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 اللجنة اإلحصائية
 السابعة واألربعونالدورة 

 2016آذار/مارس  8-11

 )د( من جدول األعمال املؤقت* 4البند 
 بنود للعلم: استقصاءات األسر املعيشية  

   
 الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باستقصاءات األسر املعيشية  

  
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
ــاعي          ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــرر اجمللـ ــد  قـ ــد عمـ ــقي  عـ ــرد الـ ــقا التقريـ ــدم  ـ يقـ
واملمارسات السابقةد حملة عامة عن التقدم احملرز يف وضـ  اتتصااـات الفريـق     2015/216

و نشـتت اللجنـة اإلحصـائية     العامل املشترك بني األمانات املعين باستقصاءات األسـر املعيشـية   
هبــد   2015الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات يف دور ــا السادســة واألربعــني يف عــام  

تعزيز التنسيق واالتساق يف األنشطة املتعلقة باستقصاءات األسر املعيشية  واللجنـة مـدعوة      
ك بــني األمانــات  ن حتــيع علمــا بالتقــدم احملــرز يف وضــ  اتتصااــات الفريــق العامــل املشــتر   

  وواليته و يكل  دارته 
 

 
 

 * E/CN.3/2016/1  
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 مقدمة - وال  
الـــقي اهقتـــه يف دور ـــا السادســـة  د46/105 يـــدت اللجنـــة اإلحصـــائية يف املقـــرر  - 1

 نشـــاء الفريـــق العامـــل املشـــترك بـــني األمانـــات املعـــين   د2015واألربعـــني املعقـــودة يف عـــام 
األسر املعيشيةد حتت رعاية شعبة اإلحصاءات التابعة إلدارة الشـؤون االقتصـادية    باستقصاءات

واالجتماعيـــة يف األمانـــة العامـــةد مـــن  جـــل تعزيـــز التنســـيق واالتســـاق يف األنشـــطة املتعلقـــة  
باستقصاءات األسر املعيشية  وطلبت اللجنة  يضا وضـ  اتتصااـات الفريـق العامـل املشـترك      

مـن مكتـا اللجنـة اإلحصـائيةد باالقتـداء بنمـوذي الفريـق املشـترك بـني          بني األمانـات بتوجيـه   
األمانــــات املعــــين بالســــابات القوميــــةد وعــــرن االتتصااــــات علــــ  اللجنــــة يف دور ــــا 

 واألربعني  السابعة
وتنفيقا للطلا املقكور  عدهد يعرن  ـقا التقريـر معلومـات عـن التقـدم احملـرز حـ          - 2

ات الفريق العامل املشترك بني األمانات  ويصـ  التقريـر واليـة    اآلن يف عملية وض  اتتصاا
الفريـــق و يكلـــه اإلداري واألدوار/املســـؤوليات احملـــددة ألعضـــائهد ولريـــق اإلدارةد والفريـــق  

 العامل التقيند والفريق االستشاريد وِلرق العمل التابعة له 
يـة وضـ  وبربـة املبـاد      ويقدم  قا التقرير  يضـا معلومـات عـن التقـدم احملـرز يف عمل      - 3

ــل        ــق العام ــة الستقصــاءات األســر املعيشــيةد و ــي وــال العمــل األو  للفري ــة الدولي التوجيهي
  46/105املشترك بني األماناتد ولقًا لطلا اللجنة الوارد يف املقرر 

  
وضـــ  اتتصااـــات الفريـــق العامـــل املشـــترك بـــني األمانـــات املعـــين         -ثانيا  

 شية  باستقصاءات األسر املعي
ــه    - 4 ــدو  يف حزيران/يوني مشــروا الصــيألة األو  التتصااــات   2015 عــد البنــد ال

مقتــديا بنمــوذي  دالفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات املعــين باستقصــاءات األســر املعيشــية   
الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات املعــين بالســابات القوميــة  ويف الفتــرة بــني  وز/يوليــه   

