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الآراء الواردة يف هذا الإ�صدار تعرب عن ر�أي امل�ؤلف ولي�س عن ر�أي املعهد

�أهداف «ج�سر التنمية»
�إن �إتاحة �أكرب قدر من املعلومات واملعارف لأو�سع �شريحة من �أفراد
املجتمع ،يعترب �شرط ًا �أ�سا�سي ًا جلعل التنمية ق�ضية وطنية ي�شارك
فيها كافة �أفراد و�شرائح املجتمع ولي�س الدولة �أو النخبة فقط.
كذلك جلعلها ن�شاط ًا قائم ًا على امل�شاركة وال�شفافية وخا�ضع ًا
للتقييم وللم�ساءلة.
وت�أتي �سل�سلة «ج�سر التنمية» يف �سياق حر�ص املعهد العربي
للتخطيط على توفري مادة مب�سطة قدر امل�ستطاع للق�ضايا املتعلقة
ب�سيا�سات التنمية ونظرياتها و�أدوات حتليلها مبا ي�ساعد على تو�سيع
دائرة امل�شاركني يف احلوار الواجب �إثارته حول تلك الق�ضايا حيث
يرى املعهد �أن امل�شاركة يف و�ضع خطط التنمية وتنفيذها وتقييمها
من قبل القطاع اخلا�ص وهيئات املجتمع املدين املختلفة ،تلعب دور ًا
مهم ًا يف بلورة منوذج ومنهج عربي للتنمية ي�ستند �إىل خ�صو�صية
الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وامل�ؤ�س�سية العربية،
مع اال�ستفادة دائم ًا من التوجهات الدولية وجتارب الآخرين.
واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،
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تطور مفاهيم الفقر وتوزيع الدخل خالل
الفرتة ()2017-1960
�إعداد د .علم الدين بانقا

مقدمة

تختلف من دولة لأخرى وفق ًا لأحوال تلك
الدول االقت�صادية.

جاءت ق�ضايا تخفيف الفقر واجلوع
يف طليعة �أهداف خطة الأمم املتحدة لتحقيق
التنمية امل�ستدامة يف العامل بحلول عام .2030
ويتم ّثل جوهر التنمية امل�ستدامة يف حترير
الأفراد من الفقر بجميع مظاهره وتعزيز
قدراتهم وحمايتهم من خماطر الوقوع فيه.
وقد تغيرّ املفهوم العاملي للفقر تغري ًا كبري ًا يف
العقود الأخرية حيث مت �إدراج �أبعاد �إن�سانية
�أعمق يف هذا املفهوم ت�شمل ق�ضايا العي�ش
الكرمي واحرتام الذات واالخرين واال�ستبعاد
االجتماعي واحلرمان املتعدد.

وت�أتي �أهمية درا�سة تطور مفاهيم
الفقر وتوزيع الدخل ومعرفة طرق قيا�سها
من �أهمية توفر الفهم الدقيق لطبيعة
وديناميكية الفقر وانعكا�سها على �سيا�سات
حماربة الفقر يف الدول العربية .مُ
وتكّن
هذه املفاهيم من متييز الفقراء من غريهم
من فئات املجتمع ومعرفة م�ستوى تغلغل
وانت�شار الفقر يف املجتمع ومقارنة م�ستوياته
يف املناطق الريفية واحل�ضرية وتفاوت
الفقراء فيه وتفاوت الدول يف الفقر املطلق
والوقت الكايف للخروج منه .كما مُتكّن
مفاهيم عدالة توزيع الدخل من معرفة
م�ستوى عدم العدالة يف املجتمع ومدى
ح�سا�سيته مع م�ستويات الفقر.

تصدرت قضايا تخفيف الفقر واجلوع
أهداف خطة األمم املتحدة في التنمية
املستدامة في العالم لعام .2030
ومت ّثل خطوط الفقر املطلقة
والن�سبية �أهم ركائز مفاهيم الفقر فت�ستخدم
الأوىل منهما يف قيا�س م�ستوى احلرمان احلاد
من احلاجات الأ�سا�سية للإن�سان وبالتايل
فهي ت�سمح يف تقييم وتتبع تطور الفقر
ثم تقييم �أثار
يف املجتمع عرب الزمن ومن ّ
املوجه ملحاربة الفقر
ال�سيا�سات والربامج
ّ
يف الدولة� .أما الثانية منهما فت�ستخدم يف
الربامج اال�ستهدافية ل�شرائح جمتمعية
حمددة ولو�ضع �سيا�سات مكافحة الفقر يف
منطقة معينة من الدولة ،فاختيار خط فقر
ن�سبي معني هو م�س�ألة تقديرية وبالتايل

كما ت�سلط هذه الدرا�سة ال�ضوء على
خطط الأمم املتحدة التي ت�ستهدف تخفي�ض
الفقر و�أ�سبابه ومظاهره مثل خطة "�أهداف
الألفية التنموية" خالل الفرتة (-1990
 )2015وخطة التنمية امل�ستدامة خالل
الفرتة ( ،)2030- 2015و ُتق ّيم م�ستوى حتقيق
�أهداف الألفية الثالثة التنموية يف العامل.
كما حتلل الدرا�سة �أو�ضاع الفقر وتوزيع
الدخل يف الدول العربية خالل الفرتة
(.)2013-1981
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وحتتوي هذه الدرا�سة على مقدمة
وثالث حماور تبد�أ ب�شرح مفاهيم الفقر
وتطورها التاريخي يف املحور الأول والتي
يعقبها تو�ضيح لكيفية قيا�س الفقر وتوزيع
الدخل يف املجتمع يف املحور الثاين ،وحتليل
لواقع الفقر وتوزيع الدخل يف الدول العربية
خالل الفرتة ( )2013-1981يف املحور الثالث
والتي يليها اخلامتة والتو�صيات.

للح�صول على امل�ستويات الدنيا من الغذاء
وامللب�س والرعاية ال�صحية والتعليم وكل ما
ُيعد من االحتياجات ال�ضرورية لت�أمني م�ستوى
الئق يف احلياة .ويف غالب الأحوال ينتج الفقر
عن امل�ستوى املنخف�ض للتنمية االقت�صادية �أو
وعرف برنامج
للبطالة املنت�شرة يف املجتمعّ .
الأمم املتحدة للتنمية ( )UNDPالفقر ببعد
�إن�ساين �أعمق يت�ضمن عدم مقدرة االفراد
على العي�ش حياة طويلة مبدعة و�صحية
واكت�ساب املعرفة ونيل احلرية والكرامة
واحرتام الذات واحرتام الآخرين والو�صول
�إىل املوارد املطلوبة لتحقيق م�ستوى معي�شي
كرمي .وميكن تق�سيم الفقر اىل فقر مطلق
وفقر عام (Absolute poverty and Overall
 .)povertyوت�شري جوانا ماك (Joanna
� )Mack 2016إىل �أن الفقر املطلق يتم ّثل يف
احلرمان احلاد �أو اجلوع �أو موت االفراد يف
�أعمار مبكرة �أو املعاناة ،ويعك�س الفقر املطلق
عرفت
احلاجات امللحة العاجلة للفقراء .وقد ّ
الأمم املتحدة الفقر املطلق ب�أنه "احلالة التي
تت�صف باحلرمان احلاد من احتياجات االن�سان
الأ�سا�سية والتي ت�شمل الغذاء ،املاء ال�صالح
لل�شرب ،املرافق ال�صحية ومرافق ال�صرف
ال�صحي ،امل�أوى ،التعليم واملعلومات" .وال يعتمد
الفقر املطلق على دخل الفرد فقط ولكن يعتمد
�أي�ض ًا على م�ستوى توفر هذه اخلدمات يف
املجتمع و�إمكانية احل�صول عليها.

�أو ًال :التطور التاريخي ملفهوم الفقر
يهدف هذا املحور من الدرا�سة
�إىل التعريف بالفقر وبيان تطور مفهومه
عاملي ًا خالل الفرتة  2017-1900بالرتكيز
على �أهم الق�ضايا التي مت ادراجها يف هذا
املفهوم يف العقود الأخرية ،بالإ�ضافة �إىل
تف�سري العالقة بني الفقر وبع�ض املفاهيم
الأخرى املرتبطة به كتوزيع الدخل والنمو
االقت�صادي وطريقة تناولها قدمي ًا وحديث ًا.
ويرتتب على التحديد الدقيق ملفهوم الفقر
حتديد ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات املالئمة
لتخفيف وحماربة الفقر ومعرفة امل�ستوى
املطلوب من التدخل احلكومي والدور الذي
ميكن �أن يلعبه املجتمع الدويل يف ذلك.

تغيّر املفهوم العاملي للفقر تغيرا ً
كبيراً في العقود األخيرة حيث مت
إدراج أبعاد إنسانية أعمق في هذا
املفهوم تشمل قضايا العيش الكرمي
واحترام الذات واالخرين واالستبعاد
االجتماعي واحلرمان املتعدد.

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

تعريف الفقر
الفقر هو احلالة االقت�صادية
التي يفتقر فيها الفرد �إىل الدخل الكايف
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�أما الفقر العام في�شتمل على
عدة مظاهر منها :افتقار االفراد للدخل
واملوارد (�أو العوامل الإنتاجية) التي متكن
من ا�ستدامة املعا�ش وانت�شار اجلوع و�سوء
التغذية واالفتقار للتعليم واخلدمات
الأ�سا�سية الأخر مثل االفتقار للم�أوى
وامل�سكن وتف�شي الأمرا�ض وازدياد عدد
حاالت الوافيات ب�سبب املر�ض والبيئة غري
الآمنة واال�ستبعاد االجتماعي والتمييز
وعدم القدرة على امل�شاركة يف �صنع القرار
املدين .ويوجد الفقر العام يف كل دول العامل
غنيها وفقريها ،ولكن رُ
يكث يف الدول النامية
ب�سبب كرثة تعر�ض االفراد للمخاطر التي
تقود �إىل الفقر مثل الكوارث الطبيعية
والنزاعات ال�سيا�سية والركود االقت�صادي
املحلي �أو العاملي .وميكن تق�سيم الفقر وفق ًا
خلط الفقر �إىل فقر مطلق وفقر ن�سبي وفقر
حاد و�سن�ستعر�ض هذه التعريفات عند �شرح
مقايي�س الفقر.

يبينّ ال�شكل رقم ( )1بع�ض
الق�ضايا التي مت �إدراجها يف مفهوم الفقر
والتي تت�ضمن الآتي :فقر الدخل و
اال�ستهالك (Income and consumption
 ،)povertyالتنمية الب�شرية (Human
 ،)Developmentاال�ستبعاد االجتماعي
( ،)Social Exclusionم�ستوى الرفاهية
(�أو �سوء احلال) (Well-being and ill-
 ،)beingنق�ص القدرات و عدم املقدرة على
لعب دور �إيجابي يف املجتمع (Lack of
 ،)capabilities and functioningاله�شا�شة
�أو التعر�ض للمخاطر (�أو القابلية للإ�صابة)،
( ،)Vulnerabilityعدم ا�ستدامة �أ�سباب
املعا�ش (،)Livelihood Unsustainability
احلرمان الن�سبي (،)Relative deprivation
احلرمان املتعدد ()Multiple deprivation
وغريها من الق�ضايا ذات ال�صلة.

وتعترب درا�سات االقت�صادي
الربيطاين  Boothيف لندن ،ودرا�سة راونرتي
 Rowntreeيف مدينة � Yorkشمال �إجنلرتا يف
عام  ،1901من �أوائل الدرا�سات االقت�صادية
يف جمال الفقر يف االقت�صاد الر�أ�سمايل وقد
قامت الدرا�سة الأخرية بو�ضع �أول معايري
قيا�س الفقر يف بريطانيا والتي ُبنيت على
�أ�سا�س تقدير متطلبات اال�سرة الغذائية
وغري الغذائية يف تلك الفرتة .وقد تطور
مفهوم الفقر تطور ًا كبري ًا خالل حقبة
ال�ستينات وال�سبعينات من القرن املا�ضي.
ويبني ال�شكل رقم ( )2التطور التاريخي
ملفهوم الفقر.

