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الآراء ال�اردة يف هذا الإ�صدار تعرب عن راأي امل�ؤلف ولي�س عن راأي املعهد



اأهداف  »ج�صر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعل�مات واملعارف لأو�صع �صريحة من اأفراد 

املجتمع، يعترب �صرطًا اأ�صا�صيًا جلعل التنمية ق�صية وطنية ي�صارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�صرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�صعًا  وال�صفافية  امل�صاركة  على  قائمًا  ن�صاطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�صاءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �صياق  يف  التنمية«  »ج�صر  �صل�صلة  وتاأتي 

للتخطيط  على ت�فري مادة مب�صطة قدر امل�صتطاع للق�صايا املتعلقة 

ب�صيا�صات التنمية ونظرياتها واأدوات حتليلها مبا ي�صاعد على ت��صيع 

دائرة امل�صاركني يف احل�ار ال�اجب اإثارته ح�ل تلك الق�صايا حيث 

يرى املعهد اأن امل�صاركة يف و�صع خطط التنمية وتنفيذها وتقييمها 

من قبل القطاع اخلا�س وهيئات املجتمع املدين املختلفة، تلعب دورًا 

خ�ص��صية  اإىل  ي�صتند  للتنمية  عربي  ومنهج  من�ذج  بل�رة  يف  مهمًا 

الأو�صاع القت�صادية والجتماعية والثقافية وامل�ؤ�ص�صية العربية، 

مع ال�صتفادة دائمًا من الت�جهات الدولية وجتارب الآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
          

                    مدير عام املعهد العربي للتخطيط
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واجل�ع  الفقر  تخفيف  ق�صايا  جاءت 

يف طليعة اأهداف خطة الأمم املتحدة لتحقيق 

التنمية امل�صتدامة يف العامل بحل�ل عام 2030. 

حترير  يف  امل�صتدامة  التنمية  ج�هر  ويتمّثل 

وتعزيز  مظاهره  بجميع  الفقر  من  الأفراد 

فيه.  ال�ق�ع  خماطر  من  وحمايتهم  قدراتهم 

للفقر تغريًا كبريًا يف  العاملي  املفه�م  وقد تغرّي 

اإن�صانية  اأبعاد  اإدراج  العق�د الأخرية حيث مت 

العي�س  ق�صايا  ت�صمل  املفه�م  هذا  يف  اأعمق 

الكرمي واحرتام الذات والخرين وال�صتبعاد 

الجتماعي واحلرمان املتعدد. 

تط�ر مفاهيم الفقر وت�زيع الدخل خالل 

الفرتة )2017-1960(

مقدمة

         اإعداد  د. علم الدين بانقا

تلك  لأح�ال  وفقًا  لأخرى  دولة  من  تختلف 

الدول القت�صادية. 

مفاهيم  تط�ر  درا�صة  اأهمية  وتاأتي 

قيا�صها  طرق  ومعرفة  الدخل  وت�زيع  الفقر 

لطبيعة  الدقيق  الفهم  ت�فر  اأهمية  من 

�صيا�صات  على  وانعكا�صها  الفقر  وديناميكية 

ّكن  ومتمُ العربية.  الدول  يف  الفقر  حماربة 

غريهم  من  الفقراء  متييز  من  املفاهيم  هذه 

تغلغل  م�صت�ى  ومعرفة  املجتمع  فئات  من 

وانت�صار الفقر يف املجتمع ومقارنة م�صت�ياته 

وتفاوت  واحل�صرية  الريفية  املناطق  يف 

الفقراء فيه وتفاوت الدول يف الفقر املطلق 

ّكن  متمُ كما  منه.  للخروج  الكايف  وال�قت 

معرفة  من  الدخل  ت�زيع  عدالة  مفاهيم 

ومدى  املجتمع  يف  العدالة  عدم  م�صت�ى 

ح�صا�صيته مع م�صت�يات الفقر. 

كما ت�صلط هذه الدرا�صة ال�ص�ء على 

خطط الأمم املتحدة التي ت�صتهدف تخفي�س 

الفقر واأ�صبابه ومظاهره مثل خطة "اأهداف 

-1990( الفرتة  خالل  التنم�ية"  الألفية 

خالل  امل�صتدامة  التنمية  وخطة   )2015
قّيم م�صت�ى حتقيق  الفرتة )2015 -2030(، وتمُ

اأهداف الألفية الثالثة التنم�ية يف العامل. 

وت�زيع  الفقر  اأو�صاع  الدرا�صة  حتلل  كما 

الفرتة  خالل  العربية  الدول  يف  الدخل 

.)2013-1981(

تصدرت قضايا تخفيف الفقر واجلوع 
أهداف خطة األمم املتحدة في التنمية 

املستدامة في العالم لعام 2030. 

املطلقة  الفقر  خط�ط  ومتّثل 

والن�صبية اأهم ركائز مفاهيم الفقر فت�صتخدم 

الأوىل منهما يف قيا�س م�صت�ى احلرمان احلاد 

وبالتايل  لالإن�صان  الأ�صا�صية  احلاجات  من 

الفقر  تط�ر  وتتبع  تقييم  يف  ت�صمح  فهي 

اأثار  تقييم  ثّم  ومن  الزمن  عرب  املجتمع  يف 

الفقر  ملحاربة  امل�ّجه  والربامج  ال�صيا�صات 

يف  فت�صتخدم  منهما  الثانية  اأما  الدولة.  يف 

جمتمعية  ل�صرائح  ال�صتهدافية  الربامج 

يف  الفقر  مكافحة  �صيا�صات  ول��صع  حمددة 

منطقة معينة من الدولة، فاختيار خط فقر 

وبالتايل  تقديرية  م�صاألة  ه�  معني  ن�صبي 
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الدرا�صة على مقدمة  وحتت�ي هذه 

الفقر  مفاهيم  ب�صرح  تبداأ  حماور  وثالث 

والتي  الأول  املح�ر  يف  التاريخي  وتط�رها 

يعقبها ت��صيح لكيفية قيا�س الفقر وت�زيع 

الدخل يف املجتمع يف املح�ر الثاين، وحتليل 

ل�اقع الفقر وت�زيع الدخل يف الدول العربية 

خالل الفرتة )1981-2013( يف املح�ر الثالث 

والتي يليها اخلامتة والت��صيات.     

اأوًل: التط�ر التاريخي ملفه�م الفقر

الدرا�صة  من  املح�ر  هذا  يهدف 

مفه�مه  تط�ر  وبيان  بالفقر  التعريف  اإىل 

بالرتكيز   2017-1900 الفرتة  خالل  عامليًا 

هذا  يف  ادراجها  مت  التي  الق�صايا  اأهم  على 

اإىل  بالإ�صافة  الأخرية،  العق�د  يف  املفه�م 

املفاهيم  وبع�س  الفقر  بني  العالقة  تف�صري 

الأخرى املرتبطة به كت�زيع الدخل والنم� 

القت�صادي وطريقة تناولها قدميًا وحديثًا. 

ويرتتب على التحديد الدقيق ملفه�م الفقر 

حتديد ال�صيا�صات وال�صرتاتيجيات املالئمة 

امل�صت�ى  ومعرفة  الفقر  وحماربة  لتخفيف 

الذي  والدور  احلك�مي  التدخل  من  املطل�ب 

ميكن اأن يلعبه املجتمع الدويل يف ذلك. 

الغذاء  من  الدنيا  امل�صت�يات  على  للح�ص�ل 

ما  وكل  والتعليم  ال�صحية  والرعاية  وامللب�س 

عد من الحتياجات ال�صرورية لتاأمني م�صت�ى  يمُ

لئق يف احلياة. ويف غالب الأح�ال ينتج الفقر 

اأو  القت�صادية  للتنمية  املنخف�س  امل�صت�ى  عن 

برنامج  وّعرف  املجتمع.  يف  املنت�صرة  للبطالة 

ببعد  الفقر   )UNDP( للتنمية  املتحدة  الأمم 

الفراد  مقدرة  عدم  يت�صمن  اأعمق  اإن�صاين 

و�صحية  مبدعة  ط�يلة  حياة  العي�س  على 

والكرامة  احلرية  ونيل  املعرفة  واكت�صاب 

وال��ص�ل  الآخرين  واحرتام  الذات  واحرتام 

معي�صي  م�صت�ى  لتحقيق  املطل�بة  امل�ارد  اإىل 

مطلق  فقر  اىل  الفقر  تق�صيم  وميكن  كرمي. 

 Absolute poverty and Overall( عام  وفقر 

 Joanna( ماك  ج�انا  وت�صري   .)poverty
يف  يتمّثل  املطلق  الفقر  اأن  اإىل   )Mack 2016
يف  الفراد  م�ت  اأو  اجل�ع  اأو  احلاد  احلرمان 

املطلق  الفقر  ويعك�س  املعاناة،  اأو  مبكرة  اأعمار 

احلاجات امللحة العاجلة للفقراء. وقد عّرفت 

التي  "احلالة  باأنه  املطلق  الفقر  املتحدة  الأمم 

تت�صف باحلرمان احلاد من احتياجات الن�صان 

ال�صالح  املاء  الغذاء،  ت�صمل  والتي  الأ�صا�صية 

ال�صرف  ومرافق  ال�صحية  املرافق  لل�صرب، 

ول يعتمد  ال�صحي، املاأوى، التعليم واملعل�مات". 

الفقر املطلق على دخل الفرد فقط ولكن يعتمد 

يف  اخلدمات  هذه  ت�فر  م�صت�ى  على  اأي�صًا 

املجتمع واإمكانية احل�ص�ل عليها.

تغيراً  للفقر  العاملي  املفهوم  تغّير 
مت  حيث  األخيرة  العقود  في  كبيراً 
هذا  في  أعمق  إنسانية  أبعاد  إدراج 
املفهوم تشمل قضايا العيش الكرمي 
واالستبعاد  واالخرين  الذات  واحترام 

االجتماعي واحلرمان املتعدد.

تعريف الفقر

القت�صادية  احلالة  ه�  الفقر 

الكايف  الدخل  اإىل  الفرد  فيها  يفتقر  التي 

ملفهوم  الدقيق  التحديد  على  يترتب   
الفقر حتديد السياسات واالستراتيجيات 
الفقر  ومحاربة  لتخفيف  املالئمة 
التدخل  من  املطلوب  املستوى  ومعرفة 
يلعبه  أن  ميكن  الذي  والدور  احلكومي 

اجملتمع الدولي في ذلك.
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على  في�صتمل  العام  الفقر  اأما 

للدخل  الفراد  افتقار  منها:  مظاهر  عدة 

متكن  التي  الإنتاجية(  الع�امل  )اأو  وامل�ارد 

و�ص�ء  اجل�ع  وانت�صار  املعا�س  ا�صتدامة  من 

واخلدمات  للتعليم  والفتقار  التغذية 

للماأوى  الفتقار  مثل  الأخر  الأ�صا�صية 

عدد  وازدياد  الأمرا�س  وتف�صي  وامل�صكن 

غري  والبيئة  املر�س  ب�صبب  ال�افيات  حالت 

والتمييز  الجتماعي  وال�صتبعاد  الآمنة 

القرار  �صنع  يف  امل�صاركة  على  القدرة  وعدم 

املدين. وي�جد الفقر العام يف كل دول العامل 

غنيها وفقريها، ولكن يكثمُ يف الدول النامية 

التي  للمخاطر  الفراد  تعر�س  كثة  ب�صبب 

الطبيعية  الك�ارث  مثل  الفقر  اإىل  تق�د 

القت�صادي  والرك�د  ال�صيا�صية  والنزاعات 

وفقًا  الفقر  وميكن تق�صيم  العاملي.  اأو  املحلي 

خلط الفقر اإىل فقر مطلق وفقر ن�صبي وفقر 

حاد و�صن�صتعر�س هذه التعريفات عند �صرح 

مقايي�س الفقر. 

