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   مقدمة-أوالً
 

 قـدرات البشـر وظـروفهم وفـى         يل العصور منذ أن وجد التفاوت ف       قضية ك  يإن قضية الفقر ه    
 أثمن مـا    بحق ي ه يولعل أخطر نتائج الفقر هو أنه يؤدى إلى تآكل الثروة البشرية الت           .  وأرزاقهمتطلعاتهم  

ما ومع وضوح أهمية الثروة البشرية إال أن اهتمام العالم بالثروة المادية والطبيعية قد جاء أوالً أ               .   الوجود يف
 .هتمام بها مؤخراًالالثروة البشرية فقد جاء ا

 
 كمـا يشـكل الفقـر       يويمثل الفقر عقبة أساسية للتنمية المتواصلة ورفع معدالت النمـو االقتصـاد            

 فهو يولد بيئة خصبة تنمو بها أشكال        ي واألمن ي واالجتماع يسالم واالستقرار السياس  الوالحرمان خطراً على    
ـ        ي الت جامحةرف والمعارضة ال  نحراف والتط المختلفة من ا    .   نهايـة األمـر    ي قد تستهدف الدولـة ذاتهـا ف

ـ  ي فإن الحد من الفقر تتضمن آليات الوصول والمشاركة على المستويين الجزئ           يوبالتال فعلـى  .  ي والمؤسس
 سبيل المثال قد تتوافر الخدمات األساسية كالتعليم والصحة مجاناً وبكميات ونوعيات مناسـبة ولكـن أفـراداً                

ستفادة من هذه   الوجماعات معينة ال يستطيعون الوصول إليها ألنهم أفقر من أن يتحملوا التكاليف المصاحبة ل             
 .الخدمات

 
 وكثيراً مــا  . أمراً مسلماً به يعيش الفقراء دون التمتع بحرية العمل واالختيار التي يعتبرها األغنياء          
م والرعاية الصحية، مما يحرمهم من التمتع بالحيـاة التـي           والتعلي لى ما يكفي من الغذاء والمأوى،     إيفتقرون  
االضطراب االقتصـادي، والكـوارث     صابة باألمراض، وآثار   لإل كما أنهم معرضون بشدة   .  نسان اإل يتمناها
 المعاملة من مؤسسات الدولة والمجتمع، وال يملكون القدرة على التأثير           وكثيراً ما يتعرضون لسوء     .الطبيعية

ال يؤثر الفقر فقـط       .ظاهرة الفقر  وكل هذه األمور تمثل أبعاد    .  رات الهامة التي تؤثر في حياتهم     على القرا 
 القرن الحالي حيث تناقش القضايا البيئيـة العالميـة          يعلى الفقراء وإنما يعد موضع قلق عالمي قد يستمر ف         

نسان، ومن ثم فإن قضية حمايـة       مسائل توزيع األرض، تزايد االستهالك وتفاقمه، وتأثر التربة بمحاوالت اإل         
 .البيئة من التدهور تستلزم دعم مؤسسي للفقراء بدالً من التركيز على مكافحة التدهور الحتمي

 
 أشـار  أوائل القرن الجديد، ال يزال الفقر يشكل إحدى المشـاكل األساسـية حيـث               ي  واليوم ونحن ف   

أقل  أن نصف سكان العالم يعيشون على        ٢٠٠٠/٢٠٠١ لعامتقرير التنمية في العالم الصادر عن البنك الدولي         
 ٤٤هؤالء، تعيش نسبة     ومن.  على أقل من دوالر واحد يومياً      -والي الخمس   حمن دوالرين يومياً، ويعيش     

في القرن الماضي    نسانية تحسنت إلفي المائة في جنوب آسيا وهذا الفقر مستمر على الرغم من أن األوضاع ا             
مكانات التكنولوجية  إلوالروابط واالتصاالت العالمية، وا    فالثروة العالمية،  -التاريخ  أكثر مما تحسنت على مر      

  .بصـورة صـارخة     ولكن توزيع هذه المكاسب العالمية غيـر متكـافئ          .أكبر مما هي اآلن    لم تكن من قبل   
 -فـي العـالم      بلداً   ٢٠مثـالً متوسط الدخل في أفقر       ٣٧ بلداً في العالم يعادل      ٢٠فمتوسط الدخل في أغنى     

 .خالل األربعين عاماً الماضية وهي فجوة تضاعفت
 

ـ                الـدولي   عوفى مواجهة هذه الصورة المعبرة عن الفقر العالمي ومظاهر عدم المساواة، حدد المجتم
 إلى المناقشات التي     من األهداف التي يجب تحقيقها في السنوات األولى من القرن الجديد، استناداً            لنفسه عدداً 
 هذه،   لأللفية اإلنمائية يمكن تلخيص األهداف  و .  مؤتمرات عديدة تابعة لألمم المتحدة في التسعينات       دارت في 

 :كما يلي ٢٠١٥التي تحدد لتحقيق معظمها عام 
 
 .٢٠١٥  وعام١٩٩٠ النصف بين عام لىمدقع إ األشخاص الذين يعيشون في فقر نسبة تخفيض -١
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 .٢٠١٥بحلول عام  ئيةقيد جميع األطفال في المدارس االبتدا -٢
 
 مظاهر زالةإوتمكين النساء من أسباب القوة عن طريق         حراز تقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين      إ -٣

 .٢٠٠٥االبتدائي والثانوي بحلول عام  التفاوت بين الجنسين في التعليم
 
 .٢٠١٥ وعام ١٩٩٠ الثلثين بين عام بمقدار تخفيض معدالت وفيات الرضع واألطفال -٤
 
 .٢٠١٥ وعام ١٩٩٠أرباع بين عام   ثالثةبمقدار النفاسية الوفياتتخفيض معدالت  -٥
 
 .٢٠١٥ نجابية لكل من يحتاجها بحلول عامإلا مكانية الحصول على خدمات الصحةإتوفير  -٦
 
يمكن عكس مسار فقدان      بحيث ٢٠٠٥ بحلول عام    المستدامة  التنمية تنفيذ استراتيجيات وطنية لتحقيق    -٧
 .٢٠١٥بحلول عام  موارد البيئيةال
 

 اء للفقـر  يالسلعي و تقديم الدعم الماد  :  محاور رئيسية، أوالً   ثالثة يدرج ف نإن محاور الحد من الفقر ت      
 والمهـارات  ي والصـح  يتوفير الخدمات الالزمة لتحسين المستوى التعليم     : ثانياً) يمحور الضمان االجتماع  (
: ثالثـاً ) محور رأس المال البشري   ( العمل والكسب واإلنتاج     يشاركة ف  تنمي قدرات الفقراء وتؤهلهم للم     يالت

 العمل واإلنتـاج    ية الفقراء ف  ك تضمن مشار  ياألنشطة والمشروعات المولدة للدخل والت    فرص العمل و  توفير  
 يمن خالل القروض الميسرة خاصة المتصلة بالصناعات الصغيرة والوصول إلى األسواق وتوفير اآلليات الت             

 وخـالل التسـعينات بـدأ مفهـوم حسـن نظـام اإلدارة               ).يالمحور االقتصاد ( نجاحها   يا وتساعد ف  تدفعه
فـي   -السابقة   لى االستراتيجيات إ ٢٠٠٠/٢٠٠١ التنمية في العالم      ويضيف تقرير   .مكان والمؤسسات يحتل 

ـ   إلوفي ضوء تغير ا    -ضوء األدلة والتجارب والخبرات المتراكمة من العقد الماضي          ثالثـة  المي  طـار الع
أسباب القوة، وتحسـين     تعزيز إتاحة الفرص، وتسهيل تمكين الناس من      : وهىللفقر   للتصديمحاور إضافية   

 .األمن
 

وحتى يتمكن واضعي سياسات مكافحة الفقر من تحديد األولويات والبـرامج الالزمـة لتنفيـذ هـذه                  
 ينبغـي أن تنطـوي      –تهداف الفقراء    أي اس  -السياسات وبالتالي ضمان وصول هذه البرامج إلي مستحقيها         

 يتم تحديد من هم الفقراء ومعرفة حجمهم النسـبي ومـدى            فأوالً  .دراسات الفقر على أربعة مراحل أساسية     
عمق وشدة معاناتهم من الفقر ويقضى ذلك وجود معايير ومقاييس لفقر ويتم على أساسها تشـخيص الفقـراء                  

 تحديد السـمات األساسـية لفقـراء تـوزيعهم الجغرافـي            ىة وه حلة الثاني روالم  .وقياس حجم الفقر وشدته   
  .رافية ومستوياتهم التعليمية وأنشطتهم االقتصادية وأوضاعهم السكنية والصحية والغذائيـة         غوخصائصهم الديم 

والمرحلة الثالثة هي دراسة جذور الفقر وتحديد مسبباته تحليل آثار السياسات والبرامج المختلفة على الفقراء                
رفة مدى ارتباط الفقر ببعض المسائل االقتصادية واالجتماعية كالنمو االقتصادي وعدالة توزيـع الـدخل    ومع

يالت االجتماعية وحالـة التطـرف الـديني والسياسـي والجريمـة            حووالثروة والنمو السكاني والهجرة والت    
لرابعة وهي وضع السياسـات     والمرحلة ا   .والمخدرات والحروب والمنازعات اإلقليمية والدولية وما إلى ذلك       

 . سواء سياسات قصيرة ومتوسطة و طويلة األجل المتعلقة بالحد من الفقرواإلستراتيجيات
 

 فـي هـذا     ةس المستخدم ييا المق  أحد الفقر ُيْعَرفُ في أشكال وصور تتجاوز عدم كفاية الدخل، وهو         ف 
 يتمثل الفقر إلى حد كبير      ،٢٠٠٠/٢٠٠١ية   ورد في باب محاربة الفقر في تقرير التنمية العالم         اوكم.  التقرير

نعدام الفرص بسبب عدم كفاية التعليم والتغذية، وضعف الحالة الصحية، وقصور التدريب، أو بسبب عدم               افي  
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كما أن الفقـر يتمثـل        .الجزاء األوفى شخص  ال القدرات الموجودة لدى     جزي عمل ي   العثور على  القدرة على 
 الصدمات االقتصادية المفاجئة الواسعة المـدى، أو حتـى     مام أ )ة األصول بسبب عدم كفاي  ( الضعف    في أيضاً

 الفقر انعدام القدرة على     كذلك يعتبر   .قدرته على كسب قوت يومه    البسيط  ل  م يفقد العا   كأن الصدمات الفردية، 
 وال يـزال  .   الصـدمات  مـام تغيير القوى االقتصادية واالجتماعية التي تعمل على استمرار حالة الضعف أ          

 ومن ثم فهو يعتبر معياراً سـليماً  الخصائص،نفاق، يرتبط في الغالب ارتباطاً وثيقاً بهذه اإلانخفاض الدخل أو   
 .لتحديد طبيعة الفقر ومداه

 
 - لتصنيف البنك الـدولي       وفقاً -وتتميز منطقة اإلسكوا بأنها تضم ست دول مصدرة للنفط وتصنف            

 من قبل برنامج األمم المتحـدة        أربعة دول تصنف أيضاً    ضم أيضاً كما ت  . على أنها من الدول مرتفعة الدخل     
ودولة واحدة من دول اإلسكوا تصنف كدولة منخفضة الـدخل           . اإلنمائي على أنها ذات تنمية بشرية مرتفعة      

 مجموعة التنمية البشـرية المتوسـطة،       ي الباقية ف  لستة وتقع البلدان ا   . وكذلك دولة منخفضة التنمية البشرية    
ولكن نالحظ أن مكـون الـدخل فـي          . سكان منطقة اإلسكوا   ثلثية األخيرة أكثر من     تهذه البلدان الس  وتضم  

 مـن   -إذ يفوق ترتيب جميع دول اإلسـكوا         .  المقاييس األخرى  يحجبمقياس التنمية البشرية لدول المنطقة      
 ترتيبها من حيث مقياس التنمية      – بما يعادل القوى الشرائية للدوالر       حيث الناتج المحلي اإلجمالي للفرد مقوماً     

مما يعني أن إنجاز هذه الدول في مجـال         )  رتبة ٣٣يصل الفارق في المملكة العربية السعودية إلى        (البشرية  
 .ويستثنى من ذلك لبنان واألردن واليمن . التنمية البشرية أقل مما يتيحه لها دخلها

 
 . إلسرائيلي منذ أكثر مـن خمسـين عامـاً        كما تتعرض فلسطين وهي إحدى دول المنطقة لالحتالل ا         

 ورغـم أن  .  ناهيك عن االحتالل األمريكي لها  ١٩٩١وتعرضت العراق لفرض عقوبات اقتصادية عليها منذ        
التصاالت السياسية والموسـرين    اذوي   المقام األول إلى من يحتلون مكان السلطة، فإن          يالجزاءات موجهة ف  

وليس أصـدق     . أشد تعرضاً للمعاناة بسببها    اء مما يجعل الفقر   -اءات  لديهم القدرة على تجنب أثر هذه الجز      
 انخفـض معـدل العمـر        فلقد ،من األرقام كدليل للمعاناة الذي تعرض وما زال يتعرض له الشعب العراقي           

، فـإن   وبالتـالي  . ١٩٩٤ عام   ي سنة ف  ٥٧ إلى   ١٩٩٠ عام   ي سنة ف  ٦٥المتوقع، خالل فترة الجزاءات، من      
  كمـا أوضـحت      تبلغ أقصاها تحت االحـتالل     - والعراق    فلسطين  في -ي  لحرمان اإلنسان مستوى ودرجة ا  

اسـتمرار  هذا ويوضـح هـذا التقريـر أن           .٢٠٠١حنان عشراوي في تقرير التنمية اإلنسانية العربي لعام         
 ييضع عقبات رئيسية ف     سياسية ىوضف عليه من    تب، وزعزعة االستقرار وما يتر    بية العر ياالحتالل لألراض 

 إلى عبء االحتالل    ة إضاف  .يةنسانإل ا لرفاهطريق التنمية اإلنسانية، ال سيما فيما يتعلق بالجوانب غير المادية           
 المنطقة إلى توجيـه حجـم ضـخم مـن     ي أدت النزاعات ف   كمافقد الماليين حياتهم وأسباب رزقهم وعيشهم       

 .سلحةالموارد الكتساب وتطوير المهارات العسكرية للجيوش واستيراد األ
 

 العالم، يبقى مواطن مـن كـل        ي هو األقل ف   البلدان العربية  ي المدقع ف  يومع أن مستوى الفقر الماد     
 ليس سوى جزء مـن      يكما أن الفقر الماد   .   اليوم يين ف يخمسة مواطنين يعيش على أقل من دوالرين أمريك       

 ي، الـذ  البشـري  بمؤشر الفقر    ه مقاس  في المائة  ٢٦، تبلغ   البشرية فنسبة الحرمان، بمعايير التنمية      . المشكلة
 وحقيقة أن فقر الدخل منخفض نسبياً       . األمية ونقص الخدمات األساسية   ونسبة  يعرف الحرمان بقصر األعمار     

 . فيه أبعاد الفقر األخرىي تستشري الوقت الذي أن يكون مدعاة للرضا في ال ينبغبية البلدان العريف
 

 المنطقة العربيـة تتفـوق علـى منطقـة          إلى أن    ٢٠٠٣عالم عام   ويشير تقرير التنمية البشرية في ال      
س التنمية البشرية وفى مؤشـرات الصـحة اإلجماليـة          ا مقي ي آسيا ف  ب الصحراء ومنطقة جنو   بأفريقيا جنو 

إال أن  ).  مقياساً هنا بمعرفة القراءة الكتابة عند الكبار       (يوفى التحصيل التعليم  ).  العمر المتوقع عند الميالد   (
 .)مع الصين أو بدونها(طقة العربية مازالت بعيدة عن إنجاز منطقة شرق آسيا المن
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ـ             ةقارنوعند م     مقيـاس   ي البلدان العربية كمجموعة بمناطق العالم األخرى من حيـث االتجاهـات ف
  خالل فتـرة   يكان مقياس التنمية البشرية للمنطقة العربية أقل من المتوسط العالم          التنمية البشرية عبر الزمن   

ومرة ثانية، كان أداء المنطقة أفضل من أفريقيا جنوب الصحراء ومن جنوب آسيا؛             .  العشرين عاماً الماضية  
وتبرز منطقـة   .   ولكن الفجوة ال تزال موجودة     يكما ضيقت الفجوة بينها وبين بلدان أمريكا الالتينية والكاريب        

 ي معدل التحسن ف   يالمنطقة العربية جارتها ف   شرق آسيا والهادئ أنها كانت األسرع تقدماً على الرغم من أن            
 . التسعيناتي فإنها تخلفت عنها قليالً ف، الثمانيناتيقيم مقياس التنمية البشرية ف

 
  بمـا فيهـا   لفقـر   ل  المتعـددة  بعاداأل تقدماً ملحوظاً في اتجاه تحسين       جميع دول اإلسكوا  قد أحرزت   ل 
، وذلك مـن خـالل      لأللفية اإلنمائيةهداف  األيق تحقيق    طر جميع الدول بخطى متسارعة نحو    تسير  و.  الدخل

 - وال سيما الفتيـات الصـغيرات        –ولقد زادت نسبة التعليم بين اإلناث       .  الصحةوالتعليم  أوضاع  النهوض ب 
عداداً مما كانت عليه، لمسـاعدة      أ، أفضل   دول اإلسكوا   ومن ثم فقد أصبحت المرأة اآلن في          .زيادة ملحوظة 

، وكمثال علـى    للمواطنين، تحسنت األحوال الصحية      ذاتها رةتوخالل الف .  ة الفقر و من ه  نفسها على الخروج  
 وتمكنت دول   .  في األلف  ٥٢ في األلف إلى     ٨٥سنوات من   من هم دون الخمس     ذلك، انخفاض معدل وفيات     

 لمائـة  فـي ا   ٢٦نحو  تقدر ب  ي في المائة، ولكن نسبة الفقر البشر      ٤ من خفض معدل فقر الدخول إلى        اإلسكوا
 يحتـاج إلـى سياسـات       -بصرف النظر عن مستوى دخل الفرد بـه          – بلد   يإن أ وبالتالي ف   .٢٠٠٠عام  

 أقصر وقت ممكن، وتقليـل أوجـه التفـاوت،          يواستراتيجيات من أجل الحد بشكل كبير من الفقر عموماً ف         
لي فهو في حاجة إلـى      ي وبالتا  سياقه الوطن  ي موعد مستهدف يحدده كل بلد ف      يضاء على الفقر المطلق ف    قوال

 .رصد ظاهرة الفقر بمعناه الواسع
 

 مفهوم الفقر   علىفي الجزء األول نتعرف       .تتضمن الورقة ثالثة أجزاء أساسية باإلضافة إلى المقدمة        
ثم نستعرض في الجزء الثاني منهجية قياس الفقر البشري بصفة عامة وطرق قياس الفقر مع التطبيق علـى                  

جزء الثالث نحاول استخدام طرق متسقة وقابلة للمقارنة لتقييم مستويات فقر الدخل في             وفي ال   .دول اإلسكوا 
وفي الجزأين األخريين نحاول كذلك التعرف على بعض مالمح الفقر في دول اإلسكوا مـع سـرد                  . المنطقة

 وتهـدف  .  تقييم موضوعي ومتسق للفقـر فـي المنطقـة         لىللمعوقات والفجوات التي تحول دون التوصل إ      
وتقوم الدراسة بتحليل مختلف     . تطوير تعاريف وآليات تقييم الفقر بوصفه ظاهرة متعددة األبعاد        لى  إالدراسة  

 :ويمكن تلخيص أجزاء الدراسة كالتالي  .المطلق والنسبي والذاتي: الوسائل لتعريف خطوط الفقر
 
لفة كلما سمحت البيانات بـذلك      تقييم خطوط الفقر مع محاولة لتطبيق نفس أسلوب التقدير للبالد المخت           -١

 .للوصول إلى تقديرات متسقة تسمح بإجراء مقارنات بين الدول
 
تقييم مستويات الفقر البشري وفقر الدخل لدول المنطقة ورصد قضية الفقر من مختلف الزوايا، ومع                -٢

لوصول إلى تحديـد مجمـع      تحليل للتفاوتات اإلقليمية والتأكيد على أهمية توحيد وسائل القياس لمعايير الفقر ل           
 .لمستوى الفقر في المنطقة ككل

 
تعريف المالمح العامة للفقر المميزة لواقع بلدان اإلسكوا بناء على نفس المعايير المحددة وكذلك رسم                -٣

  إلى المؤشرات االجتماعية األخرى ذات العالقة، حيث نقوم بتغطيـة األبعـاد المختلفـة               خريطة للفقر استناداً  
 .ليم والعمل والسكن مع أخذ البعد النوعي في االعتبارمثل التع

 
تقييم مشاكل القياس التي تعترض األبحاث مثل الفقر ومن بينها وأهمها على اإلطـالق عـدم إتاحـة            -٤

 .البيانات الستخدام الباحثين
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 تعريف الفقر  -ثانياً
 

ظاهرة أال وهى الدخل والنشـاط      إن أي تشخيص للفقر البد أن يأخذ في االعتبار الجوانب المتعددة لل            
 .االقتصادي من جانب والصحة والتعليم من جانب آخر ثم التمكين واألمن العدالة من جانب ثالث

 
فهو يعكـس الصـحة المعتلـة     . فمفهوم الفقر يشير إلى أبعاد متعددة تتجاوز مجرد الدخل المنخفض        

رد على ممارسة حقوقـه اإلنسـانية والسياسـية،         والتعليم والحرمان من المعرفة واالتصاالت، وعدم قدرة الف       
إن االهتمام بالتعرف على الفقراء وقياس عناصر الفقر قـد أدى            . وحرمانه من الكرامة والثقة واحترام الذات     

إلى التغاضي عن حقيقة أن الفقر هو ظاهرة مركبة ال يمكن اختزالها في بعد واحد فقط مـن أبعـاد الحيـاة                      
وعلـى   .  الدول المختلفة اقتراب تحديد خط الفقر بناء على الدخل أو نمط االستهالك            فقد شاع في   . اإلنسانية

الرغم من أن الدخل هو بعد هام من أبعاد الفقر، إال أنه ال يعكس سوى صورة جزئية للحياة البشرية األكثـر                     
ـ               . تعقيداً ى المشـاكل   فالمال من وجهة نظر الفقراء هو فقط وسيلة للحصول على الضروريات والتغلـب عل

البنـك   ( وسيلة للحصول على احترام اآلخرين وعلـى السـعادة         الصحية وتوفير التعليم لألطفال، ولكنه أيضاً     
 .)٢٠٠١ الدولي،

 
ومفهوم القـدرات يشـير    . إن مفهوم القدرة يركز على قدرات الشخص بناء على الفرص المتاحة له        

 الصفات التي يمكن أن يتمتع بها مثـل الحيـاة المديـدة،             إلى مختلف األشياء التي يستطيع الفرد القيام بها أو        
برنامج األمـم المتحـدة االنمـائي،        (والصحة والتغذية السليمة، واالختالط مع المجتمع وغيرها من العناصر        

ال   مؤشـراً   عن برنامج األمم المتحـدة     ١٩٩٧قدم تقرير التنمية البشرية الصادر عام       وبالتالي فقد    . )١٩٩٦
وجوه الحرمان من الخيارات الفـرص فـي          فقر الدخول ولكن أيضاً على الفقر بوصفه أحد        يركز فقط على  

:  لثالثة مؤشرات أساسية للحرمان هي     مؤشر الفقر البشري مؤشراً مجمعاً    ويعد    .العيش حياة محتملة ومقبولة   
يشون حتـى سـن   مؤشر للحرمان من حياة طويلة بصحة جيدة وهو يتمثل في نسبة األفراد الذين يتوقع أال يع     

 النسبة عـن درجـة      هذهوالمؤشر الثاني هو مؤشر تعليمي معرفي يتمثل في نسبة األمية، وتعبر             . األربعين
 معيشي الئق وهـو     ىوالمؤشر الثالث يقيس درجة الحرمان من مستو       . الحرمان من التسلح بالعلم والمعرفة    

 مأمونة ومؤشر غذائي صـحي يتمثـل   هميا علىيتكون من مؤشر مركب من نسبة السكان الذين ال يحصلون   
 على النسبة عن درجة القصور في القدرة        هذه  وتعبر  .في نسبة ناقصي الوزن من األطفال دون سن الخامسة        

ويأخذ هذا المؤشر بعض األبعاد التي توضح مستوى          . من حالة صحية جيدة    بهتأمين الغذاء الجيد وما يرتبط      
عـدم  و عدم أخذ أي مقياس للدخل في االعتبـار          عليه يعاب   أنهإال   . اسةالمعيشة السائد في البلدان محل الدر     

 مأمونـة،  ميـاه  علىوجود تعريف محدد ألحد مكونات لهذا المؤشر أال وهي نسبة السكان الذين ال يحصلون           
 للفقر البشري لـه مـواطن       ي وكجميع المقاييس األخرى، فإن الرقم القياس      ؟" مأمونة مياه" ما هو تعريف     فمثالً
وكجميع المقاييس أيضاً، فليس بمقدوره أن يضع يده على الفقر          .  عفه من حيث البيانات ومن حيث المفهوم      ض

 الجوانـب  ،يد يتعلق بـالفقر   ج ي رقم قياس  ي للفقر البشري يجمع ف    يولكن الرقم القياس  .   مجموعة يالبشري ف 
 للفقر البشـري    يهنا فإن الرقم القياس    يكون التركيز على الدخل وحده، ومن        يتم تجاهلها عندما   غالباً ما    يالت

 للفقر البشري بين العناصر األساسية للفقـر ويكشـف          ي ويجمع الرقم القياس    . إضافة مفيدة لقياس الفقر    يشكل
قياس الفقر علـى    باإلضافة إلى    للفقر البشري    ييقدم هذا التقرير الرقم القياس    .  عن تناقض هام مع فقر الدخل     

 .أساس الدخل
 

أبعاد متعددة لمفهوم الفقر يصعب قياسها، ومن الصعوبة بمكان تغطيتها من خالل مقياس             ولكن هناك    
مثل البشري   مقياس الفقر    فيالتي تم إغفالها    البشري  فهناك بعض األبعاد الهامة للفقر        .البشريمركب للفقر   
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الشخصي والعجز عـن    غياب األمان   وعدم القدرة على المشاركة في اتخاذ القرار،        وغياب الحرية السياسية،    
 .)١٩٩٦برنامج األمم المتحدة االنمائي، (المشاركة في حياة المجتمع المحلى 

 
ن االختالف حول طرق قياس الفقر هو أمر شائع، إذ أن الفقر ظاهرة متعـددة األبعـاد وال يوجـد                    إ 

وتتراوح  . اد بصورة مالئمة أو كافية تعكس حجم وخصائص جميع هذه األبع          عنهمقياس واحد يمكن أن يعبر      
 علـى مثل متوسط االستهالك للفرد والمقاييس البدنية للتعرف        (هذه الطرق من استخدام معلومات كمية محددة        

مثل التقييم الذاتي لحالة الفقر، والذي يعـرف        ( استخدام مقاييس وصفية تقريبية      لىإ) سوء التغذية عند المواليد   
 ).عادة بمنهج المشاركة لتقييم الفقر

 
ويركز التقرير على أن     . الفقر بوصفه ظاهرة متعددة األبعاد هو أحد أهم أبعاد مكافحة الفقر          وتعريف   

وتشمل . الفقر يمكن تعريفه بوصفه حالة من الحرمان من المزايا أو الركائز االقتصادية واالجتماعية والبشرية             
يدة والعمـل وغيرهـا مـن       األصول االقتصادية والمادية األرض والماشية والسكن والمهارات والصحة الج        

أمـا الركـائز     . العناصر المادية التي توفر قاعدة لتوليد الدخل واإلنتاج سواء في الحاضر أو في المسـتقبل              
ن قدرة األفراد على مكافحة الفقر يمكن أن تزداد عـن طريـق   إالبشرية فتشمل المهارات والمواهب، وعليه ف  

أما األفراد الذين ينقصهم التعليم الرسمي فلديهم مهـارات          . لفرصالتعليم والتدريب اللذين يتيحان المزيد من ا      
 .  من المهارات البدنية والعقلية التي يمكن توظيفها في مكافحـة الفقـر            وغيرهاأخرى مثل المعارف التقليدية     

يل فقدرة األفراد على مد العالقات مع غيرهم بناء على الثقة هي ركيزة اجتماعية، حيث يلجأ األفراد على سب                 
من ناحية أخرى تشـترك النسـاء فـي          . المثال إلى االقتراض لتغطية احتياجاتهم المباشرة كالغذاء والدواء       

ن مثل هذه العالقات القائمة على الثقة يمكن أن تكون          إومن ثم ف   . المناطق الفقيرة في الطهو ورعاية األطفال     
ن كل هـذه    إمن ناحية أخرى ف    . ي مشترك  لنوع من التنظيم االجتماعي من أجل عمل اجتماعي وسياس         أساساً

فتضـامن   . فالركائز االجتماعية يمكن أن تساهم في خلق ركائز اقتصـادية          . الركائز متصلة بعضها ببعض   
المجتمعات المحلية قد يؤدى إلى عمل سياسي مشترك مثل المطالبة بتحسين المدارس ومن ثـم يسـاهم فـي                   

من ناحية أخـرى يوظـف األفـراد واألسـر           . رص العمل تحسين الظروف االقتصادية عن طريق زيادة ف      
وكلما ازدادت هـذه الركـائز، تراجـع         . والمجتمعات ركائزهم من أجل صياغة استراتيجيات لمكافحة الفقر       

ولكن تآكل مثل هذه الركائز يؤدى إلى وقوع هؤالء          . ضعفهم وارتفعت قدرتهم على التعامل مع مشاكل الفقر       
وعليه فإن دعم ركائز قوة الفقراء وتوظيفها يساعدهم علـى مكافحـة الفقـر               . فقراألفراد فريسة لمشاكل ال   

 .بأنفسهم
 

 الفقر فقط من خالل استخدام اإلحصاءات وإنما يرتبط ذلك بمدى قدرة األفراد             وقياسوال يمكن تحليل     
 جـه  فهـم األو  وحتـى يمكـن       .على الوصول للموارد والدخل ورؤيتهم لوضعهم االقتصادي واالجتمـاعي        

تفسـير هـذه     إلى البيانات الكيفية ل    وءاللجينبغي  ،  فإنه إلى جانب اإلحصاءات الكمية    .  واألبعاد المختلفة للفقر  
كما .   تحديد الفئات المستهدفة وأنماط المشروعات الالزمة لهم        ولهذه البيانات أهمية أساسية في     ،اإلحصاءات

وباستخدام .   أي منطقة أو ألي مجموعة     يالشامل للفقر ف  أن التحليل الكيفي يجب القيام به كجزء أساسي للفهم          
هذا األسلوب يمكن البحث عن بيانات إضافية تعكس مباشرة التجربة الفعلية للفقراء ومفهومهم لقدرتهم علـى                

 وفى حين نجد أن األسلوب الكمي يعتمد على أخذ عينات عشـوائية              .تقدير مصائرهم وقياس مستوى فقرهم    
 ودليل المقـابالت    لغرضيةبالت مصممة مسبقاً، فإن األسلوب الكيفي يعتمد على العينة ا         وعمل استمارات مقا  

 وأولوياتهـا ورؤيتهـا     وتفضيالتهاالمرن غير المحدد األسئلة بدقة مسبقاً وذلك لمعرفة آراء العينة وتوجهاتها            
 ).١٩٩٨وايت، . •(ألنماط المعيشة ويرتبط تحليله باألساليب االجتماعية والتقنيات األنثروبولوجية 
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يثير تعريف الفقر كظاهرة متعددة األبعاد التساؤل حول كيفية قياس الفقر اإلجمالي وكيفيـة مقارنـة                 
وأحد االقترابات المستخدمة للمقارنة يكون عن طريق تعريف دالـة رفاهـة             . اإلنجازات من مختلف الزوايا   

