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 فريق إعداد التقرير

 المجموعة االستشارية العليا  منسقي التقرير

 سابينا ألكاير )مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية(

 )وزارة الشؤون االجتماعية، تونس(نضال بن شيخ 

 (سكوامختار محمد الحسن )اإلمحمد ال

 (سابقا   سكواعبد هللا الدردري )اإل

 دايفد ستوارت )اليونيسف(

 تهامي عبد الخالق )جامعة الرباط(

 ر )المعهد العربي للتخطيط سابقا (علي عبد القاد

 الِكزاندرا يوستر )اليونيسف(
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 مكتب البحوث( -خوسيه كويستا )اليونيسف 

 هبة الليثي )جامعة القاهرة(

 

 الترجمة الى العربية

 مهدي الدجاني

 
 تنسيق النص وتصميم الغالف
 في اإلسكوا والمطبوعات فريق قسم إدارة المؤتمرات 

 

 األوراق الخلفية

هبة الليثي، دينا أرمانيوس، مايا خالد أبو إسماعيل، 
رمضان، مروان خواجا: "مؤشر الفقر متعدد األبعاد 

 .للبلدان ذات الدخل المتوسط: األردن، العراق والمغرب"
 .5102نيو يورك  –ورقة عمل فنية. األمم المتحدة 

 

محمد محيي الدين: "الفقرفي االدب العربي المعاصر 
والتراث العربي". ورقة فنية مقدمة لجامعة الدول العربية 

– 5102. 

 

لوشيا فيّروني، بالل الكسواني: "تحليل الحرمان ذي 
التداخالت المتعددة للمنطقة العربية". ورقة فنية. 

مكتب البحوث إينوشنتي، النشر الحقا في  -اليونيسف 
5102.  

  (سكوابو إسماعيل )اإلأخالد 

  طارق نبيل النابلسي )جامعة الدول العربية(

  آرثر فان ديزن )اليونيسف(
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  فريق المؤلفين
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  ، اليونسيف(سكوابالل الكسواني )اإل
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  فريق اإلحصاء
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  مكتب البحوث( -باريزي )اليونيسف ديليتا 

  (سكوامايا رمضان )اإل

  (سابقا   احمد عبد المنعم )جامعة الدول العربية

  مكتب البحوث( -لوشّيا فيّروني )اليونيسف 

  

  مساعدة بحثية

  (سكوافؤاد غّرة )اإل
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  الدعم اإلداري

  الشحات )جامعة الدول العربية(محمد 

  (سكوامرال طاشيجيان )اإل
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لى ويهدف إ ،يأتي هذا التقرير استجابة لقرار صادر عن المجلس الوزاري للشؤون االجتماعية في جامعة الدول العربية

األبعاد في المنطقة العربية، وذلك كخطوة في مسار التحضيرات إلنجاز أهداف التنمية المستدامة. وقد  الفقر المتعددتقييم 

سيا ي آعية لغرباقتصادية واالجتملجنة األمم المتحدة االوتم التحضير لهذا التقرير بالشراكة بين جامعة الدول العربية 

 .(IHPO) البشرية أكسفورد للفقر والتنمية مبادرةو األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( منظمةو (سكوا)اإل

 (APFHU) صندوق األمم المتحدة للسكانوقد حظي التقرير بإسهامات ومشاركات من منظمات األمم المتحدة التالية: 

األمم المتحدة  وبرنامج (OPI) الصحة العالمية ومنظمة (AP PNaHUNU) األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج

 .(APSENI) منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةو (APNH) مائياإلن

خبراء  متضالمستفيضة والتي  سلسلة من االستشاراتضمن  التقرير تم صياغة وإنضاج المنهجية العلمية المتبعة فيوقد 

 وزارات الشؤون االجتماعية وغيرها من الجهات الحكومية في الدول العربية. ممثلييناقليميين وعالميين و

وساهمت مؤسسات بدعم عملية اإلعداد للتقرير وكانت بمثابة المنبر لتسهيل النقاش بين الخبراء، وهذه المؤسسات هي: 

، (AP NSEU) األمم المتحدةالشؤون االقتصادية واالجتماعية في  وإدارةالمرصد الوطني للتنمية البشرية )المغرب(، 

األبعاد  دالفقر المتعدلمعنيين بالشبكة المؤتمر العالمي  والجامعة اللبنانية األميركية، ودولة المكسيك التي استضافت

(NHHP)  5102في. 

 دستفاا. والمختصة بصحة األسرة والطفل وطنيةالاألسرية مسوح الويرتكز هذا التقرير على مجموعة بيانات مستقاة من 

 طورتها التي (EiUiU ND AHATS) من البرمجيات اإلحصائيةألسر المعيشية في هذا التقريرالمتعدد األبعاد لفقر التحليل 

 البشرية. مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية
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الشركاء في التقرير –تقديم 

أن المنطقة العربية تمر بمرحلة استثنائية تشهد  خافيا  ليس 

تحديات على مختلف األصعدة. لقد أفرزت  فيها

الصراعات المسلحة كلفة إنسانية ضخمة تمثلت في 

حاالت غير مسبوقة من اللجوء والنزوح، داخل العالم 

العربي وخارجه، حتى صار نحو نصف الجئي العالم من 

أن جهود إعادة إعمار المدن التي ُخربت  شك والالعرب. 

ف تحتاج لمليارات والحواضر التي دمرتها الحرب سو

الدوالرات، األمر الذي يضع أعباء إضافية على جهود 

التنمية واإلصالح االقتصادي، وهو ما سينعكس حتما  

على مستويات المعيشة ونوعية الحياة للمواطن في بعض 

 من النزاعات. تعانيالبلدان العربية التي 

وانطالقا من العزيمة العربية للمضي قدما رغم تلك 

ت، للقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، بوصفه التحديا

أكبر تحد يواجه العالم، ومواصلة  للسعي من أجل تحقيق 

، تأتي مبادرة مجلس وزراء 5101خطة التنمية المستدامة 

الشؤون االجتماعية العرب بالتعاون مع لجنة األمم 

سكوا( صادية واالجتماعية لغرب اسيا )اإلالمتحدة األقت

 منظماتة اكسفورد، والشركاء من واليونسيف وجامع

األمم المتحدة المتخصصة بإعداد أول تقرير إقليمي في 

األبعاد  الفقر المتعدد، حول 5101العالم، بعد إطالق خطة 

 في الدول العربية.  

ويعالج التقرير هذا الموضوع انسجاما  مع الصياغات 

 المفاهيمية للفقر في أدبيات التراث العربي، مع االسترشاد

بطبيعة الحال بالتنظير العلمي الدولي األممي الذي تمثل 

المنطقة العربية جزء  هاما  منه. كما يستخدم التقرير دليال 

يركز على األبعاد المختلفة للفقر وما تواجهه المنطقة من 

صراعات وتحديات، أخذا  في االعتبار أيضا التباين فيما 

مستوى بين الدول العربية من حيث حجم السكان وال

االقتصادي والهياكل االقتصادية والتنمية البشرية. ويؤكد 

التقرير على أن الفقر ليس مستوطنا في المنطقة العربية 

بل هو نتيجة ظروف تاريخية وسياسية واقتصادية، أدت 

إلى تراجع النمو االقتصادي وبالتالي خلخلة الوضع 

 االجتماعي والتفاوتات في مستويات المعيشة.

التقرير على تحليل مستوى الحرمان المتعدد كما ركز 

ما يستدعي وضع  األطفال، وهواألبعاد الذي يعاني منه 

مجموعة متكاملة من السياسات التي تتصدى لفقر الطفل 

تصديا شامال، باإلضافة الى تحسين اإلنفاق العام على 

 األطفال في البالد العربية. 

تكاملة إن مكافحة الفقر والقضاء عليه هي عملية م

مستمرة البد وأن تنسجم مع االتفاقيات العربية والدولية 

ن من وضع خطة  وتوجهات القمم العربية، بما يمكِّ

عربية متكاملة وصوال إلى سياسات اجتماعية ناجحة 

تضمن حياة كريمة وتكافال  اجتماعيا  واستقرارا  

 اقتصاديا ، وصوال إلى القضاء على الفقر وتحقيق 

 ودة.التنمية المنش

ونأمل أن يسهم هذا التقرير من خالل ما سيقدمه من 

تحليل فني ألوضاع الفقر بمختلف أبعاده بما فيها فقر 
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األسر واالطفال، وتوضيح أسبابه في مختلف الدول 

العربية، بل في مختلف المناطق داخل الدولة الواحدة. 

القرار في الدول العربية،  لمتخذ عمليةمقترحات  تقديمو

 الفقر المتعددجهود العربية الرامية للقضاء على لا ودعم

، وأملنا أن 5101األبعاد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 

يمهد هذا التقرير السبيل لتعاون مثمر مع كافة الشركاء 

اإلقليمين والدوليين ومع األمم المتحدة، للقضاء على الفقر 

 بمختلف أبعاده وصوره في منطقتنا العربية.

اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي 

 آسيا
 جامعة أكسفورد منظمة األمم المتحدة للطفولة جامعة الدول العربية

 
 

  

 مختار محمد ال
 الحسنمحمد 

مدير إدارة التكامل 
 والتنمية االقتصادية

 د. بدر الدين عاللي
 األمين العام المساعد
رئيس قطاع الشؤون 

 االجتماعية

 جيرت كابيالري
 المدير اإلقليمي 
 للشرق األوسط 
 وشمال أفريقيا

 ألكاير اد. سابين
رئيس مبادرة أكسفورد 

 للفقر والتنمية
 البشرية
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مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب –تقديم 

يسعدني تقديم هذا التقرير العربي الهام الذي أتى انطالقا 

من حرص الدول العربية على القضاء على الفقر بمختلف 

أبعاده ليس باعتباره تحديا يواجه الدول العربية فحسب بل 

أصبح في مقدمة أجندة العمل تحدي كبير يواجه العالم، و

العربية والدولية، كما جاء التقرير ليتماشى والتوجه 

 مؤشرات إقليمية ووطنية يمكن قياسها  لوضعالعالمي 

وفقا للمعايير الدولية، وفي إطار تنفيذ خطة التنمية 

 .5101المستدامة 

هذا التقرير هو نتاج عمل دؤوب استمر لمدة ثالث سنوات 

األمم المتحدة األقتصادية جنة لمع الشركاء من 

واليونيسف وجامعة  (سكوااإل)واالجتماعية لغرب اسيا 

أكسفورد، وحصيلة عدد من االجتماعات والورش التي 

استهدفت مشاركة كبار المسؤولين في الدول العربية لبلورة 

 ،لألسرة والطفل المؤشرات العربية للفقر متعدد األبعاد

 فقط خصوصية المنطقة العربية،االعتبار  تأخذ فيالتي لم 

 بل راعت الخصوصيات والفوارق داخل الدولة الواحدة.

وجاءت مبادرة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب 

إلعداد هذا التقرير مع الشركاء، ليمثل ثمرة التعاون، 

ويضع قاعدة موضوعية وفنية لالنطالق نحو القضاء على 

 هود العربية الرامية إلىالفقر بمختلف أبعاده بما يعزز الج

 .5101تحقيق خطة التنمية المستدامة 

أتوجه بالشكر إلى كافة من قاموا بإعداد هذا التقرير الذي 

يعد األول من نوعه في العالم بعد إطالق خطة التنمية 

، مؤكدة على استمرار التعاون مع كافة 5101المستدامة 

على  يجاباالشركاء لتنفيذ توصياته الهامة، وبما ينعكس إ

المواطن العربي والعمل االجتماعي التنموي العربي 

 المشترك.

 

 

 والي فتحي غادة   

 

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء  رئيس

 الشؤون االجتماعية العرب
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 قائمة المختصرات

A   شدة الفقر 
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DHS   المسح السكاني الصحي 
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FGM   )تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )المعروف بختان اإلناث في الدول العربية 

GCC    التعاون الخليجيدول 

H   نسبة الفقراء 

HDI   مؤشر التنمية البشرية 

HDR   تقرير التنمية البشرية 

IHDI   ية البشرية المعدل بعدم المساواةمؤشر التنم 

LDC   قل نموا  الدول األ 

MDG   األهداف اإلنمائية لأللفية 

MENARO  المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا، اليونيسيف 

MICS   المسح العنقودي متعدد المؤشرات 

MODA    دليل الحرمان ذي التداخالت المتعددة 

MPI    األبعاد الفقر المتعدددليل 

OoR   نتي مكتب البحوثشإنو 
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 وتعريفاتها المصطلحات

 المصطلح التعريف

األسرة التي تحصل عليها  المؤشرات أوزانُيحدُد مستوى حرمان األسرة من خالل جمع 
إذا كانت األسرة محرومة في أحد المؤشرات، فإن درجة الحرمان ففي جميع المؤشرات. 

التي تحصل عليها تساوي الوزن المخصص للمؤشر، على النحو الوارد بين قوسين في 
. وعندما ال تعاني األسرة حرمانا، فإن درجة الحرمان التي تحصل عليها (0)الجدول 

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

مستوى حرمان 
 األسرة

و على النحتم تحديد مستويين من مستويات الحرمان التي تعاني منها األسرة/الطفل 
 :الواردين بالملحق (5)والجدول  (0)الوارد في الجدول 

األول( والذي يمثل  المستوى –األكثر حدة )عتبات الحرمان أكثر حدة  مستوىال
 مستويات الفقر المدقع

الثاني( والذي يمثل مستويات  ىالمستو -دة األقل حدة )عتبات الحرمان أقل ح المستوى
 الفقر

 الفقر والفقر المدقع

كان مجموع أوزان تصنف األسرة المعيشية كأسرة واقعة في حالة فقر مدقع إذا 
األول األكثر حدة من  مستوىالثلث في ال يساوي أو يزيد عنالحرمان  مؤشرات

فقيرة فقرا  مدقعا ، فإن جميع وعندما تصنف األسرة المعيشية كأسرة مؤشرات الحرمان. 
  ويصنف الطفل كطفل واقع في حالة فقر مدقعأفراددها يدرجون تحت هذا التصنيف. 

 األول مستوىالحرمان أو أكثر في ال أبعاد من بعدينإذا كان يعاني حرمانا في 
يعاني حرمان في بعد معين  ل.  حيث يعتبر الطفالوارد بالملحق 5الموصوفة في الجدول 

 إذا كان لديه حرمان في أي من مؤشرات ذلك البعد.

 الفقر المدقع

يساوي أو يزيد  مجموع أوزان المؤشراتتصنف األسرة المعيشية كأسرة فقيرة إذا كان 
. وعندما تصنف األسرة الثاني )األقل حدة( من مؤشرات الحرمان مستوىالثلث في ال عن

طفل يصنف الوُيدرجون تحت هذا التصنيف.  أفرادهافإن جميع  رة،فقيالمعيشية كأسرة 
الثاني  مستوىأو أكثر في ال الفقر أبعاد بعدين منكطفل فقير إذا كان يعاني حرمانا في 

يعاني حرمان  لحيث يعتبر الطف الوارد بالملحق. 5الموصوفة في الجدول )األقل حدة( 
 مؤشرات ذلك البعد.في بعد معين إذا كان لديه حرمان في أي من 

 الفقر

 السكان. يإجمالنسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية فقيرة إلى  يالفقراء ه نسبة
 عددالفقر المتنسبة الفقراء في دليل فقر األطفال هي نسبة األطفال الذين يعانون من 

 األبعاد الى إجمالي األطفال. 

 H نسبة الفقراء
 )أحد مؤشرات الفقر

 (المتعدد األبعاد



xiv 

 

 المصطلح التعريف

أوزان متوسط  هي أحد مؤشرات الفقر التي يتم حسابها، وهو عبارة عن شدة الفقر
الحرمان لدى األشخاص الذين جرى تصنيفهم كفقراء، والذي يحتسب من  مؤشرات

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

األطفال الذين يعانون من فقر متعدد األبعاد كنسبة من العدد الكلي ألبعاد الحرمان، 
وتحتسب هذه 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 دليل في شدة الفقر. الفقراءاألبعاد بضرب نسبة  الفقر المتعدد دليليحتسب 
 األبعاد 

 ستوىمإذا كنا بصدد ال أو الفقر المدقع)تعد األسرة المعيشية معرضة للوقوع في الفقر 
 .1.00و 1.51بين ما تراوح يالحرمان  كان مجموع أوزان مؤشراتإذا  األكثر حدة(

)األسر  الهشاشة
المعرضة للوقوع في 

 (والفقر المدقع الفقر

نا إذا ك أو فقر مدقع شديد) شديد تصنف األسرة المعيشية كأسرة واقعة في حالة فقر
ومن  .أو أكثر 1.2المؤشرات األكثر حدة(، إذا كان مجموع أوزان  مستوىبصدد ال

الفقر على نحو يفيد ضمنا أن جميع من هم فقراء فقرا  منفرع  الشديدالمفهوم أن الفقر 
 ُيعدون تلقائيا فقراء. شديدا  

الفقر الشديد/الفقر 
 المدقع الشديد

 مرجحا  بحجم السكان  التي شملها التحليلالمتوسط االقليمي هو متوسط البلدان 
 في كل دولة 

 المتوسطالمعدل 
 اإلقليمي

 األبعاد ددالفقر المتعدليل منهجيا  )وهو ما يعادل بالضبط  نسبة الفقراء المعدلة بشدة الفقر
 .(رالفق شدةالفقراء في  نسبة، ومن ثم فهو يكافئ كذلك حاصل ضرب ولكن لألطفال

 نسبة الفقراء المعدلة
 فقر األطفال(دليل )

نفاق/استهالك األسرة فقط، ويتم تحديد خط فقر يعتمد قياس الفقر النقدي على إ
األسرة بقيمة خط الفقر. إذا كانت األسرة تنفق أقل من خط  إنفاقنقدي/مادي ويتم مقارنة 

األسرة يساوي أو أعلي من خط  إنفاقالفقر تعتبر األسرة فقيرة فقر نقدي، أما إذا كان 
 الفقر تعتبر األسرة غير فقيرة ماديا .

 الفقر النقدي

ة لمجموعاألسرة  ملكيةاألسرة ويعتمد في قياسه على  وثروة يقيس رفاهمركب مؤشر 
 لخ.( إ)تليفزيون، ...من األصول والسلع المعّمرة. 

 مؤشر الثروة

ألبعاد ُيعرض قر المتعدد ا، في حين أن دليل الفمئوية كنسبةعادة أن مؤشرات الفقر والتي تتمثل في نسبة الفقراء، وشدة الفقر تعرض  إلىيجب اإلشارة  :مالحظة

 ولكن وجدنا أنه من األسهل للقارئ غير المختص التعامل مع النسب المئوية. ونتيجة لذلك، تم في هذا التقرير عرض جميع المؤشرات الثالثةكعدد عشري. 
 ومناقشتها كنسب مئوية. 
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 مقدمـة .1

مفهوم الفقر في التراث غاية التقرير و 0.0
 العربي

 عشرة بسبعة 5101 المستدامة التنمية خطة إطالق جاء

 إلى وصوال   طموحة غاية وستون وتسعة ومائة هدف

، 5101 عام بحلول بكرامة والعيش الفقر على القضاء

 لهذه الدولية المشاورات بدء منذ العربية الدول وانبرت

 ذلك يتطلبه وما الخطة هذه حول تصوراتها لوضع الخطة

 التنمية تحقيق من يمكن بما وإقليمية وطنية خطط من

 .العربية الدول في المستدامة

 حققته ما على بناء   الخطط لتلك العامة التوجهات وجاءت

 التنموية األهداف لتنفيذ انجازات من العربية المنطقة

 على القضاء على المنطقة أولويات وتمحورت لأللفية،

 لتنفيذ تحقيقه يستلزم رئيسي بهدف أبعاده بمختلف الفقر

 .5101 خطة

هذا اإلطار أكد القادة العرب في القمم العربية والسيما  في

نواكشوط  – 5102القمم الثالثة األخيرة )شرم الشيخ 

على المضي قدما  لتحقيق (، العزم 5102عمان  – 5102

التنمية المستدامة وتسخير كافة الجهود التي ُتمكن من 

تحقيقها، وهو األمر الذي يؤكد وجود اإلرادة السياسية على 

أعلى مستويات اتخاذ القرار في منظومة العمل العربي 

المشترك لتعزيز كافة الجهود الرامية إلى القضاء على 

 ق تنمية المواطن العربي فيالفقر بمختلف أبعاده وبما يحق

إطار من العدالة االجتماعية وبما يؤكد شعار "أال يتخلف 

 عن ركب التنمية أحد".

 تأتي، 5101 خطة لتنفيذ الجادة والعزيمة الطموح ذلك رغم

 من العربية الدول من عدد تعيشه وما الجسام التحديات

 التطرف ظاهرة واستفحال وأمنية، سياسية أزمات

 تفاقم إلى باإلضافة إنسانية، ممارساتهما الالو واإلرهاب

 ولجوء نزوح من عنها نتج وما المسلحة الصراعات

 المركزية القضية عن فضال   ذلك شرعية، غير وهجرة

 لدولا تواجه التي التحديات في متقدمة أولوية تحتل التي

 قباتع يمثل ذلك فكل الفلسطينية، القضية وهي العربية

 قيقوتح الفقر على والقضاء المنشودة التنمية تحقيق أمام

 .االجتماعية العدالة

 تبادر المستدامة، التنمية لتحقيق اإلصرار على تأكيدا  

 ومن األعضاء دولها مع بالتنسيق العربية الدول جامعة

 واستراتيجيات خطط بوضع المتخصصة، أجهزتها خالل

 ركيزبالت المستدامة للتنمية عشر السبعة األهداف لتنفيذ

 .تهاوخصوصيا ألولوياتها وفقا   األبعاد، الفقر المتعدد على

 يةالبن تهيئة االمكانيات، يحتاج األمر إلى تسخير قبلو

 يفالتوظ عن فضال   التنموية، لتسهيل العملية السياسية

 سمحت ما إذا في المنطقة واإلمكانيات للموارد الدقيق

 بذلك. الصعبة األوضاع

 لتيا الرئيسية التحديات من ُيعد الفقر تحدي أن من فانطالقا  

 قامت جامعة الدول العربية العربية، الدول من العديد تواجه

 لتيا التنموية االجتماعية البرامج وتطوير السياسات بإعداد

 تويينالمس على األبعاد الفقر المتعدد على القضاء في تسهم

 العربية االستراتيجية منها ونذكر واإلقليمي، الوطني

 الحدو للتشغيل المتكامل العربي والبرنامج الفقر، لمكافحة

 واإلعالن الفقر، لخفض العربي والبرنامج البطالة، من

"األبعاد  5101 المستدامة التنمية خطة لتنفيذ العربي

 .البرامج من وغيرها"، االجتماعية

ضوء ما تقدم جاءت مبادرة مجلس وزراء الشؤون  في

نة األمم المتحدة االجتماعية العرب بالتعاون مع لج

االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، واليونيسيف، وجامعة 
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أكسفورد، والشركاء من وكاالت األمم المتحدة 

المتخصصة، إلعداد أول تقرير حول الفقر في المنطقة 

العربية، ليسهم من خالل ما سيقوم به من تحليل فني 

 يف أسبابه توضيح معألوضاع الفقر في مختلف أبعاده 

 داخل كل المناطق وفي مختلف العربية الدول مختلف

 الدول في القرار متخذي ويضع هذا التقرير أمام. دولة

 بعادهأ بمختلف الفقر على للقضاء عملية مقترحات العربية

 .5101 المستدامة التنمية خطة والمساهمة في تنفيذ

 الفقر المتعدد موضوع على ُيركز التقرير هذا كان وإذا

 وعالموض لهذا معالجته أن فنؤكد العربية، الدول األبعاد في

 أدبيات في للفقر المفاهيمية الصياغات مع األساس في تنسجم

بأحدث التقنيات العلمية   االسترشاد مع العربي التراث

 وءالض إلقاء من البد وعليه والبحثية العالمية واإلقليمية

 في الفقر هوممف استخدام ومدلوالت سياقات على بُعجالة

 ام مرحلة في العرب المفكرون أنتجه الذي الفكري التراث

 ومالمفه إلى ايضا   التطرق يتطلب الذي األمر الحداثة، قبل

 نيفردا اللذان واإلنجيل القرآن في وخاصة للفقر الديني

 مكني بحيث والفقراء، الفقر بقضية لالهتمام خاصة مكانة

 اسخر بشكل استخدامها تم قد بهما المرتبطة القيم بأن القول

 قدو العربية، للمجتمعات األيديولوجية العقلية البنية في

 .العرب العلماء كتابات في االهتمام هذا انعكس

وعليه فنجد أن الدين اإلسالمي يعمُر كما يتجسد في القرآن 

الكريم بكثير من اآليات التي تتحدث عن الفقر والفقراء 

يف الداللة، والتي توضح تصن بالكثير من الكلمات المختلفة

الفقراء إلى شرائح وفئات مختلفة، وبعجالة يمكن القول أن 

اإلسالم أولى في كتابه الكريم الفقر والفقراء أهمية ومكانة 

خاصة وجعل لهم حق معلوم للسائل والمحروم في أموال 

القادرين، كما أنه صنفهم بفئات وشرائح وفقا  لمعايير 

ر والنوع والمقدرة االقتصادية، بل محددة من بينها العم

وحتى وبتعبيرات العلوم االجتماعية الحديثة وفقا  لعالقتهم 

 بوسائل االنتاج، وحمل المجتمع مسؤولية اجتماعية عنه.

