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اللجنة اإلحصائية 
الدورة اخلامسة والثالثون 

٢-٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
البند ٣ (ز) من جدول األعمال املؤقت* 

 اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية: إحصاءات الفقر 
 إحصاءات الفقر 
تقرير األمني العام   

موجز 
أعد هذا التقريـر بنـاء علـى الطلـب الصـادر عـن اللجنـة اإلحصائيـة يف دورهتـا الرابعـة 
ـــاألمم املتحــدة يف  والثالثـني(أ). ويسـتعرض التقريـر املشـروع الـذي بدأتـه الشـعبة اإلحصائيـة ب
ـــل عــن إحصــاءات الفقــر، كمــا يعــرض أهــداف  نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ مـن أجـل إعـداد دلي
املشروع ونواجته املتوقعة، ويصف العملية االستشارية اليت بدأت لتنفيذ املشـروع. ويسـتعرض 
التقريـر أيضـا األنشـطة الـيت متـت يف إطـار املشـروع حـىت اآلن، مبـــا يف ذلــك تشــكيل اللجنــة 
التوجيهية املعنية بإحصاءات الفقر، وإعداد موجز مشـروح للدليـل، وإنشـاء موقـع للمشـروع 

على شبكة اإلنترنت. وترد يف الفقرة ١ النقاط اليت قد ترغب اللجنة يف مناقشتها. 
 

مالحظات 
الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٣، امللحق رقم ٤ (E/2003/24)، الفصل أوال - ألف.  (أ)
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قـد ترغـب اللجنـة يف اإلعـراب عـن آرائـها بشـأن التقـدم احملـرز، وبشـأن املوجـــز  - ١
املشروح املؤقت للدليل، واألنشطة املقترح االضطـالع هبـا مسـتقبال، علـى النحـو الـوارد 

وصفه أعاله. 
 

اهلدف 
يتمثل اهلدف العام للمشروع يف مساعدة صانعي السياسات واإلحصــائيني يف البلـدان  - ٢
األعضاء على مواجهة الطلب املتزايد على إحصاءات الفقر واملعلومات املتصلة هبا، عن طريـق 
وضع نظام لقياس الفقر يليب االحتياجات الوطنية والدولية املتصلة بالبيانـات. وسـوف يسـاعد 
هذا املشروع على وجه التحديد يف تبادل اخلربات املتعلقة جبمع إحصاءات الفقر وحتليلها عرب 
املناطق املختلفة، كمـا سيسـاعد يف إعطـاء البلـدان حملـة عامـة عـن القـدر الكبـري مـن الكتابـات 
املتوافرة عن مسألة الفقر، ويزيد فهمها للخيارات املتوافرة على الصعيد القطري. وفضـال عـن 
ذلـك، سـيوفر املشـروع قـدرا مـن املشـورة العمليـة فيمـا يتصـل جبمـع البيانـات املتعلقـة بـــالفقر 

واإلبالغ عنها. 
 

مدة املشروع 
من املنتظر أن جيري تنفيذ املشروع يف الفترة ما بني عامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥.  - ٣

 
نواتج املشروع 

سيجري يف إطار املشروع إعـداد دليـل بعنـوان إحصـاءات الفقـر: مفاهيمـها وطرقـها  - ٤
واستخدامها يف وضع السياسات. سوف يتمثّل الغرض مـن هـذا املنشـور يف مسـاعدة البلـدان 
على تصميم وتطبيق نظم لقياس الفقر تلـيب احتياجاهتـا الوطنيـة يف جمـال السياسـات كمـا تلـيب 

الطلب املتزايد على إحصاءات الفقر والبيانات املتصلة هبا. 
 

نواتج املرحلة املتوسطة   
اللجنة التوجيهية املعنية بإحصاءات الفقر 

أنشئت اللجنة التوجيهية املعنية بإحصاءات الفقر، اليت تتألف من ١٠ خـرباء بـارزين،  - ٥
مـن أجـل توجيـه عمليـة إعـداد املنشـور املذكـور. وتتمثـل مهمـة اللجنـة التوجيهيـــة يف إســداء 
املشورة للجنة اإلحصائية بشأن مجيع املسـائل املتصلـة هبيكـل املنشـور وحمتـواه. وباإلضافـة إىل 
ذلك، ستقدم اللجنة التوجيهية توصيات ملؤلفي ومراجعي خمتلـف فصـول املنشـور. وسـتجري 
تعامالت اللجنة بالسـبل اإللكترونيـة، مـع إمكانيـة عقـد اجتمـاع فعلـي أو اثنـني يف أثنـاء فـترة 

