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 اإلحصائية اللجنة
 الخمسون الدورة

 2019 مارس/آذار 5-8
 املؤقت* األعمال جدول من )أ( 4 بند

 الديمغرافية اإلحصاءات للِعلم: بنود
   

 الديمغرافية اإلحصاءات  
  

 العام األمين تقرير  
 

 موجز 
 2018/227 واالجتمـــاع  االقتصـــــــــــــــــا   اجمللس ملقرر وفقـــا أُعـــد   الـــ  ، التقرير هـــ ا يعرض 

 واالجتماعي  االقتصــا ي  الشــؤو  إل ارة التابع  اإلحصــاتا  شــع   به ضــعلعتا ما، الســابق  واملمارســا 
 العامل  الربنامج لتنفي  موجزا التقرير ويقدم. الدميغرافي  اإلحصـــــــــاتا  جمال يف أنشـــــــــع  من العام  باألمان 
 إلجرات املعاصـــــرة العرائق على الرت يز مع، املاضـــــي  الســـــن  خالل 2020 لعام واملســـــا ن الســـــ ا  لتعدا 

 اخلاصــ  التعدا  ســتال  يف لل يانا  والتقليد  اآلين التصــحي  يشــم  مبا، واملســا ن الســ ا  تعدا ا 
 بالرتويج متصــــل  أنشــــع  من يُ  ل عما معلوما  ويقدم. واملســــا ن الســــ ا  تعدا ا  من احلالي  باجلول 

  لي  وبوضـــــع، احليوي  واإلحصـــــاتا  املدين للتســـــتي  الدولي  اإلحصـــــائي  املعايري من املنقح  للمتموع 
 االتصــــــال بشــــــ   و لي  اهلوي  وإ ارة احليوي  واإلحصــــــاتا  املدين لتســــــتي ا نظمل القانوين اإلطار بشــــــ  
 خالل من الدميغرافي  اإلحصـــــــــــــــاتا  مجع عن معلوما  أيضـــــــــــــــا التقرير ويقدم. النظم تلك تعوير بغرض

 املعاصـــرة املنهتي  باســـتمدام معين خربات فريق اجتماع عن موجزة ومعلوما  الدميغرافي  احلولي  اســـت يانا 
 عن حمد ث  معلوما  التقرير يقدم، ذلك إىل وباإلضـــــــــــاف . الريفي  واملناطق احلضـــــــــــري  املناطق جمال لتحديد
 ال  ، الســــن حســــ  املصــــنف  وال يانا  بالشــــيموخ  املتعلق  باإلحصــــاتا  املعين تيتشــــفيلد فريق تعوير
 .أنشع  من الفريق هب ا يتص  وعما، اإلحصائي  للتن  واألربعني التاسع  الدورة يف أنشئ

  .بالتقرير علما حتيط أ  إىل مدعوة واللتن  
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 مقدمة - أوال 
 2018/227 واالجتمـــاع  االقتصـــــــــــــــــا   اجمللس ملقرر وفقـــا أُعـــد   الـــ  ، التقرير هـــ ا يعرض - 1

 واالجتماعي  االقتصــا ي  الشــؤو  إل ارة التابع  اإلحصــاتا  شــع   به ضــعلعتا ما، الســابق  واملمارســا 
 . الدميغرافي  اإلحصاتا  جمال يف أنشع  من العام  باألمان 

  
 2020 لعام والمساكن السكان لتعداد العالمي البرنامج - ثانيا 

 الســــ ا  لتعدا  العامل  الربنامج على، واألربعني الســــا ســــ   ورهتا يف، اإلحصــــائي  اللتن  وافقت - 2
 مبثاب  والربنامج. 2015/10 قراره يف واالجتماع  االقتصـــــــــــــــا   اجمللس وأقره، 2020 لعام واملســـــــــــــــا ن

