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                اللجنة اإلحصائية
                        الدورة التاسعة واألربعون

     ٨١٠٢          آذار/مارس    ٩- ٦
  *                        )ج( من جدول األعمال املؤقت   4      البند 

                             بنود للعلم: إحصاءات الفقر
              إحصاءات الفقر                     تقرير البنك الدويل عن   

  
                    مذكرة من األمني العام  

                              واملمارسـا  الاـاةق ي شتفـرأل األمـ       ٨٨٢ /    ٨١٠2                                  وفقا ملقرر اجمللس االقتصـاي  واالجتمـاع   
                                                                     البنك الدويل عن إحصاءا  الفقر. فما يام احلد مـن الفقـر فـدفا ماـيفرا ط ا يفـ          تقرشر                العام أبن حييل 

                                                    ي فــ ن إلحصــاءا  الفقــر ركيــ  مرصدشــ  ط راــد التقــدم ا ــر  ط                                     اإلمنائيــ  النينيــ  والدوليــ  علــء حــد ســناء
                                                                                             التنمي . وللتقرشر رغراض ررةع ي ف : )ر( حتدشد املفافيم والتعارشف واألساليب واالحتياجا  مـن البيـا   

                           ع الرتصيــــد علــــء الفقــــر النقــــد                                                         املاــــت دم  عــــاية ط قيــــاس احلعنمــــا  للفقــــر علــــء الصــــعيد الــــني ي مــــ
                                                                          منجدة عن اترشخ ورسس مقاشيس الفقر الدولي  وشرح صيف رن إحصـاءا  الفقـر الدوليـ            إعيفاء       )ب(

                                                                                        تعتمــد علــء البيــا   واألســاليب والتعــارشف النينيــ   )ج( تقيــيم مــدا تــنافر إحصــاءا  الفقــري وتاــلي  
         )ي( حتدشـد          املقارنـ      و ر                            راض التحداي  املرتبيف  ابلتصنيف                                           الضنء علء الثغرا  القائم  ط البيا  ي واستع

                                                                                   سبل حتا  إحصاءا  الفقر النينيـ  والدوليـ  ةغيـ  حتاـ  اإلةـ ا عـن التقـدم ا ـر  أـن حتقيـ  رفـداأل 
                  التنمي  املاتدام .
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                                   تقرير البنك الدويل عن إحصاءات الفقر  
       مقدمة  -    أوال  

        اإلمنائيــــ                                                                    احلــــد مــــن الفقــــر فــــدأل رئياــــ  ط  يفــــ  التنميــــ  الدوليــــ . فا ــــدأل األول ط األفــــداأل  -   ٠
ــــــ  فــــــن  فــــــ  ناــــــب  مــــــن شعيفــــــنن ط فقــــــر مــــــدقع إ  النصــــــف ةــــــ  عــــــام     .     ٨١٠2  و       ٠٩٩١                                                         لأللفي

    ٨2      املـــــــــــؤر     ٠ /  2١                                                           رفــــــــــداأل التنميــــــــــ  املاــــــــــتدام ي الــــــــــ  اعتمـــــــــــد ا ا معيــــــــــ  العامــــــــــ  ط قرارفــــــــــا      ورول
          . وتلتــدم (٠ )    ٨١٠١                                                     ي فــن القضــاء علــء الفقــر اميــع رشــعالحب ط صــل معــان  لــنل عــام     ٨١٠2            رشلنل/ســبتمر

                                                                                        احلعنمـا  النينيـ  والنصـاال  اإلمنائيـ  واملن مـا  غـم احلعنميـ  رشضـا ابحلـد مـن الفقـري ي القضـاء عليــحب ط 
                                                                                        هناشــ  امليفــاألي اميــع رشــعالحب ورةعــاي املتعــدية. و ــدا راــبا راــد عــدي النــاس الــدشن شعيفــنن ط حالــ  فقــر 

                                صائي ي فض  عن املن ما  الدولي .                                                        رمرا متداشد األكي  ابلناب  إ  احلعنما  النيني  واملعاتب اإلح
                                                                  مــن رفــداأل التنميــ  املاــتدام  مقــاشيس للفقــر علــء الصــعيدشن الــني  والــدويل.    ٠         حيــدي ا ــدأل  -   ٨

      ُ           ي وفن شُقاس حاليا     ٨١٠١                                                علء الفقر املدقع للناس رمجع  رشنما صاننا  لنل عام        القضاء  ” )   ٠- ٠        فالغاش  
     الــد     ٠- ٠- ٠                شــتم راــدفا ابملؤشــر   (  “          الر ط اليــنم   يو       ٠2٨2                                ةعــدي األشــ اذ الــدشن شعيفــنن أبقــل مــن 

                                                                          الاعان الدشن شعيفنن يون    الفقر الدويلي  اب ا نسي والعمري والنضع النظيف ي      ناب   ”     شقيس 
  ي     ٨١٠2          متن /شنليـــحب    ٦      املـــؤر       ٠٠٠ /  2٠                         )ان ـــر قـــرار ا معيـــ  العامـــ     “ (                        واملنقـــع ا غـــراط )حضـــر /رشف 

     ناـب       ختفـي   ”   ٨- ٠                                        مـا خ ـد ةـحب مـن مفـافيم الفقـري وري ط الغاشـ                                  املرف (. ومراعاة ال ت أل البلـدان في
                                                                                           الرجــال والناــاء واأليفـــال مــن مجيــع األعمـــار الــدشن شعــاننن الفقـــر اميــع رةعــاي  وفقـــا  للتعــارشف النينيـــ  

       الاعان      ناب   ” )   ٠- ٨- ٠                         وتقاس فد  الغاش  ابملؤشرشن   .  “    ٨١٠١                              مبقدار النصف علء األقل  لنل عام 
               الرجــال والناــاء      ناــب   ” )   ٨- ٨- ٠  و   (  “                                ــ  الفقــر الــني ي  اــب ا ــنس والعمــر                  الــدشن شعيفــنن يون

         والتصـــنيف    (.  “                                                                           واأليفـــال مـــن مجيـــع األعمـــار الـــدشن شعـــاننن الفقـــر اميـــع رةعـــاي  وفقـــا  للتعـــارشف النينيـــ 
                                                رمر شثم حتداي  ط وجحب املقاراب  احلالي  إلحصاءا  الفقر    “      رةعاي      اميع  ”                      حاب الفئا  وراد الفقر 

                                                   ف  حتداي  مل تعن منجنية ط سياق األفداأل اإلمنائي  لأللفي .  و   -
                                                                                وعلء الرغم من رن االستقصاءا  النيني  لألسر املعيفي  وقياسا  الفقر ف  األساس ط إنتاج  -   ٠

                                                                                          مجيع إحصـاءا  الفقـري علـء الصـعيدشن الـني  والـدويلي فـ ن فنـا  تباشنـا صبـما فيمـا شتعلـ  ةعيفيـ  قيـاس 
                                                                      ءا  الـ  تنـتع عـن ذلـكي لـيس ةـ  البلـدان فحاـبي ةـل صـدلك يا ـل البلـد الناحـد ط             الفقر وابإلحصا

                                                                                         ر منــ  لتلفــ . وشتضــمن فــدا التقرشــر  ــ  مــنجدة عــن األســاليب االعتيايشــ  لقيــاس الفقــر صمــا شبــ  تاــتفيد 
     قيـاس                                                                                      مقاشيس الفقر الدولي  من البيـا   واألسـاليب النينيـ . ومـن األفـداأل املتن ـاة فنـا اسـتعراض هنـع

                                                                                        الفقر ال  تات دمها عاية املعاتب اإلحصائي  واملن ما  الدولي ي وتقييم إ  ر  مدا ت ئم إحصاءا  
                                                                                           الفقر املتاح  األفداأل املتعلق  ابلفقر ومتيفلبا  اإلة ا ط إيار رفـداأل التنميـ  املاـتدام . ةيـد رن فـدا 

                              ا  ومنهجيـا . فـالرتصيد منصـب فنـا                                                        التقرشر ال شتضـمن استعراضـا شـام  مل تلـف مـا شؤ ـد ةـحب مـن تصـنر 
                                                                                       رساسـا علــء مقـاشيس الفقــر النقـد . ورمــا املقـاشيس غــم النقدشـ  الــ  اـار  تاــت دم رصثـر فــ صثري فهــ  

                                    تاتح  رن تعنن منضنعا لتقرشر منفصل. 
__________ 

ــــــر اجمللــــــس االقتصــــــاي   https://sustainabledevelopment.un.org/sdg                                         1                         ل يــــــ ا علــــــء التفااــــــيلي ان ــــــر:  (٠ )                              ي وان ــــــر تقرش
                                                 القضاء علء الفقر اميع انر  ورةعاي  عن يرش  تفـجيع  ”         ( املعننن        E/  2017/64 )      ٨١٠2         راير/ماشن    2                واالجتماع  املؤر  

   “.                           ذ والتصد  للتحداي  ذا  الصل                              التنمي  املاتدام  وتعدشد الفر 

https://undocs.org/ar/E/2017/64
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                                                                         لقـــد حتاـــنت صثـــما حالـــ  تـــنافر إحصـــاءا  الفقـــر علـــء الصـــعيدشن الـــني  والـــدويل  ـــ ل فـــرتة  -   4
                                                                                  لأللفي ي ولعن الثغرا  ال تدال صبمة. ف ن ترصيد رفداأل التنمي  املاتدام  علء رال شرت               األفداأل اإلمنائي

                                                                                       الرصــب وراء  رحــداي وعلــء التصــنيف إ  فئــا  فرعيــ ي مثــل نــنا ا ــنس والاــن والنضــع الــنظيف  واملنقــع 
                راـبحت انن                                                                          ا غراطي شيفرح عديا من التحداي  ا دشدة تتعل  ابلبيا   واملقاشيس. ورغم رن البيا

                                                                                         متاح  ةقـدر رصـري ط اإلمجـالي فهـ  لياـت يائمـا قاةلـ  للمقارنـ  ضـمن البلـد الناحـد رو ط ر منـ  لتلفـ  
                                                                                     ة  البلداني ابلن ر إ  ا ت أل رساليب القياس. واحلالـ  فـد ي فـ ن منااـل  االسـتثمار ط الدراسـا     رو

                       لدلك رمرا ابلغ األكي .      يفلنة                              سر املعيفي  وتعدشد القدرا  امل             االستقصائي  لأل
                                                                               وشـــد ل ط نيفـــاق فـــدا التقرشـــر: اســـتعراض الفـــائع مـــن املفـــافيم والتعـــارشف واألســـاليب املتعلقـــ   -   2

                                                                                           ةقيــاس الفقــر )الفــرا  نيــا(   ــ  عــن البيــا   امليفلنةــ  لقيــاس الفقــر علــء الصــعيد الــني  )الفــرا  لثــا(  
                                              اعتمـــاي إحصـــاءا  الفقـــر الدوليـــ  علـــء التعـــارشف                                              مـــنجد لتـــارشخ مقـــاشيس الفقـــر الدوليـــ  ومناقفـــ  ملاـــ ل

                                                                                           واألســـاليب والبيـــا   النينيـــ  )الفـــرا راةعـــا(  تقيـــيم ملـــدا تـــنافر إحصـــاءا  الفقـــري والثغـــرا  القائمـــ  ط 
                                                                           ميعن رن شنف  من اعناب  ذا  ال  ابلقاةلي  للمقارن  والتصـنيف )الفـرا  اماـا(  و ـ      وما         البيا  ي 

                                                                  إحصاءا  الفقر النيني  والدوليـ ي ال سـيما مـن حيـب اإلةـ ا عـن التقـدم                        عن النسائل العفيل  ةتحا
                                          ا ر  ط حتقي  األفداأل اإلمنائي  )الفرا سايسا(.

  (٨ )                         املفاهيم واألساليب: حملة عامة -     اثنيا  
                                                                                    ولقياس الفقري ال ةد مـن حتدشـد واحـد رو رصثـر مـن األةعـاي املتعـدية للرفـا  ليـتم ط ضـنئها تقيـيم  -   ٦

                                                                                         الناس فل فم حمرومنن رم ال. وشناقش فدا الفرا )ر( املفافيم األساسي  لقيـاس الرفـا  ةننعيـحب النقـد        حال 
                                                                                     )االسته   والد ل( وغم النقد  و )ب( صيف تقدر البلدان عاية الفقر من حيب الرفا  النقد . 

               مقاييس الرفاه  -    ألف  
                      مقاييس الرفاه النقدية -   1 

                                                                                 علـــء الـــرغم مـــن رن الرفـــا  والفقـــر مفهنمـــان متعـــديا األةعـــاي ةيفبيعتهمـــاي فـــ ن إحصـــاءا  الفقـــر  -   2
                                                                                          النيني  والدولي  عاية ما تات دم االسته   والد ل ابعتباركا من مقاشيس الرفا . فاالسته   والـد ل 

                     القيمــ  التقدشرشــ                                                                         حيـي ن إ  املــناري الــ  شهلعهــا النــاس رو شاــييفرون عليهـا. وشاــتند قيــاس االســته   إ
                                                                                              للمناي الغدائي  وغم الغدائي  الـ  تاـتهلعها األسـر املعيفـي . واملـناي غـم الغدائيـ  صثـما مـا تفـمل امل ةـس 
                                                                                          وا دما  والنقل والقيم  التقدشرش  السـت دام الاـعن والاـلع املعمـرة. ومـا يامـت رسـعار الاـنق تيفـاة ي 

                                                شعيفيهــا النــاس  ــد  األاــناألي فــ ن تقيــيم االســته   مؤشــر                                         وإن جدئيــا علــء األقــلي القيمــ  الناــبي  الــ 
                                                             . وألن فــد  املقــاشيس تفــمل صثــما مــن األاــناأل امل تلفــ  )رو القــدرة علــء  (٠ )                         مفيــد ط تقــدشر الرفــا  العــام

                                                                                      شراء فد  األاناأل امل تلف ي ح  الع م عن الد ل(ي ميعن الن ر إ  املقاشيس ابعتبارفا تععس جنانـب 
               النايب لعل ةعد.   “      املعامل ”                                           ة األةعايي حيب شعنن سعر صل انف من األاناأل فن              الرفا  املتعدي
__________ 

        ي غــم رن     ٠٩٩٦                                                                                             لقــد قــرر  اللجنــ  اإلحصــائي  ابلفعــل إنفــاء فرشــ  مــن ا ــراء معــ  رحصــاءا  الفقــر )فرشــ  رشــن( ط يور ــا لعــام   (٨ ) 
       مارسـا                              ي راـدر فرشـ  رشـن   اـ  ألفضـل امل    ٨١١٦               ُ                                                  مقاشيس الفقر مل تيفرح للنقاش ط الدورا  األ مة للجنـ . وط رشلنل/سـبتمر 

       (ي وضــــــم  Compendium of Best Practices in Poverty Measurement                                                     (Rio de Janeiro September                           2006    )              ط قيــــــاس الفقــــــر )
                                                                  املنفنر من نرا  متننع  ةف ن قياس إحصاءا  الفقر وتفامفا واست دامها.

