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فيدةموجومؤسساتقبلمنالدوليالفقرقياساتتصميميكونانيجبلماذا:سؤالثمة

الفقرياسقفيالمناقشاتانيبدوولماذاموجود؟غيرانهيفترضالشديدالفقرحيثبلدان

كنسونات)المرتفع؟الدخلمستوىذاتالدولفي–مثلي–يعيشونباحثونعليهايهيمن

2019)

نارايان).الفقراءغيروخبراتنظروجهاتعليهتسيطرتهيمنالفقرحسبالدوليالخطاب،

(2000...واخرونشامبرز

ولكنفقر،لل(المطلوب)السياسيالتعريفاجلمننظريةمرتكزاتلناتوفرالقدراتمقاربة

مستوىرفعيانشأنهمناألساسيةالسلعتوفرانالقائلةالفكرةبينفجوةهناكانجليايبدو

محاولةهيعاداالبمتعددةالمؤشرات...الفقرقياسفيملموسبشكلذلكتنفيذوبينالمعيشة

يجبالتيبعاداالتحديدكيفييهالىترشدالنظريةالمنطلقاتانحيثالقدراتمقاربةلتفعيل

(2019اتكنسون)فقطلألبعادقائمةبوضعاالكتفاءيمكنالانهاال...تضمينها

نقاط للتأمل
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آسياغرب/االوسطالشرقاو)العربيةالمنطقةفيالفقرنسبانتعتبرتزالالالعالميةالتقارير

الدوليقرالفخطتحتالسكاننسبةوتقدراالخرىالعالمبمناطقمقارنةمنخفضة(افريقياوشمال

.السكانمن%2.6بحواليللفردباليومدوالر1.9بـالمحدد

 وسط مستوى الدخل المتان نسب الفقر حسب دليل الفقر المتعدد االبعاد في الدول العربية ذات

في خمس دول عربية هي فلسطين واالردن وتونس % 2.1و% 1وهي تتراوح بين ايضا منخفضة 

.  في الصومال% 82في السودان و% 52في مصر؛ في حين هي % 5.2وتبلغ ، وليبيا والجزائر

.  اسفلم تكن مشمولة بالقي( دول مجلس التعاون الخليجي)أما الدول العربية ذات الدخل المرتفع 

 (  البعادمتعدد ا)الى اخر ( احادي، نقدي)من مقياس ان االنتقال . ال تزال قائمةقائمة اإلشكالية ال تزال

ات، ومدى إذ ان االمر يتعلق ايضا بتفاصيل القياس ومكوناته من ابعاد ومؤشرات وعتبليس كافيا، 

لى ينطبق ذلك على مقياس فقر الدخل كما ع. مالءمته لدراسة ظاهرة الفقر وقياسها في بلد معين

. مقاييس الفقر المتعدد االبعاد وكل قياس اخر

-

قصور قياسات الفقر الدولي



© Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

UNDP-2018/اوكسفورد–دليل  الفقر متعدد االبعاد 

وزن ...(تعتبر االسرة فقيرة بالنسبة للمؤشر المعني )العتبة المؤشرالبعد

المؤشر

الصحة

1/6خالل السنوات الخمس التي تسبق المسحتوفي طفل واحد في االسرة اذا التغذية 

التغذويةيشكو من سوء تغذية حسب المعلومات 70اي فرد من افراد االسرة دون عمر الـ وفيات االطفال

(BMI، والتقزم)عنه 

1/6

التعليم

1/6(5بدل )سنوات دراسية 6ولم يكمل اذا ال يوجد اي فرد في االسرة أتم عشر سنوات سنوات الدارسة

التحاق االطفال 

بالدراسة

غير ملتحق 8الى 1اذا كان طفل واحد في االسرة في الفئة العمرية المقابلة للصفوف 

بالمدرسة 

1/6

مستوى 

المعيشة

1/18اذا ال خدمة كهرباء لدى االسرةالكهرباء

او ان مصدر ( حسب اهداف التنمية المستدامة)اذا ال خدمة مياه شرب محسنة لدى االسرة المياه

دقيقة ذهابا وايابا30المياه موجود ابعد من 

1/18

او اذا كان المرحاض (  حسب اهداف التنمية المستدامة)اذا ال خدمة صرف صحي لألسرة الصرف الصحي

مشتركا

1/18

1/18او مواد السقف والجدران بدائيةاذا كانت ارضية المسكن من مواد طبيعية، حالة المسكن

1/18اذا كان وقود الطهي حطب او فحم او روثوقود الطهي

دراجة، :اذا كانت االسر ال تملك سيارة او شاحنة، وال تملك اكثر من واحدة من السلع التاليةملكية االصول

.حاسوب وعربة تجرها حيواناتدراجة نارية، راديو، ثالجة، هاتف، تلفزيون، 

1/18
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المتوسط 

:اإلقليمي

:  اوكسفورد

19.2%

:  البنك الدولي

5.9.%

2018الدوليوالبنكاوكسفوردمقارنة:الدوليةالفقرنسب

1 1.3 1.3
5.2

14.7

34.6

47.8
50.6

0.5 0.3
4.2 4.1

7.3

27.9
30.0

43.3

فلسطين االردن تونس مصر العراق جيبوتي اليمن موريتانيا

%()مقارنة الدليلين المتعددي االبعاد اوكسفورد والبنك الدولي : نسبة الفقر

اوكسفورد البنك الدولي
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دليل الفقر المتعدد االبعاد العربيالمؤشرالبعد
الفقرالفقر المدقع

يم
عل
لت
ا

كمال ال يوجد في االسرة فرد من المؤهلين الذين يزيد عمرهم عن عمر استالمستوى التعليمي

التعليم االبتدائي اكمل التعليم االبتدائي

عليم ال يوجد في االسرة فرد من المؤهلين الذين يزيد عمرهم عن عمر استكمال الت

الثانوي اكمل التعليم الثانوي

اي طفل في سن المدرسة ال يذهب الى المدرسة، او هو ملتحق في درجة مدرسيةاي طفل في سن المدرسة االبتدائية ال يذهب الى المدرسةااللتحاق

ادنى من الدرجة المدرسية المناسبة بسنتين او اكثر

حة
ص
ال

توفي طفل واحد في االسرة خالل السنوات الخمس التي تسبق المسحذا وفيات االطفال

(  BMI)يشكو من سوء تغذية 70اي فرد من افراد االسرة دون عمر الـ التغذية

التقزمسنوات يشكو من  5او طفل دون 

او طفل ( BMI)يشكو من سوء تغذية 70اي فرد من افراد االسرة دون عمر الـ 

او الهزالالتقزمسنوات يشكو من 5دون 

سنة، 18عاما اول حمل لها قبل ان تبلغ 28حملت امرأة يقل عمرها عن الحمل المبكر وختان االناث