تختلف المسيحية وهي مكون مهم للبنية العقلية في  وال

كثير من المجتمعات العربية حتى في البالد التي تسودها 

ي رؤيتها للفقر والفقراء، وتؤكد المسيحية أغلبية مسلمة ف

بشكل واضح على ضرورة الحفاظ على كرامة الفقير 

 الفقراء رعاية علىكونه فقيرا ، كما تحث  إهانتهوعدم 

 لما أكل أو الفقير ظلم عن المسيحية وتنهى لهم، والعطاء

  .وظلمه األجير

المفكرين العرب قبل ظهور النظم األكاديمية ب وفيما يتعلق

إبن خلدون ميز في مقدمته بين ثالثة نجد أن  الحديثة،

أنماط بنائية للمجتمعات هي تلك المقتصرة على ما هو 

"ضروري" والذي يرى "إنما هو بالمقدار الذي يحفظ 

الحياة ويحصل ُبلغة العيش من غير مزيد عليه للعجز عما 

والكمالي وهما النمطين األخرين  وراء ذلك"، والحاجي

اللذان يظهران متى ما "اتسعت أحوال هؤالء المنتحلين 

. 1للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه..."

بلغة العلوم االجتماعية ينصرف حديث إبن خلدون عن 

المجتمعات المقتصرة على الضروري إلى ما يعرف األن 

ذن في معرض مقارنته بين . إبن خلدون إ2باقتصاد الكفاف

المجتمع المقتصر على الضرورة والنمطين األخرين اللذين 

يرتقي فيهما المجتمع إلى أنماط أعلى من االستهالك يتخذ 

من المجتمع ككل وحدة للتحليل سواء عبر الزمان وفقا 

لرؤيته التطورية أو عبر المكان، ولكنه ال ينظر إلى 

اجتماعية متميزة وال إلى الفقراء وسماتهم كشريحة أو فئة 

أسباب فقرهم وال يطور تعريفا صريحا  ألي من المفهومين 

إال في حديثه عن أسباب خراب العمران وفي أن  ،في عمله

الظلم مؤذن به في الفصل الثالث واألربعين من مقدمته، 

وكذا في الفصل الخمسون حيث يتحدث عن أخر الدولة من 

لوفيات( والمجاعات التي كثرة الموتان )ارتفاع معدالت ا

. كما يحدثنا إبن خلدون 3تعد من سمات المجتمعات الفقيرة

في بعض عبارات متفرقة من مقدمته عن بعض مالمح 

ثقافة الفقر في مجتمعات الضرورة "البادية" حيث يقول 

"...أن حال البادية في مثل ذلك غير خافية إذ ال مكامن لهم 

رمهم أجمعين  -أي مساكنهم- يتأتى فيها الريب وأحوال ح 

بمرأى من جارتهن ومسمع من جيرانهن لتالصق الجدران 

، وهو  4وتطامن البنيان وعدم الفواصل بين المساكن..."

 حديث يشبه تعريفنا للفقر في هذه الدراسة. 

البد من التذكير بأن الفقر ليس مستوطنا  في المنطقة  وهناك

ادية ة واقتصالعربية بل هو نتيجة ظروف تاريخيه وسياسي
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أدت إلى تراجع النمو االقتصادي مما أدى إلى خلخلة 

الوضع االجتماعي الذي أدى بدوره إلى التفاوت في 

مستويات المعيشة في ظل غياب كل من التخطيط السليم، 

واإلدارة القائمة على المنهج العلمي العصري األمر الذي 

انعكس على طريقة التفكير وأدى إلى ضعف في مواكبة 

لتطور االقتصادي والتنمية التي شهدتها دول العالم ا

العالم العربي،  مناألخرى وال سيما األقل قدرة وثروة 

 وأن والتي استطاعت أن تخرج من دائرة التخلف والفقر

 .التنمية مجال فيتقدما  ملحوظا   تحرز

 زأفر التنمية مجال في العربية المنطقة تأخر أن نجد لذا

  على انعكس والفكري االقتصادي التراجع من حالة

 هوتداعيات ومظاهره الفقر فأفرز العربية المجتمعات واقع

 سيطرة من مكن الذي المجتمعي النسيج في هشاشة أهمها

  أبناءه من هامة شريحة أوساط في الهدامة األفكار

 .الشباب وبخاصة

 بدأت متكاملة عملية هي الفقر مكافحة بأن القول يمكن وعليه

 عم ينسجم مما التشريعية والنظم أوال   التعليم بإصالح

 وإنشاء تها،وتبن العربية القمة أقرتها التي العربية االتفاقيات

 حقيقي اقتصادي تعاون إلى وصوال   متكاملة عربية خطة

 اجتماعية سياسات إلى ويؤدي العصر روح إلى يرتقي

 واستقرار اجتماعي وتكافل كريمة حياة تضمن ناجحة

 .التنميةوتشجيع  الفقر كافحةم في يساهم

ويضيق نطاق هذه الورقة القصيرة تغطية كافة أعمال 

تراث علماء العرب في الموضوع المعني، وهي على ذلك 

تبقى من الحيز المخصص لهذه النقطة على  فيماتركز 

عمل لواحد من أكثر األعمال تركيزا على معالجة قضية 

الفقر والفقراء في المجتمعات العربية، وأقلها لفتا  لإلنتباه 

وهو عمل أحمد بن علي الدلجي المعنون "الفالكة 

 .   5والمفلوكون"

يعتمد الدلجي في كتابه العديد من المناهج واألدوات 

. قراء()الفقر والف المنهجية في تحليله للفالكة والمفلوكين

وأول مالمح منهجية الدلجي هي اعتماده لإلستقراء 

الوضعي حيث يقوم بوصف وسرد الوقائع ثم يستخلص 

منها القاعدة المشتركة أو القانون العلمي العام الحاكم لهذه 

الوقائع، وهو في ذلك يسير على نهج سابقه عبد الرحمن 

خلدون. كما يعتمد الدلجي على منهجية المالحظة  بن

. 6بالمشاركة ذلك أنه كان يعد نفسه من بين المفلوكين

باإلضافة إلى ذلك، يلجأ الدلجي إلى آداة منهجية أخرى هي 

طريقة دراسات الحالة وتاريخ الحياة والسير، حيث ترجم 

لستة وستين شخصية ممن ضاقت بهم الدنيا واستبد بهم 

. ويجدر أن نشير هنا 7علماء العرب والمسلمين العوز من

إلى أن الكثيرين ممن وثق الدلجي لسيرهم الحياتية قد 

عرفوا العطاء والنعيم في حياتهم ثم زال عنهم ما كانوا فيه 

من رغد، وهو على ذلك ال يتحدث فقط عن الفقر 

Poverty  بل وعن اإلفقارImpoverishment  .أيضا

جية الوضعية اإلستقرائية يستخلص استنادا إلى هذه المنه

الدلجي ما يشبه القوانين من بينها أن "الفالكة المالية 

تستلزم الفالكة الحالية"، أي أن الفقر المالي يترتب عليه 

 فقر في الجوانب األخرى للحياة.      

 يهعل التعويل يمكن تراثا   أن لدى المنطقة القول، خالصة

 موالعل يتماشى بما مقوالته وتطوير معمقا بحثه تم ما إذا

 فهم يف تسهم متغيرات واشتقاق مفاهيم صياغة في الحديث

متعدد األبعاد  منظور من العربية البلدان في الفقر ظاهرة

 يقتضي وال. البلدان لهذه المجتمعية الخصوصية يراعي

 في المحتملة التصورات هذه مثل وضع بالضرورة ذلك

 العلوم في الحديثةاألكاديمية  النظرة مع تناقض

 يماف بالتضافر العلم تاريخ يعلمنا وكما بل االجتماعية،

 التقرير. هذا في إليه نطمح ما وهذا. بينهما

 المفاهيمي اإلطار 0.5

ألمد غير قصير، ظلت التصورات التقليدية في مجال 

التنمية تعتمد في المقام األول على مؤشرات نمو االقتصاد 

الكلي القابلة للقياس الكمي لقياس التقدم في بلد من البلدان. 

، لوحظ خالل اآلونة األخيرة أن عددا الجانب اآلخرعلى 

دي في لتحال يستهان به من االقتصاديين قد أخذ يرفع راية ا

وجه الربط الذي ساد لفترة طويلة بين النمو االقتصادي 

والرفاهية معتمدين على دالئل ملموسة تفيد أن النمو ال 

فيد يقلص الفقر على الدوام، وأن زيادة الثروة ال تُ 
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من هؤالء  .8حسن مستويات المعيشةبالضرورة ت  

لمنظور القدرات ا سين. هذا، ووفقا ياالقتصاديين آمارت

صاغه سين، يمكن تعريف الفقر على أنه عدم القدرة ذي ال

لهذا  ا  وتبع .9على التمتع بحقوق أساسية وحريات جوهرية

التعريف، فإن التنمية ال تتحقق من خالل زيادة الدخل 

صول فحسب، بل أيضا من خالل األحصص في الوتملك 

أن يحيوا حياة لديهم من في قدرات الناس المتزايدة 

ذات معنى. كما يرى  جعلهم يرون أنها حياة  المسوغات ما ي

ا سين أن الحرمان من القدرة يمثل مقياسا للفقر أكثر يأمارت

الدخل إذ إنه يغطي جوانب معينة  مقياساكتماال من 

 تحيط بها اإلحصاءات الكلية أو  اللظاهرة الفقر قد 

قد ال تكون ملحوظة في تلك اإلحصاءات. لذلك تراهُ يدعو 

رة أكثر شموال للفقر وعدم المساواة والتنمية إلى صياغة نظ

غية إنضاج سياسات مالئمة تسهم إسهاما حقيقيا في تعظيم بُ 

 الحرية الفردية واالختيار. 

ولكن هناك بعض التحديات التي تواجه قياس الفقر بهذا 

المفهوم )فقر القدرة على التمتع بالحقوق األساسية( والتي 

 انات على المستوي األسرىتتمثل في عدم توافر تلك البي

ددة متعالعنقودية وخاصة في المسوح الوطنية مثل المسوح 

المؤشرات ومسوح ميزانية األسرة مما يّصعب استخدام 

هذا المفهوم في قياس الفقر في الدول العربية وتحليل 

 .ىارتباطه بالخصائص االجتماعية واالقتصادية األخر

 الفقرعلى نحو مكمل لمقاييس التنمية النقدية، نجد أن 

األبعاد يقيس الحرمان غير النقدي عبر مختلف  المتعدد

النواحي، مما يرسم صورة أدق لحال الفقراء. على سبيل 

العالمي للفقر متعدد األبعاد الذي  الدليلالمثال، اختار 

 وضعته مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية وبرنامج

يم التعل-قياس الفقر ل أبعاداألمم المتحدة اإلنمائي ثالثة 

عشر مؤشرات.  ستخدمام –والصحة ومستوى المعيشة 

 اليونيسيفكما صمم صندوق األمم المتحدة للطفولة 

المعد الحرمان ذي التداخالت المتعددة منهجية تحليل 

وهي منهجية لتحليل مدى وطبيعة فقر للمقارنات الدولية 

نب جا تتعدىتعدد األبعاد فيما يتصل بجوانب األطفال م

العالمية فيما يتصل  المؤشراتالثروة المادية. وتمثل هذه 

األبعاد أداة قوية لقياس الحرمان العالمي  الفقر المتعددب

ة أشكال الفقر األقل حد رصد. لكنها ليست فعالة في المدقع

التي تنتشر في العديد من البلدان العربية ذات الدخل 

 متوسط مثل األردن أو مصر أو المغرب.ال

 بشأن بها خاصة مؤشرات عديدة نامية بلدان ولقد وضعت

ُصممت خصيصا لتالئم أولويات  األبعاد، المتعدد الفقر

 صلتت التي القيودالسياسات اإلنمائية الوطنية ولتواجه 

أخرى.  طرقالحصول على البيانات مستخدمة  في ذلك ب

 الفقر المتعددفي قياس  المبتكرة ساليبهذه األوتؤثر 

منظورات الحد من الفقر التي ظلت  على بالفعل األبعاد

لى األجندة والخطط إامتد تأثيرها  كماتمثل التيار السائد، 

الفقر  أضف الى ذلك فأن. مستقبالالفقر  للحد من المستقبلية

جزءا من المؤشرات المزمع أصبح األبعاد  المتعدد

 األول من أهداف هدفالتحقيق  صياغُتها لرصد مدى

القضاء على الفقر بجميع والمعني بالتنمية المستدامة 

  أشكاله في كل مكان.

ومما هو جدير بالذكر، أنه ال يوجد تعارض بين منهجية 

 قياس الفقر النقدي ومنهجية قياس الفقر المتعدد األبعاد، 

 يؤدي أن يمكن وال يتم استخدام أحدهما بديال  لآلخر، حيث

 اهذ ولكن غير النقدي، الحرمان إلى النقدية الموارد نقص

 اديا  م الفقيرة غير األسر تواجه بعض فقد دائما، الحال ليس

وبالتالي فإن هاتين  .من بعض الجوانب غير المادية حرمانا

المنهجيتين يكمالن بعضهما ويمكن استخدامهما في آن 

واحد في تحليل الفقر في أي دولة إذا توافرت البيانات على 

 المستوي األسري في مسح واحد.

 لفقرا مقارنات ولكن في أغراض المقارنة بين الدول، تستند

 نلزماا عبر الشرائية القوة افتراض ثبات صحة إلى النقدي

 علقيت فيما في األدبيات الموثقة للمشاكل ونظرا. والمكان

 وليةالد المقارنات فإن والتضخم، الصرف أسعار بتعديالت

 وسطةالمت البلدان في المعيشة تكلفة في تقيمها من تقلل

وفي هذا المنظور فأن الفقر  .الدخل مقارنة بالدول الفقيرة

قر المتعدد ألن الف المشاكل هذه المتعدد األبعاد يتجنب

 وفيما وهكذا،. مباشرة بصورة الحرمان عن يعبر األبعاد

 له ادفإن الفقر المتعدد األبع البلدان، بين بالمقارنات يتعلق

 قرالف دليل وبالتالي، فإن. عن الفقر النقدي مطلقة ميزة
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 الطرق عن واضحة بميزة العالمي يتسم األبعاد المتعدد

 .البلدان المختلفة بين المقارنة في أغراض األخرى

لفقر الظاهرة  معمقتحليل التقرير  يقدم هذافي هذا السياق، 

ول دفي عشر  المتعدد األبعاد على مستوى األسر واألطفال

هي الجزائر وجزر القمر ومصر والعراق واألردن  عربية

بالنسبة  والمغرب وموريتانيا والسودان وتونس واليمن

ت ى األسري، بينما أضيفللفقر المتعدد األبعاد على المستو

الجدير  من. دولة فلسطين في تحليل الفقر الخاص باألطفال

بالذكر أن هذا التقرير يقدم النتائج الرئيسية عن الفقر 

األسري وفقر األطفال مستقاة ومدعمة بمجموعة من 

األوراق البحثية ومن تقرير فني موسع لكل من الفقر 

 المشمولة بالتقريرالدول مثل وتُ األسري وفقر األطفال.  

من مجموع السكان العرب. في  في المائة 22أكثر من 

تتباين فيما بينها من حيث  الدولنجد أن هذه  ،الوقت نفسه

حجم السكان والمستوى االقتصادي والهياكل االقتصادية، 

، في الملحق( 0)كما هو مبين في جدول  والتنمية البشرية

والتعرض للنزاعات واالحتالل. وفي ضوء هذا التباين، 

التقرير مؤشراٍت إقليميٍة جديدٍة مصممة  خصيصا  يقدم

 يتم تضمينها ف لتالئم تحديات األسر والفقر في المنطقة

رة ، ومبادسكوااألبعاد الذي وضعته اإل الفقر المتعدددليل 

لحرمان اأوكسفورد للفقر والتنمية البشرية، ومنهجية تحليل 

التي وضعتها و الخاص بالدولةذي التداخالت المتعددة 

عتبات  وتعديل بمراجعة تقوم المنهجيةاليونيسف. هذه 

بمؤشرات مؤشرات الخاصة الوتعديل الحرمان للمؤشرات 

عن ذلك، نجد أنها  . فضال  ةاألبعاد العالمي الفقر المتعدد

 هتطرح مستويين من الحرمان لكل مؤشر من هذ

)الفقر المدقع  المدقع: أحدهما لقياس الحرمان المؤشرات

عام )الفقر وهو واآلخر لقياس الحرمان ال وهو األكثر حدة(

تقرير ال قومالفقر المدقع. ثانيا، ي األقل حدة( والذي يتضمن

 بتحليل النتائج لتقييم النمط المكاني للفقر ودرجة شدته

 نظورم مفي المنطقة العربية بغية تقدي والعوامل المؤدية له

، وخاصة على المستوى اإلقليمي. والبرامج لسياسةلرسم ا

ومن خالل توفير مقياس مقارن لفقر األسر واألطفال فيما 

يتصل بالعديد من األبعاد عبر البلدان والمناطق الفرعية 

، قد يتسنى للتدخالت سلفاالمحددة  الدولوالمجموعات/

كانية شرائح س لرصدأن تستهدي بالتقرير  السياسات العامة

 لها تلك التدخالت.غفُ كان من المحتمل أن ت  

 التقرير يشملها لم التي العربية الدول

نظرا  للظروف المعيشية المختلفة بدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية وأخذا  بعين االعتبار االختالف في 

 ،الحرماناختالف أوجه مستويات المعيشة، وبالتالي 

 الفقر المتعددحول مل دراسة مختلفة عيوصي التقرير ب

تأخذ في االعتبار خصوصيتها، األمر لتلك الدول األبعاد 

 مسوحات األسرية فياالستناد إلى البالطبع الذي يستلزم 

، ويقترح في هذا الصدد التعاون مع األمانة تلك الدول

  .العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

ضع لسيطرة االحتالل إن دولة فلسطين ال زالت تخ

االسرائيلي بأشكاله المختلفة والسيما السيطرة على أكثر 

المائة من األرض التي تعتبر أهم موارد  في 12من نسبة 

رزق الشعب الفلسطيني، وهو األمر الذي انعكس على 

مستوى المعيشة لألسر الفلسطينية وأدى إلى زيادة نسبة 

مستوى المعيشة الفقر بشكل ملحوظ ومطرد، كما أن غالء 

في فلسطين يعود إلى مستوى الدخل المرتفع لدولة 

االحتالل، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة على الشعب 

الفلسطيني، فضال  عن التأثيرات السلبية للحصار على 

قطاع غزة وتقطيع أواصل الضفة، فكل ذلك أدى إلى 

ازدياد نسب الفقر في دولة فلسطين، األمر الذي يتطلب 

األبعاد فيها بشكل مختلف  الفقر المتعددمعالجة موضوع 

يأخذ في االعتبار هذه الظروف االستثنائية التي تمر بها 

دولة فلسطين، ومن المناسب إعداد تقرير منفصل عن دولة 

فلسطين يأخذ في االعتبار نتائج التقرير المنتظر أن 

 5101تصدره دولة فلسطين خالل الربع األول في عام 

سيقوم على احصائيات رسمية وفق منهجية علمية  والذي

وأبعاد تأخذ بعين االعتبار الجوانب المختلفة للتهميش 

. ولذلك ال يتضمن هذا التقرير االجتماعي في دولة فلسطين

دولة فلسطين في التحليل الخاص بالفقر المتعدد األبعاد 

األسري ولكن يتضمن دولة فلسطين في التحليل الخاص 

 تعدد األبعاد لألطفال.بالفقر الم
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جاري التنسيق مع اللجنة وفيما يتعلق بدولة ليبيا ف

( لعمل سكوااالقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإل

دراسة متخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية في دولة 

سبة . وبالنليبيا، أخذا  في االعتبار االوضاع التي تمر بها

إلى كل من الجمهورية اللبنانية وجمهورية جيبوتي لم 

يشملهم التقرير وذلك لعدم توافر بيانات حديثة بعد عام 

عدم توافر إلى في تلك الدولتين. هذا باالضافة  5101

بعض البيانات األساسية في تكوين دليل الفقر المتعدد 

بها  فراألبعاد وخاصة في جمهورية جيبوتي والتي ال يتوا

أي بيانات عن تعليم األفراد وبالتالي قد اسُتبعدت تماما من 

إدراجها في التقرير.  ويوصي التقرير في هذا الصدد 

بتحديثه بعد ورود قيم المؤشرات التي تم كن من تضمين 

  .هاتين الدولتين في التقرير

 األطفال فقر أهمية

 جدير  بنا أن نتوقف لنوضح دواعي اإللحاح على أهمية

موضوع فقر األطفال. وفي ذلك نستحضر ما ذكره تقرير 

من أن األطفال أشد تأثرا  10أخير أصدره البنك الدولي

بضعف البنية التحتية )وعلى رأسها المأوى والمياه 

تأثرا بضعف الخدمات األساسية  أشدوالصرف الصحي(، و

 تأثرا   أشدو ،)وعلى رأسها المدارس والرعاية الصحية(

األسرية )وعلى رأسها العنف  بضعف العالقات

 (، من تأثرهم بفقدان الموارد النقدية. /األسريالمنزلي

األمور دائم. بناء على  بهذهأثر األطفال ت أن نستحضر كما

ذلك، فإن بناء تصور سديد عن فقر األطفال يتطلب مقاربة 

متعددة األبعاد تأخذ في االعتبار المؤشرات النقدية وغير 

أهمية موضوع فقر األطفال بالنسبة النقدية. إن مرجع 

للمنطقة العربية هو أن عدد السكان الذين لم يتجاوزا الثامنة 

عشرة من عمرهم يمثل أكثر من ربع إجمالي السكان. وفي 

ستٍة من البلدان اإلحدى عشرة التي شملتها الدراسة، 

 0)كما هو مبين في الجدول  في المائة 42تجاوزت نسبتهم 

 .أدناه( 0الشكل في الملحق وفي 

والراجح أن استمرار حالة النزاع في المنطقة العربية يكسب 

موضوع فقر األطفال أهمية أكبر. إنه من خالل تعيين 

الخصائص الرئيسية لفقر األطفال والعوامل الرئيسية 

 ددالفقر المتعتحليل  للحرمان في المنطقة، يمكن أن يوفر

األبعاد لواضعي السياسات األدلة الالزمة التي تثبت 

ضرورة تصميم استراتيجيات للحد من الفقر خالل مرحلة ما 

بعد النزاع. وينبغي أن يحظى االستثمار في األطفال بأولوية 

قصوى ألنهم يمثلون مقوما رئيسيا من مقومات التحول 

 وترسيخ النمو في المنطقة.االجتماعي وتوطيد أركان السالم 

مليون شخص  512بين من أنه  نتائج الدراسة وتكشف

 عشرة التي شملها التحليل، يندرجاليعيشون في البلدان 

( تحت صنف "األسر في المائة 41.2) مليون نسمة 002.0

في  00.4)مليون  01.5الفقيرة"، وضمن هؤالء، يعيش 

أن أوجه ( في فقر مدقع. كما تكشف الدراسة المائة

الحرمان الرئيسية التي تتطلب اهتماما في المنطقة هي 

بما في ذلك التعليم المدرسي لألطفال وكذلك التعلم  ،التعليم

الممتد بالنسبة لمن تجاوزوا سن االلتحاق بالمدرسة. وبينما 

في  - في المائة 41 –يعيش أقل من نصف سكان المنطقة 

من في المائة  10 المناطق الريفية، نجد أن هؤالء يمثلون

من في المائة  22بالفعل في الفقر المدقع و واقعينالسكان ال

السكان الفقراء. وهذا يؤكد الحاجة إلى أن ُيصمم  العمُل 

جغرافية حسب  مكان أو منطقةيالئم كل  بحيثالتنموي 

ة توصيات المتعلقة بالسياسال قسم تضمنياحتياجاتها. هذا و

رحة من صور هذا العمل أمثلة لصور مقت أدناه العامة

 التنموي المرجو. 

