادات  وتوصـيات  مبـادئ ” وهـو  واملسـاكن،  السـكان  بتعـدادات  املتعلـق  الرئيسـي 
 هلـذه  الثالـث  التنقـيح  واألربعـني  السادسـة  دورـا  يف اإلحصائية اللجنة واعتمدت ،“واملساكن
  .والتوصيات املبادئ من اموعة

 إىل املقـدم  السـابق  التقريـر  يف املـبني  النحـو  علـى  والتوصـيات،  املبـادئ  تلك على وبناء  - ٤
 ــدف خــرباء لفريــق اجتمــاعٍ وإجــراء بتنظــيم اإلحصــاءات شــعبة قامــت اإلحصــائية، اللجنــة

 تعـدادات ل التعـداد  عمليـات  إدارة بشـأن  كتيـب ” ـا  املرفـق  الرئيسي الد وحتديث استعراض
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 باسـم  تسـميته  توأُعيـد  النهائيـة،  بصـيغته  الـدليل  هـذا  علـى  العمل وأُجنز. “واملساكن السكان
  .  )١(اإلنترنت شبكة على اآلن متاح وهو “واملساكن السكان تعدادات إدارة كتيب”
 لتـأثري  كـبرية  بدرجة معرضة واملساكن السكان لتعدادات ٢٠٢٠ عام جولة وستكون  - ٥

 نظمـت  السـياق،  هـذا  ويف. الصـلة  ذات ااالت من العديد يف احلديثة التكنولوجية التطورات
 إىل نـــوفمرب/الثـــاين تشـــرين ٢٨ مـــن الفتـــرة يف عمـــان يف تقنيـــا اجتماعـــا اإلحصـــاءات شـــعبة

. واملسـاكن  السكان تعدادات يف التكنولوجيا استخدام بشأن ٢٠١٦ ديسمرب/األول كانون ١
 الشـرحية  إطـار  يف املشـاريع  ختطـيط  مـن  كجـزء  جيـرى  نشـاط  أول الـتقين  االجتمـاع  هذا وكان

 الوطنيـة  اإلحصـائية  املكاتب قدرة تعزيز إىل ويهدف للتنمية املتحدة األمم حساب من العاشرة
 التنميــة أهــداف حتقيــق يف احملــرز التقــدم رصــد إطــار يف بالبيانــات املتعلقــة الطلبــات تلبيــة علــى

 لكتيـب  تـذييالً  بوصـفه  منفصـل  جملد يف وسيعرض االجتماع ألعمال موجز وسيعد. املستدامة
 نشـوء  مـع  حمتـواه  لتحـديث  مرونة أكثر خياراً بذلك ويوفر ،واملساكن السكان تعدادات إدارة

  .  واملساكن السكان لتعدادات جديدة تكنولوجية حلول
 عمـــل حلقـــات بتنظـــيم الســـابقة، اجلـــوالت يف كمـــا اإلحصـــاءات، شـــعبة وســـتقوم  - ٦

. األخـرى  املنهجية واملواد املنقحة، والتوصيات للمبادئ الترويج دف املناطق مجيع تستهدف
 )٢(٢٠٢٠ لعـام  واملساكن السكان لتعداد العاملي للربنامج الشبكي املوقع على بانتظام وستنشر
  .  فيها املشاركني والشركاء املشاركة البلدان عن مفصلة ومعلومات ومواضيع الزمنية اجلداول

 يف العمـل  طريـق  عـن  تقنيـة  مسـاعدة  اإلحصاءات شعبة موظفو قدم ،٢٠١٦ عام ويف  - ٧
ــس  واهلرســك البوســنة يف ٢٠١٣ لعــام واملســاكن الســكان لتعــداد الــدويل االستشــاري ال
  .  ٢٠١٤ لعام ميامنار يف واملساكن السكان لتعداد الدويل االستشاري والس

 العـاملي  بالربنـامج  املتعلـق  ٢٠١٥/١٠ واالجتماعي االقتصادي الس لقرار واستجابة  - ٨
 األنشــطة تنســيق ضــمان بشــأن فيــه الــوارد والطلــب ٢٠٢٠ لعــام واملســاكن الســكان لتعــداد

