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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثالثة والخمسون 

 2022آذار/مارس  1-4
 * )ه( من جدول األعمال المؤقت  3البند 

 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: تعدادات السكان والمساكن 
   

 2020والمساكن لعام تنفيذ البرنامج العالمي لتعداد السكان   
  

 تقرير األمين العام  
 

 موجز  
ــاالي واالجتماع    والممارســـــ    2021/224يتابع هذا التقرير، الذي أُعدَّ وفقا لمقرر المجلس االقتصـــ

، على لحو ما ُأبلغت به اللجن   2020المتبع  ســــــابقا، انبرذ البرلامل العالم  لتعداال الاــــــ اع والماــــــا ن لعا  
ــا ف   ــتقصـ ــائ االسـ ــرن، ولتا لا الدراسـ ــا ف  ف  الورااا الحاالو  واليماـ ــ اع الت  اإلحصـ ولوح ا متابع  اعداال الاـ

على إجراء التعداالائ   19-وضـــعتاا الةـــحب  اإلحصـــا ف  والت  اوال اراار ال ـــارة الت  ةلكبتاا جا ح   وفرد
ــاءائ   ــف  ل حصــ ــاســ ــرر المباالا األســ ــرا اباــ ــا بالتبصــ ــ الف  ف  جمفع ألحاء العالمت ويتناول التقرير أو ــ الاــ

طنف  إحصـــا ف  للاـــ اع ااـــتند إلى ســـج ئ اعداال الاـــ اع والماـــا نت الرســـمف  افما يتعلل بالةـــاء ســـج ئ و 
ــا ـف  مـدعوة إلى اإلحـاطـ  علمـا بحـاـل  انبـرذ البرـلامل العـالم  لتعـداال الاــــــــــــــ ـاع والماــــــــــــــا ن  واللجـن  اإلحصــــــــــــ

، وإلى حثك الدول األع ـاء على إجراء اعداالائ الاـ اع والماـا ن أو إعداال إحصـاءائ لتعداالائ 2020 لعا 
صـغررة بغرر ذل  من الوسـا ا، وإقرار إلةـاء سـج ئ وطنف  إحصـا ف  للاـ اع ااـتند إلى سـج ئ  المناطل ال

اعداال الاـــــ اع ألإراا إحصـــــا ف  حصـــــرا وف  اإلطار التةـــــريع  الذي ال واـــــم  باســـــتيدامه ألي أإراا  
 أةرىت

 ت26ويرال اإلجراء المطلوب من اللجن  ااياذه ف  البقرة  
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 مقدمة  -   أوال  
، جول  اعداالائ الاــــــــ اع 2015حزيراع/يولفه    10اســــــــتاا المجلس االقتصــــــــاالي واالجتماع ، ف   - 1

ت  2020بةــــــرع البرلامل العالم  لتعداال الاــــــ اع والماــــــا ن لعا    2015/10ف  قراره   2020والماــــــا ن لعا  
البرلامل وحث المجلس الدول األع ــــاء على أع اجري اعداالا واحدا على األقا للاــــ اع والماــــا ن ف  إطار 

،  2024إلى عا    2015بحرث اتم اغطف  البترة الممتدة من عا   2020 لعا العالم  لتعداال الا اع والماا ن 
مع مراعاة التوصــــفائ الدولف  واإلقلفمف  المتعلق  بتعداالائ الاــــ اع والماــــا ن، وإي ء أهمف  ةاصــــ  للتيطف   

ــر لتا ــبل للتعداالائ، وجدوى اولبتاا، واغطرتاا، ولةــــــ  ل التعداالائ ف  الوقت المناســــــــ  وإااح  إم الف  الماــــــ
االط ع علراا باـــاول  من جال  األطرال الوطنف  صـــاحب  المصـــلح  واألمم المتحدة وإررها من المن مائ  

 الح ومف  الدولف  المعنف ، بادل إرشاال القرارائ وافارر التنبرذ البعال لليط  والبرامل اإللما ف ت

المجلس إلى األمرن العـا  أع وعـد معـايرر وأســـــــــــــــالرـ  ومبـاالا اوجرافـ    وف  القرار لباـــــــــــــــه، طلـ  - 2
ــا ن لعا   ــ اع والماـــ ــط  البرلامل العالم  لتعداال الاـــ ــرر ألةـــ ــا ف  الولف  لتفاـــ ــرل 2020إحصـــ ، وأع و با اناـــ

ــاء على انبرذ البرلامل، وأع  ــفاو ماـــاعدة الدول األع ـ األلةـــط  افما برن األطرال صـــاحب  المصـــلح  ف  سـ
 ذ البرلامل ويقد  إلى اللجن  اقارير منت م  باذا الةرعتيرصد انبر 

وف  وقت الحل، اولكت شــحب  اإلحصــاءائ التابع  إلالارة الةــؤوع االقتصــاالو  واالجتمااف  باألمال   - 3
ت وقد اســــــــــتند اإلطار إلى 2020العام  إعداال اإلطار المناج  لتعداالائ الاــــــــــ اع والماــــــــــا ن ف  جول  عا  

ت ورافقته  تربائ إضــااف  ( 1) 2015، الصــاالرة ف  عا   والماــا ن الاــ اع لتعداالائ المنقح  والتوصــفائ المباالا
، واستيدا  التونولوجفا المعاصرة لجمع بفالائ اعداال الا اع  ( 2) بةرع مواضفع إالارة اعداالائ الا اع والماا ن

، واســتيدا  ( 3) اعداال الاــ اع والماــا نوالماــا ن، واســتيدا  التونولوجفائ اإللوترولف  لجمع البفالائ ألإراا 
ت وام أو ــــــــــا االلتااء من العما المتعلل باصــــــــــدار اللرا ان ف  اعداالائ ( 4) التعداالائ ف  قفاس الاجرة الدولف 

 ت( 5) الا اع والماا ن، بما ف  ذل  عملفائ التن ف  ف  الوقت الح فق 

اــــــــف   ا من التن ف  النالث للمنةــــــــور وبدعم من صــــــــندوو األمم المتحدة للاــــــــ اع، ُارجم إلى البرل  - 4
اللرا إالارة اعداالائ والتن ف  النال  للمنةــــور المعنوع   مباالا واوصــــفائ لتعداالائ الاــــ اع والماــــا نالمعنوع  

ــا ن ــ اع والماـ ــُتعقد حلق   الاـ ــف ت وسـ ، وهو ما يتف  المجال إلقام  حلقائ عما ادريبف  للبلداع الناطق  بالبرلاـ

 __________ 

 (1) Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Revision 3 (United Nations 

publication, Sales No. E.15.XVII.10ت 

 )2( Handbook on the Management of Population and Housing Censuses, Revision 2 (United Nations 

publication, 2017). Available at https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdfت 

 )3( Guidelines on the use of electronic data collection technologies in population and housing censuses  (New 

York, 2019). Available at https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/data-collection-

census-201901.pdfت 

 )4( [Draft] Handbook on Measuring International Migration through Population Censuses (New York, 2017). 

