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  جلنة السكان والتنمية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١١أبريل /نيسان ١٥-١١
  * من جدول األعمال املؤقت٧البند 

تنفيذ الربامج وبرنامج العمل املقبل لألمانـة العامـة         
        يف ميدان السكان

شــعبة : ٢٠١٠تنفيــذ الــربامج وســري العمــل يف ميــدان الــسكان يف عــام      
  كان، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةالس

    
  تقرير األمني العام    

  موجز  
يــستعرض هــذا التقريــر التقــدم الــذي أحرزتــه شــعبة الــسكان، التابعــة إلدارة الــشؤون    

االقتــصادية واالجتماعيــة يف األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة، يف تنفيــذ برنــامج عملــها يف ميــدان 
ــل معــدالت     ويغطــي . ٢٠١٠الــسكان لعــام   ــاول حتلي ــسكان الــيت تتن ــشطة شــعبة ال ــر أن التقري

اخلــصوبة، ومعــدالت الوفــاة، واهلجــرة الدوليــة؛ وإعــداد التقــديرات والتوقعــات الــسكانية يف    
العامل؛ ورصد السياسات السكانية؛ وحتليل العالقات اليت تربط بني السكان والتنميـة؛ ورصـد              

 التقرير أيضا األنشطة الرئيسية األخرى اليت تقـوم         ويغطي. وتوزيع املعلومات املتعلقة بالسكان   
هبا الـشعبة، ومنـها تقـدمي اخلـدمات الفنيـة للـهيئات احلكوميـة الدوليـة، وإعـداد وثـائق اهليئـات                   
التداولية واملنشورات التقنية، وتنظيم اجتماعات اخلرباء ونشر نتائجها، مبا يـشمل نـشرها عـرب               

  .شبكة اإلنترنت
 
  

  *  E/CN.9/2011/1.  
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ج الفرعي املتعلـق بالـسكان يف تعزيـز قـدرة اجملتمـع الـدويل علـى                 ويتمثل هدف الربنام    
معاجلة القضايا السكانية احلالية واملـستجدة علـى حنـو فعـال ودمـج األبعـاد الـسكانية يف خطـة                     

وتوفر جلنة السكان والتنمية التوجيه احلكـومي الـدويل         . التنمية على الصعيدين الوطين والدويل    
  .للربنامج الفرعي

  . اللجنة يف أن حتيط علما هذا التقريروقد ترغب  
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  مقدمة  -أوال   
تتــوىل شــعبة الــسكان بــإدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة التابعــة لألمانــة العامــة     - ١

. امج الفرعي املتعلق بالـسكان لألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة            لألمم املتحدة مسؤولية تنفيذ الربن    
، ١٩٩٤ويــضع الربنــامج الفرعــي يف اعتبــاره توصــيات املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة لعــام   

) ، املرفــق٢١/٢-القــرار دإ(ونتــائج الــدورة االســتثنائية احلاديــة والعــشرين للجمعيــة العامــة       
 مبواصـلة تنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان               خيص اختاذ إجـراءات رئيـسية تتعلـق        فيما

، ونتائج مؤمترات دولية ومؤمترات قمة أخرى ذات صلة، مبـا يف ذلـك إعـالن األمـم        )١(والتنمية
). ٦٠/١القــرار  (٢٠٠٥، ونتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام  )٥٥/٢القــرار (املتحــدة لأللفيــة 

رات جلنـة الـسكان والتنميـة، وخباصـة القـرار      ويستجيب الربنامج الفرعي أيـضا لقـرارات ومقـر     
) ، الفــصل األول، الفــرع بــاءE/2004/25( بــشأن برنــامج العمــل يف ميــدان الــسكان ٢٠٠٤/١

  .باإلضافة إىل قرارات اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة
ر االسـتراتيجي   ويتمثل هـدف الربنـامج الفرعـي املتعلـق بالـسكان، كمـا ورد يف اإلطـا                  - ٢

، يف تعزيز قـدرة اجملتمـع الـدويل علـى معاجلـة القـضايا الـسكانية احلاليـة          ٢٠١١-٢٠١٠للفترة  
واملــستجدة علــى حنــو فّعــال ودمــج األبعــاد الــسكانية يف خطــة التنميــة علــى الــصعيدين الــوطين  

والتنميـة  وتوفر جلنة الـسكان     ). ٦، الربنامج الفرعي    ٧، الربنامج   A/63/6/Rev.1انظر  (والدويل  
  .التوجيه احلكومي الدويل للربنامج الفرعي

وكانت اإلجنازات املتوقعة للربنـامج الفرعـي، علـى النحـو الـوارد يف امليزانيـة الربناجميـة             - ٣
  :، كما يلي(A/64/6 (Sect.9)) ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني 

ــدول األعــضاء للتقــدم يف تنف       )أ(   ــسري اســتعراض ال ــال بتي ــى حنــو فّع ــام عل ــذ القي ي
برنامج عمل املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة، ونتـائج دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية احلاديـة                   
والعشرين، ونتائج املؤمترات ومؤمترات القمة الـيت عقـدهتا األمـم املتحـدة يف اجملـال االجتمـاعي                  

لقمـة العـاملي   واالقتصادي واملتصلة بالسكان والتنميـة، مبـا يف ذلـك مـؤمتر قمـة األلفيـة ومـؤمتر ا            
  ؛٢٠٠٥لعام 

تعزيــز وعــي اجملتمــع الــدويل بالقــضايا الــسكانية اجلديــدة واملــستجدة وزيــادة      )ب(  
املعرفة والفهم على الصعيد الوطين، وخباصة يف جماالت اخلصوبة، ومعدالت الوفـاة، واهلجـرة،              

__________ 
، منـشورات األمـم املتحـدة      (١٩٩٤سـبتمرب   /أيلـول  ١٣‐٥تقرير املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة، القـاهرة،            )١(  

  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )E.95.XIII.18رقم املبيع 
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ــشرية   ــة الب ــريوس نقــص املناع ــسكاين، وشــيخوخة    /وف ــو ال ــدز، والتوســع احلــضري، والنم  اإلي
  السكان، والبيئة؛

حتسني إمكانية الوصول إىل املعلومـات والبيانـات املتعلقـة بالـسكان وتوفريهـا                )ج(  
يف الوقــت املناســب، لتــستخدمها الــدول األعــضاء، ومنظومــة األمــم املتحــدة، واجملتمــع املــدين، 

  .والدوائر األكادميية
م املتحـدة وصـناديقها   وتتعاون شعبة السكان على حنو وثيق مع وكاالت منظومة األمـ        - ٤

. وبراجمها وهيئاهتا، يف جمايل تنفيذ برنامج العمل ومتابعة نتائج املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة     
وتقدم الـشعبة املـشورة علـى حنـو منـتظم إىل البعثـات املعتمـدة لـدى األمـم املتحـدة، ومكاتـب                       

ئل اإلعـالم، واجلمهـور،   احلكومات الوطنية، ومكاتب األمم املتحـدة، والبـاحثني، وممثلـي وسـا        
  .فيما خيتص بالبيانات واملعلومات والتحليالت املتعلقة مبسائل السكان والتنمية

ويركــز هــذا التقريــر علــى أنــشطة البحــوث وغريهــا مــن األنــشطة الــيت اضــطلعت هبــا     - ٥
كمـا يـوفر مـوجزا    . ، واملقّدمة هنا وفقا للمجاالت املواضيعية٢٠١٠شعبة السكان خالل عام    

ــصي ــة        تف ــهيئات احلكومي ــة لل ــدمي اخلــدمات الفني ــشمل تق ــيت ت ــا، ال ــشعبة ونواجته ــشطة ال ليا ألن
الدولية، وإعداد وثائق اهليئات التداولية واملنشورات التقنية، وتنظـيم اجتماعـات اخلـرباء ونـشر               

وتـرد يف مرفـق هـذا التقريـر قائمـة           . نتائجها عرب خمتلف أشكال االتـصال عـن طريـق اإلنترنـت           
  .النواتجباألنشطة و

  
  اخلصوبة وتنظيم األسرة  -ثانيا   

ــة         - ٦ ــصحة اإلجنابي ــق اخلــرباء املعــين باخلــصوبة وال ــا لفري ــسكان اجتماع نظمــت شــعبة ال
، لزيــادة ٢٠١٠ديــسمرب /كــانون األول ٧والتنميــة، عقــد يف مقــر األمــم املتحــدة بنيويــورك يف 

. ة يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني       الوعي بالقـضايا األساسـية الـيت سـتتناوهلا جلنـة الـسكان والتنميـ              
وضــم الفريــق أربعــة خــرباء مــن املؤســسات األكادمييــة والبحثيــة قــدموا أدلــة جديــدة علــى أثــر   
التنمية يف اخنفاض اخلصوبة، وحتسني احلصول على خدمة تنظيم األسرة وغريهـا مـن خـدمات                 

 املـشتركون يف الفريـق      وقـدم . الصحة اإلجنابية، واحلد مـن انعـدام املـساواة يف الـصحة اإلجنابيـة             
دليال على أن زيادة احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية ميكن أن تعجل باخنفاض اخلـصوبة               

. يف البلدان الناميـة، وأن تـؤدي إىل جنـاح أسـرع يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة الرئيـسية لأللفيـة                      
  .)٢(توميكن االطالع على البيانات املقدمة يف موقع شعبة السكان على اإلنترن

__________ 
  )٢(  www.un.org/esa/population.  
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وقــد أعــدت شــعبة الــسكان، كجــزء مــن مهمتــها يف وضــع ونــشر تقــديرات حملــدِّدات   - ٧
اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل يف          ذاكـرة قـراءة فقـط معنونـاً          -اخلصوبة، قرصا حاسوبيا مدجماً     

ــام   ــامل يف ع ــستويات واجتاهــات اســتخدام      . ٢٠١٠الع ــديرات مل ــرص احلاســويب تق ــدم الق ويق
ــل يف    ــع احلم ــائل من ــلوب       ١٩٣وس ــا لألس ــصنفة تبع ــات م ــك بيان ــا يف ذل ــة، مب ــدا أو منطق  بل

ــاة يف جمــال تنظــيم األســرة    ويقــدم هــذا القــرص  . املــستخدم وتقــديرات لالحتياجــات غــري امللب
ويعـرض القـرص بـصفة خاصـة        . احلاسويب بيانات أوىف وأمشل من بيانات اإلصـدارات الـسابقة         

ويتـضمن  . ١٩٥٠بقـدر اإلمكـان، يف عـام      بيانات متسلسلة زمنياً لكل بلـد تغطـي فتـرة تبـدأ،             
القرص أيضا بيانات تلقي الضوء على مـستوى اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل الطويلـة املفعـول                    