 شــعبة أنشــأت األعضــاء، الــدول إىل املســاعدة تقــدمي يف املصــلحة صــاحبة اجلهــات بــني فيمــا
ــع باالشــتراك اإلحصــاءات، ــم صــندوق م ــب للســكان املتحــدة األم ــداد ومكت  يف الســكان تع

 أهــداف وتشــمل .)٣(٢٠١٦ عــام يف التعــداد تنســيق بشــأن الدوليــة اللجنــة املتحــدة، الواليــات

__________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf: التايل املوقع يف متاح  )١(  

 .http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/wphc/default.htm :انظر  )٢(  

 /http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census :انظــــــر اللجنــــــة عــــــن املعلومــــــات مــــــن ملزيــــــد  )٣(  

iccc/default.html. 
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 يتوقـع  الـيت  واملسـاكن  السـكان  تعـداد  ألنشطة استباقي استعراض إجراء أمور، مجلة يف اللجنة،
 والتعـاون  الـدعم  إىل حتتـاج  الـيت  البلـدان  وحتديـد  ،٢٠٢٠ لعام التعداد جولة أجل من إجراؤها
ــدمي ــدعم لتقـ ــيط يف الـ ــداد التخطـ ــذه للتعـ ــه، وتنفيـ ــذلك وحتليلـ ــر يف وكـ ــائج نشـ ــداد نتـ  التعـ

  .  واستخدامها
    

ــذ  -  ثالثا   ــادئ تنفيــ ــيات املبــ ــاءات لنظــــام والتوصــ ــوال إحصــ  املدنيــــة، األحــ
    الثالث  التنقيح

ــة مصــادقة عقــب  - ٩ ــا يف اإلحصــائية، اللجن ــني، اخلامســة دور ــى واألربع ــيح” عل  التنق
 حلقـات  اإلحصـاءات  شـعبة  نظمـت  ،“احليوية اإلحصاءات لنظام والتوصيات للمبادئ الثالث
ــل ــة عم ــة ودون إقليمي ــرض إقليمي ــة لع ــن املنقحــة اموع ــايري م ــة املع ــدين للتســجيل الدولي  امل

 وكاليـدونيا  غواتيمـاال  يف العمـل  حلقـات  وعقـدت . هلـا  والتـرويج  املدنيـة  األحوال وإحصاءات
 وأمنـاء  اإلحصـائيني  اخلـرباء  مـن  ٧٥ مـن  وأكثـر  بلـدا  ٥٠ من ممثلني مبشاركة وعمان، اجلديدة
 معلومـات  اإلنترنـت  على الشعبة موقع يف وترد. العامة الصحة جمال يف واملهنيني املدين السجل
 ومواضـيعها  الزمنيـة  جـداوهلا  إىل إضـافة  عنـها،  املنبثقـة  والتقـارير  العمـل  حلقـات  بشـأن  مفصلة
  .  ٢٠١٧ لعام املقررة

 األحـوال  وإحصـاءات  املـدين  التسـجيل  كتيب” تنقيح يف اإلحصاءات شعبة وشرعت  - ١٠
 /شـــباط يف اخلــرباء  لفريـــق اجتمــاع  عقـــدت أن توقــع وي ،“والتعهـــد والتشــغيل  اإلدارة املدنيــة: 
 أســاليب ملناقشــة تشــاوري باجتمــاع بــاالقتران األول، املشــروع الســتعراض ٢٠١٧ فربايــر
 فـإن  ولـذا . ذلـك  عـن  الناجتة املدنية األحوال وإحصاءات املدين التسجيل ونوعية اكتمال تقييم

 اكتمـال  لتقيـيم  معاصـرة  وأسـاليب  ـوج  بوضـع  سـيقترن  للكتيـب  تنقيح من ذلك عن ينتج ما
  .  املدنية األحوال إحصاءات ونوعية املدين التسجيل

 األحـوال  وإحصـاءات  املدين للتسجيل العاملي الفريق أمانة مبهام القيام الشعبة وتواصل  - ١١
 الـيت  األنشـطة  عـن  معلومـات  يـوفر  الـذي  به املقترن الشبكي وقعامل بالرعاية تتعهد كما املدنية،
 األحــوال وإحصــاءات املــدين التســجيل بتحســني يتعلــق فيمــا الفريــق أعضــاء مجيــع ــا يضــطلع
 وتشــرين يوليــه/ومتــوز مــارس/آذار يف ،٢٠١٦ عــام يف مــرات ثــالث الفريــق واجتمــع. املدنيــة
 بــذلك ليضــمن الفريــق، أعضــاء نفــذها الــيت والــربامج املشــاريع خمتلــف ونــاقش أكتــوبر،/األول