Available at https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/ 

international-migration/2017-draft-E.pdfت 

 )5( Handbook on Population and Housing Census Editing, Revision 2 (New York, 2019) Available at 

https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/seriesf_82rev2e.pdfت 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/data-collection-census-201901.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/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/publication/SeriesF/seriesf_82rev2e.pdf
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، وذل  2022لبـلداع األفري ـف  الـناطـق  بالبرلاـــــــــــــــف  ف  منتصــــــــــــــ   الوع الـنال /يـناير  العمـا الـتدريبـف  لـبا دة ا
ــتقد  حلق  العما التدريبف  اإلطار المناج   ــاالو  ألفري فات وســـــ بالتعاوع الوارل مع لجن  األمم المتحدة االقتصـــــ

  البرصـــــــ  لتتباالل ، وســـــــتتف  للبلداع المةـــــــار 2020لتنبرذ البرلامل العالم  لتعداال الاـــــــ اع والماـــــــا ن لعا  
برناا التجارب والممارســــائ المتبع  على الصــــعرد الوطن  افما يتصــــا باجراء التعداالائ، وســــتوفر اقرفما   افما

ــررعلى عملف    19-ألار جا ح   وفرد ــتجدائ ف    لتعداالل التح ــ ــتقد  لمح  عام  عن آةر الماــ وانبرذه، وســ
   جمفع ألحاء العالمتمجال إجراء التعداالائ والتاويائ الت  يتم إالةالاا ف

ــاءائ بوضــــع ومباشــــرة الورة للتعلم اإللوترول  ف  مجال   - 5 ــاف  إلى ذل ، قامت شــــحب  اإلحصــ وباإلضــ
ــتتا  ــا ن، ســ ــ اع والماــ ــبا /فبراير   اعداالائ الاــ ــ  األمم المتحدة العالمف  بحلول شــ ، ع وة 2022على منصــ

بادل العم الجاوال   ( 6) 2020و   2010ام  على ماــتوالع للمواضــفع واألســنل  النااج  عن جولت  اعداالائ ع
 ت2020الوطنف  لبناء القدرائ ف  سفاو جول  اعداالائ الا اع والماا ن لعا  

  
 2020اإلبالغ عن تنفيذ البرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن لعام  -  ثانيا  

العا  أع وقو  برصد انبرذ  ، إلى األمرن 2015/10طل  المجلس االقتصاالي واالجتماع ، ف  قراره   - 6
البرلامل وإب غ اللجن  اإلحصــــــــا ف  عنه بالت ا ت ومن ام، أالةلت شــــــــحب  اإلحصــــــــاءائ عدالا من األلةـــــــط   

 الرامف  إلى اوارل أحدث الممارسائ المتعلق  بتعداال الا اع والماا ن ف  العالمت

ا ف ، ف  منتصـــــــ  مدة جول   واســـــــتناالا إلى المعلومائ الوارالة، قدمت الةـــــــحب  إلى اللجن  اإلحصـــــــ  - 7
 مناجف الو   2020، اقرير األمرن العا  عن انبرذ البرلامل العالم  لتعداال الاـــــ اع والماـــــا ن لعا  2020 عا 

(ت  E/CN.3/2020/14حدوال المدع والمناطل الح ـري  والرييف  ألإراا المقارل  الدولف  ) ارسـفم ف  المتبع 
(ت وأشار التقرير إلى أع إالبف  البلداع 19-وس  ورولا ) وفردوقد صدر التقرير قبا ظاور جا ح  مرا فرر 

بلـدا/منطقـ ( طبقـت أو  ـاـلت ايط  لتطبرل   158ف  المـاـ   من البلـداع/المـناطل المجرـب  الـبالا عـدالهـا    71)
، حرث ُواعى إلى الوصول إلى  ا أسرة محفةف  ف  البلد 2020لال التعداالائ التقلردي ف  جول  اعداال عا   

ف  الما  ( استيدمت    28مناا اقدوم المعلومائ ذائ الصل ت وهناك أقلف  من البلداع/المناطل )حوال  لُفطل   
أو اعتز  اســـــتيدا  الاـــــج ئ، إذ وجري إصـــــدار إحصـــــاءائ اعداالائ المناطل الصـــــغررة من الاـــــج ئ فق   

الماــــــــــــــ  عن طريل   ف  المـاـ  ( أو ُوجرى   13ف  المـاـ  ( أو اومـل  الاــــــــــــــج ئ ـبالعـد المـردال  الوـامـا ) 10)
 ف  الما  (ت  5العرنائ )

ع وة على ذل ، أشـار التقرير إلى أع الغالبف  الع مى من البلداع الت  اجري أي شـ ا من أشـ ال   - 8
العدك المردال  )أي التعداال التقلردي الذي وجمع برن الاــــــج ئ والعد المردال  الواما أو وجمع برن الاــــــج ئ  

ت ويتمنا أسـلوب العد األ نر والماـ  بواسـط  العرنائ، وال تعداال الدوكار(، اعتز  اسـتيدا  مزيل من أسـالر  العدك
ف  الما  ( ف  إجراء المقاب ئ وجاا لوجه باســتيدا  األجازة المحمول ، وه  بةــ ا   72شــروعا ببارو  برر )

ــب  للعدك الم ــاعدة الحاســـوب( بالناـ ــف  بماـ ل  الحواســـر  اللوحف  )إجراء المقاب ئ الةـــيصـ ردال ، يلفه إجراء  أوك
ف  الما  (  42مقاب ئ وجاا لوجه باســــــتيدا  االســــــتبفاع الورق  )إجراء المقاب ئ باســــــتيدا  الورق  والقلم( )

