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         اإلحصائية        اللجنة
         واألربعون         التاسعة        الدورة

     ٨١٠٢           آذار/مارس   ٩- ٦
       املؤقت*        األعمال      جدول    من     )أ(   4       البند
              الدميغرافية          اإلحصاءات    ِ    للِعلم:      بنود

           الدميغرافية          اإلحصاءات  
  

      العام      األمني       تقرير  
  

 موجز 
     ٨٨٢ /    ٨١٠2           واالجتمــــاع           االقتصــــا        اجمللــــ       ملقــــ ر      وفقــــا  ُ     أُعــــد        الــــ            التق يــــ       هــــ ا      يعــــ   

           االقتصــا ي         الشــؤو        إل ارة         التاةعــ           اإلحصــاتا       شــعب     هبــا        اضــ لعت     الــي        األنشــ            الســاةق             واملمارســا 
        الــمجم        تنفيــ       حلالــ        مــوجزا         التق يــ        ويقــد   .           الدميغ افيــ           اإلحصــاتا      جمــال   يف        العامــ         ابألمانــ             واالجتماعيــ 

        وتــ وي      وضـ      علــ         الرتنيـز    مـ          املاضــي         السـن      مـد      علــ       ٨١٨١      لعـا          واملسـانن        الســنا         لتعـدا         العـامل 
        السـنا          تعـدا ا    يف         للبيـاج          اإللنـرتوي      اجلمـ             تننولوجيا          استخدا       ةشأ        اجلديدة            التوجيهي         املبا ئ

        األنشــ      عــن         معلومــا       أيضــا       ويقــد   .        واملســانن        الســنا          تعــدا ا     مــن        احلاليــ        اجلولــ       إطــار   يف         واملســانن
        األحـوال          وإحصـاتا       املـدي         للتسـجي          الدوليـ           اإلحصـايي         املعـاير    مـن        املنقح           للمجموع         ابلرتوي         املتصل 
        وإ ارة        املدنيـــ         األحـــوال          وإحصـــاتا       املـــدي         التســـجي      نظـــم        وإ ارة        عمليـــا       ةشـــأ        ليـــ        وةوضـــ          املدنيـــ  
        احلوليـــ           اســـتبياج      خـــ ل    مـــن            الدميغ افيـــ           اإلحصـــاتا     مجـــ     عـــن         معلومـــا       أيضـــا         التق يـــ        ويقـــد   .      اهلويـــ 

  .     اهلج ة         إحصاتا       ةشأ       خمات       لف يق        اجتماع    عن       موجزة    حمل        ويع              الدميغ افي 
                                          واللجن  مدعوة إىل أ  حتيط علما هب ا التق ي . 

 

  

 

 *  E/CN    . 3/2018/1        .  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/1


 E/CN.3/2018/21 

 

2/6 17-21353 

 

      مقدمة -     أوال 
ــــ            التق يــــ       هــــ ا      يعــــ   -   ٠      ٨٨٢ /    ٨١٠2           واالجتمــــاع           االقتصــــا        اجمللــــ       ملقــــ ر      وفقــــا  ُ     أُعــــد        ال

           االقتصــا ي         الشــؤو        إل ارة         التاةعــ           اإلحصــاتا       شــعب     هبــا        اضــ لعت     الــي        األنشــ            الســاةق             واملمارســا 
   .           الدميغ افي           اإلحصاتا      جمال   يف        العام         ابألمان             واالجتماعي 

  
     0202      لعام         واملساكن        السكان        لتعداد        العاملي        الربانمج -      اثنيا 

        السـنا         لتعـدا         العـامل         الـمجم      علـ           واألرةعـ،          السا سـ         ورهتـا   يف           اإلحصـايي          اللجن        وافقت -   ٨
        الــمجم       وميثــ   .   ٠١ /    ٨١٠2       قــ ار    يف           واالجتمــاع           االقتصــا        اجمللــ          واعتمــد         ٨١٨١      لعــا          واملســانن
        إمناييــ      خ ــط      لوضــ         ال زمــ          للبيــاج           ال ييســي         املصــا ر    مــن    هــ          واملســانن        الســنا          تعــدا ا     أب         اعرتافــا
        المجم        ويهدف  .     ٨١0١      لعا           املستدام          التنمي      خ        سياق   يف      سيما    وال          موضوعي          ق ارا        واختاذ       فعال 
      األقــ      علــ        واحــدة     مــ ة         واملســانن        للســنا        تعــدا        إبجــ ات        األعضــات       الــدول    مــن       ولــ     نــ       قيــا        نفالــ     إىل

