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خلفية

الذي تم وضعه في للفقر وفقا للتعريف الرسمي" النقدي"تستند إحصاءات الفقر في فلسطين على المفهوم 

، 1997العام 

َي فقر وفقاً حيث تم إعداد خط. ضم التعريف مالمح مطلقة ونسبية مستندا إلى موازنة االحتياجات األساسية

.  ألنماط االستهالك الحقيقية ألسرة مرجعية بداية

.  ، بشكل يعكس ميزانية الطعام، والملبس، والمسكن"خط الفقر المدقع" تم احتساب األول، الذي يطلق عليه ▪

التعليم، ، عالوة على مكونات الخط األول، في احتياجات أخرى كالرعاية الصحية، و"خط الفقر"يبحث خط الفقر الثاني ▪

.  والنقل، والرعاية الشخصية، ومستلزمات المنزل

جات االستهالكية بداية، تم إعداد خطَي فقر ألسرة مرجعية بداية هذا وقد تم تعديل خطي الفقر بشكل يعكس مختلف االحتيا▪

(.  عدد البالغين  وعدد األطفال)لألسر استناداً إلى حجم وتركيبة األسرة 
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االطار المفاهيمي

اد على بعد كما أن االعتم. من المعروف أن الفقر بطبيعته ظاهرة متعددة األبعاد تتألف من جوانب نقدية وغير نقدية

د تحظى بعض فق. )واحد، من أبعاد الرفاهية مثل الدخل واالستهالك، يعكس صورة ضيقة لمستويات الفقر وتوزيعاته

من حيث الرفاه البلدان بمستويات دخل مرتفعة ومستويات فقر متدنية، إال أن سكانها يحتلون مرتبة متدنية للغاية

(.االجتماعي، كما هو مبين في تقارير التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

، واإلطار األشهر هو ذلك (Alkire-Foster, 2007)هناك طرق مختلفة لقياس الفقر متعدد األبعاد باستخدام إطار 

شرية وبرنامج األمم المستخدم في الدليل العالمي للفقر متعدد األبعاد الذي وضعته مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية الب

شرية يستخدم هذا المفهوم إطارا بسيطا يعكس المؤشر العالمي لمؤشر التنمية الب(. UNDP HDI)المتحدة اإلنمائي 

م لقياسها عشرة ويتكون هذا اإلطار من ثالثة أبعاد لقياس الفقر استخد. ولكنه يعتمد على بيانات على مستوى األسرة

(.ستة مؤشرات)، ومستوى المعيشة (مؤشران)، والصحة (مؤشران)التعليم : مؤشرات، هي
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ض، وقد ال يعكس لقد تم تصميم الدليل العالمي للفقر متعدد األبعاد باألساس ليعكس الفقر في البلدان ذات الدخل المنخف◦

.(Alkire and Santos, 2010)الظاهرة في البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع 

ية يقيم مجموعة من األهداف، بحيث تتيح النتائج قاعدة أساسروعيتعند وضع اإلطار المفاهيمي للفقر في فلسطين، ◦

.في فلسطينيالمناطق/ باالستناد إليها التقدم اإلنمائي وفعالية خطط الحماية االجتماعية على المستوى الوطني والجغرافي

ي تشمل خط الفقر لقد تم البناء على التجارب الناجحة لقياس الفقر متعدد األبعاد لدى بعض الدول في أمريكا الالتينية والت◦

النقدي كأحد أبعاد الفقر متعدد األبعاد

◦(Santos et al., 2015; Santos 2019) ،
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قدية وغير مع ذلك فإن اإلطار الفلسطيني المقترح مرتكز على المفهوم الحقوقي للفرد كما يشمل األبعاد الن◦

حيث تم االعتماد على . النقدية

يحدد مجموعة من الحقوق التي -2003مارس 18التعديل المؤرخ في -الجزء الثاني من القانون األساسي )مواد من القانون األساسي ◦

،(يجب أن يتمتع بها جميع الفلسطينيين

. كما تم اختيار أبعادا تستند جزئيا إلى وثيقة حقوق الطفل الفلسطيني وقانون العمل◦

كما تم اختيار أبعاداً تستند جزئياً إلى آراء الخبراء ◦

والمناقشات مع أعضاء الفريق الوطني لمكافحة الفقر، ◦

.فالمؤشرات المقترحة في اإلطار الفلسطيني مبينة على الحقوق◦
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األبعاد ومؤشرات القياس

(Two Spaces)يتكون اإلطار المقترح من مجالين  

شر تم رصد مجال الرفاه االقتصادي من خالل بُعد ومؤ: األول يعكس مجال الرفاه االقتصادي•

.واحد ممثال بخط الفقر النقدي الوطني

مؤشرا مصنفة في 21تم رصد مجال الرفاه االجتماعي من خالل : مجال الرفاه االجتماعي: الثاني•

:  أبعاد6

، (مؤشرات4)، ظروف السكن والوصول للخدمات (مؤشرات4)العمل ،(مؤشرات4)، الصحة (مؤشرات4)التعليم 

(.  مؤشران)، والحرية الشخصية (مؤشرات3)األمان واستخدام الممتلكات 
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األوزان الترجيحية وخط الفقر

وعلى عكس (. 'Alkire-Foster, 2007 ‘dual-cutoff)لحساب خط الفقر متعدد األبعاد في فلسطين، تم استخدام طريقة 

ند اختيار اإلطار العالمي للفقر متعدد األبعاد الذي يعطي أوزانا متساوية لكل من األبعاد والمؤشرات، فقد أخذت ثالثة عوامل ع

.األوزان للمؤشر الفلسطيني

من % 20يص نظرا ألهمية الرفاه االقتصادي في تحديد الرفاه االجتماعي، واالستخدام الشائع لخط الفقر النقدي، تم تخص1.

