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 اإلحصائية اللجنة

 ادية واخلمسوناحل الدورة
 2020آذار/مارس  3-6

 *املؤقتاألعمال  جدول( من ي) 3 البند

 الدميغرافية اإلحصاءات: القرار واختاذ للمناقشة بنود
   

واملنهجية املتبعة يف  2020 لعام واملسكككككا   السككككك ان لتعداد العاملي الربانمج تنفيذ  
 ترسيم حدود املدن واملناطق احلضرية والريفية ألغراض املقارانت الدولية

  
 العام األمني تقرير  

  

 موجز 
واملمارســــــــا   2019/210يتناول هذا التقرير، الذي أُعّد وفقا ملقرر اجمللس االقتصــــــــامي واالجتماع   

ونتائا الدراســ  االســتقصــائ   الت أ لقت ا  2020الســاةق ، فنذ ذ المجما الملامل  لتملدام الســوامل واملســامن لملا  
الشملب  اإلحصائ   هبذا اخلصوص. ويغط  التقرير أيضا املن ج   املتبمل  يف فرس م حدوم املدمل واملنا ق احلضري  

، وإىل حّث الدول 2020والريذ  . واللجن  اإلحصائ   مدعوة إىل اإلحا   علما حبال  فنذ ذ المجما الملامل  لملا  
ء على إجراء فملداما  السوامل واملسامن أو إعدام إحصاءا  لتملداما  املنا ق الصغرية ةغري ذلك من األعضا

الوســــــــائر، وإقرار من ج   فرســــــــ م حدوم املدمل واملنا ق احلضــــــــري  والريذ   ألقرام املقارج  الدول   واإلقل م  . 
 وُُيتتم التقرير ابإلجراءا  املطلوب من اللجن  اختاذها.
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 مقدمة - أوال 

المجما الملامل  لتملدام السوامل واملسامن  2015/10أ لق اجمللس االقتصامي واالجتماع  ةقراره  - 1
. ويف القرار، حث اجمللس الدول األعضـــــــــــاء على أمل وري فملداما واحدا على األقر للســـــــــــوامل 2020لملا  

التوصــــ ا  الدول   واإلقل م    مراعاة مع ،2024-2015حب ث فتم فغط   الذرتة  المجما إ ار واملســــامن يف
املتمللق  ةتملداما  السوامل واملسامن، وإيالء أمه   خاص  للتخط ط املسبق للتملداما ، وجدوى فولذت ا، 

 جانإ من  ا ةســــ ولوفغط ت ا، ونشــــر نتائا التملداما  يف الوقت املناســــإ وإنح  إموان   اال ال  عل  
 هبدف اململن  ، الدول   احلووم   املنظما  من وقريها املتحدة واألمم املصـــــــــلح  صـــــــــاحب  الو ن   األ راف

 سري التنذ ذ الذملال للخطط والماما اإلمنائ  .وف  القرارا  إرشام
يملد مملايري ويف القرار نذســـــــا،  لإ اجمللس االقتصـــــــامي واالجتماع  أيضـــــــا إىل األم  الملا  أمل  - 2
ومبامئ فوج     إحصـــــــائ   مول   لت ســـــــري أنشـــــــط  المجما الملامل  لتملدام الســـــــوامل واملســـــــامن  ســـــــال إوأ

وأمل يوذر فنســــ ق األنشــــط  ف ما ة  األ راف صــــاحب  املصــــلح  يف ســــ ا  مســــاعدة الدول  ،2020 لملا 
 منتظم  قاريراإلحصــــــــــــائ   فاألعضــــــــــــاء على فنذ ذ المجما، وأمل يرصــــــــــــد فنذ ذ المجما ويقد  إىل اللجن  

 .المجما فنذ ذ عن
ويف وقت الحق، فوّلت شملب  اإلحصاءا  التاةمل  إلمارة الشؤومل االقتصامي  واالجتماع   ابألمان   - 3

