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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 
تقرير فريق ريو املعين بإحصاءات الفقر    

 مذكرة من األمني العام 
وفقا لطلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الرابعة والثالثني**، يتشرف األمني العام بأن 
حييـل تقريـر فريـق ريـو املعـين بإحصـاءات الفقـر. واللجنـة مدعـوة إىل اسـتعراض برنـامج عمــل 

الفريق. 
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انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي، ٢٠٠٣، امللحـق رقـم ٤ (E/2003/24)، الفصـل األول،  **
الفرع ألف. 
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 تقرير فريق ريو املعين بإحصاءات الفقر 
الغرض  - ١

تتمثل األهداف الرئيسية لفريق ريو املعين بإحصاءات الفقر يف االستفادة مـن خـربات 
واهتمامات شىت األفرقة واملنظمات العاملة يف العامل يف جمال قياس إحصاءات الفقر وتفسـريها 
واستخدامها، وال سيما عند إجناز هذا العمل بواسطة املكـاتب اإلحصائيـة أو بالتعـاون الوثيـق 
معها. ومن شأن حتديد املؤشرات واملنهجيات واملصادر اإلحصائيــة املسـتخدمة إتاحـة الفرصـة 
إلعـداد وثيقـة أو تقـارير تتضمـن آخـــر املعلومــات فيمــا يتعلــق مبســائل مثــل قياســات الفقــر 
واإلجـراءات املوحـدة وأفضـل املمارسـات. وميكـن يف الوقـت نفســـه حتديــد أهــم الصعوبــات 
وإقامـة تعـاون بـني اخلـرباء العـاملني يف جمـال مشـاكل ومواضيـع مماثلـة ومـــن مث حتســني نوعيــة 
القياسات وصالحيتها. وقد أتــاحت اخلـربة املكتسـبة لفريـق ريـو أن يشـرع يف إعـداد جمموعـة 

املمارسات اجليدة. 
سنة تنظيم االجتماع  - ٢

 .١٩٩٦
املشاركون  - ٣ 

البلدان 
األرجنتني وإسبانيا وأستراليا وإندونيسيا وأوروغـواي والـربازيل والربتغـال وبوتسـوانا 
وبـريو وبيـــالروس وتركيــا وجنــوب أفريقيــا وسويســرا وشــيلي وفرنســا وكنــدا واملكســيك 

واململكة املتحدة ونيجرييا واهلند وهولندا والواليات املتحدة األمريكية. 
 

الوكاالت واملؤسسات األخرى 
مركز أمريكا الالتينية للدميغرافيـا، واللجنـة االقتصاديـة ألفريقيـا، واللجنـة االقتصاديـة 
ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، واللجنـة االقتصاديـــة واالجتماعيــة آلســيا واحمليــط 
اهلادئ، واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، وجملس حبوث العلوم اإلنسانية، ومصـرف 
ـــة ومنطقــة البحــر  التنميـة للبلـدان األمريكيـة، ومنظمـة العمـل الدوليـة، ومعـهد أمريكـا الالتيني
الكـارييب للتخطيـط االقتصـادي واالجتمـاعي التــابع لألمــم املتحــدة، وكليــة لنــدن لالقتصــاد 
والعلـوم السياسـية، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي – بـاريس ٢١، ومنظمـــة 
الصحة للبلدان األمريكية، ومنظمة الصحـة العامليـة، ومركـز تاونسـند لبحـوث الفقـر الدوليـة، 
والبنك الدويل، وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، وصنـدوق 

األمم املتحدة للسكان، والشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة. 
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االجتماعات  - ٤
سانتياغو، ٧-٩ أيار/مايو ١٩٩٧.  االجتماع األول:

ريو دي جانريو، ١٣-١٥ أيار/مايو ١٩٩٨.  االجتماع الثاين:
لشبونة، ٢٢-٢٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩.  االجتماع الثالث:

