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  اللجنة اإلحصائية
  الثامنة واألربعونالدورة 

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  (ب) من جدول األعمال املؤقت* ٤البند 

        بنود للعلم: استقصاءات األسر املعيشية
  الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باستقصاءات األسر املعيشية      

    
  تقرير األمني العام      

  

  موجز  

يتضـــمن هـــذا التقريـــر، الـــذي أعـــد عمـــال مبقـــرر الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي     
وجريــا علــى املمارســات الســابقة، ملخصــا لعمــل الفريــق العامــل املشــترك بــني    ٢٠١٦/٢٢٠

إلدارة األمانات املعـين باستقصـاءات األسـر املعيشـية. ويقـدم أيضـا معلومـات عـن إنشـاء آليـة           
الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات وعــن برنــامج األنشــطة الــيت اســتهلها والــيت يعتــزم            
االضـطالع ـا لتعزيـز تنسـيق أنشـطة استقصـاءات األسـر املعيشـية وتكاملـها. وتـدعى اللجنـة            
اإلحصائية إىل أن حتـيط علمـا بالتقـدم الـذي أحـرزه الفريـق العامـل املشـترك بـني األمانـات يف           

  ع بعمله.االضطال

  

 

  
  

  *  E/CN.3/2017/1. 
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  مقدمة  - أوال  

ــا    -  ١ ــائية يف مقررهــــ ــة اإلحصــــ ــا  ٤٦/١٠٥أيــــــدت اللجنــــ ــه يف دورــــ ، الــــــذي اختذتــــ
، إنشــاء الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات املعــين ٢٠١٥واألربعــني املعقــودة يف عــام   السادســة

حتــت رعايــة شــعبة اإلحصــاءات التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية  ،باستقصــاءات األســر املعيشــية
من أجل تعزيز تنسيق ومواءمة أنشطة استقصـاءات األسـر املعيشـية.     واالجتماعية يف األمانة العامة،

توجيـه مكتـب   حتـت   ،وطلبت اللجنة أيضا وضع اختصاصات الفريق العامل املشترك بني األمانات
  اللجنة يف دورا السابعة واألربعني.إىل االختصاصات تلك وتقدمي  ،اللجنة اإلحصائية

يف اختصاصات الفريق العامـل املشـترك بـني األمانـات     أُدرجت لطلب، لذلك اوتنفيذا   - ٢
ــا     ــائية يف دورـــ ــة اإلحصـــ ــدم إىل اللجنـــ ــام املقـــ ــر األمـــــني العـــ ــني تقريـــ ــابعة واألربعـــ الســـ

(E/CN.3/2016/21)ــره    . و ــام يف تقري ــني الع ــين األم ــق    ب ــي إلنشــاء الفري ــل األســاس املنطق العام
ضــع اســتنادا إىل وإلدارتــه وأهدافــه وواليتـه فضــال عــن منــوذج مكيـف   املشـترك بــني األمانــات  

ولــه مســتويان انــات املعــين باحلســابات القوميــة  هيكــل إدارة الفريــق العامــل املشــترك بــني األم 
: فريـق اإلدارة والفريـق العامـل الـتقين. وسـيتلقى الفريـق العامـل املشـترك بـني األمانـات           للعمل

عمـل الفريـق العامـل الـتقين يف جمـاالت حمـددة علـى        بـدوره  الدعم من فريق استشاري سـيدعم  
  .٤٧/١١٦ القراريف لتقرير علما بااللجنة . وقد أحاطت التقرير النحو الوارد يف

يقــدم هــذا التقريــر معلومــات عــن التقــدم الــذي أحــرزه الفريــق العامــل املشــترك بــني  و  - ٣
العامـل  املالمـح العريضـة للعمـل الـذي سيضـطلع بـه الفريـق        كما يصـف  األمانات منذ إنشائه. 
م برنامج عمل مفصل إىل اللجنة اإلحصـائية  العامني القادمني. وسيقديف املشترك بني األمانات 

  .٢٠١٧وثيقة معلومات أساسية يف شباط/فرباير باعتباره 
    

التقـدم احملـرز يف بــدء عمـل الفريــق العامـل املشـترك بــني األمانـات املعــين         - ثانيا   
  باستقصاءات األسر املعيشية  

