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لى ویھدف إ ،یأتي ھذا التقریر استجابة لقرار صادر عن المجلس الوزاري للشؤون االجتماعیة في جامعة الدول العربیة
األبعاد في المنطقة العربیة، وذلك كخطوة في مسار التحضیرات إلنجاز أھداف التنمیة المستدامة. وقد  الفقر المتعددتقییم 

سیا ي آعیة لغرباقتصادیة واالجتملجنة األمم المتحدة االوتم التحضیر لھذا التقریر بالشراكة بین جامعة الدول العربیة 
 .)OPHI( البشریة أكسفورد للفقر والتنمیة مبادرةو األمم المتحدة للطفولة (الیونیسف) منظمةو )سكوا(اإل

 )UNFPA( صندوق األمم المتحدة للسكانوقد حظي التقریر بإسھامات ومشاركات من منظمات األمم المتحدة التالیة: 
األمم المتحدة  وبرنامج )WHO( الصحة العالمیة ومنظمة )UN Habitat( األمم المتحدة للمستوطنات البشریة وبرنامج

 .)UNESCO( منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافةو )UNDP( مائياإلن

خبراء  متضالمستفیضة والتي  سلسلة من االستشاراتضمن  التقریر تم صیاغة وإنضاج المنھجیة العلمیة المتبعة فيوقد 
 وزارات الشؤون االجتماعیة وغیرھا من الجھات الحكومیة في الدول العربیة. ممثلییناقلیمیین وعالمیین و

وساھمت مؤسسات بدعم عملیة اإلعداد للتقریر وكانت بمثابة المنبر لتسھیل النقاش بین الخبراء، وھذه المؤسسات ھي: 
، )UN DESA( األمم المتحدةالشؤون االقتصادیة واالجتماعیة في  وإدارةالمرصد الوطني للتنمیة البشریة (المغرب)، 

األبعاد  دالفقر المتعدلمعنیین بالشبكة المؤتمر العالمي  والجامعة اللبنانیة األمیركیة، ودولة المكسیك التي استضافت
)MPPN(  2016في. 

 دستفاا. والمختصة بصحة األسرة والطفل وطنیةالاألسریة مسوح الویرتكز ھذا التقریر على مجموعة بیانات مستقاة من 
 طورتھا التي )STATA Do files( من البرمجیات اإلحصائیةألسر المعیشیة في ھذا التقریرالمتعدد األبعاد لفقر التحلیل 

 البشریة. مبادرة أكسفورد للفقر والتنمیة
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الشركاء في التقریر –تقدیم 

أن المنطقة العربیة تمر بمرحلة استثنائیة تشھد  خافیاً لیس 
تحدیات على مختلف األصعدة. لقد أفرزت  فیھا

الصراعات المسلحة كلفة إنسانیة ضخمة تمثلت في 
حاالت غیر مسبوقة من اللجوء والنزوح، داخل العالم 

العربي وخارجھ، حتى صار نحو نصف الجئي العالم من 
أن جھود إعادة إعمار المدن التي ُخربت  شك والالعرب. 

ف تحتاج لملیارات والحواضر التي دمرتھا الحرب سو
الدوالرات، األمر الذي یضع أعباء إضافیة على جھود 
التنمیة واإلصالح االقتصادي، وھو ما سینعكس حتماً 

على مستویات المعیشة ونوعیة الحیاة للمواطن في بعض 
 من النزاعات. تعانيالبلدان العربیة التي 

وانطالقا من العزیمة العربیة للمضي قدما رغم تلك 
ت، للقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، بوصفھ التحدیا

أكبر تحد یواجھ العالم، ومواصلًة للسعي من أجل تحقیق 
، تأتي مبادرة مجلس وزراء 2030خطة التنمیة المستدامة 

الشؤون االجتماعیة العرب بالتعاون مع لجنة األمم 
سكوا) صادیة واالجتماعیة لغرب اسیا (اإلالمتحدة األقت

 منظماتة اكسفورد، والشركاء من والیونسیف وجامع
األمم المتحدة المتخصصة بإعداد أول تقریر إقلیمي في 

األبعاد  الفقر المتعدد، حول 2030العالم، بعد إطالق خطة 
 في الدول العربیة.  

ویعالج التقریر ھذا الموضوع انسجاماً مع الصیاغات 
 المفاھیمیة للفقر في أدبیات التراث العربي، مع االسترشاد
بطبیعة الحال بالتنظیر العلمي الدولي األممي الذي تمثل 

المنطقة العربیة جزًء ھاماً منھ. كما یستخدم التقریر دلیال 
یركز على األبعاد المختلفة للفقر وما تواجھھ المنطقة من 
صراعات وتحدیات، أخذاً في االعتبار أیضا التباین فیما 

مستوى بین الدول العربیة من حیث حجم السكان وال
االقتصادي والھیاكل االقتصادیة والتنمیة البشریة. ویؤكد 
التقریر على أن الفقر لیس مستوطنا في المنطقة العربیة 
بل ھو نتیجة ظروف تاریخیة وسیاسیة واقتصادیة، أدت 

إلى تراجع النمو االقتصادي وبالتالي خلخلة الوضع 
 االجتماعي والتفاوتات في مستویات المعیشة.

التقریر على تحلیل مستوى الحرمان المتعدد كما ركز 
ما یستدعي وضع  األطفال، وھواألبعاد الذي یعاني منھ 

مجموعة متكاملة من السیاسات التي تتصدى لفقر الطفل 
تصدیا شامال، باإلضافة الى تحسین اإلنفاق العام على 

 األطفال في البالد العربیة. 

تكاملة إن مكافحة الفقر والقضاء علیھ ھي عملیة م
مستمرة البد وأن تنسجم مع االتفاقیات العربیة والدولیة 

ن من وضع خطة  وتوجھات القمم العربیة، بما یمكِّ
عربیة متكاملة وصوال إلى سیاسات اجتماعیة ناجحة 

تضمن حیاة كریمة وتكافالً اجتماعیاً واستقراراً 
 اقتصادیاً، وصوال إلى القضاء على الفقر وتحقیق 

 ودة.التنمیة المنش

ونأمل أن یسھم ھذا التقریر من خالل ما سیقدمھ من 
تحلیل فني ألوضاع الفقر بمختلف أبعاده بما فیھا فقر 
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األسر واالطفال، وتوضیح أسبابھ في مختلف الدول 
العربیة، بل في مختلف المناطق داخل الدولة الواحدة. 

القرار في الدول العربیة،  لمتخذ عملیةمقترحات  تقدیمو
 الفقر المتعددجھود العربیة الرامیة للقضاء على لا ودعم

، وأملنا أن 2030األبعاد وتنفیذ خطة التنمیة المستدامة 
یمھد ھذا التقریر السبیل لتعاون مثمر مع كافة الشركاء 

اإلقلیمین والدولیین ومع األمم المتحدة، للقضاء على الفقر 
 بمختلف أبعاده وصوره في منطقتنا العربیة.

اللجنة االقتصادیة 
واالجتماعیة لغربي 

 آسیا
 جامعة أكسفورد منظمة األمم المتحدة للطفولة جامعة الدول العربیة

  
  

 مختار محمد ال
 الحسنمحمد 

مدیر إدارة التكامل 
 والتنمیة االقتصادیة

 د. بدر الدین عاللي
 األمین العام المساعد

رئیس قطاع الشؤون 
 االجتماعیة

 جیرت كابیالري
 المدیر اإلقلیمي 
 للشرق األوسط 
 وشمال أفریقیا

 ألكایر اد. سابین
رئیس مبادرة أكسفورد 

 للفقر والتنمیة
 البشریة
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مجلس وزراء الشؤون االجتماعیة العرب –تقدیم 

یسعدني تقدیم ھذا التقریر العربي الھام الذي أتى انطالقا 
من حرص الدول العربیة على القضاء على الفقر بمختلف 
أبعاده لیس باعتباره تحدیا یواجھ الدول العربیة فحسب بل 

أصبح في مقدمة أجندة العمل تحدي كبیر یواجھ العالم، و
العربیة والدولیة، كما جاء التقریر لیتماشى والتوجھ 

 مؤشرات إقلیمیة ووطنیة یمكن قیاسھا  لوضعالعالمي 
وفقا للمعاییر الدولیة، وفي إطار تنفیذ خطة التنمیة 

 .2030المستدامة 

ھذا التقریر ھو نتاج عمل دؤوب استمر لمدة ثالث سنوات 
األمم المتحدة األقتصادیة جنة لمع الشركاء من 

والیونیسف وجامعة  )سكوااإل(واالجتماعیة لغرب اسیا 
أكسفورد، وحصیلة عدد من االجتماعات والورش التي 

استھدفت مشاركة كبار المسؤولین في الدول العربیة لبلورة 
 ،لألسرة والطفل المؤشرات العربیة للفقر متعدد األبعاد

 فقط خصوصیة المنطقة العربیة،االعتبار  تأخذ فيالتي لم 
 بل راعت الخصوصیات والفوارق داخل الدولة الواحدة.

وجاءت مبادرة مجلس وزراء الشؤون االجتماعیة العرب 
إلعداد ھذا التقریر مع الشركاء، لیمثل ثمرة التعاون، 

ویضع قاعدة موضوعیة وفنیة لالنطالق نحو القضاء على 
 ھود العربیة الرامیة إلىالفقر بمختلف أبعاده بما یعزز الج

 .2030تحقیق خطة التنمیة المستدامة 

أتوجھ بالشكر إلى كافة من قاموا بإعداد ھذا التقریر الذي 
یعد األول من نوعھ في العالم بعد إطالق خطة التنمیة 

، مؤكدة على استمرار التعاون مع كافة 2030المستدامة 
على  یجاباالشركاء لتنفیذ توصیاتھ الھامة، وبما ینعكس إ

المواطن العربي والعمل االجتماعي التنموي العربي 
 المشترك.

 

 

 والي فتحي غادة   

 

المكتب التنفیذي لمجلس وزراء  رئیس
 الشؤون االجتماعیة العرب
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 قائمة المختصرات

A   شدة الفقر 

AF method  طریقة ألكیر فوستر 

CC-MODA  دلیل الحرمان ذي التداخالت المتعددة الخاص بالدولة 

CRC   اتفاقیة حقوق الطفل 

DHS   المسح السكاني الصحي 

ESCWA  لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 

FGM   (المعروف بختان اإلناث في الدول العربیة) تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث 

GCC    التعاون الخلیجيدول 

H   نسبة الفقراء 

HDI   مؤشر التنمیة البشریة 

HDR   تقریر التنمیة البشریة 

IHDI   یة البشریة المعدل بعدم المساواةمؤشر التنم 

LDC   قل نمواً الدول األ 

MDG   األھداف اإلنمائیة لأللفیة 

MENARO  المكتب اإلقلیمي للشرق األوسط وشمال أفریقیا، الیونیسیف 

MICS   المسح العنقودي متعدد المؤشرات 

MODA    دلیل الحرمان ذي التداخالت المتعددة 

MPI    األبعاد الفقر المتعدددلیل 

OoR   نتي مكتب البحوثشإنو 

OPHI   مبادرة أكسفورد للفقر والتنمیة البشریة 
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 (تابع) قائمة المختصرات

PAPFAM  المشروع العربي لصحة األسرة 

PAMPS   العربي متعدد األغراضالمسح 

PPP   تعادل القوة الشرائیة 

SDG   أھداف التنمیة المستدامة 

UN   األمم المتحدة 

UNDP   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

UNESCO  منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة 

UNFPA   صندوق األمم المتحدة للسكان 

UN-Habitat  مستوطنات البشریةبرنامج األمم المتحدة لل 

UNHCR  ألمم المتحدة لشؤون الالجئینل ةالسامی یةمفوضال 

UNICEF  صندوق األمم المتحدة للطفولة 

WHO   منظمة الصحة العالمیة 
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 وتعریفاتھا المصطلحات

 المصطلح التعریف

األسرة التي تحصل علیھا  المؤشرات أوزانُیحدُد مستوى حرمان األسرة من خالل جمع 
إذا كانت األسرة محرومة في أحد المؤشرات، فإن درجة الحرمان ففي جمیع المؤشرات. 

التي تحصل علیھا تساوي الوزن المخصص للمؤشر، على النحو الوارد بین قوسین في 
. وعندما ال تعاني األسرة حرمانا، فإن درجة الحرمان التي تحصل علیھا )1(الجدول 

تكون "صفرا". وتحتسب مستویات الحرمان على نحو منفصل بالنسبة لكل من الفقر 
  .عن الحد الفاصلالمدقع والفقر، استنادا إلى المؤشرات المقابلة والنقاط المعبرة 

مستوى حرمان 
 األسرة

و على النحتم تحدید مستویین من مستویات الحرمان التي تعاني منھا األسرة/الطفل 
 :الواردین بالملحق )2(والجدول  )1(الوارد في الجدول 

األول) والذي یمثل  المستوى –األكثر حدة (عتبات الحرمان أكثر حدة  مستوىال
 مستویات الفقر المدقع

الثاني) والذي یمثل مستویات  ىالمستو -دة األقل حدة (عتبات الحرمان أقل ح المستوى
 الفقر

 الفقر والفقر المدقع

كان مجموع أوزان تصنف األسرة المعیشیة كأسرة واقعة في حالة فقر مدقع إذا 
األول األكثر حدة من  مستوىالثلث في ال یساوي أو یزید عنالحرمان  مؤشرات

فقیرة فقراً مدقعاً، فإن جمیع وعندما تصنف األسرة المعیشیة كأسرة مؤشرات الحرمان. 
  ویصنف الطفل كطفل واقع في حالة فقر مدقعأفراددھا یدرجون تحت ھذا التصنیف. 

 األول مستوىالحرمان أو أكثر في ال أبعاد من بعدینإذا كان یعاني حرمانا في 
یعاني حرمان في بعد معین  ل.  حیث یعتبر الطفالوارد بالملحق 2الموصوفة في الجدول 

 إذا كان لدیھ حرمان في أي من مؤشرات ذلك البعد.

 الفقر المدقع

یساوي أو یزید  مجموع أوزان المؤشراتتصنف األسرة المعیشیة كأسرة فقیرة إذا كان 
. وعندما تصنف األسرة الثاني (األقل حدة) من مؤشرات الحرمان مستوىالثلث في ال عن

طفل یصنف الوُیدرجون تحت ھذا التصنیف.  أفرادھافإن جمیع  رة،فقیالمعیشیة كأسرة 
الثاني  مستوىأو أكثر في ال الفقر أبعاد بعدین منكطفل فقیر إذا كان یعاني حرمانا في 

یعاني حرمان  لحیث یعتبر الطف الوارد بالملحق. 2الموصوفة في الجدول (األقل حدة) 
 مؤشرات ذلك البعد.في بعد معین إذا كان لدیھ حرمان في أي من 

 الفقر

 السكان. يإجمالنسبة السكان الذین یعیشون في أسر معیشیة فقیرة إلى  يالفقراء ھ نسبة
 عددالفقر المتنسبة الفقراء في دلیل فقر األطفال ھي نسبة األطفال الذین یعانون من 

 األبعاد الى إجمالي األطفال. 

 H نسبة الفقراء
 (أحد مؤشرات الفقر

 )المتعدد األبعاد
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 المصطلح التعریف

أوزان متوسط  ھي أحد مؤشرات الفقر التي یتم حسابھا، وھو عبارة عن شدة الفقر
الحرمان لدى األشخاص الذین جرى تصنیفھم كفقراء، والذي یحتسب من  مؤشرات

حاصل الجمع على العدد  قسمةجمیع الفقراء ثم لحرمان ال أوزان مؤشرات خالل جمع
دى عدد أبعاد الحرمان لفقر في دلیل فقر األطفال تمثل متوسط شدة ال اإلجمالي للفقراء.

األطفال الذین یعانون من فقر متعدد األبعاد كنسبة من العدد الكلي ألبعاد الحرمان، 
وتحتسب ھذه النسبة من خالل إحتساب عدد أبعاد الحرمان كنسبة من العدد الكلي ألبعاد 

 ل على العدد اإلجمالي لألطفال الفقراء.الحرمان لكل األطفال الفقراء ثم قسمة الحاص

 Aشدة الفقر 
(أحد مؤشرات الفقر 

 المتعدد األبعاد)

 الفقر المتعدد دلیل في شدة الفقر. الفقراءاألبعاد بضرب نسبة  الفقر المتعدد دلیلیحتسب 
 األبعاد 

 ستوىمإذا كنا بصدد ال أو الفقر المدقع(تعد األسرة المعیشیة معرضة للوقوع في الفقر 
 .0.33و 0.20بین ما تراوح یالحرمان  كان مجموع أوزان مؤشراتإذا  األكثر حدة)

(األسر  الھشاشة
المعرضة للوقوع في 

 )والفقر المدقع الفقر

نا إذا ك أو فقر مدقع شدید( شدید تصنف األسرة المعیشیة كأسرة واقعة في حالة فقر
ومن  .أو أكثر 0.5المؤشرات األكثر حدة)، إذا كان مجموع أوزان  مستوىبصدد ال

الفقر على نحو یفید ضمنا أن جمیع من ھم فقراء فقرا  منفرع  الشدیدالمفھوم أن الفقر 
 ُیعدون تلقائیا فقراء. شدیداً 

الفقر الشدید/الفقر 
 المدقع الشدید

 مرجحاً بحجم السكان  التي شملھا التحلیلالمتوسط االقلیمي ھو متوسط البلدان 
 في كل دولة 

 المتوسطالمعدل 
 اإلقلیمي

 األبعاد ددالفقر المتعدلیل منھجیاً (وھو ما یعادل بالضبط  نسبة الفقراء المعدلة بشدة الفقر
 .)رالفق شدةالفقراء في  نسبة، ومن ثم فھو یكافئ كذلك حاصل ضرب ولكن لألطفال

 نسبة الفقراء المعدلة
 فقر األطفال)دلیل (

نفاق/استھالك األسرة فقط، ویتم تحدید خط فقر یعتمد قیاس الفقر النقدي على إ
األسرة بقیمة خط الفقر. إذا كانت األسرة تنفق أقل من خط  إنفاقنقدي/مادي ویتم مقارنة 

األسرة یساوي أو أعلي من خط  إنفاقالفقر تعتبر األسرة فقیرة فقر نقدي، أما إذا كان 
 الفقر تعتبر األسرة غیر فقیرة مادیاً.

 الفقر النقدي

ة لمجموعاألسرة  ملكیةاألسرة ویعتمد في قیاسھ على  وثروة یقیس رفاهمركب مؤشر 
 لخ.) إ(تلیفزیون، ...من األصول والسلع المعّمرة. 

 مؤشر الثروة

ألبعاد ُیعرض قر المتعدد ا، في حین أن دلیل الفمئویة كنسبةعادة أن مؤشرات الفقر والتي تتمثل في نسبة الفقراء، وشدة الفقر تعرض  إلىیجب اإلشارة  :مالحظة
 ولكن وجدنا أنھ من األسھل للقارئ غیر المختص التعامل مع النسب المئویة. ونتیجة لذلك، تم في ھذا التقریر عرض جمیع المؤشرات الثالثةكعدد عشري. 

 ومناقشتھا كنسب مئویة. 
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 مقدمـة .1

مفھوم الفقر في التراث غایة التقریر و 1.1
 العربي

 عشرة بسبعة 2030 المستدامة التنمیة خطة إطالق جاء
 إلى وصوالً  طموحة غایة وستون وتسعة ومائة ھدف

، 2030 عام بحلول بكرامة والعیش الفقر على القضاء
 لھذه الدولیة المشاورات بدء منذ العربیة الدول وانبرت
 ذلك یتطلبھ وما الخطة ھذه حول تصوراتھا لوضع الخطة

 التنمیة تحقیق من یمكن بما وإقلیمیة وطنیة خطط من
 .العربیة الدول في المستدامة

 حققتھ ما على بناءً  الخطط لتلك العامة التوجھات وجاءت
 التنمویة األھداف لتنفیذ انجازات من العربیة المنطقة
 على القضاء على المنطقة أولویات وتمحورت لأللفیة،

 لتنفیذ تحقیقھ یستلزم رئیسي بھدف أبعاده بمختلف الفقر
 .2030 خطة

ھذا اإلطار أكد القادة العرب في القمم العربیة والسیما  في
نواكشوط  – 2015القمم الثالثة األخیرة (شرم الشیخ 

على المضي قدماً لتحقیق )، العزم 2017عمان  – 2016
التنمیة المستدامة وتسخیر كافة الجھود التي ُتمكن من 

تحقیقھا، وھو األمر الذي یؤكد وجود اإلرادة السیاسیة على 
أعلى مستویات اتخاذ القرار في منظومة العمل العربي 
المشترك لتعزیز كافة الجھود الرامیة إلى القضاء على 

 ق تنمیة المواطن العربي فيالفقر بمختلف أبعاده وبما یحق
إطار من العدالة االجتماعیة وبما یؤكد شعار "أال یتخلف 

 عن ركب التنمیة أحد".

 تأتي، 2030 خطة لتنفیذ الجادة والعزیمة الطموح ذلك رغم
 من العربیة الدول من عدد تعیشھ وما الجسام التحدیات

 التطرف ظاھرة واستفحال وأمنیة، سیاسیة أزمات

 تفاقم إلى باإلضافة إنسانیة، ممارساتھما الالو واإلرھاب
 ولجوء نزوح من عنھا نتج وما المسلحة الصراعات

 المركزیة القضیة عن فضالً  ذلك شرعیة، غیر وھجرة
 لدولا تواجھ التي التحدیات في متقدمة أولویة تحتل التي

 قباتع یمثل ذلك فكل الفلسطینیة، القضیة وھي العربیة
 قیقوتح الفقر على والقضاء المنشودة التنمیة تحقیق أمام

 .االجتماعیة العدالة

 تبادر المستدامة، التنمیة لتحقیق اإلصرار على تأكیداً 
 ومن األعضاء دولھا مع بالتنسیق العربیة الدول جامعة
 واستراتیجیات خطط بوضع المتخصصة، أجھزتھا خالل
 ركیزبالت المستدامة للتنمیة عشر السبعة األھداف لتنفیذ
 .تھاوخصوصیا ألولویاتھا وفقاً  األبعاد، الفقر المتعدد على

 یةالبن تھیئة االمكانیات، یحتاج األمر إلى تسخیر قبلو
 یفالتوظ عن فضالً  التنمویة، لتسھیل العملیة السیاسیة

 سمحت ما إذا في المنطقة واإلمكانیات للموارد الدقیق
 بذلك. الصعبة األوضاع

 لتيا الرئیسیة التحدیات من ُیعد الفقر تحدي أن من فانطالقاً 
 قامت جامعة الدول العربیة العربیة، الدول من العدید تواجھ
 لتيا التنمویة االجتماعیة البرامج وتطویر السیاسات بإعداد
 تویینالمس على األبعاد الفقر المتعدد على القضاء في تسھم

 العربیة االستراتیجیة منھا ونذكر واإلقلیمي، الوطني
 الحدو للتشغیل المتكامل العربي والبرنامج الفقر، لمكافحة

 واإلعالن الفقر، لخفض العربي والبرنامج البطالة، من
"األبعاد  2030 المستدامة التنمیة خطة لتنفیذ العربي

 .البرامج من وغیرھا"، االجتماعیة

ضوء ما تقدم جاءت مبادرة مجلس وزراء الشؤون  في
نة األمم المتحدة االجتماعیة العرب بالتعاون مع لج

االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا، والیونیسیف، وجامعة 
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أكسفورد، والشركاء من وكاالت األمم المتحدة 
المتخصصة، إلعداد أول تقریر حول الفقر في المنطقة 

العربیة، لیسھم من خالل ما سیقوم بھ من تحلیل فني 
 يف أسبابھ توضیح معألوضاع الفقر في مختلف أبعاده 

 داخل كل المناطق وفي مختلف العربیة الدول مختلف
 الدول في القرار متخذي ویضع ھذا التقریر أمام. دولة

 بعادهأ بمختلف الفقر على للقضاء عملیة مقترحات العربیة
 .2030 المستدامة التنمیة خطة والمساھمة في تنفیذ

 الفقر المتعدد موضوع على ُیركز التقریر ھذا كان وإذا
 وعالموض لھذا معالجتھ أن فنؤكد العربیة، الدول األبعاد في

 أدبیات في للفقر المفاھیمیة الصیاغات مع األساس في تنسجم
بأحدث التقنیات العلمیة   االسترشاد مع العربي التراث

 وءالض إلقاء من البد وعلیھ والبحثیة العالمیة واإلقلیمیة
 في الفقر ھوممف استخدام ومدلوالت سیاقات على بُعجالة
 ام مرحلة في العرب المفكرون أنتجھ الذي الفكري التراث

 ومالمفھ إلى ایضاً  التطرق یتطلب الذي األمر الحداثة، قبل
 نیفردا اللذان واإلنجیل القرآن في وخاصة للفقر الدیني
 مكنی بحیث والفقراء، الفقر بقضیة لالھتمام خاصة مكانة
 اسخر بشكل استخدامھا تم قد بھما المرتبطة القیم بأن القول

 قدو العربیة، للمجتمعات األیدیولوجیة العقلیة البنیة في
 .العرب العلماء كتابات في االھتمام ھذا انعكس

وعلیھ فنجد أن الدین اإلسالمي یعمُر كما یتجسد في القرآن 
الكریم بكثیر من اآلیات التي تتحدث عن الفقر والفقراء 

یف الداللة، والتي توضح تصن بالكثیر من الكلمات المختلفة
الفقراء إلى شرائح وفئات مختلفة، وبعجالة یمكن القول أن 
اإلسالم أولى في كتابھ الكریم الفقر والفقراء أھمیة ومكانة 
خاصة وجعل لھم حق معلوم للسائل والمحروم في أموال 

القادرین، كما أنھ صنفھم بفئات وشرائح وفقاً لمعاییر 
ر والنوع والمقدرة االقتصادیة، بل محددة من بینھا العم

وحتى وبتعبیرات العلوم االجتماعیة الحدیثة وفقاً لعالقتھم 
 بوسائل االنتاج، وحمل المجتمع مسؤولیة اجتماعیة عنھ.