أمـا   ). إليـه األمم المتحدة اإلنمائي الوصول     وهو ما حاول برنامج     (متعددة األبعاد أو وضع مقياس مركب       
 . الخيار اآلخر فهو تعريف فقر الدخل والتركيز على أوجه الحرمان المتعددة التي يشعر بهـا فقـراء الـدخل        

 . وهي خطوة ضرورية من أجل صياغة استراتيجية شاملة لمكافحـة الفقـر        . ويتبنى التقرير هذين اإلقترابين   
يشكل األسرة  اوت في تحديد مفهوم الفقر ومعاييره، إالّ أن انخفاض الدخل للفرد أو              رغم التف  أنهويجب إدراك   

العمود الفقري لهذا المفهوم وهذه المعايير، مع ما يرافق ذلك من ضعف القدرة على توفير مستلزمات الحيـاة                  
 .الضرورية من مسكن ومأكل وملبس، ناهيك عن المستلزمات األخرى الصحية والتعليمية وغيرها

 
فالفقر ال يقتصر علـى الحرمـان        . يتصدى هذا التقرير لمشكلة الفقر بوصفها مشكلة متعددة األبعاد         

ومن ثم فإن تناول ظاهرة الفقر       . المادي فحسب، بل يمتد ليشمل متغيرات أخرى تشكل في مجملها حالة الفقر           
 .ة هي محور هذا التقرير البشري والمادي وكذلك التعرف على حالة بعض المؤشرات ذات العالقهبشقي

 
 البيانات  -ألف

 
نقـص إعـداد ونشـر       ولكنها تعاني من     البيانات والمعلومات ي جمع   نقص ف ال المنطقة من    يتعانال   
وكـذلك    . ومن عدم إتاحة البيانات أو إتاحتها في صورة مجمعة يصعب تطويعها ألغراض البحـث              البيانات

 يصعب معه إجراء مقارنـات متسـقة بـين          ياألمر الذ   والحديثة ارنةالقابلة للمق قلة توافر البيانات    تعاني من   
 ذاتها إلى تقديرات للتوصل إلى      ييضطر الباحث أحياناً إلى استخدام مصادر بيانات دولية تلجأ ه         مما  ،  لدولا

 .مؤشرات على مستوى مناطق العالم
 

 مـن خـالل اإلجـراءات       ،تعد عملية جمع البيانات عن األسر عملية مقيدة بشدة في الدول العربيـة             
 ناهيك عن عملية جمع البيانات عن المؤشرات االجتماعية وخاصـة المتعلقـة بمسـتوى               ،القانونية واإلدارية 

بد للباحث أن يحصل على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامـة            ففي مصر على سبيل المثال ال      . المعيشة
اجعها أجهزة األمن القومي وتتأكـد مـن عـدم جمـع             أن يقدم استمارة االستقصاء حتى تر      وعليهواإلحصاء  

وباستثناء البيانات االقتصادية الكلية المطلوبة من المؤسسات الدولية، تعد البيانات           . معلومات تمس أمن البالد   
اإلحصائية نادرة للغاية وليست على مستوى جودة جيدة، كما أن المقارنات بين الدول العربية ال يمكن تحقيقها                 

وال يعد جمع البيانات في المنطقة هو المشـكلة          .  لعدم توحيد التعاريف والمنهجيات المستخدمة     نظراًبسهولة  
 بإرادة السلطة السياسية وخاصة في مجاالت مثـل         الوحيدة، ولكن نشر البيانات التي يتم جمعها محكومة غالباً        

وبالتالي تعد جـودة البيانـات       . مناسبأضف إلى ذلك إتاحة البيانات للكافة وفي التوقيت ال         . البطالة والفقر 
وحداثتها وإمكانية مقارنتها حتى داخل البلد الواحد، واستخدام األساليب المالئمة من المعوقات األساسية لقياس              

 .الفقر في منطقة اإلسكوا
 

تقوم جميع بلـدان اإلسـكوا       . يعتمد تقييم الفقر وخاصة فقر الدخل على مسوح دخل وإنفاق األسرة           
اء مسوح لدخل وإنفاق األسرة وذلك ألغراض مختلفة أهمها الحصول على األوزان الالزمـة لتركيـب                بإجر

 وتقدير حجم اإلنفـاق     ،األرقام القياسية ألسعار المستهلكين وكذلك للتعرف على األنماط االستهالكية للمجتمع         
كانت أحد أغـراض المسـح      وفي دول أخرى مثل اليمن ومصر وفلسطين         . العائلي الالزم للحسابات القومية   

وجدير بالذكر أن الحصول على      . هي الحصول على تقديرات وطنية لفقر الدخل بما في ذلك تقدير خط الفقر            
والحصول على البيانات الخام من األجهـزة    . تقديرات لفقر الدخل يتطلب توافر البيانات على مستوى األسرة        
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 نستطيع الحصول على البيانات الخام إال ألربع دول فقط هي            في غاية الصعوبة ولم    اإلحصائية المختلفة أمراً  
أما األردن ولبنان وعمان والكويت فقد تـوافرت لـدينا البيانـات             . مصر وفلسطين واليمن وإمارة أبو ظبي     

وقد اختلفت طريقة التبويب من دولة إلى أخرى مما حـد مـن إمكانيـة               . المنشورة في صورة جداول مبوبة    
 .جميع الدول وهذا ما سنتعرض له بالتفصيل فيما بعدتطبيق منهج واحد ل

 
 في نطـاق    (DHS)  على غرار نموذج المسح السكاني والصحي      وطنيةتنظم العديد من البلدان مسوح       

 إجراء المسح السكاني والصحي منـذ عـام          ويتم ". ماكرو انترناشيونال "مشروع القياس الذي يدار بواسطة      
ومن خالل هذا المسح يتم      . ١٩٩٣ و ١٩٩٠في األردن فقد تم إجراؤه عامي       أما   .  وكل عامين تقريباً   ١٩٨٨

جمع بيانات عن األسرة وظروفها المعيشية وعن الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل والحالة الغذائية لـه،                
 . شك فيه يعد هذا النوع من المسوح من المصادر الرئيسية لقياس الفقر وال سـيما الفقـر البشـري                   ومما ال 

وبنفس النمط أجري في أوائل التسعينات وعلى ست دول عربية منهم ثالثة يقعوا في منطقة اإلسكوا المسـح                  
 ١٩٩١وهذه الدول هي مصـر عـام        . بمبادرة من جامعة الدول العربية     (PAPCHILD)ل  العربي لتنمية الطف  

ح من األمثلة التي يجب     ويعد هذا المس   . ١٩٩١/١٩٩٢ واليمن عام    ١٩٩٣والجمهورية العربية السورية عام     
 قاعـدة  عنـه  إذ تم استخدام نفس التعاريف والمفاهيم والمنهجيات ونفس استمارة االستقصاء مما نجم              ،اتباعها

وبالتالي فإنه يجب تكرار هذه التجربة ليس فقط في مجـال الصـحة والسـكان     . بيانات ثرية وقابلة للمقارنة 
 .الخ...ولكن في مجال الدخل واإلنفاق والتعليم 

 
 بقدر مـا تتيحـه قاعـدة المعلومـات          لحالة الفقر في دول منطقة اإلسكوا        اًلدراسة تقييم  ا هقدم هذ تو 
تسـتدعى تـوخي الحـذر عنـد        اختالف درجة التفصيل في البيانات المنشورة       والجدير بالذكر أن    .  الحالية

ام التجميعية على مستوى المنطقة      وخاصة فيما بتعلق باألرق    قاعدة البيانات والمعلومات   استخالص األحكام من  
 البيانات المعروضة فـي     تواستند .  وعلى كل حال هذه مشكلة تواجه األرقام التجميعية الدولية عموماً          ،ككل

 ومن قواعد البيانات الدوليـة      الوطنيةهذه الدراسة بشكل رئيسي على البيانات المقدمة من األجهزة اإلحصائية           
خمس سنوات  (اإلنفاق التي يتم إجراؤها كل بضع سنين        ووطنية مسوح الدخل    واإلقليمية وتضمنت المصادر ال   

في معظم الدول األعضـاء، وأحـدث       اً  وكذلك المجموعات اإلحصائية التي تصدر سنوي     ) في أفضل الحاالت  
، ومسوح القوة العاملة التي تجري كل سـنة أو          )عشر سنوات   في العادة كل   إجراؤه يتم( متوفر   سكانيتعداد  
 الديمغرافيـة  فيما يتعلق بالبيانات الصحية تحديدا فقد جمعت من عدة مصادر، من بينها المسوح                أما  .سنتين

 في مصـر    (PAPCHILD) األم والطفل    صحة في كل من مصر واألردن واليمن، ومسوح         (DHS) والصحيحة
عض البيانـات   جمع ب  ، تم وأخيراً . األسر صحة الطفل و  صحة ولبنان ومسوح    والجمهورية العربية السورية  

 .اً األمر ذلك أو كان الظرف مناسببعندما تطل دوليةالتي تظهر في المجموعة من مصادر 
 

 نظرة عامة حول الفقر في منطقة اإلسكوا  -باء
 

العديد من الدول العربية،      بشكل صريح في   - على مستوى الحكومات     - ال تثار غالباً   إن مشكلة الفقر   
ففي مصر على سبيل المثال بدأت الحكومة التعامـل          .  الفقر أصالً  مشكلةجود  ن كثير منها ال تعترف بو     إبل  

والتصريح بوجود المشكلة في السنتين األخيرتين فقط وتضمنت الخطة االقتصادية واالجتماعية مسألة تخفيض             
وفي بعض الدول مثل األردن واليمن وفلسطين واجهت مشكلة الفقـر بشـكل صـريح                . الفقر كأحد أهدافها  

وعلى الرغم من ذلـك، فـإن        . التالي يتم تصميم وإدماج مشكلة مكافحة الفقر ضمن الخطط التنموية للبالد          وب
مثل النساء  (جميع دول اإلسكوا لديها خطط وبرامج ومشروعات لمساعدة محدودي الدخل والطبقات الضعيفة             

دعم السـلعي وتقـديم مسـاعدات        البرامج برامج لل   هذهوتشمل  ) المعيالت لألسر والمعوقين والنساء الريفيات    
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مادية وكذلك تقديم خدمات مجانية خاصة في مجال الصحة والتعليم والتشغيل ولكن على الرغم مـن التقـدم                  
وكذلك في مستوى الدخل واالستهالك إال أن هذا التقدم           . في مجال الصحة والتعليم والتشغيل     إنجازهالذي تم   

 يزالت معظم الدول العربية تعان     فما .  بالدول النامية األخرى   نتهمقار حتى عند    -لم يكن بالمستوى المطلوب     
نقص االلتزام السياسي الحقيقـي     جورج القصيفي أن    . ويرى د  . البشريمن الفقر، سواء فقر الدخل أو الفقر        
 . جلياً في ضآلة المعلومات المتوافرة عن الفقر يبدوبالقضاء على الفقر في الدول العربية

 
 لعديد من المهتمين بقياسات الفقر في الدول العربية خالل العقدين األخيـرين وبـدعم              أثمرت جهود ا   

من العديد من المنظمات الدولية وفى مقدمتها البنك الدولي وبعض المنظمات المتخصصـة لألمـم المتحـدة                 
تتصف هـذه    و ،بتطوير مجموعة من مؤشرات قياس الفقر التي تتفق مع المفاهيم والطرق المتفق عليها دولياً             

المؤشرات بخصائص عديدة مقارنة بغيرها مما ساهم في انتشار تطبيقها واعتمادها لـيس علـى المسـتوى                 
ولكن تقتصر هذه القياسات على عدد محدود للغايـة          . الوطني فحسب وإنما ألغراض المقارنة الدولية أيضاً      

 .من دول المنطقة وهي األردن وفلسطين ولبنان ومصر واليمن
 

غم من أن دول الخليج ال تعاني بصفة عامة من الفقر بصورته المطلقة، إال أن هناك الحاجة                 على الر  
 قياس التفـاوت فـي مسـتويات        إلىإلى قياس الفقر بصورته النسبية أو ألغراض المقارنات الدولية وكذلك           

لى تلك الدول إجراء     لذلك يجب ع   - كندا والسويد تقيس الفقر النسبي لمواطنيها      مثل غنية    حتى دوالً  –المعيشة  
مسوح للدخل واإلنفاق للتعرف على التفاوت في مستويات المعيشة بين سكانها وكذلك دراسة أنماط اإلنفـاق                

اح من قواعد للبيانات فهناك مسح للدخل واإلنفاق إلمارة أبـو ظبـي عـام               توعلى قدر ما هو م    . االستهالكي
ات المعيشة بين المـواطنين وكـذلك بيـنهم وبـين            التفاوت في مستوي   لقياس وقد استخدم هذا المسح      ١٩٩٧

 . كما استخدم للتعرف على أنماط إنفاق األسر،والوافدين
 

  أن الفقـر هـو فقـر        علـى  للفقر يعتمد    تبنت معظم الدول العربية التي لديها مؤشرات للفقر مفهوماً         
 مؤشرات  على اعتماداً) الخ...المأكل والملبس والمسكن    ( إشباع الحاجات األساسية     على عدم القدرة    أيالدخل  

 - كما وردت في التقارير الوطنية       - فجميع دول اإلسكوا التي تقيس الفقر      . الدخل واإلنفاق واالستهالك فقط   
واسـتخدمت   .  استخدام نصيب األسرة أو الفرد من الدخل أو اإلنفاق كمقياس لمستوى المعيشة            علىاعتمدت  
تحديد ما يعرف بخط الفقر وهو الخط الذي يميـز بـين الفقـراء وغيـر                 لالحتياجات األساسية ل    مادياً تقديراً
  ويعبر خط الفقر المطلق عن المستوى األدنى من الحاجات األساسـية الالزمـة لحيـاة اإلنسـان،                  . الفقراء

  ومثال على ذلـك الـدخل        . يتعين على كل فرد الحصول عليه      ي الذ يوتقدير مستوى الدخل أو اإلنفاق الكاف     
 يوفر عدداً من السعرات الحرارية الكافية والالزمة لإلنسان         يحصول على الحد األدنى من الغذاء الذ      الالزم لل 
 - تحفظـات  مع ما عليها مـن       - معظمها يعتمد على السلة الغذائية المقترحة        كان وإن    اليوم الواحد  يالبالغ ف 

لتطبيق علـى طبيعـة البيانـات       اعند   ما يعتمد األسلوب المستخدم لقياس مؤشر الفقر         غالباً و . وليس الفعلية 
، أضف إلى ذلـك     ى وخصائصها األخر  يالمتاحة، من حيث نوعها ودرجة شمولها وتفصيلها ومرجعها الزمن        

 .درجة إلى مصداقية البيانات ودورية جمعها
 

 بواسطة   المسوح الوطنية للدخل واإلنفاق واالستهالك التي يجرى إعدادها غالباً         علىواعتمدت الدول    
وعادة ما تجرى هذه المسوح بصفة دورية تسمح بـإجراء مقارنـات             . از اإلحصائي الرسمي في البالد    الجه

 .١٩٥٨ سبيل المثال أجري أول مسح لميزانية األسرة عام علىففي مصر  . لمستوى المعيشة عبر الزمن
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 إذ أنها   ،لفقر ليس هو قياس ا    -  في معظم األحوال   -وعلى الرغم من أن الدافع الرئيسي لهذه المسوح          
 إال أنهـا تعـد   ،وللتعرف على أنماط االسـتهالك  تستخدم عادة لتحديد األوزان لتكوين الرقم القياسي لألسعار 

 .األداة الرئيسية لقياس الفقر في المنطقة
 

 بعـض   علـى وتكمن اإلجابـة     .  ما يثار التساؤل حول أفضل أسلوب لتعريف الفقر وقياسه         كثيراًو 
اض تقييم، وصـياغة    رفإعداد مؤشرات للفقر ألغ     .األهداف التي يقاس الفقر من أجلها     التساؤالت في ماهية    

لقياس الفقر تصف الفقر على مستوى       وتنفيذ سياسات موجهة للفقراء دون غيرهم يستدعي العمل ببدائل معينة         
مـل ببـدائل    ت الدولية أو الزمانيـة الع     ااألسرة، في حين قد يستدعي إعداد مؤشرات للفقر ألغراض المقارن         

 .ىأخر
 

ن قياس الفقر، في مؤشرات الفقر المتـوفرة        مالهدف  ويمكن مالحظة أثر العاملين، البيانات المتاحة       و 
ن جانب باحثين وجهات    م، وأهمها تلك التي أعدت      فالمؤشرات التي تم تقديرها محلياً      . عن دول اإلسكوا   حالياً

 بيانات مسـوح إنفـاق ودخـل        رئيسي على دت بشكل   لمصر واألردن واليمن وفلسطين، اعتم     محلية بالنسبة 
مـن جانـب     ذلك فإن مؤشرات الفقر التي قـدرت      باألسرة، واتبعت أسلوب النمط الغذائي المقترح ومقارنة        

 بيانـات الحسـابات القوميـة أو متغيـرات اجتماعيـة      علـى   خارجية تتصف بأنها اعتمدت أساساً    تمنظما
ل النامية أما باستخدام خط فقر موحد لها كما في حالة الصـندوق             رت بشكل موحد لكافة الدو    دواقتصادية، وق 

ويرجع هذا االختالف إلى أن الباحثين المحليين والجهات المحلية تكون عادة أكثـر               .الدولي للتنمية الزراعية  
ا  الحصول عليها واستخدامه   علىدرة  قكثر  أ و  ما هو متاح من البيانات التفصيلية لمسوح األسرة،        على اطالعاً
 قياس مؤشرات الفقر المحلية فقط وذلك ألهداف تتعلق بالسياسات واألوضاع           على ما ينصب اهتمامها     إذ غالباً 
 الحصـول علـي     علىوبالمقارنة فإن المنظمات الدولية ال تمتلك نفس الدرجة من االطالع والقدرة              .المحلية

 نحو إجـراء    ولة واحدة بل هو موجه أساساً      د علىالبيانات التفصيلية واستخدامها ذلك أن اهتمامها ال تقتصر         
المقارنات الدولية وألغراض وضع سياسات تلك المنظمات فيما يتعلق بدورها في تقديم المعونـات أو إقامـة                 

 .المشاريع الهادفة إلى تقليص الفقر في الدول المستفيدة منها
 

 . المساهمات السابقة لقياس الفقر في منطقة اإلسكوا٣ المرفقويستعرض  
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 الفقر البشري  -ثالثاً
 

   تعريف الفقر في منظور التنمية البشرية-ألف
 

، عرف التنمية البشرية بأنها عملية توسيع نطـاق         ١٩٩٠ عام   ين صدر تقرير التنمية البشرية ف     أمنذ   
الخيارات أمام الناس، وأهم هذه الخيارات هي العيش حياة طويلة في صحة جيدة، والتعلم، والتمتع بمسـتوى                 

وهناك خيارات إضافية تشمل الحرية السياسية، وحقوق اإلنسان األخرى المكفولـة، ومختلـف         .  معيشة الئق 
 وردون شـع  "خرين   بما في ذلك ما أطلق عليه أدم سميث القدرة على االختالط باآل            -مكونات احترام النفس    

 أن يؤدي عدم توافرها إلـى     تلك هي بعض الخيارات األساسية التي يمكن        .  وىبالخجل من الظهور على المأ    
وبذلك فإن التنمية البشرية هي عملية توسيع الخيارات أمام البشر وكذلك           .  خرىألحجب الكثير من الفرص ا    

 .فع مستوى ما يحققونه من رفاهيةر
 

وإذا كانت التنمية البشرية هي أمر يتعلق بتوسيع نطاق الخيارات، فإن الفقر يعني انعـدام الفـرص                  
شرية، وهي العيش حياة طويلة في حصة وإبداع، والتمتع بمستوى           الب ساسية للتنمية أل األهمية ا  والخيارات ذات 

 . اآلخرينمشة الئق، وبالحرية، والكرامة واحترام الذات، وكذلك احتراعيم
 

وأحـد هـذين    .  الفقر البشري أسلوبين مختلفين لتقييم التنميـة      ووتعكس المقارنة بين التنمية البشرية       
عات في كـل مجتمـع   ا، وهو يركز على أوجه التقدم التي تحققها كل الجم"المنظور االندماجي"ن هو  األسلوبي

، الذي  "يالمنظور الحرمان "ويقابل هذا األسلوب وجهة نظر بديلة تتمثل في         .  محلي، من األغنياء إلى الفقراء    
  .المحرومون في كل مجتمع محلـي     التنمية من منظور الطريقة التي يحيا بها الفقراء و         يتم بموجبه الحكم على   

" تـزيح "أن   التي يحققها الموسرون في مجتمع ما في         - أياً كان حجمها     -وليس من شأن أوجه التقدم الكبيرة       
 .جانباً عدم إحراز تقدم في التقليل من أوجه الحرمان التي تتعرض لها الفئات المحرومة

 
ي تماماً، فـإن حيـاة الجميـع    الكلمستوى  ال  وعلى    .ويتناول االهتمام بعملية التنمية هذين المنظورين      

عتبار، وسيكون من الخطأ أال يكون فهمنا لعملية التنميـة واعيـاً بمكاسـب              الونجاحهم ينبغي أن يؤخذ في ا     
وخسائر هؤالء الذين لقوا حظاً أوفر من غيرهم، إن ذلك سيتعارض مع حق كل موطن في أن يحسب حسابه،                   

  ومع ذلك فإن جزءاً كبيراً من االهتمـام العـام            .خالقيات العامة ألمات الشاملة ل  كما أنه يتعارض مع االهتما    
 .بالتقدم الذي تحرزه أي دولة يتركز على وجه التحديد على حالة الفئات المحرومة فيها

 
هتمت تقارير التنمية البشرية المتعاقبة بكل األسلوبين في النظر إلـى التقـدم، ويسـتطلع هـذا                 اوقد   
ة البشـرية مـن     ميعلى وجه الخصوص، أوجه الحرمان في التنمية البشرية، بما في ذلك قياس التن            التقرير،  

 .منظر الحرمان
 

 بعاد كثيرةأللفقر   -١
 

 إلـى حجـب     ،، في بعض األحيان   هالرغبة في قياس  وأدت االهتمامات بتحديد الناس المتأثرين بالفقر        
ولقد أصـبح مـن   .  ه في بعد واحد من أبعاد الحياة البشريةحقيقة أن الفقر هو أكثر تعدياً من أن يمكن تقليص   

  . مسـتوى االسـتهالك  وللفقر استناداً إلى مستوى الدخول أ     الشائعة بالنسبة لبلدان كثيرة أن تحدد خطاً       راألمو
ورغم أن الدخل يركز على أحد األبعاد الهامة للفقر، فإنه ال يعطي إال صورة جزئية للعديد من السبل التـي                    



 

 

-١٢-

وقد يمكن لشخص ما أن يتمتع بصحة جيدة وأن يعيش عمراً طـويالً، لكنـه               .  ن أن تبتلى بها حياة البشر     يمك
  وربما يكـون هنـاك   .خرينآلأمي وبذلك فهو مقطوع الصلة عن التعليم وعن االتصاالت وعن التفاعل مع ا    

 وبائيـة أو اسـتعداد   بشخص أخر غير أمي وعلى درجة كبيرة من التعليم لكنه معرض للموت المبكر ألسبا        
 فتاة مستبعد من المشاركة في عملية اتخاذ القرارات الهامـة           هوربما يكون هناك شخص ثالث تمثل     .  جسماني

 أي حالة من هذه الحاالت ال يمكن قياسه تمامـاً علـى أسـاس               هفالحرمان الذي تمثل  .  التي تؤثر على حياتها   
بطرق مختلفة، ويقوم كل شخص وكل مجتمـع محلـي          كما أن الناس ينظرون إلى الحرمان         .مستوى الدخل 

  .بتحديد ما يؤثر على حياتهم من أوجه الحرمان وانعدام المزايا
 

إن فقر الحياة والفرص، أو الفقر البشري، هو فقر ذو طابع متعدد األبعاد كما أن محتواه يتسم بالتنوع                   
ية البشرية األساسية في نفـس األبعـاد التـي      ال بالتوحد يقيس الرقم القياسي البشري للحرمان في مجال التنم         

والمتغيرات .   والمستوى المعيشي الالئق   بالبقاء ومعرفة القراءة والكتابة    أال وهي    ة البشرية مييتناولها دليل التن  
، والنسبة المئوية لألمية بين     ٤٠المستخدمة هي النسبة المئوية للسكان الذين ال يتوقع لهم أن يعيشوا حتى سن              

 المأمونـة،   والمياهية للسكان الذين ال تتوفر لهم سبل الحصول على الخدمات الصحية            ون، والنسبة المئ  البالغي
 . والنسبة المئوية لألطفال ناقصي الوزن دون سن الخامسة

 
على الرغم من أن االهتمام بوضع التغذية وحالة سوء التغذية هي لب عملية قياس الفقر سواء الفقر                 و 

، وهو من العوامـل ذات الصـلة        ية الغذائ الحالةأنه يمكننا استخدام المعلومات عن       إال   ،خلالبشري أو فقر الد   
  لكن هذه التقديرات تتأثر بعدد من المتغيرات، مثل نسبة           . تقديرات لسوء التغذية   باستخدامبالدخول الشخصية،   

يمكن أن يحيها   ي   الحياة الت  وحيث أن محط اهتمامنا هو    .  ض واألحوال المناخية وأنماط األنشطة واألوبئة     ألرا
 مباشرة إلى تناول معدل انتشار سوء التغذية، وهذه هو ما جرى القيام بـه               ه أن تتوج  نطقيالمرء، فإنه من الم   

جه التحديد على سوء التغذية بين األطفال، وهو أمر أيسر          ى و  يركز عل  ي للفقر البشري، الذ   ي الرقم القياس  يف
  .م بصورة أكثر انتظاماً ببيانات قابلة لالستخداعلى القياس نسبياً، وتتوفر بشأنه

 
 ه الخدمات الصحية وخـدمات الميـا       مؤشر الوصول إلى   وفيما يتعلق بالخدمات العامة، جرى اختيار      
  وعن طريق الجمع بين هذين المتغيرين المتعلقين بفرص الوصول إلى الخدمات ومعـدل انتشـار                 .ةالمأمون

 - الخاصـة والعامـة      -رة عامة جيدة عن توفير الخدمات االقتصادية        سوء التغذية يمكن الحصول على صو     
ولكن تم استبعاد المؤشر الخـاص بالحصـول          .الستكمال المعلومات المتعلقة بالبقاء ومعرفة القراءة والكتابة      

واكتفي بمكوني   .  لما هي الخدمات الصحية المقصودة ونوعيتها      محددعلى خدمات صحية إذ ال يوجد تعريف        
 .ول إلى مياه مأمونة ومعدل انتشار سوء التغذية إلعطاء صورة عن مستوى المعيشة الالئقالوص

 
ويجب التأكيـد   .   للفقر البشري  ييتضمنها الرقم القياس  ي  وهذه هي المكونات األساسية للمعلومات الت      

يـارات علـى   وقد اتخذت الخ.   خياري، فيما يتعلق بأالتقدير الشخصيعلى أنه ال مناص من وجود قدر من       
 وتـم اختيـار     .أساس موازنة االعتبارات ذات الصلة من ناحية وتوفر ونوعية البيانات من ناحيـة أخـرى              

 تتضمن بيانات ذات نوعية عالية بالنسبة لكل بلد، ولقـد كانـت هنـاك               بحيث جرى إدراجها    يالمتغيرات الت 
لحاجة إلـى تـوفير بيانـات صـالحة          هذه االختيارات إليجاد توازن بين مقتضيات المالءمة وا        يمحاولة، ف 
 .لالستخدام

 
، وبالتـالي ال يمكـن       على حالة وأوضاع األمم ولـيس األفـراد        هازيكات تر  المؤشر ه هذ يؤخذ على  

 وعلى الرغم مـن      لتقييم أوضاع التجمعات الصغيرة أو األقاليم،      هاال يمكن توظيف  و . استهداف الفقراء مباشرة  



 

 

-١٣-

زيادة معرفتنا بأوضاع التنمية االقتصادية واالجتماعية على مستوى العـالم          ظل وسيلة قياس نافعة ل    ت ها فإن ذلك
 .وإلجراء مقارنات بين الدول

 
ـ                  .  ةويجب أن ينظر إلى الصلة بين دليل التنمية البشرية والرقم القياسي للفقر البشري بصـورة مماثل

صائص الحياة البشرية ونوعية الحياة      خ -شرية  بفكالهما يستخدم فئات المعلومات الغزيرة المرتبطة بالتنمية ال       
ولكن في حين يستخدم دليـل التنميـة        .  لالتي تتعدى النطاق الذي يمكن أن توفره المعلومات المتعلقة بالدخ         

قياسي للفقر البشري أن يستخدمها من المنظور       لالبشرية هذه الخصائص من منظور إجمالي يتعين على الرقم ا         
ني توفر المقاييس المتعلقة بالناتج القومي اإلجمالي إغفال الحاجة إلى مؤشـر            المتعلق بأوجه الحرمان، وال يع    

للفقر يستند إلى الدخل كما أن مقياس دليل التنمية البشرية ال ينبغي أن يلغي الحاجة إلى رقم قياسـي للفقـر                     
شري يركز علـى     مجتمع ما ككل، فإن الفقر الب      ي في حين تركز التنمية البشرية على التقدم المحرز ف          .البشر

ق بين االثنين مماثل للفرق بـين النـاتج القـوي           ر والف  . هذا المجتمع  يلمحرومة ف احالة وتقدم معظم الفئات     
معرفـة     وفي المنظور المستند إلى الدخل، هناك حاجة إلى         . للفقر استنادا إلى الدخل    ي والرقم القياس  يجمالإلا

وبنفس الطريقة، فإن هناك حاجة إلى معرفة الرقم        .  ء عليه  القضا يمعدل انتشار الفقر لرصد التقدم المحرز ف      
 . بلد ما ورصد تقدمهي للفقر البشري لتقدير مدى فقر الناس فيالقياس

 
حد من الخيارات التي يريد أن يحصل عليهـا النـاس، وإن            أومن الواضح أن الدخل هو مجرد خيار         

 لحياتهم، والدخل أيضاً هـو وسـيلة لكـن التنميـة     لكنه ال يشكل المجموع الكلي   .  كان أحد الخيارات الهامة   
 وبالنسبة لصانعي السياسات، فإن فقر الخيارات والفرص يكون في أحيان كثيـرة أوثـق                .البشرية هي غاية  

ذلك أن فقر الخيارات والفرص إنما يركز على أسـباب الفقـر، ويفضـي              .  صلة بالموضوع من فقر الدخل    
 .كين غيرها من إجراءات تعزيز الفرص للجميعمباشرة إلى وضع استراتيجيات التم

 
 حالة الفقر البشري في منطقة اإلسكوا  -باء

 
وكما  .  من سكان دول اإلسكوا يعانون من الفقر البشري         في المائة  ٢٦إلى أن   ) ١,٣ جدولال(يوضح   

فإنها تتفـاوت    ،مستوى التنمية البشرية  من حيث   أن دول المنطقة تتباين من حيث مستويات الدخل بها وكذلك           
وقد خفضت  تليها البحرين   رأس الترتيب    على   توجد األردن  .  في مستويات الفقر وخاصة الفقر البشري      أيضاً