تطور مفهوم الفقر
تطور مفهوم الفقر تطور ًا �سريع ًا
ابتداء من
خالل الأربعة قرون املا�ضية،
ً
ارتباط الفقر بانخفا�ض دخل الفرد ومرور ًا
ب�إدخال مفاهيم احلرمان الن�سبي واملتعدد
وو�ص ً
وال �إىل اخذ عامل الزمن يف االعتبار،
وادراج ق�ضايا احرتام النف�س وعدم مقدرة
الفرد على م�شاركة ومواكبة املجتمع
اقت�صادي ًا واجتماعي ًا و�سيا�سي ًا وغريها من
اجلوانب الأخرى التي ما تزال مثار اجلدل
بني االقت�صاديني.
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ال�شكل رقم ( :)1بع�ض الق�ضايا املتعقلة مبفهوم الفقر

امل�صدر� :إعداد الكاتب

وا�شتهر مو�ضوع الفقر عاملي ًا خا�صة بعدما
تبناه رئي�س البنك الدويل روبرت ماك منارا
( )Robert Mc Numaraيف عام  .1973وظهرت
بعد ذلك عدة درا�سات تدعو البلدان النامية
�إىل زيادة النمو االقت�صادي مع �إعادة توزيع
الدخل (.)Growth with redistribution
وبالتايل �أدرجت �آلية جديدة ملحاربة الفقر
هي �إعادة توزيع الدخل يف املجتمع .وكذلك
حدث انتقاالن مهمان يف مفهوم الفقر خالل
هذه الفرتة وهما:

تطور مفهوم الفقر يف ال�ستينات من القرن
املا�ضي 1960s
ر ّكز الباحثون االقت�صاديون
يف مفهوم الفقر خالل هذه الفرتة على ربط
مفهوم الفقر مب�ستوى دخل الفرد والذي
يقا�س عادة مبتو�سط دخل الفرد يف الدولة،
مبعنى ان الفقر يف هذه الفرتة هو فقر الدخل
فقط .ونتيجة لهذا الفهم ،دعا االقت�صاديون
�إىل زيادة النمو االقت�صادي كو�سيلة �أو �آلية
لتخفيف الفقر .ومن �أمثلة هذه الدرا�سات
درا�سات بري�سون و�شركا�ؤه The Pearson
�( )Commission, and Partner (1969أنظر
تقرير بري�سون ال�صادر عن اليون�سكو .)1970

( )1تو�سيع مفهوم الفقر لي�شمل حاجات
�أ�سا�سية �أو�سع حلياة االن�سان مثل ال�صحة
والتعليم .وقد جاء هذا االنتقال نتيجة
جلهود منظمة العمل الدولية (International
 )Labour Organization (ILOوالتي بينت
�أن الفقر لي�س فقط هو فقر الدخل و�إمنا هو
فقر احل�صول على ال�صحة والتعليم واخلدمات
الأ�سا�سية الأخرى.

تطور مفهوم الفقر يف ال�سبعينات من القرن
املا�ضي 1970s
وقد تطور مفهوم الفقر تطور ًا كبري ًا
يف ال�سبعينات ( )1970sمن القرن املا�ضي
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( )2الت�أكيد على احلرمان الن�سبي بد ًال
عن احلرمان املطلق حيث قام الربيطاين
 Townsendبتنقيح مفهوم الفقر وبيان �أن
الفقر لي�س فقط يف ف�شل االفراد يف مقابلة
احلد الأدنى من الغذاء واالعا�شة (مبعنى
الفقر املطلق) وامنا ي�شمل اي�ض ًا الف�شل
يف مواكبة الفرد للم�ستوى ال�سائد يف
جمتمعه من الناحية االقت�صادية (مبعنى
فقر الفرد الن�سبي يف جمتمعه) ،ومن ثم
جاء التمييز بني الفقر املطلق والن�سبي.

على مقاومة الهزات املختلفة كالهزات
الطبيعية مثل اجلفاف والفي�ضانات
والزلزال والآفات والهزات االقت�صادية
كهزات االقت�صاد املحلي والعاملي مثل
ارتفاع ا�سعار الغذاء وتذبذب ا�سعار
النفط والأزمات املالية العاملية .وبينت
الدرا�سات املهتمة مبفهوم اله�شا�شة �أهمية
وجود الأ�صول املالية لدى الأفراد،
ووجود املدخرات والعالقات االجتماعية
لتوفري احلماية للأفراد من هذه الهزات و
املخاطر.
( )3تو�سيع نطاق مفهوم الفقر لي�شمل
جوانب تتعلق بك�سب املعا�ش ()Livelihood
وقد تبنت جلنة  Brundtlandهذا
التعريف والذي نتج عنه الحق ًا مفهوم
�أ�سباب املعا�ش امل�ستدام.
( )4ت�أكيد امارتيا �سني ()Amartya Sen
واحلائز على جائزة نوبل يف درا�سات
الفقر ،على �أن دخل الفرد يكون فقط ذو
قيمة �إذا ذاد من مقدرات و�إمكانات الفرد
وبالتايل زاد من متكينه من �أن يكون فاع ًال
يف املجتمع.
( )5ت�سارع وترية الدرا�سات املتعلقة
بامل�ساواة بني الرجل واملر�أة ()Gender
و ما ترتب عليها من ال�سيا�سات الداعية
�إىل متكني املر�أة يف املجتمع.

تطور مفهوم الفقر يف الثمانينات من القرن
املا�ضي 1980s
ظهرت تطورات وتعقيدات جديدة
يف مفهوم الفقر يف الثمانينات ت�شمل املجاالت
التالية:
( )1ت�ضمني جوانب غري مالية (�أو غري
نقدية) يف مفهوم الفقر مثل ادراج مفهوم
العجز االجتماعي �أو ما عبرّ عنه الكاتب
�شامبري  Chamberب�أنهم الأ�شخا�ص املغلوب
على �أمرهم �أو املعزولني (Powerless and
ّ .)Isolation
وتطور هذا املبد�أ الحق ًا �إىل
الت�أكيد على �أهمية م�شاركة كل افراد
املجتمع ( )Participationيف الق�ضايا
العامة االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية .وتبنت الأمم املتحدة هذا
املبد�أ ،وقامت �أهداف التنمية امل�ستدامة
على مبد�أ ال�شمولية (وهي �إ�شراك الكل
وعدم تخلي املجتمع عن �أي فرد).
(� )2إدخال مفهوم اله�شا�شة (التعر�ض
للمخاطر �أو القابلية للإ�صابة)
 Vulnerabilityوالتي تتعلق بعدم مقدرة
بع�ض افراد املجتمع �أكرث من غريهم

يشير الفقر املطلق الى فشل
االفراد في مقابلة احلد األدنى من
الغذاء واالعاشة بينما يشمل الفقر
النسبي الفشل في مواكبة الفرد
للمستوى السائد في مجتمعه
من الناحية االقتصادية (مبعنى فقر
الفرد النسبي في مجتمعه).
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ال�شكل رقم ( :)2تطور مفهوم الفقر تاريخيا

امل�صدر� :إعداد الكاتب.
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تطور مفهوم الفقر يف الت�سعينات من القرن
املا�ضي 1990s

الأو�ضاع املعي�شية والقوانني واحلقوق
والواجبات والعادات عن العقود ال�سابقة،
و�أ�صبحت العوملة ( )Globalizationهي
التي تربط النا�س وامل�ستويات املعي�شية.
وعلى الرغم من هذه التطورات فقد ا�ستمر
االزدياد يف عدم امل�ساواة يف توزيع الدخل
( )Inequalityبني الدول املختلفة ويف
داخل الدولة نف�سها .ور ّكز مفهوم الفقر يف
هذه الفرتة الزمنية على احلرمان املتعدد
( .)Multiple Deprivationو�أعلنت الأمم
املتحدة يف �سبتمرب عام � 2000أهداف الألفية
التنموية (Millennium Development
 ))Goals (MDGsوالتي ت�ستهدف تخفي�ض
الفقر و�أ�سبابه ومظاهره بحلول .2015
وقد غطت �أهداف الألفية التنموية ثمانية
جماالت هي :الق�ضاء على الفقر واجلوع،
التعليم العمومي ،م�ساواة الرجل واملر�أة،
�صحة الطفل� ،صحة الأمومة ،حماربة مر�ض
نق�ص املناعة الطبيعية وااليدز ،البيئة
امل�ستدامة ،وال�شراكة العاملية لتحقيق هذه
الأهداف .وقد مت تف�صيل الهدف الأول
وهو الق�ضاء على الفقر املدقع (Extreme
 )Povertyواجلوع ،على النحو التايل:

�شهدت فرتة الت�سعينات من القرن
املا�ضي تطور ًا جديد ًا يف مفهوم الفقر وهو
احلديث عن الرفاهية ( )Well beingكتعبري
جمازي عن اختفاء الفقر ،وكذلك االهتمام
بوجهات نظر ور�ؤى الفقراء عن �أحوالهم .وقد
كان لآراء �سني ( ) Senعن الفقر دور ًا هام ًا يف
�أن تطور هيئة الأمم املتحدة مفهوم التنمية
الب�شرية ( )Human Developmentوالذي
ميثل واحد ًا من �أهم املفاهيم امل�ستخدمة
حديث ًا يف جمال التنمية االجتماعية والفقر.
ويو�ضح مفهوم التنمية الب�شرية احلرمان من
الفر�ص و اخليارات التي جتعل الفرد يعي�ش
حياة طويلة� ،صحية ،خالقة ،الئقة ،حرة،
كرمية حترتم الذات و حترتم الآخرين.
ويف هذا ال�سياق ،فقد اهتمت الدول الغربية
مبفهوم اال�ستبعاد االجتماعي (Social
 )Exclusionالذي تعاين منه بع�ض فئات
املجتمع ،بالإ�ضافة �إىل تركيز مفهوم الفقر
يف الت�سعينات ( )1990sعلى احلرمان املتعدد
(( )Multiple Deprivationولي�س احلرمان
الن�سبي  )Relative Deprivationوالذي
ي�شمل انخفا�ض الدخل ،ال�سكن غري الالئق،
�صعوبة احل�صول على التعليم وال�صحة.
واالهتمام بالأ�ساليب �أو الطرق التي ت�ؤدي
�إىل ظهور احلرمان املتعدد.

 تقلي�ص عدد الأ�شخا�ص الذين يقلم�ستوى دخلهم عن واحد دوالر يف
اليوم يف العامل �إىل الن�صف.
 حتقيق ت�شغيل كامل ومنتج وعملالئق لكل النا�س مبا فيهم املر�أة
وال�شباب.
 تقلي�ص ن�سبة االفراد الذين يعانونمن اجلوع يف العامل �إىل الن�صف.

تطور مفهوم الفقر في األلفية الثالثة
2000s

ت�سارعت وترية التغري يف مفهوم الفقر
يف القرن احلادي والع�شرين .وقد اختلفت
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عام � 1990إىل ن�سبة  % 91يف عام  .2015كما
ازداد حجم امل�ساعدات الإمنائية املقدمة من
الدول املتقدمة �إىل الدول النامية بن�سبة
 % 66بني عامي � 2000إىل  2014لت�صل �إىل
 135مليار دوالر.

تقييم الأمم املتحدة مل�ستوى حتقيق
�أهداف الألفية الثالثة التنموية (:)MDGs
�أو�ضح تقرير الأمم املتحدة يف عام
� 2015أن معدالت الفقر املدقع قد انخف�ضت
يف الدول النامية عموم ًا من ن�سبة  % 47يف
عام � 1990إىل ن�سبة  % 14يف عام .2015
وانخف�ض عدد الفقراء عاملي ًا ب�أكرث من
الن�صف وذلك من  1.9مليار �شخ�ص يف عام
� 1990إىل  836مليون �شخ�ص يف عام .2015
كما انخف�ضت ن�سبة الذين يعانون من نق�ص
التغذية يف الدول النامية �إىل الن�صف
وذلك من ن�سبة  %23.3خالل الفرتة من
� 1992-1990إىل ن�سبة %12.9خالل الفرتة
 .2016-2014وارتفع معدل االلتحاق باملدار�س
االبتدائية يف الدول النامية من ن�سبة %83
يف عام � 2000إىل ن�سبة  %91يف عام .2015
وباملثل ،ارتفع م�ستوى امل�ساواة بني اجلن�سني
عاملي ًا وازداد عدد الن�ساء يف املجال�س
الربملانية يف ن�سبة %90من الدول النامية.

