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 موجز 
ــة اإلحصــائية وف      ــر إىل اللجن ــذا التقري ــدم ه ــا    يق ــة يف دورهت ــب اللجن ــا لطل ــةق  اخلامس
وبعـد  . إحصـاءات الفقـر   بشـأن   مسـتجدات عمليـة إعـداد دليـل          التقريـر    يتضـمن و. )أ(والثالثني

التــذكري باألهــداف املتوخــاة مــن الــدليل، يصــف التقريــر مــا مت حتقيقــه حــىت اآلن مــن نــواتج      
ليل مـن أجـل معاجلـة       ملموسة يف املرحلة املتوسطة ويفسر كيف مت تعـديل املـوجز املقتـرح للـد              

فضـال عـن ذلـك، يعـرض التقريـر          و. الشواغل اليت أثارهتا اللجنـة يف دورهتـا اخلامسـة والـثالثني           
ويقـدم هـذا التقريـر      . بإجياز عناصر برنامج عمل مقترح للمدى املتوسط عن إحصـاءات الفقـر           

 .مبا جاء بهللجنة اإلحصائية إىل ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاعي،    )أ(   ــس االقتصــادي واالجتم ــة للمجل ــائق الرمسي ــم  ٢٠٠٤ الوث ، الفصــل )E/2004/24 (٤، امللحــق رق
 . ألف- أوال
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  إحصاءات الفقرهدف دليل -أوال  
 يف مســـاعدة اإلحصـــائيني يف البلـــدان لـــدليل إحصـــاءات الفقـــريتمثـــل اهلـــدف العـــام  - ١

 علـى الصـعيدين الـوطين       لفقـر الرمسيـة ل  حصـاءات   اإلاألعضاء على مواجهة الطلب املتزايد على       
استعراضــا تقنيــا ملخصــا للممارســات القطريــة  علــى وجــه التحديــد دم الــدليلوســيق. والــدويل

 العالقـة الـيت   تنفيذيـة  أهـم التحـديات ال     تعـيني  بغـرض    لفقـر الرمسيـة ل  حصاءات  اإل احلالية يف جمال  
وسيقدم الدليل أيضا حلوال عملية ملعاجلة النقائص التقنيـة لـبعض           . تعترض عمليات قياس الفقر   

ــة يف  ــر       املمارســات احلالي ــديرات الفق ــة تق ــر قصــد حتســني دق ــة للفق  جمــال اإلحصــاءات الرمسي
 .وقابليتها للمقارنة بني األقاليم دون الوطنية وبني البلدان وعلى مر الزمن

  
 إجنازات املشروع والنتائج يف املرحلة املتوسطة - ثانيا 

هيــة وفــق  جيــري حاليــا تنفيــذ أنشــطة مشــروع إعــداد الــدليل حتــت إشــراف اللجنــة التوجي- ٢
وقد نظمـت أربـع حلقـات عمـل إقليميـة عـن عمليـات قيـاس            . اجلدول الزمين احملدد للمشروع   

، ويف املنطقـة األفريقيـة      ٢٠٠٤مـايو   /أيـار بحر الكـارييب يف     ال و ةالالتينييف منطقة أمريكا    : الفقر
 ، ويف ٢٠٠٤أكتـوبر   / األول تشـرين ، ويف منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ يف         ٢٠٠٤يوليه  /متوزيف  

وكانـت  . ٢٠٠٤نـوفمرب  / الثـاين تشـرين بلدان اللجنة االقتصـادية واالجتماعيـة لغـرب آسـيا يف          
حلقات العمل تلك مناسبة السـتعراض املمارسـات احلاليـة يف جمـال إحصـاءات الفقـر يف أكثـر                    

 التجارب بني البلـدان واستكشـاف سـبل التوفيـق بـني ممارسـاهتا مـن           بادل بلدا بغرض ت   ٦٠من  
 . البلدان خمتلف مقارنات الفقر بني)ب(نوعية إحصاءات الفقر وكذا  )أ(أجل حتسني 

وأظهر االستعراض تفاوتات ملحوظة بني البلدان فيما يتعلق باملقـاييس الرمسيـة للفقـر،               - ٣
وقد وضعت قلة من البلدان ممارسـات ترتكـز علـى    .  أو فيما بينها  املناطق اإلقليمية سواء داخل   

هنــا مــا تــزال تواجــه عــددا مــن العوائــق التقنيــة فيمــا خيــص   أســاس مفــاهيمي متماســك، رغــم أ
وتفتقر معظم البلدان لتجربة كافيـة يف جمـال قيـاس الفقـر إذ مل يسـبق هلـا                   . الدراسات التجريبية 

