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اللجنة االحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 
٥-٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

البند ٣ (د) من جدول األعمال املؤقت* 
اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعيـة: 

   فريق ريو املعين بإحصاءات الفقر 
  تقرير فريق ريو املعين بإحصاءات الفقر 

  مذكرة من األمني العام 
وفقا لطلب اللجنة اإلحصائية يف دورا الثانية والثالثني**، يتشرف األمني العـام بـأن 
حييـل إىل اللجنـة تقريـر فريـق ريـو املعـين بإحصـاءات الفقـر (البلـد الداعـــي الجتمــاع الفريــق: 

الربازيل)، وقد ترغب اللجنة يف استعراض برنامج عمل فريق ريو. 
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األول، الفرع ألف. 
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 تقرير فريق ريو املعين بإحصاءات الفقر 
الغرض 

تتمثل األهداف الرئيسية لفريـق اخلـرباء يف االسـتفادة 
مـن خـربات واهتمامـات شـىت األفرقـة واملنظمـــات العاملــة يف 
العامل يف جمال قياس إحصاءات الفقر وتفسريها واسـتخدامها. 
ال سيما عند إجناز هذا العمل بواسطة املكـاتب اإلحصائيـة أو 
بالتعـــاون الوثيـــق معـــــها. ومــــن شــــأن حتديــــد املؤشــــرات 
واملنـهجيات واملصـادر اإلحصائيـة املسـتخدمة إتاحـــة الفرصــة 
ـــه  إلعــداد وثيقــة أو تقــارير تتضمــن آخــر مــا مت التوصــل إلي
فيما يتعلق مبسـائل مثـل قياسـات الفقـر واإلجـراءات املوحـدة 
وأفضــل املمارســات. وميكــن يف الوقــت نفســه حتديــد أهــــم 
الصعوبات وإقامة تعاون بني اخلرباء العاملني يف جمال مشـاكل 
ومواضيع مماثلة ومن مث حتسني نوعية القياسات وصالحيتها. 

 
 سنة تنظيم االجتماع 

 .١٩٩٦
 

 املشاركون 
البلدان 

األرجنتـــني واســـــبانيا وأســــتراليا وإندونيســــيا وأوروغــــواي 
والــربازيل والربتغــال وبوتســوانا وبــريو وبيــــالروس وتركيـــا 
وجنوب أفريقيا وسويسرا وشيلي وفرنسـا وكنـدا واملكسـيك 
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ونيجرييـا 

واهلند وهولندا والواليات املتحدة األمريكية. 
 

الوكاالت واملؤسسات األخرى 
مركــز أمريكــا الالتينيــة للدميوغرافيــــا، واللجنـــة االقتصاديـــة 
ألفريقيا، واللجنة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر 
الكــارييب، واللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة آلســيا واحمليـــط 

اهلـادئ، واملكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة، وجملــس 
حبوث العلوم اإلنسانية، ومصـرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة، 
ومنظمة العمل الدولية، ومعهد أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر 
ــــم  الكــارييب للتخطيــط االقتصــادي واالجتمــاعي التــابع لألم
املتحدة، ومدرسة لندن لالقتصاد والعلـوم السياسـية، ومنظمـة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي – باريس ٢١، ومنظمة 
الصحـة للبلـدان األمريكيـة، ومنظمـة الصحـة العامليـة، ومركــز 
تاونسـند لبحـوث الفقـر الدوليـــة، والبنــك الــدويل، وبرنــامج 
ــــة،  األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول
وصندوق األمم املتحدة للسكان، والشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم 

املتحدة. 
 

االجتماعات 
سانتياغو، ٧-٩ أيار/مايو ١٩٩٧.  االجتماع األول:
ريــو دي جانــــريو، ١٣-١٥ أيـــار/  االجتماع الثاين:

مايو ١٩٩٨. 
لشــبونة، ٢٢-٢٤ تشــــرين الثـــاين/  االجتماع الثالث:

نوفمرب ١٩٩٩. 
ريـو دي جانـريو، ١٥-١٧ تشـــرين  االجتماع الرابع:

األول/أكتوبر ٢٠٠١. 
 

املواضيع اليت نظر فيها 
القياسات اليت دف إىل احلصول على مؤشرات متمازجـة أو 
وضـع سياسـات لتخفيـف حـدة الفقـــر؛ والتصنيــف التحليلــي 
للمؤشـرات املتمازجـة إلحصـاءات الفقـر: الفقـر املطلـق (ـــج 
دراسة خط الفقر واالحتياجات األساسية غري امللباة)، والفقـر 
النسـيب، والفقـر املوضوعـــي والشــخصي؛ وديناميــات الفقــر، 
والعالقة بني الفقر والفئات املفاهيميـة األخـرى املسـتخدمة يف 
السياسـات االجتماعيـة مثـل االســـتبعاد االجتمــاعي، والوهــن 
واحلقــوق االجتماعيــــة؛ والنـــهج املصغـــر (األســـرة املعيشـــية 
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واألفراد) لقياسات الفقر املتصلة بسياسـة التخفيـف مـن حـدة 
الفقر. 