ريو دي جانريو، ١٥-١٧ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١.  االجتماع الرابع:
ريو دي جانريو، ١٣-١٥ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢.  االجتماع اخلامس:
ريو دي جانريو، ١٢-١٤ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣.  االجتماع السادس:

املواضيع اليت ُنظر فيها  - ٥
القياسات اليت هتدف إىل احلصول على مؤشرات توليفية أو وضع سياسات لتخفيف 
حدة الفقر؛ والتصنيف التحليلـي للمؤشـرات التوليفيـة إلحصـاءات الفقـر: الفقـر املطلـق (هنـج 
دراسـة خـط الفقـر واالحتياجـات األساسـية غـري امللبـاة)، والفقـر النســـيب، والفقــر املوضوعــي 
ـــات املفاهيميــة األخــرى املســتخدمة يف  والـذايت؛ وديناميـات الفقـر؛ والعالقـة بـني الفقـر والفئ
السياسـات االجتماعيـة مثـل االسـتبعاد االجتمـاعي، والوهـــن واحلقــوق االجتماعيــة؛ والنــهج 
املصغر (األسرة املعيشية واألفراد) لقياسات الفقر املتصلـة بسياسـة التخفيـف مـن حـدة الفقـر، 
ـــتراتيجيات الدوليــة للتخفيــف مــن الفقــر، وأهدافــها ومقاصدهــا  واملقارنـات الدوليـة، واالس
ووسائل تنفيذها، واستراتيجيات حتسني املعلومات. ويف كافة هذه املواضيع، مت حبث ومقارنـة 
املسائل املنهجية واإلجرائية املستخدمة على نطاق أوسع ضمن خمتلف قياسات الفقـر. ومتكـن 
فريــق ريــو مــن حتديــد مــا يلــي: (أ) أهــم التحديــات املنهجيــة واإلحصائيــة الــيت يواجهــــها 
املشاركون؛ (ب) املصادر اإلحصائيـة، واملفـاهيم والتصنيفـات املسـتخدمة يف قياسـات الفقـر؛ 
ـــرات؛ (د) اخلــربات  (ج) العمـل الـذي جيـري حاليـا لتحسـني توقيـت ونوعيـة املصـادر والتقدي
الدولية اليت تؤدي إىل ممارسات مشتركة يف قياس الفقر؛ (هـ) االتفاقـات املؤسسـية الـيت تيسـر 
مقارنة القياسات يف خمتلف املناطق؛ (و) استخدام إحصاءات الفقـر لرصـد السياسـات الراميـة 

 .(E/CN.3/2002/5) إىل التخفيف من حدة الفقر على املستوى الدويل
النواتج  - ٦

ـــــال ووثــــائق االجتماعــــات يف موقــــع فريــــق  ميكـــن االطـــالع علـــى جـــدول أعم
ــــــــة االقتصاديـــــــة  ريــــــو علــــــى اإلنــــــترنت: www.ibge.gov.br/poverty. ونشــــــرت اللجن
ــــــة الصـــــادرة  ألمريكــــا الالتينيــــة ومنطقــــة البحــــر الكــــارييب الورقــــات والتقــــارير النهائي
عـــــن االجتماعـــــات الثالثـــــة األوىل، وميكـــــن الرجـــــوع إليـــــــها يف موقــــــع منشــــــورات 
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ـــــى اإلنــــترنت: http://www.eclac.org/publicaciones/default.asp?idioma=IN أو  اللجنـــة عل
http://www.eclac.org/ publicaciones/(Spanish) أو يف الوثائـــق الـيت حتمــــل الرمــــوز التاليــة 