(.  مؤشر الفقر النقدي)المؤشر اإلجمالي للرفاه االقتصادي 

ستة، ألبعاد الرفاه االجتماعي، حيث تم تخصيص أوزان متساوية لكل من أبعاد الرفاه االجتماعي ال% 80تم تخصيص 2.

.وإعطاء أوزان متساوية لكافة المؤشرات ضمن كل بعد من األبعاد المختارة للرفاه االجتماعي

(.  خط الفقر اإلجمالي)لحساب الحد الفاصل بين الفقراء وغير الفقراء %( 33)تم استخدام عتبة الفقر العالمي 3.
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مصادر البيانات

ي استخدام ف( الفقر متعدد األبعاد)تتمثل إحدى المتطلبات األساسية لهذا النوع من القياس 

ات المتعلقة يجب أن تكون البيان: بمعنى آخر)مصدر واحد للبيانات لجميع مؤشرات القياس، 

(.  بجميع المؤشرات متوفرة عن نفس الشخص

لحساب مؤشرات الفقر 2016/2017لقد تم استخدام مسح إنفاق واستهالك األسرة لعام 

، حيث يشمل هذا المسح المؤشرات ذات صلة لمختلف 2017متعدد األبعاد في فلسطين لعام 

.األبعاد المقترحة
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مؤشر الفقر متعدد األبعاد حسب المنطقة

الفقر المتعددكثافة الفقرنسبة الفقر

(H %)(A)(M0 )

24.00.420.102فلسطين

10.60.400.043الغربيةالضفة

10.50.400.043الضفةشمال

7.30.380.028الضفةوسط

13.60.400.055الضفةجنوب

44.70.430.194غزةقطاع

47.80.550.213غزةقطاعووسطشمال

40.90.40.170غزةقطاعجنوب
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%()مساهمة مركبات الفقر متعدد األبعاد في المؤشر اإلجمالي حسب المنطقة 

المنطقة                    

فلسطينقطاع غزة الضفة الغربية

11.010.710.8التعليم

7.74.45.3الصحة

14.911.712.5العمل

9.911.711.2للخدماتوالوصولالمسكنظروف

5.69.38.4ولاألصاستخداموحريةالشخصيةالسالمة

4.47.26.5الشخصيةالحرية

46.645.045.4النقديالفقر
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)%(ة مساهمة مؤشر القياس في مؤشر الفقر متعدد األبعاد اإلجمالي حسب المنطق

المنطقة

فلسطينقطاع غزة الضفة الغربية

2.11.61.8بالتعليمااللتحاق

2.32.52.4الرسوب

1.73.53.0العلميالتحصيل

4.83.13.6التعليمجودة

1.62.01.9اإلعاقة

1.11.11.1المزمنةاألمراض

4.41.32.1الصحيالتأمين

0.1-0.5الصحيةللخدماتالوصول

1.01.41.3البطالة

3.92.83.1العملظروف

7.14.85.3العملمزايا

3.02.82.8ملبالعملتحقينوغير/التدريب/التعليمخارجالشباب

1.00.20.4المياهبشبكاتاالتصال

0.72.92.3الكهرباء/المياهإمداداتفياالنقطاع

3.04.03.8(المسكنفيالتهويةمشاكل)التلوث

5.24.64.8المسكنكثافة

1.51.41.4الممتلكاتتخريب/السرقة

0.50.20.2األصولواستخدامملكية

3.67.76.7العنف

1.51.21.3التنقلحرية

2.96.15.3العملسوقفيومشاركتهاالمرأةبدخلالتحكم

46.645.045.4النقديالفقر
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الخالصة

تستند إلى الحقوق وتشمل الفقر النقدي: فريدة من نوعها في المنطقة•

"معقولة"النتائج •

:محددات

بعض المؤشرات المدمجة ؛ مشاكل تدخالت السياسة•

عينة صغيرة التوزيعات التفصيلية المباشرة غير ممكنة•

(وفيات األطفال ، التغذية)المسح غير مناسب لجمع بعض المؤشرات ذات الصلة •

المستجيبون بالوكالة-قضايا القياس المحتملة في مؤشرات اإلدراك •

ال توجد بيانات سابقة لفحص االتجاهات•

:أخبار جيدة

الستخدامها في مراقبة ( 2020كانون الثاني )وافق مجلس الوزراء الفلسطيني على خطة التأمين الصحي الجديدة •

الفقر والتحويل االجتماعي



شكراً 