    حنــو     علــ          واملســانن        الســنا        تعــدا     مــن         ملستخلصــ  ا          اإلحصــاتا        وةنشــ       ٨١٨4-    ٨١٠2       الفــرتة     خــ ل
  .       والنمال        الشمول    من     قدر      أبقص       يتسم
           ال ييسـي          الدوليـ           اإلحصـايي     اير   املعـ       وحتـدي         ةتنقـي           اإلحصاتا       شعب       قامت         السياق      ه ا    ويف -   0
        اعتمـد   و      “       واملسـانن        السنا           لتعدا ا          وتوصيا        مبا ئ ”       عنوا     حتت          واملسانن         السنا          تعدا ا  ل

   .         التوصيا     من        اجملموع      هل          الثال          التنقي          واألرةع،         السا س         ورهتا   يف          اإلحصايي         اللجن 
          واملســـانن         الســـنا          تعـــدا ا        إ ارة       ليـــ      علـــ        ونـــ ل             والتوصـــيا          املبـــا ئ     تلـــ      علـــ        وةنـــات -   4

        وعقـد            اإلحصـاتا       شـعب       نظمـت          واألرةعـ،          الثامنـ         ورهتـا   يف       إبجنـاز           اإلحصايي         ُ اللجن ُ    ُ  َ  أُةلَغت      ال  
        الــمجم  ”       موضــوع    عــن     عمــ        حلقــا      ثــ           للســنا          املتحــدة      األمــم        وصــندوق       الــدوي       البنــ     مــن        ةــدعم  
   يف  ُ    ُعقــد      “      احلديثــ                والتننولوجيــا          الدوليـ         املعــاير   :    ٨١٨١      لعــا          واملسـانن        الســنا           لتعــدا ا         العـامل 
        مجهوريــ         الســ         ار    ويف   ؛    ٨١٠2          أ ر/مــايو   يف        نيجــر         الغــوس     ويف   ؛    ٨١٠2           آذار/مــارس   يف        لوســانا
   .          ابلمتغالي           والناطق            ابإلننليزي          الناطق           األف يقي          البلدا         مبشارن         ٨١٠2              حزي ا /يونيه   يف         املتحدة          تنزانيا

         واملســـــــانن        الســـــــنا          تعـــــــدا ا       جولـــــــ     أ          االعتبـــــــار   يف      آخـــــــ ة           اإلحصـــــــاتا        شـــــــعب        وقامـــــــت -   2
      ســيما    وال         احلديثــ                التننولوجيــا       ور    إىل      ابلظــ       نثــرا       خمتلفــ        ســتنو    (    ٨١٨4-    ٨١٠2 )      ٨١٨١     لعــا 
        اللجــا     مــ       وثيــق           وةتنســيق           اإلنرتنــت          ابســتخدا        الــ اي          والتعــدا          اللوحيــ          احلواســي          اســتخدا      حيــ     مــن

         اإللنـرتوي      اجلمـ             تننولوجيـا          اسـتخدا       ةشـأ            التوجيهيـ         املبا ئ       إبعدا          املتحدة       لألمم         التاةع           اإلقليمي 
        اجتمـاع   يف         وإق ار        ةشأنه         التداول     ج        ال           النهاي         املش وع     وهو           واملسانن        السنا          تعدا ا    يف         للبياج 

     حيـ        وثيقـ        لتنـو            التوجيهيـ         املبـا ئ  ُ    ُصممت     وقد  .     ٨١٠2             الثاي/يناي        نانو    يف         القاه ة   يف  ُ   ُعقد     عم       ف ق 
      جولـــ      مـــد      علـــ         توف هـــا     لـــد     هبـــا         ت وي هـــا          وسيتواصـــ          الوطنيـــ        ابخلـــما         حتـــديثها       ســـيج          اإلنرتنـــت     علـــ 