وبمعنـى  .   في المائـة   ١٠ قيمته أقل من     بلغتهذه البلدان من الفقر بين الناس إلى رقم قياسي للفقر البشري            
أقل من  نسبة   إال على     الفقر  النقطة التي ال يؤثر فيها     آخر، فإن هذه البلدان خفضت من نسبة الفقر البشري إلى         

 . من السكان في المائة١٠
 

وهـي    في المائة  ٣٠تجاوز فيها الرقم القياسي للفقر البشري نسبة        ثالثة دول   وفي أسفل القائمة هناك      
 تضـم   ،يمكن تقسيم دول اإلسكوا من حيث الفقر البشري إلـى أربـع مجموعـات               .اليمن ومصر والعراق  

وتضم )  في المائة  ١٠مقياس الفقر البشري بها أقل من       (المجموعة األولى الدول ذات الفقر البشري المنخفض        
أما المجموعة الثانية فتتضمن الدول ذات الفقر البشـري          . هذه المجموعة كل من األردن والبحرين بالترتيب      

لبنـان  (قع ضـمن هـذه المجموعـة        وأغلب دول اإلسكوا ت   )  في المائة  ٢٠ إلى    في المائة  ١٠من  (المتوسط  
مارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السـورية، علـى            والكويت وقطر واإل  

  فـي   ٣٠إلـى     فـي المائـة    ٢٠من  (وتشمل المجموعة الثالثة الدول ذات الفقر البشري المرتفع          ). الترتيب
راق ومصر واليمن ضمن المجموعة الرابعة ذات الفقـر البشـري            تقع الع  وأخيراً . وتضم عمان فقط  ) المائة

 .) في المائة٣٠أكثر من  ( المرتفع جداً



 

 

-١٤-

 من الفقراء فقراً    في المائة  ٤٥,٩إن مصر بحكم كونها أكبر دولة من حيث عدد السكان تسهم بحوالي              
 السـعودية وعلـى     لكة العربية  المم ومن المثير للدهشة أن   .   في المائة  ١٧بينما تسهم اليمن بحوالي      . بشرياً

 . بشرياًمن الفقراء فقراً  في المائة٨الرغم من كونها دولة مرتفعة الدخل تسهم بنحو 
 

 .  االرتفاع في مقياس الفقر البشري لدول منطقة اإلسكوا إلى االرتفاع النسبي في معدل األميـة               يعزى 
الحرمان من مستوى معيشي الئق، وكـذلك        على الرغم من تقارب األردن والكويت في مؤشر          نهفمثال نجد أ  

إال أن انخفـاض معـدل األميـة         ،انخفاض احتمال الوفاة قبل بلوغ سن األربعين في الكويت مقارنة باألردن          
 الفروق األخرى وبالتالي وصل مقياس الفقر البشـري         حجبقد    في المائة  ١٠للبالغين في األردن إلى حوالي      

 نجـد أن مؤشـر      ،ومن جهـة أخـرى    .   في المائة  ١٢,٤بلغ في الكويت    بينما    في المائة  ٨في األردن إلى    
قـص الـوزن مقابـل     مؤشري ن في  نتيجة االنخفاض   (الحرمان من مستوى معيشي الئق في مصر هو األقل          

 إال أن ارتفاع    وكذلك كان احتمال الوفاة قبل بلوغ سن األربعين بها متوسطاً         ) عدم االتصال بشبكة مياه    و العمر
 ٣١قد أدى إلى ارتفاع مقياس الفقر البشري ليشـمل          ) من السكان البالغين    في المائة  ٤٤,٧(بها  معدل األمية   

 .من سكانها في المائة
 

 على ذلك قمنا بحساب معامل االرتباط الخطي بين مكونات مقياس الفقر البشري وقـيم هـذا                 وتأكيداً 
يليـه احتمـال    )  في المائة  ٩٨,٨( التعليم    أن أعلى معامل لالرتباط هو لمكون      ناالمقياس لدول اإلسكوا ووجد   

 ). في المائة٨٢,٢(الوفاة قبل بلوغ سن األربعين 
 

 الفقر البشري مقارنة بفقر الدخل  -١
 

وبمقارنة الرقم القياسي للفقر البشري بمقاييس الفقر على أساس الدخل وبالرقم القياسي للدخل الفردي               
 :ت الهامة كالتالي يومياً تتكشف بعض المقارناينالبالغ دوالر

 
 النسـبة اآلن  تصـل   حققت معظم الدول العربية تقدماً ملحوظاً في الحد من فقر الدخل حيـث               )أ( 
جمالي سكان منطقة   إمن    في المائة  ٧٠تمثل  (من دول المنطقة التي توافرت عنها البيانات          في المائة  ٥ حوالي
 ؛) في المائة٢٦(ر ، لكنها تواجه أعباء ضخمة فيما يتعلق بفقر البش)اإلسكوا

 
ـ      ي جميع دول اإلسكوا التي توافرت البيانات عنها تتجاوز        ف )ب(   نون مـن   ا نسبة السكان الـذين يع

مما يدل علي انخفاض مؤشـرات الصـحة والتعلـيم           عانون من فقر الدخل   يالفقر البشري نسبة السكان الذين      
وبالتـالي فـإن مفتـاح       . ر بها كال المقياسين   مقارنة بالدخل السائد وذلك في جميع الدول العربية التي يتواف         

مكافحة الفقر وتقليل التفاوت بين الذكور واإلناث إنما يكمن في االهتمام بالتعليم وخاصة للفتيـات ومكافحـة                 
  بينما ال يعاني أياً    ففي الكويت مثالً  . وتبدو الفروق هائلة في البلدان النفطية      . األمية وبين النساء بصفة خاصة    

 لـدوالر أو    مارات العربية المتحدة من فقر الدخل المبني على أساس خط للفقر مساوياً           الكويت واإل من سكان   
 العربيـة   اإلمـارات من سكان     في المائة  ١٦من سكان الكويت و     في المائة  ١٢ إال أن    ،دوالرين للفرد يومياً  

 ؛)الفقر البشري(المتحدة يعانون من صورة أو أخرى من الحرمان البشري 
 

  يعيشون على دوالرين يومياً    تتجاوز نسبة السكان الذين   اليمن هي البلد الوحيدة في المنطقة التي         )ج( 
  . للفقر البشري  ينسبة السكان الذين يعانون من الفقر البشري استناداً إلى الرقم القياس          ) يعانون من فقر الدخل   (
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ثلثـي   ويتأثر بهما ما يتـراوح بـين         من في الي  إن فقر الدخل وفقر البشر هما على درجة عالية من االنتشار          
 سكان؛خمسي الو

 –أعلى معدالت النتشار فقر الدخل وفقر البشر على السـواء           اليمن تليها مصر فالعراق     شهدت   )د( 
فـي    في المائـة   ٢٤و  في المائة  ٦٢,٧ في اليمن    نسبة السكان الذين يعيشون على دوالرين يومياً      حيث بلغت   

من سكان المنطقة مما أدى إلى ارتفاع مقيـاس فقـر             في المائة  ٤٩,٩ حوالي   مصر وهاتين الدولتين تمثالن   
من سكان دول المنطقة التي توافرت عنهـا          في المائة  ٢٣ إلى   -   بدوالرين يومياً   مقوماً –الدخل في المنطقة    

 ).جمالي سكان منطقة اإلسكواإمن   في المائة٧٠تمثل (البيانات 
 

 يالفقر البشري و الناتج المحل  -٢
 

مـن   فعلى الرغم     .ال يتناسب مستويات الفقر البشري في الدول النفطية مع مستويات الدخول السائدة            
 بتعـادل القـوة الشـرائية       مقوماً ( ألف دوالر سنوياً   ١٢أن نصيب الفرد من الناتج المحلي يتجاوز ما قيمته          

 إال أن مستويات الفقر     - بنك الدولي  وفقا لتصنيفات ال   –وهو ما يضعها ضمن الدول المرتفعة الدخل        ) للدوالر
يسـتثنى   . في المملكة العربية السعودية     في المائة  ١٧و  في المائة  ٢٥البشري مرتفعة إذ تصل في عمان إلى        

 هويمكن لهذ .   في المائة  ١٠من ذلك دولة البحرين إذ ال تتجاوز نسبة السكان الذين يعانون من الفقر البشري               
االهتمام للحد من أوجه الحرمان األساسية في الخيارات والفـرص، ال سـيما عـن              ولي مزيداً من    تد أن   البال

 .طريق التوسع في فرص الحصول على التعليم األساس والخدمات الصحية
 

دول فضل مما حققته    أ التقليل من الفقر البشري      يتقدماً ف بلدان أخرى وخاصة األردن ولبنان      وحققت   
 التقليل من أوجـه     ي  وقد استثمرت هذه البلدان استثماراً كثيفاً ف        . أكبر غيرها لها نفس مستوى الدخل أو حتى      

 . القدرات البشرية األساسيةيالحرمان ف
 

التقدم إلى أن ) ١٩٩٧ برنامج األمم المتحدة،  (١٩٩٧وقد أوضح تقرير التنمية البشرية في العالم لعام  
  مجال الخيارات والفرص أمـام اإلنسـان،        يقر ف  الحد من الف   ي الحد من فقر الدخل، من ناحية، والتقدم ف        يف

 إلى ضـعف العالقـة بـين الـرقم        زنحاإل  ويشير تحليل ا    .من ناحية أخرى، ال يسيران دائماً جنباً إلى جنب        
 أن يكون التركيز    ي لفقر البشر ولذا، فإنه عند رصد التقدم، ال ينبغ         ي الدخل والرقم القياس   ر لفق ي الفرد يالقياس

 .ط، ولكن على مؤشرات الفقر البشري أيضاًعلى فقر الدخل فق
 

وعند مقارنة دول المنطقة حتى مرتفعة الدخل بدول أخرى متوسطة الدخل يتضح مدى التدهور الذي                
فدول أمريكا الالتينية مثل المكسيك والبرازيل يصـل نصـيب           . تعانيه دول المنطقة من حيث الفقر البشري      

من نصف القيمة في االمارات العربيـة المتحـدة و قطـر إال أن الفقـر     الفرد من الناتج المحلي بها إلى أقل  
 .البشري في المكسيك يصل إلى نصف المستوى السائد في االمارات العربية المتحدة

 
 يوجد أشد   . هناك بعض األرقام المجردة التي تلخص كشف حساب الفقر قرب نهاية القرن العشرين            و 

 باسـتخدام   عدد من السكان ممن يعانون من فقر الدخل       أكبر  تضم  هي   و ،من الي الناس تأثراً بالفقر البشري في    
 ٩٥مصر والـيمن    وتضم  .  )من فقراء الدخل    في المائة  ٨٩( لدوالر واحد في اليوم للفرد       خطا للفقر مساوياً  

 . على أقل من دوالرين يومياًيعيشونممن  في المائة
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  ومقياس التنمية البشريةيالفقر البشر  -٣
 

 عـدد مـن     ي للفقر البشري بدليل التنمية البشرية عن وجود مفارقات ف         ي مقارنة الرقم القياس   وتكشف 
 السياسات إلى ضرورة تحقيق توزيع أفضل للتنمية البشـرية،          يالبلدان، ويمكن لهذه االختالفات أن تنبه راسم      

 ميدان التنميـة    يلبلد عموماً ف   يحرزه ا  يويقيس دليل التنمية البشرية التقدم الذ     .  وجعلها أكثر مناصرة للفقراء   
  .نطـاق واسـع     توزيع هذا التقدم ويظل الفقر البشري منتشراً علـى         يالبشرية، ويمكن أن يحجب التفاوت ف     

) البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واالمارات العربية المتحدة         (النفطية  بلدان  ال فجميع
 يشـير إلـى     ي للفقر البشري األمر الذ    يلبشرية أعلى منه حسب الرقم القياس     ترتيبها حسب دليل التنمية ا    يأتي  

 .الحاجة إلى زيادة االهتمام بالتنمية البشرية لمعظم الفئات المحرومة
 

ـ         ي قائمة الرقم القياس   يوهناك بلدان أخرى تحتل ف       ي للفقر البشري مرتبة أعلى بكثير من المرتبة الت
، وفـي   وهي على سبيل الحصر األردن ولبنان والجمهورية العربية السورية        ،   دليل التنمية البشرية   يتحتلها ف 

ـ     ) سبعة مراكز  إلىوخاصة في األردن حيث يتسع الفارق        (هذه البلدان   مجـال التنميـة     ي، كان التقدم العام ف
 .يشد حرماناً على أن تخلص نفسها من الفقر البشرألالبشرية مناصراً للفقر مما ساعد بشكل فعال الفئات ا

 
 تأتي اليمن ومصر في ذيل القائمة لكال المقياسين لتدل على تدهور مستوى التنمية البشـرية عمومـاً                 

 .ولكن هذا التدهور يوزع بالتساوي بين جميع فئات المجتمع
 

 الفقر البشري حسب النوع االجتماعي  -٤
 

ل نفس الدولة، فهناك كمـا هـو        تخفي األرقام السابقة المتعلقة بالفقر البشري العديد من التفاوتات داخ          
 الحال دائما فجوة بين الحضر والريف وكذلك بين النساء والرجال وإن اختلف حجم الفجـوة مـن بلـد إلـى        

 .وسنتعرض هنا الفجوة النوعية في مجال الفقر البشري . آخر
 

وفلسـطين  ولقد قمنا بحساب مقياس الفقر البشري للرجال والنساء لكل دول اإلسكوا ما عدا العـراق                 
وتم الحصول على بيانـات      . وذلك لعدم توفر أحد أو بعض المؤشرات المستخدمة في تكوين المقياس          ،  وقطر

تفصيلية لكل من الرجال والنساء والخاصة بكل مؤشر ما عدا مؤشر عدم االتصال بشبكة للمياه إذ افترضـنا                  
ه إذا توافرت في منطقة ما فإنهـا تتـاح           ال توجد فروق بين النساء والرجال في هذا الصدد حيث أن الميا            أنه

 .  بصرف النظر عن نوعهمللمواطنين جميعاً
 

) ٣,٦انظر الجدول   (تعاني النساء من الفقر البشري في منطقة اإلسكوا ككل بدرجة أكبر من الرجال               
من بين   فقير   ١٨ امرأة تعيش في المنطقة والرقم المناظر للرجال هو          ١٠٠ امرأة فقيرة من بين كل       ٣٤فهناك  

مارات العربية المتحدة حيث تزيد نسبة الفقر       وينطبق ذلك على كل دولة على حدة ما عدا اإل          .  رجل ١٠٠كل  
 . تليها لبنان فاألردناالبشري بين الرجال عن النساء وتصل الفجوة النوعية أقصاها في سوري

 
البحـرين  (  في المائة  ١٠وبينما نجد أن هناك ثالث دول ينخفض فيها الفقر البشري بين الرجال عن               

وال يختلف ترتيب الدول من حيث الفقـر         . إال أن ذلك ال يتحقق بالنسبة للنساء في أي دولة         ) واألردن ولبنان 
فتظل األردن على رأس القائمة للرجال والنساء علـى حـد             .البشري بين الرجال والنساء عن الترتيب العام      
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 وتـأتي الـيمن فـي ذيـل         .  امرأة فقيرة في األردن    ١٧٤ك   رجل فقير هنا   ١٠٠السواء وإن كان مقابل كل      
 ). في المائة٥٥ (عالية جداًالقائمة لكال النوعين وإن كانت نسبة النساء الفقيرات تصل إلى درجة 

 
ويعكس التفاوت في مقياس الفقر البشري وضع الحرمان الذي تعيشه النساء مقارنة بالرجال وذلك في                

وتعد نسبة األمية هي العنصر الحاكم والمـؤثر فـي تحديـد التفـاوت               . صوصمجال التعليم على وجه الخ    
فتقترب نسبة األمية للنساء من ضعف نسبة الرجال في معظم بلدان اإلسكوا ما              . والرجال النساءالواضح بين   

ة السـائدة    بل بلغت نسبة األمية بين النساء في األردن ثالثة أمثال النسب           ،مارات العربية المتحدة وقطر   عدا اإل 
 احتمال الوفاة   –وجدير بالذكر أن التفاوت في المؤشرات األخرى المكونة لمقياس الفقر البشري             . الرجالبين  

وخالصة القول أن التفـاوت    .  هي في الحقيقة لصالح النساء     –قبل بلوغ األربعين ونقص الوزن مقابل العمر        
ي داخل كل دولة وبين البالد وبعضها إنما يعكـس فـي            الملحوظ بين النساء والرجال فيما يتعلق بالفقر البشر       

 .المقام األول التفاوت في نسبة األمية
 

عدد ال  ال يزال   و . ولكن الطريق مازال طويال أمام دول اإلسكوا سواء الدول النفطية أم غير النفطية             
 لرجال ونصف النساء   ا ثلثال يزال   ، ف ييواجه الكثير من أوجه الحرمان اإلنسان     يستهان به من سكان المنطقة      

ليون نسمة ال تتوفر لهم فرص الحصول        م ١٩، وأكثر من     امرأة ٣٢ مليون رجل و   ١٨حوالي   –  أميين تقريبا
 من نقص في الوزن مقابل العمر نتيجة لسوء         يعانون ماليين طفل دون سن الخامسة       ٣و . هعلى المياه المأمون  

 مليون شخص قبـل     ١٣وأخيرا من المتوقع أن يتوفى      . ئيةالتغذية وعدم توافر الخدمات الصحية والعوامل البي      
 .  بلوغه عامة األربعين

 
 الفقر البشريمالمح   -جيم

 
المتعلق بسنوات العمر، والصـحة، واإلسـكان،       للحرمان  تشمل أوجه الحرمان في القدرات األساسية        

ل مع بعضها البعض فإنها تشكل      ئة، وحينما تتفاعل هذه  العوام     يوالمعرفة، والمشاركة، واألمن الشخصي، والب    
 .)١٩٩٧تقرير التنمية البشرية في العالم  (قيوداً حادة على الخيارات اإلنسانية

 
 سنوات العمر  -١

 
 أحـد أوجـه     ٤٠وتعد الوفاة قبل سـن      .  ر قصر العمر أحد المؤشرات األساسية للفقر البشري       تبيع 

بل أن خمـس    لسكان تقريباً أن يعيشوا إلى هذه السن،         ا عشرل  م، ال يحت  اإلسكواالحرمان القاسية، وفي بلدان     
 فقط من السكان في      في المائة  ٣ فإن   ،وعلى النقيض اآلخر   . سكان اليمن قد يتوفوا قبل بلوغهم سن األربعين       

 فـي   ٥وبصفة عامة فإن احتمال الوفاة قبل سن األربعين يتأرجح حول            . الكويت قد ال يبلغون سن األربعين     
 . إال في اليمن والعراق في المائة١٠جميع الدول النفطية وهو في الوقت نفسه ال يتعدى  أو أقل لالمائة

 
ويالحظ من األرقام السائدة     . وينعكس الحرمان المتعلق بسنوات العمر أيضاً في معدل وفيات األطفال          

ـ   .المعدالت من بلدان المنطقة حققت مستويات متقدمة في مجال تخفيض هذه            للسنوات األخيرة أن كثيراً     ي  فف
 ي بحـوال  اإلسكوا بلدان   ي ف األطفال دون سن الخامسة   ، تم تخفيض معدل وفيات      ٢٠٠١-١٩٧٠خالل الفترة   

 جنـوب   ي ويبلغ معدل الوفيات لمن هم دون سن الخامسة ف         . ٥٩ إلى   ي مولود ح  ألف لكل   ٢١٠ من   - الثلث
 شرق آسـيا، ونحـو سـتة    يعاف مثيله ف  ويعادل هذا الرقم تقريباً ثالثة أض.حي مولود ألف لكل ١١٢آسيا  

 .)برنامج األمم المتحدة االنمائي، ٢٠٠٣تقرير التنمية البشرية في العالم  ( البلدان الصناعيةيأضعاف مثيلة ف
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هذا الرقم التجميعي ال يعكس التفاوتات بين دول المنطقة، ففـي البحـرين والكويـت وقطـر                 ولكن   
وفي  .  مولود قبل بلوغه العام األول     ١٠٠٠ كل   منتوفى عشرة أطفال    وفلسطين ي المتحدة  واإلمارات العربية   

الجمهورية  في كل من      طفالً ٣٠، مقابل   ١٠٠٠ كل   من ن طفالً والسعودية وُعمان يتوفى عشر   المملكة العربية   
ن كل  طفل م  ١٠٠في اليمن، بينما تجاوز     طفالً   ٩٠ و ، في مصر   طفالً ٥٠ ولبنان واألردن و   ةسوريالعربية ال 

 .مولود في العراق ألف
بالنظر  . مر المتوقع ع معالجة الحرمان المتعلق بسنوات العمل في إطالة ال        يوينعكس التقدم المحرز ف    

ـ  ٧١,١( عند الوالدة في منطقة اإلسـكوا   المتوقعالعمر   ظ أن نالح) ٤الجدول  (إلى    سـنة  ٦٨ء وا سـنة للنس
  سنــة   ٦٦,٨(لى صـعيد المنطقـة العربيـة        ، يزيد بشكل واضح عن العمر المتوقع عند الوالدة ع         )للرجال

 ٦٦ سنة للنسـاء و    ٦٧,١(، ويزيد بنسبة أقل عن العمر المتوقع على صعيد العالم           ) سنة للرجال  ٦٣,٨للنساء و 
ـ         ٦٩ أمريكا الالتينية    يلعمر المتوقع ف  ا ويبلغ   ). سنة للرجال   البلـدان  ي سنة، وهو أقل من العمر المتوقـع ف

 ٥٠ لغ أفريقيا جنوب الصحراء البـا     ي حين أن العمر المتوقع ف     ي  ف  .وات فقط الصناعية بما مقداره خمس سن    
 . سنة١٢ بما مقداره ي العالم الناميسنة هو أقل من متوسط العمل المتوقع ف

 
 هذا المؤشر في الوقت الحاضر فـي        تدني نالحظ بشكل خاص     ،)نظر الجدول ا (اإلسكوا منطقة   وفي 

 سنة في جميع البلدان األخـرى       ٧٠ أو يتجاوز    يقارببينما  )  سنة ٥٩,٣(واليمن  )  سنة ٥٨,٧(كل من العراق    
 والفـرق بـين العمـر المتوقـع         ).  سنة ٧٦,٥(يصل إلى أقصاه في الكويت      ل،  ) سنة ٦٦,٣باستثناء مصر،   (

للنساء وللرجال يقع في حدود ثالث سنوات لصالح النساء في جميع بلدان المنطقة، باستثناء البحرين والكويت                
رات العربية المتحدة حيث يقع هذا الفرق في حدود أربع سنوات، واليمن حيث يقع في حدود السـنتين                  ماواإل
 .فقط
 

 زيادة كبيـرة    ٢٠٠٠-١٩٧٠ في الفترة    - لجميع بلدان اإلسكوا   - وقد زاد العمر المتوقع عند الميالد      
زيادة للمنطقة ككل حوالي     وبلغ متوسط ال   ، سنة لعمان  ٢٠ سنوات لكل من لبنان والكويت و        ١٠تراوحت بين   

 الوقـت نفسـه زاد       وفي . )، برنامج األمم المتحدة االنمائي    ٢٠٠٣تقرير التنمية البشرية في العالم      (  سنة ١٤
 . سنة١٦ البلدان النامية، بما مقداره العمر المتوقع عند الميالد في

 
 وضع الصحة والتغذية لألطفال وصغار السن في بلدان منطقة اإلسكوا  -٢

 
 مجال الصحة بانعدام فرص الحصول على الرعاية الصـحية والخـدمات            يتبدأ مظاهر الحرمان ف   و 
وفي بلدان اإلسكوا    خدمات الرعاية الصحية خالل العقود الثالثة الماضية،         ي وقد طرأ تحسن كبير ف     .األخرى

قرابـة  و  شـخص  ٦٠٠٠، وفي البلدان النامية يوجد طبيب واحد لكل          شخصاً ١١٥٠ لكل   واحديوجد طبيب   
 حين يوجد طبيب واحد لكـل       ي، ف ي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب     ي نسمة ف  ١٠٠٠طبيب واحد لكل    

 . البلدان الصناعيةي شخصاً ف٢٥٠
 

فمـن  .  تعتبر مؤشرات التغذية وخاصة لألطفال من المؤشرات المهمة المتصـلة بظـاهرة الفقـر              
 غير الفقيرة على تلبية االحتياجات الغذائية لألطفـال، ومـن           المعروف أن األسر الفقيرة أقل قدرة من األسر       

 تحديد وتقديم الغـذاء المناسـب       ىالفقيرة عل الجهة الثانية فإن األسر غير الفقيرة أكثر وعياً وقدرة من األسر            
 تعبـر  سنوات على بعض المقاييس األنثروبومترية التي        ٥ألطفالها، وينعكس وضع التغذية لألطفال دون سن        

 .ضع التغذية لكل طفل في هذه الفئة العمريةعن و
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وتتوفر هذه المؤشرات عادة من المسوح الوطنية المتخصصة التي نفذت خالل العقدين األخيرين في               
والمسوح الديمغرافية   (PAPCHILD) المشروع العربي للنهوض بالطفولة   "العديد من دول المنطقة تحت عنوان       

 في المرحلة األولى في دول مجلس التعـاون         نفذت التي   (PAPFAM)سرة  أل ومسوح صحة ا   (DHS)والصحية  
 تعتمد منهجية موحدة في جمـع البيانـات         بأنهاوتتميز هذه المسوح    .  الخليجي وشملت السكان الوطنيين فقط    

 المؤشـرات المقارنة بين الدول المعنية تصبح أكثر دقة وتعبيراً وخاصـة            واحتساب المؤشرات، وبالتالي فإن   
ـ     ي المعلومات األساسية الت   يةح الوطن والمس هذه   فرتو و . لق باألطفال التي تتع   حسـاب   ي يمكن اسـتخدامها ف

وتعرف  .  التي ترصد وضع التغذية لدى األطفال وتقيس درجة انتشار سوء التغذية بينهم             المعروفة ؤشراتالم
 ووزن الطفل بعمره، ثـم      التي تقارن طول الطفل بعمره،    " المقاييس االنثربومترية  "يسمىهذه المؤشرات بما    

ولتشـخيص   .  بوضعه على صعيد التغذية    وزنه بطوله، منطلقة من أن وزن هذا الطفل وطوله يتأثران كثيراً          
أوضاع التغذية لدى األطفال في بلد ما، تجري مقارنة المقاييس االنثربومترية لألطفال فيـه مـع المقـاييس                  

 ."معياريا "على مختلف الحاالت توزيعاً المشابهة لألطفال في مجتمع يعتبر توزيع األطفال
 

 فيما يتعلق   وخاصةوتعكس هذه المؤشرات ما ركز عليه اإلعالن العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه              
 مولـود   ألـف كل  ل حالة وفاة    ٧٠بالدعوة إلى تخفيض معدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة إلى ما دون             

 مسـتواها   النصفلى  إالخامسة من العمر     لمتوسط بين األطفال دون سن    وتخفيض نسبة سوء التغذية الشديد وا     
 .١٩٩٠عام 

 
وزن متوقع معبـراً    ) باألشهر( عمر   لكلويعتمد هذا المقياس على حقيقة أن       : مقارنة الوزن مع العمر    

ـ   .  نحرافات المعيارية لكل من الذكور واإلناث     العنه بالمتوسط أو الوسيط وا       لتوزيـع  يوفي الوضع الطبيع
 واحـد فـوق   ينحراف معيـار ا في المائة من يقعون بين ٦٨األطفال حسب العالقة بين العمر والوزن، فإن        

 فـي المائـة مـن       ٩٥المتوسط فإن    ين معياريين فوق وتحت   ينحرافا مدى   يأما ف .  تحتهنحراف  االمتوسط و 
.  فوق وتحـت المتوسـط   انحرافات معيارية ثالثة في المائة من الحاالت تقع ضمن ٩٩الحاالت تقع ضمنه، و  

 لصـحة العالميـة بمراجعتهـا      ا، ثم قامت منظمـة      يوقد وضعت هذه البيانات المتوفرة عن المجتمع األمريك       
عتبـر قليـل     ي  تأثير العوامل الوراثية والبيئية، فإن الطفل      وباستثناء.  لتكون أكثر مالئمة للمجتمعات األخرى    

وبـين هـؤالء فقـط      .  ن معياريين دون المتوسط   ي من انحرافي  الوزن بالنسبة لعمره إذا كان وزنه يبتعد بأكثر       
  وتنطبق هـذه المعـايير       .الطفل هزيالً إذا كان وزنه يقع دون ثالث انحرافات معيارية دون المتوسط            اعتبر

النحافـة أو    ومن المعروف أن ظهور   .  حسب الوزن المتوقع لكل عمر منهما     يو على كل من الذكور واإلناث    
 يوهذا األمر الذ  .   ينتج عادة عن سوء التغذية لألطفال، حدث خالل الفترة السابقة والقريبة           الهزال لدى الطفل  

 أن يؤدى إلى زيادة وزنه بشكل ملحـوظ         يتوقع أن تحسين التغذية     يأ.  يمكن معالجته بتحسين التغذية للطفل    
 . التخلص من مشكلة سوء التغذية والنحافةيخالل فترة قصيرة نسبياً، وبالتال

 
نقص ( سنوات الذين لديهم سوء التغذية الحالية        ٥النسبة المئوية لألطفال دون سن       )٣,٧(بين الجدول   ي 

 ة هذه الفئة العمري   ي ف  من األطفال  في المائة ١٤,٥ يإن حوال .   الدول العادية الحادة حسب  ) الوزن مقابل العمر  
كاله المختلفة منتشر بين أطفال بلدان      ويالحظ أن سوء التغذية بأش     .  الوزن يشكلة نقص ف  م لديهم   منطقة ال يف

 في كل من    ،ففي حين يعاني خمس أطفال من كل مائة طفل من سوء التغذية            . منطقة اإلسكوا بدرجات متباينة   
 طفل في اليمن لـديهم نفـس        ٤٦ طفل في العراق و    ١٦ طفل في عمان و    ٢٣ نجد أن    ،مصر واألردن وقطر  

سوء التغذية بالدخل السائد في الدولة إذ أن دولة مثـل مصـر             وال يوجد دليل على ارتباط مؤشر        . المشكلة
ولبنان يصل فيها هذا المؤشر حوالي ثلث المؤشر السائد في دولة أخرى مثل المملكة العربيـة السـعودية أو                   

 أكثر من ثالثة    إلىمارات العربية المتحدة وهي الدول التي يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي              اإل
 نهولكن تشير األرقام الخاصة باليمن إلى وضع بالغ الخطورة إذ أ            .الدخل السائد في مصر أو لبنان     أضعاف  
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 في المائـة    ١٦ يحوالليس فقط نصف األطفال دون الخامسة يعانون من نقص في الوزن مقابل العمر بل أن                
إن هذه األرقام تعكس    ).  ناث في المائة لإل   ١٥ في المائة تقريباً للذكور و     ١٧( نقص حاد أو هزال شديد       لديهم

بمعنى أن نصف األجيال المقبلة سوف تنشـأ بحالـة تغذيـة غيـر       .  اسعووضع تغذية متدن ومنتشر بشكل      
 ي ف  اهتمام صانعي السياسات   وهذه األرقام يجب أن تثير    .  ة صحية سليمة ومنتجة   أمرغوبة ولن تؤدى إلى نش    

ـ  ياث لصالح األطفال الذكور فبأن هناك تمييز ضد اإلن وال توجد دالئل      .الدولة  ي أسلوب وأنماط التغذيـة ف
ن األرقام توضح أفضلية وضع اإلناث عن الذكور في العديد من البلدان والرقم الخاص بالمنطقة               إ بل   األسرة،

