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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السابعة والثالثون

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠-٧
 *من جدول األعمال املؤقت) د (٤البند 

   إحصاءات الفقر: بنود للعلم
 إحصاءات الفقر  

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
**. أعد هذا التقرير بناء على طلـب اللجنـة اإلحـصائية يف دورـا الـسادسة والـثالثني                  
 املراحل النهائية إلعداد دليل األمم املتحدة إلحصاءات الفقر، ال سيما ما يتعلـق منـها                ويعرض

ويعـرض التقريـر علـى      . باملشاورة العاملية بـشأن املمارسـات الـسارية يف كـل بلـد لقيـاس الفقـر                
 .اللجنة للعلم

 
 

 

 * E/CN.3/2006/1. 
، الفــصل األول (E/2005/24) ٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٥الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   ** 

 .الفرع باء
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 مقدمة -أوال  
ــة        - ١ ــديرها للعمليـ ــن تقـ ــثالثني عـ ــسة والـ ــا اخلامـ ــصائية يف دورـ ــة اإلحـ ــت اللجنـ أعربـ

لبلــورة دليــل إحــصاءات الفقــر  االستــشارية الواســعة النطــاق الــيت نظمتــها شــعبة اإلحــصاءات   
كما شددت اللجنـة علـى ضـرورة    ). ١٢ زاي، الفقرة ، الفصل الثاين E/2004/24الوثيقة   انظر(

. أال يكون الدليل أداة معيارية، بل دليال عمليا لقياس الفقـر باالسـتناد إىل املمارسـات القطريـة                 
أقـرت  ويف دورا السادسة والثالثني، استعرضـت اللجنـة املخطـط التفـصيلي املقتـرح للـدليل و                

، الفـــصل الرابـــع جـــيم، E/2005/24نظـــر الوثيقـــة ا (النطـــاق احلـــايل للـــدليل يعتـــرب كافيـــابـــأن 
 .)٢٢ الفقرة

وقد انتهى اآلن العمل علـى خمطـوط دليـل إحـصاءات الفقـر وأحيـل إلجـراء عمليـات                     - ٢
 شــعبةوالنــسخة غــري احملــررة مــن الــدليل متاحــة لالطــالع علــى موقــع    . التحريــر الرمسيــة عليــه 

وهـذا الـدليل مثـرة      ).  إىل الـشعبة   ميكن احلصول على نسخة مطبوعة بتقدمي طلب      (اإلحصاءات  
ثالث سنوات من الدراسة الرامية إىل تعزيز فهم الوسائل اليت تستخدمها البلـدان حاليـا لقيـاس          

ويـضم  . الفقر، وبالتايل فهو وسيلة لتحديد مواطن القـوة والـضعف يف عمليـات مجـع البيانـات                
ــضا ا      ــة باملمارســات الرشــيدة ومــن شــأن هــذا أي ــدليل توصــيات متعلق ــى جعــل  ال ــساعدة عل مل

 .اإلحصاءات الوطنية أكثر قابلية للمقارنة
 

 صياغة الدليل -ثانيا  
 يف بعـض    -، أربع حلقات عمل إقليميـة بـشأن مقـاييس الفقـر             ٢٠٠٤نظمت يف عام     - ٣

) يوليـه /يف متـوز   (اومنطقـة أفريقيـ   ) مـايو /يف أيـار  (بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب       
ــة آســيا وا  ــشرين األول(حملــيط اهلــادئ  ومنطق ــوبر/يف ت ــة غــرب آســيا  ) أكت ــشرين (ومنطق يف ت

ومتثلت األهداف اخلاصة حبلقات العمـل يف مناقـشة حمتـوى الـدليل مـع البلـدان                 ). نوفمرب/الثاين
بغية تضمينه املنظورات اإلقليمية العملية هلذه البلدان وحتديد املـشاكل املـشتركة الـيت تواجههـا                

 .يف هذا اال
وتبعا حللقات العمل، عملت شعبة اإلحصاءات مـع عـدد مـن اخلـرباء لـصياغة خمتلـف                   - ٤

واجتمــع فريــق خــرباء مكــون مــن كــاتيب الفــصول ومراجعيهــا يف نيويــورك يف  . فــصول الــدليل
وخـالل مجيـع    .  إلجراء استعراض شامل للمسودة األوىل الكاملة للـدليل        ٢٠٠٥يونيه  /حزيران

