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التقرير العربي للتنمية المســتدامة 2020

الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشــكاله في كل مكان

ينتشــر الفقر وعدم المســاواة على نطاٍق واســع في البلدان العربية، ويبلغ الفقر المدقع حداً ملحوظاً من االرتفاع في البلدان 
األقــل نمــواً. ولــم تــؤّد جهود التصّدي للفقر في المنطقة إلى معالجة أشــكال الحرمان المتعّددة، وال الفوارق بين المناطق 

الريفيــة والمناطــق الحضريــة وعلى المســتوى دون الوطني، وال المخاطر التي تواجهها فئــات اجتماعية مختلفة. لذلك، أصبح من 
الضــروري أن تجعــل الحكومــات األبعــاد االجتماعية والبيئية جزءاً ال يتجزأ مــن التخطيط االقتصادي إذا أرادت أن ُتحِرَز تقّدماً في 

تحقيق الهدف 1 من أهداف التنمية المســتدامة. وهنا ال بّد من توفر اإلرادة السياســية لوضع سياســات اجتماعية وسياســات 
تضمن إعادة التوزيع، بغية التصّدي لتفاقم عدم المســاواة واإلقصاء.

وقائع

ُتشير جميع القياسات اإلقليمية للفقر، القائمة على 
ز الفقراء على  الدخل والمتعّددة األبعاد، إلى تركُّ

مستوى ال يتجاوز بكثير خط الفقر المدقع، ما يجعلهم 
عرضة للوقوع في براثن الفقر المدقع، ال سيما في 

البلدان المتوسطة الدخل.

اتخذت البلدان العربية مجموعة من تدابير الحماية 
االجتماعية، بما في ذلك البرامج الواسعة النطاق لدعم 

األغذية والوقود، ودعم التعليم الرسمي والرعاية 
الصحية، لكّنها تفتقر إلى الحدود الدنيا للحماية 

االجتماعية الطويلة األجل التي تشمل جميع الفئات 
السكانية6.

ال تزاُل نسبة كبيرة من النساء خارج تغطية برامج 
التأمين االجتماعي، نظرًا إلى قلة مشاركة المرأة في 

القوى العاملة النظامية في جميع أنحاء المنطقة، وهذا 
الواقع يعرضها للمزيد من المخاطر وأوجه الحرمان.

 َتِصــل معــّدالت الفقــر، علــى مقيــاس الفقــر 
 المتعــّدد األبعــاد4، إلــى 41 فــي المائة في 

 10 بلــدان عربيــة تضــّم حوالــي 75 فــي المائــة 
مــن ســكان المنطقة5. 

من %4 إلى %6.7 في عامين فقط

شهدت المنطقُة العربية حالة االرتفاع الوحيدة في العالم في الفقر 
المدقع نتيجة للصراعات. فقد ارتفع عدد الفقراء، حسب خط الفقر 

المحّدد بالعيش على 1.90 دوالر في اليوم، من 4 في المائة في عام 
2013 إلــى 6.7 فــي المائــة في عام 2015 1.

البلدان العربية األقل نمواً 

َتِصل نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي المحّدد 
بالعيش على 1.90 دوالر إلى 16 في المائة تقريبًا في البلدان العربية 

األقل نموًا. وتفوق نسبة الفقر المدقع المتوسط العالمي والمتوسطات 
في سائر المناطق النامية، باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى2.

خطوط الفقر الوطنية 

تبلــغ نســبة الفقــراء، حســب خطــوط الفقــر الوطنيــة، 5.5 فــي المائة 
فــي الجزائــر، و14.4 فــي المائــة فــي األردن، وحوالــي 27 فــي المائة 

فــي لبنــان ومصــر، وتفــوق 40 فــي المائــة في بعــض البلدان األقل 
نمــوًا، لَتِصــل إلــى 46.5 فــي المائــة في الســودان، و48.6 فــي المائة 

فــي اليمــن قبــل اندالع الصراع3.

القطاع غير النظامي

ال تــزال برامــج التأميــن االجتماعــي القائمة على االشــتراكات، على 
الرغم من اإلصالحات األخيرة التي شــهدتها في بعض البلدان، شــبه 

مقتصــرة علــى العامليــن فــي القطاع النظامي واألشــخاص الذين 
يعيلونهــم، وال تغطــي أكثــر الفئــات عرضة للمخاطــر، مثل العاملين 

فــي القطــاع غيــر النظامــي، والعاطلين عن العمل، واألشــخاص ذوي 
اإلعاقة، واألطفال، وكبار الســن.

 41%



15

الهــدف 1: القضاء على الفقر

الهدف 1

تغطية المؤشرات
100%

90%
80%

70%

60%

50%
40%
30%

20%

10%

0%

قياس الهدف 1 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

ُيعتَبر الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية 
متدنيًا. فال يمتلك أكثر من ثلَثْي البالغين حسابًا 

مصرفيًا، في حين ال تتجاوز نسبة الحاصلين على 
قروض من مؤسسات مالية رسمية 8 في المائة7.

تستهلك النفقات من األموال الخاصة على الصحة 
والتعليم في المنطقة العربية نسبة مرتفعة تبلغ 8 في 

المائة من الدخل المتاح للطبقة الفقيرة، و11 في المائة 
من الدخل المتاح للطبقة الوسطى10.

 اإلنفاق االجتماعي العام 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي

ُيَعــّد متوســط اإلنفــاق االجتماعــي العــام فــي المنطقــة، فــي ضــوء 
الخصائــص الديمغرافيــة الحاليــة، منخفضــاً إجمــاالً. فالبلدان الغنّية 
بالنفــط ُتنفــق حوالــي 12 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 

فــي حيــن ُتنِفــق البلــدان غيــر الغنيــة بالنفــط 11 فــي المائــة تقريبــًا8، 
أي أقــّل بكثيــر مــن متوســط إنفــاق بلــدان منظمــة التعــاون االقتصادي 

والتنميــة البالــغ 21 فــي المائــة9.