على مستوى آخر، نجد أن عدد السكان الذين لم يتجاوزا 

 والثامنة عشرة في البلدان التي شملتها الدراسة قد بلغ نح

من مجموع  في المائة 2نسمة، أي حوالي  مليون 001.9

األطفال في العالم. ومن بين هؤالء األطفال والشباب، نجد 

يعانون الفقر، في المائة  44.0 يمثلون طفالون ملي 25.2أن 

 في المائة 54.2مليونا يمثلون  29.3بينما نجد أن نحو 

 يعانون الفقر المدقع.

 مصادر البيانات والتحديات

 دورص لقياس الوطنية البيانات من العديد استخدام يمكن

 ال قد ذلك، ومع. األبعاد المتعدد المؤشرات الخاصة بالفقر

 األبعاد المتعدد الفقر دليل مؤشرات جميع تتوفر
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 المسوح جميع في( المستويين؛ األكثر حدة واألقل حدة)

وبالتالي فإن المسوح التي يجب أن ُتستخدم لقياس  .الوطنية

الفقر المتعدد األبعاد يجب أن تكون مسوح أسرية، ُممثلة 

تمثيال  جيدا  على مستوي الدولة، يتم تنفيذها على فترات 

وتضم جميع المتغيرات والمؤشرات التي يتضمنها  محددة

 الدراسات ولذلك فإن أكثر دليل الفقر المتعدد األبعاد.

 سع،وا نطاق على استخداما المعيشية لألسر االستقصائية

 تضمو األبعاد المتعدد الفقر دليل لحساب استخدمت والتي

 السكاني المسح: عشر هي اإلثني المؤشرات جميع

دولة  91)والذي تم تنفيذه في أكثر من  DHSالصحي 

 MICSالمؤشرات  المتعدد العنقودي المسحنامية(، 

)والذي يتم تنفيذه في البلدان التي لم يتم فيها المسح السكاني 

 PAPFAM األسرة لصحة العربي والمشروعالصحي( 

دول لم يتم فيها تنفيذ المسح السكاني  01)وقد تم تنفيذه في 

  .العنقودي(الصحي أو المسح 

هذا، ويحدد التقرير الماثل "جيوبا" واضحة  تكون فيها 

الفقر المدقع مرتفعة. وتوجد هذه الجيوب غالبا في  حاالت

بلدان مثل السودان واليمن وموريتانيا. ومما يستحق 

هذا الصدد أن هناك جيوبا للفقر المرتفع  فيالتوقف عنده 

 مجموعة البلدان أيضا في البلدان الذين ال يمثلون جزءا من

األقل نموا. وحتى يمكن استقصاء هذه الجيوب استقصاء 

فقر الدليل  يستخدممقارنا على مستوى البلدان العربية، 

ومنهجية تحليل الحرمان ذي  MPIاألبعاد  المتعدد

المسوح السابق  بياناتمن  MODAالتداخالت المتعددة 

م حتى عا 5100خالل الفترة التي تمتد من عام ذكرها 

والتي تتيح الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتغذية  5104

والمتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث وبالحمل، 

 وبوفيات األطفال. 

هذه  ومن أهم التحديات التي تواجه هذه البيانات، أن

بعض أبعاد الفقر التي كان من شأنها  البيانات ال يتوافر بها

 ،األبعاد العربي أكثر اكتماال   ددالفقر المتعأن تجعل دليل 

 االجتماعية والعالقات األمن انعدام ،مثل الحرية الشخصية

 الرسمي مثل) العمل وظروف الجنسين بين المساواة وعدم

 األخالقية والقيم والعمل التعليم ونوعية( الرسمي وغير

وبالتالي تم استخدام  .ذلك إلى وما بالحرب والتهديد

قياسها والتي تتوافر في المسوح  المؤشرات التي يسهل

الوطنية لقياس دليل الفقر المتعدد األبعاد. أيضا  تستبعد هذه 

 وهذه. العينات أخذ إطار من السكان بعض البيانات

 الدراسات في التي يتم تجاهلها السكانية المجموعات

والذين  نالمشردي المثال، سبيل على التقليدية، االستقصائية

. ومن المهم أن نستحضر ات الخيريةيقطنون في المؤسس

في الوقت الراهن  تشهدالمنطقة  بلدانفي هذا الصدد أن 

خالل وقت يسير. وكما هو  تحدثتحوالت جذرية نراها 

معلوم، فإن الظروف المعيشية في بعض البلدان قد 

، 5104و 5100تدهورت منذ الفترة التي تخللت العامين 

هذه الدراسات وهي الفترة التي أُجريت خاللها 

االستقصائية. وبناء على ذلك، ينبغي توخي الحذر في 

 ، ال سيما في البلدان التي أدىمستخلصةتفسير النتائج ال

فيها النزاع أو االحتالل أو غيرها من األزمات اإلنسانية 

مثل المجاعة وما إلى ذلك إلى تفاقم ظروف المعيشة كما 

 هو الحال في اليمن والعراق. 

ما سبق، هناك بعض التحديات األخري التي إلى باالضافة 

ثلة تواجه البيانات المستخدمة، وهي أن هذه البيانات ُمم

مستوي الحضر والريف والمحافظات/الواليات ولكن  على

ليس ممثلة على حدود إدارية أقل من ذلك، وبالتالي يصعب 

تحليل البيانات على مستوي المراكز أو المناطق النائية أو 

 ات أو مناطق حدودية. عشوائي

 اإلعاقة في الدول العربية

ال ُيمكن للتنمية أن ُتعتبر شامله إذا استثنى منها شريحة 

األشخاص ذوي اإلعاقة في عجلتها وخططها، فعدم 

االهتمام بتنمية قدرات الفئة الضعيفة والمعرضة للمخاطر، 

 51إلى  02سيترك تأثيره السلبي الضار فيما ال يقل عن 

ع سكان الدول العربية، أخذا في االعتبار الزيادة من مجمو

الملحوظة لألشخاص ذوي اإلعاقة بسبب الصراعات 

واالحتالل والعمليات اإلرهابية التي تشهدها عددا  من 

الدول العربية، فضال  عن زيادة مستويات الفقر، اخذا  في 

االعتبار ان أسباب اإلعاقة كثيرة ومتغيرة تتنوع بين 

لريفية والمدنية والدول ذات اإلمكانات الفقيرة، المجتمعات ا

 والغنية والنامية والمتقدمة والزراعية والصناعية.
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وانطالقا  مما تقدم البد من التركيز على االرتباط الوثيق 

بين اإلعاقة والفقر في عالقة تبادلية بمعنى اشتداد حاالت 

الفقر وتأثيره السلبي الضار على األشخاص ذوي اإلعاقة، 

وازدياد حاالت اإلعاقة في المجتمعات الفقيرة خاصة التي 

تمر بصراعات واحتالل، وكذلك حرمان األشخاص ذوي 

اإلعاقة في البيئات شديدة الفقر من تأمين حقوقهم أو 

صعوبة العمل على تمتعهم بها، ذلك فضال  عن المرأة 

والطفل ذوي اإلعاقة، وتوضح التقارير المتوفرة في هذا 

األشخاص ذوي اإلعاقة هم أشد الفقراء فقرا ، الصدد أن 

وهو ما أكد عليه تقرير اإلعاقة الصادر عن منظمة الصحة 

، ومع ذلك نجد العديد 5100العالمية والبنك الدولي في عام 

من األشخاص ذوي اإلعاقة غير ميسورين يحرزون 

النجاح بصورة فردية تماما  كنظرائهم األوفر امكانات، مما 

رورة مواصلة العمل على تأمين حقوق يؤكد على ض

األشخاص ذوي اإلعاقة بما يمكن من دمجهم في المجتمع 

واالنخراط في العمل في مختلف مجاالت الحياة واالهتمام 

 بجوانبها العديدة.

أكدت خطة التنمية المستدامة انطالقا  من مبدأ أال يتخلف 

عن ركب التنمية أحدا ، على اشراك األشخاص ذوي 

ة في العملية التنموية، وتم ذكرهم بوضوح في سبعة اإلعاق

، كما أشارت 029 داف الخطة وغاياتها الفرعية الـمن أه

لهم الخطة أكثر من عشرة مرات ضمن الفئات المهمشة 

 والضعيفة المعرضة للمخاطر.

ُتعد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي أقرتها األمم 

الهامة التي في تنفيذها  المتحدة أحد المرجعيات الدولية

بشكل متكامل، إسهاما  فاعل لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة 

في المجتمع، إال أن ذلك يتطلب إيجاد قواعد بيانات مدققة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة مع تصنيف أنواعها، وترجع 

الصعوبة في ذلك بالطبع إلى زيادة الصراعات المسلحة 

على الشعب وزيادة ممارسات العدوان اإلسرائيلي 

الفلسطيني، وكذلك ازدياد العمليات اإلرهابية التي 

استهدفت كافة فئات المجتمع، ذلك فضال  عن عدم إمكانية 

الوصول إلى العديد من المناطق الملتهبة، مما أدي إلى 

صعوبة التدخل لتقديم الدعم والرعاية الالزمين، ومن 

جانب اخر صعوبة اجراء المسوحات الالزمة وتصنيف 

إلعاقات، كما تأتي الصعوبات التي تواجه عدد من الدول ا

العربية وخاصة األقل نموا  منها وفي المناطق الريفية، 

وعدم االدالء بالبيانات الصحيحة وغيرها، كمجموعة من 

الصعوبات التي تحول دون وضع بيانات مدققة ضمن هذا 

التقرير حول األشخاص ذوي اإلعاقة. ونتيجة عدم توافر 

نات الخاصة باإلعاقة في المسوح الوطنية كان له أثر البيا

سلبي على طرح قضية اإلعاقة ضمن أجنده موضوعات 

الفقر وموضوعات الحماية االجتماعية، وهذه أحد 

 التحديات التي تواجه البيانات المستخدمة.  

الذي يعرض المنهجية،  5األقسام الالحقة على القسم رقم 

 .ومناقشة التوصيات يتم استعراض نتائج الدراسة

 أعوام  5، والذين لم يبلغوا من العمر عاما   11نسبة السكان الذين لم يبلغوا من العمر  .1الشكل 
 في أحد عشر دولة عربية
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تحليل و MPIاألبعاد  الفقر المتعددمنهجية دليل  .2
 MODAذي التداخالت المتعددة  نالحرما

لقد بنيت المؤشرات المعتمدة في التقرير الماثل من خالل 

عقدت مع مسؤولين في البلدان  التيسلسلة من المشاورات 

. والدولي الوطني المستوى على الخبراءالعربية ومع 

ية منهجاألبعاد اإلقليمي و الفقر المتعددوخالل بناء دليل 

الحرمان ذي التداخالت المتعددة ُوضعت مجموعة  تحليل 

من األهداف في االعتبار. أوال، من الضروري أن يستفاد 

كأدوات في إجراء مقارنات جية المنه هذهالدليل و هذامن 

يمكن دراسة النتائج  إذفي المنطقة العربية. و بين الدول

ووفقا  والوطني ومجموعات الدول على المستوى اإلقليمي 

هذه المؤشرات في توجيه  ستسهم، للمناطق داخل الدولة

االستهداف الجغرافي داخل البلدان العربية وفيما بينها. 

يل خط أساس إقليمي لفقر األسرة يوفر التحلأضف الى ذلك 

ولفقر األطفال ويمثل مقياسا يمكن من خالله تقييم التقدم 

اإلنمائي وفعالية خطط الحماية االجتماعية في المستقبل. إن 

هذا التحليل يتيح لصانعي السياسات والمنظمات الدولية 

أوجه عدم المساواة المكانية ومعالجتها من أجل الحد  رصد

األبعاد في المنطقة العربية. ويمكن أن  تعددالفقر الممن 

على تقييم سياساتها  الدوليةيساعد الحكومات والهيئات 

من حيث مدى قدرتها على الوصول إلى الفقراء  السيما

عموما ومن هم أكثر حرمانا على وجه الخصوص. ولذلك، 

 MPIاألبعاد  الفقر المتعددمن المأمول أن يشجع دليل 

 MODAرمان ذي التداخالت المتعددة الحمنهجية تحليل و

 دولةعلى تطوير مقاييس وطنية مصممة وفقا لحاجة كل 

 للفقر لمقاييس النقديةا اةموازيتم قياسها بعلى حدة 

 كإحصاءات رسمية دائمة.

ل بين دلي ، في هذا التقرير،هذا، ويكمن الفارق الرئيسي

الحرمان ذي منهجية تحليل و MPI 11األبعاد الفقر المتعدد

 الفقر المتعددهو أن تقييم  MODAالتداخالت المتعددة 

باستخدام بيانات على مستوى األسرة بينما  ىاألبعاد جر

تطبق منهجية تحليل الحرمان ذي التداخالت المتعددة 

إلى معلومات على مستوى الفرد. ومع ذلك، ففي  دتاستن

 كما، عتمدةكلتا الحالتين، نجد أن الفرد هو وحدة التحليل الم

نجد أن كافة النتائج تستخلص كنسبة إلى إجمالي عدد 

عني أو في مجموعة البلدان موضوع  السكان في البلد الم 

نعرض صياغة هذين الدليلين  يلي ماالدراسة. وفي

اإلقليميين، والمؤشرات المكونة لهما، مبرزين االختالفات 

جية منهبينهما وبين دليل الفقر المتعدد األبعاد العالمي و

 5و 0ويتضمن الجدوالن  ،التحليل ذي التداخالت المتعددة

الواردان بملحق التقرير معلومات مفصلة عن المؤشرات 

 .رلفقل المحددة عتباتهاو

 عربية()للدول ال األبعاد اإلقليمي الفقر المتعددويتألف دليل 

من ثالثة أبعاد واثني عشر مؤشرا. ولُبعد التعليم مؤشران 

في المدارس وسنوات الدراسة. أما البعد  ماالنتظاهما 

الصحي فله ثالثة مؤشرات هي التغذية، ووفيات األطفال، 

والحمل المبكر، إلى جانب تشويه األعضاء التناسلية 

. أما )المعروف بختان اإلناث في الدول العربية( لإلناث

الكهرباء،  توافر تشملمؤشرات مستوى المعيشة ف

ة، ومياه الشرب المأمونة، ووقود والمرافق الصحية المالئم

أرضيات مناسبة وسقف مناسب،  وتوافرالطهي النظيف، 

وعدم االكتظاظ، والحصول على الحد األدنى من 

المعلومات، والقدرة على التنقل، وتوفر سبل العيش )انظر 

 بالملحق(. 0الجدول 

فاصالن لتحديد ولكل مؤشر من هذه المؤشرات حدان 

أعلى والذي  ل يعكس مستوى حرمانالحد األو .12الحرمان

 الفقردليل  ويشابه هذا الحدعليه الفقر المدقع  ينطوي
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األبعاد العالمي )لكنه ليس مطابقا له(. أما الحد  المتعدد

حرمان أقل حدة والذي اآلخر ـــ وهو حد يعكس مستوى 

أن يقيس الفقر متضمنا الفقر ينطوي عليه الفقر ودوره 

المدقع. وبينما تتباين حدود الفصل عادة عبر مؤشرات 

حدود الفصل على حالها في ال تبقىالفقر المدقع والفقر، 

حالة الدرجة اإلجمالية لتحديد األسر المعيشية الفقيرة. 

وُتصنف األسرة كأسرة فقيرٍة فقرا مدقعا أو كأسرٍة فقيرة 

الي للحرمان الذي تعانيه )مجموع إذا كان المستوى اإلجم

 . في المائة 00.0أكثر من ( أوزان المؤشرات األثني عشر

لفقر ابالنسبة لمؤشر  إن اختيار األبعاد، وبالتالي المؤشرات،

لفقر ااألبعاد اإلقليمي يستند إلى مصدرين: )أ( دليل  المتعدد

مبادرة أكسفورد للفقر األبعاد العالمي الذي نشرته  المتعدد

مع  عقدت التيتشاركية العملية ال، )ب( التنمية البشريةو

شركاء من جامعة الدول العربية ووزارات الشؤون 

االجتماعية من مختلف أنحاء المنطقة والتي تضمنت عقد 

. وتأسيسا على ذلك، باشر وورش العمل عدد من المؤتمرات

الفريق الفني الذي اضطلع بالدراسة ببناء قائمة بالمؤشرات 

تملة المتاحة في مجموعات البيانات، ومطابقتها المح

 األبعاد العالمي الفقر المتعددبالمؤشرات الواردة في دليل 

 االجتماعاتوكذلك األولويات التي جرى تحديدها خالل 

التشاركية. وقد أتاح ذلك لدليل الفقر المتعدد األبعاد اإلقليمي 

دليل  ناءاألكاديمية التي ساهمت في ب الخبرةأن يستفيد من 

ركز ي أننفسه، األبعاد العالمي، وفي الوقت  الفقر المتعدد

على أولويات المنطقة العربية. ومن المتفق عليه أن دليل 

م األبعاد اإلقليمي سيتضمن األبعاد الثالثة للتعلي الفقر المتعدد

ر الفقوالصحة ومستويات المعيشة، كما هو الحال في دليل 

 األبعاد العالمي.  المتعدد

التقرير  اختار ،13ومراعاة ألوضاع البلدان العربية الفريدة

 إضافةباألبعاد العالمي  الفقر المتعددالماثل أن يخالف دليل 

مؤشرين آخرين هما "االزدحام" و"تشويه األعضاء 

جدير  لهولعالتناسلية األنثوية باإلضافة إلى الحمل المبكر". 

بالمالحظة في هذا المقام أنه ال يوجد ما يشكك في األساس 

المنطقي الختيار هذه المؤشرات، ال سيما من منظور 

حقوقي. غير أنه ينبغي األخذ في االعتبار صلة هذه 

المؤشرات بالنسبة للبلدان العربية على مستويات التنمية 

أنه في ضوء  حيثاالجتماعية واالقتصادية المختلفة. 

رتفاع أسعار العقارات والبيوت في بعض البلدان والنمو ا

السكاني السريع في جميع أنحاء المنطقة، من المهم إيالء 

ليق به. ومع ذلك، ال نملك تي تال عنايةمؤشر االكتظاظ ال

على أن حدوث االكتظاظ يختلف اختالفا  نشيرإال أن  هنا

 كبيرا بين البلدان. 

ج مؤشر تشويه االعضاء أخذا  في االعتبار ضرورة إدرا

التناسلية لإلناث انطالقا من ارتباطه الشديد بالطفل 

والزواج القسري والحمل المبكر، فضال عن اآلثار 

الصحية الوخيمة بما في ذلك االلتهابات المتكررة والعقم 

ومضاعفات الوالدة، وارتفاع مخاطر وفاة حديثي الوالدة، 

وق اإلنسان وحقوق باإلضافة إلى ما يشكله من انتهاك لحق

المرأة والطفل، فإن تكلفته ت عد باهظة بما في ذلك 

العالجات الطبية والخدمات االجتماعية وإجراءات 

التقاضي، فضال  عن فقدان اإلنتاجية مما يؤدي إلى زيادة 

معدالت الفقر وسوء التغذية، وعليه فيوصي التقرير 

 ابضرورة تفعيل التشريعات واإلجراءات التي تقوم به

حكومات الدول العربية ذات الصلة وتقديم كافة أوجه 

الدعم الالزم لها بما يمكنها من القضاء على هذه الظاهرة، 

وبالتالي تحقيق معدالت نمو أكبر. وعلى الرغم من جهود 

الدول التي أشرنا إليها، فنجد أن انتشار هذه الظاهرة 

 يختلف من بلد إلى آخر، فنجد أن معدالت انتشار ظاهرة

 تشويه األعضاء التناسلية لإلناث في المنطقة العربية 

 هي كالتالي:

سنة  49-02في المائة ممن سنهن ما بين  12مصر:  -

 04-1في المائة ممن سنهن  04(، 5102اليونيسف )

 5102إلى  5101سنة، وهذا خالل السنوات من 

 (؛5102)اليونيسف 

سنة  49-02في المائة ممن سنهن بين  12السودان:  -

في  05(، 5104)المسح العنقودي متعدد المؤشرات 

سنة، وهذا خالل سنوات من  04-1المائة ممن سنهن 

 (؛5102)اليونيسف  5102إلى  5101

سنة  49-02في المائة ممن سنهن بين  90جيبوتي:  -

 (؛5102)يونيسف 

 .(5100) 49-02في المائة ممن سنهن  09اليمن:  -
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 ألمهاتالمبكر في العراق )لوبالمثل، فإن نسبة الحمل 

 50.4لم يبلغن من العمر ثمانية عشر عاما( قد بلغت  التيال

(، 5100)المسح العنقودي متعدد المؤشرات  في المائة

مسح الصحة والسكان ) في مصر في المائة 04.4و

. أما في اليمن، فنجد أن معظم النساء الالتي (5104

وجن عندما سنة يتز 09سنة و 02تتراوح أعمارهن بين 

 لتقاط. وال(5100مسح الصحة والسكان ) سنة 01يبلغن 

هذه العوامل التي تؤثر بعمق في حياة جزء كبير من النساء 

في العالم العربي وحالتهن الصحية، جرى تضمين الحمل 

 المبكر وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية في التحليل. 

لعديد من وكما أكدنا سابقا، يمكن للمرء أن يفكر في ا

المؤشرات األخرى التي كان ينبغي إدراجها إذا كانت 

 البيانات متاحة وخاصة تلك المتعلقة بالعيش بكرامة 

  فيماقيود ل التعرضدون  العيشأو التعرض للعنف و

 التنقل.ب يتصل

ولتحديد ما إذا كانت األسرة محرومة أم ال في مؤشر 

معين، ينبغي تحديد الدرجة التي تحصل عليها في هذا 

المؤشر قياسا بعتبة الحرمان أو حد الفصل. وعادة ما 

تستخلص النقاط المعبرة عن حدود الفصل هذه من معايير 

. فسنوات التعليم اإللزامية، على سبيل عمومامقبولة 

م وذة من منظمة األمم المتحدة للتربية والعلالمثال، مأخو

خذت معايير السن ، بينما أُ UNESCOاليونسكو( والثقافة )

صحة العالمية فيما يتصل بسوء التغذية من منظمة ال

WHO بينما أخذت معايير االكتظاظ من برنامج األمم ،

. ويعرض UN HABITATالبشري  مستوطناتالمتحدة لل

حق المؤشرات المستخدمة في دليل الوارد بالمل (0)الجدول 

األبعاد اإلقليمي ويبين التعاريف والعتبات  الفقر المتعدد

المختلفة المستخدمة فيما يتصل بالفقر المدقع والفقر، 

 دالفقر المتعدعن دليل  على وجه االختالفويسلط الضوء 

 األبعاد العالمي من حيث تعريفاتها وأوزانها النسبية.