 الــدليل علــى موقــع شــعبة اإلحــصاءات علــى  مــسودات مراحــل العمــل، تــوفرت نــسخ خمتلــف 
اإلنترنت من أجل ضـمان شـفافية العمليـة وإتاحـة الفرصـة أمـام اخلـرباء الـوطنيني للمـسامهة يف              
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كما شارك مندوب عن فريق ريو مشاركة نشطة يف اجتماع فريـق اخلـرباء              . املناقشات اجلارية 
 .ة اليت تعدها جمموعة ريودف ضمان التكامل بني دليل األمم املتحدة واخلالص

 للتعـرف علـى جمموعـة       ٢٠٠٥وقد أجرت شعبة اإلحصاءات استقصاء عامليـا يف عـام            - ٥
وكـان  . الطرق املستخدمة يف قيـاس الفقـر، بغيـة املـساعدة علـى صـياغة خمتلـف فـصول الـدليل                    

دان للفقـر،  لالستقصاء هدفان إضافيان مها حتليل املنظورات اإلقليمية املتعلقة بكيفيـة قيـاس البلـ     
ن مقـاييس الفقـر باالسـتناد       وقد وضع استبيان ع   . ني قياس الفقر  وحتديد الوسائل الكفيلة بتحس   

وأرسل االستبيان بعد ترمجته إىل اإلسـبانية واالنكليزيـة والروسـية           . إىل ممارسات القياس احلالية   
وحبلـول  . العـامل  بلـد يف مجيـع أحنـاء    ٢٠٠والفرنسية إىل املكاتب اإلحصائية الوطنيـة يف حـوايل     

وللتـشجيع علـى   .  بلدا إجابات كاملة على االستقـصاء ٧٤، قدم ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول 
تقدمي عـدد أكـرب مـن اإلجابـات، أعـدت األمـم املتحـدة نـسخة خمتـصرة مـن االسـتبيان، وبعـد                         

وتبعـا لـذلك مجعـت النتـائج يف جـدول      .  بلـدا آخـر  ١٥مضي شهر واحد وردت إجابات مـن      
 .م كوثيقة معلومات أساسية هلذا التقريرموجز سوف يقد

 بلدا إىل أا ال جتمع أي بيانات عن الفقـر يف            ١٥وقد أشارت املكاتب اإلحصائية يف       - ٦
ومتثلــت النتيجــة األساســية لالستقــصاء العــاملي يف وجــود جمموعــة واســعة مــن . الوقــت احلاضــر

البلـدان ايبـة علـى االستقـصاء         يف املائـة مـن       ٦٥فعلى سبيل املثال، طبقـت نـسبة        . املمارسات
 كما تتبع جمموعة واسعة مـن املمارسـات         .املفهوم املطلق للفقر بينما مل يطبقه حنو ثلث البلدان        

يف البلدان اخلمسة والسبعني اليت بينت ما إذا كانت قد أدخلت تعديالت وفقا ملعادل البـالغني                
أو /وفقـا للعمـر و     بلـدان بعـض التعـديالت      يف املائة من ال    ٣٨أدخلت نسبة   (يف حتليالا للفقر،    

دىن املطلـوب لكـل فـرد، الــذي    يف عـدد الــسعرات احلراريـة األ  ملحـوظ   فـرق   وهنـاك .)اجلـنس 
 البيانـات  أظهـرت و.  ألفـي  سـعر ٣ ٠٠٠قارب ي إىل ما  ألفي سعر٢ ٠٠٠يتدرج من أقل من   

 .ليـة قيـاس الفقـر     بشأن املبادئ املوجهـة لعم    على نطاق واسع     وجود اتفاق يف الرأي      بوجه عام 
 . املبادئ عملياطبيقع يف كيفية ت أيضا عن تنوتلكنها كشف

 
 لدليلألهم النقاط الواردة يف اموجز  -ثالثا  

 عمليــة ويعــرض خيــارات .يركــز الــدليل علــى التحــديات الــيت تواجــه البلــدان الناميــة  - ٧
ويف هـذا   .يـة واحملليـة  لـسمات اخلاصـة اإلقليم  ا ويف حدود املـستطاع،  للقياس، آخذا يف االعتبار