. إجراء دراسات عن الفقر أو احنصرت جتربتها املاضية يف دراسة واحـدة فقـط مـن هـذا النـوع                   
سات احلالية، مثة أيضا اختالفات واسعة بينـها، وهـو          وبالرغم من وجود أوجه تشابه بني املمار      

ما يستدعي اعتماد عملية من خطوتني قصد حتسني قابلية بيانات الفقر للمقارنـة علـى الصـعيد              
وثانيـا، حتديـد بعـض      ) وفيمـا بينـها    (املنـاطق أوال، تعزيز التوفيق بني املمارسات داخـل        : الدويل

تلقــى القبــول مــن جانــب البلــدان وأن حتســن القابليــة املعــايري يف ممارســة قيــاس الفقــر ميكــن أن 
ات البلــدان إىل ــــللمقارنــة علــى الصــعيد اإلقليمــي، علــى أن تراعــي يف نفــس الوقــت خصوصي 

 .ما حد
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ومن املتوقع أن يقدم الدليل التوجيه العملي ملساعدة البلـدان يف معاجلـة مسـائل حمـددة               - ٤
، مبـا يف ذلـك علـى سـبيل          البيانات القياس وجتميع    تتعلق بقياس الفقر ويف التوفيق بني ممارسات      

 وتكــوين جمموعــات مرجعيــة واعتمادهــا يف  ؛عتبــات الســعرات/حتديــد عتبــة: املثــال ال احلصــر
 واستعمال ووضع جـداول التكـافؤ للكبـار، ورصـد الفـوارق اجلغرافيـة يف              ؛حتديد عتبات الفقر  

ســتكمال التقــديرات وتنقيحــات   وحتديــد وتــرية عمليــات ا ؛أمنــاط االســتهالك وكلفــة املعيشــة 
 وجتميعهـا بصـفة     البيانـات املناهج، مبا يف ذلك تغريات السنوات األساسـية، وممارسـات التقـاط             

ــاة    . عامـــة ومثـــة تأكيـــد علـــى أن يتـــيح الـــدليل للبلـــدان خيـــارات عمليـــة للقيـــاس، مـــع مراعـ
 .اخلصوصيات اإلقليمية واحمللية قدر اإلمكان

مية بالتعاون الوثيق مـع اللجـان اإلقليميـة وأعضـاء فريـق             وُنظمت حلقات العمل اإلقلي    - ٥
 إقليميـة أخـرى معنيـة، مبـا يف ذلـك مـثال منظمـة الصـحة         هيئـات  و املعين بإحصـاءات الفقـر   ريو

 اإلحصائي ألفريقيـا الواقعـة جنـوب الصـحراء الكـربى          االقتصادي و املرصد  للبلدان األمريكية و  
ومل تقتصــر املنظمــات . رف التنميــة اآلســيويواجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا ومصــ

الشريكة على املشاركة الفعالـة يف حلقـات العمـل ولكنـها تعمـل أيضـا علـى تقـدمي إسـهامات                      
وقـد اتصـلت الشـعبة اإلحصـائية لألمـم املتحـدة بـاملركز الـدويل ملكافحـة                  . جوهرية يف املنشور  

علـى اإلسـهام يف فصـول منتقـاة مـن      الفقر الذي يرعاه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، واتفقـا          
 .الدليل

  
 تعديل موجز الدليل - ثالثا 

، علــى حنــو لزاميــاســعيا ملزيــد مــن التأكيــد علــى ضــرورة عــدم إعطــاء الــدليل طابعــا إ    - ٦
أشارت إليه اللجنة يف دورهتا اخلامسة والثالثني، مت تعـديل مـوجز الـدليل مـن أجـل التأكيـد                    ما

 يف جمــال إحصــاءات الفقــر، بــدال مــن �آخــر التطــورات�س علـى أن الــدليل سيتضــمن باألســا 
ــن        إرســاء ــدد م ــى أســاس ع ــدمها عل ــدة؛ وســترتكز أي توصــيات يق ــاهج جدي ــاهيم أو من  مف

 .اخليارات ميكن للبلدان أن تنتقي منها ما يناسبها
كان مثة يف البداية مقترح لوضع فصل قائم بذاتـه عـن مقارنـات الفقـر علـى الصـعيد                    و - ٧

سـلطت الضـوء علـى احلاجـة إىل        أن املناقشات الـيت جـرت خـالل حلقـات العمـل             الدويل، بيد   
مواصلة التركيز يف الـدليل علـى املقـاييس الوطنيـة للفقـر واحلاجـة إىل مسـاعدة البلـدان يف سـد                     