املشروع (٢٠٠٣-٢٠٠٥). 
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ومن الشواغل الرئيسية الــيت حظيـت باالهتمـام عنـد اختيـار أعضـاء اللجنـة التوجيهيـة  - ٦
مسألة تركيز هذا املنشور على املسائل اليت هلا أمهية وفائدة بالنسبة للبلدان النامية. ويف الوقت 
نفسه، فإن املنشور ينبغي أن يتضمن عنصرا منهجيا متينا يوفر أساسـا لألعمـال التجريبيـة الـيت 
سـيجري االضطـالع هبـا علـى الصعيـد القطـري. ومـــن مث، تضــم اللجنــة خــرباء مــن الســلك 
األكادميي إىل جانب املؤسسات الوطنية. وعالوة على ذلك، فقـد التمـس التعـاون الوثيـق مـع 
فريق ريو املعين بإحصاءات الفقر من أجل االستفادة من اخلربات العملية املتاحة لدى الفريـق، 

  .(E/CN.3/2004/9 انظر أيضا) واكتساب منظور إقليمي قدر اإلمكان
 

املوجز املشروح 
أعدت الشعبة اإلحصائية يف نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موجزا مشروحا اسـتخدم كأسـاس  - ٧
لفتح باب املناقشة فيما بني اخلرباء بشأن حمتوى املنشور وهيكله. وقد وضعت اآلن اللمسـات 
األخرية على هذا املوجز بناء على التعليقات اليت أبداها اخلـرباء، وسـوف جيـري اسـتخدامه يف 
مراحل املشروع التالية. وقد عرض هذا املوجز مؤخـرا علـى اجتمـاع عقـده فريـق ريـو بشـأن 
إحصاءات الفقر يف ريو يف الفترة من ١٢ إىل ١٤ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣. ويـرد املوجـز 

املشروح يف مرفق هذا التقرير. 
 

موقع املشروع على الشبكة 
أنشــــــأت اللجنــــــة اإلحصائيــــــة بــــــــاألمم املتحـــــــدة موقعـــــــا علـــــــى الشـــــــبكة  - ٨
(/http://unstats.un.org/unsd/methods/poverty) للتعريـف باألعمـال اجلـــاري االضطــالع هبــا 
فيما يتعلق باملشروع ومبسودة املنشور. كما يقدم املوقع معلومـات عـن تنظيـم وتنفيـذ أنشـطة 
املشروع، اليت تتضمن أربع حلقات عمل إقليمية واجتماعا من املقـرر عقـده لفريـق اخلـرباء يف 

أثناء فترة املشروع. 
 

حلقات العمل اإلقليمية 
ـــدمي تعليقــات علــى الورقــات الــيت أعــّدت حــىت اآلن، واملســامهة مبــواد  سـيجري تق - ٩
للممارسات القطرية مـن خـالل حلقـات عمـل إقليميـة تشـارك فيـها اجلـهات املعنيـة اإلقليميـة 
والوطنية، وسائر الوكاالت الدولية، على النحو التايل: حلقتان يف أفريقيـا وواحـدة يف أمريكـا 

الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وواحدة يف آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ. 
 

اجتماع فريق اخلرباء 
سـيقوم اجتمـاع لفريـق اخلـرباء يضـم اللجنـة التوجيهيـة واملؤلفـني واملراجعـني واخلــرباء  - ١٠

اإلقليميني والوطنيني (كبار اإلحصائيني) بإجراء استعراض شامل ملسودة املنشور األويل. 
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املرفق 
املوجز املشروح إلحصـاءات الفقـر: مفاهيمـها وطرقـها واسـتخدامها يف 

 وضع السياسات 
 الفصل ١ 

متهيد ومقدمة (١٠ صفحات) 
حتديد نطاق املنشور، ما يغطيه املنشور وما ال يدخل يف نطاقه. 

شــرح أنــواع اإلحصــاءات الالزمــة ملختلــف األغــراض (أي شــرح ملــاذا/مـــىت تكـــون 
مقاييس الفقر املختلفة مهمة ألغراض حمددة يف جمال السياسات وذات صلة وثيقة هبا). 

