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 المعيشية   األمانات المعني باستقصاءات األسر تقرير الفريق العامل المشترك بين    
 
 

 مذكرة من األمين العام  

ــابقألم نت ـــــر  األمنن   2020/211وفقا لمقرر المجلس االقتصـــــادج واالجتماع    والممارســـــات الســـ
العام بأن نحنل تقرنر الفرنق العامل الم ــترب بنن األمانات المعن  باســتقصــاسات األســر المعن ــنأل  ونت ــمن  

تم بمــا ف  ذلــب التقرنر موجزا بــالترورات المســــــــــــــتجــدة فنمــا نتعلق بــالفرنق العــامــل الم ــــــــــــــترب بنن األمــانــا
اختصــاصــاتم المنقحأل واألع ــاس الجدد الذنن ان ــموا ثلنم من كماننأل مااتة ثحصــاونأل ورننأل ومن مفو ــنأل 
األمم المتحدة ل ـؤون الججونن  ونعر  التقرنر ين ـا موجزا باألن ـرأل الت  ا ـرلا بلا الفرنق وللنواتت الت  

ــنقم والترونر المنلج  ــمن التقرنرم  حققلا ف  كجكأل مجاالت ه  التنســــــ ــال  ويخنرا م نت ــــــ م والترونت واالتصــــــ
 “العادنأل الجدندة ”ألغرا  الت ـــــــاورم مخررا لرؤنأل جماعنأل عر ـــــــلا يع ـــــــاس الفرنق ب ـــــــأن الممارســـــــات 

ــنأل بعد جاوحأل مر  فنروس اورونا )اوفند إلجراس ــاسات األســـر المعن ـ ــتقصـ (م ون ـــا مبادر برنامت 19-اسـ
 عملم المستقبل  

ما نل : )ي( ثقرار االختصـــاصـــات المنقحأل للفرنق العامل الم ـــترب بنن األمانات واللجنأل مدعوة ثلى  
المعن  باسـتقصـاسات األسـر المعن ـنأل( )ة( واسـتعرا  التقدم الذج نحرز  عمل الفرنق العامل وتقدنم التوجنم 

ــأن  ــاورات ب ـــــ ــأن ثجراس مزند من الم ـــــ ــرتم ونواتجم( )ه( وتقدنم توجنلات ب ـــــ ــأن ين ـــــ اعنأل الرؤنأل الجم”ب ـــــ
م ومبادر برنامت العمل المســتقبل  “المتعلقأل بالممارســات العادنأل الجدندة إلجراس اســتقصــاسات األســر المعن ــنأل

  للفرنق العامل 

 

 * E/CN.3/2021/1  
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 مقدمة  -   أوال  

م الذج اتخذتم ف  دورتلا السـادسـأل واألربعنن المعقودة 46/105يندت اللجنأل اإلحصـاونأل ف  مقررها  - 1
ــاس الفرنق ال2015ف  عام  ــنألم تحت م ثن ـ ــر المعن ـ ــاسات األسـ ــتقصـ ــترب بنن األمانات المعن  باسـ عامل الم ـ

رعانأل  ـــعبأل اإلحصـــاسات التابعأل إلدارة ال ـــؤون االقتصـــادنأل واالجتماعنأل ف  األمانأل العامألم من يجل تعزنز 
 تنسنق ومواسمأل ين رأل استقصاسات األسر المعن نأل 

بـالفرنق العـامـل الم ــــــــــــــترب بنن األمـانـات  ونت ــــــــــــــمن التقرنر موجزا بـلخر المســــــــــــــتجـدات المتعلقـأل - 2
واختصـــــــاصـــــــاتم المنقحأل وقاومأل باألع ـــــــاس الجدد الذنن ان ـــــــموا ثلنم من كماننأل مااتة ثحصـــــــاونأل ورننأل  
ونعر  التقرنر ين ـــــا موجزا باألن ـــــرأل الت  ا ـــــرلا بلا الفرنق وللنواتت الت  حققلا ف  كجكأل مجاالت ه  

ت واالتصــال  ويخنرا م نعر  التقرنر مخررا م ــروحا ألغرا  الت ــاور التنســنقم والترونر المنلج م والترون 
ــات ”العادنأل الجدندة“ إلجراس  ــأن الممارســـــــــ ــاس الفرنق ب ـــــــــ ــأن وكنقأل تتعلق برؤنأل جماعنأل نقترحلا يع ـــــــــ ب ـــــــــ

 استقصاسات األسر المعن نأل بعد جاوحأل اوفندم ومبادر برنامت العمل المستقبل  للفرنق العامل 
 
 

 االختصاصات المنقحة واألعضاء الجدد  -  ثانيا  

ــاس الفرنق العامل بفترة وجنزة ف  عام  - 3 ــاتم على اللجنأل 2016بعد ثن ــــ ــاصــــ ــروا اختصــــ م ُعر  م ــــ
  وحدد م ــــروا االختصــــاصــــات يهدا ا الفرنق العامل وهنال حوامتم  وما ين هدفم الرونســــ   ( 1) اإلحصــــاونأل

االجتماعنأل ال نزال ملمام قد رلبت اللجنأل اإلحصـــاونأل المتمكل ف  تعزنز تحســـنن نراق ونوعنأل اإلحصـــاسات  
ــونتم ممكلنن عن  ــم ف  ع ــ ــنن ثلى الفرنق ين نراز على يولونات البلدان وين ن ــ ف  دورتلا الحادنأل والخمســ

  وتلبنأل للذا الرلةم قام الفرنق العامل بتنقنح اختصــــــــاصــــــــاتم )ان ر المرفق ( 2) المااتة اإلحصــــــــاونأل الورننأل
ــنا  ــا و ـــا  ـــرور وا ـــحأل األول( لتوسـ ــا  و ـــمل التنقنح ين ـ ــاس ين ـ نراق ع ـــونتم لت ـــمل الدول األع ـ

ب ـــــــــأن الع ـــــــــونأل وهنال اإلدارةم وبروتواوالت ثن ـــــــــاس فرق العملم وعملنأل اســـــــــتعرا  نواتت الفرنق العامل 
 وتقدنملا ثلى اللجنأل اإلحصاونأل 

وا والسوند وغانا واولومبنا  م ان مت كماننأل مااتة ثحصاونأل ورننأل من سام 2020وف  آة/يغسرس   -  4
ومالنزنا والننجر واللند ودولأل فلســـــرنن ثلى الفرنق العامل من يجل المســـــاعدة على تحدند األولونات والمســـــاهمأل 
بخبراتلا التقننأل ف  عمل الفرنق العامل  ون را  للدور اللام الذج ن ـــــــرلا بم الفرنق العامل ف  المســـــــاعدة على  

ــاس  ــتقصـ ــتدامأل تســـخنر اامل ثماانات اسـ ــنأل لرصـــد يهدا  التنمنأل المسـ ــارة فرنق  م تمت ( 3) ات األســـر المعن ـ ــت ـ اسـ
الخبراس الم ـــــــــــترب بنن الوااالت المعن  بمؤ ـــــــــــرات يهدا  التنمنأل المســـــــــــتدامأل الختنار األع ـــــــــــاس من الدول  
األع ــاسم ما الحرع على  ــمان التمكنل اإلقلنم  العادلم بما ف  ذلب باختنار يع ــاس من يقل البلدان نموا 

النامنأل  ومؤخرام ان ــمت مفو ــنأل األمم المتحدة ل ــؤون  والبلدان النامنأل غنر الســاحلنأل والدول الجزرنأل الصــ نرة 

__________ 

  E/CN.3/2016/21ان ر  (1) 

  51/102م المقرر E/CN.3/2020/37ان ر  (2) 

 Achieving the Full Potential of Household” ات المعن  باســتقصــاسات األســر المعن ــنألم  الفرنق العامل الم ــترب بنن األمان (3) 

Surveys in the SDG Era “  : م ورقأل معلومات يساسنألم متاحأل على الرابر التالhttps://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-

session/documents/BG-Item4c-ISWGHS-E.pdf  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/21
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/37
https://undocs.org/ar/A/RES/51/102
https://undocs.org/ar/A/RES/51/102
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item4c-ISWGHS-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item4c-ISWGHS-E.pdf
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ــاا   ــنأل لتقننم يو ـــ ــر المعن ـــ ــاسات األســـ ــتقصـــ ــاس برنامت الســـ ــونأل الفرنق ن را الهتماملا ب ن ـــ الججونن ثلى ع ـــ
 المرفق الكان  من هذا التقرنر قاومأل بأع اس الفرنق العامل  الججونن  وترد ف   

نم  ورحة الفرنق العامل الم ــترب بنن ا - 5 ألمانات المعن  باســتقصــاسات األســر المعن ــنأل ين ــا  برونســا
  والرونســــان الم ــــاراان حالنا 2020الم ــــاراانن الجدندانن اللذنن انتخبتلما اللجنأل التوجنلنأل ف  ننســــان/يبرنل 

ــاواة بنن الجنســــــــــــــنن وتمانن المرية )هنـوأل األمم المتحـدة للمرية  ( للفرنق العـامـل همـا هنـوأل األمم المتحـدة للمســــــــــــ
 الدول   والبنب