مـع انعقـاد االجتمـاع األول    بـالتزامن  بدأ الفريق العامـل املشـترك بـني األمانـات عملـه        - ٤
ــق اإلدارة يف آذار/مـــارس   ــة  ٢٠١٦لفريـ ــاءات. ونـــاقش فريـــق اإلدارة    برئاسـ شـــعبة اإلحصـ

وطرائـق حتديـد جمـاالت     يـود القيـام ـا   كـان  بالتفصيل، بني أمور أخرى، األعمال املقبلـة الـيت   
التركيز يف البدايـة علـى وضـع    العامل املشترك بني األمانات وقرر الفريق  العمل ذات األولوية.

معايري إحصائية دولية جديدة الستقصاءات األسر املعيشية. وللبدء يف حتديـد القضـايا املنهجيـة    
واجلوانــب األخــرى الستقصــاءات األســر املعيشــية، وافقــت   االستقصــاءات املتعلقــة بأســاليب 

ـــ   ــى أن تقــ ــا علـــ ــاالت أيضـــ ــائل    الوكـــ ــن املســـ ــات عـــ ــة: (أ) معلومـــ ــة العامـــ دم إىل األمانـــ
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ااالت/املســـائل خربــا احملــددة و  يف جمــاالت   ،األولوية/املنــهجيات الــيت يلــزم وضـــعها    ذات
مبـا يف ذلـك العضـوية     ،؛ (ب) مقترحـا بإنشـاء فـرق عمـل ذات صـلة     على حد سـواء  املشتركة

املقتـــرح، واجلـــدول الـــزمين  ،ةوالنـــواتج/املنجزات املســـتهدف ،املوصـــى ـــا لكـــل فرقـــة عمـــل 
ــرين     ــق اإلدارة إدراج أصـــحاب املصـــلحة الرئيســـيني اآلخـ ــة. واقتـــرح فريـ ــاليف املتوقعـ والتكـ
كأعضاء يف الفريق العامل املشـترك بـني األمانـات. وانضـم إىل الفريـق منـذ ذلـك احلـني معهـد          

وبرنـــامج ) (اليونســـكواإلحصـــاء التـــابع ملنظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة        
  الدميغرافية والصحية.االستقصاءات 

ــق اإلدارة، يف اجتماعــه وأعــاد   - ٥ ــاين فري التشــديد  ،٢٠١٦يف أيلول/ســبتمرب املعقــود الث
علــى احلاجــة إىل معاجلــة القضــايا الشــاملة املشــتركة عــن طريــق حتديــد املســائل ذات األولويــة   

وضـع  يف الذي تقوم به فرادى الوكـاالت  والعمل بشأا. وأقر فريق اإلدارة أيضا بأمهية العمل 
بضـرورة التنسـيق بـني    اإلدارة منهجيات ومعايري تتصل مبجاالت مواضيعية حمددة. وأقـر فريـق   

الوكاالت من أجل دعم البلدان بطريقـة أكثـر تكـامال، مـع مراعـاة احتياجاـا احملـددة الناشـئة         
العامـل  بـأن برنـامج عمـل الفريـق      . وأفـاد فريـق اإلدارة  ٢٠٣٠عن خطة التنمية املستدامة لعام 

الـيت  أي املواضـيع  ( يةاملواضـيع الركيـزة  املشترك بني األمانات يتمحور حول أربـع ركـائز هـي:    
ــر)) و  ــة أو أكث ــزة ــم وكال ــادئ     ركي ــيت تركــز علــى وضــع أســاليب ومعــايري ومب ــة (ال املنهجي

ات األســر توجيهيــة إحصــائية بشــأن اجلوانــب املختلفــة الســتخالص إحصــاءات مــن استقصــاء 
 التكامــل (املســائل املشــتركة بــني االستقصــاءات املتعــددة لألســر املعيشــية) ركيــزة املعيشــية)، و

واجلهـات املعنيـة األخـرى). وعـني فريـق اإلدارة       العامـل  التنسـيق (بـني أعضـاء الفريـق    ركيزة و
  وللفريق العامل التقين.له منظمة العمل الدولية رئيسا 