ــب د يّســـرت شـــعبة اإلحصـــاءات  جـــراء سلســـلة مـــن املشـــاورات عـــرب   2015تمرب و يلول/سـ
اإلنترنت اللتماس تعليقـات علـ  مشـروا االتتصااـات مـن  عضـاء الفريـق العامـل املشـترك          

 دنـاه  حـد     23    5بني األمانات ومن  احاب املصلحة اآلترين  وترد يف الفقرات مـن  
 ايألة ملشروا االتتصااات 
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 املنطقي واأل دا   األساس  - ل   
 ن استقصــاءات األســر املعيشــيةد بواــفها املصــدر الرئيســي لمحصــاءات االجتماعيــة  - 5

عنصــر حيـوي يف كــل الـنصم اإلحصــائية الوطنيـة  لهــي     دولكـري  مـن اإلحصــاءات االقتصـادية   
مصدر للمعلومـات مـن  جـل بميـ  السـابات القوميـةد ومؤشـرات األرقـام القياسـية ألسـعار           

كنيد وعــدد كــب  مــن املؤشــرات االجتماعيــة واالقتصــادية ذات األليــة البالألــة لوضــ   املســتهل
وراد السياسات القطرية وتتب  التقدم احملـرز وـو حتقيـق األ ـدا  اإلةائيـة الوطنيـة والعامليـة         

ــة         ــة بقضــايا التنمي ــ  نطــاق واســ  يف البحــو  املتعلق ــا تســتىدم عل ــا    ــنوات  كم ويف الس
ــل   ــ ةد توااـ ــة      األتـ ــاءات االجتماعيـ ــن االستقصـ ــتمدة مـ ــات املسـ ــ  البيانـ ــا علـ ــو الطلـ ةـ

واالقتصــاديةد ال ســيما يف البلــدان الناميــةد حيــظ تتســم الــنصم اإلداريــة ومصــادر البيانــات         
ــات  ــي األوســ      ــرات يف املعلوم ــة     األتــرب بالضــع  وتصــل الريأل ــ  اعتمــاد تطــة التنمي وم

وااــل ارتفــاا الطلــا علــ  االستقصــاءات     مــؤترًاد يوتوقــ   ن يت  (1)2030املســتدامة لعــام  
االجتماعيــة واالقتصــادية و ن تصــل مصــدرا حيويــا للبيانــات لراــد التقــدم احملــرز وــو حتقيــق     

حتسـنا كـب اد سـواءن مـن        دا  التنمية املستدامة  وشهد تـولر البيانـات علـ  الصـعيد العـاملي     
يد املنهجيـة املتبعـة  ومـ  ذلـدد     حيظ النطاق  و التألطية اجلألراليةد وُ حرز تقدم كب  عل  اع

تنفيـق  يف العديـد مـن البلـدان ال يـزال عـاجزا عـن االسـتمرار        ن  زالت مثة لوارق كـب ةد  ذ   ما
برنامج طويل األجل إلعداد استقصاءات عاليـة اجلـودة قابلـة للمقارنـة علـ  مـر الـزمن و تريـل         

 للمعاي  الدولية 
قصـاءات األسـر املعيشـية تـوالر وتـواتر بيانـات       وتشمل املسـائل الرئيسـية املتعلقـة باست    - 6

وااللتقـار    البيانـات ذات الصـلة وحسـنة التوقيـت  وا فـان        استقصاءات األسـر املعيشـية   
درجة موثوقية ودقة البيانات املتعلقة باألسر املعيشية يف العديد مـن البلـدان املنىفضـة الـدتل      

قة يف االستقصاءات داتل بلد ماد وليمـا بـني   وضرورة  ن تكون البيانات قابلة للمقارنة ومتس
ــة يف استقصــاءات األســر املعيشــية  والاجــة           ــظ التكلف ــن حي ــة م ــق الفعالي ــدان  وحتقي البل
األموال الكالية  و مكانية الواـول    البيانـات املنتةجـة بواسـطة استقصـاءات األسـر املعيشـية        