 إمنائي  خعط لوضــــع الالزم  لل يانا  الرئيســــي  املصــــا ر من ه  واملســــا ن الســــ ا  تعدا ا  ب   اعرتاف
 الربنامج ويهدف. 2030 لعام املســتدام  التنمي  خع  ســيا  يف ســيما وال، موضــوعي  قرارا  واختاذ فعال 
 الفرتة خالل األق  على واحدة مرة واملسا ن للس ا  تعدا ا األعضات الدول من  ول      إجرات  فال   إىل

 يتسم حنو على واملسـا ن السـ ا  تعدا ا  من املسـتملصـ  اإلحصـاتا  نشـرها و فال  2015-2024
 . وال مال الشمول من قدر ب قصى

 لتعدا ا  الرئيســــــ  الدويل اإلحصــــــائ  املعيار وحتديث بتنقي  الشــــــع   قامت، الســــــيا  ه ا ويف - 3
 اللتن  واعتمد ، واملســــــــــا ن الســــــــــ ا  لتعدا ا  والتوصــــــــــيا  امل ا ئ وهو أال، واملســــــــــا ن الســــــــــ ا 
 .التوصيا  من اجملموع  لتلك الثالث التنقي  واألربعني السا س   ورهتا يف اإلحصائي 

 واملســــــــــــا ن الســــــــــــ ا  تعدا ا  إ ارة  لي  على و  لك، والتوصــــــــــــيا  امل ا ئ تلك على وبنات - 4
 بدعم  ، وعقد  الشـع   نظمت، واألربعني الثامن   ورهتا يف بإجنازه اإلحصـائي  اللتن ُ  أُبلَغت ال  ، املنق 
 العامل  الربنامج” موضـوع بشـ   عم  حلقا  ثالث، للسـ ا  املتحدة األمم وصـندو  الدويل ال نك من

 ت ليســــ  يف ُعقد ، “احلديث  والت نولوجيا  الدولي  املعايري :2020 لعام واملســــا ن الســــ ا  لتعدا ا 
، 2018 يونيه/حزيرا  يف الم ور  واال  ويف؛ 2018 مايو/أيار يف  ولوم و  ويف؛ 2018 أبري /نيســـــــــــا  يف

 . التعدا  منهتيا  أخصائي  و  ار التعدا  شؤو  مدير  من 70 و آسيويا بلدا 30 مبشار  
 يف الوطني  اإلحصــــائي  الســــلعا  إىل م اشــــرة تقني  مســــاعدة الشــــع   قدمت، ذلك على وعالوة - 5

 وُقدم.  وليا عليها املتفق والعرائق املعايري إىل اســتنا ا منها     يف واملســا ن الســ ا  تعدا ا  إجرات  عم
 2017  يســــمرب/األول  انو   يف فلســــعني  ول  يف الوطني  اإلحصــــائي  للســــلعا  الداخل  التدري  ه ا

 وتنفي  بتمعيط يتعلق وفيما منهما     الحتياجا  وفقا، 2018 نوفمرب/الثاين تشـــــــــــــــرين يف وال امريو 
 . 2020 لعام واملسا ن الس ا  تعدا ا  جول  إطار يف هبما اخلاصني التعدا ين

 (2015-2024) 2020 لعام واملســـــــــــــــا ن الســـــــــــــــ ا  تعدا ا  جول  أ  االعت ار يف وأخ ا - 6
 ســـــــــــيما وال، احلديث  الت نولوجيا  فيها به ســـــــــــتضـــــــــــعلع ال   الدور حيث من   ريا  اختالفا ســـــــــــتمتل 
 مع الوثيق بالتنســـــــيق، الشـــــــع   أجنز ، اإلنرتنت باســـــــتمدام ال ايت والتعدا  اللوحي  احلواســـــــي  اســـــــتمدام
 تلك اســـــــــــــــتمدمت اليت الوطني  اإلحصـــــــــــــــات م ات  من وبدعم املتحدة لألمم التابع  اإلقليمي  اللتا 