تختلف المسیحیة وھي مكون مھم للبنیة العقلیة في  وال
كثیر من المجتمعات العربیة حتى في البالد التي تسودھا 

ي رؤیتھا للفقر والفقراء، وتؤكد المسیحیة أغلبیة مسلمة ف

بشكل واضح على ضرورة الحفاظ على كرامة الفقیر 
 الفقراء رعایة علىكونھ فقیراً، كما تحث  إھانتھوعدم 

 لما أكل أو الفقیر ظلم عن المسیحیة وتنھى لھم، والعطاء
  .وظلمھ األجیر

المفكرین العرب قبل ظھور النظم األكادیمیة ب وفیما یتعلق
إبن خلدون میز في مقدمتھ بین ثالثة نجد أن  الحدیثة،

أنماط بنائیة للمجتمعات ھي تلك المقتصرة على ما ھو 
"ضروري" والذي یرى "إنما ھو بالمقدار الذي یحفظ 

الحیاة ویحصل ُبلغة العیش من غیر مزید علیھ للعجز عما 
والكمالي وھما النمطین األخرین  وراء ذلك"، والحاجي

اللذان یظھران متى ما "اتسعت أحوال ھؤالء المنتحلین 
. 1للمعاش وحصل لھم ما فوق الحاجة من الغنى والرفھ..."
بلغة العلوم االجتماعیة ینصرف حدیث إبن خلدون عن 

المجتمعات المقتصرة على الضروري إلى ما یعرف األن 
ذن في معرض مقارنتھ بین . إبن خلدون إ2باقتصاد الكفاف

المجتمع المقتصر على الضرورة والنمطین األخرین اللذین 
یرتقي فیھما المجتمع إلى أنماط أعلى من االستھالك یتخذ 

من المجتمع ككل وحدة للتحلیل سواء عبر الزمان وفقا 
لرؤیتھ التطوریة أو عبر المكان، ولكنھ ال ینظر إلى 

اجتماعیة متمیزة وال إلى الفقراء وسماتھم كشریحة أو فئة 
أسباب فقرھم وال یطور تعریفا صریحاً ألي من المفھومین 

إال في حدیثھ عن أسباب خراب العمران وفي أن  ،في عملھ
الظلم مؤذن بھ في الفصل الثالث واألربعین من مقدمتھ، 

وكذا في الفصل الخمسون حیث یتحدث عن أخر الدولة من 
لوفیات) والمجاعات التي كثرة الموتان (ارتفاع معدالت ا

. كما یحدثنا إبن خلدون 3تعد من سمات المجتمعات الفقیرة
في بعض عبارات متفرقة من مقدمتھ عن بعض مالمح 
ثقافة الفقر في مجتمعات الضرورة "البادیة" حیث یقول 

"...أن حال البادیة في مثل ذلك غیر خافیة إذ ال مكامن لھم 
أجمعین  -أي مساكنھم- یتأتى فیھا الریب وأحوال ًحرمھم

بمرأى من جارتھن ومسمع من جیرانھن لتالصق الجدران 
، وھو  4وتطامن البنیان وعدم الفواصل بین المساكن..."

 حدیث یشبھ تعریفنا للفقر في ھذه الدراسة. 

البد من التذكیر بأن الفقر لیس مستوطناً في المنطقة  وھناك
ادیة ة واقتصالعربیة بل ھو نتیجة ظروف تاریخیھ وسیاسی
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أدت إلى تراجع النمو االقتصادي مما أدى إلى خلخلة 
الوضع االجتماعي الذي أدى بدوره إلى التفاوت في 

مستویات المعیشة في ظل غیاب كل من التخطیط السلیم، 
واإلدارة القائمة على المنھج العلمي العصري األمر الذي 
انعكس على طریقة التفكیر وأدى إلى ضعف في مواكبة 

لتطور االقتصادي والتنمیة التي شھدتھا دول العالم ا
العالم العربي،  مناألخرى وال سیما األقل قدرة وثروة 

 وأن والتي استطاعت أن تخرج من دائرة التخلف والفقر
 .التنمیة مجال فيتقدماً ملحوظاً  تحرز

 زأفر التنمیة مجال في العربیة المنطقة تأخر أن نجد لذا
  على انعكس والفكري االقتصادي التراجع من حالة
 ھوتداعیات ومظاھره الفقر فأفرز العربیة المجتمعات واقع

 سیطرة من مكن الذي المجتمعي النسیج في ھشاشة أھمھا
  أبناءه من ھامة شریحة أوساط في الھدامة األفكار

 .الشباب وبخاصة

 بدأت متكاملة عملیة ھي الفقر مكافحة بأن القول یمكن وعلیھ
 عم ینسجم مما التشریعیة والنظم أوالً  التعلیم بإصالح

 وإنشاء تھا،وتبن العربیة القمة أقرتھا التي العربیة االتفاقیات
 حقیقي اقتصادي تعاون إلى وصوالً  متكاملة عربیة خطة

 اجتماعیة سیاسات إلى ویؤدي العصر روح إلى یرتقي
 واستقرار اجتماعي وتكافل كریمة حیاة تضمن ناجحة
 .التنمیةوتشجیع  الفقر كافحةم في یساھم

ویضیق نطاق ھذه الورقة القصیرة تغطیة كافة أعمال 
تراث علماء العرب في الموضوع المعني، وھي على ذلك 

تبقى من الحیز المخصص لھذه النقطة على  فیماتركز 
عمل لواحد من أكثر األعمال تركیزا على معالجة قضیة 
الفقر والفقراء في المجتمعات العربیة، وأقلھا لفتاً لإلنتباه 

وھو عمل أحمد بن علي الدلجي المعنون "الفالكة 
 .   5والمفلوكون"

یعتمد الدلجي في كتابھ العدید من المناھج واألدوات 
. قراء)(الفقر والف المنھجیة في تحلیلھ للفالكة والمفلوكین

وأول مالمح منھجیة الدلجي ھي اعتماده لإلستقراء 
الوضعي حیث یقوم بوصف وسرد الوقائع ثم یستخلص 

منھا القاعدة المشتركة أو القانون العلمي العام الحاكم لھذه 
الوقائع، وھو في ذلك یسیر على نھج سابقھ عبد الرحمن 

خلدون. كما یعتمد الدلجي على منھجیة المالحظة  بن
. 6بالمشاركة ذلك أنھ كان یعد نفسھ من بین المفلوكین

باإلضافة إلى ذلك، یلجأ الدلجي إلى آداة منھجیة أخرى ھي 
طریقة دراسات الحالة وتاریخ الحیاة والسیر، حیث ترجم 

لستة وستین شخصیة ممن ضاقت بھم الدنیا واستبد بھم 
. ویجدر أن نشیر ھنا 7علماء العرب والمسلمین العوز من

إلى أن الكثیرین ممن وثق الدلجي لسیرھم الحیاتیة قد 
عرفوا العطاء والنعیم في حیاتھم ثم زال عنھم ما كانوا فیھ 

من رغد، وھو على ذلك ال یتحدث فقط عن الفقر 
Poverty  بل وعن اإلفقارImpoverishment  .أیضا

جیة الوضعیة اإلستقرائیة یستخلص استنادا إلى ھذه المنھ
الدلجي ما یشبھ القوانین من بینھا أن "الفالكة المالیة 

تستلزم الفالكة الحالیة"، أي أن الفقر المالي یترتب علیھ 
 فقر في الجوانب األخرى للحیاة.      

 یھعل التعویل یمكن تراثاً  أن لدى المنطقة القول، خالصة
 موالعل یتماشى بما مقوالتھ وتطویر معمقا بحثھ تم ما إذا

 فھم يف تسھم متغیرات واشتقاق مفاھیم صیاغة في الحدیث
متعدد األبعاد  منظور من العربیة البلدان في الفقر ظاھرة
 یقتضي وال. البلدان لھذه المجتمعیة الخصوصیة یراعي

 في المحتملة التصورات ھذه مثل وضع بالضرورة ذلك
 العلوم في الحدیثةاألكادیمیة  النظرة مع تناقض

 یماف بالتضافر العلم تاریخ یعلمنا وكما بل االجتماعیة،
 التقریر. ھذا في إلیھ نطمح ما وھذا. بینھما

 المفاھیمي اإلطار 1.2

ألمد غیر قصیر، ظلت التصورات التقلیدیة في مجال 
التنمیة تعتمد في المقام األول على مؤشرات نمو االقتصاد 
الكلي القابلة للقیاس الكمي لقیاس التقدم في بلد من البلدان. 

، لوحظ خالل اآلونة األخیرة أن عددا الجانب اآلخرعلى 
دي في لتحال یستھان بھ من االقتصادیین قد أخذ یرفع رایة ا

وجھ الربط الذي ساد لفترة طویلة بین النمو االقتصادي 
والرفاھیة معتمدین على دالئل ملموسة تفید أن النمو ال 

فید یقلص الفقر على الدوام، وأن زیادة الثروة ال تُ 
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من ھؤالء  .8حسن مستویات المعیشةبالضرورة تَ 
لمنظور القدرات ا سین. ھذا، ووفقا یاالقتصادیین آمارت

صاغھ سین، یمكن تعریف الفقر على أنھ عدم القدرة ذي ال
لھذا  اً وتبع .9على التمتع بحقوق أساسیة وحریات جوھریة

التعریف، فإن التنمیة ال تتحقق من خالل زیادة الدخل 
صول فحسب، بل أیضا من خالل األحصص في الوتملك 

أن یحیوا حیاة لدیھم من في قدرات الناس المتزایدة 
ذات معنى. كما یرى  جعلھم یرون أنھا حیاةٌ المسوغات ما ی

ا سین أن الحرمان من القدرة یمثل مقیاسا للفقر أكثر یأمارت
الدخل إذ إنھ یغطي جوانب معینة  مقیاساكتماال من 

 تحیط بھا اإلحصاءات الكلیة أو  اللظاھرة الفقر قد 
قد ال تكون ملحوظة في تلك اإلحصاءات. لذلك تراهُ یدعو 

رة أكثر شموال للفقر وعدم المساواة والتنمیة إلى صیاغة نظ
غیة إنضاج سیاسات مالئمة تسھم إسھاما حقیقیا في تعظیم بُ 

 الحریة الفردیة واالختیار. 

ولكن ھناك بعض التحدیات التي تواجھ قیاس الفقر بھذا 
المفھوم (فقر القدرة على التمتع بالحقوق األساسیة) والتي 

 انات على المستوي األسرىتتمثل في عدم توافر تلك البی
ددة متعالعنقودیة وخاصة في المسوح الوطنیة مثل المسوح 

المؤشرات ومسوح میزانیة األسرة مما یّصعب استخدام 
ھذا المفھوم في قیاس الفقر في الدول العربیة وتحلیل 
 .ىارتباطھ بالخصائص االجتماعیة واالقتصادیة األخر

 الفقرعلى نحو مكمل لمقاییس التنمیة النقدیة، نجد أن 
األبعاد یقیس الحرمان غیر النقدي عبر مختلف  المتعدد

النواحي، مما یرسم صورة أدق لحال الفقراء. على سبیل 
العالمي للفقر متعدد األبعاد الذي  الدلیلالمثال، اختار 

 وضعتھ مبادرة أكسفورد للفقر والتنمیة البشریة وبرنامج
یم التعل-قیاس الفقر ل أبعاداألمم المتحدة اإلنمائي ثالثة 
عشر مؤشرات.  ستخدمام –والصحة ومستوى المعیشة 

 الیونیسیفكما صمم صندوق األمم المتحدة للطفولة 
المعد الحرمان ذي التداخالت المتعددة منھجیة تحلیل 

وھي منھجیة لتحلیل مدى وطبیعة فقر للمقارنات الدولیة 
نب جا تتعدىتعدد األبعاد فیما یتصل بجوانب األطفال م

العالمیة فیما یتصل  المؤشراتالثروة المادیة. وتمثل ھذه 
األبعاد أداة قویة لقیاس الحرمان العالمي  الفقر المتعددب

ة أشكال الفقر األقل حد رصد. لكنھا لیست فعالة في المدقع
التي تنتشر في العدید من البلدان العربیة ذات الدخل 

 متوسط مثل األردن أو مصر أو المغرب.ال

 بشأن بھا خاصة مؤشرات عدیدة نامیة بلدان ولقد وضعت
ُصممت خصیصا لتالئم أولویات  األبعاد، المتعدد الفقر

 صلتت التي القیودالسیاسات اإلنمائیة الوطنیة ولتواجھ 
أخرى.  طرقالحصول على البیانات مستخدمًة في ذلك ب

 الفقر المتعددفي قیاس  المبتكرة سالیبھذه األوتؤثر 
منظورات الحد من الفقر التي ظلت  على بالفعل األبعاد

لى األجندة والخطط إامتد تأثیرھا  كماتمثل التیار السائد، 
الفقر  أضف الى ذلك فأن. مستقبالالفقر  للحد من المستقبلیة

جزءا من المؤشرات المزمع أصبح األبعاد  المتعدد
 األول من أھداف ھدفالتحقیق  صیاغُتھا لرصد مدى

القضاء على الفقر بجمیع والمعني بالتنمیة المستدامة 
  أشكالھ في كل مكان.

ومما ھو جدیر بالذكر، أنھ ال یوجد تعارض بین منھجیة 
 قیاس الفقر النقدي ومنھجیة قیاس الفقر المتعدد األبعاد، 

 یؤدي أن یمكن وال یتم استخدام أحدھما بدیالً لآلخر، حیث
 اھذ ولكن غیر النقدي، الحرمان إلى النقدیة الموارد نقص
 ادیاً م الفقیرة غیر األسر تواجھ بعض فقد دائما، الحال لیس

وبالتالي فإن ھاتین  .من بعض الجوانب غیر المادیة حرمانا
المنھجیتین یكمالن بعضھما ویمكن استخدامھما في آن 

واحد في تحلیل الفقر في أي دولة إذا توافرت البیانات على 
 المستوي األسري في مسح واحد.

 لفقرا مقارنات ولكن في أغراض المقارنة بین الدول، تستند
 نلزماا عبر الشرائیة القوة افتراض ثبات صحة إلى النقدي

 علقیت فیما في األدبیات الموثقة للمشاكل ونظرا. والمكان
 ولیةالد المقارنات فإن والتضخم، الصرف أسعار بتعدیالت

 وسطةالمت البلدان في المعیشة تكلفة في تقیمھا من تقلل
وفي ھذا المنظور فأن الفقر  .الدخل مقارنة بالدول الفقیرة

قر المتعدد ألن الف المشاكل ھذه المتعدد األبعاد یتجنب
 وفیما وھكذا،. مباشرة بصورة الحرمان عن یعبر األبعاد
 لھ ادفإن الفقر المتعدد األبع البلدان، بین بالمقارنات یتعلق
 قرالف دلیل وبالتالي، فإن. عن الفقر النقدي مطلقة میزة
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 الطرق عن واضحة بمیزة العالمي یتسم األبعاد المتعدد
 .البلدان المختلفة بین المقارنة في أغراض األخرى

لفقر الظاھرة  معمقتحلیل التقریر  یقدم ھذافي ھذا السیاق، 
ول دفي عشر  المتعدد األبعاد على مستوى األسر واألطفال

ھي الجزائر وجزر القمر ومصر والعراق واألردن  عربیة
بالنسبة  والمغرب وموریتانیا والسودان وتونس والیمن

ت ى األسري، بینما أضیفللفقر المتعدد األبعاد على المستو
الجدیر  من. دولة فلسطین في تحلیل الفقر الخاص باألطفال

بالذكر أن ھذا التقریر یقدم النتائج الرئیسیة عن الفقر 
األسري وفقر األطفال مستقاة ومدعمة بمجموعة من 
األوراق البحثیة ومن تقریر فني موسع لكل من الفقر 

 المشمولة بالتقریرالدول مثل وتُ األسري وفقر األطفال.  
من مجموع السكان العرب. في  في المائة 75أكثر من 

تتباین فیما بینھا من حیث  الدولنجد أن ھذه  ،الوقت نفسھ
حجم السكان والمستوى االقتصادي والھیاكل االقتصادیة، 

، في الملحق) 3(كما ھو مبین في جدول  والتنمیة البشریة
والتعرض للنزاعات واالحتالل. وفي ضوء ھذا التباین، 

التقریر مؤشراٍت إقلیمیٍة جدیدٍة مصممًة خصیصا  یقدم
 يتم تضمینھا ف لتالئم تحدیات األسر والفقر في المنطقة

رة ، ومبادسكوااألبعاد الذي وضعتھ اإل الفقر المتعدددلیل 
لحرمان اأوكسفورد للفقر والتنمیة البشریة، ومنھجیة تحلیل 

التي وضعتھا و الخاص بالدولةذي التداخالت المتعددة 
عتبات  وتعدیل بمراجعة تقوم المنھجیةالیونیسف. ھذه 

بمؤشرات مؤشرات الخاصة الوتعدیل الحرمان للمؤشرات 
عن ذلك، نجد أنھا  . فضالً ةاألبعاد العالمی الفقر المتعدد

 هتطرح مستویین من الحرمان لكل مؤشر من ھذ
(الفقر المدقع  المدقع: أحدھما لقیاس الحرمان المؤشرات

عام (الفقر وھو واآلخر لقیاس الحرمان ال وھو األكثر حدة)
تقریر ال قومالفقر المدقع. ثانیا، ی األقل حدة) والذي یتضمن

 بتحلیل النتائج لتقییم النمط المكاني للفقر ودرجة شدتھ
 نظورم مفي المنطقة العربیة بغیة تقدی والعوامل المؤدیة لھ

، وخاصة على المستوى اإلقلیمي. والبرامج لسیاسةلرسم ا
ومن خالل توفیر مقیاس مقارن لفقر األسر واألطفال فیما 

یتصل بالعدید من األبعاد عبر البلدان والمناطق الفرعیة 
، قد یتسنى للتدخالت سلفاالمحددة  الدولوالمجموعات/

كانیة شرائح س لرصدأن تستھدي بالتقریر  السیاسات العامة
 لھا تلك التدخالت.غفُ كان من المحتمل أن تَ 

 التقریر یشملھا لم التي العربیة الدول

نظراً للظروف المعیشیة المختلفة بدول مجلس التعاون 
لدول الخلیج العربیة وأخذاً بعین االعتبار االختالف في 

 ،الحرماناختالف أوجھ مستویات المعیشة، وبالتالي 
 الفقر المتعددحول مل دراسة مختلفة عیوصي التقریر ب

تأخذ في االعتبار خصوصیتھا، األمر لتلك الدول األبعاد 
 مسوحات األسریة فياالستناد إلى البالطبع الذي یستلزم 

، ویقترح في ھذا الصدد التعاون مع األمانة تلك الدول
  .العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

ضع لسیطرة االحتالل إن دولة فلسطین ال زالت تخ
االسرائیلي بأشكالھ المختلفة والسیما السیطرة على أكثر 

المائة من األرض التي تعتبر أھم موارد  في 85من نسبة 
رزق الشعب الفلسطیني، وھو األمر الذي انعكس على 

مستوى المعیشة لألسر الفلسطینیة وأدى إلى زیادة نسبة 
مستوى المعیشة الفقر بشكل ملحوظ ومطرد، كما أن غالء 

في فلسطین یعود إلى مستوى الدخل المرتفع لدولة 
االحتالل، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعیشة على الشعب 

الفلسطیني، فضالً عن التأثیرات السلبیة للحصار على 
قطاع غزة وتقطیع أواصل الضفة، فكل ذلك أدى إلى 

ازدیاد نسب الفقر في دولة فلسطین، األمر الذي یتطلب 
األبعاد فیھا بشكل مختلف  الفقر المتعددمعالجة موضوع 

یأخذ في االعتبار ھذه الظروف االستثنائیة التي تمر بھا 
دولة فلسطین، ومن المناسب إعداد تقریر منفصل عن دولة 

فلسطین یأخذ في االعتبار نتائج التقریر المنتظر أن 
 2018تصدره دولة فلسطین خالل الربع األول في عام 

سیقوم على احصائیات رسمیة وفق منھجیة علمیة  والذي
وأبعاد تأخذ بعین االعتبار الجوانب المختلفة للتھمیش 

. ولذلك ال یتضمن ھذا التقریر االجتماعي في دولة فلسطین
دولة فلسطین في التحلیل الخاص بالفقر المتعدد األبعاد 

األسري ولكن یتضمن دولة فلسطین في التحلیل الخاص 
 تعدد األبعاد لألطفال.بالفقر الم
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جاري التنسیق مع اللجنة وفیما یتعلق بدولة لیبیا ف
) لعمل سكوااالقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإل

دراسة متخصصة بالتعاون مع الجھات المعنیة في دولة 
سبة . وبالنلیبیا، أخذاً في االعتبار االوضاع التي تمر بھا

إلى كل من الجمھوریة اللبنانیة وجمھوریة جیبوتي لم 
یشملھم التقریر وذلك لعدم توافر بیانات حدیثة بعد عام 

عدم توافر إلى في تلك الدولتین. ھذا باالضافة  2010
بعض البیانات األساسیة في تكوین دلیل الفقر المتعدد 

بھا  فراألبعاد وخاصة في جمھوریة جیبوتي والتي ال یتوا
أي بیانات عن تعلیم األفراد وبالتالي قد اسُتبعدت تماما من 

إدراجھا في التقریر.  ویوصي التقریر في ھذا الصدد 
بتحدیثھ بعد ورود قیم المؤشرات التي تٌمكن من تضمین 

  .ھاتین الدولتین في التقریر

 األطفال فقر أھمیة

 جدیٌر بنا أن نتوقف لنوضح دواعي اإللحاح على أھمیة
موضوع فقر األطفال. وفي ذلك نستحضر ما ذكره تقریر 

من أن األطفال أشد تأثرا  10أخیر أصدره البنك الدولي
بضعف البنیة التحتیة (وعلى رأسھا المأوى والمیاه 

تأثرا بضعف الخدمات األساسیة  أشدوالصرف الصحي)، و
 تأثراً  أشدو ،(وعلى رأسھا المدارس والرعایة الصحیة)

األسریة (وعلى رأسھا العنف  بضعف العالقات
 )، من تأثرھم بفقدان الموارد النقدیة. /األسريالمنزلي

األمور دائم. بناء على  بھذهأثر األطفال ت أن نستحضر كما
ذلك، فإن بناء تصور سدید عن فقر األطفال یتطلب مقاربة 

متعددة األبعاد تأخذ في االعتبار المؤشرات النقدیة وغیر 
أھمیة موضوع فقر األطفال بالنسبة النقدیة. إن مرجع 

للمنطقة العربیة ھو أن عدد السكان الذین لم یتجاوزا الثامنة 
عشرة من عمرھم یمثل أكثر من ربع إجمالي السكان. وفي 

ستٍة من البلدان اإلحدى عشرة التي شملتھا الدراسة، 
 3(كما ھو مبین في الجدول  في المائة 45تجاوزت نسبتھم 
 .أدناه) 1الشكل في الملحق وفي 

والراجح أن استمرار حالة النزاع في المنطقة العربیة یكسب 
موضوع فقر األطفال أھمیة أكبر. إنھ من خالل تعیین 
الخصائص الرئیسیة لفقر األطفال والعوامل الرئیسیة 

 ددالفقر المتعتحلیل  للحرمان في المنطقة، یمكن أن یوفر
األبعاد لواضعي السیاسات األدلة الالزمة التي تثبت 

ضرورة تصمیم استراتیجیات للحد من الفقر خالل مرحلة ما 
بعد النزاع. وینبغي أن یحظى االستثمار في األطفال بأولویة 

قصوى ألنھم یمثلون مقوما رئیسیا من مقومات التحول 
 وترسیخ النمو في المنطقة.االجتماعي وتوطید أركان السالم 

ملیون شخص  286بین من أنھ  نتائج الدراسة وتكشف
 عشرة التي شملھا التحلیل، یندرجالیعیشون في البلدان 

) تحت صنف "األسر في المائة 40.6( ملیون نسمة 116.1
في  13.4(ملیون  38.2الفقیرة"، وضمن ھؤالء، یعیش 

أن أوجھ ) في فقر مدقع. كما تكشف الدراسة المائة
الحرمان الرئیسیة التي تتطلب اھتماما في المنطقة ھي 

بما في ذلك التعلیم المدرسي لألطفال وكذلك التعلم  ،التعلیم
الممتد بالنسبة لمن تجاوزوا سن االلتحاق بالمدرسة. وبینما 

في  - في المائة 48 –یعیش أقل من نصف سكان المنطقة 
من في المائة  83 المناطق الریفیة، نجد أن ھؤالء یمثلون

من في المائة  67بالفعل في الفقر المدقع و واقعینالسكان ال
السكان الفقراء. وھذا یؤكد الحاجة إلى أن ُیصمَم العمُل 

جغرافیة حسب  مكان أو منطقةیالئم كل  بحیثالتنموي 
ة توصیات المتعلقة بالسیاسال قسم تضمنیاحتیاجاتھا. ھذا و

رحة من صور ھذا العمل أمثلة لصور مقت أدناه العامة
 التنموي المرجو. 