                                         تنجـد رسـناق مفقـنية رو منـافع عامـ  رو عنامـل     )فـ                                                              ط الن رش  االقتصايش  رن األسناق لـن اتاـمت ابلعمـال ومتـام العفـاءة  (٠ ) 
                                                                                                    ارجيــ ي علــء ســبيل املثــال(ي فــ ن األســعار ســتعنن تعبــما عــن التقــدشرا  االجتماعيــ  للقيمــ ي وقيمــ  االســته   اإلمجــايل 

                                         ستعنن معلنم  إحصائي  صافي  لقياس الرفا .
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                                     ُ                                     ةيـــد رن الرفـــا  ال ميعـــن  ميـــع متيفلباتـــحب رن تُقتـــا مـــن األســـناق: فاألســـناق لـــيس مـــن اـــفا ا  -   ٢
             ري   ال تتحقـ     ٠                                                                        العمالي وةع  رةعاي الرفـا  ال سـنق  ـاي ومعـا فـدا رن الفـروو املـدصنرة ط احلاشـي  

                                                                                     لناقع. ومن ي ف ن املقياس النقد  وحـد  ال ميعـن رن شععـس ةفـعل صامـل رةعـايا رساسـي  ط الرفـا ي     ط ا
                                                                                     صــالعمر املتنقــع واملنــافع وا ــدما  العامــ  واألمــن واحلرشــ . وميعــن قيــاس فــد  ا نانــب ةفــعل مباشــر ط 

                  لحب املناقف  ري  .                                                                        ةع  احلاال ي ضمن مقاراب  متعدية األةعاي لتقييم الفقري علء النحن الد  تتناو 
     ُ                                                                                ا ما شُعامـل الـد ل واالسـته   صمـا لـن صـا  شـيئا واحـداي والناقـع رنـحب شنبغـ  التمييـد ةـ  اال نـ ي   م   صث -   ٩

                                                                                         ســـناء مـــن الناحيـــ  املفافيميـــ  رو مـــن حيـــب يرجـــ  املن نقيـــ  ط التقـــدشرا  الـــ  تنـــتع عـــن صـــل واحـــد منهمـــا. 
    فـد         تفعيـل                                     للماـتقبل. ةينمـا االسـته  ي وفـن تعبـم عـن                 االسـته   واالي ـار     فرذ                    فالد ل ميعن من قياس 

                                                                                          الفــرذي مقيــاس رصثــر ترصيــدا علــء الرفــا  املــاي . ومــن ي ميعــن اعتبــار الــد ل واالســته   مقياســ  متعــامل  
          ُ                                                                           ومـع ذلـكي شُن ـر ط العـاية إ  االسـته  ي مـن حيـب املفهـنمي ابعتبـار  املقيـاس املفضـل للرفـا  النقـد           للرفا .

                                                          . وت هــر ركيــ  فــد  الفــروق املفافيميــ  مــن املثــال التــايل: رن شعـــيش  (4 )                         بغــ  اســت دامحب ط قيــاس الفقــر       الــد  شن
                                                                                      ش ص يون رن شاتهلك شيئا رمر حمال عق ي ولعن صثر فـم النـاس الـدشن ميـر علـيهم حـ  مـن النقـت ولـيس 
                ُ                                                                           م من الد ل شـ ء شُـدصري وقـد ال شعننـنن مـن الفقـراء حـك. وملـا صـان الـد ل املعـدوم صثـم الـنروي ط ةيـا   

    علـء        القضـاء  ”                                                                     سـا  االستقصـائي ي فـ ن التمييـد ةـ  االسـته   والـد ل شعتاـ  ركيـ   ااـ  مـن حيـب      الدرا
                                                          فهدا ا دأل قد شعنن من ا ال ةلنغحب إذا صان الد ل فن املقياس.    “     الفقر
               االســته   والــد ل       قيــاس                                                          ورغــم تفضــيل االســته   مــن الناحيــ  املفافيميــ ي فــ ن يرجــ  من نقيــ   -    ٠١

                                                                        صبــما. ففــ  االقتصــايا  الــ  شغلــب عليهــا النفــاو غــم املــن مي علــء ســبيل املثــالي حيــب                 تتفــاو  تفــاوات
                                                ُ                      ُ           تعــنن ناــب  صبــمة مـــن الاــعان مــن مــداويل  ارعـــ  العفــاألي شُفــرتض عــاية رن النـــاس حــ  ُشاــ لنن عمـــا 

              البلــدان األ ــرا                                                                        شاــتهلعنن ميعــن رن شعيفــنا إجــااب  رصثــر مصــداقي  عــا لــن ســئلنا عــن ي لهــم. ورمــا ط
                                                                                يـب شعمـل مع ـم النـاس ط رسـناق العمـل املـن م وحيصــلنن علـء ي ـل منـت مي فـ ن العـ م عـن الــد ل  ح

                                                   ُ                   الفهر  رمبا صان رصثر مصداقي  من حماول  تدصر صل ما اسُتهلك ط الفرتة األ مة.
                                                                               وعند جتميع ةيا   الد ل واالسته   لغرض حتليل الفقري صثما ما تت د األسر املعيفي  وحدة  -    ٠٠
                                                                       غــم رن ا ــت أل احتياجــا  األســر املعيفــي  حاــب ا ت فهــا مــن حيــب احلجــم والتعــنشن  (2 )    حليــل   للت

              ُ                                                                      لـــيس ابألمـــر الـــد  ُشاـــتهان ةـــحب. ومـــن املهـــم رن تراعـــ  تقييمـــا  الرفـــا  تبـــاشن االحتياجـــا  ةـــ  الفئـــا  
    تب                             . وعـــ وة علـــء ذلـــكي ميعـــن رن تـــر  (٦ )                                                 العمرشـــ ي ورمبـــا رشضـــا  اـــب نـــنا جـــنس رفـــراي األســـر املعيفـــي 

             تقتصـد ط شـراء                                                                       االحتياجا   جم األسرة املعيفي  ملا شتضا رن األسـر املعيفـي  األصـر حجمـا ميعـن رن
  . (2 )                           سيما الالع االسته صي  املعمرة               ةع  املنتجا ي ال

__________ 

                                    Bruce D. Meyer and James X. Sullivan, “Measuring the we                                                       ll  -being of the poor using income and      ان ـــــــــــــــــــــــر:   (4 ) 

consumption”,               Journal of Human Resources                            vol.      38  , Special issue on income volatility and implications                                                       

for food assistance programs (                              2003    ), pp.      1180    –1220    . https://doi.org/                  10.2307/3558985               .  

                                                                Angus Deaton              and Salm        an Zaidi,           Guidelines for Constructing Consumption Aggregates for Welfare      ان ـــــر:   (2 ) 

Analysis, Living Standards Measurement Study (LSMS) Working Paper,                                                                    No.     135     (Washington, D.C., World                          

Bank,       2002    )  : متاح علء الراة .                   https://openknowledge.worldbank.org/handle/                                           10986/1410          1 .  

                                             Brigitte Buhmann and others, “Equivalence scales, well                                                      -being, inequality, and poverty: sensitivity      ان ــــــــــــــــــر:   (٦ ) 

estimates across ten countries using the Luxembourg Income Study (LIS) database”,                                                                                   Review of Income and                      

Wealth,         vol.      34  , No.       2   (June       1988    ), pp.      1 15  –142   . https://doi.org/                  10.1111       /j.   1475    -4991.1988         .tb   00564     .x  .  

       .Peter Lanjouw               and Martin Ravallion, “Poverty and household size”,                                                     Economic Journal                  vol.      105   , No      ان ر:   (2 ) 

433     (November           1995    ), pp.      1415    -1434    . https://doi.org/                  10.2307/2235108               .  
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                                 مقاييس الرفاه من أبعاده املتعددة  -   ٢ 
                                                                               علــء الــرغم مــن رن املقــاشيس النقدشــ  للرفــا  فــ  األصثــر اســت داما مــن جانــب احلعنمــا  اليــنم  -    ٠٨

                                                                                         لقياس الفقري ف ن تعدي رةعاي الرفا  ليس مس  معرتفا هبا علء نيفاق واسع وحاـبي ةـل إهنـا معرسـ  رشضـا 
   مــن    ٨- ٠          . فالغاشـ                                                                            ط االلتـدام الـناري ط رفــداأل التنميـ  املاــتدام  ابحلـد مــن الفقـر اميــع رشـعالحب ورةعــاي 

                                                ( تفــم اــراح  إ  ختفــي  ناــب  الرجــال والناــاء واأليفــال  ٨- ٨- ٠                               رفــداأل التنميــ  املاــتدام  )واملؤشــر 
                    وع وة علء ذلـكي وفـنق   .  “                             رةعاي  وفقا  للتعارشف النيني      اميع  ”                                 من مجيع األعمار الدشن شعاننن الفقر 

                                   ا  العثـــم مـــن رفــداأل التنميـــ  املاـــتدام                                                     األفــداأل والغـــااي  الــ  تتنـــاول الفقـــر علــء وجـــحب التحدشـــدي فنــ
  . (٢ )                                                                األ را ال  ميعن اعتبارفا شامل  ألةعاي من الرفا  ذا  ال  ةقياس الفقر

                                                                                وميعــن قيــاس رفــا  الفــري مبــا شتجــاو  الــد ل رو االســته   إ  احلالــ  الصــحي  والتغدشــ  ومعرفــ   -    ٠٠
                                 يش )مثـــل الفـــعنر ابلاـــعاية والرضـــا عـــن                                                      القـــراءة والعتاةـــ  واحلرشـــ  واألمـــن والفـــعنر الف صـــ  ةيفيـــب العـــ

                                                                                          احليــاة(. ولــيس ط فــدا التقرشــر رــال الســتعراض املنهجيــا  العثــمة املقرتحــ  لتقيــيم األةعــاي املتعــدية للفقــر 
                                                                          . ومـــع ذلـــكي وابلن ـــر إ  األكيـــ  الـــ  رولتهـــا رفـــداأل التنميـــ  املاـــتدام  للفقـــري ةصـــنرة  (٩ )           ةصـــنرة شـــامل 

                                                         إعيفــاء  ــ  مــنجدة عــن عــدي مــن الــنهع الفــائع  لنضــع تصــنرا  للفقــر                             مباشــرة وغــم مباشــرةي اــدر فنــا
                       املتعدي األةعاي وقياسحب. 

                                                                              ومثــ  رمنعتــان عرشضــتان مــن األســاليب املتبعــ  ط قيــاس الفقــر املتعــدي األةعــايي تنصــب إحــداكا  -    ٠4
ـــيم األةعـــاي صـــل علـــء حـــدةي وتاـــتند ط صثـــم مـــن األحيـــان إ  رمنعـــ  متننعـــ  مـــن الد       راســـا                                                                            علـــء تقي

             يــب ميعــن عــرض   ي  “       ا امفــي         األســاليب  ”                                      ُ               االستقصــائي  والبيــا   اإليارشــ . وصثــما مــا ُتاــمء فــد  الفئــ  
             ومع رن النهع    “            لنح  املتاةع    هنع  ”                               ُ                           روجحب احلرمان جنبا إ  جنبي ومن ي ُشفار إليها رشضا ةعنهنا تفعل 

                           األةعـايي ف نـحب ال ميعـن رن شعيفـ                                                             ميعـن رن شقـيس عـدي النـاس الـدشن شعيفـنن يون عتبـ  معينـ  ط ةعـد مـن 
                                                                                         ةاهنل  تقييما لعدي من شعاننن من احلرمان ةيفرق متعدية. فعـل ةعـد رو مؤشـر اـر  تقييمـحب منعـدال عمـا 

ــ ــ                                                                   ســنا   غــم رن فــدا الــنهعي لقصــنر  عــن صفــف حــاال  التــدامني ال ميعــن رن شبــ  م               ن النــاس شعــا       ن م 
                                         ء حــدة ميعــن التناــل إ  اجتافــا  متعارضــ ي األمــر                    وحــ  يراســ  صــل ةعــد علــ  .  “             املتعــدي األةعــاي      الفقــر  ”

                                                             للتغما  احلاال  ط احلالـ  العامـ  للرفـا  رو الفقـر. ولتجـاو  مفـعل        با   ملت                        الد  قد شؤي  إ  تقييما  
                                                                                        تفاـم اإلشــارا  املتضـارة  الــ  تنفـ  عــن األةعــاي امل تلفـ ي ميعــن ا مـع ةــ  األرقـام القياســي  املتعــدية ط 

                                                                              ع ذلك شبقء فدا النهع قاارا يون حتدشد روجحب احلرمان املتدامن ي وفن ما شعد  العثمون               مقياس واحد  وم
                                        رمرا حمنراي ط تقييم الفقر املتعدي األةعاي. 

__________ 

      ٨١٠2                                                             الد  قدمحب األم  العام إ  اجمللس االقتصـاي  واالجتمـاع  ط يورتـحب لعـام       ٨١٠2         راير/ماشن    ٢      املؤر               ان ر التقرشر   (٢ ) 
( E/  2017/69        ي وعننانحب)           ”  علـء          ي ل يـ ا “                                                                      ما وراء الناتع ا ل  اإلمجايل: الفقـر املتعـدي األةعـاي ورفـداأل التنميـ  املاـتدام    

                               هنع احلد من الفقر املتعدي األةعاي.

                                                   Sabina Alkire and others,                           “ Multidimensional Poverty Measurement and Analysis                          ل ي ا علـء التفااـيلي ان ـر:   (٩ ) 

(Oxford, Oxford University Pres,                                  2015    ), chap.          3 , entitled “Overview of methods for multidimensional poverty                                                              

assessment          ” ; and Francisco H.G. Ferreira  and Maria Ana Lugo,                                                    “ Multidimensional poverty analysis: looking                                            

for a middle ground                   ” ,   World Bank Research                     Observer        , vol.        28  , No.       2   (August         2013    ), pp.      220   -235   ), upon which               

the present section draws                           .ومنحب استنح  فدا الفرا من التقرشر                                  

https://undocs.org/ar/E/2017/69
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                                                                              ومث  هنع عام  ن شتجاو  الن ر ط مقاشيس متعدية ةعضها إ  جنب ةع  وشرصد علء التدا ل  -    ٠2
             ( لتنضـــــيا فـــــد               Venn diagrams                   ةرســـــنم فـــــ  البيانيـــــ  )                                     ةـــــ  روجـــــحب احلرمـــــاني ماـــــتعينا ط رحيـــــان صثـــــمة 

                                                                                 التـــدا   . وتنجـــد اـــيغ  ر ـــرا  ـــدا الـــنهع تعتمـــد علـــء التقنيـــا  اإلحصـــائي  الـــ  تصـــب املعلنمـــا  
                                                                                              املتعلق  ةتغاشر مجيع األةعاي ط تراتبي  عديش . وشفمل فدا تيفبي  تقنيا  من قبيل حتليل العنامـلي وحتليـل 

ـــرتاة  ط روجـــحب                          العنااـــر الرئياـــي ي وحتليـــل                                                               روجـــحب التيفـــاة  املتعـــديةي وحتليـــل اجملمنعـــا  لتقيـــيم حـــاال  ال
                                                                                       احلرمان وحتدشد مجاعـا  األفـراي الـدشن شناجهـنن نفـس املاـتناي  مـن روجـحب احلرمـان املتدامنـ . ومـن الـنهع 

     شــدرس                                                                                  األ ــرا حتليــل ا يمنــ  العفــنائي  ألوجــحب احلرمــان املتدامنــ   وحتليــل اجملمنعــا  الغامضــ ي وفــدا هنــع 
                                                                                          روجحب احلرمان املتدامن  رشضاي ولعنحب شراع  الغمنض املرتب  ةتحدشد من شعا  مـن احلرمـان. وتتيفلـب مجيـع 
                                                                                  فــد  الــنهع رن تاــجل مؤشــرا  صــل ةعــد ابلناــب  لألســرة املعيفــي  الناحــدة ط رمنعــ  ةيــا   واحـــدةي 

                                              وشعنن ذلك عاية ابست دام استقصاء متعدي املناضيع.
                                                    املتبعــــــــ  ط ةلــــــــدان صثــــــــمة هنــــــــع احلاــــــــااب  الــــــــد  اقرتحــــــــحب رلعــــــــم وفنســــــــرت            ومــــــــن األســــــــاليب  -    ٠٦

