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 اللجنة اإلحصائية
 الخمسونالدورة 

 ٢٠١٩آذار/مارس  ٨-٥
 )ج( من جدول األعمال املؤقت* 4البند 

 بنود للعلم: استقصاءات األسر المعيشية
   

 المعيشية تقرير الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني باستقصاءات األسر  
  

 مذكرة من األمين العام  
 

 واملمارسات السابقة. ٢٠١٨/٢٢7يُقدَّم هذا التقرير وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
ويتشــــــر  األمم النام ب ت رير اقرير اللريم النامر املشــــــت  بم األماتات املن  باســــــتقصــــــا ات األســــــر 

هبا اللريم النامر مؤخرا، مبا يف ذلك إعادة اركي  املنيشـــــــــية. ويقدم التقرير مطج ا ل تشـــــــــ ة ال  ا ـــــــــ ل  
عمله على املســا ر الشــاملة لندة ق اعات و ديد مؤ ــرات األهدا  الناملية للتنمية املســتدامة ال    ن 
اســــتقامها من اســــتقصــــا ات األســــر املنيشــــية. واللىلنة ااطصــــا ية مدعطة إر ااطا ة علما بالتقدم ا ر  

 عمال املراد إجنا ها.والتطّجه املقبر ل 
 

  

 

 * E/CN.3/2019/1. 
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 المعيشية تقرير الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني باستقصاءات األسر  
  

 مقدمة - أوال 
، إتشـــــا  اللريم النامر املشـــــت  46/١٠٥، أيّدت اللىلنة ااطصـــــا ية يف مقررها ٢٠١٥يف عام  - ١

،  ت رعاية  نبة ااطصا ات التابنة ادارة الشؤوت (١)بم األماتات املن  باستقصا ات األسر املنيشية
االقتصـــــادية واالجتماعية يف األماتة النامة، من أجر ان ي  انســـــيم ومطا مة أتشـــــ ة اســـــتقصـــــا ات األســـــر 
املنيشــية. و لبت اللىلنة أي ــا و ــ  اختصــايــات اللريم النامر،  ت اطجيه م تإل اللىلنة ااطصــا ية، 

للىلنة يف دورهتا الســــــابنة واألربنم. وارد قا مة ب ع ــــــا  اللريم النامر واقدمي الك االختصــــــايــــــات إر ا
 احلاليم يف مرفم هذا التقرير. 

وقد أُدرج التقدم الذي أطر ه اللريم النامر يف اقرير األمم النام واقرير اللريم النامر بشـــــــــــــــ ت  - ٢
الثــامنــة واألربنم والتــاســـــــــــــــنــة واألربنم املط ـــــــــــــــط  اللــذين قــُّدمــا إر اللىلنــة ااطصــــــــــــــــا يــة يف دوراي ــا  هــذا
(E/CN.3/2017/20  وE/CN.3/2018/7  ويف وقـــت الطم، وافقـــت اللىلنـــة ااطصــــــــــــــــــا يـــة، يف .)ابـــاعـــا

لى  ديد مؤ ــرات األهدا  الناملية للتنمية املســتدامة ال    ن ، على مطايــلة النمر ع4٩/١٠6 مقررها
استقامها من استقصا ات األسر املنيشية، و ىّلنت اللريم النامر على اقدمي اار اد يف اجملاالت املتصلة 

ا ر باملن ىلية و ديث التطجي ات املن ىلية القا مة املتنلقة باستقصا ات األسر املنيشية ال  ارّك  على املس
 الشاملة لندة ق اعات، وال سيما مج  عينات البياتات واصنيف البياتات ومج  البياتات املتنددة األمناط.

ويقدم هذا التقرير منلطمات عن التقّدم الذي أطر ه اللريم النامر منذ اتنقاد الدورة الســـــــــــــــابقة  - ٣
ر الشــــــــاملة لندة ق اعات وأتشــــــــ  فر  للىلنة. وقد تاقش اللريم النامر كيلية  يادة النمر املتنلم باملســــــــا 

عمر جديدة. وقد م ـــــى اللريم النامر قدما يف النمر على  ديد مؤ ـــــرات األهدا  الناملية ال    ن 
اســتقامها من اســتقصــا ات األســر املنيشــية، مبا يف ذلك اصــنيف البياتات. وســتقّدم إر اللىلنة ورقة ا ــّم 

ات املّتصــــــلة باســــــتادام اســــــتقصــــــا ات األســــــر املنيشــــــية، كط يقة النتا ج الر يســــــية، وكذلك امل ايا والتحدي
 منلطمات أساسية، إر جاتإل عملية  ديد املؤ رات ا ّد ة.

