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تقرير البنك الدويل عن إحصاءات الفقر
مذكرة من األمني العام
وفقا ملقرر اجمللس االقتصـاي واالجتمـاع  ٨٨٢/٨١٠2واملمارسـا الاـاةق ي شتفـرأل األمـ
العام أبن حييل تقرشر البنك الدويل عن إحصاءا الفقر .فما يام احلد مـن الفقـر فـدفا ماـيفرا ط ا يفـ
اإلمنائيـ النيني ـ والدوليـ علــء حــد س ـناءي فـ ن إلحصــاءا الفقــر ركي ـ مرصدشـ ط راــد التقــدم ا ــر ط
التنمي  .وللتقرشر رغراض ررةع ي ف ( :ر) حتدشد املفافيم والتعارشف واألساليب واالحتياجا مـن البيـا
املا ــت دم ع ــاية ط قي ــاس احلعنم ــا للفق ــر عل ــء الص ــعيد ال ــني ي مـ ـع الرتصي ــد عل ــء الفق ــر النق ــد
(ب) إعيفاء منجدة عن اترشخ ورسس مقاشيس الفقر الدولي وشرح صيف رن إحصـاءا الفقـر الدوليـ
تعتمــد علــء البيــا واألســاليب والتعــارشف النينيـ (ج) تقيــيم مــدا تـنافر إحصــاءا الفقــري وتاــلي
الضنء علء الثغرا القائم ط البيا ي واستعراض التحداي املرتبيف ابلتصنيف رو املقارنـ (ي) حتدشـد
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
أوال  -مقدمة
 - ٠احل ــد م ــن الفق ــر ف ــدأل رئياـ ـ ط يفـ ـ التنميـ ـ الدوليـ ـ  .فا ــدأل األول ط األف ــداأل اإلمنائيـ ـ
لأللفي ـ ـ ـ فـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ناـ ـ ــب مـ ـ ــن شعيف ـ ــنن ط فقـ ـ ــر مـ ـ ــدقع إ النص ـ ــف ة ـ ـ ـ عـ ـ ــام  ٠٩٩١و .٨١٠2
ورول رفـ ـ ـ ـ ــداأل التنمي ـ ـ ـ ـ ـ املاـ ـ ـ ـ ــتدام ي ال ـ ـ ـ ـ ـ اعتمـ ـ ـ ـ ــد ا ا معي ـ ـ ـ ـ ـ العام ـ ـ ـ ـ ـ ط قرارفـ ـ ـ ـ ــا  ٠/2١املـ ـ ـ ـ ــؤر ٨2
رشلنل/ســبتمر ٨١٠2ي فــن القضــاء علــء الفقــر اميــع رشــعالحب ط صــل معــان لــنل عــام  .)٠(٨١٠١وتلتــدم
احلعنمـا النينيـ والنصـاال اإلمنائيـ واملن مـا غـم احلعنميـ رشضـا ابحلـد مـن الفقـري ي القضـاء عليــحب ط
هناشـ امليفــاألي اميــع رشــعالحب ورةعــاي املتعــدية .و ــدا راــبا راــد عــدي النــاس الــدشن شعيفــنن ط حالـ فقــر
رمرا متداشد األكي ابلناب إ احلعنما النيني واملعاتب اإلحصائي ي فض عن املن ما الدولي .
 - ٨حيــدي ا ــدأل  ٠مــن رفــداأل التنميـ املاــتدام مقــاشيس للفقــر علــء الصــعيدشن الــني والــدويل.
فالغاش ”( ٠-٠القضاء علء الفقر املدقع للناس رمجع رشنما صاننا لنل عام ٨١٠١ي وفن شُقاس حاليا
ةعــدي األشـ اذ الــدشن شعيفــنن أبقــل مــن  ٠2٨2يوالر ط اليــنم“) شــتم راــدفا ابملؤشــر  ٠-٠-٠الــد
الفقر الدويلي اب ا نسي والعمري والنضع النظيف ي
شقيس ”ناب الاعان الدشن شعيفنن يون
واملنق ــع ا غ ـراط (حض ــر /رشف )“ (ان ــر قـ ـرار ا معي ـ العامـ ـ  ٠٠٠/2٠امل ــؤر  ٦متن /شنلي ــحب ٨١٠2ي
املرف ) .ومراعاة ال ت أل البلـدان فيمـا خ ـد ةـحب مـن مفـافيم الفقـري وري ط الغاشـ ” ٨-٠ختفـي ناـب
الرجــال والناــاء واأليفــال مــن مجيــع األعمــار الــدشن شعــاننن الفقــر اميــع رةعــاي وفقــا للتعــارشف النيني ـ
مبقدار النصف علء األقل لنل عام  .“٨١٠١وتقاس فد الغاش ابملؤشرشن ”( ٠-٨-٠ناب الاعان
الــدشن شعيفــنن يون ـ الفقــر الــني ي اــب ا ــنس والعمــر“) و ”( ٨-٨-٠ناــب الرجــال والناــاء
واأليفــال مــن مجيــع األعمــار الــدشن شعــاننن الفقــر اميــع رةعــاي وفقــا للتعــارشف النيني ـ “) .والتصــنيف
حاب الفئا وراد الفقر ”اميع رةعاي “ رمر شثم حتداي ط وجحب املقاراب احلالي إلحصاءا الفقر
 وف حتداي مل تعن منجنية ط سياق األفداأل اإلمنائي لأللفي . - ٠وعلء الرغم من رن االستقصاءا النيني لألسر املعيفي وقياسا الفقر ف األساس ط إنتاج
مجيع إحصـاءا الفقـري علـء الصـعيدشن الـني والـدويلي فـ ن فنـا تباشنـا صبـما فيمـا شتعلـ ةعيفيـ قيـاس
الفقر وابإلحصاءا الـ تنـتع عـن ذلـكي لـيس ةـ البلـدان فحاـبي ةـل صـدلك يا ـل البلـد الناحـد ط
ر منـ لتلفـ  .وشتضــمن فــدا التقرشــر ـ مــنجدة عــن األســاليب االعتيايشـ لقيــاس الفقــر صمــا شبـ تاــتفيد
مقاشيس الفقر الدولي من البيـا واألسـاليب النينيـ  .ومـن األفـداأل املتن ـاة فنـا اسـتعراض هنـع قيـاس
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
التقرشر ال شتضـمن استعراضـا شـام مل تلـف مـا شؤ ـد ةـحب مـن تصـنرا ومنهجيـا  .فـالرتصيد منصـب فنـا
رساسـا علــء مقـاشيس الفقــر النقـد  .ورمــا املقـاشيس غــم النقدشـ الـ اـار تاــت دم رصثـر فـ صثري فهـ
تاتح رن تعنن منضنعا لتقرشر منفصل.
__________
( )٠ل يـ ـ ـ ا عل ـ ــء التفاا ـ ــيلي ان ـ ــرhttps://sustainabledevelopment.un.org/sdg1:ي وان ـ ــر تقرش ـ ــر اجملل ـ ــس االقتص ـ ــاي
واالجتماع املؤر  2راير/ماشن  )E/2017/64( ٨١٠2املعننن ”القضاء علء الفقر اميع انر ورةعاي عن يرش تفـجيع
التنمي املاتدام وتعدشد الفرذ والتصد للتحداي ذا الصل “.
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 - 4لقــد حتا ــنت صث ـما حال ـ ت ـنافر إحص ــاءا الفقــر عل ــء الص ــعيدشن الــني وال ــدويل ـ ل ف ــرتة
األفداأل اإلمنائي لأللفي ي ولعن الثغرا ال تدال صبمة .ف ن ترصيد رفداأل التنمي املاتدام علء رال شرت
الرصــب وراء رحــداي وعلــء التصــنيف إ فئــا فرعي ـ ي مثــل نــنا ا ــنس والاــن والنضــع الــنظيف واملنقــع
ا غراطي شيفرح عديا من التحداي ا دشدة تتعل ابلبيا واملقاشيس .ورغم رن البيا راـبحت انن
متاح ةقـدر رصـري ط اإلمجـالي فهـ لياـت يائمـا قاةلـ للمقارنـ ضـمن البلـد الناحـد رو ط ر منـ لتلفـ
رو ة البلداني ابلن ر إ ا ت أل رساليب القياس .واحلالـ فـد ي فـ ن منااـل االسـتثمار ط الدراسـا
االستقصائي لألسر املعيفي وتعدشد القدرا امليفلنة لدلك رمرا ابلغ األكي .
 - 2وشــد ل ط نيف ــاق ف ــدا التقرشــر :اس ــتعراض الف ــائع م ــن املفــافيم والتع ــارشف واألس ــاليب املتعلق ـ
ةقيــاس الفقــر (الفــرا نيــا) ـ عــن البيــا امليفلنة ـ لقيــاس الفقــر علــء الصــعيد الــني (الفــرا لثــا)
م ــنجد لت ــارشخ مق ــاشيس الفق ــر الدولي ـ ومناقف ـ ملا ـ ل اعتم ــاي إحص ــاءا الفق ــر الدولي ـ عل ــء التع ــارشف
واألســاليب والبيــا النيني ـ (الفــرا راةعــا) تقيــيم ملــدا ت ـنافر إحصــاءا الفقــري والثغ ـرا القائم ـ ط
البيا ي وما ميعن رن شنف من اعناب ذا ال ابلقاةلي للمقارن والتصـنيف (الفـرا اماـا) و ـ
عن النسائل العفيل ةتحا إحصاءا الفقر النيني والدوليـ ي ال سـيما مـن حيـب اإلةـ ا عـن التقـدم
ا ر ط حتقي األفداأل اإلمنائي (الفرا سايسا).

اثنيا  -املفاهيم واألساليب :حملة عامة

()٨

 - ٦ولقياس الفقري ال ةد مـن حتدشـد واحـد رو رصثـر مـن األةعـاي املتعـدية للرفـا ليـتم ط ضـنئها تقيـيم
حال الناس فل فم حمرومنن رم ال .وشناقش فدا الفرا (ر) املفافيم األساسي لقيـاس الرفـا ةننعيـحب النقـد
(االسته والد ل) وغم النقد و (ب) صيف تقدر البلدان عاية الفقر من حيب الرفا النقد .

