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  2010دادات السكان واملساكن لعام الربنامج العاملي لتع    

  
  ،إن الس االقتصادي واالجتماعي  

، الذي طلـب فيـه      1995يوليه  / متوز 19 املؤرخ   1995/7قراره   إىل   يشري  إذ    
ـ  الربنامج  الاألمني العام الشروع يف وضع       إىل دادات الـسكان واملـساكن لعـام       عاملي لتع

ـ        فيهوحث   2000 ى إجـراء تعـدادات الـسكان       الدول األعضاء يف األمم املتحـدة عل
، وبقراراته السابقة اليت تؤيـد الـربامج العـشرية          2004-1995فترة  الخالل   واملساكن
  السابقة،

عـضاء بغيـة إجـراء تعـدادات         اجلهود اليت بذلتـها الـدول األ       وقد استعرض   
الـسكان واملـساكن لعـام      واملساكن كجزء من الربنـامج العـاملي لتعـدادات           السكان
وأنشطة األمم املتحدة ووكاالت التمويل دعما للجهود الوطنية املبذولـة يف هـذا              ،2000
  الصدد،

 املتعلقة بتعدادات السكان واملساكن من أمهية       2010 مبا تكتسيه جولة عام      وإذ يقر   
ر قمة األلفيـة    متزايدة من حيث تلبيتها االحتياجات إىل البيانات الالزمة ألنشطة متابعة مؤمت          

 واملؤمتر الدويل للسكان    ،2000سبتمرب  / أيلول 8 إىل   6من  يف الفترة   الذي عقد يف نيويورك     
 ومـؤمتر   ،)1(1994سـبتمرب   / أيلول 13 إىل   5 من   يف الفترة والتنمية الذي عقد يف القاهرة      

مارس /ار آذ 12 إىل   6من  يف الفترة   القمة العاملي للتنمية االجتماعية الذي عقد يف كوبنهاغن         
 15 إىل   4مـن   يف الفترة    واملؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة الذي عقد يف بيجني           ،)2(1995
الـذي  ) املوئل الثاين ( ومؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية       ،)3(1995سبتمرب  /أيلول

__________ 
منشورات األمم املتحـدة،     (1994سبتمرب  / أيلول 13-5تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،         )1(  

  ).A.95.XIII.18رقم املبيع 
منشورات األمـم    (1995مارس  /آذار 12-6تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، كوبنهاغن،          )2(  

  ).A.96.IV.8املتحدة رقم املبيع 
منشورات األمم املتحـدة    ( 1995سبتمرب  / أيلول 15-4تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،          )3(  

  ).A.96.IV.13رقم املبيع 



، وغـري ذلـك مـن       )4(1996يونيـه   / حزيران 14 إىل   3من  يف الفترة   عقد يف اسطنبول    
  اعات اإلقليمية والوطنية،االجتم

 ما يكتسيه تعداد السكان واملساكن من أمهية يف إعداد جمموعة           يضع يف اعتباره  وإذ    
 االقتـصادي   -أساسية قيمة من البيانات واملعلومات الوطنية الضرورية للتخطيط االجتماعي          

  يد،رشوللحكم ال

 بالنسبة إىل كـل     ، على أن التعدادات الدورية للسكان واملساكن تشكل       وإذ يشدد   
 أحد املصادر األساسية للبيانات الالزمة للتخطيط اإلمنائي        ،بلد يف جممله وكل جمال إداري فيه      

االقتـصادية   - الفعال ولرصد القضايا السكانية واالجتاهات والسياسات والربامج االجتماعية       
  والبيئية،

 الذي يتألف   2010 الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام        يؤيد  - 1  
من عدد من األنشطة الرامية إىل تأكيد قيام الدول األعضاء بتعداد السكان واملـساكن مـرة         

  ؛2014 إىل 2005  منفترةالواحدة على األقل خالل 

 الدول األعضاء على إجراء تعدادات للسكان واملساكن ونشر نتـائج           حيث  - 2  
ومات للتخطـيط والتنميـة يف املنـاطق        التعدادات بوصفها مصدرا أساسيا من مصادر املعل      

الصغرية وعلى الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية؛ وإتاحة نتـائج التعـدادات ألصـحاب             
 الوطنيني، فضال عن األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدوليـة املعنيـة              ةاملصلح

 - االجتماعيـة التنميـة    قـضايا وسكان، والبيئة،   للمساعدة يف إعداد الدراسات املتعلقة بال     
  ؛هاراجم وباالقتصادية

 2010 على أمهية الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام          يشدد  - 3  
  زيد من الدعم هلذا الربنامج؛تقدمي امل ويطلب ، االقتصادي-ألغراض التخطيط االجتماعي 

سكان واملـساكن    إىل األمني العام تنفيذ الربنامج العاملي لتعدادات ال        يطلب  - 4  
  .2010لعام 

  36اجللسة العامة 
  2005يوليه / متوز22

    
    

__________ 
 1996يونيـه   / حزيران 14-3سطنبول،  ، ا )املوئل الثاين (تقرير مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية         )4(  

  ).A/97.IV.6منشور األمم املتحدة، رقم املبيع (