  
 التقّدم المحرز  -ثانيا  

يف تيطيطر   ٢٠١٨آذار/مارس  7ُعقد االجتماعات الراب  واخلامس للريم إدارة اللريم النامر يف  - 4
يف ســـــتطك طى، على التطاا. وتاقش املشـــــاركطت مط ـــــطعم ر يســـــيم   ٢٠١٨اشـــــرين الثام/تطفم   ٥ويف 

 اطّجه النمر املستقبلي وان ي  أماتة اللريم النامر مبطظف متلرّغ. 
. ٢٠١٨أيلطل/ســـــــــــــــبتم   ٢٨و  ٢7وعقـد اللريم النـامـر التق  اجتمـاعـه الراب  يف فيينـا يطمي  - ٥

كي  بصــــطرة أك  على املســــا ر الشــــاملة لندة ق اعات وتاقش املشــــاركطت كيلية امل ــــي بالنمر يــــط  الت 
وأتشـــــــــــــــ ـة الـدعطة، ل ي ينّ   النمـُر والتمطيـُر أمـاتـةو اللريم النـامـر والت طرات املن ىليـة. وقـد تّ م اللريم 
النامر أي ـــــــــا طلقة تقا  يف منتدت األمم املتحدة الناملي الثام للبياتات، الذي عقد يف دا، باامارات 

االبت ار أو االتد ار! اســتقصــا ات األســر ” ت عنطات  ٢٠١٨دة، يف اشــرين األول/أكتطبر النربية املتح
__________ 

 (.https://unstats.un.org/iswghs  ن اال ال  على م يد من املنلطمات على املطق  الشب ي لللريم النامر ) (١) 

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2017/20
https://undocs.org/AR/E/CN.3/2018/7
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وخالل طلقة النقا  ُعر ـــــــــــــــت ا طرات مبت رة متنلقة بتصـــــــــــــــميم . “املنيشـــــــــــــــية يف بيغة البياتات املت  ة
ذه اســتقصــا ات األســر املنيشــية وانليذها، وكات الت امر هط املط ــط  الر يســي. و ــ دت طلقة النقا  ه

 ط طرا طسنا وكاتت التنليقات علي ا إجيابية.
وأ نا  الدورة التاســـــــــــــــنة واألربنم للىلنة، قّدم اللريم النامر عملية التحديد ال  ابم اجملمطعة  - 6

ال املة من مؤ ــــــرات األهدا  الناملية ال    ن اســــــتقا  البياتات املتنلقة هبا من اســــــتقصــــــا ات األســــــر 
لتحديد هذه إر و ـــ  رمية مشـــتكة للســـبر ال ليلة انر البلدات اقّدم ب لا ة املنيشـــية. وهتد  عملية ا

بياتات عن مؤ رات أهدا  التنمية املستدامة استنادا إر استقصا ات األسر املنيشية؛ والسني، بش ر 
دد مطاٍ ، إر  ديد األتشـــــــــ ة ال  اشـــــــــت  ا الطكاالت ل ي اقدم الدعم للبلدات يف هذا اجملال. وُطّدد ع

املؤ ــــرات ال    ن اســــتقا  بياتاهتا من اســــتقصــــا ات األســــر املنيشــــية )ســــطا  كاتت متاطة طاليا أو من 
مؤ ــــــــــرا مط عة بم فتلف األهدا . واســــــــــتمر النمر يف هذا  77ا تمر أت اصــــــــــبا متاطة( مبا  مطعه 

يات الســــــــــبر املم نة الصــــــــــدد، بنا  على اطيــــــــــية اللىلنة. وقد ُأ ــــــــــيف أوال اعتبار إر عملية التحديد لتب
لتصنيف البياتات املستقاة من استقصا ات األسر املنيشية من أجر  قيم غاية متطخاة ومنصطص علي ا 

أال وهي كلالة عدم ختّلف أطد عن الركإل. و اتيا، جيري إعداد  ٢٠٣٠يف خ ة التنمية املســــــــــــــتدامة لنام 
التكي  على أمهية اسـتقصـا ات األسـر املنيشية  ورقة لتقدمي مطج  عن النتا ج الر يسـية لنملية التحديد، م 

يف ريـــــد األهدا ، مبا يف ذلك على املســـــتطت دوت الط  . وســـــت ـــــم الطرقة االبت ارات املن ىلية والتقنية 
الر يســــــية يف  ال اســــــتقصــــــا ات األســــــر املنيشــــــية، ف ــــــال عن التحديات ال  اطاجه إجرا ها. وســــــتقّدم 

