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 اإلحصائية اللجنة
 واألربعون التاسعة الدورة
 ٢٠١٨ مارس/آذار ٩-٦
 *املؤقت األعمال جدول من )د( 3 البند
 الدراسات: والمناقشة للعلم بنود

 المعيشية لألسر االستقصائية
   

 المعيشية األسر باستقصاءات المعني األمانات بين المشترك العامل الفريق تقرير  
  

 العام األمين من مذكرة  
 األمني يتشرف السابقة، وللممارسات ٢٠١7/٢٢٨ واالجتماعي االقتصادي اجمللس ملقرَّر وفقا 
 ويقدم. املعيشــــــية األســــــر باســــــتقصــــــا ات املعين األمانات بني املشــــــ   العامل الفريق تقرير حييل بأن العام
 األسر باستقصا ات املعين األمانات بني املش   العامل الفريق هذا هبا اضطلع اليت لألنشطة موجزا التقرير
 باألهداف املتعلقة املعيشــية لألســر االســتقصــا ية والدراســات املؤشــرات حتديد ذلك يف مبا مؤخرا، املعيشــية
 ىتشــــ لتنفيذ اســــت ماي صــــندو  بإنشــــا  مق حا التقرير ويتضــــمن. العاملي الصــــعيد على املســــتدامة اإلمنا ية
 املشـــ   العامل الفريق عمل يف احملرز التقدم تســـتعر  أن إىل مدعوة واللجنة. املســـتقبل يف الفريق أنشـــطة
 بشــــــــأن توجيه من يلزم وما عليه تعليقها تقدم وأن املعيشــــــــية األســــــــر باســــــــتقصــــــــا ات املعين األمانات بني
 .االست ماي الصندو  إنشا  مق ح )ب( املستقبل؛ يف املق حة العمل جماالت )أ(
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   المعيشية األسر باستقصاءات المعني األمانات بين المشترك العامل الفريق تقرير  
 مقدمة - أوال 

 واألربعني الســـــــــــادســـــــــــة دورهتا يف اختذته الذي ،4٦/١٠5 مقرَّرها يف اإلحصـــــــــــا ية اللجنة أيدت - ١
 األســـــــــــر باســـــــــــتقصـــــــــــا ات املعين األمانات بني املشـــــــــــ   العامل الفريق إنشـــــــــــا  ،٢٠١5 عام يف املعقودة
 األمانة يف واالجتماعية االقتصـــــــادية الشـــــــؤون إلدارة التابعة اإلحصـــــــا ات شـــــــعبة رعاية حتت ،(١)املعيشـــــــية
 ،E/2015/24 )انظر املعيشية لألسر االستقصا ية الدراسات أنشطة وموا مة تنسيق تعزيز أجل من العامة،
 العامل الفريق اختصــــــاصــــــات وضــــــع أيضــــــا اللجنة طلبت نفســــــه، املقرر ويف. جيم( الفرع األول، الفصــــــل
 دورهتا يف اللجنة إىل االختصـــــــــــاصـــــــــــات تلك وتقدمي اللجنة، مكتب توجيه حتت األمانات، بني املشـــــــــــ  
 .التقرير هذا مرفق يف احلاليني الفريق بأعضا  قا مة وترد. واألربعني السابعة
 على املعيشية األسر باستقصا ات املعين األمانات بني املش   العامل الفريق اختصاصات وعرضت - ٢

 املشـــــ   العامل الفريق عن العام األمني تقرير خالل من للعلم، واألربعني الســـــابعة دورهتا يف اإلحصـــــا ية اللجنة
. إدارته وهيكل وواليته وأهدافه للفريق املنطقي األســـــــــــــاس تضـــــــــــــمن الذي (،E/CN.3/2016/21) األمانات بني