خطة الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة لعام
2030

و�ضعت ال�صيغة النهائية خلطة
التنمية امل�ستدامة لعام  2030يف عام ،2014
والتي اعتمدتها الأمم املتحدة ر�سمي ًا
يف نيويورك يف �سبتمرب  .2015والتنمية
امل�ستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات
احلا�ضر دون امل�سا�س بقدرة الأجيال املقبلة
على تلبية احتياجاتها اخلا�صة (الأمم
املتحدة .)2016 ،وتهدف خطة الأمم املتحدة
للتنمية امل�ستدامة لعام � 2030إىل حتقيق
 17هدف ًا وهي :الق�ضاء على الفقر ،الق�ضاء
التام على اجلوع ،توفري ال�صحة اجليدة
والرفاه ،توفري التعليم اجليد ،امل�ساواة بني
اجلن�سني ،توفري املياه النظيفة والنظافة
ال�صحية� ،إيجاد العمل الالئق وزيادة النمو
االقت�صادي ،توفري الطاقة النظيفة ب�أ�سعار
معقولة ،تعزيز ال�صناعة واالبتكار والهياكل
الأ�سا�سية ،احلد من عدم امل�ساواة يف توزيع
الدخل ،وا�ستدامة املدن واملجتمعات املحلية،
واال�ستهالك والإنتاج امل�سئوالن ،وحماية
املناخ ،حماية احلياة حتت املاء ،واحلياة
الربية ،تعزيز ال�سالم والعدل وامل�ؤ�س�سية،
وعقد ال�شراكات الدولية لتحقيق هذه
الأهداف .وتتم ّثل �أهم املبادئ املتعلقة
ب�أهداف التنمية امل�ستدامة لعام  2030يف
امل�ساواة وال�شمولية .وت�ؤكد هذه الأهداف
على �أهمية م�شاركة جميع افراد املجتمع يف

وحت�سنت امل�ؤ�شرات ال�صحية يف
الدول النامية ،فانخف�ضت معدالت وفيات
الأطفال دون �سن اخلام�سة من عدد 90
طفل لكل �ألف طفل يف عام � 1990إىل عدد
 43طفل يف عام  2015مبعنى �أنها انخف�ضت
�إىل �أقل من الن�صف .كما انخف�ضت حاالت
وفيات الأمهات يف الوالدة بن�سبة %45
عاملي ًا .وانخف�ضت حاالت الإ�صابة بفريو�س
نق�ص املناعة الطبيعية بن�سبة  %40عاملي ًا
وذلك من  3.5مليون �شخ�ص يف عام 2000
�إىل  2.1مليون �شخ�ص يف عام  .2013وارتفع
عدد الأ�شخا�ص الذين يح�صلون على م�صادر
مياه �شرب نظيفة عاملي ًا من ن�سبة  % 76يف
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هذا النموذج يف �إمكانية الرتجيح واملوازنة بني
الأهداف االجتماعية والكفاءة االقت�صادية
لأن حتقيق بع�ض الأهداف االجتماعية قد
يتطلب الت�ضحية بالكفاءة االقت�صادية.

التنمية �أو عدم التخلي عن اي �شخ�ص فيه
(.)Ensuring that no one is left behind
ويرتكز النموذج العاملي اجلديد
لال�ستدامة على العالقات التفاعلية والت�شابكية
بني البنية التحتية ( ،)Infrastructureوعدم
امل�ساواة ( )Inequalityواملرونة (مقاومة
الهزات ) Resilienceمن خالل �آليات متكينية
هي التكنولوجيا وامل�ؤ�س�سية كما يف ال�شكل رقم
( .)3ويق�صد بالذين يتخلى املجتمع عنهم املر�أة
والأقليات وال�سكان الأ�صليني يف بع�ض الدول
وذوي احلاجات اخلا�صة وفئة ال�شباب ،وغريها
من الفئات امل�ست�ضعفة .ويربز التحدي الكبري يف

يرتكز النموذج العاملي اجلديد
لالستدامة على العالقات التفاعلية
والتشابكية بني البنية التحتية
( ،)Infrastructureوعدم املساواة
( )Inequalityواملرونة (مقاومة الهزات
 ) Resilienceمن خالل آليات متكينية
هي التكنولوجيا واملؤسسية.

ال�شكل رقم ( :)3العالقة التبادلية بني عدم امل�ساواة واملرونة والبنية التحتية

امل�صدر :تقرير التنمية امل�ستدامة .2016
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ويبينّ ال�شكل رقم ( )3العالقة بني
البنية التحتية وعدم امل�ساواة واملرونة
(مقاومة الهزات) يف النموذج العاملي اجلديد
للأمم املتحدة .و ُتف�سر العالقة التبادلية
بني حموري البنية التحتية وعدم امل�ساواة
يف �أن توفر البنية التحتية مُتكّن االفراد
من الو�صول لل�سلع واخلدمات اال�سا�سية،
مما ي�ؤدي �إىل زيادة االنتاجية على امل�ستوى
الكلي ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانية و�صول
االفراد لل�سلع واخلدمات وفر�ص العمل على
امل�ستوى اجلزئي .ويف اجلانب الآخرُ ،ي�ؤثر
عدم امل�ساواة بني �أفراد املجتمع يف الفر�ص
االقت�صادية وال�سيا�سية على احتماالت
توفر البنية التحتية من خالل ت�أثريه على
توازن متثيل الفئات املجتمعية املختلفة يف
القيادة ال�سيا�سية العليا التي تتخذ القرار
احلكومي ب�ش�أن البنية التحتية يف الدولة.
�أما العالقة بني حموري البنية التحتية
واملرونة (مقاومة الهزات) يف ال�شكل رقم
( ،)3فهي من �أكرث العالقات التي القت
اهتمام ًا من قبل الباحثني ومتخذي القرار،
وهي تعني ت�أثري نوعية وتوزيع البنية
التحتية على املرونة ومقدرة الأفراد
على مقاومة الهزات املختلفة .في�ساعد
توفر البنية التحتية اجليدة االفراد على
مقاومة الهزات وبالتايل يزيد من مقدرتهم
على املقاومة� .أما العالقة التبادلية بني
حموري عدم امل�ساواة واملرونة فان عدم
امل�ساواة يف الفر�ص والتمييز �ضد بع�ض
الفئات املجتمعية ي�ؤثر على الرتابط
االجتماعي وبالتايل يقلل من مقدرة
املجتمع على مقاومة الهزات .وير ّكز هذا
النموذج على نوعني من الآليات �أو العوامل

املمكنة ( )Enablersلتحقيق �أهدافه وهي:
التكنولوجيا اجليدة وامل�ؤ�س�سات ال�شمولية
(مبعنى التي ال ت�ستبعد �أحد) ،فالأوىل ت�ساعد
على تعزيز الإنتاج والتوا�صل االجتماعي بني
االفراد والثانية تزيد من فر�ص املهم�شني
وتدجمهم يف املجتمع.

ثاني ًا :قيا�س الفقر وتوزيع الدخل
بناء على مفاهيم الفقر ال�سابقة،
ً
�سيتم يف هذا اجلزء من الدرا�سة تو�ضيح كيفية
قيا�س م�ستوى تغلغل وانت�شار الفقر يف املجتمع.
وتتمثل اخلطوة الأوىل والأ�صعب يف القيا�س
العملي للفقر يف حتديد خط الفقر الذي مُي ّيز
الفقراء من غريهم من فئات املجتمع .ويف هذا
ال�سياق ،ف�إن الفقراء هم الذين يقع دخلهم (�أو
�إنفاقهم) حتت خط الفقر� .ستتناول الدرا�سة
حتديد خط الفقر وم�ؤ�شرات قيا�سه مثل
امل�ؤ�شر العددي للفقر وم�ؤ�شرات فجوة الفقر
و�شدة الفقر وم�ؤ�شر تغري الفقر مبرور الوقت
( )SSTوم�ؤ�شر وات�س (م�ؤ�شر ح�سا�سية الفقر
مع توزيع الدخل) .وتبينّ مزايا وعيوب كل
م�ؤ�شر من امل�ؤ�شرات ال�سابقة وال�صيغ الريا�ضية
لها .بالإ�ضافة �إىل تو�ضيح مقايي�س توزيع
الدخل مثل ُع�شر الت�شتت الن�سبي ومعامل جيني
ومقايي�س ثيل  Tوثيل  Lومقايي�س اتكن�سون.

ّ
تتمثل أهم مؤشرات قياس الفقر في:
املؤشر العددي للفقر وفجوة الفقر
وشدة الفقر ومؤشر تغيّر الفقر مبرور
الوقت ( )SSTومؤشر واتس (حساسية
الفقر مع توزيع الدخل) .أما أهم مقاييس
توزيع الدخل فهيُ :عشر التشتت
النسبي ومعامل جيني ومقاييس ثيل
 Tوثيل  Lومقاييس اتكنسون.
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م�ستوى دخل يحتاجونه للإيفاء بحاجاتهم
الأ�سا�سية الغذائية وغري الغذائية.

خط الفقر
يتم حتديد خط الفقر يف الدول
املختلفة من خالل ثالثة طرق �أو منهجيات
وهي:
()1
()2

تكلفة احلاجات الأ�سا�سية

وميكن تق�سيم خطوط الفقر �إىل
خطوط الفقر املطلقة والن�سبية .وي�ستخدم
خط الفقر املطلق يف قيا�س م�ستوى احلرمان
احلاد من احلاجات الأ�سا�سية للإن�سان .على
�سبيل املثال :خط الفقر العاملي واحد دوالر
يف اليوم ،يعني �أن الفقراء يف العامل هم الذين
يكون دخلهم �أقل من دوالر واحد يف اليوم.
وع ّدل خط الفقر العاملي الحق ًا يف عام 2005
ُ
�إىل  1.25دوالر ثم �أخري ًا �إىل  1.90دوالر يف
اليوم يف عام  .2015ويف العادة يظل خط
عدل
الفقر املطلق ثابت ًا مع مرور الوقت ،و ُي ّ
فقط مع تغري معدل الت�ضخم كما هو عليه
احلال يف الواليات املتحدة .ومن مميزاته
�أنه ي�سمح بتقييم وتتبع تطور الفقر يف
املجتمع عرب الزمن ،وي�سمح اي�ض ًا بتقييم �أثار
ال�سيا�سات والربامج املوجه ملحاربة الفقر يف
الدولة.

(The

.)cost of basic needs method
تناول الغذاء والطاقة (Food
.)Energy intake method

()3

التقييم اخلا�ص او ال�شخ�صي
(.)Subjective poverty line

وتعترب طريقة تكلفة احلاجات
الأ�سا�سية هي �أكرث الطرق امل�ستخدمة يف
حتديد خط الفقر يف الدولة حيث يتم يف
هذه الطريقة تقدير تكلفة ح�صول الفرد
على قدر كايف من الغذاء يعادل يف العادة
� 2100سعر ًا حراري ًا للفرد يف اليوم .ثم
ي�ضاف �إىل ذلك تكلفة احلاجات الأ�سا�سية
الأخرى مثل امللب�س وامل�أوى .وعند عدم
توفر البيانات عن الأ�سعار ال�سائدة
ت�ستخدم الطريقة الثانية لتحديد خط
الفقر وهي طريقة نتناول الغذاء والطاقة
حيث يتم ر�سم �إنفاق (�أو دخل) الفرد
على �إحدى املحورين للإحداثيني ال�سني
�أو ال�صادي وكمية اال�ستهالك (حم�سوبة
بال�سعرات احلرارية للفرد الواحد)
على املحور الآخر وذلك لتحديد م�ستوى
االنفاق (�أو الدخل) الذي يتوافق مع احلد
املقبول من ا�ستهالك الأ�سرة� .أما الطريقة
الثالثة وهي طريقة خط الفقر اخلا�ص
�أو ال�شخ�صي فتقوم على توجيه �س�ؤال
لل�سكان عما يرونه منا�سب ًا بخ�صو�ص �أقل

�أما خط الفقر الن�سبي فهو عبارة
عن معيار يتم حتديده وفق ًا لأحوال املجتمع
الذي يعي�ش فيه الفرد ،وبالتايل يختلف
خط الفقر الن�سبي من دولة لأخرى ومن
زمان �إىل زمان �آخر ،فعلى �سبيل املثال :يعترب
الفرد فقري ًا �إذا كان يعي�ش على �أقل من % 10
من متو�سط الدخل يف �أمريكا حتى وان كان
ُيعد غني ًا يف دول �أخرى .ويعتمد اختيار خط
معني من خطوط الفقر على الغر�ض الذي
�سي�ستخدم فيه فيما بعد .فقد يكون منا�سب ًا
ا�ستخدام مبلغ واحد دوالر يف اليوم ()$1
كخط فقر عاملي للمقارنات الدولية ،وعلى
هذا ،يقع الفرد حتت خط الفقر �إذا كان دخله
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الفقر يف منطقة معينة من الدولة ،فاختيار
خط فقر ن�سبي معني هو م�س�ألة تقديرية
وبالتايل تختلف من دولة لأخرى.