تط�ر مفه�م الفقر

�صريعًا  تط�رًا  الفقر  مفه�م  تط�ر 

من  ابتداًء  املا�صية،  قرون  الأربعة  خالل 

ارتباط الفقر بانخفا�س دخل الفرد ومرورًا 

واملتعدد  الن�صبي  احلرمان  مفاهيم  باإدخال 

العتبار،  يف  الزمن  عامل  اخذ  اإىل  وو�ص�ًل 

مقدرة  وعدم  النف�س  احرتام  ق�صايا  وادراج 

املجتمع  وم�اكبة  م�صاركة  على  الفرد 

من  وغريها  و�صيا�صيًا  واجتماعيًا  اقت�صاديًا 

اجلدل  مثار  تزال  ما  التي  الأخرى  اجل�انب 

بني القت�صاديني.

بع�س   )1( رقم  ال�صكل  يبنّي 

الفقر  مفه�م  يف  اإدراجها  مت  التي  الق�صايا 

و  الدخل  فقر  الآتي:  تت�صمن  والتي 

 Income and consumption( ال�صتهالك 

 Human( الب�صرية  التنمية   ،)poverty
الجتماعي   ال�صتبعاد   ،)Development
الرفاهية  م�صت�ى   ،)Social Exclusion(
Well-being and ill-( احلال(  �ص�ء  )اأو 

على  املقدرة  عدم  و  القدرات  نق�س   ،)being
 Lack of( املجتمع  يف  اإيجابي  دور  لعب 

اله�صا�صة   ،)capabilities and functioning
اأو التعر�س للمخاطر )اأو القابلية لالإ�صابة(، 

اأ�صباب  ا�صتدامة  عدم   ،)Vulnerability(
 ،)Livelihood Unsustainability( املعا�س 

 ،)Relative deprivation( الن�صبي  احلرمان 

 )Multiple deprivation( املتعدد  احلرمان 

وغريها من الق�صايا ذات ال�صلة. 

القت�صادي  درا�صات  وتعترب 

الربيطاين Booth يف لندن، ودرا�صة راونرتي 

Rowntree يف مدينة York �صمال اإجنلرتا يف 
اأوائل الدرا�صات القت�صادية  1901، من  عام 

يف جمال الفقر يف القت�صاد الراأ�صمايل وقد 

معايري  اأول  ب��صع  الأخرية  الدرا�صة  قامت 

على  نيت  بمُ والتي  بريطانيا  يف  الفقر  قيا�س 

الغذائية  ال�صرة  متطلبات  تقدير  اأ�صا�س 

تط�ر  وقد  الفرتة.  تلك  يف  الغذائية  وغري 

حقبة  خالل  كبريًا  تط�رًا  الفقر  مفه�م 

املا�صي.  القرن  من  وال�صبعينات  ال�صتينات 

التاريخي  التط�ر   )2( رقم  ال�صكل  ويبني 

ملفه�م الفقر.
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ال�صكل رقم )1(: بع�س الق�صايا املتعقلة مبفه�م الفقر

 امل�صدر: اإعداد الكاتب

بعدما  خا�صة  عامليًا  الفقر  م��ص�ع  وا�صتهر 

منارا  ماك  روبرت  الدويل  البنك  رئي�س  تبناه 

)Robert Mc Numara( يف عام 1973. وظهرت 
النامية  البلدان  تدع�  درا�صات  عدة  ذلك  بعد 

ت�زيع  اإعادة  مع  القت�صادي  النم�  زيادة  اإىل 

 .)Growth with redistribution( الدخل 

الفقر  ملحاربة  جديدة  اآلية  اأدرجت  وبالتايل 

وكذلك  املجتمع.  يف  الدخل  ت�زيع  اإعادة  هي 

خالل  الفقر  مفه�م  يف  مهمان  انتقالن  حدث 

هذه الفرتة وهما:

حاجات  لي�صمل  الفقر  مفه�م  ت��صيع    )1(
ال�صحة  مثل  الن�صان  حلياة  اأو�صع  اأ�صا�صية 

نتيجة  النتقال  هذا  جاء  وقد  والتعليم. 

 International( جله�د منظمة العمل الدولية

والتي بينت   )Labour Organization )ILO
اأن الفقر لي�س فقط ه� فقر الدخل واإمنا ه� 

فقر احل�ص�ل على ال�صحة والتعليم واخلدمات 

الأ�صا�صية الأخرى.

القرن  من  ال�صتينات  يف  الفقر  مفه�م  تط�ر 

1960s املا�صي

القت�صادي�ن                   الباحث�ن  رّكز 

يف مفه�م الفقر خالل هذه الفرتة على ربط 

والذي  الفرد  دخل  مب�صت�ى  الفقر  مفه�م 

يقا�س عادة مبت��صط دخل الفرد يف الدولة، 

مبعنى ان الفقر يف هذه الفرتة ه� فقر الدخل 

فقط. ونتيجة لهذا الفهم، دعا القت�صادي�ن 

اإىل زيادة النم� القت�صادي ك��صيلة اأو اآلية 

الدرا�صات  هذه  اأمثلة  ومن  الفقر.  لتخفيف 

 The Pearson و�صركاوؤه  بري�ص�ن  درا�صات 

Commission, and Partner )1969(  )اأنظر 
تقرير بري�ص�ن ال�صادر عن الي�ن�صك� 1970(.

ال�صبعينات من القرن  تط�ر مفه�م الفقر يف 

1970s املا�صي

وقد تط�ر مفه�م الفقر تط�رًا كبريًا 

املا�صي  القرن  من   )1970s( ال�صبعينات  يف 
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بدًل  الن�صبي  احلرمان  على  التاأكيد    )2(
الربيطاين  قام  حيث  املطلق  احلرمان  عن 

Townsend بتنقيح مفه�م الفقر وبيان اأن 
الفقر لي�س فقط يف ف�صل الفراد يف مقابلة 

احلد الأدنى من الغذاء والعا�صة )مبعنى 

الف�صل  اي�صًا  ي�صمل  وامنا  املطلق(  الفقر 

يف  ال�صائد  للم�صت�ى  الفرد  م�اكبة  يف 

جمتمعه من الناحية القت�صادية )مبعنى 

ثم  ومن  جمتمعه(،  يف  الن�صبي  الفرد  فقر 

جاء التمييز بني الفقر املطلق والن�صبي.

القرن  من  الثمانينات  يف  الفقر  مفه�م  تط�ر 

1980s املا�صي

جديدة  وتعقيدات  تط�رات  ظهرت 

يف مفه�م الفقر يف الثمانينات ت�صمل املجالت 

التالية:

غري  )اأو  مالية  غري  ج�انب  ت�صمني   )1(
نقدية( يف مفه�م الفقر مثل ادراج مفه�م 

العجز الجتماعي اأو ما عرّب عنه الكاتب 

�صامبري Chamber باأنهم الأ�صخا�س املغل�ب 

 Powerless and( على اأمرهم اأو املعزولني

اإىل  املبداأ لحقًا  وتّط�ر هذا   .)Isolation
افراد  كل  م�صاركة  اأهمية  على  التاأكيد 

الق�صايا  يف   )Participation( املجتمع 

والجتماعية  القت�صادية  العامة 

هذا  املتحدة  الأمم  وتبنت  وال�صيا�صية. 

امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  وقامت  املبداأ، 

الكل  اإ�صراك  )وهي  ال�صم�لية  مبداأ  على 

وعدم تخلي املجتمع عن اأي فرد(.

)التعر�س  اله�صا�صة  مفه�م  اإدخال   )2(
لالإ�صابة(  القابلية  اأو  للمخاطر 

مقدرة  بعدم  تتعلق  والتي   Vulnerability
غريهم  من  اأكث  املجتمع  افراد  بع�س 

كالهزات  املختلفة  الهزات  مقاومة  على 

والفي�صانات  اجلفاف  مثل  الطبيعية 

القت�صادية  والهزات  والآفات  والزلزال 

مثل  والعاملي  املحلي  القت�صاد  كهزات 

ا�صعار  وتذبذب  الغذاء  ا�صعار  ارتفاع 

وبينت  العاملية.  املالية  والأزمات  النفط 

الدرا�صات املهتمة مبفه�م اله�صا�صة اأهمية 

الأفراد،  لدى  املالية  الأ�ص�ل  وج�د 

ووج�د املدخرات والعالقات الجتماعية 

لت�فري احلماية لالأفراد من هذه الهزات و 

املخاطر. 

لي�صمل  الفقر  مفه�م  نطاق  ت��صيع   )3(
 )Livelihood( ج�انب تتعلق بك�صب املعا�س

هذا   Brundtland جلنة  تبنت  وقد 

مفه�م  لحقًا  عنه  نتج  والذي  التعريف 

اأ�صباب املعا�س امل�صتدام.

 )Amartya Sen( تاأكيد امارتيا �صني )4(
درا�صات  يف  ن�بل  جائزة  على  واحلائز 

الفقر، على اأن دخل الفرد يك�ن فقط ذو 

قيمة اإذا ذاد من مقدرات واإمكانات الفرد 

وبالتايل زاد من متكينه من اأن يك�ن فاعاًل 

يف املجتمع.

املتعلقة  الدرا�صات  وترية  ت�صارع   )5(
 )Gender( واملراأة   الرجل  بني  بامل�صاواة 

الداعية  ال�صيا�صات  من  ما ترتب عليها  و 

اإىل متكني املراأة يف املجتمع.

فشل  الى  املطلق  الفقر  يشير 
من  األدنى  احلد  مقابلة  في  االفراد 
الغذاء واالعاشة بينما يشمل الفقر 
الفرد  مواكبة  في  الفشل  النسبي 
مجتمعه  في  السائد  للمستوى 
)مبعنى فقر  االقتصادية  الناحية  من 

الفرد النسبي في مجتمعه(.
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ال�صكل رقم )2(: تط�ر مفه�م الفقر تاريخيا

 

 

   امل�صدر: اإعداد الكاتب.
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القرن  من  الت�صعينات  يف  الفقر  مفه�م  تط�ر 

1990s املا�صي

القرن  من  الت�صعينات  فرتة  �صهدت 

وه�  الفقر  مفه�م  يف  جديدًا  تط�رًا  املا�صي 

كتعبري   )Well being( الرفاهية  عن  احلديث 

الهتمام  وكذلك  الفقر،  اختفاء  عن  جمازي 

ب�جهات نظر وروؤى الفقراء عن اأح�الهم. وقد 

كان لآراء �صني )Sen ( عن الفقر دورًا هامًا يف 

التنمية  مفه�م  املتحدة  الأمم  هيئة  تط�ر  اأن 

والذي   )Human Development( الب�صرية 

امل�صتخدمة  املفاهيم  اأهم  من  واحدًا  ميثل 

حديثًا يف جمال التنمية الجتماعية والفقر. 

