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 الملخص 

 حيث أظهرت االحصائيات والدراسات أن ظاهرة الفقر  ،اليونانية القدميةمنذ العصور كل الدول  يعد الفقر ظاهرة عاملية تعرفها

هذه املشاكل ... أزمة السكن و  ،و قلة الرعاية الصحيةناجتة عن عدة مشاكل اجتماعية يعاين منها الفقراء كاخنفاض املستوى التعليمي 

 .فقر-بطالة -البطالة ، و الدوران يف حلقة مفرغة فقردل ارتفاع معاىل  تعد حواجز حتول دون احلصول على فرص العمل، و هذا ما يؤدي

 .العربية ،النظام االقتصادي ،السياسات االقتصادية ،البلدان االقتصادية ،التنمية الفقر :مفتاحيةالالكلمات 

 

Résumé:       

La pauvreté et un phénomène mondial que l’on trouve dans tous les pays et ce depuis 

l’antiquité grecque à ce jour.  Les statistiques montrent que ce phénomène est à l’origine de 

nombreux problèmes sociaux dont les pauvres sont victimes, tel que par exemple, l’accès très 

difficile à l’éducation, au logement, aux soins médicaux, …Ces problèmes créent à leur tour des 

barrières à l’accès à l’emploi et augmentent de ce fait le chômage. On aboutit dès lors à un cercle 

vicieux : pauvreté-chômage-pauvreté. 

Mots Clés: pauvreté, développement économique, système économique, politiques économiques, 

pays arabes. 
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 :المقدمة

رغم أهنا ليست وليدة احلاضر بل عرفها االنسان منذ األزل إال أن انتشارها  تعد ظاهرة الفقر األكثر شيوعا يف وقتنا الراهن ،
الواسع بني الدول ،وتعديها اجملال االجتماعي لتصل اىل اجملال االقتصادي جعلها حمل اهتمام صناع السياسة االقتصادية مما دفع بعدة 

يا الفقر و سياسات االقالل منه يف إطار التنمية و اصبحت مكافحة باحثني يف امليدان االقتصادي و االجتماعي لتوجيه أحباثهم حنو قضا
 .و االقالل منها لفقراالفقر حتديا البد من اجتيازه للدفع بعجلة التنمية لتحسني مستوى معيشة االفراد و القضاء على ظاهرة 

عاملية ،من أهم مسبباهتا اخنفاض مستوى  و الدول العربية على غرار باقي دول العامل مل تسلم من ظاهرة الفقر باعتبارها ظاهرة
التنمية االقتصادية الذي يتباين و خيتلف من دولة ألخرى حسب درجة التخلف ،إضافة إىل طبيعة النظام االقتصادي املعتمد يف الدولة و  

 .كذا السياسات االقتصادية املتبعة ملكافحة الفقر
 .ن قياس الفقر وما هي التدابري  املوضوعة للحد منه ؟كيف ميك: من خالل هذا ميكن طرح االشكالية التالية 

وهتدف الدراسة إىل عرض مسات و خصائص ظاهرة الفقر باإلضافة إىل التعرف على مسببات هذه الظاهرة ،و من مث حتليل 
ليت مت وضعها للحد من نسب الفقر يف بعض الدول العربية للتعرف على حدهتا من دولة إىل أخرى ،و أخريا التعرف على االسرتاتيجيات ا

 :و إلمتام الدراسة مت تقسيم العمل إىل النقاط التالية .هذه الظاهرة
-6.اسرتاتيجيات احلد من الفقر-5.تصنيف الفقر-4.أسباب الفقر- 3.قياس خط الفقرالتطبيقية لطرق الأهم  - 2.مفهوم الفقر-1

 .االقالل من الفقر يف الدول العربية

 :الفقر  مفهوم-0

 :تعريف الفقر-1-1
م مفهوم  1995عرف البيان الصادر عن مؤمتر القمة العاملي الذي عقدته األمم املتحدة حول التنمية االجتماعية يف كوبنهاجن عام 

