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تقرير الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني باستقصاءات األسر المعيشية
مذكرة من األمين العام
ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي  ٢٢٨/٢٠١7وللممارسات السابقة ،يتشرف األمني
وفقا َّ
العام بأن حييل تقرير الفريق العامل املش ـ ـ ـ بني األمانات املعين باس ـ ــتقص ـ ــا ات األس ـ ــر املعيش ـ ــية .ويقدم
التقرير موجزا لألنشطة اليت اضطلع هبا هذا الفريق العامل املش بني األمانات املعين باستقصا ات األسر
املعيشــية مؤخرا ،مبا يف ذلك حتديد املؤش ـرات والدراســات االســتقصــا ية لألســر املعيشــية املتعلقة باألهداف
اإلمنا ية املس ــتدامة على الص ــعيد العاملي .ويتض ــمن التقرير مق حا بإنش ــا ص ــندو اس ــت ماي لتنفيذ شـ ـىت
أنش ــطة الفريق يف املس ــتقبل .واللجنة مدعوة إىل أن تس ــتعر التقدم احملرز يف عمل الفريق العامل املش ـ
بني األمانات املعين باس ـ ـ ــتقص ـ ـ ــا ات األس ـ ـ ــر املعيش ـ ـ ــية وأن تقدم تعليقها عليه وما يلزم من توجيه بش ـ ـ ــأن
(أ) جماالت العمل املق حة يف املستقبل؛ (ب) مق ح إنشا الصندو االست ماي.
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تقرير الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني باستقصاءات األسر المعيشية
أوال  -مقدمة
مقررها  ،١٠5/4٦الذي اختذته يف دورهتا السـ ـ ـ ـ ــادسـ ـ ـ ـ ــة واألربعني
 - ١أيدت اللجنة اإلحصـ ـ ـ ـ ــا ية يف َّ
املعقودة يف عام  ،٢٠١5إنش ـ ـ ـ ـ ــا الفريق العامل املش ـ ـ ـ ـ ـ بني األمانات املعين باس ـ ـ ـ ـ ــتقص ـ ـ ـ ـ ــا ات األس ـ ـ ـ ـ ــر
املعيشـ ـ ــية( ،)١حتت رعاية شـ ـ ــعبة اإلحصـ ـ ــا ات التابعة إلدارة الشـ ـ ــؤون االقتصـ ـ ــادية واالجتماعية يف األمانة
العامة ،من أجل تعزيز تنسيق وموا مة أنشطة الدراسات االستقصا ية لألسر املعيشية (انظر ،E/2015/24
الفص ـ ــل األول ،الفرع جيم) .ويف املقرر نفس ـ ــه ،طلبت اللجنة أيض ـ ــا وض ـ ــع اختص ـ ــاص ـ ــات الفريق العامل
املش ـ ـ ـ ـ ـ بني األمانات ،حتت توجيه مكتب اللجنة ،وتقدمي تلك االختصـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــات إىل اللجنة يف دورهتا
السابعة واألربعني .وترد قا مة بأعضا الفريق احلاليني يف مرفق هذا التقرير.
 - ٢وعرضت اختصاصات الفريق العامل املش بني األمانات املعين باستقصا ات األسر املعيشية على
اللجنة اإلحص ـ ــا ية يف دورهتا الس ـ ــابعة واألربعني للعلم ،من خالل تقرير األمني العام عن الفريق العامل املش ـ ـ
بني األمانات ( ،)E/CN.3/2016/21الذي تض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس املنطقي للفريق وأهدافه وواليته وهيكل إدارته.
وأحاطت اللجنة علما بذلك التقرير (انظر  ،E/2016/24الفصل األول ،الفرع با  ،املقرر .)١١٦/47
 - 3ووردت معلومات عن التقدم الذي أحرزه الفريق العامل املش ـ ـ ـ ـ ـ بني األمانات منذ إنش ـ ـ ـ ــا ه يف
تقرير األمني العام ( ،)E/CN.3/2017/20الذي قُدم إىل اللجنة اإلحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ية يف دورهتا الثامنة واألربعني.
وأُدرج أيض ـ ـ ــا يف ذلك التقرير وص ـ ـ ـ للمالمح العريض ـ ـ ــة للعمل الذي س ـ ـ ــيض ـ ـ ــطلع به الفريق يف الس ـ ـ ــنتني
أو الثالث سنوات املقبلة.
 - 4ويقدم هذا التقرير معلومات عن التقدم الذي أحرزه الفريق العامل املشـ ـ ـ ـ ـ ـ بني األمانات املعين
باستقصا ات األسر املعيشية منذ تقدمي تقرير األمني العام ( )E/CN.3/2017/20إىل اللجنة اإلحصا ية يف
عام  .٢٠١7ويتض ـ ـ ــمن التقرير أيض ـ ـ ــا جماالت عمل مس ـ ـ ــتقبلية مق حة تكون أكثر مشولية من حيث طبيعتها،
ويذكر بعض النواتج احملددة اليت س ـ ـ ـ ــيتوىل الفريق العامل املش ـ ـ ـ ـ بني األمانات إجنازها يف الس ـ ـ ـ ــنتني أو الثالث
سنوات املقبلة .وإدراكا من الفريق للحاجة إىل موارد لتوليد الزخم يف سيا عمله ،فهو يسعى جاهدا إىل إعداد
مق ح يتعلق بإنشا صندو است ماي يرد يف وثيقة معلومات أساسية ستتاح للجنة يف شباط/فرباير .٢٠١٨