تعننن منســــق نعمل على يســــاس التفر   تم  ولتعزنز األمانأل وتنســــنر تنفنذ خرأل عمل الفرنق العاملم  - 6
م بف ـل التبرعات المالنأل السـخنأل المقدمأل من الوااالت األع ـاس  ومنذ ذلب الحننم 2019ف  ينلول/سـبتمبر 

  2021أل المؤقتأل ف  عام قدم األع اس مساهمات للمرة الكاننأل من يجل دعم الو نف
 
 

 العمل المنجز واألنشطة الجارية  -  ثالثا  

ُننجز الفرنق العامل الم ــترب بنن األمانات المعن  باســتقصــاسات األســر المعن ــنأل عملم من خجل  - 7
ــنأل ه : )ي( التنســــــنق( )ة( والترونر المنلج ( )ه( والترونت   فرق عمل ندور عمللا حول كجث رااوز رونســــ

  واالتصال
 

 التنسيق - ألف 

اعتُبر تدن  مستوى تنسنق الدعم الدول  وانعدام القدرة على التنبؤ بتمونل نتسم برابا قصنر األجل  - 8
  ونؤدج عدم  ( 4) ومخصــــع األهدا  من بنن التحدنات الرونســــنأل الماكلأل يمام اســــتقصــــاسات األســــر المعن ــــنأل

ــتخدام   ــدج للذ  التحدنات ثلى عدم فعالنأل اســـــ ــأل لجما البنانات ف  البلدان المعننأل  التصـــــ ــصـــــ الموارد المخصـــــ
وبلد  تعزنز تنسنق عملنات استقصاسات األسر المعن نألم تم ثن اس فرقت  عمل تعمجن تباعا تحت ث را  

 من مأل العمل الدولنأل و عبأل اإلحصاسات هما:
 

ــترج   ــنأل االسـ ــر المعن ـ ــاسات األسـ ــتقصـ ــرافنأل على فرقأل العمل المعننأل بجما المعلومات عن اسـ ــت ـ اعنأل واالسـ
 الصعندنن الورن  والدول 

نامن اللد  من عملنأل التقننم ف  تحســــــنن فلم الك رات ف  اســــــتقصــــــاسات األســــــر المعن ــــــنأل على  - 9
الصــــعند الورن م وف  ت ــــجنا تنســــنق األن ــــرأل االســــتقصــــاونأل ف  المســــتقبلم باعتبار ذلب خروة يولى نحو 

أل  وبالتعاون ما ال ــباأل الدولنأل الســتقصــاسات األســر المعن ــنألم تحســنن تنســنق اســتقصــاسات األســر المعن ــن 
ستحدد فرقأل العمل خرأل عملنأل التقننم ونراقلا  وبمجرد الموافقأل على الخرأل والنراقم سُنجرج الفرنق العامل 

 عملنأل التقننم بانت ام 
 

 معن نألفرقأل العمل المعننأل بو ا توصنات ب أن برنامت ورن   امل الستقصاسات األسر ال  

بننمـا نامن اللـد  النلـاو  للفرنق العـامـل ف  الترونت لو ــــــــــــــا برامت ورننـأل  ــــــــــــــاملـأل ومنســــــــــــــقـأل  - 10
ــا  بأن  ــنأل تاون فعالأل وذات منحى عمل  ف  جمنا البلدانم هناب اعترا  ين ــ ــر المعن ــ ــاسات األســ ــتقصــ الســ

__________ 

  E/CN.3/2015/10ان ر  (4) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/10
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ــد ثلى آخرم امــا قــد تتبــ  انن مســــــــــــــتونــات التنمنــأل االحتنــاجــات الورننــأل من البنــانــات قــد تاون متبــاننــأل من بل
اإلحصـاونأل وتوافر مصـادر يخرى للبنانات تاون قادرة على سـد الك رات ف  البنانات  وف  هذا السـناقم تجرج 
فرقأل العمل هذ  اســــــــتعرا ــــــــا وتحلنج للبرامت الورننأل الســــــــتقصــــــــاسات األســــــــر المعن ــــــــنأل ف  بلدان مختارةم 

لصـلألم وسـتقدم توصـنات ب ـأن العناصـر الرونسـنأل ثلى وسـتتوصـل ثلى اسـتنتاجات ب ـأن الجوانة العملنأل ذات ا
 البلدان لا  تتمان من االنتقال نحو و ا برامت ورننأل  املأل الستقصاسات األسر المعن نأل 

 

 التطوير المنهجي - باء 

 األعمال المنلجنأل الموا نعنأل  

 :قد ين أ الفرنق العامل عددا  من فرق العمل الموا نعنأل الت  ت مل ما نل  - 11

م بقنادة معلد معاننر تقدنرات اإلنفاق على التعلنم اســتنادا ثلى بنانات اســتقصــاسات األســر المعن ــنأل • 
اإلحصــــاس التابا لمن مأل األمم المتحدة للتربنأل والعلم والكقافأل )النونســــاو( والبنب الدول   وقد ياملت 

  ( 5) فرقأل العمل هذ  عمللام وصدر للا من وران منلجنان

م بقنادة من مأل األغذنأل والزراعأل لألمم االســـتلجب ال ذاو  ف  اســـتقصـــاسات األســـر المعن ـــنألقناس   • 
المتحـــدة )الفـــاو( والبنـــب الـــدول   وقـــد ياملـــت فرقـــأل العمـــل هـــذ  عمللـــام وصــــــــــــــــدر للـــا من ــــــــــــــور 

  ( 6) واحد منلج 

ــرات اللد   •  ــاسات متعلقأل بمؤ ـــــ ــتقصـــــ ــا واختبار وحدة اســـــ ــتدام 16و ـــــ أل من يهدا  التنمنأل المســـــ
ــنأل الجارنأل ــر المعن ــ ــاسات األســ ــتقصــ م بقنادة برنامت األمم المتحدة اإلنماو  وماتة إلدراجلا ف  اســ

األمم المتحـدة المعن  ـبالمخـدرات والجرنمـأل  وـقد ُيعـد م ــــــــــــــروا نموذه اســــــــــــــتبـنان ومـا نقترن ـبم من 
  ( 7) مبادر توجنلنأل لجستقصاسات ذات الصلألم ونجرج حالنا اختبار نموذه االستبنان

ــرأل العمل المدفوعأل األجر وغنر المدفوعأل األجر •  ــاق قناس ين ـــــ م بقنادة من مأل العمل الترونت التســـــ
ــات الجنــدةم ُيعــدت مجموعــأل من التوجنلــات  الــدولنــأل  وبمــا نتواسم ما يحــدث المعــاننر والممــارســـــــــــــ
واألدوات من يجل مســـــــاعدة البلدان على ثجراس اســـــــتقصـــــــاسات لألســـــــر المعن ـــــــنأل لقناس المســـــــاول 

  ( 8) لأل بالعملالمتص

__________ 

 (5) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, “Availability and reliability of education 

finance data in household surveys : ــالــــــــــــــــ ــتــــــــــــــ ــلــــــــــــــــى الــــــــــــــــرابــــــــــــــــر الــــــــــــــ ــتــــــــــــــــا  عــــــــــــــ ”م وهــــــــــــــــو مــــــــــــــ
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262804 و )World Bank, “Measuring household expenditure 

on education: a guidebook for designing household survey questionnaires : ــاـل ــا  عــلى الـرابـر الـتـــــ ”م وهـو مـتـــــ
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/measuring-household-expenditure-education-2018-en.pdf  

 (6) Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Bank, “Food data collection in 

household consumption and expenditure surveys” الــــــــــــ : م وهــــــــــــو مــــــــــــتــــــــــــا  عــــــــــــلــــــــــــى الــــــــــــرابــــــــــــر الـــــــــــــتـــــــــــ
http://www.fao.org/3/CA1561EN/ca1561en.pdf  

-https://unstats.un.org/iswghs/task-forces/documents/sdgنمان االرجا على مزنــد من المعلومــات على الرابر التــال :  (7) 

16-module-update-feb-2020-web.pdf  

  /https://ilo.org/lfsresourcesنمان االرجا على مزند من المعلومات على الرابر التال :  (8) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262804
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/measuring-household-expenditure-education-2018-en.pdf
http://www.fao.org/3/CA1561EN/ca1561en.pdf
https://unstats.un.org/iswghs/task-forces/documents/sdg-16-module-update-feb-2020-web.pdf
https://unstats.un.org/iswghs/task-forces/documents/sdg-16-module-update-feb-2020-web.pdf
https://ilo.org/lfsresources/
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ورحبت اللجنأل اإلحصـــــاونأل ف  دورتلا التاســـــعأل واألربعنن بالعمل المنلج  الذج ا ـــــرلا بم الفرنق  - 12
ــاسات الحالنأل  ــتقصـــــــ العامل ورلبت ثلى الفرنق العامل ين نعد وحدات نموذجنأل نمان للبلدان دمجلا ف  االســـــــ

ــاملأل   ( 9) وين نقدم توجنلات باتباا نلت  ـــــــامل ف  خرأل عملم ونتنجأل لذلبم ُين ـــــــن عدد من فرق العمل ال ـــــ
 لعدة قراعات 

 

 فرقأل العمل المعننأل بالمعاننر ويف ل الممارسات المتعلقأل بوكاوق بنانات االستقصاسات  