على مستوى آخر، نجد أن عدد السكان الذین لم یتجاوزا 
 والثامنة عشرة في البلدان التي شملتھا الدراسة قد بلغ نح

من مجموع  في المائة 6نسمة، أي حوالي  ملیون 118.9
األطفال في العالم. ومن بین ھؤالء األطفال والشباب، نجد 

یعانون الفقر، في المائة  44.1 یمثلون طفالون ملی 52.5أن 
 في المائة 24.7ملیونا یمثلون  29.3بینما نجد أن نحو 

 یعانون الفقر المدقع.

 مصادر البیانات والتحدیات

 دورص لقیاس الوطنیة البیانات من العدید استخدام یمكن
 ال قد ذلك، ومع. األبعاد المتعدد المؤشرات الخاصة بالفقر

 األبعاد المتعدد الفقر دلیل مؤشرات جمیع تتوفر
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 المسوح جمیع في) المستویین؛ األكثر حدة واألقل حدة(
وبالتالي فإن المسوح التي یجب أن ُتستخدم لقیاس  .الوطنیة

الفقر المتعدد األبعاد یجب أن تكون مسوح أسریة، ُممثلة 
تمثیالً جیداً على مستوي الدولة، یتم تنفیذھا على فترات 

وتضم جمیع المتغیرات والمؤشرات التي یتضمنھا  محددة
 الدراسات ولذلك فإن أكثر دلیل الفقر المتعدد األبعاد.

 سع،وا نطاق على استخداما المعیشیة لألسر االستقصائیة
 تضمو األبعاد المتعدد الفقر دلیل لحساب استخدمت والتي
 السكاني المسح: عشر ھي اإلثني المؤشرات جمیع

دولة  90(والذي تم تنفیذه في أكثر من  DHSالصحي 
 MICSالمؤشرات  المتعدد العنقودي المسحنامیة)، 

(والذي یتم تنفیذه في البلدان التي لم یتم فیھا المسح السكاني 
 PAPFAM األسرة لصحة العربي والمشروعالصحي) 

دول لم یتم فیھا تنفیذ المسح السكاني  10(وقد تم تنفیذه في 
  .العنقودي)الصحي أو المسح 

ھذا، ویحدد التقریر الماثل "جیوبا" واضحًة تكون فیھا 
الفقر المدقع مرتفعة. وتوجد ھذه الجیوب غالبا في  حاالت

بلدان مثل السودان والیمن وموریتانیا. ومما یستحق 
ھذا الصدد أن ھناك جیوبا للفقر المرتفع  فيالتوقف عنده 

 مجموعة البلدان أیضا في البلدان الذین ال یمثلون جزءا من
األقل نموا. وحتى یمكن استقصاء ھذه الجیوب استقصاء 

فقر الدلیل  یستخدممقارنا على مستوى البلدان العربیة، 
ومنھجیة تحلیل الحرمان ذي  MPIاألبعاد  المتعدد

المسوح السابق  بیاناتمن  MODAالتداخالت المتعددة 
م حتى عا 2011خالل الفترة التي تمتد من عام ذكرھا 
والتي تتیح الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتغذیة  2014

والمتعلقة بتشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث وبالحمل، 
 وبوفیات األطفال. 

ھذه  ومن أھم التحدیات التي تواجھ ھذه البیانات، أن
بعض أبعاد الفقر التي كان من شأنھا  البیانات ال یتوافر بھا

 ،األبعاد العربي أكثر اكتماالً  ددالفقر المتعأن تجعل دلیل 
 االجتماعیة والعالقات األمن انعدام ،مثل الحریة الشخصیة

 الرسمي مثل( العمل وظروف الجنسین بین المساواة وعدم
 األخالقیة والقیم والعمل التعلیم ونوعیة) الرسمي وغیر

وبالتالي تم استخدام  .ذلك إلى وما بالحرب والتھدید

قیاسھا والتي تتوافر في المسوح  المؤشرات التي یسھل
الوطنیة لقیاس دلیل الفقر المتعدد األبعاد. أیضاً تستبعد ھذه 

 وھذه. العینات أخذ إطار من السكان بعض البیانات
 الدراسات في التي یتم تجاھلھا السكانیة المجموعات
والذین  نالمشردی المثال، سبیل على التقلیدیة، االستقصائیة

. ومن المھم أن نستحضر ات الخیریةیقطنون في المؤسس
في الوقت الراھن  تشھدالمنطقة  بلدانفي ھذا الصدد أن 

خالل وقت یسیر. وكما ھو  تحدثتحوالت جذریة نراھا 
معلوم، فإن الظروف المعیشیة في بعض البلدان قد 

، 2014و 2011تدھورت منذ الفترة التي تخللت العامین 
ھذه الدراسات وھي الفترة التي أُجریت خاللھا 

االستقصائیة. وبناء على ذلك، ینبغي توخي الحذر في 
 ، ال سیما في البلدان التي أدىمستخلصةتفسیر النتائج ال

فیھا النزاع أو االحتالل أو غیرھا من األزمات اإلنسانیة 
مثل المجاعة وما إلى ذلك إلى تفاقم ظروف المعیشة كما 

 ھو الحال في الیمن والعراق. 

ما سبق، ھناك بعض التحدیات األخري التي إلى باالضافة 
ثلة تواجھ البیانات المستخدمة، وھي أن ھذه البیانات ُمم

مستوي الحضر والریف والمحافظات/الوالیات ولكن  على
لیس ممثلة على حدود إداریة أقل من ذلك، وبالتالي یصعب 
تحلیل البیانات على مستوي المراكز أو المناطق النائیة أو 

 ات أو مناطق حدودیة. عشوائی

 اإلعاقة في الدول العربیة

ال ُیمكن للتنمیة أن ُتعتبر شاملھ إذا استثنى منھا شریحة 
األشخاص ذوي اإلعاقة في عجلتھا وخططھا، فعدم 

االھتمام بتنمیة قدرات الفئة الضعیفة والمعرضة للمخاطر، 
 20إلى  15سیترك تأثیره السلبي الضار فیما ال یقل عن 

ع سكان الدول العربیة، أخذا في االعتبار الزیادة من مجمو
الملحوظة لألشخاص ذوي اإلعاقة بسبب الصراعات 
واالحتالل والعملیات اإلرھابیة التي تشھدھا عدداً من 

الدول العربیة، فضالً عن زیادة مستویات الفقر، اخذاً في 
االعتبار ان أسباب اإلعاقة كثیرة ومتغیرة تتنوع بین 

لریفیة والمدنیة والدول ذات اإلمكانات الفقیرة، المجتمعات ا
 والغنیة والنامیة والمتقدمة والزراعیة والصناعیة.
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وانطالقاً مما تقدم البد من التركیز على االرتباط الوثیق 
بین اإلعاقة والفقر في عالقة تبادلیة بمعنى اشتداد حاالت 

الفقر وتأثیره السلبي الضار على األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وازدیاد حاالت اإلعاقة في المجتمعات الفقیرة خاصة التي 
تمر بصراعات واحتالل، وكذلك حرمان األشخاص ذوي 

اإلعاقة في البیئات شدیدة الفقر من تأمین حقوقھم أو 
صعوبة العمل على تمتعھم بھا، ذلك فضالً عن المرأة 

والطفل ذوي اإلعاقة، وتوضح التقاریر المتوفرة في ھذا 
األشخاص ذوي اإلعاقة ھم أشد الفقراء فقراً، الصدد أن 

وھو ما أكد علیھ تقریر اإلعاقة الصادر عن منظمة الصحة 
، ومع ذلك نجد العدید 2011العالمیة والبنك الدولي في عام 

من األشخاص ذوي اإلعاقة غیر میسورین یحرزون 
النجاح بصورة فردیة تماماً كنظرائھم األوفر امكانات، مما 

رورة مواصلة العمل على تأمین حقوق یؤكد على ض
األشخاص ذوي اإلعاقة بما یمكن من دمجھم في المجتمع 
واالنخراط في العمل في مختلف مجاالت الحیاة واالھتمام 

 بجوانبھا العدیدة.

أكدت خطة التنمیة المستدامة انطالقاً من مبدأ أال یتخلف 
عن ركب التنمیة أحداً، على اشراك األشخاص ذوي 

ة في العملیة التنمویة، وتم ذكرھم بوضوح في سبعة اإلعاق
، كما أشارت 169 داف الخطة وغایاتھا الفرعیة الـمن أھ

لھم الخطة أكثر من عشرة مرات ضمن الفئات المھمشة 
 والضعیفة المعرضة للمخاطر.

ُتعد اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي أقرتھا األمم 
الھامة التي في تنفیذھا  المتحدة أحد المرجعیات الدولیة

بشكل متكامل، إسھاماً فاعل لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة 
في المجتمع، إال أن ذلك یتطلب إیجاد قواعد بیانات مدققة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة مع تصنیف أنواعھا، وترجع 
الصعوبة في ذلك بالطبع إلى زیادة الصراعات المسلحة 

على الشعب وزیادة ممارسات العدوان اإلسرائیلي 
الفلسطیني، وكذلك ازدیاد العملیات اإلرھابیة التي 

استھدفت كافة فئات المجتمع، ذلك فضالً عن عدم إمكانیة 
الوصول إلى العدید من المناطق الملتھبة، مما أدي إلى 
صعوبة التدخل لتقدیم الدعم والرعایة الالزمین، ومن 

جانب اخر صعوبة اجراء المسوحات الالزمة وتصنیف 
إلعاقات، كما تأتي الصعوبات التي تواجھ عدد من الدول ا

العربیة وخاصة األقل نمواً منھا وفي المناطق الریفیة، 
وعدم االدالء بالبیانات الصحیحة وغیرھا، كمجموعة من 
الصعوبات التي تحول دون وضع بیانات مدققة ضمن ھذا 
التقریر حول األشخاص ذوي اإلعاقة. ونتیجة عدم توافر 

نات الخاصة باإلعاقة في المسوح الوطنیة كان لھ أثر البیا
سلبي على طرح قضیة اإلعاقة ضمن أجنده موضوعات 

الفقر وموضوعات الحمایة االجتماعیة، وھذه أحد 
 التحدیات التي تواجھ البیانات المستخدمة.  

الذي یعرض المنھجیة،  2األقسام الالحقة على القسم رقم 
 .ومناقشة التوصیات یتم استعراض نتائج الدراسة

 أعوام  5، والذین لم یبلغوا من العمر عاماً  18نسبة السكان الذین لم یبلغوا من العمر  .1الشكل 
 في أحد عشر دولة عربیة
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0

10

20

30

40

50

ئر
زا

لج
ا

مر
الق

ر 
جز

صر
م

اق
عر

ال

دن
ألر

ا

نیا
یتا

ور
م

ب
غر

الم

ین
سط

فل

ان
ود

لس
ا

س
ون

ت

من
الی

2015، (%)18< نسبة السكان  2015(%) 5< نسبة السكان 



9 

 

تحلیل و MPIاألبعاد  الفقر المتعددمنھجیة دلیل  .2
 MODAذي التداخالت المتعددة  نالحرما

لقد بنیت المؤشرات المعتمدة في التقریر الماثل من خالل 
عقدت مع مسؤولین في البلدان  التيسلسلة من المشاورات 

. والدولي الوطني المستوى على الخبراءالعربیة ومع 
یة منھجاألبعاد اإلقلیمي و الفقر المتعددوخالل بناء دلیل 

الحرمان ذي التداخالت المتعددة ُوضعت مجموعٌة تحلیل 
من األھداف في االعتبار. أوال، من الضروري أن یستفاد 

كأدوات في إجراء مقارنات جیة المنھ ھذهالدلیل و ھذامن 
یمكن دراسة النتائج  إذفي المنطقة العربیة. و بین الدول

ووفقاً والوطني ومجموعات الدول على المستوى اإلقلیمي 
ھذه المؤشرات في توجیھ  ستسھم، للمناطق داخل الدولة

االستھداف الجغرافي داخل البلدان العربیة وفیما بینھا. 
یل خط أساس إقلیمي لفقر األسرة یوفر التحلأضف الى ذلك 

ولفقر األطفال ویمثل مقیاسا یمكن من خاللھ تقییم التقدم 
اإلنمائي وفعالیة خطط الحمایة االجتماعیة في المستقبل. إن 

ھذا التحلیل یتیح لصانعي السیاسات والمنظمات الدولیة 
أوجھ عدم المساواة المكانیة ومعالجتھا من أجل الحد  رصد
األبعاد في المنطقة العربیة. ویمكن أن  تعددالفقر الممن 

على تقییم سیاساتھا  الدولیةیساعد الحكومات والھیئات 
من حیث مدى قدرتھا على الوصول إلى الفقراء  السیما

عموما ومن ھم أكثر حرمانا على وجھ الخصوص. ولذلك، 
 MPIاألبعاد  الفقر المتعددمن المأمول أن یشجع دلیل 

 MODAرمان ذي التداخالت المتعددة الحمنھجیة تحلیل و
 دولةعلى تطویر مقاییس وطنیة مصممة وفقا لحاجة كل 

 للفقر لمقاییس النقدیةا اةموازیتم قیاسھا بعلى حدة 
 كإحصاءات رسمیة دائمة.

ل بین دلی ، في ھذا التقریر،ھذا، ویكمن الفارق الرئیسي
الحرمان ذي منھجیة تحلیل و MPI 11األبعاد الفقر المتعدد

 الفقر المتعددھو أن تقییم  MODAالتداخالت المتعددة 

باستخدام بیانات على مستوى األسرة بینما  ىاألبعاد جر
تطبق منھجیة تحلیل الحرمان ذي التداخالت المتعددة 

إلى معلومات على مستوى الفرد. ومع ذلك، ففي  دتاستن
 كما، عتمدةكلتا الحالتین، نجد أن الفرد ھو وحدة التحلیل الم

نجد أن كافة النتائج تستخلص كنسبة إلى إجمالي عدد 
السكان في البلد الَمعني أو في مجموعة البلدان موضوع 

نعرض صیاغة ھذین الدلیلین  یلي ماالدراسة. وفی
اإلقلیمیین، والمؤشرات المكونة لھما، مبرزین االختالفات 

جیة منھبینھما وبین دلیل الفقر المتعدد األبعاد العالمي و
 2و 1ویتضمن الجدوالن  ،التحلیل ذي التداخالت المتعددة

الواردان بملحق التقریر معلومات مفصلة عن المؤشرات 
 .رلفقل المحددة عتباتھاو

 عربیة)(للدول ال األبعاد اإلقلیمي الفقر المتعددویتألف دلیل 
من ثالثة أبعاد واثني عشر مؤشرا. ولُبعد التعلیم مؤشران 

في المدارس وسنوات الدراسة. أما البعد  ماالنتظاھما 
الصحي فلھ ثالثة مؤشرات ھي التغذیة، ووفیات األطفال، 

والحمل المبكر، إلى جانب تشویھ األعضاء التناسلیة 
. أما (المعروف بختان اإلناث في الدول العربیة) لإلناث

الكھرباء،  توافر تشملمؤشرات مستوى المعیشة ف
ة، ومیاه الشرب المأمونة، ووقود والمرافق الصحیة المالئم

أرضیات مناسبة وسقف مناسب،  وتوافرالطھي النظیف، 
وعدم االكتظاظ، والحصول على الحد األدنى من 

المعلومات، والقدرة على التنقل، وتوفر سبل العیش (انظر 
 بالملحق). 1الجدول 

فاصالن لتحدید ولكل مؤشر من ھذه المؤشرات حدان 
أعلى والذي  ل یعكس مستوى حرمانالحد األو .12الحرمان
 الفقردلیل  ویشابھ ھذا الحدعلیھ الفقر المدقع  ینطوي
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األبعاد العالمي (لكنھ لیس مطابقا لھ). أما الحد  المتعدد
حرمان أقل حدة والذي اآلخر ـــ وھو حد یعكس مستوى 

أن یقیس الفقر متضمنا الفقر ینطوي علیھ الفقر ودوره 
المدقع. وبینما تتباین حدود الفصل عادة عبر مؤشرات 

حدود الفصل على حالھا في ال تبقىالفقر المدقع والفقر، 
حالة الدرجة اإلجمالیة لتحدید األسر المعیشیة الفقیرة. 

وُتصنف األسرة كأسرة فقیرٍة فقرا مدقعا أو كأسرٍة فقیرة 
الي للحرمان الذي تعانیھ (مجموع إذا كان المستوى اإلجم

 . في المائة 33.3أكثر من ) أوزان المؤشرات األثني عشر

لفقر ابالنسبة لمؤشر  إن اختیار األبعاد، وبالتالي المؤشرات،
لفقر ااألبعاد اإلقلیمي یستند إلى مصدرین: (أ) دلیل  المتعدد
مبادرة أكسفورد للفقر األبعاد العالمي الذي نشرتھ  المتعدد

مع  عقدت التيتشاركیة العملیة ال، (ب) التنمیة البشریةو
شركاء من جامعة الدول العربیة ووزارات الشؤون 

االجتماعیة من مختلف أنحاء المنطقة والتي تضمنت عقد 
. وتأسیسا على ذلك، باشر وورش العمل عدد من المؤتمرات

الفریق الفني الذي اضطلع بالدراسة ببناء قائمة بالمؤشرات 
تملة المتاحة في مجموعات البیانات، ومطابقتھا المح

 األبعاد العالمي الفقر المتعددبالمؤشرات الواردة في دلیل 
 االجتماعاتوكذلك األولویات التي جرى تحدیدھا خالل 

التشاركیة. وقد أتاح ذلك لدلیل الفقر المتعدد األبعاد اإلقلیمي 
دلیل  ناءاألكادیمیة التي ساھمت في ب الخبرةأن یستفید من 
ركز ی أننفسھ، األبعاد العالمي، وفي الوقت  الفقر المتعدد

على أولویات المنطقة العربیة. ومن المتفق علیھ أن دلیل 
م األبعاد اإلقلیمي سیتضمن األبعاد الثالثة للتعلی الفقر المتعدد

ر الفقوالصحة ومستویات المعیشة، كما ھو الحال في دلیل 
 األبعاد العالمي.  المتعدد

التقریر  اختار ،13ومراعاة ألوضاع البلدان العربیة الفریدة
 إضافةباألبعاد العالمي  الفقر المتعددالماثل أن یخالف دلیل 

مؤشرین آخرین ھما "االزدحام" و"تشویھ األعضاء 
جدیر  لھولعالتناسلیة األنثویة باإلضافة إلى الحمل المبكر". 

بالمالحظة في ھذا المقام أنھ ال یوجد ما یشكك في األساس 
المنطقي الختیار ھذه المؤشرات، ال سیما من منظور 
حقوقي. غیر أنھ ینبغي األخذ في االعتبار صلة ھذه 

المؤشرات بالنسبة للبلدان العربیة على مستویات التنمیة 

أنھ في ضوء  حیثاالجتماعیة واالقتصادیة المختلفة. 
رتفاع أسعار العقارات والبیوت في بعض البلدان والنمو ا

السكاني السریع في جمیع أنحاء المنطقة، من المھم إیالء 
لیق بھ. ومع ذلك، ال نملك تي تال عنایةمؤشر االكتظاظ ال

على أن حدوث االكتظاظ یختلف اختالفا  نشیرإال أن  ھنا
 كبیرا بین البلدان. 

ج مؤشر تشویھ االعضاء أخذاً في االعتبار ضرورة إدرا
التناسلیة لإلناث انطالقا من ارتباطھ الشدید بالطفل 
والزواج القسري والحمل المبكر، فضال عن اآلثار 

الصحیة الوخیمة بما في ذلك االلتھابات المتكررة والعقم 
ومضاعفات الوالدة، وارتفاع مخاطر وفاة حدیثي الوالدة، 

وق اإلنسان وحقوق باإلضافة إلى ما یشكلھ من انتھاك لحق
المرأة والطفل، فإن تكلفتھ ٌتعد باھظة بما في ذلك 

العالجات الطبیة والخدمات االجتماعیة وإجراءات 
التقاضي، فضالً عن فقدان اإلنتاجیة مما یؤدي إلى زیادة 

معدالت الفقر وسوء التغذیة، وعلیھ فیوصي التقریر 
 ابضرورة تفعیل التشریعات واإلجراءات التي تقوم بھ

حكومات الدول العربیة ذات الصلة وتقدیم كافة أوجھ 
الدعم الالزم لھا بما یمكنھا من القضاء على ھذه الظاھرة، 
وبالتالي تحقیق معدالت نمو أكبر. وعلى الرغم من جھود 

الدول التي أشرنا إلیھا، فنجد أن انتشار ھذه الظاھرة 
 یختلف من بلد إلى آخر، فنجد أن معدالت انتشار ظاھرة

 تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث في المنطقة العربیة 
 ھي كالتالي:

سنة  49-15في المائة ممن سنھن ما بین  87مصر:  -
 14-0في المائة ممن سنھن  14)، 2016الیونیسف (

 2015إلى  2010سنة، وھذا خالل السنوات من 
 )؛2016(الیونیسف 

سنة  49-15في المائة ممن سنھن بین  87السودان:  -
في  32)، 2014(المسح العنقودي متعدد المؤشرات 

سنة، وھذا خالل سنوات من  14-0المائة ممن سنھن 
 )؛2016(الیونیسف  2015إلى  2010

سنة  49-15في المائة ممن سنھن بین  93جیبوتي:  -
 )؛2016(یونیسف 

 .)2013( 49-15في المائة ممن سنھن  19الیمن:  -
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 ألمھاتالمبكر في العراق (لوبالمثل، فإن نسبة الحمل 
 23.4لم یبلغن من العمر ثمانیة عشر عاما) قد بلغت  التيال

)، 2011(المسح العنقودي متعدد المؤشرات  في المائة
مسح الصحة والسكان ( في مصر في المائة 14.4و

. أما في الیمن، فنجد أن معظم النساء الالتي )2014
وجن عندما سنة یتز 19سنة و 15تتراوح أعمارھن بین 

 لتقاط. وال)2013مسح الصحة والسكان ( سنة 18یبلغن 
ھذه العوامل التي تؤثر بعمق في حیاة جزء كبیر من النساء 

في العالم العربي وحالتھن الصحیة، جرى تضمین الحمل 
 المبكر وتشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة في التحلیل. 

لعدید من وكما أكدنا سابقا، یمكن للمرء أن یفكر في ا
المؤشرات األخرى التي كان ینبغي إدراجھا إذا كانت 

 البیانات متاحة وخاصة تلك المتعلقة بالعیش بكرامة 
  فیماقیود ل التعرضدون  العیشأو التعرض للعنف و

 التنقل.ب یتصل

ولتحدید ما إذا كانت األسرة محرومة أم ال في مؤشر 
معین، ینبغي تحدید الدرجة التي تحصل علیھا في ھذا 
المؤشر قیاسا بعتبة الحرمان أو حد الفصل. وعادة ما 

تستخلص النقاط المعبرة عن حدود الفصل ھذه من معاییر 
. فسنوات التعلیم اإللزامیة، على سبیل عمومامقبولة 

م وذة من منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلالمثال، مأخو
خذت معاییر السن ، بینما أُ UNESCOالیونسكو) والثقافة (

صحة العالمیة فیما یتصل بسوء التغذیة من منظمة ال
WHO بینما أخذت معاییر االكتظاظ من برنامج األمم ،

. ویعرض UN HABITATالبشري  مستوطناتالمتحدة لل
حق المؤشرات المستخدمة في دلیل الوارد بالمل )1(الجدول 

األبعاد اإلقلیمي ویبین التعاریف والعتبات  الفقر المتعدد
المختلفة المستخدمة فیما یتصل بالفقر المدقع والفقر، 

 دالفقر المتعدعن دلیل  على وجھ االختالفویسلط الضوء 
 األبعاد العالمي من حیث تعریفاتھا وأوزانھا النسبیة.