 . (47/١١٦ املقرر با ، الفرع األول، الفصل ،E/2016/24 )انظر التقرير بذلك علما اللجنة وأحاطت
 يف إنشــــــــــا ه منذ األمانات بني املشــــــــــ   العامل الفريق أحرزه الذي التقدم عن معلومات ووردت - 3
. واألربعني الثامنة دورهتا يف اإلحصـــــــــــــــا ية اللجنة إىل ُقدم الذي (،E/CN.3/2017/20) العام األمني تقرير
 الســـــــنتني يف الفريق به ســـــــيضـــــــطلع الذي لللعم العريضـــــــة للمالمح وصـــــــ  التقرير ذلك يف أيضـــــــا وأُدرج
 . املقبلة سنوات الثالث أو
 املعين األمانات بني املشــــــــــــ   العامل الفريق أحرزه الذي التقدم عن معلومات التقرير هذا ويقدم - 4

 يف اإلحصا ية اللجنة إىل (E/CN.3/2017/20) العام األمني تقرير تقدمي منذ املعيشية األسر باستقصا ات
 طبيعتها، حيث من مشولية أكثر تكون مق حة مســــــــتقبلية عمل جماالت أيضــــــــا التقرير ويتضــــــــمن. ٢٠١7 عام
 الثالث أو الســـــــــنتني يف إجنازها األمانات بني املشـــــــــ   العامل الفريق ســـــــــيتوىل اليت احملددة النواتج بعض ويذكر
 إعداد إىل جاهدا يسعى فهو عمله، سيا  يف الزخم لتوليد موارد إىل للحاجة الفريق من وإدراكا. املقبلة سنوات
 .٢٠١٨ فرباير/شباط يف للجنة ستتاح أساسية معلومات وثيقة يف يرد است ماي صندو  بإنشا  يتعلق مق ح

  
 المعني األمددانددات بين المشددددددددددترك العددامددل الفريق أعمددا  في المحرز التقدددم - ثانيا 

 في اإلحصددائية اللجنة إلى المقدَّم التقرير منذ المعيشددية األسددر باسددتقصدداءات
  واألربعين الثامنة دورتها

 يف املعقود الثــــالــــث اجتمــــاعــــه يف األمــــانــــات، بني املشـــــــــــــــ   العــــامــــل الفريق إدارة فريق تــــداول - 5
 ســــر حســــن أجل من العمل إجرا ات مســــألة مها ر يســــيتني مســــألتني بشــــأن ،٢٠١7 ســــبتمرب/أيلول ٢7
 العمل إجرا ات وتشـــمل. أنشـــطته لتنفيذ الالزمة املوارد ومســـألة األمانات بني املشـــ   العامل الفريق عمل

__________ 

 األمــــــــانــــــــات بــني املشــــــــــــــــ   الــعــــــــامــــــــل لــلــفــريــق الشــــــــــــــــبــكــي املــوقــع عــلــى املــعــلــومــــــــات مــن مــزيــــــــد عــلــى االطــالع ميــكــن (١) 
(https://unstats.un.org/iswghs). 

https://undocs.org/ar/E/2015/24
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 واختيار األمانات، بني املشــ   العامل للفريق اليومي باألدا  تتصــل عناصــر عدة حاليا إعدادها جيري اليت
 اإلدارة فريق وأقر. جدد أعضــا  إدراج ومعاير النواتج وإجازة العمل، فر  وإنشــا  واالجتماعات، الر يس،
 مق ح وناقش األمانات بني املشـــ   العامل للفريق احلامسة األنشـــطة لبعض دعما املوارد ضـــ  بأمهية أيضـــا
 .الدويل البنك قدمه الذي األويل التمويل
 أول خالل من وتابعه ٢٠١7 أغســــــــــــــطس/آب ٢7 يف الثاي اجتماعه التقين العامل الفريق وعقد - ٦

 تعاقب اللذان االجتماعان هذان وســــــــاعد. ٢٠١7 نوفمرب/الثاي تشــــــــرين ١7 و ١٦ يف له مباشــــــــر اجتماع
 وذلك األمانات، بني املشــــــ   العامل للفريق املقبلة األعمال مســــــار حتديد إعادة على وجيزة ف ة يف عقدمها
 اجلهود ومضــــــــافرة القطاعية املســــــــا ل عن االبتعاد وتقرر. اإلدارة فريق من العامني واإلرشــــــــاد التوجيه إطار يف