ثن جودة وكاوق بنانات االســـــــــتقصـــــــــاسات ال تســـــــــل ل فقر ثتاحأل تلب البنانات للمســـــــــتخدمنن بل ثنلا  - 13
متســـقأل الســـتقصـــاسات األســـر المعن ـــنأل  وبلد  تحســـنن نوعنأل وتوافر البنانات  ـــرورنأل ين ـــا لو ـــا برامت 

ــتقوم فرقأل العمل هذ م  ــاسات الت  تعد ها وتن ـــرها المن مات الورننأل واإلقلنمنأل والدولنألم سـ ــتقصـ ــفنأل لجسـ الوصـ
بقنادة البنب الدول م بصـــــــــــناغأل توصـــــــــــنات ب ـــــــــــأن المعاننر ويف ـــــــــــل الممارســـــــــــات المتعلقأل بوكاوق بنانات 

ــلا ونقللا وتخزننلا   ا ــفنأل وعر ـ ــتراا وهنالنا لتن نم محتوى البنانات الوصـ ــتقتر  ثرارا م ـ ــاساتم وسـ ــتقصـ السـ
  2021وسنصبح م روا التقرنر متاحا ف  آذار/مارس 

 

 فرقأل العمل المعننأل بتعمنم البنانات الجزونأل الستقصاسات األسر المعن نأل  

عمنم البنانات الجزونأل  ورغم توافر العدند من األدوات تزداد قنمأل اســــتقصــــاسات األســــر المعن ــــنأل بت  - 14
واألدلأل عن تعمنم البنانات الجزونألم ف البا ما ال نتم تعمنم البنانات الجزونأل المســتمدة من اســتقصــاسات األســر 
ــنأل باتباا الممارســــــــات الموصــــــــى بلا  وقد يعدت فرقأل العملم الت  تقودها من مأل األغذنأل والزراعألم  المعن ــــــ

رصــد البنانات المفتوحألم والبنب الدول م م ــروا تقرنر نت ــمن لمحأل  عامأل عن يحدث الترورات ف   ومن مأل
   (10) مجال تعمنم البنانات الجزونأل ف  البلدان ومقارنأل  بنن الممارســــــــات الســــــــاودة والممارســــــــات الموصــــــــى بلا

بناناتم وسـت ـا جدول يعمال وسـتحدد فرقأل العمل اذلب التحدنات الناجمأل عن ت ننرات الن ام اإلناولوج  لل
  ( 11) للبحوث المستقبلنأل والجلود الدولنأل اللادفأل لتعزنز تعمنم البنانات الجزونأل

 

ــتخــدام العــام النــاتجــأل عن    فرقـأل العمــل المعننــأل بحجــة اللونـأل الماــاننــأل ف  مجموعـات البنــانـات ذات االســــــــــــ
 استقصاسات األسر المعن نأل

نات الســــرنأل عن المواقا الت  ُتجما ف  ثرار االســــتقصــــاسات من الملم لتع نم الفاودة التحلنلنأل للبنا - 15
 ــمان الحفا  على خصــوصــنأل المجنبنن على االســتقصــاسات  وقد ا ــترب برنامت االســتقصــاسات الدنم رافنأل 
ــاسات من  ــتقصــــ ــحنأل والبنب الدول  ف  قنادة العمل المتعلق بحجة اللونأل المااننأل لمقدم  بنانات االســــ والصــــ

ســـتراتنجنأل مســـتننرة للتعمنم تت ـــمن مســـتوى معننا من المعلومات عن المواقا  وقد ااتمل ثعداد يجل و ـــا ا
 من ور منلج  بعد ثجراس عملنأل استعرا  من قبل األقرانم وهو متا  بوصفم وكنقأل معلومات يساسنأل للجنأل  

 

__________ 

  49/106م المقرر E/CN.3/2018/37ان ر  (9) 

  /https://unstats.un.org/iswghs/task-forces/task-forces-round2نمان االرجا علنم على الرابر التال :  (10) 

ــالــ :  (11)  ــتـــــ ــل عــلــى الــرابــر ال ــأل الــعــمـــــ -https://unstats.un.org/iswghs/taskنــمــاــن االرــجا عــلــى اخــتصـــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــات فــرقـــــ

forces/documents/TOR-microdata-dissemination-task-force-2020-final.pdf  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/37
https://unstats.un.org/iswghs/task-forces/task-forces-round2/
https://unstats.un.org/iswghs/task-forces/documents/TOR-microdata-dissemination-task-force-2020-final.pdf
https://unstats.un.org/iswghs/task-forces/documents/TOR-microdata-dissemination-task-force-2020-final.pdf
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 فرقأل العمل المعننأل بدعم رصد يهدا  التنمنأل المستدامأل  

ألســــر المعن ــــنأل مصــــدرا  حنونا للبنانات من يجل التنفنذ الاامل لخرأل التنمنأل  ت ــــال اســــتقصــــاسات ا - 16
ــتدامأل لعام  ــح من عملنأل  2030المســ ــتدامأل  وقد ات ــ ــد التقدم المحرز نحو تحقنق يهدا  التنمنأل المســ ولرصــ

قاس مســـح قام بلا الفرنق العامل الم ـــترب بنن األمانات المعن  باســـتقصـــاسات األســـر المعن ـــنأل ينم نمان اســـت 
  وت ـا ( 12) البنانات المتعلقأل بحوال  كلث مؤ ـرات يهدا  التنمنأل المسـتدامأل من اسـتقصـاسات األسـر المعن ـنأل

ــنأل بافاسة من يجل تلبنأل  ــر المعن ــ ــاسات األســ ــتقصــ ــا  متننأل لا  تخرر البلدان إلجراس اســ ــســ ــح يســ عملنأل المســ
جلود  الرامنأل لدعم رصـــد يهدا  التنمنأل االحتناجات المتصـــلأل برصـــد األهدا   ونواصـــل الفرنق العامل بذل  

المسـتدامأل من خجل اال ـرجا بأن ـرأل تتنح مجموعأل يدوات عملنأل ويمكلأل عملنأل وتوفر المواد الت  نحتاجلا 
 المستخدمون 

بالتعاون ما فرنق أخذ عينات من الفئات المستتتتتتتضتتتتتتعفة:  –عدم ترك أحد خلف الركب    
ــترب بنن الوااالت المعن   ــعى الفرنق العامل الخبراس الم ــ ــتدامألم نســ ــرات يهدا  التنمنأل المســ بمؤ ــ

ثلى ثعداد مجموعأل من المذارات التوجنلنأل المتعلقأل بأخذ عننات ألغرا  اســــــــتقصــــــــاسات األســــــــر 
المعن ــنأل بلد  مســاعدة البلدان على ثنتاه بنانات اســتقصــاونأل ياكر تفصــنج  ب ــأن الفوات الســااننأل 

لنأل تحدندا على يخذ عننات من الفوات الســااننأل المســت ــعفأل المســت ــعفأل  وتراز المذارات التوجن 
م يج تلب الفوات المصـن فأل حسـة الدخلم والجنسم 2030الت  حددتلا خرأل التنمنأل المسـتدامأل لعام 

ــا من حنث اللجرةم واإلعاقألم والموقا الج راف ( وتلب   ــنم واالنتماس العرق  واإلكن م والو ــــــــ والســــــــ
راس الم ــــــــــترب بنن الوااالت األولونأل يكناس م ــــــــــاوراتم ما المجموعات الفوات الت  منحلا فرنق الخب 

  ( 13) الرونسنأل والمن مات الدولنأل ذات الخبرة ف  مجاالت التصنن 

قد مجموعة أدوات عن تقدير المستتتاحات الصتتتغيرة ألهراف ألداف التنمية المستتتتدامة:    
ــ نرة على ينلا يداة مفندة ج ــاحات الصـــ ــلأل وموكوقأل برهنت تقننات تقدنر المســـ دا  لتوفنر بنانات مفصـــ

لبع  مؤ ــــــــــــــرات يهدا  التنمنأل المســــــــــــــتدامألم بما فنلا تلب المتعلقأل بالفقر وانعدام األمن ال ذاو   
ــالنة تقدنر المســـــاحات الصـــــ نرة  وقلأل الت ذنأل والصـــــحأل ومعدالت البرالأل  ولذلب ف ن اســـــتخدام يســـ

ســــت ــــعفأل ألغرا  يهدا  التنمنأل المســــتدامأل لتحســــنن توافر البنانات المتعلقأل بالفوات الســــااننأل الم
نمـكل يحـد مجـاالت العمـل ذات األولوـنأل ـبالنســـــــــــــــبأل لفرنق الخبراس الم ــــــــــــــترب بنن الواـاالت المعن   
بمؤ ــــــــــــرات يهدا  التنمنأل المســــــــــــتدامأل وللفرنق العامل  وســــــــــــنتم ثعداد مجموعأل يدوات عن تقدنر  

ــتدامأل من  يجل ثعداد توجنلات عملنأل وعر  المســـــــاحات الصـــــــ نرة ألغرا  يهدا  التنمنأل المســـــ
 دراسات عن حاالت قررنأل 

تحستين استتخدام استتقصتاءات األستر المعيشتية الموجودة من أجل تحصتاءات جنستانية   
لقد ُيعدت مجموعأل يدوات عالمنأل بف ـل جلود ُبذلت بقنادة :  أكثر تفصتي:: مجموعة أدوات عالمية