ويشمل التسلسل الزمين املعروض بيانـات عـن        . والدائمة، وكذلك الوسائل املخصصة للذكور    
لوســائل مــستوى اســتخدام أي وســيلة مــن وســائل منــع احلمــل، وكــذلك مــستوى اســتخدام ا  

وتـــرد أيـــضا بيانـــات متسلـــسلة زمنيـــا عـــن . احلديثـــة والوســـائل التقليديـــة، كـــال علـــى حـــدة
ويتـضمن القـرص احلاسـويب متوسـطات إقليميـة          . االحتياجات غري امللباة يف جمال تنظيم األسرة      

مقدرة الستخدام وسائل منع احلمل فيما يتعلق بأي وسـيلة، وأي وسـيلة حديثـة، وأي وسـيلة                  
 وعلــى ٢٠٠٩ويف عــام . ال عــن االحتياجــات غــري امللبــاة يف جمــال تنظــيم األســرةتقليديــة، فــض

 يف املائــة مــن النــساء الــاليت يف ســّن  ٦٣الــصعيد العــاملي، كــان يــستخدم وســائل منــع احلمــل   
وقد تراوح انتشار وسائل منـع احلمـل بـني          . أو العائشات مع عشري    اإلجناب، سواء املتزوجات  

يف املائة يف النرويج، وكانـت نـسبته أعلـى يف املنـاطق األكثـر تقـدما        ٨٨ يف املائة يف تشاد و   ٣
وما زال انتشار وسائل منـع احلمـل   ).  يف املائة٦١(منها يف املناطق األقل تقدما     )  يف املائة  ٧٢(

 يف املائة، بينما كانـت االحتياجـات غـري    ٢٢قليال يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، إذ يبلغ  
 بلـدا   ٤٠ بلـدا مـن الــ        ٣١منع احلمل عالية للغاية يف هذه املنطقة، فقـد ذكـر            امللباة من وسائل    

 يف املائـة أو أكثـر مـن النـساء الـاليت تتـراوح               ٢٠ أن   ٢٠٠٠اليت توافرت هلـا بيانـات منـذ عـام           
ــارهن بــني    عامــا، ســواء مــن املتزوجــات أو العائــشات مــع عــشري، مل تلــبَّ        ٤٩ و ١٥أعم

إذ كانـت  (ووسـائل منـع احلمـل احلديثـة هـي األكثـر شـيوعا        . حاجتهن إىل وسائل منع احلمـل   
 يف املائة مـن النـساء الـاليت هـن يف سـّن اإلجنـاب، سـواء مـن                    ٥٦،  ٢٠٠٩تستخدمها، يف عام    

، وبــذلك تتخطــى الوســائل التقليديــة بعامــل يتــراوح بــني )املتزوجــات أو العائــشات مــع عــشري
. يقيــا، وغــرب أفريقيــا، وغــرب آســيا    ثالثــة أو أكثــر يف مجيــع املنــاطق، باســتثناء وســط أفر     

االطـــالع علـــى املعلومـــات الـــواردة يف القـــرص احلاســـويب يف موقـــع شـــعبة الـــسكان    وميكـــن
  .)٢(اإلنترنت على
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تقرير اخلصوبة يف العـامل     والتحليل املعمق الجتاهات اخلصوبة وحمدِّداهتا املباشرة يرد يف           - ٨
، والـزواج، واسـتخدام وسـائل منـع          الذي يتضمن مؤشرات أساسـية للخـصوبة       )٣(٢٠٠٧لعام  

وتـشري البيانـات    .  بلـدا أو منطقـة     ١٩٢احلمل، والسياسات السكانية فيمـا يتعلـق باإلجنـاب يف           
، وبـذلك تغطـي فتـرة مـن التغـيري غـري             ٢٠٠٠ وحول عـام     ١٩٧٠إىل تواريخ تدور حول عام      
وبة اإلمجـايل تراجـع     وقد جاء يف البيانات املقدمة أن معـدل اخلـص         . املسبوق يف السلوك اإلجنايب   

 بلـدا أو منطقـة، باسـتثناء بلـد          ١٣٢يف مجيع البلدان أو املناطق املتوافرة عنها بيانات، وعـددها           
 بلـدا   ٥٩ويف أقرب فترة مشمولة، كـان معـدل اخلـصوبة اإلمجـايل يف              . واحد أو منطقة واحدة   

 األجيـال يف   من األطفال لكل امرأة، وهـو املـستوى املطلـوب إلحـالل       ٢,١أو منطقة يقل عن     
، ازداد تراجـع معـدل اخلـصوبة يف البلـدان           ١٩٧٠ومنذ عام   . السكان الذين يقل معدل وفاهتم    

ومـن هنـا    . النامية عنه يف البلدان املتقدمة، نتيجة الرتفاع مستويات اخلصوبة يف البلدان الناميـة            
 ٣,٠ألقـل   فإن أكثر من ربع مجيع البلـدان الناميـة شـهدت تراجعـا للخـصوبة مبـا يعـادل علـى ا                     

ــسبعينيات وحــول عــام       ــني ال ــا ب ــرأة فيم ــال لكــل ام ــستويات   . ٢٠٠٠أطف ــإن م ــك ف ــع ذل وم
فمعـدل اخلـصوبة اإلمجـايل يقـل عـن          . اخلصوبة يف البلدان النامية ال تـزال خمتلفـة بـشكل واسـع            

 بلدا ناميا أو منطقة نامية اليت لديها بيانـات عـن الفتـرتني،              ٧١ من الـ    ١٨مستوى اإلحالل يف    
تقريـر  ويتـضمن   .  بلـدان أو منـاطق     ١٠ أطفال لكـل امـرأة يف        ٤,٠ن ال يزال أعلى من      وإن كا 

ــى    - قرصــاً حاســوبياً مــدجماً  ٢٠٠٧اخلــصوبة يف العــامل لعــام   ــشتمل عل ــراءة فقــط ي  ذاكــرة ق
جمموعة شاملة من املؤشرات املتعلقة باإلجنـاب لكـل بلـد، مبـا يف ذلـك بيانـات متسلـسلة زمنيـا            

وميكن االطالع على نسخة إلكترونية من التقريـر يف موقـع الـشعبة             . ةمستقاة من مصادر خمتلف   
  .على اإلنترنت

ومن أجل التوعية مبزايا تراجع اخلصوبة وتنظـيم األسـرة يف حتقيـق تقـدم صـوب بلـوغ                   - ٩
ــسكان عــددين مــن       ــا، أصــدرت شــعبة ال ــا دولي ــة املتفــق عليه ــائق  األهــداف اإلمنائي ــشرة حق ن

قي الضوء باقتضاب علـى أحـدث دليـل فيمـا يتعلـق بالـسكان       ، وهي سلسلة جديدة تل    السكان
ــة ــة  ”ويـــصف منـــشور . والتنميـ ــة لأللفيـ ــدم صـــوب األهـــداف اإلمنائيـ ــدد ( “تعجيـــل التقـ العـ
 كيف ميكـن للحـصول بقـدر أكـرب علـى خـدمات تنظـيم األسـرة أن حيـسِّن صـحة                       )٢٠١٠/١

االحتياجـات غـري امللبـاة يف       األم والطفل، ويذهب إىل أن أقل البلدان منوا، الـيت مـا زالـت فيهـا                 
. جمال تنظـيم األسـرة عاليـة، ميكـن أن تـستفيد أكـرب فائـدة مـن الـربامج املعـززة لتنظـيم األسـرة                         

ــشور   ــة مــن خــالل خفــض معــدالت      ”ويركــز من ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــل بتحقي التعجي
 )٢٠١٠/٥ العـدد  (“التصدي لتحـديات النمـو الـسكاين العـايل يف أقـل البلـدان منـوا        : اخلصوبة

__________ 
  .E.10.XIII.8منشور األمم املتحدة، رقم املبيع   )٣(  
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على كيف ميكن للحفاظ على خصوبة عالية أن يوجد عددا كبريا من املعـالني يف أقـل البلـدان                   
إن تلبيـة االحتياجـات     . منوا، مما يزيد من صعوبة االستثمار الكايف يف صـحة وتعلـيم كـل طفـل               

 أقـل،   غري امللباة يف جمال تنظيم األسرة يف أقل البلدان منـوا تـؤدي إىل أن تنجـب النـساء أطفـاال                    
وأن يــصبح يف مقــدور األســر والقطــاع العــام االســتثمار أكثــر يف كــل طفــل، وبــذلك يقطعــان 

  .خطوات أسرع يف حتسني صحة الطفل وتعليمه
وتتوىل شعبة السكان، بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان، مسؤولية اإلبـالغ              - ١٠

إلجنابية، هي جـزء مـن إطـار        عن ثالثة مؤشرات إلتاحة حصول اجلميع على خدمات الصحة ا         
العمل املنقح لرصد التقدم صوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وهي معـدل انتـشار وسـائل                

ــع احلمــل   ــات   )٣-٥املؤشــر (من ــدى املراهق ــوالدات ل ــدل ال ، واحلاجــة )٤-٥املؤشــر (، ومع
ة تقـديرات   ، أصدرت الـشعب   ٢٠١٠ويف عام   ). ٦-٥املؤشر  (امللباة يف جمال تنظيم األسرة       غري

مستكملة على الصعيد العاملي واإلقليمـي ودون اإلقليمـي لكـل مـن هـذه املؤشـرات وقدمتـها،                   
هي والبيانات الوصفية املناظرة عن التعاريف وطرائق احلـساب اإللكتـروين، إىل قاعـدة بيانـات              

صادية األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة الـيت تتعهـدها شـعبة اإلحـصاءات التابعـة إلدارة الـشؤون االقتـ                   
وأســهمت شــعبة الــسكان أيــضا يف إعــداد التقــديرات املتعلقــة بانتــشار الوســائل  . واالجتماعيــة

احلديثة ملنع احلمـل واسـتخدام الـواقي الـذكري، وبعنـصري املباعـدة بـني الـوالدات واحلـد مـن               
ــاة يف جمــال تنظــيم األســرة، مــن أجــل قاعــدة بيانــات        ــوالدات مــن عناصــر احلاجــة غــري امللب ال

ــة األهــداف  ــة لأللفي ــع شــعبة      . اإلمنائي ــضا يف موق ــة هبــذه املؤشــرات متاحــة أي ــات املتعلق والبيان
  .السكان على اإلنترنت

