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 دور منظمة األمم المتحدة في تحديد مفهوم الفقر و الحد من أثاره في مختلف مناطق العالم
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**
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 : ملخص

مع بداية عقد التسعينات أصبح موضوع الفقر و احلد منه من أهم املفاهيم اليت شغلت اهتمام خمتلف اهليئات الدولية املعنية 

ركز تقرير التنمية يف العامل الصادر عن البنك الدويل بشكل كبري على قضية احلد من الفقر نظرا لتزايد  0991بقضايا التنمية، ففي سنة 

من خالل الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة  -شكل الفت يف خمتلف مناطق العامل، وضمن نفس اإلطار اهتمت األمم املتحدةحدة الفقر ب

حيث مت صياغة مفهوم التنمية البشرية الذي يتضمن توسيع خيارات البشر يف اجملاالت  ،مبشكلة تفاقم الفقر يف العديد من دول العامل –

لصحة، التعليم  ومستوى العيش الالئق، ونتيجة لذلك  تطور مفهوم الفقر على اعتبار انه ال يعرب  عن انعدام ا: األساسية للحياة وهي

موسعة لقياس الفقر  أدلةظاهرة متعددة اجلوانب، كما  قام الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة بصياغة  هو وإمناعدم كفايته  فقط  أوالدخل 

 .جماالت متعددة وليس من خالل الدخل فقطوذلك من اجل جماهبة الفقر عرب 
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 مقدمة

ت اليت واجهت األفراد و الشعوب اخلوف من الفقر اهتمام البشر منذ القدم نظرا لكونه يعترب من أهم العقباشغل موضوع الفقر و 
 احلكومات عرب خمتلف املراحل التارخيية اليت مرت هبا البشرية، والفقر ليس له حدود جغرافية و ال حيده بعد زماين أو  مكاين، وهو بذلكو 

ظاهرة عاملية ال خيلو منها أي جمتمع رغم التفاوت الكبري يف حجمها وطبيعتها والفئات املتضررة منها، ومع التطور الكبري الذي شهده 
حدثت تطورات اقتصادية كبرية شكلت من خالهلا قضايا النمو و التنمية يف الدول النامية جوهر تلك  خالل القرن العشرين العامل 

التطورات، وكان لتفاقم ظاهرة الفقر اجلزء األكرب من تلك االهتمامات حبيث أصبح احلد من الفقر احملور األساسي للتنمية وهو ما يعكس  
طرف اجملتمع الدويل بكل مكوناته خالل فرتات متعاقبة تركزت أساسا  على حتديد إطار شامل يتم من خالل كل اجلهود املبذولة من 

تشخيص ظاهرة الفقر من اجل الوصول لآلليات املناسبة للحد من هذه  الظاهرة، وميكن حصر أهم الفرتات اليت سامهت يف بلورة مفهوم 
 :موسع للفقر من خالل 

خالل هذه الفرتة مت الرتكيز على االستثمار يف رأس املال املادي و البنية التحتية بوصفها وسائل أساسية   :الخمسينات و الستينات-
 .للتنمية

منا شعور بأن رأس املال املادي غري كايف لتحقيق التنمية و تعزز االهتمام بضرورة التحول إىل رأس املال البشري من خالل : السبعينات-
 . التعليم احلاجات األساسيةالتحسينات يف الصحة و 

التحسينات يف الصحة كانت مهمة ليس يف حد ذاهتا فقط و إمنا أيضا لتعزيز النمو يف دخل الفقراء فقد تنامي  نظرا ألن: الثمانينات -
 .االهتمام بكل اجلوانب املرتبطة بتعزيز قدرات اإلنسان للحد من الفقر و احلرمان

تطور نوعي يف الفكر التنموي متثل يف االنتقال من املفاهيم الكمية الضيقة إىل املفهوم املوسع  التسعينات شهدت فرتة :التسعينات-
حيث عمل اجملتمع الدويل ممثال يف الدول و املنظمات و اهليئات الدولية معا من اجل العمل على صياغة إسرتاجتية شاملة متكن  .الشامل

  .لف و القضاء على الفقر  و احلرمانالدول النامية و الفقرية من جتاوز عقبات التخ
          وضمن هذا اإلطار فقد سامهت منظمة األمم املتحدة بشكل فعال يف اجلهود الرامية للحد من الفقر يف خمتلف مناطق       

ساعد الدول األعضاء يف العامل، وتعمل منظمة األمم املتحدة من خالل خمتلف الربامج و اهليئات التابعة هلا على صياغة برامج متخصصة ت
    دفع اجلهود الرامية للتقليل من الفقر، وترتبط آليات واسرتاجتيات احلد من الفقر بشكل وثيق مع املفهوم املعتمد يف تشخيص ظاهرة 

تمدة يف قياس الفقر، كما أن جناح أية إسرتاجتية للحد من الفقر يعتمد بشكل أساسي على مدى موائمة الطرق و األساليب اإلحصائية املع
 ظاهرة الفقر، ونتيجة لكل ما سبق فقد عمل الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة بالتعاون مع خمتلف اهليئات الدولية على إعطاء مفهوم موسع

ألمم للفقر يتضمن كافة اجملاالت و يشمل خمتلف أوجه احلرمان اليت يعانيها البشر، وباملوازاة مع ذلك فقد حرص الربنامج اإلمنائي ل
املتحدة أيضا على تطوير طرق وأساليب إحصائية تسمح بقياس ظاهرة الفقر  باعتباره ظاهرة متعددة األبعاد، كما تساعد هذه الطرق 

 .اإلحصائية يف اختاذ سياسات و صياغة اسرتاجتيات فعالة حلد من الفقر

       ة يف جمال احلد من الفقر على الصعيد العاملي وعرب خمتلف وتأيت هذه الورقة لتبحث يف الدور الذي تلعبه منظمة األمم املتحد       
 :عليه فق مت صياغة إشكالية البحث وفق ما يلي االفرتات، وبناء

 ما مدى مساهمة منظمة األمم المتحدة في الجهود الدولية الرامية للحد من الفقر باعتباره ظاهرة متعددة األبعاد؟ 
 :الرتكيز خالل هذه الورقة على ثالث حماور أساسية جاءت كما يليوملعاجلة إشكالية البحث فقد مت 

 اإلطار املفاهيمي للفقر؛: احملور األول -
 ؛إسرتاجتية احلد من الفقر من منظور األمم املتحدة: احملور الثاين  -

