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 وتقد�ر شكر 

�             اشترك في إعداد هذه الوثيقة كل  من اإلسكوا،                                
ومبادرة أكسفورد، وانطلقت وجامعة الدول العربية 

تعاون طويل األمد مع اليونيسف أسفر  في ذلك من 
عن إعداد أول تقرير عربي متعدد األبعاد عن الفقر 

 .2017عام  في

َ ِ                                   وع م ل فريق اإلسكوا المسؤول عن صياغة هذه    
مجموعة ( الورقة بقيادة السيد خالد أبو إسماعيل  

، ) ة الشاملة العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمي 

مجموعة اإلحصاءات، (والسيد مروان خواجة  
ً . وضم الفريق كال  ) ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا                 

، ه من السيد فالديمير هلسني، والسيدة مانويال نعم 
والسيد ناثان رايس، والسيدة سما الحاج سليمان. 

وترأس فريق جامعة الدول العربية السيد طارق 
وترأست  . وضم السيد عبد الحميد رميتة   ، النابلسي 

فريق مبادرة أكسفورد السيدة سابينا ألكير، وضم 
الفريق السيد كريستيان أولديجيس والسيدة كورين 

ميتشل، والسيدة مونيكا فيفيانا بينيال رونكانسيو.
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 مقدمة 

جتماعية العرب، مجلس وزراء الشؤون اال هبعد أن أقر
، التقرير العربي األول  2017سبتمبر / في أيلول ُ   ن شر 

بعد ثالث سنوات من  ،حول الفقر المتعدد األبعاد
مناقشات وبحوث في مجال السياسات أجرتها اللجنة 

، )اإلسكوا(االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
، ومبادرة  )اليونيسف(ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 
  )مبادرة أكسفورد(أكسفورد للفقر والتنمية البشرية 

تحت مظلة جامعة الدول العربية. وكان لهذا التعاون  
ٌ            واسع هدف  رئيسي واحدال هو إعادة التفكير في   ،        

قياس فقر األطفال واألسر المعيشية من منظور 
�    مصم مة  من حيث السياسات إقليمي، وتقديم حلول     

     ً                                      خصيصا  للمنطقة العربية من أجل تكثيف الجهود  
الرامية إلى الحد من الفقر. ولقياس فقر األسر 

عالمي  المعيشية، كانت نقطة االنطالق مع الدليل ال
للفقر المتعدد األبعاد، الذي تم تنقيحه وتكييفه من  
خالل عملية تشاورية متكررة مع خبراء إقليميين 

أجل   للحكومات العربية، من وممثلينوعالميين 
تحديد أبعاد الفقر والمؤشرات المتصلة بمختلف 
السياقات والتحديات االجتماعية واالقتصادية 

 المتنوعة في المنطقة.

ير العربي األول حول الفقر المتعدد األبعاد،  وفي التقر
َ               اعت مد ت منهجية ألكير ٌ      واقت رح دليل  عربي  ،فوستر-   ُ          ُ    

                        ّ                            للفقر المتعدد األبعاد يقي م أوجه الحرمان غير النقدية  
في ثالثة أبعاد: التعليم، والصحة، ومستويات 

م م التقرير بما يتالءم مع ظروف   ّ                             المعيشة. وقد ص   ُ               
نقطة  " تويين من الفقر: المنطقة العربية، وحدد مس

اللتقاط أشد أشكال الفقر المتعدد   "الفصل للفقر الحاد
التي أدخلت تعريفات   "نقطة الفصل للفقر"األبعاد، و

للفقر تقابل الدرجات المعتدلة من الحرمان في بلدان  
ُ ف في وسط س    � صن                       ُ الدخل المتوسط والتي ت   م التنمية  � ل            

          ّ   ً المعتدل مت سقا               ُ                      البشرية. واعت بر اعتماد مفهوم الفقر 
     ّ      ويتبي ن منه  ،مع الوضع اإلنمائي لغالبية البلدان العربية

تركيز الحكومات الوطنية في سياساتها على مكافحة 
الدرجات المعتدلة من الحرمان، ال سيما بعد التقدم  

الكبير في الحد من الفقر المدقع في أوائل العقد 
  التركيز على ويتواءممن األلفية الثانية.  األول

األشكال المعتدلة من الفقر مع طريقة تحديد 
ً  الفقر الوطنية في المنطقة العربية بناء    خطوط                                      

القياسات النقدية، ما يكفل مالءمة السياسات  على
والتكامل بين قياسات الفقر المتعدد األبعاد وتحديد  

ً                      الفقر بناء  على القياسات النقدية ومما ال شك فيه  ،          
تعدد األبعاد قد أسهم الدليل العربي للفقر الم أن

    ً                                      هاما  في قياس الفقر وفي المناقشات المتعلقة        ً إسهاما  
 .بالسياسات في المنطقة

   ُ                                      اعت مد اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على 
في الدورة الرابعة   2030-2020المتعدد األبعاد  الفقر

ُ ِ للقمة العربية التنموية، التي ع ق   َ              د ت في بيروت في                                 
، وبهدف أساسي  2019يناير / كانون الثاني 20

الفقر المتعدد األبعاد بمقدار   في تخفيض يتمثل
      ُ               . واعت مد قراران على  2030النصف بحلول عام 

المستوى اإلقليمي الرفيع المستوى في ضوء نتائج 
ر المتعدد األبعاد، وهما القرار  الدليل العربي للفق

عن القمة العربية في دورتها السابعة  الصادر
إعطاء األولوية للقضاء على الفقر  بشأن والعشرين

المتعدد األبعاد، والقرار الصادر عن القمة العربية في 
دورتها العادية التاسعة والعشرين بشأن إنشاء المركز 

والقضاء على  العربي لدراسات السياسات االجتماعية 
 الفقر في الدول العربية. 

�     كل  من  و  النجاح الذي شهده التقرير العربي األول   
قرار القمة العربية اعتماد  و   ؛ الفقر المتعدد األبعاد  عن 

باعتماد اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على 
على مسؤولية إضافية   يضع   ، المتعدد األبعاد  الفقر

والمؤسسات جامعة الدول العربية واإلسكوا  
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الشريكة، ال سيما فيما يتعلق بالمشاورات بشأن 
الفقر المتعدد األبعاد   حول التقرير العربي الثاني 

                                            ً  خالل األوقات الصعبة التي تواجهها المنطقة حاليا . 
،  2013             ً          المنطقة كثيرا  منذ عام   قد تغيرت مالمح ل 

حين بدأت المشاورات حول أول عملية عربية 
ٌ المتعدد األبعاد. فقد خسرت بلدان  دليل للفقر  لوضع                                

َ                مكاسب  إنمائية نتيجة   عديدة  وآثارها   الصراعات      
المباشرة على المساواة بين الجنسين، واألمن  غير 

ً     الغذائي، والصحة، والتعليم. وعدد الفقراء، بناء  على                                               
القياسات النقدية التي تستند إلى خطوط الفقر 

ا العدد               ً                          المحددة وطنيا ، مؤشر صارخ. فقد تزايد هذ 
 14في المائة من مجموع سكان    22(       ً  مليونا    66من  

   2019      ً         مليونا  في عام   101إلى   )     ً      ً بلدا  عربيا  
. ومن المتوقع أن يؤثر التباطؤ ) في المائة   30( 

، وغيرها 19- االقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد 
من صنع اإلنسان،  الكوارث الطبيعية وتلك التي  من 

فرص العمل   ليم والتع  الصحة   قطاعي       ً     سلبا  على 
والمداخيل واألعمال التجارية وتدفقات التحويالت 