في هذا الصدد أن األسرة المعيشية  بالذكرمما هو جدير 

تعد أسرة  محرومة  في المؤشر األول للتعليم إذا لم يستكمل 

)األفراد المؤهلين هم الذين تزيد  المؤهلين أفرادهاأي من 

أعمارهم عن العمر الذي يجب أن يستكمل عنده التعليم 

ألبعاد ا الفقر المتعددالتعليم االبتدائي في دليل  االبتدائي(

ل ، بينما نجد أنه في دلي)األكثر حدة( ليمي للفقر المدقعاإلق

، تعد األسرة المعيشية أسرة  محرومة  إذا  )األقل حدة( الفقر

)األفراد المؤهلين هم  المؤهلين أفرادهالم يستكمل أي من 

الذين تزيد أعمارهم عن العمر الذي يجب أن يستكمل عنده 

ى وإن العتماد مستو التعليم الثانوي. هذا، التعليم الثانوي(

التعليم الثانوي عوضا عن االبتدائي تأثيرا كبيرا في النتيجة 

متوسطة الدخل بلدان الالنهائية إذ إن العديد من األسر في 

يكن لديهم أي عضو في التعليم الثانوي. والسؤال هو ما  لم

 إذا كان هذا المؤشر مؤشرا مناسبا لقياس الفقر أم ال؟ 

جديرة بنظرة متعمقة متحققة. لقد رأى  ال جدال أن المسألة

عدد قليل من الخبراء أن هذا هدف  طموح في ضوء الحقيقة 

التي مفادها أن متوسط عدد سنوات الدراسة في المنطقة يقل 

سنة المطلوبة للتعليم الثانوي. ومع ذلك،  00-05كثيرا عن 

وتناولت هذا الموضوع  فإن الدراسات التي أجريت سابقا  

مليئة باألدلة على وجود عالقة قوية بين التحصيل التعليمي 

ة. ومن المعروف أن ية والمعيشيمؤشرات الصحالالثانوي و

معدالت وفيات الرضع ومؤشرات تغذية األطفال والنظافة 

الصحية تتحسن تحسنا كبيرا إذا كانت األم قد حصلت على 

جدال أنه يصعب تخيُل  تعليم ثانوي. فضال عن ذلك، ال

كيف يتسنى لألسر األكثر فقرا التي عادة ما تكون أكبر 

حسن مصدر رزقها عددا أن ترتقي بظروف معيشتها وأن تُ 

 قد حصل على األقل دون أن يكون واحدا من أعضائها 

 على تعليم ثانوي، ال سيما إذا استحضرنا مدى انخفاض 

لتعليم. هذا، وُتحدد وفي بعض األحيان تدهور ــــ جودة اــــ 

عتبات الفقر على أساس اعتبارات معيارية، وهي في 

حاالت كثيرة أعلى من القيم المتوسطة في بعض المناطق. 

أعلى من متوسط  ــــ $ 0.91إن المعيار الشائع ــــ وهو 

بعض المناطق. وفي ضوء هذه الحقائق، حصل  الدخل في

التحصيل توافق واسع في اآلراء على استبقاء معيار 

 الدراسي للفقر.

إن السؤال الحاسم هو في كم من هذه المؤشرات يتعين 

على األسرة أن تعاني الحرمان حتى يسوغ اعتبارها فقيرة 

أو اعتبارها فقيرة فقرا مدقعا؟ على غرار المقاييس المتعلقة 

يث فصل بحالبالفقر النقدي، يمكن تحديد العديد من حدود 
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 لفقر المدقع والفقر. وقد تقررتعكس مستويات مختلفة من ا

ون ما يكاألبعاد عند الفقر المتعددأن يكون حد الفصل في 

. أو أكثر في المائة 00.0 مجموع أوزان مؤشرات الحرمان

ويعني ذلك أنه سينظر لألسر التي تحصل على درجة 

على أنها تعاني  في المائة 00.0أو  1.000حرمان تبلغ 

 1.51فقرا متعدد األبعاد. وعندما نكون بصدد نسبة تقع بين 

، تعتبر األسرة عرضة في المائة 00.0و 51أو  1.000و

، في المائة أو أكثر 21أو  1.21للفقر. وعندما تكون القيمة 

 .شديدتعتبر األسرة في حالة فقر 

 بعاداأل الفقر المتعددإن المرحلة األخيرة من إنشاء دليل 

 الدولةعلى مستوى  واحد هي تجميع المعلومات في مقياس

. وأكثر المقاييس استخداما األقليم ككلأو  مجموعة دولأو 

في أدبيات التنمية هو نسبة األشخاص الفقراء إلى إجمالي 

. فضال عن ذلك، جرى احتساب شدة (H) عدد السكان

، وهي AFألكير فوستر( من خالل اتباع طريقة Aالفقر )

 كافئ متوسط الحرمان المرجح الذي يعانيه الفقراء. ت

 األبعاد الفقر المتعدد دليلنحصل على  Aفي  Hوبضرب 

MPI = H×A)). 

إن هناك تكامال بين تحليل فقر األطفال متعدد األبعاد 

 تمدعالوارد في التقرير الماثل وتحليل الفقر األسري. ي

 ىإلتحليل الحرمان ذي التداخالت المتعددة في التقرير 

أبعاد لرفاه الطفل اختيرت بما  خمسة في النظر إمعان

يتماشى مع المقاربة الحقوقية التي تعتمدها اتفاقية حقوق 

ن مالطفل لفئتين عمريتين. الفئة األولى هي فئة من هم أقل 

ين سنوات. أما الفئة األخرى فهي فئة من هم ما ب خمس

. وبالنسبة لألطفال الذين وأقل من ثمانية عشر سنةالخامسة 

سنوات، شملت األبعاد التي جرت  خمسهم أقل من 

والصحة  لمسكندراستها المياه والصرف الصحي وا

والتغذية. أما بالنسبة لألطفال الذين هم ما بين الخامسة 

عشرة، فقد شملت األبعاد التي جرت  وأقل من الثمانية

والمعلومات  لمسكنلمياه والصرف الصحي وادراستها ا

(. ونظرا الختالف في الملحق 5والتعليم )انظر الجدول 

تباين قدراتهم على مدى دورة حياتهم، واحتياجات األطفال 

 اوفي ضوء البيانات المتوفرة، اعتمد التقرير تعريفا مختلف

 لبعض المؤشرات في كل من المجموعتين العمريتين.

لبيانات المتعلقة بفقر األطفال لجميع كما جرى تحليل ا

المؤشرات المختارة في ضوء اثنين من خطوط الفقر هما 

 الفقر المدقع والفقر. 

األبعاد، يكمن الفارق  الفقر المتعددفمن منظور دليل 

الرئيسي بين خط الفقر المدقع وخط الفقر في أن فقر 

األطفال المدقع ُيعرف وفق ذات التعريف الذي اعتمدته 

التي يتم نهجية تحليل الحرمان ذي التداخالت المتعددة م

وفق التوضيح الوارد في  إستخدامها للمقارنات الدولية

فإن نتائج فقر األطفال  عليه،الملحق. وفي  5الجدول 

 التداخالت ذي الحرمان تحليل منهجيةمتطابقة مع  مدقعال

 ينطبق ال ما وهو المستخدمة للمقارنات الدولية، المتعددة

 األسري. بعاداأل الفقر المتعدد دليل على

، األسري األبعاد الفقر المتعددوكما هو الحال في دليل 

يجري تحديد فقر األطفال من خالل إدخال تغييرات في 

العتبات وإضافة مؤشرات ألولئك الذين يعانون فقرا مدقعا 

ية لبلدان العربلمع األخذ في االعتبار الخصائص الفريدة 

 وتجاربها الخاصة. 

وهناك فارق رئيسي آخر بين المنهجيتين، وهو أنه بينما 

ُتعدُّ األسرة فقيرة إذا تعرضت للحرمان في ثلث مجموع 

 الحرمان الممكنة، نجد أن الطفل يعدُّ فقيرا   أوزان مؤشرات

 الحرمان. إبعادأو أكثر من  بعدينإذا تعرض للحرمان في 

األبعاد  الفقر المتعددإلشارة إلى أن مؤشر أخيرا، تجدر ا

MPI  ومنهجية تحليل الحرمان ذي التداخالت المتعددة

MODA  قد حظيا بقبول واسع خالل وقت قصير. وها هما

ُيستخدمان كمقياسين مكملين لمقياس الفقر النقدي في عدد 

من بلدان العالم النامي )مثل بوتان وشيلي وكولومبيا 

ور والسلفادور( وكذلك في عدد من وكوستاريكا وإكواد

عربية. ومع ذلك، فإن الحكمة تقتضي أن نقرن الالبلدان 

عن حدود استخدامهما. وفي  الحديثالحديث عن مزاياهما ب

نكرر مرة أخرى أن السلبية  أنمن  ا  ذلك ال نجد مفر

الرئيسية لهذين المقياسين هي أنهما ال يعالجان كافة صور 

. فهناك أبعاد نوعية هامة الحرمان النوعي والكمي

للحرمان تبرز على مستوى المجتمع وال يعبر عنها في 
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تحليل  ومنهجية MPIاألبعاد  الفقر المتعددإطار دليل 

مثل انعدام األمن  MODAالحرمان ذي التداخالت المتعددة 

والعنف واإلجرام والتدهور البيئي وسوء نوعية التعليم، 

ور بالمواطنة وما يلحق وغياب الترابط االجتماعي والشع

بذلك. وفي المنطقة العربية تحديدا، يمكن للمرء أن يفكر 

ذات الصلة بالفقر التي تدور في  المؤشراتفي العديد من 

فلك هذه المؤشرات. ومما يؤسف له أن أبعاد الفقر هذه في 

الغالب غائبة على الصعيدين الوطني والعالمي ومن ثم 

لنقاش العام. وعند النظر فهي ليست مطروحة على طاولة ا

 مثلللعنف نتيجة لالحتالل،  دولة تتعرضفي حالة 

، نجد أن سيناريو الحرمان يتغير تغيرا كبيرا، وهو فلسطين

 أدناه. ( الوارد0 ما نوضحه في )اإلطار
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 األساسية نتائجال .3

 المتعدد األبعاد الفقرانتشار  0.0

 الفقر المتعدد األبعاد منتشر على نطاق واسع، 

 فهو يؤثر على أكثر من أربعة من كل عشرة 

  أسر وأطفال.

 ()األكثر حدة على الصعيد اإلقليمي، نجد أن الفقر المدقع

لكن هذا  ،المستوى األسري متواضع نسبيا على

لغ تباالستخالص في واقع األمر ُيخفي أكثر مما يكشف. 

 ،(مليون 38.2) في المائة 13.4 نسبة الفقراء فقرا  مدقعا  

في  6.6األبعاد للفقر المدقع  الفقر المتعدد دليلبينما يبلغ 

 يتضمن أيضا  الذي و )األقل حدة( فقرال. إن مستوى المائة

مي )أي اإلقليالفقر  تبلغ نسبةالفقر المدقع أعلى بكثير. 

 في المائة 40.6حوالي  للعشرة بلدان التي شملتها الدراسة(

 20.6د األبعا الفقر المتعدد دليل( بينما يبلغ مليون 116.1)

دة لشدة الفقر )مؤشر ش. ويبلغ المتوسط اإلقليمي في المائة

 المدقع والفقر. الفقرلكل من  في المائة 21نحو  الفقر(

ث ثال عشرة التي شملتها الدراسة فيال الدول ُصنفتلقد 

مجموعات استنادا إلى معدالت الفقر فيها. وكما هو مبين 

، فإنه بالنسبة للفقر األسري، تشمل المجموعة 5الشكل في 

البلدان ذات المستويات المنخفضة للغاية للفقر المدقع  0

والفقر. وتضم هذه المجموعة األردن وتونس والجزائر 

فتشمل المغرب والعراق، وهما  5ومصر. أما المجموعة 

 وياتومستبلدان لديهما مستويات منخفضة من الفقر المدقع 

فتضم بقية البلدان  0متوسطة من الفقر. أما المجموعة 

األقل نموا أي جزر القمر وموريتانيا والسودان واليمن 

قر مرتفعة من الف ومستوياتوالتي لديها مستويات متوسطة 

في الملحق  2والجدول  4يقدم الجدول  المدقع والفقر

حسابات الخطأ المعياري ومجال الثقة لنسبة الفقراء على 

مستوى البلدان والمجموعات والمستوى اإلقليمي لكل من 

 الفقر والفقر المدقع.

 الفقر المتعدد األبعاد بينباإلضافة إلى ذلك، فإن معدل 

األطفال مرتفع جدا هو اآلخر، لكنه يختلف اختالفا كبيرا 

مليون  25.2راسة. لقد ُوجد أن بين البلدان التي شملتها الد

من األطفال واقعون في  في المائة 44.0نسمة يمثلون 

بين من  واحد، أي طفلمليون  59.0الفقر، بينما وجد أن 

 فأن، واقعون في الفقر المدقع. هذا، أطفالكل أربعة 

توزيع البلدان عبر المجموعات الثالث لفقر األطفال 

عندما أضيفت دولة  أيضا  مطابق لتوزيع الفقر األسري. 

فلسطين في تحليل فقر األطفال فقد تضمنت في المجموعة 

فإننا  0 في المجموعةلبلدان ل(. أما بالنسبة 0الشكل ) 0

ح تتراوجدا إذ  ةفيها منخفض نسبة الفقر المدقعنجد أن 

ن مجموع األطفال. هذا مع فى المائة م 2.2الى  0.5بين 

  04.2 إلى 02.2 تتراوح ما بينالفقر  نسبةمالحظة أن 

 نسبة، فإن 5رقم  المجموعة لبلدانل. أما بالنسبة في المائة

بينما في المائة،  50.1و 04.1تراوح بين تالفقر المدقع 

. أما في في المائة 42.2و 40.1 الفقر بين تتراوح نسبة

. حقا ةفقر األطفال مقلق نسب، فإن 0مجموعة البلدان رقم 

 ففي هذه المجموعة، نجد أن فقر األطفال المدقع يؤثر 

فيما يقرب من نصف إلى ثالثة أرباع إجمالي عدد 

 (، بينما يؤثر في المائة 24.5إلى  41.1 األطفال )من

  من األطفال. في المائة 12و 22.4 بينالفقر العادي 

في الملحق نتائج إحتساب  2والجدول  4يقدم الجدول 

الخطأ المعياري ومجال الثقة لنسبة الفقراء على مستوى 

البلدان والمجموعات والمستوى اإلقليمي لكل من الفقر 

 والفقر المدقع.
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 األسري الفقرب يتصل ماالبلدان في مجموعات .2الشكل 

 

 األطفال بفقر يتصل فيما البلدان مجموعات .3الشكل 
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سبة نفقر األطفال أو  دليلالعالقة بين أدناه  4الشكل ويبين 

)منهجية تحليل الحرمان ذي التداخالت  الفقراء المعدلة

الفقر األسري. تشير الخطوط الزرقاء  ودليلالمتعددة( 

 إلى المتوسط المرجح للمنطقة. وفي ذلك نجد أن جميع

في مستوى أقل من المتوسط  تقع 0بلدان المجموعة 

المرجح لفقر األسرة ومن المتوسط المرجح لفقر األطفال. 

أما العراق فُيظهر ارتفعا طفيفا في الفقر األسري، لكنه 

أقل من المتوسط فيما يتعلق بفقر األطفال، وبالنسبة 

. أما فهواقرب من ولكن اقل من كال المتوسطين للمغرب

، فجميعها أعلى من المتوسط المرجح 0لمجموعة بلدان ا

من حيث الفقر األسري وفقر األطفال. وتكشف العالقة 

نهما أ والفقر األسرياإليجابية القوية بين فقر األطفال 

مترابطان ارتباطا جوهريا وأن كال منهما يؤثر في 

اآلخر، وهو األمر الذي تترتب عليه آثار خطيرة على 

 مستوى السياسات.

على أنه ينبغي التعامل مع النتائج المذكورة أعاله باحتراز 

وتفسيرها تفسيرا حذرا يأخذ في عين االعتبار حدود 

الدراسة. من ذلك أن البيانات المستخدمة في الدراسة ترجع 

بالنسبة لعدد  5104حتى العام  5100إلى الفترة من العام 

هذه ال  البياناتمن البلدان. وبناء على ذلك، فإن قاعدة 

تعكس كامل تداعيات عدم االستقرار السياسي والنزاعات 

التي عصفت بعدد من البلدان العربية. وبالنسبة لدولة 

لعدم قياس الفقر  4الشكل لم تتضمن في  فلسطين تحديدا

وضع  (0)رقم  اإلطاريشرح المتعدد األبعاد األسري لها و

الفقر في دولة فلسطين.

 MPIودليل الفقر األسري  MODAالعالقة بين دليل فقر األطفال  .4الشكل 
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 فلسطين دولة في الفقر .1اإلطار 

انتهاك  الحرمان غير المادي، مثل الفقرقد ال تصبح الصورة التي ترتسم لدينا عن الفقر في اإلقليم دقيقة إال إذا انعكس في قياس 

 . الكرامة اإلنسانية، والحرمان من الحقوق والحريات األساسية التي يواجهها الفلسطينيون يوميا  

بناء و منهجية تحليل الحرمان ذي التداخالت المتعددة لتناسب دولة فلسطين مالئمةلقد عمدت منظمة األمم المتحدة للطفولة يونيسيف إلى 

وطنية. في هذا الصدد، نجد أن منهجية تحليل الحرمان ذي التداخالت المتعددة ال تقتصر المنهجية تحليل الحرمان ذي التداخالت المتعددة 

ى إبراز النواحي المختلفة لرفاه األطفال المستمدة من قاعدة بيانات المسوحات العنقودية متعددة المؤشرات، بل تتضمن أيضا فحسب عل

مسلطة  الضوء على واقع األطفال في فلسطين المحتلة. كما إن البعدين ( MRM)الرصد واإلبالغ  أليةتحليال للبيانات المستمدة من 

، يتضمنان معلومات عن اإلصابات التي (HAEالتعليم )، وبعد وصول الناس إلى (VLE) ئة المعيشية العنيفةاإلضافيين، وهما بعد البي

 لى التعليم )مثال: تقييد الوصول إلى التعليم والهجمات على المدارس(.عصول حوقعت وعمليات القتل وعمليات الهدم وإمكانية ال

. كما ذريا  ج بدولة فلسطين، نجد أن نتائج فقر األطفال تتغير تغيرا   ةلمتعددة الخاصعند تطبيق منهجية تحليل الحرمان ذي التداخالت ا

نسبة من األطفال كأطفال محرومين في مؤشرين أو أكثر. ومع ذلك، نجد أن  في المائة 22.2صنف تُ  ةالوطني نسبة الفقراءنجد أن 

في بعدين على األقل. أما في الضفة  ينمحروم 02و 02بين سن  األطفالوهو ما يعني أن كل  في المائة 011في قطاع غزة  الفقراء

 . وُيظهر تحليل النتائج أنه بغض النظر عن الفئة العمرية، نجد أن بعد البيئة المعيشيةفي المائة 40.2 بلغت نسبة الفقراءالغربية، فقد 

 العنيفة سنة، نجد أن بعد البيئة المعيشية 02-02رية هو أكبر مساهم في الحرمان الكلي على المستوى الوطني. وفي الفئة العم العنيفة

فقر  مساهمة رئيسية فيالحصول على التعليم لهما  من الحرمان الكلي. كما أن للمياه و/أو بعدفي المائة  21يسهم في أكثر من 

 .جميع الفئات العمرية تقريبا  األطفال ل

 ن تلك الواردة كبيرا ع اختالفا العنيفة دة المتضمنة بعد البيئة المعيشيةوتختلف نتائج منهجية تحليل الحرمان ذي التداخالت المتعد

 وليةالخاص بالمقارنة الدفي تقرير الفقر العربي. وكما أوضحنا سابقا، فإن قياس منهجية تحليل الحرمان ذي التداخالت المتعددة 

CC-MODA ير المادي الذي تعانيه األسر واألطفال في أي سياق االحتالل ألنه ال يشمل صور الحرمان غ ال يتسنى له أن يعكس

بلد. وعلى الرغم من أن منهجية تحليل الحرمان ذي التداخالت المتعددة الوطنية ال يمكن مقارنتها مباشرة بمنهجية تحليل الحرمان 

ما إلى دام األمن سيؤدي حت، فإن النتائج تكشف عن أن تضمين قياسات العنف وانعالخاص بالمقارنات الدوليةذي التداخالت المتعددة 

 الفقر. صورةتغيير 

 بديلة منهجيات باستخدام فلسطين دولة في الفقر قياس .5الشكل 
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ر الفق دائرة للوقوع في لهشاشة والتعرضا 5.0
  الفقر الشديدو

التقرير الرئيسية هي أن الفقر أكثر انتشارا في إن نتيجة 

نُّ وُيتصور.  ربع آخر منفإن هناك  المنطقة العربية مما ُيظ 

ية األسري بينما غالب للوقوع في دائرة الفقر السكان عرضة

أي ) الفقراء في البلدان األقل نموا واقعون في الفقر الشديد

 وألن ر(.في المائة أو أكث 21أن مجموع أوزان المؤشرات 

نسبة الفقراء )باستخدام العتبات كون تكان من المتوقع أن 

نسبة الفقراء فقرا  مدقعا  )باستخدام أعلى من  األقل حدة(

، فإن حجم القفزة من مؤشرات الفقر العتبات األكثر حدة(

المدقع إلى الفقر كبير جدا. هذه النتيجة تقلل من شأن 

ية ر في المنطقة العربمفاده أن الفق ذيالشائع ال اإلستنتاج

منخفض. إن ظاهرة الحرمان ظاهرة واسعة االنتشار فعال، 

وهي ال تقتصر على البلدان األقل نموا. ومما يضاعف حدة 

تحدي الفقر أن قابلية السقوط في هاوية الفقر مرتفعة 

النظر لألسر باعتبارها  ومن المتعارف عليهكذلك. هذا، 

كان مجموع أوزان معرضة للوقوع في حالة الفقر إذا 

لكن أقل من  في المائة 51لها أعلى من  مؤشرات الحرمان

في  00.1. على الصعيد اإلقليمي، فإن في المائة 00.0

من األسر معرضة للوقوع في فقر مدقع. وتزداد هذه  المائة

في المائة  51.4و 02.5بنسبة  0، 5النسبة في المجموعتين 

 .2الشكل كما في  على التوالي

قر. االنتقال من الفقر المدقع إلى الفتختلف النتائج عندما يتم 

لديها نسبة منخفضة  5و 0ففي حين أن بلدان المجموعة 

 عرضةم السكاننسبيا من الفقر، فإن نسبة أكبر بكثير من 

في المائة  00.1و 0للمجموعة  52.0) للوقوع في الفقر

 (. وإجماال، فإن ربع سكان المنطقة معرضون5للمجموعة 

وهذا يعني أن ما يقرب من ثلثي السكان . للوقوع في الفقر

 العرب إما فقراء أو معرضون للفقر.

من سكان المنطقة يعانون  في المائة 2.2هذا، ويقدر أن 

مجموع أوزان الشديد )أولئك حاصلون على  لمدقعالفقر ا

وفقا  لعتبات الحرمان  في المائة 21أعلى من  المؤشرات

على النحو المذكور أعاله(. وعلى الرغم من األكثر حدة 

هذا الرقم المنخفض على المستوى التجميعي، فإن شدة 

مرتفعة للغاية في بلدان  (المدقع)بالنسبة للفقر الفقر 

في المائة كما هو واضح من  51.9حيث تبلغ  0المجموعة 

. وباالنتقال من الفقر المدقع إلى الفقر، نجد أن 2الشكل 

نسبة الفقراء فقر شديد )وفقا  لعتبات الحرمان األقل حدة 

 في المائة( 21أعلى من  وكان مجموع أوزان المؤشرات

، مما في المائة 49.2يرتفع إلى  0بالنسبة لبلدان المجموعة 

 .واحد يعني أن الفقر منتشر وشديد في آن

لها نصيب  5و 0الدراسة أن بلدان المجموعة  أوضحتلقد 

. ومع الفقراء فقرا  مدقعا وشديدا  محدود للغاية من السكان 

عند االنتقال من الفقر المدقع إلى اإلستنتاج ير هذه تغيذلك، 

حيث يعاني  5الفقر، خاصة بالنسبة إلى بلدان المجموعة 

في  21من السكان درجة حرمان أعلى من في المائة  00.2

في المائة فقط  2.4 المائة. هذا بينما نجد أن العدد المقابل هو

إلى أن  2الشكل . من ثمَّ، يشير 0في بلدان المجموعة 

هو  5و 0التحدي الحقيقي الذي يواجه بلدان المجموعة 

التعامل مع الحصة الكبيرة من السكان المعرضة للوقوع في 

إلى  0وعة الفقر. ومن ناحية أخرى، تحتاج بلدان المجم

التخفيف من حدة الفقر الشديد الذي يؤثر في نحو نصف 

 مجموع سكانها.