 (   E/CN.3/2015/10و مكانية استىدامها )انصر 
ومن  جل معاجلة املسـائل املـقكورة  عـدهد و ـي ذات طـاب  تقـين واسـتراتيجي علـ           - 7

حد سـواءد ال بـد مـن اهـاذ  جـراءات منسـقة علـ  عـدة مسـتويات )علـ  املسـتويات الـوطين             
واإلقليمــي والعــاملي( مــن قبــل شــركاء عديــدين )الوكــاالت اإلحصــائيةد والوكــاالت املمو لــةد  

__________ 

 د املرلق 70/1قرار اجلمعية العامة  (1) 
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  املـد،د والقطـاا اصـاو( وبقلـاق زمنيـة .تلفـة  واقتوـر   نشـاء         واملنصمات الدوليـةد واجملتمـ  
الفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين باستقصـاءات األسـر املعيشـية ليشـر  علـ  تنسـيق        

 اجلهود واتساق املعاي  بني الشركاء يف التنمية ويف مجي  البلدان عل  النحو املبني  دناه   
 

   الوالية -باء  
تتمريــل واليــة الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات يف تعزيــز حتســني نطــاق ونوعيــة     - 8

اإلحصاءات االجتماعية اليت توقدَّم عن طريق بـرامج استقصـاءات األسـر املعيشـية علـ  الصوـعد       
الــوطين واإلقليمــي والــدو   وسيضــطل  الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــاتد ولقــا للواليــة  

 ا يلي:  املسندة  ليهد  
وضـــ  ر يـــا لتطـــوير نصـــم استقصـــاءات األســـر املعيشـــية لتلبيـــة الاجـــة      ) ( 

اإلحصاءات االجتماعية يف بيئة البيانات اليت تشهد تأل ات سريعةد ومعاجلـة القضـايا الرئيسـية    
 عــده  ونكــن   6املتعلقــة باستقصــاءات األســر املعيشــيةد  ــا ليهــا تلــد املــقكورة يف الفقــرة     

 قه الر ية كتساس قياسي للتنسيق عل  الصعد الوطين واإلقليمي والدو  استىدام  
التشـجي  علــ  التنســيق والتعــاون يف التىطـيع الستقصــاءات األســر املعيشــية    )ب( 

 و ويلها وتنفيق ا 
تقدمي ر ية استراتيجية وتول  التوجيه والتنسيق من  جل العمل منـهجيا علـ     )ي( 

نيا واملمارسات الفضل  املتعلقـة بـالربامج الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة      تطوير وتنفيق املعاي  الد
    الستقصاءات األسر املعيشية

التشجي  عل  تطبيق املعـاي  القياسـية اإلحصـائية الدوليـة واملبـاد  التوجيهيـة        )د( 
وســائر الوثــائق املنهجيــة واملــوارد ذات الصــلة باستقصــاءات األســر املعيشــية والتنســيق مــ           

وكاالت اليت تضعها  وعند االقتضاءد نكن للفريق العامل املشترك بني األمانـات  ن يضـطل    ال
بـدور مباشـر يف تطــوير مـا يوقتـر  مــن معـاي  ومبــاد  توجيهيـة ووثـائق  تــرب إلقرار ـا مــن         

 تدل آليات وض  املعاي  ذات الصلة 
 ضاء   تعزيز االتساق بني  ساليا و دوات االستقصاءات حسا االقت ) ـ( 
ــادل        )و(  ــ  تبـ ــة علـ ــة والدوليـ ــاءات الوطنيـ ــة لدستقصـ ــات املنتجـ ــجي  اجلهـ تشـ

    إلجرائهااملعلومات بشكل علين بشتن االستقصاءات اليت بريها  و تلد اليت هطع 
ــلة       )ز(  ــات ذات الصـ ــات البيانـ ــر وموعـ ــة ونشـ ــق ولهرسـ ــ  توثيـ ــجي  علـ التشـ