ثانيا  -التقدددم المحرز في أعمددا الفريق العددامددل المشد د د د ددترك بين األمددانددات المعني
باسددتقصدداءات األسددر المعيشددية منذ التقرير َّ
المقدم إلى اللجنة اإلحصددائية في
دورتها الثامنة واألربعين
 - 5ت ــداول فريق إدارة الفريق الع ــام ــل املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بني األم ــان ــات ،يف اجتم ــاع ــه الث ــال ــث املعقود يف
 ٢7أيلول/س ــبتمرب  ،٢٠١7بش ــأن مس ــألتني ر يس ــيتني مها مس ــألة إجرا ات العمل من أجل حس ــن س ــر
عمل الفريق العامل املش ـ بني األمانات ومســألة املوارد الالزمة لتنفيذ أنشــطته .وتشــمل إجرا ات العمل
__________
( )١ميـكــن االطــالع عـلــى مـزيـ ـ ــد مــن املـعـلــوم ـ ـ ــات عـلــى املــوقــع الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـكــي لـلـفـريــق الـعـ ـ ــامـ ـ ــل املشـ ـ ـ ـ ـ ـ
(.)https://unstats.un.org/iswghs
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اليت جيري إعدادها حاليا عدة عناصــر تتصــل باألدا اليومي للفريق العامل املش ـ بني األمانات ،واختيار
الر يس ،واالجتماعات ،وإنشــا فر العمل ،وإجازة النواتج ومعاير إدراج أعضــا جدد .وأقر فريق اإلدارة
أيضــا بأمهية ض ـ املوارد دعما لبعض األنشــطة احلامسة للفريق العامل املش ـ بني األمانات وناقش مق ح
التمويل األويل الذي قدمه البنك الدويل.
 - ٦وعقد الفريق العامل التقين اجتماعه الثاي يف  ٢7آب/أغس ـ ـ ـ ـ ـ ــطس  ٢٠١7وتابعه من خالل أول
اجتماع مباش ـ ـ ــر له يف  ١٦و  ١7تشـ ـ ـ ـرين الثاي/نوفمرب  .٢٠١7وس ـ ـ ــاعد هذان االجتماعان اللذان تعاقب
عقدمها يف ف ة وجيزة على إعادة حتديد مس ـ ــار األعمال املقبلة للفريق العامل املش ـ ـ ـ بني األمانات ،وذلك
يف إطار التوجيه واإلرشـ ـ ـ ــاد العامني من فريق اإلدارة .وتقرر االبتعاد عن املسـ ـ ـ ــا ل القطاعية ومضـ ـ ـ ــافرة اجلهود
بشــأن األنشــطة اليت تكون أكثر مشوال من حيث طبيعتها .وحدد الفريق العامل التقين بضــعة جماالت واســعة
النطا تتعلق باألنشطة الشاملة اليت سيُضطلع هبا يف السنوات القليلة املقبلة .واستعر الفريق ما اضطُلع به
مؤخرا من أعمال بشأن حتديد املؤشرات والدراسات االستقصا ية لألسر املعيشية يف إطار األهداف اإلمنا ية
املستدامة على الصعيد العاملي ،وقرر إعداد ورقة تُستخدم أساسا لوضع هنج منسق ومتكامل للربنامج الدويل
للدراس ــات االس ــتقص ــا ية لألس ــر املعيش ــية ،مع التأكيد على قيمة تلك الدراس ــات يف عص ــر أهداف التنمية
املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة .واتفق الفريق العامل التقين أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا على موا مة مق ح التمويل لتعزيز ما تقدمه األمانة من دعم
يومي لربنامج العمل ولتمويل األنشطة املقبلة ،وال سيما األنشطة الشاملة من حيث طبيعتها.
 - 7وقد أُحرز تقدم يف عمل شـ ـ ـ ــىت فر العمل املنشـ ـ ـ ــأة يف إطار الفريق العامل املش ـ ـ ـ ـ بني األمانات
املعين باسـ ــتقصـ ــا ات األسـ ــر املعيشـ ــية .وفرقتا العمل اللتان أحرزتا أكرب قدر من التقدم مها فرقة العمل املعنية
باإلنفا على التعليم (اليت يقودها معهد منظمة األمم املتحدة لل بية والعلم والثقافة (اليونســكو) لإلحصــا )
وفرقــة العمــل املعنيــة بــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهال األغــذيــة (اليت تقودهــا منظمــة األغــذيــة والزراعــة لألمم املتحــدة (الفــاو)).
فقد أجنزت فرقة العمل املعنية باإلنفا على التعليم بالفعل تقريرا عن توافر وموثوقية بيانات متويل التعليم
يف الدراس ـ ــات االس ـ ــتقص ـ ــا ية لألس ـ ــر املعيش ـ ــيةُ ،عمم يف أيار/مايو  ،٢٠١7وهي تعمل اآلن على إعداد
بروتوكول تقين لتجهيز البيـانـات .أمـا فرقـة العمـل اليت تقودهـا الفـاو فقـد أجنزت عملهـا التقين وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحيل
معلومــات عنــه من خالل تقرير تلــك املنظمــة عن اإلحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ات الزراعيــة والريفيــة (.)E/CN.3/2018/13
وهتدف فرقة العمل املعنية بإحص ـ ـ ــا ات العمل اليت تقودها منظمة العمل الدولية إىل إص ـ ـ ــدار توجيه لدعم
البلدان اليت تسـ ـ ـ ــتخدم أنواعا خمتلفة من الدراسـ ـ ـ ــات االسـ ـ ـ ــتقصـ ـ ـ ــا ية لقياس مدخالت العمل .ويف الوقت
الراهن ،جتري منظمة العمل الدولية والبنك الدويل دراس ــة جتريبية مش ـ ـ كة يف س ــري النكا لتقييم أثر قياس
العمالة واالســتلالل الناقص للعمل يف خمتل أنواع الدراســات االســتقصــا ية (الدراســة االســتقصــا ية للقوى
العاملة والدراس ـ ــة االس ـ ــتقص ـ ــا ية لقياس مس ـ ــتوى املعيش ـ ــة) .ومن املتوقع أن يص ـ ــدر تقرير عن هذه العملية
حبلول هناية عام  .٢٠١٨ومن املتوقع أن يكتمل يف عام  ٢٠١٨العمل اجلاري الذي تقوم به فرقة العمل
املعنية بتوثيق بيانات الدراس ـ ــات االس ـ ــتقص ـ ــا ية اليت يقودها البنك الدويل .وقد أعد مكتب األمم املتحدة
املعين باملخدرات واجلرمية بالفعل مبادئ توجيهية واس ـ ـ ـ ـ ــتبيانا بش ـ ـ ـ ـ ــأن قياس الفس ـ ـ ـ ـ ــاد والرش ـ ـ ـ ـ ــوة من خالل
الدراسـ ــات االسـ ــتقصـ ــا ية لألسـ ــر املعيشـ ــية ،وذلك بالتعاون مع مركز التميّز املعين باملعلومات اإلحصـ ــا ية
بشأن احلكومة واجلرمية واإليذا والعدالة( ،)٢والبنك الدويل ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