المالية في المنطقة العربية، وأن يؤدي ذلك إلى 
                 ً                          عدد الفقراء، وفقا  للقياسات النقدية، بحوالي  تزايد 

 .1شخص مليون  16

مستفيضة بين اإلسكوا،  فنية وجرت مناقشات 
والشركاء ومبادرة أكسفورد، وجامعة الدول العربية، 

اآلخرين، حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى تحسين  
الدليل العربي للفقر المتعدد األبعاد. وإذا كان األمر  

كذلك، عن كيفية تكييف الدليل بصورة أفضل بحيث  
ر اإلقليمي، فيساعد على التصدي  ويلتقط المنظ

ً                       للتحديات التي برزت مؤخرا . وفي اجتماع للخبراء،                         
� عم  معة الدول العربية في نظمته اإلسكوا وجا يومي  ان  

، وحضره ممثلون 2019ديسمبر / كانون األول 19و 18
وصندوق األمم   اليونيسفو أكسفوردمبادرة عن 

  تالمركز العربي لدراسات السياسا والمتحدة للسكان 

 

1 Khalid Abu-Ismail, Impact of COVID-19 on income poverty in Arab countries (ESCWA, 2020). Available at www.unescwa.org/publications/impact-covid-
.19-money-metric-poverty-arab-countries 

 ،وخبراء إقليميون االجتماعية والقضاء على الفقر
وقشت ورقة معلومات أساسية وضعتها اإلسكوا،   ُ ن  

وتتضمن الورقة اقتراحات وسيناريوهات أولية  
انتهى االجتماع باالتفاق على  وقد لتنقيح الدليل. 

ضرورة مراجعة الدليل العربي للفقر المتعدد األبعاد،  
وذلك بعد مناقشة اقتراحات بناءة عديدة لتحسينه.  

الضوء على  وعلى وجه التحديد، سلط االجتماع 
الحاجة إلى تحسين الدليل العربي للفقر المتعدد  

األبعاد، بحيث يتيح الدليل التقاط مستويات الفقر 
المعتدلة، مع أخذ تفاقم الضائقة االقتصادية في بلدان 

وأكد المشاركون على أن  عربية عديدة باالعتبار.
رات التي شهدتها المنطقة من حيث توفر       � التغي  

ت تدعو إلى تحسين المحتوى  والبيانا المسوح
والتعاريف التقنية لتحقيق مقارنات أفضل فيما بين 

 االحتفاظ بالمقارنات الزمنية.  البلدان، مع

  فنية عدت ورقات عمل                    � وفي األشهر التالية، ا  
� م    ُ وع   للمتابعة مت على الشركاء، مع تقديم مقترحات  

منهجية مفصلة، ونتائج، وفحوصات للدقة. تعرض 
ح                                    � المقترح النهائي للدليل العربي المنق  هذه الوثيقة 

للفقر المتعدد األبعاد. وتمثل حصيلة العمل الفني  
اضطلعت به اإلسكوا ومبادرة أكسفورد   الذي

جميع التعليقات التي وردت خالل اجتماع  إلدراج
 البلدان  من الحقة مرحلة وفيفريق الخبراء 

ولالستجابة ألوراق العمل المؤقتة،   ،األعضاء
المزيد من التحسينات التجريبية، وإجراء   ذوتنفي

اختبارات للتحقق من صحة جميع عناصر اإلطار  
  الشؤون وزراء مجلس أقر وقد ح النهائي.     � المنق  

 في العربية الدول جامعة في العرب االجتماعية
  كانون 17 في عقدت التي األربعين الوزارية جلسته

  المتعدد للفقر المنقح الدليل هذا 2020 ديسمبر/ األول
 حول العربي التقرير من القادم للعدد  كأساس األبعاد

 . األبعاد المتعدد الفقر
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ً أوال   ح للفقر                                َّ إطار العمل للدليل العربي المنق   -    
 المتعدد األبعاد 

ح للفقر المتعدد األبعاد                           � يستند الدليل العربي المنق  
للفقر  األصلي اإلطار المفاهيمي للدليل العربي  إلى

                                 َ                 المتعدد األبعاد. ويشمل هذا اإلطار ن هج القدرات الذي  
وضعه سين، ويسترشد في الوقت نفسه بالتطورات 

 األخيرة في بحوث الفقر المتعدد األبعاد.

ح للفقر                    � الدليل العربي المنق  وكما سبقت اإلشارة، يقدم  
ً   المتعدد األبعاد منظورا    أقرب إلى هو  الفقر    ألوضاع                    

الواقع اإلقليمي، من أجل تحسين التقاط مظاهر الفقر 
                                                  ً المعتدل في البلدان العربية المتوسطة الدخل. وتحقيقا  

ح المقترح، في                                      � لهذه الغاية، يركز الدليل العربي المنق  
، على مستويات معتدلة من  هيكليته وأبعاده ومؤشراته

الحرمان، بينما يسترشد بالدليل العالمي كإطار مرجعي 
 لقياس الحرمان الشديد المتعدد األبعاد.

ً             ومن حيث هيكل المؤشر، واستنادا  إلى توصيات                              
اجتماع فريق الخبراء، يتمثل االبتكار الرئيسي في  

�     ح بتقييم الفقر في كل  من                     � الدليل العربي المنق                       
�     المادي واالجتماعي، مع إعطاء كل  من   الحيزين                              

ٌ هج                                    َ الركيزتين أهمية متساوية. وفي ذلك ن   هاتين    
ً        ً                       تمثيال  أكثر شموال  وتوازنا  للفقر المتعدد األبعاد   يتيح           ً      

في المنطقة، ال سيما وأن البلدان العربية شهدت 
في الرفاه االجتماعي، ولكن ليس بالدرجة       ً تقدما  
المادي والمعيشي. وقد تجلى هذا في الرفاهين  ذاتها

المنطلق المعياري في اعتماد نظام للترجيح يساوي  
 بين الركيزتين. 

وتحمل أبعاد الفقر المختلفة األهمية نفسها في كل 
يرت األبعاد       ِ ح، اخت                            � الركيزتين. وفي اإلطار المنق   من

�                             شرات، وتعريف كل  منها، وأوزانها، وعتبات أوجه ؤوالم                
�              لصلة كل  منها بالفقر               ً اولها مراعاة  الحرمان التي تتن        

المعتدل في المنطقة، ومبادئ حقوق اإلنسان وأهداف  
اإلحصائية، وتوفر   والخصائصالتنمية المستدامة، 

. وهذه فيما بينهاالمسوح أو  ضمنالبيانات، إما 
                 ً                          االختيارات هي أيضا  حصيلة لمشاورات مستمرة مع 

عملية  مبادرة أكسفورد، ووجامعة الدول العربية 
 تشاركية مع الشركاء اآلخرين. 