ممـارســــــــــــــات الجـندة ولـلدروس المســــــــــــــتـفادة من كمـان   هنـوأل األمم المتحـدة للمريةم تـتأل  من تجمنا لل
__________ 

ــنأل ف  ثرار البند  (12)  ــاســ ــاونأل باعتبارها وكنقأل معلومات يســ ــنن للجنأل اإلحصــ ــح على الدورة الخمســ )ه( من جدول   4ُعر ــــت عملنأل المســ
  E/CN.3/2019/25األعمال  وان ر 

 Data disaggregation and SDG ” التنمنـأل المســــــــــــــتـدامـألم  فرنق الخبراس الم ــــــــــــــترب بنن الواـاالت المعن  بمؤ ــــــــــــــرات يهـدا   (13) 

indicators: policy priorities and current and future disaggregation plans “ م ورقأل معلومات يســاســنأل متاحأل على الرابر
  https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Data-Disaggregation-E.pdfالتال :  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/25
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Data-Disaggregation-E.pdf
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دراسـات عن حاالت قررنأل  وت ر  مجموعأل األدوات خمس عملنات ثحصـاونأل رونسـنأل تسـاعد على 
اســـــتخدام اســـــتقصـــــاسات األســـــر المعن ـــــنأل الموجودة ب ـــــال يف ـــــل من يجل تحســـــنن امنأل ونوعنأل 

ــاننألم وه  ت ــــــمل ما نل : )ي( تعزنز التزام قن  ــاسات الجنســــ ــاونأل الورننأل اإلحصــــ ادات الن م اإلحصــــ
ــاواة بنن الجنســــنن(   ــاس آلنات للتنســــنق( )ة( وتحدند مؤ ــــرات ورننأل ذات يولونأل متعلقأل بالمســ ن ــ وا 
عداد ثحصـاسات ب ـأن مؤ ـرات ورننأل مختارة ذات يولونأل متعلقأل بالمسـاواة  )ه( وو ـا منلجنات وا 

)ه( وتعمنم اإلحصـــاسات الجنســـاننأل  بنن الجنســـنن( )د( والتحقق من صـــحأل التقدنرات الت  تول دها(
المصـــــنفأل الت  نتم ثنتاجلا والترونت للا واســـــتخداملا  ونمان االرجا على الموجز التنفنذج المتا  
للجنأل بوصـــــفم وكنقأل معلومات يســـــاســـــنأل( ومن المقرر ثرجق مجموعأل األدوات العالمنأل على قاعدة 

 وذلب على هامش الدورة الكاننأل والخمسنن للجنأل اإلحصاونأل  Women Count“ (14 )”بنانات 

تعداد قائمة بالمواد التوجيهية المتعلقة بمؤشتترات ألداف التنمية المستتتدامة التي تعتمد   
تاحة تمكانية الوصتتتتول تليها نســـــعى الفرنق العامل ثلى  :على استتتتتقصتتتتاءات األستتتتر المعيشتتتتية واو

ــفنأل تحدنث موقعم ال ـــــبا  لن ـــــال منفذا رونـســــ  نا نتنح للبلدان ثمااننأل االرجا على البنانات الوصـــ
والمنلجنات المتصـــلأل باالســـتقصـــاسات المفندة لجمنا مؤ ـــرات يهدا  التنمنأل المســـتدامأل الت  تعتمد 
على اسـتقصـاسات األسـر المعن ـنأل  وسـنسـاعد ذلب على  ـمان توسـنا نراق تعمنم المواد التدرنبنأل  

األسـر المعن ـنأل الت  نعدها الفرنق العامل ويع ـاؤ ( وعلى تنسـنر   والتوجنلنأل المتعلقأل باسـتقصـاسات
االرجا على المنلجنات المرتبرأل ببنانات مؤ ــــــــرات يهدا  التنمنأل المســــــــتدامأل الت  نمان جمعلا 

 من خجل استقصاسات األسر المعن نأل 
 

 واستقصاسات األسر المعن نأل 19-فرقأل العمل المعننأل بجاوحأل اوفند  

ــاسات األســــر 19-لقد  ــــا لت جاوحأل مر  فنروس اورونا )اوفند - 17 ــتقصــ ( تحدنا ابنرا يمام برامت اســ
المعن ـــنأل  فقد توقفت عملنات االســـتقصـــاس التقلندنأل الت  تتم وجلا لوجم النا يو جزونا ف  العدند من المااتة 

بنأل والعلم والكقافأل )النونســــــاو( اإلحصــــــاونأل الورننأل  وبقنادة معلد اإلحصــــــاس التابا لمن مأل األمم المتحدة للتر 
لتعزنز التنســنق وزنادة افاسة  19-و ــعبأل اإلحصــاسات والبنب الدول م ين ــوت فرقأُل عمل معننأل بجاوحأل اوفند

وقنادة التفانر   والترونت ألف ـــــــــل الممارســـــــــات والدروس المســـــــــتفادة وتعمنملا(الن ام الحال  لجما البنانات( 
  ( 15) بعد الجاوحأل والتان  معم “العادج الجدند”االستراتنج  من يجل االستعداد للو ا 

م نتم تحدنكلا  2020ابتداس من حزنران/نوننم  ( 16) وف  ثرار فرقأل العملم تم ثن ــــــــــــاس بوابأل ثلاتروننأل - 18
ــاسات عن يكر جاوحأل اوف ــتقصــــــــــ ــنل عن االســــــــــ ــمن تفاصــــــــــ ــبوام تت ــــــــــ مكل يهدا   19-ندمرتنن ف  األســــــــــ

االسـتقصـاساتم ومرااز التنسـنقم ومعلومات عن جلات االتصـال ف  المن مات المعننأل بتنفنذ االسـتقصـاسات 
ــاسات  وتلد  البوابألم الت  تت ــــــــمن معلومات عن ياكر من  ــتقصــــــ ــامنم االســــــ ــاس  500وعن تصــــــ ــتقصــــــ اســــــ

__________ 

اســتخدام اســتقصــاسات األســر المعن ــنأل الموجودة من يجل ثحصــاسات جنســاننأل ” نمان االرجا على مجموعأل األدوات العالمنأل ب ــأن  (14) 
  www.data.unwomen.org/women-countالمتاحأل على الرابر التال :  “ Women Count” على بنانات  “ ياكر تفصنج

ــالــ :  (15)  ــتـــــ ــل عــلــى الــرابــر ال ــأل الــعــمـــــ -https://unstats.un.org/iswghs/taskنــمــاــن االرــجا عــلــى اخــتصـــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــات فــرقـــــ

forces/documents/ToR-COVID-TF-Final.pdf  

 (16) https://unstats.un.org/iswghs/task-forces/covid-19-and-household-surveys/  

http://www.data.unwomen.org/women-count
https://unstats.un.org/iswghs/task-forces/documents/ToR-COVID-TF-Final.pdf
https://unstats.un.org/iswghs/task-forces/documents/ToR-COVID-TF-Final.pdf
https://unstats.un.org/iswghs/task-forces/covid-19-and-household-surveys/
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ســتقصــاسات المتعلقأل بأكر جاوحأل بلدام ثلى دعم تنســنق اال 180بدعم من يع ــاس الفرنق العامل ب ــأن  ُيجرج
 على البلدان  19-اوفند

ــأن الحفا  على  - 19 ــاس الفرنق العامل ب ـ ــا بتجمنا التوجنلات الت  يعدها يع ـ وقامت فرقأل العمل ين ـ
  وبالتعاون  19-اســتمرارنأل برامت االســتقصــاسات العادنأل يو ب ــأن ثجراس اســتقصــاسات لقناس يكر جاوحأل اوفند

ات التابعتنن للجنأل االقتصــــــــــــــادنأل ألمرناا الجتنننأل ومنرقأل البحر الاارنب  واللجنأل ما  ــــــــــــــعبتا   اإلحصــــــــــــــاس
بتن نم حلقات  19-االقتصادنأل واالجتماعنأل آلسنا والمحنر اللادرم قامت فرقأل العمل المعننأل بــــــجاوحأل اوفند

 نأل وباستقصاسات األسر المعن  19-دراسنأل  بانأل ت ر  موا نا متنوعأل متصلأل بـجاوحأل اوفند

ــامل الناجمأل عن جاوحأل اوفند  - 20   م19- وبالتوازج ما ثعادة فتح البلدان تدرنجنا  عقة تدابنر اإلغجق ال ـ
تم اســتونا  عملنات اســتقصــاسات األســر المعن ــنألم ب جراس المااتة اإلحصــاونأل الورننأل مقابجت وجلا  لوجم 

م من البلدان خجل ال جولأل الكالكأل من االستقصاس ب أن يكر جاوحأل ب ال جزو  يو اامل  واستجابأل لنداس موج 
ــاسات والبنب   19-اوفند ــاونأل الورننأل الت  ا ــــــترب ف  تن نملا ال من  ــــــعبأل اإلحصــــ على المااتة اإلحصــــ
يصـدرت فرقأل العمل مذارة توجنلنأل ب ـأن التخرنر السـتقصـاسات األسـر المعن ـنأل وتنفنذها ف   ل  م ( 17) الدول 

يكـناس  19- ى االعتـبارات الرامـنأل ثلى التخفن  من مخـارر انتـقال مر  اوفـند م ما الترانز عل 19- جـاوحـأل اوفـند 
  ( 18) العمل المندان  االستقصاو م والحفا  قدر اإلماان على استمرارنأل عملنات استقصاسات األسر المعن نأل