وبـالرغم مـن    . ما جيري يف ميـدان إحـصاءات الفقـر   “ألحدث”الصدد، ميثل الدليل استعراضا 
الـذي يتـسم بـالقوة،     ، جديدة، فـإن العنـصر املنـهجي   أساليبأن الدليل ال يقدم أي مفاهيم أو     

 . قد صمم ليكون أساسا للعمل التجرييب املستقبلي على الصعيد القطريللدليل
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نظـر  ا(نظـري والتطبيقـي للعمـل        تـسعة فـصول تغطـي اجلـانبني ال         على املنشور   شتملوي - ٨
يـضا  أويركـز الـدليل علـى املـسائل العمليـة، لكنـه يعـاجل                ). عنـاوين الفـصول    الذي يـضم  املرفق  

كما يوصـي الـدليل    . التطورات املنهجية يف قياس الفقرأحدثبعض املسائل التقنية ويستعرض 
 ملساعدة البلدان يف مجع وحتليـل البيانـات املتعلقـة بـالفقر، وخيـص بالـذكر                 بتقدمي الدعم الدويل  
 . جلمع البيانات ومقارنتها عرب الزمان واملكاناتساقااستخدام ج أكثر 

 فلــم جيــر حتليــل بــشكل حمــددومبـا أن الــدليل يركــز علــى حتــسني املمارســات الوطنيـة،    - ٩
 الـدليل يتنـاول مـسألة املقارنـة الدوليـة عـرب دراسـته                لكـن  .لمسألة املتعلقة مبقارنـة الفقـر عامليـا       ل

 يف قياس الفقر، والدعوة إىل تطبيـق بروتوكـوالت مـشتركة            سقةلقابلية تطبيق ج مفاهيمية مت    
ومن املتوقع أن يسفر ذلـك عـن حتـسني قابليـة مقارنـة               .ة الوطني ياتيع البيانات على املستو   جلم

 .األقاليم وعلى مر الزمنالبيانات املتعلقة بالفقر بني البلدان و
 

 األنشطة املستقبلية -رابعا  
ــدليل علــى املــستوى القطــري      - ١٠  ،كخطــوة أوىل علــى طريــق التطبيــق العملــي حملتــوى ال

، يف إطـار مـشروعها اخلـاص حبـساب التنميـة الرامـي          ٢٠٠٦ءات يف عام    ستبادر شعبة اإلحصا  
اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب        بلدان   التعاون يف العمل مع   إىل تعزيز القدرة اإلحصائية، إىل      

 علـى مجـع   لـن يقتـصر   ، عن إحـصاءات الفقـر    ة اجلماعة من أجل إعداد منشور     أمانمع  أفريقيا و 
أيـضا   سـيحلل لبيانات املتاحة حاليا لقياس الفقـر يف هـذه املنطقـة دون اإلقليميـة فحـسب، بـل          ا

ــدان   ــصوابيستكــشف مــدى ا ، و اجلماعــةخمتلــف املمارســات املــستخدمة يف بل ــة ست  وإمكاني
واهلـدف مـن ذلـك لـيس زيـادة      . بني ممارسات القيـاس علـى املـستوى اإلقليمـي       حتقيق االتساق   

 .قابلية املقارنة فقط، بل وضع أساس لتبادل التجارب العملية على حنو فعال
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 مرفق 
 دليل إحصاءات الفقرعناوين فصول   

 
 مقدمة :١الفصل 
 مفاهيم الفقر :٢الفصل 
 ييس الفقرمقا :٣الفصل 
 املمارسات القطرية فيما يتعلق بتجميع إحصاءات الفقر :٤الفصل 
 قـصاءات  تقدير الفقر املقاس باالستناد إىل االست      أساليباألدوات اإلحصائية و   :٥الفصل 

 األسرية يف مجيع القطاعات
ــتناد إىل مــــصادر غــــري     :٦الفصل  ــة بقيــــاس الفقــــر باالســ املــــسائل اإلحــــصائية املتعلقــ

 ت األسريةاالستقصاءا
 مالمح الفقر وتوزعه :حتليل الفقر الستخدامه يف وضع السياسات :٧الفصل 
 ديناميات الفقرلحتليل   :٨الفصل 
 خامتــــة :٩الفصل 

 
 
 