الب�صرية احلرمان من  التنمية  وي��صح مفه�م 

يعي�س  الفرد  جتعل  التي  اخليارات  و  الفر�س 

حرة،  لئقة،  خالقة،  �صحية،  ط�يلة،  حياة 

الآخرين.  حترتم  و  الذات  حترتم  كرمية 

الغربية  الدول  اهتمت  فقد  ال�صياق،  هذا  ويف 

 Social( الجتماعي  ال�صتبعاد  مبفه�م 

فئات  بع�س  منه  تعاين  الذي   )Exclusion
الفقر  مفه�م  تركيز  اإىل  بالإ�صافة  املجتمع، 

املتعدد  احلرمان  على   )1990s( الت�صعينات  يف 

احلرمان  )ولي�س   )Multiple Deprivation(
والذي   )Relative Deprivation الن�صبي 

الالئق،  غري  ال�صكن  الدخل،  انخفا�س  ي�صمل 

وال�صحة.  التعليم  على  احل�ص�ل  �صع�بة 

ت�ؤدي  التي  الطرق  اأو  بالأ�صاليب  والهتمام 

اإىل ظه�ر احلرمان املتعدد.

الثالثة  األلفية  في  الفقر  مفهوم  تطور 
2000s

ت�صارعت وترية التغري يف مفه�م الفقر 

اختلفت  وقد  والع�صرين.  احلادي  القرن  يف 

واحلق�ق  والق�انني  املعي�صية  الأو�صاع 

ال�صابقة،  العق�د  عن  والعادات  وال�اجبات 

هي   )Globalization( الع�ملة  واأ�صبحت 

املعي�صية.  وامل�صت�يات  النا�س  تربط  التي 

وعلى الرغم من هذه التط�رات فقد ا�صتمر 

الدخل  ت�زيع  يف  امل�صاواة  عدم  يف  الزدياد 

ويف  املختلفة  الدول  بني   )Inequality(
الفقر يف  نف�صها. ورّكز مفه�م  الدولة  داخل 

املتعدد  احلرمان  على  الزمنية  الفرتة  هذه 

الأمم  واأعلنت   .)Multiple Deprivation(
املتحدة يف �صبتمرب عام 2000 اأهداف الألفية 

 Millennium Development( التنم�ية 

والتي ت�صتهدف تخفي�س   ))Goals )MDGs
 .2015 بحل�ل  ومظاهره  واأ�صبابه  الفقر 

وقد غطت اأهداف الألفية التنم�ية ثمانية 

واجل�ع،  الفقر  على  الق�صاء  هي:  جمالت 

واملراأة،  الرجل  م�صاواة  العم�مي،  التعليم 

�صحة الطفل، �صحة الأم�مة، حماربة مر�س 

البيئة  واليدز،  الطبيعية  املناعة  نق�س 

هذه  لتحقيق  العاملية  وال�صراكة  امل�صتدامة، 

الأول  الهدف  تف�صيل  مت  وقد  الأهداف. 

 Extreme( املدقع  الفقر  على  الق�صاء  وه� 

Poverty( واجل�ع، على النح� التايل:

يقل  الذين  الأ�صخا�س  عدد  تقلي�س   -

يف  دولر  واحد  عن  دخلهم  م�صت�ى 

الي�م يف العامل اإىل الن�صف.

وعمل  ومنتج  كامل  ت�صغيل  حتقيق   -

املراأة  فيهم  مبا  النا�س  لكل  لئق 

وال�صباب.

يعان�ن  الذين  الفراد  ن�صبة  تقلي�س   -

من اجل�ع يف العامل اإىل الن�صف.
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تقييم الأمم املتحدة مل�صت�ى حتقيق 

 :)MDGs( اأهداف الألفية الثالثة التنم�ية

اأو�صح تقرير الأمم املتحدة يف عام 

2015 اأن معدلت الفقر املدقع قد انخف�صت 
يف الدول النامية عم�مًا من ن�صبة 47 % يف 

 .2015 عام  يف   % 14 ن�صبة  اإىل   1990 عام 

من  باأكث  عامليًا  الفقراء  عدد  وانخف�س 

عام  يف  �صخ�س  مليار   1.9 من  وذلك  الن�صف 

 .2015 836 ملي�ن �صخ�س يف عام  1990 اإىل 
كما انخف�صت ن�صبة الذين يعان�ن من نق�س 

الن�صف  اإىل  النامية  الدول  يف  التغذية 

من  الفرتة  خالل   %23.3 ن�صبة  من  وذلك 

الفرتة  12.9%خالل  ن�صبة  اإىل   1992-1990
2014-2016. وارتفع معدل اللتحاق باملدار�س 

البتدائية يف الدول النامية من ن�صبة %83 

يف عام 2000 اإىل ن�صبة 91% يف عام 2015. 

وباملثل، ارتفع م�صت�ى امل�صاواة بني اجلن�صني 

املجال�س  يف  الن�صاء  عدد  وازداد  عامليًا 

الربملانية يف ن�صبة 90%من الدول النامية. 

يف  ال�صحية  امل�ؤ�صرات  وحت�صنت 

وفيات  معدلت  فانخف�صت  النامية،  الدول 

 90 عدد  من  اخلام�صة  �صن  دون  الأطفال 

اإىل عدد   1990 األف طفل يف عام  طفل لكل 

43 طفل يف عام 2015 مبعنى اأنها انخف�صت 
حالت  انخف�صت  كما  الن�صف.  من  اأقل  اإىل 

 %45 بن�صبة  ال�لدة  يف  الأمهات  وفيات 

عامليًا. وانخف�صت حالت الإ�صابة بفريو�س 

40% عامليًا  الطبيعية بن�صبة  املناعة  نق�س 

 2000 عام  يف  �صخ�س  ملي�ن   3.5 من  وذلك 

اإىل 2.1 ملي�ن �صخ�س يف عام 2013. وارتفع 

عدد الأ�صخا�س الذين يح�صل�ن على م�صادر 

76 % يف  ن�صبة  مياه �صرب نظيفة عامليًا من 

عام 1990 اإىل ن�صبة 91 % يف عام 2015. كما 

ازداد حجم امل�صاعدات الإمنائية املقدمة من 

بن�صبة  النامية  الدول  اإىل  املتقدمة  الدول 

اإىل        2014 لت�صل  اإىل   2000 66 % بني عامي 
135 مليار دولر.

خطة الأمم املتحدة للتنمية امل�صتدامة لعام 

2030

خلطة  النهائية  ال�صيغة  و�صعت 

 ،2014 عام  يف   2030 لعام  امل�صتدامة  التنمية 

ر�صميًا  املتحدة  الأمم  اعتمدتها  والتي 

والتنمية   .2015 �صبتمرب  يف  ني�ي�رك  يف 

امل�صتدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات 

املقبلة  الأجيال  بقدرة  امل�صا�س  دون  احلا�صر 

)الأمم  اخلا�صة  احتياجاتها  تلبية  على 

املتحدة، 2016(.  وتهدف خطة الأمم املتحدة 

حتقيق  اإىل   2030 لعام  امل�صتدامة  للتنمية 

الق�صاء  الفقر،  على  الق�صاء  وهي:  هدفًا   17
اجليدة  ال�صحة  ت�فري  اجل�ع،  على  التام 

بني  امل�صاواة  اجليد،  التعليم  ت�فري  والرفاه، 

والنظافة  النظيفة  املياه  ت�فري  اجلن�صني، 

النم�  وزيادة  الالئق  العمل  اإيجاد  ال�صحية، 

باأ�صعار  النظيفة  الطاقة  ت�فري  القت�صادي، 

معق�لة، تعزيز ال�صناعة والبتكار والهياكل 

ت�زيع  يف  امل�صاواة  عدم  من  احلد  الأ�صا�صية، 

الدخل، وا�صتدامة املدن واملجتمعات املحلية، 

وحماية  امل�صئ�لن،  والإنتاج  وال�صتهالك 

واحلياة  املاء،  حتت  احلياة  حماية  املناخ، 

وامل�ؤ�ص�صية،  والعدل  ال�صالم  تعزيز  الربية، 

هذه  لتحقيق  الدولية  ال�صراكات  وعقد 

املتعلقة  املبادئ  اأهم  وتتمّثل  الأهداف.  

يف   2030 لعام  امل�صتدامة  التنمية  باأهداف 

الأهداف  هذه  وت�ؤكد  وال�صم�لية.  امل�صاواة 

املجتمع يف  افراد  م�صاركة جميع  اأهمية  على 
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فيه  �صخ�س  اي  عن  التخلي  عدم  اأو  التنمية 

 .)Ensuring that no one is left behind(

اجلديد  العاملي  النم�ذج  ويرتكز 

لال�صتدامة على العالقات التفاعلية والت�صابكية 

وعدم   ،)Infrastructure( التحتية  البنية  بني 

)مقاومة  واملرونة   )Inequality( امل�صاواة 

متكينية  اآليات  خالل  من   )  Resilienceالهزات

رقم  ال�صكل  يف  كما  وامل�ؤ�ص�صية  التكن�ل�جيا  هي 

)3(. ويق�صد بالذين يتخلى املجتمع عنهم املراأة 
الدول  بع�س  يف  الأ�صليني  وال�صكان  والأقليات 

وذوي احلاجات اخلا�صة وفئة ال�صباب، وغريها 

من الفئات امل�صت�صعفة. ويربز التحدي الكبري يف 

هذا النم�ذج يف اإمكانية الرتجيح وامل�ازنة بني 

القت�صادية  والكفاءة  الجتماعية  الأهداف 

قد  الجتماعية  الأهداف  بع�س  حتقيق  لأن 

يتطلب الت�صحية بالكفاءة القت�صادية.

اجلديد  العاملي  النموذج  يرتكز 
لالستدامة على العالقات التفاعلية 
التحتية  البنية  بني  والتشابكية 
املساواة  وعدم   ،)Infrastructure(
واملرونة )مقاومة الهزات  )Inequality(

Resilience ( من خالل آليات متكينية 
هي التكنولوجيا واملؤسسية.

ال�صكل رقم )3(: العالقة التبادلية بني عدم امل�صاواة واملرونة والبنية التحتية

            امل�صدر: تقرير التنمية امل�صتدامة 2016. 
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بني  العالقة   )3( رقم  ال�صكل  ويبنّي 

واملرونة  امل�صاواة  وعدم  التحتية  البنية 

)مقاومة الهزات( يف النم�ذج العاملي اجلديد 

التبادلية  العالقة  ف�صر  وتمُ املتحدة.  لالأمم 

بني حم�ري البنية التحتية وعدم امل�صاواة 

الفراد  ّكن  متمُ التحتية  البنية  ت�فر  اأن  يف 

ال�صا�صية،  واخلدمات  لل�صلع  ال��ص�ل  من 

مما ي�ؤدي اإىل زيادة النتاجية على امل�صت�ى 

و�ص�ل  اإمكانية  اإىل  بالإ�صافة  الكلي، 

الفراد لل�صلع واخلدمات وفر�س العمل على 

�ؤثر  يمُ الآخر،  اجلانب  ويف  اجلزئي.  امل�صت�ى 

اأفراد املجتمع يف الفر�س  امل�صاواة بني  عدم 

احتمالت  على  وال�صيا�صية  القت�صادية 

ت�فر البنية التحتية من خالل تاأثريه على 

املختلفة يف  املجتمعية  الفئات  ت�ازن متثيل 

القرار  التي تتخذ  العليا  ال�صيا�صية  القيادة 

احلك�مي ب�صاأن البنية التحتية يف الدولة. 

