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  1الفقر

 

رقم جيني 
 القيا

المؤ العددي للفقر 
عند خط الفقر 

الوطني، كنسبة من 
 تعداد السكان

المؤ العددي للفقر 
 3.10مقارنة بخط فقر 

ر في  اليوم للفرد، دو
ت القوى  حسب مماث
ائية، كنسبة من  ال

 تعداد السكان

المؤ العددي للفقر 
 1.90مقارنة بخط فقر 

ر في اليوم  دو
للفرد، حسب 

ت القوى  مماث
ائية، كنسبة من  ال

 تعداد السكان

دليل الفقر 
بعاد،  المتعدد ا
 مجموع السكان

دليل الفقر 
بعاد،  المتعدد ا

 القيمة

 
التنمية  دليل

ية،  الب
 القيمة

 

 وحدة القياس رقم قيا رقم قيا بالمئة بالمئة بالمئة بالمئة رقم قيا

ات   مؤ
التنمية 

العالمية، البنك 
 الدولي

ات التنمية  مؤ
العالمية، البنك 

  الدولي

ات التنمية  مؤ
العالمية، البنك 

 الدولي

ات التنمية   مؤ
العالمية، البنك 

 الدولي

مم  برنامج ا
المتحدة 
نمائي  ا

مم  برنامج ا
المتحدة 
نمائي  ا

مم  برنامج ا
المتحدة 
نمائي   ا

 المصدر

N/A 5.5 (2011) N/A N/A N/A N/A 0.736 (2014) الجزائر 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.824 (2014) البحرين  

    الُقمر جزر (2014) 0.503 (2012) 0.173 (2012) 36.0 (2004) 13.47 (2004) 32.26 (2004) 44.80 (2004) 55.93

44.13 (2013) N/A 43.05 (2013) 22.52 (2013) 29.3 (2006) 0.139 (2006) 0.470 (2014) جيبوتي  

30.75 (2008) 25.20 (2010) N/A N/A 3.6 (2014) 0.014 (2014) 0.690 (2014) م  

29.54 (2012) 18.90 (2012) N/A N/A 11.6 (2011) 0.045 (2011) 0.654 (2014) العراق  

ردن (2014) 0.748 (2012) 0.006 (2012) 1.7 (2010) 0.13 (2010) 1.99 (2010) 14.40 (2010) 33.66   ا

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.816 (2014) الكويت  

N/A 27.4 (2012) N/A N/A N/A N/A 0.769 (2014) لبنان  

N/A N/A N/A N/A 1.5 (2007) 0.006 (2007) 0.724 (2014) ليبيا  

  موريتانيا (2014) 0.506 (2011) 0.285 (2011) 52.2 (2014) 5.93 (2014) 22.07 (2008) 42.00 (2014) 32.42

  المغرب (2014) 0.628 (2011) 0.067 (2011) 15.4 (2007) 3.12 (2007) 15.53 (2007) 8.90 (2007) 40.72

                                                            
حصائية في 30 أيلول/سبتمبر 2016. إّن البيانات تتوافق مع السنة المذكورة بين قوسين وهي أحدث البيانات المتوفرة.   1  تمّ  تحديث هذه اللمحة ا
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N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.793 (2014) عمان  

  فلسطين (2014) 0.677 (2010) 0.006 (2010) 1.5 0.11 (2009) 0.92 (2011) 25.80 (2009) 34.46

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.850 (2014) قطر  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.837 (2014) السعودية  

N/A N/A N/A N/A 81.2 (2006) 0.514 (2006) N/A (2014) الصومال  

  السودان (2014) 0.479 (2010) 0.321 (2010) 57.8 (2009) 14.92 (2009) 38.94 (2009) 46.50 (2009) 35.39

35.77 (2004) 35.20 (2007) N/A N/A 4.4 (2009) 0.016 (2009) 0.594 (2014) سوريا  

  تونس (2014) 0.721 (2012) 0.004 (2012) 1.2 (2010) 1.99 (2010) 8.40 (2011) 15.50 (2010) 35.81

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.835 (2014) 
مارات العربية  ا

  المتحدة
35.89 (2005) 34.80 (2005) N/A N/A N/A N/A 0.498 (2014) اليمن  

 
 

  
  
 
 
  
  
  
 
 

 
 

نمائيبين  ةمشتركالبوابة العربية للتنمية هي مبادرة  مم المتحدة ا    برنامج ا
قليمية لمؤسساتمجموعة التنسيق التابعة و   التنمية العربية الوطنية وا

مي للتنميةو  س وبك للتنمية الدولية البنك ا   وصندوق ا
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