( Alkire and Foster                 )  شبــدر فـدا الــنهع ةتحدشــد رةعــاي  (٠١ )                                      ي وفـن هنــع شقــنم علــء جتميـع األةعــاي املتدا لــ .                              
        ُ                                                                              الفقــري شُتبعهــا ابملؤشــرا  املتعلقــ  ةعــل ةعــدي فعتبــا  صــل مؤشــر الــ  شعتــر صــل مــن شنــدل يوهنــا ط حالــ  

ُ                                                                           ي جُتمــع األةعــاي الــ  شعــنن فيهــا الفــري ط حالــ  حرمــاني مــع مراعــاة معامــل صــل ةعــد مــن حيــب        حرمــان.    
 ُ                                                                       وُتاـــت دم عتبـــ  احلرمـــاني ط ضـــنء احلاـــاب املـــرجا ألوجـــحب احلرمـــاني لتحدشـــد األفـــراي الـــدشن   .  “     األكيـــ  ”

      الـــدشن                                                                               شعـــاننن مـــن الفقـــر املتعـــدي األةعـــاي. وشفـــعل عـــدي الاـــعان ا ـــروم  الناـــب  العديشـــ  لألشـــ اذ
                                      ُ                                         شنجـــــدون ط حالـــــ  حرمـــــان متعـــــدي األةعـــــاي. وقـــــد ُر ـــــد علـــــء الـــــنهع العـــــدي  الباـــــي  عـــــدم اســـــتيفائحب 

                                                                 الــد  شقتضــ  رن شتغــم الــرقم االســتداليل مــك مل شعــد شــ ص شعــا  احلرمــان مــن رحــد    “      األةعــاي      بــا  ”
             مضـروة  ط                                                                             رةعاي . ولدلك شقرتح رلعم وفنسرت ناـب  عديشـ  معدلـ  فـ  حااـل الناـب  العديشـ  الباـييف

                               متنس  احلرمان ط روساو الفقراء. 
                                                                             ومــا يام صـــل ةلــد اـــر  يراســـ  استقصــائي  متعـــدية املنضــنعا  لألســـر املعيفـــي  شنبغــ  لـــحبي مـــن  -    ٠2

                                                                                          الناحيــ  الن رشــ ي رن شعــنن قــايرا علــء وضــع رمنعــ  مــن املقــاشيس للفقــر املتعــدي األةعــايي فــ ن الدراســا  
                                 ن رمرا ابلغ األكي  ط راد فدا ا دأل.                              االستقصائي  ا يدة التصميم ستعن 

 
                            خطوط الفقر للمقاييس النقدية -   ابء  

                                                                             مـك   تعرشـف مقيــاس للرفـا ي وجــب حتدشـد  ــ  الفقـر الــد  شعتـر مــن يونـحب مــن األفـراي ط فئــ   -    ٠٢
                                                                             الفقراء. والنهع املتبع  ط حتدشد    الفقر متعديةي شري الع م عن      منها ري  . 

 
               الفقر املطلقة     خطوط  -   1 

                          اجـــــا  األساســـــي ي وفـــــن هنـــــع صثـــــما                  إن هنـــــع تعلفـــــ  االحتي  -                         تعلفـــــ  االحتياجـــــا  األساســـــي  -    ٠٩
                                                                                       شاــت دم لتحدشــد  ــ  الفقــر الــني ي شبــدر ةتقــدشر تعلفــ  اقتنــاء مــا شعفــ  مــن املــناي الغدائيــ  لتــ م     مــا

ُ            التغدشــ  العافيــ ي الــ  حُتــدي عــاية ةــ                                       مــن الاــعرا  احلرارشــ  لعــل شــ ص شنميــاي ي    ٨     ٠١١  و    ٠     ٢١١                     
          أل ـرا. وط                                                                         شضيف عنصرا ل سته   األساس  غـم الغـدائ ي مثـل الاـعن وامللـبس والاـلع وا ـدما  ا

__________ 

            Sabina Alkire and James Foster, “Counting and multidimensional poverty measurement”,                                                                                      Journal of      ان ــــر:   (٠١ ) 

Public Economics                , vol.        9 5 , Nos.        7 -8   (August         2011    ), pp.        476   –487   .  
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                                                                                  صثــم مــن األحيـــان شــتم تقيـــيم فــدا العنصـــر مــن  ــ ل الن ـــر إ  املبلــغ الـــد  شنفقــحب علـــء األاــناأل غـــم 
                                                                                     الغدائيــ  رولئــك الــدشن شاــتهلعنن ســل  تضــمن احلــد األيت املقبــنل مــن التغدشــ . وشعــنن  ــ  الفقــر فــن 

                                                   رمنا تعاليف األغدش  األساسي  والتعاليف غم الغدائي . 
                                      مثـــ  ةلـــدان خ ـــد ةـــنهع ةـــدشل شن ـــر إ  العميـــ    -                                 ميـــ  املاـــتهلع  مـــن اليفاقـــ  الغدائيـــ       هنـــع الع -    ٨١

                                                                                   املاـــتهلع  مـــن اليفاقــــ  الغدائيـــ ي وفـــن هنــــع اـــر  مـــن   لــــحب تقيـــيم الع قـــ  ةــــ  النفقـــا  )رو الــــد ل( 
      ياجا                              ُ                                                       والاعرا  احلرارش  املاتهلع . وشُعرأل    الفقر أبنحب املتنس  من إمجايل ما شنفقحب من شلبنن االحت

                                                                                            األساسي  من الاعرا  احلرارش  علء املناي الغدائي  واألاناأل غم الغدائي . وشعنن هنع العمي  املاتهلع  
                                                                                من اليفاق  الغدائي  مفيدا عندما ال تنجد معلنما  مفصل  عن رسعار األغدش  املاتهلع .

ُ                                وط العمنمي تُعد ميفلق    يفنُو الفقر ال  حتدي ط ضنء تعلف  االحت -    ٨٠                       ياجا  األساسي  والعمي             ُ              
                                                                                           املاتهلع  من اليفاق  الغدائي . فه  وإذ ختضع للتحدشب لتااشر تغم األسعار علء مر الدمني ت ل تعبما 
                                                                                     عــن املاــتنا نفاــحب مــن الرفــا  املــاي  رو االحتياجــا  امليفلقــ . غــم رن  يفــنو الفقــر امليفلقــ  فــد  عــاية 

                                                ا للرفـع مـن ماـتنافا مـع ارتفـاا البلـدان ط سـلم الغـا                                ُ        تعنن رعلـء ط البلـدان األغـاي وفـ  تُـنقا عمليـ   ما
                                                                       الفعل األول(ي وفدا معنا  رن تعرشف  الفقر املدقع نفا حب شتضمن عنصرا نابيا.     ان ر )
 

           الفعل األول
                             خطوط الفقر على الصعيد العاملي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                             Dean Jolliffe and Espen Beer Prydz, “Estimating                                                 international poverty lines from comparable  :      املصـــــــــــــــــــــــــــــدر

national thresholds”,                       Journal of Economic Inequality                              , vol.        14  , No.       2   (June       2016    ), pp.        185   -198   .  
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                   خطوط الفقر املطلقة  -   ٢ 
      للد ل                                                                                 شبدو جليا اليفاةع النايب  يفنو الفقر عندما حتدي ابعتبارفا ناب   ةت  من التن شع العام  -    ٨٨

ــــا إمــــا  ــــ  مــــن متنســــ  رو معــــدل الــــد ل     ٦١   رو     2١                                     رو االســــته   ط رتمــــع معــــ ي وفــــ  غالب                                ط املائ
                                                                      . وإذا صانــــت  يفــــنو الفقــــر الناــــبي  شــــائع  ط البلــــدان األعضــــاء ط من مــــ  التعــــاون  (٠٠ )       االســــته     رو

                   ن تعنن علء يرج  من                                                                     والتنمي  ط امليدان االقتصاي  والبلدان األعضاء ط االحتاي األورويبي فه  ميعن ر
                                                                                       االلتباس عندما شصبا مجيع الناس رفضل حاال يون رن شن ف  الفقر. ومعا فدا علء وجحب التحدشد رنحب 
                                                                                     إذا صــان  ــ  الفقــر الناــيب ناــب   ةتــ  مــن متنســ  رو معــدل الــد لي وإذا  اي ي ــل مجيــع النــاس ةــنفس 

                                          الناب  املئنش ي ف ن الفقر سي ل يون تغيم.
 

      الفقر       مقاييس  -    جيم  
                                                                            مبقيـاس للرفــا  و ــ  للفقــري ميعــن حاــاب مقــاشيس الفقــر ط رتمــع رو ط رمنعــ  رو ط العــامل.  -    ٨٠

                                                                                       والــنهع األصثــر شــينعا فــن هنــع الناــب  العديشــ  للفقــراء الــد  شقــيس ناــب  الاــعان الــدشن شعــنن ي لهــم 
                     شيس الفقـر غـم النقدشـ                                                                استه صهم حتت    الفقر. وصثما ما شاـت دم الـرقم االسـتداليل رشضـا ط مقـا   رو

                                                                                  للتعبم عن ناب  الاعان الدشن ال شصلنن إ  عتب  حمديةي مثل احلد األيت من سننا  التعليم. 
                                                  ي وفــن شتــ  ر ةعــل مــن العــدي اإلمجــايل للفقــراء واملاــاف  ةــ   “          فجــنة الفقــر ”                ومثــ  مقيــاس  ن فــن  -    ٨4

                               ن متنسـ  العجـد ط الـد ل صناـب  مـن                                                       متنس  ماتنا معيف  الفقراء و   الفقر. وتعر فجـنة الفقـر عـ
                          اء لـــدشهم عجـــد مبقـــدار الصـــفر.                                                          ـــ  الفقـــري  يـــب شفـــمل املتنســـ  الاـــعان مجيعـــا وشعتـــر رن غـــم الفقـــر 

           ط املائــ  مــن    2            ســ  العجــد فــن            ي شعــنن متن     ١2١2                                        ســبيل املثــالي ابلناــب  لفجــنة مــن الفقــر تاــاو       فعلــء
                           وعـــــدي الاـــــعان أصـــــل علـــــء تقـــــدشر                                            ـــــ  الفقـــــر. وةضـــــرب فجـــــنة الفقـــــر ط قيمـــــ   ـــــ  الفقـــــر      قيمـــــ 
                                                                        لـــدا الفقـــراء ط الـــد ل. وفجـــنة الفقـــر مـــن مقـــاشيس الفقـــر لـــدا فنســـرت وغرشـــر و نرةيـــك      الـــد       للعجـــد

( Foster      -Greer     -Thorbecke         ) ( ٠٨) .  
                                                                                وص  املقياس  ميعن حااهبما ابلناب  لألفراي واألسر املعيفي . وعلء الرغم من رن البيا   عن  -    ٨2

                                                                           والفقر تاتند عمنما إ  نصيب الفري من استه   رو ي ل األسرة املعيفي ي ف ن الفقر               ماتناي  املعيف  
ُ                                            ُ                                               شُعرأل ط العاية ابعتبار األفرايي ومن ي صثما مـا شُبلـغ عـن الفقـر مـن حيـب العـدي اإلمجـايل لألفـراي الفقـراء 

            ط ةلد ما.
 

              مصادر البياانت -     اثلثا  
 

                       استقصاءات األسر املعيشية -    ألف  
                                                                             استقصاءا  األسر املعيفي  ف  رفم مصاير البيا   إلحصاءا  الفقر علء الصعيدشن الني   -    ٨٦

                                                                                      والـــدويل. فالدراســـا  االستقصـــائي  لألســـر املعيفـــي  تتـــيا البيـــا   ال  مـــ  إلعـــداي مؤشـــرا  الرفـــا  الـــ  
     اســــا  ُ                                                                        ُتاــــت دم لقيــــاس الفقــــري مثــــل رمــــنا اإلنفــــاق علــــء االســــته   والــــد ل اإلمجــــايل. وجتمــــع الدر 

__________ 

        ط املائـ      2١                             ناب  الاعان الدشن شعيفـنن يون  ”                                      من مؤشرا  رفداأل التنمي  املاتدام  شقيس    ٠- ٨-  ٠١      املؤشر   (٠٠ ) 
  . “                                                  من متنس  الد لي  اب ا نس والعمر واألش اذ ذو  اإلعاق 

   , ”                                      James Foster, Joel Greer and Erik Thorbecke,                                              “ A   class of decomposable poverty measures       ان ــــــــــــــــــر:  (٠٨ ) 

Econometrica            , vol.        52  , No.       3   (May      1984    ), pp.        761   –766   .  
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                                                                                       االستقصـــائي  رشضـــا البيـــا   عـــن العميـــ  املاـــتهلع  مـــن اليفاقـــ  الغدائيـــ  الـــ  تاـــت دمها ةلـــدان عدشـــدة 
                                                                                   لتحدشـد  ـ  الفقـر. ولــدا قيـاس الفقـري تعـنن رفــم النحـدا  فـ  تلـك املتعلقــ  أبمنـاو اسـته   األســر 

                        ملتعلق  ابلد ل من العمالـ                                                                      املعيفي  لعل من الالع الغدائي  وغم الغدائي  وا دما ي وصدلك املعلنما  ا
                                                                                     والعمــل احلــر واألنفــيف  التجارشــ . وتعــنن استقصــاءا  األســر املعيفــي  ط صثــم مــن األحيــان مصــدرا فامــا 
                                                                                       رشضا للبيا   املتعلق  ابألسعاري سناء من وحدة استه   األسر املعيفي  رو من وحدا  منفصل  تتعلـ  

                                       ابألسعار )ان ر العننان الفرع  ابء ري  (. 
     ُ                            ْ           ْ                                          وإذا ُر د عدي رو ناب  الفقراء رري ْشن ومنعدل ْ  صانت فائد ما ملقرر  الاياسا  حمدوية. ةينما  -   2 ٨

                                 االقتصـــايش  للفقـــراءي إ  جانـــب حمـــديا    -                                                   إذا اقـــرت  ةبيـــان واـــف  لل صـــائص الدميغرافيـــ  واالجتماعيـــ 
                     ط حتاــ  مــا شنضــع مــن                                                              الفقــري فــ ن فــد  اجملمنعــ  األصــر مــن اإلحصــاءا  الفقــر تعــنن قيمتهــا ع يمــ

                                                                                  سياســا  للحــد مــن الفقــر. و ــدا الاــببي شرصــد العمــل ط مجــع البيــا   ألغــراض إحصــاءا  الفقــر علــء 
                                                                                       استقصاءا  األسر املعيفي  املتعدية املنضنعا  ال  جتمع املعلنما  عن صثم من رةعاي املاتنا املعيف  

                         ُ       صبــــم ةــــ  البلــــدان مــــن حيــــب مــــا شُــــدرج ط                                                 واألنفــــيف  االقتصــــايش . فعلــــء ســــبيل املثــــالي شنجــــد تفــــاو   
                                                                   لــــيس  يرا ط استقصـــاءا  األســـر املعيفــــي  رن جتمـــع املعلنمـــا  عــــن قيفـــاا العمالــــ                ســـتبياني ولعـــن  اال

                                                                 الدميغرافيــ ي مثــل التعلــيم والصــح  وا جــرة وا صــنة   وط ةعــ  األحيــان حــك  -                    واملتغــما  االجتماعيــ 
                                                  و ن األيفـــال. وفـــد  الدراســـا  االستقصـــائي  لألســـر املعيفـــي                                       املعلنمـــا  القياســـي  البفـــرش ي مثـــل يـــنل و 

                   واضـــع  الاياســـا  علـــء       اليـــ ا                                                        املتعـــدية املنضـــنعا  فـــ  املصـــاير الرئياـــي  الـــ  شاـــت دمها ا للـــنن 
                                                               العنامل العامن  وراء الفقر والاياسا  املمعن تنفيدفا للحد منحب.