__________
( )٢أُنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ يف عام  ٢٠١٠لبد التعاون التقين بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واملعهد الوطين لإلحص ـ ـ ـ ــا
واجللرافيا يف املكسيك.
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وعدد قليل من البلدان .ويسـ ــتخدم املكتب أيضـ ــا وحدة عن الدراسـ ــات االسـ ــتقصـ ــا ية بشـ ــأن اإليذا يف
بعض بلدان أمريكا الالتينية ،ويعمل حاليا على إعداد وثيقة تبني طريقة حســاب مؤشـرات أهداف التنمية
املستدامة استنادا إىل جمموعة من األس لة.
 - ٨واعتمد الفريق العامل املش ـ ـ بني األمانات املعين باسـ ــتقصـ ــا ات األسـ ــر املعيشـ ــية مسـ ــار عمل
يبتلي حتديد اجملموعة الكاملة من مؤش ـ ـ ـ ـ ـرات األهداف العاملية للتنمية املسـ ـ ـ ـ ــتدامة اليت ميكن اسـ ـ ـ ـ ــتخال
البيانات املتعلقة هبا من الدراسـ ــات االسـ ــتقصـ ــا ية لألسـ ــر املعيشـ ــية .واللر من عملية التحديد هذه هو
وض ـ ــع رؤية مش ـ ـ كة للس ـ ــبل الكفيلة جبعل البلدان تقدم بيانات ذات كفا ة عن مؤش ـ ـرات أهداف التنمية
املستدامة استنادا إىل الدراسات االستقصا ية لألسر املعيشية؛ والسعي ،بشكل موا ٍز ،إىل حتديد األنشطة
اليت تشـ ـ ـ ـ ـ طها الوكاالت لكي تقدم الدعم للبلدان يف هذا اجملال .وقد بدأت العملية باس ـ ـ ـ ــتحداث منوذج
للحص ـ ـ ــول على معلومات من الوكاالت األعض ـ ـ ــا يف الفريق العامل املش ـ ـ ـ بني األمانات بش ـ ـ ــأن ش ـ ـ ــىت
جوانب الدراســات االســتقصــا ية لألســر املعيشــية املســتخدمة حاليا أو اليت يُق ح اســتخدامها يف املســتقبل
جلمع البيانات عن تلك املؤش ـ ـ ـ ـ ـرات اليت تكون تلك الوكاالت األعضـ ـ ـ ـ ــا هي املسـ ـ ـ ـ ــؤولة عنها .وفيما يلي
عناصر املعلومات اليت أُدرجت يف النموذج املذكور أعاله:
-١