تتوفر بيانات عن 6 من 14 مؤشرًا 11، وعن 5 من 7 مقاصد للهدف 1.

ما زال قياس الفقر في المنطقة العربية بأبعاده المختلفة مهمة 
صعبة. ولم يحدد سوى 12 بلدًا عربيًا خطًا وطنيًا للفقر، وعدد قليل 

من البلدان العربية يقيس الفقر بانتظام، ما يؤّدي إلى نواقص في 
المعلومات األساسية وثغرات في السياسات العامة. وعدم القدرة 

على رصد معّدالت الفقر بانتظام في السياق الوطني يضعف صالحية 
استراتيجيات القضاء على الفقر وفّعاليتها. وال تملك غالبية بلدان 

مجلس التعاون الخليجي معدالت رسمية للفقر، على الرغم من وجود 
مظاهر الفقر فيها، ال سيما في صفوف غير المواطنين. 

وُتعتَبر المؤشرات العالمية المتعّلقة بالهدف 1 غير كافية لقياس الفقر 
في بلدان المنطقة لألسباب التالية:

ال ينطبق خط الفقر الدولي المحّدد بالعيش على 1.90 دوالر في 	 
اليوم على النحو المبّين في المؤشر 1-1-1 على غالبية البلدان، 

وهي بلدان متوسطة الدخل، وال ينطبق على مجموعة بلدان 
مجلس التعاون الخليجي.

ُتعتَبر المؤشرات محدودة جغرافيًا وتعتمد على مسوح ميزانيات 	 
األسر المعيشية التي ترّكز على اإلنفاق االستهالكي. لكّن هذه 

المسوح غير منتظمة وتتطّلب منهجيات مكلفة وتقنيات معقدة. 

تحجب قياسات الفقر الوطنية فوارق كبيرة ومعلوماٍت هامة عن 	 
الفئات المهّمشة واألقّليات. ففي البلدان العربية شرائح مرتفعة 

الدخل، وفوارق في الثروات بين المناطق، واختالفات بين 
األقاليم. أما محاوالت قياس الفقر في المناطق الحضرية أو توفير 

مؤشرات دون وطنية للفقر، فتبقى عبارة عن محاوالت متفرقة.

يجري قياس الفقر بمعزل عن قياس عدم المساواة، وهذا يحّد 	 
 من قدرة واضعي السياسات على استخدام النتائج بفعالية، 

ال سيما مع تقّلص الطبقة الوسطى في المنطقة العربية.

ال تقيس المؤشرات المالية حاالت اإلقصاء على أساس الجنس  	 
في الحصول على الموارد وُفَرص العمل. ويحجب هذا النهج 

تأثير الفقر على الفتيات والفتيان، والمخاطر على كامل مسار 
حياتهم، وانتقال الفقر الحقًا عبر األجيال. 

يؤّدي القصور عن تقييم حاالت الحرمان في القدرات البشرية، 	 
ال سيما في مجاَلي التعليم والصحة، إلى إهمال الكثيرين وعدم 
الكشف عن حرمانهم. ويساهم الصراع في تفاقم هذه الثغرات 

ألن الالجئين والنازحين يواجهون المزيد من التحديات في 
الحصول على الخدمات التعليمية والصحية.
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ُيســتثنى العاملــون فــي القطــاع غيــر النظامــي مــن معظم برامج 
الحمايــة االجتماعيــة القائمــة علــى االشــتراكات فــي المنطقــة، أي 

التأميــن االجتماعــي والصحــي. وتشــير التقديــرات إلــى أّن أكثــر من 
ثلَثــْي القــّوة العاملــة فــي المنطقــة ال يشــترك فــي هــذه البرامج، وأكثر 

مــن 84 فــي المائــة مــن الســكان فــي ســّن العمل ال تشــملهم برامج 
معاشــات التقاعد. 

ويعمــل بعــض البلــدان العربيــة علــى إصــالح برامجــه. ففي عام 2013 
مثــاًل، أنشــأت ُعمــان نظــام التأمينــات االجتماعيــة للعامليــن لحســابهم 

الخــاص. وهــذا النظــام يشــمل مخّصصــات لكبار الســن، وذوي اإلعاقة، 
والناجيــن مــن الحــوادث. وفــي عــام 2017، اعتمد المغــرب برنامجًا 

للتأميــن االجتماعــي والصحــي للعامليــن لحســابهم الخــاص. وتغطــي 
برامــج التأميــن فــي تونــس العامليــن في الزراعة. 

وتتحــّول آليــات الحمايــة االجتماعيــة غيــر القائمــة على االشــتراكات 
فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة نحــو المخصصــات النقديــة لفئات 

محــددة وخفــض اإلعانــات أو إلغائها.

.ILO, 2017; ESCWA, 2018a :المصدر

العوائق الرئيسية أمام القضاء على الفقر بجميع أشكاله في المنطقة العربية

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 1 في المنطقة العربية

يســتند الهــدف 1 إلــى فهــٍم واســع النطاق للفقــر ويتضّمن أبعادًا 
معّقــدة، بمــا فــي ذلك المســاواة واإلدماج فــي الحصول على 

المــوارد، والخدمــات، والمشــاركة. وهــو يشــتمل على نهــٍج قائم على 
حقوق اإلنســان، والمســاواة بين الجنَســين، والقدرة على الصمود، 

واالســتدامة، وهــو أيضــًا مهم جــدًا لتحقيق العدالــة االجتماعية.