  .LC/R.1998 ؛ وLC/R.1960 ؛LC/R.1814

األنشطة املخططة  - ٧
مجـع فريـق ريـــو جمموعــة كبــرية للغايــة مــن الوثــائق الــيت تعكــس األعمــال املنجــزة 
واألعمال اليت ال تزال جارية يف جمال إحصاءات الفقر. ويف االجتماع اخلـامس، وافـق الفريـق 
على الشروع يف العمل مـن أجـل نشـر خالصـة للممارسـات اجليـدة. ويف اجتماعـه السـادس، 
ويف أعقاب عرض منوذجي، قدم املشاركون ورقات حول املمارسات القائمة يف ميادين خـط 
الفقـر املطلـق وخـط الفقـر النســـيب واحلصــول علــى اخلدمــات األساســية وحيــازة رأس املــال 
األساسي، واالستبعاد االجتمـاعي، واحلرمـان االجتمـاعي، والتمكـني وغـري ذلـك مـن األبعـاد 
االجتماعية والسياسية املقترنة بـالفقر. ونظـرا ملـا تتسـم بـه املمارسـات املتبعـة يف جمـال الصحـة 
والطفولة من مسات خاصة وعالقاهتا بالنهج األخرى، فقد جرى النظر فيها على حنو منفصل. 
ـــذايت. وألقيــت عــروض بشــأن  ومت األخـذ مبمارسـة غـري خطيـة فيمـا يتعلـق مبوضـوع الفقـر ال
املواضيع الشاملة لعدة جوانب وهي تقدم يف شكل توليفي جتربة فريق ريو يف جمـال ديناميـات 
الفقـر واملقارنـات الدوليـة واسـتراتيجيات املعلومـات. ومـن مث فقـد مت إجنـاز اخلطـــوة األوىل يف 
سبيل إعداد خالصة املمارسات. وسوف يستعرض تقريـر االجتمـاع اخلطـوط العريضـة حلالـة 
ـــن املبــادرات البالغــة  العمـل وتوجـد الوثـائق ذات الصلـة يف موقـع الفريـق علـى اإلنـترنت. وم
األمهيـة بالنسـبة ألنشـطة الفريـق يف املسـتقبل قـرار الشـــعبة اإلحصائيــة بــاألمم املتحــدة وضــع 
برنـامج عمـل ملسـاعدة مقـرري السياسـات وأخصـائيي اإلحصـاءات يف البلـدان لتلبيـة الطلـــب 
املتنامي على اإلحصاءات املتعلقة بـالفقر واملعلومـات ذات الصلـة مـن خـالل اسـتحداث نظـام 
لقياس الفقر يستجيب لالحتياجات الوطنية والدولية إىل البيانات. ومنذ انعقاد الـدورة الرابعـة 
والثالثـني للجنـة اإلحصائيـة، قـامت الشـعبة باالتصـال بفريـق ريـو واختـذت قـرارات مـن أجــل 

 .(E/CN.3/2004/8 انظر أيضا) تنسيق جهود اهليئتني
النواتج املستقبلية املتوقعة (تواريخ)  - ٨

ـــربازيلي للجغرافيــا واإلحصــاءات مســؤولية إعــداد تقريــر االجتمــاع  يتـوىل املعـهد ال
واملقترحات األولية املتعلقة بالعمل يف املستقبل، وذلك بالتعاون الوثيق مع أعضـاء فريـق ريـو. 
ـــة ملختلــف  ويـدرس املعـهد حاليـا إمكانيـة نشـر خالصـة املمارسـات أو فصوهلـا أو توليفـة أولي
املواضيع اليت ناقشها الفريق، إن توافرت الوثائق الكافية. كما جيري استكشاف إمكانيـة نشـر 
اخلالصة باشتراك مع مشروع الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة. ومـن املتوقـع أن يقـدم املعـهد 

نتائج مشاوراته إىل اللجنة يف دورهتا اخلامسة والثالثني. 
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جهات االتصال: 

 Eduardo Pereira Nunes, Elisa Cailloux
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 Av. Franklin Roosevelt, 166 R.J., Andar 10
 20021-120 Rio de Janeiro
 Brazil
 Tel: (55-21) 2142 4503/02/01
 Fax: (55-21) 21420893
 E-mail: epnunes@ibge.gov.br
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 Chile
 Tel: (56-2) 210 2660
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