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 الفقر ومستوى التنمية البشرية فى الدول العربية
 مصر ،اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،شيماء أسامه حممد صاحل. 

 خصلالم

بل إن الرتبية وخباصة التعليم هو من  اهلدف الوحيد للرتبية،إن العمل على التنشئة الذهنية واألخالقية لألجيال اجلديدة مل يعد 
ويعد الفقر من أكرب التحديات الىت تواجه البشرية ويعد القضاء عليه أو احلد ، العوامل األساسية للتقدم التقين واالقتصادي واالجتماعي

الربامج والسياسات االقتصادية الكلية ىف احلد من منه ضرورة اقتصادية وسياسية وأخالقية، وازدادت معدالت الفقر نتيجة عدم جدوى 
 .الفقر ، والقصور ىف اختيار بدائل تنموية حتد من الفقر 

لذا أصبح الفقر ظاهرة عاملّية وال ختتّص به دولة دون أخرى، إذ يشري تقرير التّنمية البشريّة الّصادر عن برنامج األمم املّتحدة 
ار نسمة يعيشون يف البلدان الّنامية، ثالثة أمخاسهم ال يتمّتعون مبرافق الّصرف الّصّحي األساسّية، ملي 4.4إىل أّن  1998اإلمنائي سنة 

وثلثهم الحيصلون على مياه الّشرب الّنقّية، وربعهم يفتقرون إىل الّسكن الالّئق، ومخسهم ال حيصلون على اخلدمات الّصحّية احلديثة، 
لذا يعترب الفقر من أهم ، را وال يبلغون الّصف اخلامس إبتدائي، ويعانون من نقص الّتغذيةومخس أطفاهلم يتسرّبون من الّدراسة مبكّ 

املشكالت اليت تؤثر على السياسة االقتصادية للدول، ويقاس من خالهلا مدى التقدم يف معدالت النمو واحلكم على مدة جناح 
 .اإلجراءات املتخذة يف حتسني الظروف االجتماعية لألفراد

ذا املنطلق، البد من الدمج بني مفهوم االقتصاد احلديث باالعتماد على التكنولوجيات احلديثة وتطوير مصادر الدخل ورفع ومن ه
 يف مستوى التعليم ومبادئ التكافل من خالل توزيع الثروات على األفراد بطريقة عادلة وإعانة الطبقات احملرومة بطريقة جتعلها طرفًا منتجاً 

ويرجع مفهوم الفقر واستمراره يف ، الذي جيعلها منوذجا ميكن للدول العربية أن تستعني به يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة االقتصاد، األمر
أي جمتمع من اجملتمعات إىل عوامل إقتصادية وسياسية، وإجتماعية و ثقافية، ومن أهم تلك العوامل هو سوء إدارة املوارد االقتصادية، 

 .والثروات والزيادة السكانية، والكوارث الطبيعية، وهتميش دور فئات معينة يف اجملتمع كاملرأة و سكان الريفوسوء توزيع الدخل 
خيتلف مفهوم وطرق قياس الفقر من جمتمع آلخر، كما خيتلف دخل اجملتمع نفسه من وقت آلخر، فمن يعد فقريًا حسب 

كما أنه من كان يعترب فقريًا نسبياً . ن غنيًا يف إحدى الدول األفريقية واآلسيويةمستويات املعيشة يف الواليات املتحدة االمريكية قد يكو 
ضمن من يعيشون يف الفقر  مبقاييس عشرين سنة مضت حسب احتياجات ومتطلبات احلياة يف ذلك الوقت، قد يعترب يف الوقت احلاضر

ويعد التفاوت يف توزيع الدخول من التحديات االقتصادية . مواجهة هذه التحديات بشكل جدي وفعال الضروريلذا أصبح من ، املدقع 
واحلد منها يشكل أوىل اخلطوات للتعاون والتكامل االقتصادي , املهمة اليت تواجه األمة العربية وتشكل هتديداً للتضامن االقتصادي العريب 

 .العريب ووصوالً إىل الوحدة العربية الشاملة
ا خمتلف اإلقتصادات، هو وجود تفاوت كبري بني دخول األفراد يف الدول النفطية وغري النفطية ومن املشاكل الرئيسية اليت تواجهه

 .مما يشكل هتديدا للتضامن االقتصادي العريب، ويالحظ أن التفاوت بني الدول غري النفطية  أقل من الدول املصدرة النفط
ويقصد بذلك، افتقار اإلنسان إىل . يس الفقر املرتبطة بالدخلللفقر عدة أبعاد منها فقر الدخل، وفقر القدرات الذي يكمل مقاي

ولذلك يعترب مقياس فقر القدرة مقياس  .القدرة على أن يكون جيد التغذية وموفور الصحة، وإفتقار قدرته على التعلم واكتساب املعارف
 .لتحديد شرحية البشر اليت التتمتع هبذه اخلدمات األساسية من التغذية اجليدة والصحة والتعليم
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 المقدمة
املعيشة  ياتاحلاجات املختلفة ورفع مستو  مثل اشباع البشرية وغاياهتا تكوين مفهوم التنمية األساسي يف املرتكزاإلنسان  يشكل    

، فالتنمية والبيئي السياسي واالقتصادي واالجتماعيالبشرية من جوانبها املختلفة كاجلانب  ياةاحلنوعية  العمل على تطوير وحتسنيالتعليم و و 
اليت  جتعل اإلنسان غايتها وتتعامل مع األبعاد البشرية البشرية املستدامة هي باألساس تلك النظرية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 .واالجتماعية للتنمية 
صادي وتتطلب أي عملية تنموية من وجود الكوادر البشرية املدربة واملؤهلة علمياً وتقنياً لتحقيق اإلنتاجية بأقل التكاليف وحتقيق فائض اقت

، االقتصاد وحتقيق رفاهية اجملتمع للسلع واخلدمات والبىن التحتية مما يساعد على منويعمل على إعادة االستثمار يف القطاعات اإلنتاجية 
ية يف أي ففي غياب التنمية البشرية ال يكون اجملتمع قادراً على القيام بوظائفه الطبيعية يف اجملاالت املختلفة ، وتتوقف عملية التنمية البشر 

ناصر اليت بدوهنا ال يتم الوصول إىل املستويات املرغوبة للتنمية، ويظل اجملتمع يف مكانة جمتمع من اجملتمعات على توافر العديد من الع
 .  1متخلفة مقارنة بغريه من اجملتمعات اليت استغلت العناصر املتوافرة لتحقيق التقدم التنموي املطلوب من جهة أخرى

الفقر هو عدم القدرة لدى الفرد لتحقيق ، ف على الظروف املصاحبة تعريف الفقر من جمتمع إىل جمتمع ومن ثقافة إىل ثقافة بناء وخيتلف
دىن من مستوى املعيشة  عن مستوى معني ضمن معايري اقتصادية واجتماعية وميكن متييز معاين الفقر من خالل األول هو الفقر احلد األ

عدم املساواة االجتماعية والشعور و ستوى املعيشة،  االجتماعي الذي يشمل عدم املساواة االقتصادية الناجتة عن نقص الدخل واخنفاض م
ستوى معيشي منخفض اليفي باالحتياجات مب ويعرب عنهخالقي الثالث هو الفقر األو . ما املعىن الثاين فهو احلرمانأ. بالنقص واحلرمان 

 .2فرد لالصحية واملعنوية واملتصلة باالحرتام الذايت ل
مقياسا يعكس التنمية البشرية وُعرف هذا املقياس بدليل التنمية البشرية  0991وتضمن التقرير األول للتنمية البشرية الذي نشر يف عام 

(HDI)وقد مت تلخيص هذه .  مدة البقاء على قيد احلياة واملستوى التعليمي ومستوى املعيشة: ، ويتكون من ثالثة عناصر رئيسية هي
ض القياس بثالث أدلة ، هي دليل توقع احلياة وقت الوالدة، ودليل التعليم معربًا عنه مبعدل مشرتك يعكس معدل تعلم األبعاد ألغرا

ناتج البالغني ومعدل االلتحاق يف مراحل التعليم األساسي والثانوي والتعليم العايل، ودليل املستوى املعيشي معربًا عنه بنصيب الفرد من ال
وبغض النظر عن أن الدليل هو دليل عام وتلخيصي ميكن استخدامه يف أي (.  واًل إىل الدوالر باستخدام القوة الشرائيةحم)احمللي اإلمجايل 