ينصّب تركيز الهدف 1 على أطر السياسات العامة التي تنتج وتزيد 
من تفاقم الفقر بجميع أشكاله. من هذا المنطلق، يتشابك تنفيذه مع 

جميع أهداف التنمية المستدامة األخرى، ال سيما الجهود الرامية 
إلى تحقيق األهداف 2، و3، و4، و5، و6، و8، و10، و11، و13، إضافًة 
إلى الهدفين 16 و17. أما المقاصد المتعّلقة بالهدف 1 التي ترّكز على 

وسائل التنفيذ فُتلقي الضوء على األطر العالمية واإلقليمية التي 
من شأنها تيسير العمل الذي ُيراعي مصالح الفقراء على المستوى 

الوطني. بالتالي، يجمع الهدف 1 بين التركيز على سياسات التنمية 
المستدامة بأبعادها االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية من جهة، 

والتركيز على الحوكمة على الصعد المحلية، والوطنية، واإلقليمية، 
والعالمية من جهة أخرى. بالنسبة إلى المنطقة العربية، وكما تبّين 

في التقييمات العالمية للتقّدم المحرز في تحقيق الهدف 1، تتشابك 
أوجه القصور المتعّلقة بالسياسة العامة االقتصادية مع تحديات 
الحكومة التي تجعل العديد من األشخاص الفقراء فقراَء بأبعاد 

متعّددة، وتؤّدي إلى تفاوتات على المستويين دون اإلقليمي ودون 
الوطني، وإلى ارتفاع عدم المساواة واإلقصاء12. 

ارتفاع مستويات عدم المساواة 

الحّد من الفقر مرتبط بتحقيق قدر أكبر من المساواة، وكلٌّ منهما يعّزز اآلخر. فارتفاع أوجه عدم المساواة في الدخل وأوجه 
عدم المساواة األخرى غير المتعّلقة بالدخل يصّعب عملية الحّد من الفقر، حتى إذا كانت االقتصادات آخذًة في النمو. في البلدان 

العربية، ُيعتَبر عدم المساواة في الدخل من بين األعلى في العالم )الهدف 10(. وال يكفي النمّو االقتصادي النتشال الناس من الفقر، 
 ألن السياسات الرامية إلى توزيع فوائد هذا النمّو إّما غائبة وإّما غير فّعالة. 

عدم دّقة القياس وكفاية البيانات 

من األساسي تحديد َمن هم الفقراء وكيف يظهر فقرهم لوضع سياسات مالئمة وشاملة للجميع. ويطرح قياس الفقر ورصده 
إشكاليات عّدة في المنطقة لسبَبْين. يرتبط السبب األّول بنوعية عملية جمع البيانات، ووتيرتها، وانتظامها. فالمسوح غير شاملة أو 

متكّررة بما فيه الكفاية؛ والقدرة محدودة على إجرائها وتحليلها بدّقة؛ ومن الثغرات الهامة األخرى أيضًا عدم توفر بيانات مفّصلة 
حسب الجنس، والعمر، والوضع من حيث الهجرة، وغيرها.

أما السبب الثاني فيتعّلق بخصائص القياسات العالمية والنواقص التي تشوبها لدى تقييم الفقر في منطقة تتصف بالتنّوع. فخط 
الفقــر الدولــي أو خــط الفقــر األدنــى الُمســتخَدمان عــادًة فــي المقارنــات الدوليــة يمكــن أن يعكســا معّدالت الفقر المدقــع في البلدان 

العربية األقل نموًا أو البلدان العربية المتأّثرة بالصراع. إاّل أّن خطوط الفقر الوطنية ُتعتَبر أكثر جدوى بالنســبة إلى البلدان العربية 
األخــرى. فالتركيــز علــى الفقــر المدقــع يدعــم خالصــة غيــر واقعيــة مفادهــا أّن الفقر منخفض على صعيــد المنطقة، وهذا األمر يؤّدي 

إلــى ثغــرات فــي اســتجابة السياســات العامــة كمــا يقــّوض الجهــود الوطنية الرامية إلى قيــاس الفقر والتصدي له. 

باإلضافة إلى ذلك، ال تتّم االستفادة بالكامل من قياسات الفقر المتعّدد األبعاد التي تأخذ في الحسبان أشكال الحرمان 
المختلفة. وبالنتيجة، تقّل قدرة واضعي السياسات على تقييم الحرمان لناحية القدرات أو الحصول على خدمات ذات نوعية جيدة، 

 وعلى ربط تنفيذ الهدف 1 باألهداف األخرى.

16



17

الهــدف 1: القضاء على الفقر

عدم مالءمة الظروف والسياسات االقتصادية

لم تُخض معظم البلدان العربية التحّول االقتصادي الهيكلي الذي ُيتيح العمل الالئق، ويطّور القطاعات العالية اإلنتاجية )الهدف 8(، وُيعيد 
توزيع مزايا النمّو االقتصادي لتشمل الفقراء )الهدف 10(. وعلى الرغم من فترات شهدت نشاطًا اقتصاديًا قويًا، تجاوزت نسبة البطالة 10 

في المائة في عام 2017. وحيثما اسُتحِدَثت ُفَرص العمل، كانت بأجور زهيدة، وترّكزت في قطاعات ذات قيمة مضافة متدّنية13.

وغالبًا ما تكون الخيارات المتعّلقة بسياسة االقتصاد الكّلي، ال سيما خيارات السياسة المالية، مفصولة عن األهداف اإلنمائية 
ودورها في إعادة التوزيع، حيث ترّكز بداًل من ذلك على االستقرار النقدي وتوليد النمو االقتصادي. وعلى أثر اّتخاذ تدابير التقّشف، 

يؤول اإلنفاق االجتماعي للحكومة إلى جمود أو مزيد من التراجع كحّصة من الناتج المحلي اإلجمالي. وما زالت نوعية التعليم 
الرسمي، والخدمات الصحية، وغيرها من الخدمات األساسية، سّيئة أو غير متكافئة، وهذا ما ُيفقدها الفعالية في الحّد من الفقر14. 

عدم المساواة في النظام االقتصادي العالمي

تجدر اإلشارة إلى مشكلة أخرى من مشاكل النظام المالي الدولي السائد وقوى العولمة التي تحّد من خيارات ومساحة السياسات 
اإلنمائية للبلدان. في الواقع، ُيعاني العديد من البلدان العربية نقصًا في الموارد المالية المحلية في ظّل تصاعد المديونية العامة، حتى 

عندما تواجه هذه البلدان الشروط المفروضة من الخارج التي تحّد من دور السياسات المالية والنقدية في التنمية االجتماعية15. 