 .مقاربة األمم املتحدة يف قياس الفقر: احملور الثالث  -
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 اإلطار المفاهيمي للفقر: المحور األول

يعترب مفهوم الفقر مفهوما نسبيا ميكن تعريفه من عدة أوجه ختتلف حبسب املوضوع واحلالة املوصوفة، ولذلك البد من حتديد مفهوم       
 .كل من الفقراء و الفقر عند القيام بأي دراسة ترتبط بالفقر يف جمتمع ما

 :ذاتية، اجتماعية و موضوعية و ذلك وفق ما يلي: يعرف الفقراء بشكل عام من خالل ثالث منطلقات أساسية: مفهوم الفقراء -0

 .الفقري من وجهة نظر ذاتية كل الفرد يشعر بأنه ال حيصل على ما حيتاج إليه من احتياجات أساسية: التعريف الذايت -
احلد األدىن الفقراء هم الذين حيصلون على مساعدة اجتماعية من اجملتمع حبيث يعترب احلد الفاصل للفقر : التعريف االجتماعي -

 .الرمسي من املعونة االجتماعية الذي حيصل عليه الفرد عندما يعتمد على املعونة االجتماعية
 .الفقراء هم غري القادرين على حتقيق احلد األدىن من مستوى املعيشة :التعريف املوضوعي -
النسيب باعتبارمها اإلطار العام ملختلف التعاريف عادة ما يتم حتديد  ظاهرة الفقر ضمن إطار الفقر املطلق و الفقر  :مفهوم الفقر - 2

 .وفيما يلي إشارة لكل من مفهوم الفقر املطلق و الفقر النسيب . اليت أعطيت ملفهوم الفقر
األساسية، حيث يكون الفرد  يرتكز مفهوم الفقر املطلق على تقدير احلد األدىن من الضروريات لتلبية حاجات الفرد  :الفقر املطلق -ا

الدويل للفقر املطلق  هذا اإلطار يأيت تعريف البنكيف و . فقريا من الناحية املادية عند احلد الذي تصبح فيه حياته على حافة خطر العيش
سوء التغذية و األمية و األمراض ليكون دخل الفرد ادني من مستوى  يعبر الفقر " 0891من خالل ما تضمنه تقرير التنمية لسنة 

 ".العيش الالئق
وهبذا . بتضمن مفهوم الفقر النسيب اإلشارة إيل أن الفقراء يعتربون أكثر حرمانا بالنظر إيل فئات اجملتمع األخرى  :الفقر النسيب -ب

مستوى إشباع يصبح الفقراء هم الذين ال يتحصلون على حد ادين مقبول من الرفاه  البشري، وهو ما يعين أن الفقر النسيب يشري إيل 
 .سية وتدين املعيشة ونوعية احلياة وخصائص وقدرات األفراد واجلماعات داخل اجملتمعاحلاجات األسا

يعترب كل من مفهومي الفقر املطلق و النسيب نقطة االنطالق األساسية لكل احملاوالت اليت  :التعريف الضيق و العريض للفقر  -3
اجلوانب الكمية فقط متمثلة يف نقص الدخل الفردي و عدم كفايته هدفت لوصف و تعريف ظاهرة الفقر تعريفا دقيقا، حيث ارتبط بداية ب

ة يف  لتلبية احلاجات األساسية، وبعد ذلك سرعان ما بدأ مفهوم الفقر يتوسع ليشمل خمتلف اجلوانب املرتبطة حبياة اإلنسان املادية و املعنوي
 : لتعريف الفقر و ذلك من خالل ما يليويف هذا اإلطار البد من اإلشارة اليم منظورين أساسيني . كافة اجملاالت

املفهوم الضيق بتضمن تفسري ظاهرة  الفقر ضمن إطار واحد  يتمثل يف النقص احلاصل يف الدخل املقبول  :التعريف الضيق للفقر -ا
نوعاً، وتدين احلالة الفقر حالة من احلرمان املادي تتجلى أهم مظاهره يف اخنفاض االستهالك من الغذاء كمًا و  اجتماعيا، وهبذا يصبح

 الصحية واملستوى التعليمي والوضع السكاين، وفقدان االحتياطي أو الضمان ملواجهة احلاالت الطارئة كاملرض واإلعاقة والبطالة والكوارث
 :، وتندرج ضمن املنظور عدة تعاريف نوجز أمهها وفق ما يلي1واألزمات

  تعريف بنيامني رونرتىB. S. Rowentree  : كمية " رونرتي يف هناية القرن التاسع عشر مقاربة مهمة يف تعريف الفقر بوصفهقدم
 .2"بقاء و استمرار الكفاءة البدنية المبالغ النقدية المقبولة اجتماعيا للحصول على الحد األدنى الضروري للحياة من اجل

                                           
1
 .02، ص 2112، الرياض 0، دار الورقات العلمية طالفقر حقيقته و أسبابهزيد بن حممد الرماين،   

2
، 2119، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت إلي الوطن العربيالسياسات الكلية والفقر مع إشارة خاصة سامل توفيق النجفي، امحد فتحي عبد اجمليد،   

 .  98ص 
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 الفقر هو عدم القدرة على تحقيق " البنك الدويلالصادر عن  0882جاء يف تقرير التنمية يف العامل لسنة : تعريف البنك الدويل
 ".الحد األدنى لمستوى المعيشة في مجتمع من المجتمعات خالل مدة زمنية محددة 

 يمثل  نها، كما المادية على تحقيق مستوى معين من المعيشةعدم القدرة " يعرف الباحث عبد الرزاق الفارس الفقر على انه
 .3"في مجتمع ما خالل فترة زمنية محددةالحد األدنى المقبول والمعقول 

 :تتميز كل التعاريف اخلاصة بالفقر ضمن املنظور الضيق يف كوهنا تركز على ثالثة أبعاد أساسية تتمثل أساسا يف

 مفهوم احلد األدىن. 

 مستوى املعيشة. 

 اجملتمع الذي تتم فيه حالة التوصيف. 