  
  الصحة ومعدالت الوفاة  -ثالثا   

يف جمــال الــصحة ومعــدالت الوفــاة، واصــلت شــعبة الــسكان جتميــع البيانــات املناســبة     - ١١
ويـرد يف القـرص احلاسـويب    . لوصـفية لتقدير معدالت الوفاة، مع ما يتصل بذلك مـن البيانـات ا     

 جـرد  )٤(٢٠٠٩تقرير معـدالت الوفـاة يف العـامل لعـام      ذاكرة قراءة فقط احملتوي على     -املدمج  
ــاة     ــل مــستويات واجتاهــات معــدالت الوف ــة لتحلي ــات املطلوب ويتــضمن القــرص  . ملــصادر البيان

، تـشري إىل فتـرات    بلـدا أو منطقـة  ١٩٦احلاسويب تقديرات لعدة مؤشـرات ملعـدالت الوفـاة يف        
التوقعـات الـسكانية    والتقـديرات مـستقاة مـن نتـائج         . ٢٠١٠ و   ١٩٥٠مخسية فيما بني عامي     

 نفــسه هــو قيــد ٢٠٠٩تقريــر معــدالت الوفــاة يف العــامل لعــام و. ٢٠٠٨تنقــيح عــام : يف العــامل
  .اإلعداد اآلن

__________ 
  )٤(  POP/DB/MORT/2009.  
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 وفـريوس نقـص     الـسكان وقد أصدرت شعبة السكان اللوحة البيانيـة اجلداريـة املعنونـة              - ١٢
ــشرية  ــدز يف عــام  /املناعــة الب ــيت    . )٥(٢٠١٠اإلي ــدان ال ــع البل ــسبة إىل مجي ــوي اللوحــة، بالن وحتت

تتوافر هلا بيانات، على معلومات عن عدد املصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن الكبـار                    
 علـى   واألطفال، وعدد حاالت الوفاة بسبب اإليدز، وعدد أيتـام اإليـدز، وكـذلك أثـر اإليـدز                

وتتـضمن اللوحـة أيـضا معلومـات        . ٢٠١٥العمر املتوقع وعلى العدد املتوقـع للـسكان يف عـام            
اإليـدز، مبـا يف   /عن التدابري اليت تتخذها احلكومات للتصدي لوباء فريوس نقص املناعة البـشرية           

ذلــك اللجــوء إىل فحــص الــدم، وأنــشطة اإلعــالم والتثقيــف واالتــصال لتعزيــز الوقايــة؛ وتــوفري  
الج املضاد للفريوسات العكوسة؛ وسّن التشريعات اليت متنع التمييـز ضـد املـصابني بفـريوس       الع

وتتــضمن اللوحــة أخــريا بيانــات عــن . نقــص املناعــة البــشرية؛ وبــرامج لتوزيــع الــواقي الــذكري
اســـتخدام الـــواقي الـــذكري، وعـــدد األشـــخاص الـــذين يتلقـــون العـــالج املـــضاد للفريوســـات 

وية للحوامل الثابتة إصابتهم بفريوس نقص املناعـة البـشرية الـاليت يـتلقني              العكوسة؛ والنسبة املئ  
وقـد جـاء   . العالج املضاد للفريوسات العكوسة للوقاية من انتقال الفريوس مـن األم إىل الطفـل       

ــام      ــالفريوس يف ع ــصابني ب ــدد امل ــذه اللوحــة أن ع ــغ ٢٠٠٨يف ه ــا٣٣,٤ بل ــزال .  مليون وال ي
اإليـدز يتـصدر    /لة لوقف انتشار وباء فريوس نقص املناعة البـشرية        البحث عن استراتيجيات فّعا   

ــة  ــع       . اخلطــة الدولي ــى مجي ــر ســليب عل ــاء أث ــشدة، كــان هلــذا الوب ــاء ب ــأثرة بالوب ــدان املت ويف البل
وتوضــح البيانــات أن معظــم البلــدان اختــذت تــدابري ملنــع انتــشار   . مؤشــرات الــسكان والتنميــة

بــرامج لتــوفري الرعايــة والــدعم والعــالج لألشــخاص  فــريوس نقــص املناعــة البــشرية، ووضــعت 
  .املصابني هبذا الفريوس

، ومعـدالت وفـاة   (1q0)وقد استكملت شعبة السكان تقديراهتا ملعـدالت وفـاة الرضـع           - ١٣
.  حــسب اجلــنس (5q0)، ومعــدالت وفــاة مــن هــم دون اخلامــسة مــن العمــر       (4q1)األطفــال 

الفـروق بـني اجلنـسني يف معـدالت      تقريـر معنـون   وسيصدر حتليل التقديرات احملصول عليهـا يف  
وكــان مــن شــأن زيــادة تــوافر البيانــات عــن معــدالت وفــاة الرضــع واألطفــال   . وفــاة األطفــال

هــم دون اخلامــسة مــن العمــر حــسب اجلــنس، الــيت تغطــي جــزءا ال بــأس بــه مــن الفتــرة    ومــن
دا  بلــ١٤٩، أن ســاعدت علــى اســتخراج تقــديرين علــى األقــل لكــل مــن        ٢٠١٠-١٩٧٠

 بلدا أو منطقة اليت يـصل عـدد سـكاهنا إىل مليـون نـسمة علـى األقـل يف                    ١٥٤ منطقة من الـ   أو
ــام  ــشدة         . ٢٠٠٩ع ــا ب ــيت ارتفعــت فيه ــا ال ــدان تقريب ــع البل ــه يف مجي ــديرات إىل أن ــشري التق وت

معــدالت وفــاة الطفــالت يف الــسبعينيات، كــان هــذا االرتفــاع خيتفــي مبــضي الوقــت، ومل يعــد 
  .طالق يف الفترة األقربملحوظا على اإل

__________ 
  .E.10.XIII.9منشور األمم املتحدة، رقم املبيع   )٥(  
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ومن أجـل التوعيـة بتوقيـت الوفـاة والزيـادة الـشديدة يف معـدالت وفـاة الـذكور علـى                        - ١٤
توزيــع الوفيــات ”: نــشرة حقــائق الــسكانمــدى العمــر، أصــدرت شــعبة الــسكان عــددين مــن 

ــاة  ” و )٢٠١٠/٣العــدد  (“حــسب العمــر  العــدد  (“الفــروق بــني اجلنــسني يف معــدالت الوف
ــات حــسب العمــر يف اجلماعــات      و. )٢٠١٠/٤ ــع الوفي ــدد األول الفــروق يف توزي ــاقش الع ين

ويـشري العـدد الثـاين إىل أن معـدالت وفـاة            . اإلمنائية الكربى، فيما يتعلق بأسباب الوفاة الدفينـة       
الذكور يف معظم البلدان أعلـى مـن معـدالت وفـاة اإلنـاث يف مجيـع األعمـار، وأنـه يف أوروبـا                       

  .تينية ترتفع معدالت وفاة الذكور كثريا عن معدالت وفاة اإلناثالشرقية وأمريكا الال
 ســامهت شــعبة الــسكان يف أعمــال الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت   ٢٠١٠ويف عــام   - ١٥

املعين بتقـدير معـدالت وفـاة األطفـال، الـذي يهـدف إىل رصـد التقـدم املتحقـق صـوب حتقيـق                        
 معـدالت وفـاة الرضـع واألطفـال مبقـدار            من األهداف اإلمنائية لأللفية، وهـو خفـض        ٤اهلدف  

وشـعبة الـسكان والبنـك الـدويل عـضوان          . ٢٠١٥ وعـام    ١٩٩٠الثلثني يف الفترة مـا بـني عـام          
ــة          ــم املتحــدة للطفول ــة األم ــوده منظم ــذي تق ــني الوكــاالت، ال ــشترك ب ــق امل إضــافيان يف الفري

قاعــدة البيانــات وتقــدم الــشعبة مــدخالت الســتكمال . ومنظمــة الــصحة العامليــة) اليونيــسيف(
املتعلقــة بتقــديرات معــدالت وفــاة الرضــع واألطفــال دون اخلامــسة مــن العمــر، الــيت تتعهــدها    

ــسيف ــام . اليوني ــر    ٢٠١٠ويف ع ــداد تقري ــشعبة يف إع ــات يف   ســاعدت ال ــستويات واالجتاه امل
  .)٦(٢٠١٠معدالت وفاة األطفال لعام 

 ٦ و   ٥ و   ٤تعلقـة باألهـداف     وقدمت شعبة السكان مدخالت للورقات املواضـيعية امل         - ١٦
، الــيت أعــدت حتــت إشــراف اليونيــسيف باعتبارهــا معلومــات )٧(مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

 ٢٠١٠سـبتمرب   /أيلـول أساسية لالجتماع العام الرفيع املستوى، الذي عقدته اجلمعية العامة يف           
  .الستعراض التقدم احملرز صوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

واشتركت شعبة السكان يف تـرؤس الفريـق العامـل املعـين باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،                    - ١٧
ــشطة املــشتركة بــني       ــسيق األن ــه تن ــوط ب ــة، واملن ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــابع إلدارة ال الت

، وتـــوفري الــدعم الفـــين  ٢٠١٠اإلدارات يف اإلعــداد لالجتمــاع العـــام الرفيــع املـــستوى لعــام     
وقدمت شعبة السكان دعما فنيا إىل اجتماع املائـدة املـستديرة املعـين بالـصحة           . لالجتماع ذاته 

  .والتعليم، الذي انعقد وقت انعقاد االجتماع العام الرفيع املستوى
  

__________ 
  )٦(  www.childinfo.org/files/Child_Mortality_Report_2010.pdf.  
  )٧(  www.undg.org/docs/11421/MDG4-6_1954-UNDG-MDG456-LR.pdf.  
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  اهلجرة الدولية  -رابعا   
أعدت شعبة السكان تقرير األمني العام عن اهلجـرة الدوليـة والتنميـة للـدورة اخلامـسة                   - ١٨

 كــان هنــاك ٢٠١٠وقــد جــاء يف التقريــر أنــه يف عــام  . (A/65/203)ة العامــة والــستني للجمعيــ
.  يف املائــة منــهم يف بلــدان متقدمــة٦٠ مليونــا مــن املهــاجرين الــدوليني يف العــامل، يعــيش ٢١٤

 مليونـا يف الفتـرة    ١٣وبسبب األزمات املالية واالقتصادية، تراجع عدد املهاجرين الدوليني مـن           
ــرة   ملي١١ إىل ٢٠٠٥-٢٠٠٠ ــا يف الفت ــه   . ٢٠١٠-٢٠٠٥ون ــذي ارتفعــت في ويف الوقــت ال

البطالة يف البلدان املضيفة بني املـواطنني واملهـاجرين الـدوليني كليهمـا، فـإن العمـال املهـاجرين                   
. كانوا األكثر تأثرا لتركزهم يف القطاعات اليت حتملت اجلزء األكرب من االنتكـاس االقتـصادي              