 ). لإلناث١٤,٥للذكور و في المائة ١٤,٧(ككل أصدق دليل على ذلك 
 

في البلدان التي تتوافر فيها البيانات ألكثـر مـن           أن درجة انتشار سوء التغذية قد انخفضت         وُيالحظ 
ولكـن يجـب     . نقطة زمنية واحدة باستثناء اليمن والبحرين إلى حد ما، حيث تشير األرقام إلى تفاقم المشكلة              
 .أخذ هذه النتيجة بشيء من الحذر إذ قد يكون السبب هو التحسن والتدقيق في طرق القياس

 
طوالً متوقعاً معبراً   ) باألشهر( هذا المقياس على حقيقة أن لكل عمر         ويعتمد: مقارنة الطول مع العمر    

 الطفـل قصـير القامـة       ويعتبر.   المعيارية لكل من الذكور واإلناث     واالنحرافاتعنه بالمتوسط أو الوسيط     
 وتنطبق هذه المعـايير علـى  .  فين معياريين دون المتوسط انحرا إذا كان طوله يبتعد بأكثر من        هبالنسبة لعمر 

ومن المعروف أن ظهـور مشـكلة قصـر        .  كل من الذكور واإلناث وحسب الطول المتوقع لكل عمر منهما         
ة مزمن لألطفال، وهو األمر األكثـر صـعوبة حيـث           يالقامة أو القصر الحاد يكون عادة ناتج عن سوء تغذ         

ـ     أن تحسين التغذية لن يؤدى إلى زيادة طوله          ييصعب معالجته بتحسين التغذية للطفل، أ       يبشكل ملحـوظ ف
 .المستقبل القريب

 
إلى أن مشكلة سوء التغذية المزمنة، معبراً عنها بقصر القامة مقارنـة بـالعمر،     ) ٣,٧(يشير الجدول    

على  في المائة    ٢٤منتشرة اكثر مقارنة مع سوء التغذية الحالية، فقد بلغت نسبة الذين يعانون من قصر القامة                
عشرة أطفال يعاني مـن نقـص فـي       كل  من  تقريباً  واحداً طفالً نجد أن هذا في حين    .  مستوى المنطقة ككل  

والمملكـة العربيـة   وفي ُعمـان ومصـر    .  ولبنانوالجمهورية العربية السورية الطول في كل من البحرين      
  . أطفال يعانيان من نقص في الطول      ١٠والكويت، هناك طفالن من كل      العربية المتحدة    واإلمارات   السعودية
ألردن، فإن حجم المشكلة أقل مما هو في دول المنطقة األخرى حيث هناك حوالي ثمانية أطفال مـن                  أما في ا  

أطفال اليمن ال يزالون يعانون من مشكلة نقص الطول مقابل           ن إ .  طفل يعانون من نقص في الطول      ١٠٠ كل
ليمن يعانون من هذه    فأكثر من نصف األطفال في ا      . الوزن أكثر من األطفال في أي دولة أخرى في المنطقة         

 .نصفهم من مشكلة حادة في الطول ويعاني . المشكلة
 

  العراقياألطفال والصحة ف
 

، وارتفع مدى   ١٩٩١ولكن بدأت هذه المشكلة تظهر منذ العام        .   العراق قبل الحصار   يولم يكن سواء التغذية يمثل مشكلة صحة عامة ف         
 في  ١٨من  ) التقزم(ذين يعانون من سوء التغذية المزمن       ال األطفال األصغر من خمس سنوات       فارتفعت نسبة .  انتشارها بأطراد منذ ذلك الحين    

 ٢٦ في المائة إلـى      ٩كما ارتفعت نسبة األطفال الذين يعانون من نقص الوزن من           .  ١٩٩٦ عام   ي في المائة ف   ٣١، إلى   ١٩٩١ عام   يالمائة ف 
، كان ١٩٩٧ويقدر أنه، بحلول .   في المائة خالل الفترة ذاتها  ١١ في المائة إلى     ٣من  ) الالهز(ن من سوء التغذية الحاد      وفي المائة؛ والذين يعان   

 .يعانون من سوء تغذية مزمن) أصغر من خمس سنوات( مليون طفل يحوال
 

  تقننه اتفاقية حقوق الطفل عرضـه لخطـر داهـم بسـبب المشـقة              ي البقاء والصحة الذ   يوفي جميع أنحاء العراق يبقى حق الطفل ف        
 .االقتصادية

 
 من   في المائة،  ٧٨ في المائة من سكان الحضر و      ٩٧، لنحو   )١٩٩٠(وكانت الرعاية الصحية األساسية قد وصلت قبل فرض العقوبات           

 معدات الرعاية الصحية األساسية واإلمدادات الالزمة للخـدمات الشخصـية           يالرعاية الصحية من نقص ف    قلة  أما اآلن فيعاني    .  سكان الريف 
ــة والجراحيـــــــة والطب ــام  .  يـــــ ــت وزارة الصـــــــحة  ١٩٨٩وفـــــــي العـــــ  ، أنفقـــــ
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 . في المائة٩٥,٩٠ مليون دوالر على األدوية واإلمدادات، أما اآلن فقد انخفضت الميزانية بنحو ٥٠٠العراقية أكثر من 
______________ 

 ).١٩٩٨أبريل / نيسان٣٠( العراق ي األطفال والنساء فحالةتقرير منظمة اليونسيف عن :  رالمصد

 اإلنفاق الصحي  -٣
 

 من النـاتج     في المائة  ٤و ٣ بينإلى أن غالبية الدول في منطقة اإلسكوا تنفق         ) ٣,٩(ويشير الجدول    
كثر من غيرها في هذا القطـاع وهـي األردن          أوهناك دولتين تنفق     .  على القطاع الصحي    اإلجمالي المحلي
 مسـاهمة    أمـا  .  اإلجمالي  من الناتج المحلي    في المائة  ١٢ ولبنان الذي ينفق نسبة عالية بلغت         في المائة  ٨,٣

اإلنفاق الحكومي في مجموع اإلنفاق الصحي فتتباين بين دولة وأخرى حسب الـدور الـذي يلعبـه القطـاع                   
 .الخاص في تقديم الخدمات الصحية للمجتمع

 
ح اإلنفاق الحكـومي     يتراو  العربية المتحدة   والكويت واإلمارات  المملكة العربية السعودية  ففي كل من     

 مـن    في المائـة   ٦٠-٥٠نفاق الصحي، بينما تنخفض هذه النسبة إلى        إل من مجموع ا    في المائة  ٩٠ و ٨٠بين  
الجمهوريـة العربيـة    وفـي     .مجموع اإلنفاق الصحي في البحرين والعراق وُعمان وقطر ومصر واألردن         

ول وهي لبنان واليمن فقد كانـت مسـاهمة         أما في باقي الد    . نفاقإل ساهمت الحكومة بثلثي مجموع ا     السورية
 .قلأالحكومة بمقدار الثلث أو 

 
 إال أن التقييم الفعلي للخدمات الصحية ومقارنة الدول بعضها          ،وعلى الرغم من أهمية األرقام السابقة      

 . البعض ينبغي أن ينصب على نصيب الفرد من اإلنفاق الصحي وهنا تظهر التفاوتات واضحة بـين الـدول                 
وتقـف لبنـان     . مارات العربية المتحدة  ع اإلنفاق الصحي للدول النفطية ويصل إلى ذروته في قطر فاإل          فيرتف

 أما الدول األخرى فال يتجـاوز نصـيب الفـرد بهـا             . على قدم المساواة مع الدول النفطية في هذا الصدد        
-١٩٩٥ ي في الفتـرة   هذا وقد انخفض نصيب الفرد من اإلنفاق الصح        .  دوالر في أفضل الحاالت    ١٥٠ الـ

 ٦ في كل من البحرين واألردن والكويت، بينما زاد في بقية البلدان بمعدل زيادة سنوية وصلت إلـى                   ٢٠٠٠
 .في لبنان في المائة ٥في مصر وفي المائة 

 
 المعرفة  -٤

 
 بالفقر، حيث أنه يحدد مدى قدرة الفرد على الحصول على فـرص             التعليم هو أكثر العوامل ارتباطاً     

فللعالقة ما   . وللتعليم قوة تفسيرية عالية من حيث أنماط الفقر        . سب الدخل عن طريق الحصول على عمل      لك
تنـاقش  و . بين التعليم والرفاهة دالالت هامة بالنسبة لسياسات الرفاهة خاصة من حيث تأثيرها على التوزيع             

لى تحصيل العلم ونسبة األميـة بـين       هذه الفقرة المستوى التعليمي لسكان منطقة اإلسكوا، من حيث قدرتهم ع          
 .الكبار والشباب وااللتحاق بالمدارس

 
ويتناول هذا الجزء بشكل رئيسي تطور التعليم في اتجاهاته وتبايناته بين دول المنطقة وداخل كل بلد                 

درجة انتشـار األميـة فـي دول        : وسيتم التركيز على عدد من القضايا أهمها       . بين بعض فئاته االجتماعية   
لمنطقة واتجاهاتها خالل السنوات السابقة، وااللتحاق بالتعليم األساسي والثانوي بقدر ما تسمح بـه البيانـات                ا

 . النوع االجتماعي بعين االعتبارمع أخذالمتاحة، 
 

 وكذلك األميـة بـين      مية بين البالغين  أل هذا التقرير على نوعين هما ا      يتتركز المؤشرات التعليمية ف    
ـ    ي لمن هم ف   ي االلتحاق بالتعليم الرسم    ونسبة  عاماً ٢٤-١٥ في سن    الشباب أي من هم     . ي سن التعليم األساس
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ويوجد شبه إجماع    . تقاس نسبة األمية عادة عند السكان البالغين الذين تجاوز عمرهم مرحلة التعليم األساسي            
لسكان الذين ال يجيـدون     وتحسب بنسبة ا   .  سنة كحد أدنى لقياس األمية عند هذه الفئة        ١٥على اعتبار العمر    

 قياس نسبة األميـة ألي      ويمكن أيضاً  . القراءة أو الكتابة أو كليهما إلى إجمالي السكان في هذه الفئة العمرية           
ونتناول هنا بشـكل خـاص الفئـة         . فئة عمرية بهدف مقارنة انتشار األمية بين األفواج أو الفئات السكانية          

وتعكس نسبة األمية في هذه الفئـة نتـائج توسـع            . لفتية بين البالغين   سنة التي تمثل الفئة ا     ٢٤-١٥العمرية  
 .برامج التعليم النظامي في المرحلة األساسية خالل السنوات األخيرة

 
 ال يكفي مقارنـة     -  على سبيل المثال   – عند قياس التقدم في مجال التعليم        نهوتجدر اإلشارة هنا إلى أ     

 عن  يجب الحصول على بيانات تفصيلية ليس عن األعداد فقط ولكن أيضاً          نسبة االلتحاق أو نسبة األمية ولكن       
 مؤشرات التعليم تعـد متدنيـة       أن) ٣,١٢(يتضح من جدول    و  .)١٩٩٩ ،فرجاني (نوعية تعليم هذه األعداد   

 القـوة ومـن ال      أسـباب بشكل يثير القلق في عالم أصبحت المعرفة والتكنولوجيا هي المعيار بين من يمتلك              
 .يمتلكها

 
 معدل األمية  -٥

 
.  ن النساء  منهم م   في المائة  ٦٠مليوناً،   ٣٦في دول اإلسكوا حوالي     يبلغ عدد األميين من بين البالغين        

من غيـر المتوقـع أن      و.  فقر كثيراً من البلدان العربية    أ بلدان   ي عليه ف  يومعدالت األمية أعلى كثيراً مما ه     
ح أعمارهم من ست إلى خمس عشـرة        و ماليين طفل تترا   ١٠نحو  إذ يوجد حالياً    .   سريعاً ييزول هذا التحد  

 بنسـبة   ٢٠١٥ عـام    يسنة غير ملتحقين بالمدارس؛ وإذا استمرت االتجاهات الحالية فإن هذا العدد سيرتفع ف            
فمـن المهـم    .   أكبر كثيراً من مجرد التغلب على النقص فيما يقدم للناس من معرفة            يفالتحد.   المائة ي ف ٤٠

 األعداد المتوافرة من أهل المعرفة، وهي مشكلة أدى إلى تفاقمها تردي نوعيـة              ي على النقص ف   أيضاً التغلب 
 .التعليم

 
  في مجموعة دول اإلسكوا بينما الرقم السائد في         في المائة  ٣٦,٧ إلى   ٢٠٠٠وصل معدل األمية عام      

 في  ٣٩,٢( المنطقة العربية ككل      من المعدل السائد في     أقل قليالً  ولكنه  في المائة  ٢٥,٥الدول النامية ككل هو     
 نقطـة   ١٢ في معدل األمية في المنطقة بحـوالي         ولقد شهد العقد األخير من القرن العشرين انخفاضاً       ) المائة
 .مئوية

 
يمكن تصنيف هذه الدول في ثـالث مجموعـات         ه  إلى أن ) ٣,١٢(وتشير األرقام الواردة في الجدول       

 نسب األمية فيها متدنية مقارنة بغيرها من        وتشمل األولى دوالً    .٢٠٠٠رئيسية حسب مستوى األمية في عام       
 إلـى   ١٠ حيث تراوحت هذه النسبة من        وفلسطين دول المنطقة وهي البحرين واألردن ولبنان والكويت وقطر       

والجمهوريـة العربيـة     والمملكة العربية السعودية  أما المجموعة الثانية فتشمل ُعمان       .  في المائة  ٢٠قل من   أ
وتبقـى   .  فـي المائـة    ٣٠ و ٢٠ وهي التي تتراوح نسبة األمية فيها بين          العربية المتحدة   واإلمارات وريةالس

)  فـي المائـة    ٥٤( والـيمن    ) في المائة  ٤٢( والعراق   ) في المائة  ٤٥( في كل من مصر      كثر انتشاراً أاألمية  
إلى أقـل مـن ثلـث القيمـة         وعلى المستوى القطري، وبينما يصل في األردن          .مقارنة بباقي دول المنطقة   

وممـا هـو     . نجد أن معدل األمية بكل من مصر والعراق واليمن يرتفع عن المستوى المتوسـط            ،المتوسطة
 أنولكن ال يجب أن نقفز إلى نتيجة أن هذا هو السـبب، إذ            .  الدول ذات دخل منخفض    هذهجدير بالذكر، أن    

ي في عمان يصل إلى ثالثة أضعاف الناتج في األردن،          مقارنة حالة األردن وعمان تشير إلى أن الناتج المحل        
 . نقاط مئوية١٩,٨ بـإال أن معدل القراءة والكتابة في األردن أعلى من عمان 



 

 

-٢٣-

 
 التفاوت بين    فهو ال يعكس أيضاً    ،وكما أن الرقم التجميعي للدول العربية ال يعكس التفاوت بين الدول           
 تبدو الفجوة بين النساء والرجال أعمق في منطقتنـا          ، اإلحصاءات هإليوبالنظر إلى ما تشير     .  والرجال النساء

 نجد  ،مارات العربية المتحدة   قطر واإل   فباستثناء . العربية عما هو سائد في المناطق األخرى من العالم النامي         
 وذلك على مستوى دول اإلسكوا ككـل        الرجال يكاد يكون ضعف معدل األمية بين        النساءأن معدل األمية بين     

 يصل إلى النصـف أو      الرجالفالمعدل السائد بين     ). للنساء  في المائة  ٤٨,٥ مقابل   للرجال  في المائة  ٢٤,٥(
 في كل من البحرين واألردن ولبنان وفلسطين وعمان والمملكـة العربيـة             النساءأقل عن المعدل السائد بين      

ق إلى حد ما فـي كـل مـن مصـر             الفجوة تضيي  هذهالسعودية والجمهورية العربية السورية واليمن، ولكن       
 .النساء ثلثي معدل الرجالوالكويت ليصل معدل األمية بين 

 
 سنة الفوج الذي ينعكس فيه أداء الدول خالل العقدين السـابقين، فيمـا              ٢٤-١٥وتمثل الفئة العمرية     

 لهـذه الفئـة     وتشير نسـب األميـة     . يتعلق بزيادة االلتحاق بالتعليم األساسي والتوسع في برامج محو األمية         
 مسـتوى   فعلى.   واضح مقارنة بنسب األمية عند البالغين وذلك في جميع دول المنطقة           انخفاضالعمرية إلى   

  فـي المائـة    ٣٦,٧مقابـل    ( في المائة  ٢٢ إلى   ٢٤-١٥المنطقة ككل، وصل معدل األمية في الفئة العمرية         
 ١٠(إن كان التحسن أكبر بالنسبة لإلنـاث         على حد السواء و    لنساء وا للرجالوانخفض معدل األمية    ) للبالغين

 أما على المستوى القطري نستطيع القـول أنـه ضـمن             ).للنساء نقطة مئوية    ٢٤ مقابل   للرجالنقاط مئوية   
 بين الرجال والنساء في األردن، وأن امرأة واحدة فقط مـن             سنة، تختفي األمية تقريباً    ٢٤-١٥ العمريةالفئة  
 وتشير األرقـام     . من الرجال  ١٠٠ة في البحرين، مقابل رجلين أميين من بين          من النساء تبقى أمي    ١٠٠بين  

إلى نجاح بعض دول اإلسكوا ليس فقط في تخفيض معدل األمية ولكنها نجحت في              ) ٣,١٢(الواردة في جدول    
 منتضييق الفجوة بين الرجال والنساء في هذه الفئة بل لقد انعكست في بعض الدول ليتحول معدل اإلناث أقل                  

ولكن تبقـى الفجـوة      . الذكور وإن كان بفارق بسيط، كما هو الحال في البحرين واألردن والكويت وفلسطين            
شاسعة بين الذكور واإلناث في كل من اليمن والجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية وكذلك               

 .مصر ولكن بدرجة أقل
 

لقة باألمية في منطقة اإلسكوا، سواء العائد منها للسكان         ستنتج من مجمل المؤشرات المتع    يويمكن أن    
 جميع دول المنطقة ماضية في جهودها نحو تحقيـق أهـداف المـؤتمرات           أنالبالغين أو العائد منها للشباب،      

العالمية المتعلقة بحقوق اإلنسان وبحقوق الطفل واإلعالنات المنبثقة عنها التي تطالب بتخفيض نسبة األميـة               
 . مع التركيز على محو األمية في صفوف النساء١٩٩٠ار إلى نصف  مستواها عام بين الكب

 
 نسبة القيد بالتعليم األساسي  -٦

 
 إلى أن لكل دولـة      ٢٠٠٢تشير مجموعة اإلحصاءات والمؤشرات االجتماعية في دول اإلسكوا عام           

 في  ي خاص بها، إال أنها تشترك جميعاً      في منطقة اإلسكوا، كما هو الحال بالنسبة لبقية دول العالم، نظام تعليم           
 وواجب على الدولة من حكومات      ، لجميع األطفال  يبدأ بمرحلة ابتدائية تعتبر حقاً    ) النظامي(أن التعليم الرسمي    

وتستمر هذه المرحلة لست سنوات دراسية      .  ومؤسسات تعليمية ومنظمات غير حكومية والوالدين توفيرها لهم       
 سـنوات   أربـع ولبنان حيث تستمر خمس سنوات والكويت حيث تستمر          تثناء مصر لغالبية دول المنطقة باس   

 تتبع المرحلة االبتدائية مرحلة أخرى لمدة ثالث سنوات وتسـمى المرحلـة             المعنيةوفي غالبية الدول     . فقط
لة في عمر   وتنتهي هذه المرح   .  ولكن بدرجة أقل من إلزامية المرحلة االبتدائية       اإلعدادية وتعتبر إلزامية أيضاً   

جميع الدول في منطقـة اإلسـكوا تعتمـد          نإوعلى أية حال ف    ).  سنة ١٣(والكويت    سنة باستثناء مصر   ١٤
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النظام التعليمي المدرسي الذي يمتد الثنتي عشرة سنة مقسمة بطرق مختلفة بعـض الشـيء بـين ابتـدائي                   
دد التالميـذ الملتحقـين بمرحلـة       ولما كانت نسبة االلتحاق المأخوذ بها هي عبارة عن ع          . وإعدادي وثانوي 

 على إجمالي عدد األشخاص من الفئة العمرية المقابلة لمرحلة التعلـيم نفسـها، فـذلك                التعليم المعينة مقسوماً  
 . يقضي باإلشارة إلى أن النشرة المذكورة اعتمدت مصدرين مختلفين لكل من البسط والمقام في عملية القسمة               

 أمـا عـدد األشـخاص مـن الفئـة         .  وزارة التربية مرحلة مصدره سجالت    فعدد التالميذ المسجلين في كل      
ومهما كانـت دقّـة إحصـاءات وزارات         . العمرية المقابلة فمصدره في الغالب الدوائر اإلحصائية المختصة       

 قد يحتوي على نسبة من الطلبة من خارج العمر المحـدد لهـا،              معينةالتربية فإن سجالت الملتحقين بمرحلة      
وبناء عليه يمكن الحصول على نسب      .  رسوب واإلعادة أو نتيجة للدخول من أعمار مبكرة أو متأخرة         نتيجة لل 

 . في المائة١٠٠التحاق أعلى من 
 

نسـبة  أن نسبة القيد في المراحل االبتدائية حسب النوع، ويشير الجدول إلـى  ) ٣,١٣( يعرض جدول  
 ما عدا الكويت والمملكة العربية السـعودية         في المائة  ٨٠االلتحاق بالتعليم االبتدائي في دول اإلسكوا تتعدى        

 فـي  ٨٥إذ تصل نسبة القيد لإلناث إلى أكثر مـن   .  وأن الفجوة النوعية ضئيلة إلى حد كبير ،وعمان واليمن 
 أن نسـبة    ،وجدير بالذكر  .  بالذكور وذلك في جميع دول اإلسكوا ما عدا اليمن         الخاصة من نسبة القيد     المائة

 ، في األجل القصير والمتوسـط للنهـوض بـالتعليم         المبذولة الجهود   - إلى حد بعيد   –دارس تعكس   القيد بالم 
بعكس معدل القراءة والكتابة الذي ال يستجيب بسرعة للتغير في مستوى الخدمات التعليميـة المقدمـة فهـو                  

لنسبة القيـد بالمـدارس   وعلى ذلك فإن التحسن في الفجوة النوعية  .  حتى يبدأ في التحسن   طويالً يتطلب وقتاً 
 من ناحية الخدمات    والنساء الرجال تدل على الجهود التي بذلتها الدول العربية جميعها لتقليل التمييز بين             إنما

 .التعليمية المقدمة
 

ففي العالم  .  أنه ال تزال هناك تراكمات هائلة      إلى   ٢٠٠٣ عام   ويشير تقرير التنمية البشرية في العالم      
 مليونـاً مـن     ٥٣٨ مليوناً من البالغين ممن ال يعرفون القراءة والكتابة، مـنهم            ٨٤٠ك قرابة   النامي اآلن هنا  

 فـي    وهي أكثر انتشـاراً     في المائة من البلدان النامية     ٤٠ تمثل نحو    النساءالنساء، وال تزال نسبة األمية بين       
 .ي دول اإلسكوالبالغين فألميين اا من كل  في المائة٤ويوجد قرابة .  ) في المائة٤٨(منطقة اإلسكوا 
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   فقر الدخل-رابعاً
 

 منهجية  تحديد خط فقر الدخل وطرق قياسه  -ألف
 

 حيث توجد العديد من المفـاهيم       ، الفقراء أمران محفوفان بالصعوبات    علىإن تعريف الفقر والتعرف      
األول ما هو   : بعة أسئلة ، ال بد من اإلجابة على أر       الفقر  عند قياس  . والمصطلحات والتعاريف الخاصة بالفقر   

؟ الثاني على أي وحدة يجب قياس هذا المؤشر؟ وكيـف           الفقرالذي سيستخدم لقياس    " مستوى المعيشة "مؤشر  
 وحـدة   فيوأخيراً بعد تعريف الفقراء كيف يمكن لنا أن نعبر عن شدة الفقر              نفرق بين الفقراء وغير الفقراء؟    

 كيف يمكن للتنمية نفسها أن تقاس؟.  ؤال عامقياس واحدة؟ كل هذه األسئلة تتعلق جميعها بس
 

منذ أن كانـت    .   توضح طريقة قياس ومقارنة الرفاهة     يفيما يلي مناقشة مختصرة لبعض المفاهيم الت       
سياسات التنمية األولى قائمة على أساس تحقيق معدالت متسارعة للنمو االقتصادي، كان المؤشر المسـتخدم               

أنه اتضح خالل فترة الثمانينات أنه رغم أن عدد مـن            إال.  للدولة"  اإلجمالي يمالناتج القو "لقياس التنمية هو    
الدول النامية كانت تحقق أهدافها المتعلقة بنمو الناتج المحلى اإلجمالي لها فإن الفقر كان منتشراً، والتفـاوت                 

 اإلجمالي هـو    ي القوم أظهر هذا الوضع أن الناتج    .   مستوى الدخل كان متزايداً ومعدالت البطالة مرتفعة       يف
مؤشر غير كاف للتنمية وأن هناك حاجة لمؤشر آخر أكثر تعبيراً عن معدالت الفقر ومنذ ذلك الوقت بـدأت                   

 .المناقشات المتعلقة بخصائص هذا المقياس المطلوب
 

 الـدول الناميـة، علـى       ي بصفة خاصة لقياس الفقر ف     اً مناسب  مدخالً مدخل االحتياجات األساسية  يعد   
والتي تعتبـر   " سواء بالنسبة للغذاء أو لغيرها    "ر أنه يقوم بإجراء مقارنات الفقر من سلع وموارد محددة           اعتبا

وعند ترجمته بدقة، فإن هذا قد يعنـى عـدم          .  ضرورية للحفاظ على الحد األدنى لمعيشة داخل مجتمع معين        
 والمياه الصالحة للشرب    بس والمأوى قدرة األفراد على الحصول على الحد األدنى أو الكافي من التغذية والمال           

 . ووسائل التعليم والصحة، واالحتياجات غير مادية مثل حق المشاركة والحرية اإلنسانية والعدالة االجتماعيـة             
 . وجدير بالذكر أن االحتياجات األساسية قد تختلف من بلد إلى آخر وكذلك من زمن إلى آخر في نفس البلـد                   

 تحقق رغبات األفراد فوق الموارد مثل كـونهم متعلمـين           ي هذه العوامل الت    فإنه يحتوى على   عامةوبصورة  
والفقر بهذا المعنى األخير يمكن أن يشكل حرمان القدرات كما هو مقاس بواسطة مؤشـر الفقـر                 .  وأصحاء
 . وهو ما سنوضحه فيما يعدالبشري

 
لبسيطة إلى أطـر متعمقـة       من مجرد االعتماد على خطوط الفقر ا       ولقد تحولت دراسات الفقر حديثاً     

 ، أصـبح   ومـؤخراً  .  ظاهرة متعددة الجوانـب    باعتبارهللتحليل متعدد الجوانب حتى يمكن التعامل مع الفقر         
 مثلث ثالثي األبعاد، حيث يغطى هذا المفهوم ثالثة عناصر أساسـية هـي الـدخل                نه على أ  ليهالفقر ينظر إ  
ويقترب هذا المفهوم من فكـرة القـدرة،         . احترام الذات  األصول واألمن، واالستقاللية و    ي صاف ،واالستهالك

حيث التركيز على القدرة يعنى التأكيد ليس على السلع في حد ذاتها وإنما على الفعل الذي تمكـن الشـخص                    
 بالوقوع أسفل خط محدد للفقر وإنما يتعلـق بـنقص فـي             يتعلق الدخل ال    كفايةمن ثم فإن القول بعدم        .منه

وعلـى   . في الدول المختلفة اقتراب تحديد خط الفقر بناء على الدخل أو نمط االسـتهالك             وقد شاع    . القدرة
الرغم من أن الدخل هو بعد هام من أبعاد الفقر، إال أنه ال يعكس سوى صورة جزئية للحياة البشرية األكثـر                     

لب علـى المشـاكل     ولكن ينظر الفقراء إلى المال ليس فقط كوسيلة للحصول على الضروريات والتغ            . تعقيداً
 ولكنه وسيلة للحصول على احترام اآلخرين وعلى السعادة وألخـذ األبعـاد             ،الصحية وتوفير التعليم لألطفال   

 على ضـرورة اسـتكمال       البنك الدولي  تؤكد دراسات و ). ٢٠٠١البنك الدولي،   (ر  المختلفة للفقر في االعتبا   



 

 

-٢٦-

لتغذيـة،  والرفاهة مثل الصـحة،     ل  أخرى مؤشراتضافة  إقياس الدخل واالستهالك ب   صورة الفقر الناتجة عن     
 . وذلك لرسم صور وأبعاد الفقر بصورة كمية وحالة التشغيل والعملوالتعليم

 
 الفقر المادي أو فقر الدخل  -١

 
إن تحديد من هم الفقراء يتطلب       . يعرف الفقر على أنه تصنيف لحالة األفراد إما فقراء أو غير فقراء            

 المعيشة الـذي    ى ما هو مؤشر مستو    أوالً:  سؤالين علىولهذا يجب اإلجابة     . قر والفقراء تحديد ماذا نعني بالف   
  كيف يمكن التعرف على الفقـراء وغيـر الفقـراء؟ وبعبـارة             يجب استخدامه لقياس مستوى المعيشة؟ ثانياً     

سم المجتمـع   ، فإن تعريف الفقر يتطلب اختيار معيار لقياس مستوى المعيشة وتحديد خط الفقر الذي يق              ىأخر
وبهذا الصدد، يجب أال يعتمد تصنيف األفراد إلى فقراء وغير فقراء على الفئة التي               .  فقراء وغير فقراء   لىإ

 . إن تشخيص الفقر وخصائص الفقراء يجب أن تكون متسقة         ،)١٩٩١ (وكما ذكر رافاليون   . ينتمي إليها الفرد  
 . لزمن أو بين المنـاطق أو فئـات المجتمـع المختلفـة    ويقصد باالتساق أن يكون لخط الفقر قيمة ثابتة عبر ا    

 نفس مسـتوى االسـتهالك الحقيقـي يـتم          لهماوبالتالي فإن المقارنة المتسقة بين األفراد تعني أن أي فردين           
 . إلى فقراء أو غير فقراء بصرف النظر عن الزمان أو المكانمعاًتصنيفهما 

 
لة عن دخل واستهالك كل أسرة على جميـع السـلع           ويتطلب قياس هذا النوع من الفقر، بيانات مفص        

خالل فترة مرجعية معينة، مثل مسوح الدخل واإلنفاق واالستهالك أو مسوح مستويات المعيشة التي تجريهـا                
 .العديد من دول اإلسكوا

 
 وعادة يكون رسم صورة شاملة للفقر لتعريف كيفية تفاوته من شريحة إلى أخرى هـو أول خطـوة                   

والسؤال اآلن هو كيف يمكن رسم صورة شاملة للفقر؟ ولعل أحد المبادئ             . اسات مكافحة الفقر  في صياغة سي  
 يعتمد تعريف الفقر على أساس تحديد الشريحة التي ينتمي إليها الفرد بنـاء              أنالتي يمكن االسترشاد بها هو      

 أكثر مصداقية إذا ما قامت      فان الصورة المتسقة للفقر تكون    ) ١٩٩١(لرافاليون   وطبقاً. على مستواه المعيشي  
فاتساق التعريف يتطلب تحديد خط الفقر علـى أسـاس مؤشـر مسـتوى المعيشـة                 . على أساس هذا المبدأ   

وبالتالي فان المقارنات المتسقة للفقر تشير إلى أنه عند مقارنة فـردين بنـاء علـى مسـتويات                   . المستخدم
 بغض النظر عن الفترة الزمنية والمكان الـذي تـتم          االستهالك فيمكن تحديد وضعهما كفقراء أو غير فقراء         