لتشويه االعضاء التناسليةوتعرضت 

سنة، 18عاما اول حمل لها قبل ان تبلغ 28حملت امرأة يقل عمرها عن 

لتشويه االعضاء التناسليةأوتعرضت

ية
ش
عي
لم
 ا
ف
رو
ظ
ال

اذا ال خدمة كهرباء لدى االسرةالكهرباء

او اذا كان المرحاض مشتركا(  حسب اهداف التنمية المستدامة)اذا ال خدمة صرف صحي لألسرة الصرف الصحي

او ان مصدر المياه موجود ابعد من،اذا ال خدمة مياه شرب محسنة لدى االسرةالمياه

دقيقة ذهابا وايابا30

اذا ال يوجد في المنزل مياه تجري في مواسير في المسكن او بالفناء

ارضية المسكن مكونة من طين او رمل او روث او اوساخ او مواد طبيعية ارض المسكن والسقف

اخرى، او السقف غير موجود او مصنوع من خشب القش او سعف النخيل 

ارضية )ارضية المسكن مكونة من طين او رمل او روث او ارضية مؤقتة 

ب ، او السقف غير موجود او مصنوع من خش(خشبية، خيزران، عشب، عصي

القش او سعف النخيل  او الحصير او لوح خشبي او كرتون

اذا كان وقود الطهي حطب او فحم او روث، او ال يوجد غرفة منفصلة للطهياذا كان وقود الطهي حطب او فحم او روثوقود الطهي

في المنزل

افراد او اكثر في غرفة النوم الواحدة3اذا افراد او اكثر في غرفة النوم الواحدة4اذا االكتظاظ 

للنقل وال االسرة ال تملك سلعة تتعلق بالمعلومات، او تملك سلعة واحدة ال سلعملكية االصول

اصول اخرى

ل من سلعتين االسرة ال تملك سلعتين تتعلقان بالمعلومات، او تملك سلعتين واق

للنقل واالصول االخرى
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مقارنة-الدليل العربي والقياسات األخرى 

0.2 0.3 0.6 0.6
3.0

6.5
8.9

26.4
30.6

49.9 51.6

1.4
1.2

1.5
4.2

13.3
15.6

34.4

40

53.1
55.6

بعاد بحسب دليلي الفقر المتعدد اال)%( نسب الفقر المدقع 
العالمي والعربي

فقر االسرة مدقع العربيالدليلدليل اوكسفورد

10.8
11.7

17.8

24.0
27.2

45.5

36.6

25.8

14.4

20.5

5.5

27.8

18.9

8.9

وط الفقر نسبة الفقر حسب الدليل العربي المعتدل وخط
)%(الوطنية 

K=33.33%دليل الفقر   خط الفقر الوطني
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.المراهقاتوحملاالناثختان:خالفيةمؤشراتاعتماد-1

.االبعادبيناألوزانتساويعدم-2

.المؤشراتواختيارالدليلتصميمفيالداخلياالتساقضعف–3

ثالث مالحظات رئيسية على الدليل العربي
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كلياشااللألبعادمتساويةاوزانايعطيالمحذوه،حذاالذيالعربيوالدليلالعالميالدليل

.فقط

حقيقةيفهو(والتعليمالصحةلبعديمساويا)هناواحدبعداتعتبرالتيالمعيشيةالظروف

:ابعادثالثةاالمر

؛(مياهصحي،صرفكهرباء،)العامةالمرافقخدماتتوفرهواالول

؛(المطبخوتوفرواالكتظاظ،والسقف،االرض)السكنوبعد

السلع،توفرالطهي،وقود)الدخلوتوفراليوميةوالحياةالمنزلفيالرفاهشروطوتوفر
.(الخ...ماشيةشاحنة،ارض،–منتجةاصولملكية

عدم التساوي في االوزان بين االبعاد
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( 6/1وزن )أحد افراد االسرة دراسيا سنتين عن الصف المقابل لعمره له وزن إن تأخر 

ن يساوي في اهميته ان تكون االسرة بال كهرباء وال ماء وال صرف صحي معا حيث ا

؛ 7/1مجموع اوزانها يساوي 

ين، وتستخدم ان تكون االسرة تسكن في بيت بال ارضية وال سقف مناسباو يساوي تقريبا 

لك اي روث البقر في طهي الطعام او ال تملك مكانا مخصصا للطهي في المسكن، وال تم

.  سلعة لالتصال او سلع اخرى ذا اهمية

االهمية في االوزان بين االبعاد ال يصح اال متى كانت االبعاد متساوية من حيثالتساوي 

. ومحددة عل اساس معياري صلب وموضوعي

مثل:االبعادبيناألوزانفيالتساويعدم

:  عداالوزان المعطاة للمؤشرات االفرادية المتساوية داخل كل بفي الدليل العربي، حسب 
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هل يمكن اجتماع هذه المؤشرات في أسرة واحدة؟ : ضعف االتساق الداخلي
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.  االبعاد المعتمدة حسب البلدان: الدراسات الوطنية

السودان2العراق 1العراق ليبياسورياالمغرب

التعليم

الصحة

المعيشةمستوى

والتعليمالعمل

االساسيةالخدمات

والصحةالتغذية

التشغيل

االستهالك

ةالخاصالسلعملكية

333534االبعادعدد
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شدة/وكثافةHاالبعادالمتعددالفقرنسبةانالدليل،حساببطريقةالتزمتالدراساتكل1.

MاالبعادالمتعددالفقرودليلAالحرمان (MPI)فيالمعتمدةفوسترألكايرمنهجيةوفق

.اإلنمائيالمتحدةاألمموبرنامجاوكسفوردعنالصادرالعالميالدليل

هيبماالمعتمدة،المؤشراتاوزانثلثأيK=33.33%عتبةأيضااعتمدتالدراساتكل2.

.الفقراءوغيرالفقراءيبنالتمييزعتبة

تساويةمبعدكلضمنوالمؤشراتاألوزان،فيمتساويةاالبعادباعتبارالتزمتالدراساتكل3.

.األوزان

تعديالتمعالعالميالدليلمععاليةتشابهدرجةعلىالوطنيةادلتهابنتوطنيةدراساتثالث4.