في ھذا الصدد أن األسرة المعیشیة  بالذكرمما ھو جدیر 
تعد أسرًة محرومًة في المؤشر األول للتعلیم إذا لم یستكمل 

(األفراد المؤھلین ھم الذین تزید  المؤھلین أفرادھاأي من 
أعمارھم عن العمر الذي یجب أن یستكمل عنده التعلیم 

ألبعاد ا الفقر المتعددالتعلیم االبتدائي في دلیل  االبتدائي)
ل ، بینما نجد أنھ في دلی(األكثر حدة) لیمي للفقر المدقعاإلق

، تعد األسرة المعیشیة أسرًة محرومًة إذا  (األقل حدة) الفقر
(األفراد المؤھلین ھم  المؤھلین أفرادھالم یستكمل أي من 

الذین تزید أعمارھم عن العمر الذي یجب أن یستكمل عنده 
ى وإن العتماد مستو التعلیم الثانوي. ھذا، التعلیم الثانوي)

التعلیم الثانوي عوضا عن االبتدائي تأثیرا كبیرا في النتیجة 
متوسطة الدخل بلدان الالنھائیة إذ إن العدید من األسر في 

یكن لدیھم أي عضو في التعلیم الثانوي. والسؤال ھو ما  لم
 إذا كان ھذا المؤشر مؤشرا مناسبا لقیاس الفقر أم ال؟ 

جدیرة بنظرة متعمقة متحققة. لقد رأى  ال جدال أن المسألة
عدد قلیل من الخبراء أن ھذا ھدٌف طموح في ضوء الحقیقة 
التي مفادھا أن متوسط عدد سنوات الدراسة في المنطقة یقل 

سنة المطلوبة للتعلیم الثانوي. ومع ذلك،  13-12كثیرا عن 
وتناولت ھذا الموضوع  فإن الدراسات التي أجریت سابقاً 

ملیئة باألدلة على وجود عالقة قویة بین التحصیل التعلیمي 
ة. ومن المعروف أن یة والمعیشیمؤشرات الصحالالثانوي و

معدالت وفیات الرضع ومؤشرات تغذیة األطفال والنظافة 
الصحیة تتحسن تحسنا كبیرا إذا كانت األم قد حصلت على 

جدال أنھ یصعب تخیُل  تعلیم ثانوي. فضال عن ذلك، ال
كیف یتسنى لألسر األكثر فقرا التي عادة ما تكون أكبر 

حسن مصدر رزقھا عددا أن ترتقي بظروف معیشتھا وأن تُ 
 قد حصل على األقل دون أن یكون واحدا من أعضائھا 

 على تعلیم ثانوي، ال سیما إذا استحضرنا مدى انخفاض 
لتعلیم. ھذا، وُتحدد وفي بعض األحیان تدھور ــــ جودة اــــ 

عتبات الفقر على أساس اعتبارات معیاریة، وھي في 
حاالت كثیرة أعلى من القیم المتوسطة في بعض المناطق. 

أعلى من متوسط  ــــ $ 1.90إن المعیار الشائع ــــ وھو 
بعض المناطق. وفي ضوء ھذه الحقائق، حصل  الدخل في

التحصیل توافق واسع في اآلراء على استبقاء معیار 
 الدراسي للفقر.

إن السؤال الحاسم ھو في كم من ھذه المؤشرات یتعین 
على األسرة أن تعاني الحرمان حتى یسوغ اعتبارھا فقیرة 
أو اعتبارھا فقیرة فقرا مدقعا؟ على غرار المقاییس المتعلقة 

یث فصل بحالبالفقر النقدي، یمكن تحدید العدید من حدود 
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 لفقر المدقع والفقر. وقد تقررتعكس مستویات مختلفة من ا
ون ما یكاألبعاد عند الفقر المتعددأن یكون حد الفصل في 

. أو أكثر في المائة 33.3 مجموع أوزان مؤشرات الحرمان
ویعني ذلك أنھ سینظر لألسر التي تحصل على درجة 

على أنھا تعاني  في المائة 33.3أو  0.333حرمان تبلغ 
 0.20فقرا متعدد األبعاد. وعندما نكون بصدد نسبة تقع بین 

، تعتبر األسرة عرضة في المائة 33.3و 20أو  0.333و
، في المائة أو أكثر 50أو  0.50للفقر. وعندما تكون القیمة 
 .شدیدتعتبر األسرة في حالة فقر 

 بعاداأل الفقر المتعددإن المرحلة األخیرة من إنشاء دلیل 
 الدولةعلى مستوى  واحد ھي تجمیع المعلومات في مقیاس

. وأكثر المقاییس استخداما األقلیم ككلأو  مجموعة دولأو 
في أدبیات التنمیة ھو نسبة األشخاص الفقراء إلى إجمالي 

. فضال عن ذلك، جرى احتساب شدة )H( عدد السكان
، وھي AFألكیر فوستر) من خالل اتباع طریقة Aالفقر (

 كافئ متوسط الحرمان المرجح الذي یعانیھ الفقراء. ت
 األبعاد الفقر المتعدد دلیلنحصل على  Aفي  Hوبضرب 

MPI = H×A)(. 

إن ھناك تكامال بین تحلیل فقر األطفال متعدد األبعاد 
 تمدعالوارد في التقریر الماثل وتحلیل الفقر األسري. ی

 ىإلتحلیل الحرمان ذي التداخالت المتعددة في التقریر 
أبعاد لرفاه الطفل اختیرت بما  خمسة في النظر إمعان

یتماشى مع المقاربة الحقوقیة التي تعتمدھا اتفاقیة حقوق 
ن مالطفل لفئتین عمریتین. الفئة األولى ھي فئة من ھم أقل 

ین سنوات. أما الفئة األخرى فھي فئة من ھم ما ب خمس
. وبالنسبة لألطفال الذین وأقل من ثمانیة عشر سنةالخامسة 

سنوات، شملت األبعاد التي جرت  خمسھم أقل من 
والصحة  لمسكندراستھا المیاه والصرف الصحي وا

والتغذیة. أما بالنسبة لألطفال الذین ھم ما بین الخامسة 
عشرة، فقد شملت األبعاد التي جرت  وأقل من الثمانیة

والمعلومات  لمسكنلمیاه والصرف الصحي وادراستھا ا
). ونظرا الختالف في الملحق 2والتعلیم (انظر الجدول 

تباین قدراتھم على مدى دورة حیاتھم، واحتیاجات األطفال 
 اوفي ضوء البیانات المتوفرة، اعتمد التقریر تعریفا مختلف

 لبعض المؤشرات في كل من المجموعتین العمریتین.

لبیانات المتعلقة بفقر األطفال لجمیع كما جرى تحلیل ا
المؤشرات المختارة في ضوء اثنین من خطوط الفقر ھما 

 الفقر المدقع والفقر. 

األبعاد، یكمن الفارق  الفقر المتعددفمن منظور دلیل 
الرئیسي بین خط الفقر المدقع وخط الفقر في أن فقر 

األطفال المدقع ُیعرف وفق ذات التعریف الذي اعتمدتھ 
التي یتم نھجیة تحلیل الحرمان ذي التداخالت المتعددة م

وفق التوضیح الوارد في  إستخدامھا للمقارنات الدولیة
فإن نتائج فقر األطفال  علیھ،الملحق. وفي  2الجدول 

 التداخالت ذي الحرمان تحلیل منھجیةمتطابقة مع  مدقعال
 ینطبق ال ما وھو المستخدمة للمقارنات الدولیة، المتعددة

 األسري. بعاداأل الفقر المتعدد دلیل على

، األسري األبعاد الفقر المتعددوكما ھو الحال في دلیل 
یجري تحدید فقر األطفال من خالل إدخال تغییرات في 

العتبات وإضافة مؤشرات ألولئك الذین یعانون فقرا مدقعا 
یة لبلدان العربلمع األخذ في االعتبار الخصائص الفریدة 

 وتجاربھا الخاصة. 

وھناك فارق رئیسي آخر بین المنھجیتین، وھو أنھ بینما 
ُتعدُّ األسرة فقیرة إذا تعرضت للحرمان في ثلث مجموع 

 الحرمان الممكنة، نجد أن الطفل یعدُّ فقیراً  أوزان مؤشرات
 الحرمان. إبعادأو أكثر من  بعدینإذا تعرض للحرمان في 

األبعاد  الفقر المتعددإلشارة إلى أن مؤشر أخیرا، تجدر ا
MPI  ومنھجیة تحلیل الحرمان ذي التداخالت المتعددة

MODA  قد حظیا بقبول واسع خالل وقت قصیر. وھا ھما
ُیستخدمان كمقیاسین مكملین لمقیاس الفقر النقدي في عدد 

من بلدان العالم النامي (مثل بوتان وشیلي وكولومبیا 
ور والسلفادور) وكذلك في عدد من وكوستاریكا وإكواد

عربیة. ومع ذلك، فإن الحكمة تقتضي أن نقرن الالبلدان 
عن حدود استخدامھما. وفي  الحدیثالحدیث عن مزایاھما ب

نكرر مرة أخرى أن السلبیة  أنمن  اً ذلك ال نجد مفر
الرئیسیة لھذین المقیاسین ھي أنھما ال یعالجان كافة صور 

. فھناك أبعاد نوعیة ھامة الحرمان النوعي والكمي
للحرمان تبرز على مستوى المجتمع وال یعبر عنھا في 
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تحلیل  ومنھجیة MPIاألبعاد  الفقر المتعددإطار دلیل 
مثل انعدام األمن  MODAالحرمان ذي التداخالت المتعددة 

والعنف واإلجرام والتدھور البیئي وسوء نوعیة التعلیم، 
ور بالمواطنة وما یلحق وغیاب الترابط االجتماعي والشع

بذلك. وفي المنطقة العربیة تحدیدا، یمكن للمرء أن یفكر 
ذات الصلة بالفقر التي تدور في  المؤشراتفي العدید من 

فلك ھذه المؤشرات. ومما یؤسف لھ أن أبعاد الفقر ھذه في 
الغالب غائبة على الصعیدین الوطني والعالمي ومن ثم 

لنقاش العام. وعند النظر فھي لیست مطروحة على طاولة ا
 مثلللعنف نتیجة لالحتالل،  دولة تتعرضفي حالة 
، نجد أن سیناریو الحرمان یتغیر تغیرا كبیرا، وھو فلسطین

 أدناه. ) الوارد1 ما نوضحھ في (اإلطار
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 األساسیة نتائجال .3

 المتعدد األبعاد الفقرانتشار  1.3

 الفقر المتعدد األبعاد منتشر على نطاق واسع، 
 فھو یؤثر على أكثر من أربعة من كل عشرة 

  أسر وأطفال.

 )(األكثر حدة على الصعید اإلقلیمي، نجد أن الفقر المدقع
لكن ھذا  ،المستوى األسري متواضع نسبیا على

لغ تباالستخالص في واقع األمر ُیخفي أكثر مما یكشف. 
 ،)ملیون 38.2( في المائة 13.4 نسبة الفقراء فقراً مدقعاً 

في  6.6األبعاد للفقر المدقع  الفقر المتعدد دلیلبینما یبلغ 
 یتضمن أیضاً الذي و (األقل حدة) فقرال. إن مستوى المائة

مي (أي اإلقلیالفقر  تبلغ نسبةالفقر المدقع أعلى بكثیر. 
 في المائة 40.6حوالي  للعشرة بلدان التي شملتھا الدراسة)

 20.6د األبعا الفقر المتعدد دلیل) بینما یبلغ ملیون 116.1(
دة لشدة الفقر (مؤشر ش. ویبلغ المتوسط اإلقلیمي في المائة

 المدقع والفقر. الفقرلكل من  في المائة 50نحو  الفقر)

ث ثال عشرة التي شملتھا الدراسة فيال الدول ُصنفتلقد 
مجموعات استنادا إلى معدالت الفقر فیھا. وكما ھو مبین 

، فإنھ بالنسبة للفقر األسري، تشمل المجموعة 2الشكل في 
البلدان ذات المستویات المنخفضة للغایة للفقر المدقع  1

والفقر. وتضم ھذه المجموعة األردن وتونس والجزائر 
فتشمل المغرب والعراق، وھما  2ومصر. أما المجموعة 

 ویاتومستبلدان لدیھما مستویات منخفضة من الفقر المدقع 
فتضم بقیة البلدان  3متوسطة من الفقر. أما المجموعة 

األقل نموا أي جزر القمر وموریتانیا والسودان والیمن 
قر مرتفعة من الف ومستویاتوالتي لدیھا مستویات متوسطة 

في الملحق  5والجدول  4یقدم الجدول  المدقع والفقر

حسابات الخطأ المعیاري ومجال الثقة لنسبة الفقراء على 
مستوى البلدان والمجموعات والمستوى اإلقلیمي لكل من 

 الفقر والفقر المدقع.

 الفقر المتعدد األبعاد بینباإلضافة إلى ذلك، فإن معدل 
األطفال مرتفع جدا ھو اآلخر، لكنھ یختلف اختالفا كبیرا 

ملیون  52.5راسة. لقد ُوجد أن بین البلدان التي شملتھا الد
من األطفال واقعون في  في المائة 44.1نسمة یمثلون 

بین من  واحد، أي طفلملیون  29.3الفقر، بینما وجد أن 
 فأن، واقعون في الفقر المدقع. ھذا، أطفالكل أربعة 

توزیع البلدان عبر المجموعات الثالث لفقر األطفال 
عندما أضیفت دولة  أیضاً مطابق لتوزیع الفقر األسري. 

فلسطین في تحلیل فقر األطفال فقد تضمنت في المجموعة 
فإننا  1 في المجموعةلبلدان ل). أما بالنسبة 3الشكل ( 1

ح تتراوجدا إذ  ةفیھا منخفض نسبة الفقر المدقعنجد أن 
ن مجموع األطفال. ھذا مع فى المائة م 7.7الى  1.2بین 

  34.7 إلى 16.6 تتراوح ما بینالفقر  نسبةمالحظة أن 
 نسبة، فإن 2رقم  المجموعة لبلدانل. أما بالنسبة في المائة

بینما في المائة،  23.8و 14.0تراوح بین تالفقر المدقع 
. أما في في المائة 46.5و 41.8 الفقر بین تتراوح نسبة

. حقا ةفقر األطفال مقلق نسب، فإن 3مجموعة البلدان رقم 
 ففي ھذه المجموعة، نجد أن فقر األطفال المدقع یؤثر 

فیما یقرب من نصف إلى ثالثة أرباع إجمالي عدد 
 )، بینما یؤثر في المائة 74.2إلى  48.8 األطفال (من
  من األطفال. في المائة 87و 76.4 بینالفقر العادي 
في الملحق نتائج إحتساب  5والجدول  4یقدم الجدول 

الخطأ المعیاري ومجال الثقة لنسبة الفقراء على مستوى 
البلدان والمجموعات والمستوى اإلقلیمي لكل من الفقر 

 والفقر المدقع.
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 األسري الفقرب یتصل ماالبلدان فی مجموعات .2الشكل 

 

 األطفال بفقر یتصل فیما البلدان مجموعات .3الشكل 
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سبة نفقر األطفال أو  دلیلالعالقة بین أدناه  4الشكل ویبین 
(منھجیة تحلیل الحرمان ذي التداخالت  الفقراء المعدلة

الفقر األسري. تشیر الخطوط الزرقاء  ودلیلالمتعددة) 
 إلى المتوسط المرجح للمنطقة. وفي ذلك نجد أن جمیع

في مستوى أقل من المتوسط  تقع 1بلدان المجموعة 
المرجح لفقر األسرة ومن المتوسط المرجح لفقر األطفال. 

أما العراق فُیظھر ارتفعا طفیفا في الفقر األسري، لكنھ 
أقل من المتوسط فیما یتعلق بفقر األطفال، وبالنسبة 

. أما فھواقرب من ولكن اقل من كال المتوسطین للمغرب
، فجمیعھا أعلى من المتوسط المرجح 3لمجموعة بلدان ا

من حیث الفقر األسري وفقر األطفال. وتكشف العالقة 
نھما أ والفقر األسرياإلیجابیة القویة بین فقر األطفال 

مترابطان ارتباطا جوھریا وأن كال منھما یؤثر في 

اآلخر، وھو األمر الذي تترتب علیھ آثار خطیرة على 
 مستوى السیاسات.

على أنھ ینبغي التعامل مع النتائج المذكورة أعاله باحتراز 
وتفسیرھا تفسیرا حذرا یأخذ في عین االعتبار حدود 

الدراسة. من ذلك أن البیانات المستخدمة في الدراسة ترجع 
بالنسبة لعدد  2014حتى العام  2011إلى الفترة من العام 

ھذه ال  البیاناتمن البلدان. وبناء على ذلك، فإن قاعدة 
تعكس كامل تداعیات عدم االستقرار السیاسي والنزاعات 

التي عصفت بعدد من البلدان العربیة. وبالنسبة لدولة 
لعدم قیاس الفقر  4الشكل لم تتضمن في  فلسطین تحدیدا

وضع  )1(رقم  اإلطاریشرح المتعدد األبعاد األسري لھا و
الفقر في دولة فلسطین.

 MPIودلیل الفقر األسري  MODAالعالقة بین دلیل فقر األطفال  .4الشكل 
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 فلسطین دولة في الفقر .1اإلطار 

انتھاك  الحرمان غیر المادي، مثل الفقرقد ال تصبح الصورة التي ترتسم لدینا عن الفقر في اإلقلیم دقیقة إال إذا انعكس في قیاس 
 . الكرامة اإلنسانیة، والحرمان من الحقوق والحریات األساسیة التي یواجھھا الفلسطینیون یومیاً 

بناء و منھجیة تحلیل الحرمان ذي التداخالت المتعددة لتناسب دولة فلسطین مالئمةلقد عمدت منظمة األمم المتحدة للطفولة یونیسیف إلى 
وطنیة. في ھذا الصدد، نجد أن منھجیة تحلیل الحرمان ذي التداخالت المتعددة ال تقتصر المنھجیة تحلیل الحرمان ذي التداخالت المتعددة 

ى إبراز النواحي المختلفة لرفاه األطفال المستمدة من قاعدة بیانات المسوحات العنقودیة متعددة المؤشرات، بل تتضمن أیضا فحسب عل
مسلطًة الضوء على واقع األطفال في فلسطین المحتلة. كما إن البعدین ) MRM(الرصد واإلبالغ  ألیةتحلیال للبیانات المستمدة من 

، یتضمنان معلومات عن اإلصابات التي )HAEالتعلیم (، وبعد وصول الناس إلى )VLE( ئة المعیشیة العنیفةاإلضافیین، وھما بعد البی
 لى التعلیم (مثال: تقیید الوصول إلى التعلیم والھجمات على المدارس).عصول حوقعت وعملیات القتل وعملیات الھدم وإمكانیة ال

. كما ذریاً ج بدولة فلسطین، نجد أن نتائج فقر األطفال تتغیر تغیراً  ةلمتعددة الخاصعند تطبیق منھجیة تحلیل الحرمان ذي التداخالت ا
نسبة من األطفال كأطفال محرومین في مؤشرین أو أكثر. ومع ذلك، نجد أن  في المائة 65.7صنف تُ  ةالوطنی نسبة الفقراءنجد أن 
في بعدین على األقل. أما في الضفة  ینمحروم 17و 15بین سن  األطفالوھو ما یعني أن كل  في المائة 100في قطاع غزة  الفقراء

 . وُیظھر تحلیل النتائج أنھ بغض النظر عن الفئة العمریة، نجد أن بعد البیئة المعیشیةفي المائة 43.7 بلغت نسبة الفقراءالغربیة، فقد 
 العنیفة سنة، نجد أن بعد البیئة المعیشیة 17-15ریة ھو أكبر مساھم في الحرمان الكلي على المستوى الوطني. وفي الفئة العم العنیفة

فقر  مساھمة رئیسیة فيالحصول على التعلیم لھما  من الحرمان الكلي. كما أن للمیاه و/أو بعدفي المائة  50یسھم في أكثر من 
 .جمیع الفئات العمریة تقریباً األطفال ل

 ن تلك الواردة كبیرا ع اختالفا العنیفة دة المتضمنة بعد البیئة المعیشیةوتختلف نتائج منھجیة تحلیل الحرمان ذي التداخالت المتعد
 ولیةالخاص بالمقارنة الدفي تقریر الفقر العربي. وكما أوضحنا سابقا، فإن قیاس منھجیة تحلیل الحرمان ذي التداخالت المتعددة 

CC-MODA یر المادي الذي تعانیھ األسر واألطفال في أي سیاق االحتالل ألنھ ال یشمل صور الحرمان غ ال یتسنى لھ أن یعكس
بلد. وعلى الرغم من أن منھجیة تحلیل الحرمان ذي التداخالت المتعددة الوطنیة ال یمكن مقارنتھا مباشرة بمنھجیة تحلیل الحرمان 

ما إلى دام األمن سیؤدي حت، فإن النتائج تكشف عن أن تضمین قیاسات العنف وانعالخاص بالمقارنات الدولیةذي التداخالت المتعددة 
 الفقر. صورةتغییر 

 بدیلة منھجیات باستخدام فلسطین دولة في الفقر قیاس .5الشكل 
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ر الفق دائرة للوقوع في لھشاشة والتعرضا 2.3
  الفقر الشدیدو

التقریر الرئیسیة ھي أن الفقر أكثر انتشارا في إن نتیجة 
 ربع آخر منفإن ھناك  المنطقة العربیة مما ُیَظنُّ وُیتصور.

یة األسري بینما غالب للوقوع في دائرة الفقر السكان عرضة
أي ( الفقراء في البلدان األقل نموا واقعون في الفقر الشدید

 وألن ر).في المائة أو أكث 50أن مجموع أوزان المؤشرات 
نسبة الفقراء (باستخدام العتبات كون تكان من المتوقع أن 

نسبة الفقراء فقراً مدقعاً (باستخدام أعلى من  األقل حدة)
، فإن حجم القفزة من مؤشرات الفقر العتبات األكثر حدة)

المدقع إلى الفقر كبیر جدا. ھذه النتیجة تقلل من شأن 
یة ر في المنطقة العربمفاده أن الفق ذيالشائع ال اإلستنتاج

منخفض. إن ظاھرة الحرمان ظاھرة واسعة االنتشار فعال، 
وھي ال تقتصر على البلدان األقل نموا. ومما یضاعف حدة 

تحدي الفقر أن قابلیة السقوط في ھاویة الفقر مرتفعة 
النظر لألسر باعتبارھا  ومن المتعارف علیھكذلك. ھذا، 

كان مجموع أوزان معرضة للوقوع في حالة الفقر إذا 
لكن أقل من  في المائة 20لھا أعلى من  مؤشرات الحرمان

في  11.8. على الصعید اإلقلیمي، فإن في المائة 33.3
من األسر معرضة للوقوع في فقر مدقع. وتزداد ھذه  المائة

في المائة  20.4و 16.2بنسبة  3، 2النسبة في المجموعتین 
 .6الشكل كما في  على التوالي

قر. االنتقال من الفقر المدقع إلى الفتختلف النتائج عندما یتم 
لدیھا نسبة منخفضة  2و 1ففي حین أن بلدان المجموعة 

 عرضةم السكاننسبیا من الفقر، فإن نسبة أكبر بكثیر من 
في المائة  31.0و 1للمجموعة  27.1( للوقوع في الفقر

 ). وإجماال، فإن ربع سكان المنطقة معرضون2للمجموعة 
وھذا یعني أن ما یقرب من ثلثي السكان . للوقوع في الفقر

 العرب إما فقراء أو معرضون للفقر.

من سكان المنطقة یعانون  في المائة 5.6ھذا، ویقدر أن 
مجموع أوزان الشدید (أولئك حاصلون على  لمدقعالفقر ا

وفقاً لعتبات الحرمان  في المائة 50أعلى من  المؤشرات
على النحو المذكور أعاله). وعلى الرغم من األكثر حدة 

ھذا الرقم المنخفض على المستوى التجمیعي، فإن شدة 
مرتفعة للغایة في بلدان  )المدقع(بالنسبة للفقر الفقر 

في المائة كما ھو واضح من  20.9حیث تبلغ  3المجموعة 
. وباالنتقال من الفقر المدقع إلى الفقر، نجد أن 6الشكل 

نسبة الفقراء فقر شدید (وفقاً لعتبات الحرمان األقل حدة 
 في المائة) 50أعلى من  وكان مجموع أوزان المؤشرات

، مما في المائة 49.7یرتفع إلى  3بالنسبة لبلدان المجموعة 
 .واحد یعني أن الفقر منتشر وشدید في آن

لھا نصیب  2و 1الدراسة أن بلدان المجموعة  أوضحتلقد 
. ومع الفقراء فقراً مدقعا وشدیداً محدود للغایة من السكان 

عند االنتقال من الفقر المدقع إلى اإلستنتاج یر ھذه تغیذلك، 
حیث یعاني  2الفقر، خاصة بالنسبة إلى بلدان المجموعة 

في  50من السكان درجة حرمان أعلى من في المائة  11.6
في المائة فقط  5.4 المائة. ھذا بینما نجد أن العدد المقابل ھو

إلى أن  6الشكل . من ثمَّ، یشیر 1في بلدان المجموعة 
ھو  2و 1التحدي الحقیقي الذي یواجھ بلدان المجموعة 

التعامل مع الحصة الكبیرة من السكان المعرضة للوقوع في 
إلى  3وعة الفقر. ومن ناحیة أخرى، تحتاج بلدان المجم

التخفیف من حدة الفقر الشدید الذي یؤثر في نحو نصف 
 مجموع سكانھا.