-2015، الت فغط  الذرتة 2020الملام  إعدام اإل ار املن ج  لتملداما  الســـــوامل واملســـــامن يف جول  عا  
 الســــــــوامل اما مبامئ وفوصــــــــ ا  لتملدللمنشــــــــور اململنومل  حاإل ار إىل النص املنق. وقد اســــــــتند هذا 2024

2015عا   الصـــــامر واملســـــامن،
ورافقتا جمموع  من الوت با  اإلضـــــاف   ةشـــــإمل مواضـــــ ع إمارة فملداما  ، (1)

 ،(3)واستخدا  التونولوج ا احلديث  يف مجع الب اج  ألقرام فملدام السوامل واملسامن ،(2)السوامل واملسامن
ومت أيضــــا االنت اء من الملمر املتمللق رصــــدار مل ر فنق ح  .(4)  الدول اهلجرة  اسواســــتخدا  التملداما  يف ق

 .(5)احلق ق  فملداما  السوامل واملسامن، مبا يف ذلك عمل ا  التنق ح يف الوقت

وةدعم من صــندو  األمم املتحدة للســوامل، فُرجم إىل الذرنســ   مر من التنق ح الثالث للمنشــور  - 4
 فملداما  إمارة مل روالتق ح الثاين للمنشور اململنومل  واملسامن السوامل لتملداما  وفوص ا  مبامئاململنومل 
 ق  ابلذرنس  .وهو ما يت ح اجملال إلقام  حلقا  عمر فدريب   للبلدامل النا  واملسامن، السوامل

__________ 

 (.A.15.XVII.10)منشورا  األمم املتحدة، رقم املب ع  3مبامئ وفوص ا  لتملداما  السوامل واملسامن، التنق ح  (1) 
 (2) Handbook on the Management of Population and Housing Censuses, Revision 2 (New York, 2017) وهو .

 .https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdfمتاح على الملنوامل الشبو  التايل: 
 (3) Guidelines on the Use of Electronic Data Collection Technologies in Population and Housing Censuses 

(New York, 2019) هو متاح على الملنوامل الشــــبو  التايل: . وhttps://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/ 

handbooks/data-collection-census-201901.pdf. 
 (4) Handbook on Measuring International Migration through Population Censuses (New York, 2017) وهو متاح .

-https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-andعـــــــــلـــــــــى الـــــــــملـــــــــنـــــــــوامل الشـــــــــــــــــــــــبـــــــــوـــــــــ  الـــــــــتـــــــــايل: 

Methods/files/Handbooks/international-migration/2017-draft-E.pdf. 
 (5) Handbook on Population and Housing Census Editing, Revision 2 (New York, 2019) وهو متاح على الملنوامل .

-https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2019/newyork-egmتــــــــــــايل: الشـــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــوــــــــــــ  الــــــــــــ

census/handbook-draft.pdf. 

https://undocs.org/ar/E/RES/2015/10
https://undocs.org/ar/E/RES/2015/10
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/%20handbooks/data-collection-census-201901.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/%20handbooks/data-collection-census-201901.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/%20handbooks/data-collection-census-201901.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/%20handbooks/data-collection-census-201901.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/international-migration/2017-draft-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/international-migration/2017-draft-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/international-migration/2017-draft-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/international-migration/2017-draft-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2019/newyork-egm-census/handbook-draft.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2019/newyork-egm-census/handbook-draft.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2019/newyork-egm-census/handbook-draft.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2019/newyork-egm-census/handbook-draft.pdf
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 (6)وقامت الشـــــملب  رعدام وإ ال  مورة للتمللم اإللورتوين يف جمال فملداما  الســـــوامل واملســـــامن - 5
2020و  2010ومستوم  للمواض ع واألسئل  املتولدة عن جولت فملداما  عام  

(7). 
  

