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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السابعة والثالثون

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

   إحصاءات الفقر: بنود للعلم
 تقرير فريق ريو املعين بإحصاءات الفقر  

 
 مذكرة من األمني العام  

 
 األمـني العـام     ، يتـشرف  **لطلب اللجنة اإلحصائية يف دورا الـسادسة والـثالثني        وفقا   

ويرجى من اللجنـة أن     . بأن حييل إىل اللجنة اإلحصائية تقرير فريق ريو املعين بإحصاءات الفقر          
 .حتيط علما بالتقرير

 

 

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

 .الفرع باء
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 إحصاءات الفقرب املعين فريق ريو تقرير  
 

 الغرض  
تتمثــل األهــداف الرئيــسية لفريــق ريــو املعــين بإحــصاءات الفقــر يف جتميــع خــربات           

وشواغل اموعات واملنظمات املختلفة يف العـامل الـيت تعمـل يف جمـال قيـاس إحـصاءات الفقـر                    
ب إحـصائية أو بتعـاون   وتفسريها واستعماهلا، وخاصة إذا كان هذا العمل يؤدى بواسطة مكات   

 يتـيح حتديد املؤشرات واملنـهجيات واملـصادر اإلحـصائية املـستخدمة أن            من شأن   و. وثيق معها 
ــداد و ــائقإع ــشأن    ث ــات ب ــضمن أحــدث املعلوم ــارير تت ــر    أو تق ــاييس الفق ــة مبق ــسائل املتعلق   امل

 ،تيف الوقـت نفـسه، حتديـد أهـم الـصعوبا          ميكـن   و. واإلجراءات املشتركة وأفضل املمارسـات    
ميكن للخرباء الذين يتناولون مشاكل ومواضيع مماثلـة أن يتعـاونوا وحيـسنوا بالتـايل نوعيـة                 كما  

وستمكن اخلربة املكتسبة فريق ريو مـن االنتـهاء مـن إعـداد خالصـة وافيـة                 . املقاييس وجدواها 
 يف  عليهـا للممارسات اجليدة تعـرض علـى أعـضاء اللجنـة اإلحـصائية لتقـدمي مالحظـات ائيـة              

 . ٢٠٠٥ية عام ا
 

 تنظيمسنة ال  
١٩٩٦. 

 املشتركون  
 البلدان  

األرجنــتني، أســبانيا، أســتراليا، إندونيــسيا، أوروغــواي، الربازيــل، الربتغــال، بوتــسوانا، بــريو،    
بيالروس، تركيا، جنوب أفريقيا، سويسرا، شـيلي، فرنـسا، كنـدا، املكـسيك، نيجرييـا، اهلنـد،        

 .ةالواليات املتحدة األمريكي، نيا العظمى وأيرلندا الشمالية لربيطا، اململكة املتحدةهولندا
 

  واملؤسسات األخرىنظماتامل  
مريكا الالتينية للدراسات الدميغرافية، واللجنة االقتصادية ألفريقيـا، واللجنـة االقتـصادية     أمركز  

ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب   ــة  ألســيا  ألمريكــا الالتيني ــة االقتــصادية واالجتماعي  واحملــيط واللجن
 للجماعات األوروبية، وجملس حبوث العلوم اإلنـسانية، ومـصرف          ئياهلادئ، واملكتب اإلحصا  

أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر  معهــد التنميــة للبلــدان األمريكيــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، و 
ة الـسياسية، ومنظمـ  العلـوم  قتـصاد و لال، ومدرسة لندن  لتخطيط االقتصادي واإلمنائي  الكارييب ل 

منظمــة الــصحة /ومنظمــة الــصحة للبلــدان األمريكيــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي،  
، )٢١بـاريس   (والـشراكة يف اإلحـصاء مـن أجـل التنميـة يف القـرن احلـادي والعـشرين                   العاملية،  
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وبرنـامج  ومركز تاونسند للبحـوث الدوليـة يف جمـال الفقـر، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة،                     
 وصندوق األمم املتحـدة للـسكان، وشـعبة األمـم املتحـدة لإلحـصاءات             تحدة اإلمنائي،   األمم امل 

 . والبنك الدويل
 

 االجتماعات  
 ١٩٩٧مايو /  أيار٩ إىل ٧اغو من االجتماع األول، يف سنتي • 
 ١٩٩٨و ماي/ أيار١٥ إىل ١٣االجتماع الثاين، يف ريو دى جانريو من  • 
 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٤  إىل٢٢من االجتماع الثالث يف لشبونة  • 
 ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٧ىل  إ١٥االجتماع الرابع، يف ريو دى جانريو من  • 
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١٥  إىل١٣االجتماع اخلامس، يف ريو دى جانريو من  • 
 ٢٠٠٣ نوفمرب/ تشرين الثاين١٤  إىل١٢االجتماع السادس، يف ريو دى جانريو من  • 
 ٢٠٠٤ديسمرب /  كانون األول٨إىل  ٦االجتماع السابع، يف ريو دى جانريو من  • 