إيضاح الفرق بني تقديرات الفقر الوطنيــة والعامليــة، وتنــاول الــدور الــذي تؤديــه يف 
عملية الوصف املقارنات فيما بني البلدان وفيما بني اإلمجايل اإلقليمي والعاملي، واالستدالل 

السبـيب، ووضع السياسات على كل من الصعيدين الوطين والعاملي. 
حتديــد املســتعملني املســتهدفني للمنشــور (علــى ســبيل املثــال: اإلحصـــائيون ومعـــدُّو 

البيانات وواضعو السياسات على الصعيدين الوطين والدويل). 
 

 الفصل ٢ 
مفاهيم مقاييس الفقر وأساسياهتا (٣٠ صفحة) 

إلقاء الضوء على املناقشات املفاهيمية املتعلقـة مبـا يلـي: مفـاهيم الفقـر - أبعـاد الرفـاه 
والفقـر املطلـق مقـابل الفقـر النسـيب؛ واجتاهـات القيـاس – االجتاهـــات املســتندة إىل املؤشــرات 
النقدية مقابل املؤشرات االجتماعية واملؤشـرات غـري النقديـة األخـرى (الـيت يشـار إليـها أيضـا 
بإمكانيـة احلصـول علـى االحتياجـات واخلدمـات األساســـية وتكويــن رأس املــال األساســي)؛ 
وجتربــة الفقــر املوضوعــي والشــخصي - طــرق حتقيــق التكــامل بــني املؤشــرات الشــــخصية 
واملواضيعية والتوفيق بينها؛ وخطوط الفقر، من قبيـل خطـوط الفقـر الغذائـي، وخطـوط الفقـر 
الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة؛ ومؤشـرات ووحـدات الفقـر - إحصـاء األفـراد، وفجـوة الفقــر؛ 
واملقارنات يف جمال الفقر - علـى أسـاس املؤشـرات السـائدة يف العــيِّنات العشـوائية؛ واحلجـج 
املؤيدة التباع “نظام” لرصد الفقر يضم نقاطا تقديرية ومقاييس للتوزيع وتقديرات مسـتمدة 

من فترة معّينة وتقديرات مستندة إىل سالسل زمنية، ومقارنات داخل األقطار وفيما بينها. 
توفري قائمة باملراجع الالزمة للدراسة املتعمقة هلذه املواضيع.  

الفصل ٣ 
ممارسات قياس الفقر يف املاضي واحلاضر 

اسـتعراض ممارسـات قيـاس الفقـر يف املـاضي واحلـاضر، وإلقـاء الضـوء علـــى التوســيع 
التدرجيـي لنطـاق تعريـف الفقـر وقياسـه - حبيـث يتجـاوز التحكـــم يف الدخــل ليشــمل أبعــادا 



603-65142

E/CN.3/2004/8

أخرى للرفاه (على سبيل املثال طول العمر، والتعليم، والصحة) مث، مؤخـرا، ليشـمل التعـرض 
للمخاطر، واالنكشاف، والضعف، والتهميش، وذلك مراعاة للسياق الدويل والعاملي السـريع 

التغري وآلثاره على قياس الفقر (١٠ صفحات). 
ـــر  القيـام، باالسـتناد جزئيـا إىل اخلـربات الـيت مجعـها فريـق ريـو املعـين بإحصـاءات الفق
وأربـع حلقـات عمـل متصلـة باملشـروع، مبـا يلـي: مناقشـة توافـر البيانـات ونوعيـة إحصـــاءات 
الفقـر القائمـة (علـى سـبيل املثـال: اإلحصـــاءات القائمــة علــى الصعــد الوطــين ودون الوطــين 
والعاملي، واإلحصاءات املصنفة حسب نوع اجلنس)؛ واسـتعراض املمارسـات القطريـة، مبـا يف 
ذلــك املنــهجيات/املفــاهيم، وأدوات مجــع البيانــات، وانتظــام التقديــرات وتصنيفــها؛ وفـــهم 
ـــة الطلــب  الصعوبـات/العوائـق (املؤسسـية/الفنيـة/املاليـة) الـيت تواجهـها البلـدان، ومـا يلـزم لتلبي
املتنامي على البيانات املناسبة واآلنية هبدف توجيه عملية تصميم السياسات من أجل احلد من 
الفقــر وخلدمة أغراض الرصد. وسيوىل اهتمـام للتفـاعل بـني اجلـهات املعنيـة الوطنيـة والدوليـة 
فيما يتعلق بتوفري بيانات عن الفقر من أجل إعداد تقرير التنمية البشرية، وورقـات اسـتراتيجية 
ـــة (٢٠  احلــد مــن الفقــر، والتقييمــات القطريــة املشــتركة، وتقريــر األهــداف اإلمنائيــة لأللفي

صفحة). 
 