�أقل من واحد دوالر يف اليوم يف �أي بلد يف
العامل .وتكون خطوط الفقر الن�سبية �أ�صلح
للربامج اال�ستهدافية و�سيا�سات مكافحة

ال�شكل رقم ( :)4م�ؤ�شرات قيا�س الفقر

( )5م�ؤ�شر ح�سا�سية الفقر مع تغيرّ توزيع
الدخل.

م�ؤ�شرات قيا�س انت�شار الفقر يف املجتمع
�إذا توفرت البيانات الكافية عن
م�ستوى رفاهية املجتمع مثل دخل الفرد
وخط الفقر ،ف ُيمكن ا�ستخدام خم�سة
مقايي�س �أو م�ؤ�شرات لتحديد م�ستوى تغلغل
وانت�شار الفقر يف املجتمع وهي:

ويو�ضح ال�شكل رقم ( )4امل�ؤ�شرات
ال�سابقة والتي مُيكن تف�صيلها على النحو
التايل:
( )1م�ؤ�شر عدد الفقراء ()Headcount Index

( )1م�ؤ�شر عدد الفقراء (Headcount( )P0

يقي�س هذا امل�ؤ�شر ن�سبة الفقراء يف
العدد الكلي لل�سكان يف الدولة �أو املنطقة وهو
م�ؤ�شر �شائع اال�ستخدام وم�ألوف لأنه �سهل
الفهم واالحت�ساب ويرمز له بالرمز ()P0
و ُيعطى بال�صيغة الريا�ضية التالية:

)Index

()2

م�ؤ�شر فجوة الفقر

(Poverty Gap

))Index (P1

( )3م�ؤ�شر �شدة الفقر (�أو م�ؤ�شر مربع
T h e
فجوة الفقر ())P2
Squared Poverty Gap (Poverty

Severity) Index
( )4م�ؤ�شر تغري الفقر مبرور الوقت (Sen-

)Shorrocks-Thon Index

حيث �أن  NPهي عدد الفقراء ،
هي العدد الكلي لل�سكان .فعلى �سبيل املثال

N

()SST
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�إذا كان عدد ال�سكان هو  2000ن�سمة وكان
عدد الفقراء هو  400فقري ،ف�إن م�ؤ�شر الفقر
العددي ( )P0ي�ساوي:

للفقراء .وريا�ضي ًا ،فان فجوة الفقر للفرد املعني
( )Giهي الفرق بني خط الفقر ( )zودخل الفرد
املعني ( ،)yiاما االفراد الذين يزيد دخلهم عن
م�ستوى خط الفقر فان فجوة الفقر لهم ت�ساوي
�صفر ،مما يعني �أن فجوة الفقر للفرد املعني ()Gi
هي:

أال ي�أخذ يف االعتبار كثافة الفقريف املجتمع.
 بال ي�أخذ يف االعتبار التحويالتالعينية التي قد تتم من غني ايل
فقري �أو من فقري �إىل من هو �أفقر
منه.
 جال ُيبني م�ستوى فقر الفقراء ،والتتغري قيمته �إذا ازداد الذين حتت
خط الفقر فقر ًا ،لأنه يركز على
عدد الفقراء فقط.

وبالتايل ميكن كتابة م�ؤ�شر فجوة الفقر
( )P1يف املجتمع كاالتي:

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

مبعنى �أن ن�سبة  %02من ال�سكان
فقراء .و�أهم عيوب امل�ؤ�شر هي �أنه:

وعلى الرغم من �أهمية هذا امل�ؤ�شر يف
قيا�س الفقر اال انه ال يعك�س م�ستوى تغيرّ عدم
امل�ساواة ( )Inequalityبني الفقراء يف الفقر.
( )3م�ؤ�شر �شدة الفقر (�أو م�ؤ�شر مربع فجوة
الفقر ())P2

ومن مقت�ضيات تبني اجلهات
امل�سئولة لهذا املقيا�س �أن �أ�سهل طريقة
لتخفي�ض الفقر يف املجتمع تكون من خالل
ا�ستهداف الذين هم حتت خط الفقر مبا�شرة
لأن اخراجهم من الفقر �أقل تكلفة من
غريهم ،مع �أن الذين ي�ستحقون اال�ستهداف
والدعم هم من بالقاع �أو هم �أفقر الفقراء.

The Squared Poverty Gap (Poverty
Severity) Index

ي�أخذ هذا امل�ؤ�شر يف االعتبار عدم
امل�ساواة بني الفقراء �أنف�سهم يف م�ستوى الفقر.
وهو �إحدى معايري Foster-Greer-Thorbecke
 )(FGTللفقر .ويقوم هذا امل�ؤ�شر بح�ساب
متو�سط مرجح ملربعات فجوات الفقر بالن�سبة
خلط الفقر ،وميكن كتابته ريا�ضي ًا باملعادلة
التالية:

( )2م�ؤ�شر فجوة الفقر

((:)Poverty Gap Index (P1

يقي�س هذا امل�ؤ�شر مدى ُبعد الفرد
�أ�سفل خط الفقر (فجوة الفقر كن�سبة من
خط الفقر) .وجمموع فجوات الفقر يعطي
التكلفة الأدنى لإزالة الفقر يف املجتمع
�إذا اجيد ا�ستهداف التحويالت احلكومية
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حيث �أن  Nهي حجم العينة z ،هي
خط الفقر Gt ،هي فجوة الفقر a ،هي معلمة
(  ،)a ≥ 0و كلما كانت قيمة هذه املعلمة
كبرية ،كلما كان وزن موقع �أفقر الفقراء �أكرب
على النحو التايل:

معدلة منه .وقد حاول �سني ان يجمع
حديثة ّ
بني ت�أثري عدد الفقراء وت�أثري �شدة فقر
الفقراء وت�أثري توزيع الفقر بينهم يف م�ؤ�شر
واحد ،كما هو مو�ضح يف املعادلة الريا�ضية
التالية:

•عندما تكون ( ،)a = 0ف�إن هذا امل�ؤ�شر
يتح ّول بب�ساطة �إىل م�ؤ�شرعدد
الفقراء .)Headcount Index( P0
•عندما تكون ( ،)a = 1ف�إن هذا امل�ؤ�شر
يتح ّول �إىل م�ؤ�شر فجوة الفقر P1
(.)Poverty Gap Index
•عندما تكون ( ،)a = 2ف�إن هذا امل�ؤ�شر
يتح ّول �إىل م�ؤ�شر �شدة الفقر P2
(.)Poverty Severity Index

•حيث �أن P0 :هي امل�ؤ�شر العددي
للفقر μp ،هي متو�سط دخل (�أو
انفاق الفقراء) GP ،هي معامل
جيني لعدم امل�ساواة يف توزيع الدخل
بني الفقراء .وما زال م�ؤ�شر �سني
مثار اجلدل بني االقت�صاديني ،ومل
ي�ستخدم هذا امل�ؤ�شر اطالق ًا خارج
الأدبيات الأكادميية الفتقاره
للجاذبية التي تتميز بها امل�ؤ�شرات
الب�سيطة للفقر ،بالإ�ضافة �إىل عدم
مقدرته على حتليل م�ساهمة الفئات
الفرعية املختلفة يف تفاقم الفقر يف
املجتمع.

وهذا امل�ؤ�شر �أقل ا�ستخدام ًا من
امل�ؤ�شرات الأخرى لعدم �سهولة ت�أويل نتائجه.
وعلى الرغم من �أن مقيا�س  FGTيوفر �إطار
تتحد فيه كل مقايي�س الفقر ال�سابقة اال انه
مل يتمكّن من الإجابة عن ال�س�ؤال التايل :ما
هي �أن�سب قيمة للمعلمة ( .)aوتو ّفر مقايي�س
عمق الفقر و�شدة الفقر معلومات متكاملة عن
مدى وقوع وتف�شي الفقر يف املجتمع .فرمبا
يزداد انت�شار الفقر يف بع�ض املجموعات �أو
الفئات املجتمعية ولكن تقل فجوات الفقر
بينهم ،ورمبا ينخف�ض الفقر يف املجتمع ولكن
تزداد الفجوة الفقر بني الأغنياء والفقراء
كما هو احلال يف دولة مدغ�شقر يف افريقيا.

( )5م�ؤ�شر ()Sen-Shorrocks-Thon Index

()SST

يعترب هذا امل�ؤ�شر من �أهم التعديالت
التي ادخلت على امل�ؤ�شر ال�سابق ل�سني .و ُيعطى
باملعادلة الريا�ضية التالية:

( )4م�ؤ�شر �سني ()Sen Index

مما يعني �أن هذا امل�ؤ�شر هو عبارة عن
حا�صل �ضرب م�ؤ�شر عدد الفقراء ( ،)P0يف
م�ؤ�شر فجوة الفقر (،)PP

ط ّور هذا امل�ؤ�شر العامل الهندي
امارتيا �سني احلائز على جائزة نوبل يف
االقت�صاد يف عام  1976وتوجد عدة ن�سخ
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أبديهية الرتكيز :مبعنى يجب اّاليتغري املقيا�س �أو امل�ؤ�شر �إذا تغري دخل
الأغنياء ومل يتغري دخل الفقراء.
 ببديهية الرتابة :تعني �أن �أي زيادةيف دخل الفقراء يجب �أن تخف�ض
م�ستوى الفقر.
 جبديهية التحويالت :تعني �أن �أيحتويالت مالية بني الفقراء (غري
املت�ساويني يف الفقر من فقري �إىل
من هو �أفقر منه) يجب �أن تخف�ض
م�ستوى الفقر يف املجتمع.

يف ( + 1معامل جيني) لن�سب فجوات
الفقر ( ) بني ال�سكان .ويتميز هذا امل�ؤ�شر
مبقدرته على معرفة تغيرّ الفقر مبرور الوقت
من خالل تفكيكه �إىل ثالثة �أجزاء و هي:
التغري الن�سبي يف عدد الفقراء.التغري الن�سبي يف فجوة الفقر(بني الفقراء).
التغري يف م�ؤ�شر عدم امل�ساواة يفتوزيع الفقر بني الفقراء .كما يلي
يف املعادلة:

( )7الوقت املطلوب للخروج من الفقر (اح�صائية
()Morduch (1998

( )6م�ؤ�شر وات�س The Watts Index

وهو من �أوائل مقايي�س الفقر ذات
احل�سا�سية مع توزيع الدخل يف املجتمع.
وقد ط ّوره وات�س يف عام  ،1968و ُيعطى
باملعادلة الريا�ضية التالية:

ط ّور هذه الإح�صائية موردخ
( Morduch (1998وتعطى بال�صيغة الريا�ضية
التالية:

مبعنى �أن الوقت الكايف للخروج من
الفقر هو نف�سه م�ؤ�شر وات�س مق�سوم ًا على معدل
منو الدخل (�أو االنفاق) املتوقع للفقري.