 ، وأبعادهما   ، وتصف األقسام التالية هاتين الركيزتين 
عد. كما أنها تقارن بين شمول                  ُ والمؤشرات في كل ب  

 وتعريف المؤشرات إزاء المؤشرات في الدليل العربي 
 1المرفق  األول للفقر المتعدد األبعاد، ويتضمن جدوال  

ً                في المرفق بهذه الوثيقة وصفا  مفصال  لهذه المقارنة.  2و       ً                            

 ركيزة الرفاه من حيث القدرات -ألف

الرفاه  أو (تظهر ركيزة الرفاه من حيث القدرات 
الترجيح:   من حيثعدين متساويين     ُ في ب   )النقدي غير

الصحة والتعليم، ولكل منهما ثالثة مؤشرات. وما ثمة 
ي السنوات  والتعليم ف الصحةخالف حول أهمية 

�           ٌ المبكرة: فلكل  منهما آثار   بعيدة األمد على مختلف               
أوجه الرفاه، ومساهمة في تكوين قدرات الفرد  

سر انتقاله من المدرسة                            ُ المعرفية ومداركه، وفي مدى ي  
ّ   إلى العمل، وفي توفر فرص العمل له. ولذلك، يشك ل                                               

ٌ            ُ كل  من هذين الب   ً                         عدين جزءا  ال يتجزأ من خطة التنمية            
 . 2030امة لعام المستد

عد الصحي والتغذوي، فيشتمل على ثالثة          ُ وأما الب  
،  والحمل المبكرمؤشرات، هي وفيات األطفال، 

          ُ                        األطفال. وي عتبر المؤشر األول المعني  وتغذية
ً        ً                 األطفال مؤشرا  أساسيا  على صحة األطفال   بوفيات            
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وعلى التنمية الشاملة في بلد ما، ألنه يعكس 
ُ  ّ   م لب اة األساسية غير ال الحاجات مثل الحصول على  ، 

الخدمات الصحية األساسية، والتغذية، والمياه  
. ويعود العديد من 2وخدمات الصرف الصحي 

في المنطقة إلى أسباب  المبكرة لألطفال الوفيات
مضاعفات الوالدة   يمكن منعها أو عالجها، مثل

ّ             وااللتهاب الرئوي، والتشو هات الخلقية،  المبكرة،                        
  األطفال وفيات مؤشر ويقيسواإلسهال، والمالريا. 

 السنوات في الخامسة سن دون طفل أي وفاة
العربي األول للفقر   الدليل في كما األخيرة الخمس

 المتعدد األبعاد.

وسوء التغذية، الذي يزيد من تعرض األطفال  
. ويؤثر 3انيلألمراض الشديدة، هو المؤشر الث

التغذية على عمليات نمو األطفال وتطورهم،   سوء
توقف النمو أو (حاالت سوء التغذية المزمن  وفي
قد يتسبب بآثار ال يمكن التعافي منها مدى  ،)م     � التقز  

الحياة، مثل االختالل في النمو البدني والمعرفي 
االنفعالي. وقد تكون األسر الفقيرة -واالجتماعي

ً                            دا  إلدارة الظروف الصحية ونقص     ّ      مجه زة جي غير  
التغذية لدى أطفالها، ما يزيد من خطر اإلصابة  

. يجمع مؤشر سوء تغذية األطفال بين  4بمضاعفات
لدى األطفال في األسرة  ص الوزنم ونق     � التقز      َ  حالت ي 

                           ً                     المعيشية، وهما محددتان وفقا  لمعايير منظمة الصحة 
العالمية بشأن نمو األطفال. ومقارنة مع مؤشر التغذية 

�              � في الدليل العربي األصلي، يحس ن الدليل المنق   ح                             
الخصائص اإلحصائية لمؤشر التغذية وقابليته  
لوزن  للمقارنة فيما بين البلدان، إذ يركز على نقص ا

ً                        � بدال  من الهزال لتفادي أي تحي   ْ ح            ُ موسمي قد ي    ٍ ز      ه  ُ ث   ِ د   
المؤشر األخير، كما يستثني سوء التغذية لدى البالغين  

في ما بين البلدان.  البيانات  بسبب مشاكل تغطية 
                                        ً  وصحة البالغين وتغذيتهم مؤشران هامان أيضا   

 

2 World Health Organization, Children: reducing mortality, 19 September 2019. Available at www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/children-
.reducing-mortality 

3 .UNICEF, Levels and Trends in Child Mortality Report 2019 
4 .Anne Case and Christina Paxson, Children’s health and social mobility, The Future of Children, vol. 16, No. 2 (2006), pp. 151-173 
5 .WHO, Adolescent pregnancy fact sheets, 31 January 2020. Available at https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy 
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بالنسبة لدليل الفقر المتعدد األبعاد، ولكن المسوح  
 ائمة تفتقر إلى البيانات المطلوبة.األسرية الق

                     ُ                    ُ    أما المؤشر الثالث للب عد المتعلق بالصحة في عنى 
ّ  عر ض المراهقات ومواليدهن           ُ ، الذي ي  المبكرحمل الب                      ّ   

لخطر شديد على الصحة والنمو. ويمكن أن تؤدي 
ّ مضاعفات الحمل إلى اعتالل األمهات ووفاتهن                                         5  ،

تتراوح   السبب الرئيسي لوفيات الفتيات اللواتي وهي
ّ     أعمارهن  بين  . والمواليد الجدد من 6    ً عاما   19و 15       

هم أكثر عرضة النخفاض الوزن   المبكرحمل الحاالت 
ّ                       عند الوالدة، ووفيات الر ضع، وغير ذلك من مشاكل                         

حديثي الوالدة. وقد يؤدي الحمل المبكر إلى تعريض  
ّ     قدرات الفتيات للخطر، بما في ذلك حرمانهن  من                                          

ّ                   ل، وتعريضهن  لمخاطر اجتماعية،  فرص التعليم والعم            
، المبكرحمل ال                          ُ         بما فيها العنف المنزلي. وي حسب مؤشر 

ح، لجميع الشابات من الفئة العمرية               � في اإلطار المنق  
حمل ال    ً                        عاما ، ما يتيح حصر جميع حاالت  15-24

التي جرى تحديدها بين الشابات حتى وقت   المبكر
إجراء المسح الميداني. وقد اقترن الحمل المبكر 

بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث في الدليل العربي 
للفقر المتعدد األبعاد. غير أن تشويه األعضاء األصلي 

التناسلية لإلناث استثني ألسباب تتصل بعدم القدرة  
البيانات غير متاحة لمعظم  على المقارنة، ال سيما وأن 

ٌ                          البلدان. وسي جرى تحليل  تكميلي لتوفير المعلومات            ُ            
عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث بالنسبة للبلدان 

 التي تتوافر عنها بيانات.

        ُ                                        يتألف الب عد المتعلق بالتعليم من ثالثة مؤشرات هي: 
االلتحاق بالمدرسة، والفجوة العمرية في الدراسة، 

تعليمي للبالغين. وااللتحاق بالمدرسة هو والتحصيل ال
بحقوق اإلنسان وتخضع للحماية القانونية   تتصلمسألة  

الثابت في األدبيات أن  في العديد من البلدان. ومن 
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ّ            التسجيل بحد  ذاته، يعكس  االلتحاق بالمدرسة، وليس             
على نحو أفضل الحرمان من التعليم، ألن الطالب 

ل دائم عن المدرسة يمكن أن يتغيبوا بشك   المسجلين 
                                                ً ألسباب اجتماعية واقتصادية مختلفة، ما قد يؤثر سلبا  

على أدائهم المدرسي وعلى اكتساب المهارات، ويزيد 
               ّ                                من احتمال التسر ب من المدرسة. والمؤشر الثاني هو 

الفجوة العمرية في الدراسة. وتشير األدلة إلى أن البقاء 
ّ           في المدرسة بسبب تجاوز السن  أو الرسوب  يمكن أن                           

                    ّ                            يزيد من احتمال التسر ب من المدرسة. واألطفال الذين 
ُ           يعيشون في أسر معيشية فقيرة هم أكثر ع رضة لتكرار                                      

الصفوف ومغادرة المدرسة في وقت مبكر، ما يؤثر 
على توقيت ونوعية اكتسابهم للمهارات، ونمائهم، 

    ُ  �                             . وي قي م المؤشران المعنيان بااللتحاق 7وآفاق حياتهم 
وبالفجوة العمرية في الدراسة لدى األطفال   بالمدرسة 

ّ         في سن  الدراسة   18-8و       ً عاما    18-6  العمرية   الفئة   من (      
ص لهم األسئلة الالزمة )التوالي   على       ً عاما   �                    ، الذين ت خص    ُ         

الدليل العربي األول للفقر مع  في المسح. وبالمقارنة  
ل   ِ   المتعدد األبعاد، ف ص   ُ مؤشر الفجوة ح                 � في الدليل المنق                   

العمرية في الدراسة عن مؤشر االلتحاق بالمدارس 
للتأكيد على أن المؤشرين يمثالن مفهومين مختلفين، 

�                              يتطلب معالجة كل  منهما على حدة؛ وكذلك للتأكيد  ما                 
قت المالئم له، على أهمية جودة التعليم وتخصيص الو 

وال سيما وأن المنطقة اشتهرت بشيوع عمل األطفال 
ب عن المدارس، وهما ظاهرتان تتسقان مع        � والتغي  

 الحرمان المعتدل. 