ويف كافـة هـذه املواضيـع، مت حبـــث ومقارنــة املســائل 
املنهجيــة واإلجرائيــة املســتخدمة علــى نطــاق أوســع ضمــــن 

خمتلف قياسات الفقر. ومتكن الفريق من حتديد ما يلي: 
أهــم التحديــات املنهجيــة واإلحصائيــة الـــيت  (أ)

يواجهها املشاركون؛ 
املصـادر اإلحصائيـة، واملفـاهيم والتصنيفـــات  (ب)

املستخدمة يف قياسات الفقر؛ 
العمـل الـذي جيـري حاليـا لتحسـني توقيتــات  (ج)

ونوعيات املصادر والتقديرات؛ 
اخلــربات الدوليــة الــيت تــؤدي إىل ممارســـات  (د)

مشتركة يف قياس الفقر؛ 
االتفاقـــات املؤسســـية الـــيت تيســـر مقارنـــــة  (هـ)

القياسات يف خمتلف املناطق؛ 
استخدام إحصاءات الفقر لرصـد السياسـات  (و)

الرامية إىل التخفيف من حدة الفقر على املستوى الدويل؛ 
 

النواتج 
ــة  نشـرت اللجنـة االقتصاديـة ألمريكـا الالتينيـة ومنطق
البحــر الكــارييب الورقــات والتقــارير النهائيــة الصــــادرة عـــن 
االجتماعـات الثالثـة األوىل، وميكـن الرجـــوع إليــها يف موقــع 
ـــوان التــايل:  منشـورات اللجنـة علـى الشـبكة العامليـة علـى العن

http://www.eclac.org/publicaciones/default.asp?idioma=I

N أو http://www.eclac.org/publicaciones/(Spanish) أو يف 

الوثائــق اليت حتمـل الرمــوز التالية LC/R.1814؛ LC/R.1960؛ 
و LC/R.1998. وميكن االطالع علـى جـدول أعمـال ووثـائق 
االجتماعـات يف موقـع فريـق ريـو علـى الشـــبكة العامليــة علــى 

 .www.ibge.gov.br/poverty :العنوان التايل

األنشطة املخططة 
مجع الفريق جمموعة كبرية للغاية من الوثائق اليت تعـرب 
عما مت إجنازه مـن أعمـال أو األعمـال الـيت ال تـزال جاريـة يف 
ـــل يف  جمــال إحصــاءات الفقــر. وقــد تســىن جتميــع هــذا العم
اـاالت التاليـة: الفقـر املطلـق (مبـا يف ذلـك املواضيـع املتعلقـــة 
بقياس الدخل)، واالحتياجات األساسية غري امللباة، واحلرمـان 
النـاتج عـن الفقـر واالسـتبعاد االجتمـاعي (مبـا يف ذلـــك الفقــر 
النسـيب والشـخصي)، وديناميـــات الفقــر، وجــداول التكــافؤ، 
واسـتراتيجيات حتسـني املعلومـــات، واالســتراتيجيات الدوليــة 
ــــة. وتتســـم هـــذه  لتخفيــف حــدة الفقــر، واملقارنــات الدولي
املواضيـع بأـا ذات طـابع عملـي، نظـرا النكبـــاب جمموعــات 
خمتلفة من املشاركني يف العمل عليها. ومن مث، ميكـن تشـكيل 
ـــال املتمازجــة  فـرق عمـل صغـرية تسـتطيع تقـدمي بعـض األعم
بشأن هذه املواضيع. ومـن شـأن ذلـك األمـر أن يسـهل إجنـاز 

األعمال املزمعة يف املستقبل. 
 

النواتج املستقبلية املتوقعة (تواريخ) 
سيبحث االجتماع القادم ما مت إجنازه بشأن املواضيع 
املذكـــورة عاليـــه، ـــدف وضـــع خالصــــة وافيــــة ألفضــــل 
املمارسـات يف جمـال إحصـاءات الفقـر. وبعـد تقييــم األعمــال 
املنجــزة، ســــيتم ترتيـــب املواضيـــع بصـــورة أفضـــل حســـب 
املؤشــرات املفاهيميــة والعمليــة. ويرغــب الفريــــق يف تســـليم 
ما قام به من أعمال وخمطط للخالصة الوافيـة الـذي أعـده إىل 
ـــه يف دورــا الرابعــة والثالثــني الــيت ســتعقد يف  اللجنـة لتقييم

آذار/مارس ٢٠٠٣. 
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 E-mail: taraujo@ibge.gov.br
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