 2020 لعام واملسا   للس ان العاملي الربانمج تنفيذ ع  اإلبالغ - اثنيا 
إىل األم  الملا  أمل يقو  أيضا ةرصد  ،2015/10 لإ اجمللس االقتصامي واالجتماع ، يف قراره  - 6

وإةالغ اللجن  اإلحصــــــائ   عنا ابنتظا . ويف  2020لتملدام الســــــوامل واملســــــامن لملا   الملامل فنذ ذ المجما 
ســؤاال، ومت إرســالا إىل مج ع املوافإ  11ةوضــع وإ ال  اســتقصــاء قصــري من  وقت الحق، قامت الشــملب 

 .(9)وفرم النتائا املذّصل  يف وث ق  ممللوما  أساس  . (8)اإلحصائ   الو ن  

ةلدا أو منطق . وفشــــــــري  158التقرير، مانت الشــــــــملب  قد فلّقت رموما من  اوحىت وقت صــــــــدور هذ - 7
جول   يف املائ ( قامت ةتطب ق أو ختطط لتطب ق هنا التملداما  التقل دي يف 71النتائا إىل أمل أقلب   البلدامل )

 لوما  الوصــــــول إىل مر أســــــرة ممل شــــــ   يف البلد لُ طلإ من ا فقد  اململإىل يُســــــملى ح ث ،2020فملدام عا  
يف املائ ( اسـتخدمت أو فملتز  اسـتخدا  السـجال ، ح ث  28يل ذا  الصـل . وهنا  أقل   من البلدامل )حوا

فومل  الســجال   يف املائ ( أو 10جيري إصــدار إحصــاءا  فملداما  املنا ق الصــغرية من الســجال  فقط )
 يف املائ (. 5)  يف املائ ( أو جُيرى املسح عن  ريق المل نا 13ابلملّد امل داين الوامر )

 أظ ر  ،2020الب اج  الت ســــــــــُتســــــــــتخد  يف جول  فملداما  عا   وف ما يتمللق أبســــــــــال إ مجع - 8
استقصاء الشملب  أمل أقلب   مبرية من البلدامل مانت ختطط لتطب ق أمثر من أسلوب واحد )أو قامت  نتائا

جلمع الب اج  من اآليت:  رئ س  ةذلك ابلذملر، حبسإ نريخ إجراء التملدام(. وفتإلف جمموع  األسال إ ال
   أو قريها من أنوا  إجراء املقاةال  وج ا لوجا ابســـــــــــــــتخدا  الورق  والقلمز واســـــــــــــــتخدا  األج زة اللوح

األج زة اإللورتون   احملمول  )املقاةال  الشخص   مبساعدة احلاسوب(ز وإجراء املقاةال  اهلافذ   مبساعدة 
ع الب اج  األول   ةقدر أقر من اســـــــتخداما للمتاةمل  جلم تخد احلاســـــــوب، وإمل مامل هذا األســـــــلوب ُيســـــــ

لنســــــــــب  ألســــــــــلوب الملّد الذايت، فب نما مامل يُطّبق خبصــــــــــوص الق م الناقصــــــــــ  وحاال  عد  اإلجاة . أما اب
جوال  التملدام الســــاةق  ابلشــــور الورق  ةصــــورة رئ ســــ   )أســــلوب االســــتب امل الورق  مع الملّد الذايت(،  يف

س ستمل  عدم مبري من البلدامل أبسلوب إجراء املقاةال  ذاف ا مبساعدة احلاسوب،  2020فذ  جول  عا  
 .(10)رتوين يتم فوفريه عن  ريق فطب ق لتصذُّح اإلنرتنتوذلك ابستخدا  استب امل إلو

 وفضـــّمن اســـتقصـــاء الشـــملب  ســـؤاال عن أســـال إ الملّد املســـتخدم  من البلدامل يف جول  فملدام عا  - 9
   الملظمى من البلدامل الت وري أي شـــــــــــــــور من أشـــــــــــــــوال الملّد امل داين )التملدام الب. وفبّ  أمل الغ2020

__________ 

-https://360.articulate.com/review/content/cdd741ee-88c2-4b1a-939f: متــــــاحــــــ  على الملنوامل الشـــــــــــــــبو  التــــــايل (6) 