 ف  الما  (ت 38( )الحاسوب بمااعدة اإللترلت شب   على المقاب ئ إجراءوالعدك الذاا  على اإللترلت )
 __________ 

ــ  )6(  ــالـ ــتـــــ الـ ــ   ــرابـ الـ ــى  ــلـ عـ ــا   ــتـــــ  /https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/migration/census:  مـ

index.htmlت 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/migration/census/index.html
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/migration/census/index.html
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/migration/census/index.html
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/migration/census/index.html
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ت 2019ف   الوع األول/الواـــــــــمبر  19-مرا  وفردوقد بدأ ااـــــــــجرا واوارل الحاالئ األولى من  - 9
أصـــــــــب  جا ح  عالمف ت وقد   19-، أعلنت من م  الصـــــــــح  العالمف  أع مرا  وفرد2020وف  آذار/مارس  

ــا ن  ــ اع والماـ ــارا  بررا على انبرذ البرلامل العالم  لتعداال الاـ ــتيلك  أارا ضـ ــ  منذ بداو  الجا ح  ألاا سـ اا ـ
بفــ  البلــداع ايط  إلجراء عــدك اقلرــدي من بــاب إلى البــاب لجمفع األســــــــــــــر  ، بــالن ر إلى أع إــال2020لعــا   

المحفةـف  والوحدائ الاـ نف  ف  البلد باسـتيدا  مقاب ئ وجاا لوجه، وهو ما وم ن أع يؤالي إلى لتا ل  اراف  
 من حرث التةار البرروس برن الا اع عمومات

الدراســـــائ االســـــتقصـــــا ف  لتوارل أار شـــــحب  اإلحصـــــاءائ ســـــلاـــــل  من  اســـــتحداتوبناء على ذل ،  - 10
الجا ح  على التيطف  للتعداالائ الوطنف  المتعلق  بالاـــــ اع والماـــــا ن والتح ـــــررائ والعملفائ المتعلق  باات 

ــاع/أبريا   ــا ف  من هذا القبرا ف  آذار/مارس ولفاـــــ ــتقصـــــ ــ  اســـــ ، برنما أجريت ( 7) 2020وقد أجريت أول الراســـــ
إلى  9ت وف  البترة من  ( 8) 2021و الوع النال /يناير   2020 الوع األول/الواـمبر  الراسـ  اسـتقصـا ف  ف   اال 
، قامت الةـــــــحب  بتن فم وعقد اجتماع فريل ةبراء األمم المتحدة المعن  برار جا ح   2021شـــــــبا /فبراير   12

ذي ُقدمت  على إجراء اعداالائ الاــــــــ اع والماــــــــا ن وبالةــــــــواإا المتعلق  بنواف  بفالائ التعداال، ال 19- وفرد
لتقرير األمرن    ( 9) اسـتنتاجااه واوصـفااه إلى الدورة النالف  واليماـرن للجن  اإلحصـا ف   ورق  معلومائ أسـاسـف 

 (تE/CN.3/2021/18العا  المعن  باإلحصاءائ الدومغرااف  )

أله اســــتناالا إلى االســــتقصــــاءائ وإررها من الواا ل، ف ــــ  عن  وأشــــار األمرن العا  ف  اقريره إلى - 11
االاصــال المباشــر بالاــلطائ الوطنف  الماــؤول  عن اعداالائ الاــ اع والماــا ن، من الواضــ  أع للجا ح  أارا 
ســـــلبفا  بررا على إجراء التعداالائت ويجري ارجرا جمع البفالائ   ما ام امديد أجا التعداال لفصـــــا ف  بع  

إلى أ نر من ســــــــــــــت  أشــــــــــــــار  وأاارئ الحاج  إلى حماو  القا مرن على بالتعداال والمجربرن عدالا من األحفاع 
ــار   ــا ا منا اوافر معدائ الحماو  وإجراء المقاب ئ مع احترا  ادابرر التباعد البدل    ما وجري اةتصــــــ الماــــــ

الجا ح  من صــــــعوب  اعداال االســــــتبفالائت وباإلضــــــاف  إلى األار الاــــــلب  الناجم عن ارجرا التعداالائ،  االئ  
بع  شــرا   الاــ اعت وة ل فترائ اإلإ و الةــاما والقروال المبروضــ  على الاــبر وادابرر الحجر الصــح   
اإللزام ، إـاالر الط ب مقـار اعلفمام والتقـا العمـال بعـردا عن أمـا ن عملامت وايط  البـلداع لتوقـرت التعـداال 

ا ن إقامتام المعتاالةت وقد فرضـــــــــــــت الجا ح  اغركرائ ف   لرتزامن مع وجوال أ بر عدال من األشـــــــــــــيا  ف  أم
الم اع المتوقع لبع  البنائ الاــــــــ الف ، وهو ما ســــــــرؤار على األرج  اراررا ســــــــلبفا على لواف  إحصــــــــاءائ  

 ت2020التعداال ف  جول  التعداالائ لعا  

ا فرروس  ورولا  وف  إالبف  البلداع المةــــار   ف  عملفائ الرصــــد الت  اقو  باا الةــــحب ،  اال مر  - 12
من اولبــ  إجراء التعــداالت ويعن  اــرجرــا األلةــــــــــــــطــ  المقررة، منــا العمــا المرــدال ، ألــه من المرج  أع اووع  
اوـالف  اوفرر مواال وأجازة التعـداال ولةــــــــــــــرهـا وايزيناـا أعلى ب نرر ممـا  ـاع ميططـا لـه ف  الـبداـو ت ويتطلـ  

ال مباشـرا مع المجربرن، إجراءا اةتبارائ القفق  ومطول ،  التحول إلى اقنفائ جمع البفالائ الت  ال ااـتلز  ااصـا
والت  لم اون مدرج  ف  مرزالف  التعداال األصلف ت إضاف  إلى ذل ، يتطل  انبرذ هذه التقنفائ استنمارا إضاافا 

 __________ 

 ت/https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/COVID-19-SurveyT1: النتا ل متاح  على الراب  التال  )7( 

 ت/https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/COVID-19: ى الراب  التال النتا ل متاح  عل )8( 

الـــــــــتـــــــــالـــــــــ  )9(  الـــــــــرابـــــــــ   عـــــــــلـــــــــى  -https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-4a:  مـــــــــتـــــــــا  