 اإلل رتوني  الت نولوجيا  اســـتمدام بشـــ   التوجيهي  للم ا ئ األولي  الصـــيغ ، تعدا اهتا يف الت نولوجيا 
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 وثيق  ت و  حبيث التوجيهي  امل ا ئ تلك ُصممت وقد. (1)واملسا ن الس ا  تعدا ا  يف ال يانا  جلمع
 مدى على تدرجييا وإتاحتها تعويرها ويواصـــــــــــــــَ  الوطني  اخلربا  بإ راج حتديثها جيرى اإلنرتنت على حي 
 . 2020 لعام التعدا  جول 
 العـــامل  للربنـــامج املنهت  اإلطـــار اســـــــــــــــت مـــال عمليـــ  خالل، 2019 ينـــاير/الثـــاين  ـــانو   ويف - 7

 الثاين التنقي  مشــــــروع الســــــتعراض اجتماعا الشــــــع   عقد ، 2020 لعام واملســــــا ن الســــــ ا  لتعدا ا 
 التصــــــــحي  ومواصــــــــفا  إجراتا  ت يا  يف الدلي  ويتوســــــــع. واملســــــــا ن الســــــــ ا  تعدا ا  تنقي  لدلي 

 فيه ُتســـــــــتمدم ال  ، اآلين تصـــــــــحيحها إىل باإلضـــــــــاف ، ال يانا  تلك مجع بعد التعدا  ل يانا  التقليد 
 . ال يانا  مجع يف املستمدم  الت نولوجي  الوسائ  من يناظرها وما اللوحي  احلواسي 

، للتعدا  املتحدة الواليا  وم ت  للســ ا  املتحدة األمم صــندو  مع بالتعاو ، الشــع   وتعم  - 8
 بتنســـــــيق املعني  الدولي  اللتن  خالل من واملســـــــا ن الســـــــ ا  بتعدا ا  املتصـــــــل  األنشـــــــع  تنســـــــيق على

 . األق  على السن  يف مرتني جتتمع اليت، التعدا ا 
 املناطق مجيع تســتهدف عم  حلقا  بتنظيم، الســابق  اجلوال  يف فعلت  ما،  الشــع   وســتقوم - 9

ر. باملنهتيا  املتعلق  املوا  من وغريها والتوصـــــيا  املنقح  للم ا ئ الرتويج هبدف  على بانتظام   وســـــُتنشـــــَ
ل  زمني  جداول 2020 لعام واملســـــا ن الســـــ ا  لتعدا  العامل  للربنامج الشـــــ    املوقع  ومواضـــــيع مفصـــــ 

 . فيه املنمرطني والشر ات املشار   ال لدا  عن ومعلوما 
  

 3 التنقيح، الحيوية اإلحصاءات لنظام والتوصيات المبادئ تنفيذ - ثالثا 
 اللتن  أقرهتا اليت، 3 التنقي ، احليوي  اإلحصـــــــــــــــاتا  لنظام والتوصـــــــــــــــيا  امل ا ئ إىل اســـــــــــــــتنا ا - 10

 إ ارهتا احليوي : واإلحصــــــــــاتا  املدين التســــــــــتي  نظم و لي ، واألربعني اخلامســــــــــ   ورهتا يف اإلحصــــــــــائي 
 قامت، ُأجنز قد ب نه واألربعني الثامن   ورهتا يف اللتن  ُأخرب  ال  ، 1 التنقي ، وصـــــــــــــــيانتها وعملياهتا
 وتنفي  بتصميم، العاملي  الصح  ملنظم  التابع املتوسط لشر  اإلقليم  امل ت  مع الوثيق بالتعاو ، الشع  
ـــدوليـــ  املعـــايري مبتموعـــ  للتعري  إقليميـــ  عمـــ  حلقـــا   املـــدين التســـــــــــــــتيـــ  نظم وعمليـــا  املنقحـــ  ال

 حلقتا 2018 مارس/آذار يف وُعقد . والنظم املعايري لتلك وللرتويج اهلوي  وإ ارة احليوي  واإلحصـــــــــــاتا 
 اخلربات من 69 و بلدا 20 فيهما وشـــــــــــــــار ، العاصـــــــــــــــم  تونس ويف، باملغرب، ال يضـــــــــــــــات الدار يف عم 