47cc7b9c224c/review. 
 /https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/migration/censusمتاح على الملنوامل الشــــــبو  التايل:  (7) 

index.html#/home. 
 .https://tinyurl.com/y4es2mo7ملنوامل الشبو  التايل: متاح على ال (8) 
 .2020من املتوقع أمل فصبح وث ق  اململلوما  األساس   متاح  يف منتصف مانومل الثاين/يناير  (9) 
 Guidelines on the Use of Electronic Data Collection Technologies inلال ال  على مزيد من التذاصـــــ ر، انظر:  (10) 

Population and Housing Censuses, paras. B4–B18. 

https://undocs.org/ar/E/RES/2015/10
https://undocs.org/ar/E/RES/2015/10
https://360.articulate.com/review/content/cdd741ee-88c2-4b1a-939f-47cc7b9c224c/review
https://360.articulate.com/review/content/cdd741ee-88c2-4b1a-939f-47cc7b9c224c/review
https://360.articulate.com/review/content/cdd741ee-88c2-4b1a-939f-47cc7b9c224c/review
https://360.articulate.com/review/content/cdd741ee-88c2-4b1a-939f-47cc7b9c224c/review
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/migration/census/%20index.html#/home
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/migration/census/%20index.html#/home
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/migration/census/%20index.html#/home
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/migration/census/%20index.html#/home
https://tinyurl.com/y4es2mo7
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جلمع ة  الســـــــجال  والملّد امل داين الوامر أو اجلمع ة  الســـــــجال  واملســـــــح التقل دي الذي جيري ف ا ا
ةواســـــــــط  المل نا ، والتملدام الدّوار( فملتز  الق ا ، أو قامت ابلذملر، ابســـــــــتخدا  مزيا من أســـــــــال إ الملّد. 

ا  يف املائ ( يف إجراء املقاةال  وج ا لوجا ابســــتخد 72ويتمثر أســــلوب الملّد األمثر شــــ وعا ةذار  مبري )
يف املائ ( مث أســــــــــــلوب إجراء املقاةال  ذاف ا  43األج زة احملمول ، يل ا أســــــــــــلوب املقاةال  ابلورق  والقلم )

 يف املائ (. 35مبساعدة احلاسوب )
من فتطلــإ إمجــاال ج وما وموارم هــائلــ ، فمن امل م إمرا  واملســــــــــــــــا  الســــــــــــــوــامل فملــداما ومبــا أمل  - 10

اجا األشـــــــخاص املولذ  ةتنذ ذ التملدام لدى إجراء فملداما  جول  التحداي  والملقبا  الرئ ســـــــ   الت ســـــــتو 
 لت. ومث  ثالث مســـائر حدمها اجمل بومل على اســـتقصـــاء الشـــملب  ةوصـــذ ا من التحداي  الرئ ســـ   ا2020 عا 

أال وه : فطب ق التونولوج ـــــا  اجلـــــديـــــدة  ،2020جوهبـــــت حىت منتصــــــــــــــف فرتة جولـــــ  فملـــــداما  عـــــا  
 يف املائ (. 72يف املائ (، وعد  مذاي  املوارم املال   ) 75وحتس  التغط   وجومة الب اج  )املائ (،  يف 75)

يف ةلوغ اهلدف  2024ول س ممونا يف الوقت احلاضـــــــــر فق  م فرص أمل يتحقق النجاح حبلول عا   - 11
د رجراء فملدام أال وهو ق ا  مر ةل ،2020املتوخى من المجما الملامل  لتملدام الســـــــــــــوامل واملســـــــــــــامن لملا  

واحد على األقر للســــّوامل واملســــامن أو إنتات إحصــــاءا  لتملدام املنا ق الصــــغرية ةغري ذلك من الوســــائر 
أّجلت  من البلدامل اجمل ب  على اســتقصــاء الشــملب  قد 32 ومل. وم2024-2015مرة واحدة على األقر للذرتة 