 

              بياانت األسعار  -   ابء  
                                                                م  ملراعاة ا ت فا  األسعار العتبارا   ماني  ومعاني  رمر ال ةد منحب                     إن إي ال التاناي  ال  -    ٨٢

                                                                                 لعقــد مقــار   اــحيح  للرفــا  املــاي  واحلصــنل علــء  ــ  للفقــر شععــس نفــس املاــتنا مــن الرفــا  وإن 
                                                                                          ا تلفت األمعن  وتباشنت األ من . وللحفاظ علء  با  مقيـاس الرفـا  النقـد  )رو  ـ  الفقـر(ي عـاية مـا 

                                                                        را  رســعار  منيــ . ورصثــر فــد  املؤشــرا  شــينعا املؤشــر الــني  ألســعار االســته  ي وفــن ُ          ُتاــت دم مؤشــ
                                                                                مقيـــاس لقيمـــ  ســـل  مـــن الاـــلع وا ـــدما  الـــ  تاـــتهلعها األســـر املعيفـــي  عـــاية. وط ةعـــ  األحيـــاني 
ُ                                                                                   ُتاــت دم معـــام   انعمـــاش  منيـــ  ةدشلـــ  شـــتم تقــدشرفا علـــء رســـاس ةيـــا   األســـعار رو قيمـــ  النحـــدا  

                                                                              ية ط استقصاءا  األسر املعيفـي  رو ط مصـاير ر ـراي وحيصـل فـد عمنمـا عنـدما ال تنجـد ةيـا         النار 
                                                         عن مؤشر رسعار االسته   رو شعنن مفعنصا ط يق  فد  البيا  . 

                                                                        وميعـن رن تتفــاو  األســعار لــيس فقـ  عــر مــرور الــدمني ولعـن رشضــا  اــب ا ــت أل األمعنــ   -    ٨٩
                                                                 الغدائي  والاعاي علء سـبيل املثـالي عـاية مـا تعـنن رر ـص سـعرا ط املنـاي                            يا ل البلد الناحد. فاملناي 

                                                                                       الرشفيـــ  منهـــا ط املنـــاي  احلضـــرش . ولـــدلك شعثـــر رن شلجـــ  املعنيـــنن ةتحليـــل الفقـــر إ  إي ـــال التاـــناي  
      ن فد                                                                                         ال  م  ملراعاة التباشنا  املعاني  )ا غرافي ( علء الصعيد الدا ل  ط األسعار ط وقت مع . فبدو 

                                                                                التاــناي ي ميعــن رن حيــدل تقليــل مــن شــ ن املاــتناي  املعيفــي  ط املنــاي  ذا  األســعار األيت ناــبيا 
                                                                                        واملبالغــ  ط تقــدشرفا ط املنــاي  الــ  تعــنن فيهــا األســعار رعلــء. وللحــد مــن فــدا النــنا مــن ا يفــ ي تقــنم 

                       احلضــــرش  واملنــــاي  الرشفيــــ                                                               ةلــــدان صثــــمة ةتاــــنش  األســــعار إمــــا ابســــت دام  يفــــنو فقــــر منفصــــل  للمنــــاي  
                                                                                        غمفا من املناي  ا غرافي  يون النينيـ  األ ـرا( رو عـن يرشـ  تاـنش  التقـدشرا  اإلمجاليـ  للرفـا  مـن     )رو

                                                   حيب االسته   ومن حيب الد ل ملراعاة الفروق ط األسعار. 
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          استقصـاءا  ُ      جُتمـع ط                                                             ولع  تعنن تانش  األسعار مفيدة شنبغـ   ـا ةيـا   جيـدة عـن األسـعار -    ٠١
ُ                                              األســر املعيفــي ي ط إيــار البيــا   الــ  جُتمــع ضــمن وحــدة منا شــ  تعــا ابالســته   رو ابألســعار ضــمن                                   
ُ                           رتمع حمل ي رو من   ل يراسا  استقصائي  مت صص  لألسعار جُترا ط ةع  األحيان ط إيار مجع                                                     

                                  البيا   ألغراض مؤشر رسعار االسته  .
 

            ت السكانية                     تعداد السكان والبياان -    جيم  
                                                                               شعتمد قياس الفقر رشضا علء العدشد من ا نانـب األ ـرا مـن الن ـام اإلحصـائ  الـني . فعلـء  -    ٠٠

            ُ                             ُ                                            سبيل املثالي ُتات دم البيا   الاعاني ي وف  ُتاتقء عـاية مـن تعـدايا  الاـعان والاـعاي ط حتدشـد 
                        )عنامــل تاــنش  تفاــر تفــاو                                                            العينــا  الستقصــاءا  األســر املعيفــي ي وفــ  ضــرورش  لتحدشــد املعــام   

                                                                                       األفراي ط احتماال  رن شفملهم االستقصاء( حك تعنن تقدشرا  الدراس  االستقصائي  معرة عن الناقع 
                                                                                          ط البلد رو ط مناي  جغرافي  ةعينها. وميعن رن شؤي  املتقـايم مـن ةيـا   تعـدايا  الاـعان رو مـا صـان 

                                      ءةي ومـــن ي إ  فـــنامش  يفـــ  صبـــمةي رو حـــك إ                                          منهـــا عـــدة ا ـــنية إ  حصـــر عينـــا  معدومـــ  العفـــا
                                                                                              تقدشرا  للفقر تنعدم فيها املنضنعي . فالبيا   الاعاني  املعيب  ميعن رن تؤي  إ  ا يف  ط تقدشر الفقر 
                                                                                         يف  ابمل ش . وةيا   تعدايا  الاعان ضرورش  رشضا إلعداي تقدشرا  الفقر ا غرافي  ال  تعـنن رصثـر 

                                                                        اية من استقصاءا  األسر املعيفي . ف سلنب التقدشرا  ا صنرة ط مناي  اغمة شضم        ُ       يق  عا ُشاتمد ع
                                                                                      تقدشرا  الفقر رو االسته   املاتمدة من استقصاءا  األسر املعيفي  إ  ةيا   تعداي الاعان لنضـع 
                                                                                مقيـــاس للفقـــر مصـــنف معانيـــا ابســـت دام متغـــما  معهـــنية ط استقصـــاءا  األســـر املعيفـــي  وتعـــدايا  

  . (٠٠ )      الاعان
 

                             املقاييس العاملية للفقر النقدي -     ً رابعاً  
                                                                             قياس الفقر فن ط العاية عملي  ويني ي حيـب جتـر  احلعنمـا  الدراسـا  االستقصـائي  لألسـر  -    ٠٨

                                                                                 املعيفــي ي وتقــنم ابألشــعال األ ــرا مــن عمليــا  مجــع البيــا   وحتليلهــاي وشعــنن ذلــك رحيــا  مباــاعدة 
                                                                     إقليميــ . وعــاية مــا تنيفــن  فــد  ا هــني علــء تقيــيم ومقارنــ  الفقــر يا ــل البلــد                         تقنيـ  مــن فيئــا  يوليــ  رو 

                                                                                       الناحد عر ا ت أل األ من  وا ماعا  البفرش  واملناي  ا غرافي . وألغراض إحصـاءا  ومقـار   الفقـر 
      إلنتـاج                                                                                       علء الصعيد الدويلي شاتند الباحثنني ومعهم املن ما  الدولي ي إ  البيا   واملنهجيا  النينيـ  

                                                                                        تقــدشرا  قاةلــ  للمقارنــ  يوليــا. ولــدلك تنجــد اــل  و يقــ  ةــ  عمليــ  اإلنتــاج ومنهجيا ــا املاــت دم  ط 
                                                                                     إحصـــاءا  الفقـــر النينيـــ  والدوليـــ ي مـــن جهـــ ي وةـــ  قيـــاس الفقـــر علـــء الصـــعيد الـــدويل الـــد  شعتمـــد ط 

                   عــن اإلحصــاءا  والــنهع                                                                األســاس علــء تــنافر البيــا   مــن استقصــاءا  األســر املعيفــي  النينيــ ي فضــ  
                         النيني  املتعلق  ابلفقر.

 

__________ 
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                                         إعمال التسوايت ملراعاة الفوارق بني البلدان  -    ألف  
ُ                                                                             ُتاــتعمل ط العــاية وحــدا  العملــ  ا ليــ  للتعبــم عــن مقــاشيس الــد ل واالســته   الــ  تــري ط  -    ٠٠

                        ملقارنـ  ماـتناي  املعيفـ  ةـ                                                                   االستقصاءا  النيني  لألسر املعيفي ي وط  يفـنو الفقـر النينيـ . ةيـد رنـحب
                                                                                البلـــداني اــــب تقــــنة االســــته   رو الــــد ل ابلنحــــدا  نفاـــها. وإذا صــــان رحــــد ا يــــارا  املمعنــــ  فــــن 
                                                                                      است دام رسعار الصرأل الانقي ي ف نحب من املالم ةـحب علـء نيفـاق واسـع رن فـد  األسـعار ال تععـس ةدقـ  

                                          واحـد مـن يوالرا  الـنالاي  املتحـدةي إذا   حتنشلـحب                         . فعلـء سـبيل املثـالي يوالر  (٠4 )                      القـنة الفـرائي  الناـبي 
                                                                                     علء رساس رسعار الصرأل الانقي ي شعنن ااحلا لفراء صمي  من الالع وا دما  روفر ط ةلد من ف  
                                                                                 الـــد ل منهـــا ط الـــنالاي  املتحـــدة األمرشعيـــ . ومـــن رســـباب ذلـــك رن الاـــلع غـــم املتداولـــ ي وا ـــدما  

                          . وعيحبي ف ن اسـت دام رسـعار  (٠2 )                              رقل تعلف  ط البلدان األصثر فقرا                        وجحب ا صنذ(ي ف  ط العاية      )علء
                                                                                     الصرأل الانقي  لتحنشل ةيا   االسته   رو الد ل تاته  ابملاتنا املعيف  احلقيق  ط البلدان ذا  

               الد ل املن ف . 
  ل       ُ                                                                      ولدلك ُتات دم ط قياس الفقر علء الصعيد الدويل رسـعار الصـرأل القائمـ  علـء عنامـل حتنشـ -    ٠4

                                                                                  تعـــايال  القـــنة الفـــرائي  ل ســـته   ا ـــاذ املتاحـــ  لـــدا ةـــر مع املقـــار   الدوليـــ . وفـــد  ط األســـاس 
                                                                                     رسعار ارأل تضمن رن شعنن للدوالر نفس القنة الفرائي ي من حيب الالع وا دما  ال  شفرتشهاي ط 

                                   لتلف البلداني فتعنن املقارن  ععن . 
                                                      رائي  قيم  االسته   من وحدة العمل  ا ليـ  إ  عملـ  منحـدة                            وحتنل عنامل تعايال  القنة الف -    ٠2

                                                                                        )ر  يوالر الـــنالاي  املتحـــدة( علـــء أـــن شتـــيا إمعانيـــ  املقارنـــ  ةـــ  البلـــدان. والناقـــع رن تعـــايال  القـــنة 
                                                                                     الفــرائي  تــد ل ط احلاــااب  الدوليــ  املتعلقــ  ابلفقــر مــرت : األو ي ملــا تاــت دم ط تقــدشر ا ــ  الــدويل 

                                                                                       ر استنايا إ   يفنو الفقر النيني  )ان ـر الفـرا سايسـا عـن إحصـاءا  الفقـر الدوليـ (. وةعـد ذلـكي     للفق
                                                                                       ولتقيــيم الفقــر ط صــل ةلــد علــء حــدةي تاــت دم تعــايال  القــنة الفــرائي  لتحنشــل ا ــ  الــدويل للفقــر إ  

               تعـــايال  القـــنة                                                                    العمـــ   ا ليـــ  رو لتحنشـــل رمنـــاو تن شـــع االســـته   والـــد ل مـــن العمـــ   ا ليـــ  إ 
                           الفرائي  املعر عنها ابلدوالر.

 
                                    رسم مالمح خطوط الفقر الدولية وحتديثها -   ابء  

ا                             قياس الفقـر علـء الصـعيد الـدويل         ةعينها ط                  األساليب املات دم        شهد  -    ٠٦   ي              مـع مـرور الـدمن     ا تغـما
         املتبعـ  ط                 األسـاليب النينيـ             علـء قاعـدة          التقدشرا                          ا          ا         املبدر التنجيه  الد  ظلا  ةتا شتمثال ط إرساء      ا ولعنا 

ُ   ومـــن يي فقـــد ُوضـــع   . (٠٦ )                                وط وضـــع البيـــا   النينيـــ  هبـــدا الفـــ ن           قيـــاس الفقـــر                      ـــ  الفقـــر املـــدقع علـــء              
__________ 

            Alan M. Taylor, and Mark P. Taylor, “The purchasing power parity debate”,                                                                           Journal of      ان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:   (٠4 ) 

Economic Perspectives                     , vol.        18  , No.       4   (fall       2004    ), pp.        135   –158   .   

https://doi.org/                10.1257/0895330042632744                        .  

          Jacob A. Frenkel, “Collapse of purchasing power parities during the                                                                     1970    s”,     European      ان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:   (٠2 ) 

Economic Review               , vol.        16    (May      1981    ), pp.        145   –165   .  

                                                                      ,”Robert Allen, , “Absolute poverty: when necessity displaces desire                                ل يـــــــــــ ا علـــــــــــء نقـــــــــــد  ـــــــــــدا املـــــــــــنهعي ان ـــــــــــر:  (٠٦ ) 

Amer    ican Economic Review                    , vol.        107   , No.       12    (December           2017    ), pp.        3690    –3721     .  
https://doi.org/                10.1257       /aer.     20161080        .  
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ـــيععس اليفرشقـــ  الـــ  تقـــدر هبـــا رفقـــر ةلـــدان العـــامل احلـــد األيت مـــن املعيفـــ  الـــد  شلـــيب                                                                                      الصـــعيد الـــدويل ل
   دي        ا ةفـعل جياـ            عنـد اـياغتها                                                                االحتياجا  األساسي  ط رتمعا ـا. وترتعـد  يفـنو الفقـر النينيـ  امليفلقـ ي 

ــ    ا ولعنا                                        االحتياجــا  األساســي  مــن الاــعرا  احلرارشــ ي          إ  قاعــدة       تاــما  و             ياق القيفــر                 ا هــا تععــس رشضــا الاا
ـــدلك ةنجـــني                                                                      تفـــاو  صبـــم ط االحتياجـــا  غـــم الغدائيـــ . وصثـــما مـــا شنـــاقش الاياســـينن النينيـــنن                  تبعـــا ل

      مفـرتصا       فهمـا                ط صثم من األحيان            وفن ما حيق         فقراءي                       شروو االنتماء إ  فئ  ال                     واجملتمع املد  والصحاف  
                       ةف ن االحتياجا  الدنيا.