دولة من الدول، فإنه أصبح باإلمكان التعرف على مكانة أي دولة من الدول من حيث درجة التنمية البشرية مقارنة بالدول األخرى 
 . 3الدليل حسب االفرتاضات اليت استند إليها

وحيتوي الدليل كمقياس على خصائص متعددة للحرمان .  0991يف عام  (HPI)وقد مت استحداث دليل آخر هو دليل الفقر البشري 
ويركز على احلرمان يف ثالثة جوانب حياتية مت حتديدها يف دليل التنمية .  هبدف الوصول إىل دليل عام  للتعرف على الفقر يف منطقة ما

ويعكس الوجه األول للحرمان فرصة البقاء على قيد احلياة من خالل الوفاة يف عمر .  مدة احلياة والتعلم واملستوى املعيشي البشرية هي
مبكر نسبيا، بينما يعكس الوجه الثاين للحرمان من املعرفة ، يف حني يركز الوجه الثالث من احلرمان على عدم وجود مستوى معيشي 

 .  قتصادي الكليمقبول من خالل التخصيص اال
الذي يستخدم لقياس مدى انتشار  HPI-1دليل الفقر البشري األول : إىل دليلني مها 0991وقد مت تقسيم دليل الفقر البشري يف عام 

د الذي يستخدم لقياس الفقر يف الدول املتقدمة، وال شك أن هذه املقاييس ق HPI-2ظاهرة الفقر يف الدول النامية ودليل الفقر الثاين 

                                           

 .01 ، ص 0101، املعهد العريب األفريقى ،"مؤشرات التنمية البشرية العربية ."إبراهيم حممد خليل  - 1
2 -  Chen, S. and M. Ravallion,(2010), “A Methodology for Measuring Food Poverty Applied to Kenya”; Journal of 

Development Economies, vol. 24. 
3  - The World Bank,World Development Report, 1990,p174. 
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عاد وفرت إمكانيات أكثر عمقاً لدراسة أوضاع التنمية البشرية من خالل توسيع األبعاد املتعلقة باخليارات والقدرات البشرية من جهة، واألب
 . املتعددة للحرمان واليت منها الفقر واألوضاع الصحية اخلطرة واألمية والفقر البيئي

بعدد  يقدر الفقر أساساً و . ، حبساب مؤشر الفقر البشريPNUDمم املتحدة للتنمية تقوم منظمة األمم املتحدة، يف إطار برنامج األو 
يف حاالت أخرى و  ،بدوالرين يف اليوم  0110، و الذي قدر يف "بدخل الفقر"األفراد الذين يعيشون بدخل يقل عن مستوى يقال عنه 

يستعمل برنامج األمم املتحدة للتنمية مؤشرات غري ، و دوالر يومياً يقل عن ال فردياً  و الذي يوافق دخالً " ستوى الفقر احلادمب" هعن يعرب
الذي  IPH-1يف الدول الفقرية يستعمل عادة املؤشر و  ،IPHمباشرة لقياس أثر الفقر على السكان، وتعرف مبؤشر الفقر البشري 

 :4حيسب على أساس املؤشرات التالية
  مؤشر طول العمر و يرمز لهP1  سنة 01و ميثل نسبة الوفيات قبل 
  مؤشر التعليم و يرمز لهP2 و ميثل نسبة األمية 
  مؤشر املستوى املعيشي و يرمز لهP3 و هو املتوسط احلسايب للمؤشرات التالية: 

o P31 – نسبة األشخاص احملرومني من املياه الصاحلة للشرب. 
o P32 – نسبة األشخاص احملرومني من اخلدمات الصحية. 
o P33 –  سنوات و الذين يعانون من نقص يف الوزن 5نسبة األطفال اليت تقل أعمارهم عن. 

              
 .σ =0,5معادلة ذات مرونة اإلحالل الثابتة بـ  IPHاستعملت هيئة األمم املتحدة يف حساباهتا لـ و 
IPH-1= [1/3 (P1  :على النحو التايل IPH-1يف هذه احلال ميكن حساب مؤشر و 

3+P2
3+ P3

3)]1/3 
إال أن مؤشر الفقر البشري ، يسمح بتقييم سليم ملستوى الفقر يف خمتلف الدول ، و  كل ما كان البلد فقرياً   مرتفعاً  IPHكل ما كان ف

IPH 5مدى فعالية السياسات الوطنية و اجلهود الدولية يف حماربتها ، وال يعرب عنيلتزم بتعيني فجوات الفقر فقط . 
 :التالي( 1)هناك تمييز بين دليلين للفقر البشري يمكن تلخيصهما في الجدول  6002التنمية البشرية لسنة في تقرير كما يوجد 

 التمييز بين دليلين للفقر البشري( 1)جدول رقم 
 في البلدان المتقدمة في البلدان النامية البعد

 سنة 01احتمال العيش بعد  سنة 01احتمال العيش بعد  حياة مديدة وصحية
 معدل إملام البالغني مبهارات وظيفية معدل إملام البالغني بالقراءة والكتابة المعرفة

معدل السكان الذين ليس لديهم  مستوى معيشة الئق
ومعدل ، مصدر مستدام للمياه الصاحلة

 األطفال دون الوزن السوي

 .عيشون حتت عتبة الفقري معدل السكان الذين
 (شهر وأكثر 00) ومعدل البطالة ألجل طويل 

 

                                           
4 -  Escwa,A Coneceptual and Methodological Framework for Poverty alleviation in the Escwa Region (E/ESCWA/ 

SED/ 1993/ 19 ), P170. 
5 .00، ص 6002التحرير الاقتصادى وأ ثره ىف المنو والفقر والبطاةل ، ورقة معل، مجعية العلوم الاقتصادية، سوراي، ."ابراهمي العيسوى  -   
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 :  ما يلى يمكن التعرف على مستوى الفقر من خاللو من زاوية  كثرأينظر إلى الفقر على أنه مفهوم له و 
الفقري الذي ال قدرة له على حتقيق حياة جيدة تقوم على التعليم والصحة ويعىن فباإلضافة إىل فقر الدخل ، هناك فقر القدرات ،  

 : 6القدرات يعتمد على ثالث مؤشرات أساسية هيوالدخل ، ومن مث أصبح قياس فقر 
 ويقاس بنسبة ناقصي الوزن من األطفال دون سن اخلامسة  :مؤشر غذائي صحي. 
 ويقاس بنسبة حاالت الوالدة دون إشراف صحي : مؤشر صحي إنجابي. 
 ويقاس بنسبة األمية بني اإلناث : مؤشر تعليمي معرفي. 

 0511نحو والذى تقدر بغذائية الصادر املى مقدار االحتياجات من السعرات احلرارية من مبين عل تعريف آخر للفقركما أن هناك 
 .كحد أدىن   سعر حراري يومياً 

وبناء على ذلك جاء تعريف األمم ،  املبين على أساس تكلفة احلاجات األساسية كحد أدىن لإلنفاق االستهالكي خط الفقر كما يوجد 
وأما من حيصل على ( فقر مطلق)بالقوة الشرائية املعادلة هو من الفقراء  حيصل على دوالرين فأقل مقيماً الذي يشري إىل أن من و املتحدة 

 .  7"فقر مدقع"دوالر فأقل فهو من الفقراء املدقعني
 مشكلة الدراسة 1/6

املية للقضاء على الفقر واحلد حتظى مشكلة الفقر باهتمام عاملى من خالل الدراسات واخلطط والربامج الىت تتبناها بعض املؤسسات الع
منه من خالل معرفة  مواطن الفقر وأسبابه ومؤشراته، وتكمن املشكلة ىف واقع الفقر ىف الدول العربية ىف التقارير الدولية يُقدر نسبة 

لشخص حسب من إمجاىل السكان حسب خط الفقر الدوىل أى مبا يعادل دوالر ىف اليوم ل% 1.5أو % 0.5السكان الفقراء بأقل من 
وعة تعادل القوة الشرائية، وهى النسبة األقل بني الدول ، فهذا القياس ال يصلح لتقييم وضع الفقر ىف معظم الدول العربية الىت تنتمى جملم