ألف  -مقاييس الرفاه
 - 1مقاييس الرفاه النقدية
 - 2علــء ال ــرغم مــن رن الرف ــا والفقــر مفهنم ــان متع ــديا األةعــاي ةيفبيعتهم ــاي ف ـ ن إحص ــاءا الفق ــر
النيني والدولي عاية ما تات دم االسته والد ل ابعتباركا من مقاشيس الرفا  .فاالسته والـد ل
حيـي ن إ املـناري الـ شهلعهــا النــاس رو شاــييفرون عليهـا .وشاــتند قيــاس االســته إ القيمـ التقدشرشـ
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
وإن جدئيــا علــء األقــلي القيمـ الناــبي الـ شعيفيهــا النــاس ــد األاــناألي فـ ن تقيــيم االســته مؤشــر
مفيــد ط تقــدشر الرفــا العــام( .)٠وألن فــد املقــاشيس تفــمل صثـما مــن األاــناأل امل تلفـ (رو القــدرة علــء
شراء فد األاناأل امل تلف ي ح الع م عن الد ل)ي ميعن الن ر إ املقاشيس ابعتبارفا تععس جنانـب
الرفا املتعدية األةعايي حيب شعنن سعر صل انف من األاناأل فن ”املعامل“ النايب لعل ةعد.
__________
( )٨لقــد قــرر اللجن ـ اإلحصــائي ابلفعــل إنفــاء فرشـ مــن ا ـراء معـ رحصــاءا الفقــر (فرشـ رشــن) ط يور ــا لعــام ٠٩٩٦ي غــم رن
مقاشيس الفقر مل تُيفرح للنقاش ط الدورا األ مة للجنـ  .وط رشلنل/سـبتمر ٨١١٦ي راـدر فرشـ رشـن اـ ألفضـل املمارسـا
ط قي ـ ــاس الفق ـ ــر ())Compendium of Best Practices in Poverty Measurement (Rio de Janeiro September 2006ي وض ـ ــم
املنفنر من نرا متننع ةف ن قياس إحصاءا الفقر وتفامفا واست دامها.
( )٠ط الن رش االقتصايش رن األسناق لـن اتاـمت ابلعمـال ومتـام العفـاءة (فـ تنجـد رسـناق مفقـنية رو منـافع عامـ رو عنامـل
ارجيـ ي علــء ســبيل املثــال)ي فـ ن األســعار ســتعنن تعب ـما عــن التقــدشرا االجتماعيـ للقيم ـ ي وقيمـ االســته اإلمجــايل
ستعنن معلنم إحصائي صافي لقياس الرفا .
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 - ٢ةي ــد رن الرف ــا ال ميع ــن مي ــع متيفلبات ــحب رن تُقت ــا م ــن األسـ ـناق :فاألسـ ـناق ل ــيس م ــن ا ــفا ا
العمالي وةع رةعاي الرفـا ال سـنق ـاي ومعـا فـدا رن الفـروو املـدصنرة ط احلاشـي  ٠ري ال تتحقـ
ط ا لناقع .ومن ي ف ن املقياس النقد وحـد ال ميعـن رن شععـس ةفـعل صامـل رةعـايا رساسـي ط الرفـا ي
صــالعمر املتنقــع واملنــافع وا ــدما العام ـ واألمــن واحلرش ـ  .وميعــن قيــاس فــد ا نانــب ةفــعل مباشــر ط
ةع احلاال ي ضمن مقاراب متعدية األةعاي لتقييم الفقري علء النحن الد تتناولحب املناقف ري .
 - ٩صثما ما شُعامـل الـد ل واالسـته صمـا لـن صـا شـيئا واحـداي والناقـع رنـحب شنبغـ التمييـد ةـ اال نـ ي
سـ ـناء م ــن الناحيـ ـ املفافيميـ ـ رو م ــن حي ــب يرجـ ـ املن نقيـ ـ ط التق ــدشرا الـ ـ تن ــتع ع ــن ص ــل واح ــد منهم ــا.
فالد ل ميعن من قياس فرذ االسـته واالي ـار للماـتقبل .ةينمـا االسـته ي وفـن تعبـم عـن تفعيـل فـد
الفــرذي مقيــاس رصثــر ترصيـدا علــء الرفــا املــاي  .ومــن ي ميعــن اعتبــار الــد ل واالســته مقياسـ متعــامل
للرفا  .ومـع ذلـكي شُن ـر ط العـاية إ االسـته ي مـن حيـب املفهـنمي ابعتبـار املقيـاس املفضـل للرفـا النقـد
الــد شنبغ ـ اســت دامحب ط قيــاس الفقــر( .)4وت هــر ركي ـ فــد الفــروق املفافيمي ـ مــن املثــال التــايل :رن شعــيش
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
الدراسـا االستقصـائي ي فـ ن التمييـد ةـ االسـته والـد ل شعتاـ ركيـ ااـ مـن حيـب ”القضـاء علـء
الفقر“ فهدا ا دأل قد شعنن من ا ال ةلنغحب إذا صان الد ل فن املقياس.
 - ٠١ورغــم تفضــيل االســته مــن الناحيـ املفافيميـ ي فـ ن يرجـ من نقيـ قيــاس االســته والــد ل
تتفــاو تفــاوات صبـما .ففـ االقتصــايا الـ شغلــب عليهــا النفــاو غــم املــن مي علــء ســبيل املثــالي حيــب
تعــنن ناــب صبــمة مــن الاــعان مــن م ـداويل ارع ـ العفــاألي شُفــرتض عــاية رن النــاس ح ـ شُا ـ لنن عمــا
شاــتهلعنن ميعــن رن شعيفـنا إجــااب رصثــر مصــداقي عــا لــن ســئلنا عــن ي لهــم .ورمــا ط البلــدان األ ــرا
ح يـب شعمـل مع ـم النـاس ط رسـناق العمـل املـن م وحيصــلنن علـء ي ـل منـت مي فـ ن العـ م عـن الــد ل
الفهر رمبا صان رصثر مصداقي من حماول تدصر صل ما استُهلك ط الفرتة األ مة.
 - ٠٠وعند جتميع ةيا الد ل واالسته لغرض حتليل الفقري صثما ما تت د األسر املعيفي وحدة
للتحليــل( )2غــم رن ا ــت أل احتياجــا األســر املعيفــي حاــب ا ت فهــا مــن حيــب احلجــم والتعــنشن
ل ــيس ابألم ــر ال ــد شُا ــتهان ة ــحب .وم ــن امله ــم رن تراع ـ تقييم ــا الرف ــا تب ــاشن االحتياج ــا ة ـ الفئ ــا
العمرش ـ ي ورمبــا رشضــا ا ــب نــنا جــنس رف ـراي األســر املعيفــي ( .)٦وع ـ وة عل ــء ذلــكي ميعــن رن ت ــرتب
االحتياجا جم األسرة املعيفي ملا شتضا رن األسـر املعيفـي األصـر حجمـا ميعـن رن تقتصـد ط شـراء
ةع املنتجا ي ال سيما الالع االسته صي املعمرة(.)2

__________
( )4ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرBruce D. Meyer and James X. Sullivan, “Measuring the well-being of the poor using income and :
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
( )2ان ـ ــرAngus Deaton and Salman Zaidi, Guidelines for Constructing Consumption Aggregates for Welfare :
Analysis, Living Standards Measurement Study (LSMS) Working Paper, No. 135 (Washington, D.C., World

) .Bank, 2002متاح علء الراة .https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14101 :
( )٦ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرBrigitte Buhmann and others, “Equivalence scales, well-being, inequality, and poverty: sensitivity :
estimates across ten countries using the Luxembourg Income Study (LIS) database”, Review of Income and

.Wealth, vol. 34, No. 2 (June 1988), pp.115–142. https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.1988.tb00564.x
( )2ان رPeter Lanjouw and Martin Ravallion, “Poverty and household size”, Economic Journal vol. 105, No. :
.433 (November 1995), pp.1415-1434. https://doi.org/10.2307/2235108
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 - ٢مقاييس الرفاه من أبعاده املتعددة
 - ٠٨علــء الــرغم مــن رن املقــاشيس النقدش ـ للرفــا ف ـ األصثــر اســت داما مــن جانــب احلعنمــا اليــنم
لقياس الفقري ف ن تعدي رةعاي الرفا ليس مس معرتفا هبا علء نيفاق واسع وحاـبي ةـل إهنـا معرسـ رشضـا
ط االلتـدام الـناري ط رفــداأل التنميـ املاــتدام ابحلـد مــن الفقـر اميــع رشـعالحب ورةعــاي  .فالغاشـ  ٨-٠مــن
رفــداأل التنميـ املاــتدام (واملؤشــر  )٨-٨-٠تفــم اـراح إ ختفــي ناــب الرجــال والناــاء واأليفــال
من مجيع األعمار الدشن شعاننن الفقر ”اميع رةعاي وفقا للتعارشف النيني “ .وع وة علء ذلـكي وفـنق
األفــداأل والغــااي ال ـ تتنــاول الفقــر علــء وجــحب التحدشــدي فن ـا العثــم مــن رفــداأل التنمي ـ املاــتدام
األ را ال ميعن اعتبارفا شامل ألةعاي من الرفا ذا ال ةقياس الفقر(.)٢
 - ٠٠وميعــن قيــاس رفــا الفــري مبــا شتجــاو الــد ل رو االســته إ احلال ـ الصــحي والتغدش ـ ومعرف ـ
الق ـراءة والعتاة ـ واحلرش ـ واألمــن والفــعنر الف ص ـ ةيفيــب الع ـيش (مثــل الفــعنر ابلاــعاية والرضــا عــن
احليــاة) .ولــيس ط فــدا التقرشــر رــال الســتعراض املنهجيــا العثــمة املقرتحـ لتقيــيم األةعــاي املتعــدية للفقــر
ةصــنرة شــامل ( . )٩ومــع ذلــكي وابلن ــر إ األكي ـ ال ـ رولتهــا رفــداأل التنمي ـ املاــتدام للفقــري ةصــنرة
مباشــرة وغــم مباشــرةي اــدر فنــا إعيفــاء ـ مــنجدة عــن عــدي مــن الــنهع الفــائع لنضــع تصــنرا للفقــر
املتعدي األةعاي وقياسحب.
 - ٠4ومثـ رمنعتــان عرشضــتان مــن األســاليب املتبعـ ط قيــاس الفقــر املتعــدي األةعــايي تنصــب إحــداكا
عل ــء تقي ــيم األةع ــاي ص ــل عل ــء ح ــدةي وتا ــتند ط صث ــم م ــن األحي ــان إ رمنع ـ متننع ـ م ــن الدراس ــا
االستقصــائي والبيــا اإليارشـ  .وصثـما مــا تُاــمء فــد الفئـ ”األســاليب ا امفــي “ي يــب ميعــن عــرض
روجحب احلرمان جنبا إ جنبي ومن ي شُفار إليها رشضا ةعنهنا تفعل ”هنع لنح املتاةع “ ومع رن النهع
ميعـن رن شقـيس عـدي النـاس الـدشن شعيفـنن يون عتبـ معينـ ط ةعـد مـن األةعـايي ف نـحب ال ميعـن رن شعيفـ
ةاهنل تقييما لعدي من شعاننن من احلرمان ةيفرق متعدية .فعـل ةعـد رو مؤشـر اـر تقييمـحب منعـدال عمـا
سـنا غــم رن فــدا الــنهعي لقصــنر عــن صفــف حــاال الت ـدامني ال ميعــن رن شب ـ مـن م ـن النــاس شعــا
”الفقــر املتعــدي األةعــاي“ .وحـ يراسـ صــل ةعــد علـء حــدة ميعــن التناــل إ اجتافــا متعارضـ ي األمــر
الد قد شؤي إ تقييما ملتبا للتغما احلاال ط احلالـ العامـ للرفـا رو الفقـر .ولتجـاو مفـعل
تفاـم اإلشــارا املتضـارة الـ تنفـ عــن األةعــاي امل تلفـ ي ميعــن ا مـع ةـ األرقـام القياســي املتعــدية ط
مقياس واحد ومع ذلك شبقء فدا النهع قاارا يون حتدشد روجحب احلرمان املتدامن ي وفن ما شعد العثمون
رمرا حمنراي ط تقييم الفقر املتعدي األةعاي.
__________
( )٢ان ر التقرشر املؤر  ٢راير/ماشن  ٨١٠2الد قدمحب األم العام إ اجمللس االقتصـاي واالجتمـاع ط يورتـحب لعـام ٨١٠2
()E/2017/69ي وعننانحب ” ما وراء الناتع ا ل اإلمجايل :الفقـر املتعـدي األةعـاي ورفـداأل التنميـ املاـتدام “ي ل يـ ا علـء
هنع احلد من الفقر املتعدي األةعاي.
( )٩ل ي ا علـء التفااـيلي ان ـرSabina Alkire and others, “Multidimensional Poverty Measurement and Analysis :
(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 drawsومنحب استنح فدا الفرا من التقرشر.
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 - ٠2ومث هنع عام ن شتجاو الن ر ط مقاشيس متعدية ةعضها إ جنب ةع وشرصد علء التدا ل
ة ـ ـ روجـ ــحب احلرمـ ــاني ماـ ــتعينا ط رحيـ ــان صثـ ــمة ةرسـ ــنم ف ـ ـ البياني ـ ـ ( )Venn diagramsلتنضـ ــيا فـ ــد
 .وتنجــد اــيغ ر ــرا ــدا الــنهع تعتمــد علــء التقنيــا اإلحصــائي ال ـ تصــب املعلنمــا
التــدا
املتعلق ةتغاشر مجيع األةعاي ط تراتبي عديش  .وشفمل فدا تيفبي تقنيا من قبيل حتليل العنامـلي وحتليـل
العناا ــر الرئيا ــي ي وحتلي ــل روج ــحب التيف ــاة املتع ــديةي وحتلي ــل اجملمنع ــا لتقي ــيم ح ــاال ال ـرتاة ط روج ــحب
احلرمان وحتدشد مجاعـا األفـراي الـدشن شناجهـنن نفـس املاـتناي مـن روجـحب احلرمـان املتدامنـ  .ومـن الـنهع
األ ــرا حتليــل ا يمنـ العف ـنائي ألوجــحب احلرمــان املتدامنـ وحتليــل اجملمنعــا الغامض ـ ي وفــدا هنــع شــدرس
روجحب احلرمان املتدامن رشضاي ولعنحب شراع الغمنض املرتب ةتحدشد من شعا مـن احلرمـان .وتتيفلـب مجيـع
فــد الــنهع رن تاــجل مؤش ـرا صــل ةعــد ابلناــب لألســرة املعيفــي الناحــدة ط رمنع ـ ةيــا واحــدةي
وشعنن ذلك عاية ابست دام استقصاء متعدي املناضيع.
 - ٠٦وم ـ ـ ــن األس ـ ـ ــاليب املتبعـ ـ ـ ـ ط ةل ـ ـ ــدان صث ـ ـ ــمة هن ـ ـ ــع احلا ـ ـ ــااب ال ـ ـ ــد اقرتح ـ ـ ــحب رلع ـ ـ ــم وفنس ـ ـ ــرت
()Alkire and Fosterي وفـن هنــع شقــنم علــء جتميـع األةعــاي املتدا لـ ( .)٠١شبــدر فـدا الــنهع ةتحدشــد رةعــاي
الفقــري شُتبعهــا ابملؤش ـرا املتعلق ـ ةعــل ةعــدي فعتبــا صــل مؤشــر ال ـ شعتــر صــل مــن شنــدل يوهنــا ط حال ـ
حرمــان .ي ُجتمــع األةعــاي ال ـ شعــنن فيهــا الفــري ط حال ـ حرمــاني مــع مراعــاة معامــل صــل ةعــد مــن حيــب
”األكي ـ “ .وتُاــت دم عتب ـ احلرمــاني ط ضــنء احلاــاب املــرجا ألوجــحب احلرمــاني لتحدشــد األف ـراي الــدشن
شعــاننن م ــن الفق ــر املتعــدي األةع ــاي .وشف ــعل عــدي الا ــعان ا ــروم الناــب العديش ـ لألش ـ اذ ال ــدشن
شنجـ ــدون ط حال ـ ـ حرمـ ــان متع ـ ــدي األةع ـ ــاي .وقـ ــد رُ ـ ــد علـ ــء ال ـ ــنهع الع ـ ــدي الباـ ــي ع ـ ــدم اس ـ ــتيفائحب
” بــا األةعــاي“ الــد شقتض ـ رن شتغــم ال ـرقم االســتداليل مــك مل شعــد ش ـ ص شعــا احلرمــان مــن رحــد
رةعاي  .ولدلك شقرتح رلعم وفنسرت ناـب عديشـ معدلـ فـ حااـل الناـب العديشـ الباـييف مضـروة ط
متنس احلرمان ط روساو الفقراء.
 - ٠2ومــا يام صــل ةلــد اــر يراس ـ استقصــائي متعــدية املنضــنعا لألســر املعيفــي شنبغ ـ لــحبي مــن
الناحيـ الن رشـ ي رن شعــنن قــايرا علــء وضــع رمنعـ مــن املقــاشيس للفقــر املتعــدي األةعــايي فـ ن الدراســا
االستقصائي ا يدة التصميم ستعنن رمرا ابلغ األكي ط راد فدا ا دأل.