                    صـارتر وشـينم ي الـدشن   و        ناليـا  ُ فلُ          الـدويل ر              علـء الصـعيد      لفقـر                            األوائل الدشن وضـعنا تقـدشرا  ل     ومن -    ٠2
         تعـايال ل      ٠٩22                                                                              است دمنا عتب  الفقـر النينيـ  ط ا نـد لتقـدشر انتفـار الفقـر ط العـاملي ابسـت دام ررقـام 

              تعـن فـد  مبثاةـ           ةلـدا. ومل     ٨2   ط                                         واستند  تقـدشرا م إ  ةيـا   االسـته   والـد ل    . (٠2 )              القنة الفرائي 
                                          ــ  الفقــر امليفلــ  املفــرت  فحاــبي ةــل فتحــت رشضــا          علــء رســاس                   لقيــاس الفقــر العــامل             رو  ا ــاوال  
                                        ا إ  معــاشم الفقــر النينيــ  واســت دام رســعار                          قيــاس الفقــر الــدويل اســتناي             املتمثلــ  ط       مارســ               اليفرشــ  رمــام امل
  .                                              ط األسعار ال  ال تنععس ط رسعار الصرأل الانقي                              القنة الفرائي  لتعدشل الفروقا             ارأل تعايال

                                                الفقر الدويل استنايا إ  عينـ  مـن  يفـنو الفقـر       م ما              ي البنك الدويل                   ا ومند التاعينا ي حدا  -    ٠٢
     ةفحــص      وايل       فــان ي    و     يا    و          رافــالينن      قــام  ي     ٠٩٩٠                                             النينيــ  ط ةعــ  ةلــدان العــامل األصثــر فقــرا. وط عــام 

                               ةــنغ يشش وتندانيــا وصينيــا واملغــرب   و           إندونياــيا     فــ            ســت  ةلــدان )     ا   وحــدايوا    فقــر   ال       يفــنو    مــن           يفــا وينيــا     ٠٠
                             ط حــدوي يوالر واحــد مــن  ــ  الفقــر        مجيعهــا         البلــدان     فــد      صانــت   و                       رفقــر الفئــا  ط العينــ        ضــمن        ونيبــال( 
       رائي    الفــ       القــنة         ةتعــايال                      للفــ ص الناحــد ط الفــهر         ابلناــب         الــنالاي         يوالرا     مــن      يوالرا     ٠٠      مببلــغ      ا املقــدار

  . (٠٢ ) “       ط الينم      واحد      يوالر ”                                 األساس    الفقر العامل  القائم علء      ذلك    ا شعال     وقد  .     ٠٩٢2    عام  ل
            املنبثقــــــ  عــــــن     دشــــــدة   ا       بيــــــا            ةناســــــيف  ال                                       واــــــر  ابنت ــــــام حتــــــدشب تقــــــدشرا  الفقــــــر ط العــــــامل  -    ٠٩

                                                  تنســـيع نيفــاق التغيفيـــ  القيفرشـــ ي مــع إي ـــال ةعـــ  التعـــدش          مــن  ـــ ل               ألســـر املعيفـــي  و  ا          استقصــاءا  
   مــن             عمليــ  جدشــدة              ا اســتجاة  لعــلا                            وعــاية مــا حتــدل فــد  التعــدش                                  ا نفرشــ  علــء البيــا   والتقــدشرا . 

                            وملــا شتبــع تلـــك العمليــ  مــن نفـــر                        ةــر مع املقـــار   الدوليــ ي                  األســـعار ضــمن إيــار      ةيــا              عمليــا  مجــع
                                     تععس رحدل املعلنما  عن األسعار الناـبي                 ا            تعايال  القناة الفرائي        حمدية وف                سعار ارأل جدشدة أل

                            ةيــــا   ةــــر مع املقــــار   الدوليــــ              املاــــتقاة مــــن                 ةيــــا   األســــعار     ا ي ريا     ٨١١٢                   عــــر البلــــدان. وط عــــام 
            ورفــع ماــتنا        الفقــر          ا  ــر ط  ــ ا                                                   ا والبيــا   ا دشــدة عــن  يفــنو الفقــر النينيــ  إ  إعــاية النا       ٨١١2     لعــام
   إ             ةعــــد حتنشلــــحب                مــــن رفقــــر البلــــدان     ٠2   ط          ر النينيــــ      الفقــــ       يفــــنو                      يوالر اســــتنايا إ  متنســــ        ٠2٨2   إ 

             تعـايال  القـنة    فر  ا         ي ومـع تـن     ٨١٠2         . وط عام               للقنة الفرائي       ٨١١2        ةتعايال                       يوالرا  النالاي  املتحدة 
         ا حتدشب   ا    ا  ا                  ابي  عر البلداني         ا سعار النا   األ      ح  عن            ا معلنما  منقا          ا      وما تضمانتحب من      ٨١٠٠               الفرائي  لعام

          ا ماــ  عفــر                     يفــنو الفقــر النينيــ       قيمــ                  وقــد صــان مــن شــ ن                                 الفقــر ا ــاذ ابلبنــك الــدويل مــرة ر ــرا. 
ُ  ا                ا                ي الــ  ُحــدا ي  ةتعــايال  القــناة الفــرائي  لعــام                      نفــس البلــدان والاــننا (    )مــن      نفاــها            ي رن رعيفــت     ٨١٠٠      

ــراب      يوالر )      ٠2٢٢              متنســيف ا قــدر          حاليــا ط              البنــك الــدويل                   القيمــ  الــ  شعتمــدفا            يوالر(ي وفــن       ٠2٩١   إ      ا  مقا
                              ةقيم تعايال  القدرة الفرائي  ط    ل                         فد  ا يفنو النيني  ا ن     ٠              . وشعرض ا دول                    حتدشد    الفقر الدويل

__________ 

 ( ٠2)  Montek        S.    Ahluwalia, Nichola                  s G. Carter             and Hollis            B.    Chenery       ,   "Growth and             p overty in           d eveloping           

c ountries"         ,   Journal of Development Economics                                , vol.        6 , No.       3   ( 1979    ) , pp.       299   -341   .  

 ( ٠٢)  Martin Ravallion, Gaurav Datt and Dominique                                             van de        Walle     ,   "Quantifying              a bsolute         p overty in the               

d eveloping           w orld    , "   Review of Income and Wealth                           , vol.        37  , No.       4   (December           1991    ), pp.        345   -3 61  .  
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                                                                   وةناسيف  اإلةقاء علء القـيم نفاـها  يفـنو الفقـر النينيـ ي ميعـن الن ـر إ   ـ     .    ٨١٠٠  و      ٨١١2    عام
ُ  ا    الفقر علء رناحب ُقد ُحدا ي اب                              ُ         ا  لرجنا إ  تعرشفحب وإن صانت قيمُتحب قد تغما .            ا  ُ   

  ٠      ا دول 
                  ل           دوالر يف تعتتتتادالت القتتتتولة الشتتتترائية       12٢1                     ل       يف إعتتتتادة تقتتتتدير ا تتتتط احملتتتتدلد  بلتتتت        ٢011                   ل                استتتتت دام تعتتتتادالت القتتتتولة الشتتتترائية لعتتتتام 

        ٢001     لعام

      البلد
            ســـــــــــــــن  )ســـــــــــــــننا (

            الفقر
      ٨١١2       تعـــــــــــــــــــــايال  
     ا          للقناة الفرائي 

      ٨١٠٠       تعـــــــــــــــــــــايال  
         الفرائي     ا  للقناة 

      ٨١٠٠     مؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
              ألسعار االسته  

( ٨١١2    = ٠١١   )  

                    الفقـر ةتعـايال  
    ا  للقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناة       ٨١١2
         الفرائي 

                    الفقـر ةتعـايال  
    ا  للقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناة       ٨١٠٠
         الفرائي 

 ٠,٠4 ١,٢٦ ٨٠4,٦* 2٢,١٨ 2٦,٩٨ ٨١١2-٨١١4 م و        
 ٨,٠2 ٠,٠٢ ٠٠٩,٢ ٨٨٠,٢2 ٨٢٩,٦٢ ٠٩٢٩-٠٩٢٢ مايل
 ٨,١٠ ٠,٠2 ٨٩2,٠ 2,44 ٨,22 ٨١١١-٠٩٩٩ إ ينةيا

 ٨,2٠ ٠,٦٩ ±٨١٠,٩ ٠2٦2,٠٩ ٠٠٩٦,٨٠ ٨١١4-٨١١٠ سمالينن
 ٠,4٩ ٠,٠١ ٠٠٦,٠ ٨٨٢,22 ٨٦2,٠٠ ٠٩٩٠ النيجر
 ٠,22 ٠,٨2 ٠2٢,١ ٩4٦,٢٩ 244,٦٨ ٠٩٩٢-٠٩٩٠ روغندا
 ٠,٢٨ ٠,4٢ ٠٨٩,٠ ٠١,٢٠ ٠١,٠4 ٠٩٩٢ غامبيا
 ٠,2١ ١,٩٩ ٠22,٢ ٨4٦,٢٠ ٨٠٦,22 ٨١١٠-٠٩٩٩ رواندا
 ٨,٠٦ ٠,2٠ ٠٨4,٢ ٨4٢,٨4 ٨٢4,٨٢ ٠٩٩٠ ةيااو - غينيا

 ١,٢٢ ١,٦٠ ٠٦٩,٩ 2٢2,2٨ 4٢٨,42 ٨١١٠-٨١١١ مجهنرش  تندانيا املتحدة
 ٠,٠٢ ٠,٩٠ *٠٠4,٨ ٠,٢٢ ١,٩٠ ٠٩٩٩ ياجيعاتان

 ٠,٨٦ ١,٩2 ٠2٠,2 ٠2,2٠ ٠٠,٦٠ ٨١١٠-٨١١٨ من امبي 
 ٠,٨٢ ١,٢2 ٠٠٨,4 ٨2٠,٠١ ٠٨2,22 ٠٩٩٦-٠٩٩2 تفاي
 ٠,42 ١,٢2 ٠٦4,٢ ٨2,2٦ ٨٦,42 ٨١١4-٨١١٠ نيبال
 ٠,١2 ٠,٢٠ *٨٩2,٨ ١,2٩ ١,42 ٠٩٩٩-٠٩٩٢ غا 

 1,88 1,٢1      املتوسط
 
                                                  ,”Francisco H.G. Ferreira and others, “A global count of the extreme poor in                                                                            2012    : data issues, methodology and initial results    :     املصدر 

Journal of            Economic Inequality                   , vol.        14  , No.       2   (June       2016    ), pp.        141   -172   . .  
   عــــن                                                                                                                   البلــــدان الــــ  حتمــــل الع مــــ  النجميــــ  تاــــت دم مؤشــــر ألســــعار االســــته   نتلــــف عــــن املؤشــــر املبلــــغ عنــــحب ط مؤشــــرا  التنميــــ  العامليــــ  الصــــايرة     :     م ح   

        الدويل.       البنك
 

           عـــر البلـــدان                         تعـــايال  القـــدرة الفـــرائي                                نقـــيا العبـــم ناـــبيا وغـــم املتجـــانس ط            ا ريا فـــدا التا    قـــد   و  -    4١
      الفقـــر          ا حتـــدشب  ـــ ا       ا ولعـــنا                          الفقـــر علـــء املاـــتنا القيفـــر .          إحصـــاءا         غيـــما  ط                   ا واملنـــاي  إ  ةعـــ  التا 

                تنقـيا يفيـفي حيـب     ا رراي    إ                                            للقنة الفرائي  قد رفضءي علء املاتنا العامل ي       ٨١٠٠              ابعتماي تعايال  
       ٠2١٠٠         مــا شعــايل             ط املائــ  )رو       ٠422       ماــتنا    مــن     نــدوال       ٨١٠٠                       معــدل الفقــر العــامل  لعــام      اجعــ        متــت مر 

    إ                 للقـنة الفـرائي (       ٨١١2        ةتعايال               يوالر ط الينم       ٠2٨2   ر                  اليفرشق  القدمي  )        ابعتماي           ملينن ش ص( 
     يوالر    ١   ٠2٩    )ر                  اليفرشقـ  ا دشـدة             شـ ص( ابعتمـاي       مليـنن     ٩٢2          ما شعـايل    رو )         ط املائ       ٠42٨       ماتنا

    ا                                 أب                    والتانقيحـــا  املد لـــ  ط انونـــ  األ ـــمة ةاـــييف أب جـــد ا مقارنـــ   أبرقـــام   .                للقـــنة الفـــرائي (      ٨١٠٠        ةتعـــايال  
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      مبلــغ         يوالر إ       ٠2١٢      ا                                               للقــناة الفــرائي  وةتحــدشب ماــتنا  ــ  الفقــر الــدويل مــن مبلــغ      ٨١١2       تعــايال  
                      علء ضنء تلك التعايال .     يوالر       ٠2٨2

    لية           قديرات اإلمجا         ل تسوية التل  -    جيم  
      عمليـ         ا ي فـ نا    ُ         ا          ا    ال تُتاح عن صلا ةلد وط صـلا عـام                           الفقر ابلدراسا  االستقصائي         تقدشرا           ملا صانت -    4٠

       ومن يي          البيا  .           ا     ما فن متنفار من        تناي       إعاية       ا تتيفلاب            سننا  معين    ط                        تقدشرا  الفقر اإلمجالي       إعداي 
               علـــء رســـاس ةيـــا           ا    إ  التااـــنش     نـــ               ا اـــن  مرجعيـــ  معيا         ابلناـــب  ل                 اإلمجاليـــ  الدوليـــ               تقـــدشرا  الفقـــر      ختضـــع

                                                                        ق  ةنمن االقتصاي. وابلناب  للبلدان ال  ال تتنافر فيها ةيا   استقصاءا  األسـر                     ا احلاااب  القنمي  املتعلا 
        ط تقــدشر                          مــن ةيــا   احلاــااب  القنميــ         املاــتقاة    مــن         ال  الن     ا معــدا      ا        شــتما اســت دام                       املعيفــي  للاــن  املرجعيــ ي 

              التقــدشرا  مــع   “      مناءمــ  ”       حــك تــتم                                  ســاةق ا رو ط املاــتقبلي حاــب احلاجـ ي      لــد ل                حجـم االســته   رو ا
             ميع البلدان.                                عند نفس الن قيف  الدمني  ابلناب         الفقر     حجم                               الاننا  املرجعي   يب ميعن تقدشر 

  ي                        رنفــيف  الفــاعل  االقتصــايش   ا                           متثاــلي علــء رصثــر املاــتناي  جتميعــاي       قنميــ                 ةيـا   احلاــااب  ال  و  -    4٨
                       تنفر األساس حلااب الناتع                                وشتم سنناي وضع فد  البيا   ال                               راي واألعمال التجارش  واحلعنم .    األف   ر  

               علء قدر صبم مـن                                  سر املعيفي . وحاااب  الد ل النيني    ُ لألُ         هائي                             ا ا ل  اإلمجايل ونفقا  االسته   النا 
   مـــن          ا معـــدال  النا           ا ملعلـــنم رنا       حب مـــن ا        ا ا. غـــم رناـــ            مرتفـــع ناـــبي           وةتـــناتر                          ي وفـــ  متاحـــ  علـــء نيفـــاق واســـع        التنحيـــد

        اســت دام         مبــا اعــل                                                                    املاــتمدة مــن احلاــااب  القنميــ  ومــن الدراســا  االستقصــائي  ختتلــف ا ت فــا صبــماي 
                قدشرا  العاملي .               ا عدم اليق  ط التا                ر يفاء صبمة وإ                        علء مدا فرتا  ينشل  إ                املناءم  تفض       يرشق  
      أب حاـن أب        قـدشرا     ا التا     ا رنا          ا    ط الت صاـد مـن       رساسـي        ركيـ       ني    عا             البيا   الا ـ       تعتا   ي     آنفا           وصما لنحظ -    4٠

                ا                                  ا                                  مــن حيــب إيــار العيانــ  وصــدلك مــن حيــب عنامــل املقاةلــ  املرجاحــ  لتنســيع نيفــاق النتــائع ضــمن عمليــا  
ــد مــن يرجــ  التامثيــل   .          ا  املاــا ابلعيانــ  ــ  رشضــا ط الت صا                           عنــد جتميــع تقــدشرا  الفقــر عــر              ا              ا             ا     وفــ  ةيــا   مهما

                وغـم اإلقليميـ  مــن           اإلقليميـ            للمجمنعــا                                                      البلـدان. وشاـت دم البنـك الـدويلي عنــد جتميـع تقـدشرا  الفقـر 
                            عان املاـتمدة مـن لتلـف اجملمنعـا             ا تقدشرا  الاا                      ةيا تحب ا اا  ال  جتمع          قاعدة                      االقتصايا  والبلداني 

   غـم        ا يفـنو     فـد                         ا  يفـنو الفقـر النينيـ ي ألنا           علء رساس      الفقر         تقدشرا            وفن ال امع                   الدولي  والنيني . 
                قاةل  للمقارن .