حيث �أن N :هو عدد الأفراد
الفقراء والذين يتم ترتيبهم ب�شكل
ت�صاعدي ح�سب الدخل (�أو االنفاق)yt ،
هي الدخل (�أو االنفاق) z ،هي خط الفقر.
وقد �أُ�ستخدم هذا امل�ؤ�شر على نطاق وا�سع
يف درا�سات الفقر ال�ستنتاج م�ؤ�شرات انت�شار
الفقر الأخرى .ولكن يندر ا�ستخدامه على
امل�ستوى العملي امليداين .ومن مميزاته
انه ي�ستويف البديهيات التي و�ضعها كل من
(( )Ravallion and Chen (2001لتمييز
املقيا�س اجليد للفقر من املقيا�س غري اجليد،
وت�شمل هذه البديهيات على ما يلي:

مقايي�س عدم عدالة توزيع الدخل

Inequality Measures

ي�شمل مفهوم عدم عدالة توزيع الدخل
( )Inequalityاملجتمع كله وال يقت�صر على فئة
الفقراء فقط وبالتايل فهو مفهوم �أو�سع من
مفهوم الفقر .وت�ستخدم العديد من امل�ؤ�شرات
االح�صائية يف قيا�س عدم عدالة توزيع الدخل
يف املجتمع والتي من �أهمها:
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هذا املنحنى الن�سبة الرتاكمية لل�سكان على
املحور االحداثي الأفقي ،والن�سبة الرتاكمية
للإنفاق (الدخل) على املحور الر�أ�سي .ومن
مميزات معامل جيني �أنه:

ُ -1ع�شر الت�شتت الن�سبي

Decile Dispersion Ratio

وهو من �أب�سط مقايي�س عدم
العدالة يف توزيع الدخل وهو مقيا�س
م�ألوف و�شائع اال�ستخدام ،وهو عبارة عن
ن�سبة متو�سط اال�ستهالك (�أو الدخل)
لأغنى  % 10من ال�سكان ايل متو�سط ن�سبة
�أفقر  % 10من ال�سكان .ويقي�س هذا امل�ؤ�شر
الن�سب املئوية الأخرى لتوزيع الدخل مثل
ا�ستهالك �أعلى  % 5مع ا�ستهالك �أدنى % 5
من ال�سكان .ومن عيوب هذا املقيا�س �أنه
ال ي�أخذ يف االعتبار م�ستوى عدالة توزيع
الدخل يف الطبقات الو�سطى يف املجتمع
مبعنى �أنه يتجاهل واقع احلال بني ال ُع�شر
الأعلى (�أعلى  )% 10وال ُع�شر الأدنى (�أدنى
 .)%10وكذلك ،يتجاهل توزيع الدخل
فيما بني ال�سكان يف ال ُع�شر الأعلى والأدنى
يف املجتمع.
 -2معامل جيني

ال يعتمد على الو�سط احل�سابي
لتوزيع العينة من ال�سكان وبالتايل
�إذا ت�ضاعفت كل الدخول فان
قيمته ال تتغري.
ال يعتمد على حجم ال�سكان ف�إذا
زاد عدد ال�سكان �أو انخف�ض فان
قيمة هذا املعامل تظل ثابتة.
يتم ّيز بالتماثل �أو التطابق ف�إذا
حدث ان تتبادل �شخ�صني دخولهما،
فان قيمة هذا املعامل تظل ثابتة.
له ح�سا�سية حتويل Pigou-Dalton
ف�إذا حدث انتقال للدخل من
الأغنياء �إىل الفقراء ،ف�إن قيمة
املعامل تنخف�ض.
ومن عيوبه:

The Gini Coefficient

عدم �سهولة تفكيكه �أو حتليله
ملعرفة م�صادر عدم عدالة توزيع
الدخل يف الدولة .وميكن تفكيك
عدم العدالة �إىل م�صادر مرتبطة
بفئات �سكانية وم�صادر �أخرى
مرتبطة بدخل الفقراء والأغنياء
وغريها من االجتاهات الأخرى،
ولكن ال ميكن تق�سيم معامل جيني
وجمعه ح�سب املجموعات ،لأن
قيمة معامل جيني للمجتمع ال
ت�ساوي حا�صل جمع هذا املعامل
للمجموعات الفردية.

وهو مقيا�س �شائع اال�ستخدام
وحمبوب ،وترتاوح قيمته بني (� 0إىل
 .)1ف�إذا كانت قيمة امل�ؤ�شر �صفر فهذا
يعني العدالة تامة يف توزيع الدخل
( )Perfect Equalityيف املجتمع .و�إن
كانت قيمة امل�ؤ�شر واحد �صحيح فهذا يعني
انعدام عدالة توزيع الدخل (Perfect
 .)Inequalityويف العادة تكون قيمة هذا
امل�ؤ�شر بني (  ) 0.5 – 0.3للإنفاق اال�ستهالكي.
ويتم ا�شتقاق معامل جيني من منحنى لورنز
( )Lorenz Curveوالذي يرتب ال�سكان
ت�صاعدي ًا من الأفقر �إىل الأغنى ،و ُيبني
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�شكل بني باريد )graphوهو �شكل ي�ستخدم يف
تو�ضيح كيفية تغري الدخل ،وتوزيع
الدخل مع مرور الوقت.
وت�ستخدم متارين املحاكاة-()Micro-Simulation
الدقيقة
على نحو متزايد يف معرفة م�صادر
التغري يف توزيع الدخل ،وحتديد
التغريات الناجتة عن التغريات يف
الأ�سعار ،الرثوات ،االختيار املهني،
والرتكيبة ال�سكانية.

-3مقايي�س عدم االنتظام املعممة

(Pen’s Parade

Generalized Entropy Measures

�أو مقايي�س ثيل  Tو ثيل L

Theil’s T and Theil’s L

وت�سمح هذه املقايي�س بتفكيك
�أو حتليل عدم عدالة توزيع الدخل �إىل
�أجزاء مثل ارجاع جزء من عدم العدالة �إىل
االختالف يف داخل املناطق (مث ًال :املناطق
الريفية واحل�ضرية) ،و�إرجاع جزء �آخر
�إىل اختالف الدخل مث ًال :فجوة الدخل بني
الريف واحل�ضر) ،بالإ�ضافة �إىل اختالف
عدم العدالة عرب الزمن .ويف العادة تنتج
ثالثة �أرباع عدم عدالة توزيع الدخل �إىل
االختالف يف داخل املجموعة ،ويرجع الربع
الأخري �إىل االختالف بني املجموعات.

امل�ؤ�شر املركب لقيا�س الفقر املتعدد الأبعاد
اعتمد تقرير التنمية الب�شرية الذي
ت�صدره الأمم املتحدة على دليل التنمية
الب�شرية ()Human Development Index
لقيا�س التنمية الب�شرية للدول ،ومت اعتماد
�أربعة �أدلة �أخرى �إ�ضافية يف التقرير� ،أهمها
دليل الفقر متعدد االبعاد والذي يقي�س
احلرمان على امل�ستوى الفردي يف جماالت
ال�صحة والتعليم وم�ستوى املعي�شة وي�ستند
هذا امل�ؤ�شر على بيانات دقيقة من م�سوح
الأ�سر املعي�شية للدول املختلفة.

 -4مقايي�س �آتكن�سون لعدم عدالة توزيع
الدخل Atkinson’s Inequality Measures
وهي مقايي�س عامة جد ًا ،وت�ستخدم
يف بع�ض الأحيان كمقايي�س لعدم عدالة
توزيع الدخل ومن �أمثلتها:
ع�شر الت�شتت الن�سبي ،الذي يعرفب�أنه �إنفاق (�أو دخل) �أغنى ُع�شري
مق�سوم ًا على انفاق �أو دخل �أفقر
ع�شري ،وهو مقيا�س حمبوب ووا�سع
االنت�شار ولكنه مقيا�س خام جدا
(مبعنى مل يتم معاجلته لأدراج
جوانب مهمة مرتبطة بتوزيع
الدخل) .

ويحتوي دليل الفقر متعدد الأطراف
على ثالثة �أبعاد �أ�سا�سية هي ال�صحة والتعليم
وامل�ستوى املعي�شي وتت�ضمن هذه الأبعاد
الثالثة بدورها ع�شرة م�ؤ�شرات فرعية هي
التغذية ووفيات الأطفال و�سنوات الدرا�سة
والتحاق الأطفال باملدار�س ووقود الطهو
وال�صرف ال�صحي والكهرباء واملياه و�أر�ضية
املباين والأ�صول املالية.
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العالقة بني الفقر وعدم عدالة توزيع
الدخل ()Poverty and Inequality

العامل ميتلكون ما يقارب ثالث �أرباع ثروة
العامل بينما ميتلك ُ
اخلم�س الأفقر من �سكان
العامل ن�سبة  % 1.5فقط من ثروة العامل ،مما
ي�شري �إىل �سوء توزيع الدخل يف العامل والذي
ينعك�س �سلب ًا على م�ستويات الفقر يف العامل.

يرتبط م�ستوى تغلغل الفقر يف
املجتمع مب�ستوى عدالة توزيع الدخل،
فينخف�ض الفقر بزيادة عدالة توزيع
الدخل الأمر الذي جعل االقت�صاديون
يجعلون عدالة توزيع الدخل من �أهم �آليات
حماربة الفقر كما �أوردنا يف املحور ال�سابق
من الدرا�سة .ويو�ضح ال�شكل رقم ()5
م�ستوى عدم عدالة توزيع الدخل يف العامل
وفق ًا لالقت�صادي ديخانوف .Dikhanov, Y
(( .)2005ومن ال�شكل يت�ضح �أن ُخم�س �سكان

ميتلك ُخمس سكان العالم ما يقارب
ثالث أرباع ثروة العالم بينما ميتلك
ُ
اخلمس األفقر من السكان نسبة % 1.5
فقط منها ،مما يشير إلى سوء توزيع
الدخل في العالم والذي ينعكس
سلباً على مستويات الفقر العاملية.

ال�شكل رقم ( :)5عدم عدالة توزيع الدخل يف العامل

امل�صدر)Dikhanov, Y. (2005(( :
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ال�شكل رقم ( :)6العالقة بني الفقر والنمو االقت�صادي

حت�سني فر�ص احل�صول على �سبلالعي�ش امل�ستدامة وفر�ص ريادة
الأعمال واملوارد الإنتاجية للأفراد.
توفري �إمكانية ح�صول جميعالأفراد على اخلدمات االجتماعية
الأ�سا�سية؛
تطوير نظم احلماية االجتماعيةللأفراد ب�صورة تدريجية وذلك
لدعم الذين ال ي�ستطيعون �إعالة
�أنف�سهم.
متكني الفقراء ومنظماتهم ومنحهم�صالحيات �أكرب؛
معاجلة اثار الفقر غري املتكافئةعلى املر�أة؛
العمل مع املانحني واملتلقني للمنح علىتخ�صي�ص ح�ص�ص �أكرب من امل�ساعدة
الإمنائية الر�سمية للق�ضاء على الفقر؛

ويبني ال�شكل رقم (� )6أن زيادة
النمو االقت�صادي والتي ت�صحبها �إعادة
توزيع الدخل تقود �إىل تخفي�ض الفقر.
وبناء على مت تو�ضحه يف املحاور ال�سابقة
ً
ف�إن �أهم قناتني لتخفي�ض الفقر هما:
 -1زيادة النمو االقت�صادي يف الدولة
 -2اعادة توزيع الدخل يف الدولة
وقد �أثبتت الدرا�سات االقت�صادية
التطبيقية مثل درا�سة (Dollar and Kraay
� )(2002أن زيادة دخل الفرد يف الدولة
بن�سبة  % 1ت�ؤدي �إىل زيادة دخل الفرد
الفقري بن�سبة  ،% 1وبالتايل ايل انخفا�ض
م�ستوى الفقر يف الدولة .وتتم ّثل الأن�شطة
ذات الأولوية يف حماربة الفقر ،وفق ًا
لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي (UNDP-
 ،)2016يف الآتي:
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تكثيف التعاون الدويل للق�ضاءعلى الفقر.