ابء  -خطوط الفقر للمقاييس النقدية
 - ٠٢مـك تعرشـف مقيــاس للرفـا ي وجــب حتدشـد ـ الفقـر الــد شعتـر مــن يونـحب مــن األفـراي ط فئـ
منها ري .
الفقر متعديةي شري الع م عن
الفقراء .والنهع املتبع ط حتدشد
 - 1خطوط الفقر املطلقة
 - ٠٩تعلفـ ـ االحتياجـ ــا األساسـ ــي  -إن هنـ ــع تعلف ـ ـ االحتياجـ ــا األساسـ ــي ي وفـ ــن هنـ ــع صث ـ ـما
مــا شاــت دم لتحدشــد ـ الفقــر الــني ي شبــدر ةتقــدشر تعلف ـ اقتنــاء مــا شعف ـ مــن امل ـناي الغدائي ـ لت ـ م
التغدشـ العافيـ ي الـ ُحتــدي عــاية ةـ  ٠ ٢١١و  ٨ ٠١١مــن الاــعرا احلرارشـ لعــل شـ ص شنميــاي ي
شضيف عنصرا ل سته األساس غـم الغـدائ ي مثـل الاـعن وامللـبس والاـلع وا ـدما األ ـرا .وط

__________
( )٠١ان ــرSabina Alkire and James Foster, “Counting and multidimensional poverty measurement”, Journal of :
.Public Economics, vol. 95, Nos. 7-8 (August 2011), pp. 476–487
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صثــم مــن األحيــان شــتم تقيــيم فــدا العنصــر مــن ـ ل الن ــر إ املبلــغ الــد شنفقــحب علــء األاــناأل غــم
الغدائي ـ رولئــك الــدشن شاــتهلعنن ســل تضــمن احلــد األيت املقبــنل مــن التغدش ـ  .وشعــنن ـ الفقــر فــن
رمنا تعاليف األغدش األساسي والتعاليف غم الغدائي .
 - ٨١هنــع العمي ـ املاــتهلع مــن اليفاق ـ الغدائي ـ  -مث ـ ةلــدان خ ــد ةــنهع ةــدشل شن ــر إ العمي ـ
املا ــتهلع م ــن اليفاقـ ـ الغدائيـ ـ ي وف ــن هن ــع ا ــر م ــن ل ــحب تقي ــيم الع قـ ـ ةـ ـ النفق ــا (رو ال ــد ل)
الفقر أبنحب املتنس من إمجايل ما شنفقحب من شلبنن االحتياجا
والاعرا احلرارش املاتهلع  .وشُعرأل
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 .
 - ٨٠وط العمنمي تُعد ميفلق يفن ُو الفقر ال حتدي ط ضنء تعلف االحتياجا 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 امليفلقـ  .غــم رن يفــنو الفقــر امليفلق ـ فــد عــاية
ما تعنن رعلـء ط البلـدان األغـاي وفـ تُـنقا عمليـا للرفـع مـن ماـتنافا مـع ارتفـاا البلـدان ط سـلم الغـا
(ان ر الفعل األول)ي وفدا معنا رن تعرشف الفقر املدقع نفاحب شتضمن عنصرا نابيا.
الفعل األول
خطوط الفقر على الصعيد العاملي
ل من في

متنس ي لرعلء
ي ملرتفع

خط الفقر الوطين اليومي ( ،٢011تعادالت القوة
الشرائية معربا عنها بدوالر الوالايت املتحدة) ،سلم القيد

متنسي لريت

نصب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل اليومي ( ٢011بدوالر الوالايت املتحدة ،طريقة أطلس) ،سلم القيد
املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرDean Jolliffe and Espen Beer Prydz, “Estimating international poverty lines from comparable :
.national thresholds”, Journal of Economic Inequality, vol. 14, No. 2 (June 2016), pp. 185-198
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 - ٢خطوط الفقر املطلقة
 - ٨٨شبدو جليا اليفاةع النايب يفنو الفقر عندما حتدي ابعتبارفا ناب ةت من التن شع العام للد ل
رو االس ــته ط رتم ــع مع ـ ـ ي وف ـ ـ غالب ــا إم ــا  2١رو  ٦١ط املائ ـ ـ م ــن متنس ـ ـ رو مع ــدل الـ ــد ل
رو االس ــته ( . )٠٠وإذا صان ــت يف ــنو الفق ــر النا ــبي ش ــائع ط البل ــدان األعض ــاء ط من مـ ـ التع ــاون
والتنمي ط امليدان االقتصاي والبلدان األعضاء ط االحتاي األورويبي فه ميعن رن تعنن علء يرج من
االلتباس عندما شصبا مجيع الناس رفضل حاال يون رن شن ف الفقر .ومعا فدا علء وجحب التحدشد رنحب
إذا صــان ـ الفقــر الناــيب ناــب ةتـ مــن متنسـ رو معــدل الــد لي وإذا اي ي ــل مجيــع النــاس ةــنفس
الناب املئنش ي ف ن الفقر سي ل يون تغيم.

جيم  -مقاييس الفقر
 - ٨٠مبقيـاس للرفــا و ـ للفقــري ميعــن حاــاب مقــاشيس الفقــر ط رتمــع رو ط رمنعـ رو ط العــامل.
والــنهع األصثــر شــينعا فــن هنــع الناــب العديشـ للفق ـراء الــد شقــيس ناــب الاــعان الــدشن شعــنن ي لهــم
الفقر .وصثما ما شاـت دم الـرقم االسـتداليل رشضـا ط مقـاشيس الفقـر غـم النقدشـ
رو استه صهم حتت
للتعبم عن ناب الاعان الدشن ال شصلنن إ عتب حمديةي مثل احلد األيت من سننا التعليم.
 - ٨4ومثـ مقيــاس ن فــن ”فجــنة الفقــر“ي وفــن شتـ ر ةعــل مــن العــدي اإلمجــايل للفقـراء واملاــاف ةـ
متنس ماتنا معيف الفقراء و الفقر .وتعر فجـنة الفقـر عـن متنسـ العجـد ط الـد ل صناـب مـن
ـ الفقــري يــب شفــمل املتنس ـ الاــعان مجيعــا وشعتــر رن غــم الفقــراء لــدشهم عجــد مبقــدار الصــفر.
فعلــء ســبيل املثــالي ابلناــب لفجــنة مــن الفقــر تاــاو ١2١2ي شعــنن متنسـ العجــد فــن  2ط املائـ مــن
قيم ـ ـ ـ ـ الفق ـ ــر .وةض ـ ــرب فج ـ ــنة الفق ـ ــر ط قيم ـ ـ ـ ـ الفق ـ ــر وع ـ ــدي الا ـ ــعان أص ـ ــل عل ـ ــء تق ـ ــدشر
للعج ــد ال ــد ل ــدا الفقـ ـراء ط ال ــد ل .وفج ــنة الفق ــر م ــن مق ــاشيس الفق ــر ل ــدا فنس ــرت وغرش ــر و نرةي ــك
(.)٠٨()Foster-Greer-Thorbecke
 - ٨2وص املقياس ميعن حااهبما ابلناب لألفراي واألسر املعيفي  .وعلء الرغم من رن البيا عن
ماتناي املعيف والفقر تاتند عمنما إ نصيب الفري من استه رو ي ل األسرة املعيفي ي ف ن الفقر
شُعرأل ط العاية ابعتبار األفرايي ومن ي صثما مـا شُبلـغ عـن الفقـر مـن حيـب العـدي اإلمجـايل لألفـراي الفقـراء
ط ةلد ما.

اثلثا  -مصادر البياانت
ألف  -استقصاءات األسر املعيشية
 - ٨٦استقصاءا األسر املعيفي ف رفم مصاير البيا إلحصاءا الفقر علء الصعيدشن الني
وال ــدويل .فالدراس ــا االستقص ــائي لألس ــر املعيف ــي تت ــيا البي ــا ال م ـ إلع ــداي مؤش ـرا الرف ــا ال ـ
تُا ــت دم لقي ــاس الفق ــري مث ــل رم ــنا اإلنف ــاق عل ــء االس ــته وال ــد ل اإلمج ــايل .وجتم ــع الدراس ــا
__________
( )٠٠املؤشر  ٠-٨-٠١من مؤشرا رفداأل التنمي املاتدام شقيس ”ناب الاعان الدشن شعيفـنن يون  2١ط املائـ
من متنس الد لي اب ا نس والعمر واألش اذ ذو اإلعاق “.
( )٠٨ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرJames Foster, Joel Greer and Erik Thorbecke, “A class of decomposable poverty measures”, :
.Econometrica, vol. 52, No. 3 (May 1984), pp. 761–766
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االستقصــائي رشضــا البيــا عــن العمي ـ املاــتهلع مــن اليفاق ـ الغدائي ـ ال ـ تاــت دمها ةلــدان عدشــدة
لتحدشـد ـ الفقـر .ولــدا قيـاس الفقـري تعـنن رفــم النحـدا فـ تلـك املتعلقـ أبمنـاو اسـته األســر
املعيفي لعل من الالع الغدائي وغم الغدائي وا دما ي وصدلك املعلنما املتعلق ابلد ل من العمالـ
والعمــل احلــر واألنفــيف التجارشـ  .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 ).
 - ٨2وإذا رُ د عدي رو ناب الفقراء رريشْن ومنعدل ْ صانت فائد ما ملقرر الاياسا حمدوية .ةينما
إذا اقــرت ةبيــان واــف لل صــائص الدميغرافي ـ واالجتماعي ـ  -االقتصــايش للفق ـراءي إ جانــب حمــديا
الفقــري فـ ن فــد اجملمنعـ األصــر مــن اإلحصــاءا الفقــر تعــنن قيمتهــا ع يمـ ط حتاـ مــا شنضــع مــن
سياســا للحــد مــن الفقــر .و ــدا الاــببي شرصــد العمــل ط مجــع البيــا ألغـراض إحصــاءا الفقــر علــء
استقصاءا األسر املعيفي املتعدية املنضنعا ال جتمع املعلنما عن صثم من رةعاي املاتنا املعيف
واألنف ــيف االقتص ــايش  .فعل ــء س ــبيل املث ــالي شنج ــد تف ــاو صب ــم ة ـ ـ البل ــدان م ــن حي ــب م ــا شُــدرج ط
االس ــتبياني ولع ــن ل ــيس يرا ط استقص ــاءا األس ــر املعيف ــي رن جتم ــع املعلنم ــا ع ــن قيف ــاا العمالـ ـ
واملتغ ـما االجتماعي ـ  -الدميغرافي ـ ي مثــل التعلــيم والصــح وا جــرة وا صــنة وط ةع ـ األحيــان حــك
املعلنمــا القياســي البف ـرش ي مثــل يــنل وو ن األيفــال .وفــد الدراســا االستقصــائي لألســر املعيفــي
املتعــدية املنضــنعا ف ـ املصــاير الرئياــي ال ـ شاــت دمها ا للــنن الي ـ ا واضــع الاياســا علــء
العنامل العامن وراء الفقر والاياسا املمعن تنفيدفا للحد منحب.