تصلة هبـا علـ  املسـتويات الـوطين واإلقليمـي      باستقصاءات األسر املعيشية والبيانات الوافية امل
 والدو د ولقا للمعاي  الدولية واملمارسات السليمة   
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التشـــجي  علـــ  اســـتىدام بيانـــات االستقصـــاءات بالعّينـــات يف البحـــو          ) ( 
 السياسات    ووض 

 قامة شراكات لتول  ما يكفي من التمويل واملوارد لتول  الدعم هبـد  بنـاء    )ط( 
 اليت حتتاي  ليها البلدان يف تنفيق استقصاءات األسر املعيشية  القدرات

 
  يكل اإلدارة -جيم  

ــات  دارة الفريــق العامــل املشــترك بــني          - 9 ــّين الشــكل  دنــاه العنااــر الرئيســية لترتيب يب
األمانــات  و ريــل املربعــات يف القســم املصلــل  جهــزة الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات      

مـن قبـل  يئـات  تـرب  ـ       ة تمونشـ ت املقكورة تاري القسم املصلل لهي كيانـات  الكيانا  ما
ــات         ــة بيانـ ــني نوعيـ ــمل حتسـ ــة تشـ ــدا  ياثلـ ــق   ـ ــاتد لتحقيـ ــني األمانـ ــترك بـ ــق املشـ الفريـ
االستقصاءات وتوالر ا واسـتىدامها مـن تـدل التنسـيق والتعـاون  وعنـد االقتضـاءد سينسـق         

م  تلد الكيانات لكي يراعـي يف برنـامج عملـه األعمـال     الفريق العامل املشترك بني األمانات 
 اليت تضطل  هبا   

 
  يكل  دارة الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باستقصاءات األسر املعيشية
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 اللجنة اإلحصائية    
ــل املشــترك بــني           - 10 ــق العام ــة الفري ــقي نــنق والي ــان ال ــي الكي ــة اإلحصــائية    ن اللجن

ــدم احملــرز         ــه ويراــد التق ــامج عمل ــّر برن الوكــاالت املعــين باستقصــاءات األســر املعيشــيةد ويق
  عماله    يف

 
 الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باستقصاءات األسر املعيشية  

ينفــق الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات الواليــة احملــددة  عــدهد ويبلــ  اللجنــة           - 11
اإلحصائية عن التقـدم احملـرز يف برنـامج عملـه  ويتلقـ  الفريـق العامـل املشـترك بـني األمانـات           

 الدعم من لريق استشاري ويكّل  ِلرةقة عمل باالضطدا بتنشطة حمددة قص ة األجل   
العامـل املشـترك بـني األمانـات علـ  مسـتويني: لريـق اإلدارةد والفريـق         ويعمل الفريق  - 12

 العامل التقين   
 

 لريق اإلدارة   
يتتل  لريق اإلدارة من سب  منصمات دولية: ست وكاالت تشارك بصفة مباشـرة يف   - 13

تصميم وتنفيق استقصاءات األسر املعيشية )منصمة األمم املتحـدة لغ قيـة والزراعـةد ومنصمـة     
العمــل الدوليــةد ومنصمــة األمــم املتحــدة للطفولــةد ومكتــا األمــم املتحــدة املعــين باملىــدرات    
واجلرنــةد ووموعــة البنــد الــدو د ومنصمــة الصــحة العامليــة(د وشــعبة اإلحصــاءات  ويتــو      
ــها  وتعمــل شــعبة اإلحصــاءات        ــاوب ليمــا بين ــق كــلمل مــن املنصمــات الســب  بالتن رئاســةا الفري

 ريق   بوافها  مانة الف
ـــموىرجات/      - 14 ـــمودتدت املناســبة وال ــول  ال ــق اإلدارة يف ضــمان ت ــة لري ــل وفيف  وتتمري