متعدد الأطراف بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�شرات
عدالة توزيع الدخل مثل معامل جيني (Gini
 )Coefficientومقايي�س ت�شتت توزيع الدخل.
وقد اعتمدت الدرا�سة على قاعدة بيانات
البنك الدويل عن الفقر با�ستخدام برنامج
 Povcalnetوالذي يقدمه البنك ك�أداة
حتليلية ت�ساعد الباحثني على تقييم وتقدير
الفقر املطلق يف الدول املختلفة .وقامت
الدرا�سة مبقارنة تطور الفقر يف الدول
العربية وربطه مب�ستوى عدالة توزيع الدخل
خالل الفرتة .2013-1981

ق�سم البنك الدويل �سيا�سات
وقد ّ
حماربة الفقر �إىل ثالثة جمموعات هي:
 -1تعزيز الفر�ص :من خالل تهيئة اال�سواق
لتعمل ب�شكل جيد ومنفتح عاملي ًا ،وتعزيز
اال�ستثمار يف التعليم والبنية التحتية.
 -2ت�سهيل متكني الفئات ال�ضعيفة يف املجتمع:
والذي ي�شمل ادماجهم يف عملية �صنع القرار.
والتي يتطلب امل�ساءلة احلكومية ،واالعالم
القوي ،وامكانات امل�ؤ�س�سات املحلية ،و�آلية
للم�شاركة يف �صنع القرار.
 -3توفري معاجلات حلماية الدخل :والتي
تتناول م�شكلة التعر�ض للمخاطر (�أو
عدم املقدرة على مقاومة الهزات) .والتي
تتطلب بدورها برامج الت�أمني �أو ال�ضمان
االجتماعي ،عمليات تخفيف الكوارث،
وبناء قاعدة �صلبة من ال�صحة العامة.

وترتاوح ن�سبة الفقراء يف الدول
العربية وفق ًا خلط الفقر الدويل  1.9دوالر
يف اليوم بني  % 22.5يف جيبوتي و % 18.8يف
اليمن ك�أعلى ن�سب مت ت�سجيلها يف الدول
العربية �إىل ن�سبة  % 3.1يف املغرب ون�سبة
 % 1.35يف م�صر و و % 0.1يف الأردن وذلك
وفق ًا لإح�صائيات البنك الدويل لعام 2017
كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم ( )1والذي
يبني م�ؤ�شرات الفقر يف الدول العربية 2013
وفق ًا خلطوط الفقر العاملية ( $3.2 ،$1.9
 ) $5.5دوالر ًا يف اليوم .وترتفع فجوة الفقر
وفق ًا خلط الفقر الدويل  1.9دوالر يف اليوم
لت�صل �إىل 7.5حوايل  %يف جيبوتي ،و %4يف
ال�سودان و  % 4.5يف اليمن.

ّ
قسم البنك الدولي سياسات
محاربة الفقر إلى ثالثة مجموعات
وهي :تعزيز الفرص وتسهيل متكني
الفئات الضعيفة في اجملتمع
وتوفير معاجلات حلماية الدخل.

ثالث ًا :تطور �أو�ضاع الفقر وتوزيع
الدخل يف الدول العربية خالل
الفرتة ()2017-1981

وتتراوح نسبة الفقراء في الدول
العربية وفقاً خلط الفقر الدولي 1.9
دوالر في اليوم بني  %22.5في جيبوتي
و % 18.8في اليمن كأعلى نسب مت
تسجيلها في الدول العربية إلى نسبة
 % 3.1في املغرب ونسبة  % 1.35في مصر.

ن�ستعر�ض يف هذا املحور من
الدرا�سة واقع الفقر وتوزيع الدخل يف
الدول العربية بالرتكيز على م�ؤ�شرات عدد
الفقراء وفجوة الفقر و�شدة الفقر والفقر
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اجلدول رقم ( :)1م�ؤ�شرات الفقر يف الدول العربية 2013

خط الفقر العاملي  $3.2يف
عام امل�سح خط الفقر العاملي  $1.9يف
اليوم
اليوم
مربع
عدد
فجوة مربع
عدد
فجوة فجوة
الفقراء
فجوة
الفقراء
(كن�سبة) الفقر الفقر (كن�سبة) الفقر الفقر
)(%

اجلزائر
جزر القمر
جيبوتي
م�صر
العراق
الأردن
لبنان
موريتانيا
املغرب
ال�سودان
�سوريا
تون�س
فل�سطني
اليمن

)(%

pov.
gap
0.11

)(%

3.89

0.76

خط الفقر العاملي  $5.5يف
اليوم
مربع
عدد
فجوة فجوة
الفقراء
(كن�سبة) الفقر الفقر

pov.
gap
0.3

29.19

6.72

36.85

14.86

8.11

63.11

18.32 30.44

18.04

9.89

74.8

36.2

0.85

61.9

7.37 18.48

93.78
32.78

)(%

2011.17

0.46

0.15

2013

17.67

6.3

3.02

2013

22.52

7.51

3.83

44.6

2015

1.35

0.16

0.04

16.12

2.96

)(%

)(%

pov.
gap
2.34

عدد
ال�سكان

21.98

)(mil.
36.82
0.74
0.9

2012

2.46

0.37

0.09

17.85

3.88

1.26

57.34

7.88 18.36

2010.24

0.12

0.03

0.01

2.08

0.36

0.1

18.12

3.78

1.22

7.18

2011.77

0

0

0

0.06

0.01

0

1.95

0.33

0.08

4.92

2014

5.93

1.4

0.5

23.64

6.53

2.67

58.28

21.3

10.38

4.06

2006.91

3.12

0.6

0.19

17

4.08

1.49

48.07

7.34 16.21

31.23

2009

14.92

3.98

1.63

40.53

13.64

6.36

73.17

18.18 32.62

33.65

2004

1.67

0.24

0.06

15.3

3.17

0.99

50.42

6.66 15.78

17.81

2010.41

1.99

0.4

0.12

9.09

2.31

0.89

30.32

9.3

4.15

10.64

2011

0.2

0.08

0.03

3.41

0.57

0.17

21.14

4.93

1.76

3.93

2014

18.82

4.46

1.57

52.22

17.27

7.7

81.56

22.41 39.28

26.25

امل�صدر :البنك الدويل .2017

وعند حتليل م�ؤ�شرات الفقر وفق ًا
خلط الفقر  3.27دوالر يف اليوم ،ف�إن امل�ؤ�شر
العددي للفقراء يرتفع بن�سبة كبرية يف
الدول العربية كما هو مبينّ يف اجلدول رقم
( .)1ويقع وفق ًا لهذا امل�ؤ�شر �أكرث من ن�صف
�سكان اليمن ،و�أكرث من  % 40من �سكان
ال�سودان وجيبوتي حتت خط الفقر (3.2
دوالر يف اليوم) .وترتفع فجوة الفقر لت�صل
�إىل  % 18يف جيبوتي % 17 ،يف اليمن،
 % 13.6يف ال�سودان.

 % 61.9 ،% 63.1يف كل من اليمن ،جيبوتي،
ال�سودان ،جزر القمر وم�صر على التوايل.
ويو�ضح اجلدول رقم ( )1ارتفاع ن�سب الفقر
يف الدول العربية مل�ستويات عالية جد ًا عند
خط الفقر  5.5دوالر يف اليوم .ويعك�س هذا
امل�ؤ�شر �ضعف اال�ستدامة االجتماعية يف الدول
العربية حيث ي�صنّف معظم �سكان الدول
العربية كفقراء وفق ًا لهذا امل�ؤ�شر.

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

وعند ا�ستخدام خط الفقر
دوالر يف اليوم ف�إن امل�ؤ�شر العددي للفقراء
يرتفع لأكرث من ،% 73.2 ،% 74.8 ،% 81.2

5.5
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يف كل دولة من الدول العربية امل�شمولة يف
اجلدول وفق ًا مل�ؤ�شر الت�شتت الن�سبي للدخل،
با�ستثناء العراق واجلزائر والتي تقل فيها
هذه الن�سبة قلي ً
ال عن ذلك (% 37.2 ،% 38.5
على التوايل) .بينما ميتلك ُخم�س ال�سكان يف
جيبوتي وجز القمر ن�صف الدخل يف الدولة.
وتقل ح�صة ُ
اخلم�س ال�سفلي من ال�سكان
عن  % 10من الدخل وت�صل �أدنى قيمة لها
يف جزر القمر حيث تبلغ ن�سبة  % 4.5من
الدخل .ومن اجلدول يت�ضح �أن الدول الأ�شد
فقر ًا هي �أي�ض ًا الأ�سو�أ يف جانب توزيع الدخل
بني ال�سكان يف الدولة.

وي�شري م�ؤ�شر عدم امل�ساواة يف
الدخل عن خط الفقر الدويل  1.9دوالر
وفق ًا ملعامل جيني �إىل ارتفاع عدم عدالة
توزيع الدخل يف كل من جزر القمر
وجيبوتي واملغرب والتي �سجلت ن�سب
 40.72 ،44.13 ،44.99على التوايل .وقد
�سجلت اجلزائر ن�سبة  27.62وهي �أدنى
ن�سب للم�ؤ�شر من بني الدول امل�شمولة يف
التقرير مما ي�شري �إىل انخفا�ض �سوء
توزيع الدخل يف هذه الدولة مقارنة بعدد
 14دولة عربية تتوفر بياناتها .وباملثل
يو�ضح هذا اجلدول رقم (� )2أن ُخم�س
ال�سكان ميتلكون �أكرث من  % 40من الدخل

اجلدول رقم ( :)2توزيع الدخل يف الدول العربية وفق ًا ملقيا�س ُع�شر الت�شتت الن�سبي ومعامل جيني
الدولة
جزر القمر
اجلزائر
جيبوتي
م�صر
العراق
الأردن
لبنان
موريتانيا
املغرب
ال�سودان
�سوريا
تون�س
فل�سطني
اليمن

ح�صة �أعلى  %20ح�صة �أعلى  %10ح�صة �أدنى  %20ح�صة �أدنى %10
من ال�سكان يف
من ال�سكان يف
من ال�سكان يف
عام امل�سح من ال�سكان يف
الدخل
الدخل
الدخل
الدخل

م�ؤ�شر جيني م�ؤ�شر وات�س

2013

50.4

33.7

4.5

1.6

44.99

8.97

2011

37.2

22.9

9.4

4

27.62

0.14

2013

50

34.1

4.9

1.7

44.13

11.56

2012

40
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9.5

4.1

31.82

0.19

2012

38.5

23.7

8.8

3.7

29.54

0.43

2010

42.4

27.5

8.2

3.5

33.66

0.03

2011

40

24.8

7.9

3.1

31.83

0

2008

42

26.2

6.7

2.6

32.42

1.77

1990

46.3

30.5

6.6

2.8

40.72

0.73

-

-

-

-

-

35.39

5.31

-

-

-

-

-

35.78

0.28

2010

42.9

27

6.7

2.6

35.81

0.49

2011

42.5

27.2

7.7

3.1

34.44

0.1

2005

-

28.6

7.9

3.3

36.71

5.62
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للنفط ،وت�أخر انتعا�ش االقت�صاد العاملي
وزيادة عدد الالجئني يف الدول العربية..
وعلى الرغم من انخفا�ض م�ؤ�شرات �سوء
توزيع الدخل عاملي ًا يف الثالث عقود املا�ضية،

وازدادت معدالت الفقر يف الأعوام
 2017-2015نتيجة لرتاجع �أداء النمو
االقت�صادي يف الدول العربية وانخفا�ض
قيمة حتويالت العاملني بالدول امل�صدرة
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�إال �أن هذه امل�ؤ�شرات قد ارتفعت يف بع�ض
الدول بع�ض الدول العربية .ومن العوامل
التي �ساعدت على ازدياد عدم امل�ساواة يف
توزيع الدخل يف الدول العربية :التغريات
يف االقت�صاد العاملي مثل التقدم التكنولوجي
والعوملة ،تفاوت م�ستويات التنمية
االقت�صادية واال�ستقرار االقت�صادي
وال�سيا�سات الداخلية مثل التحرير
االقت�صادي ،ال�سيا�سات املالية ،وحترير �سوق
العمل .وي�ؤدي ازدياد عدم العدالة يف توزيع
الدخل �إىل �إ�ضعاف التما�سك االجتماعي
والنزاع ال�سيا�سي وبالتايل �إىل خف�ض النمو
االقت�صادي .وملعاجلة الفقر و�سوء توزيع
الدخل يف الأجل الطويل البد من حتقيق
ا�ستدامة النمو االقت�صادي ال�شامل والذي
يتحقق من خالل اجناز التحول الهيكلي
والتنويع االقت�صادي.