ت املاليـة إىل البلـدان ذات الـدخل املـنخفض واملتوسـط مـن               ونتج عـن األزمـة تراجـع التحـويال        
، وهـذا   ٢٠٠٩ بليـون دوالر يف عـام        ٣١٦ إىل مـا يقـدر بــ         ٢٠٠٨ بليون دوالر يف عام      ٣٣٦

وعواقب هذه األزمة االقتـصادية جتعـل مـن امللـّح للغايـة احلفـاظ               . أول تراجع يف أكثر من عقد     
 دولة عـضوا قـد صـدقت علـى          ٨٢كانت  ،  ٢٠١٠يونيه  /حزيرانويف  . على حقوق املهاجرين  

ويف . واحد على األقل من الصكوك الدولية الرئيسية الثالثة اخلاصـة حبقـوق العمـال املهـاجرين               
ــة        ــددة األطــراف للمــشاريع املتعلق ــساعدات املتع ــشكل ملحــوظ امل ــوام األخــرية، زادت ب األع

ــة، فوصــلت إىل مــا يقــرب مــن     ــة والتنمي ــاهلجرة الدولي . ٢٠١٠يف عــام  مليــون دوالر ٢٥٠ب
 توصــية الــيت وضــعها املنتــدى العــاملي املعــين بــاهلجرة  ١١٤وأشــار التقريــر إىل أنــه مــن بــني الـــ  

 من هـذه التوصـيات عـضو        ١٠٢، تابع   ٢٠٠٧والتنمية، وهو منتدى حكومي دويل، منذ عام        
دة،  من كيانـات األمـم املتحـ   ١٤واحد على األقل يف الفريق املعين باهلجرة العاملية، الذي يضم   

  .والبنك الدويل، واملنظمة الدولية للهجرة
ومن أجل إلقاء الضوء على أثر اهلجرة على القوة العاملة يف جمـال الرعايـة الـصحية يف                    - ١٩

) .E/Rev/2010/2العـدد    (نشرة حقـائق الـسكان    البلدان النامية، أعدت شعبة السكان عددا من        
، توثـق الـنقص يف املرشـدين الـصحيني       “ميةاملرشدون الصحيون واهلجرة الدولية والتن    ”بعنوان  

يف البلدان الناميـة، ومـا لـذلك مـن أثـر سـليب علـى اجلهـود املبذولـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة                     
وجـاء يف هـذه النـشرة    . لأللفية املتصلة بالصحة، وال سيما يف أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى       

ــاء و  ١٨أن  ــة مــن األطب ــة مــن املم ١١ يف املائ ــدان األعــضاء يف    يف املائ رضــني العــاملني يف البل
ــودون يف اخلــارج، وأن     ــدان االقتــصادي مول ــة يف املي ــة مــن ٧٤منظمــة التعــاون والتنمي  يف املائ

 يف املائة من املمرضني املولودين يف اخلارج ممـن يعيـشون يف             ٦٥األطباء املولودين يف اخلارج و      
ولتفـادي املزيـد مـن نـضوب        .  أعضاء فيها  البلدان األعضاء يف هذه املنظمة ولدوا يف بلدان غري        

القوة العاملة يف جمال الرعاية الصحية يف البلدان اليت تعاين نقصا يف املرشدين الـصحيني، وضـع             
العديــد مــن البلــدان املــستقبلة مــدونات لقواعــد املمارســات يف التوظيــف املراعــي لالعتبــارات    
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، مدونـة   ٢٠١٠مـايو   /أيـار العامليـة، يف    وباإلضافة إىل ذلك اعتمدت مجعيـة الـصحة         . األخالقية
عاملية لقواعد املمارسـات لتعزيـز توظيـف املرشـدين الـصحيني املراعـي لالعتبـارات األخالقيـة،                  

  .وتطوير القوة العاملة يف اجملال الصحي، وإنشاء أنظمة صحية مستدامة
ــسكان  وركــز عــدد آخــر مــن     - ٢٠ ــشرة حقــائق ال ــدوليون حــسب  ” علــىن املهــاجرون ال

وجــاء يف هــذه النــشرة، الــيت تــستند إىل تقــديرات متاحــة حــديثا  . )٢٠١٠/٦العــدد  (“العمــر
 يف املائـة مـن   ٧٢لعدد املهاجرين الدوليني مصنفني حسب اجملموعة العمرية ونـوع اجلـنس، أن      

 عامـا،   ٦٤ و   ٢٠ كانـت تتـراوح أعمـارهم بـني          ٢٠١٠ مليون مهـاجر دويل يف عـام         ٢١٤الـ  
كـان متوسـط عمـر املهـاجرين الـدوليني يف البلـدان املتقدمـة هـو                 و. وهي سّن العمـل األساسـية     

 يف املائـة فقـط مـن املهـاجرين     ١٥وكان .  عاما فقط يف البلدان النامية٣٤ عاما، يف مقابل   ٤٣
وكـان احتمـال إقامـة      .  يف املائة من جمموع السكان     ٣٦الدوليني دون سّن العشرين، يف مقابل       

البلدان النامية أكـرب مـن احتمـال إقامتـهم يف البلـدان املتقدمـة               األطفال واملراهقني املهاجرين يف     
، يف حـني أن احتمـال إقامـة املهـاجرين األكـرب سـناً ممـن        ) يف املائة يعيشون يف بلدان ناميـة   ٦٠(

 عامــا أو أكثــر يف البلــدان املتقدمــة أكــرب مــن احتمــال إقامتــهم يف البلــدان    ٦٥تبلــغ أعمــارهم 
ـــ  ٥٧وتــشكل النــساء ). ن يف بلــدان متقدمــة يف املائــة يعيــشو٦٢(الناميــة   ٢٧ يف املائــة مــن ال

  . عاما أو أكثر٦٥مليون مهاجر دويل البالغني من العمر 
وأعدت شعبة السكان تقرير االجتماع التنسيقي الثامن املعـين بـاهلجرة الدوليـة، الـذي         - ٢١

ع يف موقــع وميكــن االطــال. ٢٠٠٩نــوفمرب /تــشرين الثــاين ١٧ و ١٦عقــد يف نيويــورك يــومي 
 على الورقات املقدمة يف شكل معلومـات أساسـية لالجتمـاع،            )٨(شعبة السكان على اإلنترنت   

  .وعلى البيانات اليت ألقيت يف االجتماع
وبــدعم مــن اليونيــسيف، والوحــدة اخلاصــة للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، التابعــة   - ٢٢
ن استكمال قاعـدة بيانـات األمـم املتحـدة          ، واصلت شعبة السكا   ربنامج األمم املتحدة اإلمنائي   ل

للهجرة على نطاق العامل، وهـي قاعـدة بيانـات علـى اإلنترنـت حتتـوي علـى أوىف جمموعـة مـن                  
اإلحصاءات عن عدد املهاجرين الدوليني املوجودين يف كل بلـد واملـصنفني حـسب بلـد املولـد       

ونيـسيف يف إعـداد ملـصق       وساعدت شعبة السكان الي   . )٨(أو بلد اجلنسية ونوع اجلنس والعمر     
 ٢٠١٠وخريطــة وصــحيفة وقــائع عــن األطفــال املهــاجرين، جــرى توزيعهــا يف اجتمــاع عــام   

للمنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية، الذي عقد يف بويرتو فاليارتا باملكسيك، يف الفترة مـن               
  .٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين ١١ إىل ٨

__________ 
  )٨(  www.unmigration.org.  
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ــة   واشــتركت شــعبة الــسكان يف أنــشطة خم    - ٢٣ ــاهلجرة العاملي . تلفــة نظمهــا الفريــق املعــين ب
شــراكة لفهــم ومعاجلــة : بيانــات وحتليــل”فأعــدت الــشعبة ورقــة املعلومــات األساســية املعنونــة 

 العامليـة   لندوة املمارسني التابعة للفريق املعـين بـاهلجرة     “أفضل آلثار اهلجرة على التنمية البشرية     
اكات للهجرة والتنمية البـشرية، الـيت عقـدت يف جنيـف            بناء شر : واملعنية بالتغلب على العوائق   

ودعمــت الــشعبة مكتــب وكيــل األمــني العــام للــشؤون   . ٢٠١٠مــايو /أيــار ٢٨ و ٢٧يــومي 
االقتصادية واالجتماعية يف مشاركته يف اجتماع الرؤساء الذي نظمه الفريـق وعقـد يف جنيـف           

جتمــاع اخلــرباء التــابعني  واشــتركت شــعبة الــسكان أيــضا يف ا . ٢٠١٠ســبتمرب /أيلــول ٣٠يف 
ــة   ــة تعزيــز ومحايــة مــا هلــم مــن حقــوق   : للفريــق بــشأن املهــاجرين يف أوضــاع غــري قانوني كفال

. ٢٠١٠أكتـوبر   /تـشرين األول   ٢٢اإلنسان بشكل فّعال، الذي عقـد يف جنيـف بسويـسرا يف             
تعمـيم   وأخريا قدمت شعبة السكان مدخالت إىل منشور الفريق املعين باهلجرة العامليـة املعنـون             

  .)٩(كتيب لصانعي السياسة واملمارسني: مراعاة اهلجرة يف التخطيط اإلمنائي
ــتراك يف الفريـــق العامـــل املخـــصص املعـــين باتـــساق      - ٢٤ ــعبة الـــسكان االشـ وواصـــلت شـ

السياسات والبيانات واألحباث والتابع للمنتدى العاملي املعـين بـاهلجرة والتنميـة، واشـتركت يف             
تعــزز احلــوار والتعــاون علــى الــصعيد العــاملي واإلقليمــي بــشأن اهلجــرة منتــديات خمتلفــة أخــرى 

  .الدولية
ــام       - ٢٥ ــوفري الـــدعم للممثـــل اخلـــاص لألمـــني العـ ــعبة الـــسكان أيـــضا يف تـ ــتمرت شـ واسـ

بـــاهلجرة الدوليـــة والتنميـــة، الـــذي هـــو مهـــزة الوصـــل الرئيـــسية بـــني املنتـــدى العـــاملي     املعـــين
ــين ــم امل  املع ــة واألم ــاهلجرة والتنمي ــها مؤســسة     . تحــدةب ــذا العمــل مبنحــة قدمت وجــرى دعــم ه
  .ماكارثر. ت وكاثرين. د جون