تضمنتوالسودانوليبيا1العراقهيدراساتوثالث،(2العراقسوريا،المغرب،)طفيفة

ودانالس)المنهجيةوأحياناوالمؤشرات،االبعادلجهةالعالمي،الدليلعلىأهميةذاتتعديالت

.(خاصبشكل

الموجة الثانية–نقاط التشابه في الدراسات الوطنية 
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مشابه للدليل العالمي : الدليل–المغرب 
الوزن/ ترجيححالة الحرمان في الدليل الوطنيالوطنيالمؤشر دالبع

يم
عل
لت
ا

-األطفالتمدرس

االلتحاق

6/1.المدرسةعلىيترددوال(سنة14-6)التمدرسسنفياألسرةأطفالأحدكانإذا

3/1 -البالغينتمدرس

التعليميالمستوى

6/1.التمدرسمنسنواتخمسيتمملمأكثرأوسنة15سنهيصلاألسرةمنفردأييوجدلمإذا

حة
ص
،البصر:التاليةالعضويةالوظائفإحدىتحقيقعنعجزحالةفياألسرةمنعضووجدإذااإلعاقةال

.والتواصلبالنفسالعناية،(والتركيزالتذكر)التذكرعلىالقدرةالمشي،السمع،

6/1

3/1

6/1.شهرا12عنسنهيقلطفلباألسرةتوفيإذااألطفالوفيات

ش
عي
 ال
ف
رو
ظ

منانطالقاالمشيمندقيقة30منأقلفيالشربالصالحالماءإلىتصلالاألسرةكانتإذابللشرالصالحالماء

.إقامتهامكان

18/1

3/1

18/1.الكهرباءعلىتتوفرالاألسرةكانتإذاالكهرباء

18/1.المياهلتصريفصحيةطريقةأوخاصمرحاضعلىتتوفرالاألسرةكانتإذاالتطهير

18/1.الترابأوالرملمنمكونةأو،رديئةالمسكنأرضيةكانتإذااألرضيةتغطية

18/1.السمادأوالفحمأوالطبخفيالخشبتستعملاألسرةكانتإذاالطبخطريقة

لخدماتامناثنينعلىاألقلعلىتتوفروالشاحنةوالجراروالسيارة،علىتتوفرالاألسرةأصولحيازة

.وثالجةعاديةدراجةناريةدراجةراديو،تلفزة،هاتف،:التالية

18/1
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الدليل يقيس الفقر الشديد: النتائج–المغرب 

8.2 8.8

36.6

18.6

15.4

4.9

الدليل الوطني -الدليل اإلقليمي
مدقع

-الدليل اإلقليمي
معتدل

2018اوكسفور  2015اوكسفود  -فقر الدخل 
وطني

)%(مصادر عدة -نسب الفقر متعدد االبعاد في المغرب  
القياس الوطني اعطى نسب 

فقر منخفضة مقارنة بالنسب

التي تم الحصول عليها في 

التقارير الدولية، وفي التقرير 

اذ ان نسبة الفقر . اإلقليمي

% 8المحسوبة وطنيا البالغة 

هي نصف التقدير الدولي 

للفقر المدقع، وهي اقل أربعة 

مرات من نسبة الفقر المعتدل

ة حسب الدليل اإلقليمي، ونسب

فقر الدخل الوطنية هي نصف 

نسبة الفقر الوطنية حسب 
. الدليل متعدد االبعاد
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.الدليل والنتائج–سوريا 

9

4.4
7.4

12.3

33.6

الدليل الوطني اوكسفورد 
2015

اوكسفور  
2018

ى فقر نقدي ادن
وطني-

ى فقر نقدي اعل
وطني-

()%سوريا -عدة مصادر : االبعادنسب الفقر متعدد 
.  الدليل الوطني السوري مشابه للدليل العالمي

نسب الفقر حسب الدليل الوطني اعلى من الدليل 

. العالمي، واقل من قياسات الفقر النقدي الوطنية

نسبة)وهو يقيس الفقر الشديد كما تظهر النتائج 
%(.34الفقر حسب خط الفقر النقدي األعلى هي 

:مالحظتان

توصياتالالىالتبسيطياالنتقالعلىالتحفظ-

.لالدليتصميمانحيازاتلحظدونالسياسية

مجزأالوالتحليلالعرضفيالمبالغةمنالحذر-

.المقاربةلجوهرخالفااالفراديةللمؤشرات
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الدليل -ليبيا 

الدليل مختلف كثيرا على الدليل
.العالمي، ويخرج عن منطقه

مدينة، 20الدراسة الميدانية تشمل 

% 2مقابل % 9وبلغت نسبة الفقر 
.  حسب تقرير اوكسفورد العالمي

النتائج معروضة حسب المدن، 

وحسب وضعية النزوح، والفقر 

مقابل % 26اعلى بين النازحين 
.  بين المقيمين% 6
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.المعيشةومستوىوالصحة،والتعليم،العملهيالليبيالدليلفيالثالثةاالبعاد

مختلفينبعدينالىيتنميانوالعملالتعليمالسائدةالمقاربةوفي.والتعليمالعملبيندمجاألولالبعد.

عيشةممستوىمؤشريالشائعاالستخدامفيوهما،الصحيوالصرفالمياهعنمؤشرينيتضمنالصحة.

معتدلالاالسرةلفقرالعربيالدليلفيالموازيةللمؤشراتمشابهةمؤشراتيتضمنالمعيشةمستوى.

امثلة-المختلفةالمؤشرات

:(بينهماالفصلواالجدى)والتعليمالعملبعدفي

.(اإلعاقةذوياألشخاصاستثنى).البطالةعنمؤشر•

يعملشخصكليقابلكاناذامحرومةاالسرةواعتبرتلألسرة،االقتصاديةاإلعالةوالمقصود،اإلعالةمؤشر•

فرد،24000واسرة7200تشملالبحثعينةان:غريبةالعتبةتبدو).عليهيعتمدوناشخاص5مناكثر

الةاالعفيالحرمانعتبةتكونانالشيءبعضغريبايبدولذلك.فردا3.33االسرةحجممتوسطيجعلمما

.(تقريباوسطتيناسرتينلكلعاملشخصيوازيمااياشخاصخمسمنألكثرشخص

الدليلعلىمالحظات:ليبيا
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1الدليل–العراق

الدليل ورد في تقرير 

التنمية البشرية، وتصميمه 

ومؤشراته مختلفة عن 

الدليل العالمي، وهو اقرب 

الى دليل الحاجات األساسية 

غير المشبعة، لكن مع 

استخدام طريقة اوكسفورد 

. في حساب قيم الدليل

بعدان جديدان هما التشغيل 

والخدمات األساسية، الى 

جانب االبعاد الثالثة 

. التقليدية
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مشابه للدليل العالمي–2الدليل –العراق 
الوزن/ ترجيححالة الحرمان في الدليل الوطنيالوطنيالمؤشر البعد