  
                                 توافر البياانت وقابليتها للمقارنة -      خامسا  

                        قديرات الوطنية والدولية   ل التل  -    ألف  
          نيفاق روسع               قد  متاح  علء                                 ا رابحت ةيا   راد مؤشرا  الفقر النا                      ل الاننا  األ مةي  -    44

        تقـدشرا                    وررس املـال الاـهم          ق  ابلفقـر                                ا ن قاعدة ةيا   البنك الدويل املتعلا      ا وتتضما                      )ان ر الفعل الثا (.
      ةلدا.     ٢١         لنحن من                                      سن  علء مدا العقد املاض  تقدشرا  جدشدة          ا       وقد تنفار  ط صل      ةلداي      ٠٦٢      ةف ن

                  ر  رصثـر مـن    ـ                             مـن الدراسـا  القيفرشـ  الاـننش ي    ٠     2١١                      ةف ن الفقـر متاحـ  لـــ        تقدشرا            وفنا  انن 
ـــناتر ط    عـــدا                              ُ ل مـــن القـــرن احلـــاي  والعفـــرشن. وشُ                                      ا رضـــعاأل األرقـــام املتاحـــ  ط روائـــل العقـــد األوا                   نقصـــان الت

               الد  راـبحت فيـحب           عن املنعد                    الدراسا  االستقصائي             منعد إجراء     ا خ ار                 لاننا  األ مة إ  ل       قدشرا     ا التا 
                         ط قناعد البيا   الدولي .                       قدشرا  ا دشدة متاح      ا التا 
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 الفعل الثا 
 ٢017إىل  1981نوات من           ل ية حبسب الس  ر تقديرات الفقر القط

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 itrunit  tiu  eirtnuo  ةلدان  ا تقدشرا  ةف ن الفقر
t uimiut  

 tmteiuirt  tm ie eirtnuo  الرتاصم  لتقدشرا  الفقراجملمنا 
t uimit  

 ra tnriuiir  etn otin الدراسا  سنناي
  tmteiuirt ia tnriuiir  الدراسا  الرتاصمي 

 
                  وراس املايل الاهم (      ابلفقر                  البيا   املتعلق       قاعدة  )          Poverty         and     Equity        Database  :     املصدر 
             SI.POV.DDAY                                                                                              علــء املاــتنا القيفــر  متاحــ  حاــب الاــننا  )ســناء وفــ   ــ  الفقــر الــني  رو  ــ  الفقــر الــدويل( ووفــ  التصــنيف              تقــدشرا  الفقــر   :     م ح   

  .              SI.POV.NAHC.NC         والتصنيف 
  

ـــحب عـــدي صـــاأل مـــن     ةعـــ                                      ا حجـــم إحصـــاءا  الفقـــر قـــد منـــا ةاـــرع ي فـــ نا        ا ورغـــم رنا  -    42                             البلـــدان لـــيس لدش
ــمعا نحب       قـــدشرا     ا التا    ب                                         ا التقيـــيم الفـــامل الجتافـــا  الفقـــر القيفرشـــ  شتيفلاـــ  ا ألنا        الـــدمن              ا الفقـــر علـــء مـــرا   ع       ا مـــن تتباـــ       ُ   ا   الـــ  تُــ

       االخنفــاض              ط االرتفــاا رو   ا                                  تقيـيم مــا إذا صــان الفقــر الــني  آ ــد     ا         وحــ ا شــتم مــث                   وقاةلــ  للمقارنــ .          متــناترة      ةيـا   
                       عثــم مــن البلــداني والســيما    وال                  فــرتة  منيــ  معقنلــ .      ضــمن           للمقارنــ                   ْ نقيفــ  ةيــا   قــاةلتْ      ُ  ا         ا   ال ةـُـدا علــء األقــلا مــن
                         ل     تقـنم هبـد  الدراسـا  إال ةناـ ل رقـل       ا                  غم رنا ةلدان صثمة ر ـرا ال                     تقدشرا  سننش  متاح ي                     البلدان األغاي لدشحب

         مــ  تلتــدم                                                ــام العــام لنفــر البيــا   ليعــنن مبثاةــ  عمليــ  من            ا تيفــنشر النا        ا قصي  ا                           . وط حماولــ  ملعا ــ  فــدا الــن      ةعثــم
    مهــا   ا عما                                 ُ ةتحاــ  ننعيــ  البيــا   الــ  جتمعهــا وتُ        ينعي ــا                           اــندوق النقــد الــدويل مــن    ــا                   البلــدان األعضــاء ط

ـــ             ُ فـــد  املعـــاشمي شُ          ومـــن مجلـــ     هبـــا.    ء                                  اإلحصـــائي  وفقـــا جملمنعـــ  مـــن املعـــاشم املناـــ          من نما ـــا    فـــر           ا   ن ـــام النا     نا 
   . (٠٩ ) ا   فيـد ُ مُ    ا     مرجعيـ   ا      مؤشـر          ا مـا شفـعال       ي وفـن                                                ا ةتحدشب إحصاءا  الفقر صل   ل إ  مخس سننا  علء األقلا 

  ط     ٠2 )      يولـ     ٦٢           صانـت فنـا        يولـ ي       ٠٩٠                                        الـدول األعضـاء ط األمـم املتحـدة البـالغ عـديفا   ُ   مُجل      حب من      ا غم رنا 
      ا  ال تتـنفار          ط املائـ (     ٨٠           يولـ  ر ـرا )    44  و  ي     ٨١٠2  و      ٨١٠٠                      تقدشرا  للفقر ة  عـام        ا      ال تتنفار علء        املائ ( 

__________ 

 ( ٠٩)  http://dsbb.imf.org/pages/GDDS/TableB.aspx                                          .  

فقر
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 الدراسا  الاننش 
 الان 

اجملمنا الرتاصم  لتقدشرا  الفقر
 

 الدراسا  الرتاصمي 
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    علـء        ْ       ْ تقـدشرْشن ا نـْ             ا     صانـت تتـنفار علـء     (    يول     ٢٠   ر   )       الدول       من فد           ط املائ     4٨  و   .                   سنا علء تقدشر واحد
                                       تنفيد تناي  الن ام العام لنفر البيا  .              ي وقايرة  علء     ا األقلا 
           ُ ر البيــا  ُ      ا ي تــنفا       احلدشثــ                    تقــدشر اجتافــا  الفقــر   ط    ها           ُ عــن اســت دامُ  ُ ميُ                        ولتقيــيم ةيــا   املاــا الــ   -    4٦

        إ  وجني              فد  البيا         وحتتاج                          اء املفرت  معلنما  مفيدة.                                 ا ط قاعدة البيا   العاملي  ةف ن الرا          املنجنية
                                              استقصـاء الـد ل رو االسـته    ـ ل فـرتة تـرتاوح ةـ   ـ ل            من تقدشرا                 قاةل  للمقارن       ا ن    ن       ْ تقدشرشْ 

   مــن           مــن رمنعــا                  . وط رحــدل رمنعــ      ٨١٠4             وإ  غاشــ  عــام       ٨١١٩            مــن حــنايل عــام            وســبع ســننا  
ُ    ي ر  ةناـب   متثيـلل لاـعان العـامل قـدُرفا        اقتصايا    ٩2   ا         تنفارة  ةف ن  م                        البيا  ي صانت التقدشرا           ط املائـ      ٦٨                ل               

         ع اجتافا     ا تتبا       حاليا   ر                    ا شعيفنن ط ةلدان شتعدا               من سعان العامل         ط املائ      ٠٢            شع  رن حنايل        وفن ما   ي       تقرشبا
          مــم املتحــدة            األعضــاء ط األ             ا ااــ  ابلــدول                  مــدا تــنافر البيــا      ٨              . وشعــرض ا ــدول            احلدشثــ  فيهــا      الفقــر 

  ي                     املنــاي  ألغــراض إحصــائي    و ر                      الرمــن  املنحــدة للبلــدان                            املنــاي  واجملمنعــا  املاــت دم  ط           وذلــك  اــب
                                                                             شــعب  اإلحصــاءا  التاةعــ  إليارة الفــؤون االقتصــايش  واالجتماعيــ  ابألمانــ  العامــ . وفنــا               املنجــنية لــدا

           صافيـــــ  حلاـــــاب       أب ةيـــــا   أب        ا  حـــــ  تتـــــنفار          ففـــــ                  املنـــــاي  األصثـــــر فقـــــرا                    ط تـــــنافر البيـــــا   لـــــدا     صبـــــم        أب  نقـــــصأب 
                  ط املائــ  ط رفرشقيــا     ٠١                  تتجــاو  فــد  الناــب     ال          مــ  النمــني                         ا ط املائــ  مــن البلــدان املتقدا     ٢٠       الفقــر ط       اجتافــا 

                                            ط املائ  من الاعان(. ومن ة  رقل البلـدان منـناي     ٠2      ناب     رو   ي    ةلدا    24            ةلدا من رال     ٠٦   ُ      ما شُعايل    ر  )
           ط املائــــ  مــــن     4٠                     فــــد  البلــــدان ســــنا ناــــب      مــــن    4٢       مــــن راــــل     ٠4       ا   الــــ  رعــــدافا             االستقصــــاءا   ل   ا متثاــــ  ال

        الاعان.
 
  ٨      ا دول   

-    ٢009                                                                             تتتتوافر البيتتتاانت ملقارنتتتة اقاهتتتات الفقتتتر، حبستتتب املنتتتاط  أو اجملموعتتتات، يف الفتتت ة التقريبيتتتتة
٢012         

 
                                 رو اجملمنعـــــــــ  )الرمـــــــــن  املنحـــــــــدة للبلـــــــــدان         املنيفقـــــــــ 

      ةيا       علء       تتنفر     ال          البلدان      /ناب     عدي  ( (  M 49 )                      املناي  ألغراض إحصائي   و ر
   ط        املمثلــ         الاــعان      شــرحي 

  (      املئنش         )الناب           البيا  
   ٠2  %(٠١) ٠٦/24        رفرشقيا   

   ٢٩ %(4٩) ٠2/٠2          األمرشعتان
   2٢ %(42) ٨٠/42     آسيا
   ٩٩ %(٢٢) ٠٢/4٠      رورواب

  ٨ %(2) ٠/٠4           روقياننسيا
   4٠ %(٨٩) ٠4/4٢ مننا البلدان    ا رقل  

   ٢4 %(٢٠) ٠٩/4٢ املتقدم  البلدان
   22 %(٠2) 24/٠42        النامي          البلدان
 6٢ %(28) 93/193 املتحدة األمم يف األعضاء الدول جمموع 
 
      ٨١٠4-    ٨١١٩                                                                                   استناي ا إ  البيا   املتاح  ط قاعدة البيا   العاملي  ةف ن الر اء املفـرت ي ط حـدوي الفـرتة   :     م ح   

( http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global                                                      -database        -of  -shared      -prosperity           وتقـــــنم .)         
                         ط املائــ  الــدنيا ط صــل ةلــد.     4١    الـــ                  ا                                         قاعــدة البيــا   ةتعقاــب النمــن الاــنن  ل ســته   رو للــد ل لــدا شــرحي  

                           ُ                         اقتصــايا مــن االقتصــايا  الــ  اعُتمــد  ط فــدا التحليــلي منهــا     ٩2     ا                             وتتضــمان قاعــدة البيــا   تقــدشرا  ةفــ ن 
                                                                                    مـــن االقتصـــايا  الـــ  فـــ  عبـــارة عـــن يول رعضـــاء ط األمـــم املتحـــدة. وشاـــت دم التحليـــل تصـــنيف البلـــدان     ٩٠

ـــعان املـــدصنرة فـــ  األعــــداي   M 49                    نـــاي  ألغـــراض إحصـــائي  )                                اـــب الرمـــن  املنحـــدة للبلــــدان رو امل                                     (. ورعــــداي الا 

http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-database-of-shared-prosperity
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                                                                      رو الـــ  فـــ  رحـــدل مـــا فـــن متـــاح )مـــن مؤشـــرا  التنميـــ  العامليـــ  الصـــايرة عـــن البنـــك       ٨١٠2              املاـــج ل  ط عـــام 
        الدويل(.

 
                                 جودة البياانت وقابليتها للمقارنة  -   ابء  

                                            لتتبـع آ ـر اجتافـا  الفقـر متـنفرة ةفـعل حمـدوي رغـم           ا                               ما الت التاقدشرا  القاةلـ  للمقارنـ  ال  مـ   -    42
                                                                                   حتان تـنافر البيـا  . فاالستقصـاءا  ال ميعـن االعتمـاي عليهـا ط راـد اجتافـا  الفقـر عنـدما ال تعـنن 

    مــــن     صثــــم    وط  .        املقارنـــ           قاةليتهــــا    مـــن    ا حتــــدا          إجرائهـــا     يــــ ف ي                                           قاةلـــ  للمقارنــــ   منيـــا. واال ت فــــا  الدمنيـــ  ط  
       ا           م التعـراأل علـء رمنـاو   شـت    حـك       حدشثـ         ةبيـا              االستقصـاءا   ُ      ُتاـتعمل          قتصـايا ي  اال      تيفـنر     ومع         األحياني

                                                                                 االســته    وميعــن رشضــا تنقيحهــا ألســباب ر ــراي مثــل متيفلبــا  امليدانيــ . صمــا ختضــع االســتبيا   ط 
                                                                                      رحيــان صثــمة إ  التغيــم ةقصــد حتاــ  القيــاسي ولعــن ذلــك صثــما مــا شــتم مــن يون مراعــاة صافيــ  الحتمــال 

                                   س سل من البيا   غم قاةل  للمقارن .     وضع
                                 ا                                   ا          والتغيما  ط االستبيا   قد تؤ ر ةفداة علـء تقـدشرا  الفقـري وقـد جتعـل مـن الصاـعب اإلجاةـ   -    4٢

                                                                                   ُ      علء رسئل  ةاييف  تتعل ي علء سبيل املثالي مبا إذا صـان الفقـر قـد اخنفـ  رم ال. وط إيـار جترةـ  ُرجرشـت 
                                                             ي   ةصـف  عفـنائي  يــرح اسـتبيا   اسـته   لتلفــ  علـء عينـا  فرعيــ                             ط مجهنرشـ  تندانيـا املتحـدةي مــث

       ا                  ا                                           وقــــد تبــــ ا مــــن فــــد  التجرةــــ  رنا اال ت فــــا  العبــــمة ط االســــته   الــــد    قياســــحب وط    (٨١ )        متفاوتــــ .
                                                                                        تقدشرا  الفقر الناجت  عنحب ميعن رن تعدا إ  اال ت فا  ط االستبيا  . فعلء سبيل املثالي ريا تغيم 

             ليــحب( إ   ايية                                                                       فــرتة تــدص ر االســته   مــن رســبنا إ  رســبنع  )مــع ةقــاء األشــياء األ ــرا علــء مــا فــ  ع
ــــ  مــــن  ــــ  التجرشبي ــــا اال ت فــــا  األ ــــرا ةــــ      ٦٠   إ      22                                           تقــــدشرا  ناــــب  الفقــــراء ط العين ــــ . رما            ا                    ط املائ

                                                                                    االسـتبيا  ي صــاألمنر املتعلقـ  مبــدا ئـنل قائمــ  ةنـني االســته   الـ    االستفاــار ةفـ هنا رو ابلرتتيــب 
ُ                                   ا     الد  ُوضع  د  البننيي فقد تب  رشضا رهنا متسا من ا   . (٨٠ )                لقاةلي  للمقارن      

                                                                           ولتحاـــ  القاةليـــ  للمقارنـــ ي ميعـــن ط ةعـــ  األحيـــان اســـت دام تقنيـــا  إحصـــائي ي مـــن قبيـــل  -    4٩
                                         ا           ا                         اإلســــناي مــــن استقصــــاء إ  آ ــــري وذلــــك مــــن رجــــل التاغلــــب علــــء التاحــــداي  النامجــــ  عــــن التغــــما  ط 

         ا                م ر ر تغما استقصـاءا  األسـر                                                صما ميعن است دام التصميم التجرشيب للمااعدة ط تقيي   . (٨٨ )         االستبيا  
                                                                     ُ                       املعيفي  ورشضا ط استعاية القاةلي  للمقارن . وما فتئـت املعاتـب اإلحصـائي  تُنص ـاي عنـد إي ـال تغيـما  
                                                                                         جنفرش  علء االستبيا  ي ابعتماي التصميم التجرشيب حك شتم ةلنا يرجـ  رصـر مـن الدقـ  ط تقيـيم صيفيـ  

  . (٨٠ )                             خ م فد  التغيما  علء القياسا 
__________ 

 ( ٨١)  Kathleen Beegle and others, “Methods of household consumption measurement through surveys”,                                                                                             Journal         

of Development Economics                        , vol.        98  , No.       1   (May      2012    ), pp.        3 -18  . .  