 .البلدان ذات مستوى الدخل والتنمية املرتفع كدول التعاون اخلليجى ىف حني يكون صاحلاً لقياس الفقر ىف الدول األقل منواً 
اجلزائر  -املغرب -األردن –مصر "كما أن قياس فقر الدخل بدوالر واحد ىف اليوم غري متوفر ىف املصادر الدولية سوى لسبعة دول عربية 

من إمجاىل السكان ىف املنطقة العربية ، فضاًل عن أن الدول العربية تعاىن من % 15وهذه الدول متثل حواىل ( اليمن –موريتانيا  -تونس –
يانات وصعوبة إجراء مقارنات متسقة مع الدول ، مما يضطر الباحثني إىل استخدام مصادر بيانات تلجأ للتقدير للتوصل إىل نقص الب

 .مؤشرات على مستوى دول العامل ، مما يستدعى ضرورة إعطاء األمهية احملورية لإلقالل من الفقر يف عملية التنمية 
 :أهداف الدراسة 1/3
 .ي ملفهوم الفقر تقدمي إطار نظر  0/1/0
 .واقع التنمية يف الدول العربية ومستويات الفقر فيها استعراض 0/1/0
 .تقدمي حلول لتخفيض معدل الفقر يف املنطقة العربية 0/1/1
 :أهمية الدراسة 1/4
م نمية مهاراهتوت موظيفهستدعى تمما ياملوارد البشرية يف كوهنا أهم عناصر العملية اإلنتاجية تنمية تنبع أمهية الدراسة من أمهية  0/0/0  

 . يف املنظماتالقوى العاملة املنتجة دراك األمهية االسرتاتيجية اليت تلعبها من خالل إ هتمرفع كفاءم و وتدريبه
التأكيد على أمهية إكساب األسر الفقرية مهارات جديدة لسهولة التكيف مع هذه التغيري، والتعرف على أنظمة وأساليب إدارية  0/0/0

 . ُتستخدم للتخفيف من حدة مقاومة التغيري وقبوله

                                           
6 .62، ص 6002، املعهد العرىب للتخطيط،  01، سلسةل اجامتعات اخلرباء، العدد"العوملة وقضااي املساواة ىف توزيع ادلخل ىف ادلول العربية. "عىل عبد القادر عىل  -   

7 .01، ص 6001، مركز دراسات الوحدة العربية ، "التطورات ىف مؤرشات التمنية البرشية ." محمد عبد اخلالق عوض  -   
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 . على التنافس والرحبية الدوليساعد  التطوير والتحسني املستمر ىف األداء ممااملوارد البشرية يف دعم  تنمية إبراز أثر 0/0/1
 منهج البحث 1/5

يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعرب  يعتمد على املنهج الوصفى التحليلى والذى
مي حلول للمشكلة القائمة ، ومجع ، حيث يعتمد على وجود حقائق ثابتة يتم دراستها واخلروج بنتائج حمددة منها لتقدكمياً   عنها تعبرياً 

 .األبعاد املؤثرة ىف مشكلة الفقر وآليات احلد منه واليت تتمثل يف معرفةوحتليل البيانات 
 .واقع التنمية البشرية فى الدول العربية 1/2
 مفهوم التنمية البشرية 1/2/1

  مكفوال للجنس البشري  بشكل متساوي باعتباره حقاً مام البشر أتاحة الفرص إتطوير القدرات البشرية و  هنأبول سرتين بعرفها
 االجتماعية واالقتصادية والتكامل الفروقات ومناهضةتوافر احلياة الكرمية الالئقة يف ، حيث تتمثل  اجملتمع تنميةوعنصراً فعااًل ىف 

 .8نهاومتكي املرأة الفقر وتنمية البشرى واحلد من العامة واألمن والسياسة الفردية املبادرة بني
   فضل للموارد املتاحة للدولة بشكل عادل يضمن استمرارية النمو االستخدام األ" ه أنالتنمية البشرية على  كما عرفت

وتعميم خدمات الصحة والتعليم يف , من الغذائيباأل حتقيقمن مظاهر التنمية البشرية املهمة تنحسر يف  أناالقتصادي فيها و 
 .9"فرص العمل املنتج  مناطق الدولة املختلفة مع توفري

  على  واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسني املستمر لرفاهية السكان بأسرهم عملية اقتصادية"على أهنا  تُعرف
   ".ا النامجة عنه العادل للفوائد وىف التوزيعأساس مشاركتهم النشطة واهلادفة يف التنمية 

 10أساسية أبعاد ثالثة البشرية التنمية مفهوم يتضمن المتحدة األمم لتعريف ووفًقا : 
o القدرات ىف ياً نسب متساوين يولدون فاألفراد . البشرية القدرات وصقل تأهيل. 
o واجملتمعية والسياسية االقتصادية التنمية ىف البشرية القدرات استغالل أو توظيف. 
o  حتقيق مستوى الرفاهية يف اجملتمع. 

وتطوير قدرات البشر املختلفة يف ميدان  هوتنمية هاهدفيف أهدافه وغاياته و فإن مفهوم التنمية البشرية يستند إىل اإلنسان  وبناءاً على ذلك
  .الثقافية والعلمية والفكرية, االجتماعية, االقتصادية, احلياة السياسية

 : 11مؤشرات قياس معدل تطور ونمو التنمية البشرية ومنها 1/2/6
 يهتم مبسألة قياس معدالت التطور أو الرتاجع يف معدالت العمر املتوقعة:  مؤشر الصحة. 
 حيث يهتم بقياس مستوى التعليم ونسبة اإلملام بالقراءة والكتابة ومعدل األمية مؤشر التعليم. 
 ويهتم معدالت منو الدخل والقدرة الشرائية والتحكم باملوارد بالشكل الذي يكفل التمتع حبياة كرمية مؤشر الدخل. 

 مقومات نجاح التنمية البشرية 1/2/3

                                           
8 - Erick Thorbecke," The evolution of the developent doctrine, 1950-2005" in WIDWE- The Future of Development 

Economics ,WIDER jublee Conference ,Helsinski, 2005,p.59. 

 .10، ص 0100، كلية التجارة ، جامعة بىن سويف ، "اإلصالح االقتصادى وحتديات التنمية." حممد حممود فهمى - 9
.09،  ص 0111، األمم املتحدة،" اليمن  -األردن -حالة مصر -أثر سياسات االقتصاد الكلى والسياسات االجتماعية ىف الفقر   - 10  

11 - Ferreira, F. Premmushi, G. and M. Ravallion, (2008),“Protecting the Poor from Macroeconomic Shocks: An 

Agenda for Action in a Crisis and Beyond”; unpublished paper World Bank, Washington. 
 ج
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ومهاراهتا تعترب األساس ىف عملية التنمية للوصول إىل ( املوارد البشرية ) إن كفاءة اليد العاملة :  هيل رأس المال البشريأت 1/2/3/1
ومبا أن التعليم يشكل إنتاج القوى البشرية املدعمة بالعلوم واملعارف واخلربات املكتسبة وفق برامج التطوير . ألهداف والغايات املنشودة هلاا

واعادة التأهيل البشري إىل القطاعات املختلفة وتأمني احتياجاهتا من قوى االنتاج البشرية من أجل حتقيق معدالت إنتاجية عالية كماً 
 .ونوعاً 

تلعب السياسات اإلدارية الناجحة دورًا هامًا يف احملافظة على مستوى األداء  :التدريب وزيادة مهارات الموارد البشرية  1/2/3/6
اإلنتاجي للموارد البشرية وتطويرها بالشكل والكيفية اليت تتناسب مع متطلبات العملية التنموية من خالل سياسات التوظيف يف 

عامة أو اخلاصة، لذا يعد التدريب أمر ضروري ألي عملية تنموية ملعرفة درجة استقرار التنمية االقتصادية لبلد ما والذي يقاس القطاعات ال
 : 12مبعايري ومؤشرات قياسية خمتلفة يف قياس كمية ونوعية املوارد البشرية اليت ميلكها بلد ما ومن هذه املعايري واملؤشرات

 ن السكان من الذين هم يف سن العمل او خارجهمؤشر قياس نسب البالغني م . 
 مؤشر قياس حصة الفرد من الناتج احمللي االمجايل. 
 مؤشر قياس نسب البطالة بني املتعلمني. 
 مؤشر قياس درجة املواءمة ما بني خرجيي التعليم يف مستوياته املختلفة وحاجة السوق الفعلية. 
 ية اىل خارج البالدمؤشر قياس نسب ومعدالت هجرة الكفاءات العلم. 
 مؤشر قياس نسب حتقيق االستقرار السياسي ودرجاته يف البلد. 
 مؤشر قياس نسب استخدام التقانة احلديثة يف القطاعات االنتاجية. 