ويتعلق المؤشر الثالث بالتحصيل التعليمي للبالغين  
       ً      . ووفقا  لهذا )سنة وما فوق 19الفئة العمرية  من(

رومة في حال           ُ   َ                        المؤشر، ت عتب ر األسرة المعيشية غير مح
ٌ                                    حصل فرد  بالغ واحد على األقل من أفراد األسرة          

المعيشية على التعليم الثانوي. ويشمل هذا المؤشر  
عدة قدرات، بما في ذلك القدرة على الذهاب إلى 

الجامعة، والحصول على عمل الئق، واالنخراط في  
السوق والمجتمع، وانتشال   معأوجه التفاعل األخرى 

ّ                  ن الفقر. وي ع د  التحصيل التعليمي األسرة المعيشية م  َ  ُ           

 

7 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Opportunities lost: The impact of grade repetition and early school 
.leaving, 2012 

ً                                 عامال  متغي را  لدى معظم األسر المعيشية، وتختلف   ّ     ً     
              �                              فوائده حسب تغي ر الظروف االقتصادية والسياسات  

ٌ     بلدان  عدة العامة. وقد وضعت  ّ  سياسات تشج ع                  
االرتقاء بمهارات القوة العاملة في وقت الحق من  

المؤشر          ً                 ضيف حديثا  تقييد عمري يحصر              � الحياة. وقد ا  
سنة وما فوق لتحسين   19بالسكان البالغة أعمارهم 

استهداف السكان البالغين، وتعزيز الخصائص 
اإلحصائية للمؤشر عن طريق قصره على مجموعة 

�                          ح د د لها المؤشر على نحو جيد.  ُ   

�       ُ وفي كل  من الب   عدين الصحي والتعليمي، لم تسمح        
ندرة البيانات بإدراج مؤشرات أخرى الستخالص  

ية الخدمات الصحية والتعليمية وال أي جوانب  نوع 
أخرى هامة، مثل التأمين الصحي والتغطية الصحية.  
ويوصى بإدراج هذه المؤشرات بمجرد توفر البيانات 

 في المسوح المقبلة.

 الركيزة المعيشية -باء

�                                               ع ر فت ركيزة الرفاه المادي، في إطار الدليل العربي    ُ  
عد المتعلق                   ُ األبعاد، بأنها الب  األول للفقر المتعدد 

بالظروف المعيشية، إال أنها تقسم اآلن إلى أبعاد ثالثة  
متساوية في الوزن: السكن، والحصول على الخدمات، 

على ضرورة ضمان   2030واألصول. وتشدد خطة عام 
�                         السكن الالئق، الذي ي عر ف بأنه المساكن والخدمات     ُ                   

التكلفة. يمثل   األساسية المالئمة واآلمنة والميسورة
ً                           السكن غير المالئم مظهرا  من مظاهر الفقر، وال يزال                        

ِ    تحديا  كبيرا  يواجه المنطقة، ال سيما إذا ما اعت ب ر   ُ                                  ً      ً     
ل ت المساكن عن الخدمات   جانب الجودة. وقد ِ َ                      ف ص   ُ  

َ ُ  �   عدين مختلفين: ف ي قي م                           ُ األساسية بحيث باتا يمثالن ب                  
يد  عد المساكن إمكانية حصول األفراد، على الصع ُ ب  

الشخصي، على حيز مالئم للمعيشة، ونوع ذلك  
عد الخدمات األساسية مدى توفر                ُ المأوى؛ ويقيس ب  

أماكن المعيشة.  المرافق في المجتمعات المحلية أو
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عد الثالث، وهو األصول، فيقيس إمكانية     ُ الب   أما
الوصول الشخصي إلى مجموعة من الموارد المحمولة، 

    ُ          ُ   . وي عد إدخال ب عد بمعزل عن ظروف األفراد المنزلية
                  ً                         منفصل لألصول مقياسا  لوصول األسر إلى الوظائف  

ً  متغيرا  والتي توفرها األصول األساسية المختلفة،       
ً بديال    عن ندرة المواد.      

عد المساكن من مؤشرين: االكتظاظ ونوع         ُ ويتألف ب  
المسكن. ويعكس االكتظاظ الحجم غير الكافي 

 ّ          ر ف االكتظاظ للمساكن. ومع أن موئل األمم المتحدة يع 
ّ          بأنه سكن أربعة أشخاص أو أكثر، بغض  النظر عن                                   
� عمرهم، في كل غرفة صالحة للسكن، خ ف ض الحد         ِ ُ                                 

ح، إلى ثالثة                                   � األدنى، في إطار الدليل العربي المنق  
هو المصطلح   " غرفة النوم "أشخاص أو أكثر، ألن  

َ                                  المستخد م بسبب نقص المعلومات عن مجموع غرف         
المسوح. ويدخل الدليل العربي العديد من  المنزل في  

ً       ً     ح أيضا  قيدا  عمريا  هو       � المنق   سنوات وما فوق، وذلك   10      ً    
في ضوء المعايير العربية وأهمية خصوصية الطفل. 

المؤشر الثاني المتعلق بنوع المسكن فيلتقط  أما 
َ إضافية من السكن غير المالئم، بعد أن ك ي ف        ً أوجها    � ُ                                     
العربية. فيعتبر، في إطار للظروف في المنطقة       ً وفقا  

ُ دالة المؤشر، السكن   أرضية ت فيه  كان   ذا مالئم إ      َ غير                     
ً  إن لم يكن منزال    سقف غير دائمين، أو  أو       ً     قائما  بحد               

 أو شقة.  ذاته 

ٍ  ويتضمن ب ع د  الحصول  على الخدمات ثالثة  مؤشرات           َ                  ِ        ُ  ْ  ُ        
�                                    ت عد  هي الخدمات األساسية التي ال غنى عنها  : ، وهي ُ  

ّ      المصادر المحس نة لم ياه الشرب، ومرافق الصرف               
�           الصحي المحسنة، والكهرباء. وت عر ف المصادر     ُ                            
� المحس نة لمياه الشرب بأنها المياه التي ت ض خ    َ  ُ                                  ّ      

إلى داخل مسكن أو ساحة، وتشمل اآلن   باألنابيب
المياه المعبأة كمصدر محسن، مما يسمح لألسر  

المعيشية باختيارها على مستوى الفقر المعتدل.  
طار الجديد بتعريف الدليل العربي  تفظ اإلحا وقد

                                       ّ    األصلي للصرف الصحي المحسن والكهرباء. ويت بع  
ّ    تصنيف مرافق المياه والصرف الصحي المحس نة                                        