ھذا، ویُظھر الفقر لدى األطفال أنماطا مماثلة. ویساعد تحلیل 
عانیھ الحرمان الذي ی تعددیة أبعاد في تقییم الفقر المتعدد األبعاد

نسبة الفقراء من األطفال وفقاً لعدد  7الشكل األطفال. ویبین 
أبعاد الحرمان التي یعاني منھا األطفال من بُعد واحد أو أكثر الى 
أربعة أبعاد أو أكثر لمجموعات الدول الثالث والمتوسط اإلقلیمي 

وذلك لكل من الفقر والفقر المدقع.  14للدول اإلحدي عشر
األطفال  نسبةوالمقصود من الحرمان من بعد واحد أو أكثر ھو 

 الحرمانالذین یعانون من حرمان في بعد واحد من أبعاد  فیھا
. وبالمثل، في البلدان التي تعاني حرمانا فیما یزید على على األقل

 .أو أكثر أبعادأربعة أربعة أبعاد، نجد األطفال محرومین في 
ویمكن للمرء أن یالحظ أن معظم األطفال في المنطقة یعانون 

 الحرمان على األقل وفقا لمقیاَسْي الفقر من بُعد واحد من أبعاد
. ویتأثر األطفال تأثرا أشد خطورة من تأثر (الفقر والفقر المدقع)

 .البالغین بصور الحرمان المتداخلة ھذه كما ذكرنا أعاله
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دقع الم لكل من الفقروالفقراء  والمعرضون للوقوع في الفقر نسبة السكان غیر الفقراء .6الشكل 
 والفقر عبر مجموعات البلدان

 

 لعدد أوجھ الحرمان وفقاً  سنة) 17-0األطفال (توزیع  .7الشكل 
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فھما أعمق  في داخل المجموعات الثالثیتیح التحلیل 
یما ف المجموعة الواحدةلطبیعة التباینات والفروق بین بلدان 
، ، على سبیل المثال1یتصل بفقر األطفال. ففي المجموعة 

الفاصلة التي تمثل الفقر المدقع (األكثر ووفقاً للعتبات 
من ُبعد ثلث األطفال یعاني  ما یقارب من ، نجد أنحدة)
في  0.5 یعانيالحرمان، بینما  أبعادعلى األقل من  واحد

 انيال یعبینما  أو أكثر ثالثة أبعادالحرمان من فقط المائة 
 جد. وبینما نأو أكثر أربعة أبعاد منتقریبا من األطفال أحٌد 

ات (الذي یستخدم العتب أن األرقام المقابلة المعبرة عن الفقر
 ،لھذه المجموعة أعلى من ذلك بكثیر الفاصلة األقل حدة)

نجد في الوقت نفسھ أن النمط مشابھ، حیث یعاني ولكن 
 أبعاد ثالثة فيفي المائة من األطفال الحرمان  5أكثر من 

 3مجموعة . وعلى النقیض من ذلك، تظھر بلدان الأو أكثر
ینطبق معدالت فقر أعلى في مقیاسي الفقر، وھو ما ال 

، بل أیضا في ُبعدین أو أكثرالحرمان  أبعادفحسب على 
 .رأو أكث الحرمان في ثالثة أبعاد أو أربعة أبعاد أبعادعلى 

 بإستخدامالحقیقة التي مفادھا أنھ  7الشكل یؤكد كما 
أن  ، نجد(الفقر المدقع والفقر) مقیاسي الفقر المذكورین

في المائة من األطفال یعانون على األقل  50أكثر من 

صورة واحدة أو صورتین من صور الحرمان. وتتضمن 
في  28.5ملیون نسمة أو  33.8حوالي  3عة بلدان المجمو

 ،الدلة التي شملتھا الدراسةمن إجمالي األطفال في المائة 
و أ الفقر المدقع في أربعة أبعاد طفلملیون  5حیث یعاني 

، 2. وھذه النسبة أقل بكثیر بالنسبة لبلدان المجموعة أكثر
في  1.5حیث نجد أن أقل من نصف ملیون نسمة أو نحو 

 .المائة یعانون الفقر المدقع في أكثر من أربعة أبعاد

 حسب المكان والخصائص المساواةعدم  3.3
 االجتماعیة واالقتصادیة لألسر المعیشیة

ُیظھر التحلیُل أن عدم المساواة في توزیع الفقر مرتفع على 
المكاني (بین المناطق الریفیة والحضریة؛ وبین  الصعید

المحافظات أو الوالیات داخل البلدان؛ وبین مختلف 
مجموعات البلدان)، وبین الخصائص االجتماعیة 

واالقتصادیة لألسر المعیشیة (مثل األسر المعیشیة األكبر 
حجما، فإن األسر األقل ثراء واألسر التي لم یحصل ربھا 

رضة للفقر). وفیما یأتي، ندرس ھذه على تعلیم أكثر ع
أدناه ملخصا لھذه التباینات،  8الشكل التباینات. ویوضح 

وھو ما سنخضعھ للدراسة بمزید من التفصیل فیما یأتي:

 المعیشیة األسر لخصائص وفقاً  الفقراء نسبة .8الشكل 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

وع
جم

الم

ف
ری

ال

ضر
لح

ا

ث
إنا

ھا 
أس

یر
ي 

 الت
رة

ألس
ا

ور
ذك

ھا 
أس

یر
ي 

 الت
رة

ألس
ا

علم
 مت

یر
 غ

رة
ألس

ب ا
ر

ال
 ع

لیم
 تع

لى
 ع

صل
حا

رة 
ألس

ب ا
ر

نى
ألد

س ا
خم

ال

لى
ألع

س ا
خم

ال

رة 
ألس

د ا
را

 أف
دد

ع
8+

رة 
ألس

د ا
را

 أف
دد

ع
1-4

وع
جم

الم

ف
ری

ال

ضر
لح

ا

ث
إنا

ھا 
أس

یر
ي 

 الت
رة

ألس
ا

ور
ذك

ھا 
أس

یر
ي 

 الت
رة

ألس
ا

علم
 مت

یر
 غ

رة
ألس

ب ا
ر

ال
 ع

لیم
 تع

لى
 ع

صل
حا

رة 
ألس

ب ا
ر

نى
ألد

س ا
خم

ال

لى
ألع

س ا
خم

ال

رة 
ألس

د ا
را

 أف
دد

ع
8+

رة 
ألس

د ا
را

 أف
دد

ع
1-4

الفقر الفقر المدقع

ء 
قرا

الف
ة 

سب
ن

(%
)

(%)نسبة الفقراء 



22 

 

الفقراء (سواء  نسبة، فإن 8الشكل وكما ھو مبین في 
الواقعون في الفقر) أعلى في  والواقعون في الفقر المدقع أ

 رالمناطق الریفیة منھ في المناطق الحضریة، وفي األس
التي یكون فیھا رب األسرة غیر حاصل على تعلیم 

إلى تلك التي یكون فیھا رب األسرة حاصال على  بالمقارنة
 أدني مرتبة من مؤشرفي  تقع تيتعلیم عاٍل، وفي األسر ال

(الذي یعتمد على العتبات األقل حدة  . بالنسبة للفقرالثروة
 رقفي تعریف الفقر)، وبالرغم من تقارب نسب الفقر والف

نسبة الفقراء  نجد أن المدقع حسب نوع رب األسرة والفقر
ألسر ا النسبة في من بقلیل أقل إناثاألسر التي ترأسھا  في

األكثر ( التي یرأسھا ذكور، لكنھ أكثر بالنسبة للفقر المدقع
كما ھو مبین في  . وعلى مستوى المجموعة ككلحدة)

تكون األسر ، 3، نجد أنھ في بلدان المجموعة التقریر الفني
، عرضة للفقر المدقع والفقرأكثر بقلیل  إناثالتي ترأسھا 

 أكثر عرضة بقلیلذكور  یرأسھافي حین أن األسر التي 
 2 للوقوع في الفقر المدقع وفي الفقر في بلدان المجموعة

یقدم  .1بلدان المجموعة للفقر المدقع في مجموعة الو
نتائج حساب الخطأ المعیاري ومجال الثقة لنسبة  8الجدول 

المكان الفقراء على المستوى اإلقلیمي للفقر حسب 
 .االجتماعیة واالقتصادیة لألسر المعیشیةوالخصائص 

أدناه النِسب بین مستویات الفقر بین  الوارد 1یبین الجدول 
 في األسر التي  نسبة الفقراءمختلف الخصائص (مثل 

ي الفقراء ف نسبةى تعلیم مقسوما على لم یحصل ربھا عل

). وكما ھو مبین عالياألسر التي حصل ربھا على تعلیم 
في الجدول، فإن أعلى مستوى من التفاوت في الفقر راجع 

إلى تعلیم رب األسرة. األسر التي لم یحصل ربھا على 
أضعاف احتمال  8تعلیم، فإن احتمال تعرضھا للفقر 

یتمتعون بأعلى مستوى  باباألسر التي یرأسھا أر تعرض
قریر . ویصنف التالدولة (تعلیم عالي)من التعلیم المتاح في 

 ویخلص إلى أن البلدان مجموعاتل وفقاً  أیضا النتائج
التفاوت في نسب الفقر وفقاً لتعلیم رب األسرة ترتفع في 

والتي تتسم بإنخفاض نسب الفقر  2و 1مجموعات البلدان 
، فنجد أن نسبة الفقراء 3البلدان  بھا. أما بالنسبة لمجموعة

یم مما یشیر إلى أن التعللم تختلف وفقاً لتعلیم رب األسرة 
في ھذه البلدان لیس شرطا كافیا لتجنب الوقوع في الفقر، 

 ربما بسبب االفتقار إلى فرص العمل. 

 ظھرینجد أن أعلى تفاوت  بالفقر المدقع،فیما یتصل أما 
في  تقع. فقابلیة األسر التي الثروة ُخمیسات مؤشر بین

للوقوع في الفقر المدقع  لمؤشر الثروة ألدنىا الُخمیس
ضمن الُخمیس  تقعأعلى بخمسین مرة من األسر التي 

نجد أن الوقوع  اآلخر، الجانب. وفي األعلى لمؤشر الثروة
 فقر المدقع أو الفقر) ال یتوقف كثیرا علىفي الفقر (سواء ال

النوع االجتماعي لرب األسرة. وفي حین أنھ من المتوقع 
أن ینخفض الفقر نتیجة زیادة ثروة األسر، فإن النسبة 

األعلى في  ُخمیساألدنى وال الُخمیسالمرتفعة جدا بین 
الثروة تشھد على التفاوت الكبیر في المنطقة. مؤشر

 نسب عدم المساواة عبر خصائص األسر المعیشیة .1الجدول 

 الفقر المدقع الفقر النسب

 5.44 2.21 المناطق الریفیة/المناطق الحضریة 

 1.08 0.92 أسر ترأسھا إناث/أسر یرأسھا ذكور 

 14.98 8.08 انعدام التعلیم لرب األسرة/أعلى مستوى تعلیمي 

 50.42 5.93 الثروة/الُخمیس األعلى من مؤشر الثروةالُخمیس األدنى من مؤشر 

 2.35 2.18 4و 1ما بین أكثر/أو  8عدد أفراد األسرة 



23 

 

 تمتوسطا معفي المناطق الریفیة والحضریة  للفقر األسري األبعاد الفقر المتعدددلیل  .9الشكل 
 المائة)(في  اإلقلیمیة والمتوسطات البلدان مجموعات

 

 
لى أع في المناطق الریفیةاألبعاد  الفقر المتعدد دلیلإن 

 في المناطق الحضریة بالنسبة للفقر قیمة الدلیلبكثیر من 
لفقر ا دلیلالمدقع والفقر. وعلى المستوى اإلقلیمي، یبلغ 

لسكان الحضر في المائة  1.9 األبعاد للفقر المدقع المتعدد
 دلیللسكان الریف. وعلى نحو مشابھ، نجد أن  11.3و

لسكان  في المائة 11.4 األبعاد للفقر یبلغ الفقر المتعدد
، وینطبق ھذا لسكان الریففي المائة  29.2والحضر 

اإلرتفاع في دلیل الفقر المتعدد األبعاد في المناطق الریفیة 
وعلى الرغم . 9الشكل على كل البلدان كما ھو موضح في 
عشرة یسكنون المن أن أقل من نصف سكان البلدان 

من السكان الذین  المائة في 83المناطق الریفیة، فإن 
في المائة من السكان الفقراء  67یعانون الفقر المدقع و

 7والجدول  6یقدم الجدول  یقیمون في المناطق الریفیة.
 لدلیل الفقر إحتساب الخطأ المعیاري ومجال الثقةنتائج 

 على مستوى المتعدد األبعاد للمناطق الریفیة والحضریة
البلدان والمجموعات والمستوى اإلقلیمي لكل من الفقر 

 والفقر المدقع.

 المساواة في فقر األطفال عدم  3-4

عدم المساواة في فقر األطفال مرتفع جداً وال سیما فیما 
بین المناطق ومستویات التعلیم وبین خمیسات مؤشر 

وكما ھو الحال بالنسبة لألسر المعیشیة، فإن عدم  الثروة.
المساواة في فقر األطفال یتأثر أیضا بالمكان الذي تقطنھ 

 .ووفقاً لمؤشر الثروةاألسرة وبمستوى تعلیم رب األسرة 
مستویات فقر األطفال والفقر المدقع بین  10الشكل ویقارن 

مؤشر وتعلیم رب األسرة و ونوعاألطفال حسب المنطقة 
أن التفاوتات مرتفعة ارتفاعا ملحوظا  وتظھر النتائجالثروة. 

 .15بالنسبة لثالثة مؤشرات: المنطقة والتعلیم والثروة

لنسبة اب تبلغ نسبة الفقراءوفیما یتعلق بمنطقة السكن، 
 في المائة، أي أكثر  55لألطفال في المناطق الریفیة نحو 

مرة من األطفال الذین یسكنون في المناطق  1.8بـ 
الحضریة. وتماشیا مع نتائج الفقر األسري، فإن مستوى 

الفقر الذي تعانیھ اإلناث والذكور ھو نفسھ تقریبا في كل بلد 

األردن
تونس

الجزائر

مصر

1المجموعة  العراق

المغرب

2المجموعة 

جزر القمر

الیمن

السودان

3المجموعة موریتانیا
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وعلى من البلدان اإلحدى عشرة التي شملتھا الدراسة. 
، یلعب تعلیم رب األسرة دورا ھاما في تحدید الجانب اآلخر

سبة بلغت نسبة الفقر بالن فقداحتمال تعرض الطفل للفقر. 
لألطفال الذین یعیشون في األسر التي لم یحصل فیھا رب 

ل حصي لألسر التفي المائة، بینما  58األسرة على أي تعلیم 
لفقر فإن نسبة ا على تعلیم ابتدائي أو أكثرفیھا رب األسرة 

ة احتمالی وبالتالي فإنفي المائة.  37 بین األطفال ال تزید عن
مرة عندما یكون رب  1.6 تزید تعرض األطفال للفقر

الفوارق القائمة في نسبة األسرة غیر حاصل على تعلیم. 
الثروة أكثر الفقر بین األطفال وفقاً لُخمیسات مؤشر 

ُخمیس في ال. تصل نسبة األطفال الذین یعانون الفقر وضوحاً 
، بینما في المائة 67إلى  األدني من ُخمیسات مؤشر الثروة

 عليالُخمیس األي تبلغ نسبة األطفال الذین یعانون الفقر ف
(وفقاً  وھذا یعني أن األطفال األشد فقرا في المائة 18

لتعریف مؤشر الثروة والذي یعتمد على ممتلكات األسرة) 
 مرة 3.7بمقدار  المتعدد األبعاد أكثر عرضة لخطر الفقر

 .الفئات األغني وفقاً لمؤشر الثروةمقارنة باألطفال في 

راً نسبة الفقراء فقأن  تشیر النتائج الخاصة بمكان اإلقامة
اطق الریفیة منھ في في المن نقطة مئویة 26أعلى بـ  مدقعاً 

. ویعني 10الشكل كما ھو واضح من  المناطق الحضریة
، فإن األطفال الذي في المائة 36.3نسبة فقر بذلك أنھ 

للفقر المدقع  مرة 3.6أكثر عرضة بـ یعیشون في الریف 
ما یمن األطفال الذین یعیشون في المناطق الحضریة. وف

 جدوال ی ھمجددا أنیتعلق بمؤشر نوع رب األسرة فأننا نجد 
ث اإلنافي نسبة الفقر المدقع بین األطفال فرق كبیر 

ة الفقر نسب وفیما یتعلق بتعلیم رب األسرة، فإن . والذكور
ي التن األطفال في األسر في المائة بی 39المدقع تصل الى 

، أضف الى ذلك لم یحصل فیھا رب األسرة على أي تعلیم
ذه من ھ للفقر المدقع األطفالفإننا نجد أن احتمال تعرض 

مرة عن احتمال تعرض األطفال  2.3یزید بمقدار  األسر
 على تعلیم ابتدائيفیھا حصل رب األسرة  األسر التي في

شر ، ُیظھر مؤالفقر المدقعالخاصة بوعند العتبات  .أو أكثر
من  في المائة 47 الثروة أكبر قدر من التفاوت، إذ نجد أن

انون یع (وفقاً لمؤشر الثروة) األشد فقرا في األسر األطفال
 في المائة 4 تنخفض النسبة الى مقابل، في الالفقر المدقع

ثراء. بعبارة أخرى، فإن  األكثر في األسر فقط من األطفال
 12أكثر عرضة للفقر المدقع بـ  فقراأل الُخمیساألطفال في 

في  الُخمیس األعلىفي  یقعونالذین  لمرة من األطفا
 الثروة. مؤشر

  وتعلیمھ األسرة ونوع رب لمكان اإلقامة وفقاً فقر األطفال وفقر األطفال المدقع  .10الشكل 
 الثروةومؤشر 
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 األسري ولفقر لفقرلالمصادر الرئیسیة  3-5
 األطفال

التعلیم أكبر مصدر للفقر األسري في حین أن من  الحرمان
التغذیة ھي المصادر الرئیسیة لفقر سوء ظروف السكن و

، یساھم بعد التعلیم أكثر من 2و 1في المجموعتین  .األطفال
، فالمساھم 3غیره في الفقر المدقع. أما في المجموعة 

األكبر ھو بعد مستویات المعیشة، لكن التعلیم یتبعھ عن 
 دلیل سھم إسھاما أقل فيیالصحة عموما أما بعد  كثب.

أضف الى ذلك تظھر نتائج التحلیل  .األبعاد الفقر المتعدد
قر في الففي المناطق الحضریة، تكون مساھمة التعلیم أنھ 

أعلى منھا في المناطق الریفیة. وفي المدقع على األغلب 
المناطق الریفیة، تكون مساھمة مستویات المعیشة أعلى 

منھا في المناطق الحضریة، وھي قریبة من مساھمة 
. وھذه األنماط متشابھة 2و 1التعلیم في بلدان المجموعة 

مع فارق  12 الشكلصل بالفقر كما ھو مبین في فیما یت
التعلیم ھو المساھم الرئیسي بسیط حیث أن الحرمان من 

في الفقر في جمیع البلدان باستثناء السودان حیث مستویات 
 مساھم في قلشة ھي المساھم الرئیسي. والصحة ھي أالمعی

 نبیكبیرة  فروقاتوال توجد  ،جمیع البلدان الفقر في

ن أ المناطق الحضریة والریفیة عن النتائج الوطنیة. وكون
أكبر مساھم في الفقر المدقع والفقر ھو التعلیم  الحرمان من

أن تولي السیاسات  فإن ھذا یستوجب بالضرورةالعادي 
 المعنیة مزیدا من العنایة لمعالجة الفجوات القائمة.

، 14و 13المؤشرات التفصیلیة في الشكلین  إلىوبالنظر 
التغذیة مساھما كبیرا  سوء مثلیمجال الصحة،  فينجد أنھ 

 9.4في الفقر المدقع بوجھ خاص (إذ تتراوح مساھمتھا بین 
في الیمن). وفي  مائةفي ال 16.9في السودان و في المائة

 المسكن داخلإطار مستویات المعیشة، یمثل االكتظاظ 
 في المائة 7.9أكبر مساھمة على العموم (بحد أقصى قدره 

 فإننا نجد أن 3في العراق). أما بالنسبة لبلدان المجموعة 
ھو المساھم الرئیسي بین الصحي وقود الطھي  عدم وجود
وبالنسبة للفقر، تتراوح المستوي المعیشي.  مؤشرات

التغذیة . في المائة 39و 16مساھمة مؤشرات التعلیم بین 
ھي أعلى مساھم في البعد الصحي، لكن إسھامھا في الفقر 

أقل من إسھامھا في الفقر المدقع. أما الحمل المبكر أو 
یاً (المتعارف علیھا عرب تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة

مھ في الفقر المدقع أكبر من ، فإن إسھاختان اإلناث)
 .3إسھامھ في الفقر، وخاصة في بلدان المجموعة 

 )األبعاد الفقر المتعدد دلیل( المدقع األسري الفقر دلیل المختلفة في األبعاد إسھام .11الشكل 
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 )األبعاد الفقر المتعدد دلیل( األسري الفقر دلیل المختلفة في األبعاد إسھام .12الشكل 

 

 )األبعاد الفقر المتعدد دلیل( المدقع األسري الفقر دلیل المختلفة في المؤشرات إسھام .13الشكل 
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 )األبعاد الفقر المتعدد دلیل( األسري الفقر دلیل المختلفة في المؤشرات إسھام .14الشكل 

 

 المختلفة عبر مجموعات البلدان ألبعاد الحرمان بین األطفال وفقاً الفقر المدقع والفقر نسبة  .15الشكل 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% ملكیة األصول

االكتظاظ داخل 
المسكن

وقود الطھي

أرضیة أو سقف
المسكن

الماء

الصرف الصحي

الكھرباء

الحمل المبكر أو
تشویھ األعضاء

ثویة التناسلیة األن
التغذیة

وفیات األطفال
دون سن 
الخامسة

اإلنتظام 
بالمدرسة

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

كن
لس

ا
یاه

الم
حي

ص
 ال

ف
صر

ال
ذیة

لتغ
ا

حة
ص

ال
لیم

لتع
ا

ت
وما

معل
ال

كن
لس

ا
یاه

الم
حي

ص
 ال

ف
صر

ال
ذیة

لتغ
ا

حة
ص

ال
لیم

لتع
ا

ت
وما

معل
ال

كن
لس

ا
یاه

الم
حي

ص
 ال

ف
صر

ال
ذیة

لتغ
ا

حة
ص

ال
لیم

لتع
ا

ت
وما

معل
ال

كن
لس

ا
یاه

الم
حي

ص
 ال

ف
صر

ال
ذیة

لتغ
ا

حة
ص

ال
لیم

لتع
ا

ت
وما

معل
ال

المتوسط األقلیمي 1المجموعة  2المجموعة  3المجموعة 

الفقر الفقر المدقع



28 

 

 فقر األطفال األطفال، تتفاوت نسبةأما بالنسبة لفقر 
تفاوتا ملحوظا عبر  أبعاد الحرمان المختلفة حسب

وتبین متوسطات الحرمان المجموعات الثالث وداخلھا. 
في البلدان اإلحدى عشرة أن مستوى الحرمان في السكن 

. وفي حین لٍ والتغذیة والصحة على وجھ الخصوص عا
جمیع في  مرتفعأن الحرمان في السكن والماء 

في  مرتفع جداً ، فھو أعاله) 15الشكل ( المجموعات
الصحي مرتفع  من الُبعد . والحرمان3و 2المجموعتین 

مرة  1.9في جمیع المجموعات أیضا، لكنھ أعلى بمقدار 
األطفال في . 1عنھ في المجموعة  3في المجموعة 

 (عتبة الفقر المدقع) ان شدیدمن حرم یعانون 3المجموعة 
، 1مرات من المجموعة  7.3في السكن وھو أعلى بـ 

. كما لوحظ أن أداء 2مرة من المجموعة  2.6وأعلى بـ 
أفضل نسبیا في جمیع األبعاد عند مقارنتھا  )1(المجموعة 

. 15الشكل كما ھو موضح في  بالمجموعتین األخریین
  من حرمانالعلى الرغم من ذلك فإننا نجد حاالت 

  المجموعة مرتفعة ارتفاعاً  ھذه الصحة والتغذیة في
 الحرمان في ، باإلضافة إلى ارتفاع مستویات مقلقاً 

 السكن والمیاه.

  المحلیةأوجھ التفاوت  3-6
 المقلقة (بین الوالیات/المحافظات)

 رغی توزیعاإلى ما سبق، نجد أن الفقر موزع  باإلضافة
بین محافظات البلد الواحد أو  -متجانس داخل البلدان 

م واألقالی حافظاتالمو البلدانالفوارق بین  إنوالیاتھ. و
منھا في  3و 2الداخلیة عموما أعلى في المجموعتین 

توزیع الوالیات داخل كل  16الشكل . ویبین 1المجموعة 
تقع  نمابیوالفقر. و المدقعالفقر  وفقاً لنسبة الفقراءبلد 

 لاألسفبلدان مثل تونس والجزائر في الربع مناطق في 
، فإن المناطق في أقل البلدان نموا، بشكل متقارب األیسر

مما یعني  امتدادان والیمن وموریتانیا، أكثر مثل السودا
 أن أوجھ عدم المساواة الداخلیة فیھا أعلى.