الفصل ٤   
ـــاس الفقـــر اســـتنادا إىل اســـتقصاءات  األدوات اإلحصائيــة وطــرق التقديــر املســتخدمة يف قي

األسر املعيشية (٤٠ صفحة) 
مناقشـة االسـتقصاءات - اسـتقصاءات الدخـل والنفقـات، ودراسـة قيـــاس مســتويات 
املعيشة، واستقصاءات اسـتخدام الوقـت، واالسـتقصاءات الصحيـة الدميغرافيـة، واسـتقصاءات 
العمـل، واالسـتقصاءات التقييميـة - بوصفـها مـن مصـادر البيانـات الالزمـــة لتقييمــات الفقــر 

استنادا إىل النهج النقدية وغري النقدية. 
إلقـاء الضـوء علـى الصعوبـات العمليـة الـيت ينطـوي عليـها اسـتنباط تقديـرات موثوقـــة 
وقابلـة للمقارنـة - تعريـف املصطلحـات، وأخـذ العينـات، واالنتظـام، والتواتـر، واالختالفــات 
ـــا مــن العوائــق؛ وإتاحــة  اإلقليميـة، ومصـادر اخلطـأ غـري العشـوائي األخـرى، والتكلفـة وغريه
خيـارات للتعـامل مـع قضايـا حمـددة يف جمـال تصميـم االسـتقصاءات ميكـن أن تؤثـــر يف تفســري 
تقديــرات الفقــــر أو أن تـــؤدي إىل حتيزهـــا، والتغيـــريات يف تقديـــر الدخـــل أو االســـتهالك؛ 
واستخدام شخص مرجعـي بـدال مـن “رب األسـرة املعيشـية” كوحـدة للقيـاس؛ وافتراضـات 

القيمة؛ وقيمة اخلدمات غري القياسية. 
إيالء االعتبار الواجب ألساليب االستقصاء املتصلة بتقدير رفاه فئات مسـتهدفة معينـة 
ـــون،  (أفقـر النـاس، واحلصـائل املتأتيـة مـن املشـاريع غـري النظاميـة، والسـكان املتنقلـون والالجئ
واألقليـات االجتماعيـة) وجبمـع املعلومـات املتصلـة بعنـاصر الرفـاه غـري االقتصاديـة؛ والنظــر يف 
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مســات ختتلــف وحــدات حتليلــها - وحــدات تقــوم علــى أســاس الفــرد أو األســرة املعيشـــية 
أو اجملتمع احمللي أو على أساس إقليمي أو وطين. 

تناول مسائل حمددة تتعلق باإلحصاءات والبيانـات املسـتخدمة يف التحليـالت الطوليـة 
(تآكل العينة مبرور الوقت؛ وارتفاع معدل التنقل فيما بني فئات معينة) ووصـف الكيفيـة الـيت 
ميكـن هبـا ألخطـاء القيـاس أن تـؤدي إىل التحـيز بشـكل خـاص يف حتليـالت الظواهـر العارضــة 

والضعف، وتوفري املشورة الالزمة لتحليل البيانات وتفسريها. 
التصدي لضرورة وضع أدوات جلمع البيانات اخلاصة بكل جنس على حده من أجل 

إفساح اجملال أمام حتليل الفقر من منظور جنساين. 
 

 الفصل ٥ 
املسائل اإلحصائية يف جمال قياس الفقر من مصادر غري االستقصاءات (٤٠ صفحة) 

اسـتعراض املصـادر األخـرى للبيانـات املتعلقـة بتقييمـات الفقـر؛ واحلسـابات القوميــة، 
وتعدادات السكان، والبيانات املالية للقطاع العام، والسجالت اإلدارية املتاحـة مـن الـوزارات 

التنفيذية، والبيانات النوعية املتاحة عن طريق األساليب التشاركية. 
تنـاول املناقشـة اجلاريـة يف الوقـت الراهـن بشـأن اسـتخدام احلسـابات القوميـة وإســاءة 
اسـتخدامها يف قيـاس الفقـر، ومناقشـة بدائـل التوفيـق بـني تقديـرات اسـتهالك األســـر املعيشــية 
املستمدة من االستقصاءات ومن احلسابات القومية، وذلك عن طريق األخذ بنهج منسـق إزاء 

استقصاءات األسر املعيشية واحلسابات القومية. 
 