ّ                                  المحس نة أحدث المبادئ التوجيهية لبرنامج  وغير      
الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية 

واليونيسف. وفي حين تستخدم أهداف التنمية 
َ                              يف  أكثر دقة لمياه الشرب وخدمات  المستدامة تعار   

                  ُ                         الصرف الصحي التي ت دار على نحو آمن، ليس من  
المجدي من الناحية الفنية استخدام هذه التعاريف  

في اإلطار اإلقليمي، ألن الغالبية العظمى من المسوح  
. ويوصى بإدراج هذه  8تفتقر إلى المعلومات المطلوبة

 وح المقبلة.المؤشرات بمجرد توفر البيانات في المس

ً               وبالنسبة إلى ب عد األصول، وبدال  من دمج األصول                 ُ              
كافة في مؤشر واحد كما كان الحال في الدليل 

ّ                      األصلي، ق س مت األصول إلى ثالث فئات  العربي  ُ         
يتناول كل منها كمؤشر مستقل. وهذه الفئات هي:  

الهاتف من أي نوع، التلفزيون، (أصول االتصاالت 
شاحنة، دراجة / سيارة(ل ، وأصول التنق)الكمبيوتر

الثالجة، غسالة،  (، وأصول المعيشة )نارية، دراجة
�                    . وفي كل  من فئات األصول هذه، )مكيف/ سخان         

تصنف األسر المعيشية بأنها محرومة إذا لم يكن لديها  
إمكانية الوصول إلى أي من أجهزة االتصال أو 

المركبات أو األجهزة المنزلية، ما يعني اإلقرار بأن 
�            المعيشية قد تختار االحتفاظ بأي  من األصول.   األسر                              

ً           وقد اختيرت هذه األصول لغايتين: أوال ، كي تكون                                    
بمثابة مؤشرات على تعزيز القدرات الفردية في أداء 

مثل التنقل واالتصال والمعيشة (وظائف معينة 
،   ً ا  ، وبالتالي تعزيز قدرات معينة؛ وثاني)الالئقة

ر على قدرة األسر على  تؤث المواد التيتقيس ندرة  كي
الحصول على األصول األساسية والحفاظ عليها. 

أولي اهتمام خاص لمعايير توفر البيانات في  وقد
زات، وتحسين                             � المسوح من أجل الحد من التحي  

القابلية للمقارنة بين البلدان إزاء المؤشر العربي  
 األصلي للفقر المتعدد األبعاد. 

 

، والحصة ) وقت الالزم لوصولها إذا لم تكن تضخ باألنابيب إلى المسكن ال مثل  ( على سبيل المثال، تتطلب مياه الشرب المدارة بأمان بيانات عن إمكانية الوصول   8
. وال تتوافر  ) مثل اإلشريكية القولونية من المؤشرات البرازية على البكتيريا،    ر ملليت   100بحجم    خلو عينة (                                   ً                الزمنية حين يكون مصدر المياه متاحا ، وجودة المياه  

ٍ                                      البيانات المتعلقة بالعنصرين اآلخرين في غالبية المسوح. ومع ذلك، توفر مسوح  عديدة بيانات  يمكن استخدامها لقياس إمكانية الوصول.               ٌ                                                                         
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  للفقر، الفاصل       ّ والحد   واألوزان، اإلطار، -  ً ا  ثاني
 والتجميع 

� الدليل العربي المنق  يتألف   ح للفقر المتعدد األبعاد من                    
� ركيزتين وخمسة أبعاد وأربعة عشر مؤشرا . ولدى كل            ً                                    

مؤشر نقطة فصل الغاية منها هي التقاط الحرمان 
� المتعدد األبعاد المعتدل على نحو متسق، ولدى كل                                               
         ً                                      منها أيضا  أوزان يتجلى فيها مبدأ اإلقرار باألهمية 

ين، وكذلك األهمية النسبية لكل المتساوية للركيزت 
ْ                     ب ع د، ولكل مؤشر ضمن كل   ْ   ب ع د   ُ  . ) 1المرفق  جدول (  ُ 

وينطبق تصنيف الفقر المتعدد األبعاد على األسر 
في المائة،   20المعيشية التي تفوق درجة حرمانها  

على القيمة الترجيحية لجميع                  ً بعد حسابها بناء  
المؤشرات. وقد اختيرت نقطة الفصل التي تحدد 

فقر نتيجة الستحسان خصائصها المفاهيمية التي ال 
تلتقط، على نحو أفضل، أشكال الفقر المعتدلة 

وكما هو الحال في الدليل العربي   .9حدة واألقل
َ               األصلي، ت ستخد م منهجية ألكير  .  10فوستر للتجميع-         ُ    

�              الذي يعر ف بأنه النسبة ،  ) H(  ُ                    وي بلغ عن عدد الفقراء           
المئوية لألشخاص الذين يعيشون في أسر معيشية 

التي   ) A(          ً                          فقيرة فقرا  متعدد األبعاد، وشدة الفقر 
�                                            ت عر ف بأنها متوسط أوجه الحرمان التي يعاني منها     ُ 

 ُ    َ              ي ستنت ج عدد الفقراء  الفقراء مرجحة بأوزانها. ثم 

األبعاد من خالل  المعدل لدليل الفقر المتعدد 
. )MPI=H × A(عدد الفقراء بشدة الفقر   ضرب 

                    ً             ورقة فنية تصدر قريبا  إلى النتائج  وستتطرق 
 والدقة   التكرار   حول  متقدمة   الختبارات المفصلة 
 ح.                            � جريت على الدليل العربي المنق        � التي ا   ين اإلحصائي

ح، في                                      � وكما سبقت اإلشارة، يلتقط الدليل المنق  
اختير له من  هيكليته وإطاره، وبما في ذلك ما 

مؤشرات ونقاط فصل وأوزان، الحرمان المعتدل على  
ح                                          � نحو أفضل. وعالوة على ذلك، يحسن اإلطار المنق  

          ً          وربما أيضا  المقارنة (القدرة على المقارنة بين البلدان 
، إذ اختيرت المؤشرات مع اعتبار )على مر الزمن

توفرها في المسوح. كما يبين الحرمان المعتدل 
الظروف المعيشية والشواغل المتعلقة  بصورة أفضل 

بالسياسات في غالبية البلدان العربية خالل السنوات  
ً    � األخيرة. وأخيرا ، ا   جريت مراجعة للتعاريف الفنية               

للمؤشرات، مقارنة بما كانت عليه في الدليل العربي  
ً                 األصلي. وسيتيح ذلك مزيدا  من االتساق بين                         

لقيم المؤشرات والبحوث في حاالت عدم توفر ا
 المتغيرات أو كون القيم ناشزة. لبعض

 

 .مقبلة فنية   قةور في النتائج  وستعرض. اإلحصائية  متانتها  من للتحقق المتقدمة المتانة /الدقة اختبارات           ً تجري أيضا   9

  ,.Alkire, S., Foster, J. E., Seth, S., Santos, M. E., Roche, J. M :للحصول على شرح مفصل حول منهجية ألكير وفوستر، يمكن االطالع على  10

and Ballon, P. (2015). Multidimensional Poverty Measurement and Analysis, Oxford: Oxford University Press, ch.5 . 
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 األوليةالنتائج  -     ً ثالثا  

  عتبة   وعند  األولية،   النتائج   2و   1  الشكالن   يعرض 
� المنق    للدليل   الفقر،   مصحوبة   األبعاد،   المتعدد  للفقر   ح      

 . األبعاد   المتعدد   للفقر   األصلي   العربي  الدليل   بنتائج 
 العربي   التقرير   في   المدرجة  تلك  هي   المختارة   البلدان 