فقـد سـاد االعتقـاد بـأن بيانـات وطنيـة سـليمة عـن                . الفجوة اليت تفصل بينها يف جمال البيانـات       
 .الفقر هي أساس أي مقارنات موثوق هبا للفقر على الصعيد العاملي
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فضال عن ذلك وباعتبار أن املقاييس العاملية احلالية للفقر املسـتعملة ألغـراض مقارنـة               و - ٨
الفقر على الصعيد الدويل تقـوم علـى أسـاس البيانـات الوطنيـة وتعـادالت القـوة الشـرائية، فـإن              
ــوة         ــادالت الق ــا حمــدودة ملعاجلــة مســألة تع ــم املتحــدة وموارده ــة الشــعبة اإلحصــائية لألم والي

ومـع ذلـك، يرمـي املنشـور إىل إيـالء االعتبـار الواجـب ملسـألة املقارنـة علـى الصـعيد                       . يةالشرائ
الدويل مـن خـالل استكشـاف قابليـة تطبيـق هنـج مفاهيميـة متسـقة علـى عمليـات قيـاس الفقـر              
ومن خالل تشجيع إعداد بروتوكوالت مشتركة جملموعات البيانات على املسـتويات الوطنيـة،        

ضي إىل جتميع بيانات عن الفقر تكون أكثر قابلية للمقارنة بني البلـدان             وهو ما من شأنه أن يف     
ونتيجــة هلــذه االعتبــارات، ســريد عــرض مســألة مقارنــات الفقــر علــى . املنــاطق اإلقليميــةوعــرب 

 .الصعيد الدويل يف مرفق إحصائي جديد للدليل
 ال يرتكـز    وسوف يستكشف املرفق اإلحصائي املقتـرح إمكانيـة اعتمـاد مقيـاس للفقـر              - ٩

على الدخل وميكن اعتماده مباشـرة إلجـراء املقارنـات علـى الصـعيد الـدويل، دون احلاجـة إىل                  
حتويله باستخدام تعادالت القوة الشرائية أو أي مؤشرات دولية أخـرى للتكـافؤ، وهـو مـا مـن                   

ــة     ــة والعاملي ــة الــ  . شــأنه تيســري فهــم الصــلة بــني تقــديرات الفقــر الوطني ــائج األولي يت وتشــري النت
متخضت عنها حلقات العمـل إىل أن تقـديرات الفقـر الـيت ترتكـز علـى املـأخوذ مـن السـعرات                       
الغذائية تقديرات مسـتوعبة بشـكل جيـد وجيـري تنفيـذها بدرجـة معقولـة مـن االتسـاق داخـل                 

وقـد مت إعـداد اسـتبيان علـى أسـاس املمارسـات             .  إىل حـد مـا     املناطقوكذلك فيما بني    املناطق  
بحر الكارييب من أجل جتميع بيانات عن الفقـر مـن املنظـور            ال و ةالالتيني أمريكا   احلالية يف بلدان  

مـن أجـل التقـاط اخلصوصـيات        ] والتوسـيع [مث خضع االستبيان إىل مزيد من التطوير        . الغذائي
بعدئـذ مت  و. املنهجية الرئيسية ملمارسات قيـاس الفقـر مـن املنظـور الغـذائي يف املنطقـة األفريقيـة         

بيان املنقح واستكماله على أساس املمارسات يف منطقيت بلدان اللجنـة االقتصـادية             اختبار االست 
ومـن ضـمن    . اللجنة االقتصـادية واالجتماعيـة لغـرب آسـيا        جتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ و    واال

 يف ٨٠ بلدا، تعمـل حنـو      ٦٠البلدان اليت شاركت يف حلقات العمل األربع، وعددها أكثر من           
علـى جتميـع بيانـات عـن الفقـر مـن املنظـور الغـذائي، وبإمكاهنـا تقـدمي                    ) األقـل على  (املائة منها   

ذات الصـلة، وهـو مـا مـن شـأنه متكـني الشـعبة اإلحصـائية         ) البيانات الوصـفية  ( �ميتا�بيانات  
لألمم املتحدة من إجـراء حتليـل مقـارن ملقـاييس الفقـر مـن املنظـور الغـذائي بنـاء علـى األجوبـة                

 .الواردة يف االستبيان
كما تعكف الشعبة حاليا على حتليـل النتـائج املتعلقـة مبمارسـات القيـاس املطبقـة علـى                    - ١٠

جنـل  إوترتكز املمارسات القطريـة عمومـا إمـا علـى حتاليـل          . االحتياجات األساسية غري الغذائية   
وميكن اعتماد هـذين النـهجني كأسـاس        .  أو على قائمة ملصنفات أساسية غري غذائية       االحندارية