    .        اإلحصايي        للجن          واألرةع،         التاسع         الدورة        انعقا     م            التوجيهي         املبا ئ     ع           ويتزامن  .     ٨١٨١     لعا          التعدا 
         التعدا        ومنت         للسنا         املتحدة      األمم       صندوق    م          ابلتعاو            اإلحصاتا        شعب        حاليا       وتعنف -   ٦

        اللجنــ      خــ ل    مــن         واملســانن        الســنا           ةتعــدا ا         املتصــل         األنشــ         تنســيق     علــ          املتحــدة         للــوال          التــاة 
  .    األق      عل        السن    يف      م ت،      جتتم      الي            التعدا ا          ةتنسيق        املعني          الدولي 
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     مجيــ         تســتهدف     عمــ        حلقــا         ةتنظــيم          الســاةق         اجلــوال    يف     نمــا           اإلحصــاتا        شــعب         وســتقو  -   2
َ  وسُتنَشـ   .      األخ           املنهجي         واملوا         املنقح            والتوصيا          للمبا ئ        الرتوي      هبدف        املناطق        املوقـ      علـ           ابنتظـا        ُ 

ـــــل        زمنيـــــ        جـــــداول      ٨١٨١      لعـــــا          واملســـــانن        الســـــنا         لتعـــــدا         العـــــامل         للـــــمجم         الشـــــبن           ومواضـــــي         مفص 
   .    فيه         املنخ ط،          والش نات         املشارن          البلدا     عن          ومعلوما 

  
       الثالث         التنقيح   ،      احليوية        حصاءات  اإل       لنظام           والتوصيات        املبادئ       تنفيذ -      اثلثا 

        اللجنـ        أق تـه      الـ           احليويـ            اإلحصـاتا        لنظـا            والتوصيا          للمبا ئ        الثال          التنقي       أساس     عل  -   ٢
      ٨١٠2            شـــبارب/فماي    يف        املعقـــو        اخلـــمات      ف يـــق        اجتمـــاع        ووقـــاي           واألرةعـــ،         اخلامســـ         ورهتـــا   يف          اإلحصـــايي 

       تنقــي           اإلحصــاتا       شــعب       أجنــز          املدنيــ          األحــوال          وإحصــاتا       املــدي         التســجي      نظــم        وتقيــيم       إ ارة      ةشــأ 
   يف       للجن         أعلنته    ما    حنو     عل             وصيانتها          وعملياهتا        إ ارهتا         احليوي :           واإلحصاتا       املدي         التسجي      نظم       لي 
        وتـ وي       لعـ             إقليميتـا      عمـ        حلقتـا       وعقـد         الشـعب       أعـد       الحـق      وقـت    ويف  .        واألرةعـ،         الثامنـ         ورهتا

        وإ ارة        املدنيــ         األحــوال          وإحصــاتا       املــدي         التســجي      نظــم         وعمليــا          الدوليــ         املعــاير    مــن        املنقحــ         اجملموعــ 
    ويف         اجلنوةيــ         أم ينــا        لبلــدا       ٨١٠2             األول/أنتــوة        تشــ ين   يف       ةوغــوا   يف       العمــ        حلقتــا  ُ    ُعقــد      وقــد  .      اهلويــ 
       منـاه        العمـ        حلقتـا       وع ضـت  .     آسـيا     شـ ق       وجنـو      شـ ق        لبلـدا       ٨١٠2             الثـاي/نوفمم       تش ين   يف       هانو 

ــــوفر    إىل     هتــــدف         مســــتحدث          العامــــ        الصــــح         ومــــو ف       املــــدي       الســــج         ومــــو ف     ي،      لإلحصــــاي         التــــدري       ت
         الوقـــاي         لتســجي        البيـــي         التشــغي         قاةليـــ        لضــما       شـــام       منــوذ      وضـــ      علــ        اهلويـــ        إ ارة     جمــال   يف          والعــامل،
       تنظـيم        الشـعب          وستواصـ   .      اهلويـ        إ ارة      ونظـم           واملوثوقـ           املنتظمـ         املدنيـ         األحوال         إحصاتا         وإنتا          احليوي  
       املـوا     مـن       وغرهـا        املنقحـ            والتوصـيا          للمبا ئ        الرتوي      هبدف        العامل        مناطق      جلمي        موجه       عم         حلقا 
   .      اهلوي         وإ ارة        املدني         األحوال          وإحصاتا       املدي         التسجي      نظم        لتشغي         الشام        ابلنه          املتعلق          املنهجي 