وراً يعمل التعليم على تعزيز قدرة رأس املال البشري وتعزيز مصادر النمو االقتصادي ، كما تلعب سياسات التعليم د: التعليم  1/2/3/3
فكلما تطورت . مهمًا يف التنمية االقتصادية وذلك ألن التعليم هو من القطاعات االستثمارية اليت تتعامل مباشرة مع املوارد البشرية

مستويات ونوعية التعليم وكذلك السياسات الرتبوية والتعليمية كلما انعكس ذلك إجيابيًا على معدالت التطور يف خطط التنمية 
ما يستخدم التعليم كمؤشر حقيقي لدرجة تطور االنتاج االقتصادي واملعريف للبلد كغريه من املؤشرات األخرى مثل مؤشر ك. االقتصادية

 . البطالة ومؤشر االنفاق على التعليم ومؤشر األداء التعليمي
املساعدة على اجياد فرص  حتسني فعالية وأداء صناديق الضمان االجتماعي حبيث تؤدي دورها يف:القضاء على البطالة   1/2/3/4

العمل مبا يتناسب مع حجم التحديات االقتصادية، وحتقيق التوازن مابني حاجة السوق الفعلية للمهارات وما بني خرجيي التعليم وقدرهتم 
تعويض فقدان على الدخول إىل سوق العمل كاملؤسسات اليت تقدم خدمات البحث عن العمل، وإجياد احللول املتعلقة يف االنفاق العام ل

 .13الدخل لبعض الفئات من القوى العاملة مثل االنفاقات على صناديق اعانات البطالة واالنفاق على التعويض يف مسألة التقاعد املبكر
 .ات النظرية ومشاكل قياس ظاهرة الفقر فى الدول العربيةربالمقا 1/7

اجتماعية ذات امتدادت اقتصادية  ظاهرة فهوتعترب ظاهرة الفقر واحدة من أهم املشكالت اليت تواجهها اجملتمعات واحلكومات، 
وتشري . املتضررة منها ظاهرة ال خيلو منها أي جمتمع، مع التفاوت الكبري يف حجمها وطبيعتها والفئات وانعكاسات سياسية وهي

  .حمرومون من احلدود الدنيا لفرص العيش الكرمي اآلمن لعامل ميكن تصنيفهم بأهنم فقراءالتقديرات إىل أن مخس سكان ا

                                           
براهمي الباري عبد  -12  .62، ص 6001اال دارية،مرص،  للتمنية العربية ،املنظمة"البيئة العربية يف النظرية ودالالهتا ال سس املنظامت يف البرشي ال داء تكنولوجيا."  ا 

13 - Ravallion, M., (2009), “Poverty Lines in Theory and Practice”; LSMS Working Paper no. 133, World Bank, 

Washington D. 
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التحديات التنموية اليت تعاين منها  خمتلف دول العامل بغض النظر عن مستوى تطورها أو ختلفها  االقتصادي  أكربشكل الفقر وي
خمتلف دول العامل  لكن بوجود تفاوت يف حجم هذه الظاهرة بني دولة واالجتماعي، فهي ظاهرة موجودة بني شرائح اجملتمع السكاين يف 

 .  14ليات والسياسات خيتلف  باختالف تقدم هذه الدولن طرق مكافحتها واحلد من انتشارها  باستخدام الربامج واآلأكما  خرىأو 
أو الثروة املادية منها وغري املادية، فإذا كان هذا  ظاهرة الفقر إىل غياب أو عدم ملكية األصول أو حيازة املواردلفهوم العام ويشري امل 

ويسمى ( املاكل امللبس، املسكن )ولوجية يالنقص يف الثروة املادية أو الدخل حبيث ال يتمكن الشخص يف القدرة على اشباع احلاجات الب
فراد ألوعية احلياة وخصائص وقدرات اساسية وتدين مستوى املعيشة ونالفقر املطلق، أو يف حالة تدين مستوى اشباع احلاجات األب

لوصول إىل إشباع وااحلالة اليت اليستطيع فيها االنسان التصرف بدخله ،كما ُتصنف نسيبالفقر الواجلماعات داخل اجملتمع  ويسمى 
 .املدقع احلاجة الغذائية بعدد معني من السعرات احلرارية اليت متكنه من مواصلة حياته عند حدود معينه يسمى الفقر 

غلب اجملتمعات مع وجود تفاوت يف حجم أن الفقر مشكلة عاملية هلا امتداداهتا اقتصادية واجتماعية وانعكاسات سياسية تعاين منها إ 
ساليب الوقائية اليت توازن بني اتباع األ جيبسرة لذلك اخنفاض الدخل للفرد واألالفقر ىف  ويتمثلاملشكلة ويف الفئات املتضررة منها، 

م والتشريعات والقوانني اليت توفر البيئة املناسبة ملنع ظاهرة ظتوفري الن من خاللهداف االقتصادية واالجتماعية يف السياسات التنموية ألا
 . 15الرتكيز على عدالة توزيع الثروات واختاذ كافة االجراءات االدارية حملاربة الفسادو  الفقر
ظاهرة مركبة جتمع بني أبعادها ما هو موضوعي   فهومادي أو اجتماعي أو ثقايف ولذلك حيمل الفقر معاين خمتلفة منها ما هو كما 

 . أسلوب احلياة ومنط اإلنفاق واالستهالك وأشكال الوعي والثقافةكوما هو ذايت   ،كالدخل وامللكية واملهنة 
ق الظاهرة األوىل بعملية التفاوت يف توزيع الدخل إن حتليل وفهم الفقر كظاهرة اجتماعية يعتمد على حتليل كيفي لظاهرتني أساسيتني تتعل

 .وإعادة توزيعه على الفئات االجتماعية وترتبط الظاهرة الثانية بقضية التفاوت الطبقي والتمايز املعيشي
دىن مني احلد األأبعاد عديدة ميكن التطرق إىل بعدين أساسني مها فقر الدخل وهو عدم كفاية املوارد لتأخذ أن ظاهرة الفقر تإمن هنا فو 

ي تدين مستوى قدرات الفرد إىل حد مينعه من املشاركة يف العملية أ ات، والبعد اآلخر هو فقر القدر من مستوى املعيشة املناسب اجتماعياً 
 .  16التنموية

 :المفاهيم المستخدمة فى البحث 1/8
خيتلف باختالف كما , فهو مفهوم حياول وصف ظاهرة اجتماعية واقتصادية بالغة التعقيد, الفقر من املفاهيم اجملردة النسبية يعترب  

ويف ما بعد ذلك ختتلف تلك التعريفات يف , لفئة معينة من فئات اجملتمع  يدور حول مفهوم احلرمان النسىبو اجملتمعات وأدوات القياس ، 
 .حدوده ومكوناته 

 خذ مبستوى املعيشة ، وباحلاجات األساسية كمعايريأهناك من ي، فلقد تعددت تعاريف الفقر وطرق قياسه  : عريف الفقرت 
 :    مايلىومن التعاريف املرتبطة هبذا املضمون ، أساسية يف تعريف الفقر وقياسه 

                                           
14  -  Narayan, D., (2013), “The Origins of Participatory Rural Appraisal”; World Development, vol. 22. 