 
 املوضوعات اليت جرى النظر فيها

ــر؛         ــدة الفقـ ــف حـ ــة ختفيـ ــطناعية أو سياسـ ــرات االصـ ــو املؤشـ ــة حنـ ــاييس املوجهـ املقـ
ـج   (الفقـر املطلـق   : والتصنيفات التحليليـة للمؤشـرات االصـطناعية املتعلقـة بإحـصاءات الفقـر            

والفقــر النــسيب والفقــر مــن املنظــورين   ) خطــوط الفقــر واالحتياجــات األساســية الــيت مل تلــب  
املوضوعي والذايت؛ وديناميـات الفقـر؛ والعالقـات بـني الفقـر والتـصنيفات املفاهيميـة األخـرى                  
ــتبعاد االجتمـــاعي والـــضعف واحلقـــوق     ــة، مـــن قبيـــل االسـ ــة يف الـــسياسات االجتماعيـ املطبقـ

املتبـع يف مـا يتعلـق مبقـاييس الفقـر      ) األسر املعيشية واألفراد(وج املستوى اجلزئي  االجتماعية؛  
سات لتخفيف حدة الفقر، واملقارنات الدولية، واالستراتيجيات الدولية لتخفيـف          ا بسي ةاملرتبط

 . حدة الفقر وأهدافها ومقاصدها وسبل التنفيذ، واالستراتيجيات الرامية إىل حتسني املعلومات
ــة املــسائل    نــسبة لبالو  املتعلقــة باملنــهجيات كــل هــذه املواضــيع، جــرت دراســة ومقارن

وحــدد فريــق ريــو . ملختلفــة للفقــراملقــاييس اإطــار  املطبقــة علــى نطــاق واســع يف واإلجــراءات
ــا ــي مـ ــيت    ) أ: (يلـ ــصائية الـ ــة واإلحـ ــديات املنهجيـ ــم التحـ ــسعىأهـ ــشتركونيـ ــها؛  املـ  إىل حلـ

العمـل  و) ج(ت اإلحـصائية املـستخدمة يف مقـاييس الفقـر؛           واملصادر واملفاهيم والتـصنيفا    )ب(
التحول املتعلقـة بـ   اخلـربة الدوليـة     و) د(اجلاري لتحـسني توقيـت وجـودة املـصادر والتقـديرات؛            
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 إمكانيـة مقارنـة   املؤسسية لتـأمني االتفاقات و) هـ( يف قياس الفقر؛     شتركةحنو إتباع ممارسات م   
 . املقاييس يف خمتلف املناطق

 
 تجالنوا  

فريــق علــى اإلنترنــت يف الميكــن اإلطــالع علــى وثــائق اجتماعــات الفريــق علــى موقــع  
وقــد نــشرت اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة  . www.ibge.gov.br/povertyالعنــوان التــايل 

، وميكـــن ة لالجتماعـــات األربـــع األوىلنهائيـــومنطقـــة البحـــر الكـــارييب الورقـــات والتقـــارير ال
 بلوغرافياا علـــــى موقـــــع منـــــشورات اللجنـــــة علـــــى العنـــــوان التـــــايلـاالطـــــالع علـــــى بـــــ

http://www.eclac.org/publicaciones/default.asp?idioma=IN ــى الع ــبانية علـ ــوان أو باألسـ : نـ
http://www.eclac.org/publicaciones/    ــل الرمـــــــوز ــائق الـــــــيت حتمـــــ ، LC/R.1814 يف الوثـــــ

 .LC/R.2096 و LC/R.1998، و LC/R.1960 و
وتويل اخلالصة الوافية اليت جيري إعدادها حاليـا اهتمامـا خاصـا للممارسـات املعمـول                 

واملمارسات املعمول ا هي تلـك الـيت تنفـذها منظمـة وطنيـة أو إقليميـة أو            .  قياس الفقر  ا يف 
دوليـة علـى أسـاس مـستمر ، وتكــون مـن املنظمـات الـيت تنـشر نتــائج دوريـة عـن قيـاس الفقــر            

. وتنـشر هـذه التقـديرات علـى اجلمهـور         يف ذلك،   واملنهجيات واملصادر اإلحصائية املستخدمة     
ــضا عــدد قل  ــة       وأدرج أي ــا صــلة وثيق ــيت هل ــة، ال ــا املعاهــد البحثي ــيت تتبعه ــل مــن املمارســات ال ي

 . باملقاييس الرمسية
ــج خطــوط الفقــر املطلقــة والنــسبية : تــشملوصــنفت املمارســات حتــت مخــسة نهــج  

والذاتية ، وج االحتياجات األساسـية الـيت مل تلـب أو أوجـه احلرمـان ، والنـهج املـشترك بـني                     
 النـهجني   وأُدرجت املقاييس املتعلقة بالـصحة وفقـر األطفـال يف         .  الفقر أوجه احلرمان وخطوط  