 في المنطقة مرتفعة للغایة  المحلیةالفوارق  إن
 في  النظر كافیة عند عنایةھا ءإیال یوجب ما ھوو

 ذلك  وفيلمكافحة الفقر. جدیدة وضع استراتیجیة 
ر فق مؤشراتأدنى  علینا أن نلحظ أن المحافظة التي لدیھا

 متعدد األبعاد في موریتانیا ــــ وھو البلد الذي 
ة ــــ لدیھا نسب دلفقر متعدد األبعالیوجد فیھ أعلى مؤشر 

أعلى من أفقر محافظة في كل من بلدان المجموعة  حرمان
أو الوالیات الخمسة عشر  اتحافظالم تقع بینما ھذا،. 2و 1

الثة في ث الدراسة شملتھا التيعشرة الاألفقر في البلدان 
 5والیات) وموریتانیا ( 9بلدان فقط ھي: السودان (

 والیمن، السودان فيوواحدة).  والیةوالیات) والیمن (
ومن الجدیر بالذكر أن جمیع ھذه الوالیات إما والیات 

 .ریفیة أو تقع في مناطق تأثرت بالنزاعات

 يف النظر نمعن ونحن لنا بما یتعلق قي الیمن ینبغي
أن  ى،خراألبلدان بالمقارنة بال المستخلصةنتائج ال

حیث أنھ بالرغم من ارتفاع  نضعھا في سیاقھا الزمني
  2012نسبة الفقر فأن المسح تم إجرأوه في عام 

 وال تعكس نتائجھ التفاقمات في نسبة الفقر الناجمة 
أوضحت تقاریر  فقدفعلى سبیل المثال،  عن النزاع.

صدرت خالل اآلونة األخیرة عن منظمة األغذیة 
 للنزاع نتیجة ھوالزراعة وبرنامج األغذیة العالمي أن

 والصحة التعلیم مؤشرات تدھورت الیمن، في الجاري
ً  تدھوراً  الغذائي واألمن  .ملحوظا

 الوالیات األشد فقرا البالغ عددھا  17الشكل یوضح 
التي شملتھا الدراسة.  العشرالبلدان  ضمن والیة 15

 كما تقدم ــــ موجودة في ثالثة  ــــوھي 
 وموریتانیا) یاتوال 9: السودان (3بلدان من المجموعة 

  الجدیر ومن). واحدة(والیة  والیمن) یاتوال 5(
  والیات إما تقریبا الوالیات ھذه جمیع أن بالذكر
 السودان حالة في النزاع مناطق في تقع أو ریفیة

 .16والیمن
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 البلدان عبر والفقر المدقع الفقر لمستویات وفقا المحلیة الوحدات .16الشكل 

 

 المنطقة العربیة في فقراً  األكثر عشر الخمسة الوالیات .17الشكل 
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 والتوصیات التحدیات .4

 التحدیات 1.4

من الواضح أن البلدان العربیة تواجھ تحدیات خطیرة في 
الحد من الفقر. ویمثل حجم الفقر وعمقھ بحد ذاتھ  مجال

شد األبعاد بین األسر واألطفال أ الفقر المتعددتحدیا كبیرا. ف
انتشارا على نحو أكبر كثیرا مما ُیظن وُیتصور، وعشرات 
المالیین من األسر واألطفال معرضون للوقوع في براثن 

لقا في قالحرمان بین الفقراء مرتفعة ارتفاعا م وشدةالفقر، 
 المدقع البلدان األقل نموا. وعلى الرغم من أن الفقر

منخفض نسبیا في المنطقة، فإن الفقر ككل أوسع انتشارا 
مما ھو متصور، وھو ال یقتصر على البلدان العربیة ذات 

المنطقة  ویبلغ العدد التقدیري للفقراء في الدخل المنخفض.
في المائة  40، أي 2014في عام  ملیون نسمة 116العربیة 

عشر التي شملتھا الدراسة، المن مجموع السكان في البلدان 
في المنطقة إذا اعتمدنا مقیاس  نسبة الفقراءأي نحو ضعف 

ولعلھ جدیر بنا ھنا أن  .17الوطنیة النقدیةخطوط الفقر 
نؤكد أیضا أن تعریفنا للفقر ال یزال قائما على صور 

لى ع سیة للبقاءللحرمان الشدید من حیث االحتیاجات األسا
، مثل عدم وجود الكھرباء، وعدم الحصول على الحیاةقید 

 3میاه الشرب داخل المسكن أو الفناء، واشتراك أكثر من 
 أشخاص في سكنى غرفة واحدة.

ویكشف التقریر أیضا أن فقر األطفال أكثر انتشارا في 
المنطقة مما ُیظن وُیتصور، وأن توزیعھ یختلف اختالفا 

بلدان العربیة اإلحدى عشرة التي خضعت كبیرا في ال
(بعد إضافة دولة فلسطین في تحلیل الفقر المتعدد  للتحلیل

. ویبلغ عدد السكان الذین لم تتجاوز األبعاد لألطفال)
سنة في البلدان التي شملتھا الدراسة حوالي  18أعمارھم 

في المائة من  6، أي نحو 2014في عام  ملیون نسمة 118
طفال في العالم. ومن بین ھؤالء األطفال، إجمالي عدد األ

واقع في الفقر، بینما  )٪44.1(ملیون شخص  52.5نجد أن 

ا مواقعین في الفقر المدقع، أي  طفلملیون  29.3نجد أن 
. ویالحظ أن فقر األطفال أطفال 4واحد من كل یقارب 
، 3على نحو خاص في بلدان المجموعة منتشر  المدقع

طفل واقع في الفقر المدقع في  یینمال 5حیث نجد أن نحو 
 .للحرمان أو أكثر أربعة أبعاد

ویمثل عدم المساواة في الحرمان بین البلدان وداخلھا أیضا 
تحدیا كبیرا، وھو في جمیع الحاالت أكثر حدة بكثیر مما 

لق . وفیما یتعواالستھالكتشیر إلیھ بیانات مسح اإلنفاق 
بالمؤشرات واألبعاد، تبین النتائج أن التعلیم یظل التحدي 

كن للسیاسات بالنسبة لألسر، لاألساسي واألولویة الرئیسیة 
 فقركثر أھمیة لاأل األولویتانالتغذیة واإلسكان ھما 

 األطفال.

ھذا، وتمثل النزاعات تحدیا على مستوى المنطقة، وإن 
ا لكن تأثیرا مباشر ةعشراللبلدان كانت تؤثر في العدید من ا

تأثیرھا في كل بلد یختلف عن تأثیرھا في البلد اآلخر. ومن 
 د إلىیستنھذا التقریر المھم أن نالحظ أن تحلیل الفقر في 

رة إلى الفت أغلبھا تعودالموسوحات األسریة التي بیانات 
. بناء على ذلك، قد ال تكون 2014إلى عام  2011من عام 

اطت إحاطة كاملة بمجمل آثار عدم االستقرار الدراسة أح
 السیاسي والنزاعات التي انتشرت في جمیع أنحاء المنطقة. 

وفي الواقع أنھ كان للنزاعات التي ال تزداد نیرانھا إال 
سعیرا آثاٌر سلبیٌة شدیدة الخطورة في أحوال فقراء 

الى بنسبة أكبر من السكان  أدتالمنطقة. ومن ذلك أنھا 
حت خط الفقر. فعلى سبیل المثال ال الحصر، نجد تالسقوط 

ي ف الیمني الشعبفي الیمن قد أوقع المستمر أن الصراع 
 ، حیثأزمة إنسانیة ودفع مالیین الناس إلى حافة المجاعة

 7آالف شخص بینما جعل نحو  10حصد النزاع أكثر من 
مالیین شخص یكابدون نقصا حادا في الغذاء. وقد أدى 

 



32 

 

لغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة أن یعلن أن ذلك ببرنامج ا
ومما ال شك فیھ أن حالة  .18البالد معرضة لخطر المجاعة

 األبعاد الیوم في الیمن أسوأ بكثیر مما توحي  الفقر المتعدد
بھ األرقام الواردة في ھذا التقریر ال سیما على مستوى 

 البعد الصحي.

خرى اضطرابات واجھ العدید من البلدان العربیة األتو
 سیاسیة: فقد تأثرت أربعة من البلدان اإلحدى عشرة تأثراً 

 العراقالیمن مباشرا وكبیرا بالنزاعات أو االحتالل وھي 
والسودان وفلسطین. إن أثر النزاع الدائر في التنمیة 

البشریة أشد بكثیر من األضرار المادیة ومن تباطؤ معدل 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي. ولعل أفضل ما یعكس ذلك 

الحقیقة التي مفادھا أنھ على الرغم من أن عدد سكان 
 في المائة من سكان العالم، فإن 5المنطقة یقترب من 

 ٪37من مجموع الالجئین و ٪53من  تؤول أكثرالمنطقة 
 19من السكان المشردین في العالم.

ھذه التحدیات توجب إیالء عنایة خاصة للتوصیات 
التي سنوردھا بعد قلیل. ومع ذلك، عند تأطیر  السیاسیة

ھذه التوصیات، یالحظ أن البلدان العربیة تحتاج إلى 
مؤقتة، وإلى معالجة التفكیر فیما یتجاوز اإلصالحات ال

األسباب الجذریة لتحدیات الفقر. وكما جاء في تقریر 
، فإن خطورة وتعدد التحدیات 2030الرؤیة العربیة لعام 

التنمویة التي تواجھ المنطقة تتطلب سیاسات مختلفة على 
 تةسالمستویین الوطني واإلقلیمي. وفي ذلك، فإننا نقترح 

 ى السیاسات.دعائم للتدخالت الضروریة على مستو

 التوصیات 2.4

 الفجوات الحاصلة في التعلیم معل التعام 1.2.4

تشیر النتائج المتعلقة بالتعلیم في تقریر الفقر العربي إلى 
أنھ على الرغم من التقدم الھائل الذي أحرزتھ المنطقة في 

العقود الماضیة من حیث التحاق المواطنین بالمدارس، فإن 
إنھاء مستویات تعلیمیة معینة مشكالت عدم الحضور وعدم 

ال تزال تمثل عامال رئیسیا في الحرمان متعدد األبعاد. وقد 
یجوز لنا ھاھنا أن نستخلص من تحلیل التعلیم ثالث رسائل 

رئیسیة للسیاسات. أما األولى فھي أنھ یجب على البلدان 
المعنیة عند تصمیم السیاسات العامة أن تبحث عن خیارات 

ولضمان بقائھ  الدراسةطفل ب نتظام كلوإلضمان التحاق 
تعلیمھ اإللزامي. ویتطلب ذلك مزیجا  تمامفي المدرسة إل

من التدخالت في جانب العرض والطلب على أن ُتصمم 
تلك التدخالت تصمیما خاصا لتناسب الظروف الفریدة التي 

یواجھھا األطفال في المنطقة. وفي ھذا الصدد لنا أن نقر 
لراھن على التعلیم مقبول على وجھ أن مستوى اإلنفاق ا

العموم. إن التقریر الماثل ال یطالب بزیادة اإلنفاق على 
 التعلیم بل یطالب بتحسین أسالیب اإلنفاق على التعلیم.

 ،النزاعات والتشرید الجماعي تواجھ المنطقة العربیة حالیاً 
وما من شك أن ھذه النزاعات قد تمخضت عن أزمة 

إنسانیة بالغة الخطورة. ولعلنا لسنا بحاجة أن نذكر أن من 
اء تعطیل تعلیم األطفال. بنھو بین اآلثار الفوریة للتشرد 

على ذلك، من الواضح أن مواصلة تعلیم األطفال الذین 
عصفت األزمات بحیاتھم ینبغي أن تكون على رأس 

السیما إذا أخذنا في عین االعتبار العالقة السلبیة األولویات 
القویة بین التحصیل التعلیمي والفقر المبینة في ھذا 

التقریر. وحتى یتسنى تحقیق ذلك، البد من السعي لتوفیر 
الحمایة للبنیة التحتیة التعلیمیة وللمعلمین وللطلبة في 
مناطق النزاعات. فضال عن ذلك، فإنھ حیثما یستقر 

ال المشردون وحیثما یجدون مالذا یلجؤون إلیھ في األطف
البلدان المجاورة، البد من بذل أقصى جھد ممكن لضمان 

حصول األطفال على تعلیم جید. لیس ھذا فحسب، بل البد 
من دمج ھؤالء األطفال دمجا سلسا في العملیة التعلیمیة، 

ومنحھم شھادات تعادل تلك الشھادات التي كانوا 
في موطن سكناھم األصلي إذا لم یكن  سیحصلون علیھا

 فتیل النزاع قد اشتعل.

 التي في البلدان إن الخالصة األكثر إثارة للقلق ھي أنھ
 ألبعاد،ا المتعدد الفقر من نسبیا مرتفعة تعاني من مستویات

حتى أولئك الذین حظوا بتحصیل علمي رفیع معرضون 
وائد عتعریضا كبیرا للوقوع في الفقر. ما یعنیھ ذلك أن 

التعلیم لیست مرتفعة دائما في ھذه المنطقة. وھذا یؤكد 
نھ وبین بی الصلةالحاجة إلى تحسین نوعیة التعلیم وتوثیق 

سوق العمل، وإلى ضمان أن المناھج الدراسیة تتیح 
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للدارسین اكتساب مجموعة مھارات تجعلھم نافعین 
وأصحاب بصمة على المستوى االقتصادي إلى جانب 

ین صالحین. ولعل من بین ما یمكن جعلھم مواطن
للحكومات أن تفعلھ في ھذا الصدد ھو أن تطلق مبادرات 

 .القضاء على الفقر وتساھم في عملیة التنمیةجادة تسھم في 
كذلك یمكن تحقیق ھذه الغایة من خالل تشجیع القطاعات 

غیر التقلیدیة والقطاعات كثیفة العمالة مثل الصناعات 
وتحویل الموارد بعیدا عن الصناعات التحویلیة والخدمات 

االستخراجیة التي ال تسھم في استحداث كم معتبر من 
 إن إطار سیاسة االقتصاد الكلي الحالي فرص العمل. 

  التي تولي أكبر عنایتھا لالستقرار االقتصادي عوضاً 
عن التحول الھیكلي عاجزة عن توجیھ جھود التنمیة 

عوائد أعلى على  والتشغیل نحو القطاعات التي تعطي
التعلیم. ویرتبط الحیز المالي لھذا التحول الھیكلي بإعادة 

التوزیع وتدابیر اإلصالحات المالیة. وعلى الرغم من عدم 
تناول ھذه القضایا في ھذا التقریر، فمن المھم التأكید على 

األبعاد في  الفقر المتعددأنھا شروط ضروریة للحد من 
 البلدان العربیة.

 حمایة االجتماعیة ال 2.4.2

إن الفقر ینتقل من جیل إلى جیل مكونا دورة متكاملة، وإن 
الفقر ھذه. وقد رصد  حلقة توریثھناك حاجة ماسة لكسر 

 قر المتعددالفالتقریر الماثل ارتباطا سلبیا قویا بین الثروة و
األبعاد في المنطقة  الفقر المتعدداألبعاد، مما یوحي بأن 

اسب في األشخاص الذین حرموا من یؤثر تأثیرا غیر متن
أي ثروة، أو، بعبارة أخرى، األشخاص الذین لیس لدیھم 

أصول ذات قیمة. ولعل ھذا ما یعضد وجوب صیاغة 
حزمة متكاملة من سیاسات الحمایة االجتماعیة وسیاسات 

األبعاد وعدم  الفقر المتعددتولید فرص العمل لمعالجة 
اسات الحمایة المساواة. وینبغي أن تشمل حزمة سی

االجتماعیة نظما تسھم في حمایة األسر واألطفال لیس من 
الفقر المادي فحسب بل من صور الحرمان على مختلف 
األبعاد االجتماعیة. ویجب أن یضمن ذلك إتاحة الفرصة 

أمام المواطنین للحصول على خدمات صحیة وتعلیمیة 
ة عالیة الجودة، وإزالة الحواجز التي تحول دون التغذی

الجیدة. وأخیرا، ینبغي أن تربط الحمایة االجتماعیة الناس 

بسوق العمل مما یسھم في تمكینھم اقتصادیا، وھو ما 
  یساعدھم على االستغناء عن برامج المساعدة االجتماعیة.

 المبادرات وفي ھذا السیاق فأنھ من األھمیة أن یتم تفعیل
 الصغیرة المشروعات بتمویل الصلة ذات العربیة

مبادرة حضرة صاحب السمو  مقدمتھا وفي والمتوسطة
أمیر دولة الكویت  –الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح 

بشأن توفیر الموارد المالیة الالزمة لدعم وتمویل مشاریع 
القطاع الخاص الصغیرة والمتوسطة في الوطن العربي، 

الصادرة عن القمة العربیة التنمویة: االقتصادیة 
كانون  20-19في دورتھا األولى (الكویت: واالجتماعیة 

 ).2009 ینایر/الثاني

تدابیر الحمایة االجتماعیة في الدول العربیة في  اقتصرت
على العاملین في القطاعین العام والرسمي في  أغلبھا

مختلف بلدان المنطقة العربیة. أما أولئك الذین یعملون في 
ھ الخاص القطاع غیر الرسمي، فمعظمھم إما یعمل لحساب

أو ھو عاطل، أو ھو خارج القوى العاملة، وبناء على 
ذلك، فإن فرصتھ محدودة في االستفادة من برامج الحمایة 

ؤثر الباحثون عن االجتماعیة. وھذا یفسر جزئیا لماذا یُ 
عمل وظائف القطاع العام. لكن قدرة القطاع العام على 

د قاستیعاب نسبة معتبرة من الداخلین إلى سوق العمل 
تقلصت تقلصا كبیرا نتیجة للتغیرات الدیموغرافیة ونتیجة 

للواقع االقتصادي والمالي الجدید. وھذا ما جعل الحاجة 
إلى توفیر الحمایة االجتماعیة للعاملین في القطاع غیر 

الرسمي والعاملین لحسابھم الخاص والعاطلین أكثر إلحاحا 
 في مختلف بلدان المنطقة.

الى جانب تلك  حمایة االجتماعیةلقد تمثلت تدابیر ال
ي ف (المدفوعة مسبقاً) على مشاركات المنتسبین المرتكزة

دعم المنطقة العربیة في إعانات عامة تنصب عادة على 
، 2010السلع الغذائیة األساسیة والوقود والطاقة. وفي عام 

 في المائة 5.7أنفقت المنطقة العربیة في المتوسط حوالي 
في  1اإلجمالي على الدعم وأقل من من الناتج المحلي 

من الناتج المحلي اإلجمالي على شبكات األمان  المائة
. إن مشكلة ھذا الوضع للسلع االجتماعي التي ال تقدم دعما

ھي أن اإلعانات تمیل عموما إلى أن تكون تراجعیة 
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بطبیعتھا، إذ یستفید منھا األغنیاء أكثر، نظرا لعدم وجود 
وفي واقع األمر أن  .20لحاجة الحقیقیةآلیة الستھداف ذوي ا

الدعوة إلصالح الدعم في المنطقة تستند إلى مسوغات 
حقیقیة، وقد أخذ عدد من البلدان بالفعل یسیر في اتجاه 

انخفاض أسعار النفط  إنضم الدعم. وقد منظومة إصالح
في السنوات القلیلة الماضیة إلى قائمة محفزات إصالح 

الدعم في البلدان المصدرة للنفط، بینما أسھم إلى حد ما في 
تخفیف الضغط في بلدان أخرى. وما من شك في أن 

ة جدیر ،إصالح الدعم یمكن أن یوفر مبالغ ال یستھان بھا
ة درات حمایبأن تستغل في تقلیص الفقر وتصمیم مبا

 المنطقة. األسر واألطفال فياجتماعیة تراعي حاجات 

أما شبكات األمان االجتماعي التي ال تنطوي على تقدیم 
دعم في المنطقة العربیة، فكل منھا في واد، وكل منھا 

ة. ففي المغرب، على سبیل المثال،  تعتریھ أوجھ خلل جمَّ
عن  أسفر مسح أجرتھ الیونیسیف خالل اآلونة األخیرة

یركز كل  للحمایة اإلجتماعیة مختلفا برنامجا 140رصد 
مواجھة نوع معین  ستھدفمنھا على فئة سكانیة محددة أو ی

ھلیة وترتیبات لألمن المخاطر، وكل منھا یعتمد معاییر 
إداریة خاصة. حتى في ھذا الوضع، فإننا نجد أن نظام 

الحمایة االجتماعیة تعتریھ ثغراٌت كبیرةٌ فیما یتصل 
بالتغطیة، إذ تقتصر االستحقاقات األسریة على العاملین في 

العمالة النظامیة، بینما ال تتاح تغطیة الحمایة االجتماعیة 
لألطفال الذین لم یزالوا في سن دون سن االلتحاق 

ة المختلف البرامجبالمدرسة. وإنھ لمن الجلي أن ترشید ھذه 
 ةالتجزئ إلىالكثیر من الثمار. ھذا، وباإلضافة ب عودسی

شبكات األمان االجتماعي، فإن مستوى والفجوات في 
منخفض بوجھ عام. فعلى سبیل المثال،  المقدمة المنافع

من السكان في الشرق  في المائة 32.1بینما یمثل األطفال 
األوسط، نجد أن اإلنفاق العام على الحمایة االجتماعیة 

محلي من الناتج ال في المائة 0.8لألطفال ال یمثل سوى 
اإلجمالي. ووفقا لقاعدة بیانات أسبایر التابعة للبنك الدولي، 

فإن منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا لدیھا أدنى 
 متوسط تدابیر حمایة اجتماعیة وتدابیر تشغیل 

 بالنسبة للفرد، بعد جنوب آسیا. فضال عن ذلك، 
 فإن دقة االستھداف لھذه التدخالت في المنطقة 

 العالم.في ھي األدنى 

وبتدقیق النظر في نقاط الضعف ھذه، نجد أن إسھام تدابیر 
الحمایة االجتماعیة الحالیة في تقلیص الفقر في المجمل 

إسھاٌم متواضع. وھذا یؤكد المكاسب الضخمة التي یمكن 
تحقیقھا من خالل إصالح نظام الحمایة االجتماعیة. لذلك، 

میم ظر في تصیجب على البلدان في المنطقة العربیة أن تن
وتنفیذ سیاسات حمایة اجتماعیة مناصرة للفقراء مراعیة 

لمصالح الطفل. دون وجود ھذه السیاسات سیكون من 
 األبعاد في المنطقة تقلیصا الفقر المتعددالمحال تقلیص 

، ویقترح في ھذا الصدد االستفادة من تجارب الدول حقیقیا
 .األعضاء الرائدة في ھذا المجال

 لاالستثمار في األطفا 3.2.4

أن الفقر في مرحلة الطفولة یرتبط  لقد أوضحت الدراسة
وثیقا بالوضع التعلیمي لرب األسرة. إن احتمال  اً ارتباط

تعرض األطفال الذین ینشؤون في أسر لم یحصل أربابھا 
على أي تعلیم للفقر المدقع أعلى مرتین من احتمال 

أربابھا  تعرض األطفال الذین ینشؤون في أسر حصل
على تعلیم ابتدائي على األقل. ھذه الخالصة تشیر إلى أن 
األطفال الذین ینشؤون في أسر وقع أربابھا في الحرمان 

الحرمان في في طفولتھم من المرجح أن یقعوا ھم بدورھم 
الشدید. وما لم یجِر تقلیص ھذا الحرمان أو التغلب علیھ، 

 إن لى جیل.الحرمان ستظل مستحكمة من جیل إ حلقةفإن 
 في المساواة عدم عن مسؤول األجیال بین الفقر انتقال

یجب ایجاد السیاسات . لذلك. وتعمیقھا العربیة المنطقة
وفضال عن كون حرمان  المالئمة إلنھاء ھذا الوضع

األطفال مرتبط بالتحصیل التعلیمي لرب األسرة، لوحظ 
 ع. فبالمقارنة مبمؤشر الثروةأنھ مرتبط ارتباطا وثیقا 

ثراء، فإن  األكثراألطفال الذین ینشؤون في األسر 
 أفقر ُخمیس من مؤشر الثروةفي  یعیشوناألطفال الذین 

أضعاف، وھم  3.7ھم أكثر عرضة لخطر الفقر بمقدار 
نالحظ أن  أن مرة. وعلینا 12أكثر عرضة للفقر المدقع بـ 

الفوارق المكانیة عامٌل محدٌد آخر ال یستھان بھ في 
ان المنطقة. ذلك أن احتمال تعرض األطفال في مختلف بلد

أضعاف  3.6المناطق الریفیة للحرمان الشدید یزید بمقدار 
احتمال تعرض األطفال الذین یعیشون في المناطق 

 الحضریة للحرمان الشدید.
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عندما ندقق النظر في فقر األطفال علینا أن نستحضر أن 
ة كبیرة في عدد األطفال في المنطقة العربیة قد زاد زیاد

العقود األخیرة. ویشھد العدید من البلدان تحوال دیموغرافیا. 
ومع ذلك، فإن "تضخم عدد الشباب" في العدید من البلدان 

یطرح تحدیات خطیرة فیما یتصل بسیاسات التنمیة 
االجتماعیة وفیما یتصل باستحداث فرص عمل، وفیما 

ال  بیتصل بتوفیر الخدمات األساسیة. لذلك، فإن الشبا
یواجھون حرمانا عابرا لألجیال فحسب، بل حتى أولئك 
الذین ولدوا آلباء غیر فقراء یمكن أن یقعوا في الفقر أو 

 بسبب العجز في الثروة وعوامل أخرى. المدقعالفقر 

في الوقت نفسھ، فإن ھذا التحول الدیمغرافي الذي تشھده 
 الشباببلدان المنطقة العربیة وما یتضمنھ من زیادة عدد 

یضع البلدان العربیة أمام فرصة االستفادة من "العائد 
الدیمغرافي" الذي سینجم عن االنخفاض الكبیر في نسبة 
اإلعالة، وھي فرصة فریدة ال تلوح كثیرا. ومع ذلك، ال 

یمكن لھذا العائد الدیمغرافي أن یتحقق إذا كان الشباب غیر 
تعلیم الذي مھیأً لسوق العمل بسبب عدم اكتمال نوعیة ال

یحصل علیھ، وبسبب سوء وضعھ الصحي، وال یمكن لھ 
أن یتحقق إذا لم تكن ھناك فرص عمل ألولئك الذین 
یتركون المدرسة. بناء على ذلك، من األھمیة بمكان 

االستثمار في الطفولة من خالل ضمان حصول جمیع 
األطفال، بصرف النظر عن وضعھم االجتماعي، على 

دمات الصحیة والتعلیمیة التي تتسم حزمة متكاملة من الخ
بجودة عالیة، والتغذیة الكافیة، فضال عن استحقاقات 

 الحمایة االجتماعیة.