ضيق مفهوم الحماية االجتماعية 

تعمل البلدان العربية على طرح تدابير جديدة لتوسيع نطاق ُنُظم الحماية االجتماعية، لكّن االستراتيجيات والخدمات تغلب عليها 
التجزئة والتغطية المحدودة. فما زالت ُنُظم الحماية االجتماعية في المنطقة تعتمد بقدر كبير على برامج االشتراكات على أساس 

 الدخــل، التــي هــي إقصائيــة بطبيعتهــا، ال ســيما فــي ظــل انتشــار العمل غيــر النظامي، وانخفاض المشــاركة االقتصادية للمرأة، 
وارتفــاع معــّدالت البطالة16.

وفــي حــاالت كثيــرة، ُينَظــر إلــى الحمايــة االجتماعيــة من مفهومٍ ضّيق باعتبارها مســاعدًة اجتماعية على شــكل إعانات. وغالبًا ما 
تكون أداًة هامشية في السياسات، وتأتي في المرتبة الثانية بعد تدابير السياسات االقتصادية، بداًل من أن تكون شرطًا أساسيًا 

قائمــًا علــى الحقــوق لتســريع التقــدم فــي تحقيــق التنميــة االجتماعية، وبناء القدرات البشــرية، وتوســيع األمان ليشــمل جميع الفئات 
االجتماعية على مدى الحياة17.

الصراع والنزوح 

يؤّدي الصراع وما ينجم عنه من نزوح إلى اإلطاحة بالتقدم المحرز على مسار الهدف 1، وإلى تفاقم أوجه الفقر والمخاطر. فتأثير 
الصراعات الدائرة في المنطقة طويل األجل وقد يبقي األسر المعيشية في براثن الفقر من جيٍل إلى آخر. فمعّدل الفقر الوطني في 
اليمن الذي كان في حدود 48.6 في المائة في عام 2014، يتجاوز اليوم 80 في المائة18. والتقديرات مماثلة في الجمهورية العربية 
السورية19. ويؤّدي تدمير أو إضعاف البنى التحتية وتأثير الصراع على االقتصاد إلى تفاقم الفقر وزيادة تعّرض الفقراء  لمخاطر، 

مثل المجاعة والمرض واألمّية. 

عرضة لإلهمال

ال يزال بعض األفراد والجماعات والمجتمعات المحلية خارج نطاق 
قياس الفقر ومستويات الحرمان. فتسقط احتياجاتهم وأصواتهم 

من السياسات العامة والخدمات والميزانيات، ويتعّرضون لمزيد من 
الحرمان. وفي المنطقة العربية، عدد كبير من األشخاص ال تشملهم 
ُنُظم الحماية االجتماعية، وهم ضمن الفئات األكثر عرضة لإلهمال. 

وداخل األســر المعيشــية، كما داخل المجتمعات، قد يزداد الحرمان 
فــي صفــوف الذيــن يعانون أشــكااًل متعــّددة ومتداخلة من عدم 

المســاواة أو المخاطر:

تؤّدي القيود المفروضة على حركة المرأة ووصولها إلى العدالة 	 
وحصولها على األراضي والموارد االقتصادية، إلى إقصائها من 

القوى العاملة المنتجة، وتقويض إمكاناتها، وتعرضها لمزيد من الفقر 

والتبعية. وال تحسب قياسات الفقر عبء أعمال الرعاية الذي ُيلقى 
عادًة على عاتق المرأة، فيؤّثر على رفاهها، لما يستهلك من وقٍت يمكن 
أن تستفيد منه في أنشطة أخرى. فالوقت الذي تستغرقه النساء في 
العمل غير المدفوع األجر في البلدان العربية أطول بأربع إلى سبع 

مرات من الوقت الذي يستغرقه الرجال في هذا النوع من العمل.

نادرًا ما ُيحسب فقر األطفال في قياسات الفقر العادية. فالوقائع عن 	 
فقر األطفال ما زالت نادرة في البلدان المرتفعة الدخل، وكذلك في 
ظروف الصراعات. وُيالحظ أّن األطفال في المناطق الريفية، الذين 

ينتمون إلى أسر يرأسها شخص غير متعّلم أو من ذوي التحصيل 
العلمي المتدني، وُتواِجه الفقر الماّدي، هم أكثر عرضة للفقر المتعّدد 
األبعاد. وقليلٌة جدًا هي برامج المساعدة االجتماعية التي ترّكز على 
 األطفال، في حين أّن السياسات االجتماعية واالقتصادية عمومًا 

الهــدف 1: القضاء على الفقر
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ال تنطوي على فرص لالستثمار في األطفال وحماية حقوقهم20. 
ونشأ، نتيجة الصراعات، جيٌل من األطفال المشّردين وغير الملتحقين 
بالمدارس، يواجهون عواقب مدى الحياة ويصطدمون بقيود قد 

تحول بهم دون آفاق االزدهار والعمل الالئق واالكتفاء الذاتي. 

تندر مصادر البيانات حول مستويات الدخل ومعّدالت الفقر 	 
وتوفير الحماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة. لكّن 

عدم حصول هؤالء على خدمات النقل والتعليم، وُفَرص 
العمل، والخدمات األساسية، يحّد من المشاركة االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية، ويزيد من مخاطر التهميش والفقر21.

تزداد احتماالت انعدام األمن المالي واالعتماد على الغير مع  	 
التقّدم في السّن، ال سيما في حالة النساء، والعاملين لحسابهم   

الخاص، والعاملين في الزراعة والقطاع غير النظامي، وذلك في  
غياب برامج معاشات التقاعد الشاملة للجميع22.