Conclusions_and_Recommendations_EGM_Census-2021-E.pdf. 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/18
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/COVID-19-SurveyT1/
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/COVID-19/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-4a-Conclusions_and_Recommendations_EGM_Census-2021-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-4a-Conclusions_and_Recommendations_EGM_Census-2021-E.pdf
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 بررا، على سـبرا المنال، ف  وضـع أطر جغرااف  مبصـل  ل را ألع سـج ئ العناوين إرر متاح  باـاول  ف   
 من البلداعتالعديد 

طوال    2020وواصــــــــــلت الةــــــــــحب  رصــــــــــد انبرذ البرلامل العالم  لتعداال الاــــــــــ اع والماــــــــــا ن لعا    - 13
ــاســـــ  على البلداع/المناطل الت  قررئ ف  البداو  إجراء اعداالها الوطن  2021 عا  ــ ا أســـ ، مع التر رز بةـــ

 الاــــــــ اع اعداالائ وصــــــــفائوا  مباالا، بادل االمتنال للتوصــــــــف  الوارالة ف   2021أو عا    2020ف  عا  
ــن  منتاف  بالرقم 3  التن ف  والماــــا ن، من   “1”أو   “0”، الت  اطل  إجراء اعداالائ الاــــ اع والماــــا ن ف  ســ

  (10)أجا ضــــماع مقارل  أف ــــا على الماــــتويرن اإلقلفم  والعالم ت وقد ألةــــرئ الةــــحب  لوح  متابع  للتعداال
  2020اوفر معلومائ ماــــــتومل  عن حال  التعداالائ الوطنف  الت   اع من المقرر أصــــــ  إجرا ها ف  عام   

 ت2021 و

ــرين األول/أ توبر   - 14 ــاا   ، اليفص النتا ل و 2021وقد جرى، ف  اةــــــ ــفاســــــ ــاا ف  الموجز الاــــــ عرضــــــ
اعداالائ وطنف  أافحت  110ت واةـــــــــرر النتا ل إلى أله من برن  ( 11) الةـــــــــؤوع االقتصـــــــــاالو  واالجتمااف  إلالارة

ف  الما  ( أجلت   65اعداالا ) 71، هناك  2021و   2020بفالائ بةـــــــرلاا  اع من المقرر إجرا ها ف  عام   
، مع امــديــد عــدال 2021وعتز  إجرا هــا بحلول لاــاوــ  عــا     اعــداالا أجريــت أو  ــاع  39  أو ال اعرل حــالتاــا، و

 مناا بة ا  برر لبترة الحصر التعدااليت

ومن ام، فاع االفتقار إلى إحصـــاءائ القفق  وشـــامل ، والت  ال واـــتطفع اوفررها ســـوى اعداال للاـــ اع  - 15
ــائ اإللما ف   ــفاســــ ــع الاــــ ــل لوضــــ ــا ن، قد وعوو القدرة على التقرفم الدقرل والمتاــــ ــعرد والماــــ وأارها على الصــــ

الوطن ، وةاصــــــ  الوع الوطن ت واعد بفالائ التعداال ضــــــروري ، على ســــــبرا المنال، لتم رن التيطف  الدقرل  
المتعلل بتقــدوم اليــدمــائ من حرــث احــديــد مواقع الماــــــــــــــتةــــــــــــــيفــائ والمــدارس والبنى التحتفــ  للنقــا وبنــا اــا  

على   2030صــد انبرذ ةط  التنمف  الماــتدام  لعا   وايصــفص موارال المرزالف   واحديد الدوا ر االلتيابف   ور 
 الصغرىت مدلف ماتوى الدوا ر ال

ملتزم  التزاما راســــــيا برهدال   وف  هذا الاــــــفاو، يتعرن حث جمفع الدول األع ــــــاء على أع ا ا - 16
ا  ، وأع اواصــــــا التيطف  والتح ــــــرر إلجراء اعداالااا2020البرلامل العالم  لتعداال الاــــــ اع والماــــــا ن لعا  

للاـــــ اع والماـــــا ن عندما ااـــــم  ال رول الوطنف  بذل ، مع مراعاة التوصـــــفائ الدولف  واإلقلفمف  واســـــتيدا  
 الحلول المناجف  والممارسائ الوطنف  الناجح  الت  ُوضعت مؤةرات

ــاءائ بتن فم  2021اةـــــــرين النال /لوفمبر   5إلى  2وف  البترة الممتدة من  - 17 ، قامت شـــــــحب  اإلحصـــــ
على إجراء اعـــداالائ   19-مـــاع النـــال  لبريل ةبراء األمم المتحـــدة المعن  بتـــرارر جـــا حـــ   وفرـــداالجت   وعقـــد

 __________ 

 ت/https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/COVID-19ال ر الراب  التال :  )10( 

 )11( United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “Policy implications of the disruption of the 

implementation of the 2020 World Population and Housing Census Programme due to the COVID-19 

pandemic”, policy brief No. 118 (8 October 2021). Available at 

https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-118-policy-implications-of-

the-disruption-of-the-implementation-of-the-2020-world-population-and-housing-census-programme-due-

to-the-covid-19-pandemic/ت 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/COVID-19/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-118-policy-implications-of-the-disruption-of-the-implementation-of-the-2020-world-population-and-housing-census-programme-due-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-118-policy-implications-of-the-disruption-of-the-implementation-of-the-2020-world-population-and-housing-census-programme-due-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-118-policy-implications-of-the-disruption-of-the-implementation-of-the-2020-world-population-and-housing-census-programme-due-to-the-covid-19-pandemic/
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الاــ اع والماــا ن وبالةــواإا المتعلق  بنواف  بفالائ التعداالت واليص النقا  التالف  االســتنتاجائ والتوصــفائ 
 :( 12) المنبنق  عن ذل  االجتماع

الت  قدمت ف  االجتماع، إلى أع عدالا من  ةلص اليبراء، لدى االســــــتماع إلى العروا )أ( 
ــ اع  البلداع لج  ف  اورف  عملفائ التعداال الت  وجرياا مع ال رول الوبا ف  وام ن من إجراء اعداالائ الاـــــ
ــم الجا ح ، و الت التجارب الت  جرى ابااللاا ف  االجتماع قفكم  للغاو  بالن ر إلى ما  ــا ن ف  ة ــــــــ والماــــــــ