اهلدف

-٢

األدا املستهدف

-3

املؤشر

-4

الف ة

-5

الوكالة أو الوكاالت املسؤولة هن املؤشر

-٦

الوكالة أو الوكاالت الشريكة

-7

هل يتم مجع البيانات حاليا من خالل الدراس ـ ـ ــات االس ـ ـ ــتقص ـ ـ ــا ية لألس ـ ـ ــر املعيش ـ ـ ــية
نعم (بالكامل)/نعم (جز يا)/ال

إذا كانت اإلجابة على العنصر  7بنعم:
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(أ)

الدراسة (الدراسات) االستقصا ية لألسر املعيشية النموذجية املستخدمة جلمع البيانات

(ب)

هل هنا أي متطلبات تتعلق بعينات خاص ـ ـ ـ ــة إذا كان اجلواب بنعم ،يرجى وصـ ـ ـ ـ ـ
تلك املتطلبات

(ج)

تلطية اجملتمع الالزمة

(د)

التواتر الدوري املق ح

(ه)

املال مة للدراسات االستقصا ية املتعددة املواضيع (نعم/ال)

(و)

هل توجد معاير للقياس نعم/ال (إذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى ذكر الرابط)

(ز)

هل يوجد منوذج موحد للدراس ـ ـ ــات االس ـ ـ ــتقص ـ ـ ــا ية نعم/ال (إذا كانت اإلجابة بنعم،
يرجى ذكر الرابط)
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إذا كان اجلواب على العنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر  7بال ،فهل هنا حاليا خطط/عمل جلمع البيانات من خالل
الدراس ــات االس ــتقص ــا ية لألس ــر املعيش ــية (نعم/ال) .إذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى وص ـ ـ العمل املنفذ
بشأن وضع املعاير/التوجيه
(ح)

مالحظات (إن وجدت)