 طمات أساسية.الط يقتات إر اللىلنة كط ا م منل
، أُتشــــــــغت مس فر  عمر داخر اللريم النامر. وأطر ت هذه اللر  اقدما يف ٢٠١7ويف عام  - 7

. ويف طم ال ي ال يتنم القيام ب عمال يف عدد من املطا ــــــــــــــي  ال  اتطالها فر  النمر، اقرر أت (٢)عمل ا
ابتند أتش ة اللريم النامر عن املسا ر الق اعية لتّك  بش ر أك  على األتش ة الشاملة لندة ق اعات، 

تنلقة بتصـــــــــــــــنيف بنا  على  لإل اللىلنة ااطصـــــــــــــــا ية، ومن  ـــــــــــــــمن ذلك يف  ال البية االطتياجات امل
 البياتات. وسُتنشر امل يد من املنلطمات عن هذا النمر على املطق  الشب ي لللريم النامر. 

اصــــــــميم عينات اســــــــتقصــــــــا ات األســــــــر املنيشــــــــية  املباد  وفيما يتنلم بتحديث الدلير املننطت  - ٨
دة عن عملية أخذ النينات ، قرر اللريم النامر است مال املباد  التطجي ية مبىلاالت جديالتطجي ية النملية

بدال من  ديث الدلير برمته. وال ي ال م ــمطت املباد  التطجي ية ذي أمهية. و  ن أت اشــمر التحديثات 
املســــــا ر املتنّلقة بمل ار املناينة، واســــــتاايىليات أخذ النينات الرامية إر كلالة أال يتالف أطد عن الركإل، 

 النينات، م  مراعاة السياقات الق رية وااقليمية ا ددة. والت نطلطجيات اجلديدة املستادمة ألخذ
وخالل النام املا ـــــــــــــــي، عمر اللريم النامر على ا مم التمطير الال م لتن ي  التنســـــــــــــــيم التق ،  - ٩

والتحقم من املن ىلية وو   املناي ، والتشاور والدعطة على الصنيد الق ري. واالقت الطكاالت األع ا  
األمطال ل ي يتسـ  انيم منسـم متلرغ. ومبىلرد انيم ذلك الشـاس، سـط  ين ر اللريم على املسـامهة ب

 النامر يف مج  األمطال من أجر ان ي  عناير أخرت من عمله.

__________ 

   ـــ ـــن اال ـــال  عـــلـــى مـــطجـــ  عـــن هــــــــذا الـــنـــمــــــــر عـــلـــى الصــــــــــــــــــلـــحــــــــة الشــــــــــــــــــبـــ ـــيــــــــة لـــلـــلـــريـــم عـــ  الـــرابـــ  الـــتــــــــاا (٢) 
https://unstats.un.org/ISWGHS. 
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وتاقش اللريم النامر إم اتية ان يم مؤمتر دوا عن استقصا ات األسر املنيشية. وب ية احلد من  - ١٠
الالا  على ان يم اجتما  يســـت ر  اليطم ب امله باالقتات م  املناســـبات تلقات الســـلر واطف  املطارد،   ا

 الر يسية األخرت ال  يلتقي في ا ااطصا يطت و ركا  م. 
 وستطاير الطكاالت األع ا  يف اللريم النامر دعم البلدات يف إجرا  استقصا ات األسر املنيشية. - ١١
  

 الخالصة  -ثالثا  
مدعوة إلى اإلحاطة علما بالتقدم المحرز والتوّجه المسااااتقللي للعما   اللجنة اإلحصااااائية - ١٢

 . المراد إنجازها
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 المرفق 
 عضوية الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني باستقصاءات األسر المعيشية   

 
 من مة األغذية وال راعة ل مم املتحدة 

 من مة النمر الدولية 
 ادارة الشؤوت االقتصادية واالجتماعية باألماتة النامة نبة ااطصا ات التابنة 

 من مة األمم املتحدة لل لطلة 
 برتامج األمم املتحدة اامنا ي

 من د ااطصا  التاب  ملن مة األمم املتحدة للتبية والنلم والثقافة
 هيغة األمم املتحدة للمساواة بم اجلنسم ومت م املرأة

 باملادرات واجلر ة  م تإل األمم املتحدة املن 
  مطعة البنك الدوا 
 من مة الصحة الناملية 

 واقطم  نبة ااطصا ات بدور أماتة اللريم النامر. 
 