 ــج خطــوط الفقــر املطلقــة وــج االحتياجــات األساســية الــيت مل تلــب علــى   اللــذين يــشمالن
 هيكـل بإتبـاع  وذلـك  وتعرض الوثيقـة يف كـل حالـة أهـم اخلطـوات اهلامـة لإلجـراءات            . التوايل

وارد األسـر املعيـشية الالزمـة لتلبيـة املعـايري، ووحـدات       مشترك يتضمن حتديـد معـايري الفقـر ومـ     
ــضا         ــات  وأدرجــت أي ــصادر املعلوم ــرايف وم ــى أســاس جغ ــات عل ــصنيف املعلوم ــل، وت التحلي

 . تعليقات عن طبيعة وجسامة التحديات اليت تواجه كل ج
                   هج وقد أعدت اخلالصة الوافية من أجـل تزويـد القـارئ بـصورة واضـحة ملـضمون الـن
وقـد بـذل جهـد إلدمـاج        . واملتطلبات الالزمة العتماد أو حتـسني أي مـن ـج القيـاس            ة  املختلف

مكن القـارئ مـن التعـرف       لكـي يـت   وعة كبرية من اخليارات اليت ميكن إتباعها يف كل ـج،            مجم
يقيس املسافة اليت يتعني على أي بلد ليس لديه سـوى خـربة قليلـة أو حديثـة أن                   على أحدثها و  

http://www.ibge.gov.br/poverty
http://www.eclac.org/publicaciones/default.asp?idioma=IN
http://www.eclac.org/publicaciones/
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ودف اخلالصة إىل تقـدمي وصـف نزيـه هلـذه اخليـارات وتتجنـب تقـدمي                 . يقطعها لكي يطبقها  
 .توصيات صرحية تعكس أفضليات معدي اخلالصة

صلة كل ج بـاألنواع املختلفـة       : ويعرض الفصل األخري ثالثة مواضيع مستعرضة هي       
ات لسياسات ختفيف حدة الفقر؛ والتحـديات املـصادفة وأوجـه التقـدم احملـرزة يف جمـال املقارنـ                  

الدوليـة؛ وبعـض اسـتراتيجيات املعلومــات اإلحـصائية احملتملـة ملواجهــة الطلـب املتزايـد يف هــذا        
وهذا الفصل ينبغي أن يكون مدخال جتري مناقـشته يف اللجنـة اإلحـصائية عنـد املوافقـة                  . اال

 . على األنشطة اليت تبذل من أجل حتسني التعاون الدويل يف هذا اال
 

 ةاألنشطة املخطط  
اجلــاري يف جمــال  وأا كــبريا مــن الوثــائق الــيت تــبني العمــل املنجــز عــددمجــع فريــق ريــو  

 املتاحـة وقـرر أنـه يف        ائقيف اجتماعـه الـسابع تقييمـا للوثـ        ريـو   وأجـرى فريـق     . إحصاءات الفقر 
 بـشأن الفـصول الــيت   اواختــذ قـرار . ٢٠٠٥وضـع ميكنـه مـن االنتـهاء مــن اخلالصـة خـالل عـام        

 .، وبرنامج األنشطةوزيع املسؤولياتتسيجري إدراجها، و
 

 )التواريخ(النواتج املتوقعة يف املستقبل   
، ســتجهز تعليقــات األعــضاء يف  ٢٠٠٦بعــد انعقــاد دورة اللجنــة اإلحــصائية يف عــام   

/ أبريـل وأيـار   /مارس، وستحرر النـسخة النهائيـة مـن اخلالصـة يف نيـسان            /اللجنة وتقدم يف آذار   
 .يونيه/ نكليزية يف حزيرانالمايو لكي تنشر باللغة ا

 
  االتصالجهات  

 إدواردو برييرا نونيز، أليسا كايو
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E/CN.3/2006/20
 

6 05-66212 
 

 السيد بيدرو سيانـز
 خبري استشاري لدى املعهد الربازيلي للجغرافيا واإلحصاءات
Mr. Pedro Sáinz 
Consultant, Instituto Barsileiro de Gografiá e Estatística 
Casilla 179-D, Santiago 
Chile 
Tel: 56 2 210 2660 
Fax: 56 2 210 2523 
E-mail: pedro.sainz@cepal.org 

 السيد خوان كارلوس فرييز
 شعبة اإلحصاءات والتوقعات االقتصادية
 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
Mr. Juan Carlos Feres 
Division of Statistics and Economic Projections 
Economic Commission for Latin America and the Caribbean 
Av. Dag Hammarskjöld s/n, Casilla 179-D 
Santiago 
Chile 
Tel: 56 2 210 2408 
Fax: 56 2 210 2472 
E-mail: juancarlos.feres@cepal.org 

 