ملائ  من البلدامل اجمل ب (، وةســـــــــــبإ االفتقار يف ا 20ابلذملر إجراء فملداما  مامل خمططا هلا من قبر )حوايل 
إىل التموير يف مملظم احلاال ، هو أمر يثري خماوف يف هذا الصــدم. وابإلضــاف  إىل ذلك، فجمل وجوم عدم 
من البلدامل الت فواجا اضــــــطرااب  ونزاعا  ماخل   هو أمر ســــــ وومل لا أيضــــــا أثر ســــــل  على فرص  اح 

 فنذ ذ المجما.
امل الت ســـتجري فملداما  للســـوامل واملســـامن ســـ طبق األســـلوب التقل دي: الســـمل  ومملظم البلد - 12

إىل الوصــــول إىل مج ع األســــر اململ شــــ   يف البلد لُ طلإ من ا فقد  اململلوما . قري أنا من املالح  أمل مث  
فزايد يف عدم البلدامل الت فملتمد على الســـــــــــــــجال  )الســـــــــــــــجال  وحدها أو مع فوملت ا ابلملّد امل داين 
الوامر أو املســــــح(. ومن الواضــــــح أيضــــــا أمل البلدامل فتحول إىل اســــــتخدا  التونولوج ا  احلديث ، ح ث 

  لضـــمامل امتمال التغط   وآن   لوج اجيري يف مثري من األح امل اجلمع ة  اثنت  أو أمثر من هذه التونو 
 الب اج  وإنتات إحصاءا  التملدام وفقا ملا هو متوّقع ومطلوب.

من التحــدي األمم، أال وهو: فطوير عــدة فطب قــا  ةشـــــــــــــــوــر متوا  الســـــــــــــــتخــدام ــا وهنــا يو - 13
أســــــــــــال إ الملّد املختلذ . ويف حال  اســــــــــــتخدا  الملّد الذايت على اإلنرتنت ابالقرتامل مع إجراء املقاةال   يف

إ وج ا لوجا ابســتخدا  األج زة اللوح  ، يوومل على املولذ  رجراء التملدام وضــع اســرتاف ج ا  وأســال 
ختط ط منذصـــــل  لور من األســـــلوة  ةشـــــور متزامن، وهو ما ينطوي على إعطاء أموار ملســـــتواي  خمتلذ  

  شـــديدة التذصـــ ر لتجنإ راءامن اخلما  وامل ارا ، واحلاج  إىل وريإ احلّل  ابســـتذاضـــ ، ووضـــع إج
ب آخر، مججراء ا مواج   اململلوما  وضــــمامل افســــا  الســــجال . وإذا مامل البلد حباج  إىل إضــــاف  أســــلو 

املقاةال  وج ا لوجا مع اســــــــتخدا  اســــــــتب امل ورق  يف املنا ق النائ   الت فذتقر إىل البذ التحت  ، فملندئذ 
فزمام الململ   فملقُّدا ةســــــبإ احلاج  إىل وضــــــع إجراءا  للتقل ر إىل أم  حّد ممون من املشــــــامر املتصــــــل  

 .(11)أتثُّر الب اج  أبسلوب مجمل ا ةقاةل   الب اج  للمقارن  ومشامر اجلومة من قب ر

__________ 

 .Eاملرجع نذسا، الذصر  (11) 
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وة نما ال جدال يف أمل استخدا  التونولوج ا  احلديث  يزيد ةشدة من مذاءة وآن   عمل ا  مجع  - 14
أيضــــــا ةذل ج وم إضــــــاف   لضــــــمامل النجاح  يســــــتلز وو  ز ونشــــــر إحصــــــاءا  التملدام، فجمل اســــــتخدام ا 

املائ   يف 75 تبارها وفنذ ذها. وابإلضاف  إىل ذلك، أمدواخ وفطويرها املختلذ التخط ط هلذه التطب قا   يف
من اجمل ب  على اســـتقصـــاء الشـــملب  أمل اســـتخدا  التونولوج ا  اجلديدة أمر ينظر إل ا صـــراح   مواحد من 