وكـان   ٢٠١٦ريـق العامـل الـتقين يف تشـرين الثـاين/نوفمرب      وعقد االجتمـاع األول للف   - ٦
أعضــاء  وافــقرئيســي هــو وضــع برنــامج عمــل للســنتني أو الســنوات الــثالث املقبلــة. و هدفــه ال

إىل حتقيـق أوجـه تـآزر داخـل الفريـق مـن خــالل       التشـديد  الفريـق الـتقين علـى أنـه بينمـا ينبغـي       
عمــل ذات أولويــة بضــعة جمــاالت تحديــد بالفريــق أيضــا ، ســيقوم التنســيق وتبــادل املعلومــات

تبـادل أفضـل املمارسـات. وعقـب االجتمـاع      على على تعريف املعايري واملفاهيم وسريكز فيها 
ــق اإلدارة ــت  ،األول لفري ــاالت األعضــاء   كان ــض الوك ــدمت  بع ــد ق ــب  ق مقترحــات إىل جان

ــرق عمــل    ــام بوضــع القواعــد الناظمــة ال  اختصاصــات بشــأن إنشــاء ف ســر ستقصــاءات األللقي
 ،املواضيع اليت مها. وكانت بعض الوكـاالت قـد شـرعت بالفعـل يف العمـل     املتعلقة باملعيشية 

ــق        ــع أعضــاء الفري ــاون م ــذلك بالتع ــام ب ــت وكــاالت أخــرى ختطــط للقي . اآلخــرين فيمــا كان
  :على املواضيع التالية فرق العمل اليت تشكلت حىت اآلنستركز و
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ءات األســر املعيشــية (منظمــة األغذيــة  قيــاس االســتهالك الغــذائي يف استقصــا   (أ)  
  ؛)لألمم املتحدة والزراعة

املعـــــايري وأفضـــــل املمارســـــات املتعلقـــــة بوثـــــائق بيانـــــات االستقصـــــاءات    (ب)  
  ؛الدويل)  البنك(

تعزيــز القيــاس املتســق ألنشــطة العمــل املدفوعــة األجــر وغــري املدفوعــة األجــر    (ج)  
  ؛(منظمة العمل الدولية)

مــن أهــداف التنميــة املســتدامة  ١٦مبؤشــرات حتقيــق اهلــدف  الوحــدة املتعلقــة  (د)  
لألســـر املعيشـــية (مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين   املقـــرر إدراجهـــا يف االستقصـــاءات اجلاريـــة

  ؛باملخدرات واجلرمية)

معايري تقديرات اإلنفاق علـى التعلـيم اسـتنادا إىل بيانـات استقصـاءات األسـر         (هـ)  
  .صاء)املعيشية (معهد اليونسكو لإلح

ويف الفترة اليت سبقت اجتمـاع الفريـق العامـل الـتقين، مت احلصـول علـى معلومـات عـن           - ٧
يف املسـتقبل القريـب. وسـتقدم قائمـة     القيـام ـا   األعمال املنهجية اليت بدأا الوكاالت أو تعتـزم  

ــية إىل اللجنــة اإلحصــائية يف         ــة معلومــات أساس ــذكورة باعتبارهــا وثيق ــات بصــيغتها امل املقترح
أن . وقد أظهر استعراض سريع للمقترحات الواردة من الوكـاالت بوضـوح   ٢٠١٧آذار/مارس 
الفريـق الـتقين أيضـا     يف العمـل الـذي قامـت بـه. ووافـق أعضـاء      قد تعاونت فيما بينها الوكاالت 
تقــوده الوكـاالت ينبغــي تسـجيله وإدارتــه بصــورة   هــذا العمـل يف وضــع القواعـد الــذي   علـى أن  

منهجية عن طريق الفريق العامل التقين لكفالة عدم ازدواجية اجلهود واسـتفادة مجيـع الوكـاالت    
والتصـديق عليهـا   يف هذه العملية وإسهامها فيها. وما زالت آلية ضمان جودة األعمال املنهجيـة  

املقترحة من الوكاالت قيد املناقشة وسيجري وضعها يف صيغتها النهائية قريبا. وجـرى أيضـا يف   
  هذا الصدد النظر يف إمكانية إشراك أعضاء فريق استشاري (مل ينشأ بعد). 