 .فيه المقارنة، وبغض النظر عن وجود أو غياب تغيرات في السياسات داخل هذا اإلطار
 

 مقياس الرفاهة  -٢
 

 إذا  - في مجتمع مـا      –ويتواجد الفقر    ). ١٩٩٥رافاليون  (هناك العديد من المقاربات لقياس الرفاهة        
ولكن مـا هـي      . الوصول إلى حد أدنى من مستوى المعيشة المقبول في المجتمع         ) رةأو أس (لم يستطيع فردا    

عن الرفاهة وكيف يمكن قياسها؟ هناك العديـد مـن مؤشـرات مسـتويات              تعبر  العوامل أو المؤشرات التي     
كه ما يسـتهل  ودخل أو استهالك الفرد،     ، و  مثل الدخل أو االستهالك اإلجمالي لألسرة      استخدامهاالمعيشة يمكن   

ولكن يالحظ أن هناك العديـد       . الخ…نسبة ما تنفقه األسرة على الغذاء إلى إجمالي إنفاقها          والفرد من غذاء،    
من العوامل األخرى التي تحدد مستوى المعيشة والتي تؤثر على الرفاهة ولكنها ال تقاس بشكل مادي صريح                 

 التعليم، ومدى توافر ميـاه شـرب نقيـة          مثل القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، نوعية        
 .وصرف صحي مالئم، إلى جانب بعض العوامل االجتماعية األخرى مثل األمن والتمكين
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 أساس مقدار المـال     على هي قياس الرفاهة بمقياس مادي يعرف        ومن أهم المقاربات وأكثرها شيوعاً     
 مسـتوى معـين مـن       على للحصول   -دة   عند مستوى معين من األسعار وبافتراض تعظيم االستفا        -الالزم  
وبالتـالي فقـد     . وبالتالي يمكننا مقارنة وتقييم مستوى رفاهة األسر بمقارنة مسـتويات إنفـاقهم            . االستفادة

 - بصـفة خاصـة      -أصبحت المقاربة المعتمدة على مستويات االستهالك تالئم قياس الفقر في الدول النامية             
) غذائيـة وغيـر غذائيـة     (رمان من بعض السلع والخدمات الضرورية       حيث أنها تعتمد مقارنة مستويات الح     

ولكن هناك العديد من العوامل األخـرى التـي تحـدد            . للوصول إلى مستوى معيشي الئق في مجتمع بعينة       
مثال ذلك الوصول    . مستويات المعيشة والتي تؤثر على الرفاهة والتي ال يمكن دمجها في مقياس مادي واحد             

 فإن الفقر هو عدم قدرة األفراد على الحصول علـى           هوبناء علي  . لتعليمية والصحية ونوعيتها  إلى الخدمات ا  
، فإن الفقر يشمل عدم قدرة األفـراد        وبصورة أكثر شموالً   . الحد األدنى المالئم من الغذاء والملبس والمأوى      

ي الحرمان من القـدرات كمـا       والفقر بهذا المفهوم يعن    . في التحكم في الموارد كأن يكونوا أصحاء ومتعلمين       
وبالتالي فإن قياس الفقر بمعناه المـادي يجـب أن يكتمـل بـبعض               . يقيسها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    

مؤشرات اإلنسانية االجتماعية األخرى مثل معدل وفيات األطفال الرضع وتوقع الحياة عند المـيالد ومعـدل                
 .الخ...االلتحاق بالمدرسة 

 
 تقريـر التنميـة     استخدام الفقر المادي أو الدخل كمؤشر لمستوى المعيشة، محاولـة         ومما يعضد من     

وكان ذلـك االقتـراب األخيـر يـوفر         .   لقياس الفقر  مدخل المشاركة  استخدام   )١٩٩٦(البشرية في مصر    
ـ               يحـددونها   يمعلومات إضافية تعكس بشكل مباشر الخبرة الفعلية للفقراء، وإدراكهم للفقر، ومفـاهيمهم الت

وكان معظم الناس يميلون إلى إدراك الفقر باعتباره حالة تتميز بمستوى معيشـي مـنخفض،               .  بأنفسهم للفقر 
ـ        حين يودخل غير كاف واحتمالية كبيرة لالقتراض أو التسول ف          هنـاك   أن أدلى عدد محدود من المبحوثين ب

صول على التعليم الكـافي،     خصائص أخرى للفقر مثل إعاشة عدد كبير من األطفال، أو عدم القدرة على الح             
 .أو االضطرار إلى عمالة األطفال

 
 ؟هل يفضل استخدام الدخل أم اإلنفاق  -٣

 
 – كمؤشـر للرفاهـة   – هناك العديد من االعتبارات المفاهيمية والتطبيقية الني تجعل الستخدام اإلنفاق   
ار األول يكمـن فـي حقيقـة أن     االعتب ). ١٩٩٦النجو  (خاصة في الدول النامية       استخدام الدخل  منأفضلية  

الدخل قد ال يستهلك جميعه كما أن االستهالك ال يمول كله عن طريق الدخل وبالتالي فإن االستهالك يعكـس                   
 في ضـوء    عليهفاالستهالك يوضح ما تستطيع األسرة الحصول        . بصورة مالئمة الرفاهة الفعلية أو المتحققة     

ويكمن االعتبار الثاني في أن الدخل وخاصة دخل الفقـراء           . ة على مدخرات سابق   بناءالدخل الجاري وكذلك    
كمـا أن تحديـد الـدخل        . قد يتسم بالموسمية والتفاوت من شهر إلى آخر بينما يتميز اإلنفاق بالثبات النسبي            

 عن اإلدالء   المستجيبون، فقد يحجم    وأخيراً .  للغاية لألشخاص الذين يديرون أعمالهم الصغيرة قد يكون صعباً       
 .خولهم الحقيقية وعادة ما يكونون أكثر مصداقية عند اإلدالء بقيمة إنفاقهمبد
 

 وحدة القياس  -٤
 

وهذه المسوح تسجل    . تعد مسوح ميزانية األسرة أهم مصدر من مصادر البيانات لقياس ظاهرة الفقر            
ت وبالتالي فهي تعـد      وكذلك عن اإلنفاق االستهالكي على السلع والخدما       ةبيانات عن الدخل الفردي أو األسر     

 للغاية يجب أخذه في االعتبار       هاماً ولكن هناك أمراً   .  للمعلومات عن توزيع الرفاهة في المجتمع       هاماً مصدراً
 . أال وهو وحدة القياس،عند استخدام مسوح األسرة
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ـ وبالتالي عند قياس الفقر قد ن     ، إن مسوح األسرة تسجل إنفاق األسرة أو استهالكها كوحدة واحدة            ألج
ولكن استخدام االستهالك اإلجمالي السنوي لألسرة قد يغالي         .  استخدام األسرة وليس الفرد كوحدة للقياس      لىإ

  .في مستوى رفاهة األسر كبيرة الحجم، إذ أن السلع والخدمات المستهلكة تنقسم على عدد أكبر مـن األفـراد                
دخل البديل هو استخدام خطوط فقـر األفـراد         وحيث أن اهتمامنا األساسي ينصب على رفاهة األفراد فإن الم         

ولكـن    . لتحديد موضع األسر أعلى أو أسفل مستوى الفقر المحدد         ما يخص الفرد من إنفاق األسرة     بناء على   
هذا بدوره يقلل من مستوى رفاهة األسرة ألن استخدام ما يخص الفرد من إنفاق األسـرة كمؤشـر للرفاهـة                   

فاألسر  . لون على نصيب متساو من اإلنفاق، وهذا بالطبع ليس صحيحاً         يفترض أن جميع أفراد األسرة يحص     
 من حيث التركيب العمري والنوعي، فاألطفال الصغار لديهم احتياجات غذائيـة وغيـر               شديداً تختلف اختالفاً 

 فـرد   كما أن بعض السلع يتم تداولها بين أفراد األسرة الواحدة وبالتالي فإن إضافة             . غذائية أقل من البالغين   
يمكن حساب مـا يعـرف بالوحـدات        ،   ولتصحيح ذلك   .في األسرة ال يزيد من إنفاق األسرة على هذه السلع         

 فرد من أفراد األسرة وبجمعها      لكلاالستهالكية لألسرة، وفيه يتم إعطاء أوزان بين الصفر والواحد الصحيح           
 أقل مـن الواحـد       يعطى لألطفال وزناً   وبهذه الطريقة  .  بالوحدات االستهالكية   حساب حجم األسرة مقوماً    يتم

ولكن استخراج هذه األوزان عملية معقدة للغاية كما أنها قد تتغير من وقت إلى آخر                . الصحيح وكذلك لإلناث  
وقد استخدمت كثير من الدراسات التي قام بها البنك الدولــي   . ومن منطقة إلى أخرى حتى داخل نفس البلد  

 عـام ثـم     ١٨-١٣ لألطفال من سن     ٠,٥ سنة و  ١٣ لألفراد أقل من     ٠,٣الوزن  ) ١٩٩٠ و ١٩٨٨مثل جلو   (
ولكن تجدر اإلشارة إلى أن هذه األوزان و ضعت بطريقة تحكمية قد             . الواحد الصحيح لمن هم أكبر من ذلك      

ي أ(وبالتالي فإنه في حالة توافر البيانات الخـام          . ال تنطبق على جميع الدول وبالتالي فهي قابلة للنقد الشديد         
يفضل استخدام األسرة كوحدة للقياس مع أخذ التركيب العمري والنوعي لألسـرة            ) بيانات كل أسرة على حدة    

 سيتم  التيالطريقة  .   فإن استخدام الفرد داخل األسرة هو البديل المالئم        أما إذا لم يكن هذا ممكناً      . في االعتبار 
م تطبيقها في أحدث دراسة للفقر في مصـر وهـي           اقتراحها لتحديد خط الفقر تتغلب على هذه المشكلة وقد ت         

 .دراسة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 

 خط الفقر  -٥
 

إن اختيار خطوط فقر هو خطوة هامة فقد يؤدى اختالف الوسائل المستخدمة إلى تباين معدالت الفقر                 
وعنـدما   .  بين الفترات الزمنية   لترتيب بين الجماعات الفرعية المختلفة وأحياناً     ومن ثم قد يتسبب في عكس ا      

 الذي يعرف بأنه القدرة علـى       –يكون الهدف هو مراقبة معدالت التقدم في خفض الفقر االستهالكي المطلق            
 لى سـعراً   ال يجب اعتبار الشخص الذي يختار شراء عدد أقل وأع          -إشباع االحتياجات االستهالكية األساسية     

 من شخص آخر يحيا في القرية، إذا ما كان الفردان قادران علـى التمتـع                من السعرات الحرارية أكثر فقراً    
 .)١٩٩٦رافاليون  (المعيشيبنفس المستوى 

 
، ولقد ناقشت كثير     قيمة اإلنفاق التي يجب الوصول إليها حتى ال يعد الفرد فقيراً           بأنهيعرف خط الفقر     

 في مجتمع    فائدة مفهوم الفقر المطلق، حيث أن ما يعد فقراً         ىالنسبي للفقر ومد   س المطلق أو  من األدبيات القيا  
 الزمن والمجتمع والمعتقـدات     علىإذ تتوقف طبيعة الفقر      .  في مجتمع آخر   ما وفي زمن ما قد ال يعتبر فقراً       

 وتتعلق أكثر مقـاييس الفقـر       ،لقاً وليس مط   نسبياً وبالتالي فقد يعد الفقر مفهوماً      .السائدة وقت إجراء الدراسة   
أكثر،  بصفة أو  أسرة، ويتواجد هذا النوع عندما يتصف فرد أو       .  بأولئك الذين يعيشون في فقر مطلق      انتشاراً

 بالوحدات الحقيقيـة عبـر الـزمن    ويكون هذا الخط ثابتاً .  كخط للفقرىمحدد لها من مستو سفل ما هو  أتقع  
  فإنه وألغراض المقارنات الدوليـة أو      - ين أسفل هذا الخط فقراء، وبالتالي     بحيث يمكن اعتبار األفراد الواقع    

 يجب عند قياس خط الفقر أن يراعي مقدار القـوة           -حتى المقارنات بين المناطق المختلفة داخل نفس الدولة         
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ـ     ييصنف فردين ف  أن  الشرائية للعمالت المختلفة عبر المكان والزمان، وبالتالي يجب          اق  نفس مسـتوى اإلنف
ويجب كذلك التمييز بين المناطق المختلفـة        . الحقيقي كفقير أو غير فقير وبغض النظر عن الزمان أو المكان          

إذ تختلف المناطق في مستويات األسعار وفـي         . داخل القطر الواحد، ليس فقط التمييز بين الحضر والريف        
 في توافر الخدمات العامـة المقدمـة        أيضاًكما تختلف    . مستويات الثروات المتاحة سواء الطبيعية أم البشرية      

مثل الخدمات الصحية والتعليمية وفي نوعية هذه الخدمات وبالتالي يجب تحديد خطوط فقر إقليميـة تعكـس                 
 معايير مختلفة مثل عمر أفراد األسرة والنـوع          أيضاً تنعكساالختالفات في األسعار من منطقة ألخرى، كما        

 .واقتصاديات األسرة
 

ر خطوط الفقر موضوع في غاية األهمية، إذ تتوقف تقديرات الفقر على خط الفقر المستخدم               إن اختيا  
باستخدام  –ويتحدد خط الفقر     .  في هذا الصدد هي مقاربة االحتياجات األساسية       إحدى الطرق األكثر شيوعاً   و

  . كـل مكـان وزمـان    السلع والخدمات التي تمثل االحتياجات األساسـية وذلـك ل    سلة بتكلفة   - هذه المقاربة 
وفي الـدول الناميـة فـإن المكـون الرئيسـي            . وتكمن المشكلة هنا في كيفية تحديد االحتياجات األساسية       

وبالتالي يتم اختيار سلة     . لالحتياجات األساسية هو الغذاء الذي يحقق مستوى مطلوب من السعرات الحرارية          
التي يحددها علماء التغذية وبحيث تتفق هذه السلة مع         الحتياجات األساسية من السعرات و    االغذاء بحيث تحقق    

ويتم بعد ذلك تقييم هذه السلة باستخدام األسعار السائدة في المنـاطق المختلفـة               . نمط االستهالك بين الفقراء   
يمكن النظر إلى خط الفقر الغذائي      ، وعلى ذلك  .  وهذا ما يعرف بخط الفقر الغذائي      - وفي السنوات المختلفة  

 أن الميزة األساسية في طريقة االحتياجـات        ١٩٩٦وقد أوضح رافاليون     .  رقم السبير لنفقة المعيشة    هأنعلى  
 تضـمن األساسية تكمن في كونها تلغي أثر الفروق في القوة الشرائية بين المناطق أو السـنوات، وبالتـالي                  

 .المقارنة المتسقة في مستويات المعيشة
 

عرات الحرارية فقط كمؤشـر للحصـول علـى االحتياجـات            استخدام الس  علىوقد يعترض البعض     
 أن نقص التغذية عادة يعود إلي نقص السعرات أو إلى عوامل            ١٩٨٦األساسية الغذائية، ولكن أوضح ليبتون      

إذ أن النقص في البروتين يمكن معالجته إذا ما تمـت معالجـة الـنقص فـي                  . ال تتعلق بالزيادة في الدخل    
 الفيتامينات والحديد واألمالح المعدنية األخرى، فليس له عالقة مباشـرة بالـدخل             أما النقص في   . السعرات

 .ولكن يمكن معالجته عن طريق زيادة الوعي الغذائي ومن خالل حمالت التوعية العامة
 

البديل اآلخر هو تحديد أرخص نظام غذائي مثالي للحصول على االحتياجات الغذائيـة الضـرورية                
كن الحصول على االحتياجات األساسية الغذائية ليس هو الدافع الوحيد للسلوك اإلنساني أو             ول . وتقدير قيمتها 

 ، عوامل عديدة، إضافة لعامـل التغذيـة       علىلالستهالك الغذائي، إذ السلوك االستهالكي الفعلي لألسر يعتمد         
ساب تكلفـة السـلة الغذائيـة       ذلك فإن ح   ك . لنسبيةالغذائية وأسعارها   اكالذوق والعادات الغذائية وتوفر المواد      

 األسعار لكل مادة غذائية، وهو أمـر غيـر          أدنى أساس   علىالمقترحة يتم في أسلوب النمط الغذائي المقترح        
 .واقعي حيث ال يمكن ألية أسرة أن تشتري كافة المواد الغذائية بأدنى األسعار لها

 
إلنفاق على االحتياجات األساسية الغيـر      لخطوة التالية بعد تحديد خط الفقر الغذائي هي إضافة قيمة ا          ا 
 حيث يمكن تقدير خط انحدار يوضح العالقة بـين          ، تتبنى استخدام قانون إنجلز    وأكثر الطرق شيوعاً   . غذائية

 رافيــة األخــرىغ وبعــض العوامــل الديمينســبة اإلنفــاق علــى الغــذاء كدالــة فــي اإلنفــاق الكلــ
s x z hi i

f
i= + +α β γlog( / ). 
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 هـو  zf هو قيمة اإلنفاق السـنوي و  xi و ،سبة اإلنفاق الغذائي إلى إجمالي اإلنفاق      ن نه بأ siحيث تعرف    
 . األخرىالديمغرافية هو متجه العوامل hiقيمة خط الفقر الغذائي و

 
تقدير اإلنفـاق الغيـر     ) أ(ويستخدم خط االنحدار في تقدير مستويين لإلنفاق الضروري الغير غذائي            

تحديد نسبة اإلنفاق الغير غذائي لألسر      ) ب (؛ا الغذائي قيمة خط الفقر الغذائي     غذائي لألسر التي يكافئ إنفاقه    
ينتج عن الطريقة األخير ما يعرف بخط الفقر األدنى وهو           . التي يكافئ إنفاقها السنوي قيمة خط الفقر الغذائي       

قدير االحتياجـات الغيـر   يمثل قيمة االحتياجات الغذائية والغير غذائية التي ال يمكن االستغناء عنها حيث تم ت       
أما خط الغـذاء     .  غير الغذاء  على االستغناء عن احتياجاتها الغذائية لإلنفاق       إلىغذائية لألسر التي اضطرت     

تستخدم عادة خطوط الفقر المطلقة في الدول النامية إذ          .  أكبر من اإلنفاق الغير غذائي     األول فهو يعطي قدراً   
لى الوفاء باالحتياجات األساسية وبالتالي الوصول إلـى الرفاهـة بمعناهـا     عأن االهتمام األكبر يكون منصباً    

 .المطلق
 

إحدى الطرق البديلة لتقدير مكون اإلنفاق الغير غذائي في خط الفقر هي ما تعـرف باسـم طريقـة                    
ـ                   ر أورشانكي وفيها يتم قسمة خط الفقر الغذائي على نسبة اإلنفاق الغذائي إلى إجمالي اإلنفـاق وذلـك لألس

ولكن ال ينتج عن هذه الطريقة خط فقر متسق من حيث قيمتـه الحقيقيـة إذ تختلـف المنـاطق أو                      . الفقيرة
 فئة األسر التي يتم      على دم أن تقدير االحتياجات األخرى يعت     كما . السنوات من حيث متوسط اإلنفاق الحقيقي     

 السلع غير الغذائية فاألهميـة      على واالنفاقية   السلع الغذائ  علىا بين اإلنفاق    ماختيارها لتحديد العالقة النسبية     
 السلع الغذائية تنخفض بارتفاع الدخل وتختلف في المناطق الحضرية عن المناطق الريفية             علىالنسبية لإلنفاق   

 .خرىوربما من فئات اجتماعية أل
 

اء المدقعين بـأنهم    وبالتالي يعرف الفقر   . يستخدم عادة خط الفقر الغذائي لتقييم الفقر المدقع في بلد ما           
 .األفراد الذين ال يستطيعون حتى الوفاء باحتياجاتهم الغذائية

 
تعاني معظم خطوط الفقر المقدرة  في بعض دول اإلسكوا أو في غيرها من واحـدة أو أكثـر مـن                      

  فـي   جوهريـة الالفـات   تخاالتجاهل  وبالتالي يتم    ككل،   لدولة بالنسبة ل   يتم تقديرها  أنه) ١ (:النواقص التالية 
الحاجـات   "ظـروف أنها ال تأخذ في الحسـبان       ) ٢(قاليم؛  األأنماط وأسعار االستهالك الموجودة في مختلف       

أنها تسـتخدم   ) ٣(المتباينة لمختلف أعضاء األسرة، الصغار مقابل الكبار، والذكور مقابل اإلناث؛           " األساسية
 -داخل األسـر    " اقتصاديات النطاق "نها تتجاهل   أ) ٤(ي؛  ـتكلفة غذاء افتراضي للفقراء، بدالً من الغذاء الفعل       

 يةيجارإلمثل الكهرباء أو القيمة ا    (مثل البنود غير الغذائية التي يمكن المشاركة فيها بين جميع أعضاء األسرة             
 ال يقلل مـن اسـتهالك        فرد لها  م أي استخدا  أن حيث –أسرة  داخل كل   في  " غير تنافسية بنوداً  "والتي تعتبر   

ب ذلك فإن العيش في أسر كبيرة يمكن أن يسفر عن انخفاض نفقات الشخص في المتوسـط،                 وبسب).  اآلخر
 .للحفاظ على مستوى معين من المعيشة

 
 يعد من أحدث ما اقترح لتقدير خط الفقر وهـو يتغلـب علـى معظـم                  أسلوباً ٢ويستعرض المرفق    

 - ي األساس على توافر البيانات الخـام      وهي تعتمد ف   . االنتقادات التي وجهت إلي الطرق السابقة في التقدير       
 ولكن يمكن تطبيقها على إنفاق للفرد إذا لم تتوافر البيانات الخام أو إذا كان الغرض                –أي الخاصة بكل أسرة     
وقد تم تطبيقها في أحدث دراسة للفقر في مصر وهي دراسة للبنك الدولي بالتعـاون                . تحديد خط الفقر للفرد   

 .از المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءمع وزارة التخطيط والجه
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األسر التي تقييم في نفس المنطقة والتي لها        (بهذه الطريقة يتم تحديد خط فقر لكل أسرة و لكل منطقة             
هذه الطريقة تأخذ في االعتبار مكان إقامة األسرة         . )نفس التركيب العمري والنوعي يكون لها نفس خط الفقر        

لنوعي، وكذلك المشاركة في استهالك بعض السلع حيث أن نسبة المنفق علـى             وحجمها وتركيبها العمري وا   
السلع والخدمات الغير غذائية تتوقف على حجم األسرة وتركيبها العمري والنوعي وبالتالي فإن االختالف في               

اد  كما أن مشاركة أفـر  . الطعام ترجع إلى االختالف في حجم األسرة وسن ونوع أعضائها  علىنسبة اإلنفاق   
 . في االعتبارهاألسرة في استهالك بعض السلع يتم أخذ

 
وجدير بالذكر أن تقدير خط الفقر بناء على نمط السلوك الغذائي للفقـراء يتطلـب تـوفر البيانـات                    

التفصيلية لكميات وقيم استهالك كل مادة غذائية رئيسية لكل أسرة من األسر المبحوثة أو على األقل لفئـات                  
ن حيث نصيب الفرد من إنفاق األسرة، وذلك من أجل حساب حصة الفـرد اإلجماليـة مـن                  اإلنفاق الدنيا م  

السعرات لكل واحدة من تلك الفئات وفي كثير من األحيان ال تتوفر تلك البيانـات أو ال تتـوفر المعلومـات                     
 .والخبرة المطلوبة لحساب حصة الفرد من السعرات

 
ستخدام فئات اإلنفاق مع الترجيح بعدد األفراد في كل فئـة،  وفي حالة عدم توفر البيانات الخام يمكن ا      

 في هذه الحالة لن نتمكن من حساب خط الفقر الخاص بكل أسرة ولكن يـتم حسـاب                  أنهولكن يجب مالحظة    
ولقد تم تطبيق هذه الطريقة لتقدير خـط         . خط الفقر للفرد ونفترض هنا أن األفراد متساويين في االحتياجات         

 . اإلسكوا في حالة توفر البيانات التفصيلية لكل أسرة أو بيانات عن فئات اإلنفاق دوللبعضالفقر 
 

 خط الفقر النسبي  -٦
 

وهي تعرف الفقر من خالل نسبة       .  ما يتم تبنى أسلوب خطوط الفقر النسبي في الدول المتقدمة          كثيراً 
 . من الوسط القومي    في المائة  ٥٠ل  فعلى سبيل المثال، يمكن تحديد خط الفقر بوصفه يمث          .من الوسط القومي  

 للتغيرات في التوزيع النسبي للرفاهة، علـى أسـاس متغيـرات            وخط الفقر بهذا المعنى سيكون، فقط حساساً      
وتدرس الدول المتقدمة ذات مستويات المعيشة المرتفعة الفقر بناء علـى             ).١٩٩٤رافاليون  ( لورانس   منحنى

القتصادية في مثل هذه الدول تسمح بتعريف شرائح السكان التي تعيش           تحديد الخط النسبي للفقر، فالظروف ا     
وهذا   .، ولكنها ال تجد صعوبة في الوفاء بالحد األدنى من متطلبات الحياة           تحت المستويات المقبولة اجتماعياً   

ك  في المجتمعـات ذات مسـتويات الـدخل واالسـتهال    المفهوم النسبي يشير إلى أن للفقر معان مختلفة تماماً 
 .المرتفع عن معانيه في المجتمعات ذات مستويات الرفاهة المنخفضة نسبياً

 
وقد وجهت انتقادات عديدة لمفهوم الفقر النسبي بوصفه مقياس لعدم المساواة وبوصفه اقتراب غيـر                

  سياسـياً  وحيث أن عدم المساواة هو مفهوم أكثـر قبـوالً          ). ١٩٩٧جورجي وستاينر،    (فعال لدراسة الفقر  
برادشـو،   ( من المصداقية التي تتمتع بها مفاهيم الفقر المطلـق         ن مقاييس الفقر النسبية تفقد قدراً     إ، ف وياًومعن

٢٠٠٠(. 
 

 خط الفقر المستخدم في المقارنات الدولية  -٧
 

وألغراض المقارنات الدولية، يعتبر البنك الدولي أن خط الفقر المدقع هو ما يعادل إنفاق دوالر واحد                 
 ذلك يتم   على وبناًء . ، ويتم تقييم الدوالر مستخدمين تعادل القوة الشرائية       ليوم وكذلك دوالرين يومياً   للفرد في ا  

هذا  ). غير فقراء (ومن يقع إنفاقهم فوق خط الفقر       ) فقراء( من يقع إنفاقهم دون خط الفقر        إلىتقسيم المجتمع   
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 لمعظم بلدان العالم بما يعادل القـوة الشـرائية          ويقوم البنك الدولي بنشر وتحديث بيانات تقييم العملة الوطنية        
 .للدوالر باستخدام سلة من السلع الغذائية وغير الغذائية

 
 مقاييس الفقر  -٨

 
بعد تقدير خط الفقر ينبغي اختيار مقياس يعبر عن حالة الفقر في المجتمع أو في جزء من المجتمـع                    

 )١٩٨٤ ( فوسـتر وجريـر وثوربيـك      حولقد اقتر   .عن طريق معرفة نسبة الفقراء و كذلك عمق هذا الفقر         

α :مقياس شامل لقياس الفقر هو
αp z yn ii

q

z= −∑
=
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و عدد األفراد الذين ينفقون أقـل   هqو ن قيمة خط الفقر عz و i عن إ نفاق الفرد رقم  iyحيث يعبر  

 .)١٩٩٢افاليون  انظر رلمزيد من التفاصيل(. هو عدد األفراد في المجتمعnو، من خط الفقر المحدد في العام
 

 يرمز إلى نسبة    إنه.  مقياساً لمدى انتشار الفقر   )  القيمة صفر  α عندما تأخذ (نسبة الفقراء   يعد مؤشر    
إال أن هذا المقياس على أية      .   كنسبة من إجمالي السكان    - كما تم تعريفها بواسطة خط الفقر        -األسر الفقيرة   

.  وقد تم تفادي هذا القصور بواسطة المؤشـرين التـاليين         .  ل غير حساس لتوزيع الفقراء تحت خط الفقر       حا
 يعد مقياساً لعمق الفقر وهو الفجوة بين مسـتويات اإلنفـاق            ) القيمة واحد  αعندما تأخذ    (مؤشر فجوة الفقر  

مثل، فإن مؤشر فجوة الفقر يشير إلـى حجـم          األهداف   االست وبافتراض.  المالحظة لألسر الفقيرة وخط الفقر    
 .المطلوبة لرفع األسر الفقيرة فوق خط الفقر" التحويالت"الموارد 

 
 التوزيع تحت خـط     ي فهو يقيس درجة عدم المساواة ف      )٢ القيمة   αعندما تأخذ   (أما مؤشر حدة الفقر    

 افتـرض أن  ،ولتوضيح ما سبق  ".أو اإلنفاق"اع توزيع الدخل  قي تأتى فيالفقر ويعطى وزن أكبر لألسر الت     
 ٣٠من الدخل أعيد توزيعها من أسرة فقيرة يضعها دخلها ضـمن    في المائة ١٠ - كنتيجة لتغير السياسات     -

 هذه  فيأن مؤشر عدد األفراد     .  تحت خط الفقر    في المائة  ٥٠تحت خط الفقر إلى أسرة تقع ضمن         في المائة 
غير حيث أن حجم إعادة التوزيع ال يسمح ألي من األسرتين للصعود فوق خط الفقـر، كمـا أن                   الحالة لن يت  

إالّ أن . مستويات تحت خـط الفقـر  يمؤشر فجوة الفقر لن يتغير أيضاً على اعتبار أن إعادة التوزيع حدثت ف   
ـ                ـ    أثر سياسة إعادة التوزيع هذه سيقاس بواسطة مؤشر حدة الفقر حيث أن مركز األسرة األق  يل مسـتوى ف

 .التوزيع سوف يتحسن
 

 قياس فقر الدخل  في منطقة اإلسكوا  -باء
 

 توجد  تقديرات  لمؤشرات الفقر لمعظم دول اإلسكوا باستثناء مصر واألردن واليمن وفلسـطين،                ال 
باينة لنفس الفترة الزمنية، وهي تقديرات وضـعت وفـق          توحتى بالنسبة لتلك الدول فإن هناك عدة تقديرات م        

يرات حديثة يعتمد عليها لدول اإلسـكوا كافـة بحيـث           دمن هنا جاءت أهمية إعداد تق       .س منهجية مختلفة  أس
 بينا فيما هو متاح عنها من بيانـات يمكـن           توضع وفق منهجية موحدة إال أن الدول المذكورة تختلف اختالفاً         

 لتـوفر البيانـات مـع       قدير تبعاً اع طرق مختلفة للت   بتإ األمر الذي اقتضى     ،استخدامها إلعداد تلك المؤشرات   
 لذلك قسمت دول اإلسكوا إلـى ثـالث         طرق ضمن منهجية موحدة قدر اإلمكان وتحقيقاً      لمحاولة حصر تلك ا   

 :مجموعات هي
 



 

 

-٣٣-

  البيانـات الخـام     - من واقع مسح اإلنفاق لألسـرة        - المجموعة األولى وهي الدول التي توفرت لنا       
 فـي   ، سواء على الغذاء وغير الغذاء     -  كمية وقيمة  - وتستهلكه األسرة لكل أسرة ويسجل بها بيانات ما تنفقه        