        التــاي:       النحــو     علــ          إضــافي           منهجيــ       نــوات        لث ثــ         اإلعــدا        عمليــ           اإلحصــاتا       شــعب         وأطلقــت -   ٩
          وإحصـــاتا       املـــدي         التســـجي         انتمـــال  و       جـــو ة        لتقيـــيم           التوجيهيـــ         املبـــا ئ       إعـــدا      علـــ         الشـــعب       تعنـــف    )أ(

َ   ةُعــَدين       ةلــورة    إىل      ت مــ      الــي          املدنيــ         األحــوال        اجلــو ة      ضــما          وعمليــا      نظــم       تقيــيم    مهــا  -       اجلــو ة       أةعــا     مــن  ُ  
        املبــا ئ     هــ         وصــممت        الصــد ؛     هــ ا   يف         الوطنيــ           املمارســا      عــ        يشــم     مبــا  -         البيــاج       جــو ة        وتقيــيم

       ليـ     مـن        احلالي         النسخ       صدر      ) (         ابنتظا ؛        حتديثها     جي          اإلنرتنت     عل      حي        وثيق        لتنو            التوجيهي 
      أعــد        لــ ل          ونتيجــ       ســن ؛    ٨١     قبــ        قــانوي      إطــار       إعــدا          احليويــ :           واإلحصــاتا       املــدي         التســجي      نظــم

      إطـار     وضـ       ةشـأ          التقنيـ           الدراسـي        احللقـ    يف          ومناقشـته       تقدميـه     جـ         املـنق         للـدلي         مش وحا      ع ضا        الشعب 
      متــوز/   يف       مــاني    يف  ُ    ُعقــد      الــي        اهلويــ          وإ ارة        املدنيــ         األحــوال          وإحصــاتا       املــدي         التســجي       لــنظم       قــانوي
     علـــ        حاليـــا       العمـــ      جيــ          العـــ        هـــ ا     علــ          وةنـــات           اآلســـيو ؛         التنميـــ       مصــ ف    مـــن      ةـــدعم        ٨١٠2      يوليــه
           واإلحصاتا       املدي         التسجي      نظم       لي     من        احلالي         النسخ       أيضا      صدر      ) (         الدلي ؛    من       منقح       نسخ 

     علــ        حاليــا        الشــعب       تعنــف       لــ ل          ونتيجــ       ســن ؛    ٨١     قبــ          واالتصــال          والتثقيــف       اإلعــ         ت ــوي          احليويــ :
      ةشـــأ           والتثقيـــف        ابالتصـــال         املتعلقـــ          املعاصـــ ة           والتقنيـــا          األســـالي        اخلصـــو      وجـــه     علـــ         م اعيـــ          تنقيحـــه 
  .      املدني         األحوال       تسجي        ض ورة
         املدنيــ          األحــوال          وإحصـاتا       املــدي         للتسـجي         العــامل         الف يــق       أمانـ       مبهــا         القيـا         الشــعب         وتواصـ  -    ٠١
        الف يـــق       أعضـــات     مجيـــ     هبـــا       يضـــ ل      الـــي        األنشـــ      عـــن         معلومـــا       يـــوف       الـــ          الشـــبن        موقعـــه       تتعهـــد     نمـــا
        مشــاري         مناقشــ    يف        الف يــق       وأســه   .       املدنيــ         األحــوال          وإحصــاتا       املــدي         التســجي        ةتحســ،       يتعلــق     فيمــا

           والتوصـــيا         املعـــاير         اســـتخدا      علـــ   و       منســـق    هنـــ        اتبـــاع             مـــ  احلـــ   علـــ       ؤ     أعضـــا       نفـــ ها       خمتلفـــ         وةـــ ام 
   .        الدولي 
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           الدميغرافية        احلولية          استبياانت     خالل    من          اإلحصاءات    مجع -       رابعا 
        ال مسيـ             واالجتماعيـ             الدميغ افيـ           اإلحصـاتا       ونشـ        وجتميـ      جبمـ       سـنو           اإلحصاتا       شعب       تقو  -    ٠٠