  .  جتاهها منسق ج واتباع الدولية والتوصيات املعايري استخدام
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  الدميغرافية احلولية استبيانات خالل من اإلحصاءات مجع  -  رابعا  

ــوم  - ١٢ ــعبة تقـ ــاءات شـ ــنويا اإلحصـ ــع سـ ــع جبمـ ــر وجتميـ ــاءات ونشـ ــة اإلحصـ  الدميغرافيـ
 مــن جمموعــة خــالل مــن البيانــات وتجمــع. العــامل ومنــاطق بلــدان جلميــع الرمسيــة واالجتماعيــة
 اإلحصــائية املكاتــب إىل املرســلة التعــداد، بتــاريخ اجلاريــة واالســتبيانات الســنوية االســتبيانات

 الســكان، وتكــوين الســكاين التوزيــع جوانــب مــن عــدد بشــأن بيانــات وجمعــت .)٤(الوطنيــة
 وتـدفقات  والـزواج  الوفيـات  معدلو واخلصوبة احلضرية، والتجمعات املدن سكان ذلك يف مبا

ــنوية، اهلجـــرة ــداد السـ ــاجرين، وأعـ ــائص املهـ ــر وخصـ ــية، األسـ ــائص املعيشـ  املســـكن، وخصـ
 جمموعـة  هـو  للنشـر  املسـتخدم  التقليـدي  والشـكل . التعلـيم  ومسـتويات  االقتصادية واخلصائص

  .  )٥(١٩٤٨ عام منذ سنويا تصدر اليت الدميغرافية احلولية
 مــن تجمـع  الـيت  املدنيـة  األحـوال  إحصـاءات  تـوافر  علـى  التاليـة  العامـة  اللمحـة  وتركـز   - ١٣

 حـدث  لكـل  الرئيسـية  البيانات جمموعات توافر مبدى يقاس الذي الوطنية، اإلحصائية املكاتب
 .)٦(منشـورة  نسـخة  آخر وهي ،٢٠١٥ لعام الدميغرافية احلولية يف املنشورة احلياة، أحداث من

 عـدد  حيـث  مـن  املـذكورة  البيانـات  جمموعـات  كـل  تـوافر  يبـين  جدوال الثاين التذييل ويتضمن
 مئويـة  كنسـبة  ٢٠١٥ لعـام  الدميغرافية احلولية يف منشورة بيانات قدمت اليت املناطق أو البلدان

  .  العامل يف املناطق أو البلدان عدد جمموع من
 مـن  املئويـة  النسـبة  ميثـل  بوصـفه  املدنيـة  األحـوال  إحصاءات توافر يقاس عامة، وبصفة  - ١٤

 إلحصـاءات  وبالنسـبة . الصـلة  ذات البيانـات  تقدم اليت العامل يف املناطق أو البلدان عدد جمموع
 النحـو  علـى  التـوافر  نسـب  كانـت  ،٢٠١٥ لعـام  الدميغرافيـة  احلوليـة  يف الواردة املدنية األحوال

ــايل ــب الت ــازيل): (بالترتي ــوالدات التن ــة ال ــة حســب احلي ــاطق يف اإلقام ــة أو احلضــرية املن  الريفي
 املائــة)؛  يف ٧٢( الريفيــة  أو احلضــرية  املنــاطق يف اإلقامــة  حســب  والوفيــات  املائــة)؛ يف ٧٤(

ــوالدات ــة والـ ــب احليـ ــن حسـ ــنس األم سـ ــود، وجـ ــات املولـ ــب والوفيـ ــن حسـ ــنس السـ  واجلـ
ــة)؛ لكــــل املائــــة يف ٦٣( ــرية املنــــاطق يف اإلقامــــة حســــب والزجيــــات فئــ ــة أو احلضــ  الريفيــ
 املائـة)؛  يف ٥٢( الريفيـة  أو احلضـرية  املناطق يف اإلقامة حسب الرضع ووفيات املائة)؛ يف ٥٨(