حرٌي بنا في ھذا المقام أن نالحظ أن نسبة كبیرة من 
 األطفال قد وقعت في الحرمان على عدة أبعاد في آن

في العدید من بلدان المنطقة. ففي السودان، على  واحد
نصف األطفال أربعًة ما یقارب من ثال، یواجھ سبیل الم

. وھذا یستدعي واحد أو أكثر من صور الحرمان في آن
وضع مجموعة متكاملة من السیاسات التي تتصدى لفقر 
األطفال تصدیا شامال. وتؤكد األدلة الواردة في التقریر 

الماثل أیضا ضرورة تصمیم االستجابات السیاساتیة ذات 
وكل بلد  ي خصوصیات كل حالةالصلة تصمیما یراع

، ویالئم احتیاجات األطفال المحددة على على حدة

اختالف أحوالھم وأماكن سكناھم. وفي بعض الحاالت، 
سیتمثل الشاغل الرئیسي في تمكین األطفال من الوصول 
إلى الخدمات، بینما في حاالت أخرى ستكون نوعیة ھذه 

. وفي ما یجب إعطاؤھا األھمیة الكبرى الخدمات ھي
الحاالت، یجب أن تولى الحمایة االجتماعیة بعض 
، بینما في أماكن أخرى ینبغي أن تركز التدخالت العنایة

 على االرتقاء بسیاسات سوق العمل. 

وفي ذلك، فإن التقریر الماثل یسعى لتوفیر أدوات تحلیلیة 
تسھم في الوصول إلى فھم دقیق لظاھرة الحرمان متعدد 

استنادا لھذا الفھم یمكن تصمیم استجابات األبعاد، بحیث إنھ 
سیاساتیة متكاملة كل منھا مصمم على نحو یالئم حالة 

السیاق الخاص بھا. ومن أجل تیسیر االستثمار المنشود في 
األطفال وتحدید توزیعھ القطاعي، من المھم أن تقوم 

الحكومات بتحلیل النمط الحالي لإلنفاق العام على األطفال 
التفصیل. والبد من دراسة ھذه األمور من تحلیال شدید 

حیث مدى كفایتھا وفعالیتھا وكفاءتھا وإنصافھا لیتسنى، 
بناء على ذلك، صیاغة اقتراحاٍت ُمثلى فیما یتصل 

بتخصیص األموال وصوال إلى الحصول على عائد أكبر 
 مقابل المال الذي یجري إنفاقھ.

 األمن الغذائي والتنمیة الریفیة 4.2.4

لنمو ا ریف النمو االقتصادي المناصر للفقراء بأنھیمكن تع
في دخل الفقراء بمعدل أسرع من  نموٌ  الذي ینجم عنھ

مما یؤدي الى توسیع قاعدة  دخل بقیة السكاننمو معدل 
. ولكي یكون النمو مناصرا للفقراء، ھناك الطبقة الوسطى

حاجة إلى سیاسات اجتماعیة ومالیة فعالة. ومن األمثلة 
لتلك السیاسات إعادة توجیھ دعم الوقود ــــ  الملموسة

األثریاء ــــ لیتدفق عبر  ترجع أغلبیة نفعھ علىالذي 
قنوات اإلنفاق المناصر للفقراء في صورة تحویالٍت 

للدخل وأمٍن غذائي وبرامج عمالة ال سیما في المناطق 
الریفیة التي یعیش فیھا غالبیة الفقراء من المواطنین. 

ح تدخٍل محدد جغرافیا یركز على ومن أجل اقترا
الزراعة والتنمیة الریفیة، حددنا خمس عشرة محافظة في 

شد فقرا، وقد لوحظ أن األ المنطقة تمثل المحافظات
 معظمھا یوجد في المناطق الریفیة.
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الكویت ( العربیة القمة قرار تفعیل التقریرقترح یوفي ذلك 
 دولال في الفقر من للحد العربي البرنامج أقر الذي) 2009

 یميإنشاء صندوق إقلب مقترح من تضمنھ وما العربیة،
سبل كسب الرزق  یزتعز، فضالً عن للحد من الفقر

على الحاجات  یزالمستدامة، مع الترک یةالزراع یةوالتنم
 الملحة ألفقر القرى في تلك المحافظات. 

إن مكافحة انعدام األمن الغذائي في المنطقة العربیة تتطلب 
زید من التعاون بین البلدان العربیة على النحو المبین الم

. وقد توخى 2008في إعالن الریاض الصادر في عام 
الذي  2031-2011العربي  برنامج الطارئ لألمن الغذائيال

أطلقتھ المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ــــ وھو برنامج 
ھد شطموح وواعد ــــ إلى توفیر اإلغاثة في الحاالت التي ت

نقصا في األغذیة وحاالت الطوارئ، وإلى الحد من الجوع 
  وسوء التغذیة، وإلى زیادة اإلنتاجیة.

وتبلغ االلتزامات االستثماریة المقدرة التي التزمت بھا 
، 2016ملیار دوالر أمریكي حتى عام  14.3الحكومات 

ملیار دوالر أمریكي حتى عام  28.5وسترتفع إلى نحو 
. 2031ر دوالر أمریكي بحلول عام ملیا 31.5، و2021

ملیار  12كما أنھ من المتوقع أن یحصل البرنامج على 
لقطاع الخاص. من ادوالر أمریكي في صورة تمویل 

والمطلوب ھو تفعیل ھذه االتفاقات والبدء في تنفیذ البرامج 
 المذكورة تنفیذا ُمنسقا.

وإلى جانب تلبیة احتیاجات األمن الغذائي الفوریة قصیرة 
األجل، ینبغي التركیز على إیجاد حلول طویلة األجل 

ومستدامة. ولھذا السبب، فإن البدایة یجب أن تكون في 
االستثمار في الزراعة ذات القیمة العالیة من خالل البحث 

عیة االعلمي واالبتكار لتعزیز اإلنتاجیة واألنشطة غیر الزر
والتنمیة الریفیة الشاملة. ویمكن تحقیق زیادة كبیرة في 

اإلنتاجیة الزراعیة في معظم ھذه البلدان دون تكلفة بیئیة 
أو بتكلفة قلیلة. ومن الضروري استكشاف التقنیات 

الصدیقة للبیئة ال سیما التقنیات التي تحقق أقصى قدر من 
لفعالة للمیاه الكفاءة في استخدام المیاه. ذلك أن اإلدارة ا

تؤدي إلى تحسن كفاءة استخدام المیاه في الزراعة بنسبة 
مما یعزز اإلنتاج في المائة،  30و 15تتراوح بین 

الزراعي ویزید دخل المزارعین ویحافظ على المیاه 
 الجوفیة غیر المتجددة.

یمكن أن یؤدي االستثمار في مرافق الصرف الصحي إلى 
ن اإلعانات والقروض المقدمة زیادة إعادة االستخدام، كما أ

للمزارعین ستوسع نطاق اعتماد التقنیات الموفرة للمیاه. 
وھناك حاجة إلى سیاسات تحقق االستقرار في أسعار 
األغذیة وتستجیب لحاالت الطوارئ الغذائیة. وتشمل 

الخیارات الفوریة توفیر الغذاء للفقراء مباشرة وتوفیره 
واعتماد وسائط الدعم  القسائمبطرق غیر مباشرة كتوزیع 

. فالمساعدات الغذائیة ضروریة لالستجابة للتراجع األخرى
المفاجئ في توفر الغذاء وإخفاقات األسواق. كما یمكن أن 

تلعب دورا رئیسیا في إبقاء أسعار األغذیة منخفضة 
ن الفقراء من االستفادة من نظام التوزیع یوزیادة فرص تمك

حد في البلدان التي عصفت  العام وتقلیل النزوح إلى أدنى
 بھا نزاعات والبلدان األقل نموا.

 حمایة األشخاص ذوي اإلعاقة 5.2.4

نظراً ألھمیة ھذه الفئة وفي إطار اھتمام الدول العربیة بھا، 
تواصل الدول العربیة العمل على إدماج ھذه الفئة الھامة 
من خالل عددٍا من االستراتیجیات والبرامج التي جاءت 

ر تنفیذ قرارات القمم العربیة، ونذكر منھا العقد في إطا
العربي لألشخاص ذوي اإلعاقة، والقانون العربي 

االسترشادي لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً عن ما 
یقدمھ مجلس وزراء الشؤون االجتماعیة العرب من 

ورشات عمل ودورات تدریبیة تدعم جھود الدول العربیة 
لتجارب الرائدة لعدد من الدول في ھذا اإلطار، وكذلك ا

 العربیة التي یمكن االستفادة منھا.

في ضوء ما تقدم یقترح التقریر عدداً من التوصیات في 
ھذا الشأن تتمحور حول تطویر السیاسات اإلقلیمیة في 

مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وصوالً إلى رؤیة 
ي أقرتھا لتعربیة وفق األولویات العربیة للتنمیة المستدامة ا

القمة العربیة، مع التأكید على اعتماد المقاربة القائمة على 
حقوق االنسان، بما ُیمكن من القضاء على مظاھر التمییز 
واإلقصاء التي یعاني منھا بعض األشخاص ذوي اإلعاقة، 
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والحد من خطورة الفقر على مستقبل األجیال ذوي 
والتعلیم اإلعاقة، بما في ذلك ضمان حقوقھم في الصحة 

وكافة الخدمات االجتماعیة، وحتى یتسنى تحقیق ما تقدم 
 ُیقترح العمل على ما یلي:

x  مواصلة إصالح الدساتیر والتشریعات باالعتماد على
المرجعیات الدولیة والعربیة ذات الصلة بقضایا 

اإلعاقة والفقر، وتضمین القوانین مواد تعنى بحمایة 
ألقصاء األشخاص ذوي اإلعاقة من الفقر وا

والتھمیش، واالستفادة في إطار ذلك من القانون 
العربي االسترشادي لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
الذي أقره مجلسي وزراء الشون االجتماعیة والعدل 

 عرب، ووافق علیھ البرلمان العربي؛ال
x  اعتماد التخطیط التشاركي بما یؤدي إلى نتائج ملموسة

 واالقتصادي؛اسي على المستوى التنموي والسی
x  مواصلة العمل على إیجاد المؤشرات العربیة الخاصة

باإلعاقة ضمن جھود تنفیذ خطة التنمیة المستدامة 
 ؛2030

x  إیالء المزید من االھتمام باألطفال ذوي اإلعاقة من
خالل تكثیف جھود االكتشاف والتشخیص المبكر 
وتوفیر التدخل والدعم المبكر لتنمیة قدراتھم إلى 

 ممكن؛حد  أقصى
x  تفعیل الخطة اإلعالمیة لألشخاص ذوي اإلعاقة التي

أقرھا مجلس وزراء الشؤون االجتماعیة بھدف 
الوصول إلى مجتمع عربي یمتلك المعرفة والموقف 

ي اإلیجابي حول قضایا اإلعاقة والتوافق على رأ
 مجتمعي موحد لدمجھم في المجتمع؛

x  العمل على وضع خطة عربیة متكاملة لتنفیذ األھداف
والغایات ذات الصلة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 

 استرشاداً بالمواثیق العربیة والدولیة الُمقرة في 
 ھذا الشأن.

إنشاء المركز العربي للسیاسات االجتماعیة  6.2.4
 وخفض الفقر

 في ضوء مشاورات اجتماع كبار المسؤولین الذي ناقش
شاء إن ھمیةأ التأكید علىتم المسودة األولى من ھذا التقریر 

مركز عربي للسیاسات االجتماعیة وخفض الفقر یناط بھ 
إعداد البرامج الرامیة إلى الحد من الفقر، وتولید النمو 
إلیجاد فرص العمل الالئق وخاصة للشباب في الدول 

 ةناصرالعربیة من خالل تشجیع السیاسات المناسبة الم
للفقراء وتقدیم الدعم لتعزیز المؤسسات ذات الصلة 

وتحسین القدرات اإلحصائیة، وعلیھ یقترح التقریر إنشاء 
الدول العربیة بما ُیمكن من تعزیز  ىحدإھذا المركز في 

النمو وتنمیة القدرات لرصد الفقر على أساس التخطیط 
للتنمیة ودعم اتخاذ القرار في مختلف المجاالت ذات الصلة 

 لفقر بمختلف أبعاده.با

یتم عمل المركز المقترح من خالل استراتیجیة  وعلیھ
 متكاملة ومتناسقة حول العناصر التالیة:

x  اتساق السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة لتعزیز النمو
والتوسع في الطلب على العمالة وتنمیة المشاریع 

وخلق فرص العمل وإیجاد التشریعات القادرة على 
النمو االقتصادي في المنطقة ومرونة سوق زیادة 

العمل ووضع السیاسات والبرامج التي تتیح تحقیق 
ذلك، وصیاغة االستراتیجیات الرامیة إلى تعزیز 

 ؛جتماعي وحمایة فرص العمل الالئقالتماسك اال
x  وضع استراتیجیات دعم النمو االقتصادي التي تفید

شجع ھ تالفقراء بصورة مباشرة، وتھیئة بیئة تمكینی
على تشغیلھم وزیادة دخلھم الحقیقي وتعزیز القدرات 

البشریة األساسیة من خالل زیادة التعاون اإلقلیمي بین 
الدول العربیة بإتباع نھج متكامل ومتماسك لتعزیز 

ماسك االجتماعي في النمو وزیادة فرص العمل والت
 ؛الدول العربیة

x ع زیادة القدرات اإلحصائیة لقیاس ورصد الفقر م
التركیز على القیاس متعدد األبعاد، واستخدام البیانات 
استخداماً تحلیلیاً ألغراض صنع القرار من خالل بناء 
نظام معلومات لتجمیع كل البیانات المتاحة ذات الصلة 

بالفقر وفرص العمل، وصیاغة البرامج اإلقلیمیة 
 یة بما یسھم في دعم لتعزیز القدرات المؤسس

 ؛اتخاذ القرار
x یر منھجیات متسقة للمنطقة العربیة في تطو 

مجاالت قیاس الفقر، بما في ذلك تجمیع قاعدة بیانات 
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لجمیع المنھجیات المستخدمة لتقیم االجراءات 
 الخاصة بالفقر، واالستناد إلیھا في رسم 

 خرائط الفقر.
x  تدعیم القدرة المؤسسیة اإلقلیمیة لتصمیم ورصد

كاملة لصالح الفقر وصیاغة تاالستراتیجیة الم
 السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة القادرة 

 ، 2030على تحقیق أھداف التنمیة المستدامة 
والعمل على اقتراح السیاسات لكل بلد وعلى 

 المستوى اإلقلیمي.

سیعمل المركز بالتعاون والتوافق مع المنظمات الدولیة 
اون یة وبتعومختلف المؤسسات البحثیة اإلقلیمیة والوطن

وثیق مع وكاالت األمم المتحدة المتخصصة وفي مقدمتھا 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واللجنة االقتصادیة 

)، وصندوق األمم سكواواالجتماعیة لغربي أسیا (اإل
المتحدة للسكان، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وغیرھا 

ى إلمن الوكاالت المتخصصة ذات الصلة، ذلك باإلضافة 
االستفادة بالتعاون القائم بین الدول العربیة والتجمعات 

الدولیة وخاصة مع دول أمریكا الجنوبیة، واالتحاد 
اإلفریقي بما یسھم في تعزیز وتحدیث القدرات العربیة 

، متقییوال الرصدفي مجاالت جمع البیانات والمعلومات و
وبما یسھم في تفعیل االجراءات الوطنیة وصوالً إلى 

 األبعاد. الفقر المتعددقضاء على ال

 مصادر تمویل المركز:

x ووكاالت مساھمات مؤسسات التمویل العربیة والدولیة 
 ؛األمم المتحدة المتخصصة

x ة الدول العربیة مساھمات الدول األعضاء في جامع
 ؛وفقاً لما تقرره

x .التبرعات والھبات 

 المقترحیتطلب األمر بعد موافقة الدول األعضاء على ھذا 
وضع تصور متكامل حول إدارة الجھاز وتكلفتھ 

 ومصروفاتھ الجاریة، وآلیة عملھ.

 ثورة فیما یتصل بالبیانات  7.2.4

واجھ عدداً من ن التحلیل الوارد في التقریر الماثل إ
نة المتصلة بتوفر البیانات وقابلیتھا للمقار التحدیات والقیود

 عددالفقر المت. ولزیادة تحسین تحلیل وعبر الدولالزمنیة 
ك وبغیة أن یحصل ذل األبعاد في المنطقة العربیة مستقبالً 

خالل فترات منتظمة ــــ وھو ما ُیرجى حصولُھ ــــ من 
األھمیة أن تستثمر البلدان في نظام المسوحات الوطنیة 
التي یمكن أن تنتج تقییمات رصینة بشأن مجموعة من 

دي. لقد مؤشرات الحرمان على المستوى األسري والفر
تعذرت تغطیة عدد من بلدان المنطقة إما ألنھا ال تمتلك 
مثل ھذه البیانات المسحیة التي تعبر عن وضعھا خالل 

غیر متاحة للقیام السنوات األخیرة، أو ألن البیانات 
ا األسباب لقد استحالت تغطیة لیبی ولھذهلتحلیل الثانوي. با

ي. ألسروسوریا، كما تعذرت تغطیة فلسطین في الفقر ا
 .حدیثة مسحیة بیانات توافر لعدمأیضا لم یتم تغطیة لبنان 

فضال عن ذلك، فإن المسوحات التي جرى االعتماد علیھا 
) كما 2013و 2011بالنسبة للعراق والیمن قدیمة نسبیا (

أنھا قد أجریت قبل أن تفعل موجة النزاعات األخیرة 
 لفقرامن المؤكد أن تحلیل أضف الى ذلك فإنھ ھا. تفعل

األبعاد في البلدان العربیة ذات الدخل المرتفع كان  المتعدد
أدق ورؤى أكثر عمقا فیما  مقارناً  لیسمح بإجراء تقییماً 

وھو األمر الذي یؤكد ما أوصى یتصل بصیاغة السیاسات. 
 الفقر المتعددبھ التقریر الماثل من عمل دراسة حول 

ذ عربیة تأخاألبعاد في دول مجلس التعاون لدول الخلیج ال
في االعتبار خصوصیتھا، وذلك بالتعاون مع األمانة العامة 

وحتى في البلدان لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، 
التي تتوفر فیھا بیانات مسحیة، فإن محدودیة القدرة على 
فحصھا فحصا مقارنا مثلت قیدا على استخدامھا. وھناك 

مع على نحو مؤشرات معینة تعذرت تغطیتھا ألنھا لم تج
منھاجي كلي في مسوحات أجریت في بلدان المنطقة. 

ونتیجة لذلك، لم یتسن النظر في بعض األبعاد الھامة للرفاه 
أو الحرمان مثل حمایة الطفل والعنف القائم على النوع 

 االجتماعي وما إلى ذلك.
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لعلھ باإلمكان توضیح األمر على أكمل وجھ إذا سلطنا 
الضوء على وضع الفقر في دولة فلسطین وآثار االحتالل 
اإلسرائیلي كعینة ممثلة. بالنسبة لقطاع غزة، نجد أنھ البد 
ألي تحلیل جاد للفقر أن یأخذ في الحسبان تأثیر الحصار 

ن میالممتد الذي دام عشر سنوات على القطاع. فجمیع المقی
ریبا في مباشرا تق تأثراً في دولة فلسطین یتأثرون باالحتالل 

جمیع نواحي حیاتھم. فاالحتالل اإلسرائیلي یفرض قیودا 
على الفلسطینیین فیما یتصل بحقھم في حریة الحركة، كما 
إنھ یعوق النمو االقتصادي واألنشطة اإلنتاجیة، ویعمد إلى 

حظر وجغرافیا، ویتفتیت القطاع والضفة اجتماعیا وسیاسیا 
على الفلسطینیین االستفادة من الموارد الحیویة مثل المیاه 

واألراضي واستخدامھا. زد على ذلك أن ظروف االحتالل 
تقید حركة الحكومة الفلسطینیة تقییدا حادا تحول بینھا وبین 

  .21صیاغة استراتیجیة محددة وطویلة األجل للتنمیة وتنفیذھا

ن یقال إن الفلسطینیین عرضٌة لیس من قبیل المبالغة أ
للمجھول بمختلف صورِه وللحرمان بمختلف صورِه. 

وكثیرا ما تترافق عملیات بناء المستوطنات اإلسرائیلیة مع 
، جرى 2016عملیات ھدم منازل الفلسطینیین. ففي عام 

منزال فلسطینیا، وھو أعلى رقم  1093ھدم ما مجموعھ 
. بجانب ذلك، 2009سجل منذ بدء جمع البیانات في عام 

لوحظ أن سكان القدس الشرقیة یعیشون تحت التھدید الدائم 
وإذ یعیش سكان  بإخالئھم من دیارھم أو إلغاء إقامتھم.

قطاع غزة تحت الحصار منذ ما یقرب من عقد من الزمان 
كما ذكرنا، نجد أن البنیة التحتیة بالقطاع قد تعرضت ــــ 

واعتبارا من عام ولم تزل تتعرض ــــ لضغوط شدیدة. 
، أخذ القطاع یشھد انقطاعا للكھرباء على نحو 2017

منتظم، وھو مھدد باستمرار بالفصل الدائم عن الضفة 
وبسبب تلوث  .22إداريالغربیة تحت ذرائع ذات طابع 

فقط من األسر  في المائة 10المیاه الجوفیة الساحلیة، فإن 
ب في قطاع غزة لدیھا إمكانیة الحصول على میاه شر

فضال عن ھذا كلھ، نجد أن األطفال، على وجھ  .23مأمونة
الخصوص، یتأثرون باالحتالل والتصعید المتكرر للعنف 

 في الضفة الغربیة وقطاع غزة.  

سبق یبرز أھمیة تعزیز نظام جمع البیانات في البلدان  كل ما
لفقر االعربیة وأھمیة تعزیز التعاون اإلقلیمي من أجل تحلیل 

األبعاد. وفي سیاق ھذا المنظور، واستھداء  المتعدد
خالل اآلونة األخیرة،  24سكوابتوصیات ورقة أصدرتھا اإل

عربي متعدد األغراض لبناء  أسري نقترح إجراء مسح
بین البلدان، تتضمن معلومات عن  متسقةبیانات  قاعدة

األبعاد المفقودة المذكورة أعاله. وھذا من شأنھ أن یتیح 
 األبعاد على نحو الفقر المتعددو النقدير إجراء حساب الفق

منتظم. ومن شأن ھذه المسوح أن تساعد البلدان العربیة 
مساعدة كبیرة في رصد التقدم المحرز فیما یتصل بعدد كبیر 

من أھداف التنمیة المستدامة. واألھم من ذلك أن المنطقة 
لدیھا بالفعل خبرة جیدة في إجراء دراسات مسحیة على ھذه 

لة. من أمثلة ذلك المشروع العربي لصحة األسرة الشاك
 والمسوحات الوطنیة إلنفاق األسر المعیشیة، إلخ.