ــاوـنأل الورنـنأل ببرس واســــــــــــــتوـنا  عملـناتلـا  - 21 ويخنرام وـبالتوازج ما ثعـادة فتح يبواة الماـاـتة اإلحصــــــــــــ
ثلى اتباا برامت اسـتقصـاسات األسـر المعن ـنأل  19-االسـتقصـاونأل تدرنجنام من المرجح ين تؤدج جاوحأل اوفند

لفرصـــــــأل لو ـــــــا برنامت  بعد الجاوحأل  وان  نمان للبلدان ين ت تنم هذ  ا “عادنأل جدندة”الورننأل ممارســـــــات 
مسـتدام السـتقصـاسات األسـر المعن ـنأل نتسـم بالقدرة على الصـمود والمرونأل ف  مواجلأل صـدمات مسـتقبلنأل مكل 

ــعى فرقأل العمل المعننأل بجاوحأل اوفند19-جاوحأل اوفند ــألألم تســ ــناغأل ورقأل  19-؟ ولمعالجأل هذ  المســ ثلى صــ
ــننارنو  ــتعداد للسـ ــاسات الت  تتم  ترســـم رؤنأل لمســـاعدة البلدان على االسـ ــتقصـ الجدند الذج نتعنن فنم ت ننر االسـ

  ونرد مزند من التفاصنل عن هذ  “العادج الجدند”وجل ا لوجم وتاننفلا لمواجلأل التحدنات الت  نكنرها الو ا 
 الورقأل ف  الفرا الرابا يدنا  

 

 الترويج واالتصال - جيم 

الترونت لعملم المتعلق باســــــتقصــــــاسات األســــــر   قام الفرنق العامل الم ــــــترب بنن األماناتم من يجل - 22
المعن ــــــــنألم بتن نم العدند من الفعالنات يو ســــــــاهم ف  تن نملام ومن بننلا جلســــــــأل ُعقدت خجل منتدى األمم 

هل تمر استقصاسات  :19-يزمأل جاوحأل اوفند”تحت عنوان  2020المتحدة العالم  االفترا   للبنانات لعام  
ت ن ر م ـــــلد اســـــتقصـــــاسات األســـــر ”وحلقأل الجمعأل الدراســـــنأل المعنونأل   م“ق؟األســـــر المعن ـــــنأل عبر مفترق رر 

ــنأل ــاونأل “المعن ـــ ــا ما ( 19) خجل الدورة الحادنأل والخمســـــنن للجنأل اإلحصـــ   ونتفاعل الفرنق العامل بن ـــــار ين ـــ
__________ 

 19- معلومات تم الحصــول علنلا عن ررنق  ــعبأل اإلحصــاسات والبنب الدول  من الجولأل الكالكأل من االســتقصــاس ب ــأن يكر جاوحأل اوفند  (17) 
البلدان الت   ف  الماوأل من   75  وقد ي ــــارت نســــبأل تناهز 2020على المااتة اإلحصــــاونأل الورننأل الت  يجرنت ف  ت ــــرنن األول/ياتوبر  

 م ثلى ينلا بحاجأل ثلى مكل هذ  التوجنلات  19- تان لدنلا بروتواوالت جدندة إلجراس االستقصاسات ف   ل جاوحأل اوفند  لم 

 المذارة متاحأل بوصفلا وكنقأل معلومات يساسنأل  (18) 

-https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/side-events/20200228-1M-friday-seminar-onانـــــــــــــــ ـــــــــــــــر:  (19) 

emerging-issues/  

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/side-events/20200228-1M-friday-seminar-on-emerging-issues/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/side-events/20200228-1M-friday-seminar-on-emerging-issues/
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العمل  ــرااس من األوســار األاادنمنأل والمجتما المدن  والمااتة اإلحصــاونأل الورننأل عن ررنق مختل  فرق 
 التابعأل لم 

وقام الفرنق العاملم للتعرن  على نراق يوســـــــا بالعمل الذج نقوم بمم بتعزنز يداس موقعم ال ـــــــبا    - 23
ــنا داورة الملتمنن بم وبعملم  اما يعد  ــفم مســــتودعا متاحا للتدرنة على اإلنترنتم وهو نســــعى ثلى توســ بوصــ

لرونلم للترونت الســـــتقصـــــاسات األســـــر المعن ـــــنأل الفرنق العامل اســـــتراتنجنأل اتصـــــال على المدى القصـــــنر وا
باعتبارها يداة رونســــــنأل لجما البنانات االجتماعنأل واالقتصــــــادنأل ورصــــــد يهدا  التنمنأل المســــــتدامألم ول ــــــمان 

 ثرجا الجماهنر المحتملأل ب ال جند على العمل الذج نقوم بم الفرنق العامل 
 
 

إلجراء استتتتتتتتتتقصتتتتتتتتتاءات  “ جتديتدة العتاديتة ال ” نحو رؤيتة جمتاعيتة للممتارستتتتتتتتتات  -  رابعا  
 المعيشية  األسر 

ــترب بنن األمانات 19-ف  ثرار فرقأل العمل المعننأل بـــــــــــــــــــــجاوحأل اوفند - 24 م نعمل الفرنق العامل الم ـــــ
إلجراس  “العادنأل الجدندة”المعن  باســتقصــاسات األســر المعن ــنأل على بلورة ورقأل ترســم رؤنأل ب ــأن الممارســات  
دام الســتقصــاسات األســر اســتقصــاسات األســر المعن ــنأل  وت ر  الورقأل العناصــر الرونســنأل لتن نم برنامت مســت 

المعن ـــــــــــنأل نتســـــــــــم بالفعالنأل من حنث التالفأل والتاامل ب ـــــــــــال جند ونف  بال ر  وناون قادرا على مواجلأل 
  وتؤاد الورقأل ينم ننب   اعتبار استقصاسات األسر المعن نأل جزسا ال نتجزي 19-الصدمات مكل جاوحأل اوفند

ولذلب ننب   الن ر ثلى دور اسـتقصـاسات األسـر المعن ـنأل  من الن ام اإلناولوج  للبنانات األعم ف  ال بلد 
ــدرا  ــادر البنانات األخرى ف  ثرار الن ام اإلناولوج  للبنانات: يج باعتبارها مصــــــ من من ور عجقتلا بمصــــــ
رونســـــنا لجما البنانات الت  ال نمان ين تتنحلا مصـــــادر البنانات األخرى( ومصـــــدرا تامنلنا لســـــد الك رات ف  

دات الســـااننأل وقناســـلا  ـــمن الن ام اإلناولوج  للبنانات( ومصـــدر تحق ق لتقننم جودة مصـــادر ت رنأل التعدا
البنـانـات األخرى  وتحـدد الورقـأل الخروات الت  نمان ين تتبعلـا الماـاتـة اإلحصــــــــــــــاونـأل الورننـأل لجنتقـال ثلى 

 م وه  اما نل :“العادنأل الجدندة”الممارسات 

ألسـر المعن ـنأل ومصـادر البنانات األخرىم بما ف  ذلب تحسـنن التاامل بنن اسـتقصـاسات ا )ي( 
ن توقنت  بتحســــــــنن قابلنأل االســــــــتخدام المتبادل لمختل  مجموعات البنانات  ونمان لتاامل البنانات ين نحســــــــ 
ومســتوى تفصــنل البنانات االســتقصــاونألم ومن خجل تاامل البنانات نمان الســتقصــاسات األســر المعن ــنأل ين 

جأل الم ــــــاال المتعلقأل بجودة مصــــــادر البنانات األخرىم وبالتال  من تحســــــنن جودة تســــــاعد ين ــــــا على معال
 التقدنرات اإلجمالنأل(

ثقامأل هناال اســـــــتقصـــــــاس يقوى ويذاى إلجراس المقابجت اإللاتروننأل بمســـــــاعدة الحاســـــــوة  )ة( 
ســـتقصـــاسات والمقابجت اللاتفنأل بمســـاعدة الحاســـوة والمقابجت ال ـــخصـــنأل بمســـاعدة الحاســـوةم وإلجراس اال

باتباا مزنت من تلب األســــالنةم من يجل تحســــنن قدرة برامت اســــتقصــــاسات األســــر المعن ــــنأل على الصــــمود  
ون مل ذلب ثقامأل يرر عملن أل ألخذ العننات تتبعلا مختل  يسالنة جما البنانات وترونر يدوات وبروتواوالت  

للاتفنأل بمسـاعدة الحاسـوة يو توفنر يدوات اسـتقصـاس متصـلأل بلا مكل ثن ـاس مرااز اتصـال إلجراس المقابجت ا
ثلاتروننأل آمنأل لجسـتقصـاسات الت  تعتمد على المقابجت اإللاتروننأل بمسـاعدة الحاسـوةم وتصـمنم اسـتبنانات 
 خاصأل بال يسلوة من تلب األسالنةم وتن نم دورات تدرنبنأل وتقدنم المساعدة التقننأل ف  الموقا يو عن ُبعد(
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ـنأل جمنا مراحـل دورة ثنـتاه وتعمنم البـناـنات وزـنادة تعمنم البـناـنات الجزوـنأل الـتأاـند على يهم )ه( 
ــنألم ما الحرع ف  الوقت ذاتم على حمانأل  ــر المعن ـــ ــاسات األســـ ــتقصـــ ــتمدة من اســـ ــفنأل المســـ والبنانات الوصـــ