ُ   وجُتمـــ   .      العــامل        ومنـــاطق       ةلـــدا       جلميــ             واســـتبياج          الســـنوي            االســـتبياج     مــن       جمموعـــ      خـــ ل    مــن         البيـــاج    
         السـنا          وتنـوين       توزيـ     إىل  ُ   مُجعـت     الـي         البيـاج       وتشـر  .        الوطنيـ           اإلحصـايي         املنات     إىل        امل سل          التعدا 

          الوفيـــا         ومعـــدل          واخلصـــوة           احلضـــ ي             والتجمعـــا       املـــد       ســـنا       منهـــا     عـــدة       خلصـــاي         تبعـــا          املصـــنف،
          املعيشي        األس         وخصاي          السنا            لتعدا ا       وفقا          املهاج ين        وأعدا           السنوي         اهلج ة         وتدفقا           والزوا  

    هـو       للنشـ          املسـتخد           التقليـد         والشـن   .        التعلـيم         ومسـتو             االقتصـا ي          واخلصـاي         املسنن         وخصاي 
  . (٠ )    ٠٩4٢     عا      من       سنو       تصدر     الي            الدميغ افي         احلولي        جمموع 

          واألرةعـ،          الثامنـ         ورهتا   يف          اإلحصايي         اللجن     إىل        املقدم         الورق          التالي         العام         اللمح          وتستنم  -    ٠٨
َ  جُتَمــ      الــي        املدنيــ         األحــوال         إحصــاتا        تــواف      علــ        وت نــز   ُ    يُقــاس       والــ            الوطنيــ            اإلحصــايي         املناتــ     مــن  ُ 

            الدميغ افيــ         احلوليــ    يف         املنشــورة       احليــاة       أحــدا     مــن     حــد      لنــ           ال ييســي          البيــاج         جمموعــا        تــوف           ابعتبــار 
       جمموعـ     نـ        تـوف       ّ يبـّ،       جـدوال         التق ي      ه ا      م فق        ويتضمن   . (٨ )     نش ها     ج        طبع      آخ      وه         ٨١٠٦      لعا 
        احلوليـ    يف         املنشـورة         البيـاج       قـدمت     الـي        املنـاطق    أو         البلدا      عد      حي     من         الوار ة         البياج         جمموعا     من

   .      العامل   يف        املناطق    أو         البلدا      عد       جمموع    من       مئوي        ننسب       ٨١٠٦      لعا             الدميغ افي 
     عــد       جممــوع    مــن        املئويــ         النســب          ابعتبــار         املدنيــ         األحــوال         إحصــاتا        تــواف       يقــاس       عامــ         وةصــف  -    ٠0

        املدنيــ         األحــوال         إحصــاتا     إىل         وابلنســب   .      الصــل      ذا          البيــاج       قــدمت     الــي       العــامل   يف        املنــاطق    أو         البلــدا 
           التنــازي(:         )ابلرتتيــ        التــاي       النحــو     علــ          تواف هــا     نســ       نانــت        ٨١٠٦      لعــا             الدميغ افيــ         احلوليــ    يف         الــوار ة

   يف        اإلقامـ      حسـ           والوفيـا         املايـ ؛   يف    2٨          ال يفيـ      أو        احلضـ ي         املنـاطق   يف        اإلقامـ      حسـ       احلي          الوال ا 
          والوفيـــا          املولـــو        وجـــن      األ     ســـن     حســـ       احليـــ           والـــوال ا         املايـــ ؛   يف    2١          ال يفيـــ      أو        احلضـــ ي         املنـــاطق
          ال يفيــ      أو        احلضــ ي         املنــاطق   يف        اإلقامــ      حســ          والزجيــا       فئــ ؛     لنــ        املايــ    يف    ٦4        واجلــن        الســن     حســ 

        اإلقامـ      حسـ        ال ضـ         ووفيـا         املاي ؛   يف    4٦         الع وس      وسن        الع ي     سن     حس          والزجيا         املاي ؛   يف    2٦
ــــا         املايــــ ؛   يف    20          ال يفيــــ      أو        احلضــــ ي         املنــــاطق   يف ــــ ؛   يف    4٦        واجلــــن        الســــن     حســــ        ال ضــــ         ووفي         املاي