المسح العربي متعدد  وأخیرا، إذا أمكن تطبیق نظام
على جمیع البلدان العربیة، فقد یؤذن ذلك بوالدة  األغراض

في المنطقة. وتتمثل  جمع وإصدار البیاناتحقبة جدیدة من 
في أنھ ال یعتمد على  لعربي متعدد األغراضالمسح امیزة 

خطوط الفقر القائمة على تعادل القوة الشرائیة، وعلیھ فھو 
 لمتعددالفقر ابالتوازي مع قیاس  الماديیسمح بقیاس الفقر 

 .األبعاد بالنسبة لنفس مجموعة األسر المعیشیة

ر ، یمكن النظالمسح العربي متعدد األغراضولتنفیذ نظام 
 ةإمكانی األلیات. من ھذه من األلیات التنفیذیةمجموعة في 

توسیع نطاق المسوحات التي تجریھا جامعة الدول العربیة 
لتشمل جمیع البلدان العربیة. وفي ذلك یمكن أن یضاف 

المشروع العربي الى المسوحات المنفذة ضمن إطار إلى 
بعض األستمارات لتوفر بیانات  PAPFAMلصحة األسرة 

ان لحرمالمعیشیة وحول األبعاد المفقودة ل عن إنفاق األسر
 .ھذه المسوحات بشكل دوريعلى أن تنفذ المتعدد األبعاد و

وھذا یتطلب بالطبع قدرا معتبرا من تنمیة القدرات نظرا 
ضمن المشروع العربي  تواجھھا التي والقیود لمحدودیتھا

لصحة األسرة. ویتمثل الخیار الثاني في توسیع نطاق 
المسوحات الوطنیة إلنفاق األسر المعیشیة التي تجریھا 

علقة غیر المت اإلستماراتالنظم اإلحصائیة الوطنیة، لتشمل 
بالدخل. ومع ذلك، فإن ھذا االقتراح سیكون مكلفا 

ة مسوحات وسیستغرق وقتا طویال، نظرا لضخامة عین
اإلنفاق الحالیة. ولتقلیل ھذه التكالیف، یمكن النظر في عینة 
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دد المسح العربي متعمن العینة الكبیرة لألسر ضمن  جزئیة
. وكخیار ثالث، من الممكن لكیان من الكیانات األغراض

العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربیة أن تتحمل 
ثل الحكومات المعلومات المطلوبة، كھیئة تم جمعمسؤولیة 

العربیة. وسیتضمن التكلیف الصادر لذلك الكیان التنسیق 
 فیما بین البلدان إلجراء المسح.

ومن الضروري مناقشة الترتیبات المؤسسیة الخاصة 
العربي متعدد األغراض وتطویره  المسح مقترح تنفیذب

سة إلى إنشاء على المستوى اإلقلیمي. وھناك حاجة ما
 العربي المسحمتخصص یكلف بإجراء إمتیاز مركز 

 المدعمة باألدلةسیاسات الوإجراء بحوث لتطویر 
. وإن من شأن ذلك معالجة العجز المؤسسي اإلحصائیة

فیما یتصل بآلیات المسح والرصد في المنطقة. ومن أجل 
السماح بتنفیذ مسوحات متعددة األغراض قابلة للمقارنة 

على ھذا المركز أن یتعاون تعاونا وثیقا مع  إقلیمیا،
وكاالت التخطیط العربیة ومكاتب اإلحصاء الوطنیة في 

.مختلف البلدان
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 الملحق

 وأوزانھاأبعاد ومؤشرات الحرمان فیما یتصل بالفقر األسري  .1الجدول 

 الفقر المتعدددلیل  األبعاد اإلقلیمي الفقر المتعدددلیل 
 األبعاد العالمي

 المؤشر
 

 الفقر المدقع إذا الفقر إذا

 الذینالمؤھلین  فرادمن األ فردال یوجد باألسرة 
تزید أعمارھم عن العمر الذي یجب أن یستكمل 

 )1/6( الثانوي التعلیمأكمل  الثانوي التعلیمعنده 

 من فردال یوجد باألسرة 
الذین المؤھلین  فراداأل

تزید أعمارھم عن العمر 
الذي یجب أن یستكمل 

 عنده التعلیم االبتدائي
 االبتدائي التعلیمأكمل 

)1/6( 

ال یوجد باألسرة 
 فرادفرد من األ

 العمر من البالغین
 أكثر أو سنوات 10

 سنوات خمس أكمل
  )1/6( ةیدراس

 سنوات
 الدراسة

 التعلیم

 ،المدرسة إلى یذھب ال المدرسة سن في طفل أي
ملحق في درجة مدرسیة أخفض من  ھو أو

درسیة المناسبة بدرجتین أو أكثر الدرجة الم
)1/6( 

 سن في طفل أي
 ال االبتدائیة المدرسة

 المدرسة إلى یذھب
)1/6( 

 سن في طفل أي
یذھب  ال المدرسة

 حتى المدرسة إلى
 الصف إتمام سن

  )1/6( الثامن

 حضور
 المدرسة

 عن عمره یقل طفل أي )1/9( المدقع لفقركما بالنسبة ل
 خاللتوفي  شھرا 60

 الخمس السنوات فترة
 )1/9( للمسح السابقة

 في طفل أي
 خاللتوفي  األسرة

 السنوات فترة
 السابقة الخمس
 )1/6( للمسح

 وفیات
 األطفال

دون سن 
 الخامسة

 الصحة

مصاب ) شھراً  59وعمره ما بین یوم ( طفل أي
 طفل أي أو) 2-< لعمرإلى ا الطول( التقزمب

 أي أو) 2-< لطولا إلى الوزن(مصاب بالھزال 
 الشخص زنأو و Bmi( التغذیة نقص يیعان بالغ

 رتبالم ارتفاعھ على مقسوما) كغ( بالكیلوغرام
 )1/9( )18.5< مربع

عمره ما بین ( طفل أي
مصاب  )شھراً  59یوم و

إلى  الطول( التقزمب
 بالغ أي أو) 2-< لعمرا

 التغذیة نقص يیعان
)Bmi الشخص زنأو و 

) كغ( بالكیلوغرام
 ارتفاعھ على مقسوما

 )18.5< مربع تربالم
)1/9(  

 70دون  بالغ أي
 أي أومن العمر، 

عمره ما بین ( طفل
) شھراً  59یوم و

یعاني نقصا في 
التغذیة یحدد في 

ضوء العالقة بین 
 عمروال الوزن

)1/6(  

 ةیتغذال

 مرة ولألعاما  28قل عمرھا عن یامرأة  ملتح
 ت لتشویھتبلغ الثامنة عشرة وتعرضن أقبل 

 )1/9( األعضاء التناسلیة لإلناث

قل عمرھا یحملت امرأة 
عاما أول حمل  28عن 

أن تبلغ الثامنة  لھا قبل
تعرضت أو عشرة 

غیر موجود في 
 دالمتعدالفقر دلیل 

 األبعاد العالمي

الحمل 
أو المبكر 
تشویھ 

األعضاء 
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 الفقر المتعدددلیل  األبعاد اإلقلیمي الفقر المتعدددلیل 
 األبعاد العالمي

 المؤشر
 

 الفقر المدقع إذا الفقر إذا

تشویھ األعضاء ل
  )1/9( اثالتناسلیة لإلن

التناسلیة 
 األنثویة

(المعروف 
بختان 

اإلناث في 
الدول 

  العربیة)
األسر ال تملك الكھرباء.  )1/21( المدقعكما بالنسبة للفقر 

)1/21( 
كما بالنسبة للفقر 

 )1/18(المدقع 
 الكھرباء

الظروف 
 المعیشیة

ن یحسحصل تلم ی )1/21( المدقعكما بالنسبة للفقر 
لصرف الصحي لألسر ل

وفقا ألھداف التنمیة 
جرى المستدامة، أو 

على أساس تحسینھ لكن 
 تقاسمھ مع أسر األخرى

)1/21(  

بالنسبة للفقر  كما
  )1/18( المدقع

الصرف 
 الصحي

میاه تجري في مواسیر ال یوجد في المنزل 
 )1/21( بالمسكن أو الفناء

إمكانیة  ةألسریس لدى ال
میاه شرب للوصول ل

ھداف التنمیة وفقا أل آمنة
میاه أن أو  المستدامة،

تبعد  منةشرب اآلال
دقیقة أو أكثر  ثالثین

ذھابا وإیابا سیرا على 
 )1/21( األقدام

كما بالنسبة للفقر 
  )1/18( المدقع

 المیاه

أو روث  وأرمل  وأ مكونة من طیناألرض 
(ألواح أرضیة مؤقتة 

خشبیة/خیزران/قصب/عشب/عصي)، أرض 
اإلسمنت (بال لوح أو بالط / شرائط أسفلت) أو 

أو أو مصنوع من القش،  وجودالسقف غیر م
 حصیرة ریفي،أو سمك القد،  أو أوراق النخیل،

أو لوح خشبي، أو الخیزران، أو النخیل،  أو
 )1/21( كرتونال

مكونة من إما  یةاألرض
روث أو  الرمطین أو 

السقف غیر أوساخ أو أو 
مصنوع موجود بتاتا أو 

من خشب القش أو 
أوراق النخیل أو سمك 

 )1/21(القد 
 

مكونة إما  رضیةاأل
روث أو  الرممن 
أوساخ أو أو 

أرضیة مكونة من 
. مكونات (أخرى)

ر تبالسقف غیر مع
الفقر في دلیل 

األبعاد  المتعدد
 )1/18( العالمي

أو  أرضیة
 سقف

 المسكن

الوقود الصلب: الخشب،  یعتمد على ي األسرةطھ
أو ال طھي  ،الفحم، بقایا المحاصیل أو الروث

لطعام في األسرة أو ال یوجد غرفة منفصلة ل
 )1/21( للطھي

ي األسرة یعتمد على طھ
الوقود الصلب: الخشب، 

الفحم، بقایا المحاصیل 
أو الروث أو ال طھي 

 لطعام في األسرةل
)1/21( 

عتمد على یالطھي 
أو الخشب الروث 
 )1/18( أو الفحم

 طھيوقود ال

 ) األسرة لغرف النومالتزاحم (عدد أفراد  معدل
 )1/21(أو أكثر  3

التزاحم (عدد  معدل
األسرة لغرف أفراد 
 ) 1/21(أو أكثر  4) النوم

غیر موجود في 
دلیل الفقر المتعدد 

 األبعاد العالمي

 االكتظاظ
داخل 

 المسكن
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 الفقر المتعدددلیل  األبعاد اإلقلیمي الفقر المتعدددلیل 
 األبعاد العالمي

 المؤشر
 

 الفقر المدقع إذا الفقر إذا

من األصول للحصول  األسرة لدیھا أقل من اثنین
 على المعلومات.

 أو 

 أقل منو لدیھا أقل من وسیلتي نقلالتي األسر 
 )1/21( كسب العیشلین من أصول أص

إمكانیة ال تملك  سرةاأل
 لوصول إلى المعلوماتل

 أو

لدیھا  لیس التياألسر 
إمكانیة للوصول لوسیلة 

ول سھلة أصنقل سھلة و
 كسب العیشمن أصول 

)1/21( 

ال تمتلك األسر 
أكثر من جھاز 

إذاعي أو تلفزیوني 
أو ھاتف أو دراجة 
أو دراجة ناریة أو 

وال تملك  براد
 سیارة أو شاحنة

)1/18(  

ملكیة 
 األصول
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 األطفال بفقر یتصل فیما األبعاد الفقر المتعدد دلیل .2 الجدول

 : ھي منھجیة طورتھا الیونیسف بناء على العمل MODAالتداخالت المتعددة  ذيتحلیل الحرمان  یةنھجم قاربةم -1
 األطفال  ھاألبعاد الذي یعانی الفقر المتعددلتحدید مدى وطبیعة  )Gordon et al. 2003(بریستول  جامعةالذي بدأتھ 

(de Neubourg et al., 2012)ستند إلى اإلطار الدولي لحقوق الطفل في بناء أبعاد رفاه الطفل في مجاالت ت ي. وھ 
 .أعاله ذكورةالم فوستر أكیرلبقاء والتنمیة والحمایة والمشاركة االجتماعیة، ومنھجیة ا

 .األبعاد السبعة لفقر األطفال -2
 المعلومات التعلیم التغذیة الصحة سكنمال الصرف الصحي الماء

    
 العمر الفقر المدقع الفقر األبعاد

 المیاه
  األطفال جمیع مسكن أو مواسیر ال یوجد في المنزل المحسنة غیر المیاه مصدر

  وإیابا ذھابا دقیقة 30 من أكثر المسافة 0-17

 الصحي الصرف
  األطفال جمیع مرفق المرحاض غیر المحسنة المحسنة غیر المرحاض مرفق

 مرحاض مشترك  0-17

 المسكن
 بدائیة  أسرة/ةبدائی أرضیة بدائیة أسرة أو/بدائیة أرضیة

  األطفال جمیع
 للغرفة أشخاص 4 من أكثر( االكتظاظ 0-17

 )الواحدة
 أشخاص للغرفة الواحدة) 3االكتظاظ (أكثر من 

 الصحة

 في الوالدة  ماھرة غیر مساعدة
 )شھرا 0-23(

 ھرة في الوالدة امساعدة غیر م
 )شھراً  23-0(

  األطفال
0-4 

 شھراً) 59-12(غیر محصن تماما  شھراً) DPT3 )12-59: محصنة غیر
 م رعایة ما قبل الوالدة الصحیةلم تتلقى األ 

 التغذیة

  األطفال وصغار الرضع تغذیة
 )شھرا 0-23(

 )شھراً  0-23( األطفال وصغار الرضع تغذیة

 شھرا) 24 (أقل من زالالھ شھرا) 24 (أقل من الھزال
 شھرا) 24 أقل منالتقزم (  

 شھرا) 24 أقل منالسمنة ( 

 التعلیم

 الأطف( االبتدائیة بالمدارس ملتحقین غیر
 )االبتدائیة سن

 غیر مسجلین في المدرسة (جمیع األعمار)

  األطفال
 نھایة سن من( االبتدائیة المرحلة ینھ لم 5-17

 )17 إلى االبتدائیة المرحلة
 الدرجةراسیتان أو أكثر أخفض من درجتان د

 الدراسیة المناسبة أو لم تكتمل االبتدائیة 
 )17(من سن نھایة المرحلة االبتدائیة إلى 

 المعلومات
 جھاز أو عدم توافر جھاز للمعلومات

 اتصال
 أي جھاز معلومات یتوافرال 

  األطفال
5-17 

 أي جھاز اتصالیتوافر ال  

 الحرمان أو أكثر. بعدین من أبعادفي  محروماً إذا كان  فقیراً عند إجراء تحلیل فقر الطفل في ھذا التقریر، نعتبر الطفل 

 .2017ي مكتب البحوث إینوشنتي، النشر الحقا ف -بالل الكسواني: "تحلیل الحرمان ذي التداخالت المتعددة للمنطقة العربیة". ورقة فنیة. الیونیسف  فیّروني،لوشیا 

 االبتدائي التعلیم من ةمختلف فترات لدیھا البلدان مختلف ألن بلد، بكل خاص الثانوي والتعلیم االبتدائي التعلیم تعریف فإن للیونسكو، التوجیھیة للمبادئ وطبقاً 
 .اإللكتروني الیونسكو موقع على بلد، لكل والثانوي االبتدائي التعلیم لتعریفات وفقا العتبات تتغیر ولذلك،. والثانوي
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 في البلدان العربیة المستوى االقتصادي والتنمیة البشریةبعض المؤشرات الخاصة ب .3الجدول 

 الدولة

نصیب الفرد من  حجم السكان
الدخل القومي 

(باستخدام تعادل القوة 
 الشرائیة)

دلیل التنمیة 
البشریة (برنامج 

األمم المتحدة 
 ) اإلنمائي

معدل وفیات االطفال األقل 
 سنوات  5من 

 إجمالي السكان مولود حي) 1000(لكل 
األطفال األقل من 

 (%)سنة  18
 2015 2015 2015 2014 2015 

 25.5 83 14,310 32.9 39,666,519 الجزائر

 73.5 159 1,490 46.7 788,474 جزر القمر

 24.0 108 10,710 38.4 91,508,084 مصر

 32.0 121 15,340 47.4 36,423,395 العراق

 17.9 80 10,760 41.6 7,594,547 األردن

*3,710 46.5 4,067,564 موریتانیا  156 84.7 

 27.6 126 7,690 32.4 34,377,511 المغرب

*5,080 47.1 4,668,466 فلسطین  113 21.1 

 70.1 167 3,990 47.1 40,234,882 السودان

 14.0 96 11,100 27.7 11,253,554 تونس

 41.9 160 2,720 47 26,832,215 الیمن

  *For 2014. 

 المدقعالفقر  -اء لنسبة الفقر  )95(% الثقة مجالوالخطأ المعیاري  .4الجدول 
 في المائة 33.3عتبة فقر تساوي 

 )%95(مجال الثقة  الخطأ المعیاري (%)القیمة  (%)نسبة الفقراء 
 0.3515794 0.2120653 0.0355901 0.282 األردن

 0.683055 0.5407865 0.0362925 0.612 تونس

 0.6632386 0.5808957 0.021006 0.622 الجزائر

 3.110088 2.87909 0.0589284 2.995 مصر

 2.053 2.048 0.00001 2.051 المجموعة األولى

 6.598518 6.336051 0.0669568 6.467 العراق

 9.230429 8.625923 0.1542108 8.928 المغرب

 7.68 7.667 0.00003 7.700 المجموعة الثانیة

 27.05473 25.66345 0.3549073 26.359 جزر القمر

 30.91227 30.25632 0.1673363 30.584 الیمن

 50.37147 49.49517 0.2235468 49.933 السودان

 52.02231 51.11451 0.2315809 51.568 موریتانیا

 42.57 42.546 0.00006 42.600 المجموعة الثالثة

 13.353 13.345 0.00002 13.35 المتوسط اإلقلیمي
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 الفقر - اءلنسبة الفقر )95(%الثقة  ومجالالخطأ المعیاري  .5الجدول 

 في المائة 33.3عتبة فقر تساوي 

 )95%(مجال الثقة  الخطأ المعیاري (%)القیمة  (%)نسبة الفقراء 

 12.11064 11.24977 0.2196079 11.68 األردن

 18.22412 17.34144 0.2251696 17.783 تونس

 24.29065 23.71635 0.1465051 24.004 الجزائر

 27.5112 26.90496 0.1546533 27.208 مصر

 24.877 24.863 0.00004 24.870 المجموعة األولى

 45.85943 45.2249 0.1618716 45.542 العراق

 37.04958 36.11617 0.2381167 36.583 المغرب

 41.162 41.138 0.00006 41.200 المجموعة الثانیة

 74.56909 73.19272 0.3511028 73.881 جزر القمر

 69.43806 68.76464 0.1717941 69.101 الیمن

 73.89037 73.09057 0.2040302 73.49 السودان

 89.356 88.77469 0.1482937 89.065 موریتانیا

 72.75 72.729 0.00005 72.700 المجموعة الثالثة

 40.555 40.543 0.00003 40.55 المتوسط اإلقلیمي
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 المدقع الفقر والحضر، الریف لمناطق(كعدد عشري)  األبعاد الفقر المتعدد دلیل قیم .6الجدول 

 في المائة 33.3عتبة فقر تساوي 

 )95%(مجال الثقة  الخطأ المعیاري قیمة المؤشر المنطقة البلد

 األردن
 0.0011266 0.0005697 0.0001421 0.0008481 الحضر

 0.0028742 0.0014672 0.0003589 0.0021707 الریف

 تونس
 0.0002088 0.0000676 0.000036 0.0001382 الحضر

 0.0082674 0.0064756 0.0004571 0.0073715 الریف

 الجزائر
 0.0013612 0.0010186 0.0000874 0.0011899 الحضر

 0.0055238 0.0048227 0.0001789 0.0051732 الریف

 مصر
 0.0065659 0.0055224 0.0002662 0.0060441 الحضر

 0.0154759 0.0141895 0.0003282 0.0148327 الریف

 المجموعة األولى
 0.00344 0.00341 0.00001 0.00342 الحضر

 0.01256 0.01251 0.00001 0.01253 الریف

 العراق
 0.0132211 0.0121324 0.0002777 0.0126768 الحضر

 0.0632862 0.0607539 0.000646 0.06202 الریف

 المغرب
 0.0037158 0.0028831 0.0002124 0.0032994 الحضر

 0.0852769 0.0796333 0.0014397 0.0824551 الریف

 المجموعة الثانیة
 0.00846 0.0084 0.00001 0.00843 الحضر

 0.07354 0.07333 0.00005 0.07343 الریف

 جزر القمر
 0.066644 0.0583185 0.0021237 0.0624811 الحضر

 0.162462 0.1531136 0.0023846 0.1577876 الریف

 الیمن
 0.0363151 0.0329309 0.0008633 0.034623 الحضر

 0.2073745 0.2030055 0.0011145 0.20519 الریف

 السودان
 0.1183894 0.1123295 0.0015459 0.1153595 الحضر

 0.3323883 0.3264098 0.0015251 0.329399 الریف

 موریتانیا
 0.1229671 0.1165376 0.0016402 0.1197523 الحضر

 0.3761783 0.3700313 0.0015681 0.3731048 الریف

 المجموعة الثالثة
 0.08631 0.08609 0.00006 0.0862 الحضر

 0.28191 0.28165 0.00007 0.28178 الریف

 المتوسط اإلقلیمي
 0.01869 0.01865 0.00001 0.01867 الحضر

 0.1126 0.11249 0.00003 0.11255 الریف
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 الفقر والحضر، الریف لمناطق (كعدد عشري) األبعاد الفقر المتعدد دلیل قیم .7الجدول 

 في المائة 33.3عتبة فقر تساوي 

 )95%(مجال الثقة  الخطأ المعیاري قیمة المؤشر المنطقة البلد

 األردن
 0.0502848 0.045984 0.0010971 0.0481344 الحضر

 0.0564389 0.0507399 0.0014538 0.0535894 الریف

 تونس
 0.0422105 0.0385435 0.0009354 0.040377 الحضر

 0.1438834 0.136311 0.0019317 0.1400972 الریف

 الجزائر
 0.0784006 0.0757777 0.0006691 0.0770891 الحضر

 0.1453847 0.1406246 0.0012143 0.1430047 الریف

 مصر
 0.0637405 0.0605487 0.0008142 0.0621446 الحضر

 0.149305 0.1456264 0.0009384 0.1474657 الریف

 المجموعة األولى
 0.06424 0.06413 0.00003 0.06418 الحضر

 0.14467 0.14451 0.00004 0.14459 الریف

 العراق
 0.170022 0.1663849 0.0009278 0.1682035 الحضر

 0.316334 0.3119134 0.0011277 0.3141237 الریف

 المغرب
 0.0632828 0.059927 0.0008561 0.0616049 الحضر

 0.2995038 0.2921065 0.0018871 0.2958051 الریف

 المجموعة الثانیة
 0.12002 0.11983 0.00005 0.11993 الحضر

 0.30408 0.30371 0.00009 0.30389 الریف

 جزر القمر
 0.2931835 0.2794028 0.0035154 0.2862932 الحضر

 0.4630392 0.4531682 0.002518 0.4581037 الریف

 الیمن
 0.1971133 0.19013 0.0017815 0.1936216 الحضر

 0.4771682 0.4729568 0.0010744 0.4750625 الریف

 السودان
 0.2864702 0.2779601 0.0021709 0.2822151 الحضر

 0.5197319 0.513812 0.0015102 0.5167719 الریف

 موریتانیا
 0.4518449 0.4438104 0.0020496 0.4478276 الحضر

 0.6510783 0.6469368 0.0010565 0.6490076 الریف

 المجموعة الثالثة
 0.26625 0.2659 0.00009 0.26607 الحضر

 0.50509 0.5048 0.00007 0.50494 الریف

 المتوسط اإلقلیمي
 0.1145 0.1144 0.00003 0.11445 الحضر

 0.29237 0.29221 0.00004 0.29229 الریف
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حسب المكان والخصائص االجتماعیة واالقتصادیة اء لنسبة الفقر  )95%(ومجال الثقة لخطأ المعیاري ا .8الجدول 
 الفقر والفقر المدقع – لألسر المعیشیة

 الفروقات )95(% الثقة لاجم المتوسط اإلقلیمي 

 المتوسط اإلقلیمي 
نسبة 
 النسبة الحد األعلى الحد األدنى الخطأ المعیاري الفقراء

ذات داللة 
 إحصائیة

قر
الف

 

 24.94764 24.93374 0.00004 24.94 الحضر
 نعم 30.3-

 55.24989 55.23327 0.00004 55.24 الریف

       
 35.50048 35.4651 0.00009 35.48 األسر التي تترأسھا امرأة

 نعم 3.09-
 38.57895 38.56708 0.00003 38.57 األسر التي یترأسھا رجل

       
 22.66556 22.65008 0.00004 22.66 دون دراسة

 نعم 21.15
 1.51648 1.50783 0.00002 1.51 على مستوى دراسةأ

       
 66.22219 66.19769 0.00006 66.21 سیخم أدني -مؤشر الثروة 

 نعم 55.04
 11.18186 11.16554 0.00004 11.17 سیعلى خمأ -مؤشر الثروة 

       
 24.25734 24.23838 0.00005 24.25 )4-1(سرة فراد األأعدد 

 نعم 28.52-
 52.77816 52.75595 0.00006 52.77 +8سرة فراد األأعدد 

 

قع
مد

 ال
قر

الف
 

 4.09965 4.09328 0.00002 4.1 الحضر
 نعم 18.21-

 22.31006 22.29615 0.00004 22.3 الریف

       
 13.90973 13.88415 0.00007 13.9 األسر التي تترأسھا امرأة

 نعم 1.08
 12.82164 12.81349 0.00002 12.82 األسر التي یترأسھا رجل

       
 54.61855 54.60014 0.00005 54.61 دون دراسة

 نعم 47.85
 6.76855 6.75075 0.00005 6.76 على مستوى دراسةأ

       
 30.76949 30.74559 0.00006 30.76 سیخم أدنى -مؤشر الثروة 

 نعم 30.15
 0.61205 0.60802 0.00001 0.61 سیاعلى خم -مؤشر الثروة 

       
 6.7457 6.7346 0.00003 6.74 )4-1(سرة فراد األأعدد 

 نعم 9.12-
 15.87141 15.85515 0.00004 15.86 +8سرة فراد األأعدد 
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