 االفتقار إىل الدخل املادي و موارد االنتاج الكافية لضمان إشباع احلاجات األساسية " على أنه الفقر
ياة و جتنب اجلوع و سوء التغذية و احلرمان من اخلدمات األساسية كالصحة و التعليم و عدم احلصول و الضرورية ملواجهة متطلبات احل

 على مصادر املياه النقية و السكن املالئم إضافة إىل عدم املشاركة يف صنع القرار يف احلياة املدنية 
 1"و السياسية 

تعريف الفقر يتطلب حتديد مستوى أدىن للمعيشة يعترب من ال حيصل عليه فإن م  2002و طبقا للتقرير االقتصادي العريب املوحد لعام 
و اهلدف من حتديد هذا اخلط هو التعرف على األفراد الذين  ،"الفقر خط "من ضمن الفقراء و يسمى هذا املستوى األدىن من املعيشة 

2.النفاق االستهالكيال يستطيعون مقابلة احتياجاهتم األساسية ،و يقدر على أساس مفهوم الدخل أو ا
 

الكايف للحصول على املستويات الدنيا من الرعاية الصحية و الغذاء و امللبس  إىل الدخل الفردافتقاد على أنه  بالتايل ميكن تعريف الفقر و
 .و التعليم و كل االحتياجات الضرورية لتأمني مستوى الئق للحياة

 :السابقة ميكن استنتاج الشكل التايل  من خالل التعاريف
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 .األشكال المختلفة لظاهرة الفقر : (0)الشكل رقم 
 املفهوم

 
 املادي

 
 للفقر                                                                

                                                                      ال                                                           املفهموم النفسي للفقر                                     
 

حصروري نادية ،حتليل و قياس الفقر يف اجلزائر ،مذكرة ماجستري يف التحليل و االستشراف االقتصادي ،جامعة منتوري قسنطينة  :املصدر
 .02ص ، 2002/2009،دفعة 

 :خصائص ظاهرة الفقر -0-4 
3" لويس أوسكار " ولوجيوبر ثيرجع إىل األن( الفقراء)إن الفضل يف دراسة صفات الفئات االجتماعية الضعيفة 

 :و نذكر أمهها فيما يلي  
 .عمر قصريالمعدالت الوفاة عالية نسبيا و بالتايل متوسط * 
 .التعليممستويات منخفضة يف *
 .مشاركة ضعيفة يف النقابات و األحزاب السياسية*
 .عدم املشاركة يف الرعاية الطبية و اخلدمات االجتماعية*
 .عدم وجود مدخرات و بالتايل كثرة االقرتاض*
 .عدم وجود خمزون غذائي يف البيت*
 .كثرة اللجوء إىل العنف مبا يف ذلك ضرب األطفال*
 .كثرة حاالت هجر الزوج للزوجة و األطفال*

 :قياس خط الفقر التطبيقية لطرق الأهم -4

تتطلب تقييم األفراد ،حيث "مشاركة الفقراء "لقد مت استنباط  هذه الطريقة من منهجية حتليل الفقر بواسطة  4:الطريقة الذاتية -4-0
ملستوى الدخل األدىن الذي ميكنهم من مواجهة متطلبات احلياة مع ضرورة مراعاة خصائص كل عائلة  و يكون ذلك بتوجيه السؤال 

 احتياجاتك األساسية من الغذاء كم من الدخل حتتاج ملقابلة "للفقراء  اآليت 

و يتم أخذ متوسط اإلجابات على هذا السؤال للتوصل إىل خط الفقر  ،" و الكساء و السكن و التعليم و الصحة و املواصالت ؟
 .الذايت
 :الطرق العلمية -4-4
اج إىل نوعني من املعلومات لكل و حتت 5(م 1926)تعزى هذه الطريقة إىل قرير و ثوربيك :طريقة استهالك الطاقة الغذائية-4-4-0