ابء  -بياانت األسعار
 - ٨٢إن إي ال التاناي ال م ملراعاة ا ت فا األسعار العتبارا ماني ومعاني رمر ال ةد منحب
لعقــد مقــار اــحيح للرفــا املــاي واحلصــنل علــء ـ 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
تُاــت دم مؤش ـرا رســعار مني ـ  .ورصثــر فــد املؤشـرا شــينعا املؤشــر الــني ألســعار االســته ي وفــن
مقي ــاس لقيم ـ س ــل م ــن الا ــلع وا ــدما ال ـ تا ــتهلعها األس ــر املعيف ــي ع ــاية .وط ةع ـ األحي ــاني
تُاــت دم معــام انعمــاش مني ـ ةدشل ـ شــتم تقــدشرفا علــء رســاس ةيــا األســعار رو قيم ـ النحــدا
النارية ط استقصاءا األسر املعيفـي رو ط مصـاير ر ـراي وحيصـل فـد عمنمـا عنـدما ال تنجـد ةيـا
عن مؤشر رسعار االسته رو شعنن مفعنصا ط يق فد البيا .
 - ٨٩وميعـن رن تتفــاو األســعار لــيس فقـ عــر مــرور الــدمني ولعـن رشضــا اــب ا ــت أل األمعنـ
يا ل البلد الناحد .فاملناي الغدائي والاعاي علء سـبيل املثـالي عـاية مـا تعـنن رر ـص سـعرا ط املنـاي
الرشفي ـ منهــا ط املنــاي احلض ـرش  .ولــدلك شعثــر رن شلج ـ املعنيــنن ةتحليــل الفقــر إ إي ــال التا ــناي
ال م ملراعاة التباشنا املعاني (ا غرافي ) علء الصعيد الدا ل ط األسعار ط وقت مع  .فبدون فد
التاــناي ي ميعــن رن حيــدل تقليــل مــن ش ـ ن املاــتناي املعيفــي ط املنــاي ذا األســعار األيت ناــبيا
واملبالغـ ط تقــدشرفا ط املنــاي ال ـ تعــنن فيهــا األســعار رعلــء .وللحــد مــن فــدا النــنا مــن ا يف ـ ي تقــنم
ةل ــدان صث ــمة ةتا ــنش األس ــعار إم ــا ابس ــت دام يف ــنو فق ــر منفص ــل للمن ــاي احلضـ ـرش واملن ــاي الرشفيـ ـ
(رو غمفا من املناي ا غرافي يون النينيـ األ ـرا) رو عـن يرشـ تاـنش التقـدشرا اإلمجاليـ للرفـا مـن
حيب االسته ومن حيب الد ل ملراعاة الفروق ط األسعار.
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 - ٠١ولع تعنن تانش األسعار مفيدة شنبغـ ـا ةيـا جيـدة عـن األسـعار ُجتمـع ط استقصـاءا
األســر املعيفــي ي ط إيــار البيــا ال ـ ُجتمــع ضــمن وحــدة منا ش ـ تعــا ابالســته رو ابألســعار ضــمن
رتمع حمل ي رو من ل يراسا استقصائي مت صص لألسعار ُجترا ط ةع األحيان ط إيار مجع
البيا ألغراض مؤشر رسعار االسته .

جيم  -تعداد السكان والبياانت السكانية
 - ٠٠شعتمد قياس الفقر رشضا علء العدشد من ا نانـب األ ـرا مـن الن ـام اإلحصـائ الـني  .فعلـء
سبيل املثالي تُات دم البيا الاعاني ي وف تُاتقء عـاية مـن تعـدايا الاـعان والاـعاي ط حتدشـد
العينــا الستقصــاءا األســر املعيفــي ي وف ـ ضــرورش لتحدشــد املعــام (عنامــل تاــنش تفاــر تفــاو
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
منه ــا ع ــدة ا ــنية إ حص ــر عين ــا معدومـ ـ العف ــاءةي وم ــن ي إ ف ـنامش يفـ ـ صب ــمةي رو ح ــك إ
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
يق عا شُاتمد عاية من استقصاءا األسر املعيفي  .ف سلنب التقدشرا ا صنرة ط مناي اغمة شضم
تقدشرا الفقر رو االسته املاتمدة من استقصاءا األسر املعيفي إ ةيا تعداي الاعان لنضـع
مقيــاس للفق ــر مصــنف معاني ــا ابس ــت دام متغ ـما معه ــنية ط استقص ــاءا األســر املعيف ــي وتع ــدايا
الاعان(.)٠٠

رابعاً  -املقاييس العاملية للفقر النقدي

 - ٠٨قياس الفقر فن ط العاية عملي ويني ي حيـب جتـر احلعنمـا الدراسـا االستقصـائي لألسـر
املعيفــي ي وتقــنم ابألشــعال األ ــرا مــن عمليــا مجــع البيــا وحتليلهــاي وشعــنن ذلــك رحيــا مباــاعدة
تقنيـ مــن فيئــا يوليـ رو إقليميـ  .وعــاية مــا تنيفــن فــد ا هــني علــء تقيــيم ومقارنـ الفقــر يا ــل البلــد
الناحد عر ا ت أل األ من وا ماعا البفرش واملناي ا غرافي  .وألغراض إحصـاءا ومقـار الفقـر
علء الصعيد الدويلي شاتند الباحثنني ومعهم املن ما الدولي ي إ البيا واملنهجيا النينيـ إلنتـاج
تقــدشرا قاةل ـ للمقارن ـ يوليــا .ولــدلك تنجــد اــل و يق ـ ة ـ عملي ـ اإلنتــاج ومنهجيا ــا املاــت دم ط
إحصــاءا الفقــر النيني ـ والدولي ـ ي مــن جه ـ ي وة ـ قيــاس الفقــر علــء الصــعيد الــدويل الــد شعتمــد ط
األســاس علــء ت ـنافر البيــا مــن استقصــاءا األســر املعيفــي النيني ـ ي فض ـ عــن اإلحصــاءا والــنهع
النيني املتعلق ابلفقر.

__________
( )٠٠ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرChris Elbers, Jean O. Lanjouw and Peter Lanjouw, “Micro –level estimation of poverty and :
inequality”, Econometrica, vol. 71, No. 1 (January 2003), pp. 355–364. https://doi.org/10.1111/1468-

.0262.00399
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ألف  -إعمال التسوايت ملراعاة الفوارق بني البلدان
 - ٠٠تُاــتعمل ط العــاية وحــدا العملـ ا ليـ للتعبــم عــن مقــاشيس الــد ل واالســته الـ تــري ط
االستقصاءا النيني لألسر املعيفي ي وط يفـنو الفقـر النينيـ  .ةيـد رنـحب ملقارنـ ماـتناي املعيفـ ةـ
البل ــداني ا ــب تق ــنة االس ــته رو ال ــد ل ابلنح ــدا نفا ــها .وإذا ص ــان رح ــد ا ي ــارا املمعنـ ـ ف ــن
است دام رسعار الصرأل الانقي ي ف نحب من املالم ةـحب علـء نيفـاق واسـع رن فـد األسـعار ال تععـس ةدقـ
القـنة الفـرائي الناـبي ( .)٠4فعلـء سـبيل املثـالي يوالر واحـد مـن يوالرا الـنالاي املتحـدةي إذا حتنشلـحب
علء رساس رسعار الصرأل الانقي ي شعنن ااحلا لفراء صمي من الالع وا دما روفر ط ةلد من ف
ال ــد ل منه ــا ط ال ــنالاي املتح ــدة األمرشعيـ ـ  .وم ــن رس ــباب ذل ــك رن الا ــلع غ ــم املتداولـ ـ ي وا ــدما
(علء وجحب ا صنذ)ي ف ط العاية رقل تعلف ط البلدان األصثر فقرا( .)٠2وعيحبي ف ن اسـت دام رسـعار
الصرأل الانقي لتحنشل ةيا االسته رو الد ل تاته ابملاتنا املعيف احلقيق ط البلدان ذا
الد ل املن ف .
 - ٠4ولدلك تُات دم ط قياس الفقر علء الصعيد الدويل رسـعار الصـرأل القائمـ علـء عنامـل حتنشـل
تعــايال القــنة الف ـرائي ل ســته ا ــاذ املتاح ـ لــدا ةــر مع املقــار الدولي ـ  .وفــد ط األســاس
رسعار ارأل تضمن رن شعنن للدوالر نفس القنة الفرائي ي من حيب الالع وا دما ال شفرتشهاي ط
لتلف البلداني فتعنن املقارن ععن .
 - ٠2وحتنل عنامل تعايال القنة الفرائي قيم االسته من وحدة العمل ا ليـ إ عملـ منحـدة
(ر يوالر الــنالاي املتحــدة) علــء أــن شتــيا إمعاني ـ املقارن ـ ة ـ البلــدان .والناقــع رن تعــايال القــنة
الفـرائي تــد ل ط احلاــااب الدولي ـ املتعلقـ ابلفقــر م ـرت  :األو ي ملــا تاــت دم ط تقــدشر ا ـ الــدويل
للفق ر استنايا إ يفنو الفقر النيني (ان ـر الفـرا سايسـا عـن إحصـاءا الفقـر الدوليـ ) .وةعـد ذلـكي
ولتقيــيم الفقــر ط صــل ةلــد علــء حــدةي تاــت دم تعــايال القــنة الف ـرائي لتحنشــل ا ـ الــدويل للفقــر إ
العم ـ ا لي ـ رو لتحنش ــل رمن ــاو تن ش ــع االس ــته وال ــد ل م ــن العم ـ ا لي ـ إ تع ــايال الق ــنة
الفرائي املعر عنها ابلدوالر.

ابء  -رسم مالمح خطوط الفقر الدولية وحتديثها
 - ٠٦شهد األساليب املات دم ةعينها ط قياس الفقـر علـء الصـعيد الـدويل تغ اـما مـع مـرور الـدمني
ظل ةتا شتمثال ط إرساء التقدشرا علـء قاعـدة األسـاليب النينيـ املتبعـ ط
ا
ولعن املبدر التنجيه الد ا
()٠٦
قيــاس الفقــر وط وضــع البيــا النيني ـ هبــدا الف ـ ن  .ومــن يي فقــد ُوضــع ـ الفقــر املــدقع علــء
__________
( )٠4ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:

Alan M. Taylor, and Mark P. Taylor, “The purchasing power parity debate”, Journal of

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

.https://doi.org/10.1257/0895330042632744
( )٠2ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرJacob A. Frenkel, “Collapse of purchasing power parities during the 1970s”, European :
.Economic Review, vol. 16 (May 1981), pp. 145–165
( )٠٦ل ي ـ ـ ـ ـ ـ ا علـ ـ ـ ـ ــء نق ـ ـ ـ ــد ـ ـ ـ ـ ــدا املـ ـ ـ ـ ــنهعي ان

ـ ـ ـ ـ ــرRobert Allen, , “Absolute poverty: when necessity displaces desire”, :