 واســـعة جماالت بضـــعة التقين العامل الفريق وحدد. طبيعتها حيث من مشوال أكثر تكون اليت األنشـــطة بشـــأن
 به اضطُلع ما الفريق واستعر . املقبلة القليلة السنوات يف هبا سُيضطلع اليت الشاملة باألنشطة تتعلق النطا 
 اإلمنا ية األهداف إطار يف املعيشية لألسر االستقصا ية والدراسات املؤشرات حتديد بشأن أعمال من مؤخرا

 الدويل للربنامج ومتكامل منسق هنج لوضع أساسا ُتستخدم ورقة إعداد وقرر العاملي، الصعيد على املستدامة
 التنمية أهداف عصــــر يف الدراســــات تلك قيمة على التأكيد مع املعيشــــية، لألســــر االســــتقصــــا ية للدراســــات
 دعم من األمانة تقدمه ما لتعزيز التمويل مق ح موا مة على أيضــــــــــــــا التقين العامل الفريق واتفق. املســــــــــــــتدامة

 .طبيعتها حيث من الشاملة األنشطة سيما وال املقبلة، األنشطة ولتمويل العمل لربنامج يومي
 األمانات بني املشــــــــ   العامل الفريق إطار يف املنشــــــــأة العمل فر  شــــــــىت عمل يف تقدم أُحرز وقد - 7

 املعنية العمل فرقة مها التقدم من قدر أكرب أحرزتا اللتان لعملا وفرقتا. املعيشـــــية األســـــر باســـــتقصـــــا ات املعين
 لإلحصــا ( )اليونســكو( والثقافة والعلم لل بية املتحدة األمم منظمة معهد يقودها )اليت التعليم على باإلنفا 
. )الفــاو(( املتحــدة لألمم والزراعــة األغــذيــة منظمــة تقودهــا )اليت األغــذيــة بــاســــــــــــــتهال  املعنيــة العمــل وفرقــة
 التعليم متويل بيانات وموثوقية توافر عن تقريرا بالفعل التعليم على باإلنفا  املعنية العمل فرقة أجنزت فقد
 إعداد على اآلن تعمل وهي ،٢٠١7 مايو/أيار يف ُعمم املعيشــــــية، لألســــــر االســــــتقصــــــا ية الدراســــــات يف

 وســـــــــــــــتحيل التقين عملهـا أجنزت فقـد الفـاو تقودهـا اليت العمـل فرقـة أمـا. البيـانـات لتجهيز تقين بروتوكول
. (E/CN.3/2018/13) والريفيــة الزراعيــة اإلحصــــــــــــــــا ات عن املنظمــة تلــك تقرير خالل من عنــه معلومــات
 لدعم توجيه إصــــــــدار إىل الدولية العمل منظمة تقودها اليت العمل بإحصــــــــا ات املعنية العمل فرقة وهتدف
 الوقت ويف. العمل مدخالت لقياس االســـــــــتقصـــــــــا ية الدراســـــــــات من خمتلفة أنواعا تســـــــــتخدم اليت البلدان
 قياس أثر لتقييم النكا ســــري يف مشــــ كة جتريبية دراســــة الدويل والبنك الدولية العمل منظمة جتري الراهن،
 للقوى االســتقصــا ية )الدراســة االســتقصــا ية الدراســات أنواع خمتل  يف للعمل الناقص واالســتلالل العمالة
 العملية هذه عن تقرير يصـــــدر أن املتوقع ومن. املعيشـــــة( مســـــتوى لقياس االســـــتقصـــــا ية والدراســـــة العاملة
 العمل فرقة به تقوم الذي اجلاري العمل ٢٠١٨ عام يف يكتمل أن املتوقع ومن. ٢٠١٨ عام هناية حبلول
 املتحدة األمم مكتب أعد وقد. الدويل البنك يقودها اليت االســــــتقصــــــا ية الدراســــــات بيانات بتوثيق املعنية
 خالل من والرشــــــــــــوة الفســــــــــــاد قياس بشــــــــــــأن واســــــــــــتبيانا توجيهية مبادئ بالفعل واجلرمية باملخدرات املعين