، وكذلك تسجل بيانات عن دخل      ) بالنسبة للطعام والشراب    أو شهراً   ما تكون أسبوعاً   غالباً(فترة مرجعية معينة    
 وعن خصائص أفراد األسرة من حيث السن والنوع والحالة التعليميـة والعمليـة والحالـة                هاألسرة ومصادر 

وهذه الدول هي مصر والـيمن وفلسـطين         . الزواجية باإلضافة إلى خصائص المسكن واقتناء السلع المعمرة       
 المسح الوطني للفقر في الـيمن بيانـات عـن           يوفروباإلضافة إلى البيانات السابق ذكرها       . وإمارة أبو ظبي  

 فـي   ٥١ سكان هذه المنطقة     ويمثل . صحة األم والطفل وسوء التغذية وكذلك الوصول إلى الخدمات الصحية         
 .من سكان المنطقة المائة

 
 البيانـات   - من خالل بيانات مسوح اإلنفاق والـدخل لألسـرة           –جموعة الدول التي تتوفر عنها      مو 

ـ التفصيلية المطلوبة لتقدير مؤشرات الفقر كافة، بما في ذلك التي يمكن من خاللها تقدير ح               ة الفـرد مـن     ص
 إلى تقدير خط الفقر ومن ثم تقدير نسبة الفقر ومؤشـرات            صوالًو) اإلنفاقية(ة  خلياالسعرات حسب الفئات الد   

النوع األول وهو بيانات كميات وقيم االستهالك لكل        : الفقر األخرى وتقع البيانات المذكورة ضمن ثالثة أنواع       
فرعيـة للمـواد     المجموعات ال  علىاني وهو بيانات اإلنفاق     ث والنوع ال  ،مادة غذائية رئيسة حسب فئات الدخل     

والنوع الثالث وهو بيانات توزيـع السـكان          . السلع والخدمات غير الغذائية حسب تلك الفئات       وعلىالغذائية  
حسب الفئات ذاتها ولم تتوفر تلك البيانات التفصيلية إال ألربع دول هي األردن وعمان والكويت ولبنان ولكن                 

نفاقية حسـب فئـات أو دخـل        تتوفر الفئات اإل  حيث  ب  حتى بيانات هذه الدول تختلف من حيث طريقة التبوي        
مما ال يسمح بالتحليل إال على هذا المستوى مع ما لذلك           ( . األسرة كما هو الحال في األردن وعمان والكويت       

تسمح البيانات الخاصة بمسح الـدخل واإلنفـاق        و . )من مشاكل من ناحية تجاهل االختالف في حجم األسرة        
 نـه جراء التحليل على مستوى الفرد وبالتالي فهو يأخذ حجم األسرة في االعتبـار ولك             لألسرة في لبنان من إ    

 يفترض أن جميع أفراد األسرة لهم نصـيب متسـاو مـن             نهيتجاهل مبدأ التشارك بين أفراد األسرة بمعنى أ       
 . صحيح إلى حد كبيرغيرنفاق وهذا افتراض اإل
 

ؤشرات الفقر بشكل مباشر أو غير      مبمتطلبات تقدير   جموعة الدول التي ال تتوفر عنها بيانات تفي         مو 
نـات تخـص بعـض المتغيـرات        امباشر وال توجد تقديرات لنسبة الفقر اإلجمالي فيها، ولكن تتوفر عنها بي           

االقتصادية واالجتماعية ذات العالقة بالفقر والتي يمكن استخدامها لتقدير نسب الفقر البشري بها وتضم هـذه                
ـ البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربيـة ال       : المجموعة خمس دول هي    ورية واإلمـارات   س

 .وقطر والعراق) ما عدا أبو ظبي(العربية المتحدة 
 

وبالتالي فإن قياس فقر الدخل يقتصر فقط على هذه الدول أال وهي مصر واألردن ولبنان والكويـت                  
 .من سكان المنطقة  في المائة٦٠ هذه الدول تتضمن أكثر من . وعمان واليمن وأبو ظبي

 
 إلى المقاييس الخاصة بكل دولة واألرقام التجميعية التي تخص المنطقة ككل فقـد حاولنـا                ةوباإلضاف 

، وفي الوقـت الـذي      )كلما سمحت البيانات بذلك   (كذلك توفير مقاييس تعكس حالة الفقر داخل الدولة الواحدة          
 بين المنـاطق المختلفـة هـو األنسـب لألغـراض االقتصـادية              يعتبر فيه التقسيم بين الحضر والريف أو      

ن التقسيم السكان إلى المواطنين ووافـدين يعـد التقسـيم           إة في كل من مصر واليمن وفلسطين، ف       يواالجتماع
 .األنسب لعمان والكويت وأبو ظبي
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قـة أو   هذا وتتوافر لكل من مصر واليمن وفلسطين واألردن خطوط فقر وطنية ولكنها تعـاني بطري               
 . وهو ما سنعرضه فيما بعد،بأخرى من بعض أوجه القصور

 
 تقدير خطوط الفقر في منطقة اإلسكوا  -١

 
 . تختلف الطرق المستخدمة في تقدير خطوط الفقر في بلدان اإلسكوا باختالف نوعية وتفصيل البيانات              

حصلنا على تقديرات متسـقة بقـدر       ولكن حاولنا تطبيق نفس الطريقة بقدر ما تسمح به البيانات وبالتالي فقد             
 .اإلمكان

 
استخدم هذا التقرير أربع طرق مختلفة لتقدير خط الفقر، خطين للفقر المطلق ويقوم على أساس القيمة                 

 للفقر النسبي وهو يوضح العالقة النسبية في مسـتويات المعيشـة   الالزمة للوفاء باالحتياجات األساسية وخطاً  
في اليوم  ) أو دوالرين ( ما يستخدم الخط المحسوب على أساس إنفاق الفرد لدوالر           وعادة . بين أفراد المجتمع  

 . بتعادل القوة الشرائية ألغراض المقارنات الدوليةمقوماً
 

 . ولقد قمنا بتطبيق أحدث الطرق لتقدير خط الفقر المطلق والتي تتطلب توفر البيانات الخـام لألسـر                 
لكل أسرة والذي يأخذ في الحسبان حجم األسرة واالختالف فـي أسـعار             وبالتالي تم تقدير خط الفقر المطلق       

السلع والخدمات بين المناطق المختلفة وكذلك كون أن األسرة كبيرة الحجم تحتاج إلى نصـيب فـردي مـن                   
اإلنفاق لتصل إلى نفس مستوى المعيشة الخاص باألسرة الصغيرة وذلك ألن هناك بعض السلع تتشارك فيهـا                 

وهي الطريقة التي    . ة وبالتالي إضافة فرد جديد في األسرة قد ال يزيد من إنفاقها على هذه السلعة              أفراد األسر 
 ٥١ بهـا    يسكن ولقد استخدم هذا الخط في كل من مصر وفلسطين واليمن والتي             ٤,٢سبق شرحها في الجزء     

 .قعالمدويستخدم المكون الغذائي في هذا الخط كمعيار للفقر  . من السكان في المائة
 

في حالة عدم توفر البيانات الخام وتوفر البيانات في صورة فئات لإلنفاق أو الدخل للفرد أو لألسـرة                   
فإنه يتعين استخدام خط موحد لجميع األفراد بصرف النظر عن عمرهم ونوعهم االجتمـاعي وبالتـالي تـم                  

ولقد تم استخدام هذه الطريقـة       .  لتقدير خط للفقر للفرد أو لألسرة      ٢تطبيق الخطوات الموضحة في المرفق      
ويستخدم المكون الغـذائي فـي        ).خط فقر لألسرة  (والكويت وعمان واألردن    ) خط فقر للفرد  (لكل من لبنان    

وألغراض المقارنة تم كذلك تقدير خط الفقر للفرد لكل من مصـر والـيمن               . المدقعهذا الخط كمعيار للفقر     
 .وفلسطين

 
 نصف متوسط اإلنفاق وهي النسـبة المسـتخدمة فـي البلـدان             ا يماثل بمأما خط الفقر النسبي فقدر       
 الذي يصدره البنك الدولي ويتم      ٢٠٠٣ التنمية في العالم  تقرير  ولقد استخدمنا البيانات المنشورة في       . المتقدمة

 . للحصول على تعادل القوة الشرائية بالعملة المحليةتحديثه سنوياً
 

 مقاييس الفقر  -٢
 

 .  ست دول مصدرة للنفط وتصنف على أنهـا دول مرتفعـة الـدخل             تضم اإلسكوا بأنها    تتميز منطقة  
 بتعادل القوة الشـرائية     ماً دوالر مقو  ٥٥٤٨ويصل الوسط المرجح لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي          

 المحلي للفرد في     فيصل الناتج  ، كبيراً ويتفاوت نصيب الفرد من الناتج المحلي فيما بين الدول تفاوتاً         .  للدوالر
مـارات العربيـة    جميع الدول المصدرة للنفط إلى ما يزيد عن ضعف المتوسط، بل يصل بالنسبة لدولـة اإل               
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ما الدول متوسطة الدخل مثل لبنـان واألردن ومصـر والجمهوريـة             أ .  أضعاف المتوسط  أربعالمتحدة إلى   
 بينما يمثل الناتج    ، من المتوسط   في المائة  ٦٠-٨٠ الناتج المحلي اإلجمالي للفرد من       فيتراوحالعربية السورية   

وكمـا أن هنـاك      ). ٤,١انظر الجدول   ( .  فقط من المتوسط في اليمن      في المائة  ١٤المحلي اإلجمالي للفرد    
 . بين المناطق أو السكان داخل نفس اإلقليم بين الدول فإن هناك تفاوتاًتفاوتاً

 
 فـي   ٧٧,٦الريف عن الحضر، إذ يصل إلى حوالي        وبصفة عامة يقل متوسط الفرد من اإلنفاق في          
كما يقل متوسط إنفاق الوافد عن المواطن فـي          . في مصر  في المائة    ٦٧,٦و من المتوسط في األردن      المائة

 . في أبو ظبي في المائة٨٨ من المتوسط في الكويت و في المائة٧٧كل من الكويت وأبو ظبي إذ يبلغ 
 

إذ  .  لقياس مستوى المعيشـة     جيداً الشراب إلى إجمالي اإلنفاق مؤشراً    تعد نسبة اإلنفاق على الطعام و      
وهو ما يعـرف  ( المنفق على الطعام والشراب والعكس بالعكس     نسبة كلما أرتفع مستوى اإلنفاق انخفضت       أنه

ينات وفي بداية التسع   .  كمقياس للفقر  بل أن نسبة المنفق على الطعام والشراب تستخدم أحياناً         ). بقانون إنجلز 
 من   في المائة  ٨٠ نسبة األسر أو األفراد التي تنفق أكثر من          نهكانت أحد تعريفات البنك الدولي للفقر المدقع بأ       

 .دخلها على الطعام
 

 فـي    فـي المائـة    ١٦,٤ إلى أن نسبة المنفق على الطعام والشراب يتراوح بين           )٤,١جدول  ال(يشير   
وقع، فإن هذه النسبة منخفضة في الـدول المصـدرة للـنفط            وكما هو مت   .  في اليمن   في المائة  ٧٥الكويت و 

 ٤٥ إلـى    ٣٠من  (وتصل إلى نسبة متوسطة     )  في أبو ظبي    في المائة  ١٦,٩ في الكويت و      في المائة  ١٦,٤(
كمـا يـنعكس     ). الـيمن  ( أعلى قيمة في أقل الدول دخـالً       لىفي الدول متوسطة الدخل وتصل إ     ) في المائة 

 تقل النسبة   لريف عن الحضر لتتأثر نسبة اإلنفاق على الطعام والشراب، فمثالً         انخفاض مستوى المعيشة في ا    
 . نقطة مئوية في مصر وتسع نقاط مئوية في األردن مقارنة بالحضر١١في الريف بمقدار 

 
 مقاييس الفقر باستخدام الطرق المختلفة لتحديد خط الفقر  -٣

 
 باستخدام خطي الفقر المطلق )أ(
 

من دول اإلسكوا وهـي الـدول       ) مصر واليمن وفلسطين  ( ثالث دول فقط     علىينصب  التحليل التالي    
 مـن حيـث عـدد سـكان          في المائة  ٥١,٧التي توفرت لدينا البيانات التفصيلية على مستوى األسرة وتمثل          

ولكن اثنين من هذه الدول هي األدنى من حيث الناتج المحلي اإلجمالي للفرد وكذلك هـي األكثـر                   . المنطقة
 .اناًسك
 

 في عـام     في المائة  ٢١,٣ تصل نسبة من يعانون من الفقر المطلق في هذه الدول مجتمعة إلى حوالي             
 من سكان هـذه الـدول أو         في المائة  ٢١,٣ن ما يقرب من     إومن ثم ف   ). ٤,٣ انظر الجدول  (١٩٩٩/٢٠٠٠
ويصـل   .  غير الغذائيـة    مليون ال يمكنهم الحصول على احتياجاتهم األساسية من الطعام والمواد          ١٨حوالي  

وخاصة فـي   ( بالضحالة   يتسم أن الفقر في هذه الدول       يعني مما    في المائة  ٥،٥مقياس فجوة الفقر إلى حوالي      
 . إنفاقهم أقل من خط الفقر مباشرةيكونأي أن أغلب الفقراء ) مصر

 
يمن إلـى    في مصر بينما يصل مقياس فجوة الفقر في ال         ه نسبة الفقراء في اليمن ضعف نظير      وتصل 

ويشير ذلك إلى أن فقراء اليمن يعانون من انخفاض مستويات إنفـاقهم             . خمس أضعاف فجوة الفقر في مصر     
 من اليمن على الرغم من ظروف االحتالل الذي          سكانها أفضل كثيراً   فإن حال أما في فلسطين     . بدرجة كبيرة 
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إلى أن  " ٢٠٠٣اعة الفقر في فلسطين،     صن" ويشير جميل هالل في بحثه       ١٩٩٩يعانيه الفلسطينيون وذلك عام     
 .٢٠٠٠سبتمبر /أيلول فيمعدالت الفقر قد تضاعفت منذ االنتفاضة الثانية 

 
وتشير البيانات الخاصة بالفقر المدقع إلى أن حوالي ثلث سكان اليمن يعانون من فقر مدقع بينما تصل                  

 . من الفلسطينيين في المائة٧والي ح إلىفي فلسطين  من المصريين و في المائة٢,٩نسبتهم في مصر إلى 
 

 مستوى الفقر اإلجمالي التفاوت في مستويات الرفاهة بين األقاليم المختلفة حيث يلعب الموقـع               ييخف 
، لترابطه الواضح بمستويات الفقر، مثل االختالفات في مسـتويات التعلـيم،             هاماً  فيه األسرة دوراً   تحياالذي  

ة والطرق واألسواق وجودة السلع ووسائل الزراعة وملكيـة األراضـي           وتوفر فرص العمل والخدمات العام    
 تقل نسبة الفقراء في الحضر عن الريف ولكن         وكما هو الحال دائماً    . الزراعية والتفاوت في مستويات الدخل    

 معدالت الفقر في المناطق الريفية ضعف المستوى السـائد          فتصل أما في مصر      . في اليمن  الفرق ليس كبيراً  
وفي فلسطين يتميز قطاع غزة بتدني مستوى المعيشة به مقارنة بالضـفة الغربيـة وخاصـة                 . الحضرفي  

المنطقة الوسطى، إذ تصل مؤشرات الفقر في غزة إلى حوالي ضعف المسـتوى الـوطني وحـوالي عشـر         
 .أضعاف القطاع األوسط من الضفة الغربية

 
 دول منطقة اإلسكوا قمنا باستخدام البيانـات        وألغراض المقارنة وحتى تتاح لنا دراسة عدد أكبر من         

وتقدير مستويات الفقر في ست دول وإمـارة        ) حسب توفر البيانات  (المبوبة لتقدير خط الفقر للفرد أو لألسرة        
جـدول  ال(وكما يتضح مـن      .  من سكان المنطقة    في المائة  ٦٠ وهذه الدول مجتمعة تمثل حوالي        .أبو ظبي 

وال  .  من إجمالي السـكان     في المائة  ١٨,٨ هذه الدول السبعة مجتمعة يصل إلى        ، فإن نسبة الفقراء في    )٤،٤
يوجد فقراء للدخل ممن ال يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الغذائية وغير الغذائية في كل مـن الكويـت                  

  فـي المائـة،  ٧وأبو ظبي وخاصة المواطنين، كما تقل نسبة الفقراء في كل من عمان ولبنان واألردن عـن              
وهي أرقام   .  بينما يعد حوالي ربع سكان فلسطين من الفقراء         في المائة  ١٧ويصل مقياس الفقر في مصر إلى       

 .قريبة من المقاييس باستخدام خط الفقر لكل أسرة
 
 باستخدام خط الفقر النسبي )ب(
 

 نظـراً  من متوسط اإلنفاق في كل دولـة و         في المائة  ٥٠وعند استخدام خط الفقر النسبي المكون من         
  عـن صـورة      فإن صورة الفقر النسبي تختلف تمامـاً       ،الرتفاع مستويات الدخول في الدول المصدرة للنفط      

 من سكان الدول قيد البحث يصل مستوى إنفاقهم أقـل مـن              في المائة  ٢٢وبصفة عامة هناك     . الفقر المطلق 
 الكويت وأبو ظبي خاصة بـين       ونالحظ معدالت مرتفعة في كل من      .  نسبياً نصف المتوسط، أي فقراء فقراً    

 من الوافدين فـي      في المائة  ٢٧ من الوافدين في الكويت و      في المائة  ٤٤الوافدين لتصل على سبيل المثال إلى       
 فـي   ٢٠ في لبنان و    في المائة  ٤٠وتصل نسبة السكان الذين يقل إنفاقهم عن نصف المتوسط إلى            . أبو ظبي 
 أما في مصر وفلسـطين       .ح بين مستويات اإلنفاق في هذه الدول       التفاوت الواض  يعكس في األردن مما     المائة

 . في حالة الفقر المطلقعنه واليمن فال يختلف مقياس الفقر كثيراً
 
 باستخدام خطي الفقر الدوليين )ج(
 

 فـي   أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعد من أقل المنـاطق فقـراً            ٢٠٠٢يشير بيدج وآدمز     
أن منطقـة الشـرق     ) ٤,٧جـدول   ال( فكما يوضح     .ا خط دوالر للفرد في اليوم كخط للفقر       العالم إذا استخدمن  

 عام   في المائة  ٢,١ من بين ست مناطق نامية، إذ يصل معدل الفقر إلى            األوسط وشمال أفريقيا تعد األقل فقراً     



 

 

-٣٧-

 ٣,٧ إلى   – ١٩٩٠ عام   ١,٦ والتي بدأت بمستوى     -بينما بلغ مستوى الفقر في منطقة وسط أوروبا          . ١٩٩٨
 في أمريكا الالتينية إلى     نسبة من يعيشون على أقل من دوالر واحد يومياً        تصل  كما   . ١٩٩٨ عـام   في المائة 
 .١٩٩٨ عام  في المائة١٢,١

 
 إلى دوالر للفرد في اليوم كحد فاصل بين الفقراء وغير الفقراء يكاد             المستندويتضح من ذلك أن الفقر       

كما أن نسبة السكان الذين ينفقون أقـل مـن           ).  في المائة  ٢٨,٩(ل ما عدا اليمن      في جميع الدو   يكون معدوماً 
 عن النسبة السائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيـا بمقـدار نقطتـين               تقلدوالرين للفرد في اليوم     

اع النسبة فـي    قد أدى إلى ارتف   )  في المائة  ٦٢(وتجدر اإلشارة إلى أن ارتفاع هذه النسبة في اليمن           . مئويتين
 ١٠ بينما ال يوجد فقراء بهذا المفهوم في كل من الكويت وأبو ظبي، ولم تزد هذه النسبة عـن                    المنطقة عموماً 

 .  في كل من األردن ولبنان وعمانفي المائة
 

 مالمح فقر الدخل  -جيم
 

 خصائص الفقراء  -١
 

 انخفاض مستوى التعلـيم،     ل أيضاً ال تتوقف المظاهر األساسية للفقر على انخفاض الدخل ولكنها تشم          
وينطبق ذلـك    . العمل في المهن الهامشية وتردى الظروف السكنية      وارتفاع نسبة من هم خارج قوة العمل،        و

معظـم   أنكمـا    من فقراء الذكور،      الفقيرات أكثر سوءاً   النساء على السواء ولكن وضع      والنساء الرجالعلى  
راء في العديد من الخصائص المتعلقة بحالة العمل ولكن قد تختلـف            يشترك معظم الفق  و . من األميين  الفقراء
فتوجد أكبر نسبة من الفقراء بين األفراد خارج قـوة العمـل أو خـارج القـوة           .  للنوع  الخصائص وفقاً  هذه

 النسـاء وتشير بعض الدراسات إلى اعتمـاد        . لنساء وا الرجال النسبة ال تختلف بين      هذهالبشرية، وإن كانت    
 وأن نسبة المتعطلون بين الفقراء تعـد نسـبة           .ات على المعاشات والتحويالت كمصدر أساسي لدخلهن      الفقير

ضئيلة للغاية مما يدل على أن الفقراء ال يستطيعون أن يبقوا متعطلين ويضطرون إلى قبول ما يعرض عليهم                  
ن مشكلة الفقـراء    ويدل ذلك على أ     .من فرص للعمل حتى لو كانت بمعدل أجر منخفض أو بشروط مجحفة           

 وأوأن أعلى نسبة من الفقراء توجـد بـين العـاملين الـزراعيين          . هي العمل بشروط صعبة وليس التعطل     
 األعمال هـي أعمـال      هذهوكما سبق القول فإن معظم       . المصنفة الصناعيين أو من وبين ذوات المهن غير      

 ،لفقر بتردي الظـروف السـكنية للفقـراء       ويرتبط عادة ا   . هامشية ال تتطلب أي نوع من المهارة أو الخبرة        
 إن هـذه    . تنخفض نسبة اقتناء الفقراء للسلع المعمرة وكذلك ترتفع بينهم نسبة اإلعالـة وعمالـة األطفـال               و

 كمـا تبـرز     االجتماعي الفقيرات وفى إدماجهم     النساء رفع قدرات    يالمعطيات تؤكد أهمية التعليم والتشغيل ف     
 لتحسـن   ي وتؤكـد المـردود اإليجـاب      ، كأداة وقائية ضد الفقر من ناحية      النساءقيمة التغطية االجتماعية لدى     
 . من ناحية أخرىالنساء على أوضاع الفقراء وخاصة يظروف العيش وللتنظيم العائل

 
 .وسنورد فيما يلي بعض مالمح الفقر في الثالث بلدان التي توفرت عنا بيانات 

 
فاألسر الكبيرة أكثر    ). ٤,٨جدول  ال(الة الفقر كما يوضح      بح  وثيقاً يرتبط حجم األسرة ارتباطاً    )أ( 

وعلى الرغم من اشتراك أفراد األسرة في بعض السلع، إال أن نصيب الفرد مـن                .  من األسر الصغيرة   فقراً
من ناحية أخرى يعول الفقراء عدد أكبر من الصغار مقارنـة            . الموارد يقل في األسر الكبيرة بصورة مطلقة      

 بين األسر المكونـة      في المائة  ٤ففي مصر على سبيل المثال ال تتعدى نسبة الفقراء ما قيمته              .بغير الفقراء 
ويسـري   . أفـراد ١٠-٧ بين األسر المكونة من       في المائة  ٣١من أربع أفراد، بينما تصل هذه النسبة حوالي         

 ؛وخاصة في اليمنذلك على كل من فلسطين واليمن وإن كان أثر حجم األسرة على مستويات الفقر أضعف 



 

 

-٣٨-

 إال في   ،رجل يرأسها من األسر التي      أكثر فقراً  امرأة ترأسهاال يوجد دليل على أن األسر التي         )ب( 
 ؛ نقاط مئوية٤ بمقدار امرأةاليمن حيث يزيد معدل الفقر بين األسر التي تعولها 

 
حصلوا على أي قسط مـن      فالغالبية العظمى من الفقراء لم ينهوا سوى تعليمهم االبتدائي أو لم ي            )ج( 
 النسبة السائدة بين حملة الشـهادات        ضعفاً ١٥ ففي مصر نجد أن نسبة الفقراء بين األميين تصل إلى             .التعليم

وهـو مـا يـدل علـى أن      . ويبلغ الرقم المناظر في اليمن وفلسطين إلى أكثر من ثالث أضعاف   . الجامعية
 .ى رفعهم من مصاف الفقراءاالرتفاع بالمستوى التعليمي يكون له أثر هام عل

 
 تفاوت الدخول  -٢

 
ـ       .إن أحد أسباب تفشي الفقر في المجتمعات هو سوء توزيع الدخل             ر فمن المعروف أن مقاييس الفق

 وتتفاوت عدالـة توزيـع      . الدخل تتوقف على متوسط اإلنفاق في المجتمع وعلى عدالة توزيع هذا المتوسط           
 ٣٠، إلـى     في المائة  ٣٥في اليمن والكويت      في المائة  ٤٤عامل جيني من    اوح م فيتر ،بين الدول إلى حد كبير    

، دول المنطقة من  دولة  فى كل   و . في لبنان   في المائة  ٢٢في أبو ظبي و     في المائة  ٢٧في مصر و   في المائة 
  فـي   ٢٠ ألفقـر    الفـردي من السكان أعلى بكثير من الـدخل          في المائة  ٢٠يكون دخل الفرد بالنسبة ألغنى      

 . مع تباين الدرجات-من هؤالء السكان  ةالمائ
 

 فـي  حين يبلغ سبعة أضعاف      فيوفى البلدان النامية، يكون هذا الدخل أعلى بمعدل ثمانية أضعاف،            
 ١٩ جنوب آسيا، فهو يصل إلى       فيومع أن هذا الدخل يكون أعلى بمعدل خمسة أضعاف          .  البلدان الصناعية 

بين بلدان اإلسكوا فإن هذه النسبة تصل إلى عشر أضعاف فـي الـيمن              أما فيما   .   أمريكا الالتينية  فيضعفاً  
 .وتسع أضعاف في عمان وحوالي ثلث هذا الرقم في لبنان واألردن

 
 الفجوة النوعية  -٣

 
حرصت دول اإلسكوا على سد الفجوة النوعية بين الرجال والنساء وذلك بإعطاء مكانة هامة لالرتقاء                
الها االقتصادية واالجتماعية من خالل خلق وعى اجتماعي بأهميـة مشـاركة             والنهوض بأحو  المرأةبأوضاع  

كما تنص دسـاتير     . المرأة مشاركة إيجابية في عملية التنمية الوطنية ورفع وعى المرأة نفسها بأهمية دورها            
أو معظم دول اإلسكوا على المساواة في الحقوق والواجبات العامة دون التمييز بينهم على أسـاس العنصـر                  

 .الجنس أو الدين
 

على الرغم من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالي لمجموعـة دول اإلسـكوا مقارنـة                 و 
، إال   عمومـاً  الصحيةوكذلك ارتفاع قيمة المؤشرات     ) دوالر ٣٢٧٠ دوالر مقابل    ٥٥٤٨(بالدول النامية ككل    

بحت المعرفة والتكنولوجيا هي المعيار بين من        مؤشرات التعليم تعد منخفضة بشكل يثير القلق في عالم أص          أن
 مثل معـدل األميـة      - ن الدالئل والمؤشرات األخرى المرتبطة بالفقر     إ  . القوة ومن ال يمتلكها    أسبابيمتلك  

 قطـر   باسـتثناء  ،في جميع دول اإلسـكوا     تشير إلى عمق الفجوة النوعية     - ونسبة المساهمة في قوة العمل    
 بين الذكور ويشكل معدل القـراءة       منه إذ نجد أن معدل األمية بين اإلناث أعلى           .ةمارات العربية المتحد  واإل

ولكن  .  في مصر والجمهورية العربية السورية واليمن      الرجال أقل من ثلثي المعدل السائد بين        للنساءوالكتابة  
 .  الثانويـة والجامعيـة     الفجوة تضيق إلى حد كبير إذا ما نظرنا إلى نسبة القيد في المراحل االبتدائيـة و                هذه

  وذلك في جميـع الـدول       بالرجال الخاصة من نسبة القيد      في المائة  ٨٥ إلى أكثر من     للنساءفتصل نسبة القيد    



 

 

-٣٩-

 في األجـل    المبذولة الجهود   - إلى حد بعيد   – أن نسبة القيد بالمدارس تعكس       ،وجدير بالذكر  . ما عدا اليمن  
فـي   للتحسـن عدل القراءة والكتابة الذي ال يستجيب بسـرعة         القصير والمتوسط للنهوض بالتعليم، بعكس م     

وعلى ذلك فإن التحسن في      .  حتى يبدأ في التحسن     طويالً مستوى الخدمات التعليمية المقدمة فهو يتطلب وقتاً      
  تدل على الجهود التي بذلتها دول المنطقة جميعها لتقليل التمييز بين           إنماالفجوة النوعية لنسبة القيد بالمدارس      

 فـي   ٨٧,٣ تصل إلى    للنساءوجدير بالذكر أن نسبة القيد        من ناحية الخدمات التعليمية المقدمة     والنساء الرجال
 البلدان في   جال والر النساء أكبر بين     من نسبة القيد للذكور في جميع البالد النامية مما يشير إلى تمييزاً            المائة

 بغي على دول المنطقة بذل مزيـد مـن الجهـد لتقلـيص              ين عليهوبناء   .  في الدول النامية ككل    عنهالعربية  
 .الفجوة النوعية في مجال التعليم

 
 من الناتج المحلى اإلجمالي وهو الذي يعكس        جل والر المرأةولعل المثير للقلق هو الفجوة بين نصيب         

 مـن   المرأةب  فبينما يمثل نصي   .  المرأة ه حالة الفقر وهشاشة الوضع االقتصادي الذي تعيش       - إلى حد بعيد   –
 في جميـع الـدول الناميـة، إال أن النسـبة            الرجلمن نصيب     في المائة  ٥٠الناتج المحلى اإلجمالي حوالي     
 الفجوة إذا ما نظرنا إلى دول اإلسـكوا         هذه ويتضح عمق     .فقط  في المائة  ٣٠المرادفة في المنطقة تصل إلى      

 الرجـال من نصيب     في المائة  ٣٣مالي حوالي    من الناتج المحلى اإلج    النساءإذ يمثل نصيب     . ةكل على حد  
 فـي   ٢١,٨ في بلدان أخرى مثل عمـان        ، بينما يشكل نسبة منخفضة جداً     ) في المائة  ٣٨(في الكويت فمصر    

أما من جهة مساهمة النساء في قوة العمل كأحـد مظـاهر            .   في المائة  ٢٠والمملكة العربية السعودية     المائة
 ).  في المائة  ١٠( في الكويت وعمان      في المائة  ٣٢شيطات اقتصاديا يصل إلى     الفقر، فنجد أن معدل النساء الن     

 . في المائة٥٥,٦ إلى يصلوهو معدل منخفض مقارنة بالمعدل السائد في الدول النامية مجتمعة والذي 
 

 بـين   الجنسـين معدل النشاط االقتصادي قد تراوح لكال       ن  ألى  إ )٤,١٢ لالجدو( في   توتشير البيانا  
 لـدى النسـاء إذ      وقد كان متدنياً   .  في اإلمارات العربية المتحدة     في المائة  ٧٥,١ في ُعمان و    المائة  في ٣٧,٥

 في قطر، في حين أنه ارتفع في صـفوف الرجـال             في المائة  ٣٥,٢ في فلسطين و    في المائة  ٩,٤تراوح بين   
رتفـاع معـدالت النشـاط      ويعود ا  . في كل من قطر واإلمارات العربية المتحدة       في المائة    ٩٠ـ  ليتجاوز ال 