.American Economic Review, vol. 107, No. 12 (December 2017), pp. 3690–3721

.https://doi.org/10.1257/aer.20161080
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الص ــعيد ال ــدويل ل ــيععس اليفرشق ـ ال ـ تق ــدر هب ــا رفق ــر ةل ــدان الع ــامل احل ــد األيت م ــن املعيف ـ ال ــد شل ــيب
االحتياجا األساسي ط رتمعا ـا .وترتعـد يفـنو الفقـر النينيـ امليفلقـ ي عنـد اـياغتها ةفـعل جياـدي
الاـياق القيفــر وتاــما
إ قاعــدة االحتياجــا األساســي مــن الاــعرا احلرارشـ ي ولعناهــا تععــس رشضــا ا
تبع ــا ل ــدلك ةنج ــني تف ــاو صب ــم ط االحتياج ــا غ ــم الغدائي ـ  .وصث ـما م ــا شن ــاقش الاياس ــينن النيني ــنن
واجملتمع املد والصحاف شروو االنتماء إ فئ الفقراءي وفن ما حيق ط صثم من األحيان فهمـا مفـرتصا
ةف ن االحتياجا الدنيا.
 - ٠2ومن األوائل الدشن وضـعنا تقـدشرا للفقـر علـء الصـعيد الـدويل رفلُناليـا وصـارتر وشـينم ي الـدشن
است دمنا عتب الفقـر النينيـ ط ا نـد لتقـدشر انتفـار الفقـر ط العـاملي ابسـت دام ررقـام  ٠٩22لتعـايال
القنة الفرائي ( .)٠2واستند تقـدشرا م إ ةيـا االسـته والـد ل ط  ٨2ةلـدا .ومل تعـن فـد مبثاةـ
رو ا ــاوال لقيــاس الفقــر العــامل علــء رســاس ـ الفقــر امليفل ـ املفــرت فحاــبي ةــل فتحــت رشضــا
اليفرش ـ رمــام املمارس ـ املتمثل ـ ط قيــاس الفقــر الــدويل اســتنايا إ معــاشم الفقــر النيني ـ واســت دام رســعار
ارأل تعايال القنة الفرائي لتعدشل الفروقا ط األسعار ال ال تنععس ط رسعار الصرأل الانقي .
الفقر الدويل استنايا إ عينـ مـن يفـنو الفقـر
 - ٠٢ومند التاعينا ي ح ادي البنك الدويل م ما
النينيـ ط ةعـ ةلــدان العــامل األصثــر فقـرا .وط عــام ٠٩٩٠ي قــام رافــالينن و يا و فــان ي وايل ةفحــص
 ٠٠يفــا وينيــا مــن يفــنو الفقــر وح ـ اديوا ســت ةلــدان (ف ـ إندونياــيا وةــنغ يشش وتندانيــا وصينيــا واملغــرب
ونيبــال) ضــمن رفقــر الفئــا ط العين ـ وصانــت فــد البلــدان مجيعهــا ط حــدوي يوالر واحــد مــن ـ الفقــر
املقـ ادر مببلــغ  ٠٠يوالرا مــن يوالرا الــنالاي ابلناــب للفـ ص الناحــد ط الفــهر ةتعــايال القــنة الفـرائي
الفقر العامل القائم علء ”يوالر واحد ط الينم“(.)٠٢
لعام  .٠٩٢2وقد ش اعل ذلك األساس
 - ٠٩وا ـ ــر ابنت ـ ــام حت ـ ــدشب تق ـ ــدشرا الفق ـ ــر ط الع ـ ــامل ةناس ـ ــيف البي ـ ــا ا دش ـ ــدة املنبثقـ ـ ـ ع ـ ــن
استقصــاءا األســر املعيفــي ومــن ـ ل تنســيع نيفــاق التغيفي ـ القيفرش ـ ي مــع إي ــال ةع ـ التعــدش
ا نفرشـ علــء البيــا والتقــدشرا  .وعــاية مــا حتــدل فــد التعــدش اســتجاة لعـ اـل عمليـ جدشــدة مــن
عمليــا مجــع ةيــا األســعار ضــمن إيــار ةــر مع املقــار الدولي ـ ي وملــا شتبــع تلــك العملي ـ مــن نفــر
القنة الفرائي تععس رحدل املعلنما عن األسعار الناـبي
ألسعار ارأل جدشدة حمدية وف تعايال
ا
ع ــر البل ــدان .وط ع ــام ٨١١٢ي اري ةي ــا األس ــعار املا ــتقاة م ــن ةي ــا ة ــر مع املق ــار الدوليـ ـ
لعــام  ٨١١2والبيــا ا دشــدة عــن يفــنو الفقــر النيني ـ إ إعــاية النا ــر ط ـ ا الفقــر ورفــع ماــتنا
إ  ٠2٨2يوالر اس ــتنايا إ متنسـ ـ يف ــنو الفقـ ـر النينيـ ـ ط  ٠2م ــن رفق ــر البل ــدان ةع ــد حتنشل ــحب إ
يوالرا النالاي املتحدة ةتعايال  ٨١١2للقنة الفرائي  .وط عام ٨١٠2ي ومـع تـنافر تعـايال القـنة
تضمنتحب من معلنما من اقح عن األسعار الناابي عر البلداني ا حتدشب ا
الفرائي لعام  ٨١٠٠وما ا
الفقــر ا ــاذ ابلبنــك الــدويل مــرة ر ــرا .وقــد صــان مــن ش ـ ن قيم ـ يفــنو الفقــر النيني ـ ا ما ـ عفــر
نفاــها (مــن نفــس البلــدان والاــننا )ي ال ـ ُحـ ادي ةتعــايال القـ اـنة الفـرائي لعــام ٨١٠٠ي رن رعيفــت
متنســيفا قــدر  ٠2٢٢يوالر (م اق ـراب إ  ٠2٩١يوالر)ي وفــن القيم ـ ال ـ شعتمــدفا البنــك الــدويل حاليــا ط
الفقر الدويل .وشعرض ا دول  ٠فد ا يفنو النيني ا نل ةقيم تعايال القدرة الفرائي ط
حتدشد
__________
(Montek S. Ahluwalia, Nicholas G. Carter and Hollis B. Chenery, "Growth and poverty in developing )٠2
.countries", Journal of Development Economics, vol. 6, No. 3 (1979), pp. 299-341
(Martin Ravallion, Gaurav Datt and Dominique van de Walle, "Quantifying absolute poverty in the )٠٢
.developing world," Review of Income and Wealth, vol. 37, No. 4 (December 1991), pp. 345-361
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عام  ٨١١2و  .٨١٠٠وةناسيف اإلةقاء علء القـيم نفاـها يفـنو الفقـر النينيـ ي ميعـن الن ـر إ
تغم .
الفقر علء رناحب قُد ُح ادي ابلرجنا إ تعرشفحب وإن صانت قيمتُحب قد ا

ـ

ا دول ٠
است تتت دام تعت تتادالت القت ت لتوة الش ت ترائية لعت تتام  ٢011يف إعت تتادة تقت تتدير ا ت تتط احمل ت ت لدد بل ت ت  12٢1دوالر يف تعت تتادالت القت ت لتوة الش ت ترائية
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Francisco H.G. Ferreira and others, “A global count of the extreme poor in 2012: data issues, methodology and initial results”,

.Journal of Economic Inequality, vol. 14, No. 2 (June 2016), pp. 141-172.
م ح  :البل ــدان الـ ـ حتم ــل الع مـ ـ النجميـ ـ تا ــت دم مؤش ــر ألس ــعار االس ــته نتل ــف ع ــن املؤش ــر املبل ــغ عن ــحب ط مؤشـ ـرا التنميـ ـ العامليـ ـ الص ــايرة ع ــن
البنك الدويل.

 - 4١وقــد ريا فــدا التانقــيا العبــم ناــبيا وغــم املتجــانس ط تعــايال القــدرة الف ـرائي عــر البلــدان
واملن ــاي إ ةعـ ـ التاغي ـما ط إحص ــاءا الفق ــر عل ــء املا ــتنا القيف ــر  .ولع ـ اـن حت ــدشب ـ ـ ا الفق ــر
رري تنقـيا يفيـفي حيـب
ابعتماي تعايال  ٨١٠٠للقنة الفرائي قد رفضءي علء املاتنا العامل ي إ ا
متــت مراجعـ معــدل الفقــر العــامل لعــام  ٨١٠٠نــدوال مــن ماــتنا  ٠422ط املائـ (رو مــا شعــايل ٠2١٠٠
ملينن ش ص) ابعتماي اليفرشق القدمي (ر  ٠2٨2يوالر ط الينم ةتعايال  ٨١١2للقـنة الفـرائي ) إ
ماتنا  ٠42٨ط املائ (رو ما شعـايل  ٩٢2مليـنن شـ ص) ابعتمـاي اليفرشقـ ا دشـدة (ر  ٠2٩١يوالر
ةتع ــايال  ٨١٠٠للق ــنة الف ـرائي ) .والتانقيح ــا املد ل ـ ط انون ـ األ ــمة ةا ــييف أب ج ــدا مقارن ـ أبرق ــام
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تعــايال  ٨١١2للقـ اـنة الف ـرائي وةتحــدشب ماــتنا ـ الفقــر الــدويل مــن مبلــغ  ٠2١٢يوالر إ مبلــغ
 ٠2٨2يوالر علء ضنء تلك التعايال .

جيم  -تسوية التلقديرات اإلمجالية

صل ةلد وط ص اـل عـامي فـ ان عمليـ
 - 4٠ملا صانت تقدشرا الفقر ابلدراسا االستقصائي ال تُتاح عن ا
إعداي تقدشرا الفقر اإلمجالي ط سننا معين تتيفلاب إعاية تناي ما فن متنفار من البيا  .ومن يي
ختض ــع تق ــدشرا الفق ــر اإلمجالي ـ الدولي ـ ابلنا ــب لا ــن مرجعي ـ معيان ـ إ التاا ــنش عل ــء رس ــاس ةي ــا
احلاااب القنمي املتعلاق ةنمن االقتصاي .وابلناب للبلدان ال ال تتنافر فيها ةيا استقصاءا األسـر
ـتم اســت دام معـ ادال النمــن املاــتقاة مــن ةيــا احلاــااب القنميـ ط تقــدشر
املعيفــي للاــن املرجعيـ ي شـ ا
حجـم االســته رو الــد ل ســاةقا رو ط املاــتقبلي حاــب احلاجـ ي حــك تــتم ”مناءمـ “ التقــدشرا مــع
الاننا املرجعي يب ميعن تقدشر حجم الفقر عند نفس النقيف الدمني ابلناب ميع البلدان.
 - 4٨وةيـا احلاــااب القنميـ متثاــلي علــء رصثــر املاــتناي جتميعــاي رنفــيف الفــاعل االقتصــايش ي
ر األفراي واألعمال التجارش واحلعنم  .وشتم سنناي وضع فد البيا ال تنفر األساس حلااب الناتع
ا ل اإلمجايل ونفقا االسته الناهائي لألُسر املعيفي  .وحاااب الد ل النيني علء قدر صبم مـن
التنحيــدي وف ـ متاح ـ علــء نيفــاق واســع وةت ـناتر مرتفــع ناــبيا .غــم رناـحب مــن املعلــنم ر ان معــدال النامــن
املاــتمدة مــن احلاــااب القنميـ ومــن الدراســا االستقصــائي ختتلــف ا ت فــا صبـماي مبــا اعــل اســت دام
يرشق املناءم تفض علء مدا فرتا ينشل إ ر يفاء صبمة وإ عدم اليق ط التاقدشرا العاملي .

 - 4٠وصما لنحظ آنفاي تعتا البيا الاـعاني ركيـ رساسـي ط الت اصـد مـن ر ان التاقـدشرا حاـن أب
املرجحـ لتنســيع نيفــاق النتــائع ضــمن عمليــا
مــن حيــب إيــار العيانـ وصــدلك مــن حيــب عنامــل املقاةلـ ا
مهم ـ رشضــا ط الت اصــد مــن يرج ـ التامثيــل عنــد جتميــع تقــدشرا الفقــر عــر
املاــا ابلعيان ـ  .وف ـ ةيــا
ا
البلـدان .وشاـت دم البنـك الـدويلي عنــد جتميـع تقـدشرا الفقـر للمجمنعــا اإلقليميـ وغـم اإلقليميـ مــن
الاعان املاـتمدة مـن لتلـف اجملمنعـا
االقتصايا والبلداني قاعدة ةيا تحب ا اا ال جتمع تقدشرا
ا
الدولي والنيني  .وفن ال امع تقدشرا الفقر علء رساس يفـنو الفقـر النينيـ ي أل ان فـد ا يفـنو غـم
قاةل للمقارن .