و اليت تعطي ،فرد أو أسرة ،معلومات عن استهالك السعرات احلرارية و اليت ميكن تقديرها من خالل جداول الغذاء املتوفرة ملختف الدول 
 ذلك الغذاء الذي يتم ،و معلومات حول امجايل االنفاق على الغذاء مبا يف6لسعرات بالكيلوغرام ملختلف أنواع الغذاء امعامالت لتحويل 

 .شراؤه من السوق و املنتج من طرف الفرد أو األسرة

 نقص الغذاء
 

 النقص املادي يف مستوى الدخل
 النقص يف اخلدمات أو احلاجات املادية 

 النقص يف احلاجات املعنوية
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بكثرة يف هذه الطريقة حلساب خط الفقر  و تستعمل ، 7(م1901 )ترجع إىل راونرتي :الحاجات األساسية تكلفة طريقة -4-4-4
غذاء من يعدون فقراء عموما و حتديد متطلبات تنطوي على اختيار عدد من السلع اليت متثل النمط الغالب يف حيث  الدول النامية،

التغذية للنشاط البدين العادي ،مث استخدام األسعار السائدة للحصول على تكلفة الغذاء األساسي ،مث اضافة تكلفة السلع األخرى 
 .املطلوبة

 :أسباب الفقر -3
 .اساهتا السلبية مستمرة على الدول منخفضة الدخلمازالت انعك اليت وم ، 2002األزمة املالية العاملية اليت بدأت منذ مطلع *
 .ظاهرة العوملة اليت جعلت من الثروة و التجارة العاملية مرتكزة يف الدول املتقدمة*
 .ظاهرة االحتباس احلراري و ما أدت إله من آثار بيئية سلبية كاجلفاف و التصحر و األعاصري*

 .ة االقتصادية و االجتماعية  خاصة يف الدول العربيةإىل تدمري البني احلروب و النزاعات اليت أدت* 
 .ري املتوازنة مع حجم املوارد الطبيعية غالزيادة السكانية *
 اضافة اىل هذه االسباب هناك ارتفاع معدل البطالة الذي  يعد من العوامل الرئيسية اليت تساهم يف ارتفاع عدد الفقراء و اجلدول التايل 

 .م 2013م و  2012لة يف الدول العربية لعام يبني لنا معدالت البطا

 2012/2013معدالت البطالة يف الدول العربية العام : (80) جدول رقم

 )%(معدل البطالة  الدولة )%(معدل البطالة  الدولة

 % 20,0 السودان % 59,0 جيبويت

 % 10,7 السعودية % 8,9 لبنان

 % 7,4 البحرين % 8,9 ليبيا

 % 3,8 االمارات العربية املتحدة % 31,0 موريتانيا

 % 7,9 اريرتيا % 8,1 عمان

 % 16,0 العراق % 0,5 قطر

 % 10,3 اجلزائر % 17,6 اليمن

 % 17,8 سوريا % 2,1 الكويت

 % 17,2 تونس % 9,2 املغرب

   % 13,4 مصر

  http://www.statistiques-mondiales.com/chomage.htm :املصدر 
،و   % 59من خالل اجلدول يتبني لنا أن نسبة البطالة مرتفعة يف أغلب الدول العربية إال أهنا بلغت الذروة يف مجهورية جيبويت بنسبة 

هي نسبة تدل على استفحال الظاهرة يف البالد و اليت تعود إىل عدة أسباب أمهها اخنفاض نسبة االلتحاق بالتعليم  و اليت مل تتعدى 
 ،إضافة إىل حمدودية مشاركة قطاع الصناعة يف الناتج القومي  % 3113نسبة 

إال أن األمر خيتلف عن سابقتها  % 31، لتليها موريتانيا بنسبة 8،باعتباره يركز على املشروعات صغرية احلجم % 21و املقدر ب 
،حيث أن موريتانيا حتتوي على ثروات هائلة إال أهنا تصنف من الدول اليت استفحلت فيها ظاهرة البطالة بسبب فشلها يف وضع 