 اإلحصـــــا ية باملعلومات املعين التمّيز مركز مع بالتعاون وذلك املعيشـــــية، لألســـــر االســـــتقصـــــا ية الدراســـــات
 االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون ومنظمة الدويل، والبنك ،(٢)والعدالة واإليذا  واجلرمية احلكومة بشأن

__________ 

 لإلحصـــــــــــــا  الوطين واملعهد واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب بني التقين التعاون لبد  ٢٠١٠ عام يف أُنشـــــــــــــ  (٢) 
 .املكسيك يف واجللرافيا

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/13
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 يف اإليذا  بشـــــأن االســـــتقصـــــا ية الدراســـــات عن وحدة أيضـــــا املكتب ويســـــتخدم. البلدان من قليل وعدد
 التنمية أهداف مؤشــرات حســاب طريقة تبني وثيقة إعداد على حاليا ويعمل الالتينية، أمريكا بلدان بعض

 .األس لة من جمموعة إىل استنادا املستدامة
 عمل مســــار املعيشــــية األســــر باســــتقصــــا ات املعين األمانات بني املشــــ   العامل الفريق واعتمد - ٨

 اســــــــــتخال  ميكن اليت املســــــــــتدامة للتنمية العاملية األهداف مؤشــــــــــرات من الكاملة اجملموعة حتديد يبتلي
 هو هذه التحديد عملية من واللر . املعيشـــــية لألســـــر االســـــتقصـــــا ية الدراســـــات من هبا املتعلقة البيانات
 التنمية أهداف مؤشـــــرات عن كفا ة  ذات بيانات تقدم البلدان جبعل الكفيلة للســـــبل مشـــــ كة رؤية وضـــــع

 األنشطة حتديد إىل مواٍز، بشكل والسعي، املعيشية؛ لألسر االستقصا ية الدراسات إىل استنادا املستدامة
 منوذج باســــــــــتحداث العملية بدأت وقد. اجملال هذا يف للبلدان الدعم تقدم لكي الوكاالت تشــــــــــ طها اليت

 شـــــــىت بشـــــــأن األمانات بني املشـــــــ   العامل الفريق يف األعضـــــــا  الوكاالت من معلومات على للحصـــــــول
 املســتقبل يف اســتخدامها يُق ح اليت أو حاليا املســتخدمة املعيشــية لألســر االســتقصــا ية الدراســات جوانب
 يلي وفيما. عنها املســــــــــؤولة هي األعضــــــــــا  الوكاالت تلك تكون اليت املؤشــــــــــرات تلك عن البيانات جلمع
 :أعاله املذكور النموذج يف أُدرجت اليت املعلومات عناصر
 اهلدف - ١ 
 املستهدف األدا  - ٢ 
  املؤشر - 3 
  الف ة - 4 
 املؤشر هن املسؤولة الوكاالت أو الوكالة - 5 
 الشريكة الوكاالت أو الوكالة - ٦ 
 املعيشــــــــية  لألســــــــر االســــــــتقصــــــــا ية الدراســــــــات خالل من حاليا البيانات مجع يتم هل - 7 

 ال/)جز يا( نعم/)بالكامل( نعم
 :بنعم 7 العنصر على اإلجابة كانت  إذا 
  البيانات جلمع املستخدمة النموذجية املعيشية لألسر االستقصا ية )الدراسات( الدراسة )أ( 
 وصــــــــــ  يرجى بنعم، اجلواب كان  إذا خاصــــــــــة  بعينات تتعلق متطلبات أي هنا  هل )ب( 

  املتطلبات تلك
 الالزمة اجملتمع تلطية )ج( 
 املق ح الدوري التواتر )د( 
 ال(/)نعم املواضيع املتعددة االستقصا ية للدراسات املال مة (ه) 
 الرابط( ذكر يرجى بنعم، اإلجابة كانت  )إذا ال/نعم للقياس  معاير توجد هل )و( 
 بنعم، اإلجابة كانت  )إذا ال/نعم االســــــــتقصــــــــا ية  للدراســــــــات موحد منوذج يوجد هل )ز( 