هذا، ويُظهر الفقر لدى األطفال أنماطا مماثلة. ويساعد تحليل 

عانيه الحرمان الذي ي تعددية أبعاد في تقييم الفقر المتعدد األبعاد

نسبة الفقراء من األطفال وفقا  لعدد  2الشكل األطفال. ويبين 

أبعاد الحرمان التي يعاني منها األطفال من بُعد واحد أو أكثر الى 

أربعة أبعاد أو أكثر لمجموعات الدول الثالث والمتوسط اإلقليمي 

وذلك لكل من الفقر والفقر المدقع.  14للدول اإلحدي عشر

األطفال  نسبةوالمقصود من الحرمان من بعد واحد أو أكثر هو 

 الحرمانالذين يعانون من حرمان في بعد واحد من أبعاد  فيها

. وبالمثل، في البلدان التي تعاني حرمانا فيما يزيد على على األقل

 .أو أكثر أبعادأربعة أربعة أبعاد، نجد األطفال محرومين في 

ويمكن للمرء أن يالحظ أن معظم األطفال في المنطقة يعانون 

ْي الفقر من بُعد واحد من أبعاد  الحرمان على األقل وفقا لمقياس 

. ويتأثر األطفال تأثرا أشد خطورة من تأثر )الفقر والفقر المدقع(

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

 

 لعدد أوجه الحرمان وفقا   سنة( 17-0األطفال )توزيع  .7الشكل 
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فهما أعمق  في داخل المجموعات الثالثيتيح التحليل 

يما ف المجموعة الواحدةلطبيعة التباينات والفروق بين بلدان 

، ، على سبيل المثال0يتصل بفقر األطفال. ففي المجموعة 

الفاصلة التي تمثل الفقر المدقع )األكثر ووفقا  للعتبات 

من ُبعد ثلث األطفال يعاني  ما يقارب من ، نجد أنحدة(

في  1.2 يعانيالحرمان، بينما  أبعادعلى األقل من  واحد

 انيال يعبينما  أو أكثر ثالثة أبعادالحرمان من فقط المائة 

 جد. وبينما نأو أكثر أربعة أبعاد منتقريبا من األطفال أحد  

ات )الذي يستخدم العتب أن األرقام المقابلة المعبرة عن الفقر

 ،لهذه المجموعة أعلى من ذلك بكثير الفاصلة األقل حدة(

نجد في الوقت نفسه أن النمط مشابه، حيث يعاني ولكن 

 أبعاد ثالثة فيفي المائة من األطفال الحرمان  2أكثر من 

 0مجموعة . وعلى النقيض من ذلك، تظهر بلدان الأو أكثر

ينطبق معدالت فقر أعلى في مقياسي الفقر، وهو ما ال 

، بل أيضا في ُبعدين أو أكثرالحرمان  أبعادفحسب على 

 .رأو أكث الحرمان في ثالثة أبعاد أو أربعة أبعاد أبعادعلى 

 بإستخدامالحقيقة التي مفادها أنه  2الشكل يؤكد كما 

أن  ، نجد)الفقر المدقع والفقر( مقياسي الفقر المذكورين

في المائة من األطفال يعانون على األقل  21أكثر من 

صورة واحدة أو صورتين من صور الحرمان. وتتضمن 

في  51.2مليون نسمة أو  00.1حوالي  0عة بلدان المجمو

 ،الدلة التي شملتها الدراسةمن إجمالي األطفال في المائة 

و أ الفقر المدقع في أربعة أبعاد طفلمليون  2حيث يعاني 

، 5. وهذه النسبة أقل بكثير بالنسبة لبلدان المجموعة أكثر

في  0.2حيث نجد أن أقل من نصف مليون نسمة أو نحو 

 .المائة يعانون الفقر المدقع في أكثر من أربعة أبعاد

 حسب المكان والخصائص المساواةعدم  0.0
 االجتماعية واالقتصادية لألسر المعيشية

ُيظهر التحليُل أن عدم المساواة في توزيع الفقر مرتفع على 

المكاني )بين المناطق الريفية والحضرية؛ وبين  الصعيد

المحافظات أو الواليات داخل البلدان؛ وبين مختلف 

مجموعات البلدان(، وبين الخصائص االجتماعية 

واالقتصادية لألسر المعيشية )مثل األسر المعيشية األكبر 

حجما، فإن األسر األقل ثراء واألسر التي لم يحصل ربها 

رضة للفقر(. وفيما يأتي، ندرس هذه على تعليم أكثر ع

أدناه ملخصا لهذه التباينات،  1الشكل التباينات. ويوضح 

وهو ما سنخضعه للدراسة بمزيد من التفصيل فيما يأتي:

 المعيشية األسر لخصائص وفقا   الفقراء نسبة .1الشكل 
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الفقراء )سواء  نسبة، فإن 1الشكل وكما هو مبين في 

الواقعون في الفقر( أعلى في  والواقعون في الفقر المدقع أ

 رالمناطق الريفية منه في المناطق الحضرية، وفي األس

التي يكون فيها رب األسرة غير حاصل على تعليم 

إلى تلك التي يكون فيها رب األسرة حاصال على  بالمقارنة

 أدني مرتبة من مؤشرفي  تقع تيتعليم عاٍل، وفي األسر ال

)الذي يعتمد على العتبات األقل حدة  . بالنسبة للفقرالثروة

 رقفي تعريف الفقر(، وبالرغم من تقارب نسب الفقر والف

نسبة الفقراء  نجد أن المدقع حسب نوع رب األسرة والفقر

ألسر ا النسبة في من بقليل أقل إناثاألسر التي ترأسها  في

األكثر ) التي يرأسها ذكور، لكنه أكثر بالنسبة للفقر المدقع

كما هو مبين في  . وعلى مستوى المجموعة ككلحدة(

تكون األسر ، 0، نجد أنه في بلدان المجموعة التقرير الفني

، عرضة للفقر المدقع والفقرأكثر بقليل  إناثالتي ترأسها 

 أكثر عرضة بقليلذكور  يرأسهافي حين أن األسر التي 

 5 للوقوع في الفقر المدقع وفي الفقر في بلدان المجموعة

يقدم  .0بلدان المجموعة للفقر المدقع في مجموعة الو

نتائج حساب الخطأ المعياري ومجال الثقة لنسبة  1الجدول 

المكان الفقراء على المستوى اإلقليمي للفقر حسب 

 .االجتماعية واالقتصادية لألسر المعيشيةوالخصائص 

أدناه النِسب بين مستويات الفقر بين  الوارد 0يبين الجدول 

 في األسر التي  نسبة الفقراءمختلف الخصائص )مثل 

ي الفقراء ف نسبةى تعليم مقسوما على لم يحصل ربها عل

(. وكما هو مبين عالياألسر التي حصل ربها على تعليم 

في الجدول، فإن أعلى مستوى من التفاوت في الفقر راجع 

إلى تعليم رب األسرة. األسر التي لم يحصل ربها على 

أضعاف احتمال  1تعليم، فإن احتمال تعرضها للفقر 

يتمتعون بأعلى مستوى  باباألسر التي يرأسها أر تعرض

قرير . ويصنف التالدولة )تعليم عالي(من التعليم المتاح في 

 ويخلص إلى أن البلدان مجموعاتل وفقا   أيضا النتائج

التفاوت في نسب الفقر وفقا  لتعليم رب األسرة ترتفع في 

والتي تتسم بإنخفاض نسب الفقر  5و 0مجموعات البلدان 

، فنجد أن نسبة الفقراء 0البلدان  بها. أما بالنسبة لمجموعة

يم مما يشير إلى أن التعللم تختلف وفقا  لتعليم رب األسرة 

في هذه البلدان ليس شرطا كافيا لتجنب الوقوع في الفقر، 

 ربما بسبب االفتقار إلى فرص العمل. 

 ظهرينجد أن أعلى تفاوت  بالفقر المدقع،فيما يتصل أما 

في  تقع. فقابلية األسر التي الثروة ُخميسات مؤشر بين

للوقوع في الفقر المدقع  لمؤشر الثروة ألدنىا الُخميس

ضمن الُخميس  تقعأعلى بخمسين مرة من األسر التي 

نجد أن الوقوع  اآلخر، الجانب. وفي األعلى لمؤشر الثروة

 فقر المدقع أو الفقر( ال يتوقف كثيرا علىفي الفقر )سواء ال

النوع االجتماعي لرب األسرة. وفي حين أنه من المتوقع 

أن ينخفض الفقر نتيجة زيادة ثروة األسر، فإن النسبة 

األعلى في  ُخميساألدنى وال الُخميسالمرتفعة جدا بين 

الثروة تشهد على التفاوت الكبير في المنطقة. مؤشر

 نسب عدم المساواة عبر خصائص األسر المعيشية .1الجدول 

 الفقر المدقع الفقر النسب

 5.44 2.21 المناطق الريفية/المناطق الحضرية 

 1.08 0.92 أسر ترأسها إناث/أسر يرأسها ذكور 

 14.98 8.08 انعدام التعليم لرب األسرة/أعلى مستوى تعليمي 

 50.42 5.93 الثروة/الُخميس األعلى من مؤشر الثروةالُخميس األدنى من مؤشر 

 2.35 2.18 4و 1ما بين أكثر/أو  1عدد أفراد األسرة 
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 تمتوسطا معفي المناطق الريفية والحضرية  للفقر األسري األبعاد الفقر المتعدددليل  .9الشكل 
 المائة()في  اإلقليمية والمتوسطات البلدان مجموعات

 

 

لى أع في المناطق الريفيةاألبعاد  الفقر المتعدد دليلإن 

 في المناطق الحضرية بالنسبة للفقر قيمة الدليلبكثير من 

لفقر ا دليلالمدقع والفقر. وعلى المستوى اإلقليمي، يبلغ 

لسكان الحضر في المائة  0.9 األبعاد للفقر المدقع المتعدد

 دليللسكان الريف. وعلى نحو مشابه، نجد أن  00.0و

لسكان  في المائة 00.4 األبعاد للفقر يبلغ الفقر المتعدد

، وينطبق هذا لسكان الريففي المائة  59.5والحضر 

اإلرتفاع في دليل الفقر المتعدد األبعاد في المناطق الريفية 

وعلى الرغم . 9الشكل على كل البلدان كما هو موضح في 

عشرة يسكنون المن أن أقل من نصف سكان البلدان 

من السكان الذين  المائة في 10المناطق الريفية، فإن 

في المائة من السكان الفقراء  22يعانون الفقر المدقع و

 2والجدول  2يقدم الجدول  يقيمون في المناطق الريفية.

 لدليل الفقر إحتساب الخطأ المعياري ومجال الثقةنتائج 

 على مستوى المتعدد األبعاد للمناطق الريفية والحضرية

البلدان والمجموعات والمستوى اإلقليمي لكل من الفقر 

 والفقر المدقع.

 المساواة في فقر األطفال عدم  0-4

عدم المساواة في فقر األطفال مرتفع جدا  وال سيما فيما 

بين المناطق ومستويات التعليم وبين خميسات مؤشر 

وكما هو الحال بالنسبة لألسر المعيشية، فإن عدم  الثروة.

المساواة في فقر األطفال يتأثر أيضا بالمكان الذي تقطنه 

 .ووفقا  لمؤشر الثروةاألسرة وبمستوى تعليم رب األسرة 

مستويات فقر األطفال والفقر المدقع بين  01الشكل ويقارن 

مؤشر وتعليم رب األسرة و ونوعاألطفال حسب المنطقة 

أن التفاوتات مرتفعة ارتفاعا ملحوظا  وتظهر النتائجالثروة. 

 .15بالنسبة لثالثة مؤشرات: المنطقة والتعليم والثروة

لنسبة اب تبلغ نسبة الفقراءوفيما يتعلق بمنطقة السكن، 

 في المائة، أي أكثر  25لألطفال في المناطق الريفية نحو 

مرة من األطفال الذين يسكنون في المناطق  0.1بـ 

الحضرية. وتماشيا مع نتائج الفقر األسري، فإن مستوى 

الفقر الذي تعانيه اإلناث والذكور هو نفسه تقريبا في كل بلد 
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وعلى من البلدان اإلحدى عشرة التي شملتها الدراسة. 

، يلعب تعليم رب األسرة دورا هاما في تحديد الجانب اآلخر

سبة بلغت نسبة الفقر بالن فقداحتمال تعرض الطفل للفقر. 

لألطفال الذين يعيشون في األسر التي لم يحصل فيها رب 

ل حصي لألسر التفي المائة، بينما  21األسرة على أي تعليم 

لفقر فإن نسبة ا على تعليم ابتدائي أو أكثرفيها رب األسرة 

ة احتمالي وبالتالي فإنفي المائة.  02 بين األطفال ال تزيد عن

مرة عندما يكون رب  0.2 تزيد تعرض األطفال للفقر

الفوارق القائمة في نسبة األسرة غير حاصل على تعليم. 

الثروة أكثر الفقر بين األطفال وفقا  لُخميسات مؤشر 

ُخميس في ال. تصل نسبة األطفال الذين يعانون الفقر وضوحا  

، بينما في المائة 22إلى  األدني من ُخميسات مؤشر الثروة

 عليالُخميس األي تبلغ نسبة األطفال الذين يعانون الفقر ف

)وفقا   وهذا يعني أن األطفال األشد فقرا في المائة 01

لتعريف مؤشر الثروة والذي يعتمد على ممتلكات األسرة( 

 مرة 0.2بمقدار  المتعدد األبعاد أكثر عرضة لخطر الفقر

 .الفئات األغني وفقا  لمؤشر الثروةمقارنة باألطفال في 

را  نسبة الفقراء فقأن  تشير النتائج الخاصة بمكان اإلقامة

اطق الريفية منه في في المن نقطة مئوية 52أعلى بـ  مدقعا  

. ويعني 01الشكل كما هو واضح من  المناطق الحضرية

، فإن األطفال الذي في المائة 02.0نسبة فقر بذلك أنه 

للفقر المدقع  مرة 0.2أكثر عرضة بـ يعيشون في الريف 

ما يمن األطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية. وف

 جدوال ي همجددا أنيتعلق بمؤشر نوع رب األسرة فأننا نجد 

ث اإلنافي نسبة الفقر المدقع بين األطفال فرق كبير 

ة الفقر نسب وفيما يتعلق بتعليم رب األسرة، فإن . والذكور

ي التن األطفال في األسر في المائة بي 09المدقع تصل الى 

، أضف الى ذلك لم يحصل فيها رب األسرة على أي تعليم

ذه من ه للفقر المدقع األطفالفإننا نجد أن احتمال تعرض 

مرة عن احتمال تعرض األطفال  5.0يزيد بمقدار  األسر

 على تعليم ابتدائيفيها حصل رب األسرة  األسر التي في

شر ، ُيظهر مؤالفقر المدقعالخاصة بوعند العتبات  .أو أكثر

من  في المائة 42 الثروة أكبر قدر من التفاوت، إذ نجد أن

انون يع )وفقا  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

 05أكثر عرضة للفقر المدقع بـ  فقراأل الُخميساألطفال في 

في  الُخميس األعلىفي  يقعونالذين  لمرة من األطفا

 الثروة. مؤشر

  وتعليمه األسرة ونوع رب لمكان اإلقامة وفقا  فقر األطفال وفقر األطفال المدقع  .10الشكل 
 الثروةومؤشر 
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 األسري ولفقر لفقرلالمصادر الرئيسية  0-5
 األطفال

التعليم أكبر مصدر للفقر األسري في حين أن من  الحرمان

التغذية هي المصادر الرئيسية لفقر سوء ظروف السكن و

، يساهم بعد التعليم أكثر من 5و 0في المجموعتين  .األطفال

، فالمساهم 0غيره في الفقر المدقع. أما في المجموعة 

األكبر هو بعد مستويات المعيشة، لكن التعليم يتبعه عن 

 دليل سهم إسهاما أقل فييالصحة عموما أما بعد  كثب.

أضف الى ذلك تظهر نتائج التحليل  .األبعاد الفقر المتعدد

قر في الففي المناطق الحضرية، تكون مساهمة التعليم أنه 

أعلى منها في المناطق الريفية. وفي المدقع على األغلب 

المناطق الريفية، تكون مساهمة مستويات المعيشة أعلى 

منها في المناطق الحضرية، وهي قريبة من مساهمة 

. وهذه األنماط متشابهة 5و 0التعليم في بلدان المجموعة 

مع فارق  05 الشكلصل بالفقر كما هو مبين في فيما يت

التعليم هو المساهم الرئيسي بسيط حيث أن الحرمان من 

في الفقر في جميع البلدان باستثناء السودان حيث مستويات 

 مساهم في قلشة هي المساهم الرئيسي. والصحة هي أالمعي

 نبيكبيرة  فروقاتوال توجد  ،جميع البلدان الفقر في

ن أ المناطق الحضرية والريفية عن النتائج الوطنية. وكون

أكبر مساهم في الفقر المدقع والفقر هو التعليم  الحرمان من

أن تولي السياسات  فإن هذا يستوجب بالضرورةالعادي 

 المعنية مزيدا من العناية لمعالجة الفجوات القائمة.

، 04و 00المؤشرات التفصيلية في الشكلين  إلىوبالنظر 

التغذية مساهما كبيرا  سوء مثليمجال الصحة،  فينجد أنه 

 9.4في الفقر المدقع بوجه خاص )إذ تتراوح مساهمتها بين 

في اليمن(. وفي  مائةفي ال 02.9في السودان و في المائة

 المسكن داخلإطار مستويات المعيشة، يمثل االكتظاظ 

 في المائة 2.9أكبر مساهمة على العموم )بحد أقصى قدره 

 فإننا نجد أن 0في العراق(. أما بالنسبة لبلدان المجموعة 

هو المساهم الرئيسي بين الصحي وقود الطهي  عدم وجود

وبالنسبة للفقر، تتراوح المستوي المعيشي.  مؤشرات

التغذية . في المائة 09و 02مساهمة مؤشرات التعليم بين 

هي أعلى مساهم في البعد الصحي، لكن إسهامها في الفقر 

أقل من إسهامها في الفقر المدقع. أما الحمل المبكر أو 

يا  )المتعارف عليها عرب تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

مه في الفقر المدقع أكبر من ، فإن إسهاختان اإلناث(

 .0إسهامه في الفقر، وخاصة في بلدان المجموعة 

 (األبعاد الفقر المتعدد دليل) المدقع األسري الفقر دليل المختلفة في األبعاد إسهام .11الشكل 
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 (األبعاد الفقر المتعدد دليل) األسري الفقر دليل المختلفة في األبعاد إسهام .12الشكل 

 

 (األبعاد الفقر المتعدد دليل) المدقع األسري الفقر دليل المختلفة في المؤشرات إسهام .13الشكل 
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 (األبعاد الفقر المتعدد دليل) األسري الفقر دليل المختلفة في المؤشرات إسهام .14الشكل 

 

 المختلفة عبر مجموعات البلدان ألبعاد الحرمان بين األطفال وفقا  الفقر المدقع والفقر نسبة  .15الشكل 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% ملكية األصول

االكتظاظ داخل 
المسكن

وقود الطهي

أرضية أو سقف
المسكن

الماء

الصرف الصحي

الكهرباء

الحمل المبكر أو
تشويه األعضاء

ثوية التناسلية األن
التغذية

وفيات األطفال
دون سن 
الخامسة

اإلنتظام 
بالمدرسة

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ن
سك
ال

اه
مي
ال

ي
ح
ص
 ال
ف
ر
ص
ال

ية
غذ
الت

حة
ص
ال

يم
عل
الت

ت
ما
لو
مع
ال

ن
سك
ال

اه
مي
ال

ي
ح
ص
 ال
ف
ر
ص
ال

ية
غذ
الت

حة
ص
ال

يم
عل
الت

ت
ما
لو
مع
ال

ن
سك
ال

اه
مي
ال

ي
ح
ص
 ال
ف
ر
ص
ال

ية
غذ
الت

حة
ص
ال

يم
عل
الت

ت
ما
لو
مع
ال

ن
سك
ال

اه
مي
ال

ي
ح
ص
 ال
ف
ر
ص
ال

ية
غذ
الت

حة
ص
ال

يم
عل
الت

ت
ما
لو
مع
ال

المتوسط األقليمي 1المجموعة  2المجموعة  3المجموعة 

الفقر الفقر المدقع



51 

 

 فقر األطفال األطفال، تتفاوت نسبةأما بالنسبة لفقر 

تفاوتا ملحوظا عبر  أبعاد الحرمان المختلفة حسب

وتبين متوسطات الحرمان المجموعات الثالث وداخلها. 

في البلدان اإلحدى عشرة أن مستوى الحرمان في السكن 

. وفي حين لٍ والتغذية والصحة على وجه الخصوص عا

جميع في  مرتفعأن الحرمان في السكن والماء 

في  مرتفع جدا  ، فهو أعاله( 02الشكل ) المجموعات

الصحي مرتفع  من الُبعد . والحرمان0و 5المجموعتين 

مرة  0.9في جميع المجموعات أيضا، لكنه أعلى بمقدار 

األطفال في . 0عنه في المجموعة  0في المجموعة 

 )عتبة الفقر المدقع( ان شديدمن حرم يعانون 0المجموعة 

، 0مرات من المجموعة  2.0في السكن وهو أعلى بـ 

. كما لوحظ أن أداء 5مرة من المجموعة  2.6وأعلى بـ 

أفضل نسبيا في جميع األبعاد عند مقارنتها  (0)المجموعة 

. 02الشكل كما هو موضح في  بالمجموعتين األخريين

  من حرمانالعلى الرغم من ذلك فإننا نجد حاالت 

  المجموعة مرتفعة ارتفاعا   هذه الصحة والتغذية في

 الحرمان في ، باإلضافة إلى ارتفاع مستويات مقلقا  

 السكن والمياه.

  المحليةأوجه التفاوت  0-2
 المقلقة )بين الواليات/المحافظات(

 رغي توزيعاإلى ما سبق، نجد أن الفقر موزع  باإلضافة

بين محافظات البلد الواحد أو  -متجانس داخل البلدان 

م واألقالي حافظاتالمو البلدانالفوارق بين  إنوالياته. و

منها في  0و 5الداخلية عموما أعلى في المجموعتين 

توزيع الواليات داخل كل  02الشكل . ويبين 0المجموعة 

تقع  نمابيوالفقر. و المدقعالفقر  وفقا  لنسبة الفقراءبلد 

 لاألسفبلدان مثل تونس والجزائر في الربع مناطق في 

، فإن المناطق في أقل البلدان نموا، بشكل متقارب األيسر

مما يعني  امتدادان واليمن وموريتانيا، أكثر مثل السودا

 أن أوجه عدم المساواة الداخلية فيها أعلى.

 في المنطقة مرتفعة للغاية  المحليةالفوارق  إن

 في  النظر كافية عند عنايةها ءإيال يوجب ما هوو

 ذلك  وفيلمكافحة الفقر. جديدة وضع استراتيجية 

ر فق مؤشراتأدنى  علينا أن نلحظ أن المحافظة التي لديها

 متعدد األبعاد في موريتانيا ــــ وهو البلد الذي 

ة ــــ لديها نسب دلفقر متعدد األبعاليوجد فيه أعلى مؤشر 

أعلى من أفقر محافظة في كل من بلدان المجموعة  حرمان

أو الواليات الخمسة عشر  اتحافظالم تقع بينما هذا،. 5و 0

الثة في ث الدراسة شملتها التيعشرة الاألفقر في البلدان 

 2واليات( وموريتانيا ) 9بلدان فقط هي: السودان )

 واليمن، السودان فيوواحدة(.  واليةواليات( واليمن )

ومن الجدير بالذكر أن جميع هذه الواليات إما واليات 

 .ريفية أو تقع في مناطق تأثرت بالنزاعات

 يف النظر نمعن ونحن لنا بما يتعلق قي اليمن ينبغي

أن  ى،خراألبلدان بالمقارنة بال المستخلصةنتائج ال

حيث أنه بالرغم من ارتفاع  نضعها في سياقها الزمني

  5105نسبة الفقر فأن المسح تم إجرأوه في عام 

 وال تعكس نتائجه التفاقمات في نسبة الفقر الناجمة 

أوضحت تقارير  فقدفعلى سبيل المثال،  عن النزاع.