ركزت خمتلف التجارب التنموية اليت خاضتها الدول النامية على حتسني متوسط الدخل الفردي خاصة يف  :التعريف املوسع للفقر -ب
االجتماعية، وبالرغم من كل اجلهود فقد    عقدي الستينيات و السبعينيات وذلك هبدف حتسنب مستوى معيشة األفراد االقتصادية و

ل االقتصادية و االجتماعية وساءت أحوال األفراد نتيجة لنقص التغذية و جاءت النتائج  على عكس التوقعات حيث تفاقمت املشاك
ا سوء العناية الصحية و انعدام السكن الالئق و انتشار األمية و زيادة يف عدد الفقراء، ويف هذا اإلطار أشار االقتصادي حمبوب احلق هلذ

الي باعتبار ذلك سيؤدي إلي العناية بالفقر، فدعونا اآلن نعتني بالفقر لقد تعلمنا أن نعتني بناتجنا القومي اإلجم" الواقع املرير بقوله 
وضمن نفس السياق أشار امارتيا سن إيل رفضه القبول باملؤشرات الكمية . 4"ألن ذلك سيؤدي إلي العناية بالناتج القومي اإلجمالي

 : 5فقر  نظرا لسببني أساسينيللفقر كمتوسط الدخل الوطين و اعتربها غري كافية متاما للتعبري عن ظاهرة ال

 املؤشرات الكمية أخفقت يف أن تعكس قضايا توزيع الدخل. 
 إن رفاه الفرد و حريته يعتمدان على كثري من التأثريات الغري مرتبطة بالدخل. 
إن كل هذه الظروف و الوقائع سامهت يف ظهور مفاهيم موسعة تتعلق بالفقر و التنمية، حيث أدرك اجملتمع الدويل أن الفقر اكرب من       

 انعدام أو قلة الدخل و إمنا يتوسع مفهومه ليشمل انعدام احلاجات األساسية املرتبطة مبعيشة اإلنسان و املتشابكة فيما بينها كالرعاية
 . اخل...التعليم، املشاركة السياسية و األمنالصحية، 

حيث صيغت األهداف  الفقر الهدف المحوري للتتمةوكان نتيجة اجلهود الدولية  املبذولة يف جمال التنمية أن مت االتفاق على اعتبار     
د من خماطبة الفقر يف كافة االجتاهات و ليس وقد أدرك الباحثون و املختصون أنه الب. التنموية لأللفية وفق نظرة إسرتاتيجية ملكافحة الفقر

وعلى هذا األساس مت ربط الفقر  ،من خالل الدخل فقط ألن حرمان الفرد يف جمال من جماالت احلياة يشكل صورة من صور الفقر
 :باحلرمان لتتضح لنا حقيقة أساسية و هي أن الفقر و احلرمان هلما ثالث أبعاد أساسية

 ة في سن مبكرالعيش و البقاء و الوفا. 
 المعرفة و عدم القدرة على القراءة و الكتابة. 

 مستوى الحياة أو المعيشة و إجمالي التوفير. 

                                           
3
 . 20،ص  2110، بريوت 0،مركز دراسات الوحدة العربية طالفقر و توزيع الدخل في الوطن العربيعبد الرزاق الفارس،  

4
 . 10،ص  0899،اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة  ستار الفقر ترجمة احمد فؤاد بلبعحمبوب احلق ،   

5
 . 92 – 92،ص ص 2102،االسكندرية0،الدار اجلامعية للكتاب طالفقر في ظل العولمةمصطفي امحد حامد رضوان،  
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وهبذا مت التوصل إىل صياغة مفهوم للفقر و فق منهج القدرات و االستحقاقات اليت جاء هبا    A.Sen حبيث أصبح  الفقر ال يعين قلة   
 الدخل أو الفشل يف احلصول على احلاجات األساسية أو قلة املنفعة  فقط و لكنه يعين قصور القدرة اإلنسانية على تلبية خمتلف املتطلبات

:اختذ مفهوم الفقر طابعا مشوليا من خالل كونه ذاوهب ،6األساسية نتيجة ملختلف أوجه احلرمان  
 الة  اليت يعجز فيها اإلنسان بسبب جمموعة من العوامل املوضوعية والذاتية عن تلبية خمتلف حاجاته املادية واملعنوية الفقر هو احل

 .يف ظل نظام اجتماعي وثقافية و اقتصادي و سياسي حمدد
  الثقافية اليت متكن الفرد من أن الفقر هو عدم القدرة على بلوغ احلد األدىن من الشروط االقتصادية و االجتماعية و السياسية و

 .حييا حياة كرمية
  فقدان القدرات اإلنسانية عن تحقيق مستوى من الرفاهية اإلنسانية المستحقة لإلنسان من بينها " الفقر يعرب عن

االستمتاع باحترام الذات و ضمان حقوق المواطنة من خالل المشاركة الفاعلة في المؤسسات االجتماعية و السياسية 
 .7"االقتصادية و القدرة على التأثير فيهاو 

  الفقر يشمل تلك العوامل التي تعزز تحكم الفرد على الموارد  "عرف الفقر حسب الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة على انه
 .8" كالحفاظ على الصحة الجيدة و القدرة على القراءة و الكتابة

 ظرف إنساني يتسم بالحرمان " صادية و االجتماعية و الثقافية الفقر على انه  عرفت جلنة األمم املتحدة املعنية باحلقوق االقت
المستدام أو المزمن من الموارد و المقدرات و الخيارات و األمن و القوة الضرورية للتمتع بمستوى الئق من الحقوق 

 .9" المدنية و السياسية و الثقافية و االقتصادية و االجتماعية
 :لتعاريف السابقة يتضح لنا بأن املفهوم املوسع للفقر يتضمن أوجه متعددة نوجزها فيما يليومن خالل ا        

 .عدم قدرة الفرد على كسب املال، االستهالك، التملك، الوصول للغذاء:الفقر االقتصادي -
 .عدم متكن الفرد من الصحة، الرتبية، التعليم، املاء الصاحل للشرب، السكن:الفقر اإلنساني -

 .عدم وجود حقوق اإلنسان و املشاركة السياسية و حرية التعبري:السياسيالفقر  -

 .عدم وجود القدرة على مقاومة الصدمات االقتصادية:الفقر الوقائي -
 إستراتجية الحد من الفقر من منظور األمم المتحدة: المحور الثاني 

        كبري و فعال يف كل اجلهود الرامية للحد من ظاهرة  الدولية ويف مقدمتها منظمة األمم املتحدة بشكل تسامهت املنظما       
      الفقر، وذلك من خالل إعطاء مفهوم واسع للفقر و صياغة إسرتاجتية شاملة تتضمن اإلملام مبختلف اجلوانب األساسية يف حياة