منو ا�ستهالك الفرد مثل اجلزائر وموريتانيا يف
نهاية فرتة الثمانينات وخالل فرتة الت�سعينات.
وقد متكنت بع�ض الدول من املحافظة على
م�ستويات موجبة لنمو ا�ستهالك الفرد لفرتات
طويلة مثل م�صر واملغرب وتون�س مما �ساهم يف
تخفي�ض م�ستويات الفقر يف هذه الدول.
وقد متكنت معظم الدول العربية
من املحافظة على معدالت موجبة لنمو دخل
الفرد خالل الفرتة ( )2013 – 1981مثل م�صر
والأردن وتون�س واملغرب كما هو مبينّ يف ال�شكل
رقم ( .)8ولكنها عانت من فرتات انكما�ش قليلة
ن�سبي ًا .وبلغ متو�سط معدل منو دخل الفرد يف
الدول العربية امل�شمولة يف قاعدة البيانات
حوايل  .% 3.45و�سجلت ال�سودان وم�صر �أعلى
معدالت منو يف الدول العربية فبلغت 14.58
 %13.81، %يف عام  1987يف كل منهما على
التوايل ومعدالت  % 13.17 ، % 13.27يف عام
 1996يف كل من موريتانيا واملغرب على التوايل،
بينما �سجلت فل�سطني �أكرب معدل انكما�ش بلغ
( )%13.86-يف عام  2002بني هذه الدول خالل
تلك الفرتة.

تطور معدالت منو ا�ستهالك ودخل
الفرد يف الدول العربية ()2013 – 1981
Consumption Percapita Growth

يو�ضح ال�شكل رقم ( )7معدالت منو
ا�ستهالك الفرد يف بع�ض الدول العربية
التي تتوفر بياناتها خالل الفرتة (1981
–  )2013وهي اجلزائر وجزر القمر وم�صر
ولبنان واملغرب وموريتانيا وال�سودان
وتون�س وفل�سطني .ويتبني من ال�شكل �أن كل
هذه الدول قد عانت من فرتات انكما�ش يف

يشير مؤشر ُعشر التشتت النسبي
لتوزيع الدخل في الدول العربية إلى
أن ُخمس السكان ميتلكون أكثر من
ُخمسي الدخل (أكثر من  )% 40في 14
دولة عربية مشمولة في قاعدة بيانات
البنك الدولي.
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ال�شكل رقم ( :)7تطور معدالت منو ا�ستهالك الفرد يف الدول العربية ()2013-1981
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وباملثل تناق�صت �شدة الفقر يف الدول
العربية خالل تلك الفرتة مبعدل ()% 0.06
وقد كانت قيم املعامالت ذات معنوية عالية
( )0.00يف االنحدارين ال�سابقني ،و�أجرت
الدرا�سة اختبار ًا للعالقة بني معدالت النمو
االقت�صادي ومعدالت الفقر بهدف تقييم
مدى ا�ستفادة الفقراء من الزيادة ال�سنوية
يف النمو االقت�صادي و�أو�ضحت النتائج وجود
عالقة عك�سية بينهما مما يعني �أن زيادة النمو
االقت�صادي ت�ؤدي �إىل تخفي�ض عدد الفقراء
يف الدول العربية .و�أكدت نتائج االنحدار
على العالقة العك�سية بني معدالت النمو
االقت�صادي وم�ؤ�شر �شدة الفقر مما يعني �أن
زيادة النمو االقت�صادي تقلل من �شدة الفقر
وتخف�ض من م�ستوى تفاوت الفقراء يف الفقر.
واجلدول رقم ( )3يو�ضح نتائج اختبار العالقة
بني امل�ؤ�شر العددي للفقر والنمو االقت�صادي.

نتائج تقدير معادالت االنحدار مل�ؤ�شرات
الفقر يف الدول العربية
قامت الدرا�سة باختبار االجتاه
العام مل�ؤ�شر عدد الفقراء يف الدول العربية
خالل الفرتة ( ،)2013 – 1981وقد �أو�ضحت
نتائج تقدير االنحدار تناق�ص عدد الفقراء
يف الدول مبرور الزمن بن�سبة � % 0.58سنوي ًا
خالل تلك الفرتة .وال�شكل ( )9يو�ضح تطور
معدالت الفقر يف الدول العربية وفق ًا خلط
الفقر الدويل  1.9دوالر يف اليوم.

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

ال�شكل ( :)9تطور معدالت الفقر يف الدول العربية وفق ًا خلط الفقر الدويل  1.9دوالر يف اليوم ()2013-1981
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اجلدول رقم ( :)3اختبار العالقة بني امل�ؤ�شر العددي للفقر والنمو االقت�صادي
املتغري التابع هو امل�ؤ�شر العددي للفقر
املتغري امل�ستقل

النموذج الثاين

النموذج الأول

النموذج الثالث

*-0.00208
()2.42-

منو ا�ستهالك الفرد

**-0.00035
()2.00-

منو دخل الفرد

*-2.456268
()26.86-

r

لوغاريتم ا�ستهالك الفرد
عدد امل�شاهدات

109

136

100

R2

0.82

0.84

0.93

F-Stat

*49.35

* 52.41

* 148.18

Hansman test

*55.52

*56.46

*30.69

امل�صدر� :إعداد الكاتب با�ستخدام برامج .Eviews
 :Δاملتغري التابع هنا لوغاريتم امل�ؤ�شر العددي للفقر
* :املعامل ذو معنوية عند م�ستوى .% 1
** :املعامل ذو معنوية عند م�ستوى .% 5
القيمة بني القو�سني هي �إح�صائية (.)t

رابع ًا :اخلامتة

 )Coefficientومقايي�س ت�شتت توزيع
الدخل .وقد اعتمدت على قاعدة بيانات
البنك الدويل عن الفقر با�ستخدام برنامج
 Povcalnetومقارنة تطور الفقر يف الدول
العربية وربطه مب�ستوى عدالة توزيع
الدخل خالل الفرتة .2013-1981

تناولت هذه الدرا�سة مو�ضوع
تطور الفقر وتوزيع الدخل يف الدول
العربية خالل الفرتة (.)2017-1981
وا�ستهلت ب�شرح مفاهيم الفقر وب ّينت
تطورها التاريخي يف القرن املا�ضي
وت�سارع وترية تغريها يف ع�صر العوملة.
ثم بينت كيفية قيا�س م�ستوى تغلغل
ّ
وانت�شار الفقر يف املجتمع ومزايا وعيوب
م�ؤ�شرات قيا�س الفقر وتوزيع الدخل
و�أعطت ال�صيغ الريا�ضية لهذه امل�ؤ�شرات.
ثم قامت با�ستعرا�ض وحتليل واقع
الفقر وتوزيع الدخل يف الدول العربية
بالرتكيز على م�ؤ�شرات عدد الفقراء
وفجوة الفقر و�شدة الفقر والفقر متعدد
الأطراف بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�شرات عدالة
توزيع الدخل مثل معامل جيني (Gini

وب ّينت نتائج التحليل انخفا�ض
امل�ؤ�شر العددي للفقر وفق ًا خلط الفقر العاملي
 $1.9يف اليوم يف معظم الدول العربية خالل
تلك الفرتة ،بينما عاود هذا امل�ؤ�شر لالرتفاع
يف دولتني هما اليمن وجزر القمر .ولكن
ترتفع م�ؤ�شرات الفقر �إىل م�ستويات عالية
جد ًا عند ا�ستخدام خط الفقر العاملي 5.5
دوالر يف اليوم .وي�شري م�ؤ�شر ُع�شر الت�شتت
الن�سبي لتوزيع الدخل يف الدول العربية �إىل
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�أن ُخم�س ال�سكان ميتلكون �أكرث من ُخم�سي
الدخل (�أكرث من  )% 40يف  14دولة عربية
م�شمولة يف قاعدة بيانات البنك الدويل.

ف�إن ال�سيا�سات االقت�صادية التي تعزز النمو
االقت�صادي مثل �سيا�سات االنفاق احلكومي
وال�ضرائب وال�سيا�سات التمويلية و�سيا�سات
االنفتاح اخلارجي و�سيا�سات �سوق العمل الن�شطة
�ست�ؤدي �إىل زيادة النمو االقت�صادي وبالتايل
�إىل تخفي�ض عدد الفقراء يف الدول العربية.

كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن زيادة
النمو االقت�صادي ت�ؤدي �إىل تخفي�ض عدد
الفقراء وتقلل من تفاوتهم يف الفقر .وعليه،
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قائمة �إ�صدارات (( ج�سر التنمية ))
العنوان
مفهوم التنمية
م�ؤ�شرات التنمية
ال�سيا�سات ال�صناعية
الفقر :م�ؤ�شرات القيا�س وال�سيا�سات
املوارد الطبيعية واقت�صادات نفاذها
ا�ستهداف الت�ضخم وال�سيا�سة النقدية
طرق املعاينة
م�ؤ�شرات الأرقام القيا�سية
تنمية امل�شاريع ال�صغرية
جداول املخالت املخرجات
نظام احل�سابات القومية
�إدارة امل�شاريع
اال�صالح ال�ضريبي
�أ�ساليب التنب�ؤ
الأدوات املالية
م�ؤ�شرات �سوق العمل
الإ�صالح امل�صريف
خ�صخ�صة البنى التحتية
الأرقام القيا�سية
التحليل الكمي
ال�سيا�سات الزراعية
اقت�صاديات ال�صحة
�سيا�سات �أ�سعار ال�صرف
القدرة التناف�سية وقيا�سها
ال�سيا�سات البيئية
اقت�صاديات البيئة
حتليل الأ�سواق املالية
�سيا�سات التنظيم واملناف�سة
الأزمات املالية
�إدارة الديون اخلارجية
الت�صحيح الهيكلي
نظم البناء والت�شغيل والتحويلB.O.T
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر :تعاريف
حمددات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
منذجة التوازن العام
النظام اجلديد للتجارة العاملية
منظمة التجارة العاملية� :إن�شا�ؤها و�آلية عملها
منظمة التجارة العاملية� :أهم الإتفاقيات
منظمة التجارة العاملية� :آفاق امل�ستقبل
النمذجة الإقت�صادية الكلية
تقييم امل�شروعات ال�صناعية
م�ؤ�س�سات والتنمية
التقييم البيئي للم�شاريع
م�ؤ�شرات اجلدارة الإئتمانية

امل�ؤلف
د .حممد عدنان وديع
د .حممد عدنان وديع
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
�أ� .صالح الع�صفور
د .ناجي التوين
�أ .ح�سن احلاج
د .م�صطفى بابكر
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د� .أحمد الكواز
د� .أحمد الكواز
�أ .جمال حامد
د .ناجي التوين
�أ .جمال حامد
د .ريا�ض دهال
�أ .ح�سن احلاج
د .ناجي التوين
ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ� .صالح الع�صفور
�أ .جمال حامد
�أ� .صالح الع�صفور
د .علي عبدالقادر علي
د .بلقا�سم العبا�س
د .حممد عدنان وديع
د .م�صطفى بابكر
�أ .ح�سن احلاج
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .م�صطفى بابكر
د .ناجي التوين
د .بلقا�سم العبا�س
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أمل الب�شبي�شي
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .علي عبدالقادر علي
د .م�صطفى بابكر
د� .أحمد الكواز
د .عادل حممد خليل
د .عادل حممد خليل
د .عادل حممد خليل
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أحمد الكواز
د .عماد الإمام
�أ� .صالح الع�صفور
د .ناجي التوين
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رقم العدد
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س
ال�سابع
الثامن
التا�سع
العا�شر
احلادي ع�شر
الثاين ع�شر
الثالث ع�شر
الرابع ع�شر
اخلام�س ع�شر
ال�ساد�س ع�شر
ال�سابع ع�شر
الثامن ع�شر
التا�سع ع�شر
الع�شرون
الواحد والع�شرون
الثاين والع�شرون
الثالث والع�شرون
الرابع والع�شرون
اخلام�س والع�شرون
ال�ساد�س والع�شرون
ال�سابع والع�شرون
الثامن والع�شرون
التا�سع والع�شرون
الثالثون
الواحد والثالثون
الثاين والثالثون
الثالث والثالثون
الرابع والثالثون
اخلام�س الثالثون
ال�ساد�س الثالثون
ال�سابع والثالثون
الثامن والثالثون
التا�سع والثالثون
الأربعون
الواحد الأربعون
الثاين الأربعون
الثالث الأربعون
الرابع الأربعون