  
  اإلسقاطات السكانية يف العامل  -خامسا  

يــشكل إعــداد التقــديرات واإلســقاطات الــسكانية الرمسيــة لألمــم املتحــدة فيمــا خيــص     - ٢٦
النـشاط تـستفيد    ونتـائج هـذا     . مجيع بلدان ومناطق العامل جزءا رئيسيا من عمل شعبة الـسكان          

وعـالوة علـى   . منه مجيع اهليئات اليت تطلب بيانات سكانية يف منظومـة األمـم املتحـدة بأسـرها            
ذلك فإن التقـديرات واإلسـقاطات الـسكانية الرمسيـة لألمـم املتحـدة تـوزع كجـزء مـن قواعـد                    

قواعـد  : البيانات املستخدمة على نطاق واسع واليت ميكن الوصول إليهـا عـرب اإلنترنـت، ومنـها     
البيانات اخلاصة مبؤشـرات التنميـة العامليـة، الـيت يتعهـدها البنـك الـدويل؛ وبوابـة بيانـات األمـم                      

، الـــيت تتعهـــدها شـــعبة اإلحــصاءات التابعـــة إلدارة الـــشؤون االقتـــصادية  UNDATAاملتحــدة،  
__________ 

  )٩(  http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=661.  
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، الــيت تتعهــدها منظمــة األمــم املتحــدة  FAOSTATواالجتماعيــة؛ وقاعــدة البيانــات اإلحــصائية  
  .وتتيح شعبة السكان هذه البيانات أيضا يف موقعها على اإلنترنت. غذية والزراعةلأل
 لتوقعـات التوسـع     ٢٠٠٩عـام    تنقـيح  أصدرت شـعبة الـسكان نتـائج         ٢٠١٠ويف عام     - ٢٧

 قاعـدة بيانـات     ٢٠٠٩تنقـيح عـام     وتـشمل املخرجـات الـيت تعـرض نتـائج           . احلضري يف العـامل   
ل إليهـا مـن خـالل موقـع الـشعبة علـى اإلنترنـت، وقرصـاً                 تفاعلية على اإلنترنـت ميكـن الوصـو       

، وورقـة عمـل تعـرض    )١١(، ولوحتني بيانيتني جـداريتني )١٠( ذاكرة قراءة فقط-حاسوبياً مدجماً  
، أُويل اهتمـام خـاص     ٢٠٠٩تنقـيح عـام     وعند إعـداد    . ٢٠٠٩لتنقيح عام    )١٢(املالمح الرئيسية 

ــاري    ــائق مفــصلة عــن مــصادر البيانــات والتع ــصعيد القطــري،   لوضــع وث ف املــستخدمة علــى ال
ــة   . وكــذلك علــى صــعيد املــدن والتجمعــات احلــضرية    وميكــن االطــالع علــى البيانــات الفوقي

ويتـضمن  . )١٣(الكاملة اليت جرى جتميعها يف هذا الصدد يف موقع شعبة السكان على اإلنترنت            
  .املوقع أيضا أرقاما وخرائط مفيدة توضح النتائج اليت مت احلصول عليها

 أن أكثـر مـن نـصف         لتوقعـات التوسـع احلـضري يف العـامل         ٢٠٠٩تنقـيح عـام     ويؤكد    - ٢٨
ــام    ــامل يف ع ــاطق حــضرية  ٢٠١٠ســكان الع ــشون يف من ــا وآســيا    .  يعي ــإن أفريقي ــك ف ــع ذل وم

ــن كــل      ال ــستة م ــتني، ف ــا ريفي ــزاالن يف معظمهم ــة   ١٠ت ــاطق ريفي ــشون يف من .  أشــخاص يعي
ــامي    ــني ع ــا ب ــع فيم ــدار     أن ٢٠٥٠ و ٢٠٠٩واملتوق ــامل مبق ــدد ســكان الع ــزداد ع ــن ٢,٣ي  م

ويف الوقـت ذاتـه مـن املتوقـع أن          .  باليني نـسمة   ٩,١ باليني إىل    ٦,٨النسم، فريتفع من     باليني
 مــن الــباليني، فريتفــع مــن ٢,٩يــزداد عــدد الــسكان الــذين يعيــشون يف منــاطق حــضرية بواقــع 

مـــن هنـــا ُيتوقـــع أن و. ٢٠٥٠ باليـــني يف عـــام ٦,٣ إىل ٢٠٠٩باليـــني نـــسمة يف عـــام  ٣,٤
تستوعب املناطق احلـضرية يف العـامل كـل النمـو الـسكاين املرتقـب يف العقـود األربعـة القادمـة،                      
وأن جتتذب يف الوقت ذاته بعض سكان الريف من خالل اهلجرة وإعادة تصنيف املـستوطنات               

يف التنـاقص   ونتيجة لذلك ُيتوقع أن يبدأ عـدد سـكان الريـف يف العـامل               . الريفية واعتبارها مدنا  
 بواقـع نـصف     ٢٠٥٠يف غضون عقد تقريبا، ومن احملتمل أن يقل عدد سـكان الريـف يف عـام                 

  .بليون نسمة عنه اآلن
  

__________ 
ــامل    )١٠(   ــات التوســع احلــضري يف الع ــام  : توقع ــيح ع ــدمج   ٢٠٠٩تنق ــرص حاســويب م ــط   -، ق ــراءة فق  ذاكــرة ق

(POP/DB/WUP/Rev.2009).  
، والتجمعات احلـضرية  )E.10.XIII.6منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٩املناطق احلضرية والريفية لعام     )١١(  

  ).E.10.XIII.7منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٩لعام 
  .(ESA/P/WP/215) املالمح الرئيسية - ٢٠٠٩تنقيح عام : املتوقعات التوسع احلضري يف الع  )١٢(  
  )١٣(  http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm.  
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وعالوة على ذلك فإن أغلب الزيادة السكانية املتوقعة يف املناطق احلضرية سـتتركز يف                - ٢٩
 زيـادة يف عـدد سـكان    وبصفة خاصة من املتوقع أن تشهد آسيا   . مدن وبلدات أقل املناطق منوا    

 مـن باليـني النـسم، وأمريكـا       ٠,٨ مـن باليـني النـسم، وأفريقيـا بواقـع            ١,٧احلضر فيهـا بواقـع      
وبـذلك يـصبح النمـو الـسكاين     .  مـن باليـني النـسم     ٠,٢الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بواقع      

ات علــى ويتوقــف حتقــق هــذه التوقعــ . إىل حــد كــبري ظــاهرة حــضرية تتركــز يف العــامل املتقــدم 
ــامي    ــامل الن ــد   . اســتمرار اخنفــاض معــدالت اخلــصوبة يف الع وإذا ظلــت معــدالت اخلــصوبة عن

، ٢٠٠٩تنقـيح عـام     مستوياهتا الراهنة واستمرت وترية التوسع احلضري على النحو املتوقـع يف            
، بــدال مــن ٢٠٥٠ باليــني نــسمة يف عــام ٧,٦فــإن عــدد ســكان احلــضر يف العــامل ســريتفع إىل 

 نــسمة املتوقعــة بــافتراض اســتمرار تراجــع معــدالت اخلــصوبة يف مجيــع املنــاطق   باليــني٦,٣ الـــ
حــاالت الــوالدة خمــصوما منــها حــاالت  (ويف بلــدان عديــدة تــشكل الزيــادة الطبيعيــة  . الناميــة
ومن هنا فإن السياسات الـيت تـساعد علـى          .  يف املائة أو أكثر من منو سكان احلضر        ٦٠) الوفاة

الل التأكـد مـن حـصول الـزوجني علـى الوسـائل احلديثـة ملنـع                 خفض معدالت اخلصوبة من خ    
احلمل ومن إمكـان حتديـدمها حبريـة لعـدد األطفـال املـراد ميكـن أن تـسهم يف حـدوث زيـادات            
معتدلة يف عدد سكان احلضر، وبذلك يسهل أكثر على البلدان النامية التكيف مـع التحـوالت                

  .املرتبطة بالتوسع احلضري املتزايد
ــة األجــل       ومــن أ  - ٣٠ ــسكانية الطويل ــى التوقعــات ال ــات احلــصول عل جــل االســتجابة لطلب

املستخدمة لصياغة االستفادة املقبلة من املناخ والطاقة، أعدت شـعبة الـسكان جمموعـة جديـدة                
 للتوقعـات الـسكانية    ٢٠٠٨تنقيح عام    تتفق مع    ٢٣٠٠من التوقعات الطويلة األجل حىت عام       

ــائج التوقعــا . يف العــامل ــرد نت ــة األجــل يف قــرص حاســويب مــدمج   وت ــراءة -ت الطويل  ذاكــرة ق
وتــشمل هــذه النتــائج ســتة ســيناريوهات خمتلفــة توضــح آثــار االفتراضــات املختلفــة   . )١٤(فقــط

ويـشري الـسيناريو املتوسـط إىل       . بشأن املسار املقبل للخصوبة علـى النمـو والتركيبـة الـسكانيني           
 باليـني نـسمة، مث يتراجـع        ٩,٤ فيبلـغ    ٢٠٧٠أن عدد سكان العامل سيـصل إىل ذروتـه يف عـام             

ألن معدالت اخلصوبة يف مجيـع البلـدان يفتـرض أن تـصل إىل مـستوى مـا دون اإلحـالل، وأن              
والــسيناريو الــذي يفتــرض بقــاء مجيــع البلــدان عنــد   . تظــل يف هــذا املــستوى قرنــا مــن الزمــان  

زايـد، حـىت عـام      مستوى اإلحالل يـذهب إىل أن النمـو الـسكاين سيـستمر، وإن يكـن بـبطء مت                 
ــصل إىل  ٢٣٠٠ ــث ي ــا١١,٥، حي ــدالت اخلــصوبة     .  بليون ــاء مع ــرض بق ــيناريو يفت ــاك س وهن

والوفــاة يف كــل بلــد عنــد مــستواها اليــوم، مــشريا إىل أن املــستويات الراهنــة ليــست مــستدامة،  
بـل إن الـسيناريو الـذي    .  ترليونـات نـسمة  ٣,٥ إىل ٢٣٠٠تصل بعدد سكان العامل يف عام        إذ

__________ 
ــام : التوقعـــات الـــسكانية يف العـــامل األمـــم املتحـــدة،   )١٤(    ، ملحـــق التوقعـــات الطويلـــة األجـــل ٢٠٠٨تنقـــيح عـ

(POP/DB/WPP/LRPS/Rev.2008) ،٢٠١٠.  