ات العاملية اليت اعتربت الفقر ظاهرة متعددة البشر، وقد عكست اآلليات املعتمدة من طرف األمم املتحدة يف احلد من ظاهرة الفقر التوجه

                                           
6
إليها حبرية ،انظر للتفصيل سامل توفيق النجفي،  تعرف القدرة اإلنسانية من وجهة نظر التنمية البشرية على أهنا فرص احلياة و القدرة على اختيارها و الوصول   

  . 44مرجع سابق ، ص , امحد فتحي عبد اجمليد
7
 ,29، ص 2102، عمان 0، الوراق للنشر و التوزيع طالمعالجة اإلسالمية للتخلف االقتصاديمصطفى حممود عبد السالم،   

8
 .99، ص2101، تقرير سنة الدخل في لبنانالفقر و النمو و توزيع الربنامج األمم املتحدة اإلمنائي،   

9
, ، سلسلة منشورات الصحة و حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان و الصحة و استراتجيات الحد من الفقرمنظمة األمم املتحدة و منظمة الصحة العاملية،   

 .1ص, 2101، سبتمرب 2العدد 
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سرتاجتية األبعاد تتضمن خمتلف أوجه احلرمان، وفيما يلي إشارة ألهم املبادرات العاملية اليت قادهتا منظمة األمم املتحدة فيما يتعلق بصياغة إ
 .عاملية للحد من الفقر

اعترب الفقر إيل  0882التنمية االجتماعية  املنعقدة يف كوبنهاكن سنة يف أعقاب قمة  : 0001القمة العالمية للتنمية االجتماعية  -0
جانب االستعباد االجتماعي و العمالة املنتجة أهم ثالث حماور رئيسية جيب على اجملتمع الدول التكفل هبا، حيث التزمت حكومات 

سياسية و اقتصادية و بشرية، وقد أكدت القمة على  العمل على القضاء على الفقر بوصفه ضرورة أخالقية و اجتماعية و العامل بضرورة
ضرورة أن تعمل مؤسسات برتون وودز و الدول املاحنة و األمم املتحدة على دعم الدول النامية يف إعداد و تصميم مشاريع و 

 :ركزت اسرتاتيجيات احلد من الفقر يف قمة التنمية االجتماعية على وقداسرتاتيجيات مضادة للفقر، 
  ؛االقتصادي من خالل االستثمار في البني التحتية و عوامل اإلنتاجالنمو 

 ؛مشاركة الفقراء في النمو االقتصادي التملك و ضمان حصول الفقراء على األصول المالية و البني األساسية في الريف 

 االستثمار في الموارد البشرية. 
التأكيد خالل هذه الدورة على ضرورة احلد من الفقر ضمن إطار  مت :0001الدورة الخامسة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -4

وأشار الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة لإلجراءات األساسية الواجب اختاذها من اجل احلد من الفقر،  وهي كما  ،التنمية البشرية املستدامة
 :10يلي

 ت       كانات الضرورية لتعزيز قدراتهم و إثباتمكين األفراد و األسر و المجتمعات من الحصول على الموارد و اإلم
 :وجودهم، ولتحقيق ذلك البد من اتخاذ آليات فعالة تتمثل أساسا فيما يلي

 متكني األفراد من احلصول على السلع و اخلدمات املختلفة، وسائل اإلنتاج، املوارد املالية املختلفة كالقروض؛ 

  اآلسر؛تعزيز األمن الغذائي لكافة األفراد و 

 ضمان استفادة كل األفراد من اخلدمات الصحية و التعليمية؛ 

 توفري و تفعيل شيكات األمان االجتماعي كإجراء وقائي حلماية األفراد من الوقوع يف الكوارث و احلاالت الصعبة. 

 وي و ذلك من خالل تعزيز المساواة بين الجنسين من خالل تعزيز مكانة المرأة و تثمين دورها الفعال في المسار التنم
 .إتاحة الفرص للمرأة لتنمية وتعزيز قدراتها في كافة المجاالت

  دعم النمو الموجه لصالح الفقراء في الدول النامية من خالل إدماج هدف مكافحة الفقر في مختلف السياسات و
 :البرامج الحكومية، ويتضمن هذا الجانب أساسا

  احلصول على الوظائف، ويتحقق ذلك ضمن سياسة وطنية واضحة تدعم النمو احلد من البطالة من خالل تعزيز فرص
 .من خالل القطاعات اإلسرتاتيجية اليت تتوسع و تتيح جماالت أوسع خللق فرص عمل

 هتيئة البيئة املواتية لنمو املشاريع الفالحية الصغرية و املؤسسات الصغرية و املتوسطة. 

 اق احلكومي و تعزيز احلماية االجتماعية وفق ما يعزز اهلدف األساسي املتمثل يف تعديل النظم اجلبائية و تنظيم اإلنف
 .احلد من الفقر 

  تعزيز االندماج في االقتصاد العالمي و االستفادة من مزايا العولمة حيث يتوجب على الدول النامية وضع سياسات
لعالمي بشكل تدريجي، بما يتيح فرص أوسع متوازنة و شاملة  تتمحور حول سبل و آليات االندماج في االقتصاد ا

 .لتأهيل االقتصاد الوطني و يضمن تحقيق نمو مستدام يساعد على المضي في المسار التنموي
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  Nations unies , Rapport mondial sur le développement humaine1997 , P P 123- 126 
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  تفعيل دور الدولة النشطة اإلنمائية من خالل تعزيز آليات الحكم الراشد بما يضمن مشاركة الجميع في مواجهة
ويتضمن كل ذلك تمكين األفراد من فرص المشاركة في صنع القرارات و  .التحديات و تحقيق االنجازات التنموية

 .صياغة السياسات التي تحدد مصيرهم
سامهت املبادرات و اجملهودات اليت قامت هبا املنظمات و املؤسسات الدولية يف لفت انتباه اجملتمع  :األهداف اإلنمائية لأللفية -3

يتم من خالله العمل من اجل حتقيق التنمية و احلد من الفقر، وقد توجت هذه اجلهود باجتماع الدويل إيل ضرورة االتفاق حول إطار عام 
، حيث اتفق اجملتمع 2111يف شهر سبتمرب من سنة   األلفية قمة خاللدولة من الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة  098ممثلي  