التحتية  البنية  حم�ري  بني  العالقة  اأما 

رقم  ال�صكل  يف  الهزات(  )مقاومة  واملرونة 

لقت  التي  العالقات  اأكث  من  فهي   ،)3(

اهتمامًا من قبل الباحثني ومتخذي القرار، 

البنية  وت�زيع  ن�عية  تاأثري  تعني  وهي 

الأفراد  ومقدرة  املرونة  على  التحتية 

في�صاعد  املختلفة.  الهزات  مقاومة  على 

الفراد على  التحتية اجليدة  البنية  ت�فر 

مقاومة الهزات وبالتايل يزيد من مقدرتهم 

بني  التبادلية  العالقة  اأما  املقاومة.  على 

عدم  فان  واملرونة  امل�صاواة  عدم  حم�ري 

بع�س  �صد  والتمييز  الفر�س  يف  امل�صاواة 

الرتابط  على  ي�ؤثر  املجتمعية  الفئات 

مقدرة  من  يقلل  وبالتايل  الجتماعي 

هذا  ويرّكز  الهزات.  مقاومة  على  املجتمع 

اأو الع�امل  النم�ذج على ن�عني من الآليات 

وهي:  اأهدافه  لتحقيق   )Enablers( املمكنة 

ال�صم�لية  وامل�ؤ�ص�صات  اجليدة  التكن�ل�جيا 

)مبعنى التي ل ت�صتبعد اأحد(، فالأوىل ت�صاعد 

بني  الجتماعي  والت�ا�صل  الإنتاج  تعزيز  على 

املهم�صني  فر�س  من  تزيد  والثانية  الفراد 

وتدجمهم يف املجتمع.

ثانيًا: قيا�س الفقر وت�زيع الدخل

ال�صابقة،  الفقر  مفاهيم  على  بناًء 

�صيتم يف هذا اجلزء من الدرا�صة ت��صيح كيفية 

قيا�س م�صت�ى تغلغل وانت�صار الفقر يف املجتمع. 

القيا�س  يف  والأ�صعب  الأوىل  اخلط�ة  وتتمثل 

ّيز  العملي للفقر يف حتديد خط الفقر الذي ميمُ

الفقراء من غريهم من فئات املجتمع. ويف هذا 

ال�صياق، فاإن الفقراء هم الذين يقع دخلهم )اأو 

الدرا�صة  �صتتناول  الفقر.  اإنفاقهم( حتت خط 

مثل  قيا�صه  وم�ؤ�صرات  الفقر  خط  حتديد 

الفقر  فج�ة  وم�ؤ�صرات  للفقر  العددي  امل�ؤ�صر 

ال�قت  مبرور  الفقر  تغري  وم�ؤ�صر  الفقر  و�صدة 

الفقر  ح�صا�صية  )م�ؤ�صر  وات�س  وم�ؤ�صر   )SST(
كل  وعي�ب  مزايا  وتبنّي  الدخل(.  ت�زيع  مع 

م�ؤ�صر من امل�ؤ�صرات ال�صابقة وال�صيغ الريا�صية 

ت�زيع  مقايي�س  ت��صيح  اإىل  بالإ�صافة  لها. 

�صر الت�صتت الن�صبي ومعامل جيني  الدخل مثل عمُ

ومقايي�س ثيل T وثيل L ومقايي�س اتكن�ص�ن. 

 تتمّثل أهم مؤشرات قياس الفقر في: 
الفقر  وفجوة  للفقر  العددي  املؤشر 
مبرور  الفقر  تغّير  ومؤشر  الفقر  وشدة 
الوقت )SST( ومؤشر واتس )حساسية 
الفقر مع توزيع الدخل(. أما أهم مقاييس 
التشتت  ُعشر  فهي:  الدخل  توزيع 
النسبي ومعامل جيني ومقاييس ثيل 

T وثيل L ومقاييس اتكنسون.



16

بحاجاتهم  لالإيفاء  يحتاج�نه  دخل  م�صت�ى 

الأ�صا�صية الغذائية وغري الغذائية.

اإىل  الفقر  خط�ط  تق�صيم  وميكن 

خط�ط الفقر املطلقة والن�صبية. وي�صتخدم 

خط الفقر املطلق يف قيا�س م�صت�ى احلرمان 

احلاد من احلاجات الأ�صا�صية لالإن�صان. على 

�صبيل املثال: خط الفقر العاملي واحد دولر 

يف الي�م، يعني اأن الفقراء يف العامل هم الذين 

الي�م.  يف  واحد  دولر  من  اأقل  دخلهم  يك�ن 

ّدل خط الفقر العاملي لحقًا يف عام 2005  وعمُ

1.90 دولر يف  1.25 دولر ثم اأخريًا اإىل  اإىل 

خط  يظل  العادة  ويف   .2015 عام  يف  الي�م 

عّدل  ويمُ ال�قت،  مرور  مع  ثابتًا  املطلق  الفقر 

عليه  ه�  كما  الت�صخم  معدل  تغري  مع  فقط 

مميزاته  ومن  املتحدة.  ال�ليات  يف  احلال 

يف  الفقر  تط�ر  وتتبع  بتقييم  ي�صمح  اأنه 

املجتمع عرب الزمن، وي�صمح اي�صًا بتقييم اأثار 

ال�صيا�صات والربامج امل�جه ملحاربة الفقر يف 

الدولة. 

عبارة  فه�  الن�صبي  الفقر  خط  اأما 

عن معيار يتم حتديده وفقًا لأح�ال املجتمع 

يختلف  وبالتايل  الفرد،  فيه  يعي�س  الذي 

ومن  لأخرى  دولة  من  الن�صبي  الفقر  خط 

زمان اإىل زمان اآخر، فعلى �صبيل املثال: يعترب 

الفرد فقريًا اإذا كان يعي�س على اأقل من 10 % 

كان  وان  اأمريكا حتى  الدخل يف  مت��صط  من 

عد غنيًا يف دول اأخرى. ويعتمد اختيار خط  يمُ

الذي  الغر�س  على  الفقر  خط�ط  من  معني 

�صي�صتخدم فيه فيما بعد. فقد يك�ن منا�صبًا 

 )$1( الي�م  يف  دولر  واحد  مبلغ  ا�صتخدام 

وعلى  الدولية،  للمقارنات  عاملي  فقر  كخط 

هذا، يقع الفرد حتت خط الفقر اإذا كان دخله 

خط الفقر

الدول  يف  الفقر  خط  حتديد  يتم   
املختلفة من خالل ثالثة طرق اأو منهجيات 

وهي: 

 The( الأ�صا�صية  احلاجات  تكلفة   )1(
.)cost of basic needs method

 Food( والطاقة  الغذاء  تناول   )2(
.)Energy intake method

ال�صخ�صي  او  اخلا�س  التقييم   )3(
.)Subjective poverty line(

احلاجات  تكلفة  طريقة  وتعترب 

امل�صتخدمة يف  الطرق  اأكث  الأ�صا�صية هي 

حتديد خط الفقر يف الدولة حيث يتم يف 

هذه الطريقة تقدير تكلفة ح�ص�ل الفرد 

على قدر كايف من الغذاء يعادل يف العادة 

ثم  الي�م.  يف  للفرد  حراريًا  �صعرًا   2100
ي�صاف اإىل ذلك تكلفة احلاجات الأ�صا�صية 

عدم  وعند  واملاأوى.  امللب�س  مثل  الأخرى 

ال�صائدة  الأ�صعار  عن  البيانات  ت�فر 

خط  لتحديد  الثانية  الطريقة  ت�صتخدم 

الفقر وهي طريقة نتناول الغذاء والطاقة 

الفرد  دخل(  )اأو  اإنفاق  ر�صم  يتم  حيث 

ال�صني  لالإحداثيني  املح�رين  اإحدى  على 

)حم�ص�بة  ال�صتهالك  وكمية  ال�صادي  اأو 

ال�احد(  للفرد  احلرارية  بال�صعرات 

م�صت�ى  لتحديد  وذلك  الآخر  املح�ر  على 

النفاق )اأو الدخل( الذي يت�افق مع احلد 

املقب�ل من ا�صتهالك الأ�صرة. اأما الطريقة 

اخلا�س  الفقر  خط  طريقة  وهي  الثالثة 

�ص�ؤال  ت�جيه  على  فتق�م  ال�صخ�صي  اأو 

اأقل  بخ�ص��س  منا�صبًا  يرونه  عما  لل�صكان 
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يف  بلد  اأي  يف  الي�م  يف  دولر  واحد  من  اأقل 

العامل. وتك�ن خط�ط الفقر الن�صبية اأ�صلح 

مكافحة  و�صيا�صات  ال�صتهدافية  للربامج 

الفقر يف منطقة معينة من الدولة، فاختيار 

تقديرية  م�صاألة  ه�  معني  ن�صبي  فقر  خط 

وبالتايل تختلف من دولة لأخرى.

ال�صكل رقم )4(: م�ؤ�صرات قيا�س الفقر

م�ؤ�صرات قيا�س انت�صار الفقر يف املجتمع

عن  الكافية  البيانات  ت�فرت  اإذا 

الفرد  دخل  مثل  املجتمع  رفاهية  م�صت�ى 

خم�صة  ا�صتخدام  مكن  فيمُ الفقر،  وخط 

تغلغل  م�صت�ى  لتحديد  م�ؤ�صرات  اأو  مقايي�س 

وانت�صار الفقر يف املجتمع وهي:

 Headcount(  )P0( م�ؤ�صر عدد الفقراء )1(
)Index

 Poverty Gap( الفقر  فج�ة  م�ؤ�صر   )2(
))Index )P1

مربع  م�ؤ�صر  )اأو  الفقر  �صدة  م�ؤ�صر   )3(
 T h e   ))P2( فج�ة الفقر

 Squared Poverty Gap )Poverty
Severity( Index

Sen-( م�ؤ�صر تغري الفقر مبرور ال�قت   )4(
)SST(      )Shorrocks-Thon Index

ت�زيع  تغرّي  مع  الفقر  ح�صا�صية  م�ؤ�صر   )5(
الدخل.

امل�ؤ�صرات   )4( رقم  ال�صكل  وي��صح 

النح�  على  تف�صيلها  كن  ميمُ والتي  ال�صابقة 

التايل:

)Headcount Index( م�ؤ�صر عدد الفقراء )1(

يف  الفقراء  ن�صبة  امل�ؤ�صر  هذا  يقي�س 

العدد الكلي لل�صكان يف الدولة اأو املنطقة وه� 

�صهل  لأنه  وماأل�ف  ال�صتخدام  �صائع  م�ؤ�صر 

 )P0( بالرمز  له  ويرمز  والحت�صاب  الفهم 

عطى بال�صيغة الريا�صية التالية:  ويمُ

                                                                      

 N  ، الفقراء  عدد  هي 
  
NP اأن  حيث 

املثال  �صبيل  فعلى  لل�صكان.   الكلي  العدد  هي 
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وكان  ن�صمة   2000 ه�  ال�صكان  عدد  كان  اإذا 

عدد الفقراء ه� 400 فقري، فاإن م�ؤ�صر الفقر 

العددي )P0( ي�صاوي:

P0  = )400/2000(*100% = 20%

ال�صكان  من   %02 ن�صبة  اأن  مبعنى 

فقراء. واأهم عي�ب امل�ؤ�صر هي اأنه:

ل ياأخذ يف العتبار كثافة الفقر 	- 

يف املجتمع. 

التح�يالت ب-  العتبار  يف  ياأخذ  ل 

العينية التي قد تتم من غني ايل 

اأفقر  اإىل من ه�  اأو من فقري  فقري 

منه.

ول ج-  الفقراء،  فقر  م�صت�ى  بني  يمُ ل 

تتغري قيمته اإذا ازداد الذين حتت 

على  يركز  لأنه  فقرًا،  الفقر  خط 

عدد الفقراء فقط.