 - ٩وجيري حاليا اس ـ ـ ــتعرا املعلومات اليت مت احلص ـ ـ ــول عليها من خالل النموذج املذكور أعاله من
أجل التحليل النها ي للحالة الراهنة فيما يتعلق بقياس مؤشرات أهداف التنمية املستدامة من خالل برامج
الدراســات االســتقصــا ية لألســر املعيشــية اليت تنفذها الوكاالت الدولية .وســيقدم التحليل النها ي يف وثيقة
معلومات أســاســية إىل اللجنة اإلحصــا ية يف شــباط/فرباير  .٢٠١٨ويبني حتليل أويل للمعلومات أنه ميكن
اسـ ـ ــتقا البيانات املتعلقة مبا جمموعه  77من مؤش ـ ـ ـرات أهداف التنمية املسـ ـ ــتدامة (إما حاليا أو بنا على
مق ح) من الدراس ــات االس ــتقص ــا ية لألس ــر املعيش ــية .وينطبق هذا األمر على كثر من املواض ــيع (مبا يعين
 ١3من أص ــل  ١7هدفا) ،لكن مثة تركيز أكرب يف جماالت الص ــحة والتعليم واملس ــاواة بني اجلنس ــني والفقر
واجلوع والعمل والعدالة ،مما يشـ ـ ـ ـ ـ ــر إىل حقيقة تتمثل يف كون جمموعة حمدودة ومنسـ ـ ـ ـ ـ ــقة من الدراسـ ـ ـ ـ ـ ــات
االس ــتقص ــا ية تتيح إمكانية اإلجناز فيما يتعلق بنس ــبة كبرة من املؤشـ ـرات .فعلى س ــبيل املثال ،ميكن إنتاج
ما يقرب من ثلثي بيانات املؤشـ ـ ـرات بالوترة املتوخاة من خالل تنفيذ دورة من الدراس ـ ــات االس ـ ــتقص ـ ــا ية
الدميلرافية والص ــحية ،والدراس ــات االس ــتقص ــا ية جملموعات املؤشـ ـرات املتعددة ،والدراس ــات االس ــتقص ــا ية
لقياس مس ـ ــتوى املعيش ـ ــة/الدراس ـ ــات االس ـ ــتقص ـ ــا ية املتعلقة بدخل األس ـ ــر املعيش ـ ــية ونفقاهتا والدراس ـ ــات
االســتقصــا ية للقوى العاملة .وميكن أن تشــمل الدراســات االســتقصــا ية نفســها بعض املؤشـرات اإلضــافية.
وميكن حتقيق املزيد من الكفا ة يف النظام من خالل استعرا أدوات االستقصا بلية إجياد فر التسا
املواصـ ـ ـ ـ ـ ــفات أو الوحدات النمطية املتلرة اليت تتداخل فيها املواضـ ـ ـ ـ ـ ــيع .وهذا العمل ينفذ بالفعل يف إطار
التعاون بني الوكاالت وميكن توسـ ـ ـ ـ ــيع نطاقه .وينطوي هذا النظام املنسـ ـ ـ ـ ــق على إمكانية زيادة فر تنمية
القدرات يف جمال الدراس ــات االس ــتقص ــا ية لألس ــر املعيش ــية وبإمكانه أن حيس ــن االتس ــا بني الدراس ــات
االســتقصــا ية وأن يشــجع على إجرا املزيد من التحليل املتبادل .وباإلضــافة إىل اإلشــارة إىل إمكانية حتقيق
مكاسب يف الكفا ة يف تنفيذ نظام منسق لألسر املعيشية ،فإن أهداف التنمية املستدامة تفضي إىل بعض
التحديات الش ـ ـ ـ ــاملة املش ـ ـ ـ ـ ـ كة اليت ميكن االس ـ ـ ـ ـ ـ ش ـ ـ ـ ــاد هبا يف حتديد األولويات لألعمال الش ـ ـ ـ ــاملة لعدة
قطاعات .وعلى وجه التحديد ،فنظرا إىل كون مجيع البلدان سـ ـ ـ ــتواجه حتديات ترتبط بتصـ ـ ـ ــني مصـ ـ ـ ــادر
البيانات وتكاملها ،فإن العمل على تطوير التوجيه والدعم يف هذه اجملاالت ميكن أن يكون ذا قيمة كبرة.
 - ١٠ويقوم الفريق العامل املش ـ بني األمانات املعين باس ــتقص ــا ات األس ــر املعيش ــية حاليا بتحديث
قا مة مواد التوجيه والتدريب يف جمال الدراس ـ ـ ــات االس ـ ـ ــتقص ـ ـ ــا ية لألس ـ ـ ــر املعيش ـ ـ ــية ،اليت قدمت يف وثيقة
معلومات أس ـ ــاس ـ ــية إىل اللجنة اإلحص ـ ــا ية يف عام  .٢٠١7وهذا س ـ ــيس ـ ــاعد الفريق العامل املش ـ ـ ـ بني
األمانات على اس ـ ـ ــتعرا املواد املتاحة على حنو منهجي من أجل حتديد أوجه التش ـ ـ ــابه والتآزر والثلرات،
مبا ميكن من وضــع اس ـ اتيجية للتدريب على اجلوانب النظرية والعملية من الدراســات االســتقصــا ية لألســر
املعيشية .وستقدَّم القا مة احملدَّثة إىل اللجنة يف وثيقة معلومات أساسية يف شباط/فرباير .٢٠١٨
 - ١١ويقوم الفريق العامل املش ـ ـ بني األمانات املعين باسـ ــتقصـ ــا ات األسـ ــر املعيشـ ــية بإعداد مق ح
بشـ ــأن إنشـ ــا صـ ــندو اسـ ــت ماي لدعم عمل الفريق واحلفاظ على زمخه من خالل تنفيذ أنشـ ــطته املقبلة.
ومن املتوقع أن يشــمل هذا املق ح ثالثة عناصــر هي( :أ) التنســيق التقين؛ (ب) املنهجية يف املصــادقة على
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ص ـ ـ ــحة البيانات ويف وض ـ ـ ــع املعاير؛ (ج) التش ـ ـ ــاور مع البلدان وأنش ـ ـ ــطة الدعوة .وبالنس ـ ـ ــبة لكل مكون،
مت حتديد عدد قليل من العناصــر/األنشــطة الفرعية إلدراجها يف مق ح التمويل ،الذي ســيوا م إىل حد كبر
مع األنش ـ ـ ــطة الش ـ ـ ــاملة اليت حددها الفريق .وقد اتُّبع يف مق ح التمويل منظور للتوجه االس ـ ـ ـ ـ اتيجي على
املدى األطول ،لكنه يش ـ ــمل أيض ـ ــا طلب متويل أكثر حتديدا ملدة س ـ ــنتني ،يتعلق ببعض األنش ـ ــطة احملددة
بوض ـ ــوح .وس ـ ــيقدم موجز باملق ح املتعلق بإنش ـ ــا الص ـ ــندو االس ـ ــت ماي إىل اللجنة اإلحص ـ ــا ية يف وثيقة
معلومات أساسية ،وذلك يف شباط/فرباير .٢٠١٨