وأقر أعضاء الفريـق العامـل الـتقين بأنـه سـيجري، علـى غـرار مـا مت بالنسـبة ملؤشـرات             - ٨
من املؤشرات العاملية املتصلة بأهـداف التنميـة   جدا اإلمنائية لأللفية، استقاء عدد كبري األهداف 

األعضاء على أن الفريق ينبغـي لـه أن    وافقاملستدامة من استقصاءات األسر املعيشية. ولذلك، 
يبدأ حبصر مؤشرات أهداف التنمية املستدامة اليت ميكـن قياسـها باسـتخدام بيانـات مـن بـرامج       

قصاءات القائمة ومن مث حيدد الثغرات يف البيانات واملنهجيات. وهذه املمارسة ميكـن أن  االست
استقصــاءات األســر املعيشــية، إلجــراء اقتــراح ــج أكثــر تكــامال علــى أيضــا األعضــاء تســاعد 

ضمان التوافق بني االستقصاءات، وتقرير مدى تواترها. واتفق على أن هـذا النـوع مـن    على و
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جيدا من جماالت العمل ميكن ألعضاء الفريق أن يضطلعوا به معـا. وتقـرر    االًاحلصر يشكل جم
العمليــة، أعمــال مشــاركة الفريــق العامــل الــتقين يف تلــك كــذلك أن تؤخــذ يف احلســبان، أثنــاء 

فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين بأهـداف التنميـة املسـتدامة والفريـق الرفيـع املسـتوى       
لرصـــد خطـــة التنميـــة املســـتدامة  وبنـــاء القـــدرات يف جمـــال اإلحصـــاءات للشـــراكة والتنســـيق

  .٢٠٣٠  لعام

باملبـادئ التوجيهيـة    ،قائمـة  يأ ،ويعكف الفريق العامل التقين حاليـا علـى وضـع جـرد      - ٩
واملواد التدريبية املتعلقة باستقصاءات األسر املعيشية وسوف يقدم قائمة جممعة بوصـفها وثيقـة   

  .٢٠١٧اللجنة اإلحصائية يف آذار/مارس  معلومات أساسية إىل
    

خطــة عمــل الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات املعــين باستقصــاءات     - ثالثا   
  األسر املعيشية

وافق الفريق العامل املشترك بني األمانات على أن يتنـاول يف عملـه اـاالت التاليـة يف       - ١٠
  السنتني أو الثالث سنوات املقبلة:

  
 اتاءات األسر املعيشـية مـن أجـل وضـع نظـام متكامـل الستقصـاء       حصر استقص    

  األسر املعيشية

ــن          - ١١ ــة م ــة عاملي ــات للتوصــل إىل جمموع ــن البيان ــوع االحتياجــات م ــالنظر إىل شــدة تن ب
كثــرة األطــر األخــرى القائمــة املتعلقــة فضــال عــن مؤشــرات حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، 

باملؤشــرات، ســيكون هنــاك ضــغط كــبري علــى الــنظم اإلحصــائية الوطنيــة ونظــم استقصــاءات   
الوكــاالت الدوليــة هــو لــدى األســر املعيشــية خــالل الســنوات املقبلــة. والشــيء الغائــب حاليــا 

يشـية الـذي بإمكانـه    تبنيها منظورا موحدا بشأن نوع النظام املتكامـل الستقصـاءات األسـر املع   
منفصـلة  أن يليب هذه االحتياجات بطريقة أكفـأ ممـا ميكـن أن يتحقـق مـن خـالل استقصـاءات        

مواضيع خمتلفة. وسيعمل الفريق العامل املشترك بني األمانات على وضع منظـور موحـد   بشأن 
الستقصــاءات األســر املعيشــية تــدي بــه الوكــاالت والبلــدان يف وضــع  حمتمــل لنظــام متكامــل 