 9.اسرتاتيجيات حقيقية يف جمال التشغيل
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ملوارد البشرية و العمل أن نسبة البطالة لعام لتصرح وزيرة تنمية ا % 20م إىل  2012البطالة فيها وصلت عام  فنسبةأما السودان 
، بينما 10و أرجعت النسبة املرتفعة إىل النقص يف التعليم التقين و املهين و عدم منو القطاعات االنتاجية % 1212م بلغت  2013

أو ما يسمى بالربيع العريب يرجع ارتفاع معدل البطالة يف كل من سوريا و اليمن و تونس و مصر إىل األوضاع السياسية اليت شهدهتا ،
حيث أن عدم االستقرار السياسي هلذه الدول أدى إىل تراجع االستثمار و االنتاج ،كما أن العراق مل تسلم من حدة البطالة و اليت بلغ 

ا عادت و أحد األسباب املباشرة لتفشي الظاهرة هو غزو العراق من طرف الواليات املتحدة و  بعض حلفاءها ،بينم % 16معدها  
 للجزائر % 1013نسبة 

و اليت كانت نتيجة لآلثار السلبية لإلصالحات االقتصادية اليت فرضها صندوق النقد الدويل السيما تلك املتعلقة بإعادة هيكلة  
ة قطر املؤسسات العامة و خصخصة بعض منها إضافة إىل خروج  اجلزائر منذ فرتة ليست ببعيدة من العشرية السوداء ،و قد سجلت دول

م و هذا لوجود فرص عمل كثرية يف القطاعني العام و  2012خالل عام  % 015أقل معدل للبطالة بني سكاهنا يف العامل العريب بنسبة 
اخلاص و توجيه الدولة اهتمامها للنظام التعليمي ،حيث يعترب تطوير التعليم ركيزة أساسية يف السياسة احلكومية القطرية و هذا لضمان 

،واألعمدة البيانية التالية توضح اختالف معدالت البطالة من دولة ألخرى كما  11واطنني على املهارات املطلوبة بسوق العملحصول امل
 :يلي

 .أعمدة بيانية لمعدل البطالة في الدول العربية (:84)الشكل رقم 

  
  .من اعداد الباحثان باالعتماد على معطيات جدول معدالت البطالة:املصدر 

 :تصنيف الفقر-2
 .و هو عدم امكانية الفرد من احلصول على الدخل الكايف لنيل احلد األدىن من الغذاء و امللبس و الصحة:الفقر المطلق -2-0
ويتم حتديد هذا املعدل من خالل ،عن قيمة حمددة يف سلم الدخل  هإذا قل معدل دخلالفرد فقريا نسبيا  يعد:الفقر النسبي -2-4

12.للدخل و االنفاق على مستوى كل دولةدراسات ميدانية 
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كاألراضي الزراعية ذات النوعية اجليدة و امدادات مياه   اإلنتاجيةيتعرض سكان الريف للفقر نظرا الفتقارهم لألصول :الريفيالفقر -2-3
م و مياه الشرب النقية و و افتقارهم خلدمات الصحة و التعلي،و تعرض مناطقهم للجفاف و التصحر و عدم توفر البنية التحتية ،الري 

 .يوضح فقراء الريف الذين يعيشون دون خط الفقر يف بعض الدول العربيةو اجلدول التايل ،الصرف الصحي

 فقراء الريف الذين يعيشون دون خط الفقر في بعض الدول العربية(: 48)الجدول رقم 
 فقراء الريف الدولة

 من اجمالي الفقراء% من اجمالي السكان الريفيين % العدد بالمليون نسمة
 23 12 0116 األردن
 33 6 012 تونس

 53 30 313 الجزائر
 23 45 0105 جيبوتي

 63 23 1316 السودان
 33 45 314 سوريا

 35 90 519 الصومال
 63 55 016 فلسطين

 25 12 0105 لبنان
 60 29 1012 مصر

 64 23 316 المغرب
 23 41 513 اليمن

 6613 4416 5211 الجملة
جامعة الدول العربية ،املنظمة العربية للتنمية .05،ص  2009جامعة الدول العربية ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية  ،اخلرطوم   :المصدر 