     حســ       احليــ           والــوال ا         املايــ ؛   يف    4٩          ال يفيــ      أو        احلضــ ي         املنــاطق   يف        اإلقامــ      حســ        ال ــ ق       وحــاال 
          ال يفيــ      أو        احلضـ ي         املنـاطق   يف        اإلقامـ      حسـ       احلمـ     مـن        متقدمـ        م احـ    يف       األجنـ         ووفيـا       األ      سـن
        املقصو         اإلجها        وحاال         املاي ؛   يف    ٨٦            القانوني          املقصو         اإلجها        وحاال       فئ ؛     لن        املاي   يف   02

   .      املاي    يف    ٨٠        امل أة     سن     حس            القانوني 
        املناطق    أو         البلدا      عد       جمموع      أرابع      ث ث     حنو     قد         ٨١٠٦      لعا             الدميغ افي         احلولي    يف     ور       ونما -    ٠4
       تنخفض        النسب      تل     أ      ةيد  .         والوفيا          الوال ا       جمموع    عن        إمجالي          إحصاتا         املتحدة      األمم    إىل       العامل   يف

       تعــــدا       فئــــا     مــــن      أخــــ         وحــــدا     إىل         وابلنســــب        الســــن      مثــــ          إضــــافي          متغــــرا        ت بيــــق     ــــ    يف       ابطــــ ا 
  .     األجن        وفيا      مث         املدني         األحوال         إحصاتا 
__________ 

                                                 /http://unstats.un.org/unsd/demographic/products        التـــــــاي:        الـــــــ اةط    عـــــــم            الدميغ افيـــــــ         احلوليـــــــ      علـــــــ        االطـــــــ ع     مينـــــــن  (٠ ) 

dyb/dyb       2 .htm     .   ةواة    يف        اإلنرتنت     عل          فشيئا          شيئا            واملسانن         السنا        تعدا        ةياج       سيما    وال             الدميغ افي           البياج     ُ   وتُنش       
  .    /http://data           . un  . org       املوق    يف      تحدة  امل      األمم       ةياج 

   يف          اإلحصــــايي         اللجنــــ     إىل         التق يــــ      هـــ ا      تقــــدم      اريــــ       حبلـــول  .  (    ٨١٠2             الثــــاي/نوفمم        )تشــــ ين         التق يـــ      هــــ ا       إعــــدا      وقـــت   يف  (٨ ) 
  .     متاح       ٨١٠٦      لعا             الدميغ افي         احلولي        ستنو         ٨١٠٢           آذار/مارس

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm
http://data.un.org/
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      اهلجرة         إبحصاءات        املتصلة        األنشطة -       خامسا 
   يف         املعتمـــدة         العامليـــ           السياســـا       واثيـــق    مـــن       وغرهـــا      ٨١0١      لعـــا           املســـتدام          التنميـــ      خ ـــ       تـــدعو -    ٠2

      تــوفر    إىل            واملهــاج ين         ال جئــ،     أجــ     مــن         نيويــور       إعــ        فيهــا    مبــا          الدوليــ         اهلجــ ة      ةشــأ        األخــرة       اآلونــ 
        ٨١٠2              حزي ا /يونيــــه    ويف  .      للغــــ        م يـــم    حنــــو      وعلـــ         املناســــ        الوقــــت   يف           وإحصـــاتاهتا       اهلجــــ ة       ةيـــاج 
     عــــا      خ ــــ       ســــياق   يف       اهلجــــ ة       ةيــــاج      حتســــ،      ةشــــأ       خــــمات       لف يــــق         اجتماعــــا          اإلحصــــاتا       شــــعب       نظمــــت
       اخلــــمات      وحــــد   .      اهلجــــ ة    عــــن       شــــامل          إحصــــاتا     إىل         االفتقــــار       مســــأل         وتنــــاول          نيويــــور     يف  ُ   ُعقــــد        ٨١0١
         البيـــاج       ونشـــ        وجتميـــ     مجـــ       ةشـــأ           التوصـــيا     مــن      عـــد ا        وقـــدموا       اهلجـــ ة         إحصـــاتا    يف         القايمـــ          الثغــ ا 
   .        الدولي        اهلج ة         إحصاتا      حتس،     أج     من         القدرا        وةنات          والتنسيق         املنهج       وي      والت 
       اهلجــ ة     حيــ     مـن       الوضــ       حتديــد   يف       تـدرجي     هنــ        اتبــاع     علـ        اخلــمات      اتفــق        اخلصـو       وجــه      وعلـ  -    ٠٦
      وفقـا        اهلجـ ة      حيـ     مـن       الوضـ        تصـنيف     مينـن      أوىل         ونخ ـوة  .         املستدام          التنمي        أهداف       تنفي      رصد      ةغي 