__________ 

 كـل  إىل وترسـل  واملسـاكن،  السـكان  تعـداد  مواضـيع  عن إحصاءات جتمع التعداد بتاريخ اجلارية االستبيانات  )٤(  
 .منطقة أو بلد كل يف التعداد إجراء لتاريخ وفقا منطقة أو بلد

 /http://unstats.un.org/unsd :التــــــــايل  املوقــــــــع  يف الدميغرافيــــــــة  احلوليــــــــة علــــــــى  االطــــــــالع  ميكــــــــن  )٥(  

demographic/products/dyb/dyb2.htm. ــا ــات أن كمـ ــة، البيانـ ــيما وال الدميغرافيـ ــات سـ ــداد بيانـ ــكان تعـ  السـ
 ./http://data.un.org املتحدة األمم بيانات بوابة يف اإلنترنت شبكة على فشيئاً شيئاً أيضا تنشر واملساكن،

   .http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2015.htm :التايل املوقع يف متاح  )٦(  
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 يف اإلقامــة حســب الطــالق وحــاالت املائــة)؛ يف ٤٨( واجلــنس الســن حســب الرضــع وفيــات
ــاطق ــة أو احلضــرية املن ــة)؛ يف ٤٧( الريفي ــريس ســن حســب الزجيــات املائ ــروس وســن الع  الع

 مـن  متقدمـة  مراحـل  يف األجنـة  ووفيـات  األب، سـن  حسـب  احليـة  والوالدات املائة)؛ يف ٤٦(
ــة حســب احلمــل ــاطق يف اإلقام ــة أو احلضــرية املن ــة يف ٣٧( الريفي ــة)؛ لكــل املائ  وحــاالت فئ

 حســب القانونيــة املقصــود اإلجهــاض وحــاالت املائــة)؛ يف ٢٧( القانونيــة املقصــود اإلجهــاض
  .  املائة) يف ٢٢( املرأة سن
 إىل العـامل  يف املنـاطق  أو البلـدان  عـدد  جممـوع  أرباع ثالثة حنو قدم ،ذكره سبق وكما  - ١٥

 تـنخفض  النسـبة  تلك أن بيد. والوفيات الوالدات جمموع عن إمجالية إحصاءات املتحدة األمم
 إحصـاءات  لفئـات  األخرى للوحدات وبالنسبة السن، مثل إضافية، متغريات تطبيق مع باطراد

  .األجنة وفيات مثل املدنية األحوال
    

    اهلجرة بإحصاءات املتصلة األنشطة  -  خامسا  

ــدان العمــل حلقــات مــن عــددا اإلحصــاءات شــعبة نظمــت ،٢٠١٤ عــام منــذ  - ١٦  يف لبل
ــا ــا الرئيســيني، الشــركاء مــع بالتعــاون وآســيا أفريقي ــة الســكان شــعبة ذلــك يف مب  لألمــم التابع

 أفريقيــا، غــرب لــدول االقتصــادية اجلماعــة ومفوضــية للــهجرة، الدوليــة واملنظمــة املتحــدة،
 االقتصـادية  واللجنـة  ألفريقيـا،  االقتصـادية  اللجنـة  ذلك يف مبا املتحدة، لألمم اإلقليمية واللجان

 القـدرات  تعزيـز  هـو  العمـل  حلقـات  مـن  اهلـدف  وكـان  .)٧(اهلـادئ  واحمليط آلسيا واالجتماعية
 املصـادر  مجيـع  مـن  املسـتقاة  اهلجـرة  بيانـات  وحتليـل  إنتـاج  علـى  احلكـوميني  للمسـؤولني  التقنيـة 
ــة اهلجــرة سياســات إلرشــاد واســتخدامها الصــلة ذات ــائي والتخطــيط الوطني ــت. اإلمن  وتناول

 الدوليــة، اهلجــرة بيانــات جلمــع املتحــدة األمــم وضــعتها الــيت والتعــاريف املعــايري مثــل مســائل
 التنميـة  خطـة  يف الـواردة  بـاهلجرة  املتعلقـة  الغايات لقياس الالزمة واملؤشرات البيانات ومصادر