                          ي يراســا  ط اليفــرقي الالاــل                         ا                         الناميــ  والبلــدان الــ  متــرا اقتصــايا ا مبرحلــ  انتقاليــ                                  استقصــاءا  األســر املعيفــي  ط البلــدان   (٨٠ ) 
                                         (. ميعـن االيـ ا علـء فـدا املنفـنر ط اإلنرتنـت علـء  A.  05  .XVII.      6                                 )منفنرا  األمم املتحدةي رقم املبيـع:     ٩٦           واوي العدي 

  .     https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/Ser                                                   iesf_     96  a.pdf               العننان التايل: 

          Andrew Gelman, Gary King, and                               Chuanhai                  ا                                         ل ي ا علء مثال مبعار لتقني  اإلسناي من استقصاء إ  آ ـري ان ـر:   (٨٨ ) 

Liu, “Not asked and not answered: multiple imputation for multiple surveys                                                                           ,”   Journal of the American                         

Statistical Association                        ,  vol.      93  ,   No.     443     ( September           1998    ), pp.        846   –857   .  

ــــد  فــــن عبــــارة عــــن تقرشــــر مقــــدام إ   Roger Tourangeau, “Recurring surveys: issues and opportunities” (                                                                 2003    )      ان ــــر:   (٨٠ )                              ا     ي ال
ُ          املؤساــ  العلميــ  النينيــ ي رُعــدا علــء رســاس فعاليــا  إحــدا حلقــا  العمــل الــ  ُعقــد  شــنم     .    ١١٠ ٨          آذار/مــارس    ٨٩  و     ٨٢                        ُ   ا                                       

  .     https://www.nsf.gov/sbe/ses/mms/nsf                                   04  _ 211   a.pdf                                             وميعن االي ا عليحب ط اإلنرتنت علء العننان التايل:
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                                                                             ويرائــ  االستقصــاء واالســتبيان علــء قــدر رصــر مــن اال ــت أل فيمــا ةــ  البلــدان. فهنــا  العثــم  -    2١
                                          ا                                                  من اال ت فا  ال  ال ميعن التنفي  ةينها رغم رناحب ابإلمعان إجراء قدر من املناءم  ةينها الحقا. والعدشد 

     ا                          رن حتااـن قاةليــ  البيـا   للمقارنــ                                                           مـن املبـايرا  املصــم م  ملناءمـ  عارســا  تصـميم االستقصـاءا  حتــاول
                                                                                          فيمــا ةــ  البلــداني غــم رن فــدا التناــي  قــد شــؤي  إ  إضــعاأل القاةليــ  للمقارنــ  يا ــل البلــدان. لــدلكي 
                   ا                                                                       شنبغ  علء من شفعار ط تغيم االستبيا   من البلدان وللنصاال  الدولي  رن شعنن علم اتم ابملقاشضا .

  
        املستقبل                     إحصاءات الفقر: آفاق -      سادسا  

           سـناءي ولعـن   ا حـدا             معافحتحب علء   و                  صبم ط قياس الفقر      أب مأب                               ا حر  ابلفعل ط مجيع رأاء العامل تقدا  ُ رُ  -    2٠
                          رفــداأل التنميــ  املاـــتدام  إ      عــن                                    اليفلـــب علــء التقــارشر الدوليــ  والنينيـــ          ارتفــاا                 مــن املــرجا رن شــؤي  

                    عا ل  ط االحتياجا .      ل  اييةل 
    ل                                  تطللعات جديدة فيما يتعل  إبحصاءات الفقر   :       كب أحدا            ل حىت ال ي ك الرل  -    ألف  

   “                            واملنقـع ا غـراط )احلضـر /الرشف (               والنضـع الـنظيف                 اـب ا ـنس والعمـر    ”      ا املصناف      اإلة ا  -    2٨
     شدال    ا     لعناحب ما   ي           لف الرصب        تر  رحد        ا       املتمثال ط عدم                    دأل التنمي  املاتدام           االلتدام هب                 قد شعنن رساسيا ط 

   إ          وتاـتند                     ماـتنا األسـرة املعيفـي     علـء          قـاس عـاية                     ُ رحصـاءا  الفقـري الـ  تُ                       شثم مفاصل عدشدة تتعل  
  .        فد  األسر                                افرتاض تن شع املناري ابلتااو  يا ل 

            ي نفــر البنــك  “                   : معا ــ  عــدم املاــاواة    ٨١٠٦                          تقرشــر الفقــر والر ــاء املفــرت   ”                  وط التقرشــر املعنــنن  -    2٠
                           الــ  تــرتاوح ةــ  اــفر ســن  وررةــع                 الفئــا  العمرشــ    ر          لأليفــال )                     ةفــ ن اجملمنعــ  الفرعيــ               الــدويل تقــدشرا  

      ماـاصن         سـن ( ولل    ٠2       سـن  و    ٠2        سـن ي و    ٠4         سننا  و    ٠١                                سننا ي ومخس سننا  وتاع سننا ي و
                                   جعـــل املعيـــار شتمثـــل ط اإلةـــ ا املفصـــل  اـــب         انن علـــء           وفـــن شعمـــل          بع  املهـــني  لـــ                  الرشفي /احلضـــرش ي و 

               الدراســـ  ميعـــن رن         تفـــملها              للمجمنعـــا  الـــ      لـــ      متما                                . ومـــع ذلـــكي فـــ ن عـــدم وجـــني تعـــارشف       األاــناأل
       احلضــرش         املنــاي                   املنــاي  الرشفيــ  و                                ا ي علــء ســبيل املثــالي صثــما مــا تعــراأل       البلــدان ف         لمقارنــ .  ل       قاةليــ    ال  ض    ا شقــنا 

    صــبا  ُ شُ   ي                      ةيفـرق لتلفــ  جــدا. ومــن ي                 ُ   ا                     واالستقصــاءا  قــد ُتاـجال ةيــا   النضــع الــنظيف            ةفـعل لتلــفي 
                             إحصــاءا  الفقــر ا ليــ  والدوليــ                      مهمــا ط ضــمان قاةليــ   ا                يوا  املاــا رمــر   أل          لتعــارشف و  ل               التناــي  ال حــ 
  .        للمقارن              علء حد سناء

                           حاـب ا ـنس. فعلـء سـبيل املثـالي                                                 وتؤي  قيني البيا   إ  اعنة  تصـنيف إحصـاءا  الفقـر  -    24
   حـــن              إ ل(ي علـــء الن /                                                           شبلـــغ البنـــك الـــدويل حـــك انن عـــن إحصـــاءا  الفقـــر حاـــب نـــنا ا ـــنس )ذصـــنر  مل

        معلنمـــــا    و   .                                     ومـــــن جانـــــب اللجنـــــ  املعنيـــــ  ابلفقـــــر ط العـــــامل                                    املقـــــرتح ط إيـــــار رفـــــداأل التنميـــــ  املاـــــتدام  
                                       قـد شـتم مجـع ةعـ  البيـا   عـن الـد ل الفـري ي   و            لألسـرة صعـل.                   عاية ما شتم مجعهـا                االسته   والد ل

        نس. ومـن      اـب ا ـ                   اـب األفـرايي  فيـك                                              ولعن من الصعب تصنيف العدشـد مـن جنانـب االسـته   
                                                                                       يي ف ن تقدشرا  تن شع الد ل واالسته   املاـت دم  ط قيـاس الفقـر تتجافـل عـاية روجـحب عـدم املاـاواة 

       األســرة.           مــن رفــراي                                      نفــس املاــتنا مــن الرفافيــ  املايشــ  لعــل فــري              وتقــنم ةت صــيص   ي        املعيفــي             يا ــل األســرة
      تفــــرتض     الــــ    ي    ا ــــنس           ف  حاــــب نـــنا                                                 وعلـــء وجــــحب ا صــــنذي ميعـــن رن تعــــنن إحصــــاءا  الفقـــر املصــــن  

          هع جترشبيــ    ُ نُـــ                 اــر  حاليــا تنفيــد       لــدلكي         للغاشــ .       ل      ا مضــلا    ي                 يا ــل األســر املعيفــي                         التاــاو  ط اقتاــام املــناري 
                           التفاو  يا ل األسر املعيفي .       مراعاة       لتحا  
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         مت اــل  ط            فنــا  مفــعل                          رفــداأل التنميــ  املاـتدام                                   ومـن مفــاصل القيــاس األ ــرا الـ  تيفرحهــا  -    22
          ـ  الفقـر          ا أب       صمـا فـن حمـدايأب مبقتضـء        الفقـر                 إ  القضـاء علـء      ٨١٠١          لـنل عـام         التناـل              ا دأل املتمثـل ط 

  ا  حيـتام           فقـر مـدقعي                                        شعنن فنا ي مبنجب فـدا املقيـاسي مـن شعـيش ط                               الدويل. وا دأل املتمثل ط ضمان رال
              ُ      غـــمفم مـــن الـــدشن شُـــرج ا             املفـــريشن رو  و               األشـــ اذ املهمفـــ                                  علـــء االستقصـــاءا  رن خ ـــد ط احلاـــبان

           ط املائــ  مــن     ٠١                         ي وط احلالــ  الــ  شعــنن فيهــا                                                 شعننــنا جــدءا مــن العينــا  القياســي . فعلــء ســبيل املثــال   ا رالا 
  ط              النانل إلـيهم             ةابب اعنة                             ط املائ  من الاعان من العين     ٠        استبعاي                          ا الاعان فقراءي قد ال شتاباب

  .                         التمثيــل التـــام  ــد  الفـــرحي       لـــ                    ا  العينــ  لـــن تعــنن عثا      ا ولعـــنا    ي                    النينيــ  العامـــ  للفقــر        للم مـــا      جــدر       تغيــم
               وال سـيما الفئـا    ُ  ا                         ال ةُدا من استيعاب رمـنا الاـعاني                                    ومن رجل حتقي  فدأل التنمي  املاتدام ي       لدلكي 

     فع .        ُ   قد اسُتبعد                 ما إذا صان الفقر                    حك شتم النقنأل علء  ي       البقي                   ا رن تعنن رفقر من     رج          ُ ف  ال  شُ       املهم  
                                                غالب ــا مـــا تعــنن البيــا   ال  مــ  لقيــاس الفقــر قدميـــ                                   وابملثــلي وصمــا نــنقش ط القاــم ا ــامسي  -    2٦

                                     البلـدان املن فضـ  الـد ل والـدول املتـ  رة   ط                              ط العدشد من البلداني وال سـيما                  ا      ا  وشحيح   وغم  متنفارة ابملراة 
                               . و  فا لألفداأل اإلمنائي  لأللفي ي                                        ال  مييل الفقر فيها إ  االنتفار ةفعل واسع                     ابلنداا رو الدول ا ف  

ُ         لـدلكي ُشـرا ط ةـدل                    ياةعا عامليا ارحيا                       رفداأل التنمي  املاتدام        تعتا      مجـع     حتاـ               جهـني مـن رجـل        
                  يفنيا ويني  رمسي       ميلك          البلدان ال     فد            العدشد من  ف                       البلدان املرتفع  الد ل.     من        النيني                قياسا  الفقر
      املعتــب                              قياســا  الفقــر الناــيب الــ  شضــعها                                      تمــد ةــدال مــن ذلــك علــء معــاشم إقليميــ  مثــل   شع            للفقــر ولعنــحب 

                        ألمـــم املتحـــدة والبنـــك الـــدويل          مـــن جانـــب ا            الفقـــر الـــدويل          ا       ورغـــم رنا قياســـا                       اإلحصـــائ  ل حتـــاي األورويب. 
          علء اتباا     د                             ا رفداأل التنمي  املاتدام  قد حفا                                          ا علء البلدان املن فض  واملتنسيف  الد لي ف نا         عاية      ا  رصاد 

   ا                                    تضـــــمانت رمنعـــــا  ةيـــــا   البنـــــك الـــــدول تقـــــدشرا                    . وط انونـــــ  األ ـــــمةي                   يـــــرق جدشـــــدة ط التفعـــــم
             عــدم وجــني فقــر   ي                ــ  الفقــر الــدويل                                                         استقصــائي  مــن البلــدان املرتفعــ  الــد لي ةــدال مــن رن تفــرتضي وفــ 

                   ر نقــد  للرفــا ي فــ ن                 اــت دم الــد ل صمؤشــ ش            فــد  البلــدان             ا        ولعــن مبــا رنا صثــما مــن  .              ط فــد  البلــدان     مــدقع 
     األمـر   ي                    ةنجـني حـاال  ي ـل اـفر                      البلـدان صثـما مـا تفيـد           ةفـ ن تلـك                            الدراسا  االستقصائي  ال  جترا 

                                  مع التقدشرا  القائم  علء االسته  .         متااوق           قد ال تعنن                ظهنر معدال  فقر     إ       شؤي       الد 
 

                     رصد الفقر بكل أبعاده -   ابء  
                     اميــع رشــعالحب ورةعــاي                   القضــاء علــء الفقــر       ماــ ل                  يــ  املاــتدام  علــء           رفــداأل التنم    ا      الـــرتاصيد ط     ا إنا  -    22
ا              ميـع الفئـا ي   و                      . وصمـا سـبقت اإلشــارةي            أبشـعال عدشــدة  ء           ا الفقــر شتجلاـ               ا علـء االعـرتاأل أبنا             شقـف شــافد 

         ومـع ذلــكي   .      ابألســاس                 اس الفقـر النقـد  يــ ق ة               قامـتي حـك انني                                هع النينيــ  والدوليـ  لراـد الفقــر         فـ ن الـن  
              لصــح  والتغدشــ              ا    األةعــاي املتعلاقــ  اب                                         رشضــا ةراــد منــت م  نانــب ر ــرا مــن الفقــري مثــل       صثــمة            تقــنم ةلــدان  
            ي مـع الرتصيـد              املتعدي األةعاي                   مقاشيس مفرية للفقر      ضمن          عدة رةعاي                            وقام البع  من البلدان امع          والتعليم  

            تقرشرفـا علــء    ط       العــامل                      اللجنـ  املعنيــ  ابلفقـر ط      ا  وشــداي   .  “               األةعــاي املتدا لـ  ”    علـء         األحيــان         ط صثـم مـن 
     لنحــ            وفــ  تقــرتح  .                             إ  جانــب تقــدشرا  الفقــر النقــد    “                 املؤشــرا  التعميليــ  ”                   ضــرورة راــد رمنعــ  مــن 