 إعالن الدويل بكل مكوناته على أمهية  صياغة أهداف مشرتكة من اجل تعزيز التنمية يف خمتلف مناطق العامل، وقد متثل هذا االتفاق يف
وقد اُسُتمدت هذه . الذي تضمن التزامات هتدف إىل القضاء على الفقر، والنهوض بالتنمية، ومحاية البيئة  لأللفية ةاملتحد األمم

وبعد  مرور سنة . االلتزامات من االتفاقيات والقرارات اليت انبثقت عن املؤمترات العاملية والقمم الدولية اليت نظمتهما األمم املتحدة سابقا
بشأن   اليت أعدها أمني عام األمم املتحدة  يف إطار تنفيذ إعالن األمم املتحدة  الطريق خارطة مت اإلعالن عن  على هذا االتفاق 

        مؤشرًا مقررة كميًا وحمددة املدة 49هدفًا فرعيًا و 09يساندها  األلفية، وقد تضمنت خارطة الطريق  على مثانية أهداف عامة
ولتحقيق  هذه األهداف  يتوجب على اجملتمع ". األهداف اإلنمائية لأللفية"الزمنية،  ومنذ ذلك احلني أصبح هذا اإلعالن يعرف  باسم 

همة وقابلة للقياس يف حياة الناس  يف خمتلف اجملاالت حبلول العام الدويل  تركيز كافة اجلهود و األنشطة حنو  العمل على حتقيق حتسينات م
، كما أهنا تساعد يف متويل النتائج قياس كما تسمح هذه األهداف بتحديد  القواعد لألهداف الفرعية واملعايري املرجعية لغرض. 2102

ه نشاط املؤسسات املتعددة األطراف اليت تساعد البلدان على تنفيذ الربامج التنموية و توحيد جهود مجيع املنظمات برامج التنمية و توجي
العاملة يف جمال التنمية، وقد حظيت هذه  األهداف بقبول عام  على الصعيد العاملي باعتبارها إطار عمل لقياس مدى التقدم احملرز يف 

 :11لتقليل من الفقر، وتتمثل األهداف العامة لأللفية يف احملاور التاليةاجلهود املعنية بالتنمية و ا
 القضاء على الفقر املدقع واجلوع؛ 
 حتقيق التعليم االبتدائي الشامل؛ 
 تشجيع املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء من أسباب القوة؛ 
 ختفيض معدل وفيات األطفال؛ 
 حتسني صحة األمهات؛ 
  اإليدز، واملالريا وغريمها من األمراض؛مكافحة فريوس ومرض 
 ضمان االستدامة البيئية؛ 
 إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية. 

 فقرالقياس مقاربة األمم المتحدة في :  المحور الثالث
ى إجياد مفهوم استكماال جلهود اجملتمع الدويل فيما يتعلق بتشخيص عميق لظاهرة الفقر حرص الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة عل    

 :موسع للفقر من خالل الرتكيز على مجلة من اآلليات أمهها ما يلي
 توسيع مفهوم الفقر املعتمد و مناهج القياس ليشمل أبعاد أخري. 
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 :من املوقع  2104-01 -02، تاريخ االطالع لأللفية اإلمنائية األهدافالبنك الدويل،   
goals-development-http://data.albankaldawli.org/about/millennium . 

http://www.un.org/arabic/millennium/summit.htm
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/55/A_RES_55_002.pdf
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/55/A_RES_55_002.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/526/05/PDF/N0152605.pdf?OpenElement
http://www.albankaldawli.org/results/
http://data.albankaldawli.org/about/millennium-development-goals
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 العمل على تقارب التعريفات و منهجية القياس و املؤشرات املتعلقة بالفقر يف خمتلف البلدان. 

 رتاكمة يف خدمة الربنامج اإلمنائي يف الدول النامية يهدف حتسني مستوى معرفتها بظاهرة وضع اخلربات الدولية و اإلقليمية امل
 .الفقر و لتحسني نشاطات مكافحة الفقر

وضمن هذا اإلطار واصل الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة  جهوده فيما يتعلق باحلد من ظاهرة الفقر  من خالل صياغة مفهوم      
، وبعد ذلك مت تطوير هذا املفهوم ليأخذ طابعا أكثر مشولية بداية من سنة 0881ر البشري خالل سنة موسع للفقر مسي بالفق

 . عرف باسم الفقر املتعدد األبعاد 2101
استخدم الفقر البشري من طرف األمم املتحدة لقياس الفقر غري املادي حيث يتعرض لفقر القدرات يف شكل  :الفقر البشري -0
 .12يم و الرعاية الصحة و نقص الوصول إيل مقومات احلياة اجليدة مثل البنية التحتية و العملرمان من التعلاحل
الفقر البشري خمتلف أوجه احلرمان اليت يعانيها البشر و اليت تتعلق أساسا بثالث أبعاد  دليليتضمن  :دليل الفقر البشري  -ا

 :أساسية

  سنة 41وتشري إيل طول العمر ممثالً مبؤشر النسبة املئوية للسكان الذين ال يتوقع أن يعيشوا حىت سن  :المديدةالحياة الصحية و. 

 وهو يشري إيل أوجه احلرمان املتعلقة باملعرفة ممثالً بالنسبة املئوية للبالغني الذين ال يعرفون القراءة والكتابة :المعرفة. 

   النسبة املئوية : م العيش يف مستوى الئق ممثاًل بثالث مؤشرات أساسية هييقيس احلرمان املتعلق بعد  :مستوى المعيشة
ل للسكان الذين ال تتوافر هلم املياه املأمونة، والنسبة املئوية للسكان الذين ال تتوافر هلم اخلدمات الصحية، والنسبة املئوية لألطفا

 .دون سن اخلامسة ناقصي الوزن
ئي لألمم املتحدة استخدم مؤشر الفقر البشري اخلاص بالدول النامية و مؤشر أخر خاص بالدول ونشري إىل أن الربنامج اإلمنا     

. املتقدمة على اعتبار أن الفقر ظاهرة نسبية، حيث أن احتياجات اجملتمعات املتقدمة ليست هي نفس احتياجات اجملتمعات الفقرية
 .واجلدول التايل يوضح أهم الفروق املوجودة بني الدليلني

 التمييز بين الفقر البشري في الدول النامية و المتقدمة: 0الجدول رقم
 البلدان المتقدمة البلدان النامية البعد