       البلــــد   يف          املولــــو و      )أ(        التــــاي:       النحــــو     علــــ           القــــانوي        الوضــــ     عــــن       النظــــ        وةصــــ ف         الوطنيــــ            للممارســــا 
       وعــ وة  .        اجلنســي (        العــدميو        األشــخا       فــيهم     )مبــن         املــواطن،     وغــر          املواطنــو      ) (   و        اخلــار ؛   يف           واملولــو و 

       إعـــدا      أجـــ     مـــن     صـــل      ذا         إضـــافي         متغـــرا      حســ          البيـــاج        تصـــنيف    إىل         البلـــدا   ُ    ُ عيـــت      ذلـــ       علــ 
       ف عيـ        جمموعـ      عل        اخلمات      اتفق          املستقب     يف       التقي       اجلان        ةتحس،       ورهنا  .      اهلج ة    عن       شامل          إحصاتا 

   يف         األولــو         ت تيــ        عمليـ         لتوجيــه        ابهلجـ ة      صــل      ذا           ابعتبارهــا          املسـتدام          التنميــ        أهـداف        مؤشــ ا     مـن
   يف         البلــدا         مســاعدة    ويف       ابهلجــ ة       الصــل      ذا           املســتدام          التنميــ        أهــداف        مؤشــ ا       قيــاس         منهجيــا      وضــ 
       إعــدا        نيفيــ       ةشــأ         منهجيــ          توجيهيــ        مبــا ئ     وضــ      علــ         اتفقــوا     نمــا  .        املؤشــ ا      هــ      عــن       ةيــاج        إعــدا 

  . (0 )       البياج        تصنيف     عل         الرتنيز    م         ابهلج ة        الصل      ذا           املستدام          التنمي        أهداف        ملؤش ا          البياج 
-    ٨١٠٢      للفـرتة          التنميـ       حسـا        ملشـ وع      عشـ ة        احلا يـ         الـدورة      أيضا          اإلحصاتا       شعب         وست لق -    ٠2

     هـــ ا        وســـتقو    “.     ٨١0١     عـــا      خ ـــ       ســـياق   يف         الدوليـــ        اهلجـــ ة       ةيـــاج           واســـتخدا     مجـــ  ”      ةشـــأ       ٨١٨٠
        ألم ينــــا           االقتصـــا ي          واللجنـــ         املتحــــدة      ابألمـــم        الســـنا       شــــعب     مـــ          ابلتعـــاو           اإلحصــــاتا       ُ شـــعب ُ         َ املشـــ وعَ 
      األمــم         ومفوضــي        اهلــا ئ       واحملــيط      آلســيا            واالجتماعيــ            االقتصــا ي          واللجنــ          النــاريي       البحــ         ومن قــ           ال تينيــ 
       أهـداف        مؤشـ ا        إلنتـا            التوجيهيـ         املبـا ئ        وستشـن   .       للهجـ ة         الدوليـ          واملنظمـ         ال جئ،       لشؤو         املتحدة
   يف        املــــ نور       اخلــــمات      ف يــــق        اجتمــــاع   يف          املشــــارنو     هبــــا      طالــــ      الــــي       ابهلجــــ ة       الصــــل      ذا           املســــتدام          التنميــــ 
   يف         البلــدا        قـدرا        لبنـات       أنشـ        أيضــا        املشـ وع       ويشـم   .        للمشـ وع          ال ييســي          النـوات      أحـد      أعـ      ٠٦       الفقـ ة
        ملؤشــ ا          البيــاج         وإصــدار       اهلجــ ة         إلحصــاتا          الدوليــ         املعــاير        ةت بيــق       يتعلــق      فيمــا          ال تينيــ          وأم ينــا      آســيا