يم
عل
لت
6/1.بالمدرسةملتحقغيرسنة12دونطفلأيكانإذابالمدارسااللتحاقا

3/1 6/1.أميّااالسرةمعيلكاناذارةاالسلمعيلالتعليميالمستوى

حة
ص
3/13/1(هزالاوتقزم)تغذيةسوءمنيعانياالسرةفيطفلكانإذاالتغذيةال

شة
عي
لم
 ا
ى 
تو
س
م

15/1.العامةالشبكةمنكافيةماءكميةعلىتحصلاللألسرةكاناذاالمياه

3/1

15/1.اليومفيكهرباءساعة12مناقللألسرةكانإذاالكهرباء

15/1.مشتركاكاناودافقبماءمرحاضتملكالاالسرةكانتاذاالصحيالصرف

15/1.مشابهةارضياتاوتراباوطابوقمنالمسكنأرضيةكانتإذااألرضية

جة،ثالاوناريةدراجةاوواحدتلفزيونمناكثرتملكالاالسرةكانتاذاالموجودات

.سيارةتملكوال

15/1
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مقارنة مصادر عدة–العراق 

يل القيمة في الدلالموضوع/المؤشر

)%(1الوطني 

يل القيمة في الدل

)%(2الوطني 

13.335.3االبعادمتعددالفقرنسبة

5427قرالففيالمعيشةمستوىمساهمة

2512الفقرفيالتعليممساهمة

2161الفقرفيالصحةمساهمة

ن،آفيوالفقراءالمحروميننسبة

.الفقراءاوالمحروميناجماليمن

3018

13.3

35.3

20

6.5

45.5

11.4
14.7

دليل 
1-وطني 

دليل 
2-وطني 

فقر نقدي
وطني-

-إقليمي 
مدقع

-إقليمي 
معتدل

-دولي 
قديم

-دولي 
محدث

مصادر عدة-نسب الفقر في العراق 

اوزان،واالواألدلةتصميماوالحساب،طرقاو،المنهجياتاوالمؤشرات،اختالف:فنيبشكلاالختالفاتهذهتفسيردائمايمكن

انهكماالتفاوت،نمجانباسوىيفسرالذلكلكن.(المعتدل–العامتجليهفيالفقراوالمدقع،الفقر)قياسهايتمالتيالظاهرةاختالف

.السياساترسمدعنذلكاليهيؤديانيمكنالذيلإلرباكنظراالنتائجفيوالتقارباالتساقمنأكبرقدرالىللسعيالحاجةينفيال

اعطىحينفي%35هيمتعددفقرنسبةاعطىالمنخفضةبالعتباتالدليلاننفسراننستطيعكيف،بالعراقالخاصةحالتنافي

؟%13متعددفقرنسبةالمرتفعةبالعتباتالدليل
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(OPHIورقة بحثية منشور مع )السودان –الدليل 

البعد

الوزنالمؤشرات وعتبات الحرمان

+15العمر 14-6العمر 

ملتحقغيرالطفلاذاالتعليم

بالمدرسة

%25اميالشخصاذا

االستهالك

غيروالغذائي

الغذائي

114.8)الوطنيالفقرخطمناقلالفرداستهالكاذا

(الشهرفيللفردسودانيدينار

25%

الىالوصول

العامةالخدمات

غيراوجاريةمياهالمصدراذا)الشربمياه-

(محمية

(الكهرباءاوالغازليستاذا)االنارة-

(مرحاضيوجدالاذا)الصحيالصرف-

(اتمستوعبيوجدالاذا)النفاياتمنالتخلص-

25%

األصولملكية

الخاصة

(ةهوائيدراجةنارية،دراجةسيارة،)نقلوسيلة-

(هاتفراديو،تلفزيون،)اتصالوسائل-

مكيفمروحة،ثالجة،حاسوب،)معمرةسلع-

(هواء

25%

.بالصحةخاصبعديوجدال

لدليالىأقربالدليل،المؤشراتضمنمنالنقديالفقرخطاعتماد1.

.اإلجماليالوزنربعوحدهولهاالبعادالثالثيالدوليالبنك

لخاصةااألصولوملكيةالعامةالسلعالىبالوصولالمتصلينالبعدين2.

عنييماوهوالمعيشة،مستوىهوواحدبعدضمنالعالميالدليلفيهما

.العمليةالناحيةمنالسوداندليلفيالبعدهذاوزنمضاعفة

هالك،واالستالتعليملبعديواحدابسيطامؤشراالسوداندليلاعتماد3.

ةوملكيالعامةالخدماتالىالوصوللبعديمركباولكنواحداومؤشرا

يمثلانهكماالعالمي،الدليلعنمنهجياختالفأيضاوهذا.األصول

.نفسهالدليلضمناالبعادبينالحسابطريقةفياختالفا

والفئة،لكلمستقلبشكلالفقرنسبوحسابعمريتينفئتيناعتماد4.

منالرغمعلىالسكان،إلجماليالفقرلنسبحساباالورقةتتضمن

بحسالتعليممؤشرتمييزباإلمكانوكانتمامامتشابهةالمؤشرات

.التعليممؤشربحجةالدليلينفصلبدلالعمريةالمرحلة
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النتائح-السودان 

49

59

41

51 50

73

52

دليل السودان 
15+

ن دليل السودا
6-14

فقر  نقدي 
15+

-6فقر نقدي 
14

إقليمي مدقع اقيمي معتدل دولي 

)%(السودان -مصادر متنوعة -نسب الفقر 

التفاوتات الناجمة 

عن تعدد المصادر 

واختالف تصميم 

األدلة في الدول 

األقل نموا هي اقل 

أهمية من التفاوتات

في الدول األخرى 

عند تغير المصادر 

. وتصميم األدلة
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مقارنة بين البلدان: مساهمات االبعاد  في الفقر
مستوى المعيشةصحةتعليمالبلد