E/CN.9/2011/7
 

16 11-21892 
 

ء معدالت للخصوبة تزيد بواقع ربع طفـل فقـط علـى معـدالت الـسيناريو املتوسـط                يفترض بقا 
 بليـون نـسمة، ويـشري إىل    ٣٠، سيـصل إىل  ٢٣٠٠يذهب إىل أن عـدد سـكان العـامل، يف عـام           

أن معدالت اخلـصوبة يف كـل بلـد حتتـاج، علـى املـدى الطويـل، إىل أن تظـل قريبـة للغايـة مـن                           
  .ة يف سكان العاملمستوى اإلحالل لتفادي زيادة مفرط

 للتوقعــات ٢٠١٠تنقــيح عــام  عكفــت شــعبة الــسكان علــى إعــداد   ٢٠١٠ويف عــام   - ٣١
وجيــري إصــدار . ٢٠١١، الــذي يتوقــع صــدوره يف الربــع األول مــن عــام   الــسكانية يف العــامل

 ٢٠١٠تنقـيح عـام     وسـيمّد   .  إقليمـا  ٦٠ بلدا ومنطقة وأكثر من      ٢٣٠تقديرات وإسقاطات لـ    
، وستكون معدالت اخلـصوبة املتوقعـة فيـه مـستندة إىل منـوذج              ٢١٠٠حىت عام   فترة التوقعات   

بايزي هرمي يستخدم االجتاهات السابقة ملعدالت اخلصوبة يف مجيع البلـدان، واخلـربة الـسابقة               
  .)١٥(لكل بلد يف رسم املسارات املستقبلية لتغري معدالت اخلصوبة

 للجنـة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية،         وقد اشتركت الشعبة يف الـدورة الـسادسة عـشرة           - ٣٢
وواصــلت الــشعبة أيــضا . ٢٠١٠ســبتمرب /أيلــول ٣ إىل ١الــيت عقــدت يف فيينــا يف الفتــرة مــن  

تعاوهنا مع جامعة واشنطن وجامعة سنغافورة، بشأن حتسني منهجية إعداد التوقعات الـسكانية             
اعــدة بيانــات تتــضمن وأخــريا تواصــل العمــل يف إعــداد ق. االحتماليـة القائمــة علــى هنــج بــايزي 

ــداد التقــديرات والتوقعــات الــسكانية          ــصلة، مــن أجــل إع ــع اإلحــصاءات املتاحــة ذات ال مجي
  .الوطنية

  
   السياسات السكانية-سادسا 

ــر الــسياسات الــسكانية يف العــامل لعــام    أصــدرت شــعبة الــسكان  ٢٠١٠يف عــام   - ٣٣ تقري
ميــع الــدول األعــضاء وغــري  ، وهــو أوىف نظــرة عامــة علــى الــسياسات الــسكانية جل )١٦(٢٠٠٩

ويوثـق هـذا التقريـر تطـور الـسياسات الـسكانية بعـرض املعلومـات                . األعضاء يف األمم املتحدة   
ويغطـــي . ٢٠٠٩ و ١٩٩٦ و ١٩٨٦ و ١٩٧٦اخلاصـــة بالـــسياسات الـــيت تعـــود إىل أعـــوام 

التقرير معلومات خاصة بالـسياسات املتعلقـة بـالنمو الـسكاين، ومعـدالت اخلـصوبة، والـصحة                 
ويؤكـد التقريـر أن وبـاء فـريوس نقـص           . ومعدالت الوفاة، واهلجـرة الدوليـة، والتـوزع املكـاين         

ويف . اإليــدز ال يــزال يــشكل لــدى احلكومــات أكــرب شــاغل يتعلــق بالــسكان   /املناعــة البــشرية
البلدان الناميـة يعـد ارتفـاع معـدالت وفـاة األطفـال وارتفـاع معـدالت وفيـات األمومـة، علـى                  

__________ 
  )١٥(  Leontine Alkema and others, “Probabilistic projections of the total fertility rate for all counties”,. 

Demography, forthcoming.  
  .E.09.XIII.14منشور األمم املتحدة، رقم املبيع   )١٦(  
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ويف البلــدان املتقدمــة فــإن . ثالــث دواعــي القلــق الــيت يكثــر ورودهــا يف التقــاريرالتــوايل، ثــاين و
شــيخوخة الــسكان هــي الــشاغل الــذي يكثــر وروده يف التقــارير، ويليهــا وبــاء فــريوس نقــص    

اإليدز، وتراجع معدالت اخلصوبة، والنقص احملتمل يف العاملني الـذي ميكـن أن             /املناعة البشرية 
وممـا يقلـق البلـدان الناميـة أيـضا          .  معدالت اخلصوبة وعواقب ذلـك     ينجم عن استمرار اخنفاض   

عدد األشخاص الذين بلغوا سن العمل، وذلك أساسا لعدم قـدرهتا علـى توسـيع فـرص العمـل                   
ولتكملــة التقريــر املطبــوع، فــإن املعلومــات اخلاصــة بالــسياسات الــواردة يف  . بالــسرعة الكافيــة

 ذاكـرة قـراءة   - تـصدر يف قـرص حاسـويب مـدمج     ٢٠٠٩الـسياسات الـسكانية يف العـامل لعـام     
فقــط، ومــن خــالل قاعــدة بيانــات تفاعليــة ميكــن الوصــول إليهــا يف موقــع شــعبة الــسكان            

  .اإلنترنت على
ــام   - ٣٤ ــة     ٢٠١٠ويف ع ــة معنون ــة جداري ــشعبة يف إعــداد لوحــة بياني سياســات  شــرعت ال

ســات اإلجهــاض يف ، ستتــضمن أحــدث املعلومــات عــن سيا٢٠١١اإلجهــاض يف العــامل لعــام 
مجيع بلدان العـامل، مبـا يف ذلـك أسـباب الـسماح باإلجهـاض املـستحث، وتقـديرات معـدالت                     

  .اإلجهاض، ومستويات استخدام وسائل منع احلمل
 أطلقت شعبة السكان استبيان األمم املتحدة العاشـر بـني احلكومـات             ٢٠٠٨ويف عام     - ٣٥

فيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان       عن السكان والتنمية، كجزء من عملـها يف رصـد تن        
وفيما بني عـامي    . والتنمية وغري ذلك من األهداف اإلمنائية املتعلقة بالسكان املتفق عليها دوليا          

ويـسجل كـل اسـتبيان وجهـات        . ، أجريت تسعة استبيانات بني احلكومـات      ٢٠٠٣ و   ١٩٦٣
وقـد وزع االسـتبيان     . ةنظر احلكومات وسياساهتا يف كل جانب من جوانـب الـسكان والتنميـ            

العاشر على مجيع املمثلني الدائمني لدى األمم املتحدة يف نيويـورك، وأتـيح يف شـكل مطبـوع،                  
 يف املائـة فقـط   ٢٣، كـان  ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاينويف . وشكل الكتروين، وعلى اإلنترنت 

.  علـى ردود   من مجيع الدول األعضاء قد ردت على االستبيان، رغم اجلهود املبذولة للحصول           
  .٢٠٠٩السياسات السكانية يف العامل لعام وقد أدرجت نتائج االستبيان يف تقرير 

وبينما مجعـت شـعبة الـسكان ثـروة مـن املعلومـات عـن طائفـة واسـعة مـن الـسياسات                 - ٣٦
الـسكانية، فــإن نطـاق التخــزين اإللكتـروين لتلــك املـوارد وتنظيمهــا ظـل حمــدودا، ممـا حيــد مــن       

علومات، ولتحـسني إمكانيـة االطـالع علـى تلـك املـوارد، شـرعت الـشعبة يف                  استخدام هذه امل  
 يف إنشاء قاعـدة بيانـات لتنظـيم وختـزين املعلومـات املتاحـة، حـىت يكـون الوصـول                 ٢٠٠٩عام  

ــاال   ــسر من ــها أي ــا وحتليل ــسري اســتخدام      . إليه ــستخدم لتي وجيــري ترتيــب واجهــة تفاعــل مــع امل
  .البيانات قاعدة
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  لتنميةالسكان وا  -سابعا   
ــام   - ٣٧ ــعبة الـــسكان التقريـــر املعنـــون   ٢٠١٠يف عـ ــامل   نـــشرت شـ ــيخوخة ســـكان العـ شـ
، وهـي متاحـة يف موقـع        ٢٠٠٩، بعد إطالق نسخته اإللكترونية يف هنايـة عـام           )١٧(٢٠٠٩ لعام

 مـصحوب بقـرص     ٢٠٠٩شـيخوخة سـكان العـامل لعـام         وتقرير  . شعبة السكان على اإلنترنت   
ط يتـضمن جمموعـة شـاملة مـن املؤشـرات عـن الـشيخوخة               ذاكـرة قـراءة فقـ      -حاسويب مـدمج    

ويقـــدم التقريـــر . حـــسب اجلماعـــة اإلمنائيـــة، واملنطقـــة الرئيـــسية، واإلقلـــيم والبلـــد أو املنطقـــة
. معلومــات دميغرافيــة مفــصلة وحتلــيال لالجتاهــات االجتماعيــة والدميغرافيــة لــشيخوخة الــسكان

شطة متابعة اجلمعية العامليـة الثانيـة للـشيخوخة،    واملقصود هبذا التقرير أن يكون مبثابة أساس ألن     
ــة       ــد الدولي ــانيني خلطــة عمــل مدري ــيم الث ــشطة املتعلقــة باالســتعراض والتقي وبــصفة خاصــة األن

ــام   ــشيخوخة لع ــوا ســن      . ٢٠٠٢لل ــذين بلغ ــامل ال ــر أن عــدد األشــخاص يف الع ويوضــح التقري
ــر وصــل يف عــام    ــع  ٧٣٧ إىل ٢٠٠٩الــستني أو أكث ــا، واملتوق ــضاعف هــذا العــدد   مليون أن يت
ويف مجيــع البلــدان ســيزداد العــدد .  ليــصل إىل بليــونني٢٠٥٠ثــالث مــرات تقريبــا حبلــول عــام 

. وتشكل النساء أكثر مـن نـصف الـسكان املـسنني          . املطلق والنسيب للمسنني يف العقود القادمة     
البـالغني سـن    يف املائـة مـن الـسكان        ٦٤ويزداد تركـز املـسنني يف أقـل البلـدان منـوا، الـيت تـضم                 

وكـان  . ٢٠٥٠ يف املائـة يف عـام        ٨٠، وحيتمـل أن تـضم قرابـة         ٢٠٠٩الستني أو أكثر يف عـام       
، ٢٠٠٨ففـي عـام     . لألزمات املالية واالقتصادية األخرية أثر سليب خطري على السكان املـسنني          
وباإلضـافة إىل ذلـك     . شهد العديد من صناديق املعاشـات التقاعديـة معـدالت سـلبية للعائـدات             