 اهلجــرة عــن البيانــات تبــادل ووســائل ســبل أيضــا املشــاركون ونــاقش. ٢٠٣٠ لعــام املســتدامة
  .  احملتملة ومسامهام اخلارج يف املقيمني املهاجرين وخصائص حجم تقييم أجل من الدولية

 الشـعبة  انضـمت  الدوليـة،  للهجرة اهلامة األبعاد أحد ميثل العمالة اليد تنقل إن وحيث  - ١٧
ــام يف اإلحصــائية ــة إىل ٢٠١٦ ع ــة عمــل فرق ــاس معني ــل بقي ــد تنق ــة الي ــا العامل ــة تقوده  اللجن
 املتصـلة  واملنهجيات والتعاريف املفاهيم استعراض إىل العمل فرقة ودف. ألوروبا االقتصادية

. العاملـة  اليـد  تنقـل  إحصـاءات  جتميـع  بشـأن  عمليـة  إرشـادات  ووضـع  البلدان يف العمالة بتنقل

__________ 

 .العمل حلقات بتفاصيل قائمة األول املرفق يف ترد  )٧(  
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 مقـرر  يف إنشـاؤه  أقر الذي الالجئني، بإحصاءات املعين اخلرباء فريق إىل أيضا الشعبة وانضمت
 النـرويج،  إحصـاءات  إدارة تقـوده  الـذي  اخلـرباء،  فريق ويعتزم .)٨(٤٧/١١١ اإلحصائية اللجنة

ــب ــم ومفوضــية األورويب، لالحتــاد اإلحصــائي واملكت  وضــع الالجــئني، لشــؤون املتحــدة األم
 دلــيال لتكـون  ٢٠١٨ عـام  حبلـول  الالجـئني  إحصـاءات  بشـأن  الدوليـة  التوصـيات  مـن  جمموعـة 
  .  اللجوء وطاليب الالجئنيب املتعلقة حصاءاتاإل بشأن والدويل الوطين للعمل مرجعيا

 أصـدرت  والـثالثني،  الثامنة دورا يف اإلحصائية اللجنة قدمته الذي للطلب واستجابة  - ١٨
 وجــرى. الســكان تعــدادات طريــق عــن الدوليــة اهلجــرة قيــاس عــن كتيبــا اإلحصــاءات شــعبة

 عمـل  حلقـات  يف الـدوليني،  اخلـرباء  مـن  تعليقات يتضمن للكتيب، مشروعٍ واختبار استعراض
 واختبـاره  استعراضـه  وسـيجري  ،٢٠١٦-٢٠١٤ الفترة خالل أفريقيا يف بلدان لفائدة نظمت
 علــى اإلحصــائيني اخلـرباء  الكتيــب وسيسـاعد . ٢٠١٧ ينــاير/الثــاين كـانون  يف آســيا يف لبلـدان 
ــة؛ بــاهلجرة املتعلقــة والتعــاريف للمفــاهيم أفضــل فهــم إىل التوصــل (أ) يلــي: مــا حتقيــق  الدولي
 الصـلة؛  ذات البيانـات  ومصـادر  اهلجـرة  قياس لتحسني الالزمة الرئيسية املعلومات حتديد (ب)
 وتــدفقات أعــداد بشــأن دوليــا للمقارنــة القابليــة مــن أعلــى بدرجــة تتســم بيانــات إعــداد (ج)

 تعـدادات  مـن  كجزء مباشرة وغري مباشرة أساليب باستخدام خصائصهم عن فضال املهاجرين
 إىل يهـدف  كتيـب  وضـع  يف أيضـا  الشـعبة  سـامهت  املنـهجيات،  بتطـوير  يتعلـق  وفيما. السكان
 هـــذه إدراج حـــول الدوليـــة اهلجـــرة إحصـــاءات ومســـتخدمي ملنتجـــي اإلرشـــادات تقـــدمي

 أعضـاء  بـني  مشـترك  منتج والكتيب. للهجرة للتخطيط الوطنية االستراتيجيات يف اإلحصاءات
  .باهلجرة املعين العاملي الفريق

    
    اختاذه اإلحصائية اللجنة من املطلوب اإلجراء  -  سادسا  

  .التقرير ذا علما اإلحاطة إىل مدعوة اإلحصائية اللجنة  - ١٩
  
  

   