عمل/دخلمرافقسكنمجموع

-5511341420المغرب

---58339سوريا

820.571.5261827.5ليبيا

125215481925عراق

---2122761عراق

2955-84-1416-6سودان

2651-77-23+15سودان

العربيالدليل

*مدقع

27 %-

64%

14 %-

48%

16 %-

47%

العربيالدليل

معتدل

38 %-

70%

3 %-

21%

20 %-

44%

ي هناك تفاوتات كبيرة ف

مساهمة االبعاد في الفقر

حسب األدلة المختلفة، 

وهو امر يحتاج الى 

تأمل عميق، والبحث في 

ا دالالته، التمييز بين م

هو منطقي وناجم عن 

اختالفات حقيقية في 

خصائص الفقر في 

البلدان، وبين ما هو 

نتيجة انحياز في تصميم 

. الدليل
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فلسطين-مقاربة الحقوق 

وعناألخرى،الوطنيةالتجاربعنأهميةاألكثراالفتراقنقطةالحقوقمقاربةاعتماديشكل

مرجعيةلىاالعودةخاللمنأوالاالبعاداختيارجرىالتطبيق،وفي.واإلقليميالعالميالدليلين

ومنطين،فلس(دستور)األساسيالقانونفيعليهاالمنصوصوالحقوقالدولية،االنسانحقوق

.الخبراءمعمناقشاتخالل

منالتحققبعد.عنهامعبرامؤشرا48و"الدستور"فيواردةحقوق–مجاالت10تحديدتم

منالمشتقةواالقتصاديةاالجتماعيةللحقوقمجاالت6الىالعددتقلصالبيانات،توفر

.النقديبالفقرعنهالمعبراالقتصاديالسابعالبعداليهاواضيفالدستور،

ومؤشر،6الـاالجتماعيةلألبعادمؤشرا17)مؤشرا18للمؤشراتاإلجماليالعددبلغ

.(النقديالفقرنسبةهوواحدإضافي

علىالباقيالوزنوتوزع(واحدمؤشر)االقتصاديللبعداإلجماليالوزنمن%20أعطي

.الواحدالبعدضمنمتساويةالمؤشراتاوزانوكانتبعد،لكل%13.33بمعدلالستةاالبعاد
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الوزنحالة الحرمانالمؤشرالبعد

البعدالمؤشر

1-
يم
عل
لت
ا

الصفوإعادةااللتحاق

(الرسوب)

18-7عمرطفلأياو،(الثانويةانهواالذينعداما)ملتحقغير17-6عمرفيطفلأي

صفهأعاد

4.4413.3

4.44الثانويةالمرحلة50-19عمرمناالسرةفيفردأييكمللمسنة50-19الدراسياإلنجاز

يهافالتيلألسر)التعليمنوعية

سنة15-5عمرفيأطفال

نقصاواألساتذةفينقصاوضعيفتدريس:المدرسةفيجديةمشاكلوجودعناالسرةافادة

.التجهيزاتفينقصاوالكتبفي

4.44

2-
حة
ص
ال

4.4413.3.لفهمافياوالحركة،اواالبصاراوالسمعفيكبيرةصعوبةمنيشكواالسرةفيفردأياالعاقة

4.44.تشخيصهتممزمنمرضمنيعانياكثر،اوسنة30عمرمعاالسرةفيفردأيالمزمنةاالمراض

4.44صحيتأمينلديهليساالسرةربالصحيالتأمين

3-

يل
شغ
لت
ا

6.6613.3حاليايعملوأكثر18عمرهاالسرةفيفردأييوجدالالبطالة

عطلةاوامومة،إجازةاومرضية،إجازةمنيستفيدونالوأكثر15عمرمعالدخلأصحابالالئقالعمل

.سنوية

6.66

4-
ن
سك
ال

ت
ما
خد
زودالتوتكرارالمياهالىالوصولوال

والكهرباءبالمياه

3.3313.3السابقةةالسنخاللالمياهفييوميةانقطاعاتاوالعامتين،بالشبكتينمتصلغيرالمسكن

3.33.تهويةمشكالت4مناكثرفيهالمسكنتهويةمشاكل

3.33.اخرملوثأياودخاناوضجيجفيهالمسكنبيئيةملوثات

3.33الواحدةالنومغرفةفياشخاص3مناكثراالكتظاظ

(االبعاد التقليدية)1فلسطين –الدليل 
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الوزنحالة الحرمانالمؤشرالبعد

البعدالمؤشر

5-
ن
ما
ال
ا

ام
خد
ست
وا

ول
ص
ال
ا

االضراراوالسرقة

بالممتلكات

4.4413.3قةالسابالسنةخاللاعتداءاتبسببلألضرارتعرضالمسكناوللسرقة،تعرضالمسكن

واستخدامملكية

االصول

اومير،التداوالمصادرةبسببالسابقةالسنةخاللالعملمكاناومسكنااوارضاخسرتاالسرة

نتقالاالحريةعلىعوائقبسببأخرىملكيةاوالزراعيةأراضيهااستغاللتستطعلماالسرة

4.44

مناوالفرديالعنف

الدولةقبل

أةامراوطفلأياوالسابقة،السنةفيسالحدوناوبسالحالعتداءتعرضاالسرةافرادأحد

فردأيتعرضاوالسابقة،السنةخاللاالخرينالعائلةافرادأحدقبلمنعنيفةلمعاملةتعرض

.السابقةنةالسخاللالمستوطنيناوالدولةمنعنفبسببتعذيباوقتلاوجروحالىالعائلةفي

4.44

6-
ية
حر
ال

ية
ص
خ
ش
ال

بسببةالسابقالسنةخاللاألصدقاءاواألقارباوالعائلةزيارةمنيتمكنلماالسرةفيفردأياالنتقالحرية

.السفرتقييد/منعاوالجداراوالتفتيشحواجز

6.6613.3

اوالمرأةبدخلالتحكم

فيالمرأةمشاركة

العملسوق

الذيدخلالاستخدامبكيفيةتتحكمالاومستقل،مصرفيحسابلديهاليساالسرةفيامرأةأي

منمنعهابسببعملعنتبحثالاوتعملالاالسرةفيامرأةأياوعملها،منعليهتحصل

.األخاواألباوالزوجقبل

6.66

الفقر-7

النقدي

2020النقديالفقرخطمناقلالفرداستهالكمتوسطكاناذاالنقديالفقرخط

(االبعاد الجديدة)2فلسطين –الدليل 
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مصادر عدة: النتائج–فلسطين 

47

12

26

1 0.2

10.8

وطني-غزة  وطني-الضفة  وطني-فلسطين  -عالمي 
اوكسفورد

اقليمي مدقع إقليمي معتدل

ديد الدليل الفلسطيني الج)%( نسب الفقر حسب مصادر عدة 

اعطى نسب فقر اكثر 

ارتفاعا بكثير من األدلة 

اإلقليمية والدولية، 

ويعود ذلك طبعا من 

الناحية الفنية الى 

االختالف البين في 

التصميم والمؤشرات، 

مع ذلك يبقى السؤال 

األساس، ما الذي تقيسه 

األدلة حقا؟ وأيها اقرب 

الى الواقع؟  
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مالحظات: دليل فلسطين

.(اخرليلدأييستخدمهالم)المسكنداخلوالتلوثالصحيةالبيئةعنمؤشريناعتمادالجديد،السكنفي1.