خامسا  -توافر البياانت وقابليتها للمقارنة
ألف  -التلقديرات الوطنية والدولية

ل الاننا األ مةي رابحت ةيا راد مؤشرا الفقر الناقد متاح علء نيفاق روسع
- 44
وتتضمن قاعدة ةيا البنك الدويل املتعلاق ابلفقـر وررس املـال الاـهم تقـدشرا
(ان ر الفعل الثا ).
ا
ةف ن  ٠٦٢ةلداي وقد تنفار ط صل سن علء مدا العقد املاض تقدشرا جدشدة لنحن من  ٢١ةلدا.
وفنا انن تقدشرا ةف ن الفقـر متاحـ لـ ـ  ٠ 2١١مـن الدراسـا القيفرشـ الاـننش ي ر رصثـر مـن ـ
األول م ــن الق ــرن احل ــاي والعف ـرشن .وشُع ــدا نقص ــان الت ـناتر ط
رض ــعاأل األرق ــام املتاح ـ ط روائ ــل العق ــد ا
التاقدشرا للاننا األ مة إ خ ا ر منعد إجراء الدراسا االستقصائي عن املنعد الد راـبحت فيـحب
التاقدشرا ا دشدة متاح ط قناعد البيا الدولي .
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ةلدان ا تقدشرا ةف ن الفقر

اجملمنا الرتاصم لتقدشرا الفقر

الفعل الثا
السنوات من  1981إىل ٢017
تقديرات الفقر القطرية حبسب ل

ةلدان ا تقدشرا ةف ن الفقر
اجملمنا الرتاصم لتقدشرا الفقر
الدراسا سنناي
الدراسا الرتاصمي

الدراسا الرتاصمي
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املصدر( Database Equity and Poverty :قاعدة البيا املتعلق ابلفقر وراس املايل الاهم )
ـ الفقــر الــني رو ـ الفقــر الــدويل) ووفـ التصــنيف SI.POV.DDAY
م ح  :تقــدشرا الفقــر علــء املاــتنا القيفــر متاحـ حاــب الاــننا (سـناء وفـ
والتصنيف .SI.POV.NAHC.NC

 - 42ورغ ــم ر ان حج ــم إحص ــاءا الفق ــر ق ــد من ــا ةا ــرع ي ف ـ ان ةع ـ البل ــدان ل ــيس لدش ــحب ع ــدي ص ــاأل م ــن
التاقــدشرا ال ـ تُــم اعنحب مــن تتبا ـع الفقــر علــء مـ اـر الــدمن أل ان التقيــيم الفــامل الجتافــا الفقــر القيفرش ـ شتيفلا ـب
ةيـا متـناترة وقاةلـ للمقارنـ  .وحـ ا شــتم مــث تقيـيم مــا إذا صــان الفقــر الــني آ ــدا ط االرتفــاا رو االخنفــاض
ال ةـُ اد علــء األقـ اـل مــن نقيفـ ةيــا قــاةلت ْ للمقارنـ ضــمن فــرتة منيـ معقنلـ  .والعثــم مــن البلــداني والســيما
البلدان األغاي لدشحب تقدشرا سننش متاح ي غم ر ان ةلدان صثمة ر ـرا ال تقـنم هبـد الدراسـا إال ةناـ ل رقـل
ةعثــم .وط حماولـ ملعا ـ فــدا الــنقصي ا تيفــنشر النا ــام العــام لنفــر البيــا ليعــنن مبثاةـ عمليـ من مـ تلتــدم
عممهــا
البلــدان األعضــاء ط اــندوق النقــد الــدويل مــن
ــا ينعيــا ةتحا ـ ننعي ـ البيــا ال ـ جتمعهــا وتُ ا
من نما ــا اإلحص ــائي وفق ــا جملمنع ـ م ــن املع ــاشم املناـ ـء هب ــا .وم ــن مجلـ ـ ف ــد املع ــاشمي شُناـ ـ ن ــام الناف ــر
األقلي وفـن مـا شفـ اعل مؤشـرا مرجعيـا ُمفيـدا(.)٠٩
ةتحدشب إحصاءا الفقر صل ل إ مخس سننا علء ا
غم رناحب من ُمجل الـدول األعضـاء ط األمـم املتحـدة البـالغ عـديفا  ٠٩٠يولـ ي صانـت فنـا  ٦٢يولـ ( ٠2ط
املائ ) ال تتنفار علء تقدشرا للفقر ة عـام  ٨١٠٠و ٨١٠2ي و  44يولـ ر ـرا ( ٨٠ط املائـ ) ال تتـنفار

__________
(.http://dsbb.imf.org/pages/GDDS/TableB.aspx )٠٩
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سنا علء تقدشر واحد .و  4٨ط املائ من فد الدول (ر  ٢٠يول ) صانـت تتـنفار علـء تقـدشرشْن ا نـ ْ علـء
األقلي وقايرة علء تنفيد تناي الن ام العام لنفر البيا .
ا

دامها ط تقــدشر اجتافــا الفقــر احلدشث ـ ي تــنفار البيــا ُ
 - 4٦ولتقيــيم ةيــا املاــا ال ـ ُميعــن اســت ُ
الر اء املفرت معلنما مفيدة .وحتتاج فد البيا إ وجني
املنجنية ط قاعدة البيا العاملي ةف ن ا
ـ ل فـرتة تـرتاوح ةـ ـ ل
تقدشرشْن ا ن قاةل للمقارن من تقدشرا استقصـاء الـد ل رو االسـته
وســبع ســننا مــن ح ـنايل عــام  ٨١١٩وإ غاش ـ عــام  .٨١٠4وط رحــدل رمنع ـ مــن رمنعــا مــن
ـدرفا  ٦٨ط املائـ
البيا ي صانت التقدشرا متنفارة ةف ن  ٩2اقتصاياي ر ةناـب متثي لـل لاـعان العـامل ق ُ
تقرشباي وفن ما شع رن حنايل  ٠٢ط املائ من سعان العامل شعيفنن ط ةلدان شتع ادر حاليا تتباع اجتافا
الفقــر احلدشثـ فيهــا .وشعــرض ا ــدول  ٨مــدا تـنافر البيــا ا ااـ ابلــدول األعضــاء ط األمــم املتحــدة
وذلــك اــب املنــاي واجملمنعــا املاــت دم ط الرمــن املنحــدة للبلــدان رو املنــاي ألغـراض إحصــائي ي
املنجــنية لــدا شــعب اإلحصــاءا التاةعـ إليارة الفــؤون االقتصــايش واالجتماعيـ ابألمانـ العامـ  .وفنــا
ـص صبـ ــم ط ت ـ ـنافر البيـ ــا لـ ــدا املنـ ــاي األصثـ ــر فق ـ ـرا فف ـ ـ ح ـ ـ تتـ ــنفار ةيـ ــا أب صافي ـ ـ حلاـ ــاب
نقـ ـ أب
اجتافــا الفقــر ط ٢٠ط املائ ـ مــن البلــدان املتق ادم ـ النمــني ال تتجــاو فــد الناــب  ٠١ط املائ ـ ط رفرشقيــا
(ر ما شُعايل  ٠٦ةلدا من رال  24ةلداي رو ناب  ٠2ط املائ من الاعان) .ومن ة رقل البلـدان منـناي
ال متثاـ ـل االستقص ــاءا الـ ـ رعـ ـ ادفا  ٠4م ــن را ــل  4٢م ــن ف ــد البل ــدان س ــنا نا ــب  4٠ط املائـ ـ م ــن
الاعان.
ا دول ٨
ت تتوافر البي تتاانت ملقارن تتة اقاه تتات الفق تتر ،حبس تتب املن تتاط أو اجملموع تتات ،يف الفت ت ة التقريبي تتة -٢009
٢012
املنيفق ـ ـ ـ رو اجملمنع ـ ـ ـ (الرمـ ـ ــن املنحـ ـ ــدة للبلـ ـ ــدان
رو املناي ألغراض إحصائي ())M49

عدي/ناب البلدان ال تتنفر علء ةيا

شــرحي الاــعان املمثلـ ط
البيا (الناب املئنش )

رفرشقيا
األمرشعتان
آسيا
رورواب
روقياننسيا
رقل البلدان مننا
ا
البلدان املتقدم
البلدان النامي
جمموع الدول األعضاء يف األمم املتحدة

)%٠١( 24/٠٦
)%4٩( ٠2/٠2
)%42( 42/٨٠
)%٢٢( 4٠/٠٢
)%2( ٠4/٠
)%٨٩( 4٢/٠4
)%٢٠( 4٢/٠٩
)%٠2( ٠42/24
)%28( 193/93

٠2
٢٩
2٢
٩٩
٨
4٠
٢4
22
6٢

م ح  :استنايا إ البيا املتاح ط قاعدة البيا العاملي ةف ن الر اء املفـرت ي ط حـدوي الفـرتة ٨١٠4-٨١١٩
( .)http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-database-of-shared-prosperityوتقـ ــنم
قاعــدة البيــا ةتع اقــب النمــن الاــنن ل ســته رو للــد ل لــدا شــرحي ال ـ  4١ط املائـ الــدنيا ط صــل ةلــد.
وتتضـ اـمن قاعــدة البيــا تقــدشرا ةفـ ن  ٩2اقتصــايا مــن االقتصــايا الـ اعتُمــد ط فــدا التحليــلي منهــا
 ٩٠مــن االقتصــايا ال ـ ف ـ عبــارة ع ــن يول رعضــاء ط األم ــم املتحــدة .وشاــت دم التحلي ــل تصــنيف البل ــدان
ا ــب الرم ــن املنح ــدة للبل ــدان رو املن ــاي ألغـ ـراض إحص ــائي ( .)M49ورع ــداي الا ــعان امل ــدصنرة فـ ـ األع ــداي
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املا ــجل ط ع ــام  ٨١٠2رو ال ـ فـ ـ رح ــدل م ــا ف ــن مت ــاح (م ــن مؤش ـرا التنمي ـ العاملي ـ الص ــايرة ع ــن البن ــك
الدويل).

ابء  -جودة البياانت وقابليتها للمقارنة
 - 42ما الت التاقدشرا القاةلـ للمقارنـ ال مـ لتتبـع آ ـر اجتافـا الفقـر متـنفرة ةفـعل حمـدوي رغـم
حتان تـنافر البيـا  .فاالستقصـاءا ال ميعـن االعتمـاي عليهـا ط راـد اجتافـا الفقـر عنـدما ال تعـنن
قاةلـ ـ للمقارنـ ـ مني ــا .واال ت ف ــا الدمنيـ ـ ط يفيـ ـ إجرائه ــا حتـ ـ اد م ــن قاةليته ــا املقارنـ ـ  .وط صث ــم م ــن
األحياني ومع تيفـنر االقتصـايا ي تُاـتعمل االستقصـاءا ةبيـا حدشثـ حـك شـتم التع اـرأل علـء رمنـاو
وميعــن رشضــا تنقيحهــا ألســباب ر ــراي مثــل متيفلبــا امليدانيـ  .صمــا ختضــع االســتبيا ط
االســته
رحيــان صثــمة إ التغيــم ةقصــد حتاـ القيــاسي ولعــن ذلــك صثـما مــا شــتم مــن يون مراعــاة صافيـ الحتمــال
وضع س سل من البيا غم قاةل للمقارن .
الصـعب اإلجاةـ
 - 4٢والتغيما ط االستبيا قد تؤ ر ةف ادة علـء تقـدشرا الفقـري وقـد جتعـل مـن ا
علء رسئل ةاييف تتعل ي علء سبيل املثالي مبا إذا صـان الفقـر قـد اخنفـ رم ال .وط إيـار جترةـ رُُجرشـت
ط مجهنرشـ تندانيـا املتحـدةي مــث ي ةصـف عفـنائي يــرح اسـتبيا اسـته لتلفـ علـء عينـا فرعيـ
متفاوتـ ـ  )٨١(.وق ــد تبـ ـ ا م ــن ف ــد التجرةـ ـ ر ان اال ت ف ــا العب ــمة ط االس ــته ال ــد قياس ــحب وط
تقدشرا الفقر الناجت عنحب ميعن رن تعدا إ اال ت فا ط االستبيا  .فعلء سبيل املثالي ريا تغيم
فــرتة تــدصر االســته مــن رســبنا إ رســبنع (مــع ةقــاء األشــياء األ ــرا علــء مــا فـ عليــحب) إ ايية
تق ــدشرا نا ــب الفق ـ ـراء ط العين ـ ـ التجرشبي ـ ـ م ــن  22إ  ٦٠ط املائ ـ ـ  .ارم ــا اال ت ف ــا األ ــرا ة ـ ـ
االسـتبيا ي صــاألمنر املتعلقـ مبــدا ئـنل قائمـ ةنـني االســته الـ االستفاــار ةفـ هنا رو ابلرتتيــب
متس من القاةلي للمقارن (.)٨٠
الد ُوضع د البننيي فقد تب رشضا رهنا ا
 - 4٩ولتحا ـ القاةلي ـ للمقارن ـ ي ميع ــن ط ةع ـ األحي ــان اس ــت دام تقني ــا إحص ــائي ي م ــن قبي ــل
اإلس ــناي م ــن استقص ــاء إ آ ــري وذل ــك م ــن رج ــل التاغل ــب عل ــء التاح ــداي النامجـ ـ ع ــن التغـ ـما ط
()٨٨
تغم استقصـاءا األسـر
االستبيا
 .صما ميعن است دام التصميم التجرشيب للمااعدة ط تقييم ر ر ا
املعيفي ورشضا ط استعاية القاةلي للمقارن  .وما فتئـت املعاتـب اإلحصـائي تُنصـاي عنـد إي ـال تغيـما
جنفرش علء االستبيا ي ابعتماي التصميم التجرشيب حك شتم ةلنا يرجـ رصـر مـن الدقـ ط تقيـيم صيفيـ
خ م فد التغيما علء القياسا (.)٨٠