اجلهات  تبني  مقت�صيات  ومن 

طريقة  اأ�صهل  اأن  املقيا�س  لهذا  امل�صئ�لة 

لتخفي�س الفقر يف املجتمع تك�ن من خالل 

ا�صتهداف الذين هم حتت خط الفقر مبا�صرة 

من  تكلفة  اأقل  الفقر  من  اخراجهم  لأن 

غريهم، مع اأن الذين ي�صتحق�ن ال�صتهداف 

والدعم هم من بالقاع اأو هم اأفقر الفقراء.

)2( م�ؤ�صر فج�ة الفقر 
:)Poverty Gap Index )P1((

الفرد  عد  بمُ مدى  امل�ؤ�صر  هذا  يقي�س 

الفقر كن�صبة من  الفقر )فج�ة  اأ�صفل خط 

خط الفقر(. وجمم�ع فج�ات الفقر يعطي 

املجتمع  يف  الفقر  لإزالة  الأدنى  التكلفة 

احلك�مية  التح�يالت  ا�صتهداف  اجيد  اإذا 

للفقراء. وريا�صيًا، فان فج�ة الفقر للفرد املعني 

)Gi( هي الفرق بني خط الفقر )z( ودخل الفرد 

املعني )yi(، اما الفراد الذين يزيد دخلهم عن 

م�صت�ى خط الفقر فان فج�ة الفقر لهم ت�صاوي 

 )Gi( صفر، مما يعني اأن فج�ة الفقر للفرد املعني�

هي:

وبالتايل ميكن كتابة م�ؤ�صر فج�ة الفقر 

)P1( يف املجتمع كالتي:  

يف  امل�ؤ�صر  هذا  اأهمية  من  الرغم  وعلى 

قيا�س الفقر ال انه ل يعك�س م�صت�ى تغرّي عدم 

امل�صاواة )Inequality( بني الفقراء يف الفقر.

فج�ة  مربع  م�ؤ�صر  )اأو  الفقر  �صدة  م�ؤ�صر   )3(
))P2( الفقر

 The Squared Poverty Gap )Poverty
Severity( Index

عدم  العتبار  يف  امل�ؤ�صر  هذا  ياأخذ 

امل�صاواة بني الفقراء اأنف�صهم يف م�صت�ى الفقر. 

 Foster-Greer-Thorbecke وه� اإحدى معايري 

بح�صاب  امل�ؤ�صر  هذا  ويق�م  للفقر.   ))FGT
بالن�صبة  الفقر  ملربعات فج�ات  مت��صط مرجح 

باملعادلة  ريا�صيًا  كتابته  وميكن  الفقر،  خلط 

التالية:
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حديثة معّدلة منه. وقد حاول �صني ان يجمع 

فقر  �صدة  وتاأثري  الفقراء  عدد  تاأثري  بني 

الفقراء وتاأثري ت�زيع الفقر بينهم يف م�ؤ�صر 

الريا�صية  املعادلة  يف  م��صح  ه�  كما  واحد، 

التالية:

 

• العددي 	 امل�ؤ�صر  هي 
  
P0 اأن:  حيث 

)اأو  دخل  مت��صط  هي    μp للفقر،  

معامل  هي   GP الفقراء(،  انفاق 

جيني لعدم امل�صاواة يف ت�زيع الدخل 

�صني  م�ؤ�صر  زال  وما  الفقراء.  بني 

ومل  القت�صاديني،  بني  اجلدل  مثار 

خارج  اطالقًا  امل�ؤ�صر  هذا  ي�صتخدم 

لفتقاره  الأكادميية  الأدبيات 

امل�ؤ�صرات  بها  تتميز  التي  للجاذبية 

اإىل عدم  بالإ�صافة  للفقر،  الب�صيطة 

الفئات  م�صاهمة  حتليل  على  مقدرته 

الفرعية املختلفة يف تفاقم الفقر يف 

املجتمع.

)SST(        )Sen-Shorrocks-Thon Index( م�ؤ�صر )5(

يعترب هذا امل�ؤ�صر من اأهم التعديالت 

عطى  التي ادخلت على امل�ؤ�صر ال�صابق ل�صني. ويمُ

باملعادلة الريا�صية التالية:

مما يعني اأن هذا امل�ؤ�صر ه� عبارة عن 

يف   ،)P0( الفقراء  عدد  م�ؤ�صر  �صرب  حا�صل 

 ،)PP( م�ؤ�صر فج�ة الفقر

z هي  العينة،  هي حجم   N اأن  حيث 

خط الفقر، Gt هي فج�ة الفقر، a  هي معلمة 

املعلمة  هذه  قيمة  كانت  كلما  و   ،)a  ≥ 0  (
كبرية، كلما كان وزن م�قع اأفقر الفقراء اأكرب 

على النح� التايل: 

• عندما تك�ن )a = 0(، فاإن هذا امل�ؤ�صر 	

م�ؤ�صرعدد  اإىل  بب�صاطة  يتحّ�ل 

  .)Headcount Index(  P0  الفقراء

• عندما تك�ن )a = 1(، فاإن هذا امل�ؤ�صر 	

  P1 الفقر  فج�ة  م�ؤ�صر  اإىل  يتحّ�ل 

.)Poverty Gap Index(
• عندما تك�ن )a = 2(، فاإن هذا امل�ؤ�صر 	

  P2 الفقر  �صدة  م�ؤ�صر  اإىل  يتحّ�ل 

.)Poverty Severity Index(

من  ا�صتخدامًا  اأقل  امل�ؤ�صر  وهذا 

امل�ؤ�صرات الأخرى لعدم �صه�لة تاأويل نتائجه. 

وعلى الرغم من اأن مقيا�س FGT ي�فر اإطار 

تتحد فيه كل مقايي�س الفقر ال�صابقة ال انه 

مل يتمّكن من الإجابة عن ال�ص�ؤال التايل: ما 

هي اأن�صب قيمة للمعلمة )a(. وت�ّفر مقايي�س 

عمق الفقر و�صدة الفقر معل�مات متكاملة عن 

فرمبا  املجتمع.  يف  الفقر  وتف�صي  وق�ع  مدى 

اأو  املجم�عات  بع�س  يف  الفقر  انت�صار  يزداد 

الفقر  فج�ات  تقل  ولكن  املجتمعية  الفئات 

بينهم، ورمبا ينخف�س الفقر يف املجتمع ولكن 

تزداد الفج�ة الفقر بني الأغنياء والفقراء 

كما ه� احلال يف دولة مدغ�صقر يف افريقيا. 

)Sen Index( م�ؤ�صر �صني )4(

الهندي  العامل  امل�ؤ�صر  هذا  طّ�ر 

يف  ن�بل  جائزة  على  احلائز  �صني  امارتيا 

ن�صخ  عدة  وت�جد   1976 عام  يف  القت�صاد 
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يف )1 + معامل جيني( لن�صب فج�ات 

الفقر )           ( بني ال�صكان. ويتميز هذا امل�ؤ�صر 

مبقدرته على معرفة تغرّي الفقر مبرور ال�قت 

من خالل تفكيكه اإىل ثالثة اأجزاء و هي:

التغري الن�صبي يف عدد الفقراء.	 

الفقر 	  فج�ة  يف  الن�صبي  التغري 

)بني الفقراء(.

يف 	  امل�صاواة  عدم  م�ؤ�صر  يف  التغري 

ت�زيع الفقر بني الفقراء. كما يلي 

يف املعادلة:

The Watts Index 6( م�ؤ�صر وات�س(

ذات  الفقر  مقايي�س  اأوائل  من  وه� 

املجتمع.  يف  الدخل  ت�زيع  مع  احل�صا�صية 

عطى  ويمُ  ،1968 عام  يف  وات�س  طّ�ره  وقد 

باملعادلة الريا�صية التالية:

الأفراد  عدد  ه�   N اأن:  حيث 

ب�صكل  ترتيبهم  يتم  والذين  الفقراء 

  
 
yt النفاق(،  )اأو  الدخل  ح�صب  ت�صاعدي 

هي الدخل )اأو النفاق(، z هي خط الفقر. 

وا�صع  نطاق  على  امل�ؤ�صر  هذا  اأمُ�صتخدم  وقد 

يف درا�صات الفقر ل�صتنتاج م�ؤ�صرات انت�صار 

ا�صتخدامه على  الفقر الأخرى. ولكن يندر 

مميزاته  ومن  امليداين.  العملي  امل�صت�ى 

من  كل  و�صعها  التي  البديهيات  ي�صت�يف  انه 

لتمييز   )Ravallion and Chen )2001((

املقيا�س اجليد للفقر من املقيا�س غري اجليد، 

وت�صمل هذه البديهيات على ما يلي:

اّل 	-  يجب  مبعنى  الرتكيز:  بديهية 

يتغري املقيا�س اأو امل�ؤ�صر اإذا تغري دخل 

الأغنياء ومل يتغري دخل الفقراء.

زيادة ب-  اأي  اأن  تعني  الرتابة:  بديهية 

تخف�س  اأن  يجب  الفقراء  دخل  يف 

م�صت�ى الفقر.

اأي ج-  اأن  تعني  التح�يالت:  بديهية 

)غري  الفقراء  بني  مالية  حت�يالت 

اإىل  فقري  من  الفقر  يف  املت�صاويني 

تخف�س  اأن  يجب  منه(  اأفقر  ه�  من 

م�صت�ى الفقر يف املجتمع.

)7( ال�قت املطل�ب للخروج من الفقر )اح�صائية 
)Morduch )1998(

م�ردخ  الإح�صائية  هذه  طّ�ر 

)Morduch )1998  وتعطى بال�صيغة الريا�صية 

التالية:

                                                                   

من  للخروج  الكايف  ال�قت  اأن  مبعنى 

الفقر ه� نف�صه م�ؤ�صر وات�س مق�ص�مًا على معدل 

من� الدخل )اأو النفاق( املت�قع للفقري.

مقايي�س عدم عدالة ت�زيع الدخل

Inequality Measures                                           

ي�صمل مفه�م عدم عدالة ت�زيع الدخل 

)Inequality( املجتمع كله ول يقت�صر على فئة 
من  اأو�صع  مفه�م  فه�  وبالتايل  فقط  الفقراء 

امل�ؤ�صرات  من  العديد  وت�صتخدم  الفقر.  مفه�م 

الح�صائية يف قيا�س عدم عدالة ت�زيع الدخل 

يف املجتمع والتي من اأهمها:
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�صر الت�صتت الن�صبي 1- عمُ
     Decile Dispersion Ratio                      

عدم  مقايي�س  اأب�صط  من  وه� 

مقيا�س  وه�  الدخل  ت�زيع  يف  العدالة 

عن  عبارة  وه�  ال�صتخدام،  و�صائع  ماأل�ف 

الدخل(  )اأو  ال�صتهالك  مت��صط  ن�صبة 

لأغنى 10 % من ال�صكان ايل مت��صط ن�صبة 

اأفقر 10 % من ال�صكان. ويقي�س هذا امل�ؤ�صر 

الن�صب املئ�ية الأخرى لت�زيع الدخل مثل 

ا�صتهالك اأعلى 5 % مع ا�صتهالك اأدنى 5 % 

اأنه  املقيا�س  هذا  عي�ب  ومن  ال�صكان.  من 

ل ياأخذ يف العتبار م�صت�ى عدالة ت�زيع 

املجتمع  يف  ال��صطى  الطبقات  يف  الدخل 

�صر  اأنه يتجاهل واقع احلال بني العمُ مبعنى 

�صر الأدنى )اأدنى  الأعلى )اأعلى 10 %( والعمُ

الدخل  ت�زيع  يتجاهل  وكذلك،   .)% 10
�صر الأعلى والأدنى  فيما بني ال�صكان يف العمُ

يف املجتمع.