صدرت خالل اآلونة األخيرة عن منظمة األغذية 

 للنزاع نتيجة هوالزراعة وبرنامج األغذية العالمي أن

 والصحة التعليم مؤشرات تدهورت اليمن، في الجاري

 .ملحوظا   تدهورا   الغذائي واألمن

 الواليات األشد فقرا البالغ عددها  02الشكل يوضح 

التي شملتها الدراسة.  العشرالبلدان  ضمن والية 02

 كما تقدم ــــ موجودة في ثالثة  ــــوهي 

 وموريتانيا( ياتوال 9: السودان )0بلدان من المجموعة 

  الجدير ومن(. واحدة)والية  واليمن( ياتوال 2)

  واليات إما تقريبا الواليات هذه جميع أن بالذكر

 السودان حالة في النزاع مناطق في تقع أو ريفية

 .16واليمن
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 البلدان عبر والفقر المدقع الفقر لمستويات وفقا المحلية الوحدات .16الشكل 

 

 المنطقة العربية في فقرا   األكثر عشر الخمسة الواليات .17الشكل 
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 والتوصيات التحديات .4

 التحديات 0.4

من الواضح أن البلدان العربية تواجه تحديات خطيرة في 

الحد من الفقر. ويمثل حجم الفقر وعمقه بحد ذاته  مجال

شد األبعاد بين األسر واألطفال أ الفقر المتعددتحديا كبيرا. ف

انتشارا على نحو أكبر كثيرا مما ُيظن وُيتصور، وعشرات 

الماليين من األسر واألطفال معرضون للوقوع في براثن 

لقا في قالحرمان بين الفقراء مرتفعة ارتفاعا م وشدةالفقر، 

 المدقع البلدان األقل نموا. وعلى الرغم من أن الفقر

منخفض نسبيا في المنطقة، فإن الفقر ككل أوسع انتشارا 

مما هو متصور، وهو ال يقتصر على البلدان العربية ذات 

المنطقة  ويبلغ العدد التقديري للفقراء في الدخل المنخفض.

في المائة  41، أي 5104في عام  مليون نسمة 002العربية 

عشر التي شملتها الدراسة، المن مجموع السكان في البلدان 

في المنطقة إذا اعتمدنا مقياس  نسبة الفقراءأي نحو ضعف 

ولعله جدير بنا هنا أن  .17الوطنية النقديةخطوط الفقر 

نؤكد أيضا أن تعريفنا للفقر ال يزال قائما على صور 

لى ع سية للبقاءللحرمان الشديد من حيث االحتياجات األسا

، مثل عدم وجود الكهرباء، وعدم الحصول على الحياةقيد 

 0مياه الشرب داخل المسكن أو الفناء، واشتراك أكثر من 

 أشخاص في سكنى غرفة واحدة.

ويكشف التقرير أيضا أن فقر األطفال أكثر انتشارا في 

المنطقة مما ُيظن وُيتصور، وأن توزيعه يختلف اختالفا 

بلدان العربية اإلحدى عشرة التي خضعت كبيرا في ال

)بعد إضافة دولة فلسطين في تحليل الفقر المتعدد  للتحليل

. ويبلغ عدد السكان الذين لم تتجاوز األبعاد لألطفال(

سنة في البلدان التي شملتها الدراسة حوالي  01أعمارهم 

في المائة من  2، أي نحو 5104في عام  مليون نسمة 001

طفال في العالم. ومن بين هؤالء األطفال، إجمالي عدد األ

واقع في الفقر، بينما  (٪44.0)مليون شخص  25.2نجد أن 

ا مواقعين في الفقر المدقع، أي  طفلمليون  59.0نجد أن 

. ويالحظ أن فقر األطفال أطفال 4واحد من كل يقارب 

، 0على نحو خاص في بلدان المجموعة منتشر  المدقع

طفل واقع في الفقر المدقع في  يينمال 2حيث نجد أن نحو 

 .للحرمان أو أكثر أربعة أبعاد

ويمثل عدم المساواة في الحرمان بين البلدان وداخلها أيضا 

تحديا كبيرا، وهو في جميع الحاالت أكثر حدة بكثير مما 

لق . وفيما يتعواالستهالكتشير إليه بيانات مسح اإلنفاق 

بالمؤشرات واألبعاد، تبين النتائج أن التعليم يظل التحدي 

كن للسياسات بالنسبة لألسر، لاألساسي واألولوية الرئيسية 

 فقركثر أهمية لاأل األولويتانالتغذية واإلسكان هما 

 األطفال.

هذا، وتمثل النزاعات تحديا على مستوى المنطقة، وإن 

ا لكن تأثيرا مباشر ةعشراللبلدان كانت تؤثر في العديد من ا

تأثيرها في كل بلد يختلف عن تأثيرها في البلد اآلخر. ومن 

 د إلىيستنهذا التقرير المهم أن نالحظ أن تحليل الفقر في 

رة إلى الفت أغلبها تعودالموسوحات األسرية التي بيانات 

. بناء على ذلك، قد ال تكون 5104إلى عام  5100من عام 

اطت إحاطة كاملة بمجمل آثار عدم االستقرار الدراسة أح

 السياسي والنزاعات التي انتشرت في جميع أنحاء المنطقة. 

وفي الواقع أنه كان للنزاعات التي ال تزداد نيرانها إال 

سعيرا آثار  سلبية  شديدة الخطورة في أحوال فقراء 

الى بنسبة أكبر من السكان  أدتالمنطقة. ومن ذلك أنها 

حت خط الفقر. فعلى سبيل المثال ال الحصر، نجد تالسقوط 

ي ف اليمني الشعبفي اليمن قد أوقع المستمر أن الصراع 

 ، حيثأزمة إنسانية ودفع ماليين الناس إلى حافة المجاعة

 2آالف شخص بينما جعل نحو  01حصد النزاع أكثر من 

ماليين شخص يكابدون نقصا حادا في الغذاء. وقد أدى 
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لغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة أن يعلن أن ذلك ببرنامج ا

ومما ال شك فيه أن حالة  .18البالد معرضة لخطر المجاعة

 األبعاد اليوم في اليمن أسوأ بكثير مما توحي  الفقر المتعدد

به األرقام الواردة في هذا التقرير ال سيما على مستوى 

 البعد الصحي.

خرى اضطرابات واجه العديد من البلدان العربية األتو

 سياسية: فقد تأثرت أربعة من البلدان اإلحدى عشرة تأثرا  

 العراقاليمن مباشرا وكبيرا بالنزاعات أو االحتالل وهي 

والسودان وفلسطين. إن أثر النزاع الدائر في التنمية 

البشرية أشد بكثير من األضرار المادية ومن تباطؤ معدل 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي. ولعل أفضل ما يعكس ذلك 

الحقيقة التي مفادها أنه على الرغم من أن عدد سكان 

 في المائة من سكان العالم، فإن 2المنطقة يقترب من 

 ٪02من مجموع الالجئين و ٪20من  تؤول أكثرالمنطقة 

 19من السكان المشردين في العالم.

هذه التحديات توجب إيالء عناية خاصة للتوصيات 

التي سنوردها بعد قليل. ومع ذلك، عند تأطير  السياسية

هذه التوصيات، يالحظ أن البلدان العربية تحتاج إلى 

مؤقتة، وإلى معالجة التفكير فيما يتجاوز اإلصالحات ال

األسباب الجذرية لتحديات الفقر. وكما جاء في تقرير 

، فإن خطورة وتعدد التحديات 5101الرؤية العربية لعام 

التنموية التي تواجه المنطقة تتطلب سياسات مختلفة على 

 تةسالمستويين الوطني واإلقليمي. وفي ذلك، فإننا نقترح 

 ى السياسات.دعائم للتدخالت الضرورية على مستو

 التوصيات 5.4

 الفجوات الحاصلة في التعليم معل التعام 1.2.4

تشير النتائج المتعلقة بالتعليم في تقرير الفقر العربي إلى 

أنه على الرغم من التقدم الهائل الذي أحرزته المنطقة في 

العقود الماضية من حيث التحاق المواطنين بالمدارس، فإن 

إنهاء مستويات تعليمية معينة مشكالت عدم الحضور وعدم 

ال تزال تمثل عامال رئيسيا في الحرمان متعدد األبعاد. وقد 

يجوز لنا هاهنا أن نستخلص من تحليل التعليم ثالث رسائل 

رئيسية للسياسات. أما األولى فهي أنه يجب على البلدان 

المعنية عند تصميم السياسات العامة أن تبحث عن خيارات 

ولضمان بقائه  الدراسةطفل ب نتظام كلوإلضمان التحاق 

تعليمه اإللزامي. ويتطلب ذلك مزيجا  تمامفي المدرسة إل

من التدخالت في جانب العرض والطلب على أن ُتصمم 

تلك التدخالت تصميما خاصا لتناسب الظروف الفريدة التي 

يواجهها األطفال في المنطقة. وفي هذا الصدد لنا أن نقر 

لراهن على التعليم مقبول على وجه أن مستوى اإلنفاق ا

العموم. إن التقرير الماثل ال يطالب بزيادة اإلنفاق على 

 التعليم بل يطالب بتحسين أساليب اإلنفاق على التعليم.

 ،النزاعات والتشريد الجماعي تواجه المنطقة العربية حاليا  

وما من شك أن هذه النزاعات قد تمخضت عن أزمة 

إنسانية بالغة الخطورة. ولعلنا لسنا بحاجة أن نذكر أن من 

اء تعطيل تعليم األطفال. بنهو بين اآلثار الفورية للتشرد 

على ذلك، من الواضح أن مواصلة تعليم األطفال الذين 

عصفت األزمات بحياتهم ينبغي أن تكون على رأس 

السيما إذا أخذنا في عين االعتبار العالقة السلبية األولويات 

القوية بين التحصيل التعليمي والفقر المبينة في هذا 

التقرير. وحتى يتسنى تحقيق ذلك، البد من السعي لتوفير 

الحماية للبنية التحتية التعليمية وللمعلمين وللطلبة في 

مناطق النزاعات. فضال عن ذلك، فإنه حيثما يستقر 

ال المشردون وحيثما يجدون مالذا يلجؤون إليه في األطف

البلدان المجاورة، البد من بذل أقصى جهد ممكن لضمان 

حصول األطفال على تعليم جيد. ليس هذا فحسب، بل البد 

من دمج هؤالء األطفال دمجا سلسا في العملية التعليمية، 

ومنحهم شهادات تعادل تلك الشهادات التي كانوا 

في موطن سكناهم األصلي إذا لم يكن  سيحصلون عليها

 فتيل النزاع قد اشتعل.

 التي في البلدان إن الخالصة األكثر إثارة للقلق هي أنه

 ألبعاد،ا المتعدد الفقر من نسبيا مرتفعة تعاني من مستويات

حتى أولئك الذين حظوا بتحصيل علمي رفيع معرضون 

وائد عتعريضا كبيرا للوقوع في الفقر. ما يعنيه ذلك أن 

التعليم ليست مرتفعة دائما في هذه المنطقة. وهذا يؤكد 

نه وبين بي الصلةالحاجة إلى تحسين نوعية التعليم وتوثيق 

سوق العمل، وإلى ضمان أن المناهج الدراسية تتيح 
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للدارسين اكتساب مجموعة مهارات تجعلهم نافعين 

وأصحاب بصمة على المستوى االقتصادي إلى جانب 

ين صالحين. ولعل من بين ما يمكن جعلهم مواطن

للحكومات أن تفعله في هذا الصدد هو أن تطلق مبادرات 

 .القضاء على الفقر وتساهم في عملية التنميةجادة تسهم في 

كذلك يمكن تحقيق هذه الغاية من خالل تشجيع القطاعات 

غير التقليدية والقطاعات كثيفة العمالة مثل الصناعات 

وتحويل الموارد بعيدا عن الصناعات التحويلية والخدمات 

االستخراجية التي ال تسهم في استحداث كم معتبر من 

 إن إطار سياسة االقتصاد الكلي الحالي فرص العمل. 

  التي تولي أكبر عنايتها لالستقرار االقتصادي عوضا  

عن التحول الهيكلي عاجزة عن توجيه جهود التنمية 

عوائد أعلى على  والتشغيل نحو القطاعات التي تعطي

التعليم. ويرتبط الحيز المالي لهذا التحول الهيكلي بإعادة 

التوزيع وتدابير اإلصالحات المالية. وعلى الرغم من عدم 

تناول هذه القضايا في هذا التقرير، فمن المهم التأكيد على 

األبعاد في  الفقر المتعددأنها شروط ضرورية للحد من 

 البلدان العربية.

 حماية االجتماعية ال 2.4.2

إن الفقر ينتقل من جيل إلى جيل مكونا دورة متكاملة، وإن 

الفقر هذه. وقد رصد  حلقة توريثهناك حاجة ماسة لكسر 

 قر المتعددالفالتقرير الماثل ارتباطا سلبيا قويا بين الثروة و

األبعاد في المنطقة  الفقر المتعدداألبعاد، مما يوحي بأن 

اسب في األشخاص الذين حرموا من يؤثر تأثيرا غير متن

أي ثروة، أو، بعبارة أخرى، األشخاص الذين ليس لديهم 

أصول ذات قيمة. ولعل هذا ما يعضد وجوب صياغة 

حزمة متكاملة من سياسات الحماية االجتماعية وسياسات 

األبعاد وعدم  الفقر المتعددتوليد فرص العمل لمعالجة 

اسات الحماية المساواة. وينبغي أن تشمل حزمة سي

االجتماعية نظما تسهم في حماية األسر واألطفال ليس من 

الفقر المادي فحسب بل من صور الحرمان على مختلف 

األبعاد االجتماعية. ويجب أن يضمن ذلك إتاحة الفرصة 

أمام المواطنين للحصول على خدمات صحية وتعليمية 

ة عالية الجودة، وإزالة الحواجز التي تحول دون التغذي

الجيدة. وأخيرا، ينبغي أن تربط الحماية االجتماعية الناس 

بسوق العمل مما يسهم في تمكينهم اقتصاديا، وهو ما 

  يساعدهم على االستغناء عن برامج المساعدة االجتماعية.

 المبادرات وفي هذا السياق فأنه من األهمية أن يتم تفعيل

 الصغيرة المشروعات بتمويل الصلة ذات العربية

مبادرة حضرة صاحب السمو  مقدمتها وفي والمتوسطة

أمير دولة الكويت  –الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 

بشأن توفير الموارد المالية الالزمة لدعم وتمويل مشاريع 

القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، 

الصادرة عن القمة العربية التنموية: االقتصادية 

كانون  51-09في دورتها األولى )الكويت: واالجتماعية 

 (.5119 يناير/الثاني

تدابير الحماية االجتماعية في الدول العربية في  اقتصرت

على العاملين في القطاعين العام والرسمي في  أغلبها

مختلف بلدان المنطقة العربية. أما أولئك الذين يعملون في 

ه الخاص القطاع غير الرسمي، فمعظمهم إما يعمل لحساب

أو هو عاطل، أو هو خارج القوى العاملة، وبناء على 

ذلك، فإن فرصته محدودة في االستفادة من برامج الحماية 

ؤثر الباحثون عن االجتماعية. وهذا يفسر جزئيا لماذا يُ 

عمل وظائف القطاع العام. لكن قدرة القطاع العام على 

د قاستيعاب نسبة معتبرة من الداخلين إلى سوق العمل 

تقلصت تقلصا كبيرا نتيجة للتغيرات الديموغرافية ونتيجة 

للواقع االقتصادي والمالي الجديد. وهذا ما جعل الحاجة 

إلى توفير الحماية االجتماعية للعاملين في القطاع غير 

الرسمي والعاملين لحسابهم الخاص والعاطلين أكثر إلحاحا 

 في مختلف بلدان المنطقة.

الى جانب تلك  حماية االجتماعيةلقد تمثلت تدابير ال

ي ف )المدفوعة مسبقا ( على مشاركات المنتسبين المرتكزة

دعم المنطقة العربية في إعانات عامة تنصب عادة على 

، 5101السلع الغذائية األساسية والوقود والطاقة. وفي عام 

 في المائة 2.2أنفقت المنطقة العربية في المتوسط حوالي 

في  0اإلجمالي على الدعم وأقل من من الناتج المحلي 

من الناتج المحلي اإلجمالي على شبكات األمان  المائة

. إن مشكلة هذا الوضع للسلع االجتماعي التي ال تقدم دعما

هي أن اإلعانات تميل عموما إلى أن تكون تراجعية 
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بطبيعتها، إذ يستفيد منها األغنياء أكثر، نظرا لعدم وجود 

وفي واقع األمر أن  .20لحاجة الحقيقيةآلية الستهداف ذوي ا

الدعوة إلصالح الدعم في المنطقة تستند إلى مسوغات 

حقيقية، وقد أخذ عدد من البلدان بالفعل يسير في اتجاه 

انخفاض أسعار النفط  إنضم الدعم. وقد منظومة إصالح

في السنوات القليلة الماضية إلى قائمة محفزات إصالح 

الدعم في البلدان المصدرة للنفط، بينما أسهم إلى حد ما في 

تخفيف الضغط في بلدان أخرى. وما من شك في أن 

ة جدير ،إصالح الدعم يمكن أن يوفر مبالغ ال يستهان بها

ة درات حمايبأن تستغل في تقليص الفقر وتصميم مبا

 المنطقة. األسر واألطفال فياجتماعية تراعي حاجات 

أما شبكات األمان االجتماعي التي ال تنطوي على تقديم 

دعم في المنطقة العربية، فكل منها في واد، وكل منها 

ة. ففي المغرب، على سبيل المثال،  تعتريه أوجه خلل جمَّ

عن  أسفر مسح أجرته اليونيسيف خالل اآلونة األخيرة

يركز كل  للحماية اإلجتماعية مختلفا برنامجا 041رصد 

مواجهة نوع معين  ستهدفمنها على فئة سكانية محددة أو ي

هلية وترتيبات لألمن المخاطر، وكل منها يعتمد معايير 

إدارية خاصة. حتى في هذا الوضع، فإننا نجد أن نظام 

الحماية االجتماعية تعتريه ثغرات  كبيرة  فيما يتصل 

بالتغطية، إذ تقتصر االستحقاقات األسرية على العاملين في 

العمالة النظامية، بينما ال تتاح تغطية الحماية االجتماعية 

لألطفال الذين لم يزالوا في سن دون سن االلتحاق 

ة المختلف البرامجبالمدرسة. وإنه لمن الجلي أن ترشيد هذه 

 ةالتجزئ إلىالكثير من الثمار. هذا، وباإلضافة ب عودسي

شبكات األمان االجتماعي، فإن مستوى والفجوات في 

منخفض بوجه عام. فعلى سبيل المثال،  المقدمة المنافع

من السكان في الشرق  في المائة 05.0بينما يمثل األطفال 

األوسط، نجد أن اإلنفاق العام على الحماية االجتماعية 

محلي من الناتج ال في المائة 1.1لألطفال ال يمثل سوى 

اإلجمالي. ووفقا لقاعدة بيانات أسباير التابعة للبنك الدولي، 

فإن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لديها أدنى 

 متوسط تدابير حماية اجتماعية وتدابير تشغيل 

 بالنسبة للفرد، بعد جنوب آسيا. فضال عن ذلك، 

 فإن دقة االستهداف لهذه التدخالت في المنطقة 

 العالم.في هي األدنى 

وبتدقيق النظر في نقاط الضعف هذه، نجد أن إسهام تدابير 

الحماية االجتماعية الحالية في تقليص الفقر في المجمل 

إسهام  متواضع. وهذا يؤكد المكاسب الضخمة التي يمكن 

تحقيقها من خالل إصالح نظام الحماية االجتماعية. لذلك، 

ميم ظر في تصيجب على البلدان في المنطقة العربية أن تن

وتنفيذ سياسات حماية اجتماعية مناصرة للفقراء مراعية 

لمصالح الطفل. دون وجود هذه السياسات سيكون من 

 األبعاد في المنطقة تقليصا الفقر المتعددالمحال تقليص 

، ويقترح في هذا الصدد االستفادة من تجارب الدول حقيقيا

 .األعضاء الرائدة في هذا المجال

 لاالستثمار في األطفا 3.2.4

أن الفقر في مرحلة الطفولة يرتبط  لقد أوضحت الدراسة

وثيقا بالوضع التعليمي لرب األسرة. إن احتمال  ا  ارتباط

تعرض األطفال الذين ينشؤون في أسر لم يحصل أربابها 

على أي تعليم للفقر المدقع أعلى مرتين من احتمال 

أربابها  تعرض األطفال الذين ينشؤون في أسر حصل

على تعليم ابتدائي على األقل. هذه الخالصة تشير إلى أن 

األطفال الذين ينشؤون في أسر وقع أربابها في الحرمان 

الحرمان في في طفولتهم من المرجح أن يقعوا هم بدورهم 

الشديد. وما لم يجِر تقليص هذا الحرمان أو التغلب عليه، 

 إن لى جيل.الحرمان ستظل مستحكمة من جيل إ حلقةفإن 

 في المساواة عدم عن مسؤول األجيال بين الفقر انتقال

يجب ايجاد السياسات . لذلك. وتعميقها العربية المنطقة

وفضال عن كون حرمان  المالئمة إلنهاء هذا الوضع

األطفال مرتبط بالتحصيل التعليمي لرب األسرة، لوحظ 

 ع. فبالمقارنة مبمؤشر الثروةأنه مرتبط ارتباطا وثيقا 

ثراء، فإن  األكثراألطفال الذين ينشؤون في األسر 

 أفقر ُخميس من مؤشر الثروةفي  يعيشوناألطفال الذين 

أضعاف، وهم  0.2هم أكثر عرضة لخطر الفقر بمقدار 

نالحظ أن  أن مرة. وعلينا 05أكثر عرضة للفقر المدقع بـ 

الفوارق المكانية عامل  محدد  آخر ال يستهان به في 

ان المنطقة. ذلك أن احتمال تعرض األطفال في مختلف بلد

أضعاف  0.2المناطق الريفية للحرمان الشديد يزيد بمقدار 

احتمال تعرض األطفال الذين يعيشون في المناطق 

 الحضرية للحرمان الشديد.
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عندما ندقق النظر في فقر األطفال علينا أن نستحضر أن 

ة كبيرة في عدد األطفال في المنطقة العربية قد زاد زياد

العقود األخيرة. ويشهد العديد من البلدان تحوال ديموغرافيا. 

ومع ذلك، فإن "تضخم عدد الشباب" في العديد من البلدان 

يطرح تحديات خطيرة فيما يتصل بسياسات التنمية 

االجتماعية وفيما يتصل باستحداث فرص عمل، وفيما 

ال  بيتصل بتوفير الخدمات األساسية. لذلك، فإن الشبا

يواجهون حرمانا عابرا لألجيال فحسب، بل حتى أولئك 

الذين ولدوا آلباء غير فقراء يمكن أن يقعوا في الفقر أو 

 بسبب العجز في الثروة وعوامل أخرى. المدقعالفقر 

في الوقت نفسه، فإن هذا التحول الديمغرافي الذي تشهده 

 الشباببلدان المنطقة العربية وما يتضمنه من زيادة عدد 

يضع البلدان العربية أمام فرصة االستفادة من "العائد 

الديمغرافي" الذي سينجم عن االنخفاض الكبير في نسبة 

اإلعالة، وهي فرصة فريدة ال تلوح كثيرا. ومع ذلك، ال 

يمكن لهذا العائد الديمغرافي أن يتحقق إذا كان الشباب غير 

تعليم الذي مهيأ  لسوق العمل بسبب عدم اكتمال نوعية ال

يحصل عليه، وبسبب سوء وضعه الصحي، وال يمكن له 

أن يتحقق إذا لم تكن هناك فرص عمل ألولئك الذين 

يتركون المدرسة. بناء على ذلك، من األهمية بمكان 

االستثمار في الطفولة من خالل ضمان حصول جميع 

األطفال، بصرف النظر عن وضعهم االجتماعي، على 

دمات الصحية والتعليمية التي تتسم حزمة متكاملة من الخ

بجودة عالية، والتغذية الكافية، فضال عن استحقاقات 

 الحماية االجتماعية.