__________
(Kathleen Beegle and others, “Methods of household consumption measurement through surveys”, Journal )٨١
.of Development Economics, vol. 98, No. 1 (May 2012), pp. 3-18.
( )٨٠استقصــاءا األســر املعيفــي ط البلــدان الناميـ والبلــدان الـ متــرا اقتصــايا ا مبرحلـ انتقاليـ ي يراســا ط اليفــرقي الالاــل
واوي العدي ( ٩٦منفنرا األمم املتحدةي رقم املبيـع .)A.05.XVII.6 :ميعـن االيـ ا علـء فـدا املنفـنر ط اإلنرتنـت علـء
العننان التايل.https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/Seriesf_96a.pdf :
عر لتقني اإلسناي من استقصاء إ آ ـري ان ـرChuanhai Andrew Gelman, Gary King, and :
( )٨٨ل ي ا علء مثال مب ا
Journal of the American ,”Liu, “Not asked and not answered: multiple imputation for multiple surveys
.September 1998), pp. 846–857( vol. 93, No. 443 ,Statistical Association
( )٨٠ان ــرRoger Tourangeau, “Recurring surveys: issues and opportunities” (2003) :ي ال ــد ف ــن عب ــارة ع ــن تقرش ــر مقـ ـ ادم إ
املؤساـ العلمي ـ النيني ـ ي رُع ـ اد علــء رســاس فعاليــا إحــدا حلقــا العمــل ال ـ عُقــد شــنم  ٨٢و  ٨٩آذار/مــارس .٨١١٠
وميعن االي ا عليحب ط اإلنرتنت علء العننان التايل.https://www.nsf.gov/sbe/ses/mms/nsf04_211a.pdf :
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 - 2١ويرائـ االستقصــاء واالســتبيان علــء قــدر رصــر مــن اال ــت أل فيمــا ةـ البلــدان .فهنــا العثــم
من اال ت فا ال ال ميعن التنفي ةينها رغم رناحب ابإلمعان إجراء قدر من املناءم ةينها الحقا .والعدشد
حتاـن قاةليـ البيـا للمقارنـ
مـن املبـايرا املصــمم ملناءمـ عارســا تصـميم االستقصـاءا حتــاول رن ا
فيمــا ةـ البلــداني غــم رن فــدا التناــي قــد شــؤي إ إضــعاأل القاةليـ للمقارنـ يا ــل البلــدان .لــدلكي
شنبغ علء من شف اعر ط تغيم االستبيا من البلدان وللنصاال الدولي رن شعنن علم اتم ابملقاشضا .

سادسا  -إحصاءات الفقر :آفاق املستقبل
 - 2٠رُحر ابلفعل ط مجيع رأاء العامل تق اد أبم صبم ط قياس الفقر ومعافحتحب علء حـ اد سـناءي ولعـن
مــن املــرجا رن شــؤي ارتفــاا اليفلــب علــء التقــارشر الدولي ـ والنيني ـ عــن رفــداأل التنمي ـ املاــتدام إ
ل
ايية عا ل ط االحتياجا .

الركب أحدا :تط للعات جديدة فيما يتعل إبحصاءات الفقر
ألف  -حىت ال ي ك ل

 - 2٨اإلة ا املصناف ” اـب ا ـنس والعمـر والنضـع الـنظيف واملنقـع ا غـراط (احلضـر /الرشف )“
قد شعنن رساسيا ط االلتدام هبدأل التنمي املاتدام املتمثال ط عدم تر رحد لف الرصبي لعناحب ما شدال
شثم مفاصل عدشدة تتعل رحصـاءا الفقـري الـ تُقـاس عـاية علـء ماـتنا األسـرة املعيفـي وتاـتند إ
افرتاض تن شع املناري ابلتااو يا ل فد األسر.
 - 2٠وط التقرشــر املعنــنن ”تقرشــر الفقــر والر ــاء املفــرت  :٨١٠٦معا ـ عــدم املاــاواة“ي نفــر البنــك
الــدويل تقــدشرا ةف ـ ن اجملمنعـ الفرعي ـ لأليفــال (ر الفئــا العمرشـ ال ـ ت ـرتاوح ةـ اــفر ســن وررةــع
سننا ي ومخس سننا وتاع سننا ي و  ٠١سننا و  ٠4سـن ي و  ٠2سـن و  ٠2سـن ) وللماـاصن
الرشفي /احلض ـرش ي ول ـبع املهــني وفــن شعمــل انن علــء جعــل املعيــار شتمثــل ط اإلة ـ ا املفصــل اــب
األاــناأل .ومــع ذلــكي ف ـ ن عــدم وجــني تعــارشف متما ل ـ للمجمنعــا ال ـ تفــملها الدراس ـ ميعــن رن
شقـ اـنض القاةلي ـ للمقارن ـ  .فالبلــداني علــء ســبيل املثــالي صث ـما مــا تعـ اـرأل املنــاي الرشفي ـ واملنــاي احلض ـرش
ـجل ةيــا النضــع الــنظيف ةيفـرق لتلفـ جــدا .ومــن يي شُصــبا
ةفـعل لتلــفي واالستقصــاءا قــد تُا ا
التناــي ال ح ـ للتعــارشف وأليوا املاــا رمــرا مهمــا ط ضــمان قاةلي ـ إحصــاءا الفقــر ا لي ـ والدولي ـ
علء حد سناء للمقارن .

 - 24وتؤي قيني البيا إ اعنة تصـنيف إحصـاءا الفقـر حاـب ا ـنس .فعلـء سـبيل املثـالي
مل شبلــغ البنــك الــدويل حــك انن عــن إحصــاءا الفقــر حاــب نــنا ا ــنس (ذصــنر/إ ل)ي علــء النحــن
املقـ ــرتح ط إيـ ــار رفـ ــداأل التنمي ـ ـ املاـ ــتدام ومـ ــن جانـ ــب اللجن ـ ـ املعني ـ ـ ابلفقـ ــر ط العـ ــامل .ومعلنمـ ــا
االسته والد ل عاية ما شتم مجعهـا لألسـرة صعـل .وقـد شـتم مجـع ةعـ البيـا عـن الـد ل الفـري ي
اـب األفـرايي فيـك اـب ا ـنس .ومـن
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
يا ــل األســرة املعيفــي ي وتقــنم ةت صــيص نفــس املاــتنا مــن الرفافيـ املايشـ لعــل فــري مــن رفـراي األســرة.
وعل ــء وج ــحب ا ص ــنذي ميع ــن رن تع ــنن إحص ــاءا الفق ــر املص ــنف حا ــب ن ــنا ا ــنسي الـ ـ تف ــرتض
التاــاو ط اقتاــام املـناري يا ــل األســر املعيفــي ي مضـلال للغاشـ  .لــدلكي اــر حاليــا تنفيــد ن ـُهع جترشبيـ
لتحا مراعاة التفاو يا ل األسر املعيفي .
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 - 22ومـن مفــاصل القيــاس األ ــرا الـ تيفرحهــا رفــداأل التنميـ املاـتدام فنــا مفــعل مت اــل ط
ا دأل املتمثـل ط التناـل لـنل عـام  ٨١٠١إ القضـاء علـء الفقـر صمـا فـن حمـ اد أبي مبقتضـء ـ الفقـر
الدويل .وا دأل املتمثل ط ضمان رال شعنن فنا ي مبنجب فـدا املقيـاسي مـن شعـيش ط فقـر مـدقعي حيـتام
علــء االستقصــاءا رن خ ــد ط احلاــبان األش ـ اذ املهمف ـ واملفــريشن رو غــمفم مــن الــدشن شُــرجا
رالا شعننـنا جــدءا مــن العينــا القياســي  .فعلــء ســبيل املثــالي وط احلالـ الـ شعــنن فيهــا  ٠١ط املائـ مــن
الاعان فقراءي قد ال شتاباب استبعاي  ٠ط املائ من الاعان من العين ةابب اعنة النانل إلـيهم ط
تغيــم جــدر للم مــا النيني ـ العام ـ للفقــري ولعـ اـن العين ـ لــن تعــنن عثال ـ التمثيــل التــام ــد الفــرحي .
لدلكي ومن رجل حتقي فدأل التنمي املاتدام ي ال ةُ اد من استيعاب رمـنا الاـعاني وال سـيما الفئـا
املهمف ال شُرجا رن تعنن رفقر من البقي ي حك شتم النقنأل علء ما إذا صان الفقر قد استُبعد فع .
 - 2٦وابملثــلي وصمــا نــنقش ط القاــم ا ــامسي غالبــا مــا تعــنن البيــا ال م ـ لقيــاس الفقــر قدمي ـ
ابملرة ط العدشد من البلداني وال سـيما ط البلـدان املن فضـ الـد ل والـدول املتـ رة
وشحيح وغم متنفارة ا
ابلنداا رو الدول ا ف ال مييل الفقر فيها إ االنتفار ةفعل واسع .و فا لألفداأل اإلمنائي لأللفي ي
تعتا رفداأل التنمي املاتدام ياةعا عامليا ارحيا لـدلكي ُشـرا ط ةـدل جهـني مـن رجـل حتاـ مجـع
قياسا الفقر النيني من البلدان املرتفع الد ل .فالعدشد من فد البلدان ال ميلك يفنيا ويني رمسي
للفقــر ولعنــحب شعتمــد ةــدال مــن ذلــك علــء معــاشم إقليميـ مثــل قياســا الفقــر الناــيب الـ شضــعها املعتــب
اإلحصــائ ل حتــاي األورويب .ورغــم ر ان قياســا الفقــر الــدويل مــن جانــب األمــم املتحــدة والبنــك الــدويل
راصد عاية علء البلدان املن فض واملتنسيف الد لي ف ان رفداأل التنمي املاتدام قد ح افد علء اتباا
يـ ــرق جدشـ ــدة ط التفعـ ــم .وط انون ـ ـ األ ـ ــمةي تضـ ـ اـمنت رمنعـ ــا ةيـ ــا البنـ ــك الـ ــدول تقـ ــدشرا
استقصــائي مــن البلــدان املرتفعـ الــد لي ةــدال مــن رن تفــرتضي وفـ ـ الفقــر الــدويلي عــدم وجــني فقــر
مــدقع ط فــد البلــدان .ولعــن مبــا ر ان صثـما مــن فــد البلــدان شاــت دم الــد ل صمؤشـر نقــد للرفــا ي فـ ن
الدراسا االستقصائي ال جترا ةفـ ن تلـك البلـدان صثـما مـا تفيـد ةنجـني حـاال ي ـل اـفر ي األمـر
الد شؤي إ ظهنر معدال فقر قد ال تعنن متااوق مع التقدشرا القائم علء االسته .

ابء  -رصد الفقر بكل أبعاده
 - 22إ ان الـ اـرتصيد ط رفــداأل التنميـ املاــتدام علــء ماـ ل القضــاء علــء الفقــر اميــع رشــعالحب ورةعــاي

و ميـع الفئـا ي شقـف شــافدا علـء االعـرتاأل أب ان الفقــر شتجلاـء أبشـعال عدشــدة .وصمـا سـبقت اإلشــارةي
فـ ن الـنهع النينيـ والدوليـ لراـد الفقــر قامـتي حـك انني ةقيـاس الفقـر النقـد ابألســاس .ومـع ذلــكي
تقــنم ةلــدان صثــمة رشضــا ةراــد منــت م نانــب ر ــرا مــن الفقــري مثــل األةعــاي املتعلاق ـ ابلصــح والتغدش ـ
والتعليم وقام البع من البلدان امع عدة رةعاي ضمن مقاشيس مفرية للفقر املتعدي األةعايي مـع الرتصيـد
ط صثـم مـن األحيــان علـء ”األةعــاي املتدا لـ “ .وشـ ادي اللجنـ املعنيـ ابلفقـر ط العــامل ط تقرشرفـا علــء
ضــرورة راــد رمنعـ مــن ”املؤشـرا التعميليـ “ إ جانــب تقــدشرا الفقــر النقــد  .وفـ تقــرتح لنحـ
متاةع د املؤشرا وصدلك مقياسا لألةعاي املتدا ل .

