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 وعلقإضغط 

 

الفقر "إلى إنهاء  8101لعام يدعو الهدف األول من أهداف التنمية المستدامة 

عتراف بأن الفقر أكثر من مجرد نقص وبالتالي اإل، "بجميع أشكاله في كل مكان

يرى بعض الباحثين أن قياس الفقر القائم على الدخل ، ومع ذلك. في الدخل الكاف

أن هذا اإلدعاء لم  ديب. على إستيعاب الفقر بشكل كاف في أبعاد أخرىأيضاً قادر 

المؤشرات الدولية المتاحة تعاني و. دعمه حتى اآلن أي أدلة تجريبية عبر الدولت

 ً حول الفقر متعدد األبعاد من نقاط ضعف عدة وال يمكن مقارنتها مباشرة  حاليا

لخص هذه الرسالة القصيرة النتائج الرئيسية وت. بالمقاييس النقدية القائمة للفقر

 .حول قياس الفقر وتحليله( 2018رو مونتينيغ، ريبين، بورشي)لدراسة أوسع 

 

العالمي الفقر  دليل هو، متعدد األبعادللفقر مبتكرا دليالً تقترح هذه الدراسة و
ي يعالج معظم المشاكل في مؤشرات ذ، والحرمانفي أبعاد الإلرتباط لحساس ال

 أوكسفورد ه مبادرةتالفقر األخرى، مثل مؤشر الفقر المتعدد األبعاد الذي وضع

. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ستخدمهيتنمية البشرية ور والقمن الفحد لل

 : المالمح الرئيسية للمؤشر الجديد هيو

 مارتيا أل اتقدرنهج ال، وهو واضحإطار نظري  يقوم على أساس

 .يعتبر هذا النهج هو األكثر مالءمة لقياس الفقرو. سين

 والوصول إلى مياه ، والعمل الالئق، التعليم: يشمل ثالثة أبعاد للفقر

ً هذا و)الكاف صرف الصحي الشرب المأمونة وال متغير نائب أيضا

، والتي تتداخل إلى حد كبير مع قائمة األبعاد (صحيةعن الخدمات ال

ختيار إلنهج حديث إعتماد م الحصول عليها بتيالمثالية للفقر التي 

 .سمى النهج الدستوريي  األبعاد، 

   في كل البعد على النحو حدد األشخاص الذين يعانون الحرمان ي

ً يعتبر الفرد محروم: التالي ً في البعد التعليمي إذا كان أمي   ا يعتبر  و، ا

ً الفرد محروم عن العمل أو  بعد العمل الالئق إذا كان إما عاطالً  في ا

يعتبر  ، والتأهيل ةيعملون في وظائف منخفضة األجر و منخفض

ً الفرد محروم  إذالصحي ف الصروامياه الشرب المأمونة  بعد في ا

 .كل منهما في آن واحدلى إيفتقر كان 

   الفقر  دليلتركيب  في األبعاد الثالثة من خاللحرمان ع الجم   ي

جزافية  ةثانيعتبة التجميعية ال تتطلب  الدالةهذه . إلرتباطلحساس ال

الفقر متعدد دليل قسيم على غرار للت في حين أنه قابل. لتحديد الفقراء

مثل المنطقة حصائص ال من  غيرهاو أبعاد الفقر حسب )األبعاد 

ً نه فإ، (إلخ، جتماعية وحجم األسرةاإلفئة والجنس وال حساس أيضا

 يفهو الحال الفقر، كما شدة حدوث ومعدل قتصر على ي، وال للتوزيع

مساواة بين الفقراء الالبل يأخذ في اإلعتبار  ،الفقر متعدد األبعاددليل 

 .كذلك

 51)د في الفئة العمرية افراأل هذا هو أول مقياس دولي للفقر يستخدم-

 .كوحدة تحليل بدالً من األسرة (51

 

في العالم توزيع الدخل حول  لبنك الدولياقاعدة بيانات ورقة ستخدمت الإ
(I2D2 ) 155أكثر من من  ، لإلرتباطحساس العالمي الالفقر  دليللحساب 

بحثت  ،5111في كل دولة بعد عام تم مسح التركيز فقط على آخر وب .مسح

 ، حرمانفي أبعاد الاإلرتباط حساسية المعدل بالعالمي الفقر  دليلالورقة 

وء على أن الدول الهشة في وتسلط النتائج الض. دولة 551ومساهمة كل بعد في 

فقر متعدد معدل ، هي من بين الدول التي لديها أعلى معظمها، كما هو متوقع

الحرمان ، ساهم الحرمان في العمل الالئق، يليه مباشرة وفي العينة الكلية .األبعاد

حساب  أبرزوعالوة على ذلك، . كليبأكبر قدر من الفقر ال، مجال الصحة في

بإستخدام  - حرمانفي أبعاد الإلرتباط لحساس الالفقر  دليللالحدود الدنيا والعليا 

 .تحليل الحساسية أن المؤشر مستقر وقويو -اإلحصائي لمعاينةا دةعاإ إسلوب

 

لدخل والفقر متعدد األبعاد إلى ا فقرستندت جميع المقارنات الدولية السابقة لإوقد 

هذه الورقة هي األولى التي و. مختلفة أجريت حتى في سنوات مختلفةمسوح 

، مما يوفر مسحوالفقر متعدد األبعاد على أساس نفس الالدخل فقر تقوم بحساب 

يظهر و .ختالفات بين هاتين الطريقتين لقياس الفقرألول مرة أدلة موثوقة عن اإل

ً دقعم الفقراء فقراً نسبة أن دولة  11لى إيستند ي لذالتحليل ا  لمعاينةا دةعاإفي  ا

 دليلثيقاً بنسبة و تباطاًًرإمرتبطة ( بتعادل القوة الشرائية مليوافي ر الدو 5.1)

 .لعالقة غير خطيةأن اضح الوالكن من و ، إلرتباطلحساس الالعالمي الفقر 

ل مثل أوزبكستان وليسوتو وزامبيا لديها دو: هناك العديد من الحاالت المتطرفةو

وعلى العكس . الفقر متعدد األبعادمن أكبر ل خدنسبة من سكانها يعيشون في فقر 

ند وكمبوديا وباكستان من معدالت فقر أعلى بكثير مثل تايالدول تعاني ، من ذلك

توفر هذه النتيجة و .في الفضاء النقديقارنة بالفقر في الفضاء المتعدد األبعاد م

لفقر عن ابشكل كاف  اً أول دليل علمي سليم على أن فقر الدخل ليس بديالً جيد

 .متعدد األبعاد

 

في الختام، نعتقد أن هذا المؤشر الجديد يقدم مساهمة كبيرة في األدبيات المتعلقة 

التمرين هذا بقياس وتقييم الفقر، وأن الكم الهائل من المعلومات المتولدة في 

التحقق وتتضمن هذه األسئلة . التجريبي يسمح بإجابة أسئلة بحثية مهمة أخرى

ً ألبعاد وفقر الدخل تتبع أنماطتجاهات الفقر المتعدد اإما إذا كانت م ، مماثلة ا

مساواة الالوالفقر من منظور متعدد األبعاد، لتحليل  وإعادة تقييم العالقة بين النمو

 خير ممكن بفضل البيانات الشاملة عن الفقرتحليل األهذا الو. في الفقر األفقية

 بونوع ر ،ةمصنفة حسب الريف والحضر والجنس والعمر وحجم األسر

 .في هذه الورقةبحثها لم يتم  هالكنو توفرةمولكها بيانات األسرة، 
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