القوى العاملة خارج القطاع النظامي: تسّجل المنطقة العربية معّدل 
بطالة مرتفعًا يبلغ 10.3 في المائة، أي ضعف المتوسط العالمي. وَيِصل 
هذا المعّدل إلى 26.1 في المائة بين الشباب23. وتسجل المنطقة نسبة 

مرتفعة للعمل غير النظامي، باستثناء القطاع الزراعي، تتراوح في 
بعض البلدان بين 45 في المائة وأكثر من 75 في المائة من مجموع 
القوى العاملة )المؤشر 8-3-1(24. وينتشر الفقر أكثر بين العاملين في 

القطاع غير النظامي، ال سيما مع ارتفاع ِنَسب اإلعالة األسرية، كما هي 
الحال في المنطقة العربية. ويلجأ العاطلون عن العمل والعاملون في 
القطاع غير النظامي، شأنهم شأن سواهم من الذين هم خارج معظم 

ف فردية غالبًا  ُنُظم الحماية االجتماعية، إلى اعتماد استراتيجيات تكيُّ
ما تكون باهظة التكلفة وقليلة الفعالية.

القوى العاملة المهاجرة: تضّم البلدان العربية أعلى نسبة من 
العّمال المهاجرين في العالم، يشّكلون 41 في المائة من مجموع 

القوى العاملة25. وتعتمد بلدان مجلس التعاون الخليجي على العّمال 
المهاجرين في القطاع النظامي، وفي األعمال المنزلية.

ويعاني العّمال المهاجرون في جميع أنحاء المنطقة تهميشًا اجتماعيًا 
واقتصاديًا وسياسيًا. وغالبًا ما يواجهون قيودًا على الحركة، 

ويفتقرون إلى الحماية االجتماعية وإلى إمكانية اللجوء إلى آليات 
التمثيل للدفاع عن حقوقهم اإلنسانية26.

الالجئون والنازحون داخليًا: يكافحون من أجل الحصول على 
الخدمات األساسية، مثل التعليم والصحة. والصراعات الطويلة، 

والتبعات الجغرافية السياسية للنزوح، وعدم إمكانية التنّبؤ بالمساعدة 
اإلنسانية، لها أيضًا انعكاسات سلبية على ُفَرصهم ورفاههم العام. 

وتستضيف المنطقة العربية حاليًا 8.7 مليون الجئ، بينهم 5.4 مليون 
فلسطيني. وفي المنطقة أكثر من 14.9 مليون شخص من النازحين 

داخليًا27. ويؤّدي الصراع أيضًا إلى زيادة حاالت اإلعاقة والمرض 
المزمن، وتدمير الموارد الطبيعية والمادية، وتفكيك شبكات الدعم28.
وقــد يبقــى الالجئــون والنازحــون داخليًا عرضــة للمخاطر مع الوقت، 

وال سيما مع احتمال انتقال الفقر عبر األجيال. 

البلدان األقل نموًا: يرتبط الفقر في البلدان األقل نموًا باستمرار انتشار 
الجوع والحرمان من المتطلبات األساسية. وهو يترّكز في المناطق 

الريفية حيث ما زاَل القطاع الزراعي المتعثر المصدر الرئيسي للعمل 
والعيش. وقد تأتي تقديرات حاالت الحرمان في هذه البلدان أقل مما 

هي عليه في الواقع، عند رسم صورة عن المنطقة تجمعها مع بلدان 
مجلــس التعــاون الخليجــي، وهــي من أغنــى البلدان في العالم. وداخل 

البلدان األقل نموًا، تسّجل أيضًا فوارق في معّدالت الفقر، إذ تتفاقم 
في المناطق الريفية النائية في السودان أو اليمن مثاًل فتؤدي إلى مزيد 
من التهميش. وتتلّقى البلدان األقل نموًا في المنطقة العربية مساعدة 
إنمائية قليلة، ال تتناسب مع مستوى الدخل والتنمية فيها )الهدف 10(29.

لقضية دولة فلسطين، الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي المزمن، 
في انتهاك للقانون الدولي، تأثيٌر بالغ على جهود القضاء على الفقر. 

فمصادرة األراضي والموارد الطبيعية، وفرض قيود على التنّقل 
والحصول على الموارد والخدمات، والحصار على غّزة، وهدم المنازل، 

واالحتجاز التعّسفي، عوائق تقّوض جهود التنمية واالستدامة 
االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية، وتتفاعل في جو من تفاقم 

البطالة، وصعوبة الوصول إلى األسواق، وعدم االستقرار، والعنف. 
 ويبلغ معّدل فقر األطفال في دولة فلسطين، حسب التقديرات، 

66 في المائة عمومًا، ويصل إلى 100 في المائة في غّزة، قياسًا إلى 
دليل الفقر المتعّدد األبعاد المعدل حسب السياق السائد.

في ُمُدن مثل صنعاء والقاهرة، يترّكز الفقر عادًة في أراٍض مترّدية 
حيث يعاني السكان سوء المرافق الصحية، وعدم إمكانية الحصول 

على المياه المأمونة، وحيث تحُدث موجات الجفاف، والفيضانات، 
وموجات الحّر، وهي ظروف ترتبط بالعديد من المشاكل الصحية، ال 

سيما األمراض المنقولة بواسطة الماء. وغالبًا ما تشّكل األحياء الفقيرة 
مواقع لإلنتاج الصناعي على نطاق صغير، باستخدام العمل غير النظامي 

للبالغين واألطفال، مع ما يصاحب ذلك من مخاطر صحية أثناء العمل. 

ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 1

.UNICEF, 2017; ESCWA and others, 2017 :المصــدر

.El-Zein and others, 2014 :المصــدر

فــي الهــدف 1 أقــوى تعبيــر عــن طابــع خّطــة عام 2030 الشــاملة غير 
القابلــة للتجزئــة، التــي تنشــد التنميــة المســتدامة لــكل فــرد في كل 
مــكان. ويربــط الهــدف العدالــة االجتماعية والمســاواة بالسياســات 

االجتماعيــة واالقتصاديــة، والتقــدم فــي تحقيقــه هــو تقــّدم على 

مســار األهــداف 8، و10، و16، و17.وال بــّد، علــى الصعيــد العالمــي، 
ُظــم الماليــة والتجاريــة الدوليــة وآليــات الحوكمة لدعم  مــن إصــالح النُّ

اســتدامة الجهــود الوطنيــة وفعاليتهــا. يســتلزم التقــدم فــي تحقيق 
الهــدف 1 مــن المنطقة.
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 وضع مؤشــرات دقيقــة وجمع بيانات . 1
ذات جــودة عالية بانتظام:

م إلى البلــدان األقل نموًا  . 2 تعزيــز الدعــم الُمقدَّ
تماشــيًا مــع االلتزامــات وخطط العمــل العالمية، 

 بمــا فيهــا برنامــج عمل اســطنبول للعقد 
:2020–2011

إعادة ربط سياسات االقتصاد الكّلي بالتنمية   . 3
االجتماعية:

تصميم وتنفيذ ُنُظم حماية اجتماعية شاملة   . 4
وعامة وقائمة على الحقوق:

االســتثمار فــي المســوح الكميــة والنوعيــة الوطنيــة ودون 	 
الوطنيــة واإلقليميــة لجمــع البيانــات علــى نحــو دوري.