حري  بنا في هذا المقام أن نالحظ أن نسبة كبيرة من 

 األطفال قد وقعت في الحرمان على عدة أبعاد في آن

في العديد من بلدان المنطقة. ففي السودان، على  واحد

نصف األطفال أربعة  ما يقارب من ثال، يواجه سبيل الم

. وهذا يستدعي واحد أو أكثر من صور الحرمان في آن

وضع مجموعة متكاملة من السياسات التي تتصدى لفقر 

األطفال تصديا شامال. وتؤكد األدلة الواردة في التقرير 

الماثل أيضا ضرورة تصميم االستجابات السياساتية ذات 

وكل بلد  ي خصوصيات كل حالةالصلة تصميما يراع

، ويالئم احتياجات األطفال المحددة على على حدة

اختالف أحوالهم وأماكن سكناهم. وفي بعض الحاالت، 

سيتمثل الشاغل الرئيسي في تمكين األطفال من الوصول 

إلى الخدمات، بينما في حاالت أخرى ستكون نوعية هذه 

. وفي ما يجب إعطاؤها األهمية الكبرى الخدمات هي

الحاالت، يجب أن تولى الحماية االجتماعية بعض 

، بينما في أماكن أخرى ينبغي أن تركز التدخالت العناية

 على االرتقاء بسياسات سوق العمل. 

وفي ذلك، فإن التقرير الماثل يسعى لتوفير أدوات تحليلية 

تسهم في الوصول إلى فهم دقيق لظاهرة الحرمان متعدد 

استنادا لهذا الفهم يمكن تصميم استجابات األبعاد، بحيث إنه 

سياساتية متكاملة كل منها مصمم على نحو يالئم حالة 

السياق الخاص بها. ومن أجل تيسير االستثمار المنشود في 

األطفال وتحديد توزيعه القطاعي، من المهم أن تقوم 

الحكومات بتحليل النمط الحالي لإلنفاق العام على األطفال 

التفصيل. والبد من دراسة هذه األمور من تحليال شديد 

حيث مدى كفايتها وفعاليتها وكفاءتها وإنصافها ليتسنى، 

بناء على ذلك، صياغة اقتراحاٍت ُمثلى فيما يتصل 

بتخصيص األموال وصوال إلى الحصول على عائد أكبر 

 مقابل المال الذي يجري إنفاقه.

 األمن الغذائي والتنمية الريفية 4.2.4

لنمو ا ريف النمو االقتصادي المناصر للفقراء بأنهيمكن تع

في دخل الفقراء بمعدل أسرع من  نمو   الذي ينجم عنه

مما يؤدي الى توسيع قاعدة  دخل بقية السكاننمو معدل 

. ولكي يكون النمو مناصرا للفقراء، هناك الطبقة الوسطى

حاجة إلى سياسات اجتماعية ومالية فعالة. ومن األمثلة 

لتلك السياسات إعادة توجيه دعم الوقود ــــ  الملموسة

األثرياء ــــ ليتدفق عبر  ترجع أغلبية نفعه علىالذي 

قنوات اإلنفاق المناصر للفقراء في صورة تحويالٍت 

للدخل وأمٍن غذائي وبرامج عمالة ال سيما في المناطق 

الريفية التي يعيش فيها غالبية الفقراء من المواطنين. 

ح تدخٍل محدد جغرافيا يركز على ومن أجل اقترا

الزراعة والتنمية الريفية، حددنا خمس عشرة محافظة في 

شد فقرا، وقد لوحظ أن األ المنطقة تمثل المحافظات

 معظمها يوجد في المناطق الريفية.
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الكويت ) العربية القمة قرار تفعيل التقريرقترح يوفي ذلك 

 دولال في الفقر من للحد العربي البرنامج أقر الذي( 5119

 يميإنشاء صندوق إقلب مقترح من تضمنه وما العربية،

سبل كسب الرزق  يزتعز، فضال  عن للحد من الفقر

على الحاجات  يزالمستدامة، مع الترک يةالزراع يةوالتنم

 الملحة ألفقر القرى في تلك المحافظات. 

إن مكافحة انعدام األمن الغذائي في المنطقة العربية تتطلب 

زيد من التعاون بين البلدان العربية على النحو المبين الم

. وقد توخى 5111في إعالن الرياض الصادر في عام 

الذي  5100-5100العربي  برنامج الطارئ لألمن الغذائيال

أطلقته المنظمة العربية للتنمية الزراعية ــــ وهو برنامج 

هد شطموح وواعد ــــ إلى توفير اإلغاثة في الحاالت التي ت

نقصا في األغذية وحاالت الطوارئ، وإلى الحد من الجوع 

  وسوء التغذية، وإلى زيادة اإلنتاجية.

وتبلغ االلتزامات االستثمارية المقدرة التي التزمت بها 

، 5102مليار دوالر أمريكي حتى عام  04.0الحكومات 

مليار دوالر أمريكي حتى عام  51.2وسترتفع إلى نحو 

. 5100ر دوالر أمريكي بحلول عام مليا 00.2، و5150

مليار  05كما أنه من المتوقع أن يحصل البرنامج على 

لقطاع الخاص. من ادوالر أمريكي في صورة تمويل 

والمطلوب هو تفعيل هذه االتفاقات والبدء في تنفيذ البرامج 

 المذكورة تنفيذا ُمنسقا.

وإلى جانب تلبية احتياجات األمن الغذائي الفورية قصيرة 

األجل، ينبغي التركيز على إيجاد حلول طويلة األجل 

ومستدامة. ولهذا السبب، فإن البداية يجب أن تكون في 

االستثمار في الزراعة ذات القيمة العالية من خالل البحث 

عية االعلمي واالبتكار لتعزيز اإلنتاجية واألنشطة غير الزر

والتنمية الريفية الشاملة. ويمكن تحقيق زيادة كبيرة في 

اإلنتاجية الزراعية في معظم هذه البلدان دون تكلفة بيئية 

أو بتكلفة قليلة. ومن الضروري استكشاف التقنيات 

الصديقة للبيئة ال سيما التقنيات التي تحقق أقصى قدر من 

لفعالة للمياه الكفاءة في استخدام المياه. ذلك أن اإلدارة ا

تؤدي إلى تحسن كفاءة استخدام المياه في الزراعة بنسبة 

مما يعزز اإلنتاج في المائة،  01و 02تتراوح بين 

الزراعي ويزيد دخل المزارعين ويحافظ على المياه 

 الجوفية غير المتجددة.

يمكن أن يؤدي االستثمار في مرافق الصرف الصحي إلى 

ن اإلعانات والقروض المقدمة زيادة إعادة االستخدام، كما أ

للمزارعين ستوسع نطاق اعتماد التقنيات الموفرة للمياه. 

وهناك حاجة إلى سياسات تحقق االستقرار في أسعار 

األغذية وتستجيب لحاالت الطوارئ الغذائية. وتشمل 

الخيارات الفورية توفير الغذاء للفقراء مباشرة وتوفيره 

واعتماد وسائط الدعم  القسائمبطرق غير مباشرة كتوزيع 

. فالمساعدات الغذائية ضرورية لالستجابة للتراجع األخرى

المفاجئ في توفر الغذاء وإخفاقات األسواق. كما يمكن أن 

تلعب دورا رئيسيا في إبقاء أسعار األغذية منخفضة 

ن الفقراء من االستفادة من نظام التوزيع يوزيادة فرص تمك

حد في البلدان التي عصفت  العام وتقليل النزوح إلى أدنى

 بها نزاعات والبلدان األقل نموا.

 حماية األشخاص ذوي اإلعاقة 5.2.4

نظرا  ألهمية هذه الفئة وفي إطار اهتمام الدول العربية بها، 

تواصل الدول العربية العمل على إدماج هذه الفئة الهامة 

من خالل عددٍا من االستراتيجيات والبرامج التي جاءت 

ر تنفيذ قرارات القمم العربية، ونذكر منها العقد في إطا

العربي لألشخاص ذوي اإلعاقة، والقانون العربي 

االسترشادي لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فضال  عن ما 

يقدمه مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب من 

ورشات عمل ودورات تدريبية تدعم جهود الدول العربية 

لتجارب الرائدة لعدد من الدول في هذا اإلطار، وكذلك ا

 العربية التي يمكن االستفادة منها.

في ضوء ما تقدم يقترح التقرير عددا  من التوصيات في 

هذا الشأن تتمحور حول تطوير السياسات اإلقليمية في 

مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وصوال  إلى رؤية 

ي أقرتها لتعربية وفق األولويات العربية للتنمية المستدامة ا

القمة العربية، مع التأكيد على اعتماد المقاربة القائمة على 

حقوق االنسان، بما ُيمكن من القضاء على مظاهر التمييز 

واإلقصاء التي يعاني منها بعض األشخاص ذوي اإلعاقة، 
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والحد من خطورة الفقر على مستقبل األجيال ذوي 

والتعليم اإلعاقة، بما في ذلك ضمان حقوقهم في الصحة 

وكافة الخدمات االجتماعية، وحتى يتسنى تحقيق ما تقدم 

 ُيقترح العمل على ما يلي:

  مواصلة إصالح الدساتير والتشريعات باالعتماد على

المرجعيات الدولية والعربية ذات الصلة بقضايا 

اإلعاقة والفقر، وتضمين القوانين مواد تعنى بحماية 

ألقصاء األشخاص ذوي اإلعاقة من الفقر وا

والتهميش، واالستفادة في إطار ذلك من القانون 

العربي االسترشادي لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 

الذي أقره مجلسي وزراء الشون االجتماعية والعدل 

 عرب، ووافق عليه البرلمان العربي؛ال

  اعتماد التخطيط التشاركي بما يؤدي إلى نتائج ملموسة

 واالقتصادي؛اسي على المستوى التنموي والسي

  مواصلة العمل على إيجاد المؤشرات العربية الخاصة

باإلعاقة ضمن جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 

 ؛5101

  إيالء المزيد من االهتمام باألطفال ذوي اإلعاقة من

خالل تكثيف جهود االكتشاف والتشخيص المبكر 

وتوفير التدخل والدعم المبكر لتنمية قدراتهم إلى 

 ممكن؛حد  أقصى

  تفعيل الخطة اإلعالمية لألشخاص ذوي اإلعاقة التي

أقرها مجلس وزراء الشؤون االجتماعية بهدف 

الوصول إلى مجتمع عربي يمتلك المعرفة والموقف 

ي اإليجابي حول قضايا اإلعاقة والتوافق على رأ

 مجتمعي موحد لدمجهم في المجتمع؛

  العمل على وضع خطة عربية متكاملة لتنفيذ األهداف

والغايات ذات الصلة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 

 استرشادا  بالمواثيق العربية والدولية الُمقرة في 

 هذا الشأن.

إنشاء المركز العربي للسياسات االجتماعية  6.2.4

 وخفض الفقر

 في ضوء مشاورات اجتماع كبار المسؤولين الذي ناقش

شاء إن هميةأ التأكيد علىتم المسودة األولى من هذا التقرير 

مركز عربي للسياسات االجتماعية وخفض الفقر يناط به 

إعداد البرامج الرامية إلى الحد من الفقر، وتوليد النمو 

إليجاد فرص العمل الالئق وخاصة للشباب في الدول 

 ةناصرالعربية من خالل تشجيع السياسات المناسبة الم

للفقراء وتقديم الدعم لتعزيز المؤسسات ذات الصلة 

وتحسين القدرات اإلحصائية، وعليه يقترح التقرير إنشاء 

الدول العربية بما ُيمكن من تعزيز  ىحدإهذا المركز في 

النمو وتنمية القدرات لرصد الفقر على أساس التخطيط 

للتنمية ودعم اتخاذ القرار في مختلف المجاالت ذات الصلة 

 لفقر بمختلف أبعاده.با

يتم عمل المركز المقترح من خالل استراتيجية  وعليه

 متكاملة ومتناسقة حول العناصر التالية:

  اتساق السياسات االقتصادية واالجتماعية لتعزيز النمو

والتوسع في الطلب على العمالة وتنمية المشاريع 

وخلق فرص العمل وإيجاد التشريعات القادرة على 

النمو االقتصادي في المنطقة ومرونة سوق زيادة 

العمل ووضع السياسات والبرامج التي تتيح تحقيق 

ذلك، وصياغة االستراتيجيات الرامية إلى تعزيز 

 ؛جتماعي وحماية فرص العمل الالئقالتماسك اال

  وضع استراتيجيات دعم النمو االقتصادي التي تفيد

شجع ه تالفقراء بصورة مباشرة، وتهيئة بيئة تمكيني

على تشغيلهم وزيادة دخلهم الحقيقي وتعزيز القدرات 

البشرية األساسية من خالل زيادة التعاون اإلقليمي بين 

الدول العربية بإتباع نهج متكامل ومتماسك لتعزيز 

ماسك االجتماعي في النمو وزيادة فرص العمل والت

 ؛الدول العربية

 ع زيادة القدرات اإلحصائية لقياس ورصد الفقر م

التركيز على القياس متعدد األبعاد، واستخدام البيانات 

استخداما  تحليليا  ألغراض صنع القرار من خالل بناء 

نظام معلومات لتجميع كل البيانات المتاحة ذات الصلة 

بالفقر وفرص العمل، وصياغة البرامج اإلقليمية 

 ية بما يسهم في دعم لتعزيز القدرات المؤسس

 ؛اتخاذ القرار

 ير منهجيات متسقة للمنطقة العربية في تطو 

مجاالت قياس الفقر، بما في ذلك تجميع قاعدة بيانات 
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لجميع المنهجيات المستخدمة لتقيم االجراءات 

 الخاصة بالفقر، واالستناد إليها في رسم 

 خرائط الفقر.

  تدعيم القدرة المؤسسية اإلقليمية لتصميم ورصد

كاملة لصالح الفقر وصياغة تاالستراتيجية الم

 السياسات االجتماعية واالقتصادية القادرة 

 ، 5101على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

والعمل على اقتراح السياسات لكل بلد وعلى 

 المستوى اإلقليمي.

سيعمل المركز بالتعاون والتوافق مع المنظمات الدولية 

اون ية وبتعومختلف المؤسسات البحثية اإلقليمية والوطن

وثيق مع وكاالت األمم المتحدة المتخصصة وفي مقدمتها 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واللجنة االقتصادية 

(، وصندوق األمم سكواواالجتماعية لغربي أسيا )اإل

المتحدة للسكان، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وغيرها 

ى إلمن الوكاالت المتخصصة ذات الصلة، ذلك باإلضافة 

االستفادة بالتعاون القائم بين الدول العربية والتجمعات 

الدولية وخاصة مع دول أمريكا الجنوبية، واالتحاد 

اإلفريقي بما يسهم في تعزيز وتحديث القدرات العربية 

، متقييوال الرصدفي مجاالت جمع البيانات والمعلومات و

وبما يسهم في تفعيل االجراءات الوطنية وصوال  إلى 

 األبعاد. الفقر المتعددقضاء على ال

 مصادر تمويل المركز:

 ووكاالت مساهمات مؤسسات التمويل العربية والدولية 

 ؛األمم المتحدة المتخصصة

 ة الدول العربية مساهمات الدول األعضاء في جامع

 ؛وفقا  لما تقرره

 .التبرعات والهبات 

 المقترحيتطلب األمر بعد موافقة الدول األعضاء على هذا 

وضع تصور متكامل حول إدارة الجهاز وتكلفته 

 ومصروفاته الجارية، وآلية عمله.

 ثورة فيما يتصل بالبيانات  7.2.4

واجه عددا  من ن التحليل الوارد في التقرير الماثل إ

نة المتصلة بتوفر البيانات وقابليتها للمقار التحديات والقيود

 عددالفقر المت. ولزيادة تحسين تحليل وعبر الدولالزمنية 

ك وبغية أن يحصل ذل األبعاد في المنطقة العربية مستقبال  

خالل فترات منتظمة ــــ وهو ما ُيرجى حصولُه ــــ من 

األهمية أن تستثمر البلدان في نظام المسوحات الوطنية 

التي يمكن أن تنتج تقييمات رصينة بشأن مجموعة من 

دي. لقد مؤشرات الحرمان على المستوى األسري والفر

تعذرت تغطية عدد من بلدان المنطقة إما ألنها ال تمتلك 

مثل هذه البيانات المسحية التي تعبر عن وضعها خالل 

غير متاحة للقيام السنوات األخيرة، أو ألن البيانات 

ا األسباب لقد استحالت تغطية ليبي ولهذهلتحليل الثانوي. با

ي. ألسروسوريا، كما تعذرت تغطية فلسطين في الفقر ا

 .حديثة مسحية بيانات توافر لعدمأيضا لم يتم تغطية لبنان 

فضال عن ذلك، فإن المسوحات التي جرى االعتماد عليها 

( كما 5100و 5100بالنسبة للعراق واليمن قديمة نسبيا )

أنها قد أجريت قبل أن تفعل موجة النزاعات األخيرة 

 لفقرامن المؤكد أن تحليل أضف الى ذلك فإنه ها. تفعل

األبعاد في البلدان العربية ذات الدخل المرتفع كان  المتعدد

أدق ورؤى أكثر عمقا فيما  مقارنا   ليسمح بإجراء تقييما  

وهو األمر الذي يؤكد ما أوصى يتصل بصياغة السياسات. 

 الفقر المتعددبه التقرير الماثل من عمل دراسة حول 

ذ عربية تأخاألبعاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج ال

في االعتبار خصوصيتها، وذلك بالتعاون مع األمانة العامة 

وحتى في البلدان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

التي تتوفر فيها بيانات مسحية، فإن محدودية القدرة على 

فحصها فحصا مقارنا مثلت قيدا على استخدامها. وهناك 

مع على نحو مؤشرات معينة تعذرت تغطيتها ألنها لم تج

منهاجي كلي في مسوحات أجريت في بلدان المنطقة. 

ونتيجة لذلك، لم يتسن النظر في بعض األبعاد الهامة للرفاه 

أو الحرمان مثل حماية الطفل والعنف القائم على النوع 

 االجتماعي وما إلى ذلك.
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لعله باإلمكان توضيح األمر على أكمل وجه إذا سلطنا 

الضوء على وضع الفقر في دولة فلسطين وآثار االحتالل 

اإلسرائيلي كعينة ممثلة. بالنسبة لقطاع غزة، نجد أنه البد 

ألي تحليل جاد للفقر أن يأخذ في الحسبان تأثير الحصار 

ن ميالممتد الذي دام عشر سنوات على القطاع. فجميع المقي

ريبا في مباشرا تق تأثرا  في دولة فلسطين يتأثرون باالحتالل 

جميع نواحي حياتهم. فاالحتالل اإلسرائيلي يفرض قيودا 

على الفلسطينيين فيما يتصل بحقهم في حرية الحركة، كما 

إنه يعوق النمو االقتصادي واألنشطة اإلنتاجية، ويعمد إلى 

حظر وجغرافيا، ويتفتيت القطاع والضفة اجتماعيا وسياسيا 

على الفلسطينيين االستفادة من الموارد الحيوية مثل المياه 

واألراضي واستخدامها. زد على ذلك أن ظروف االحتالل 

تقيد حركة الحكومة الفلسطينية تقييدا حادا تحول بينها وبين 

  .21صياغة استراتيجية محددة وطويلة األجل للتنمية وتنفيذها

ن يقال إن الفلسطينيين عرضة  ليس من قبيل المبالغة أ

للمجهول بمختلف صورِه وللحرمان بمختلف صورِه. 

وكثيرا ما تترافق عمليات بناء المستوطنات اإلسرائيلية مع 

، جرى 5102عمليات هدم منازل الفلسطينيين. ففي عام 

منزال فلسطينيا، وهو أعلى رقم  0190هدم ما مجموعه 

. بجانب ذلك، 5119سجل منذ بدء جمع البيانات في عام 

لوحظ أن سكان القدس الشرقية يعيشون تحت التهديد الدائم 

وإذ يعيش سكان  بإخالئهم من ديارهم أو إلغاء إقامتهم.

قطاع غزة تحت الحصار منذ ما يقرب من عقد من الزمان 

كما ذكرنا، نجد أن البنية التحتية بالقطاع قد تعرضت ــــ 

واعتبارا من عام ولم تزل تتعرض ــــ لضغوط شديدة. 

، أخذ القطاع يشهد انقطاعا للكهرباء على نحو 5102

منتظم، وهو مهدد باستمرار بالفصل الدائم عن الضفة 

وبسبب تلوث  .22إداريالغربية تحت ذرائع ذات طابع 

فقط من األسر  في المائة 01المياه الجوفية الساحلية، فإن 

ب في قطاع غزة لديها إمكانية الحصول على مياه شر

فضال عن هذا كله، نجد أن األطفال، على وجه  .23مأمونة

الخصوص، يتأثرون باالحتالل والتصعيد المتكرر للعنف 

 في الضفة الغربية وقطاع غزة.  

سبق يبرز أهمية تعزيز نظام جمع البيانات في البلدان  كل ما

لفقر االعربية وأهمية تعزيز التعاون اإلقليمي من أجل تحليل 

األبعاد. وفي سياق هذا المنظور، واستهداء  المتعدد

خالل اآلونة األخيرة،  24سكوابتوصيات ورقة أصدرتها اإل

عربي متعدد األغراض لبناء  أسري نقترح إجراء مسح

بين البلدان، تتضمن معلومات عن  متسقةبيانات  قاعدة

األبعاد المفقودة المذكورة أعاله. وهذا من شأنه أن يتيح 

 األبعاد على نحو الفقر المتعددو النقدير إجراء حساب الفق

منتظم. ومن شأن هذه المسوح أن تساعد البلدان العربية 

مساعدة كبيرة في رصد التقدم المحرز فيما يتصل بعدد كبير 

من أهداف التنمية المستدامة. واألهم من ذلك أن المنطقة 

لديها بالفعل خبرة جيدة في إجراء دراسات مسحية على هذه 

لة. من أمثلة ذلك المشروع العربي لصحة األسرة الشاك

 والمسوحات الوطنية إلنفاق األسر المعيشية، إلخ.

المسح العربي متعدد  وأخيرا، إذا أمكن تطبيق نظام

على جميع البلدان العربية، فقد يؤذن ذلك بوالدة  األغراض

في المنطقة. وتتمثل  جمع وإصدار البياناتحقبة جديدة من 

في أنه ال يعتمد على  لعربي متعدد األغراضالمسح اميزة 

خطوط الفقر القائمة على تعادل القوة الشرائية، وعليه فهو 

 لمتعددالفقر ابالتوازي مع قياس  المادييسمح بقياس الفقر 

 .األبعاد بالنسبة لنفس مجموعة األسر المعيشية

ر ، يمكن النظالمسح العربي متعدد األغراضولتنفيذ نظام 

 ةإمكاني األليات. من هذه من األليات التنفيذيةمجموعة في 

توسيع نطاق المسوحات التي تجريها جامعة الدول العربية 

لتشمل جميع البلدان العربية. وفي ذلك يمكن أن يضاف 

المشروع العربي الى المسوحات المنفذة ضمن إطار إلى 

بعض األستمارات لتوفر بيانات  PAPFAMلصحة األسرة 

ان لحرمالمعيشية وحول األبعاد المفقودة ل عن إنفاق األسر

 .هذه المسوحات بشكل دوريعلى أن تنفذ المتعدد األبعاد و

وهذا يتطلب بالطبع قدرا معتبرا من تنمية القدرات نظرا 

ضمن المشروع العربي  تواجهها التي والقيود لمحدوديتها

لصحة األسرة. ويتمثل الخيار الثاني في توسيع نطاق 

المسوحات الوطنية إلنفاق األسر المعيشية التي تجريها 

علقة غير المت اإلستماراتالنظم اإلحصائية الوطنية، لتشمل 

بالدخل. ومع ذلك، فإن هذا االقتراح سيكون مكلفا 

ة مسوحات وسيستغرق وقتا طويال، نظرا لضخامة عين

اإلنفاق الحالية. ولتقليل هذه التكاليف، يمكن النظر في عينة 
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دد المسح العربي متعمن العينة الكبيرة لألسر ضمن  جزئية

. وكخيار ثالث، من الممكن لكيان من الكيانات األغراض

العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية أن تتحمل 

ثل الحكومات المعلومات المطلوبة، كهيئة تم جمعمسؤولية 

العربية. وسيتضمن التكليف الصادر لذلك الكيان التنسيق 

 فيما بين البلدان إلجراء المسح.