15- Deininger, K., (2013),“Protecting the Poor from Macroeconomic Shocks: An Agenda for Action in a Crisis and 

Beyond”; unpublished paper World Bank, Washington  

16 - Rowntree, B., (2014), “Poverty Lines in Theory and Practice”; LSMS Working Paper no. 133, World Bank, 

Washington D.C. 
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 فأنه يعتمد بدرجة كبرية على مفهوم احلد " عدم القدرة على حتقيق احلد األدىن من مستوى املعيشة "  بأنه البنك الدولي هعرف
ما من اجملتمعات  حتقيق مستوى معني من املعيشة املادية ميثل احلد األدىن املعقول واملقبول يف جمتمع عدم القدرة علىو , األدىن 

 خيتلف عن الفقر يف الواليات املتحدة  ملوت بسبب اجلوع يف الريف اهلندي مثالً إىل ا الذى يؤدى فالفقر, يف فرتة زمنية حمددة
    وتدين احلالة الصحية واملستوى , حالة احلرمان املادي الذي تتجلى أهم مظاهرها يف اخنفاض استهالك الغذاء " بأنه كما عرف

وفقدان االحتياطي أو الضمان ملواجهة , ية األخرى التعليمي والوضع السكين واحلرمان من متلك السلع املعمرة واألصول املاد
 . 17احلاالت الصعبة كاملرض واإلعاقة والبطالة والكوارث واألزمات

 األساسية املتمثلة  شباع احلاجاتإىل إلوصول ل احلالة اليت ال يستطيع فيها االنسان التصرف بدخله يعرف بأنه : المطلق الفقر
  .والصحة والنقل بالغذاء واملسكن وامللبس والتعليم

 الغذائية املتمثلة  إشباع احلاجة لوصول إىللاحلالة اليت ال يستطيع فيها اإلنسان عرب التصرف بدخله  يعرف بأنه : المدقع الفقر
 .حدود معينة بعدد معني من السعرات احلرارية اليت متكنه من مواصلة حياته عند

 مجايل إنه احلالة اليت يكون فيها الفرد عاجز عن الوفاء بتوفري متطلبات الغذاء وامللبس واملسكن  أو هو أبيُعرف  خط الفقر
 .18هدافهأجناحها أو اخفاقها يف حتقيق و مفهوم الفقر بالتنمية ارتبط تكلفة السلع املطلوبة لسد االحتياجات االستهالكية و 

 :فى الدول العربية ومستوى القفر الدخلسياسة توزيع  1/9
، مصر %01.1: األردن: معدل الفقر حسب خط الفقر الوطين لبعض البلدان العربية مثل تباين يفحسب تقرير التنمية البشرية يوجد 

ال  يف املنطقة العربية، غري أنَه% 1رغم أَن معدل الفقر حسب التصنيف العاملي ال يتعدى  ،%10.1، اليمن %1.1، تونس 00%
بعض الدول ، فحىت ىف لتباين القدرة الشرائية غري كايف نظراً  دوالر يومياً  0.05 ـيعرب عن مستوى املعيشة احلقيقي الَن املقياس احملدد ب

ل توزيع الدخل الوطين واستغالل الثروات يف حتقيق التنمية املستدامة اليت تكف معدالت فقر تدل على غياب سياسة يفعلى وي تالبرتولية حت
 .19توفري الدخل الكايف والتعليم ونفقات الصحة للطبقة الفقرية

 ر قياس الفقـ 10/ 1
 :ساليب علمية متعددة ميكن توضيحها كما يلي أنواعه على أيعتمد يف قياس الفقر ب

-  والً أ  :مؤشرات قياس مستوى المعيشة التي يمكن قياسها من خالل 
 اليت تعد احملور الرئيسي ملستوى املعيشة، و سرة على احلصول على السلع واخلدمات االستهالكية يعرب عن قدرة األ:  دخل االسرة

سر غري الفقرية، والتباين سر الفقرية واألض هذا املؤشر منها حتديد الدخل الذي ميثل احلد الفاصل بني األرت وهناك صعوبات تع
سرة اليت قد ال يتطابق مع افة إىل التغري يف مستوى معيشة األسر من حيث حجمها وتركيبتها حسب العمر واجلنس، إضبني األ
 .20واجتماعية وصعوبة احلصول على بيانات دقيقة عن الدخل لعوامل اقتصادية، دخلها

   أكثرسرة  إضافة إىل كونه لتاليف املشاكل النامجة عن مؤشر دخل األ هثااستحدمت : االنفاق االستهالكي االجمالي لالسرة 
 .سر ألل واإلنفاق واالستهالكدخل المن مسوحات  بشكل دقيقمكانية تقدير االنفاق إسرة و مبستوى معيشة األ ارتباطاً 

                                           
17 - World Bank, (2000), World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty; Oxford University Press, Oxford. 

18 -  Foster, J., Greer, J. and E. Thorbecke, (2005), “A New Class of Decomposable Poverty Measures”; Econometrica, vol. 

51, no. 1. 
 

19 - Sen, A.K., (2013), “A New Data Set for Measuring Income Inequality”; World Bank Economic Review, vol. 10, no. 2. 

20 -  Greer, J. and E. Thorbecks (2009), “A Methodology for Measuring Food Poverty Applied to Kenya”; Journal of 

Development Economies, vol. 242. 
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 سرة وقد استحدث ملؤشر االنفاق االستهالكي االمجايل لأل هذا املؤشر استكماالً يعترب : االستهالكية  ةمتوسط انفاق الوحد
سرة على ما يقابل ويتم حسابه بقسمة االنفاق االستهالكي االمجايل لألحجامها وتركيبها أسر يف ملعاجلة مشكلة تباين األ

 .21حجمها من الوحدات االستهالكية 
  اخنفضت النسبة اليت توجهها األسرة من  ارتفعت نسبة االنفاق على املواد الغذائية كلما: نسبة االنفاق على المواد الغذائية

 ميتاز هذا املؤشر بأنه يتيحو . على اخنفاض مستوى املعيشة لألسرة يدلنه مؤشر إف وبالتايل. انفاقها على السلع غري الضرورية
 .معها ن تباينت أحجامها أو وحدات العملة اليت تتعاملإاملقارنة بني خمتلف األسر حىت و 

   التمييز بني الفقراء وغري الفقراء  هوهذا املؤشر من املؤشرات التغذية حيث ميكن من خالل: حصة الفرد من السعرات الحرارية
 .هو أحد األوجه األساسية ملعاناة الفقراء نقص التغذية يعربو  عن .حلاجة الفرد من السعرات احلرارية أو الربوتني وفقاً 

 الفقر خط أسلوب : ثانياً  
 املقارنات الدولية واألسلوب املعتمد من البنك   يصلح ألغراضو  الفقر، لقياس وحتليل استخداماً  يعترب هذا األسلوب األوسع

 . الفقر خط فقراء وغري فقراء وذلك بتحديد:  اجملتمع إىل فئتني تعتمد منهجيته على تقسيمو . الدويل
 األسلوب األنسب ألغراض وضع السياساتهو ويعترب . بيانات مسوحات إنفاق ودخل األسرة يتطلب تطبيق هذا األسلوب 

  .االجتماعية املتعلقة بالدخول كسياسات العمالة واألجور واألسعار والضرائب واالعاناتاالقتصادية 
 وشدة الفقر، فجوة ،الفقر املطلق واملدقع، نسبة الفقر واليت تشتمل على خطي الفقر هذا منظومة مؤشرات الفقر ويتضمن أسلوب خط

 .22جيين الفقر، ومعامل
 :الفقر   مؤشرات 1/11
أهم من  ، الله على النحو التايل خالعملي لقياس الفقر على حساب خط الفقر الذي ميكن اشتقاق مؤشرات الفقر من يعتمد التطبيق و 

 : 23هذه املؤشرات هي
 (:head count index)مؤشر عدد الرؤوس  0/00/0
أي أن ) هم فقراء ( q) يعرب عن عدد أفراد األسر يف اجملتمع الذين يقعون حتت خط الفقر وإذا افرتضنا أن حجما معينا من السكان    

          :فأن مؤشر عدد الرؤوس ميكن التعبري عنه بــ , ( N)وأن حجم السكان يعادل ,( مستوى استهالك أقل من خط الفقر الذي مت تقديره 
N/Q  =H  

ىل احلد األدىن من االستهالك ، إوضع البنك الدويل رقمني قياسيني يستندان فقد : قد تم التمييز بين نوعين من خطوط الفقر و 
والدول النامية بصورة خاصة على أساس أسعار الواليات املتحدة  ومستوى املعيشة ، لقياس الفقر على املستوى العاملي بصورة عامة،

بالفقر املدقع ، واحلد األعلى للدخل هو  ما يعرف، وهو  دوالر للفرد سنوياً  015حلد األدىن للدخل هو ، فا0915األمريكية لعام 
 .، وهو الفقر املطلق دوالر للفرد سنوياً 111

املعين وحبدود  تغطية احلاجات الغذائية سواء للفرد أو األسرة، وفق النمط الغذائي السائد يف اجملتمع كلفةتميثل و : المدقع الفقر خط( أ
  .معينة

                                           
21 - Atkinson, A.B., (2007), “On the Measurement of Poverty”; Econometrica, Europe; Blackwell, Oxford.  vol. 55. 
 

