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MẤY SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ GIA ĐÌNH
TRONG NIÊN GIÁM DÂN SỐ HỌC
Cơ quan thống kê của Liên hiệp quốc đã thông báo việc xuất bản Niên giám
dân số học năm 1987, trong đó lần đầu tiên có sự thống kê về các hộ và gia đình. Niên
giám có các bảng biểu về số lượng và cơ cấu gia đình trong 146 nước và vùng, bắt đầu
từ một cuộc điều tra dân số được tiến hành từ năm 1975 đến năm 1986, ở đó cũng bao
gồm các bảng biểu được thiết lập theo những cách thông thường.
Có thể thấy trong niên giám những thông tin sau đây:
-

Số người trung bình trong mỗi hộ gia đình từ 7,2 người ở Angieri xuống 2,2
người ở Thụy Điển

-

Ở Philipin, 86% các gia đình là hạt nhân, nghĩa là gia đình chỉ có vợ, chồng
và con cái của họ. Tỷ lệ này thấp hơn ở Burunđi(13,6%), ở đây các gia đình
mở rộng còn chiếm ưu thế.

-

Phụ nữ Nhật, Thụy Sĩ, Thụy Điển và Aixlen có tuổi thọ trung bình hơn 80
năm, trong khi đó ở 35 nước và vùng kháctuổi thọ trung bình của phụ nữ là
dưới 75 năm. Đàn ông Nhật có tuổi thọ trung bình 75,2 năm: đây là lần đầu
tiên Niên giám công bố tuổi thọ trung bình của nam giới vượt qua con số 75.

-

6 nước: Nhật, Luykxămbua, Thụy Điển, Phần Lan, Aixlen, Thụy Sĩ có tỷ lệ
tử vong của trẻ sơ sinh thấp nhất.

-

10 nước có số dân đông nhất thế giới trong năm 1987( theo trật tự giảm dần)
là: Trung Quốc, ấn Độ, Liên Xô,Mỹ, Inđônêxia, Brêdin, Pakixtan và
Mêhico.
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