__________ 

 .باء الفرع الثالث، الفصل ،E/2016/24-E/CN.3/2016/34 انظر  )٨(  
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  األول املرفق

  اهلجرة بإحصاءات املتعلقة العمل حبلقات قائمة    

 ألغـراض  الدوليـة  بـاهلجرة  املتعلقـة  البيانـات  واسـتخدام  مجـع  تعزيـز  بشـأن  عمـل  حلقة  - ١
 إىل ١٨ مــن ا،أبابــ أديــس يف عقــدت الكــربى، الصــحراء جنــوب يف األفريقيــة للبلــدان التنميــة

  .٢٠١٤ نوفمرب/الثاين تشرين  ٢١
 ألغـراض  الدوليـة  بـاهلجرة  املتعلقـة  البيانـات  واسـتخدام  مجـع  تعزيـز  بشـأن  عمـل  حلقة  - ٢

  .٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ١١ إىل ٨ من دكار، يف عقدت وغرا، أفريقيا مشال لبلدان التنمية
 يف عقـدت  أفريقيـا،  غـرب  يف وإدارـا  اهلجـرة  بيانـات  مجـع  بشـأن  إقليميـة  عمل حلقة  - ٣

  .٢٠١٦ مارس/آذار ١٨ إىل ١٥ من لومي،
 مـن  غانـا،  كوسـت،  كيـب  يف عقـدت  الوطنيـة  اهلجرة بيانات إدارة بشأن عمل حلقة  - ٤

  .٢٠١٦ يوليه/متوز ٢٩ إىل ٢٥
 بــاهلجرة املتعلقــة البيانــات واســتخدام مجــع بشــأن األقــاليم بــني مشــتركة عمــل حلقــة  - ٥

 الفتـرة  يف رومـا  يف عقـدت  األفريقـي،  - األورويب املمـر  يف والتبـادل  التعـاون  التنمية: ألغراض
  .٢٠١٦ ديسمرب/األول كانون ٢ إىل نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ من
 خطـة  سـياق  يف الدوليـة  اهلجرة بيانات واستخدام مجع تعزيز بشأن إقليمية عمل حلقة  - ٦

ــة ــتدامة التنميـ ــام املسـ ــدان ٢٠٣٠ لعـ ــوب يف لبلـ ــ جنـ ــيا، رقشـ ــتعقد آسـ ــانكوك يف سـ ــن بـ  مـ
  .٢٠١٧ فرباير/شباط ٣ إىل يناير/الثاين كانون  ٣١
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  الثاين املرفق

  املدنية األحوال إحصاءات توافر    

  البند
 املنـاطق /البلـدان  عدد
  بيانات قدمت اليت

 جممـوع  من املئوية النسبة
  املناطق/البلدان عدد

      اخلصوبة      
١٧٥٧٤  الريفية أو احلضرية املناطق يف اإلقامة حسب احلية الوالدات
١٥١٦٣  املولود وجنس األم سن حسب احلية الوالدات
٨٩٣٧  األب سن حسب احلية الوالدات

    األجنة وفيات معدل

 يف اإلقامــة حســب احلمــل مــن متقدمــة مراحــل يف األجنــة وفيــات
٨٩٣٧  الريفية أو احلضرية املناطق
٦٥٢٧  القانونية املقصود اإلجهاض حاالت
٥٢٢٢  املرأة سن حسب القانونية املقصود اإلجهاض حاالت
   الرضع وفيات

١٢٤٥٢  الريفية أو احلضرية املناطق يف اإلقامة حسب الرضع وفيات
١١٥٤٨    واجلنس السن حسب الرضع وفيات

    العامة تايالوف معدالت

١٧٢٧٢  الريفية أو احلضرية املناطق يف اإلقامة حسب الوفيات
١٥٠٦٣  واجلنس السن حسب الوفيات
  والطالق الزواج

١٣٨٥٨  الريفية أو احلضرية املناطق يف اإلقامة حسب الزجيات
١١٠٤٦  العروس وسن العريس سن حسب الزجيات
١١٣٤٧  الريفية أو احلضرية املناطق يف اإلقامة حسب الطالق حاالت

  
  .خمتصر جدول ،٢٠١٥ عام املتحدة لألمم ميغرافيةالد احلولية  املصدر:  
 