ــذلك         ــة، ول ــدان النامي ــة، وال ســيما يف البل ــم معاشــات تقاعدي ــست هل ــسنني لي ــني امل ــإن مالي ف
  .يتسمون بالضعف البالغ إزاء االنتكاسات االقتصادية

وواصلت شعبة السكان تعاوهنا مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر               - ٣٨
يف مشروع حـسابات االنتفـاع الوطنيـة، الـذي          الكارييب ومركز حبوث التنمية الدولية يف كندا        

يعزز وضع وحتليل معلومات قابلة للمقارنة دوليا عن شيخوخة السكان واألمـور املتوارثـة بـني                
حتـديات شـيخوخة الـسكان      : التقاسم عرب األجيـال   ”واشتركت الشعبة يف حلقة عن      . األجيال
ــة ــوم    “والتنمي ــدا ي ــة يف كن ــة الدولي ــران ٢، نظمهــا مركــز حبــوث التنمي ــه /حزي  يف ٢٠١٠يوني
  .وكانت احللقة فرصة لعرض عمل الشعبة يف هذا اجملال. أوتاوا
واشتركت شعبة الـسكان، يف إطـار تعاوهنـا مـع صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، يف                      - ٣٩

اجتمــاع تقــين بــشأن اخنفــاض معــدالت اخلــصوبة والــشيخوخة وتراجــع عــدد الــسكان، نظمــه  
وركـز االجتمـاع علـى العواقـب     . ٢٠١٠نـوفمرب  /شرين الثاينت ٢٣الصندوق يف نيويورك يوم  

__________ 
  .E.10.XIII.5منشور األمم املتحدة، رقم املبيع   )١٧(  
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االجتماعية واالقتصادية الخنفاض معدالت اخلصوبة والشيخوخة وتراجع عدد الـسكان وآثـار            
واشتركت الشعبة أيضا يف اجتماع اخلرباء املعين جبمع بيانات لرصد التقـدم            . ذلك على التنمية  

 ١٠ و ٩ة، الــذي عقــد يف نيويــورك يف  صــوب تنفيــذ خطــة عمــل مدريــد الدوليــة للــشيخوخ  
واستعرض االجتماع جوانب القوة يف خمتلف مصادر البيانـات         . ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

املتعلقة باملسنني من السكان وما تتعرض لـه مـن قيـود، ونـاقش منهجيـة مجـع وحتليـل البيانـات                      
رنامج األمـم املتحـدة   واستعرض االجتماع املؤشرات اليت وضعها ب. املتصلة بشيخوخة السكان  

ــات         ــوافر البيان ــا بــني الوكــاالت لتحــسني ت ــاون فيم ــاقش جمــاالت التع ــشيخوخة، ون املعــين بال
  .واملؤشرات ذات الصلة لرصد تنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة

  
  رصد وتنسيق وتوزيع املعلومات املتعلقة بالسكان  -ثامنا   
  رصد االجتاهات والسياسات السكانية  -ألف   

تقــوم شــعبة الــسكان بإعــداد تقريــر األمــني العــام عــن املوضــوع الــسنوي لــدورة جلنــة     - ٤٠
ــسكان والتنميــة  ــر عــام    . ال الــصحة ” ملوضــوع (E/CN.9/2010/3) ٢٠١٠وقــد خــصص تقري

رصــد ســكان العــامل بــالتركيز علــى ونــشر هــذا التقريــر بوصــفه . “واملــرض والوفيــات والتنميــة
ــة   ــات والتنمي ــرض والوفي ــصحة وامل ــر لا: ال ــتقري ــرار   )١٨(وجزامل ــضا الق ــضمن أي  ٢٠١٠/١، ويت

املتعلــق بالــصحة واملــرض والوفيــات والتنميــة، الــذي اختذتــه جلنــة الــسكان والتنميــة يف دورهتــا   
  .، لتعزيز تعميمه على نطاق واسع)، الفصل األول، الفرع باءE/2010/25(الثالثة واألربعني 

ين لألمـني العـام سـيقدمان إىل اللجنـة           شرعت الشعبة يف إعداد تقريـر      ٢٠١٠ويف عام     - ٤١
ــني   ــا الرابعــــة واألربعــ ــن  : يف دورهتــ ــصحة اإلجنابيــــة والتنميــــة   ”تقريــــر عــ  “اخلــــصوبة والــ

(E/CN.9/2011/3)  االجتاهــات الدميغرافيــة العامليــة”، والتقريــر الــذي يــصدر كــل ســنتني عــن“ 
(E/CN.9/2011/6).  

  
  نشر املعلومات والبيانات املتعلقة بالسكان  -باء   

، )١٩( واصلت شعبة السكان استكمال وتوسيع موقعهـا علـى اإلنترنـت           ٢٠١٠يف عام     - ٤٢
كــي تتــيح للمــسؤولني احلكــوميني واجملتمــع املــدين فرصــة احلــصول يف الوقــت املناســب علــى     

ويتـضمن موقـع شـعبة الـسكان علـى اإلنترنـت معظـم املنـشورات         . املعلومات املتعلقة بالسكان 
 غالبـا مـا توضـع يف املوقـع قبـل صـدورها يف شـكل مطبـوع بفتـرة                    اليت أصدرهتا الـشعبة، والـيت     

__________ 
  .E.10.XIII.10منشور األمم املتحدة، رقم املبيع   )١٨(  
  )١٩(  www.unpopulation.org.  
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ويتـضمن املوقـع، عـالوة علـى ذلـك، مـواد ال تتـاح إال عـرب اإلنترنـت، ومنـها املالمـح            . طويلـة 
ــة        ــات التفاعلي ــد البيان ــات، وقواع ــة يف االجتماع ــات املقدم ــائج، والورق ــرز النت ــسية، وأب . الرئي

 الوثــائق والبيانــات الــيت نظــرت فيهــا جلنــة الــسكان  ويتــضمن املوقــع أيــضا جمموعــة كاملــة مــن 
 وصـل عـدد     ٢٠١٠وتـبني إحـصاءات دخـول املوقـع أنـه يف عـام              . والتنمية يف دوراهتا املختلفـة    

 مستخدم يوميا، مما يؤدي إىل عـدد زيـارات يبلـغ زهـاء              ٢ ١٠٠زوار موقع الشعبة إىل حوايل      
  . زيارة سنويا٧٥٠ ٠٠٠
 موقعـــا علـــى اإلنترنـــت يركـــز حـــصرا علـــى اهلجـــرة  وتتعهـــد شـــعبة الـــسكان أيـــضا  - ٤٣

ويشكل هذا املوقع بوابة تتضمن وصالت ألنشطة اهلجرة الدولية املتعـددة الوثيقـة             . )٢٠(الدولية
ويتـضمن املوقـع    . الصلة بعمل شعبة السكان، سواء داخل منظومـة األمـم املتحـدة أو خارجهـا              

املعـين بـاهلجرة والتنميـة، والفريـق        بشكل خاص وصالت وإحاالت إىل أنشطة املنتـدى العـاملي           
  .املعين باهلجرة العاملية

وشعبة السكان مسؤولة عـن تعهـد موقـع شـبكة األمـم املتحـدة للمعلومـات الـسكانية                    - ٤٤
. على اإلنترنت، رغـم أن التمويـل اخلـارج عـن امليزانيـة هلـذا املـشروع توقـف منـذ عـدة أعـوام                      

ويبـّين  .  السكانية املتاحة عرب منظومة األمم املتحـدة والشبكة هي بوابة إىل املعلومات والبيانات  
حتليل زوار املوقع أن الشبكة ما زال هلا اسم راسخ، وأهنا قناة مفيـدة لنـشر املعلومـات املتعلقـة                    
ــن            ــر م ــزوار أكث ــي لل ــدد الكل ــغ الع ــث بل ــم املتحــدة، حي ــة األم ــدها منظوم ــيت تع ــسكان ال بال

  .٢٠١٠ يف عام ١٥٠ ٠٠٠
السكان يف استخدام خدمة اإلعـالن عـرب بريـدها االلكتـروين إلبـالغ             واستمرت شعبة     - ٤٥

وتضم هـذه اخلدمـة حاليـاً       . املشتركني باألخبار اهلامة واألحداث والتطورات املتعلقة بأنشطتها      
أيـضاً توزيـع املعلومـات املتعلقـة     بانتظـام  ويـتم  . مشترك من مجيع أحناء العـامل  ٢ ٠٠٠أكثر من  

الـيت هتـم البلـدان الناميـة بـصفة خاصـة، علـى األشـخاص                نـشورات   وكـذلك امل  بأنشطة الـشعبة    
  .واملؤسسات املدرجة على القوائم الربيدية املختلفة

حاسوبية لألمـم املتحـدة   ، وهي جمموعة برامــج MORTPAK for Windowsوما زالت   - ٤٦
 ، الناميــةيف البلــدانوال ســيما  ،بــني احملللــنيتـوزع   للقيـاس الــدميغرايف وضــعتها شــعبة الــسكان، 

  .الذين يستخدموهنا ألغراض التدريس أو البحث
  

__________ 
  )٢٠(  http://www.unmigration.org. 
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  التعاون التقين  -تاسعا   
يركز برنـامج شـعبة الـسكان العـادي للتعـاون الـتقين علـى بنـاء وتعزيـز قـدرات حتليـل                         - ٤٧

ــذ         ــه صــياغة وتنفي ــة لتوجي ــات املطلوب ــي املعلوم ــة، وه ــدان النامي ــة يف البل ــات الدميغرافي املعلوم
  .يةالسياسات السكان

 اســتبيانا بــني املكاتــب  ٢٠٠٩وقــد ورد مــن قبــل أن شــعبة الــسكان أجــرت يف عــام     - ٤٨
. اإلحصائية الوطنية لتقدير القـدرة املؤسـسية الوطنيـة علـى وضـع تقـديرات وتوقعـات سـكانية                  

وتــشري نتــائج االســتبيان إىل أن املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة ليــست كلــها قــادرة علــى وضــع    
 توقعات سكانية تفصيلية موثوق هبـا، ويرجـع ذلـك أساسـا إىل أن كـثريا       مؤشرات دميغرافية أو  

منها ال تضم سوى عدد ضئيل من املـوظفني الفنـيني الـذين تـدربوا تـدريبا متخصـصا يف اجملـال                
والعجز يف املوظفني املـدربني يـؤثر أيـضا علـى بلـدان عديـدة متـر اقتـصاداهتا مبرحلـة                     . الدميغرايف

وأوضـح  . ا على إعداد تقديرات وتوقعات سكانية يف الوقـت املطلـوب   انتقالية، وحيّد من قدرهت   
االستبيان أيضا أن مجيع املكاتب اإلحصائية الوطنية مهتمة يف الواقع باالشتراك يف أنـشطة بنـاء                
ــارات بــتعلم          ــاء بامله ــا، أو لالرتق ــساهبا حملي ــارات ال ميكــن اكت ــساب مه ــا الكت ــدرات، إم الق