 - 2٢ومبا ر ان رفداأل التنمي املاتدام حت ادي فدأل قياس الفقر ومؤشراتحب أبةعاي متعدية ووف تعارشف
املرجا رن ختتلف التداةم واألساليب الـ تاـت دمها البلـدان ا ت فـا صبـماي وصـدا اليفـرق
ويني ي ف ناحب من ا
والبيا املات دم ط تتبع الفقر النقد الـني  .وسـتعنن فنـا حاجـ إ مدشـد مـن العمـل مـن رجـل
ضمان التن ي الفامل ووجني ن ام لإلة ا عن فد اإلحصاءا ي ولتقيـيم يرجـ التناـي علـء املاـتنا
الدويل ال ستعنن ضرورش ط فدا الصدي.
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جيم  -حتسني توافر البياانت وجودهتا
 - 2٩رغم ر ان إحصاءا الفقر الدولي قد رابحت الينم ْروفر ورجني من ر وقـت مضـءي فـ ان روجـحب
الــنقص ط البيــا والتع اقــد ط ما ـ ل ضــمان القاةلي ـ للمقارن ـ شنحيــان ةنجــني فــامش صبــم للتحا ـ .
لدلك ستعنن ارتفاا نا إجراء استقصاءا األسر املعيفي املتعدية املناضيع والتنسـيع ط رقعـ التغيفيـ
هب ـ ــد االستقص ـ ــاءا مبثاةـ ـ ـ يف ـ ــنة رو فامـ ـ ـ ي ولع ـ ــن ال ةـ ـ ـ اد م ـ ــن إشـ ـ ـ ء افتم ـ ــام ل ـ ــيس فقـ ـ ـ لعميـ ـ ـ
االستقصاءا وإمنا رشضا ني ا وإلمعاني احلصنل عليها واملقارن ةينها حك نضـمن رن تعـنن تقـدشرا
الفقر رصثر من نقي وقاةلي للمقارن .
 - ٦١ومــن رجــل حتاـ جــنية البيــا ي ال ةــد مــن رن تاــتمر ا هــني ط الرتصيــد علــء حتاـ املعــاشم
والتـدرشب ضـمن رــال مجـع ةيــا استقصـائي األســر املعيفـي ولعـن فنــا رشضـا حاجـ لتنسـيع ا هــني
من رجل ا تبار التعننلنجيا ا دشدة مثل حتدشد املناقع ومااح األرض ابست دام رجهـدة ن ـام حتدشـد
املناقع العامل ا منل ي وإجراء االستبيا ابألجهدة اللنحي ي وإيراج البيا الاـاتلي ا غرافيـ املعانيـ ي
وغمفــا مــن االةتعــارا لتحا ـ ننعي ـ البيــا ( .)٨4وعنــدما تعــنن البيــا ذا الننعي ـ ا يــدة غــم
متاحـ للعمــنمي فـ ن قــدرة البيــا علــء إ ـراء املناقفــا واملــداوال املتعلقـ ابلاياســا تــتقلاص ةفـ ادة.
ورغم ر ان اجملتمع العامل قد ش ادي علء ركي البيا املفتنح ي ف ن احلاج تدعن إ مدشـد مـن ا هـني مـن
رجــل الــدفع قُــدما هبــدا الــر مع وإاــاي فهــم مفــرت ملــا شعنيــحب مصــيفلا ”البيــا املتاحـ للعمــنم“ .ولــئن
صانت مثل فد ا هني تبدو ةدشهي ي ف ان البلدان تتبع ط الناقع ُهنجا لتلف جـدا فيمـا شتعلـ ابلنفـاذ إ
البيا  .فبعضها شتيا إمعاني النفاذ املباشر والفنر عر اإلنرتنت إ ةيا تحب ا دئي والبع ان ر قد
شتــيا الناــنل إ فــد البيــا ةعــد استعراضــها وإقرارفــا رو ةعــد يفــع رس ـنم معيان ـ  .وعــا شؤســف لــحب ر ان
العثم من البلدان ال شـدال شنفـر البيـا فقـ علـء شـعل جـداول رهـدةي رو ال شنفـرفا ابمل اـرة .وال ميعـن
احلر
حتقي القيم العامل لبيا الدراسا االستقصائي ط حتا سياسا الفقر إالا من ل النفاذ ا
إ البيا .
 - ٦٠وتعــد القاةليـ للمقارنـ ماـ ل ذا ركيـ صبــمة ابلناــب للبلــدان الـ حتــاول راــد مــا حيــدل مــع
النقت من تغيما رو راد اال ت فا ضمن لتلف اجملاال رو علء نيفاق عينا فرعي من سعاهنا.
وتااعد القاةلي للمقارن فيما ة البلدان رشضا علء حتا نيفاق التعلم من جتارب البلدان اجملاورةي وف
تتيا ةفعل رفضل إجراء تقييما عاملي للتقدم ا ر ط رال احلد من الفقر .وحتقيقا د الغاش ي شعمل
الفرش ـ العامــل املفــرت ة ـ األمــا املع ـ ابستقصــاءا ألســر املعيفــي ي الــد رقــر إنفــاء اللجن ـ
اإلحصائي ط يور ا الاايس واألرةعـ ط عـام ( ٨١٠2ان ـر E/2015/24ي الفصـل األولي الفـرا جـيمي
املقرر )٠١2/4٦ي علء تقدة إسهاما فام  .فهن شهدأل إ تعدشد التناي واملناءم ألنفيف استقصاء
األسر املعيفي وإ حتا قاةلي االستقصـاءا للمقارنـ وقـدر ا علـء التماسـك يا ليـا ط البلـد الناحـد
وفيمـا ةـ البلــدان .وعـا لــحب رشضـا اـل أب اهــني حتاـ ننعيـ تقـدشرا الفقـر وقاةليتهــا للمقارنـ اســتنايا إ
عمل فرش ا راء املفرت ة النصاال املع ابإلحصاءا الدراعي والرشفيـ
ةيا االسته والنفقا
ُ

__________
( )٨4ان ر الفصل ا امس املعننن ” :امل ما النيني للفقر والقضااي املفرتص فيما شتعل ابلر اء والبيا والقياس“ من املنفـنر
الصــاير عــن البنــك الــدويل ةعن ـنانA Measured Approach to Ending Poverty and Boosting Shared Prosperity: :
) .Concepts, Data, and the Twin Goals (Washington, D.C., 2015وميعــن االي ـ ا علــء فــدا املنفــنر ط اإلنرتنــت
علء املنقع التايل.http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-1-4648-0361-1 :
20/22
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الد وضع مبايئ تنجيهي ةف ن قياس استه األغدشـ ونفقا ـا ضـمن إيـار استقصـاءا االسـته
املقرر رن شتم تقدة فد املبايئ إ اللجن اإلحصائي ط يور ا
واإلنفاق لدا
األسر)٨2املعيفي ي حيب من ا
(
 .وس ــتعنن مث ــل ف ــد ا ه ــني الرامي ـ إ وض ــع املع ــاشم وتن ي ـ املمارس ــا ا يا ـدة
التاســع واألرةع ـ
حامس ط حتا ا نية.
املهم رشضا التااليم أب ان التاقدشرا تعاي تعنن ةيفبيعتها غـم مؤاصـدة .لـدلكي تناـ اللجنـ
 - ٦٨ومن ا
املعني ابلفقر ط العامل ابعتماي هنع ”ا يف العل “ ط راد الفقر علء الصـعيد الـدويلي األمـر الـد مـن
ش ـ نحب رن شتــيا االع ـرتاأل ةنجــني عــدي مــن مصــاير انعــدام ال ادق ـ ي صحــاال عــدم ال ادق ـ ط اإلحصــاءا
الاــعاني ي وريــر العيانــا ي ومعــدال النمــن املاــت دم ط رة ـ تقــدشرا الفقــر ةاــن ل مرجعي ـ مفــرتص
وروجحب عدم ال ادق ط تقدشر رسعار اـرأل ومؤشـرا رسـعار االسـته النينيـ ةتعـايال الق اـنة الفـرائي
واملفاصل الناشئ عن اال ت فا ط اليفرق املتبع ط لتلف البلدان .وابلتايلي ف ان العدي املضبنو لفقراء
ومتفرق صهد .
العامل ال ميعن تقدشر إال ةدرج من عدم اليق ي وفن رمر متنقع من عملي إحصائي صبمة ا

دال  -االستثمار يف املزيد من البياانت ذات النوعية األجود
 - ٦٠إ ان إج ـراء استقصــاءا األســر املعيفــي ةفــعل جياــد لقيــاس الفقــر رمـ أبـر اــعب ومعلا ـف :فهــن
شتيفلاـب التدام ـا سياســيا وقــدرة مهني ـ وم ـناري صافي ـ  .وتفــم التقــدشرا إ ر ان إج ـراء استقصــاءا متع ـ ادية
املناضيع لألسر املعيفي من رجل راد الفقر ط  2٢من رفقر البلدان ( ٠٩١يراس ط اجملمنا) سيُعلاف
ص ـ اـل ـ ل س ــننا وعل ــء امت ــداي الف ــرتة الفاا ــل ة ـ  ٨١٠٦و  ٨١٠١مبل ــغ  ٩42ملي ــنن يوالر م ــن
يوالرا النالاي املتحدة( .)٨٦وستعنن فنا حاج إ مبلغ رصر ةعثم من رجل تتباع مؤشرا فدأل
التنمي املاـتدام املتعلـ ابلقضـاء علـء الفقـر ط مجيـع البلـداني وال سـيما مـن رجـل احلصـنل علـء ةيـا
ميعن تصنيفها ط تعنشن انرة رصثر اصتماال للنضع وط ضمان عدم ختلاف ر رحد عن الرصب.
 - ٦4وحتا ـ التنا ــي ة ـ امل ــاأ ال ــدشن ش ــدعمنن االستقص ــاءا م ــن ش ـ نحبي ابإلض ــاف إ امل ـناري
املاليـ ي رن شدشـد مــن تـنافر ةيـا الفقــر( .)٨2ارمـا املن مـا اإلمنائيـ ي مثـل الفـراص ط رــال اإلحصـاء مــن
ـجع البل ــدان عل ــء إع ــداي
رج ــل التنميـ ـ ط الق ــرن احل ــاي والعف ـ ـرشن (شـ ـراص اإلحص ــاء )٨٠ي فه ـ ـ تف ـ ا
االسـرتاتيجيا النينيـ ال مـ لتيفــنشر اإلحصــاءا ي الـ ةــدورفا ميعــن رن تنــم الاــبيل رمــام اســتثمارا
املاأ  .وتنيفن فد االسرتاتيجيا عاية علء وضع يف إلجراء استقصاءا األسر املعيفي ةفـعل
منت م .وإذا ما تنفيدفا علء النحن املنفنيي فـ ان ناـ إنتـاج ةيـا الفقـر ميعـن رفعـحب ةناسـيف حتاـ
تناي ريوا املاا ومن يون الت م ابلضرورة علء تعاليف املاا اإلمجالي .
 - ٦2واملـناري ضــرورش أب مــع املدشــد مــن البيــا ي ولعناهــا وحــدفا لياــت صافيـ  .فالقــدرا اإلحصــائي
القيفرش ط تصميم االستبيا والعيانا ي وإيارة العمل امليدا ي ومراقب جنية البيـا ي وتن ـيم البيـا

__________
( )٨2ان ر تقرشر من م األغدش والدراع لألمم املتحدة عن اإلحصاءا الدراعي والرشفي (.)E/CN.3/2018/13
(Talip Kilic and others, “Costing household surveys for monitoring progress toward ending extreme )٨٦
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وحتليلها ونفرفاي ف رمنر ضرورة رشضـا إل رة الاـبيل رمـام ا هـني القائمـ علـء األيلـ والبيـا املبدولـ
مــن رجــل القضــاء علــء الفقــر .وإذا رُرشــد إلحصــاءا الفقــر رن تعــنن مفيــدةي ال ة ـ اد ضــمن ســياق ةنــاء
القــدرا اإلحصــائي علــء اســتيفاء معيــار رفضــل املمارســا الدولي ـ ي ال ـ تفــمل اعتمــاي مــا فــن ش ـ
ومبتعر من احللنل ال إقرارفا ط مجع البيا وف مبدر فعالي التعاليفي من التااليم ةضرورة حتا
الاعان واألسعار.
ةيا استقصاءا األسر املعيفي والبيا التعميلي ي مثل ةيا
ا

سابعا  -اإلجراء املطلوب من اللجنة اإلحصائية اختاذه
دعنةأب إ رن حتي علما هبدا التقرشر.
 - ٦٦اللاجن اإلحصائي م ا
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