ثالثا  -األنش د د د د د ة المقبلة المقترحة للفريق العامل المشد د د د ددترك بين األمانات المعني
باستقصاءات األسر المعيشية
 - ١٢يق ح الفريق العامل املش ـ ـ ـ بني األمانات املعين باسـ ـ ــتقصـ ـ ــا ات األسـ ـ ــر املعيشـ ـ ــية أن يضـ ـ ــطلع
اجملمع يف إطار جماالت العمل العامة يف األجل املتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط (انظر أدناه
باألنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة التالية ،على النحو َّ
مباشرة) .وسيقيَّم جناح الفريق العامل املش بني األمانات يف تنفيذ هذه األنشطة من حيث عدد ونوعية
النواتج اليت ينجزها ،وهو ما ســيتوق إىل حد كبر على قدرة الفريق على حشــد ما هو مطلوب من موارد
للصندو االست ماي.
 - 1التنسيق التقني
بني األمانات

(أ)

إنشا أمانة تقنية للفريق العامل املش

(ب)

تنسيق عمل كل من الفريق العامل التقين وفر العمل ،وتقدمي تقرير عن ذلك إىل فريق اإلدارة

(ج) تعزيز املنهجية يف جمايل البحوث ووضــع املعاير ،مع ال كيز على القضــايا الشــاملة لعدة
قطاعات ،من خالل إنشا فر عمل وتفويض املهام
(د)
اإلحصا ات عليها