. م هبذه األنشطة واسـع يف البلـدان املتقدمـة والناميـة علـى الـسواء               واالهتما. املنهجيات اجلديدة 
  . يف موقع شعبة السكان على اإلنترنت)٢١(ويرد تقرير عن االستبيان

ــى وضــع          - ٤٩ ــدرة عل ــى تطــوير الق ــة عل ــساعدة املكاتــب اإلحــصائية الوطني ومــن أجــل م
لقــة عمــل إقليميــة تقـديرات دميغرافيــة موثــوق هبــا، قــدمت شــعبة الــسكان مــساعدة تقنيــة يف ح 

بــشأن رصــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ذات الــصلة بالــصحة، نظمتــها شــعبة اإلحــصاءات يف   
ــرة مـــن         ــف يف الفتـ ــدت يف جنيـ ــا، وعقـ ــصادية ألوروبـ ــدة واللجنـــة االقتـ ــم املتحـ  إىل ٨األمـ

ــاين  ١١ ــشرين الث ــوفمرب /ت ــل   . ٢٠١٠ن ــة العم ــب اإلحــصائية   ١٣وضــمت حلق ــثال للمكات  مم
. ل األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألوروبا، باإلضافة إىل ممـثلني ملنظمـات دوليـة       الوطنية يف الدو  

وأشار املشتركون يف حلقة العمل إىل القيود اليت تواجهها النظم اإلحـصائية الوطنيـة يف حتـسني           
وأُويل اهتمــام . اإلبــالغ عــن مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتعلقــة بــصحة األم والطفــل

ــستخدمها      خــاص ملناقــ  ــيت ت ــة وتلــك ال ــديرات الوطني ــني التق ــات ب ــة للتفاوت ــصادر احملتمل شة امل
وقدمت شعبة السكان بيانات وقادت مناقـشات بـشأن قيـاس مـدى انتـشار         . املنظمات الدولية 

ــيم األســرة        ــاة إىل تنظ ــري امللب ــات، واحلاجــة غ ــدالت والدة املراهق ــل، ومع ــع احلم . وســائل من

__________ 
الورقـة التقنيـة    . تقرير عن االستبيان املتعلق بالقدرة املؤسسية الوطنية على وضع تقـديرات وتوقعـات سـكانية                )٢١(  

  .www.un.org/esa/population/publications/technicalpapers/TP2010-1.pdfمتاحة من . ٢٠١٠/١رقم 
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كل وحمتـوى قاعـدة بيانـات تابعـة للجنـة االقتـصادية ألوروبـا               وركزت املناقشات أيضا على هي    
  .لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية

ــا يف تنظــيم     ٢٠١٠ويف عــام   - ٥٠ ــصادية ألوروب ــة االقت ــسكان مــع اللجن  تعاونــت شــعبة ال
وقــد . حلقــيت عمــل هتــدفان إىل تعزيــز القــدرات الوطنيــة علــى حتــسني بيانــات اهلجــرة الدوليــة  

 /شــباط ١٧ إىل ١٥ يف بيــشكك بقريغيزســتان يف الفتــرة مــن  )٢٢( األوىلعقــدت حلقــة العمــل
 ممـثال للمكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة وللـوزارات املعنيـة             ٣٠، وحضرها أكثر من     ٢٠١٠فرباير  

يف البلدان األعـضاء احلاليـة والـسابقة يف رابطـة الدولـة املـستقلة، فـضال عـن ممـثلني للمنظمـات                       
ــة ــة      وكــان اهلــدف األساســي   . الدولي ــات املتعلق ــوافر البيان ــرات يف ت ــد الثغ ــل حتدي ــة العم حللق

باملهاجرين الـدوليني، وتعـيني الـسبل العمليـة لـسّد هـذه الثغـرات قبـل أن تعقـد اجلمعيـة العامـة                        
وحـددت  . ٢٠١٣لألمم املتحدة حوارها الثاين الرفيع املستوى املعين باهلجرة والتنميـة يف عـام              

الرئيــسية علــى الــصعيد اإلقليمــي، واستعرضــت املعــايري   حلقــة العمــل االجتاهــات والــسياسات  
ــة جلمــع إحــصاءات اهلجــرة، وناقــشت األدوات الالزمــة ألنــشطة املتابعــة،      والتوصــيات الدولي

وعقــدت حلقــة العمــل اإلقليميــة الثانيــة يف  . وحــددت االحتياجــات يف جمــال تطــوير القــدرات 
واستعرضــت حلقــة . ٢٠١٠مرب ديــس/كــانون األول ٨ إىل ٦إســطنبول بتركيــا يف الفتــرة مــن  

ــة يف املنطقــة، وناقــشت ســبل إجيــاد       ــدة لتحــسني بيانــات اهلجــرة الدولي ــادرات جدي العمــل مب
وناقـشت حلقـة العمـل أيـضا مـشروعا لـدليل عملـي جلمـع                . عالقات تآزر بني شـىت املبـادرات      

ا جـزءا   وكانت حلقتا العمل كلتامهـ    . واستخدام بيانات اهلجرة يف منطقة رابطة الدول املستقلة       
تعزيــز القــدرات الوطنيــة علــى التعامــل مــع  ”مــن األنــشطة املربجمــة يف إطــار املــشروع املعنــون  

ــة  ــسلبية   : اهلجــرة الدولي ــار ال ــل اآلث ــة وتقلي ــا التنمي ــم   “تعظــيم مزاي ــه حــساب األم ــذي ميول ، ال
  .للتنمية املتحدة
لتابعــة لالحتــاد وأخــريا واصــلت شــعبة الــسكان تعاوهنــا مــع اللجنــة الوطنيــة الفرنــسية، ا  - ٥١

، وهــو منــصة ويكــي Demopaediaالــدويل للدراســة العلميــة للــسكان، يف وضــع وتنفيــذ موقــع 
تفاعلية على اإلنترنت تتيح الوصول إىل جمموعة من املعاجم الدميغرافية املتعددة اللغـات متاحـة               

ـــ  ــوميني، واملنظمـــات غـــري    ١٤بـ ــة للمتخصـــصني يف شـــؤون الـــسكان، واملـــسؤولني احلكـ  لغـ
  .ومية، ووسائل اإلعالماحلك

  

__________ 
  )٢٢(  www.unece.org/stats/documents/2010.02.migration.htm.  
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    املرفق  
املنــشورات واجتماعــات أفرقــة اخلــرباء وغريهــا مــن املــواد الــيت أعــدهتا         

/  كـانون األول ٣١ -ينـاير  / كـانون الثـاين   ١(نظمتها شـعبة الـسكان       أو
  )أ()٢٠١٠ديسمرب 

    
  اجتماعات أفرقة اخلرباء    

كـــانون  ٧والتنميـــة، نيويـــورك، اجتمـــاع فريـــق اخلـــرباء املعـــين باخلـــصوبة والـــصحة اإلجنابيـــة 
  .٢٠١٠ديسمرب /األول

  
  دراسات حبثية    

  )E.10.XIII.5منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٩شيخوخة سكان العامل لعام 
  )E.10.XIII.8منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٧تقرير اخلصوبة يف العامل لعام 

منـشور   (وجزاملـ تقريـر   ال: رض والوفيـات والتنميـة     التركيز على الصحة وامل    :رصد سكان العامل  
  )E.10.XIII.10األمم املتحدة، رقم املبيع 

  )E.09.XIII.14منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٩السياسات السكانية يف العامل لعام 
منـشور األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع           (مبادئ توجيهيـة لتحـسني البيانـات املتعلقـة بتـبين األطفـال            

E.10.XIII.11( 

تقرير عن االستبيان املتعلق بالقدرة املؤسسية الوطنيـة علـى وضـع تقـديرات وتوقعـات سـكانية                  
  )٢٠١٠/١الورقة التقنية رقم (

  
  قواعد بيانات    

  .(POP/DB/PD/PRED/2009) ٥,٠، اإلصدار ٢٠٠٩السكان واملوارد والبيئة والتنمية لعام 
ــام    ــامل لعــ ــاة يف العــ ــدالت الوفــ ــر معــ ــامي  . ٢٠٠٩تقريــ ــات بنظــ ــد بيانــ  pdf و Excelقواعــ

(POP/DP/MORT/2009).  
  .(http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm) ٢٠٠٩تنقيح عام : التوقعات السكانية يف العامل

مـدى انتـشار اسـتعمال وسـائل        : أللفيـة  لقاعدة بيانات األهداف اإلمنائيـة ل      ٢٠١٠حتديث عام   
 
 
  

 .ال تشمل التقارير اليت صدرت بوصفها وثائق اهليئات التداولية  )أ(  
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  .(POP/DB/CP/MDG2010)منع احلمل 
احلاجــة غــري امللبــاة إىل تنظــيم :  لقاعــدة بيانــات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة٢٠١٠حتــديث عــام 

  .(POP/DB/CP/B/MDG2010)األسرة 
ــام   ــة   ٢٠١٠حتــديث ع ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــات األه ــدة بيان ــات :  لقاع ــدل والدات املراهق  مع

(POP/DB/Fert/A/MDG2010).  
  

  لوحات بيانية جدارية    
  )E.10.XIII.6منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٩املناطق احلضرية والريفية لعام 

 )E.10.XIII.7منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٩التجمعات احلضرية لعام 

نـشور األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع       م (٢٠١٠اإليدز لعام   /السكان وفريوس نقص املناعة البشرية    
E.10.XIII.9(  
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  إحاطات عن السياسات العامة    
  .٢٠١٠/١، العدد نشرة حقائق السكان ،“تعجيل التقدم صوب األهداف اإلمنائية لأللفية”
  .٢٠١٠/٢، العدد نشرة حقائق السكان ،“رة الدولية والتنميةاملرشدون الصحيون واهلج”
  .٢٠١٠/٣، العدد نشرة حقائق السكان ،“توزيع الوفيات حسب العمر”
  .٢٠١٠/٤، العدد نشرة حقائق السكان ،“الفروق بني اجلنسني يف معدالت الوفاة”
 التــصدي :التعجيــل بتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة مــن خــالل خفــض معــدالت اخلــصوبة ”

  .٢٠١٠/٥، العدد نشرة حقائق السكان ،“لتحديات النمو السكاين العايل يف أقل البلدان منوا
  .٢٠١٠/٦، العدد نشرة حقائق السكان ،“املهاجرون الدوليون حسب العمر”
  