البلداع/المناطل لم اون جمفعاا  باالةت وف  الوقت لباــه، ةلص اليبراء إلى أعوفراه من حرث الدروس الماــت 
  ف  وضع وام  لاا بتنبرذ إجراءائ التوفك  ال ، وهو ما أالى إلى ارجرا اعداالاااا الوطنف  بة ا متورر

 19- وســل  اليبراء ال ــوء على  ياالة التوالف  باعتبارها أحد اراار الر فاــف  لجا ح   وفرد  )ب(  
ــط  العدك أع اوالف  موظب  اليدم  المردالف  وايزين  ع  لى إجراء التعداالائ ف  إالبف  البلداعت ويعن  ارجرا ألةـ

مواال التعداال وأجازاه ستووع أعلى ب نرر مما  اع مقررا ف  البداو ت وع وة على ذل ، فاع اعتماال أسالر  جديدة  
ال اتطـل  ااصـــــــــــــاال مـباشـــــــــــــرا مع المجربرن،  اال مرزالـف  لجمع البـفالائ ف  مرحـل  الحـق ، بـما ف  ذل  اـل  الت  

التعداال أ نر مما  اع مقررا ف  البداو ت والحظ اليبراء أو ـــــــــــا أله باإلضـــــــــــاف  إلى التعدي ئ الت  أالةلت على  
إجراءائ جمع البفالائ، ارابعت اوالف  إجراء التعداالائ ة ل الجا ح  باــــــب  انبرذ ادابرر إضــــــااف  ارم  إلى  

ــلب  لجا ح   وفرد اقلرا األ  ــف  لموظب  اليدم  المردالف ، واعزيز  19- ار الاـ ــيصـ ــراء معدائ الوقاو  الةـ ، منا شـ
ــالر  الجديدة لجمع   ــرع األســـــــــ حم ئ الدعاو  الااالف  إلى إع   الجماور وان ف  موظب  اليدم  المردالف  بةـــــــــ

المقاب ئ الااايف  وبفالائ األجازة    البفالائت وقد  اع لولب  االاصـــاالئ الاـــلوف  وال ســـلوف  الماـــتيدم  إلجراء 
المحمول  أار على مرزالف  التعداال ف  عدة بلداعت والحظ اليبراء  ذل  أع مرزالفائ التعداال ف  عدة بلداع شادئ  

   19- اييف ائ مع لجوء الح ومائ إلى احويا األموال لحو م افح  جا ح   وفرد 

اإلقـامـ  المعتـاال قـد و وع مبامـا بـالناــــــــــــــبـ  لبع  البنـائ والحظ اليبراء أع مباو  م ـاع   )ج( 
الاــ الف  منا األشــيا  الذين إرروا أما ن إقامتام عدة مرائ ة ل الجا ح ، والط ب الذين وحفةــوع عاالة 
بعردا عن بروئ أسـرهم ولونام و فموع مع أسـرهم أاناء الجا ح ، والعمال الذين اضـطروا إلى العوالة إلى بروئ 

ت وينبغ  للبلداع الت  19-اع إقامتام المعتاال ل را لتدابرر اإلإ و الةــاما باــب  جا ح   وفردأســرهم من م 
أع ان ر ف  اقــدوم اوضــــــــــــــفحــائ واوجراــائ إضـــــــــــــــاافــ  للقــا مرن    2020لم اجر بعــد التعــداال ف  جولــ  عــا   

 بالتعداال/المجربرن 

ــ  بالتعداال )ال(  ــنل  الياصـــــ ــب  لغالبف  األســـــ ــا ا المتعلق  والحظ االجتماع أله بالناـــــ ، منا الماـــــ
بالمواضــــفع االجتمااف  النقااف ، لن و وع للجا ح  ســــوى أار قلرا أو لن و وع لاا أي أار على األجوب ت وقد  

أع اؤار على األجوب ، إما عن طريل اغرر ال رول، أو باـــــب  اغرر ف  التباـــــرر والبام، ف    جا ح الاؤار  
ة ف  أســـرة محفةـــف  ما، والزوار، والاجرة، والنةـــا  االقتصـــاالي، مواضـــفع من برناا األفراال الذين وحفةـــوع عاال

والمان ، ومجال النةــــــــــا ، وســــــــــاعائ العما، والتنقا إلى م اع العمات وشــــــــــدال اليبراء على ضــــــــــرورة اقدوم 
إرشـــــاالائ إضـــــااف  بةـــــرع  فيف  اإلجاب  على أســـــنل  محدالة إلى المجربرن على االســـــتبفاع الذاا ، ولباوا إلى 

 االةتبار الةاما قبا إجراء أي اغرررائ ضرورة إجراء 

 __________ 

التـــــال :   )12(  الراب   -https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2021/egm-covid19-censusمتـــــا  على 

20211102/c-and-r.pdfت 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2021/egm-covid19-census-20211102/c-and-r.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2021/egm-covid19-census-20211102/c-and-r.pdf
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ــفع   )ه(  والحظ اليبراء أع جمع المعلومائ عن التاريخ الدقرل لألحداث المتعلق  ببع  مواضــــ
التعداال )الوافائ والوالالائ والاجرة(، بدال من طر  أســـــــــــــنل  عن وقوع األحداث ة ل فترة مرجحف ، أمر مبرد 

ولم  هذه األحداث أاناء الجا ح ، وال ســــــــــــفما بالناــــــــــــب  للبلداع الت  من حرث احلرا التغررائ ف  ماــــــــــــتوى 
 امل  سج ئ مواوق  لمنا ال  األحداث   ال

وأ ــد اليبراء على التحــدوــائ الت  اواجــه اعــديــا إجراءائ التعــداال للحــد من أار جــا حــ    )و( 
ــالر  جديدة لجمع البفالائ )19- وفرد ــالر  إجراء المقاب ئ ت وقد امنلت بع  التعدي ئ ف  اعتماال أســــ أســــ

ــوب، والمقاب ئ الااايف   ــاعدة الحاســ ــف  بماــ ــيصــ ــوب، والمقاب ئ الةــ ــاعدة الحاســ ــب   اإللترلت بماــ على شــ
ــالر  التدري  وةط  عد  ــاعدة الحاســـــــوب( وألةـــــــط  أةرى اتعلل بعملفائ العد المردال  منا اغررر أســـــ بماـــــ