تويل دور ريادي يف نشـ ـ ـ ــر املبادئ التوجيهية وأفضـ ـ ـ ــل املمارسـ ـ ـ ــات ،بعد موافقة شـ ـ ـ ــعبة

 - 2المنهجية في المصادقة على صحة البيانات وفي وضع المعايير
إعداد ورقة بش ـ ــأن اتباع هنج منس ـ ــق ومتكامل لربنامج دويل للدراس ـ ــات االس ـ ــتقص ـ ــا ية
(أ)
لألسـ ــر املعيشـ ــية يف البلدان ،مع التأكيد على قيمة تلك الدراسـ ــات يف عصـ ــر أهداف التنمية املسـ ــتدامة.
وس ـ ــتس ـ ــتند هذه الورقة إىل العمل اجلاري بش ـ ــأن حتديد مؤش ـ ـ ـرات أهداف التنمية املس ـ ــتدامة والدراس ـ ــات
االستقصا ية األسر املعيشية
(ب) وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع املبــادئ التوجيهيــة واملعــاير والربوتوكوالت املتعلقــة بــاملواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيع ذات الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة
بالدراس ــات االس ــتقص ــا ية لألس ــر املعيش ــية من خالل األعمال املفوض ــة مهامها ،اليت تتعلق مثال بوظا
ضــمان اجلودة ،واســتخدام املقابالت الشــخصــية مبســاعدة احلاســوب ،واملواضــيع احلســاســة يف الدراســات
االس ــتقص ــا ية لألس ــر املعيش ــية ،وتص ــميم االس ــتبيان وبروتوكول االختبار ،وتص ــني البيانات ،والتأكد من
صـ ـ ـ ـ ــحة البيانات من مصـ ـ ـ ـ ــادر متعددة ،وبروتوكول تقاسـ ـ ـ ـ ــم البيانات اجلز ية مبا يف ذلك البيانات اجللرافية
املرجعية ،وتوحيد املنهج التدرييب واملواد املتعلقة بالدراسات االستقصا ية لألسر املعيشية.
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” Designing Household Survey

(ج) حتديث منش ـ ـ ـ ـ ــور ش ـ ـ ـ ـ ــعبة اإلحص ـ ـ ـ ـ ــا ات املعنون
”( )3(“Samples: Practical Guidelinesتص ـ ــميم عينات الدراس ـ ــات االس ـ ــتقص ـ ــا ية لألس ـ ــر املعيش ـ ــية:
مبادئ توجيهية عملية“) ،الصادر يف عام .٢٠٠٨
 - 3التشاور مع البلدان وأنش ة الدعوة
(أ)

تنسيق عملية التشاور مع اخلربا والبلدان بشأن التوجيه واملعاير والربوتوكوالت

(ب)

دعم بنا القدرات

(ج) تنظيم فريق معين باســتخدام الدراســات االســتقصــا ية لألســر املعيشــية يف رصــد أهداف
التنمية املستدامة يف منتدى األمم املتحدة العاملي للبيانات يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٨
(د)

تنظيم مؤمتر دويل معين بالدراسات االستقصا ية لألسر املعيشية

رابعا  -النق تان الم روحتان للمناقشة
 - ١3ي لب إلى اللجنة اإلحصائية أن تعلق على النق تين التاليتين وأن تقدم التوجيه بشأنهما:
مجاالت العمل المقبل المقترحة للفريق العامل المش د د د د ددترك بين األمانات المعني
(أ)
باستقصاءات األسر المعيشية
(ب) مقترح إنش د د دداء ص د د ددندو اس د د ددت ماني لتنفيذ األعما في المجاالت المحددة في
الخ ة المبينة في الفرع الثالث أعاله.

__________
(( ،Series F, Studies in Methods, No. 98 )3منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع .)E.06.XVII.13
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المرفق
عضوية الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني باستقصاءات األسر المعيشية
تشمل عضوية الفريق العامل املش

بني األمانات املنظمات الدولية التالية:

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
منظمة العمل الدولية
منظمة األمم املتحدة للطفولة
معهد اإلحصا التابع ملنظمة األمم املتحدة لل بية والعلم والثقافة (اليونسكو)
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
البنك الدويل
منظمة الصحة العاملية
شعبة اإلحصا ات التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامة
وتضطلع شعبة اإلحصا ات مبهام أمانة الفريق العامل املش
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بني األمانات.
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