 . سنة٥٩-١٥االقتصادي في دول الخليج قليلة السكان إلى ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في الفئة العمرية 
 

  النظر إلى اإلنفاق على الخدمات العامة والدعم كمؤشر تقريبي لمـدى تـوافر              من المفيد أيضاً   لعلهو 
 الدولة بمسـاعدة محـدودي      التزام مؤشر لمدى    أيضاًد  وهو يع  . الخدمات العامة وأنظمة الضمان االجتماعي    

 فـي   ٢٨(تليها الكويـت      في المائة  ٣٠يصل االستهالك الحكومي في المملكة العربية السعودية إلى          . الدخل
 في الجمهورية العربيـة      في المائة  ١٢ حوالي، وينخفض هذا االستهالك إلى      ) في المائة  ٢٥(واألردن  ) المائة

هذا وال يزيد اإلنفاق على التعليم العام كنسبة من الناتج المحلى اإلجمالي             .  في مصر  مائة في ال  ١٠السورية و 
في جميع دول اإلسكوا بل أن األردن والكويت والمملكة العربية السعودية هي فقـط                في المائة  ٧عن حوالي   

أما من ناحية الدعم كنسـبة        .من الناتج المحلى اإلجمالي     في المائة  ٥التي يزيد اإلنفاق فيها على التعليم عن        
 عن المستوى السائد فـي عـام        ١٩٩٧من اإلنفاق العام فنجد أن جميع الدول قد انخفض فيها الدعم في عام              

 فـي   ٣٥(، إلى أكبر نسبة من اإلنفاق العام فـي الـيمن            ١٩٩٧ويصل الدعم، في عام      .  ماعدا اليمن  ١٩٩٠
ولكن بالد أخرى مثل مصر واألردن تمثل نسبة الـدعم          ) ائة في الم  ٢٩(والجمهورية العربية السورية    ) المائة

 البالد هي التي طبقت برنامج اإلصـالح االقتصـادي          هذهوجدير بالذكر أن     .  في المائة  ١٥بها إلى أقل من     
 إلـى الـدعم الـذي       اتجهتالتابع للبنك الدولي والذي يتضمن تخفيض الدعم السلعي المتاح لجميع األفراد و           

 . اإلنفاق العام وتقليل العجز في الموازنة العامة للدولةلخفضالفقيرة فقط كوسيلة يستهدف الطبقات 
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 الخالصة والتوصيات  -خامساً
 
قامت معظم الدول بتشخيص و قياس الفقر المادي والتعرف على خصائص الفقراء كخطـوة أولـى                 -١

لبيانات المتاحة، من حيث نوعهـا      وتتوقف طرق قياس الفقر على طبيعة ا      . لوضع إستراتيجيات لمكافحة الفقر   
 .ى وخصائصها األخريودرجة شمولها وتفصيلها ومرجعها الزمن

 
 لجميـع   عنهوبالتالي تتوفر البيانات     .  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    قبليتم قياس الفقر البشري من       -٢

عية لـدول اإلسـكوا،     ولكن توفر مجموعة اإلحصاءات والمؤشرات االجتما      . الدول ماعدا العراق وفلسطين   
 . قاعدة البيانات المطلوبة وهي التي اعتمدت عليها في معظم األحيان٢٠٠٢

 
يعتمد قياس الفقر المادي على مسوح الدخل واإلنفاق واالستهالك التي تجريها اإلدارات اإلحصـائية               -٣

 تم إجراء مسحين    ٢٠٠٠ حتى   ١٩٩٠ففي الفترة من     . وتتباين دورية هذه المسوح من بلد إلى آخر        . الوطنية
 .واحد في كل من األردن وفلسطين بينما أجري ثالثة مسوح في كل من مصر واليمن

 
تستقى المؤشرات المستخدمة في تقدير الفقر البشري من بيانات التعداد للسـكان والمسـاكن والتـي                 -٤

التعـداد  كما تستخدم    . ةتجرى على فترات متباعدة ولكن يتم تحديثها دوريا وخاصة من قبل المنظمات الدولي            
 لتقدير نسبة األفراد     تصدرها وزارة الصحة عن الوفيات حسب فئات األعمار        يالسكاني والسجالت الحيوية الت   

 .المتوقع أال يبلغوا عامهم األربعين
 
وبالتالي فإن المقارنـة     . لم تفرق خطوط الفقر المقدرة بين الحضر والريف أو بين المناطق المختلفة            -٥

 .لمناطق تعد غير متسقة وذلك الختالف أسعار السلع والخدمات ومقدار توافرهابين ا
 
على الرغم من أن استخدام خط الفقر الخاص باألسرة وليس نصيب الفرد من إنفـاق األسـرة هـو                    -٦

  بحجـم األسـرة، إال أن خـط الفقـر            يتأثر أيضاً  ولكنه ال يعكس مستوى المعيشة فقط       ألنهاستخدام خاطئ   
 .األسرة قد استخدم في معظم الدراساتالخاص ب

 
لمقتـرح، فـإن    اوعلي الرغم من مزايا أسلوب النمط الغذائي الفعلي، مقارنة بأسلوب النمط الغذائي              -٧

 األغلـب إلـى     ى لتحديد خط الفقر في دول غربي آسيا، ويعود ذلك، عل          و األكثر استخداماً  هاألسلوب األخير   
النمط الغذائي الفعلي يتطلب توفر البيانات التفصـيلية لكميـات وقـيم            ن تطبيق أسلوب    أاعتبارات عملية إذ    

ة من خط الفقر، وذلك من أجل حساب حصـة الفـرد            بخلية القري ااستهالك كل مادة غذائية رئيسية للفئات الد      
اإلجمالية من السعرات لكل واحدة من تلك الفئات وفي كثير من األحيان ال تتوفر تلك البيانـات أو ال تتـوفر                     

 .المعلومات والخبرة المطلوبة لحساب حصة الفرد من السعرات
 
 إذ أن لكل طريقـة      ، بل ونوصي به    شائعاً استخدام خطوط فقر مختلفة عند تقييم الفقر في أي بلد أمراً           -٨

تـوافر  ويعـد    . كما أن ما يصلح لبلد ما وفي وقت ما قد ال يصلح للتطبيق في بلد آخـر                 . مزاياها وعيوبها 
 على البـاحثين    يتعينوجدير بالذكر أنه     . العينةدرجة تفصيلها من األمور المحددة الختيار أسلوب        البيانات و 

 من التفصيل   ءذكر الفروض التي بنيت عليها مقياس مستوى المعيشة المستخدم وكذلك طرق قياس الفقر بشي             
 .وعيوب كل منهاحتى يمكن التعرف على أوجه االتفاق واالختالف بين التقديرات المختلفة ومزايا 
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للتغلب على عيوب استخدام خط الفقر لألسرة يقترح استخدام خط الفقر للفرد وهو ما ال يتطلب توافر                  -٩
واألسلوب األمثل هو تطبيق الطريقة المقترحة في هذه الورقة، إذ أنها تأخذ في الحسبان               . أي بيانات إضافية  

ولقد تم   .  تأخذ التركيب العمري والنوعي في الحسبان      مشاركة أفراد األسرة في استخدام بعض السلع وكذلك       
  األساس كلما سمحت البيانات  اتقدير مستويات الفقر على هذ

 
وكذلك توحيد استمارات االستبيان     . يجب توحيد المفاهيم والتعريفات وطرق القياس بين دول اإلسكوا         -١٠

 .بقدر اإلمكان
 
 . دورية وبانتظام كل خمس سنوات على األكثربصورةق يجب أن يتم إجراء مسوح الدخل واإلنفا -١١
 
 إذ أن البيانات المبوبة يشوبها قدر من التقريب كما أنها قد تحد             ،يجب إتاحة البيانات الخام لكل باحث      -١٢

 .من قدرة الباحث على وصف الفقراء
 
ره الفقـر وكيفيـة     هناك الحاجة إلى إجراء المسوح الطولية حتى يمكن التعرف على التغير في ظاه             -١٣

 . انتقاله بين األجيال وكذلك العوامل التي تجعل بعض األسر تخرج من دائرة الفقر في حـين تبقـى بعضـها                  
 من الناحية العملية بالمعنى     الذين هم ضعفاء   األفراد التمييز بين    أيالتمييز بالنسبة لمدة انتشار الفقر،      وبالتالي  

 .ؤقت فقر م الفقراء الذين يعيشون فيلفئات السكانية من مكان آخر من هذه الدراسة وايالمعروف ف
 
 ورفـاه  والبيئة   يإن فقر المرأة له آثار على متغيرات كثيرة تتراوح بين األمن الغذائ           أثبتت التجارب    -١٤

لمتغيرات لهـا أهميـة     ا أن تلك    ياألطفال والديناميات السكانية، وليس من الممكن أن يكون هناك أدنى شك ف           
 منطقة االسكوا   يوضع إطار لإلحصاءات الوطنية ف    وبالتالي يجب   .   والفقر البشري  تنمية المستديمة بالنسبة لل 

 . االعتبار نوع الجنسيبحيث يكون ذلك اإلطار شامالً لمؤشرات للفقر تأخذ ف
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 ملحق الجداول
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   مقياس الفقر البشري و مكوناته في دول منطقة اإلسكوا-Ď,Čالجدول 
 

احتمال الوفاة 
بل بلوغ سن ق
 )١(ربعينألا

نسبة األمية للسكان 
)٢(+)١٥( 

الوزن مقابل نقص 
 )٢(العمر

عدم االتّصال 
 )٢(بشبكة مياه

مؤشر الحرمان 
من مستوى 

  الئقةمعيش
الفقر مقياس 

  البشري
 البحرين 9.11 6.70 4.7 8.7 12.4 4.0
 مصر 31.07 3.50 3.0 4.0 44.7 8.6
 العراق 30.50 15.50 15.0 16.0 42.3 17.9
 األردن 7.96 5.50 5.9 5.1 10.2 6.6
 الكويت 12.40 5.40 1.0 9.8 17.7 2.6
 لبنان 10.46 8.75 14.5 3.0 13.9 4.3
 عمان 25.08 29.25 34.9 23.6 28.1 5.2
 فلسطين … … 14.1 … 13.9 …
 قطر 13.09 3.70 1.4 6 18.7 5.1

5.2 23.0 14.3 18.0 16.15 17.66 
المملكة العربية 

 السعودية

5.7 25.6 9.1 11.5 10.30 18.19 
الجمهورية العربية 

 السورية

3.4 23.5 14.4 3.1 8.75 16.59 
مارات العربية إلا

 المتحدة
 اليمن 41.84 38.50 31.0 46.0 53.8 19.1

 )Ď(دول اإلسكوا 26.00 13.10 11.64 14.57 37.5 10.08
 . ٢٠٠٣ شرية في العالم بتقرير التنمية ال)  ١( 
 .٢٠٠٢،مجموعة االحصاءات والمؤشرات االجتماعية لدول اإلسكوا)  ٢( 
 .ن في الفئة العمرية التي يقاس المؤشر على أساسهاالرقم التجميعي هو وسط مرجح لدول اإلسكوا وأوزان الترجيح هي أعداد السكا)  ٣( 

 
   معامالت االرتباط بيǅ مكونات مقياس الفقر البشري-Ď,čالجدول 

 

نسبة األمية 
+)١٥(للسكان 

الوزن نقص 
 مقابل العمر

عدم االتّصال 
 بشبكة مياه

مؤشر الحرمان 
من مستوى 
  )١(الفقر البشري معيشه الئق

 بل بلوغ سن االربعينقاحتمال الوفاة  0.822 0.598 0.462 0.654 0.824
 +)١٥(نسبة األمية للسكان  0.988 0.600 0.459 0.661 
 الوزن مقابل العمرنقص  0.742 0.940 0.756  
 عدم االتّصال بشبكة مياه 0.584 0.934   
 مؤشر الحرمان من مستوى معيشه الئق 0.710    

 .من حساب الباحث)  ١( 
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 مقياس الفقر البشري وفقر الدخل لدول اإلسكوا  -Ď,Ďالجدول 
 

 )١(شريلبالفقر ا

نسبة السكان الذين 
نفقون أقل من دوالر ي

 )١(اًيومي

نسبة السكان الذين 
نفقون أقل من ي

 )١(دوالرين يومياً

ما يخص الفرد من الناتج 
 المحلي االجمالي مقوماً
بتعادل القوة الشرائية 

  للدوالر
 رينالبح ١٦,٠٦٠ … … 9.11
 مصر ٣,٥٢٠ 24.84 0.68 31.07
 العراق … … … 30.50
 األردن ٣,٨٧٠ 5.56 0.41 7.96
 الكويت ١٨,٧٠٠ 0.00 0.00 12.40
 لبنان ٤,١٧٠ 9.51 1.89 10.46
 ُعمان ١٢,٠٤٠ 4.36 1.08 25.08

 فلسطين … 15.75 1.22 …
 قطر ١٩,٨٤٤ … … 13.09
 يةالمملكة العربية السعود ١٣,٣٣٠ … … 17.66
 الجمهورية العربية السورية ٣,٢٨٠ … … 18.19
  مارات العربية المتحدةاإل ٢٠,٥٣٠ 0.02 0.00 16.59
 اليمن 790 62.74 28.85 41.84
 اإلسكوا دول … 23.01 5.74 26.00

 .  ٢٠٠٣ شرية في العالم بتقرير التنمية ال :المصدر

 .احثبمن حساب ال)  ١( 
 

 ČĔĔĐ-čċċċ خالل الفترة Ʋ عند الوالدة حسƒ النوƱ االجتماعيلعمر المتوقƁ  ا-Ď,ď جدولال
 

  رجال نساء المجموع
 البحرين 71.1 75.3 73.2
 مصر 64.7 67.9 66.3
 العراق 57.2 60.3 58.7
 األردن 68.5 71.0 69.8
 الكويت 74.1 78.2 76.2
 لبنان 71.1 74.1 72.6
 ُعمان 69.2 72.0 70.6
 فلسطين 69.8 73.0 71.4
 قطر 68.1 70.6 69.3
 المملكة العربية السعودية 69.9 72.2 71.1
 الجمهورية العربية السورية 69.4 71.6 70.5
 مارات العربية المتحدةاإل 73.3 77.6 75.5
 اليمن 58.2 60.4 59.3

 .٢٠٠٢مجموعة االحصاءات والمؤشرات االجتماعية لدول اإلسكوا، : المصدر
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 )٣(ل اإلسكوا حسƒ مقاييس الفقر البشري والتنمية البشريةƒ دوترتي  -Ď,Đالجدول 

 

الرتبة 
حسب 
 الفقر
البشري

الرتبة 
حسب 
دليل 
التنمية 
البشرية

الرتبة 
حسب الناتج 

المحلي 
 جمالياإل

الرتبة حسب 
-الفقر البشري

لرتبة حسب ا
دليل التنمية 
 البشرية

الرتبة حسب الفقر 
الرتبة -البشري

حسب الناتج 
ليجماالمحلي اإل

دليل التنمية 
 البشرية

ما يخص الفرد 
من الناتج 
المحلي 

جمالي مقوما اإل
بتعادل القوة 
الشرائية 
الفقر البشري للدوالر  

 البحرين 9.11 16,060 0.84 3- 1 4 1 2
 مصر 31.07 3,520 0.65 1 0 9 10 11
 العراق 30.50 … … … … … … 10
 األردن 7.96 3,870 0.74 0 7- 8 8 1
 الكويت 12.40 18,700 0.82 1- 2 3 2 4
 لبنان 10.46 4,170 0.75 0 4- 7 7 3
 ُعمان 25.08 12,040 0.75 0 3 6 6 9
 فلسطين … … … … … … … …
 قطر 13.09 19,844 0.83 1 2 2 3 5
 المملكة العربية السعودية 17.66 13,330 0.77 0 2 5 5 7
 ية السوريةالجمهورية العرب 18.19 3,280 0.68 1- 1- 10 9 8
 مارات العربية المتحدةاإل 16.59 20,530 0.82 3 2 1 4 6
 اليمن 41.84 790 0.47 0 0 11 11 12

… … … … … … 5,548 26,00 

 .  ٢٠٠ شرية في العالم بتقرير التنمية ال  :المصدر

 .احثبالرتب من حساب ال)  ١( 
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  حسƒ النوƱ االجتماعي  مقياس الفقر البشري ومكوناته-Ď,đ الجدول
 

بل قاحتمال الوفاة 

 بلوغ سن

 )١(ربعيناأل
نسبة األمية للسكان 

)٢(+)١٥( 
وزن مقابل نقص ال

 )٢(العمر

عدم 

االتّصال 

 بشبكة
 )٢(مياه

مؤشر الحرمان من 

 ةمستوى معيش

 )٢(الفقر البشري )٣(الئق

عدد النساء 

الفقيرات مقابل 

 رجل ١٠٠

  )٢(فقير

رجال  بنات صبيان نساء رجال نساء رجال    نساء رجال نساء
 البحرين 176 12.4 7.2 7.7 6.1 4.7 10.7 7.4 17.3 9.0 3.2 4.5

 مصر 167 39.1 23.4 3.3 3.7 3.0 3.6 4.4 56.3 33.4 7.0 10.1
 العراق … … … … … 15.0 … … … … 14.6 20.9
 األردن 174 11.1 6.4 5.7 5.2 5.9 5.5 4.6 15.6 5.1 5.0 8.0
 الكويت 127 14.0 11.1 5.1 5.6 1.0 9.2 10.3 20.1 15.7 2.1 2.8
 لبنان 185 14.0 7.6 8.6 8.9 14.5 2.8 3.3 19.6 7.7 3.5 5.1
5.9 3.5 19.6 38.3 23.2 32.9 34.9 29.0  عمان 143 31.7 22.1 33.9
 فلسطين … … … … … 14.1 … … 20.1 7.8 … …
 رقط … … … … … 1.4 … … 16.8 19.5 4.1 5.5

6.2 3.7 15.9 32.8 16.5 11.9 18.0 17.2 14.9 14.6 23.4 160 
المملكة العربية 

 السعودية

6.8 6 11.7 39.6 10.1 8.1 11.5 10.8 9.8 10.2 27.6 271 
الجمهورية العربية 

 السورية

3.7 2.7 24.8 20.5 16.1 12.8 3.1 9.6 7.9 17.5 14.5 83 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
21.1 17.1 32.6 75.0 45.1 50.5 31.0 38.0  اليمن 171 54.8 32.1 40.7
11.3 8.24 24.5 48.5 14.7 14.5 11.6 13.2  دول االسكوا 158 33.9 18.3 13.1

 .٢٠٠٣مية لمنظمة الصحة العا)  ١( 
 .٢٠٠٢مجموعة االحصاءات والمؤشرات االجتماعية لدول اإلسكوا، )  ٢( 
 .األرقام من حساب الباحث)  ٣( 
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   النسبة المƏوية لǔطفال دوǅ الخمس سنوات الƤيǅ لديهم سوء تغƤية حسƒ مؤشرات محددة ودرجة الحدة والنوƱ االجتماعي-Ď,Ēلجدول ا
 

  نقص الوزن مقابل العمر نقص الطول مقابل العمر
  -٢ SD) إنحراف معياري( -٣ SD) إنحراف معياري( -٢ SD) إنحراف معياري( -٣ SD) إنحراف معياري(

بنات صبيان المجموع بنات صبيان المجموع بنات صبيان    المجموع بنات صبيان المجموع
 البحرين  ١٩٩٥ 8.7 10.7 7.4 1.8 2.9 1.2 9.7 9.4 9.9 2.7 1.8 3.5
3.0 3.0 3.0 10.3 9.6 9.9 0.9 0.8 0.8 7.8 6.7 7.2 ١٩٨٩  
 مصر ٢٠٠٠ 4.0 3.6 4.4 0.5 0.4 0.6 18.7 17.4 19.8 6.2 5.8 6.6
9.7 10.0 9.9 26.1 25.8 26.0 1.9 1.9 1.9 9.7 10.1 9.9 ١٩٩٢  
… … … 30.8 29.3 30.1 … … … 11.0 9.8 10.4 ١٩٩١  

11.9 11.7 11.8 30.6 30.7 30.6 2.6 2.4 2.5 13.7 12.8 13.3 ١٩٨٨  
 العراق  … … … … … … … … … … … … …
 األردن  ١٩٩٧ 5.1 5.5 4.6 0.5 0.5 0.5 7.8 7.4 8.1 1.6 1.3 1.8
4.7 3.8 4.3 16.2 15.5 15.8 1.0 0.7 0.8 6.6 6.2 6.4 ١٩٩٠  
 الكويت  ١٩٩٦ 9.8 9.2 10.3 2.9 2.9 2.8 23.8 22.7 24.7 11.8 10.9 12.6
 لبنان  ١٩٩٦ 3.0 2.8 3.3 … … … 12.2 11.8 12.6 2.9 2.5 3.3
8.2 7.8 8.0 23.1 22.6 22.9 (1.0) (3.9)  ُعمان  ١٩٩٥ 23.6 32.9 23.2 (3.9)
 فلسطين … … … … 2.7 … … … … … … … …
 قطر  … … … … … … … … … … … … …

7.9 5.7 6.8 21.5 18.0 19.9 3.3 2.2 2.8 16.5 11.9 14.3 ١٩٩٦ 
المملكة العربية 

 السعودية

… … … … … … … … 5.6 … … … … 
الجمهورية العربية 

 ةسوريال
12.9 11.0 12.0 14.9 14.8 14.9 2.8 3.2 3.0 10.1 8.1 9.1 ١٩٩٣  

7.4 6.1 6.8 17.5 15.9 16.7 3.3 3.2 3.2 16.1 12.8 14.4 ١٩٩٥ 
االمارات العربية 

  المتحدة
16.1 18.6 … 54.9 59.3 … 15.0 16.8  اليمن ١٩٩٩ … 50.5 45.1 …
27.0 26.3 26.7 52.3 51.0 51.7 14.1 14.9 14.5 47.0 45.1 46.1 ١٩٩٧  
11.4 21.2 16.8 36.3 47.3 42.4 3.5 4.2 3.9 28.1 29.7 29.0 ١٩٩١  
 دول اإلسكوا  14.6 14.5 14.7    24.2 24.09 24.9   
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  لبلداǅ منطقة اإلسكواÛناقصي الوǅƦ سنوات والمواليد Đمعدņالت وفيات الرƲƮ واألطفال دوĎ,ē-   ǅالجدول 
 لسنوات مختلفة

 
  السنة ) مولود١٠٠٠لكل (يات معدل وف ناقصي الوزنالمواليد 

   5أقل من  الرضع 
 البحرين 1995 ١٧ ١٤ ١٠
 مصر 2000 ٦٩ ٥٥ …
 العراق 1997 ١١٣ ١٠٣ …
 األردن 1997 ٣٤ ٢٩ …
 الكويت 1996 ١٧ ١٢ ٩
 لبنان 1996 ٣٢ ٢٨ 8
 عمان 1995 ٢٦ ٢٠ ٦
 فلسطين 1999 … ١٥ …
 قطر 1998 ١٥ ١٠ ١٩
 عربية السعوديةالمملكة ال 1996 ٢٩ ٢١ ١١
 الجمهورية العربية السورية 1993 ٤٢ ٣٥ ١٠
 اإلمارات العربية المتحدة 1995 ١٥ ١٣ ١٥
 اليمن 1997 ١٢١ ٩٠ …

 .٢٠٠٢، مجموعة االحصاءات والمؤشرات االجتماعية لدول اإلسكوا: المصدر
 

   نسبة اإلنفاق علǍ الصحة ƋلǍ الناتƛ المحلي اإلجمالي-Ď,Ĕالجدول 
 

 
  نفاق على الصحة الى الناتج المحلي اإلجمالينسبة اإل

1995 1996 1997 1998 1999 2000  
 البحرين 4.1 4.8 5 4.8 4.4 4.5
 مصر 3.8 3.9 4 3.9 3.8 3.7
 العراق 3.7 3.7 4.4 5 4.6 4.9
 األردن 8.1 8 8.8 8.8 9.9 9.6
 الكويت 3 3.5 3.9 3.3 3.1 3.6

 بنانل 11.8 11.7 11.6 11.3 10.9 10.8
 عمان 2.8 2.9 3.1 2.7 2.9 3
 فلسطين … … … … … …
 قطر 3.2 4.1 4.5 4 4.8 4.8
 المملكة العربية السعودية 5.3 5.4 5.7 5.1 5.1 5.3
 الجمهورية العربية السورية 2.5 2.5 2.3 2.1 2 2

 اإلمارات العربية المتحدة 3.2 3.7 4.1 3.7 3.2 3.4
 اليمن 5 5 5.2 4.6 4.4 5.1

 .٢٠٠٣منظمة الصحة العالمية، :  لمصدرا
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   نسبة اإلنفاق الحكومي الصحي ƋلƋ Ǎجمالي اإلنفاق الصحي-Ď,Čċالجدول 
 

  نسبة اإلنفاق الحكومي الصحي من إجمالي اإلنفاق الصحي
1995 1996 1997 1998 1999 2000  
 البحرين 69.1 69.3 69.7 70.5 68.9 70.3
 مصر 46.1 46.4 46 45.9 44.6 43.9
 العراق 59.9 60 59.1 58.9 58.2 59.3
 األردن 51.8 55.3 56.9 56.9 50.2 49.8
 الكويت 87.2 86.8 87.1 87.4 87 90
 لبنان 27.8 27.5 27.5 27.7 28.4 28

 عمان 82.9 79.5 78.3 78.8 80.1 79.5
 فلسطين … … … … … …

 قطر 77.5 77.3 76.6 76.3 76.6 73.9
 المملكة العربية السعودية 79.1 79.3 79.1 78.5 78 78.7
 الجمهورية العربية السورية 63.4 64.8 66.6 68.8 71.9 76.1
 اإلمارات العربية المتحدة 77.7 78.6 79.7 79.3 79.4 79.9
 اليمن 32 32.2 36 30.2 28.4 22.3

 .٢٠٠٣منظمة الصحة العالمية، :  المصدر
 

  الصحي  نصيƒ الفرد مǅ اإلنفاق-Ď,ČČالجدول 
 

  )بالدوالر األميركي(نصيب الفرد من اإلنفاق الصحي 
1995 1996 1997 1998 1999 2000  
 البحرين 641 705 747 728 686 683
 مصر 138 133 127 121 110 100
 العراق 573 497 410 363 295 287
 األردن 325 320 341 338 370 361
 الكويت 542 628 745 620 562 577
 لبنان 696 684 590 604 560 537
 عمان 448 440 484 419 422 431
 فلسطين … … … … … …

 قطر 849 964 1034 867 847 809
 المملكة العربية السعودية 684 683 729 652 649 681
 الجمهورية العربية السورية 51 51 47 43 39 43

 اإلمارات العربية المتحدة 761 769 816 783 651 663
 اليمن 70 68 69 60 54 62

 .٢٠٠٣منظمة الصحة العالمية، :  المصدر
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   نسبة األمية حسƒ النوƱ اإلجتماعي-Ď,Ččالجدول 
 

   )٢٤-١٥(نسبة األمية للسكان  +)١٥(نسبة األمية للسكان 
  السنة المجموع نساء رجال المجموع نساء رجال
 البحرين ٢٠٠٠ 1.6 1.4 1.7 12.4 17.3 9.0
 مصر ٢٠٠٠ 30.4 37.7 23.6 44.7 56.3 33.4
 العراق ١٩٩٥ 24.1 … … 42.3 … …
 األردن ٢٠٠٠ 0.5 0.2 0.7 10.2 15.6 5.1
 الكويت ٢٠٠٠ 7.1 6.5 7.7 17.7 20.1 15.7
 لبنان ٢٠٠٠ 4.7 7.0 2.5 13.9 19.6 7.7
 عمان ٢٠٠٠ 2.0 3.7 0.3 28.1 38.3 19.6
 فلسطين ١٩٩٧ 2.9 2.8 3.0 13.9 20.1 7.8
 قطر ٢٠٠٠ 5.1 2.9 7.3 18.7 16.8 19.5
 المملكة العربية السعودية ٢٠٠٠ 6.9 9.6 4.4 23.0 32.8 15.9
 الجمهورية العربية السورية ٢٠٠٠ 12.9 21.4 4.6 25.6 39.6 11.7
 اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٠ 9.0 5.4 12.1 23.5 20.5 24.8
 اليمن ٢٠٠٠ 35.6 54.8 17.4 53.8 75.0 32.6

 .٢٠٠٢ مجموعة االحصاءات والمؤشرات االجتماعية لدول اإلسكوا، : درالمص
 

  حسƒ النوƱ االجتماعي بالتعليم االبتداƏي االساسياقحنسبة اإللت  -Ď,ČĎالجدول 
 

  بالتعليم االبتدائينسب االلتحاق
 )في المائة(

 

 السنة
عدد الطالبات لكل 

 صبيان بنات  طالب١٠٠
 105 ١٠٦ ٩٥ ١٩٩٦ البحرين
 108 ٩٤ ٨٧ ١٩٩٧ مصر 
 ٩٢ ٧٨ ٨١ ١٩٩٥ العراق
 94 ٩٤ ٩٦ ١٩٩٢ األردن
 78 ٧٧ ٩٦ ١٩٩٧ الكويت
 113 ١٠٨ ٩٣ ١٩٩٦ لبنان
 78 ٧٤ ٩٢ ١٩٩٧ ُعمان

 97 ٩٧ ٩٥ ١٩٩٧ فلسطين
 87 ٨٦ ٩٦ ١٩٩٥ قطر

 79 ٧٦ ٩٢ ١٩٩٦ المملكة العربية السعودية
 106 ٩٦ ٨٨ ١٩٩٦ الجمهورية العربية السورية

 91 87 ٩٣ ١٩٩٦ العربية المتحدة اإلمارات
 100 40 ٣٩ ١٩٩٦ اليمن
 .٢٠٠٢ مجموعة االحصاءات والمؤشرات االجتماعية لدول اإلسكوا، : المصدر
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 اإلجمالي  النسبة المƏوية لالنفاق علǍ التعليم مƋ ǅجمالي االنفاق الحكومي ومǅ الناتƛ القومي -Ď,Čďالجدول 
 

 م مننسبة االنفاق على التعلي
  السنة االنفاق الحكومي الناتج القومي

البحرين 1997 12.0 4.4
 مصر 1995 14.9 4.8
 العراق 1985 6.5 4.0
 األردن 1985 19.8 7.9
 الكويت 1997 14.0 5.0
 لبنان 1996 8.2 2.5
 ُعمان 1997 16.4 …
 فلسطين … … …
 قطر 1980 7.2 2.6
 سعوديةالمملكة العربية ال 1997 22.8 7.5
 الجمهورية العربية السورية 1996 13.6 4.2
 اإلمارات العربية المتحدة 1995 16.3 1.8
 اليمن 1994 21.6 6.3

 .٢٠٠٢ مجموعة االحصاءات والمؤشرات االجتماعية لدول اإلسكوا، : المصدر
 

   بيانات تلخيصية مǅ مسوƝ اإلنفاق-ď,Čالجدول 
 

نسبة االنفاق للفرد الشرائيةمماثالت القوة  متوسط حجم األسرة حصة الطعام اإلنفاق لكل أسرة انفاق الفرد   سنة المسح
      ١٩٩٩/٢٠٠٠  مصر

 حضر  11921.84 2736.12 4.36 37.75 1.53 1.27
 ريف  7564.47 1440.05 5.25 49.61 1.53 0.67
 المجموع  10177.50 2158.18 4.72 41.28 1.53 1.00
 األردن 1997      

 حضر  5047.73 827.60 6.10 42.53 0.30 1.06
 ريف  4029.45 599.10 6.73 53.63 0.30 0.77
 المجموع  4887.00 778.22 6.28 44.24 0.30 1.00
 الكويت 1999      