 الرابط( ذكر يرجى
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 خالل من البيانات جلمع عمل/خطط حاليا هنا  فهل بال، 7 العنصـــــــــــــــر على اجلواب كان  إذا 
 املنفذ العمل وصــــ  يرجى بنعم، اإلجابة كانت  إذا. ال(/)نعم املعيشــــية لألســــر االســــتقصــــا ية الدراســــات
 التوجيه/املعاير وضع بشأن

 وجدت( )إن مالحظات )ح( 
 من أعاله املذكور النموذج خالل من عليها احلصــــــــول مت اليت املعلومات اســــــــتعرا  حاليا وجيري - ٩
 برامج خالل من املستدامة التنمية أهداف مؤشرات بقياس يتعلق فيما الراهنة للحالة النها ي التحليل أجل

 وثيقة يف النها ي التحليل وســيقدم. الدولية الوكاالت تنفذها اليت املعيشــية لألســر االســتقصــا ية الدراســات
 ميكن أنه للمعلومات أويل حتليل ويبني. ٢٠١٨ فرباير/شــباط يف اإلحصــا ية اللجنة إىل أســاســية معلومات
 على بنا  أو حاليا )إما املســـــــتدامة التنمية أهداف مؤشـــــــرات من 77 جمموعه مبا املتعلقة البيانات اســـــــتقا 
 يعين )مبا املواضـــيع من كثر  على األمر هذا وينطبق. املعيشـــية لألســـر االســـتقصـــا ية الدراســـات من مق ح(
 والفقر اجلنســـني بني واملســـاواة والتعليم الصـــحة جماالت يف أكرب تركيز مثة لكن هدفا(، ١7 أصـــل من ١3
 الدراســـــــــــــات من ومنســـــــــــــقة حمدودة جمموعة كون  يف تتمثل حقيقة إىل يشـــــــــــــر مما والعدالة، والعمل واجلوع

 إنتاج ميكن املثال، ســــبيل فعلى. املؤشــــرات من كبرة  بنســــبة يتعلق فيما اإلجناز إمكانية تتيح االســــتقصــــا ية
 االســــــتقصــــــا ية الدراســــــات من دورة تنفيذ خالل من املتوخاة بالوترة املؤشــــــرات بيانات ثلثي من يقرب ما

 االســـتقصـــا ية والدراســـات عددة،املت املؤشـــرات جملموعات االســـتقصـــا ية والدراســـات والصـــحية، الدميلرافية
 والدراســــــات ونفقاهتا املعيشــــــية األســــــر بدخل املتعلقة االســــــتقصــــــا ية الدراســــــات/املعيشــــــة مســــــتوى لقياس

. اإلضــافية املؤشــرات بعض نفســها االســتقصــا ية الدراســات تشــمل أن وميكن. العاملة للقوى االســتقصــا ية
 التسا  فر  إجياد بلية االستقصا  أدوات استعرا  خالل من النظام يف الكفا ة من املزيد حتقيق وميكن

 إطار يف بالفعل ينفذ العمل وهذا. املواضـــــــــــــيع فيها تتداخل اليت املتلرة النمطية الوحدات أو املواصـــــــــــــفات
 تنمية فر  زيادة إمكانية على املنســـــــــــق النظام هذا وينطوي. نطاقه توســـــــــــيع وميكن الوكاالت بني التعاون
 الدراســــات بني االتســــا  حيســــن أن وبإمكانه املعيشــــية لألســــر االســــتقصــــا ية الدراســــات جمال يف القدرات