النواتج لعمل الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باستقصـاءات األسـر املعيشـية و رسـاء     
و هيد األرضية لتحقيـق نتـائج ناجحـة  ويعمـل  عضـاء لريـق اإلدارة  يضـا يف منصمـا م علـ           

ــل املشــترك           موا ــق العام ــات للفري ــدا  و اي ــن    ــه م ــق علي ــا يوتف ــق م ــ  حتقي ــل عل اــلة العم
 األمانات    بني
 ويضطل  لريق اإلدارة باملهام واملسؤوليات احملددة التالية:   - 15

حتديد التوجه االستراتيجي لربنامج عمل الفريق العامل املشترك بني األمانـات   ) ( 
)ضــمن البــارامترات الــيت حــدد ا اللجنــة اإلحصــائية(د لكفالــة الـــمودتدت والنــواتج املناســبة    

 واالتفاق عل  النتائج املتوتاة   
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حـه  استعران برنامج عمـل الفريـق العامـل املشـترك بـني األمانـات الـقي يقتر        )ب( 
 الفريق العامل التقين وتقدنه    اللجنة اإلحصائية إلقراره   

راد وتنفيق برنامج عمل ِلرةق العمـل )النـواتج املتوتـاةد واجلـداول الزمنيـةد       )ي( 
 واستراتيجية االتصاالت(   

مج  األموال وراد امليزانياتد حسا االقتضاءد لدعم برنـامج عمـل الفريـق     )د( 
 مانات   العامل املشترك بني األ

حتديــد مــا يســتجد مــن مســائل و.ــاطر ولــرو يف وــال استقصــاءات األســر   ) ـ( 
 املعيشية ودعم االستجابة اإلحصائية املناسبة واملنسقة   

ــرباءد      )و(  ــة اصــ ــ   لرقــ ــل مــ ــائيةد والتوااــ ــة اإلحصــ ــارير    اللجنــ ــدمي تقــ تقــ
 االقتضاء    حسا
طنيني واإلقليمـيني والـدولينيد   التواال م   احاب املصلحة واملستعملني الـو  )ز( 

 ولهم و دارة توقعا م وكسا تتييد م 
الســـعيد بصـــورة مجاعيـــة ولرديـــةد    دعـــم زتـــم املهـــام واملســـؤوليات         ) ( 
  عده    املقكورة

 
 الفريق العامل التقين   

يتتل  الفريـق العامـل الـتقين مـن تـرباء تقنـيني مـن الوكـاالت السـب  املمريلـة يف لريـق             - 16
 ارةد  ضالة    ترباء يعّينهم لريق اإلدارة اإلد
وييسر الفريق العامل التقين برنامج العمل التقين للفريق العامل املشترك بني األمانـات    - 17

 وبالتشاور م  الفريق االستشاريد يضطل  الفريق العامل التقين باملهام واملسؤوليات التالية:  
 ريق اإلدارة  عداد برنامج العمل لكي يستعرضه ل ) ( 
التشجي  عل  تطبيق مـا  ـو متـولر مـن معـاي  ويارسـات سـليمة يف تصـميم          )ب( 

وتنفيــق استقصــاءات األســر املعيشــيةد حيريمــا توجــد مريــل تلــد املعــاي  واملمارســات الســليمةد  
 ودعم وض  واعتماد معاي  ويارسات جديدة يف اجملاالت اليت ال توجد ليها 

والراــد واإلبــدأ بشــتن تنفيــق استقصــاءات األســر املعيشــية  تعزيــز التنســيق  )ي( 
ــدان املســتفيدة  دوار       ــات املاوــة والبل ــة واجله ــة واإلقليمي ــة  ن يكــون للمنصمــات الدولي لكفال

 واضحة و ن تكون  عماهلا متكاملة ولعالة 
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تعزيز تطوير منهجية استقصاءات األسـر املعيشـية مـن تـدل اقتـرا  وتنسـيق        )د( 
ي بشتن  ساليا االستقصاء وتقييم مـدب مدءمـة املقترحـات املقدمـة بشـتن املعـاي        برنامج حبري