فياالحتاللوضعمعمتكيفالبعدهذا.جديدةومؤشراتهالبعد،األصولواستخداموملكيةاألمنبعد2.

ماالسيامالكهاوالمواطنلهايتعرضالتياالعتداءاتمناشكالخاصبشكليرصدوهوفلسطين،

منازلتدميربجروح،إصابةتعذيب،قتل،)المستوطنيناواالحتاللسلطاتقبلمناالعتداءات

االسرةداخلالعنفحاالتادراجهوهناإشكاليةثمة.(الخ...زراعيةأراضاستخداممنمنعوممتلكات،

.واحدمؤشرفيالخارجيالعنفجانبالى

إعاقةعنرمؤشالبعدوفي.الفلسطينيالواقعمعومتكيف،جديدأيضاومؤشراتهالشخصيةالحريةبعد3.

.عملهاعائدبالتصرفاوالعملفيالمرأةحريةتقييدعنومؤشروممارسته،االحتاللبسببالتنقلحرية

شرمؤمعوضعهانااللمجتمعاتنا،ومالئموجديدالحقوقمنظورمنأيضااألهميةبالغاألخيرالمؤشر

.إشكاليةيطرحواحدبعدفياالحتاللممارساتبسببالحركةتقييد
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الحاجات األساسية غير المشبعة: دراسات الموجة األولى

تاريخ عنوان الدراسةالبلد

االصدار

الجهة التي صدرت عنها

لبنان

UNDP.االجتماعيةالشؤونوزارة1998.والمساكنكانللساالحصائيةالمعطياتمسحلنتائجتحليليةدراسة.لبنانفيالمعيشةاحوالخارطة1.

FAFO

احوالخارطةنتائجمعمقارنة.2005و1995عاميبينلبنانفيالمعيشةاحوالخارطةتطور1.

1998لبنانفيالمعيشة

االممبرنامج.االجتماعيةالشؤونوزارة2007

االنمائيالمتحدة

UNDP.االجتماعيةالشؤونوزارة20042008لبنانفيالمعيشةواحوالالبشريالفقرخارطة1.

نتائجوالمنهجية:الحضريالحرماندليل.الحضريةالمراصدالستخدامالمدينةفيالفقرقياس1.

.لبنانطرابلسفيالميدانيةالدراسة

كالبن.المدنألنماءالعربيالمعهد.االسكوا2014

.للتنميةاالسالمي

العراق

لالحصاءالمركزيالجهازالتخطيط،وزارة2006.2006العراقفيالمعيشةومستوياتالحرمانخارطة1.

UNDP.المعلوماتوتكنولوجيا - FAFO

لالحصاءالمركزيالجهازالتخطيط،وزارة2011.2011اجزاءثالثةفيدراسة.العراقفيالمعيشةومستوياتالحرمانخارطة1.

UNDP.المعلوماتوتكنولوجيا

االردن

لعامياالسرةودخلنفقاتمسحلنتائجاستنادا.2010-2002االردنفيالحياةنوعيةتطور1.

الثانيالجزء.2010و2002

2012

2002لعامياالسرةودخلنفقاتمسحلنتائجاستنادا.2010لعاماالردنفيالحياةنوعيةدليل1.

االولالجزء.2010و

التخطيطوزارة.العامةاالحصاءدائرة2012

UNDP.االسكوا.الدوليوالتعاون

اقليمي

لعربيةاالصحةمسوحاتنتائجضوءفيمقارنةدراسة.العربيةالدولبعضفيوالحرمانالفقر1.

(اليمنسوريا،لبنان،جيبوتي،تونس،الجزائر،المغرب،

العربيالمشروع.العربيةالدولجامعة2009

UNDP.االسرةلصحة



© Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

خصائص دراسات الحاجات األساسية غير المشبعة

عتبات/عتبةعنتنخفضالتيالحرمانمنمحددةحالةباعتبارهالفقرالىينظر:النظرياإلطار1.

وال).الئقةالالحياةمواصفاتمناالدنىللحداالجتماعيةالمقبوليةعنتعبيرهيبمااجتماعيامحددة

عنهاالتعبيرتميالتيلألسرةاالجماليةالمعيشيةالوضعيةبلالرقمية،اواالحصائيةالعتبةهنانقصد

.(رقميةبعتبة

.الشديدلفقرواالفقرممقابلالشديدوالحرمانالحرمانمصطلحيتبادليبشكلالمقاربةهذهتستخدم2.

.قرالففيالماديةاالبعادعلىالمرحلةهذهفيواالقتصار.االبعادمتعددةظاهرةالفقراعتبار3.

اتي،ذطابعلهااوواالنفاق،بالدخلمرتبطةمكملةبمؤشراتالمختارةالمؤشراتتطعيمامكانية4.

اتالمؤشرتغليباستمرارمعلكنمتاحا،ذلكيكونعندماالدليلفيعضوياادماجهاوامكانية

.واالنفاقالدخلمؤشراتغيرواشباعهاالحاجاتعنتعبرالتيواالقتصاديةاالجتماعية

.لفةالمختلألبعادفرعيةادلةمعاالجماليةالحرمان/الفقرحالةلقياسمركبدليلبناءاعتماد5.

صائصالخوالىالمعاييرهذهالىاالمكانقدرلالستجابةالفنيةالناحيةمنالقياسيةاالدلةبناء6.

.واالحصائيةالعلميةالفنيةالمستلزماتاحتراممعالوطنية،
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طرق تحديد فئات أحوال المعيشة

قيمحسابهياألولىالطريقة1.

لألسراإلجماليةscoresالعالمات

انتككلمااشديكونالفقر(واالفراد)

ر،الصفالىوأقرباقلاالسرةعالمة

لأفضرفاهوضعفياالسرةوتكون

.2الرقممنعالمتهااقتربتكلما

حسابخاللمنهيالثانيةالطريقة2.

ةاالسرفيهتعانيالتياالبعادعدد

.الحرمانمن

عددحسابهيالثالثةالطريقة3.