 يف مســتحدثا منهتا العم  حلقتا وعرضــت. العام  الصــح  وموظف  املدين الســت  وموظف  اإلحصــائيني
 العام  الصــح  وموظف  املدين الســت  وموظف  اإلحصــائيني للمربات التدري  إتاح  يتوخى األخرية اآلون 

 الوقائع لتســـــــتي  ال يين التشـــــــغي  قابلي  لضـــــــما  شـــــــام  منوذج وضـــــــع على اهلوي  إ ارة جمال يف والعاملني
 . اهلوي  إ ارة ونظم، واملوثوقي  باالنتظام تتسم حيوي  إحصاتا  وإنتاج، احليوي 
، منهــا وبــدعم   Vital Strategies احل وميــ  غري املنظمــ  مع الوثيق بــالتعــاو ، شـــــــــــــــع ــ ال وأجر  - 11

 املدين التســـــتي  نظم  لي  تنقي  مشـــــروع بشـــــ   2018  يســـــمرب/األول  انو   يف خربات لفريق اجتماعا
 التوجيهي  امل ا ئ عنوا  حتت، 1998 عام يف ُنشـــــــــــــر ال  ، قانوين إطار إعدا  احليوي : واإلحصـــــــــــــاتا 

__________ 

 /https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooksمي ن االطالع عليها من خالل الرابط التايل:  (1) 
guideline-edct-census-v1.pdf. 

https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/guideline-edct-census-v1.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/guideline-edct-census-v1.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/guideline-edct-census-v1.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/guideline-edct-census-v1.pdf
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 والصــــــيغ ُ  االجتماع وتقريرُ . اهلوي  وإ ارة احليوي  واإلحصــــــاتا  املدين للتســــــتي  التشــــــريع  اإلطار بشــــــ  
 . أساسي  معلوما  وثائق باعت ارمها سيتاحا  التوجيهي  امل ا ئ ملشروع النهائي 
 احليوي  واإلحصــاتا  املدين التســتي  بنظم املعين التميز مر ز مع الوثيق بالتعاو ، الشــع   وتنظم - 12

 احليوي : واإلحصـــاتا  املدين التســـتي  نظم  لي  تنقي  مشـــروع بشـــ   خربات لفريق اجتماعا، منه وبدعم  
 املدين التســـــتي  نظم  لي  عنوا  حتت، 1998 عام يف ُنشـــــر ال  ، واالتصـــــال والتثقي  اإلعالم تعوير

 والتقنيا  األســــــــالي  التنقي  ه ا وســــــــرياع . التعوير من االتصــــــــال اهلوي : وإ ارة احليوي  واإلحصــــــــاتا 
 حيوي  إحصــاتا  إىل بتحويلها، احليوي  الوقائع تســتي  ضــرورة بشــ   والتثقي  باالتصــال املتعلق  احلديث 
 . للتميع قانوني  هوي  إععات وب فال  صغرية مناطق تغع  ومنتظم  شامل 
، املدني  األحوال وإحصـــــاتا  املدين للتســـــتي  العامل  الفريق أمان  مبهام القيام الشـــــع   وتواصـــــ  - 13
 الفريق أعضـــات مجيع هبا يقوم اليت األنشـــع  عن معلوما  يتي  ال   الشـــ    موقَعه بالصـــيان  تتعهد  ما
 مشــــــاريع مناقشــــــ  يف الفريق اســــــتفاض وقد. احليوي  واإلحصــــــاتا  املدين التســــــتي  بتحســــــني يتعلق فيما

 . الدولي  والتوصيا  املعايري واستمدام منسق هنج ات اع  فال   مع، أعضاؤه نف ها خمتلف  وبرامج
 رئيســــــــــــ    الشــــــــــــع   ُعينت، العام األمني نائ  من طل  على وبنات، 2018 ســــــــــــ تمرب/أيلول ويف - 14