 .05،ص  2009الزراعية  ،اخلرطوم  

و من امجايل الفقراء %  6613امجايل السكان الريفيني و من  %  4416فقراء الريف يشكلون أن من خالل اجلدول السابق نالحظ 
قص كن  و هذا راجع اىل عوامل عديدةهذا دليل على أن فقراء الريف هم األكثر حرمانا ،نسبة الفقراء يف األرياف مرتفعة جدا و بالتايل 

عدم توفر و  اخنفاض املستوى التعليمي، و  ائيةغياب شروط احلياة خصوصا يف املناطق الن،إضافة إىل  اهلياكل العمومية و قلة فرص العمل
فقراء الريف الذين يعيشون أعمدة بيانية توضح (:03)لشكل ا. املسكن الالئق و بالتايل انعدام شروط احلياة من صحة و غذاء و ملبس
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.دون خط الفقر يف بعض الدول العربية

 
 .ابقباالعتماد على معطيات اجلدول الس انمن اعداد الباحث: املصدر 

 :الفقر الحضري-2-2
 األحوال الصحية السيئة و املياه امللوثة  أين تكثرينتشر الفقر احلضري يف األحياء الصغرية يف املدن و املتميزة باالزدحام 

من احلضر الذين يعيشون حتت خط الفقر الوطين   ،و اجلدول التايل يوضح نسبة السكان  مهاجرون من الريففقراء احلضر  معظمو يعترب 
 . ،اضافة اىل نسب فقراء الريف لنفس الفرتة و هذا إلمكانية اجراء املقارنة

 .الفروق بين الفقر الريفي و الحضري في بعض الدول العربية (:03)جدول 
نسبة فقراء الريف إىل  الفرق بني نسبة السكان حتت خط الفقر الوطين الدولة

 املتوسط الوطين حضر ريف فقراء احلضر
 1922اجلزائر 

1995 
1616 313 1212 913 
3013 1413 2216 1516 

 012 2219 2215 2313 1996-95مصر 
 1991 - 90املغرب 

92-1999 
1210 316 1311 1014 
2312 1210 1910 1512 

 1925تونس 
1990 

2912 1210 1919 1312 
2116 219 1411 1213 

 1016 1911 1216 1912 1992اليمن 
 .03ص ، 2009جامعة الدول العربية ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية  ،اخلرطوم  : املصدر 

من خالل اجلدول يتضح أن سكان الريف يعانون من الفقر أكثر من سكان املدينة أو املناطق احلضرية و هذا نظرا لصعوبة احلياة الريفية 
 مع غياب متطلبات العيش من عمل و مرافق عمومية و الصحة اجلوارية إضافة إىل امللبس 

 .اخل...و الغذاء الكايف و الصحي 
 .أوضح من خالل األعمدة البيانية التالية  و ميكن مالحظة ذلك بشكل
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 .لفقر الريفي و احلضري يف بعض الدول العربيةأعمدة بيانية توضح ا(:04)الشكل 

 
 .لعربيةا الفروق بني الفقر الريفي و احلضري يف بعض الدول  من اعداد الباحثان باالعتماد على معطيات جدول:المصدر 

 :استراتيجيات الحد من الفقر  -5

ضرورة ال  ،حيث تعد ،ان اسرتاتيجية احلد من الفقر هي تصميم إطار للتنمية الوطنية و تنفيذه من قبل احلكومة الوطنية :تمهيد -5-1
دولة  44أمتت م  2005لسنة مارس شهر حبلول  وبل تشمل أيضا الدول ذات الدخل املرتفع ،فقط تقتصر على الدول الفقرية 