22 .60، ص6000، جامعة النيل، مركز دراسات وحبوث ادلول النامية ، " ىف مرص خصائص الفقر وأ ثره عىل توزيع ادلخل." حنان حامد كرم -   

23 .26، ص6001ظاهرة الفقر واسرتاتيجيات التمنية ىف مرص، رساةل ماجس تري ، لكية التجار، جامعة الفيوم ، . " انهد رفاعى عبد امحليد  -   
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احلياة القائمة يف  إمجايل تكلفة السلع املطلوبة لسد هذه االحتياجات سواء للفرد أو لألسرة، وفق منط يعرف بأنه: المطلق الفقر خط( ب
  .اجملتمع املعين وحبدوده الدنيا

وهذه النسبة تقيس األمهية النسبية للفقراء سواء  إمجايل السكان،  إىل الفقر السكان حتت خط تعرف بأهنا نسبة :الفقر نسبة 1/11/6
  .األفراد أم على مستوى األسر كان ذلك على مستوى

 : (PROER GAP) الفقر فجوة 1/11/3
 إىل الفقر للخروج من حالة أو مقدار الدخل الالزم الفقر حجم الفجوة اإلمجالية املوجودة بني دخول الفقراء وخط يقيس هذا املؤشر 

ويتم حساب هذه الفجوة كنسبة مئوية من القيمة اإلمجالية الستهالك إمجايل السكان عندما يكون مستوى  ، احملدد لفقرا مستوى خط
 .استهالكهم مساٍو خلط الفقر

لو قمنا : وهذا املقياس حيدد كالتايل . فقد مت تقدمي مؤشر فجوة الفقر والذي حياول قياس حجم الفجوة بني دخل الفقري وخط الفقر 
وهكذا حىت نصل للفئة , .. Y2مث األقل فقرا لديهم , ( Y1)أي أن األفقر لديهم , برتتيب االستهالك يف اجملتمع بشكل تصاعدي 

 = PG  :فأن مؤشر فجوة الفقر ميكن التعبري عنها كالتايل ,  Zواليت بالتعريف ليس أكرب من خط الفقر,  Y qاألقل فقرا واليت لديها
I . H     حيث أن(I ) هو مؤشر فجوة الدخل ويعرب عنه بــ :  I =Z - Yq/Z 

أن , ن أمهها م, إال أنه ترد عليه بعض املالحظات ، وهذا املؤشر على الرغم من فائدته ، هو متوسط االستهالك للفقري  Yqوحيث أن 
ستكون متساوية عندما يكون لدى فردين هذا املؤشر ال يعكس مقدار التفاوت يف الدخل بني الفقراء  وعلى سبيل املثال فإن فجوة الفقر 

% .  05من خط الفقر بينما لدى الثاين %  15أو عندما يكون لدى أحدامها , من خط الفقر %  51مستوى من األنفاق يساوي 
 . فقد مت اقرتاح املؤشر الثالث وهو  مؤشر شدة الفقر, وللتغلب على هذه املشكلة  11.5ففي كلتا احلالتني تكون فجوة الفقر 

التفاوت املوجود بني  مدىيقيس هذا املؤشر   : (PROVERTY SEVERITY INDEX) الفقر شدة 1/11/4
 .النسبية للفقراء كافة الفقر مربعات فجوات ، وميكن حسابه باعتباره يساوي الوسط احلسايب جملموعأنفسهم الفقراء

 : يف مثالنا الثاين وميكن التعبري عنه كالتايل  1,10يف مثالنا األول و 1,01:وميكن احتسابه من خالل متوسط املربع النسيب لفجوة الفقر 
PS = 1/n∑( Z- Yi)² /Z*100 

 .وأزداد حجم التفاوت بني الفقراء , وكلما كان مؤشر الفقر عاليا كانت ظاهرة أشد قوة 
  .يستخدم كمؤشر لقياس التفاوت يف توزيع الدخول ما بني مجيع السكان فقراء وغري فقراء :معامل جيني  1/11/5 

 :24، أهمهاعواملال عدد منعلى  لقياس الفقر يعتمد اختيار األسلوب األنسبوفي ضوء تعدد أساليب قياس الفقر 
 املتعلقة بالدخول كسياسات أغراض وضع السياسات االقتصادية  يناسب فأسلوب خط الفقر :الهدف من تطبيق األسلوب

يعد أسلوب احلاجات األساسية هو األنسب ألغراض وضع السياسات االجتماعية  ، كماالعمالة واألجور واألسعار والضرائب 
  .املتعلقة بتوفري خدمات الصحة والتعليم واإلسكان وتوفري البنية التحتية املتصلة باملياه والصرف الصحي

 وغالبا ما يلعب . لكل أسلوب متطلباته من البيانات من حيث النوع ودرجة الشمول ومدى التفصيل :توفر البيانات المطلوبة
 .الدول الناميةوطريقة قياس الفقر وخاصة يف الدور احلاسم يف اختيار األسلوب  هذا العامل

 األمر . اختيار األسلوب والطريقةتلعب هذه العوامل دوراً مهماً، ورمبا أساسيًا يف بعض الدول، يف : عوامل سياسية واجتماعية
 .لدى املعنيني، وخاصة متخذي القرار والطريقة مدى ما يلقاه األسلوب الذي يتطلب األخذ باالعتبار

 الحاجات غير المشبعة أسلوب  :ثالثاً 

                                           
24 - Zheng, B., (2004), “Aggregate Poverty Measures”; Journal of Economic Surveys,vol. 11, no. 2. 
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الدخلية اليت تؤهل  القدرةاملالحظة املباشرة لواقع اشباع احلاجات األساسية وذلك كبديل عن االعتماد على  يعتمد هذا األسلوب على
وأن البيانات املطلوبة لتطبيقه , يعتمد على دخل األسرة ميتاز هذا األسلوب بأنه الو ، الفق األسرة الشباع تلك احلاجات كما يف أسلوب

وهو , حات األسرةباستخدام بيانات التعداد العام للسكان أو مسو  يتم تطبيق هذا األسلوب، و الفقر بأسلوب خط ودقة مقارنة توفراً  أكثر
وتوفري البنية التحتية املتصلة  ألغراض وضع السياسات االجتماعية املتعلقة بتوفري خدمات الصحة والتعليم واالسكان األسلوب األنسب

 .باملياه والصرف الصحي
  :أسباب الفقر 1/16

خرى ومن منطقة أخرى ومن فئة إىل فئة أسباب الفقر إىل ثالثة جمموعات من العوامل واملؤثرات واليت تتفاوت من مرحلة إىل أميكن تقسيم 
 : 25خرى وهذه اجملموعات هيأجغرافية إىل 

و تتعلق بطبيعة النمو السكاين وحجمه حيث تزداد ظاهرة الفقر اذا جتاوزت نسبة النمو السكاين نسبة النم: حجم األسرة ( أ
عالة إىل زيادة األعباء على نفقات األسرة وبالتايل مواجهة حالة يؤدي كرب حجم األسرة وإرتفاع معدالت اإل، حيث  االقتصادي

 .ذات احلجم الكبري العجز عن توفري كل متطلبات األسرة
النقود يؤدي إىل إخنفاض القوة الشرائية ن التضخم الذي يعرف بأنه اإلرتفاع العام يف أسعار السلع واخلدمات معرباً عنها بإ :التضخم( ب

للنقود و بالتايل تتأثر الدخول احلقيقية لألسر وتصل إىل حالة العجز عن إقتناء كل املتطلبات اليت حتتاجها وتصبح ضمن تعداد الفقراء 
 .ني يف ظروف التضخم املتسارعبغض النظر عن درجة الفقر فالتضخم سيزيد يف عبئ االعالة اليت تقع على العاملني يف اعالة غري النشط

تقليص االنفاق احلكومي كجراءات تزيد من البطالة  إحيان بترتبط سياسات التصحيح يف كثري من األ: برامج التصحيح الهيكلي( ج
برامج التصحيح اهليكلي واحدة من أهم األسباب  لذا تعترب ،سعارواحلد من االستخدام والتوظيف يف مؤسسات القطاع العام وحترير األ