ات خصــوصــنأل األفراد  وتســاعد هذ  الممارســأل على االســتفادة من جمنا اإلماانات التحلنلنأل الت  تتنحلا البنان 
 المجمعأل وتسمح بتع نم مردود االستكمار ف  استقصاسات األسر المعن نأل(

‘ التفاعل 1تلنوأل بنوأل مجومأل إلجراس اسـتقصـاسات األسـر المعن ـنأل بوسـاول مختلفأل مكل:   )د( 
‘ وتوعنأل وا ــــــــع  2ما الجلات المعننأل خجل جمنا مراحل عملنات اســــــــتقصــــــــاسات األســــــــر المعن ــــــــنأل(  

ــات وعامأل ال ــناســ ــنأل(  الســ ــر المعن ــ ــاسات األســ ــتقصــ ‘ وتن نم برامت تدرنبنأل متخصــــصــــأل 3جملور بأهمنأل اســ
للمو فنن ب ــأن جمنا الموا ــنا ذات الصــلألم بما ف  ذلب جما البنانات االســتقصــاونألم وتجمنعلا وتعمنملام  

ــالنة المبتارة(   ــادر البنانات الجدندةم واألســـــــــ دماه البناناتم ومصـــــــــ ــتكمار ف  هناال تانو 4وا  لوجنا ‘ واالســـــــــ
دماجلا وتعمنملا(   ــاونأل وتخزننلا وا  ــتقصــ ‘ والدعوة 5المعلومات واالتصــــاالت المســــتخدامأل لجما البنانات االســ

ثلى زنادة التمونل المخصــــــــع لبرامت اســــــــتقصــــــــاسات األســــــــر المعن ــــــــنأل باعتبارها جزسا ال نتجزي من الن ام 
 اإلناولوج  الورن  للبنانات(

نن افاسة ودقأل الوسـاول التقلندنأل لجما البنانات االسـتقصـاونأل  االسـتكمار ف  نلت مبتارة لتحسـ  )ه( 
وتجلنزها وتحلنللا  ونمان ين ا استخدام بنانات التتبا الرقم  والبنانات المستمدة من يجلزة االست عار لتحسنن 

 دقأل قناس جزس من البنانات االستقصاونأل المجموعأل وتحسنن افاسة االستقصاسات عموما  
 
 

 مبادئ برنامج العمل المستقبلي  -  خامسا  

ســــنواصــــل الفرنق العامل الم ــــترب بنن األمانات المعن  باســــتقصــــاسات األســــر المعن ــــنأل عملم ف   - 25
ثرار كجكأل عناصــــر ه  التنســــنقم والترونر المنلج م والترونت واالتصــــال  وســــتتبا األعمال الم ــــرلا بلا 

 :تحت ث را  الفرنق العامل المبادر التالنأل

تحـــدنــد األولونــات بتوجنـــم من البلـــدان  وســــــــــــــنعزز الفرنق العـــامــل تفـــاعلـــم ما الماـــاتــة  (ي) 
اإلحصــــــاونأل الورننألم وســــــنافل اتســــــاق عملم ما األولونات الورننأل واســــــتر ــــــاد  باحتناجات البلدان ويف ــــــل 

 الممارسات على الصعند الورن (

فاـار الواردة ف  الوكنقـأل الترانز على موا ــــــــــــــنا مبتارة لعملـم المنلج  بمـا نتواسم ما األ )ة( 
إلجراس استقصاسات األسر المعن نأل‘م الت  تناوللا   “العادنأل الجدندة”المعنونأل  نحو رؤنأل جماعنأل للممارسات 

الفرا الرابا  وســن ــجا الفرنق العامل ين ــا على اختبار نلت مبتارة وســندعم ذلب من يجل جما يدلأل تجرنبنأل  
 ب ال منلج  داخل البلدان(

ــاسات ت ـــــــج )ه(  ــتقصـــــ ــالنة المبتارة إلجراس االســـــ نا تبادل الخبرات ودعم توســـــــنا نراق األســـــ
 البلدان( ف 

ــاونأل الورننأل  )د(  ــرااسم بما ف  ذلب المااتة اإلحصــ ــل والتعاون ما ال ــ ــنا نراق التواصــ توســ
أل بالبنانات  المعننأل بالبنانات األخرى مكل األوسار المعنن األوسار  والمجتما المدن  واألوسار األاادنمنألم وما 

 اإلدارنأل والبنانات الج رافنأل المااننألم والبنانات الت  ننتجلا الموارنون 
 
 



E/CN.3/2021/16 
 

 

20-17070 11/17 

 

 االجراءات المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذلا  -  سادسا  

 اللجنة مدعوة تلى القيام بما يلي: - 26

باستتتقصتتاءات األستتر تقرار اختصتتاصتتات الفريق العامل المشتتترك بين األمانات المعني  )ي( 
 المعيشية؛

 واستعراف التقدم الذي يحرزه عمل الفريق العامل وتقديم التوجيه بشأن أنشطته ونواتجه؛  )ة( 

وتقديم توجيهات إلجراء مزيد من المشتتاورات بشتتأن المخطط المشتتروت المقترت للوثيقة  )ه( 
، ومبادئ “للممارستتات العادية الجديدة إلجراء استتتقصتتاءات األستتر المعيشتتيةنحو رؤية جماعية  ”المعنونة  

برنامج العمل المستقبلي للفريق العامل.

 

  



 E/CN.3/2021/16 

 

12/17 20-17070 

 

 المرفق األول 
 الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني باستقصاءات األسر المعيشية   

 الصيغة النهائية ل:ختصاصات  

 2020أيار/مايو  14  

 
 

 معلومات أساسية  -   أوال  

ــاو  ورن   فل  المصــــدر  - 1 ــنأل عنصــــرا حنونا ف  يج ن ام ثحصــ ــاسات األســــر المعن ــ ــتقصــ تمكل اســ
الرونسـ  لححصـاسات االجتماعنأل واالقتصـادنألم بما ف  ذلب للعدند من المؤ ـرات ذات األهمنأل البال أل لو ـا 

هدا  اإلنماونأل الورننأل والعالمنأل مكل ورصــد الســناســات القررنأل وتتبا التقدم المحرز نحو تحقنق ال انات واأل
  اما ينلا تســتخدم على نراق واســا ف  البحوث المتعلقأل 2030تلب الواردة ف  خرأل التنمنأل المســتدامأل لعام 

بق ـــــــانا التنمنأل  وف  الســـــــنوات األخنرةم تواصـــــــل نمو الرلة على البنانات المســـــــتمدة من االســـــــتقصـــــــاسات 
ا ف  البلدان النامنألم حنث تتســــم الن م اإلدارنأل ومصــــادر البنانات األخرى االجتماعنأل واالقتصــــادنألم وال ســــنم

 بال ع  وت ل الك رات ف  المعلومات ابنرة 

م ازداد الرلـة على ( 1) ف  الســــــــــــــنوات األخنرة 2030وبعـد اعتمـاد خرـأل التنمنـأل المســــــــــــــتـدامـأل لعـام  - 2
المعن ــنأل ت ــال مصــدرا  حنونا للبنانات من يجل اســتقصــاسات األســر المعن ــنأل( وال تزال اســتقصــاسات األســر  

ولرصــد التقدم المحرز نحو تحقنق يهدا  التنمنأل المســتدامأل  ورغم التحســن  2030التنفنذ الاامل لخرأل عام 
ــنعنأل يو الج رافنألم والتقدم المحرز على  ــواس اان ذلب من حنث الت رنأل الموا ـــــ الابنر ف  توف ر البناناتم ســـــ

تزال هناب تفاوتات ابنرة بنن البلدان  ثذ ين بع  البلدان ال تزال عاجزة عن الحفا   مســـــــتوى المنلجناتم ال
 على برنامت رونل األجل إلعداد استقصاسات عالنأل الجودة قابلأل للمقارنأل زمنن ا وتمتكل للمعاننر الدولنأل 

ن برامت م  لرت م ــــــــــالأل ث ــــــــــافنأل تتمكل ف  ي2030وبعد اعتماد خرأل التنمنأل المســــــــــتدامأل لعام  - 3
اســــــــــتقصــــــــــاسات األســــــــــر المعن ــــــــــنأل الورننألم باامل ثمااناتلام غنر اافنأل لت رنأل مؤ ــــــــــرات يهدا  التنمنأل 
المستدامأل  وت مل التحدنات الرونسنأل المتعلقأل باستقصاسات األسر المعن نأل توافر وتواتر بنانات استقصاسات 

اكنرا ما تفتقر للت رنأل الاافنأل وللدعم األســـــر المعن ـــــنألم ن را ثلى ين برامت اســـــتقصـــــاسات األســـــر المعن ـــــنأل 
ــاونأل الورننأل( واالفتقار ثلى  ــنأل التوقنت( وانخفا  درجأل بنانات المال  الجزم ف  الخرر اإلحصـــــ مفندة وحســـــ

موكوقنأل ودقأل البنانات المتعلقأل باألســـر المعن ـــنأل ف  العدند من البلدان المنخف ـــأل الدخل( و ـــرورة ين تاون 
أل ومتسـقأل ف  االسـتقصـاسات داخل بلد مام وفنما بنن البلدان( وفعالنأل اسـتقصـاسات األسر البنانات قابلأل للمقارن 