 .ملتوسط التحداي  الوبرية أو ا
احلاج  إىل الدعم الوامر ألنشــــــــــط  إجراء  2020وفم  نتائا منتصــــــــــف فرتة جول  فملداما  عا   - 15

الدول األعضـــاء، وإىل  ايمة اجل وم الرام   إىل حشـــد املوارم لتمو  فملداما  الســـوامل واملســـامن يف مج ع 
املوّلذ  رجراء التملـــدام من فطب ق التونولوج ـــا  واملن ج ـــا  اجلـــديـــدة ةشـــــــــــــــوـــر ججح وجمـــد ومتوافق 

 اململايري والتوص ا  الدول  . مع
  

 والريفية احلضرية واملناطق املدن حدود ترسيم منهجية - اثلثا 
واخلط  احلضــــــــــري  اجلديدة واالســــــــــرتاف ج   الملامل    2030فتضــــــــــمن خط  التنم   املســــــــــتدام  لملا   - 16

للمدمل واملنا ق احلضـــــري  والريذ    متســـــق لتحســـــ  اإلحصـــــاءا  الزراع   والريذ   معوا  جلمع مؤشـــــرا  
متسق جرى فطويره  يل  متطلبا  عقد املقارج  الدول   املتسق  ة  البلدامل. ة د أنا ال يوجد أسلوب مبا

مما يؤثر ســلبا  ،(12)واالفذا  عل ا مول ا لرتســ م حدوم فلك املنا ق. وفتباين التملاريف الو ن   فباينا شــاســملا
على املقارج  الدول  . وةناء على ذلك، مث  فملاومل وث ق قائم ة  ســــت منظما  مول   )االحتام األورو ، 
ومنظمــ  األقــذيــ  والزراعــ  لدمم املتحــدة، ومنظمــ  الملمــر الــدول ــ ، ومنظمــ  التملــاومل والتنم ــ  يف امل ــدامل 

أجر  مني  )موئر األمم املتحدة(، والبنك الدويل( االقتصـامي، وةرجما األمم املتحدة للمسـتو نا  البشـر 
وضــــــع أســــــلوب متســــــق لت ســــــري املقارج  اإلحصــــــائ   الدول  . وهذا الملمر، الذي يُتوّخى منا أمل يشــــــّور 

 49/112 مقررهافومل  للتملاريف الو ن  ، ال أمل حير حمل ا، قد حظ  ةرتح إ اللجن  اإلحصـــــــــــــــائ   يف 
 األرةمل .الذي اختذفا يف مورهتا التاسمل  و 

من هذا التصـــن ف  1ويف املســــتوى . “مرج  احلضــــرن ” وبويســــّمى هذا األســــلوب املتســــق أســــل - 17
املتدرت، هنا  ثالث فئا : املدمل، والبلدا  واملنا ق شبا الوث ذ ، واملنا ق الريذ  . ويرسم هذا األسلوب 

أســاس عدم الســوامل وعتبا  على حنو مّتســق اخلطوا الذاصــل  ة  هذه الذئا  على مســتوى الملا  على 
الوثاف  الســـــوان  ، وهو يســـــتخد  شـــــبو  ســـــوان   وحدهتا الو لومرت املرةع. ويســـــاعد اســـــتخدا  الشـــــبو  
الســــوان   يف مملاجل  املشــــامر الت فنشــــإ عندما فوومل مقاي س عدم الســــوامل وعتبا  الوثاف  مطبق  على 

تـدامامل. وأول هـذين مـا يُطلق عل ا وحـدا  موـان ـ  خمتلذـ  األشـــــــــــــــوـال واألحجـا . وهلـذا األســـــــــــــــلوب ام
م املنا ق . “مرج  احلضــرن  نم 2املســتوى ”  الريذ  وهو يذصــر ة  البلدا  واملنا ق شــبا الوث ذ ، ويقســّ

من مرج  احلضـــــــــــــــرن   2إىل قرى ومنا ق ريذ   متناثرة ومنا ق قري مإهول  يف مملظم ا. ويت ح املســـــــــــــــتوى 
يف )اســـــــــــتخدا  األراضـــــــــــ  ومدى مومل املنطق  الريذ   جئ  ( إموان   إضـــــــــــاف  أةملام هام  أخرى لذئا  الر 