 سنة 18احتمال العيش بعد  سنة 28احتمال العيش بعد  حياة مديدة وصحية
 معدل إلمام البالغين بمهارات وظيفية معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة المعرفة

 
 مستوى معيشة الئق

معدل السكان الذين ليس لديهم مصدر مستدام 
 .للمياه الصالحة

 ومعدل األطفال دون الوزن السوي

معدل السكان الذين يعيشون تحت عتبة 
 .الفقر

شهر  04) ومعدل البطالة ألجل طويل 
 (وأكثر

 .باحثمن إعداد ال: املصدر

 الصحية األوضاع بشكل كبري تعكس مهمة جوانب ثالث نع النامية الدول يف البشري الفقر دليل يعرب :حساب دليل الفقر البشري -ب

 :لألفراد وفق ثالث أبعاد أساسية واالجتماعية

- P 1 السكان إمجايل إىل األربعني سن قبل املتوفني إلمجايل مئوية بنسبة عنه ، ويعرباألربعني سن قبل الوفاة توقع مؤشر. 
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 United Nations development programme, poverty in focus  , December 2006, P P 8 – 15. 
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- P 2 البلد يف البالغني إمجايل إىل األميني البالغني إلمجايل مئوية بنسبة عنه يعرب الذي البالغني عند األمية مؤشر. 

- P3  مؤشر مركب يعرب عن:  

 .للشرب صاحلة مياه على حيصلون ال الذين األفراد نسبة -

 .التغذية وسوء صحية مشاكل من يعانون الذين سنوات مخس من األقل األطفال نسبة -
وفق  P1,P2,P 9   الفقر البشري  عن طريق حساب الوسط املرجع ملؤشرات األبعاد األساسية املكونة للدليلونتحصل على قيمة  دليل 

 :العالقة التالية
(IPH-1)                                

 
   

على الرغم من أن دليل الفقر البشري أعطى مفهوما موسعا للفقر باعتباره يعرب عن خمتلف أوجه  :تقييم دليل الفقر البشري -ج
 :غري انه مل يستطع أن يشري لشدة و درجة التفاوت يف الفقر بني خمتلف املناطق نظرا لكونه. 13احلرمان
  ألنه يقيس متوسطات احلرمان يف الصحة ال حيدد عدد األفراد أو األسر أو جمموعة السكان اليت تعيش خمتلف أوجه احلرمان

 . والتعليم و مستوى املعيشة
 خصائص الفقراء وتوزيعاهتم حسب  عن إن دليل الفقر البشري هو مقياس ترتييب يرتب الدول حسب مستويات الفقر وال يبحث

 .خصائصهم االقتصادية أو االجتماعية
 ت الالزمة لبناء الدليل يضطر إىل اللجوء لتقدير هذهعدم توفر البيانات املطلوبة يف بعض الدول حلساب املؤشرا        

 .املؤشرات، وبالتايل فإن الرقم القياسي الذي يبىن عليها يكون ذو كفاءة ودقة أقل نسبيا
يندرج مفهوم الفقر متعدد األبعاد ضمن هنج اإلمكانات و القدرات، وهو يصف حالة احلرمان الشديد اليت : الفقر المتعدد األبعاد  -4

اد يتعرض هلا األفراد يف خمتلف نواحي احلياة يف نفس الوقت، ويشمل جمموعة من األبعاد اليت اعتمدت مبشاركة اجملموعات احمللية و باالستن
يعرب عن كل بعد بعدد من املؤشرات املهمة و عاد على كل من التعليم و الصحة و مستوى املعيشة، إيل توافق عاملي، وتتضمن هذه األب

 .01ليصل عدد املؤشرات املعتمدة يف حساب دليل الفقر املتعدد األبعاد إيل 
األبعاد الذي يشري إىل نسبة استحدث الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة مؤشر الفقر متعدد  2101يف سنة : دليل الفقر املتعدد األبعاد -ا

كما أن . 14الفقراء و عدد أوجه احلرمان اليت يعانون منها، وقد جاء هذا الدليل ليكمل املقاييس األخرى اليت تعتمد على الدخل أساسا
ر يف األبعاد األساسية دليل الفقر املتعدد األبعاد يعترب وسيط هام يف توجيه السياسة العامة ألنه حيدد أوجه احلرمان املتداخلة لدى األس

لوحظ بأنه  ال حيدد عدد األفراد أو األسر و 0881الثالثة اليت يشملها دليل التنمية البشرية و يعوض دليل الفقر البشري الذي أطلق سنة
يشري دليل و . 15أو جمموعة السكان اليت تعيش خمتلف أوجه احلرمان ألنه يقيس متوسطات احلرمان يف الصحة والتعليم و مستوى املعيشة

الفقر متعدد األبعاد هلذه الثغرة ألنه يقيس عدد األشخاص الذين يعيشون أوجه حرمان متداخلة، كما انه ميثل عدد السكان الذين يعانون 

                                           
13

 . 492 – 411، ص ص  مرجع سابق،  معوقات بيانات قياس الفقرحممد عبدا هلل الرفاعي ،   
14

  Indice de la pauvreté multidimensionnelle (IPM) , voire le site : http://hdr.undp.org/fr/statistiques/ipm , date de 

consultation: 17- 5 -2014. 
 .81ص  ،2010تقرير التنمية البشرية نامج األمم املتحدة اإلمنائي، بر  15

http://hdr.undp.org/fr/statistiques/ipm
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وتشري اإلحصائيات العاملية أن عدد السكان الذين  يتعرضون ملختلف أوجه احلرمان و يعانون من فقر متعدد .من الفقر متعدد األبعاد
 .من إمجايل سكان العامل%  91مليار شخص و هو ما ميثل حوايل  0521بعاد يقدر ب األ
 :يتضمن دليل الفقر املتعدد األبعاد ثالث أبعاد و عشر مؤشرات وفق ما يلي :مكونات دليل الفقر املتعدد األبعاد -ب

 : بعد التعليم
 وجود فرد يف األسرة مل ينه مخس سنوات من الدراسة. 
  واحد على األقل يف سن الدراسة حىت الصف الثامن و غري ملتحق باملدرسةو جود و لد. 

 :بعد الصحة
 و جود فرد من األسرة يعاين من سوء التغذية. 
 وفاة ولد واحد أو أكثر من األسرة. 