مااننأل الوصــــــــول ثلى البنانات المنتاجأل بواســــــــرأل  المعن ــــــــنأل من حنث التالفأل( والحاجأل ثلى التمونل الااف ( وا 
مااننأل استخداملا   ( 2) استقصاسات األسر المعن نأل وا 

__________ 

 م المرفق 70/1قرار الجمعنأل العامأل  (1) 

 (2) E/CN.3/2015/10  

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/10
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مذاورة يعج م ين ــــأت اللجنأل اإلحصــــاونأل الفرنق العامل الم ــــترب بنن ومن يجل معالجأل المســــاول ال - 4
لتعزنز تنســـــنق الجلود  ( 3) 2015األمانات المعن  باســـــتقصـــــاسات األســـــر المعن ـــــنأل )الفرنق العامل( ف  عام 

ومواسمأل المعاننر فنما بنن  ـــــــرااس التنمنأل وعلى نراق البلدانم وللت ـــــــجنا على مواصـــــــلأل الترونر المنلج  
ــعأل واألربعننالمت  ــافأل ثلى ذلبم قامت اللجنأل ف  دورتلا التاســ ــنأل  وا  ــ ــر المعن ــ ــاسات األســ ــتقصــ ــل باســ   ( 4) صــ

م بتالن  الفرنق العـــامــل بترونر وتحـــدنــث التوجنلـــات 2020ومجـــددا ف  يحــدث دورة للـــا ُعقـــدت ف  عــام 
ــاملأل لعد ــاول ال ــ ــنأل الت  ترا ز على المســ ــر المعن ــ ــاسات األســ ــتقصــ ة قراعاتم وبتقدنم المنلجنأل المتعلقأل باســ

 توجنلات ب أن مختل  المجاالت المنلجنأل 
 
 

 الهدف  -  ثانيا  

ين ــن الفرنق العامل الم ــترب بنن األمانات المعن  باســتقصــاسات األســر المعن ــنأل لتعزنز تحســنن  - 5
المعن ـنأل نراق ونوعنأل اإلحصـاسات االجتماعنأل واالقتصـادنأل الت  تُقد م عن ررنق برامت اسـتقصـاسات األسـر  

ــتونات  وعلى  على الصـــعند الورن  واإلقلنم  والدول م بما ف  ذلب بزنادة التنســـنق والتعاون على جمنا المسـ
 :وجم التحدندم نقوم الفرنق العامل بما نل 

نعر  رؤنأل لجدول يعمال عالم  الســتقصــاسات األســر المعن ــنأل ولترونر ن م متااملأل  )ي( 
جل تلبنأل الحاجأل ثلى اإلحصـاسات االجتماعنأل واالقتصـادنألم بما ف  ذلب السـتقصـاسات األسـر المعن ـنأل من ي

 لرصد يهدا  التنمنأل المستدامأل(

نعزز التنســـــنق والتعاون ف  التخرنر الســـــتقصـــــاسات األســـــر المعن ـــــنأل وتمونللا وتنفنذها   )ة( 
 على المستونات الورننأل واإلقلنمنأل والدولنأل(

ا االتساق بنن يسالنة  )ه(   ويدوات االستقصاسات حسة االقت اس(ن ج 

ــأن )د(  ــتراتنجنأل ب ــ ــنات اســ ــات بانت ام ونقدم توصــ ــتعرا ــ الترونر المنلج  الجدند  نجرج اســ
 المتصلأل باستقصاسات األسر المعن نأل( واالبتاارات

نعزز ثنتاه واعتماد يدوات ومبادر توجنلنأل ب أن استقصاسات األسر المعن نأل الت  ترا ز   )ه( 
 ل ال املأل لعدة قراعاتم ما مراعاة السناقات القررنأل واإلقلنمنأل المحددة(على المساو 

ندعم اعتماد المعاننر واألســالنة اإلحصــاونأل الدولنأل ويف ــل الممارســات المتصــلأل بلا ف   )و( 
مجال جما البناناتم وتجمنعلا وتعمنملام وندعم تاامل برامت اسـتقصـاسات األسـر المعن ـنأل على المسـتونات 

 أل واإلقلنمنأل والدولنأل(الورنن 

نعمل عن اكة ما فرنق الخبراس الم ـــترب بنن الوااالت المعن  بمؤ ـــرات يهدا  التنمنأل   )ز( 
المسـتدامأل من يجل تحسـنن رصـد يهدا  التنمنأل المسـتدامأل من خجل اسـتقصـاسات األسـر المعن ـنألم وال سـنما 

__________ 

 (3) E/2015/24-E/CN.3/2015/40 : م ونمان االرجا علنـــــم على الرابر التـــــالhttps://unstats.un.org/unsd/statcom/46th-

session/documents/statcom-2015-46th-report-E.pdf  

 (4) E/CN.3/2018/37 : ــالـــــ ــم عـــــلـــــى الـــــرابـــــر الـــــتـــــ -https://unstats.un.org/unsd/statcom/49thم ونـــــمـــــاـــــن االرـــــجا عـــــلـــــنـــــ

session/documents/Report-on-the-49th-session-E.pdf  

https://undocs.org/ar/E/2015/24
https://unstats.un.org/unsd/statcom/46th-session/documents/statcom-2015-46th-report-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/46th-session/documents/statcom-2015-46th-report-E.pdf
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/37
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/Report-on-the-49th-session-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/Report-on-the-49th-session-E.pdf
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الســـــــتخداملا ف  مؤ ـــــــرات يهدا  التنمنأل من حنث مدى توافر البنانات وجودتلا وحســـــــن توقنتلا وتصـــــــننفلا 
 المستدامأل ذات الصلأل 

نقنم  ــــــرااات ونســــــعى للحصــــــول على ما ناف  من التمونل والموارد لدعم التنســــــنق على  ) ( 
المستوى العالم م واذلب لترونر واعتماد ابتاارات منلجنأل ون ر يف ل الممارسات لتربنقلا ف  استقصاسات 

 األسر المعن نأل 
 
 

 العضوية وليكل اإلدارة  -  ثالثا  

 الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني باستقصاءات األسر المعيشية -ألف  

ــاس  وتوجم دعوات ثلى الخبراس من  - 6 ــاوم وااالت دولنأل ودوال يع ــ ــمن يع ــ ــم الفرنق العامل  ــ ن ــ
عمــال الفرنق العــامـل األوســـــــــــــــار األاـادنمنــأل والجلــات المــانحــأل ومن مــات المجتما المــدن  للم ـــــــــــــــاراـأل ف  ي

يعمال فرق العمل ألغرا  محددة  ونمان الن ر ف  قبول ع ـونأل من مات المجتما المدن  والجلات  و/يو
المانحأل ف  الفرنق العامل على يســــاس ال حالأل على حدةم حســــة يهمنأل مســــاهمتلا التقننأل والمالنأل ف  عمل 

 الفرنق العامل 

ــاس الفرنق العام - 7 ــاسات وننب   ين ناون يع ـ ــتقصـ ــؤولنن ثما عن يحد برامت االسـ ل من الوااالت مسـ
(م يو “2030×  50)مكل المسح العنقودج المتعدد المؤ راتم يو دراسأل قناس مستونات المعن ألم يو مبادرة ”

عن توفنر التدرنة والدعم بانت ام ألغرا  اســــــتقصــــــاسات األســــــر المعن ــــــنأل ف  المجاالت المندرجأل  ــــــمن 
ــاس الـتابا لمن مـأل األمم المتحـدة للتربـنأل والعلم والكقـافـألم ومن مـأل نرـاق والـنات تلـب الواـ  االت )معلـد اإلحصــــــــــــ

 العمل الدولنألم وبرنامت األمم المتحدة اإلنماو ( 

ونمان للدول األع ــــــاس االن ــــــمام ثلى الفرنق العامل بناس على احتناجاتلام ف  الحالتنن التالنتنن:   - 8
د ب ـال ابنر على برامت اسـتقصـاسات األسـر المعن ـنأل( )ة( يو ثذا اان )ي( ثذا اانت ُن ملا اإلحصـاونأل تعتم

ب ماانلا تقدنم الدعم الفن  و/يو المال  ثلى عمل الفرنق العامل  وســـــــــتافل م ـــــــــاراأل البلدان التمكنل اإلقلنم  
ــاحلـنأل والـدول الجز  ــاس من يقـل البلـدان نموا والبلـدان الـنامـنأل غنر الســــــــــــ رـنأل العـادلم بمـا ف  ذلـب بقبول يع ــــــــــــ

ــاس يخرى عن رغبتلا ف   ــتقتر  األمانأل القاومأل األولنأل للبلدان  وقد تعرة دول يع ــــــــ ــ نرة النامنأل  وســــــــ الصــــــــ
 الم اراأل بصفأل مراقة ف  الفرنق الموس ا 

ونجوز ألج من األع ــــــاس الحالننن اقترا  ان ــــــمام يع ــــــاس جددم ثال ين ذلب نتوق  على موافقأل  - 9
 نأل ف  الفرنق العامل على الم اراأل الفعالأل والمساهمأل المجدنأل ألع اوم اللجنأل التوجنلنأل  وستعتمد الع و 