 باهلوي  املعين اخلربات لفريق، للعفول  املتحدة األمم ومنظم  اإلمنائ  املتحدة األمم برنامج مبعي ، مشـــــــــــــــار    
. إقليمي  جلا  ومنها، املتحدة األمم  يانا   من  يانا  15 يضـــــــــــــــم ال  ، املتحدة لألمم التابع القانوني 
 بتعري  يتعلق فيما املتحدة لألمم موحد موق  وصــــو  املشــــورة إســــدات هو اخلربات لفريق الرئيســــ  واهلدف
 . اهلوي  وإ ارة احليوي  واإلحصاتا  املدين للتستي  شام  منوذج سيا  يف القانوني  اهلوي 
  

 الديمغرافية الحولية استبيانات خالل من اإلحصاءات جمع - رابعا 
 بلدا  جلميع الرمسي  واالجتماعي  الدميغرافي  اإلحصــاتا  ونشــر وجتميع جبمع ســنويا الشــع   تقوم - 15
 إىل تُرســـــــ  بالتعدا  املتعلق  الســـــــنوي  االســـــــت يانا  من جمموع  خالل من ال يانا  وجُتمع. ومناطقه العامل

 خلصائص ت عا   املصنفني، الس ا  وت وين توزيع إىل جتم ع اليت ال يانا  وتشري. الوطني  اإلحصات م ات 
، الســـــنوي  اهلترة وتدفقا ، والزواج، والوفيا ، واخلصـــــوب ، احلضـــــري  والتتمعا  املد  ســـــ ا  منها عدة

 واخلصـائص، اإلسـ ا  وخصـائص، املعيشـي  األسـر وخصـائص، السـ ا  لتعدا ا  وفقا املهاجرين وأعدا 
 سنويا تُنشر اليت، الدميوغرافي  احلولي  جمموع  هو للنشر التقليد  والش  . التعليم ومستويا  االقتصا ي 

 . (2)1948 عام من 
 واألربعني التاســـع   ورهتا يف اإلحصـــائي  اللتن  إىل املقدم التقرير التالي  العام  اللمح  وتســـت م  - 16
(E/CN.3/2018/21) ،الوطني  اإلحصــــــــــات م ات  من جُتَمع اليت احليوي  اإلحصــــــــــاتا  توافر على وتر ز ،

 يف املنشورة احليوي  األحداث من حدث ل   الرئيسي  ال يانا  جمموعا  باعت اره يُعر ف ال   التوافر وهو

__________ 

-https://unstats.un.org/unsd/demographicعلى الرابط اإلل رتوين التايل:  احلولي  الدميغرافي مي ن االطالع على أعدا   (2) 

social/products/dyb/index.cshtml وتُنشر ال يانا  الدميغرافي ، وال سيما بيانا  تعدا  الس ا  واملسا ن، تدرجييا على .
 ./UNdata :http://data.un.orgاإلنرتنت، وذلك يف بواب  بيانا  األمم املتحدة 

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2018/21
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 جدوال التقرير ه ا مرفق ويتضمن. (3)اآل  حىت ُنشر منها عد  آخر وهو، 2017 لعام الدميغرافي  احلولي 
 اليت املناطق أو ال لدا  عد  حيث من، احلولي  يف املدرج  ال يانا  جمموعا  من جمموع      توافر ي نّي 

 عــد  جمموع من ملئويــ   نســـــــــــــــ ــ   وذلــك، 2017 لعــام الــدميغرافيــ  احلوليــ  يف ُنشـــــــــــــــر  بيــانــا  قــدمــت
 . مناطقه أو العامل بلدا 
 املواليد التايل: النحو على، املوضـــوع حســـ  مصـــنف ، احليوي  اإلحصـــاتا  تتوافر، عام  وبصـــف  - 17

 اإلقام  حســــ  والوفيا ؛ املائ  يف 70، الريفي  املناطق يف أو احلضــــري  املناطق يف اإلقام  حســــ  األحيات
 يف 62، املولو  وجنس األم ســــــــن حســــــــ  األحيات واملواليد؛ املائ  يف 68، الريفي  أو احلضــــــــري  املناطق يف