 اعتمــاد طــرق قيــاس الفقــر المتعــّدد األبعــاد، وتحســين 	 
تصنيــف البيانــات حســب الجنــس ومــكان اإلقامــة والســّن 
 واإلعاقــة، والوضــع مــن حيــث الهجــرة، واالنتمــاء اإلثني، 

وغيــر ذلــك مــن الخصائص.

 قيــاس المؤشــرات المختلفــة للحرمــان علــى مســتوى 	 
 مجموعــات البلــدان، والبلــدان، والمجتمعــات المحليــة، 

واألســر المعيشــية، واألفراد.

ُظــم اإلحصائيــة 	   إدراج قيــاس فقــر األطفــال ضمــن النُّ
 الوطنيــة لضمــان الحصــول علــى المزيــد مــن البيانــات 
 المنتظمــة التــي تســمح بتحليــل االّتجاهــات لتوجيــه 

تدابيــر السياســة العامــة.

 قيــاس الحرمــان فــي األزمــات، مثل تقديــرات فقر األطفال 	 
فــي حاالت الطوارئ.

 جمــع البيانــات والمعلومــات عــن فعاليــة الوصــول إلــى 	 
 الحمايــة االجتماعيــة وتغطيتهــا علــى المســتويات 

المحليــة.

اســتخدام سياســات االقتصــاد الكّلــي إلتاحــة ُفــَرص عمــل منتجــة 	 
مــع ضمــان تقاســم فوائــد التنميــة علــى نطــاٍق واســع بيــن مختلــف 

الفئــات االجتماعيــة والمناطــق. ويتطّلــب ذلــك التوفيــق بيــن 
السياســات النقديــة والماليــة والقطاعيــة، وإرادة سياســية 

إلدارة المفاضــالت وحشــد المــوارد للتغّيــرات الطويلــة األجــل 
بــداًل مــن الحلــول القصيــرة األجــل فــي السياســة العامة. 

 اإلســراع فــي وضــع حــدود دنيــا للحمايــة االجتماعيــة 	 
 مــن أجــل توفيــر األمــان للجميــع، مــع بنــاء الفوائد 

تدريجيــًا. 

وضــع ُنُظــم حمايــة غيــر قائمــة على االشــتراكات وممّولة من 	 
الضرائــب نظــرًا إلــى حجــم القــوى العاملة فــي القطاع غير 

 النظامــي، ال ســيما فــي البلــدان األقــل نموًا حيــث يرتفع 
معــّدل انتشــار الفقر. 

زيــادة المســاعدة اإلنمائيــة ونقــل المعرفــة والتكنولوجيــا مــن 	 
أجــل التنميــة المســتدامة.

تعزيــز بنــاء القدرات.	 

تشــجيع الحلــول الســلمية، ودعــم المؤسســات التمثيليــة 	 
والشــاملة والفّعالــة علــى جميــع المســتويات.

 إعــادة توجيــه السياســة الماليــة ألداء دورها في إعادة 	 
 التوزيع، وضمان تقاســم فوائد النمّو على نطاٍق واســع إلى 
 جانب توفير االســتثمارات االجتماعية األساســية، بما في 

ذلــك ُنُظــم الحماية االجتماعية.

 مكافحــة الفســاد، وتعزيــز الشــفافية فــي الماليــة العامة، 	 
وتحســين آليــات المســاءلة عن اإلنفــاق المالي.

ُظــم الضريبيــة مــن أجــل زيــادة االعتمــاد 	   إصــالح النُّ
 علــى الضريبــة التصاعديــة المرتبطــة باإلنفــاق 

االجتماعــي. 

ضمــان االســتخدام الفّعــال والمســتدام للمــوارد الطبيعيــة، 	 
 وتوفيــر ُفــَرص الحصــول علــى الميــاه والطاقــة والغــذاء 

للجميــع، ال ســيما أكثــر الفئــات عرضــة للمخاطــر.

االستثمار في اإلمكانات البشرية، ال سيما إمكانات . 5
األطفال والشباب، لتمكينهم من إيجاد سبل 

عيش مستدامة، والمساعدة على وقف انتقال 
الفقر عبر األجيال:

 سّد الثغرات في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية 	 
والتعليم وتحسين نوعيتها. 

 معالجة أوجه عدم المساواة في الحصول على الموارد 	 
والخدمات على المستوى دون الوطني.