اسرتاتيجياهتا للحد من الفقر ،حيث تبني الدولة يف هذه الورقة كل من اقتصادها الكلي و سياساهتا و خططها بالكامل اجناز أوراق 
 .و صندوق النقد الدويل  االجتماعية و أصبح شرطا البد من استيفاءه حىت حتصل على قروض من البنك الدويل

 :الحد من الفقر المبادئ االساسية التي يجب أن ترتكز إليها ورقة استراتجية -5-2
 .أن تكون موجهة حنو النتائج مع أهداف للحد من الفقر و أن تكون ملموسة و ميكن رصدها*
 .أن تكون شاملة و تدمج بني عناصر االقتصاد الكلي و العناصر اهليكلية و القطاعية و االجتماعية*
 .غي اتباعهاأن تكون ذات استمداد قطري و متثل امجاعا لآلراء بشأن اخلطوات اليت ينب*
 .على مجيع اجلهات املعنية املشاركة يف صياغتها و تنفيذهاأي جيب أن تكون تشاركية *
 .أن تكون قائمة على أساس الشراكة بني احلكومة و اجلهات الفاعلة األخرى*
 13.املدى الطويلأن تكون طويلة األمد مع الرتكيز على اصالح املؤسسات و بناء القدرات عالوة على حتقيق أهداف على *
 :و هذا ما يبينه اجلدول التايلانتشار واسع للفقر يف من الدول العربية تعاين : االقالل من الفقر في الدول العربية - 6

 .انتشار الفقر البشري يف الدول العربية(:04)الجدول 
عدد الدول  قيمة مؤشر الفقر البشري

 العربية
في %  نسبة السكان

 الدول العربية
 العربية الدول

 االردن و لبنان 319 2 %08أقل من 
 .سوريا ،اجلزائر ، تونس ،سوريا ، السعودية ، ليبيا 3319 5 %38 إلى %  08 

عمان ،مصر ،املغرب ،جزر القمر ،السودان  6212 2 %38أكثر 
 .،اليمن ،موريتانيا ،جيبويت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100 15 االجمالي
 .23ص ، 2009جامعة الدول العربية ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية  ،اخلرطوم   :المصدر 
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لغت حيث ببشكل كبري و واسع ،يتضح أن سكان الدول العربية يعانون من انتشار الفقر أعاله اجلدول النسب املطروحة يف من خالل 
يف كل من عمان و مصر و املغرب و جزر القمر و السودان و اليمن و موريتانيا و جيبويت  % 30قيمة مؤشر الفقر البشري أكثر من 

الفقر البد من الرفع من ظاهرة من حدة  من السكان يف الدول العربية ،ولإلقالل%  ..62علما أن هذه الدول الثمانية حتوز على نسبة 
 :ينقسم التعريف املناصر للفقراء إىل تعريفني  ،حيثرط أن يكون هذا النمو مناصرا للفقراء معدالت النمو بش

 :التعريف املطلق و ينسب إىل البنك الدويل-ا  -

 .يتسم النمو االقتصادي بأنه مناصر للفقراء إذا كان له أثر اجيايب مطلق على معدالت الفقر بداللة أي من مقاييس الفقر
يتسم النمو االقتصادي بأنه مناصر للفقراء إذا ارتفع دخل الفقراء كيف ما عرفوا مبعدل أكرب من دخل غري الفقراء  :النسيبالتعريف -ب  -

يشرتط التعريف النسيب أن يكون النمو أكثر عدالة حيث أنه ،و أي جيب أن يؤثر النمو بشكل اجيايب على توزيع الدخل لفائدة الفقراء
الت عالية و يقود إىل ارتفاع يف نسب الفقر إذا تزامن النمو مع تراجع كبري يف عدالة توزيع الدخل و تسمى ميكن أن يكون النمو مبعد

 .هذه احلالة بالنمو املبئس
قد بينت دراسات عدة أن الفقر يستجيب بشكل أسرع لسياسات توزيع الدخل أكثر منها لسياسات النمو و بالتايل جيب املوازنة 