 الفصل ٦ 
حتليــــل الفقر ألغراض السياسات الوطنية: مسات الفقر والوقوف على توزيعاته ودينامياتــه 

(٣٠ صفحة) 
(سيجري إيضاح األساليب التحليليـة املعروضـة يف هـذا الفصـل عـن طريـق أمثلـة مـن 

البيانات املستمدة من حاالت قطرية، من أجل توفري املشورة الواضحة والعملية للقارئ). 
اإلجابة على األسئلة املطروحة من قبيل مـا هـي مسـات األسـر املعيشـية الفقـرية؟ وَمـن 
هم الفقراء وكيف جيري استهدافهم؟ وما هي الفترة الـيت تلزمـهم للخـروج مـن دائـرة الفقـر؟ 
وهل الفقر أمر عارض أو مستمر؟ وتوفري املشورة الالزمة لتحليل األمناط والتغيـريات يف جمـال 
الفقر (تناول مسائل تتصل باملقـاييس اخلاصـة بكـل فـرد، مـن قبيـل معـادل البـالغني ووفـورات 
احلجم)؛ والتشديد على أمهية مؤشرات األسعار (األسعار اإلقليمية واألرقـام القياسـية ألسـعار 
االسـتهالك “الـيت تركـــز علــى الفقــر”، ال ســيما اســتنباط مقــاييس للتغــريات يف “تكــاليف 
املعيشة” ذات صلة وداللة تنفيذية لتتماشى مع تقييمات مسـتويات الفقـر)؛ وإيـالء مزيـد مـن 
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االهتمـام باجلـانب الطـويل/األفقـي األعـم لتحديـد مسـات الفقـر (تدفقـات الدخـل علـــى مــدى 
احلياة، ووضع األطفال واملرضى واملسنني، وكفاية املدخرات، ونوع اجلنس). 

التصدي لضرورة اشتمال حتليالت الفقر على منظور جنساين. 
مناقشـــة اســـتخدام مصـــادر البيانـــات اجملمعـــة ألغـــراض تقييمـــات الفقـــر، ودمــــج 

استقصاءات األسر املعيشية وتعدادات السكان إلعداد خرائط الفقر. 
 

 الفصل ٧ 
املقارنات العاملية يف جمال الفقر (٢٠ صفحة) 

وصف االجتاهات القائمة إزاء قياس الفقر علــى الصعيـد العـاملي واملقارنـة بـني البلـدان 
يف جمال الفقر، وطريقة الدوالر الواحد لكل شخص يوميا؛ والنظـر يف خمتلـف مصـادر التبـاين 

يف حساب تقديرات الفقر الدولية (حتويل تعادالت القوة الشرائية). 
دراسة البدائل األخرى املتاحة للنهج املتبع حاليا يف إجراء املقارنـات الدوليـة يف جمـال 
الفقر (استنادا إىل صيغة الدوالر الواحد يف اليوم)، من قبيل ما يلي: هل تتناسب بعـض النـهج 
مع املقارنات الدولية أكثر من غريها؟ وهـل يكـون للمقارنـات الدوليـة أي داللـة عنـد وجـود 
فجوة إحصائية ضخمة فيما بني البلدان يف جمال إحصاءات الفقر؟ وهل من األنفـع واألجـدى 
حصر املقارنات يف جمال الفقر على البلـدان ذات املسـتوى اإلمنـائي املتشـابه؟ وهـل يعـد وضـع 
بروتوكـوالت إحصائيـة موّحـدة اسـتراتيجية نافعـة ميكـن مـن خالهلـا حتسـني نوعيـــة تقديــرات 

الفقر القابلة للمقارنة سواء على الصعيد الوطين أو الدويل وقابلية هذه التقديرات للمقارنة؟ 
 

 الفصل ٨ 
االستنتاجات والتوصيات (١٠ صفحات) 

التوصيــة خبطــة عمــل دوليــة ترمــي إىل مســاعدة البلــدان واملنظمــات الدوليــة علــــى 
االستجابة للطلب املتزايد على إحصاءات الفقر. 

التوصية باتباع هنج منّسـق إزاء مجـع البيانـات املتعلقـة بـالفقر مـن أجـل إفسـاح اجملـال 
أمام إجراء املقارنات يف جمال الفقر عرب الزمان واملكان. 

اقتراح اتفاق عام بشأن إمكانية حصول الباحثني اخلارجيني علـى البيانـات (مسـتودع 
للبيانات). 

 