 احلضــــــــــري  املناطق يف اإلقام  حســــــــــ  والزجيا ؛ املائ  يف 61، واجلنس الســــــــــن حســــــــــ  والوفيا ، املائ 
 ووفيا ؛ املائ  يف 45، العروس وســـــــــن العريس ســـــــــن حســـــــــ  والزجيا ؛ املائ  يف 57، الريفي  املناطق أو

 الســن حســ  الرضــع ووفيا ؛ املائ  يف 55، الريفي  املناطق أو احلضــري  املناطق يف اإلقام  حســ  الرضــع
 يف 49، الريفي  املناطق أو احلضـــــــــري  املناطق يف اإلقام  حســـــــــ  العال  وحاال ؛ املائ  يف 44، واجلنس
؛ املائ  يف 38، الريفي  املناطق أو احلضـــــــــــــــري  املناطق يف اإلقام  حســـــــــــــــ  لألجن  املت خرة والوفيا ؛ املائ 

؛ املائ  يف 26، القانوني  املقصــــو  اإلجهاض وحاال ؛ املائ  يف 37، األب ســــن حســــ  األحيات واملواليد
 . املائ  يف 21، املرأة سن حس  القانوني  املقصو  اإلجهاض وحاال 

 جمموع عن إمجالي  إحصــاتا  مناطقه أو العامل بلدا  أرباع ثالث  حنو املتحدة األمم إىل قد م وقد - 18
 إىل وبالنس  ، السن مث ، إضافي  متغريا  تع يق ظ  يف تنمفض النس   تلك أ  بيد. والوفيا  الوال ا 
 .األجن  وفيا  مث  احليوي  اإلحصاتا  تعدا  من أخرى وحدا 

  
 الريفية والمناطق الحضرية المناطق مجال تحديد بمنهجية المتصلة األنشطة - خامسا 

 الشــــــــــع   نف  ، (E/2018/24 )انظر 49/112 اإلحصــــــــــائي  اللتن  مقرر من )ط( للفقرة وفقا - 19
 اإلحصـــــاتا  مقارن  ألغراض الريفي  واملناطق احلضـــــري  املناطق جمال حتديد منهتي  بتقييم تتصـــــ  أنشـــــع 
 األغ ي  ومنظم  االقتصا   امليدا  يف والتنمي  التعاو  ومنظم  األوروبي  املفوضي  من     ويعم . الدولي 
 ه ه إعدا  على الدويل وال نك ال شـــــــــــــــري  للمســـــــــــــــتوطنا  املتحدة األمم وبرنامج املتحدة لألمم والزراع 
 اجملال تعري  وإىل التحضــر  رج  إىل اســتنا ا الريفي  واملناطق للمد  موحد تعري  بوضــع اخلاصــ  املنهتي 
 . الوظيف  احلضر 

 بلدا 15 فيها شـار  جتري ي  اسـتقصـائي   راسـ  الشـع   بدأ ، 2017  يسـمرب/األول  انو   ويف - 20
 بتنفي  تتعلق مدخال  تقدمي الوطني  اإلحصـــــــــــــــائي  الســـــــــــــــلعا  من فيها والُتمس العامل مناطق مجيع من

 نشــــــاط يف النتائج وُعرضــــــت. املنهتي  تلك وجبدوى ال لدا  لتلك الوطني  ســــــياقا ال يف املقرتح  املنهتي 
 إجرات ضــــــرورة واســــــُتنتتت، 2018 مارس/آذار يف اإلحصــــــائي  للتن  واألربعني التاســــــع  الدورة يف جانيب
 . والتقييم املناقشا  من مزيد