 واألساليا اجلديدة   
اإلعــداد إلنتــاي األدلــة والكتيبــات  و التكليــ  ب عــداد ا  و اإلشــرا  علــ     ) ـ( 

  نتاجها هبد  تول  التوجيه والتدريا أل ران تصميم وتنفيق استقصاءات األسر املعيشية 
جي  الـدعم الـوطين لتصـميم وتنفيـق بـرامج مسـتدامة تتعلـق باستقصـاءات         تش )و( 

 األسر املعيشية 
 التواال بشتن األلية السياساتية الستقصاءات األسر املعيشية    )ز( 
ــاتية الناشــــئة اســــتنادا          ) (  ــائية للمســــائل السياســ ــيا ة اســــتجابة  حصــ اــ

 استقصاءات األسر املعيشية   
الدوليــة جلمــ  البيانــات ولقــًا للمعــاي  القياســية والتواــيات  تطــوير األنشــطة  )ط( 

  الدولية املرلقة هباد عل  وو يتسم بالكفاءة والفعالية من حيظ التكلفة
 

 لفريق االستشاري  ا  
 يونشت لريق استشاري لدعم عمل الفريق العامل املشترك بني األمانات    - 18
لعامل الـتقين مشـورة بشـتن برنـامج عملـه الـدائم       يقّدم الفريق االستشاري    الفريق ا - 19

ويقدم توجيهات بشتن  ي مسائل  ترب ترد من الفريق العامـل املشـترك بـني األمانـاتد بنـاء      
 عل  الطلا  وعل  وجه اصصوود ل ن الفريق االستشاري:  

يقــّيم  دلــة وكتيبــات التوجيــه والتــدريا أل ــران تنفيــق استقصــاءات األســر   ) ( 
 إلحصاءات الداعمة هلاد ويسا م يف  عداد ا   املعيشية وا
يستعرن ويسا م يف تطوير منهجية استقصـاءات األسـر املعيشـية مـن تـدل       )ب( 

 جــراء البحــو  وتقيــيم مــدب مدءمــة املقترحــات املقدمــة بشــتن توضــيق استقصــاءات األســر  
 املعيشية وتفس  ا و دتال تألي ات عليها   

اــل والنشــر واالســتجابات اإلحصــائية املتعلقــة  يســتعرن اســتراتيجيات التوا )ي( 
باملسائل السياساتية املستجدة استنادا    استقصاءات األسر املعيشيةد ويسـا م يف وضـ  تلـد    

 يجيات   تاالسترا
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ينصــر يف املقترحــات املتعلقــة باألنشــطة الدوليــة جلمــ  البيانــات ولقــا للمعــاي   )د( 
    اد عل  وو يتسم بالكفاءة والفعالية من حيظ التكلفةالقياسية والتوايات الدولية املرلقة هب

ويشـــكال الفريـــق االستشـــاري علـــ  وـــو يعكـــس مكونـــات اجملتمـــ  العـــاملي للـــنصم    - 20
اإلحصائية ومعا د البحو  الوطنية واإلقليمية والدولية مـن مجيـ  منـاطق العـاُ ويوحـّدد عـدد       

ي املنصمـات األعضـاء يف الفريـق العامـل     عضوا )وال يشـمل ذلـد يريلـ    15 عضائه يف البداية بـ 
يريلني(  وتتوق  املدة اليت يودع  ليهـا  ي مـن األعضـاء        7املشترك بني األمانات وعدد م 

ــتعني  ن ينصــر ليهــا الفريــق العامــل      العمــل يف الفريــق االستشــاري علــ  املســتلة احملــددة الــيت ي
ونكن  ن يضم الفريـق االستشـاري    املشترك بني األماناتد ولكنها ال تقل عن ثد  سنوات 

  يضا ترباء من األوساط األكادنية  و من منصمات  ترب   
ويــدع  األلــراد لدنضــمام     عضــاء الفريــق االستشــاري اســتنادًا    تـــربا م يف         - 21