 :بعد مستوى المعيشة
 عدم احلصول على الكهرباء. 
 عدم الصول على مياه الشرب النظيف. 
 للصرف الصحي عدم احلصول على مرافق حمسنة. 
 استخدام وقود وسخ للطهو مثل  الروث ،الفحم و احلطب. 
 السكن يف منزل أرضيته من تراب. 
 ،راديو،  دراجة، دراجة نارية، عدم امتالك سيارة أو شاحنة أو ألية مشاهبة  و اقتناء واحدة من هذه الوسائل على األكثر

 .تلفاز و هاتف ثالجة،
 :قياس دليل الفقر املتعدد األبعاد على اخلطوات التالية تعتمد منهجية :منهجية القياس -ج

حيدد لكل فرد جمموع معني من النقاط وفقا ألوجه حرمان أسرته يف كل املؤشرات خالل الفرتة حبيث يكون اجملموع األقصى ميثل  -
 :و ذلك وفق ما يلي%  011

  99تقسم مؤشرات األبعاد بالتساوي، لدينا ثالث أبعاد يعين لكل بعد,,, .% 
  0151مبا أن بعدا الصحة و التعليم هلما مؤشران فكل مؤشر هبما يساوي .% 
  251بعد مستوى املعيشة به ست مؤشرات يكون لكل مؤشر قيمة .% 

حتدد النقاط على مستوى كل أسرة من خالل مؤشرات األبعاد الثالثة  حيث يتم تسجيل احلاالت املوافقة : حتديد النقاط املرجعية -
 .مؤشرلكل 
تعترب القيمة  و cمجع النقاط املسجلة يف كل وجه من أوجه احلرمان للحصول على قياس احلرمان يف األسرة الذي يرمز له بالرمز  -

 :احلد الفاصل بني الفقري و غري الفقري،وذلك وفق احلاالت التالية%  33
  33: تعتبر األسرة بكل أفرادها في حالة فقر إذا كان  %C  >. 
 18: إذا كان  ألسرة في خالة فقر شديدتعتبر ا  %C  >. 
  48تكون األسرة معرضة للفقر إذا كان  %C  >  > 33 . % 

                                           
  دوالر يوميا، انظر للمزيد من  0522املالحظ أن عدد سكان العامل الذين يعانون من فقر متعدد األبعاد يفوق عدد السكان الذي يعانون من فقر مطلق حتت

 . 91ص  ،2109تقرير التنمية البشرية : االطالع 
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وهو يشري إىل نسبة السكان الذين يعانون من احلرمان الذي ترجح حدته ب : حساب السكان الذين يعيشون يف فقر متعدد األبعاد -
 :على األقل ويعطى و فق العالقة التالية%  99

  
 

 
 

 :حيث
    ميثل نسبة السكان الذين يعانون من الفقر املتعدد األبعاد. 

   عدد السكان الذين يعانون من الفقر املتعدد األبعاد. 

    العدد اإلمجايل للسكان. 

الذين يعيشون يف وهو يشري إيل متوسط نسبة احلرمان الذي يعاين منه األشخاص  :حساب شدة احلرمان يف حالة الفقر املتعدد األبعاد -
 :و حيسب من خالل العالقة التالية. فقر متعدد األبعاد

  
  

 
 

 
 

وهو يشري إىل نسبة السكان الذين يعيشون حالة الفقر املتعدد األبعاد معدلة بشدة أوجه احلرمان : حساب دليل الفقر المتعدد األبعاد –
 :وتعطي بالعالقة التالية

          
 :نشري إىل انه رغم أمهية دليل الفقر املتعدد األبعاد غري انه يعاين من بعض النقائص أمهها ما يليو يف األخري 

 قلة توفر البيانات. 
  اخل...مؤشرات الدليل تشمل النتائج كسنوات الدراسة و العمر املتوقع إضافة إيل املدخالت كوقود الطهي. 
 لة و السيما فيما يتعلق بالتغذيةالبيانات املتعلقة بالصحة قليلة نسبيا أو غري كام. 
 قد تكون الفوارق حادة داخل األسرة و لكن يتعذر إظهارها. 
 ال يقيس عدم املساواة بني الفقراء رغم انه يقيس حدة الفقر. 

فراد و أسرهم يف ومع ذلك فإن دليل الفقر املتعدد ميكننا من قياس ظاهرة الفقر من خالل التطرق ملختلف أوجه احلرمان اليت يعانيها األ    
 .خمتلف مناطق العامل، وهو بذلك امشل و أوسع من دليل الفقر البشري

 الخاتمة
ءا من دتطور الفكر البشري يف حتليله و دراسته للفقر ب نامية فقدمسار التنمية يف الدول ال يعيقحتدي كبري يشكل الفقر نظرا ألن       

وساند هذا االجتاه ما جاء به امارتيا . ي الضيق وصوال إىل املفهوم املوسع الذي يتضمن خمتلف أوجه احلرمان اليت يعانيها البشرماملفهوم الك
إضفاء الطابع اإلنساين على العملية التنموية باعتبارها توسيع خليارات البشر من خالل تعزيز قدراهتم كتوفري اخلدمات الصحية و  منسن 

ضمان حق املشاركة يف العملية السياسية عن طريق االنتخاب و احملاسبة باإلضافة إيل  ،وفري فرص املشاركة يف العملية اإلنتاجيةت، التعليمية
   .16توفري الضمان االجتماعي لغري القادرين على العمل

                                           

 – 011ص ص  2100من تقرير التنمية البشرية لسنة  4ملالحظة الفنية رقم انظر  ا: للمزيد من االطالع حول كيفية حساب دليل الفقر املتعدد األبعاد   

011 . 
، ندوة الثالثاء االقتصادية الرابعة و العشرون حول التنمية االقتصادية و االجتماعية يف سورية، مجعية العلوم ، الفقر في سورية مفاهيم بديلةربيع نصر 16

 .2، ص 2100 – 1 – 29إيل  2102100 – 10 – 22االقتصادية السورية، دمشق 
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كما   ،احلرمان  ز عن تقدير خمتلف أوجهومع توسع مفهوم الفقر أصبحت املقاييس املالية غري كافية لوصف ظاهرة الفقر ألهنا تعج       
عدم   تدهور الصحة تدين مستوى التعليم واملهارات،: أن الفقر ال يعين عدم كفاية الدخل فقط و لكنه يتجاوزه ليتضمن أبعاد أخري منها 