   .      ابهلج ة       الصل      ذا           املستدام          التنمي        أهداف
         واملنظمـ           االقتصا          امليدا    يف          والتنمي          التعاو        منظم     م          ابلتعاو            اإلحصايي          الشعب         وستنظم -    ٠٢

       املقــ ر          الدوليــ         اهلجــ ة         إبحصــاتا       املعــي      األول        املنتــد           املتحــدة      ابألمــم        الســنا        وشــعب         للهجــ ة         الدوليــ 
    مــن         املســتقاة       اخلــما        تعبئــ      خــ ل     ومــن  .     ٨١٠٢             الثاي/ينــاي        نــانو     ٠٦   و    ٠2      يــوم       ابريــ    يف      عقــد 
          اجلغ افيـا      وعلـم          والتنميـ         السـنا       وعلـم         االقتصـا       وعلـم          السياسـي          نـالعلو            االختصاصا     من       واسع        طايف 
     سب          استنشاف    إىل        املنتد      ه ا       سيسع            املعلوما              وتننولوجيا        اإلحصات      وعلم         االجتماع      وعلم         املناني 
       أصـــحا     ةـــ،     آتزر      أوجـــه       وإجيـــا         املناســـ        الوقـــت   يف         إحصـــاتا         وإعـــدا         الســـنا       تنقـــ        لقيـــاس        مبتنـــ ة
  .      العامل         الصعيد     عل        اهلج ة        اه ة     فهم     حتس،   يف       يساعد    مبا          املختلف             واملنظورا          املختلف،        املصلح 

__________ 

-                    https://unstats               . un  . org/unsd/demographic        الــــــــــــــــ اةط    عــــــــــــــــم       متاحــــــــــــــــ        ابهلجــــــــــــــــ ة       الصــــــــــــــــل      ذا          املؤشــــــــــــــــ ا        قايمــــــــــــــــ   (0 ) 

social/meetings/                2017    /new    -york    --egm   -migration         -data/EGM        %20   Recommendations_FINAL                     . pdf   .  

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2017/new-york--egm-migration-data/EGM%20Recommendations_FINAL.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2017/new-york--egm-migration-data/EGM%20Recommendations_FINAL.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2017/new-york--egm-migration-data/EGM%20Recommendations_FINAL.pdf
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      املرفق
       املدنية        األحوال         إحصاءات       توافر  

 
       املئوي         النسب         البلدا      عد  
    ة     اخلصوب   

   2٨    ٠2٨        ال يفي     أو        احلض ي         املناطق   يف        اإلقام      حس       احلي          الوال ا 
   ٦4    ٠20       املولو       وجن      األ     سن     حس       احلي          الوال ا 
   02   ٢2    األ     سن     حس       احلي          الوال ا 

          األجنة       وفيات      معدل
   02   ٢٩        ال يفي     أو        احلض ي         املناطق   يف        اإلقام      حس       احلم     من        متقدم        م اح    يف       األجن        وفيا 
   ٨٦   ٦٨          القانوني         املقصو         اإلجها       حاال 
   ٨٠   4٩      امل أة    سن     حس            القانوني         املقصو         اإلجها       حاال 
          الرضع       وفيات
   20    ٠٨2        ال يفي     أو        احلض ي         املناطق   يف        اإلقام      حس        ال ض        وفيا 
   4٦    ٠٠١      واجلن       السن     حس        ال ض        وفيا 

           العامة         الوفيات       معدالت
   2١    ٠٦٦        ال يفي     أو        احلض ي         املناطق   يف        اإلقام      حس          الوفيا 
   ٦4    ٠2٨      واجلن       السن     حس          الوفيا 
         والطالق        الزواج
   2٦    ٠04        ال يفي     أو        احلض ي         املناطق   يف        اإلقام      حس         الزجيا 
   4٦    ٠٠١       الع وس     وسن        الع ي     سن     حس         الزجيا 
   4٩    ٠٠٦        ال يفي     أو        احلض ي         املناطق   يف        اإلقام      حس        ال  ق      حاال 

 
  .    ٨١٠٦      لعا             الدميغ افي         احلولي   :     املصدر 
 