 مقارنة   إلتاحة   األبعاد   المتعدد   الفقر   حول  األول 
  باالستناد   تصاعدي   بترتيب   البلدان  وتظهر  . النتائج 

� المنق   الدليل   إلى        ً ووفقا  .  )0M(  األبعاد   المتعدد   للفقر   ح      
� المنق    للدليل   نحو   بين  الفقراء   أعداد  نسب  تتراوح  ح،      
 في   المائة   في   .191و  األردن   في   المائة   في  11.1

 الدليل   يشير   ، 1  الشكل  في   مبين   هو   وكما .  موريتانيا
� المنق    تزايد  في   األبعاد   المتعدد   الفقر  معدالت  أن  إلى  ح      

 مع بالمقارنة   التزايد،  نسب   وأن  البلدان؛   غالبية   في 
 الدخل،  المتوسطة   البلدان   في   أعلى   األصلي،   الدليل 
� المنق    الدليل  إن  حيث  ُ ص   قد   ح       � م     التقاط   لتحسين   م  
 الحرمان   شدة   متوسط  ويبلغ . البلدان  هذه  في   الفقر
 البلدان،  معظم  في   يتجاوزها   أو   المائة   في   30  قرابة 

 عربيين   بلدين   في  المائة   في   50  إلى   يصل يقارب أو  و 
 على .  وموريتانيا   السودان   هما      ً نموا    البلدان   أقل  من 

 مرجحة   نسبة   استخدام   من  يتبين   اإلقليمي،   الصعيد 
� المنق    الدليل  إلى   وباالستناد   السكان،   بعدد    43.6  أن  ح،      

 الفقر   من يعانون   المنطقة   سكان من       ً تقريبا   المائة   في 
 .األبعاد   المتعدد 

  )0M( ودليل الفقر المتعدد األبعاد  )األيسر  المحور( األبعاد في الفقر المتعدد األشخاص عدد  - 1الشكل  
 ح             َّ الدليل المنق   الدليل العربي األصلي مقابل :)األيمن لمحورا(

 
 . E/ESCWA/EDID/2017/2حسابات اإلسكوا و المصدر: 

َ                                                              لم ت در ج دولة فلسطين في التقرير العربي األول حول الفقر المتعدد األبعاد  مالحظات:  ً   بلدا    11جرى حساب المتوسطات المرجحة بعدد السكان في  . )2017(    ُ      
�                                                          وقد است مد ت البيانات المتعلقة بالسكان من قاعدة بيانات البنك الدولي  . 2015باستخدام عدد السكان في عام   ا في  التي جرى االطالع عليه(       ُ  

 . )2019يوليو / تموز  30
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اإلقليمي وهذه النتائج، بعد تجميعها على الصعيدين 
ُ                                            والق طري، تشير إلى أن التنقيحات المقترحة لن تعطل      
رصد التقدم المحرز في تحقيق هدف السياسة العامة  

بخفض   والقاضيربية، عالذي اعتمده مؤتمر القمة ال
قيمة دليل الفقر المتعدد األبعاد إلى النصف. فعلى 

غرار نتائج الدليل العربي األصلي للفقر المتعدد األبعاد،  
ين من تعداد الفقراء وحساب درجات دليل الفقر يتب

المتعدد األبعاد بصيغته المنقحة أن نطاق الفقر وشدته  
ً                مرتفعان في أقل البلدان العربية نموا  وفي العديد من                                    

. بيد أن تفاوت  )2 الشكل(البلدان العربية األخرى 
، يبين ح                                     � نتائج الدليل، بين إطاريه األصلي والمنق  

التي أجريت من أجل تحسين التقاط الفقر   اتالتغيير
المعتدل، أي اختيار األبعاد والمؤشرات، ونقاط الفصل  

قطة الفصل  لتحديد أوجه الحرمان وأوزانها، ون
لتحديد الفقر المتعدد األبعاد. ويعود ارتفاع نسبة عدد  

الفقراء وانخفاض متوسط شدة الحرمان في اإلطار  
ّ ح، بما في ذلك الحد                           � ح إلى هيكلية الدليل المنق       � المنق                     

ً        الفاصل األدنى للفقر، الذي يعكس أشكاال  معتدلة                                     
 حدة من الفقر.  وأقل

أن التعليم  3الشكل  يبين  وفيما يتعلق بتكوين الفقر،  
ً       ً                          يزال عامال  مساهما  في الفقر المتعدد األبعاد،  ال           
يتسق مع نتائج التقرير العربي األول عن الفقر  ما 

 لألبعاد المتعلقة المتعدد األبعاد. والمساهمة المشتركة  
في الفقر   والحصول على الخدمات   باألصول والسكن 

  لألبعاد   المشتركة   المساهمة  تتجاوز المتعدد األبعاد  
من البلدان،   العديد في    والتعليم   بالصحة   المتعلقة 

اسب في الرفاه المادي في يشير إلى أن المك  ما 
تكون متأخرة عن المكاسب في رأس  المنطقة قد 

 المال البشري.

ح للفقر                                                                               َّ متوسط شدة الحرمان: الدليل العربي األصلي للفقر المتعدد األبعاد مقابل الدليل المنق   - 2الشكل  
 (بالنسبة المئوية) األبعاد  المتعدد 

 
 . E/ESCWA/EDID/2017/2حسابات اإلسكوا والمصدر: 

َ                                                               لم ت در ج دولة فلسطين في التقرير العربي األول حول الفقر المتعدد األبعاد    مالحظات:  ً   بلدا     11. جرى حساب المتوسطات المرجحة بعدد السكان في  )2017(    ُ      
عام   في  السكان  عدد  الدولي    .2015باستخدام  البنك  بيانات  قاعدة  من  بالسكان  المتعلقة  البيانات  است مد ت  �                                                          وقد  عليه(       ُ   االطالع  جرى  في  التي   ا 

 . )2019يوليو / تموز  30
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ً              َّ مساهمة األبعاد في الفقر المتعدد األبعاد (بالنسبة المئوية) وفقا  للدليل المنق   - 3الشكل    األبعاد  ح للفقر المتعدد                                                           

 
 حسابات اإلسكوا. المصدر: 

َ                                                               لم ت در ج دولة فلسطين في التقرير العربي األول حول الفقر المتعدد األبعاد   : ةمالحظ   ُ    )2017( . 
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 الخالصة -      ً رابعا  

ً ن ق ح الدليل العربي للفقر المتعدد األبعاد بناء                                            ّ  ُ 
ٍ             توصية صادرة عن اجتماع  لفريق خبراء  على                       
ُ   ع قد  � في عم     . وقد وافقت 2019ان في عام       

الدول العربية، ومنظمات األمم المتحدة  جامعة 
أكسفورد، ومجموعة من الشريكة، ومبادرة  

اإلقليميين في ذلك االجتماع على إجراء  الخبراء 
تحسينات في الدليل العربي بما يتناسب مع 

اإلنمائي لغالبية البلدان العربية، وتيسير  الواقع 
إمكانية المقارنة بين البلدان والفترات الزمنية، 

البيانات في المسوح الديمغرافية  ومراعاة توافر 
 ليمية.والصحية اإلق 

والعمل الذي اضطلع به فريق اإلسكوا بالشراكة 
العربية  مبادرة أكسفورد وجامعة الدول  مع 

الخبراء  اجتماع فريق  عقب الثمانية   األشهر  خالل 
� عم   في  ، يشير، وبدرجة عالية من الثقة، إلى أن ان   

� الدليل العربي المنق   ح للفقر المتعدد األبعاد لديه                     
خصائص مفاهيمية وإحصائية مؤاتية اللتقاط 