ــنألم  - 10 ــور ال ــــــــخصــــــــ  مرة ف  الســــــ ــترب بنن األمانات اجتماعات بالح ــــــ ونعقد الفرنق العامل الم ــــــ
ل الم ـــــاراأل  وســـــنجرج يعمالم عدا ذلب ثلاتروننا بتبادل الرســـــاول اإللاتروننأل وعقد اجتماعات ثلاتروننأل  وُتمو 

االجتماعات الت  ُتعقد بالح ـــــور ال ـــــخصـــــ  لألع ـــــاس ذاتنا   وقد نتلقى عدد محدود من البلدان النامنأل  ف 
 التمونلم عند توف ر م لدعم م اراتلا ف  االجتماعات 
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 اللجنة التوجيهية -باء  

أل ســــــــــــــتقوم ب دارة عمل الفرنق العامل لجنأل توجنلنأل تتأل  من وااالت دولنأل تقدم مســــــــــــــاهمات مالن  - 11
ــنأل من البلدان تتأل  من خمســـأل  ــاسـ وعنننأل منت مأل لدعم برنامت عمل الفرنق العاملم ف ـــج عن مجموعأل يسـ

 بلدان )يج بلد واحد من ال منرقأل( 

وتحدد اللجنأل التوجنلنأل برنامت عمل الفرنق العامل وت ــــــر  على عمل فرق العمل  وتجتما اللجنأل  - 12
اســــــــــتعرا  التقدم الذج نحرز  العملم وُترلا جمنا يع ــــــــــاس الفرنق التوجنلنأل بانت ام لمناق ــــــــــأل األولونات و 

 باستمرار على المناق ات اللامأل والقرارات الرونسنأل 

ــاولا  - 13 ــاراانن للفرنق العامل من بنن يع ـ نن الم ـ ــا ــان   وتنتخة اللجنأل التوجنلنأل الرونسـ وُننتخة الرونسـ
 ــ ل والنأل كاننأل مدتلا ســنتان  ول ــمان االســتمرارنألم بعد الم ــاراان لفترة تناوة مدتلا ســنتانم ونجوز للما 

 فترة السنتنن األولىم نتعنن على يحد الرونسانن الم ارانن الم ادرة 

وتن م اللجنأل التوجنلنأل اجتماعات ثلاتروننأل بانت ام لمناق ـــأل األولونات واســـتعرا  التقدم المحرز   - 14
ن يمانم نجوز لأل ع اس ين ا ين نجتمعوا بالح ور ال خص  مرة واحدة ف  وبناس على رلة األع اسم وا 

 السنأل على هامش دورة اللجنأل اإلحصاونأل يو على هامش حدث هام آخر متصل باإلحصاسات 
 

 األمانة -جيم  

ت ــــرلا  ــــعبأل اإلحصــــاسات بدور يمانأل الفرنق العامل  وتدعم عمل الفرنق العامل وتتعاون ب ــــال  - 15
 الرونسانن الم ارانن وكنق ما 

وتتحمل األمانألم باإل افأل ثلى تقدنم مساهمأل تقننأل باعتبارها ع وا اامل الع ونأل ف  الفرنق وف   - 16
عداد تقارنر ُترفا ثلى  اللجنأل التوجنلنألم مســـــــــــؤولنأل ما نل : )ي( تعلد الموقا ال ـــــــــــبا  للفرنق العامل( )ة( وا 

ــال ما  ــاوـنأل( )ه( وتنســــــــــــــنر االتصــــــــــــ البلـدان والواـاالت اإلقلنمـنأل واـلدولـنأل عن ررنق اللجـنأل اللجـنأل اإلحصــــــــــــ
اإلحصـاونألم ولجنأل تنسـنق األن ـرأل اإلحصـاونألم ولجنأل ابار الخبراس اإلحصـاوننن ف  من ومأل األمم المتحدة( 
ــاال  ــت  وغنر  من ي ــــ ــاورات ما الجلات المانحأل المحتملأل( )ه( وتقدنم الدعم اللوجســــ جراس م ــــ )د( وتن نم وا 

 فرنق العامل الدعم ثلى ال

وف  ثرار األمانألم نقوم منسـق من ذوج الخبرة ف  مجال اسـتقصـاسات األسـر المعن ـنأل بتقدنم الدعم  - 17
نن الم ـــــــارانن واللجنأل التوجنلنأل و ـــــــعبأل  ــا لى الفرنق  وبتوجنم من الرونســـــ نن الم ـــــــارانن وا  ــا الفن  ثلى الرونســـــ

لفرنق العاملم وعن اإل ــرا  على عمل فرق اإلحصــاساتم ســناون المنســق مســؤوال عن ثعداد برنامت عمل ا
العملم وتن نم اجتماعات اللجنأل التوجنلنأل والفرنق العامل  ونقدم المنســــــــق ين ــــــــا تقارنر منت مأل ثلى الفرنق 
العامل ب ــــــأن التقدم الذج نحرز  العملم والم ــــــاال الت  نتم تحدندهام والحلول الموصــــــى بلام والقرارات الت  

نن  نتعنن اتخاذها  وا  ــاف أل ثلى ذلبم ندعم المنســق جلود جما التبرعاتم بالت ــاور الوكنق ما األمانأل والرونســا
 الم ارانن واللجنأل التوجنلنأل 

 

 ِفرق العمل -دال  

ت ـــــــرلا فرق العمل بالعمل الفن  للفرنق العامل بناس على اقترا  من يع ـــــــاس الفرنق العامل وبعد   - 18
 موافقأل اللجنأل التوجنلنأل 
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ين تاون موا ــــــنا فرق العمل  ــــــاملأل لعدة قراعات ومبتارة  وننب   ين تاون لفرق العمل  وننب   - 19
اختصــاصــات محددة بو ــو  )ان ر التذننل لجرجا على النموذه( ومدة متوقعأل إلنجاز عمللا( وننب   للا 

ن الفرنق العامل ين تقدم تقارنر دورنأل ثلى الفرنق العامل  وننب   ين نقود ِفرق العمل ع ــــــو واحد يو ياكر م
ــا  دعوة خبراس من خاره الفرنق  ــاس آخرون من الفرنق العامل  ونجوز لقادة فرق العمل ين ـــ وين ندعملا يع ـــ

 العامل من يجل المساهمأل ف  عمللا 

ونقوم الفرنق العامل باســــــــــتعرا  نواتت ِفرق العمل على يســــــــــاس تروع م وتوافق اللجنأل التوجنلنأل  - 20
ــاونــأل على هــذ  النواتت الت   ُتعتبر من نواتت الفرنق العــامــلم وننب   تقــدنم تلــب النواتت ثلى اللجنــأل اإلحصـــــــــــــ

 للموافقأل علنلا يو للعلم حسة ربنعأل الناتت 
 
 

 المدة  -  رابعا  

ــنونا   وُتســـــتعرا    - 21 ــأن تمدند  ســـ ســـــنؤدج الفرنق العامل عملم بدون انقراا وســـــنجرج اتخاذ قرار ب ـــ
 ما ترلبم اللجنأل اإلحصاونأل االختصاصات عند الحاجأل وحسة 

 

 التذييل  

 نموذج الختصاصات فرق العمل  

 األساس المنرق  )ي(

 ة ثن اس فرقأل العملاعر  خلفنأل مسار العمل و ر  يسب  • 

 اللد  )ة(

 ما هو اللد  الذج تسعى فرقأل العمل ثلى تحقنقم • 

 :الملام والنواتت )ه(

 الملام الت  نتعنن اال رجا بلام ما توزنعلا حسة الجدول الزمن  لحنجاز  • 

 الناتت المتوق ا ثعداد  • 

 عملنأل استعرا  الناتت   • 

 عملنأل الموافقأل النلاونأل وما ثذا اانت تترلة موافقأل اللجنأل اإلحصاونأل • 

 الع ونأل )د(

 من نمانم االن مام ثلى فرقأل العمل  • 

 مسؤولنات األع اس • 
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 المرفق الثاني 

عضتتتتوية الفريق العامل المشتتتتترك بين األمانات المعني باستتتتتقصتتتتاءات األستتتتر    
 المعيشية 

 

 الدول األعضاء  

 اولومبنا - 1
 غانا - 2
 اللند - 3
 مالنزنا - 4
 الننجر - 5
 ساموا - 6
 دولأل فلسرنن - 7
 السوند - 8
 

 المنظمات الدولية  

 من مأل األغذنأل والزراعأل لألمم المتحدة - 1
 من مأل العمل الدولنأل - 2
 من مأل األمم المتحدة للرفولأل  - 3
 معلد اإلحصاس التابا لمن مأل األمم المتحدة للتربنأل والعلم والكقافأل - 4
 ماتة األمم المتحدة المعن  بالمخدرات والجرنمأل  - 5
 برنامت األمم المتحدة اإلنماو  - 6
 مفو نأل األمم المتحدة ل ؤون الججونن - 7
  عبأل اإلحصاسات ف  األمم المتحدة )تعمل ين ا بوصفلا يمانأل الفرنق( - 8
 م المتحدة للمرية(هنوأل األمم المتحدة للمساواة بنن الجنسنن وتمانن المرية )هنوأل األم - 9

 البنب الدول  - 10
 من مأل الصحأل العالمنأل - 11

 