ومن الضروري مناقشة الترتيبات المؤسسية الخاصة 

العربي متعدد األغراض وتطويره  المسح مقترح تنفيذب

سة إلى إنشاء على المستوى اإلقليمي. وهناك حاجة ما

 العربي المسحمتخصص يكلف بإجراء إمتياز مركز 

 المدعمة باألدلةسياسات الوإجراء بحوث لتطوير 

. وإن من شأن ذلك معالجة العجز المؤسسي اإلحصائية

فيما يتصل بآليات المسح والرصد في المنطقة. ومن أجل 

السماح بتنفيذ مسوحات متعددة األغراض قابلة للمقارنة 

على هذا المركز أن يتعاون تعاونا وثيقا مع  إقليميا،

وكاالت التخطيط العربية ومكاتب اإلحصاء الوطنية في 

.مختلف البلدان
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 الملحق

 وأوزانهاأبعاد ومؤشرات الحرمان فيما يتصل بالفقر األسري  .1الجدول 

 الفقر المتعدددليل  األبعاد اإلقليمي الفقر المتعدددليل 
 األبعاد العالمي

 المؤشر
 

 الفقر المدقع إذا الفقر إذا

 الذينالمؤهلين  فرادمن األ فردال يوجد باألسرة 
تزيد أعمارهم عن العمر الذي يجب أن يستكمل 

 (0/2) الثانوي التعليمأكمل  الثانوي التعليمعنده 

 من فردال يوجد باألسرة 
الذين المؤهلين  فراداأل

تزيد أعمارهم عن العمر 
الذي يجب أن يستكمل 
 عنده التعليم االبتدائي

 االبتدائي التعليمأكمل 
(0/2) 

ال يوجد باألسرة 
 فرادفرد من األ

 العمر من البالغين
 أكثر أو سنوات 01

 سنوات خمس أكمل
  (0/2) ةيدراس

 سنوات
 الدراسة

 التعليم

 ،المدرسة إلى يذهب ال المدرسة سن في طفل أي
ملحق في درجة مدرسية أخفض من  هو أو

درسية المناسبة بدرجتين أو أكثر الدرجة الم
(0/2) 

 سن في طفل أي
 ال االبتدائية المدرسة
 المدرسة إلى يذهب

(0/2) 

 سن في طفل أي
يذهب  ال المدرسة

 حتى المدرسة إلى
 الصف إتمام سن

  (0/2) الثامن

 حضور
 المدرسة

 عن عمره يقل طفل أي (0/9) المدقع لفقركما بالنسبة ل
 خاللتوفي  شهرا 21
 الخمس السنوات فترة

 (0/9) للمسح السابقة

 في طفل أي
 خاللتوفي  األسرة
 السنوات فترة

 السابقة الخمس
 (0/2) للمسح

 وفيات
 األطفال

دون سن 
 الخامسة

 الصحة

مصاب ( شهرا   29وعمره ما بين يوم ) طفل أي
 طفل أي أو( 5-> لعمرإلى ا الطول) التقزمب

 أي أو( 5-> لطولا إلى الوزن)مصاب بالهزال 
 الشخص زنأو و Bmi) التغذية نقص ييعان بالغ

 رتبالم ارتفاعه على مقسوما( كغ) بالكيلوغرام
 (0/9) (01.2> مربع

عمره ما بين ) طفل أي
مصاب  (شهرا   29يوم و

إلى  الطول) التقزمب
 بالغ أي أو( 5-> لعمرا

 التغذية نقص ييعان
(Bmi الشخص زنأو و 

( كغ) بالكيلوغرام
 ارتفاعه على مقسوما

 (01.2> مربع تربالم
(0/9)  

 21دون  بالغ أي
 أي أومن العمر، 

عمره ما بين ) طفل
( شهرا   29يوم و

يعاني نقصا في 
التغذية يحدد في 
ضوء العالقة بين 

 عمروال الوزن
(0/2)  

 ةيتغذال

 مرة ولألعاما  51قل عمرها عن يامرأة  ملتح
 ت لتشويهتبلغ الثامنة عشرة وتعرضن أقبل 

 (0/9) األعضاء التناسلية لإلناث

قل عمرها يحملت امرأة 
عاما أول حمل  51عن 

أن تبلغ الثامنة  لها قبل
تعرضت أو عشرة 

غير موجود في 
 دالمتعدالفقر دليل 

 األبعاد العالمي

الحمل 
أو المبكر 
تشويه 

األعضاء 
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 الفقر المتعدددليل  األبعاد اإلقليمي الفقر المتعدددليل 
 األبعاد العالمي

 المؤشر
 

 الفقر المدقع إذا الفقر إذا

تشويه األعضاء ل
  (0/9) اثالتناسلية لإلن

التناسلية 
 األنثوية

)المعروف 
بختان 

اإلناث في 
الدول 

  العربية(

األسر ال تملك الكهرباء.  (0/50) المدقعكما بالنسبة للفقر 
(0/50) 

كما بالنسبة للفقر 
 (0/01)المدقع 

 الكهرباء

الظروف 
 المعيشية

ن يحسحصل تلم ي (0/50) المدقعكما بالنسبة للفقر 
لصرف الصحي لألسر ل

وفقا ألهداف التنمية 
جرى المستدامة، أو 
على أساس تحسينه لكن 

 تقاسمه مع أسر األخرى
(0/50)  

بالنسبة للفقر  كما
  (0/01) المدقع

الصرف 
 الصحي

مياه تجري في مواسير ال يوجد في المنزل 
 (0/50) بالمسكن أو الفناء

إمكانية  ةألسريس لدى ال
مياه شرب للوصول ل

هداف التنمية وفقا أل آمنة
مياه أن أو  المستدامة،

تبعد  منةشرب اآلال
دقيقة أو أكثر  ثالثين

ذهابا وإيابا سيرا على 
 (0/50) األقدام

كما بالنسبة للفقر 
  (0/01) المدقع

 المياه

أو روث  وأرمل  وأ مكونة من طيناألرض 
)ألواح أرضية مؤقتة 

خشبية/خيزران/قصب/عشب/عصي(، أرض 
اإلسمنت )بال لوح أو بالط / شرائط أسفلت( أو 

أو أو مصنوع من القش،  وجودالسقف غير م
 حصيرة ريفي،أو سمك القد،  أو أوراق النخيل،

أو لوح خشبي، أو الخيزران، أو النخيل،  أو
 (0/50) كرتونال

مكونة من إما  يةاألرض
روث أو  الرمطين أو 

السقف غير أوساخ أو أو 
مصنوع موجود بتاتا أو 

من خشب القش أو 
أوراق النخيل أو سمك 

 (0/50)القد 
 

مكونة إما  رضيةاأل
روث أو  الرممن 
أوساخ أو أو 

أرضية مكونة من 
. مكونات )أخرى(
ر تبالسقف غير مع

الفقر في دليل 
األبعاد  المتعدد
 (0/01) العالمي

أو  أرضية
 سقف

 المسكن

الوقود الصلب: الخشب،  يعتمد على ي األسرةطه
أو ال طهي  ،الفحم، بقايا المحاصيل أو الروث

لطعام في األسرة أو ال يوجد غرفة منفصلة ل
 (0/50) للطهي

ي األسرة يعتمد على طه
الوقود الصلب: الخشب، 
الفحم، بقايا المحاصيل 
أو الروث أو ال طهي 

 لطعام في األسرةل
(0/50) 

عتمد على يالطهي 
أو الخشب الروث 
 (0/01) أو الفحم

 طهيوقود ال

 ( األسرة لغرف النومالتزاحم )عدد أفراد  معدل
 (0/50)أو أكثر  0

التزاحم )عدد  معدل
األسرة لغرف أفراد 
 ( 0/50)أو أكثر  4( النوم

غير موجود في 
دليل الفقر المتعدد 

 األبعاد العالمي

 االكتظاظ
داخل 
 المسكن
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 الفقر المتعدددليل  األبعاد اإلقليمي الفقر المتعدددليل 
 األبعاد العالمي

 المؤشر
 

 الفقر المدقع إذا الفقر إذا

من األصول للحصول  األسرة لديها أقل من اثنين
 على المعلومات.

 أو 

 أقل منو لديها أقل من وسيلتي نقلالتي األسر 
 (0/50) كسب العيشلين من أصول أص

إمكانية ال تملك  سرةاأل
 لوصول إلى المعلوماتل

 أو

لديها  ليس التياألسر 
إمكانية للوصول لوسيلة 

ول سهلة أصنقل سهلة و
 كسب العيشمن أصول 

(0/50) 

ال تمتلك األسر 
أكثر من جهاز 

إذاعي أو تلفزيوني 
أو هاتف أو دراجة 
أو دراجة نارية أو 

وال تملك  براد
 سيارة أو شاحنة

(0/01)  

ملكية 
 األصول
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 األطفال بفقر يتصل فيما األبعاد الفقر المتعدد دليل .2 الجدول

 : هي منهجية طورتها اليونيسف بناء على العمل ADOMالتداخالت المتعددة  ذيتحليل الحرمان  يةنهجم قاربةم -1
 األطفال  هاألبعاد الذي يعاني الفقر المتعددلتحديد مدى وطبيعة  (a  e . 2003 . 02 3)بريستول  جامعةالذي بدأته 

(de Neubourg et al., 2012)ستند إلى اإلطار الدولي لحقوق الطفل في بناء أبعاد رفاه الطفل في مجاالت ت ي. وه 
 .أعاله ذكورةالم فوستر أكيرلبقاء والتنمية والحماية والمشاركة االجتماعية، ومنهجية ا

 .األبعاد السبعة لفقر األطفال -2

 المعلومات التعليم التغذية الصحة سكنمال الصرف الصحي الماء

    

 العمر الفقر المدقع الفقر األبعاد

 المياه
  األطفال جميع مسكن أو مواسير ال يوجد في المنزل المحسنة غير المياه مصدر

  وإيابا ذهابا دقيقة 01 من أكثر المسافة 1-02

 الصحي الصرف
  األطفال جميع مرفق المرحاض غير المحسنة المحسنة غير المرحاض مرفق

 مرحاض مشترك  1-02

 المسكن

 بدائية  أسرة/ةبدائي أرضية بدائية أسرة أو/بدائية أرضية
  األطفال جميع

 للغرفة أشخاص 4 من أكثر) االكتظاظ 1-02
 (الواحدة

 أشخاص للغرفة الواحدة( 0االكتظاظ )أكثر من 

 الصحة

 في الوالدة  ماهرة غير مساعدة
 (شهرا 1-50)

 هرة في الوالدة امساعدة غير م
 (شهرا   50-1)

  األطفال
1-4 

 شهرا ( 29-05)غير محصن تماما  شهرا NHi0 (05-29 ): محصنة غير

 م رعاية ما قبل الوالدة الصحيةلم تتلقى األ 

 التغذية

  األطفال وصغار الرضع تغذية
 (شهرا 1-50)

 (شهرا   1-50) األطفال وصغار الرضع تغذية

 شهرا( 54 )أقل من زالاله شهرا( 54 )أقل من الهزال

 شهرا( 54 أقل منالتقزم )  

 شهرا( 54 أقل منالسمنة ) 

 التعليم

 الأطف) االبتدائية بالمدارس ملتحقين غير
 (االبتدائية سن

 غير مسجلين في المدرسة )جميع األعمار(

  األطفال
 نهاية سن من) االبتدائية المرحلة ينه لم 2-02

 (02 إلى االبتدائية المرحلة
 الدرجةراسيتان أو أكثر أخفض من درجتان د

 الدراسية المناسبة أو لم تكتمل االبتدائية 
 (02)من سن نهاية المرحلة االبتدائية إلى 

 المعلومات

 جهاز أو عدم توافر جهاز للمعلومات
 اتصال

 أي جهاز معلومات يتوافرال 
  األطفال

2-02 
 أي جهاز اتصاليتوافر ال  

 الحرمان أو أكثر. بعدين من أبعادفي  محروما  إذا كان  فقيرا  عند إجراء تحليل فقر الطفل في هذا التقرير، نعتبر الطفل 

 .5102ي مكتب البحوث إينوشنتي، النشر الحقا ف -بالل الكسواني: "تحليل الحرمان ذي التداخالت المتعددة للمنطقة العربية". ورقة فنية. اليونيسف  فيّروني،لوشيا 

 االبتدائي التعليم من ةمختلف فترات لديها البلدان مختلف ألن بلد، بكل خاص الثانوي والتعليم االبتدائي التعليم تعريف فإن لليونسكو، التوجيهية للمبادئ وطبقا  
 .اإللكتروني اليونسكو موقع على بلد، لكل والثانوي االبتدائي التعليم لتعريفات وفقا العتبات تتغير ولذلك،. والثانوي
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 في البلدان العربية المستوى االقتصادي والتنمية البشريةبعض المؤشرات الخاصة ب .3الجدول 

 الدولة

نصيب الفرد من  حجم السكان
الدخل القومي 

)باستخدام تعادل القوة 
 الشرائية(

دليل التنمية 
البشرية )برنامج 
األمم المتحدة 

 ( اإلنمائي

معدل وفيات االطفال األقل 
 سنوات  5من 

 إجمالي السكان مولود حي( 1000)لكل 
األطفال األقل من 

 )%(سنة  11

 2015 2015 2015 2014 2015 

 52.2 10 046001 05.9 0962226209 الجزائر

 20.2 029 06491 42.2 2116424 جزر القمر

 54.1 011 016201 01.4 9062116114 مصر

 05.1 050 026041 42.4 0264506092 العراق

 02.9 11 016221 40.2 262946242 األردن

*06201 42.2 461226224 موريتانيا  022 14.2 

 52.2 052 26291 05.4 0460226200 المغرب

*26111 42.0 462216422 فلسطين  000 50.0 

 21.0 022 06991 42.0 4165046115 السودان

 04.1 92 006011 52.2 0065206224 تونس

 40.9 021 56251 42 5261056502 اليمن

  *FD0 5104. 

 المدقعالفقر  -اء لنسبة الفقر  (95)% الثقة مجالوالخطأ المعياري  .4الجدول 

 في المائة 33.3عتبة فقر تساوي 

 (%95)مجال الثقة  الخطأ المعياري )%(القيمة  )%(نسبة الفقراء 

 1.0202294 1.5051220 1.1022910 1.515 األردن

 1.210122 1.2412122 1.1025952 1.205 تونس

 1.2205012 1.2111922 1.150112 1.255 الجزائر

 0.001111 5.12919 1.1219514 5.992 مصر

 5.120 5.141 1.11110 5.120 المجموعة األولى

 2.291201 2.002120 1.1229221 2.422 العراق

 9.501459 1.252950 1.0245011 1.951 المغرب

 2.21 2.222 1.11110 2.211 المجموعة الثانية

 52.12420 52.22042 1.0249120 52.029 جزر القمر

 01.90552 01.52205 1.0220020 01.214 اليمن

 21.02042 49.49202 1.5502421 49.900 السودان

 25.15500 20.00420 1.5002119 20.221 موريتانيا

 45.22 45.242 1.11112 45.211 المجموعة الثالثة

 00.020 00.042 1.11115 00.02 المتوسط اإلقليمي
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 الفقر - اءلنسبة الفقر (95)%الثقة  ومجالالخطأ المعياري  .5الجدول 

 في المائة 33.3عتبة فقر تساوي 

 (95%)مجال الثقة  الخطأ المعياري )%(القيمة  )%(نسبة الفقراء 

 12.11064 11.24977 1.5092129 00.21 األردن

 18.22412 17.34144 0.2251696 02.210 تونس

 24.29065 23.71635 0.1465051 54.114 الجزائر

 27.5112 26.90496 0.1546533 52.511 مصر

 54.122 54.120 1.11114 54.121 المجموعة األولى

 45.85943 45.2249 0.1618716 42.245 العراق

 37.04958 36.11617 0.2381167 02.210 المغرب

 40.025 40.001 1.11112 40.511 المجموعة الثانية

 74.56909 73.19272 0.3511028 20.110 جزر القمر

 69.43806 68.76464 0.1717941 29.010 اليمن

 73.89037 73.09057 0.2040302 20.49 السودان

 89.356 88.77469 0.1482937 19.122 موريتانيا

 25.22 25.259 1.11112 25.211 المجموعة الثالثة

 41.222 41.240 1.11110 41.22 المتوسط اإلقليمي
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 المدقع الفقر والحضر، الريف لمناطق)كعدد عشري(  األبعاد الفقر المتعدد دليل قيم .6الجدول 

 في المائة 33.3عتبة فقر تساوي 

 (95%)مجال الثقة  الخطأ المعياري قيمة المؤشر المنطقة البلد

 األردن
 1.1100522 1.1112292 1.1110450 1.1111410 الحضر

 1.1151245 1.1104225 1.1110219 1.1150212 الريف

 تونس
 1.1115111 1.1111222 1.111102 1.1110015 الحضر

 1.1115224 1.1124222 1.1114220 1.1120202 الريف

 الجزائر
 1.1100205 1.1101012 1.1111124 1.1100199 الحضر

 1.1122501 1.1141552 1.1110219 1.1120205 الريف

 مصر
 1.1122229 1.1122554 1.1115225 1.1121440 الحضر

 1.1024229 1.1040192 1.1110515 1.1041052 الريف

 المجموعة األولى
 1.11044 1.11040 1.11110 1.11045 الحضر

 1.10522 1.10520 1.11110 1.10520 الريف

 العراق
 1.1005500 1.1050054 1.1115222 1.1052221 الحضر

 1.1205125 1.1212209 1.111242 1.12515 الريف

 المغرب
 1.1102021 1.1151100 1.1115054 1.1105994 الحضر

 1.1125229 1.1292000 1.1104092 1.1154220 الريف

 المجموعة الثانية
 1.11142 1.1114 1.11110 1.11140 الحضر

 1.12024 1.12000 1.11112 1.12040 الريف

 جزر القمر
 1.122244 1.1210012 1.1150502 1.1254100 الحضر

 1.025425 1.0200002 1.1150142 1.0222122 الريف

 اليمن
 1.1020020 1.1059019 1.1111200 1.104250 الحضر

 1.5120242 1.5101122 1.1100042 1.51209 الريف

 السودان
 1.0010194 1.0050592 1.1102429 1.0020292 الحضر

 1.0050110 1.0524191 1.1102520 1.059099 الريف

 موريتانيا
 1.0559220 1.0022022 1.1102415 1.0092250 الحضر

 1.0220210 1.0211000 1.1102210 1.0200141 الريف

 المجموعة الثالثة
 1.11200 1.11219 1.11112 1.1125 الحضر

 1.51090 1.51022 1.11112 1.51021 الريف

 المتوسط اإلقليمي
 1.10129 1.10122 1.11110 1.10122 الحضر

 1.0052 1.00549 1.11110 1.00522 الريف
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 الفقر والحضر، الريف لمناطق )كعدد عشري( األبعاد الفقر المتعدد دليل قيم .7الجدول 

 في المائة 33.3عتبة فقر تساوي 

 (95%)مجال الثقة  الخطأ المعياري قيمة المؤشر المنطقة البلد

 األردن
 0.0502848 0.045984 0.0010971 0.0481344 الحضر

 0.0564389 0.0507399 0.0014538 0.0535894 الريف

 تونس
 0.0422105 0.0385435 0.0009354 0.040377 الحضر

 0.1438834 0.136311 0.0019317 0.1400972 الريف

 الجزائر
 0.0784006 0.0757777 0.0006691 0.0770891 الحضر

 0.1453847 0.1406246 0.0012143 0.1430047 الريف

 مصر
 0.0637405 0.0605487 0.0008142 0.0621446 الحضر

 0.149305 0.1456264 0.0009384 0.1474657 الريف

 المجموعة األولى
 0.02454 0.02400 1.11110 0.02401 الحضر

 0.04422 0.04420 1.11114 0.04429 الريف

 العراق
 0.170022 0.1663849 0.0009278 0.1682035 الحضر

 0.316334 0.3119134 0.0011277 0.3141237 الريف

 المغرب
 0.0632828 0.059927 0.0008561 0.0616049 الحضر

 0.2995038 0.2921065 0.0018871 0.2958051 الريف

 المجموعة الثانية
 0.05115 0.00910 1.11112 0.00990 الحضر

 0.01411 0.01020 1.11119 0.01019 الريف

 جزر القمر
 0.2931835 0.2794028 0.0035154 0.2862932 الحضر

 0.4630392 0.4531682 0.002518 0.4581037 الريف

 اليمن
 0.1971133 0.19013 0.0017815 0.1936216 الحضر

 0.4771682 0.4729568 0.0010744 0.4750625 الريف

 السودان
 0.2864702 0.2779601 0.0021709 0.2822151 الحضر

 0.5197319 0.513812 0.0015102 0.5167719 الريف

 موريتانيا
 0.4518449 0.4438104 0.0020496 0.4478276 الحضر

 0.6510783 0.6469368 0.0010565 0.6490076 الريف

 المجموعة الثالثة
 0.52252 0.5229 1.11119 0.52212 الحضر

 0.21219 0.2141 1.11112 0.21494 الريف

 المتوسط اإلقليمي
 0.0042 0.0044 1.11110 0.00442 الحضر

 0.59502 0.59550 1.11114 0.59559 الريف
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حسب المكان والخصائص االجتماعية واالقتصادية اء لنسبة الفقر  (95%)ومجال الثقة لخطأ المعياري ا .1الجدول 
 الفقر والفقر المدقع – لألسر المعيشية

 الفروقات (95)% الثقة لاجم المتوسط اإلقليمي 

 المتوسط اإلقليمي 
نسبة 
 النسبة الحد األعلى الحد األدنى الخطأ المعياري الفقراء

ذات داللة 
 إحصائية

قر
لف
ا

 

 54.94224 54.90024 1.11114 54.94 الحضر
 نعم 01.0-

 22.54919 22.50052 1.11114 22.54 الريف

       

 02.21141 02.4220 1.11119 02.41 األسر التي تترأسها امرأة
 نعم 0.19-

 01.22192 01.22211 1.11110 01.22 األسر التي يترأسها رجل

       

 55.22222 55.22111 1.11114 55.22 دون دراسة
 نعم 50.02

 0.20241 0.21210 1.11115 0.20 على مستوى دراسةأ

       

 22.55509 22.09229 1.11112 22.50 سيخم أدني -مؤشر الثروة 
 نعم 22.14

 00.01012 00.02224 1.11114 00.02 سيعلى خمأ -مؤشر الثروة 

       

 54.52204 54.50101 1.11112 54.52 (4-0)سرة فراد األأعدد 
 نعم 51.25-

 25.22102 25.22292 1.11112 25.22 +1سرة فراد األأعدد 

 

ع
دق
لم
 ا
قر
لف
ا

 

 4.19922 4.19051 1.11115 4.0 الحضر
 نعم 01.50-

 55.00112 55.59202 1.11114 55.0 الريف

       

 00.91920 00.11402 1.11112 00.9 األسر التي تترأسها امرأة
 نعم 0.11

 05.15024 05.10049 1.11115 05.15 األسر التي يترأسها رجل

       

 24.20122 24.21104 1.11112 24.20 دون دراسة
 نعم 42.12

 2.22122 2.22122 1.11112 2.22 على مستوى دراسةأ

       

 01.22949 01.24229 1.11112 01.22 سيخم أدنى -مؤشر الثروة 
 نعم 01.02

 1.20512 1.21115 1.11110 1.20 سياعلى خم -مؤشر الثروة 

       

 2.2422 2.2042 1.11110 2.24 (4-0)سرة فراد األأعدد 
 نعم 9.05-

 02.12040 02.12202 1.11114 02.12 +1سرة فراد األأعدد 
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