لكــن . يــع البيانــات غــري الغذائيــة بدرجــة معينــة مــن التناســق ضــمن كــل هنــج علــى حــدة  لتجم
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احلاجة تظل قائمة ملزيد من العمل التجرييب يستند من جهـة إىل مـا تقـوم بـه الشـعبة حاليـا مـن         
ــة عــن       ــة املؤقت ــة إىل التقــارير القطري ــة، ومــن جهــة ثاني ــة لأللفي أعمــال بشــأن األهــداف اإلمنائي

 .ية لأللفية اليت يعدها برنامج األمم املتحدة اإلمنائياألهداف اإلمنائ
 

 املقبلةاألنشطة احلالية و - رابعا 
، سـيتوىل مهمـة حتريـر فصـول الـدليل فريـق مـن        ٢٠٠٥خالل األشهر األوىل من عـام     - ١١

وستخضــع مجيــع الفصــول . األخصــائيني ختتــارهم وتوافــق علــيهم اللجنــة التوجيهيــة للمشــروع
ن جانـب النظـراء قبـل جتميعهـا يف مشـروع جملـد أول للـدليل سـيعمم علـى                     لعملية استعراض م  

وسـيجري االسـتعراض األخـري للـدليل     . نطاق واسع التماسا لتعليقات بلدان وخرباء عرب العـامل    
ويف حالـة واصـل فريـق       . ٢٠٠٥يف اجتماع لفريق من اخلرباء يعقد يف النصف الثـاين مـن عـام               

ود خاصـة   ــــ بذل جه ـــ وع مصـنف إلحصـاءات الفقـر، ست       ريو العمل يف خمططاته إلعـداد مشـر       
ة ـــ ي هناي ـــ ل ف ـــ دليالر  ـــ ع نش ـــ ويتوق. ورينــــ ني املنش ـــ ل ب ـــ اق والتكام ـــ الة االتس ــل كف ـــمن أج 
ــام  ـــوسع. ٢٠٠٥ع ـــيا لكفالـ ـــة شفافيـ ـــة العمليـ ـــة، ستواصـ ـــل الشعـ ـــبة اإلحصائيــ ـــة لألمـ م ــ

ــع مشــــــروع إ  ــتكمال موقــــ ــدة اســــ ــبكة اإلنترنــــــت   املتحــــ ــر علــــــى شــــ ــاءات الفقــــ حصــــ
)http://unstats.un.org/unsd/methods/poverty/default.htm(        حيث جيري حاليـا إدراج مجيـع ،

 .املنتجات املؤقتة
د الفعــل الــيت عــربت عنــها البلــدان ســيما ردو ويف ضــوء النتــائج احلاليــة للمشــروع، ال - ١٢

أثنــاء انعقــاد حلقــات العمــل، تبحــث الشــعبة اإلحصــائية لألمــم املتحــدة حاليــا إمكانيــة إعــداد   
منشور إحصائي يف املـدى املتوسـط يتنـاول تقـديرات الفقـر مـن املنظـور الغـذائي ومـن منظـور                      

 إىل جانــب صــياغة وســيتطلب إعــداد مثــل هــذا املنشــور إجــراء دراســة جتريبيــة . الــدخل املــايل
غـري مـايل، بنـاء علـى     /استبيان لتجميع بيانات قابلة للمقارنة عن الفقـر مـن منظـور غـري غـذائي             

تقــوم بــه الشــعبة حاليــا مــن أعمــال بشــأن التقــارير القطريــة عــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   مــا
 األمم املتحدة اإلمنـائي     والتقارير القطرية املؤقتة عن األهداف اإلمنائية لأللفية اليت يعدها برنامج         

 إىل إقامة شراكات مثمرة داخل منظومـة األمـم املتحـدة، ال           كذلك   وتسعى الشعبة    .)٢٠٠٥(
سيما مع اللجان اإلقليمية ومع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة من أجل االسـتفادة مـن                 

 .أعماهلا وجتنب االزدواجية يف جتميع املعلومات
ــزم الشــعبة   - ١٣ ــا تعت ــدرات       ،كم ــاء الق ــامج لبن ــدليل، إجنــاز برن ــن نشــر ال ــهاء م ــد االنت  بع

سـيما يف شـكل حلقـات تدريبيـة إقليميـة         اإلحصائية فيما خيص اإلحصاءات املتعلقة بـالفقر، ال       
 .ودون إقليمية من أجل سد الفجوة اليت تفصل البلدان يف جمال البيانات
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