وضــع اســتراتيجيات تجمع بين المســاعدة . 6
اإلنســانية والتنمية المســتدامة  والمعونــة  

الطويلة األجل: 

 فــي البلــدان التــي تشــهد صراعــات أو الخارجــة منها، 	 
والتركيــز علــى ضمــان المشــاركة الواســعة لجميــع الجهات 

المعنيــة، بمــا فــي ذلــك الفئــات االجتماعيــة والمجتمــع المدني 
 والحكومــات المحليــة، والســعي  إلــى حشــد التمويــل على 

المــدى البعيد.
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 1-1
القضاء علــى الفقر المدقع للناس أجمعين 

أينمــا كانــوا بحلول عام 2030، وهو ُيقاس حالياً 
بعدد األشــخاص الذين يعيشون بأقّل من 

1.25 دوالر في اليوم

 2-1
تخفيض نســبة الرجال والنساء واألطفال 

من جميــع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع 
أبعاده وفقــاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف 

علــى األقل، بحلول عام 2030

 3-1
اســتحداث ُنُظم وتدابير حماية اجتماعية 

مالئمة علــى الصعيد الوطني للجميع ووضع 
حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واســعة 

للفقــراء والضعفاء بحلول عام 2030

 1-1-1
نســبة السكان الذين يعيشون دون خط 

الفقر الدولي، بحســب الجنس، والعمر، 
والوضــع الوظيفي، والموقع الجغرافي 

)حضري/ريفي(

 1-2-1
نســبة السكان الذين يعيشون دون خط 

الفقر الوطني، بحســب الجنس والعمر

 1-3-1
نســبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/
ُنُظم للحماية االجتماعية، بحســب الجنس، 

وبحســب الفئات السكانية، كاألطفال، 
والعاطلين عن العمل، والمســّنين، 

واألشخاص ذوي اإلعاقة، والحوامل، 
واألطفــال حديثي الوالدة، وضحايا إصابات 

العمل، والفقراء، والضعفاء

 2-2-1
نســبة الرجال، والنساء، واألطفال من جميع 

األعمــار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده 
وفقاً للتعاريف الوطنية

 لبيانــات البلدان، يمكن االطالع على مرفق 
هذا الفصل.

مالحظــة: بمــا أّن خطــوط الفقر الوطنيــة خاصة بكل بلــد، ال يتوفر 
مجمــوع علــى المســتوى اإلقليمــي أو العالمي. يمكــن االطالع على 

 مســتودع البيانــات الوصفّية لمؤشــرات أهــداف التنمية المســتدامة 
 .)United Nations Statistics Division, 2019b(

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 1 نســبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر 
الدولي )بالنسبة المئوية(

الشــكل 2 نسبة الســكان الذين تشملهم برامج المساعدة 
االجتماعية )بالنســبة المئوية(، والُخمس األفقر من الســكان 

الذين تشــملهم برامج المســاعدة االجتماعية )بالنسبة المئوية 
من السكان(
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مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد الســكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديــرات الســكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019b(. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام 

المذكورة للبلدان التالية: الســودان )2009(، األردن وتونس )2010(، 
الجزائر ودولة فلســطين ولبنان )2011(، العراق )2012(، جزر القمر وجيبوتي 

)2013(، موريتانيــا واليمن )2014(، ومصر )2015(.

مالحظة: بما أّن نســبة الســكان الذين تشملهم برامج المساعدة 
االجتماعية يمكن أن تشــمل أيضاً الُخمس األفقر، ُنشــير إلى هذه الفئة 

األخيرة كحّصة من مجموع الســكان )أي تضرب بـ0.2(. وُترّجح جميع 
المتوســطات حسب عدد الســكان بالرجوع إلى التقديرات السكانية 

 United Nations Population Division, 2017; United( )2015( األحــدث
Nations Statistics Division, 2019b(. ويشــمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقــة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلدان 
التالية: مصر )2008(، الســودان ودولة فلســطين والمغرب )2009(، 

األردن وتونــس )2010(، جيبوتي والعراق )2012(، وموريتانيا )2014(. 
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الهــدف 1: القضاء على الفقر

 4-1
ضمان تمّتع جميع الرجال والنســاء، وال سيما 

الفقــراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في 
الحصــول على الموارد االقتصادية، وكذلك 

حصولهم على الخدمات األساســية، وعلى حّق 
امتــالك األراضي والتصّرف فيها وغيره من 
الحقوق المتعّلقة بأشــكال الملكية األخرى، 

وبالميــراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، 
والتكنولوجيــا الجديدة المالئمة، والخدمات 

الماليــة، بما فــي ذلك التمويل المتناهي الصغر، 
بحلول عام 2030

 5-1
بنــاء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة 

علــى الصمود، والحّد من تعّرضها وتأّثرها 
بالظواهــر المتطّرفة المتصلة بالمناخ 

وغيرهــا من الهّزات والكوارث االقتصادية 
واالجتماعيــة والبيئية بحلول عام 2030

 1-4-1
نســبة السكان الذين يعيشون في أسر 

معيشــية يمكنها الحصول على الخدمات 
األساسية

 1-5-1
عدد األشــخاص المتوّفين والمفقودين وَمن 

 تضّرروا مباشــرًة بسبب الكوارث من بين 
كل 100,000 شخص

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

 2-4-1
نســبة مجموع السكان البالغين الذين لديهم 

حقــوق مضمونة لحيازة األرض، و)أ( لديهم 
مســتندات ُمعتَرف بها قانوناً، و)ب( يعتبرون 

حقوقهم في األرض مضمونة، بحســب 
الجنس ونوع الحيازة

الشــكل 3 عدد األشخاص المتوّفين والمفقودين وَمن 
تضّرروا مباشــرًة بســبب الكوارث من بين كل 100,000 شخص

 )أ( عدد األشــخاص المتضّررين من الكوارث من بين كل
100,000 شخص
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مالحظة: ُيضَرب عدد األشــخاص المتضّررين من الكوارث بـ 100,000، 
وُيقَســم على عدد الســكان، للحصول على األعداد اإلجمالية في البلدان. 

وُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
 United Nations Population Division, 2017;( )2015( السكانية األحدث

United Nations Statistics Division, 2019b(، وُتحســب أيضاً لكل 
100,000 شــخص. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً 

بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلــدان التالية: الجمهورية العربية 
الســورية )2009(، اليمن )2010(، الكويت )2011(، جيبوتي )2012(، تونس 

)2013(، المغرب )2014(، األردن وجزر القمر والســودان ودولة فلســطين 
ولبنان ومصر )2017(.

مالحظة: ُيضَرب عدد األشــخاص المتوفين بســبب الكوارث بـ 100,000، 
وُيقَســم على عدد الســكان، للحصول على األعداد اإلجمالية في البلدان. 

وُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
 United Nations Population Division,( )2015( الســكانية األحدث

United Nations Statistics Division, 2019b ;2017(، وُتحســب أيضاً لكل 
100,000 شخص. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية 

ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: الجمهورية العربية السورية 
)2009(، اليمــن )2010(، الكويــت )2011(، جيبوتي )2012(، تونس )2013(، 
المغرب )2014(، األردن وجزر القمر ودولة فلســطين ومصر )2017(.

)ب( عدد األشــخاص المتوّفين بســبب الكوارث من بين كل 
100,000 شخص
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مالحظة: ُيضَرب عدد األشخاص المفقودين من الكوارث بـ 100,000، 
وُيقَسم على عدد السكان، للحصول على األعداد اإلجمالية في البلدان. 

وُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
 United Nations Population Division 2017;( )2015( السكانية األحدث 

United Nations Statistics Division 2019b(، وُتحسب أيضاً لكل 
100,000 شخص. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً 

بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: تونس )2009(، األردن 
واليمن )2010(، جيبوتي والمغرب )2011(، جزر القمر )2017(.

 United Nations( مالحظــة: المجاميع هــي العدد الكّلي للقيم في البلدان
Statistics Division, 2019b(. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة 

العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: 
الجمهورية العربية الســورية )2009(، اليمن )2010(، جيبوتي )2012(، 

تونس ودولة فلســطين )2013(، جزر القمر ولبنان والمغرب )2014(، 
األردن والصومــال والكويت ومصر )2017(.

 United Nations( مالحظــة: المجاميع هــي العدد الكّلي للقيم في البلدان
Statistics Division, 2019b(. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة 

العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: 
الجمهورية العربية الســورية )2009(، اليمن )2010(، جيبوتي والكويت 
)2011(، تونس وجزر القمر )2013(، المغرب )2014(، األردن والســودان 

ودولة فلســطين ولبنان ومصر )2017(.

)ج( عدد األشــخاص المفقودين بســبب الكوارث من بين كل 
100,000 شخص 

الشــكل 4 عدد المســاكن المتضّررة بسبب الكوارث، وعدد 
المســاكن المدّمرة بسبب الكوارث

الشــكل 5  الخســائر االقتصادية التي ُتعزى مباشرًة إلى الكوارث 
)بماليين الدوالرات باألســعار الجارية( 

 2-5-1
الخســائر االقتصادية التي ُتعزى مباشرًة 

إلــى الكوارث مقابل الناتج المحلي 
اإلجمالي العالمي

 3-5-1
عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ اســتراتيجيات 

وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشــياً مع 
إطار ســنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 

2030-2015

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

 4-5-1
نســبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ 

اســتراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث 
تمشياً مع االســتراتيجيات الوطنية للحد من 

مخاطر الكوارث

1-أ-1
نســبة الموارد المولدة محلياً التي تخصصها 

الحكومة مباشــرًة لبرامج الحد من الفقر
لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 

المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

1-أ 
كفالة حشــد موارد كبيرة من مصادر متنّوعة، 

بمــا في ذلك عن طريق التعاون اإلنمائي 
المعــّزز، من أجل تزويد البلدان النامية، وال 

ســيما أقل البلدان نمواً، بما يكفيها من 
الوســائل التي يمكن التنّبؤ بها من أجل تنفيذ 
البرامج والسياســات الرامية إلى القضاء على 

الفقر بجميع أبعاده

مالحظــة: ترتبط حصة مجموع اإلنفــاق الحكومي على التعليم باإليرادات 
المتوفرة ومســتوى التنمية والسياســات، ما يعني أّن الحصة المرتفعة 

أو المنخفضــة تــدل على أمور مختلفة للبلدان المختلفة. في هذا الســياق، 
ُتعتَبــر الحّصــة األعلى بمثابــة نتيجة أفضل )من منظور البلد النامي(. 

والمجاميع هي متوســطات حســابية غير مرّجحة. ويشمل المجموع 
اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة 

للبلــدان التالية: الجزائر ومصر والمملكة العربية الســعودية واليمن 
)2008(، الجمهورية العربية الســورية والسودان والمغرب )2009(، 

جيبوتــي )2010(، لبنــان )2013(، قطر )2014(، تونس وجزر القمر )2015(، 
األردن والبحريــن وُعمان وموريتانيا )2016(.

مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018(، باســتثناء البيانات المحّدثة )United Nations Statistics Division, 2019a( بشــأن المؤشــرات 
التالية: 1-5-1 ]عدد األشــخاص المتضّررين من الكوارث )العدد(، وعدد األشــخاص المتوّفين بســبب الكوارث )العدد(، وعدد األشــخاص المفقودين بســبب الكوارث )العدد([ و1-5-2 ]الخســائر االقتصادية التي ُتعزى مباشــرًة إلى الكوارث 

)بماليين الدوالرات باألســعار الجارية([.

الشــكل 6 نســبة مجموع اإلنفاق الحكومي على الخدمات 
األساســية، التعليم )بالنسبة المئوية(

1-أ-2 
نســبة مجموع اإلنفــاق الحكومي على 

الخدمــات األساســية )التعليم والصحة 
والحمايــة االجتماعية(

1-أ-3 
المجمــوع اإلجمالي للمنح والتدفقات الوافدة 
ص  التي ال تســتتبع اقتراض ديون، والتي ُتخصَّ

مباشــرًة لبرامج الحد من الفقر محسوباً 
كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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1-ب-1 
نســبة اإلنفاق الحكومي الرأسمالي والمتكرر 

المخصــص للقطاعات التي تفيد المرأة 
والفقــراء والفئات الضعيفة على نحو غير 

متناسب

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

1-ب 
وضع أطر سياســاتية سليمة على الصعيد 

الوطني واإلقليمي والدولي، اســتناداً إلى 
اســتراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء 

ومراعية للمنظور الجنســاني، من أجل تسريع 
وتيرة االســتثمار في اإلجراءات الرامية إلى 

القضاء على الفقر
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