 حتقيق إمكانية إىل اإلشــارة إىل وباإلضــافة. املتبادل التحليل من املزيد إجرا  على يشــجع وأن االســتقصــا ية
 بعض إىل تفضي املستدامة التنمية أهداف فإن املعيشية، لألسر منسق نظام تنفيذ يف الكفا ة يف مكاسب
 لعدة الشــــــــــاملة لألعمال األولويات حتديد يف هبا االســــــــــ شــــــــــاد ميكن اليت املشــــــــــ كة الشــــــــــاملة التحديات
 مصـــــــــادر بتصـــــــــني  ترتبط حتديات ســـــــــتواجه البلدان مجيع كون  إىل فنظرا التحديد، وجه وعلى. قطاعات
 . كبرة  قيمة ذا يكون أن ميكن اجملاالت هذه يف والدعم التوجيه تطوير على العمل فإن وتكاملها، البيانات
 بتحديث حاليا املعيشـــية األســـر باســـتقصـــا ات املعين األمانات بني املشـــ   العامل الفريق ويقوم - ١٠
 وثيقة يف قدمت اليت املعيشـــــــية، لألســـــــر االســـــــتقصـــــــا ية الدراســـــــات جمال يف والتدريب التوجيه مواد قا مة

 بني املشــــــ   العامل الفريق ســــــيســــــاعد وهذا. ٢٠١7 عام يف ةاإلحصــــــا ي اللجنة إىل أســــــاســــــية معلومات
 والثلرات، والتآزر التشــــــــابه أوجه حتديد أجل من منهجي حنو على املتاحة املواد اســــــــتعرا  على األمانات

 لألســر االســتقصــا ية الدراســات من والعملية النظرية اجلوانب على للتدريب اســ اتيجية وضــع من ميكن مبا
  .٢٠١٨ فرباير/شباط يف أساسية معلومات وثيقة يف اللجنة إىل احملدَّثة القا مة وستقدَّم. املعيشية
 مق ح بإعداد املعيشـــــية األســـــر باســـــتقصـــــا ات املعين األمانات بني املشـــــ   العامل الفريق ويقوم - ١١
. املقبلة أنشـــــطته تنفيذ خالل من زمخه على واحلفاظ الفريق عمل لدعم اســـــت ماي صـــــندو  إنشـــــا  بشـــــأن
 على املصــادقة يف املنهجية )ب( التقين؛ التنســيق )أ(: هي عناصــر ثالثة املق ح هذا يشــمل أن املتوقع ومن
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 مكون، لكل وبالنســــــــبة. الدعوة وأنشــــــــطة البلدان مع التشــــــــاور )ج( املعاير؛ وضــــــــع ويف البيانات صــــــــحة
 كبر  حد إىل ســيوا  م الذي التمويل، مق ح يف إلدراجها الفرعية األنشــطة/العناصــر من قليل عدد حتديد مت
 على االســــــــ اتيجي للتوجه منظور التمويل مق ح يف اتُّبع وقد. الفريق حددها اليت الشــــــــاملة األنشــــــــطة مع
 احملددة األنشــــــطة ببعض يتعلق ســــــنتني، ملدة حتديدا أكثر متويل طلب أيضــــــا يشــــــمل لكنه األطول، املدى
 وثيقة يف اإلحصــــــا ية اللجنة إىل االســــــت ماي الصــــــندو  بإنشــــــا  املتعلق باملق ح موجز وســــــيقدم. بوضــــــوح
 .٢٠١٨ فرباير/شباط يف وذلك أساسية، معلومات

  
 المعني األمانات بين المشددددددددددترك العامل للفريق المقترحة المقبلة األنشدددددددددد ة - ثالثا 

 المعيشية األسر باستقصاءات
 يضــــــطلع أن املعيشــــــية األســــــر باســــــتقصــــــا ات املعين األمانات بني املشــــــ   العامل الفريق يق ح - ١٢

 أدناه )انظر املتوســـــــــــــــط األجل يف العامة العمل جماالت إطار يف اجملمَّع النحو على التالية، باألنشـــــــــــــــطة
 ونوعية عدد حيث من األنشطة هذه تنفيذ يف األمانات بني املش   العامل الفريق جناح وسيقيَّم. مباشرة(
 موارد من مطلوب هو ما حشــد على الفريق قدرة على كبر  حد إىل ســيتوق  ما وهو ينجزها، اليت النواتج