المعتدل المستوى، وبمختلف أبعاده،  الفقر
 المنطقة العربية. في 

 مجلس اعتمده الذي ،وسيستخدم اإلطار المقترح
 كانون في      ً رسميا   العرب االجتماعية الشؤون وزراء
ّ  األو ل بي الثاني في إعداد التقرير العر ،2020 ديسمبر/    

. في ضوء اآلثار المستمرة  األبعاد المتعددحول الفقر 
وانعكاسها على الفقر  19-والمتفاقمة لجائحة كوفيد

النقدي والفقر المتعدد األبعاد في المنطقة. وألن  
الحاجة ماسة إلى فهم هذه األزمة من جميع جوانبها، 

ً سيتضمن التقرير فصال   عن اآلثار المتوقعة لجائحة                    
 على الفقر اإلقليمي. 19-كوفيد

ً   وأخيرا ،   المتعدد للفقر المنقح الدليل مقترح في فإن      
 كافة العربية للبلدان فرصة عربية البلدان في األبعاد
  الذي المنقح الدليل لحساب الضرورية البيانات إلتاحة
 العربية، البلدان جميع تهم التي التنمية قضايا يتناول
.والفقيرة منها الغنية
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 المتعدد األبعاد                         ّ        إطار الدليل العربي المنق ح للفقر     - 1المرفق  جدول  

ّ                           تعاني األسرة المعيشية من الفقر المتعدد األبعاد إذا كانت تسج ل درجة حرمان إجمالية تفوق     في المائة   20                                                         

المؤشر والو�ن  
    ُ       الم سند له 

المؤشر والوزن   عد    ُ الب  
ُ       الم سند له     

 الحرمان في الحاالت التالية 

  حيث  من الرفاه 
(غير   القدرات
 المادي) 

   50(الو�ن = 
 في المائة) 

 الصحة والتغذية  
  50/2 =الوزن (

 ) في المائة

 وفيات األطفال 
   50/6 =الوزن (

 ) في المائة

توفي طفل في األسرة المعيشية قبل بلوغه سن  
 الماضية.  الخمس الخامسة خالل السنوات 

 تعذية األطفال  
   50/6 =الوزن (

 ) في المائة

يعاني من توقف في   )    ً شهرا   59و 0ين ب(كان أي طفل 
أو كان أي طفل   )-2الطول بالنسبة للعمر أقل من  (النمو 

 ) -2الوزن بالنسبة للعمر أقل من ( الوزن نقصيعاني من 

   الحمل المبكر 
   50/6 =الوزن (

 ) في المائة

وضعت أي امرأة في األسرة المعيشية يتراوح عمرها  
ّ              عاما  طفال  قبل بلوغها سن  الثامنة عشرة.  24و 15بين                ً     ً     

 التعليم  
  50/2 =الوزن (

 ) في المائة

االلتحاق بالمدارس  
   50/6 =الوزن (

 ) في المائة

  6يتراوح عمره بين   في األسرة المعيشية كان أي طفل 
       ُ    ولم ي كمل بالمدرسة ملتحق غير      ً عاما ، 18أعوام و

 . التعليم الثانوي

 الفجوة العمرية  
 في الدراسة  

   50/6 =الوزن (
 ) في المائة

�                      كان أي  طفل، يتراوح عمره بين      ً  عاما ،  81أعوام و 8      
ً                     ّ     ّ             مسج ال  دون الصف المناسب لسن ه بصف ين أو أكثر.    ّ     

  للفئة العلمي التحصيل
     ً عاما   19 العمرية

 فوق وما
   50/6 =الوزن (

 ) في المائة

�                                          لم يكمل أي  فرد من األسرة المعيشية، من الفئة العمرية             
     ً                         عاما  وما فوق، تعليمه الثانوي.  19

الرفاه من حيث  
الظروف المعيشة  

 (المادي) 

   50(الو�ن = 
 في المائة) 

 السكن 
  50/3 =الوزن (

 ) في المائة

 االكتظاظ  
   50/6 =الوزن (

 ) في المائة

أعوام   10يتواجد ثالثة أشخاص أو أكثر عمرهم 
 فوق في كل غرفة نوم. وما

 نوع المسكن  
   50/6 =الوزن (

 ) في المائة

 تستجيب حالة السكن ألحد الشروط التالية على األقل:  
ّ                        ال يضم  المنزل سوى غرفة واحدة؛  )1( ليس للمنزل   )2(     

 . أليس للمنزل سقف دائم )3(أرضية دائمة؛ 
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الحصول على الخدمات  
  50/3 =الوزن (

 ) في المائة

ّ    المصادر المحس نة                
 لمياه الشرب  

   50/9 =الوزن (
 ) في المائة

                ً                                      ال تملك األسرة أيا  من المصادر التالية: المياه المنقولة  
باألنابيب إلى المسكن، أو المياه المنقولة باألنابيب في  

 المعبأة.  المياه أوساحة، 

الصرف الصحي  
 المحسن  

   50/9 =الوزن (
 ) في المائة

ال تتاح لألسرة المعيشية إمكانية الحصول على مرافق  
أو أن المرافق محسنة ولكن األسرة   بصحية محسنة 

 المعيشية تشاطر استخدامها مع أسر معيشية أخرى. 

 الكهرباء  
   50/9 =الوزن (

 ) في المائة

 ليس لألسرة المعيشية إمكانية للحصول على الكهرباء. 

 األصول  
 50/3 =الوزن (

 ) في المائة

أصول االتصاالت  
   50/9 =الوزن (

 ) في المائة

ً         ً محموال  أو أرضيا  (           ً األسرة هاتفا  ال تملك             ً  وال تلفزيونا    )     
          ً وال حاسوبا . 

 أصول التنقل  
   50/9 =الوزن (

 ) في المائة

شاحنة وال دراجة  / ال تملك األسرة المعيشية سيارة
 نارية وال دراجة هوائية. 

 أصول المعيشة  
   50/9 =الوزن (

 ) في المائة

ّ  توف ر  افتراض مع ،ال تملك األسرة المعيشية   الكهرباء،    
                      ً                     ثالجة وال غسالة وال سخانا  وال أي نوع من أنواع  

 المبردات. / مكيفات الهواء

المواد األولية  الاألرضية    الدائمة  غير   األرضية  تشمل - أ الرمل أو الروث أو بعض  التربة أو    السقف   يشمل   . )العصي/ العشب/ القصب/ الخيزران/ الخشب (مصنوعة من 
 سقف مصنوع من القش أو أوراق النخيل أو األعشاب أو الحصائر أو الخيزران أو الخشب أو الكرتون.  أو سقف توفر عدم الدائم غير

التي تنظف    مرافق للصرف الصحي المحسن تتماشى مع المبادئ التوجيهية لبرنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف، وتشمل المراحيض - ب
ُ                   بتدفق الماء أو سكبه إلى شبكة أنابيب صرف صحي أو خزانات صرف صحي أو مراحيض ح فر؛ أو مراحيض ح فر محسنة التهوية،                  ُ أو مراحيض   سماد  ومراحيض                                                                          

ُ             ح فر مع ألواح.    