االسرةفيهاتكونالتيالمؤشرات

.محرومة

1

2

3
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عدد االبعاد والمؤشرات: تجارب الحاجات األساسية غير المشبعة

الدراسات

االبعاد

اقليمياالردنالعراقلبنان

123456789

45466355عدد االبعاد

++++++++التعليم

++++++الصحة

+)+(+++)+(++(وخدماته)السكن 

+++++خدمات المسكن

++++++++الوضع االقتصادي لألسرة

++محيط المسكن 

+الحماية واالمان االجتماعي

111024124238817العدد اإلجمالي للمؤشرات
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هل هي مهمة؟: االبعاد الفرعية

التقاريرفينمياديتسمىوغالبا)فحسبالرئيسيةاالبعادبتحديداالكتفاءعدمعلىالفكرةتقوم

المسماة)ةالفرعياالبعادتحديدنحوإضافيةخطوةالتقدمبل،(المنهجيةهذهاعتمدتالتيالعربية

.ميدان/بعدكلمنهايتكونالتي(المعنيةالتقاريرفيمجاالتغالبا

طيةتغبهدفاوفقط؛واحدبوجهاالكتفاءوعدمالرفاهاوالحرمانأوجهبمختلفاإلحاطةهوالهدف

...مسنينوالواالمهاتاألطفالصحةلحظمثال)فقطواحدةفئةالوالسكانيةالعمريةالفئاتمختلف

وضعتقييماجلمنضروريامر(المجاالتاو)الفرعيةاالبعادتحديد.(الصحةبعدفي

.والشمولالدقةمناعلىبدرجةالميدان/البعد

الوجوهواالسكانيةالفئاتتمثلبحيثللمؤشراتدقةأكثرالختياريمهدالفرعيةاالبعادتحديد

.متاحاذلككانكلمامتوازنبشكلالمختلفة

المعنيمجالالاوالفرعيالبعدالىبالنسبةالفرداواالسرةوضعفعليايقيسانيفترضالمؤشر،

االبعادمالياجخاللمنتقييمهيتمالميداناوالرئيسيالبعدفيالفرداواالسرةوضعانحينفي
.المشمولةالفرعية
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(بيقيمثل تط)دراسة الفقر الحضري في طرابلس : االبعاد الفرعية
الميدان

البعد)

(الرئيسي

المجال

(البعد الفرعي)

تصنيف فئة عتبة الحرمان/مؤشر

الحرمان

1-
ن
سك
ال

ت
ما
خد
وحالتهالمسكن،موقع):االجماليةالسكنحالة-1وال

.(االكتظاظاواالجمالية؛

هناكإذااوواحدة؛غرفةاوعشوائياومرتجلمسكنفيتسكناالسرةإذا

.واحدةنومغرفةفيشخصينمنأكثر

حاجات

حاجات.خاصمولدفياشتراكاتملكوالخاصا،كهربائيامولدانتملكالاالسرة.المسكنفيالعامةالمرافقخدماتتوفر-2

التدفئةسيلةواناوتدفئة،وسيلةتملكالواالسرةتبريد؛وسيلةتملكالاالسرة.التبريدوالتدفئةتوفر:المسكنداخلالصحيةالبيئة-3

(الغاز)العتبةدونهي

حاجات

2-
يم
عل
لت
ا

قدراتحاجات،االبتدائيةينهلماوأميشريكهاواالسرةربلألهلالتعليميالرصيد-4

حقوقلمدرسةااوبالروضةملتحقغيرعشرةوالخامسةالرابعةبينطفلاألسرةفيالتعليمفياألطفالالتحاق:التعليمفيالحق-5

قدراتثانويةشهادةعلىحاصلاالسرةفياحدالبنجاحالثانويالتعليمانجاز:القدرات-6

3-
حة
ص
ال

حقوقالصحيبالتأمينمشمولةغيراالسرةالصحيالتأمينتوفير:الحماية-7

يتابعملاوللطبيبيذهبولمالسابقةالستةاشهرخاللمرضاالسرةافراداحدالصحيةالرعايةاستخدام:العالجيالبعد-8

اقتصاديلسببكامالعالجه

حاجات

مواردالمستشفىخارجولداالسرةفيطفلاخر(والطفلاالمصحة)الوقاية-9

4-
ع
ض
لو
ا ي
اد
ص
قت
ال
ا

رة
س
أل
مواردمصرفياحساباتملكالاالسرةالمستقروالدخلالعملتوفر:المنتجالعمل-10ل

مواردخاصةسيارةتملكالاالسرةاألصولملكية-11

لىعاالنفاقعلىالقدرة)الخياراتوتنوعالرفاه–12

.(الترفيه

خيارات/حريات.واحدةمرةحتىاألخيرين،الشهرينخاللوالمقاهيالمطاعمتزرلماالسرة
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النتائج العامة: 2009التقرير اإلقليمي 

32
37

9
3 6

1 1

70 68

34

23 23

14
7

اليمن جيبوتي المغرب الجزائر تونس سوريا لبنان

)%(نسب األسر المحرومة حسب دليل أحوال المعيشة اإلقليمي 

حرمان شديد حرمان 
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(بنانمثال ل)ما الذي يقيسه كل منهما : الدليل اإلقليمي والدليل الوطني

الدليلفي%7:يميواإلقلالوطنيالدليلينحسبالفقر/الحرماننسببينالكبيرالفرقيظهراللبنانيةالحالةفي

االسرنسبانحينفي(%7)الوطنيةالدارسةفيجداالمحرومةاالسرلنسبمساويةوهياإلقليمي

.(الواقعالىاألقربهيالنتيجةهذه)الوطنيالدليلحسب(السكانمن%35)االسرمن%32هيالمحرومة

أيتفرضهالذياالمرنسبيا،المتدنيةوالعتباتالمؤشراتاختالفعنناتجاإلقليميةالنتيجةفياالنخفاض

اعتماد:ةمختلفحياةأنماطاومتفاوتة،ونموتنميةبمستوياتتتمتعدوالتشمل(دوليةاو)إقليميةمقارنة

مرتفعاوطمتوستنميةمستوىذاتدولفيالحرماننسبقياسل،وجيبتوتياليمنتالئموعتبارتمؤشرات

تحليلدىل.وعصريمدينيحياةبنمطأيضايتميزالذيلبنانمعحصلماوهومنخفضة،نتائجيعطيسوف

حسبداجالمحرومةاالسرفئةتلتقطانهاتبيناإلقليمي،الدليلحسبلبنانفيالمحرومةاألسرخصائص
.عامبشكلالمحرومةاألسرالالوطني،الدليل

األدلةوتصميمالفقردراسةاثناءالحياةأنماطفيواالختالفاتالتنميةمستوياتلحظضرورة:استنتاج

قرالفحالةلقياسقسريبشكلموحدةبمؤشراتموحددليلاعتمادمنطقيايمكنالانهحيثالقياسية،

الدول،تفئاحسبدليلمناكثرالىحاجةثمةلذلك.المعنيللبلدالمحليةالخصائصمعالمتكيفةوالحرمان
.واحدبدليلاالكتفاءوعدم
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المستوى الدولي-أوال :  مالحظات وتوصيات

األقلدولللفقطومالئمجزئياوكسفورد–المتحدةاألممبرنامجقبلمنعالمياالمعتمدالدليل1.