يف املرحلـة األوىل  جري هذا العمل على مرحلتني. سـي  تما. وسي ةاخلطط إلنشاء النظم اخلاص
استخدام إطـار مؤشـرات أهـداف التنميـة املسـتدامة لتحديـد استقصـاءات األسـر املعيشـية الـيت           

توفر البيانات املطلوبة ملؤشرات أهداف التنمية املسـتدامة واسـتقاء وجتميـع معلومـات     أن ميكن 
تفصيال عن تلـك االستقصـاءات. وسـيتم ذلـك مـن خـالل وضـع مصـفوفة شـاملة تظهـر           أكثر 

الطلب على استقصاءات األسر املعيشية الناشئ عن إطار مؤشرات أهـداف التنميـة املسـتدامة،    
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التطورات اجلارية وما إىل ذلك. وسيجري إىل أقصى حد ممكـن اإلشـارة   ومبا يعكس املستوى 
، املـذكورة أعــاله عمليـة التقيــيم  أُجنـزت  االكتمـال. ومــىت   إىل أطـر أخـرى للمؤشــرات لضـمان   

ستتجه املناقشة يف املرحلـة الثانيـة إىل وضـع منظـور موحـد لنظـام حمتمـل الستقصـاءات األسـر          
املعيشية ميكن تطبيقه علـى الصـعيد الـوطين ويتنـاول مسـائل مـن قبيـل: دوريـة االستقصـاءات؛          

ق املواضـيع املختلفـة؛ وجمـاالت    وافُـ الستقصاءات؛ وتهج القياس املناسبة مبا يف ذلك تصميم انو
؛ ووضع استراتيجية اتصـال للتوعيـة بالنتـائج    النمطيةالتداخل؛ وإمكانية اعتماد نهج الوحدات 

  والدعوة من أجلها.
  

  وضع قائمة بأنشطة التوجيه والتدريب    

ســيجري إعــداد قائمــة مبــواد التــدريب والتوجيــه اســتنادا إىل مــدخالت واردة مــن           - ١٢
على القيام باستعراض منـهجي  الفريق العامل املشترك بني األمانات الوكاالت. وسيساعد هذا 

للمــواد املتاحــة مــن أجــل الوقــوف علــى القواســم املشــتركة وأوجــه التــآزر، فضــال عــن حتديــد  
بـرامج  داخـل  الفريق االستشـاري، التعـرف علـى أوجـه التـآزر      الثغرات. وسيجري، بدعم من 

العمل احلالية بشـأن إعـداد املـواد التدريبيـة والتوجيهيـة وتعميمهـا وستوضـع خطـط لالسـتفادة          
  من أوجه التآزر تلك. وستوضع أيضا استراتيجية اتصال لإلبالغ عن النتائج.

  
  عنها  تنسيق األعمال املنهجية للوكاالت األعضاء واإلبالغ     

ســـيتوىل الفريـــق العامـــل املشـــترك بـــني األمانـــات تنســـيق األعمـــال املنهجيـــة املتعلقـــة   - ١٣
الوكـاالت أو تزمـع القيـام ـا. وسـيتخذ      شـىت  ألسر املعيشـية الـيت شـرعت فيهـا     اباستقصاءات 

فيمـا بـني الوكـاالت الـيت يكـون لـديها اهتمـام        خمتلفـة  ذلك يف البداية شكل إنشـاء فـرق عمـل    
االستشــاري، اجلــاري إنشــاؤه،   واضــيع الــيت مت حتديــدها. ويتوقــع أن يقــوم الفريــق  مشــترك بامل

ــتقين    ــدعم ال ــوفري ال ــدور حاســم يف ت ــالغ   لب ــة اإلحصــائية  الفــرق العمــل. وســيجري إب يف لجن
بأنشـطة فـرق العمـل هـذه ومـا يصـدر عنـها مـن نـواتج. وسـيقوم الفريـق أيضـا             دوراا املقبلـة  

  ة.بوضع استراتيجية اتصال مناسب
    

  خامتة  - رابعا   

ــة    - ١٤ ــدعى اللجن ــا  اإلحصــائية ت ــة علم ــل    إىل اإلحاط ــق العام ــذي أحــرزه الفري ــدم ال بالتق
  املقترح.املشترك بني األمانات حىت اآلن وبربنامج عمله 

 


