
د لماذا نسعى الى مقياس متعد
األبعاد للفقر؟



يمكن أن ُتضر حياة الفقراء بأوجه حرمان 
. متعددة، وكل منهما له أهمية مستقلة

(1992سين، أمارتيا)



فقر الدخل مهم، لكنه غير كاف . 1لماذا دليل فقر متعدد األبعاد؟ 

. الحد من الفقر في الدخل ال يقلل من األهداف اإلنمائية األخرى الحرمان تلقائيا
(2013)ألكير: المصدر
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ًً . 2لماذا دليل فقر متعدد األبعاد؟  النمو االقتصادي مهم، ولكنه ليس دائما شامالً

مؤشرات العام الهند بنغالديش نيبال

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 
(بالدوالر الدولي)

1990 860 550 510 

2011 3620 1940 1260

(سنويمتوسط)النمو 6.8% 5.9% 4.2%

وفيات األطفال دون الخامسة
1990 114.2 138.8 134.6

2011 61.3 46.0 48.0

تغيير -52.9 -92.8 -86.6

DPTمعدل التحصين  
1990 70 69 43

2010 72 95 82

تغيير 2 26 39

السكان البالغين الذين ال يحصلون على التعليم
1990 51.6 55.5 65.8

2010 32.7 31.9 37.2

تغيير -18.9 -23.6 -28.6

(سكان الريف)الوصول إلى مرافق صحية محسنة 
1990 7 34 7

2010 23 55 27

تغيير 16 21 20

.مع إضافات طفيفة،Sen (2011)و Drèzeالجدول مستوحى من (. 2013)سيثو ألكير: المصدر



ترك تحديد التوزيع المش: ما نطمح الية في دليل الفقر
للحرمان 

0= ؛ غير محرومة 1= محرومة 

ولكن، في في المائة محرومون في كل ُبعد25في كلتا الحالتين، 

، شخص واحد محروم بشدة 2الحالة 

1الحالة 

التعليم الغذاء
الحصول على 

أمنةمياة
الدخل

أحمد 1 0 0 0

علي 0 1 0 0

مرال 0 0 1 0

سميرة 0 0 0 1

2الحالة 

التعليم الغذاء
الحصول على 

أمنةمياة
الدخل

أحمد 0 0 0 0

علي 0 0 0 0

مرال 0 0 0 0

سميرة 1 1 1 1

(2013)ألكير: المصدر



البياناتوفرة . 4

Country Earliest Survey Latest Survey

Algeria PAPFAM   2002 MICS        2018

Comoros MICS        2000 MICS        2012

Egypt DHS          2000 HIES          2018

Iraq MICS        2000 MICS        2018

Jordan DHS          2002 DHS          2017

Libya PAPFAM  2007 PAPFAM  2014

Mauritania DHS          2007 MICS        2015

Morocco DHS          2003 DHS  2017

Palestine PAPFAM  2006 MICS        2019

Sudan MICS        2000 MICS        2021

Tunisia PAPFAM  2001 MICS        2018

Yemen PAPFAM   2003 DHS          2021

(2021-2000)بلداً عربياً عبر نقطتين زمنيتين 12مسحاً لألسر المعيشية تغطي 30أكثر من 



.ال تجوز إعادة استخدام أو طبع هذه المادة أو أي جزء منها من غير الحصول على إذن مسبق. جميع حقوق الطبع محفوظة لإلسكوا ©

لكن الهدف األساسي هو وضع وتنفيذ سياسات أفضل من خالل. 5

ة وتقديم نظرة عامة وملخص( المرونة)عكس فهم الناس للفقر 1.

أهداف التنمية المستدامةعلى مؤشرات متعددة في لمحة مثال 

ذاء في الدليل العربي على سبيل المثال يدمج الحصول على الغ(

الكهرباء -4التعليم الهدف -3وفيات األطفال الهدف -2الهدف 

ملكية -11الصرف الصحي والسكن الالئق الهدف -7الهدف 

(6مياه الشرب الهدف -1األصول الهدف 

االسترشاديوالتخطيط ( التقييم/الرصد)إظهار التقدم 2.

استهداف الفقراء والمجتمعات المحلية3.

مناطق التكبير للحصول على التفاصيل حسب ال–الدقة عالية 4.

(مثال كولومبيا (أو المجموعات أو األبعاد

(مثال الصلة باإلنفاق االجتماعي)وضع أساس للمساءلة 5.



د األبعادبعض التجارب الدولية في استخدام مؤشر الفقر المتعد

تخصيص الموارد الوطنية للحكومات المحلية: بوتان•

اقات السكن توجيه السياسات العامة المتعلقة باإلسكان، واستهداف استحق: شيلي•
هداف والمساعدة في اإلصالحات، وتحديد األسر المحرومة تعليمياً من أجل است

المعونة

ً : الصين• تنسيق السياسات واستهداف أكثر الفئات حرمانا

السريعةتنسيق السياسات، واستهداف المساعدات الغذائية والنقدية: كولومبيا•

يشيةوضع ميزانيات واستهداف المعونة على مستوى األسر المع: كوستاريكا•

االجتماعيةتحسين استهداف البرامج:غواتيماال•
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برنامج اإلسكوا للفترة القادمة يرتكز على محورين

مساعدة الدول 
ناء العربية في ب
دليل وطني 

ة بمشاركة واسع

و

ادماج نتائج 
لب الدليل في ص
عملية اتخاذ 

القرار 
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