.طالمتوسالمستوىذاتالدوللمجموعة(األقلعلى)ثاندليلانتاجيتمانويقترحنموا،

نوعةومتعريضةمشاركةهناكلتكونواإلقليميةالدوليةالمؤسساتبينتعاونالىالحاجة2.

غيروالتنافساالنفرادبدلللفقر،االبعادمتعددقياستطويرفيالمختلفةالنظروجهاتتعكس
–اإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجالحالةهذهفي)العددمحدودةدوليةمؤسساتبينالصحي

.(الدوليوالبنكاوكسفورد،

فقر)للفقرامقياساليونيسفأعدتهاالتي"والمتداخلالمتعددالحرمانتحليل"منهجيةاعتبارعدم3.
.(األطفال

أصيالتوتتطلبواعدة،(واليونيسففلسطين،دراسة)الحقوقمنظورالىاستناداالدراسات4.

اويقالضالمعنىالحرماناوالفقرقياستتجاوزوهيوالتصميم،للمنهجيةوتوحيدانظريا
.حصراالمادي



© Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

الثانية المتأثرة بدليل اوكسفورداالقليمية /الموجة الوطنية: ثانيا

االبعاد في البلد الفقر متعددعن لم تتضمن هذه التجارب القيام بإنتاج دراسة او تقرير مفصل :تمرين احصائي1.

صائي ال أقرب الى التمرين االحوكان االمر . غالباالمعني، بل اقتصر االمر على تقارير قصيرة ووصفية 
.  أكثر

ة القياس بمنهجيغلب االخذ . وطنيا متماسكانظريا ال تتضمن التقارير تأسيسا :ضعف التأصيل النظري2.

ر لهذه كما هو في بعض الحاالت، او مع تعديالت في حاالت أخرى، دون اجتهاد في التنظيوتصميم الدليل 

بشكل عام اما والجهد النظري. او االنسجام مع فلسفة الدليلاحترام االتساق التعديالت بل االكتفاء بإضافتها 
.غائبضعيف او 

ليا بعض الدراسات يخرج على المنهجية والدليل، وال يمكن ادراجها فع:الدوليةعدم اتساق مع المنهجية 3.
. االلتزام بهذا المنهجية، مع ذلك كان عليها لوغو اوكسفوردضمن 

. أخرىائج من اجل تدقيق النتائج ومقارنتها مع نت( او غير وطنية)وطنية ال تظهر محاوالت :االكتفاء الذاتي4.
.  ضات معينةفكأن كل دراسة مكتفية بذاتها، وال جهد كاف لتحليل النتائج وإعادة النظر فيها عندما تظهر تناق

ي بسيط وغير هناك انتقال تبسيطي من نتائج الدليل القائمة على تمرين احصائ:ربط تبسيطي بالسياسات5.
. تحليلي، الى توصيات السياسات
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الحاجات األساسية غير المشبعة/الموجة األول: ثالثا

لمنهجي،االتأسيسمنالعناصر،مكتملةدراساتبأنهاهناالوطنيةالتجاربتتميز:مكتملةدراسات1.
.المكتملييمللتقتخضعانيمكنالمعنىوبهذا.والتوصياتالموسعالتحليلالىاألدلة،تصميمالى

ثمةوالوطنية،الخصائصمعوالتكيفالمرونةمنعاليةبدرجةالتجاربتتميز:وارتباكمرونة2.

يفاعتبارهايمكنوالشديدالتنوعاناالوالمؤشرات،الفرعيةواالبعاداالبعادفيمشتركات
.مستقرإقليميلدليلأساساالراهنوضعها

ستوياتممختلفلقياسحصراالفقرقياستجاوزالتجاربهذهتحاول:والفقرالمعيشةأحوالبين3.

فإنليها،عمتوافقمعاييرالىومستندةنسبيبشكلدقيقةالحرمانعتباتانحينوفي.المعيشة

توافقمموضوعيةمعاييروضعوتتطلبعاليةبدرجةاجتهاديةاألخرىالمعيشةمستوياتقياس
.نفسهاالتجاربفيمتاحةغيرهيعليها

عقدم(طرابلسدراسةعداما)الدراساتغالبيةفيالمعتمدالعالماتنظام:الكميالمقياستصميم4.
.يشابههمااوفوستر–ألكايربنظاممقارنةبإجماععتيتموالعالية،بدرجةواجتهادي
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توصيات للمستقبل

تويات في انتاج أدلة قياس متعدد االبعاد للفقر مالئمة لمجموع الدول في مستشاركيتعاون دولي 1.
(.  في ضوء مشاركة الجميع في تطويرها)التنمية المختلفة، واعتمادها للمقارنات الدولية 

جارب إقليمي من اجل انتاج معرفي أصيل يستند الى الخبرة المتراكمة في المنطقة من التتعاون 2.

لدول تطوير أدلة قياسية للفقر ومستوى المعيشة تشمل مجموع اوالمنهجيات المختلفة، من اجل 

نزاع العربية بتفاوت مستويات التنمية فيها، وتكون أيضا قابلة للتكيف مع ظروف الحرب وال
.  التي تتطلب معالجة خاصةواالحتالل 

دلة الوطنية، بين مسار التكييف الوطني واالستفادة القصوى من البيانات المتاحة في انتاج األالجمع 3.

ة والكلفة المحدودة وبين مسار إقليمي إلنتاج أدلة تصلح للمقارنات اإلقليمية بين الدول، وتتميز بالبساط
.  مصممة على أساسها بشكل متكررمسوحاتوالقدرة على تنفيذ 

يقة بسيطة وطر. تصميم يقوم على تحديد االبعاد الرئيسية، ثم االبعاد الفرعية، ثم المؤشراتاعتماد 4.
(.  فوستر او ما يشبهه–الكايرنظام )لحساب قيم المقياس 
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