 . ةالنامي الدول ىفخاصة  الفقر اليت أدت إىل ازدياد معدالت
 .إن غياب التوزيع العادل للدخل القومي والثروات :  سوء توزيع الدخل و الثروات( ه
 .تماعيةالتنمية االقتصادية أو االجو عالقة بني التعليم  هناك : إنخفاض مستوى التعليم( و 
وعدم تطابق أو اتفاق ما هو متاح  على الرغم من نُدرة االحصاءات احلديثة واملنظمة عن معدالت البطالة يف الدول العربية، :البطالة (ز

 .البطالة،خاصة بني الشباب مشكلة تفاقممنها،إال أهنا تعرب بشكل عام عن 
 للفقر اآلثار االقتصادية واالجتماعية 1/13

 على األوضاع االقتصادية االجتماعية حدة من حيث آثاره الضارة وانعكاساته السلبية هو أكثر اآلفات الفقر ميكن القول بأن
 :26 وفيما يلي عرض موجز هلذه اآلثار واالنعكاسات  .واالجتماعية

  :االجتماعية األمراض انتشار 1/13/1
 .نتيجة طبيعية للفقر واألوضاع األسرية الصعبة  التسول وهو، و اجلرمية (أ

 .املخدرات وتداوهلا احنراف األحداث وتعاطي( ج
  :التعليمي والثقافي انخفاض المستوى 0/01/0

                                           
25 - Mohamed hamed."Poverty in Eegypt, Human Needs and Institutional Capacities,Boston; Lexington Booksm 2010,p21.  

 .94، ص6002 ،مركز ادلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجي ، ال هرام ، القاهرة ،"الآاثر الاقتصادية للفقر." هناء محمد حلمى  - 26
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من الدراسة، فارتفاع عبء اإلعالة الذي  همعدم متكينو تسرب األطفال من املدارس يف سن مبكرة،  يف كثري من احلاالت إىل الفقر يؤدي
ولياهتم يف تعليم أطفاهلم، وتوفري الظروف املالئمة لذلك، مما يؤدي إىل انتشار ئباء إىل التخلي عن مسهو من أسباب الفقر يؤدي باأل

 .حتمل نفقات الدراسة بسبب عدم القدرة على األمية بني األطفال
 .ضعف القدرة على حتمل نفقات اخلدمات الصحيةلة نتيج   :الصحي انخفاض المستوى 1/ 0/01
  :المشاركة في الحياة العامة التهميش وضعف 1/13/4

يسعى إىل  ، فالفقريلفقرا الناجتة عنيف احلياة العامة بشكل عام ويف احلياة السياسية بشكل خاص من املظاهر  ميكن اعتبار ضعف املشاركة
 له دور يف مؤسسات اجملتمع املدين يكوننادراً ما  احلد األدىن من حاجاته املعيشية األساسية احلصول على

  : السلبية على وضع المرأة واألطفال االنعكاسات 0/01/5 
رية، وما والثقايف والصحي، بشكل سليب على وضع املرأة واألطفال يف األسر الفق نعكس األمراض االجتماعية واخنفاض املستوى التعليميت

  .االجتماعية واستشراء الفساد وقصور اخلدمات االجتماعية ذلك من ضعف العدالة ينجم عن
 : دور نظم تنمية الموارد البشرية في مكافحة الفقر 1/14

مصنفة حسب  يتناول هذا اجلزء الدور الذي تلعبه نظم وسياسات تنمية املوارد البشرية يف احلد من ظاهرة الفقر، وفيما يلي هذه العناصر
   :27املراحل التعليمية ونظم تنمية املوارد البشرية

 التعليم األساسي والثانوي 1/14/1
عاما القاعدة األساسية يف تفعيل دور نظم تنمية  00 – 0يشكل التعليم األساسي اإللزامي الذي يعىن باألطفال من الفئات العمرية 

املستوى التعليمي والثقايف، وما ينجم عن ذلك من ترشيد حجم األسرة، وحتسني األوضاع املوارد البشرية يف مكافحة الفقر، عن طريق رفع 
 .الصحية، واحلد من آثار األمراض االجتماعية، وزيادة القدرة على االستفادة من فرص العمل

 :اإلجراءات الالزمة لتفعيل دور التعليم األساسي والثانوي في مكافحة الفقر 
 .هناء مرحلة التعليم األساسياحلد من التسرب قبل إ  - أ

املدرسية بدءًا من املرحلة األساسية أو ما  ةشطنتطوير وتكثيف برامج الرتبية املهنية واملهارات احلياتية يف املناهج والكتب واأل- ب
 .هارات حياتية أساسيةم وإكساهبميطلق عليه مهنة التعليم األساسي من خالل تدريب الطالب 

 .وظيفتهميه املهين والرتبوي للطلبة ملساعدهتم على اختيار تطوير خدمات التوج- ج
 .التوسع يف اخلدمات اإلرشادية املدرسية، للتعامل مع قضايا الطلبة ومشاكلهم داخل املدرسة وخارجها- د
 .تطوير اخلدمات التعليمية لذوي االحتياجات اخلاصة- ه
 .األسرةت لزيادة التفاعل والتعاون بني املدرسة و املعلماأو  األمهات واملعلمنيأو  تفعيل جمالس اآلباء- و
 .التوسع يف إعفاء الطلبة الفقراء من التربعات املدرسية، وتوفري مصادر متويلية هلم لشراء الزي املدرسي- ز
تعميق مفاهيم الرتبية السكانية وما يتضمن ذلك من أمهية معادلة النمو السكاين مع املوارد الطبيعية املتاحة، ومبا يف ذلك التوسع يف  -ح
 .دخال مفاهيم الصحة االجنابية وقضايا النوع االجتماعي إ

 التعليم والتدريب المهني  1/14/6
 .  دريبية قصرية خمتلفةتتوافر خدمات التعليم والتدريب على شكل برامج ت

 :وفيما يلي مجموعة من اإلجراءات الالزمة لتفعيل دور التعليم والتدريب المهني في مكافحة الفقر

                                           
دارة دور. "وحيد لطفى فواز - 27  .61-61، ص6001، سوهاج ة، حبث غري منشور، لكية التجارة، جامع"املعرفة اقتصاد ظل يف املعلومات صناعة يف البرشية املوارد ا 
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  .التوسع يف برامج املسارات املهنية يف التعليم الثانوي من النواحي الكمية لتصبح متاحة جلميع فئات املدارس الراغبني        
 . تسهيل التحاقهم بسوق العملو دريب املهين املوجهة للباحثني عن عمل تطوير برامج الت        
 .تطوير خدمات التدريب والتأهيل املهين لذوي االحتياجات اخلاصة 
 .التوسع يف برامج التعليم والتدريب املهين للفتيات 
 .توفري خدمات التوظيف خلرجيي برامج التعليم والتدريب املهين 

 يالتعليم العال  1/14/3
 :أهم اإلجراءات الالزمة لتفعيل دور التعليم العايل يف مكافحة الفقر

 .إنشاء صندوق خاص لقروض الطلبة، لتمويل كلفة التعليم العايل للطلبة الفقراء  .أ  
توى توفري عنصر العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص يف أسس القبول يف مؤسسات التعليم العايل، مع مراعاة التفاوت يف مس  .ب

 .ونوعية اخلدمات التعليمية يف املناطق املختلفة
 .التوسع يف إجراء البحوث والدراسات عن ظاهرة الفقر والقضايا املرتبطة هبا .ج 

 :فرص الدول العربية في تحقيق التنمية وتخفيض معدالت الفقر 1/15
األجنبية يف رفع مستوى التنمية احمللية، وتلبية االحتياجات تساهم االستثمارات  : تشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة 1/15/1

م يف رفع مستوى التشغيل وتطوير الصناعات احمللية، ممَا ينعكس إجيابا على حتسن ظروف املعيشة هاملختلفة من السلع واخلدمات كما تسا
فسية واليت ال ميكن للدولة أو األفراد احملليون وختفيف حدة الفقر بشرط أن تكون موجهة حنو القطاعات اليت تشكل مصدر للميزة التنا

 .االستثمار فيها
اخنفضت قيمة مسامهة هذا القطاع ، حيث تستورد الدول العربية نصف احتياجاهتا من احلبوب   :تطوير القطاع الزراعي 1/15/6

رغم املساحة الشاسعة للقدرة الشرائية  اهور تد سَبب االعتماد على السوق الدوليةحيث والدقيق، واخنفض معها مستوى االكتفاء الذايت، 
 .من األراضي الزراعية اليت تتوفر عليها