وفيما يلي جدول يوضح تطور متوسط االنفاق للفرد ، عظم النمو و السياسات اليت تعيد توزيع الدخل لفائدة الفقراءبني السياسات اليت ت
 .و نسبة السكان حتت خط الفقر يف الدول العربية خالل فرتات معينة

- واحد باليوم دوالر–خط الفقر  يف الدول العربية  نسبة السكان حتتو  للفرداالنفاق متوسط تطورات ( :05)اجلدول 
 %نسبة السكان حتت خط الفقر  (دوالر بالشهر)متوسط االنفاق للفرد  الفرتة الدولة

 1923-1926 األردن
1992 
1993 
2002-2003 

26212 
21113 
12319 
21116 

00 
016 
014 
011 

 1925 تونس
1990 
1995 
2000 

12916 
20410 
20312 
24610 

113 
113 
110 
013 

 1922 اجلزائر
1995 

16212 
16019 

112 
111 

 1991-1990 مصر
1995 
1999-2000 

2216 
2512 
9113 

410 
312 
312 

 1925-1924 املغرب
1990-1991 
1992-1999 

15312 
21113 
13612 

210 
011 
016 

 1923 وريتانيام 
1993 
1995-1996 
2000 

4619 
5415 
6015 
6210 

4613 
4914 
2216 
2519 

 1992 اليمن
1992 

15115 
2615 

314 
914 

ملف الفقر ،اجلامعة العربية و الصناديق االمنائية و التقارير و الدراسات العلمية تواصل التصدي هلا ،الفقر ،قضية مؤجلة يف :املصدر 
 . 49ص،  2009األلفية الثالثة ،
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من خالل اجلدول نالحظ انه ميكن أن تكون هنالك عالقة عكسية بني متوسط انفاق الفرد الشهري و نسبة السكان الذين يعيشون حتت 
 2000م إىل غاية سنة  1925خط الفقر و هذا ما يسمى بالنمو املناصر للفقراء و الذي عرفته كل من تونس يف الفرتة املمتدة من سنة 

 م  2000م إىل غاية سنة   1993فرتة املمتدة من سنة م ،و موريتانيا يف ال
،إذ نالحظ تراجع نسبة الفقراء الذين يعيشون ( م 1991 -م  1990)إىل غاية الفرتة ( م  1925-م1924) و املغرب من الفرتة 

ا الذين يعيشون حتت خط حتت خط الفقر يف هذه الدول بزيادة متوسط انفاق الفرد الشهري ، و قد تعرف الدولة زيادة يف نسبة سكاهن
م ، حيث  1993م إىل غاية  1923الفقر رغم ارتفاع متوسط االنفاق الشهري لألفراد مثلما حدث يف موريتانيا يف الفرتة املمتدة من 

ري للفرد ميكن تفسري هذه احلالة حبدوث نوع من الرتاجع يف عدالة توزيع الدخل ،أما اجلزائر فقد شهدت تراجعا يف متوسط االنفاق الشه
م  و 1995إىل غاية سنة ( م1991-م1990)م ،كذلك هو احلال بالنسبة ملصر يف الفرتة  1995-م 1922يف الفرتة املمتدة من 

لكن نسبة الفقراء الذين يعيشون حتت خط الفقر استمرت يف االخنفاض يف هذه احلالة ميكن القول أن وقع تراجع منو االنفاق  كان قليال 
رنة بوقعه على غري الفقراء ،بينما اليمن فقد عرفت تراجعا يف كل من متوسط االنفاق الشهري للفرد و عدد السكان الذين على الفقراء مقا

 (.  1992-1992) يعيشون حتت خط الفقر يف الفرتة املمتدة من عام
ة الفقراء من امجايل السكان يف بعض اجلدول املوايل يوضح عدد الفقراء الذين يعيشون دون خط الفقر الوطين باملليون نسمة و نسبو 