  .               لألةعاي املتدا ل               وصدلك مقياسا           د  املؤشرا           متاةع  
       تعارشف      ووف               أبةعاي متعدية          ومؤشراتحب                فدأل قياس الفقر     ا حتداي                       رفداأل التنمي  املاتدام      ا رنا     ومبا  -    2٢

    يفـرق          ي وصـدا ال                                                         رن ختتلف التداةم واألساليب الـ  تاـت دمها البلـدان ا ت فـا صبـما      ا املرجاا   من   ا   ناحب         ويني ي ف
       مـن رجـل                                                            تتبع الفقر النقد  الـني . وسـتعنن فنـا  حاجـ  إ  مدشـد مـن العمـل   ط                   والبيا   املات دم  

           علـء املاـتنا              يرجـ  التناـي        تقيـيم  ل                              ن ام لإلة ا عن فد  اإلحصاءا ي و                           ضمان التن ي  الفامل ووجني 
                                    الدويل ال  ستعنن ضرورش  ط فدا الصدي.
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                         حتسني توافر البياانت وجودهتا -   يم  ج 
ْ               قد رابحت الينم رْوفر  ورجني  من                        إحصاءا  الفقر الدولي     ا رنا      رغم -    2٩      روجـحب                  ا ر  وقـت مضـءي فـ نا                 

  .                      ةنجـــني فـــامش صبـــم للتحاـــ                          القاةليـــ  للمقارنـــ  شنحيـــان      ضـــمان         ا         والتعقاـــد ط ماـــ ل         البيـــا            الـــنقص ط
                                                                                           لدلك ستعنن ارتفاا نا  إجراء استقصاءا  األسر املعيفي  املتعدية املناضيع والتنسـيع ط رقعـ  التغيفيـ  

                          إشــــــ ء افتمـــــام لــــــيس فقـــــ  لعميــــــ      ا    ال ةــــــدا مـــــن                      يفـــــنة رو  فامــــــ ي ولعـــــن                      هبـــــد  االستقصـــــاءا  مبثاةــــــ  
                رن تعـنن تقـدشرا                         واملقارن  ةينها حك نضـمن              احلصنل عليها       معاني    وإل                            االستقصاءا  وإمنا رشضا  ني ا

  .                                   الفقر رصثر من نقي  وقاةلي  للمقارن 
                      الرتصيــد علــء حتاــ  املعــاشم    ط      ا هــني                   ال ةــد مــن رن تاــتمر                          ومــن رجــل حتاــ  جــنية البيــا  ي  -    ٦١

                                               ألســر املعيفـي   ولعـن فنــا  رشضـا حاجــ  لتنسـيع ا هــني ا         ستقصـائي                    ضـمن رــال مجـع ةيــا   ا         والتـدرشب 
                                           املناقع ومااح  األرض ابست دام رجهـدة ن ـام حتدشـد       حتدشد                               ا تبار التعننلنجيا  ا دشدة مثل        من رجل 

   ي                ا غرافيـ  املعانيـ           الاـاتلي       بيا     ال        وإيراج   ي       اللنحي        ابألجهدة           االستبيا         إجراء   و   ي                     املناقع العامل  ا منل 
                                 عـــنن البيـــا   ذا  الننعيــ  ا يـــدة غـــم         وعنــدما ت   . (٨4 )                                      وغمفــا مـــن االةتعـــارا  لتحاــ  ننعيـــ  البيـــا  

   ة.    ا ةفــدا                ا ابلاياســا  تــتقلاص        املتعلقــ            واملــداوال                                       ي فــ ن قــدرة البيــا   علــء إ ــراء املناقفــا        للعمــنم      متاحــ  
                 مدشـد مـن ا هـني مـن    إ              احلاج  تدعن                                ي علء ركي  البيا   املفتنح ي ف ن                   ا اجملتمع العامل  قد شدا          ا ورغم رنا 

      ولــئن    .  “             املتاحــ  للعمــنم        البيــا    ”                              وإاــاي فهــم مفــرت  ملــا شعنيــحب مصــيفلا         الــر مع          ُ          رجــل الــدفع قُــدم ا هبــدا 
                     فيمـا شتعلـ  ابلنفـاذ إ    ا              جا لتلف  جـد                         ُ البلدان تتبع ط الناقع هنُ        ا ي ف نا            تبدو ةدشهي       ا هني               صانت مثل فد 

               والبع  ان ر قد         دئي                                       املباشر والفنر  عر اإلنرتنت إ  ةيا تحب ا        النفاذ        إمعاني        شتيا       بعضها ف  .        البيا  
    ا رنا               . وعــا شؤســف لـــحب    ا  معيانــ    م  ن              رو ةعــد يفــع رســ          وإقرارفـــا              ةعــد استعراضــها                        الناــنل إ  فــد  البيــا        شتــيا

         . وال ميعـن           ا شنفـرفا ابملـراة                     شـعل جـداول رهـدةي رو ال      علـء            البيـا   فقـ               ال شـدال شنفـر                 العثم من البلدان 
            ا النفاذ احلرا        من   ل           ا الفقر إالا         سياسا     حتا    ط        قصائي                                     القيم  العامل  لبيا   الدراسا  االست     حتقي 

            إ  البيا  .
          مــا حيــدل مــع                                                                        وتعــد القاةليــ  للمقارنــ  ماــ ل  ذا  ركيــ  صبــمة ابلناــب  للبلــدان الــ  حتــاول راــد  -    ٦٠

                      عينا  فرعي  من سعاهنا.           علء نيفاق              لتلف اجملاال  رو      ضمن         اال ت فا       راد    رو    ا      تغيم          النقت من 
   ف                                                                                       القاةلي  للمقارن  فيما ة  البلدان رشضا علء حتا  نيفاق التعلم من جتارب البلدان اجملاورةي و         وتااعد

     شعمل                                                                                       تتيا ةفعل رفضل إجراء تقييما  عاملي  للتقدم ا ر  ط رال احلد من الفقر. وحتقيقا  د  الغاش ي 
       اللجنـــ          إنفـــاء            الـــد  رقـــر    ي   فـــي         ألســـر املعي          ابستقصـــاءا                                     الفرشـــ  العامـــل املفـــرت  ةـــ  األمـــا   املعـــ  

                         ي الفصـل األولي الفـرا جـيمي        E/  2015/24      )ان ـر       ٨١٠2                                       اإلحصائي  ط يور ا الاايس  واألرةعـ  ط عـام 
        استقصاء      نفيف   أل                          إ  تعدشد التناي  واملناءم            فهن شهدأل  .                      علء تقدة إسهاما  فام    (ي    ٠١2 /  4٦      املقرر 

                                         وقـدر ا علـء التماسـك يا ليـا ط البلـد الناحـد          للمقارنـ              االستقصـاءا            حتا  قاةلي     إ                ألسر املعيفي  و  ا
                                                      حتاـ  ننعيــ  تقـدشرا  الفقـر وقاةليتهــا للمقارنـ  اســتنايا إ                   أب     وعـا لــحب رشضـا اـل أب اهــني                  وفيمـا ةـ  البلــدان. 

                                           ة  النصاال  املع  ابإلحصاءا  الدراعي  والرشفيـ                    فرش  ا راء املفرت                             ُ ةيا   االسته   والنفقا  عملُ 
__________ 

          من املنفـنر    “                                                                     امل ما النيني  للفقر والقضااي املفرتص  فيما شتعل  ابلر اء والبيا   والقياس ”                         ان ر الفصل ا امس املعننن:   (٨4 ) 
                                                                       :A Measured Approach to Ending Poverty and Boosting Shared Prosperity                              الصــاير عــن البنــك الــدويل ةعنــنان: 

Concepts, Data, and the Twin Goals                                    (Washington, D.C.,                    2015    )    وميعــن االيــ ا علــء فــدا املنفــنر ط اإلنرتنــت .                                     
  . http://elibrary.worl                    dbank.org/doi/book/                   10.1596/978           -1 -4648    -0361    -1                 علء املنقع التايل: 
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        االسـته                               ونفقا ـا ضـمن إيـار استقصـاءا                    قياس استه   األغدشـ       ةف ن                        الد  وضع مبايئ تنجيهي  
                           إ  اللجن  اإلحصائي  ط يور ا            فد  املبايئ                                        ا             واإلنفاق لدا األسر املعيفي ي حيب من املقرار رن شتم تقدة

   دة                                                    ا فـــد  ا هـــني الراميـــ  إ  وضـــع املعـــاشم وتن يـــ  املمارســـا  ا ياـــ           وســـتعنن مثـــل    . (٨2 )               التاســـع  واألرةعـــ 
           حتا  ا نية.  ط        حامس    

       اللجنـ              لـدلكي تناـ     دة.       ا غـم مؤصاـ                    تعاي تعنن ةيفبيعتها       قدشرا     ا التا    ا       ا التااليم أبنا      رشضا           ا ومن املهما  -    ٦٨
             األمـر الـد  مـن                     ر علء الصـعيد الـدويلي           ط راد الفق   “          ا يف  العل  ”          ابعتماي هنع          ط العامل             املعني  ابلفقر 

قـــ                    ةنجـــني عـــدي مـــن مصـــاير                      شـــ نحب رن شتـــيا االعـــرتاأل قـــ    ي            ا  انعـــدام الدا            ط اإلحصـــاءا                 ا  صحـــاال  عـــدم الدا
              مرجعيــ  مفـــرتص        ل اــن ل  ة              تقــدشرا  الفقــر      رةــ         دم  ط                         نــا ي ومعــدال  النمــن املاــت                     ا الاــعاني ي وريــر العيا 

                ا          ةتعـايال  القـناة الفـرائي                                ومؤشـرا  رسـعار االسـته   النينيـ                      ق  ط تقدشر رسعار اـرأل        ا عدم الدا      روجحب   و 
                    العدي املضبنو لفقراء                              ا ط لتلف البلدان. وابلتايلي ف نا          املت بع                                     واملفاصل الناشئ  عن اال ت فا  ط اليفرق 

  .   هد      ا    ومتفراق  ص                   عملي  إحصائي  صبمة                  وفن رمر متنقع من            عدم اليق ي           ةدرج  من   إال                    العامل ال ميعن تقدشر  
 

                                              االستثمار يف املزيد من البياانت ذات النوعية األجود -    دال  
       ف: فهـــن         ا  اـــعب ومعلا ـــ                 أب لقيـــاس الفقـــر رمـــرأب                                 ا استقصـــاءا  األســـر املعيفـــي  ةفـــعل جياـــد      إجـــراء     ا إنا  -    ٦٠
ــ    ا شتيفلاــ               ا    استقصــاءا  متعــدا ية       إجــراء                       ا وتفــم التقــدشرا  إ  رنا                                    ا سياســيا وقــدرة مهنيــ  ومــناري صافيــ .           ب التدام 

  ف   ا  علا                   ُ يراس  ط اجملمنا( سيُ      ٠٩١                 من رفقر البلدان )    2٢        الفقر ط             من رجل راد             لألسر املعيفي           املناضيع
   مـــن            مليـــنن يوالر      ٩42     مبلـــغ       ٨١٠١  و      ٨١٠٦                             وعلـــء امتـــداي الفـــرتة الفااـــل  ةـــ             ـــ ل ســـننا      ا صـــلا 

    فدأل        مؤشرا              ا من رجل تتباع                                  وستعنن فنا  حاج  إ  مبلغ رصر ةعثم    . (٨٦ )                    يوالرا  النالاي  املتحدة
          علـء ةيـا                 مـن رجـل احلصـنل                       ط مجيـع البلـداني وال سـيما                          املتعلـ  ابلقضـاء علـء الفقـر                  التنمي  املاـتدام 
              رحد عن الرصب.    ر    ف           ا ضمان عدم ختلا   ط   و       للنضع                  انرة رصثر اصتماال         ط تعنشن             ميعن تصنيفها 

          إ  املـــناري                  مـــن شـــ نحبي ابإلضـــاف                                               حتاـــ  التناـــي  ةـــ  املـــاأ  الـــدشن شـــدعمنن االستقصـــاءا   و  -    ٦4
                                             املن مـا  اإلمنائيــ ي مثـل الفـراص  ط رــال اإلحصـاء مــن     ا رماـا   . (٨2 )                 تـنافر ةيـا   الفقــر                   املاليـ ي رن شدشـد مــن 

                  البلــــدان علــــء إعــــداي        ا  فهــــ  تفــــجاع   ي  (  ٨٠             شــــراص  اإلحصــــاء  )                                    رجــــل التنميــــ  ط القــــرن احلــــاي  والعفــــرشن
          اســتثمارا                         ميعــن رن تنــم الاــبيل رمــام         ةــدورفا      ي الــ                تيفــنشر اإلحصــاءا         ال  مــ  ل      نينيــ    ال          ســرتاتيجيا    اال

     ةفـعل                        استقصاءا  األسر املعيفي       جراء       يف  إل        علء وضع                      فد  االسرتاتيجيا  عاية         وتنيفن        املاأ . 
    حتاـ                  ميعـن رفعـحب ةناسـيف                    إنتـاج ةيـا   الفقـر      ناـ      ا فـ نا                   علء النحن املنفنيي    فا      تنفيد          وإذا ما     .      منت م

                                 ابلضرورة علء تعاليف املاا اإلمجالي .                ومن يون الت  م                  تناي  ريوا  املاا
                 القــدرا  اإلحصــائي   ف                     هــا وحــدفا لياــت صافيــ .                           ا  مــع املدشــد مــن البيــا  ي ولعنا         أب ضــرورش أب         واملــناري  -    ٦2

                                                            ي وإيارة العمل امليدا ي ومراقب  جنية البيـا  ي وتن ـيم البيـا                  ا   االستبيا   والعيانا        تصميم           القيفرش  ط
__________ 

   (.         E/CN.     3/2018/13 )                                                                       تقرشر من م  األغدش  والدراع  لألمم املتحدة عن اإلحصاءا  الدراعي  والرشفي      ان ر   (٨2 ) 

 ( ٨٦)  Talip Kilic             and others,             “Costing          h ousehold          s urveys for            m onitoring           p rogress         t oward       e nding       e xtreme        

p overty and            b oosting         s hared       p rosperity”          ,   World Bank            Policy Research Working Paper                             , No.       

7951    ( Washington, D             . C .,    World Bank          , January           2017    ) .  

 ( ٨2)  Umar      Serajuddin            and others,             “Data       d eprivation:             a nother        d epriv     ation to          e nd”     World Bank            Policy        

Research Working Paper                      , No.       7252      ( Washington, D             . C .,    World Bank          , April         2015    ) .  
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        املبدولـ          البيـا     و                   القائمـ  علـء األيلـ                                     ضرورة رشضـا إل رة الاـبيل رمـام ا هـني         ف  رمنر                وحتليلها ونفرفاي 
     ةنـــاء                       ا         رن تعـــنن مفيـــدة ي ال ةـــدا ضـــمن ســـياق             حصـــاءا  الفقــر  إل    رشـــد      ُ إذا رُ   و                          مــن رجـــل القضـــاء علـــء الفقـــر. 

                          الـــ  تفـــمل اعتمـــاي مـــا فـــن  شـــ                               معيـــار رفضـــل املمارســـا  الدوليـــ ي              علـــء اســـتيفاء                 القـــدرا  اإلحصـــائي  
    حتا                                  ا            وف  مبدر فعالي  التعاليفي من التااليم ةضرورة             مجع البيا                              عر من احللنل ال    إقرارفا ط     ومبت

         واألسعار.               ا   مثل ةيا   الااعان                                 األسر املعيفي  والبيا   التعميلي ي            استقصاءا       ةيا   
  

                              طلوب من اللجنة اإلحصائية اختاذه  امل       اإلجراء  -      سابعا  
                            إ  رن حتي  علما هبدا التقرشر.   أب ةأب    ا دعنا               جن  اإلحصائي  م   ا اللا  -    ٦٦
  
 