__________ 

(. وحبلول تاريخ تقدمي ه ا التقرير إىل اللتن  اإلحصائي ، يف 2018يف وقت إعدا  ه ا التقرير ) انو  األول/ يسمرب  (3) 
 متاح . 2017احلولي  الدميغرافي  لعام ، ست و  2019آذار/مارس 

https://undocs.org/AR/E/2018/24
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 اجتماع، منها  ام   وبدعم األوروبي  املفوضــــــي  مع بالتعاو ، الشــــــع   ســــــتنظم، الحق وقت ويف - 21
 من الفرتة يف نيويور  يف ســيعقد الريفي  واملناطق املد  جمال لتحديد اإلحصــائي  باملنهتي  معين خربات فريق
 ســـــتتا  االجتماع ه ا عن الصـــــا رة والتوصـــــيا ُ  واالســـــتنتاجا ُ . 2019 يناير/الثاين  انو   30 إىل 28

 التقرير واخلمســـــني احلا ي   ورهتا يف اإلحصـــــائي  اللتن  إىل وســـــيقد م. أســـــاســـــي  معلوما  وثائق باعت ارها
 الدولي  اإلحصـــــــــاتا  قابلي  ضـــــــــما  بغرض املنهتي  ه ه بإقرار يتعلق فيما ال امل  والتوصـــــــــيا  ال ام 
 واملناطق احلضـــــــري  واملناطق وال لدا  للمد  الوطني  بالتعاري  املســـــــاس  و ، حصـــــــر  حنو على للمقارن 
 .التعاري  تلك على الت ثري أو الريفي 

  
 والبيانات بالشطططططيخوخة المتعلقة باإلحصطططططاءات المعني تيتشطططططفيلد فريق أنشططططططة - سادسا 

  السن حسب المصنفة
ــــ  وافقــــت - 22 ــــ  اللتن ــــاســـــــــــــــعــــ   ورهتــــا يف اإلحصــــــــــــــــــائي  49/118 مقررهــــا مبوجــــ ، واألربعني الت
(E/2018/24) ،املصـــــنف  وال يانا  بالشـــــيموخ  املتعلق  باإلحصـــــاتا  املعين تيتشـــــفيلد فريق إنشـــــات على 

 بتشــاور العم  على تيتشــفيلد فريق اللتن  وشــتعت. اختصــاصــا  من له اقرُت  ما وأقر ، الســن حســ 
 . ال يانا  بتصني  يتعلق فيما القائم  اآلليا  سائر مع وثيق
 املتحدة للممل   الوطين اإلحصات م ت  مع بالتعاو ، تيتشفيلد فريق قام، املاض  العام وخالل - 23

 ه ا إطار ويف. بالفريق اخلاص التوجيه  الفريق اختصــــاصــــا  بوضــــع، الشــــمالي  وأيرلندا العظمى لربيعانيا
 معاجل  يف به يضــــعلع ريا    ور الوطين اإلحصــــات مل ت  ُخوِّل  ما،  التوجيه  الفريق  ور ُحد ، العم 
 احملتمل  اآلفا  واست شاف؛ احلالي  األ ل  تقييم على الرئيسي  العم  جماال  وترت ز. بعينها عم  جماال 
 املســتدام  التنمي  أهداف مع االتســا  وضــما ؛ والتحليل  املفاهيم  واإلطار؛ املق ل  باالحتياجا  للتن ؤ
 . املعلوما  لت ا ل منرب وإنشات؛ واملواتم  والتوحيد؛ األخرى األفرق  ومع
  ور تويل منها بوسائ ، الفعالي  من مبزيد املشار   على الوطني  اإلحصات م ات  تشتيع وي تس  - 24

، ل لك ونتيت . تيتشــــفيلد فريق أهداف بتحقيق يتعلق فيما خاصــــ  أمهي  ي تســــ ، العم  جماال  يف ريا  
، الشــيموخ  وإحصــاتا  ال يانا  بتصــني  املتعلق  الدولي  املناســ ا  يف للفريق للرتويج اســرتاتيتي  ُوضــعت
، املســـــــــتدام  التنمي  أهداف مبؤشـــــــــرا  املعين الو اال  بني املشـــــــــرت  اخلربات فريق اجتماع يف مت ما غرار على
 اجلنوب بلدا  مؤمتر اجتماع ويف، 2018 نوفمرب/الثاين تشـــرين 8 إىل 5 من الفرتة يف الســـويد يف ُعقد ال  
  .2018  يسمرب/األول  انو   5 و 4 يوم  ماليزيا يف ُعقد ال  ، الس ا  وشيموخ  بالدميوغرافيا املعين
 يوم ، املتحدة باململ  ، تشـــــيتشـــــيســـــرت يف تيتشـــــفيلد لفريق األول الرمس  التقين االجتماع وُعقد - 25
 واملنتزا  العم  جماال  حتديد يف لالجتماع الرئيسي  األهداف ومتثلت. 2018 يونيه/حزيرا  27 و 26