ــار   هات وقد أشــــ ــع  عدك ــ  الت  وصــــ ــ الف  الياصــــ ــرع إعداال ةط   المجموعائ الاــــ ــار وع إلى أع من شــــ المةــــ
ــا ف  من أع اووع مرل   ــلطائ اإلحصــــــ ــرناريوهائ، ف  بع  الحاالئ، أع وم ن الاــــــ وإجراءائ لميتل  الاــــــ
وســـريع  االســـتجاب  للوضـــع أاناء الجا ح ت وأوصـــى اليبراء ب ـــرورة ايصـــفص وقت  ال الةتبار العملفائ 

ــى اليبراء  ذل  برع ُين ر والن م واإلجراءائ الجديدة قبا إجراء اعدي ئ  ت وأوصــ ــالر  العدك ــمفم أســ على اصــ
ــرل  الاــــــج ئ المزالوج  ف  الحاالئ الت   ــعوبائ الت  اعترا إوجاال حا لماــــ ــرل  التغل  على الصــــ ف  ماــــ
ــالر  متعدالة لجمع البفالائت ولبت اليبراء االلتباه إلى التحدوائ الت  اواجه البلداع الت   ــتيد  فراا أســــــــــ ااــــــــــ

  19-اإلالاري  ف  التعداال، وذل  لعد  اوافر سج ئ ماتومل  باب  جا ح   وفرد ااتيد  الاج ئ

على لتا ل  19-وأجرى اليبراء مناقةـــــ  ماـــــتيف ـــــ  بةـــــرع اراار المحتمل  لجا ح   وفرد ) ( 
التعـــداالائ وإم ـــالفـــ  مقـــارلـــ  النتـــا ل بمرور الوقـــتت وقـــد الح وا أع ظرول الجـــا حـــ ، بمـــا ف  ذلـــ  القروال 

على التنقا الاةا البلداع وافما برناا، ســـــــــف وع لاا ارارر  برر على او يع الاـــــــــ اع، وماـــــــــتوى المبروضـــــــــ  
اليصــــــــــــــوب ، والوافائ، والاجرة الداةلف  والدولف ، والعمال ، ومعدالئ البطال ت ومن المتوقع أع ا ار بفالائ 

الواضـــــــ  حالفا إلى أي  اعداال الاـــــــ اع الت  جمعت أاناء الجا ح  بع  األلما  االســـــــتننا ف ، ولون من إرر
 الجا ح  وما إذا  الت امنا اغرررائ قصررة األجا أو أ نر الوموم   إلى ال  األلما  ُاعزى مدى وم ن أع 

 19-والحظ اليبراء أـله ـبالن ر إلى أع التعـداال وـقد  لمحـ  ســــــــــــــريعـ  وأع أار جـا حـ   وفـرد ) ( 
على المجتمعائت  19-األار الواما لووفرد  ال وةــــــاد اطورائ ماــــــتمرة، فاع لتا ل التعداال قد ال اصــــــ    ما

ومن ام، ســـــــف وع من األهمف  بم اع، قبا لةـــــــر بفالائ التعداال، وضـــــــع لتا ل التعداال ف  ســـــــفاقاا من ة ل  
 مقارل  هذه النتا ل بالبفالائ والتحلر ئ الحدين  الماتمدة من مصاالر أةرى واعداالائ سابق  

صــــاحب  المصــــلح  وماــــتيدم  البفالائ أمر بالا   وأ د اليبراء أع التواصــــا مع الجاائ ) ( 
ت  ما أع 19-األهمف  عندما يتعلل األمر بتحلرا البفالائ وإصدار التعداالائ الت  أجريت ة ل جا ح   وفرد

التعاما مع الجاائ صـــــاحب  المصـــــلح  وماـــــتيدم  البفالائ قبا إصـــــدار البفالائ، وال ســـــفما ف  المجاالئ  
ارارا بجمع البفالائ أاناء الجا ح ، وعد أمرا أسـاسـفا إلالارة اوقعائ ماـتيدم  البفالائ المتعلق  بالتعداال األ نر 

وشــــــــــــــر  االاجـاهـائ والتغررائ واأللمـا  الت  لم اةــــــــــــــاـدهـا لتـا ل التعـداال الاــــــــــــــابقـ  وعملفـائ جمع البفـالـائ  
 األةرىت اإلحصا ف 

ــتويائ مناا:   و اع ارارر الجا ح  على إجراء التعداالائ ف  جمفع ألحاء العالم - 18 ــلبفا على عدة ماــــ ســــ
ارجرا إجراء التعداالائ، وهو ما أار ســـــــــــــلبا على التواار الدوري المحدال للتعداالائ، والذي وعد من الاـــــــــــــمائ  
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  و ياالة التوالف ، إلى جال  اوالف   ( 13) لمباالا واوصـفائ اعداالائ الاـ اع والماـا ناألسـاسـف  للتعداال، وفقا 
اا األلةط  االقتصاالو  واإليراالائ، وهو ما أالى إلى احويا الموارال عن التييف  من التةار البرروس واليب

التعـداال  واريـرد أســــــــــــــالـر  جمع البـفالائ الت  اقـلا من المـقاب ئ وجاـا لوجه أو الغراـا امـاما، مـنا الحصــــــــــــــر  
مـالفـ   الـذاا  عن طريل اإللترلـت والبريـد أو المقـاب ئ الاـاايفـ ، وهو مـا قـد وطر  احـدوـائ أمـا  النوافـ  اإلج

ــتمارائ   ــالر  اةتبارا القفقا، ســــــواء من وجا  ل ر جوهري  )اصــــــمفم االســــ للتعداال، إذ يتطل  اطبرل هذه األســــ
اإللوترولفـ  وعملفـائ التن ف  ف  الوقـت الح فق ( أو من وجاـ  ل ر اةــــــــــــــغرلفـ  )ابـاالي اال الواجفـ (  و يـاالة  

 الةـــواإاو  التعداال نتا لل الدقرل تباـــرروالال   اوالف  اوفرر معدائ الوقاو  الةـــيصـــف  المناســـب  للقا مرن بالتعدا

العام  إلحصــاءائ التعداال ف  المناطل الصــغررة  والترةرر ف  اوافر البفالائ الدقفق  لرصــد  النواف ب  المرابط 
 انبرذ الافاسائ والبرامل اإللما ف ت