ألقرام االســـــتخداما  التحل ل  . أما التمديد الثاين ف و حي ط مر مدين  ةشـــــريط لســـــذر الملامل  ال وم  
 ذهــااب وإاياب. ويشـــــــــــــــوــر جممو  مســــــــــــــــاحت املــدينــ  وشـــــــــــــــريط الســـــــــــــــذر ال وم  احمل ط هبــا مــا يطلق عل ــا

__________ 

 (12) Demographic Yearbook 2017 (United Nations publication, Sales No. B.19.XIII.1 H), p. 119. 
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وفغلِّّف هذه املنطق  ســو  الملمر يف املدين ، ونون . “املنطق  املرتوةول  ”أو  “احلضــري  الوظ ذ   املنطق ”
 استخدام ا ألقرام التخط ط والتحل ر.

الذي اختذفا اللجن  اإلحصـــــــــــــائ   يف مورهتا اخلمســـــــــــــ ، ُوضـــــــــــــملت ورق   50/118 ابملقرروعمال  - 18
ممللوما  أساس   عن من ج   فرس م حدوم املدمل واملنا ق احلضري  والريذ   ألقرام املقارن  الدول   فملرم 

ا  املذمور أعاله وفقد  فق  ما لقاةل تا للتطب ق. وفقد  الورق  أيضــا موجزا لململ   املشــاور  املّتســقاألســلوب 
الواســــــــــــــمل  النطا  الت اســــــــــــــتند إل  ا هذا الملمر. ونظّم موئر األمم املتحدة ســــــــــــــبع حلقا  عمر إقل م   

ةلدا آخر متت  20. وهنا  امئةلدا يف أفريق ا وآســــــ ا وأمريوا الالف ن   ومنطق  احمل ط اهل 86ملشــــــارم  من 
ةلدا  20ء الســـتطال  آراء اســـتشـــارفا ةشـــور منذرم أو شـــار  يف مشـــرو  وري . وأجر  الشـــملب  اســـتقصـــا

. وأييت هذا الملمر يف الوقت املناســـــــــــــــإ نظرا ألمل 2019وعقد  اجتماعا للخماء يف عا   2017عا   يف
إلعدام الشبو   2020جول  فملداما  عا   من ةاملوافإ اإلحصائ   الو ن   قد فستخد  الب اج  املستمد

وســتنشــر املنظما  الدول   الســت املذمورة يف الســوان  ، وهو ما يشــور عنصــرا ال ما لدســلوب املتســق. 
م ذ   فطب ق  يتضمن مزيدا من التذاص ر عن 2020أعاله فقريرا فقن ا يف النصف الثاين من عا   16الذقرة 

 هذا األسلوب.
  

 اختاذها اإلحصائية اللجنة م  املطلوب اإلجراءات - رابعا 

 إىل القيام مبا يلي: مدعّوة   اإلحصائيةاللجنة  - 19

 ؛2020أن حتيط علما حبالة تنفيذ الربانمج العاملي لتعداد الس ان واملسا   لعام  )أ( 
 إعداد أو واملسككككا   السكككك ان تعدادات إجراء على األعضككككاء الدول بقوة حتث أن )ب( 

 لعام واملسا   الس ان تعدادات جولة يف الوسائل م  ذلك بغري الصغرية ملناطقإحصاءات لتعداد ا
 ؛(2015-2024) 2020

 املقارانت ألغراض والريفية احلضكككككرية واملناطق املدن حدود ترسكككككيم منهجية تقر أن )ت( 
 واإلقليمية؛ الدولية اإلحصائية
 وتقدمي املنهجية هذه تنفيذ ورصككد جتريب مواصككلة وشككر ائها الشككعبة إىل تطلب أن )م( 

 .املقبلة دوراهتا إحدى يف اللجنة إىل ذلك ع  تقرير
 