إَن زيادة التشغيل جيب أن ترتبط هبيكل االقتصاد ككل مبا يضمن تساوي الفرص يف  :لخفض الفقر فرص العملزيادة  1/15/3
يف البلدان العربية للقطاع احلكومي ويعود ذلك لوجود ما  القطاعني اخلاص والعام، حيث تشري الدراسات إىل تفضيل اخلرجني اجلامعيني

 . 28(من حيث الدخل، الدميومة، ظروف العمل)يسمى هبشاشة العمل 
 :النتائج  1/12
 :األسباب اليت أدت لوجود الفقر هي  0/00/0

 .إخفاق اإلسرتاتيجيات اإلمنائية احلكومية وإصالحات السوق على املستوى الكلي  -أ 
, وكذلك الوضع يف فلسطني , كاحلرب على العراق , الصراعات األهلية اليت فتكت باجملتمع العريب قبل اقتصاده أعباء احلروب و  -ب 

 .والصومال , والسودان, وأيضا يف لبنان 
 .النمو الدميوغرايف  -ج 
 .التدهور البيئي   -د 

                                           
28 - Agenor, R.P., (2000), “Stabilization Policies, Poverty and the Labor Market”; IMF, Washington. 
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درة هذا النشاط على توفري فرص واخنفاض اإلنتاجية وذلك مما حيد من ن, واخنفاض تراكم رأس املال , القطاع اخلاص ضعف -ه 
 . أو منحة أجور مرتفعة , العمل 

 .هناك أسباب أخرى ترتبط بالبطالة والعمالة وهيكل املهارات -و 
 : إىل ثالث جمموعات وهي ة وُيصنف العربي الدولقتصادي يف اتفاوت هناك  0/00/0
 . الصومال والسودان وجيبويت وموريتانيا واليمن : البلدان منخفضة الدخل وتشمل  -أ 
 .وسوريا ( مصدرة للنفط ) األردن ولبنان واملغرب ومصر والعراق وتونس واجلزائر: البلدان متوسطة الدخل وتشمل  -ب 
 .والبحرين وليبيا  األمارات وقطر والسعودية والكويت وعمان( : املصدرة للنفط ) البلدان مرتفعة الدخل  -ج 

ويعد النفط ، تفاوت حاد فيما بينها يف املوارد واإلمكانات املادية ويف متوسط نصيب الفرد أن هنك الحظ يُ من خالل هذا التصنيف 
ي لألقطار أحد األسباب املهمة اليت أدت إىل هذا التفاوت يف توزيع الدخول بني األقطار العربية ألنه ميثل اجلزء األكرب من الناتج احملل

 .النفطية بينما ال ميثل أي نسبة لألقطار غري النفطية 
اليت ال متتلك موارد حتاول  الدولبينما , يف املوارد املالية االختالفإىل من دولة ألخرى امتالك املوارد املعدنية والطبيعية  يؤدى  0/00/1

 . يف توزيع الدخول بشكل مطرد  االختالفيؤدي إىل  ، ممااالعتماد على القروض اخلارجية لتمويل استثماراهتا
التفاوت يف توزيع  يؤدى إىلحد أسباب اختالف الطاقة اإلنتاجية الزراعية أاملوارد املائية واألراضي الصاحلة للزراعة هو  ندرة 0/00/0

حة األراضي الصاحلة للزراعة يف سة أقطار عربية هي السودان واملغرب والعراق واجلزائر وسوريا أكثر من ثلثي مسافتمتلك مخف, الدخول 
 .حني ال متتلك األقطار العربية الباقية وهي األكثرية أكثر من ثلث األراضي الصاحلة للزراعة 

تتجه بعض الدول الستخدام بيانات السجالت الوطنية كمصدر لقياس الفقر وتقييمه، وغالباً ما تكون هذه البيانات مبوبة يف  0/00/5
 .كومية ضمن سجالت غري منظمة مما يؤدى إىل عدم الدقة ىف البياناتمصادرها من مؤسسات ح

تعتمد دراسة الفقر يف الغالب على بيانات ملسوح اليكون الفقر ضمن أهدافها، وجترى هذه املسوح بالعينة معتمدة على االطر  0/00/0
ايف مما يؤدي إىل حتيز يف مؤشرات الفقر املستخلصة من العامة للسكان واملساكن، وقد تكون شرائح السكان األقل فقراً غري ممثلة بشكل ك

 .هذه املسوح، مما يؤكد على ضرورة إجراء مسوح خمصصة للفقر
 :التوصيات 1/17

هبدف الوصول إىل مؤشرات فقر ذات كفاءة نسبية عالية حبيث تضمن مقارنة بني اجملتمعات، والوصول إىل قواعد بيانات خاصة بالفقر 
 :شمول وختدم يف قياس الفقر بشكل أمثل، البد من تقدمي التوصيات التاليةتتسم بالتغطية وال

والتعرف على جوانب القصور ، االجتاه حنو تنويع بيانات الفقر واعطاء امهية كبرية لتنفيذ ملسوحات النوعية على املستوى الرمسي -أ 
من خالل توجيه الربامج واخلطط التنموية اهلادفة لضمان توزيع أمثل للخدمات التنموية لتحسني املستوى املعيشي  اومعاجلته

 .للسكان يف اجملتمع بكافة مكوناته وشرائحه
هة الكيانات ملواج,هتيئة البيئة االقتصادية احمللية النطالقه تنموية ذات أبعاد اجتماعية فعاله من خاللحتقيق التنمية االقتصادية  -ب 

 .ومناهضة مبادئ العوملة والنظام االقتصادي العاملي اجلديد , االقتصادية الكبرية املوجودة يف العامل 
أو إنتاج , والبدء بإنتاج السلع اإلنتاجية ونصف املصنعة والسلع الصناعية , فتح األسواق العربية املشرتكة وزيادة التبادل التجاري  -ج 

 .ع القطاع اخلاص على تفعيل دوره يف النشاط االقتصادي يتشج، و البدائل الصناعية 
دعم وتفعيل دور ، و عزيز القدرة على حفز وجذب االستثمارات احمللية واألجنبية القادرة على توليد فرص عمل جديدة ت -د 

 .الصناديق االجتماعية اليت هتدف إىل تأهيل األسر الفقرية للمسامهة يف العملية اإلنتاجية 
رامج التدريب املهين اهلادفة إىل تأهيل القوى العاملة خاصة يف األنشطة االقتصادية اليت ميكن أن تستقطب املزيد من التوسع يف ب -ه 

 .وتعزيز دور مؤسسات التدريب املهين وزيادة كفاءهتا وإنتاجيتها لتتالءم مع متطلبات سوق العمل,القوى العاملة
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وم هذا الربامج بتمويل املشروعات الصغرية من خالل تقدمي القروض امليسرة تقدمي برامج لتنمية املشروعات الصغرية حبيث تق -و 
للصناعات الصغرية عن طريق التعاقد مع البنوك وفروعها باإلضافة إىل توسيع وتطوير هذه املشاريع وتقدمي خدمات املعونة الفنية 

 . ة من تدريب وتسويق ومتابعة حلل املشاكل الفنية اخلاصة باإلنتاج وضبط اجلود
إقامة احلاضنات الصناعية وحاضنات رجال العمال اليت تساهم بتوفري املكان املناسب إلقامة املشروع املناسب لبدء مشروع  -ز 

أو تسويقية جملموعة من املشروعات لتتكامل مع بعضها  ةأو حماسبي ةأو إداري ةصغري مع تقدمي خدمات شاملة سواء كانت فني
 .املشروعات الصناعية والزراعية وكذلك الثروة احليوانيةبرز هذه املشاريع أومن . البعض

 .إجياد تقنيات جديدة وإبداعات مبتكره لتأسيس وتطوير الشركات ودعم أمناط اإلنتاج واالستهالك املستدمية  -ح 
 قراء ضرورة توفري قاعدة معلومات وبيانات وافية عن سوق العمل وعن حجم مشكليت الفقر والبطالة  وتوزيعهما وخصائص الف

 بسبب الضوابط مؤثر سياسي دور تلعب تكن مل اليت العمالية النقابات دعم، و والعاطلني عن العمل االجتماعية واالقتصادية 
 .تنظيمها على املفروضة القيود وزيادة أعدادها لةالرمسية وق وغري احلكومية الرمسية
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