الدمج امل�صريف
اتخاذ القرارات
الإرتباط واالنحدار الب�سيط
�أدوات امل�صرف الإ�سالمي
البيئة والتجارة والتناف�سية
الأ�ساليب احلديثة لتنمية ال�صادرات
االقت�صاد القيا�سي
الت�صنيف التجاري
�أ�ساليب التفاو�ض التجاري الدويل
م�صفوفة احل�سابات االجتماعية
وبع�ض ا�ستخداماتها
منظمة التجارة العاملية :من الدوحة
�إىل هوجن كوجن
حتليل الأداء التنموي
�أ�سواق النفط العاملية
حتليل البطالة
املحا�سبة القومية اخل�ضراء
م�ؤ�شرات قيا�س امل�ؤ�س�سات
الإنتاجية وقيا�سها
نوعية امل�ؤ�س�سات والأداء التنموي
عجز املوازنة :امل�شكالت واحللول
تقييم برامج اال�صالح االقت�صادي
ح�ساب فجوة الأهداف الإمنائية للألفية
م�ؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق
اال�ستهالكي
اقت�صاديات اال�ستثمار :النظريات واملحددات
اقت�صاديات التعليم
�إخفاق �آلية الأ�سواق وتدخل الدولة
م�ؤ�شرات قيا�س الف�ساد الإداري
ال�سيا�سات التنموية
متكني املر�أة :امل�ؤ�شرات والأبعاد التنموية
التجارة اخلارجية والنمو االقت�صادي
قيا�س التح ّول الهيكلي
امل�ؤ�شرات املركبة
التطورات احلديثة يف الفكر
االقت�صادي التنموي
برامج الإ�صالح امل�ؤ�س�سي
امل�ساعدات اخلارجية من �أجل التنمية
قيا�س معدالت العائد على التعليم
خ�صائ�ص �أ�سواق الأ�سهم العربية
التجارة اخلارجية والتكامل
االقت�صادي الإقليمي
النمو االقت�صادي املحابي للفقراء
�سيا�سات تطوير القدرة التناف�سية
عر�ض العمل وال�سيا�سات االقت�صادية
دور القطاع التمويلي يف التنمية
تطور �أ�سواق املال والتنمية
بطالة ال�شباب
اال�ستثمارات البينية العربية

ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ .جمال حامد
�أ� .صالح الع�صفور
�أ .ح�سن احلاج
د .م�صطفى بابكر
د .م�صطفى بابكر
د .بلقا�سم العبا�س
ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ� .صالح الع�صفور

اخلام�س الأربعون
ال�ساد�س الأربعون
ال�سابع الأربعون
الثامن الأربعون
التا�سع الأربعون
اخلم�سون
الواحد واخلم�سون
الثاين واخلم�سون
الثالث واخلم�سون

د� .أحمد الكواز

الرابع واخلم�سون

د� .أحمد طلفاح
د .علي عبد القادر علي
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
د .م�صطفى بابكر
د .علي عبدالقادر علي
د .ح�سن احلاج
د .علي عبد القادر علي
د .ريا�ض بن جليلي

اخلام�س واخلم�سون
ال�ساد�س واخلم�سون
ال�سابع واخلم�سون
الثامن واخلم�سون
التا�سع واخلم�سون
ال�ستـون
الواحد وال�ستون
الثاين وال�ستون
الثالث وال�ستون
الرابع وال�ستون
اخلام�س وال�ستون

د .علي عبدالقادر علي
�أ .عادل عبدالعظيم
د .عدنان وديع
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
د� .أحمد الكواز
د .ريا�ض بن جليلي
د� .أحمد الكواز
�أ .ربيع ن�صر
د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي

ال�ساد�س وال�ستون
ال�سابع وال�ستون
الثامن وال�ستون
التا�سع وال�ستون
ال�سبعون
الواحد وال�سبعون
الثاين وال�سبعون
الثالث وال�سبعون
الرابع وال�سبعون
اخلام�س وال�سبعون
ال�ساد�س وال�سبعون

د .ريا�ض بن جليلي
د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي
د�.إبراهيم �أونور

ال�سابع وال�سبعون
الثامن وال�سبعون
التا�سع وال�سبعون
الثمانون

د�.أحمد الكواز
د.علي عبدالقادر علي
د .ريا�ض بن جليلي
د .و�شاح رزاق
د .وليد عبد مواله
د� .إبراهيم �أونور
د .وليد عبد مواله
د .بلقا�سم العبا�س

الواحد والثمانون
الثاين والثمانون
الثالث والثمانون
الرابع والثمانون
اخلام�س والثمانون
ال�ساد�س والثمانون
ال�سابع والثمانون
الثامن والثمانون
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فعالية �أ�سواق الأ�سهم العربية
امل�سئولية االجتماعية لل�شركات
البنية اجلزئية لأ�سواق الأوراق املالية
مناطق التجارة احلرة
تناف�سية املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة:
اخل�صائ�ص والتحديات
تذبذب �أ�سواق الأوراق املالية
الإمكانيات التكنولوجية والنمو االقت�صادي
م�ؤ�شرات النظم التعليمية
مناذج اجلاذبية لتف�سري تدفقات التجارة
حول �صياغة �إ�شكالية البطالة يف الدول العربية
متكني املر�أة من �أجل التنمية
الأطر الرقابية لأ�سواق الأ�سهم العربية
نظام احل�سابات القومية لعام 2008
تبعات الأزمة االقت�صادية على الدول العربية
والنامية
الطبقة الو�سطى يف الدول العربية
كفاءة البنوك العربية
�إدارة املخاطر يف الأ�سواق املالية
ال�سيا�سات املالية املحابية للفقراء
ال�سيا�سات االقت�صادية الهيكلية
خربات التخطيط التنموي يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي
حتديات النمو االقت�صادي يف الدول اخلليجية
�سيا�سات العدالة االجتماعية
ال�سيا�سات ال�صناعية يف ظل العوملة
مالحظات حول ا�ستقاللية ومركزية البنوك
املركزية
التخطيط والتنمية يف الدول العربية
التخطيط اال�سرتاتيجي للتنمية
�سيا�سات التناف�سية
منهجية تقارير امل�ؤ�س�سات الدولية يف ت�صنيف
الدول ح�سب بع�ض امل�ؤ�شرات االقت�صادية
واالجتماعية :بني الواقعية واملبالغة
�شراكة القطاعني العام واخلا�ص كمطلب تنموي
االقت�صاد الأخ�ضر والبلدان العربية
الالمركزية و�إدارة املحليات :جتادب عربية ودولية
حدود ال�سيا�سات االقت�صادية
التنمية يف القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي
الدعم الفني واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
التدريب وبناء ال�سلوك املهني
املخاطر االجتماعية
خرائط فر�ص اال�ستثمار واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
ر�أ�س املال غري املادي ودوره يف التنمية االقت�صادية:
حالة الدول العربية

د� .إبراهيم �أونور
د .ح�سني الأ�سرج
د .وليد عبد مواله
د� .أحمد الكواز

التا�سع والثمانون
الت�سعون
الواحد والت�سعون
الثاين والت�سعون

د .ريا�ض بن جليلي
د� .إبراهيم �أونور
د .حممد �أبو ال�سعود
د .ريا�ض بن جليلي
د .وليد عبد مواله
د .بلقا�سم العبا�س
د .ريا�ض بن جليلي
د� .إبراهيم �أونور
د� .أحمد الكواز

الثالث والت�سعون
الرابع والت�سعون
اخلام�س والت�سعون
ال�ساد�س والت�سعون
ال�سابع والت�سعون
الثامن والت�سعون
التا�سع والت�سعون
املائة
املائة وواحد

د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي
د .وليد عبدمواله
د� .إبراهيم �أونور
د .وليد عبدمواله
د� .أحمد الكواز
د .ريا�ض بن جليلي

املائة واثنان
املائة وثالثة
املائة و�أربعة
املائة وخم�سة
املائة و�ستة
املائة و�سبعة
املائة وثمانية

د .بلقا�سم العبا�س
د .وليد عبدمواله
د .بلقا�سم العبا�س

املائة وت�سعة
املائة وع�شرة
املائة واحلادي ع�شر

د .و�شاح رزاق
د .ح�سني الطالفحة
د .وليد عبدمواله
�أ� .صالح الع�صفور
د .حممد �أمني لزعر

املائة والثاين ع�شر
املائة والثالث ع�شر
املائة والرابع ع�شر
املائة واخلام�س ع�شر
املائة وال�ساد�س ع�شر

�أ .بالل حموري
د� .أحمد الكواز
د .حممد عمر باطويح
د� .أحمد الكواز
د .حممد �أمني لزعر
د .ايهاب مقابله
د .فهد الف�ضالة
د .في�صل حمد املناور
د .ايهاب مقابله
د .وليد عبدمواله

املائة وال�سابع ع�شر
املائة والثامن ع�شر
املائة والتا�سع ع�شر
املائة والع�شرون
املائة والواحد والع�شرون
املائة والثاين والع�شرون
املائة والثالث والع�شرون
املائة والرابع والع�شرون
املائة واخلام�س والع�شرون
املائة وال�ساد�س والع�شرون
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االقت�صاد الأخ�ضر وحتديات الت�شغيل يف الدول العربية
النمو ال�شامل
تقييم �أداء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى
تطوير متويل التنمية
البنوك التجارية ومتويل امل�شروعات ال�صغرى
وال�صغرية واملتو�سطة
متكني املر�أة العربية يف املجال التنموي
حا�ضنات الأعمال وامل�شروعات ال�صغرى وال�صغرية
واملتو�سطة
الدول العربية وتنويع ال�صادرات
الأثر التنموي للم�شروعات املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة
برامج �ضمان القرو�ض ومتويل امل�شروعات
ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة
من الأهداف التنموية للألفية �إىل خطة التنمية
امل�ستدامة  :2030التقييم وامل�ستجدات
ال�سيا�سات ال�صناعية احلديثة يف جتارب الدول
املتقدمة والنا�شئة
اجلدارة يف العمل
التنمية املحلية امل�ستدامة وامل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة
التخطيط اال�سرتاتيجي وا�ستخدام بطاقات الأداء
املتوازن يف بناء ثقافة التميز يف امل�ؤ�س�سات العامة
امل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية ومتويل
امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة
تطور مفاهيم الفقر وتوزيع الدخل خالل الفرتة
()2017-1960

د .نواف �أبو �شمالة
د� .أحمد الكواز
د.نواف �أبو �شمالة
د� .أحمد الكواز
د� .إيهاب مقابله

		

املائة والثامن والع�شرون
املائة والتا�سع والع�شرون
املائة والثالثون
املائة والواحد والثالثون
املائة والثاين والثالثون

د .في�صل املناور
د� .إيهاب مقابله
د .حممد �أمني لزعر
د� .إيهاب مقابله
د� .إيهاب مقابله

املائة والثالث والثالثون
املائة والرابع والثالثون
املائة واخلام�س والثالثون
املائة وال�ساد�س والثالثون
املائة وال�سابع والثالثون

�أ.د .ح�سني الطالفحه
�أ .عمر مالعب
د .نواف �أبو �شماله

املائة والثامن والثالثون
املائة والتا�سع والثالثون
املائة والأربعون

د .فهد الف�ضالة
د .حممد باطويح

املائة والواحد والأربعون

د .عوين الر�شود
د� .إيهاب مقابله

املائة والثاين والأربعون
املائة والثالث والأربعون

د.علم الدين بانقا

املائة والرابع والأربعون

لالطالع على الأعداد ال�سابقة ميكنكم الرجوع �إىل العنوان الإلكرتوين التايل:
http://www.arab-api.org/develop_1.htm
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