 الدول العربية ،علما أن خط الفقر الوطين ميثل الدخل الالزم للوصول إىل احلد األدىن من األساسيات الالزمة للعيش و حتدده السلطات يف
 .الدولة و الذي تعتربه مناسبا لظروفها

 .ض الدول العربيةالفقراء الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني في بع(: 06)الجدول 
 

 الدولة
 إمجايل الفقراء

 من امجايل السكان% العدد باملليون نسمة
 1412 016 األردن
 610 016 تونس
 2310 310 اجلزائر
 2910 012 جيبويت

 2510 2614 السودان
 2310 414 سوريا

 2510 313 الصومال
 3210 019 فلسطني

 611 012 لبنان
 2615 1210 مصر

 1910 513 املغرب
 3210 6019 اليمن
 3511 3216 اجلملة

 احلد جامعة الدول العربية ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الفقر الريفي يف الوطن العريب و دور املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف:املصدر 
 .05،ص  2009من آثاره ،اخلرطوم ،
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يف  % 25راء الذين يعيشون حتت خط الفقر الوطين من إمجايل السكان وصل إىل من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة إمجايل الفق
الصومال ،حيث أن هذه األخرية متتاز مبناخ شبه جاف هذا ما جيعلها عرضة لتغريات مناخية متكررة كاجلفاف و الذي من بني خملفاته 

14اجملاعة و هذا ما حدث يف املنطقة  عام 
م،و قد سجلت نفس النسبة يف السودان غري أن هذه األخرية ميكن ارجاع ارتفاع  2011

نسبة الفقراء فيها إىل الصراع القائم يف البلد حول إقليم دارفور و أزمة اجلارة جنوب السودان ،فضال عن أزمة حادة يف الغذاء تشهدها 
إىل النمو الدميغرايف الكبري جدا ،بينما فلسطني فنرجعه للحرب القائمة مع ،بينما ميكن ارجاع نسبة الفقراء املرتفعة يف مصر 15البالد 

 .اسرائيل و احلصار املفروض عليها
 الخالصة

اختالفا يف تعاريف الفقر و طرق قياسه باختالف وجهات نظر الدارسني له باعتباره ظاهرة ذات  رأينامن خالل هذا البحث 
و لكن تبقى آثاره واحدة ال اختالف فيها ،فالفقر يزيد من نسبة األمية و اجلهل يف  ،ثقافية أبعاد اقتصادية و سياسية و اجتماعية و 

الشعوب و تفاقم األمراض و ظهور األوبئة و انتشار الفساد و اجتاه األفراد حنو  البحث عن لقمة العيش و حياة أفضل ،بلجوئهم اىل 
 .الربح السريع و الوفري ضنا منهم أنه السبيل الوحيد للخروج من الفقر اهلجرة غري الشرعية و التجارة يف املمنوعات حبثا عن 

و من خالل دراستنا أيضا لنسب الفقر يف الدول العربية من سكان الريف و سكان املدن فإن املنطقة العربية على العموم تتصف بارتفاع 
تستحقه ،وحيث ال تزال املشاريع حكرا على السواحل و املدن منح هذه الفئة ما نسب الفقر إال أن حدته تزداد يف األرياف و هذا لعدم 

 .و العواصم متجاهلني حق سكان األرياف يف احلياة و تركهم يتخبطون يف صراع مع الفقر و صعوبة احلياة و ندرة املياه النقية الصاحلة
العربية البد أن تتخلى هذه الدول عن سياساهتا املهتمة و نعتقد أنه من أجل االقالل من ظاهرة الفقر و احلد من تفشيها يف اجملتمعات 

حبثا عن االستقرار السياسي واالجتماعي الذي يتملص منها وكأنه  على املدى القصريمع ظاهرة البطالة و الفقر  يالدور  بكيفية التعامل
خطط تنمية اقتصادية واجتماعية ار سياسات مكافحة الفقر،مصممة ومنفذة يف إطار يب اختجي،  بدال من ذلك. سراب الصحراء

 .منسجمة ومستدامة
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