ــيس         ــ  وــاالت استقصــاءات األســر املعيشــية  و ــم يتصــرلون بصــفتهم الشىصــيةد ول .تل
م  وباإلضــالة    املعــار  الــيت نلكو ــا يف وــاالت تــربا مد نلــد   بصــفتهم يــريلني ملنصمــا  

 عضاء الفريق االستشاري لهمًا موسعًا الستقصاءات األسر املعيشية يتيق هلم املسـالة بشـكل   
 كب  يف املناقشات املتعلقة  جاالت تق  تاري نطاق وال ترب م   

 
 ِلرق العمل    

رك بني األمانات  نشـاء ِلـرةق عمـل لتطـوير البحـو  املتعلقـة       جيوز للفريق العامل املشت - 22
 سـائل معياريـة  و منهجيـة معّينـةد  و لتنفيـق  نشـطة حمـددة  تـرب  وتتـتل  ِلـرةق العمـل مــن            
ــرةق العمــل      ــوازن  وتكــون مــدة ِل تــرباء يف اجملــال ذي الصــلةد وتتــوت  التمرييــل اإلقليمــي املت

اتتصااـات كـل لرقـة عمـلد وتشـمل معلومـات        حمدودة وتركز عل  مسائل معينـة  وتوحـدد  
حمددة عن النواتج املتوتاة واصطوط الزمنيةد واملوارد البشرية واملاليةد وترتيبات العمـل لراـد   

 املناقشات التقنية وتقدمي تقارير تتضمن توايات    الفريق العامل املشترك بني األمانات   
 

 األمانة   
تضطل  شعبة اإلحصاءات  هام  مانة الفريق العامل املشترك بـني األمانـات  وتضـطل      - 23

 الشعبة  سؤولية املهام التالية:  
 تعّهد املوق  الشبكي للفريق العامل املشترك بني األمانات    ) ( 
  عداد تقارير تورل     اللجنة اإلحصائية    )ب( 
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التوااـــل مـــ  اللجنـــة اإلحصـــائية والبلـــدان والوكـــاالت اإلقليميـــة والدوليـــة  )ي( 
 واجلهات األترب ااحبة املصلحة   

تقدمي الدعم اللوجسيت واإلداري و شكال الدعم األتـرب    الفريـق العامـل     )د( 
 املشترك بني األمانات   

  
 املباد  التوجيهية الدولية الستقصاءات األسر املعيشية   -ثالريا  

ــوارد يف مقرر ــا    - 24 ــة اإلحصــائية ال د نــنق الفريــق العامــل  46/105عمــًد بطلــا اللجن
املشترك بني األمانات  ولوية مطلقة إلحراز تقدم عل  مسار  عداد مدونـة دوليـة للممارسـات    
يف وال استقصاءات األسـر املعيشـية  ويونشـر لريـق اإلدارة والفريـق العامـل الـتقين لرقـة عمـل          

ا مهمــة وضــ  املعــاي  وبربتــهاد بنــاء علــ  املقتــر  الــوارد يف تقريــر البنــد الــدو    توســند  ليهــ
(E/CN.3/2015/10  اللجنــة اإلحصــائية يف دور ــا السادســة واألربعــنيد  شــاركة املكاتــا    )

 ربات املوجودة الوطنية املهتمة ملراعاة املمارسات املتبعة واص
  

 تداة واستنتاجات   -رابعا  
إلنشـاء   2015يقدم  قا التقرير حملة عامة عـن العمـل الــمونجز منـق نيسـان/ بريل       - 25

األســـر املعيشـــية  واللجنـــة  الفريـــق العامـــل املشـــترك بـــني األمانـــات املعـــين باستقصـــاءات 
اإلحصائية مدعوة     ن حتيع علما بالتقـدم احملـرز يف وضـ  اتتصااـات الفريـق العامـلد       

 وال سيما املقترحات املتعلقة بواليته و يكل  دارته و ولويات عمله 
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