ــتطاعت التوف  مع ظرول   - 19 ــه، لبذئ البلداع/المناطل الت  اســــــــ الجا ح  عدالا من وف  الوقت لباــــــــ
التغرررائ ف  أســالرباا لجمع البفالائ، وعدلت اعلفمائ االســتبفاع و ذل  العملفائ، مع االعتماال أســاســا على 
ــاءائ   ــحب  اإلحصــــــــــ التعداال الذاا  عن طريل اإللترلت، الذي ابت أله طريق  فعال  لجمع البفالائت واقو  شــــــــــ

ــتواصــــــــا إااحتاا للم  لبرن باجراء التعداال الاــــــــ ال  ف  جمفع ألحاء العالمت بتوارل هذه التجارب الناجح  وســــــ
وينبغ  التر رد على البلداع/المناطل لن اووع جمفعاا ف  وضــــــــع واــــــــم  لاا بتنبرذ جمفع هذه الحلول، ل را  

يترـا  علراـا من اوـالف ، وف  بع  الحـاالئ، ل را لمحـدوالـو  اوافر شــــــــــــــب ـائ اإللترـلت واالاصــــــــــــــاالئ   لمـا
 الالوف  وال سلوف ت

  
 إنشاء وتشغيل السجالت اإلحصائية للسكان  -  ثالثا  

ومــا ةلبتــه من أار على التيطف  للتعــداال   19-لجــر عــدال من البلــداع، ف  مواجاــ  جــا حــ   وفرــد - 20
واإلعداال له والعملفائ المرابط  به، إلى اســـــتوةـــــال اســـــتيدا  المصـــــاالر اإلالاري  لتعزيز جمع بفالائ التعداال 

اجمع ف  إطار التعداال والتحقل مناات والقت شـحب  اإلحصـاءائ اسـتباـارائ بةـرع  واسـتومال المعلومائ الت 
إلةــاء ســج ئ إحصــا ف  للاــ اع لتووع أســاســا لتولرد إحصــاءائ لتعداالائ المناطل الصــغررة ف  جول  اعداال 

 ، ومدى م ءم  استيدا  سج ئ التعداال بوصباا لقط  الط و ف  هذا الصدالت2030عا  

لاــفاو، شــرعت الةــحب  ف  إعداال  تر  عن اســتيدا  الاــج ئ ألإراا إجراء اعداالائ وف  هذا ا - 21
الاـــــــــ اع والماـــــــــا ن، وقد ا تملت ماـــــــــوالة هذا الوتر ت ومن المقرر عقد اجتماع فريل اليبراء الســـــــــتعراا  

 ، وسـُتعرا الماـوالة المنقح   ورق  معلومائ2021 الوع األول/الواـمبر  17إلى   15الماـوالة ف  البترة من  
ــتند   ــا ررن األوروبررن وياـ ــف  لاذا التقريرت وي ما الوتر  المباالا التوجراف  الت  وضـــعاا مؤامر اإلحصـ ــاسـ أسـ

 ت2022ت وستتا  الناي  الناا ف  للوتر  بحلول منتص  عا  ( 14) إلراا

 __________ 

، على أله ينبغ  إجراء التعداالائ على فترائ منت م   3الاـ اع والماـا ن، التن ف  مباالا واوـصفائ اعداالائ  من   12-1انص البقرة   )13( 
بادل إااح  معلومائ قابل  للمقارل  وفقا لتاـــلاـــا  من  محدالت ويتف  اوافر ســـلاـــل  من التعداالائ اقرفم الماضـــ ، ووصـــ  الحاضــر  

 تسنوائ على األقا 10بدق  واقدير الماتقبات ويوصى باجراء اعداال وطن   ا 

 )14( See Guidelines on the use of registers and administrative data for population and housing censuses (United 

Nations publication, Sales. No. E.19.II.E.4) (available at 

https://unece.org/DAM/stats/publications/2018/ECECESSTAT20184.pdf) and Guidelines for assessing the 

https://unece.org/DAM/stats/publications/2018/ECECESSTAT20184.pdf
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ويمنا الاــجا اإلحصــا   للاــ اع مجموع  من الاــج ئ البرالو  المصــنب  والمبارســ  لوا م فم ف   - 22
ت ويةـ ا هذا الاـجا، حرنما وجري اطويره واةـغرله، األسـاس لتجمفع اإلحصـاءائ الرسـمف ، وُيتيذ إطار  البلد

معاين  مرجحفا لتصـــــمفم الدراســـــائ االســـــتقصـــــا ف  اإلحصـــــا ف  وإجرا اات وبب ـــــا ربطه، على أســـــاس منت م 
ــ اع، فاله  ووفقا ــجا اإلالاري للاــــ ــج ئ اإلالاري ، بدءا من الاــــ ــع لتحديث منت م ألح ا  القالوع، بالاــــ وي ــــ

بمعلومائ ذائ صــــل ت ويج  أع و با اإلطاُر القالول  المتعلل بالةــــاء الاــــجا الوطن  اإلحصــــا   للاــــ اع  
واعاده واســـــــتغ له، أالك واـــــــتيد  إال ف  عملف  جمع اإلحصـــــــاءائ التجمفحف ، وأالك ُوطكلع علفه، ســـــــواء الاةا  

 ايرةتالالطائ اإلحصا ف  الوطنف  أو ةارجاا، ألي أإراا مغ

ويتطل  إلةــــاء ســــجا وطن  إحصــــا   للاــــ اع اســــتنمارائ واســــع  النطاو ف  جمع الاــــج ئ من  - 23
ميتل  الاـــج ئ اإلالاري  القا م ، ومواءمتاا، والرب  برن المعلومائ من ميتل  الاـــج ئ، وانبرذ إجراءائ  

ــاء الاـــجا الوط ــاو الاـــج ئ البرالو  وجوالااات وبمجرال إلةـ ــمن اااـ ــ اع، ان ف  معقدة ا ـ ــا   للاـ ن  اإلحصـ
ــتناالا إلى الاـــج ئ اإلالاري   وبموج  البرواو والئ المنصـــو  علراا ف  األح ا  القالولف ، وجري احدينه اسـ

 على أساس منت مت

ــفاو الع بائ الت  واجات الم لبرن باجراء التعداال الاــــــــــــ ال  باــــــــــــب  جا ح   وفرد - 24 ، 19-وف  ســــــــــ
الاــج ئ الوطنف  اإلحصــا ف  للاــ اع أ نر إلحاحا، ال ســفما ف   أصــبحت المناقةــ  بةــرع الحاج  إلى إلةــاء 