The Gini Coefficient 2- معامل جيني  

ال�صتخدام  �صائع  مقيا�س  وه� 

اإىل   0( بني  قيمته  وترتاوح  وحمب�ب، 

فهذا  �صفر  امل�ؤ�صر  قيمة  كانت  فاإذا   .)1
الدخل  ت�زيع  يف  تامة  العدالة  يعني 

واإن  املجتمع.  يف   )Perfect Equality(
كانت قيمة امل�ؤ�صر واحد �صحيح فهذا يعني 

 Perfect( الدخل  ت�زيع  عدالة  انعدام 

هذا  قيمة  تك�ن  العادة  ويف   .)Inequality
امل�ؤ�صر بني ) 0.3 – 0.5 ( لالإنفاق ال�صتهالكي. 

ويتم ا�صتقاق معامل جيني من منحنى ل�رنز 

ال�صكان  يرتب  والذي   )Lorenz Curve(
بني  ويمُ الأغنى،  اإىل  الأفقر  من  ت�صاعديًا 

على  لل�صكان  الرتاكمية  الن�صبة  املنحنى  هذا 

املح�ر الحداثي الأفقي، والن�صبة الرتاكمية 

ومن  الراأ�صي.  املح�ر  على  )الدخل(  لالإنفاق 

مميزات معامل جيني اأنه:

	 احل�صابي ال��صط  على  يعتمد  ل 

لت�زيع العينة من ال�صكان وبالتايل 

فان  الدخ�ل  كل  ت�صاعفت  اإذا 

قيمته ل تتغري.

	 فاإذا ال�صكان  حجم  على  يعتمد  ل 

فان  انخف�س  اأو  ال�صكان  عدد  زاد 

قيمة هذا املعامل تظل ثابتة.

	 فاإذا التطابق  اأو  بالتماثل  يتمّيز 

حدث ان تتبادل �صخ�صني دخ�لهما، 

فان قيمة هذا املعامل تظل ثابتة.

	 Pigou-Dalton   له ح�صا�صية حت�يل

من  للدخل  انتقال  حدث  فاإذا 

قيمة  فاإن  الفقراء،  اإىل  الأغنياء 

املعامل تنخف�س.

ومن عي�به: 

	 حتليله اأو  تفكيكه  �صه�لة  عدم 

ت�زيع  عدالة  عدم  م�صادر  ملعرفة 

تفكيك  وميكن  الدولة.  يف  الدخل 

مرتبطة  م�صادر  اإىل  العدالة  عدم 

اأخرى  وم�صادر  �صكانية  بفئات 

مرتبطة بدخل الفقراء والأغنياء 

الأخرى،  الجتاهات  من  وغريها 

جيني  معامل  تق�صيم  ميكن  ل  ولكن 

لأن  املجم�عات،  ح�صب  وجمعه 

ل  للمجتمع  جيني  معامل  قيمة 

املعامل  هذا  جمع  حا�صل  ت�صاوي 

للمجم�عات الفردية.
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3-مقايي�س عدم النتظام املعممة  
     Generalized Entropy Measures

 L و ثيل T اأو مقايي�س ثيل

Theil’s T and Theil’s L                             

بتفكيك  املقايي�س  هذه  وت�صمح 

اإىل  الدخل  ت�زيع  عدالة  عدم  حتليل  اأو 

اأجزاء مثل ارجاع جزء من عدم العدالة اإىل 

الختالف يف داخل املناطق )مثاًل: املناطق 

اآخر  جزء  واإرجاع  واحل�صرية(،  الريفية 

اإىل اختالف الدخل مثاًل: فج�ة الدخل بني 

اختالف  اإىل  بالإ�صافة  واحل�صر(،  الريف 

تنتج  العادة  ويف  الزمن.  عرب  العدالة  عدم 

اأرباع عدم عدالة ت�زيع الدخل اإىل  ثالثة 

الختالف يف داخل املجم�عة، ويرجع الربع 

الأخري اإىل الختالف بني املجم�عات.  

ت�زيع  عدالة  لعدم  اآتكن�ص�ن  مقايي�س   -4
 Atkinson’s Inequality Measures الدخل

وهي مقايي�س عامة جدًا، وت�صتخدم 

عدالة  لعدم  كمقايي�س  الأحيان  بع�س  يف 

ت�زيع الدخل ومن اأمثلتها: 

ع�صر الت�صتت الن�صبي، الذي يعرف 	 

�صري  باأنه اإنفاق )اأو دخل( اأغنى عمُ

اأفقر  دخل  اأو  انفاق  على  مق�ص�مًا 

ع�صري، وه� مقيا�س حمب�ب ووا�صع 

جدا  خام  مقيا�س  ولكنه  النت�صار 

لأدراج  معاجلته  يتم  مل  )مبعنى 

بت�زيع  مرتبطة  مهمة  ج�انب 

الدخل( .

 	 Pen’s Parade( باريد  بني  �صكل 

يف  ي�صتخدم  �صكل  وه�   )graph
ت��صيح كيفية تغري الدخل، وت�زيع 

الدخل مع مرور ال�قت.

املحاكاة-	  متارين  وت�صتخدم 

 )Micro-Simulation( الدقيقة 

م�صادر  معرفة  متزايد يف  نح�  على 

وحتديد  الدخل،  ت�زيع  يف  التغري 

يف  التغريات  عن  الناجتة  التغريات 

املهني،  الختيار  الثوات،  الأ�صعار، 

والرتكيبة ال�صكانية.

امل�ؤ�صر املركب لقيا�س الفقر املتعدد الأبعاد

اعتمد تقرير التنمية الب�صرية الذي 

التنمية  دليل  على  املتحدة  الأمم  ت�صدره 

 )Human Development Index( الب�صرية 

لقيا�س التنمية الب�صرية للدول، ومت اعتماد 

اأربعة اأدلة اأخرى اإ�صافية يف التقرير، اأهمها 

يقي�س  والذي  البعاد  متعدد  الفقر  دليل 

جمالت  يف  الفردي  امل�صت�ى  على  احلرمان 

وي�صتند  املعي�صة  وم�صت�ى  والتعليم  ال�صحة 

م�ص�ح  من  دقيقة  بيانات  على  امل�ؤ�صر  هذا 

الأ�صر املعي�صية للدول املختلفة. 

ويحت�ي دليل الفقر متعدد الأطراف 

على ثالثة اأبعاد اأ�صا�صية هي ال�صحة والتعليم 

الأبعاد  هذه  وتت�صمن  املعي�صي  وامل�صت�ى 

هي  فرعية  م�ؤ�صرات  ع�صرة  بدورها  الثالثة 

الدرا�صة  و�صن�ات  الأطفال  ووفيات  التغذية 

الطه�  ووق�د  باملدار�س  الأطفال  والتحاق 

واأر�صية  واملياه  والكهرباء  ال�صحي  وال�صرف 

املباين والأ�ص�ل املالية.
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ت�زيع  عدالة  وعدم  الفقر  بني  العالقة 

)Poverty and Inequality( الدخل

يف  الفقر  تغلغل  م�صت�ى  يرتبط 

الدخل،  ت�زيع  عدالة  مب�صت�ى  املجتمع 

ت�زيع  عدالة  بزيادة  الفقر  فينخف�س 

القت�صادي�ن  جعل  الذي  الأمر  الدخل 

يجعل�ن عدالة ت�زيع الدخل من اأهم اآليات 

حماربة الفقر كما اأوردنا يف املح�ر ال�صابق 

 )5( رقم  ال�صكل  وي��صح  الدرا�صة.  من 

م�صت�ى عدم عدالة ت�زيع الدخل يف العامل 

.Dikhanov, Y وفقًا لالقت�صادي ديخان�ف

م�س �صكان  ))2005(. ومن ال�صكل يت�صح اأن خمُ

ثروة  اأرباع  ثالث  يقارب  ما  ميتلك�ن  العامل 

م�س الأفقر من �صكان  العامل بينما ميتلك اخلمُ

العامل ن�صبة 1.5 % فقط من ثروة العامل، مما 

ي�صري اإىل �ص�ء ت�زيع الدخل يف العامل والذي 

ينعك�س �صلبًا على م�صت�يات الفقر يف العامل. 

ميتلك ُخمس سكان العالم ما يقارب 
ميتلك  بينما  العالم  ثروة  أرباع  ثالث 
اخُلمس األفقر من السكان نسبة 1.5 % 
توزيع  إلى سوء  فقط منها، مما يشير 
ينعكس  والذي  العالم  في  الدخل 

سلباً على مستويات الفقر العاملية.

ال�صكل رقم )5(: عدم عدالة ت�زيع الدخل يف العامل

)Dikhanov, Y. )2005(( :امل�صدر
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زيادة  اأن   )6( رقم  ال�صكل  ويبني 

اإعادة  ت�صحبها  والتي  القت�صادي  النم� 

الفقر.  تخفي�س  اإىل  تق�د  الدخل  ت�زيع 

ال�صابقة  املحاور  يف  ت��صحه  مت  على  وبناًء 

فاإن اأهم قناتني لتخفي�س الفقر هما:

1- زيادة النم� القت�صادي يف الدولة
2- اعادة ت�زيع الدخل يف الدولة

القت�صادية  الدرا�صات  اأثبتت  وقد 

 Dollar and Kraay( التطبيقية مثل درا�صة

الدولة  يف  الفرد  دخل  زيادة  اأن   ))2002
الفرد  دخل  زيادة  اإىل  ت�ؤدي   % 1 بن�صبة 

انخفا�س  وبالتايل ايل   ،% 1 بن�صبة  الفقري 

م�صت�ى الفقر يف الدولة. وتتمّثل الأن�صطة 

وفقًا  الفقر،  حماربة  يف  الأول�ية  ذات 

UNDP-( الإمنائي  املتحدة  الأمم  لربنامج 

2016(، يف الآتي:

�صبل 	  على  احل�ص�ل  فر�س  حت�صني 

ريادة  وفر�س  امل�صتدامة  العي�س 

الأعمال وامل�ارد الإنتاجية لالأفراد.

جميع 	  ح�ص�ل  اإمكانية  ت�فري 

الجتماعية  اخلدمات  على  الأفراد 

الأ�صا�صية؛

الجتماعية 	  احلماية  نظم  تط�ير 

وذلك  تدريجية  ب�ص�رة  لالأفراد 

اإعالة  ي�صتطيع�ن  ل  الذين  لدعم 

اأنف�صهم.

ومنحهم 	  ومنظماتهم  الفقراء  متكني 

�صالحيات اأكرب؛

معاجلة اثار الفقر غري املتكافئة 	 

على املراأة؛

للمنح على 	  املانحني واملتلقني  العمل مع 

امل�صاعدة  من  اأكرب  ح�ص�س  تخ�صي�س 

الإمنائية الر�صمية للق�صاء على الفقر؛

ال�صكل رقم )6(: العالقة بني الفقر والنم� القت�صادي
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تكثيف التعاون الدويل للق�صاء 	 

على الفقر.

�صيا�صات  البنك الدويل  وقد ق�ّصم 

حماربة الفقر اإىل ثالثة جمم�عات هي:

1- تعزيز الفر�س: من خالل تهيئة ال�ص�اق 
وتعزيز  عامليًا،  ومنفتح  جيد  ب�صكل  لتعمل 

ال�صتثمار يف التعليم والبنية التحتية.