عيشه البشر يف خمتلف مناطق ، وهذا النوع من الفقر ي17عدم توفر السكن الالئق اإلقصاء االجتماعي و عدم املشاركة كفاية موارد العيش،
الرتكيز على الفقر كحرمان من فقد عمل الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة على صياغة مفهوم موسع للفقر  من خالل  وعليه. العامل 

حيث  القدراتوهبذا مت حتديد مفهوم موسع للفقر باعتباره حرمانا من ، القدرات بدال من الرتكيز على الفقر كحرمان من الدخل أو السلع
     تتمثل اكرب قدرة يف متكني الفرد من إنتاجية أعلى و دخل أعلى و توفري خمتلف الرتتيبات االجتماعية  و السياسية كالتعليم و الصحة 

يوفر له من والقدرة هي اإلمكانيات و الطاقة املادية لتأدية وظائف احلياة الطبيعية اليت ميكن للشخص أن حيققها من خالل ما . و املشاركة
فالفرد قادر من حيث القدرة اجلسدية و الذهنية و له احلق يف االختيار بني الفرص املتاحة له يف احلياة ويف هذه  ،حرية اختيار منط احلياة

        ق احلالة يكون الفقر عبارة عن حرمان الفرد من احلصول على الغذاء و احلاجات األساسية و فرصة اللباس و املأوى و خمتلف املراف
 .و بشكل عام حرمان الفرد من املشاركة يف خمتلف جوانب احلياة االقتصادية و االجتماعية و الثقافية والسياسية

وعلى الرغم من أن اجملتمع الدويل اعترب احملور األساسي للتنمية خالل األلفية الثالثة يتمثل يف مكافحة الفقر باعتباره ظاهرة متعدد        
 أن اجلهود الدولية ال تزال حمدودة يف مكافحة الفقر، وحىت و إن سجل حتسن ملحو  فيما يتعلق بتحقيق األهداف اإلمنائية  األبعاد، غري

 غري أن ذلك ال خيفي الواقع املرير الذي يكابده العديد من البشر يف خمتلف مناطق العامل  حيث تشري اإلحصائيات إيل حجم املعاناة اليت
 : 2102 وذلك ما توضحه اإلحصائيات اخلاصة بسنة  ،مناطق العامل  من األشخاص يف خمتلف يتكبدها املاليني

 0.2  دوالر يوميا 0522مليار شخص يعيشون يف فقر مدقع بأقل من. 

 شخص من مثانية  أشخاص يف العامل يبيت جائعا. 
 مليون طفل 011بأكثر من  طفل من أصل ستة أطفال دون اخلامسة يعاين من سوء التغذية يقدر عددهم اإلمجايل. 
 02 %من سكان العامل يعانون من سوء التغذية. 
  مليون الجئ يف دول أجنبية 02مليون شخص منهم  42.0بلغ عدد الذين شردوا بفعل النزاعات و احلروب . 
 21 مليون طفل يف سن التمدرس و مل يلتحقوا باملدارس . 
 029 ملني شاب ال جييدون القراءة و الكتابة .  
 مرة عن الدول  01أطفال قبل أن يصل لسن اخلامسة بسبب سوء املعيشة و هذا املعدل يزيد  8 إفريقيا ميوت طفل من أصل يف

 .املتوسطة النمو
 21 مليون امرأة يف مجيع أحناء العامل تلد لوحدها دون رعاية صحية. 
 919 مليون شخص يعيشون يف ظل ظروف صعبة يف أحياء فقرية. 
  مليار شخص250بلغ عدد الذين مل تتوفر هلم فرص احلصول على مياه صاحلة للشرب  2102غاية  إيل 0881منذ سنة  ،

 .18مليار شخص 0.8كما  بلغ عدد الذين مل تتوفر هلم فرص احلصول على رعاية صحية 

سها منظمة األمم املتحدة يف ويف األخري نشري إيل انه بالرغم من اجلهود املبذولة من طرف اهليئات و املؤسسات الدولية وعلى رأ       
 جمال احلد الفقر غري أن التحديات ال تزال كبرية وبصفة خاصة يف الدول الفقرية اليت تتميز باقتصاد هش و تنعدم هبا املوارد و الثروات

                                           
  .82ص  ،2010نامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية بر  17
 .2109كل األرقام و اإلحصائيات الواردة أعاله جاءت ضمن تقرير األهداف اإلمنائية لسنة  18
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خمتلف نظاهر الفقر و الطبيعية، وهو ما يشكل عبئا ثقيال على اجملتمع الدويل املطالب مبساعدة هذه الدول من اجل دعم برامج احلد من 
 .احلرمان

 بالمراجعقائمة 

 المراجع باللغة العربية
 .2109تقرير التنمية البشرية  ، الربنامج األمم املتحدة اإلمنائي -0
 .2101، تقرير سنة الفقر و النمو و توزيع الدخل في لبنانالربنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  -2
 .2109األهداف اإلمنائية لسنة تقرير ، الربنامج األمم املتحدة اإلمنائي -9
 .2010، تقرير التنمية البشرية الربنامج األمم املتحدة اإلمنائي -4
 . 2100تقرير التنمية البشرية لسنة  ،الربنامج األمم املتحدة اإلمنائي -2
 :من املوقع  2104-01 -02، تاريخ االطالع لأللفية اإلنمائية األهدافالبنك الدويل،  -1

http://data.albankaldawli.org/about/millennium-development-goals. 
، ندوة الثالثاء االقتصادية الرابعة و العشرون حول التنمية االقتصادية و االجتماعية يف سورية، مجعية العلوم ، الفقر في سورية مفاهيم بديلةربيع نصر -1

 .2100 – 1 – 29 إيل 2102100 – 10 – 22االقتصادية السورية، دمشق 
 .2112، الرياض 0، دار الورقات العلمية طالفقرحقيقته و أسبابهزيد بن حممد الرماين،  -9
 .2119، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت السياسات الكلية والفقر مع إشارة خاصة إلي الوطن العربيسامل توفيق النجفي، امحد فتحي عبد اجمليد،  -8

 . 2110، بريوت 0الوحدة العربية ط مركز دراسات ،الفقر و توزيع الدخل في الوطن العربي ارس،عبد الرزاق الف -01
. 0899اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة  ،ستار الفقر ترجمة احمد فؤاد بلبعحمبوب احلق ،  -00  
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