 ح للفقر المتعدد األبعاد مقارنة بالدليل العربي السابق                   َّ مؤشرات الدليل المنق     - 2المرفق  جدول  

 مقارنة المؤشر مع الدليل العربي السابق للفقر المتعدد األبعاد المؤشر  عد    ُ الب  

الصحة  
 والتغذية 

 . الدليلين من كل  في  األطفال وفيات مؤشر  في اختالف ال األطفال  وفيات

 الطفل  تغذية 

  لمعايير     ً وفقا        ّ    المعر فين األطفال، لدى الوزن ونقص النمو توقف  التغذية مؤشر  يشمل
  توقف من السابق الدليل  في المؤشر وتألف. األطفال  لنمو العالمية الصحة منظمة 

  لدى التغذية سوء هو  التغذية، أوجه من آخر وجه إدراج على  عالوة  والهزال، النمو
ق ل  فقد      �  المنق ح، الدليل أما. البالغين ُ ِ  ص  �   وح س نت  المؤشر هذا فيه    ُ   مقارنة  إمكانية   
ً بدال   الوزن نقص  في النظر  خالل  من نتائجه   موسمي؛    �  تحي ز أي  لتجنب الهزال من    

  في مشاكل  بسبب  وذلك  البالغين، لدى  التغذية  سوء      �  المنق ح اإلطار من استثني كما
  قياسات  والصحية الديمغرافية المسوح وتوفر. البلدان بعض  لدى البيانات تغطية

ّ ولكن   النساء،        ً وتحديدا   للبالغين، أنثروبومترية  َ  ت در ج  لم القياسات  هذه        المسوح في  ُ  
  فلسطين، ودولة والعراق، والسودان، والجزائر، تونس،( المؤشرات المتعددة العنقودية

 . )المغرب ( األسرة  لصحة العربي  المشروع مسوح  وفي )وموريتانيا
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 مقارنة المؤشر مع الدليل العربي السابق للفقر المتعدد األبعاد المؤشر  عد    ُ الب  

 الحمل المبكر 

جمع الدليل العربي السابق بين الحمل المبكر وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث. 
ح يستثني تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ألسباب تتصل                 � أن الدليل المنق   بيد

           ُ     لبلدان. وسي جرى  القدرة على المقارنة، ال سيما وأن البيانات غير متاحة لمعظم ا بعدم
ٌ                                                                          تحليل  تكميلي لتوفير المعلومات عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث بالنسبة للبلدان        

 التي تتوافر عنها بيانات. 

 التعليم 

 االلتحاق بالمدارس 

ٌ                                           تعريف مؤشر االلتحاق بالمدرسة قريب  من التعريف الوارد في الدليل العربي للفقر                                   
ّ                    المتعدد األبعاد، حيث تعكس الفئة العمرية فئة األشخاص في سن  الدراسة. ولمراعاة                                                          

ٌ               الحاالت المحتملة التي يكون فيها شخص  بالغ من العمر  ً مثال       ً عاما   16                                   قد أكمل      
لم يكمل التعليم  "     �                   وم، ا ضيف الشرط التالي:  دراسته وينبغي اعتباره غير محر 

جمع الدليل العربي السابق للفقر المتعدد األبعاد بين االلتحاق بالمدرسة   . وقد"الثانوي
                                             ّ                             والبقاء فيها في مؤشر واحد. أما في اإلطار المنق ح، فكان من المفضل الفصل بين  

ّ             المؤشرين ألنهما يعكسان مفاهيم  مختلفة وال بد  من معالجتهم              َ  . منفصلا على نحو                             

الفجوة العمرية في  
 الدراسة

ٌ                                     تعريف الفجوة العمرية في الدراسة قريب  من تعريف مؤشر البقاء في المدرسة في                                       
الدليل العربي السابق للفقر المتعدد األبعاد. إال أن الدليل العربي السابق للفقر المتعدد  

                                                                ّ    ن االلتحاق بالمدرسة والبقاء فيها في مؤشر واحد. أما في اإلطار المنق ح،           � األبعاد بي  
ّ     فكان من المفضل الفصل بين المؤشرين ألنهما يعكسان مفاهيم  مختلفة وال بد  من                َ                                                      

 . منفصلمعالجتهما على نحو 

التحصيل العلمي للفئة  
    ً عاما   19العمرية 

 فوق وما

مؤشر التحصيل التعليمي يعادل مؤشر سنوات الدراسة في الدليل العربي للفقر  
ّ                 ً                   . ويدل  هذا المؤشر، وفقا  لتعريفه، على عدم  )عند نقطة الفصل للفقر(المتعدد األبعاد        

ّ                                                                    إكمال أي  فرد من األسرة المعيشية لدراسته الثانوية. وقد أضيف إلى المؤشر تقييد           
  وما فوق الستهداف السكان البالغين على نحو أفضل.     ً عاما   19يحصره بالفئة العمرية 

 السكن 

 االكتظاظ 

مؤشر االكتظاظ مماثل للمؤشر الوارد في الدليل العربي السابق للفقر المتعدد األبعاد:  
        ُ  �              ّ                                               فكالهما ي عر فان بأنهما يدال ن على وجود ثالثة أشخاص أو أكثر في كل غرفة نوم.  

ُ ولكن ح   � د         أعوام وما فوق لمراعاة أهمية   10دت في المؤشر المنقح الفئة العمرية  
 خصوصية األطفال. 

 نوع المسكن 
لم يأخذ الدليل السابق في االعتبار سوى المؤشر المتعلق بأرضية المسكن وبسقفه.  

ً            لذا، يعطي التعريف األوسع في الدليل المنقح صورة  أكثر شموال  عن الظروف             ً                                              
 وتعكس مواصفات هذا المؤشر، على نحو أفضل، معايير المنطقة العربية. السكنية. 

الحصول على  
 الخدمات 

ّ          المصادر المحس نة لمياه                
 الشرب 

ّ                                                     تعريف المصادر المحس نة لمياه الشرب قريب من تعريف الدليل السابق عند نقطة                      
ّ س  مح  كمصدر الفصل للفقر. ويكمن الفرق الوحيد في إضافة المياه المعبأة    اهلمي ن 

 بوضوح إلى التعريف.  الشرب

الصرف الصحي  
ّ  المحس ن       

مؤشر الصرف الصحي المحسن هو نفسه في كال المؤشرين اللذين يستخدمان  
ّ   المياه وخدمات الصرف الصحي المحس نة وغير المحس نة "تصنيف               ّ باالستناد إلى   "                               

     ّ         المنق ح للفقر                                                        ّ          المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية ولليونيسف. ويت بع الدليل 
 المتعدد األبعاد أحدث المبادئ التوجيهية.

�             ال اختالف في مؤشر الكهرباء في كل  من الدليلين.  الكهرباء                                
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 األصول 

ركز تعريف األصول في الدليل السابق على الوظائف، فجمع بين ثالث فئات من   أصول االتصاالت 
� س      ُ ح، ق                       � واحد. وفي اإلطار المنق  في مؤشر  )ل والمعيشة                � المعلومات والتنق  (األصول   مت   

فئات األصول الثالث إلى ثالثة مؤشرات، وذلك باالستناد إلى الوظائف والقيم المادية  
ّ                                       وتوفر البيانات. أما في هذا اإلطار، فيحس ن تعريف األصول من إمكانية المقارنة بين                                         

  المعيشة لأصو  مؤشر ويعتمد                      �                         البلدان ويحد من التحي زات إلى أدنى درجة ممكنة.
ّ  توف ر على   هذا بين الحرمان أوجه عد  ازدواجية لتفادي المعيشية األسرة  لدى الكهرباء     

 . الكهرباء ومؤشر المؤشر

 ل           � أصول التنق  

 أصول المعيشة 

 
ً                                             مؤشرا  عن وقود الطهي، لكنه أزيل من الدليل المنقح   للفقر المتعدد األبعاد العربي السابقدليل  ال منتض : مالحظة  بما أنه ال ينطبق على جميع البلدان.     
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