2- ت�صهيل متكني الفئات ال�صعيفة يف املجتمع: 
والذي ي�صمل ادماجهم يف عملية �صنع القرار. 

والعالم  احلك�مية،  امل�صاءلة  يتطلب  والتي 

واآلية  املحلية،  امل�ؤ�ص�صات  وامكانات  الق�ي، 

للم�صاركة يف �صنع القرار.

3- ت�فري معاجلات حلماية الدخل: والتي 
)اأو  للمخاطر  التعر�س  م�صكلة  تتناول 

عدم املقدرة على مقاومة الهزات(. والتي 

ال�صمان  اأو  التاأمني  برامج  بدورها  تتطلب 

الك�ارث،  تخفيف  عمليات  الجتماعي، 

وبناء قاعدة �صلبة من ال�صحة العامة.

م�ؤ�صرات  اإىل  بالإ�صافة  الأطراف  متعدد 

 Gini( عدالة ت�زيع الدخل مثل معامل جيني

Coefficient( ومقايي�س ت�صتت ت�زيع الدخل. 
بيانات  قاعدة  على  الدرا�صة  اعتمدت  وقد 

برنامج  با�صتخدام  الفقر  عن  الدويل  البنك 

كاأداة  البنك  يقدمه  والذي   Povcalnet
حتليلية ت�صاعد الباحثني على تقييم وتقدير 

وقامت  املختلفة.  الدول  يف  املطلق  الفقر 

الدول  يف  الفقر  تط�ر  مبقارنة  الدرا�صة 

العربية وربطه مب�صت�ى عدالة ت�زيع الدخل 

خالل الفرتة 2013-1981. 

الدول  يف  الفقراء  ن�صبة  وترتاوح 

دولر   1.9 الدويل  الفقر  العربية وفقًا خلط 

يف الي�م بني 22.5 % يف جيب�تي و 18.8 %يف 

الدول  يف  ت�صجيلها  مت  ن�صب  كاأعلى  اليمن 

ون�صبة  املغرب  يف   % 3.1 ن�صبة  اإىل  العربية 

وذلك  الأردن  يف  و0.1 %  و  م�صر  يف   % 1.35
 2017 لعام  الدويل  البنك  لإح�صائيات  وفقًا 

والذي   )1( رقم  اجلدول  يف  م��صح  ه�  كما 

يبني م�ؤ�صرات الفقر يف الدول العربية 2013 

 $3.2  ،$1.9  ( العاملية  الفقر  خلط�ط  وفقًا 

5.5$ ( دولرًا يف الي�م. وترتفع فج�ة الفقر 
الي�م  1.9 دولر يف  الدويل  الفقر  وفقًا خلط 

لت�صل اإىل 7.5ح�ايل % يف جيب�تي، و4 % يف 

ال�ص�دان و 4.5 % يف اليمن. 

سياسات  الدولي  البنك  قّسم 
محاربة الفقر إلى ثالثة مجموعات 
وهي: تعزيز الفرص وتسهيل متكني 
اجملتمع  في  الضعيفة  الفئات 

وتوفير معاجلات حلماية الدخل.

وت�زيع  الفقر  اأو�صاع  تط�ر  ثالثًا: 

خالل  العربية  الدول  يف  الدخل 

الفرتة )2017-1981(

من  املح�ر  هذا  يف  ن�صتعر�س 

يف  الدخل  وت�زيع  الفقر  الدرا�صة واقع 

الدول العربية بالرتكيز على م�ؤ�صرات عدد 

الفقراء وفج�ة الفقر و�صدة الفقر والفقر 

الدول  في  الفقراء  نسبة  وتتراوح 
 1.9 الدولي  الفقر  خلط  وفقاً  العربية 
دوالر في اليوم بني  22.5% في جيبوتي         
مت  نسب  كأعلى  اليمن  %في   18.8 و 
تسجيلها في الدول العربية إلى نسبة 
3.1 % في املغرب ونسبة 1.35 % في مصر.
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اجلدول رقم )1(: م�ؤ�صرات الفقر يف الدول العربية 2013

عام امل�صح
خط الفقر العاملي 1.9$ يف 

الي�م
خط الفقر العاملي 3.2$ يف 

الي�م
خط الفقر العاملي 5.5$ يف 

الي�م
عدد 

ال�صكان

عدد 
الفقراء 
)كن�صبة(

فج�ة 
الفقر

مربع 
فج�ة 
الفقر

عدد 
الفقراء 
)كن�صبة(

فج�ة 
الفقر

مربع 
فج�ة 
الفقر

عدد 
الفقراء 
)كن�صبة(

فج�ة 
الفقر

مربع 
فج�ة 
الفقر

)%()%(pov. 
gap)%()%(pov. 

gap)%()%(pov. 
gap)mil.(

2011.170.460.150.113.890.760.329.196.722.3436.82اجلزائر
201317.676.33.0236.8514.868.1163.1130.4418.320.74جزر القمر

201322.527.513.8344.618.049.8974.836.221.980.9جيب�تي
20151.350.160.0416.122.960.8561.918.487.3793.78م�صر

20122.460.370.0917.853.881.2657.3418.367.8832.78العراق
2010.240.120.030.012.080.360.118.123.781.227.18الأردن

2011.770000.060.0101.950.330.084.92لبنان
20145.931.40.523.646.532.6758.2821.310.384.06م�ريتانيا

2006.913.120.60.19174.081.4948.0716.217.3431.23املغرب
200914.923.981.6340.5313.646.3673.1732.6218.1833.65ال�ص�دان

20041.670.240.0615.33.170.9950.4215.786.6617.81�ص�ريا
2010.411.990.40.129.092.310.8930.329.34.1510.64ت�ن�س

20110.20.080.033.410.570.1721.144.931.763.93فل�صطني
201418.824.461.5752.2217.277.781.5639.2822.4126.25اليمن

امل�صدر: البنك الدويل 2017.

وفقًا  الفقر  م�ؤ�صرات  حتليل  وعند 

خلط الفقر 3.27 دولر يف الي�م، فاإن امل�ؤ�صر 

يف  كبرية  بن�صبة  يرتفع  للفقراء  العددي 

الدول العربية كما ه� مبنّي يف اجلدول رقم 

ن�صف  من  اأكث  امل�ؤ�صر  لهذا  وفقًا  ويقع   .)1(
�صكان  من   %  40 من  واأكث  اليمن،  �صكان 

 3.2( الفقر  خط  حتت  وجيب�تي  ال�ص�دان 

دولر يف الي�م(. وترتفع فج�ة الفقر لت�صل 

اليمن،       يف   %  17 جيب�تي،  يف   %  18 اإىل 

13.6 % يف ال�ص�دان.

 5.5 الفقر  خط  ا�صتخدام  وعند 

للفقراء  العددي  امل�ؤ�صر  فاإن  الي�م  دولر يف 

يرتفع لأكث من 81.2 %، 74.8 %، 73.2 %، 

جيب�تي،  اليمن،  من  كل  يف   % 61.9  ،%  63.1
الت�ايل.  على  وم�صر  القمر  جزر  ال�ص�دان، 

الفقر  ن�صب  ارتفاع   )1( رقم  اجلدول  وي��صح 

عند  جدًا  عالية  مل�صت�يات  العربية  الدول  يف 

هذا  ويعك�س  الي�م.  يف  دولر   5.5 الفقر  خط 

امل�ؤ�صر �صعف ال�صتدامة الجتماعية يف الدول 

الدول  �صكان  معظم  ي�صّنف  حيث  العربية 

العربية كفقراء وفقًا لهذا امل�ؤ�صر.  

عند استخدام خط الفقر 5.5 دوالر في 
في  للفقراء  العددي  املؤشر  فإن  اليوم 
 ،% 81.2 من  يرتفع ألكثر  العربية  الدول 
61.9% في كل    ،% 63.1  ،%73.2  ،% 74.8
جزر  السودان،  جيبوتي،  اليمن،  من 

القمر ومصر على التوالي.
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يف  امل�صاواة  عدم  م�ؤ�صر  وي�صري 

دولر   1.9 الدخل عن خط الفقر الدويل 

وفقًا ملعامل جيني اإىل ارتفاع عدم عدالة 

القمر  جزر  من  كل  يف  الدخل  ت�زيع 

ن�صب  �صجلت  والتي  واملغرب  وجيب�تي 

وقد  الت�ايل.  على   40.72  ،44.13  ،44.99
اأدنى  وهي   27.62 ن�صبة  اجلزائر  �صجلت 

يف  امل�صم�لة  الدول  بني  من  للم�ؤ�صر  ن�صب 

�ص�ء  انخفا�س  اإىل  ي�صري  مما  التقرير 

ت�زيع الدخل يف هذه الدولة مقارنة بعدد 

وباملثل  بياناتها.  تت�فر  عربية  دولة   14
م�س  خمُ اأن   )2( رقم  اجلدول  هذا  ي��صح 

ال�صكان ميتلك�ن اأكث من 40 % من الدخل 

يف  امل�صم�لة  العربية  الدول  من  دولة  كل  يف 

للدخل،  الن�صبي  الت�صتت  مل�ؤ�صر  وفقًا  اجلدول 

فيها  تقل  والتي  واجلزائر  العراق  با�صتثناء 

هذه الن�صبة قلياًل عن ذلك )38.5 %، 37.2 % 

م�س ال�صكان يف  على الت�ايل(. بينما ميتلك خمُ

جيب�تي وجز القمر ن�صف الدخل يف الدولة.  

ال�صكان  من  ال�صفلي  م�س  اخلمُ ح�صة  وتقل 

لها  قيمة  اأدنى  وت�صل  الدخل  من   % 10 عن 

من   %  4.5 ن�صبة  تبلغ  حيث  القمر  جزر  يف 

الدخل. ومن اجلدول يت�صح اأن الدول الأ�صد 

فقرًا هي اأي�صًا الأ�ص�اأ يف جانب ت�زيع الدخل 

بني ال�صكان يف الدولة.

�صر الت�صتت الن�صبي ومعامل جيني اجلدول رقم )2(: ت�زيع الدخل يف الدول العربية وفقًا ملقيا�س عمُ

عام امل�صحالدولة

ح�صة اأعلى %20 

من ال�صكان يف 

الدخل

ح�صة اأعلى %10 

من ال�صكان يف 

الدخل

ح�صة اأدنى %20 

من ال�صكان يف 

الدخل

ح�صة اأدنى %10 

من ال�صكان يف 

الدخل

م�ؤ�صر وات�سم�ؤ�صر جيني

44.998.97 201350.433.74.51.6جزر القمر 
201137.222.99.4427.620.14اجلزائر
20135034.14.91.744.1311.56جيب�تي

201240269.54.131.820.19م�صر
201238.523.78.83.729.540.43العراق
201042.427.58.23.533.660.03الأردن
20114024.87.93.131.830لبنان

20084226.26.72.632.421.77م�ريتانيا
199046.330.56.62.840.720.73املغرب

35.395.31-----ال�ص�دان
35.780.28-----�ص�ريا
201042.9276.72.635.810.49ت�ن�س

201142.527.27.73.134.440.1فل�صطني
28.67.93.336.715.62-2005اليمن

امل�صدر: البنك الدويل 2018.