 من م ت ا 30 عن ممثال 60 من أ ثر االجتماع يف وشــــــــــــار . ذلك     وحتســــــــــــني العم  ونعا  املتوخاة
 و يانا  األ ا ميي  واألوســاط املدين اجملتمع ذلك يف مبا، أخرى مؤســســ  17 و الوطني  اإلحصــات م ات 
 . (4)املتحدة األمم

__________ 

 .https://gss.civilservice.gov.uk/events/first-official-meeting-of-the-titchfield-city-group-on-ageing-and-age-disaggregated-data انظر: (4) 

https://undocs.org/AR/A/RES/49/118
https://undocs.org/AR/A/RES/49/118
https://undocs.org/AR/E/2018/24
https://gss.civilservice.gov.uk/events/first-official-meeting-of-the-titchfield-city-group-on-ageing-and-age-disaggregated-data
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 عرض وقد. 2019 أبري /نيســـــــــــا  يف تيتشـــــــــــفيلد لفريق الثاين الرمس  االجتماع عقد املقرر ومن - 26
 الفريق وســيضــع. االجتماع اســتضــاف ، ال ور  اإلحصــات م ت ،  وريا  جلمهوري  الوطين اإلحصــات م ت 

 تتضـــــــمن أ  املرج  ومن؛ لالجتماع الرئيســــــــي  لألهداف النهائي  الصــــــــيغ  2019 عام بداي  يف التوجيه 
 تسـى اليت اإلفرا ي  احلاال   راســا  من أمثل  وتقاســم، اآل  حىت احملرز للتقدم اســتعراضــا األهداف تلك
 . والثالث  الثاني  للسنتني املتوخاة املنتزا  تنقي  وزيا ة املسنني عن ال يانا  حتسني فيها
 متاح  تيتشـــــــــــــفيلد فريق بشـــــــــــــ   املتحدة للممل   الوطين اإلحصـــــــــــــات م ت  أعدها اليت والورق  - 27

 .أساسي  معلوما  وثيق  باعت ارها
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 المرفق
 الحيوية اإلحصاءات توافر  

 
 ال لدا  أو املناطق 
 النس   املئوي  العد  
   الخصوبة   

 70 166 املواليد األحيات حس  اإلقام  يف املناطق احلضري  أو املناطق الريفي 
 62 148 املواليد األحيات حس  سن األم وجنس املولو 

 37 87 حس  سن األب املواليد األحيات
     وفيات األجنة 

 38 91 الوفيا  املت خرة لألجن  حس  اإلقام  يف املناطق احلضري  أو املناطق الريفي 
 26 62 حاال  اإلجهاض املقصو  القانوني 

 21 51 حاال  اإلجهاض املقصو  القانوني  حس  سن املرأة
     وفيات الرضع 

 55 130 الرضع حس  اإلقام  يف املناطق احلضري  أو املناطق الريفي وفيا  
 44 105 وفيا  الرضع حس  السن واجلنس

     الوفيات العامة 
 68 163 الوفيا  حس  اإلقام  يف املناطق احلضري  أو املناطق الريفي 

 61 146 الوفيا  حس  السن واجلنس
     الزواج والطالق
 57 135 اإلقام  يف املناطق احلضري  أو املناطق الريفي الزجيا  حس  

 45 108 الزجيا  حس  سن العريس وسن العروس
 49 116 حاال  العال  حس  اإلقام  يف املناطق احلضري  أو املناطق الريفي 

 
 .2017 لعام الدميغرافي  احلولي  املصدر: 
 