 .االست ماي للصندو 
 التقني التنسيق - 1 

 األمانات بني املش   العامل للفريق تقنية أمانة إنشا  )أ( 
 اإلدارة فريق إىل ذلك عن تقرير وتقدمي العمل، وفر  التقين العامل الفريق من كل  عمل تنسيق )ب( 
 لعدة الشــاملة القضــايا على ال كيز مع املعاير، ووضــع البحوث جمايل يف املنهجية تعزيز )ج( 
 املهام وتفويض عمل فر  إنشا  خالل من قطاعات،
 شـــــــــعبة موافقة بعد املمارســـــــــات، وأفضـــــــــل التوجيهية املبادئ نشـــــــــر يف ريادي دور تويل )د( 
  عليها اإلحصا ات

 
  المعايير وضع وفي البيانات صحة على المصادقة في المنهجية - 2 

 االســـــتقصـــــا ية للدراســـــات دويل لربنامج ومتكامل منســـــق هنج اتباع بشـــــأن ورقة إعداد )أ( 
. املســـــتدامة التنمية أهداف عصـــــر يف الدراســـــات تلك قيمة على التأكيد مع البلدان، يف املعيشـــــية لألســـــر

 والدراســــــات املســــــتدامة التنمية أهداف مؤشــــــرات حتديد بشــــــأن اجلاري العمل إىل الورقة هذه وســــــتســــــتند
  املعيشية األسر االستقصا ية
 الصـــــــــــــــلـة ذات بــاملواضـــــــــــــــيع املتعلقــة والربوتوكوالت واملعــاير التوجيهيــة ئداملبــا وضـــــــــــــــع )ب( 
 بوظا   مثال تتعلق اليت مهامها، املفوضـــة األعمال خالل من املعيشـــية لألســـر االســـتقصـــا ية بالدراســـات
 الدراســـات يف احلســـاســـة واملواضـــيع احلاســـوب، مبســـاعدة الشـــخصـــية املقابالت واســـتخدام اجلودة، ضـــمان

 من والتأكد البيانات، وتصـــني  االختبار، وبروتوكول االســـتبيان وتصـــميم املعيشـــية، لألســـر االســـتقصـــا ية
 اجللرافية البيانات ذلك يف مبا اجلز ية البيانات تقاســــــــــم وبروتوكول متعددة، مصــــــــــادر من البيانات صــــــــــحة
 .املعيشية لألسر االستقصا ية بالدراسات املتعلقة واملواد التدرييب املنهج وتوحيد املرجعية،
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 Designing Household Survey” املعنون اإلحصــــــــــــا ات شــــــــــــعبة منشــــــــــــور حتديث )ج( 

Guidelines Practical: Samples“(3) (”املعيشـــــية لألســـــر االســـــتقصـــــا ية الدراســـــات عينات تصـــــميم :
  .٢٠٠٨ عام يف الصادر ،(“عملية توجيهية مبادئ

 
  الدعوة وأنش ة البلدان مع التشاور - 3 

  والربوتوكوالت واملعاير التوجيه بشأن والبلدان اخلربا  مع التشاور عملية تنسيق )أ( 
 القدرات بنا  دعم )ب( 
 أهداف رصــد يف املعيشــية لألســر االســتقصــا ية الدراســات باســتخدام معين فريق تنظيم )ج( 
 ٢٠١٨ أكتوبر/األول تشرين يف للبيانات العاملي املتحدة األمم منتدى يف املستدامة التنمية

  املعيشية لألسر االستقصا ية بالدراسات معين دويل مؤمتر تنظيم )د( 
  

 للمناقشة الم روحتان النق تان - رابعا 
 :بشأنهما التوجيه تقدم وأن التاليتين النق تين على تعلق أن اإلحصائية اللجنة إلى ي لب - ١3

 المعني األمانات بين المشدددددددددددترك العامل للفريق المقترحة المقبل العمل مجاالت )أ( 
 المعيشية األسر باستقصاءات
 في المحددة المجاالت في األعما  لتنفيذ اسددددددددت ماني صددددددددندو  إنشدددددددداء مقترح )ب( 
 .أعاله الثالث الفرع في المبينة الخ ة

  

__________ 

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

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

 