فعال جدا ف     وما بعدهات وف  حرن ابت أع التعداال الذاا  عن طريل اإللترلت 2030سـفاو جول  اعداال عا  
، فمن الواضـــ  أع ماـــتوى مرافل  ( 15) البلداع/المناطل الت  اوجد فراا بنى احتف  متطورة لتونولوجفا المعلومائ

لوجفا المعلومائ ال  م  للوصـول إلى جمفع األسـر المحفةـف  والوحدائ الاـ نف  لم يتحقل بعد ف  إالبف  اونو 
البلداع/المناطل عبر العالمت ومن ام، ان ر الاـــــلطائ اإلحصـــــا ف  الوطنف  بصـــــورة متزايدة ف  إلةـــــاء واعاد 

 سج ئ وطنف  إحصا ف  للا اعت

ــتيدا  مل  التعداال  - 25 ــرل  اســـ ــا ف  الوطنف  ف  ماـــ ــلطائ اإلحصـــ ــفاو، ل ر عدال من الاـــ وف  هذا الاـــ
أسـاسـا ر فاـفا إللةـاء الاـجا الوطن  اإلحصـا   للاـ اع،  يطوة أولىت   2020المرجع  من جول  اعداال عا  

الجمحف  العام   ومع مراعاة األهمف  القصــــوى ل متنال للمباالا األســــاســــف  ل حصــــاءائ الرســــمف  )ال ر قرار  
( ولةــــــر  حماو  ســــــري  الاــــــج ئ البرالو  وةصــــــوصــــــرتاا، فاع اســــــتيدا  ســــــج ئ اعداال الاــــــ اع 68/261

والماـا ن البرالو  من أجا إلةـاء الاـجا الوطن  اإلحصـا   للاـ اع لن و وع متعارضـا مع المباالا األسـاسـف   
رســــــــمف ، شــــــــريط  أع اووع هناك أح ا  قالولف  واضــــــــح  وال لبس فراا انص على أع و وع  ل حصــــــــاءائ ال

الغرا من إلةــــــاء الاــــــجا الوطن  اإلحصــــــا   للاــــــ اع وابعرله واعاده واســــــتغ له هو جمع اإلحصــــــاءائ  
ــا ف  الوطنف  أو ةارجاا، ألي  التجمفحف  فق ، وأالك واــــــــم  باالط ع علفه، ســــــــواء الاةا الاــــــــلطائ اإلحصــــــ

 اا مغايرةتأإر 

 __________ 

quality of administrative sources in censuses (United Nations publication, Sales No. E.21.II.E.13) (available 

at https://unece.org/info/publications/pub/360852ت 

االائ الاــــــــــــــ ــاع  على إجراء اعــد  19-على لحو مــا أبلا بــه االجتمــاع النــال  لبريل ةبراء األمم المتحــدة المعن  بتــرارر جــا حــ   وفرــد )15( 
ف  الما   من الرالوال امت عن   90ف  البراغال، فاع    2021والماـا ن وبالةـواإا المتعلق  بنواف  بفالائ التعداال، ف  حال  اعداال عا  

  ف  الما   مناا عن طريل  89طريل اإللترلت  وف  اعداال إلولترا وويلز ف  المملو  المتحدة لبريطالفا الع مى وأيرلندا الةـمالف ، امت 
ــتـــرلـــــــت   اإللـ طـــريـــل  عـــن  ــمـــــــت  اـ ــتـــ   الـ الـــرالوال  ــ   ــبـــــ لاــــــــــــــ ــغـــــــت  ــلـ بـ ــا،  ــفـــــ ــتـــرالـ أســــــــــــــ وفـــ   ــتـــرلـــــــت   )الـــ ـــر    80اإللـ ــ   ــا ـــــ ــمـــــ الـ فـــ  

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2021/egm-covid19-census2/ت) 

https://undocs.org/ar/A/RES/68/261
https://undocs.org/ar/A/RES/68/261
https://unece.org/info/publications/pub/360852
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2021/egm-covid19-census2/
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 اإلجراء المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذه  -  رابعا  
 قد توّد اللجنة أن تقوم بما يلي: - 26

على تنفياذ البرناامج العاالمي لتعاداد    19-أن تعرب عن قلقهاا إااء تايثير جاائكاة دو ياد )أ( 
فيما يتعلق بضاامان    ، الذي أدى إلى تيجيل إجراء التعدادات وأ را صااعوتات2020السااكان والمساااكن لعام  

 نوعية التخطيط للتعداد والعمليات المرتبطة به والنوعية العامة إلحصاءات التعداد الناتجة عنه؛

أن تكث الدول األعضااااااااء على تنفيذ البرنامج العالمي لتعدادات الساااااااكان والمسااااااااكن   )ب( 
عداد إحصااااااءات للمناطق  وإجراء التعدادات الوطنية المتعلقة بالساااااكان والمسااااااكن، أو على إ 2020 لعام

الصاااغيرة هااابيهة بالتعداد بغير ذلل من الوحاااائل، حالما تسااامك الأروت بذلل، وأن تواصااال تيمين الموارد  
 المالية والبشرية لتكقيق هذه الغاية؛

أن تشاج  السالطات اإلحصاائية الوطنية على النأر  ي إنشااء حاجالت وطنية إحصاائية   )ج( 
، م  االمتثال التام ألحكام  2020ي للتعداد الناتج عن جولة تعدادات عام  للساكان تساتند إلى الملا المرجع

 المبادئ األحاحية لإلحصاءات الرحمية؛
أن تطلب إلى هااااااحبة اإلحصاااااااءات، بصاااااافتها أمانة البرنامج العالمي لتعداد السااااااكان   )ال( 

منصاااااات لتبادل الخبرات  ، أن تواصااااال رصاااااد تنفيذ البرنامج؛ وأن تواصااااال تطوير 2020والمسااااااكن لعام  
والممارحااات والدروا المسااتفادة على الصااعيد الوطني  ي مجال إجراء تعدادات السااكان والمساااكن  الل  

 ؛ وأن تواصل تطوير مكونات اإلطار المنهجي لتعدادات السكان والمساكن.19-جائكة دو يد