وازدادت معدلت الفقر يف الأع�ام 

النم�  اأداء  لرتاجع  نتيجة   2017-2015
العربية وانخفا�س  الدول  القت�صادي يف 

امل�صدرة  بالدول  العاملني  حت�يالت  قيمة 

العاملي  القت�صاد  انتعا�س  وتاأخر  للنفط، 

العربية..  الدول  يف  الالجئني  عدد  وزيادة 

�ص�ء  م�ؤ�صرات  انخفا�س  من  الرغم  وعلى 

ت�زيع الدخل عامليًا يف الثالث عق�د املا�صية، 



28

بع�س  يف  ارتفعت  قد  امل�ؤ�صرات  هذه  اأن  اإل 

الع�امل  ومن  العربية.  الدول  بع�س  الدول 

يف  امل�صاواة  عدم  ازدياد  على  �صاعدت  التي 

ت�زيع الدخل يف الدول العربية: التغريات 

يف القت�صاد العاملي مثل التقدم التكن�ل�جي 

التنمية  م�صت�يات  تفاوت  والع�ملة، 

القت�صادي  وال�صتقرار  القت�صادية 

التحرير  مثل  الداخلية  وال�صيا�صات 

القت�صادي، ال�صيا�صات املالية، وحترير �ص�ق 

العمل. وي�ؤدي ازدياد عدم العدالة يف ت�زيع 

الجتماعي  التما�صك  اإ�صعاف  اإىل  الدخل 

والنزاع ال�صيا�صي وبالتايل اإىل خف�س النم� 

ت�زيع  و�ص�ء  الفقر  وملعاجلة  القت�صادي. 

حتقيق  من  لبد  الط�يل  الأجل  يف  الدخل 

والذي  ال�صامل  القت�صادي  النم�  ا�صتدامة 

الهيكلي  التح�ل  اجناز  خالل  من  يتحقق 

والتن�يع القت�صادي. 

ودخل  ا�صتهالك  من�  معدلت  تط�ر 

 )2013  –  1981( العربية  الدول  يف  الفرد 

Consumption Percapita Growth

من�  معدلت   )7( رقم  ال�صكل  ي��صح 

العربية  الدول  بع�س  يف  الفرد  ا�صتهالك 

الفرتة )1981  خالل  بياناتها  تت�فر  التي 

وم�صر  القمر  وجزر  اجلزائر  وهي   )2013  –
وال�ص�دان  وم�ريتانيا  واملغرب  ولبنان 

وت�ن�س وفل�صطني. ويتبني من ال�صكل اأن كل 

هذه الدول قد عانت من فرتات انكما�س يف 

من� ا�صتهالك الفرد مثل اجلزائر وم�ريتانيا يف 

نهاية فرتة الثمانينات وخالل فرتة الت�صعينات. 

على  املحافظة  من  الدول  بع�س  متكنت  وقد 

م�صت�يات م�جبة لنم� ا�صتهالك الفرد لفرتات 

ط�يلة مثل م�صر واملغرب وت�ن�س مما �صاهم يف 

تخفي�س م�صت�يات الفقر يف هذه الدول.

العربية  الدول  معظم  متكنت  وقد 

من املحافظة على معدلت م�جبة لنم� دخل 

الفرد خالل الفرتة )1981 – 2013( مثل م�صر 

والأردن وت�ن�س واملغرب كما ه� مبنّي يف ال�صكل 

رقم )8(. ولكنها عانت من فرتات انكما�س قليلة 

ن�صبيًا. وبلغ مت��صط معدل من� دخل الفرد يف 

البيانات  قاعدة  يف  امل�صم�لة  العربية  الدول 

ح�ايل 3.45 %. و�صجلت ال�ص�دان وم�صر اأعلى 

 14.58 فبلغت  العربية  الدول  يف  من�  معدلت 

منهما على  1987  يف كل  ،13.81 % يف عام   %
الت�ايل ومعدلت 13.27 % ،  13.17 % يف عام 

1996 يف كل من م�ريتانيا واملغرب على الت�ايل، 
بينما �صجلت فل�صطني اأكرب  معدل انكما�س بلغ   

)-13.86 %( يف عام 2002 بني هذه الدول خالل 
تلك الفرتة.

النسبي  التشتت  ُعشر  مؤشر  يشير 
إلى  العربية  الدول  في  الدخل  لتوزيع 
من  أكثر  ميتلكون  السكان  ُخمس  أن 
ُخمسي الدخل )أكثر من 40 %( في 14 
دولة عربية مشمولة في قاعدة بيانات 

البنك الدولي.
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ال�صكل رقم )7(: تط�ر معدلت من� ا�صتهالك الفرد يف الدول العربية )2013-1981(

امل�صدر: بيانات البنك الدويل 2018.

ال�صكل رقم )8(: تط�ر معدلت من� دخل الفرد يف الدول العربية )2013-1981(

امل�صدر: بيانات البنك الدويل 2018.
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مل�ؤ�صرات  النحدار  معادلت  تقدير  نتائج 

الفقر يف الدول العربية

الجتاه  باختبار  الدرا�صة  قامت 

العام مل�ؤ�صر عدد الفقراء يف الدول العربية 

خالل الفرتة )1981 – 2013(، وقد اأو�صحت 

نتائج تقدير النحدار تناق�س عدد الفقراء 

يف الدول مبرور الزمن بن�صبة 0.58 % �صن�يًا 

خالل تلك الفرتة. وال�صكل )9( ي��صح تط�ر 

معدلت الفقر يف الدول العربية وفقًا خلط 

الفقر الدويل 1.9 دولر يف الي�م.

وباملثل تناق�صت �صدة الفقر يف الدول 

 )%  0.06( مبعدل  الفرتة  تلك  خالل  العربية 

عالية  معن�ية  ذات  املعامالت  قيم  كانت  وقد 

واأجرت  ال�صابقني،  النحدارين  يف   )0.00(
النم�  معدلت  بني  للعالقة  اختبارًا  الدرا�صة 

تقييم  بهدف  الفقر  ومعدلت  القت�صادي 

ال�صن�ية  الزيادة  من  الفقراء  ا�صتفادة  مدى 

وج�د  النتائج  واأو�صحت  القت�صادي  النم�  يف 

عالقة عك�صية بينهما مما يعني اأن زيادة النم� 

الفقراء  اإىل تخفي�س عدد  ت�ؤدي  القت�صادي 

النحدار  نتائج  واأكدت  العربية.  الدول  يف 

النم�  معدلت  بني  العك�صية  العالقة  على 

اأن  يعني  مما  الفقر  �صدة  وم�ؤ�صر  القت�صادي 

الفقر  �صدة  من  تقلل  القت�صادي  النم�  زيادة 

وتخف�س من م�صت�ى تفاوت الفقراء يف الفقر. 

واجلدول رقم )3( ي��صح نتائج اختبار العالقة 

بني امل�ؤ�صر العددي للفقر والنم� القت�صادي.

تشير نتائج تقدير معادالت االنحدار 
العربية  الدول  في  الفقر  ملؤشرات 
أن  إلى   )2013-1981( الفترة  خالل 
إلى  تؤدي  االقتصادي  النمو  زيادة 
من  وتقلل  الفقراء  عدد  تخفيض 

تفاوتهم في الفقر. 

ال�صكل )9(: تط�ر معدلت الفقر يف الدول العربية وفقًا خلط الفقر الدويل 1.9 دولر يف الي�م )2013-1981(

امل�صدر: بيانات البنك الدويل 2018.
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اجلدول رقم )3(: اختبار العالقة بني امل�ؤ�صر العددي للفقر والنم� القت�صادي

املتغري التابع ه� امل�ؤ�صر العددي للفقر

النم�ذج الثالثالنم�ذج الثاينالنم�ذج الأولاملتغري امل�صتقل

من� ا�صتهالك الفرد
-0.00208*

)2.42-(

من� دخل الفرد
-0.00035**

)2.00-(

r
ل�غاريتم ا�صتهالك الفرد

-2.456268*
)26.86-(

109136100عدد امل�صاهدات

R20.820.840.93

F-Stat49.35*52.41 *148.18 *

Hansman test55.52*56.46*30.69*

.Eviews امل�صدر: اإعداد الكاتب با�صتخدام برامج

Δ: املتغري التابع هنا ل�غاريتم امل�ؤ�صر العددي للفقر
: املعامل ذو معن�ية عند م�صت�ى 1 %.

*

: املعامل ذو معن�ية عند م�صت�ى 5 %.
**

.)t( القيمة بني الق��صني هي اإح�صائية

رابعًا: اخلامتة

ت�زيع  ت�صتت  ومقايي�س   )Coefficient
بيانات  قاعدة  على  اعتمدت  وقد  الدخل. 

برنامج  با�صتخدام  الفقر  عن  الدويل  البنك 

الدول  يف  الفقر  تط�ر  ومقارنة   Povcalnet
ت�زيع  عدالة  مب�صت�ى  وربطه  العربية 

الدخل خالل الفرتة 2013-1981. 

انخفا�س  التحليل  نتائج  وبّينت 

امل�ؤ�صر العددي للفقر وفقًا خلط الفقر العاملي 

1.9$ يف الي�م يف معظم الدول العربية خالل 
تلك الفرتة، بينما عاود هذا امل�ؤ�صر لالرتفاع 

ولكن  القمر.  وجزر  اليمن  هما  دولتني  يف 

عالية  م�صت�يات  اإىل  الفقر  م�ؤ�صرات  ترتفع 

 5.5 العاملي  الفقر  خط  ا�صتخدام  عند  جدًا 

الت�صتت  �صر  عمُ م�ؤ�صر  وي�صري  الي�م.  يف  دولر 

الن�صبي لت�زيع الدخل يف الدول العربية اإىل 

م��ص�ع  الدرا�صة  هذه  تناولت 

الدول  يف  الدخل  وت�زيع  الفقر  تط�ر 

 .)2017-1981( الفرتة  خالل  العربية 

وبّينت  الفقر  مفاهيم  ب�صرح  وا�صتهلت 

املا�صي  القرن  يف  التاريخي  تط�رها 

الع�ملة.  ع�صر  يف  تغريها  وترية  وت�صارع 

تغلغل  م�صت�ى  قيا�س  كيفية  بينت  ثّم 

وعي�ب  ومزايا  املجتمع  يف  الفقر  وانت�صار 

الدخل  وت�زيع  الفقر  قيا�س  م�ؤ�صرات 

واأعطت ال�صيغ الريا�صية لهذه امل�ؤ�صرات. 

واقع  وحتليل  با�صتعرا�س  قامت  ثم 

العربية  الدول  يف  الدخل  وت�زيع  الفقر 

الفقراء  عدد  م�ؤ�صرات  على  بالرتكيز 

وفج�ة الفقر و�صدة الفقر والفقر متعدد 

عدالة  م�ؤ�صرات  اإىل  بالإ�صافة  الأطراف 

 Gini( جيني  معامل  مثل  الدخل  ت�زيع 



32

م�صي  خمُ من  اأكث  ميتلك�ن  ال�صكان  م�س  خمُ اأن 

الدخل )اأكث من 40 %( يف 14 دولة عربية 

م�صم�لة يف قاعدة بيانات البنك الدويل. 

زيادة  اأن  اإىل  الدرا�صة  ت��صلت  كما 

عدد  تخفي�س  اإىل  ت�ؤدي  القت�صادي  النم� 

الفقراء وتقلل من تفاوتهم يف الفقر. وعليه، 

النم�  تعزز  التي  القت�صادية  ال�صيا�صات  فاإن 

احلك�مي  النفاق  �صيا�صات  مثل  القت�صادي 

و�صيا�صات  التم�يلية  وال�صيا�صات  وال�صرائب 

النفتاح اخلارجي و�صيا�صات �ص�ق العمل الن�صطة 

وبالتايل  القت�صادي  النم�  زيادة  اإىل  �صت�ؤدي 

اإىل تخفي�س عدد الفقراء يف الدول العربية.
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