 مواطنون  1474.56 176.34 8.36 15.10 0.40 1.12
 غير مواطنين  592.99 121.50 4.88 19.93 0.40 0.77
 المجموع  1047.84 156.94 6.68 16.42 0.40 1.00
 لبنان 1997 19953.76 4194.87 4.76 33.90 1.33 
 عمان 1999 4847.42 690.95 7.02 30.33 0.40 
 فلسطين 1999      

 )شمال(الضفة الغربية   573.07 89.32 6.42 35.92 0.30 0.98
 )اآلوسط(الضفة الغربية   803.46 132.36 6.07 36.12 0.30 1.46
 )جنوب(الضفة الغربية   671.56 91.05 7.38 38.96 0.30 1.00
 قطاع غزة  576.13 71.67 8.04 32.63 0.30 0.79
 المجموع  639.47 90.85 7.04 35.66 0.30 1.00
 )١(اإلمارات العربية المتحدة 1997      

 مواطنون  26125.47 2622.59 9.96 17.42 3.50 1.15
 غير مواطنين   9725.49 2009.57 4.84 16.41 3.50 0.88
 المجموع  14398.05 2285.79 6.30 16.93 3.50 1.00
 اليمن 1999      

 حضر  413577.67 56701.30 7.29 80.14 75.65 0.93
 ريف  529386.05 72562.64 7.30 62.09 75.65 1.19
 المجموع  444042.32 60874.48 7.29 74.47 75.65 1.00

 .مختارةلسنوات اللنفاق لألسرة إب الباحث باستخدام مسوح الدخل ومن حسا:  المصدر

 .أبو ظبي والعين فقط)  ١( 
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   مقاييس الفقر باستخدام خطوط الفقر الوطنية-ď,čالجدول 
 

  خط الفقر الوطني خط الفقر الوطني المدقع
P0 P1 P2 P0 P1 P2  
 مصر      

 العاصمة 0.26 0.91 5.06 0.03 0.12 0.76
 ) حضر(مصر السفلى  0.23 0.93 6.17 0.02 0.09 0.58
 )ريف(مصر السفلى  0.33 1.57 11.83 0.01 0.07 0.66
 )حضر(مصر العليا  1.18 3.90 19.27 0.14 0.59 4.25
 )ريف(مصر العليا  1.82 6.56 34.15 0.18 0.90 7.38
 المجموع 0.80 2.97 16.74 0.07 0.36 2.87
 األردن 0.57 2.20 11.62 0.04 0.24 1.57
 األردن 1.27 4.05 17.83   
 فلسطين      

 )شمال(الضفة الغربية  1.68 4.50 19.04 0.82 2.41 10.43
 )اآلوسط(الضفة الغربية  0.55 1.43 5.77 0.28 0.79 3.02
 )جنوب(الضفة الغربية  1.76 4.98 20.82 0.80 2.47 11.66
 غزةقطاع  3.64 9.43 36.07 1.83 5.18 22.12
 المجموع 2.20 5.82 23.17 1.08 3.13 13.56

 اليمن      
 ريف 7.99 14.75 37.85 6.10 11.48 30.67
 حضر 6.25 12.46 34.04 3.91 8.21 24.43
 المجموع 7.53 14.15 36.85 5.52 10.62 29.03
ē,ďĐ č,Đč Č,čČ čċ,Ēď Đ,čĔ č,čċ دول اإلسكوا 

 .مختارةلسنوات اللنفاق لألسرة إمسوح الدخل ومن حساب الباحث باستخدام :  المصدر
 

 خط الفقر المطلق لكل أسرة  مقاييس الفقر باستخدام طريقة -ď,Ďالجدول 
 

  خط الفقر المطلق لكل أسرة خط الفقر المدقع
P0 P1 P2 P0 P1 P2  
 مصر      

 العاصمة 0.26 0.91 5.06 0.03 0.12 0.76
 )حضر(صر السفلى م 0.23 0.93 6.17 0.02 0.09 0.58
 )ريف(مصر السفلى  0.33 1.57 11.83 0.01 0.07 0.66
 )حضر(مصر العليا  1.18 3.90 19.27 0.14 0.59 4.25
 )ريف(مصر العليا  1.82 6.56 34.15 0.18 0.90 7.38
 المجموع 0.80 2.97 16.74 0.07 0.36 2.87
 فلسطين      

 )شمال(لغربية الضفة ا 1.63 4.32 17.20 0.34 1.06 5.16
 )اآلوسط(الضفة الغربية  0.42 1.22 5.59 0.07 0.31 1.77
 )جنوب(الضفة الغربية  1.73 4.72 18.15 0.28 0.99 4.89
 قطاع غزة 4.09 10.40 37.76 0.79 2.48 11.60
 المجموع 2.32 6.03 22.71 0.44 1.42 6.81
 اليمن      

 ريف 8.02 14.79 38.01 6.03 11.34 30.00
 حضر 6.24 12.45 34.27 3.73 7.87 23.43
 المجموع 7.55 14.17 37.03 5.42 10.43 28.27
ē,ďĐ č,ĐĐ Č,čĎ čČ,Ďċ Đ,ďē č,Ďċ دول اإلسكوا 

 .للسنوات المختارةمن حساب الباحث باستخدام مسوح الدخل واإلنفاق لألسرة :  المصدر
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 مطلق للفردخط الفقر ال  مقاييس الفقر باستخدام طريقة -ď,ďول الجد
 

  خط الفقر المطلق للفرد خط الفقر المدقع
P0 P1 P2 P0 P1 P2  
 مصر      

 العاصمة 0.24 0.86 4.98 0.02 0.10 0.67
 )حضر(مصر السفلى  0.22 0.88 5.80 0.02 0.09 0.58
 )ريف(مصر السفلى  0.33 1.59 12.15 0.01 0.08 0.78
 )حضر(عليا مصر ال 1.18 3.93 19.72 0.14 0.62 4.42
 )ريف(مصر العليا  1.92 6.85 35.11 0.21 1.01 8.03
 المجموع 0.82 3.04 17.09 0.08 0.39 3.08
 األردن 1.22 2.05 7.21 0.04 0.24 1.16
 الكويت      
 مواطنون 0 0 0 0 0 0
 غير مواطنين 0 0 0.08 0 0 0

 )١(لبنان 5.49 6.37 7.85 2.20 2.54 2.93
 عمان      

 ريف 1.22 2.32 7.25 0.56 1.17 3.61
 حضر 0.39 0.89 2.77 0.15 0.38 1.20
 جملة 0.55 1.13 3.59 0.23 0.51 1.67
 فلسطين      

 )شمال(الضفة الغربية  1.64 4.23 17.03 0.37 1.10 5.17
 )اآلوسط(الضفة الغربية  0.46 1.33 5.58 0.07 0.29 1.47
 )جنوب(الضفة الغربية  1.88 5.16 19.82 0.27 1.13 6.71
 قطاع غزة 4.40 10.98 37.92 0.84 2.58 12.07
 المجموع 2.47 6.32 23.05 0.47 1.49 7.30
 اإلمارات العربية المتحدة      

 مواطنون   0.04   0.02
 غير مواطنين   0.81   0.28
 المجموع   0.46   0.16
 اليمن      

 ريف 8.11 14.97 38.31 6.10 11.48 30.67
 حضر 6.52 12.91 35.02 3.91 8.21 24.43
 المجموع 7.69 14.43 37.44 5.52 10.62 29.03
Ē,ĐĐ č,Ďč Č,ČĐ Čē,ēď Đ,ċđ č,čđ دول اإلسكوا 

 .المختارةلسنوات لمن حساب الباحث باستخدام مسوح الدخل واإلنفاق لألسرة :  المصدر

 . في مصرباستخدام خط الفقر ومماثالت القوة الشرائية)  ١( 
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 ) في الماƏة مǅ متوسط اإلنفاقĐċ(خط الفقر النسبي   مقاييس الفقر باستخدام  -ď,Đالجدول 
 

P0 P1 P2  
 مصر   

 حضر 0.35 1.26 7.11
 ريف 1.12 4.18 23.25
 المجموع 0.80 2.97 16.55
 األردن 1.61 4.88 20.43

 الكويت   
 مواطنون 0.60 2.27 8.71
 غير مواطنين 20.46 38.34 43.97
 المجموع 10.22 19.73 25.78
 لبنان 19.06 25.67 39.34

 عمان   
 ريف 2.08 4.06 12.82
 حضر 1.05 2.21 7.50
 المجموع 1.25 2.57 8.55
 فلسطين   

 )شمال(الضفة الغربية    14.05
 )اآلوسط(الضفة الغربية    5.19
 )جنوب(الضفة الغربية    17.98
  غزةقطاع   32.62
 المجموع   19.93

 )١(االمارات العربية المتحدة   
 مواطنون 0.64 1.97 6.51
 غير مواطنين 4.94 9.75 27.42
 المجموع 3.00 6.24 18.00

 اليمن   
 ريف   44.00
 حضر   35.77
 المجموع   41.84
čč,Ďđ   دول اإلسكوا 

 .المختارةلسنوات لفاق لألسرة من حساب الباحث باستخدام مسوح الدخل واإلن:  المصدر

 .أبو ظبي والعين فقط)  ١( 
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 خطي الفقر المستخدميǅ في المقارنات الدولية  مقاييس الفقر باستخدام  -ď,đالجدول 
 

  دوالرين للفرد يومياً دوالر للفرد يومياً
P0 P1 P2 P0 P1 P2  
 مصر      

 حضر 0.64 2.16 11.21 0.01 0.04 0.35
 ريف 2.09 7.01 34.50 0.02 0.09 0.92
 المجموع 1.49 5.00 24.84 0.01 0.07 0.68
 األردن 1.37 2.68 7.56 0.15 0.32 0.41
 الكويت      

 مواطنون   0.00   0.00
  غير مواطنين   0.00   0.00
 المجموع   0.00   0.00
 لبنان 6.12 7.44 9.51 1.41 1.63 1.89
 عمان      

 ريف 1.42 2.78 8.50 0.23 0.74 2.40
 حضر 0.48 0.98 3.41 0.03 0.15 0.79
 جملة 0.65 1.28 4.36 0.06 0.25 1.08
 فلسطين      

 )شمال(الضفة الغربية  1.03 2.80 10.97 0.04 0.19 1.20
 )اآلوسط(الضفة الغربية  0.27 0.85 4.04 0.00 0.00 0.00
 )جنوب (الضفة الغربية 1.06 3.17 13.26 0.02 0.06 0.35
 قطاع غزة 2.41 6.62 26.46 0.14 0.46 2.31
 المجموع 1.40 3.90 15.75 0.06 0.23 1.22
 االمارات العربية المتحدة      

 مواطنون   0.01   0.00
 غير مواطنين   0.03   0.00
 المجموع   0.02   0.00
 اليمن      

 ريف 18.19 30.55 65.22 6.05 11.40 30.49
 حضر 14.04 24.71 55.79 3.87 8.14 24.26
 المجموع 17.10 29.01 62.74 5.48 10.55 28.85
Đ,Ēď č,ċč Č,ċđ čē,ċĒ ē,ēĔ ď,Ďđ دول اإلسكوا 

 .المختارةلسنوات لمن حساب الباحث باستخدام مسوح الدخل واإلنفاق لألسرة :  المصدر
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  الفقر المستخدميǅ في المقارنات الدوليةخطي  نسبة الفقراء في المناطق النامية باستخدام -ď,Ēالجدول 
 

1990 1993 1996 1998 
 المناطق والدخل لكل فرد

)٢٠٠٠( 
$1 $2 $1 $2 $1 $2 $1 $2  
         

 شرقي آسيا والباسفيك 48.7 14.7 48.6 14.9 60.5 25.2 66.1 27.6
        ($1,030) 
 طىأوروبا وأسيا الوس 20.7 3.7 19.9 5.1 17.2 4 9.6 1.6
        ($2,300) 

 أميركا الالتينية والكاريبي 31.7 12.1 37 15.6 35.1 15.3 38.1 16.8
        ($4,035) 

2.4 24.8 1.9 24.1 1.8 22.2 2.1 29.9 
الشرق األوسط وشمالي 

 أفريقيا
        ($1,975) 
 جنوب آسيا 83.9 40 85 42.3 85.4 42.4 86.8 44
        ($450) 

 جنوب صحراء أفريقيا 78 48.1 76.9 48.5 77.8 49.7 76.4 47.7
        ($515) 
čĔ đČ,Ē čē,Č đċ,Č čď,Đ Đđ,Č čĎ,ď Đđ,Č العالم 

 .٢٠٠٢بيدج وآدم :  المصدر
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   مقاييس الفقر حسƒ حجم األسرة-ď,ēالجدول 
 

P2 P1 P0  
 مصر   

0.01 0.04 0.36 ١ 
0.02 0.09 0.67 ٢ 
0.05 0.25 1.84 ٣  
0.11 0.51 3.82 ٤  
0.27 1.17 8.15 ٥  
0.55 2.32 15.82 ٦  
1.67 6.01 31.87 ١٠-٧ 
  وما فوق١١ 48.33 10.14 2.99
 المجموع 16.74 2.97 0.80
 فلسطين   

0.64 1.65 6.38 ٣-١ 
0.58 1.81 8.87 ٦-٤ 
2.16 5.38 20.13 ٩-٧ 
3.69 9.72 35.83 ١٢-١٠ 
4.19 10.89 37.22 ١٥-١٣ 
2.42 7.05 33.44 ١٩-١٦ 
 19أكثر من  36.55 12.19 5.11
 المجموع 22.71 6.03 2.32
 اليمن   

4.22 7.72 20.07 ٣-١ 
5.66 10.55 28.45 ٦-٤ 
7.84 14.76 38.98 ٩-٧ 
8.79 16.57 42.30 ١٢-١٠ 
8.82 16.40 41.78 ١٨-١٣ 
6.39 12.40 34.50 ٢٥-١٩ 
 ٢٥أكثر من  46.30 17.95 9.61
 المجموع 37.03 14.17 7.55

 .المختارةلسنوات لمن حساب الباحث باستخدام مسوح الدخل واإلنفاق لألسرة :  لمصدرا
 

  األسرةرƒ  مقاييس الفقر حسƒ نوď,Ĕ- Ʊالجدول 
 

P2 P1 P0  
 مصر   

 رجال 16.98 3.02 0.81
 نساء 14.63 2.56 0.67
 المجموع 16.74 2.97 0.80
 فلسطين   

 رجال 22.79 6.07 2.33
 نساء 20.85 5.24 1.96
 المجموع 22.71 6.03 2.32
 اليمن   

 رجال 36.75 14.00 7.43
 نساء 40.00 16.05 8.88
 المجموع 37.03 14.17 7.55

 .المختارةلسنوات لمن حساب الباحث باستخدام مسوح الدخل واإلنفاق لألسرة :  لمصدرا
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  األسرةƒالنعليمية لر  مقاييس الفقر حسƒ الحالة -ď,Čċ الجدول
 

P2 P1 P0  
 مصر   

 أمي 27.17 5.11 1.42
 ملم بالقراءة والكتابة 17.08 2.85 0.74
 أقل من متوسط 11.56 1.93 0.50
 متوسط 7.66 1.09 0.24
 أعلى من متوسط 4.59 0.67 0.15
 جامعي 1.74 0.25 0.05
 أعلى من جامعي 1.27 0.34 0.10
 موعالمج 16.74 2.97 0.80
 فلسطين   

 أمي 32.17 9.66 4.00
 يعرف القراءة والكتابة 22.28 5.55 2.00
 ابتدائي 26.59 6.71 2.59
 إعدادي 25.02 7.32 2.95
 ثانوي 19.53 4.63 1.63
 معاهد 5.11 1.06 0.27
 جامعي ودراسات عليا 8.58 1.77 0.46
 المجموع 22.71 6.03 2.32
 اليمن   

 أمي 42.43 16.72 9.04
 يعرف القراءة والكتابة 33.71 12.51 6.58
 ابتدائي 29.43 10.13 4.99
 ثانوي 30.35 10.54 5.39
 التعليم األساسي 29.27 10.48 5.33
 دبلوم في التعليم المهني قبل المرحلة الثانوية 22.42 10.00 5.46
 ةقبل المرحلة الثانويدبلوم في التعليم غير المهني  20.07 6.98 3.19
  بعد المرحلة الثانويةدبلوم في التعليم المهني  26.02 8.56 4.01
 الثانوي 22.93 7.71 3.83
 بعد المرحلة الثانويةدبلوم في التعليم غير المهني  23.42 8.33 4.19
 دبلوم بعد المرحلة الثانوية 22.34 6.59 3.23
 جامعي وأعلى 12.91 3.80 1.71
 غير محدد 30.83 7.48 2.32
 المجموع 37.03 14.17 7.55

 .المختارةلسنوات لمن حساب الباحث باستخدام مسوح الدخل واإلنفاق لألسرة :  لمصدرا
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   معامل جيني وما يخƫ كل عشر مǅ األنفاق-ď,ČČالجدول 
 

 النسبة المئوية
١٠٠ ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠ ١٠ 

معامل 
  جيني

3.89 5.15 6.04 6.84 7.69 8.62 9.79 11.37 14.15 26.45  مصر 0.30
5.28 5.93 6.57 7.15 7.78 8.28 9.18 10.62 14.67 24.54  األردن 0.33
3.50 4.56 4.56 4.56 8.68 8.92 8.92 12.62 15.29 28.37  الكويت 0.35
5.94 6.50 6.89 7.51 8.18 8.54 9.85 11.29 13.39 21.93  لبنان 0.22
1.49 3.20 4.48 5.77 7.40 8.78 10.58 12.69 16.31 29.30  عمان 0.41
2.98 4.39 5.52 6.47 7.45 8.57 10.04 12.00 15.27 27.30  فلسطين 0.34
3.95 5.10 6.46 7.67 8.59 9.56 10.38 11.51 16.16 20.62  اإلمارات العربية المتحدة 0.27
1.65 3.14 4.27 5.38 6.55 7.96 9.71 12.12 16.20 33.02  اليمن 0.44

 .المختارةلسنوات لمن حساب الباحث باستخدام مسوح الدخل واإلنفاق لألسرة :  رلمصدا
 

 في دول منطقة اإلسكواÛ لسنوات مختلفة الناتƛ المحلي االجمالي معدالت النشاط االقتصادي  -ď,Ččالجدول 
 

 الناتج المحلي اإلجمالي للفرد )النسبة المئوية(معدل النشاط االقتصادي  
 نساء لرجا الجنسينكال  رجال نساء السنة 

 7,578 22,305 65.2 88.2 29.2 1991 البحرين
 1,970 5,075 47.2 73.8 20.5 1998 مصر
   43.1 74.0 10.3 1987 العراق
 1,771 5,800 39.4 66.1 12.3 2000 االردن
 8,605 25,333 54.4 64.8 32.6 1999 الكويت
 1,963 6,472 46.8 73.8 20.2 1997 لبنان
 3,919 17,960 37.5 64.2 10.0 1996 ُعمان

   43.3 76.5 9.4 1997 فلسطين
   74.6 91.0 35.2 1997 قطر

 4,222 21,141 53.6 80.0 14.5 1992 المملكة العربية السعودية
 1,423 5,109 52.0 82.9 18.8 1998 الجمهورية العربية السورية

 6,041 28,223 75.1 92.2 32.0 1995 العربية المتحدةاإلمارات 
 365 1,201 45.9 69.9 21.8 1999 اليمن
 .٢٠٠٢ مجموعة االحصاءات والمؤشرات االجتماعية لدول اإلسكوا، : المصدر
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 المرفق األول
 

 عملية التجميƲ والترجيح المستخدمة في مقياس الفقر البشري
 

وعملية التجميع يمكن أن تتأثر بأوجه التداخل القائمة في .   المنهج المتبع في عملية التجميع١٩٩٧ح تقرير التنمية البشرية في العالم عام      أوض 
لحرمان الثالث، ال    ا ت في المائة من الناس، في كل فئة من فئا         ٣٠  ولنأخذ على سبيل المثال، حالة يكون فيها          .األبعاد الثالثة للرقم القياسي للفقر البشرى     

لناس ال يستوفون المتطلبات في الميـادين الثالثـة         ا في المائة من     ٣٠يستوفون الحد األدنى للمتطلبات، ويمكن أن يكون األمر كذلك ألن نفس نسبة الـ              
وقد يمكننـا   .  في بالمتطلبات في كل فئة     في المائة أخرى ال ت     ٣٠لكن األمر أيضاً يمكن أن يكون على هذه الشاكلة إذا كان األمر يتعلق بنسبة               .  مجتمعة

 في المائة من المتأثرين بالفقر لكنهم يعانون من الحرمان على الجبهات الثالثة، وفى              ٣٠الجمع بين هذين النقيضين، فعلى الطرف األول هناك فقط نسبة           
  ومع أنه    .ل مجموعة تعاني من النقص في مجال أحد فقط        لناس من المحرومين ككل، لكن ك     ا في المائة من     ٩٠المقابل، على الطرف اآلخر، هناك قرابة     

، نظراً ألن البيانات المتعلقة بمعامالت التغيير المختلفة آتية مـن           )أو معامل التغير المشترك   (ليس من السهل الحصول على المعلومات المتعلقة بالتداخل         
ر، ويمكن أيضاً أن تكون لها أهمية حاسمة في التحليل السببي، ألن الحرمـان  مصادر مختلفة، فإن هذه الفروق يمكن أن تكون لها أهميتها في وصف الفق   

 . صور الحرمان األخرىيمن نوع ما غالباً ما يغذ
 

 في المائة من الناس الذين يعانون من أوجه         ٣٠ومع ذلك، فحينما يتعلق األمر بوضع رقم قياسي، ال يكون من السهل تقرير ما إذا كانت نسبة                   
 في المائة من الناس يعاني كل منهم من جانب واحد فقـط مـن جوانـب             ٩٠ع المجاالت الثالثة يمثلون فقراً إجماعياً أكثر مما تمثله نسبة         النقص في جمي  
وهى مسائل تتعلق بإيالء األهمية للعمق مقابل االتساع، ولغرض وضع الرقم القياسي للفقر البشرى، فقد عوملت الحالتـان علـى قـدم                      .  النقص الثالثة 

 .لمساواة، بحيث أولى النظر، بشكل ما، لكل من العمل واالتساع بدرجة متساويةا
 

وهناك مسألة أخرى يتعين معالجتها لدى اشتقاق رقم قياسي تجميعي، وهى مسألة إمكانية إحالل أي من العناصر الثالثة للرقم القياسي للفقـر                       
ح يتمثل في استخدام وزن إضافي، وقد جرى بيان وفحص هذا اإلجراء بالكامـل فـي                وقد تم القيام بذلك عن طريق إجراء واض       .  البشرى محل اآلخر  

، يفترض أن تكون هناك قابلية تامة لإلحالل، ويتم الحصول على اإلجمالي بمجرد حسـاب  ١ على أنها تساوى αوحينما تؤخذ الدالة  .  ١المالحظة الفنية   
 تساوى ما النهاية، وفى هذه الحالة فـإن اكبـر           αن الدالة    أ يتسنى فيها اإلحالل تقوم على اعتبار     متوسطة حاالت الحرمان الثالث، والحالة المقابلة التي        

 في المائة ٥٠ في المائة ال تفي بالمطلوب في المجال األول، و٣٠وعلى سبيل المثال، فإذا كانت نسبة      .  نسبة مئوية من حاالت النقص ستكون لها  الغلبة        
 . في المائة٥٠مائة في المجال الثالث، فالنطاق اإلجمالي للفقر، في هذه الحالة، هو ببساطة  في ال٤٥وفي المجال الثانـي، 

 
 والقابلية التامـة لإلحـالل هـي افتـراض مغـالى فيـه إلـى أقصـى حـد، ويتعـارض مـع االشـتراط المعقـول القائـل بأنـه إذا                                 

وكذلك فإن النقيض اآلخر، وهو انعدام      .  لوزن الموضوعي إلزالة هذا الحرمان    أصبح الحرمان في مجال من المجاالت أكثر حدة نسبياً، ال بد من زيادة ا             
قابلية اإلحالل، يتعذر تأييده ما دام يعنى أن أي زيادة في الحرمان في أي فئة عدا تلك التي توجد فيها أعلى نسبة من الحرمان، يجب أال يترتب عليها أي                             

 .ن طريق اختيار قيمة متوسطة قدرهاقيض عم تجنب النتوي. تغيير في مقياس الفقر اإلجمالي
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 المرفق الثاني
 

 خط الفقر المطلق لكل أسرة
 

.  ويختلف خط الفقر الغذائي بين األسر وبـين المنـاطق         .  تستخدم طريقة االحتياجات األساسية لتقدير خطوط للفقر الخاصة باألسر والمناطق          
ع الغذائية والغير غذائية بين المناطق المختلفة كما تعكس أيضا اختالف الحجم والتركيـب العمـري                وبالتالي تعكس خطوط الفقر التباين بين أسعار السل       
 .والنوعي لألسر وأنماط إنفاقهم الغذائي والغير غذائي

 
ية الغذائية المتفق   الخطوة األساسية عند تحديد خط الفقر الغذائي هي اختيار سلة السلع الغذائية التي تحقق االحتياجات األساس               : الخطوة األولى  

 يوضـح   ١والجـدول   .   حد أدنى من االحتياجات من السـعرات الحراريـة         - حسب تركيبها العمري والنوعي      -لكل أسرة   أن  وجدير بالذكر   .  عليها
تعتمـد  .   مجموعة عمرية حسب النوع فـي الحضـر والريـف       ١٣االحتياجات من السعرات التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية والتي تميز بين             

 كجم و   ٧٠ أن متوسط وزن الرجل هو       ١جدول   يفترضو  . عاماً على الوزن ونوع النشاط الذي يزاوله الفرد        ١٨االحتياجات من السعرات لألفراد فوق      
.  إلـى ضـعفين    ضعفاً من متوسط معدل ميتابوليك بينما يحتاج الفرد في الريف            ١,٨وأن األفراد في الحضر تحتاج      .   كجم ٦٠متوسط وزن المرأة هو     

 .وبالتالي فإن لكل أسرة احتياجاتها من السعرات بناء على مكان إقامتها وعلى سن ونوع أعضاء األسرة
 

   االحتياجات مǅ السعرات حسƒ السǅ و النوČ-Ʊالجدول
 

 ريف حضر
 فئات السن إناث ذكور إناث ذكور
١< ٨٢٠ ٨٢٠ ٨٢٠ ٨٢٠ 
٢--١ ١١٥٠ ١١٥٠ ١١٥٠ ١١٥٠ 
٣--٢ ١٣٥٠ ١٣٥٠ ١٣٥٠ ١٣٥٠ 
٥--٣ ١٥٥٠ ١٥٥٠ ١٥٥٠ ١٥٥٠ 
٧--٥ ١٧٥٠ ١٨٥٠ ١٧٥٠ ١٨٥٠ 
١٠--٧ ١٨٠٠ ٢١٠٠ ١٨٠٠ ٢١٠٠ 
١٢--١٠ ١٩٥٠ ٢٢٠٠ ١٩٥٠ ٢٢٠٠ 
١٤--١٢ ٢١٠٠ ٢٤٠٠ ٢١٠٠ ٢٤٠٠ 
١٦--١٤ ٢١٥٠ ٢٦٠٠ ٢١٥٠ ٢٦٠٠ 
١٨--١٦ ٢١٥٠ ٢٨٥٠ ٢١٥٠ ٢٨٥٠ 
٣٠--١٨ ٢٧٥٠ ٣٥٠٠ ٢٥٠٠ ٣١٥٠ 
٦٠--٣٠ ٢٧٥٠ ٣٤٠٠ ٢٥٠٠ ٣٠٥٠ 
٦٠> ٢٤٥٠ ٢٨٥٠ ٢٢٠٠ ٢٦٠٠ 

 
  ١٠٠ التي بموجبها يحصل الفرد على       — الكميات   –بعد تحديد االحتياجات األساسية تتضمن الخطوة التالية تحديد سلة الغذاء           : الخطوة الثانية  

ـ      .  وجدير بالذكر أن هناك آالف الطرق التي تمكن الفرد من الحصول على هذه السعرات             .  سعر حراري  ات والطريقة المقترحة تعتمد على تحديد الكمي
 وبتقييم السعرات الحرارية التي يتضمنها كل نوع من الغذاء يتم حساب كميـة              - في المائة إنفاقاً مثالً      ٢٠ أقل   -التي تتوافق مع السلوك الغذائي للفقراء       

ة المستخدمة لتقدير خط الفقر     وتشكل هذه الكميات السلة الغذائي    .   سعر حراري  ١٠٠السعرات المتولدة من هذه الكميات ثم تحديد الكميات الالزمة لتوليد           
وتقدر تكلفة السلة الغذائية باستخدام مستويات األسعار السائدة في كـل           .  ويتم تكبير هذه الكميات لتالئم االحتياجات األساسية الغذائية لكل أسرة         .  الغذائي

كل أسرة آخذين في االعتبار حجـم األسـرة وتركيبهـا           وبذلك نكون قد حصلنا على خط الفقر الغذائي الخاص ب         .  منطقة أو في السنوات محل الدراسة     
 .العمري والنوعي وكذلك اختالفات األسعار بين المناطق المختلفة

 
 في المائة من األفراد ٢٠أقل ( يمثل متجه الكميات المستهلكة من المجموعة المرجعية Zrإذا كان : يمكن وصف هذه الطريقة رياضيا كما يلي 

وإذا عرفنـا  .  kz = k.Zr فإن إجمالي ما تحصل عليه المجموعة المرجعيـة هـو   k السعرات لكل نوع من الغذاء هو المتجه  وإذا كان متجه) إنفاقاً
 : هيh فإن السلة الغذائية التي تمثل أساس خط الفقر الغذائي لألسرة kh بأنها hاالحتياجات من السعرات لألسرة 

 
 zh = kh/kz. Zr 

 
 للسلة الغذائية فإن حساب قيمتها يتم عن طريق ضرب سعر السلعة السائد في المنطقة أو السنة محل الدراسة فـي                     بعد تحديد الكميات المكوية    

 .الكمية المقترحة
 

بينما تتحدد االحتياجات الغذائية على أساس االحتياجات الفسيولوجية لألفراد، فإنه ال توجد طريقة مماثلة لتحديد االحتياجـات                 : الخطوة الثالثة  
باستخدام قانون إنجلز، يتم تقدير خط انحدار للعالقة بين نسبة اإلنفاق الغذائي            .  ويتم ذلك بمالحظة ما هو سائد في المجتمع محل الدراسة         .  ير غذائية الغ

لرجال البالغين ونسـبة    إلى إجمالي اإلنفاق من جانب ولوغاريتم اإلنفاق الكلي ومربع هذا اللوغاريتم ولوغاريتم حجم األسرة ونسبة صغار السن ونسبة ا                  
 .اإلناث البالغين ونسبة كبار السن
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نفس التركيب العمري والنوعي يكون لها       األسر التي تقيم في نفس المنطقة والتي لها       (بهذه الطريقة يتم تحديد خط فقر لكل أسرة ولكل منطقة            
ركيبها العمري والنوعي، وكذلك المشاركة في استهالك بعـض السـلع           هذه الطريقة تأخذ في االعتبار مكان إقامة األسرة وحجمها وت         .  )نفس خط الفقر  

 وبالتالي فإن االختالف في نسبة اإلنفـاق        ،حيث أن نسبة المنفق على السلع والخدمات الغير غذائية تتوقف على حجم األسرة وتركيبها العمري والنوعي               
 . في االعتبارهكما أن مشاركة أفراد األسرة في استهالك بعض السلع يتم أخذ.  علي الطعام ترجع إلى االختالف في حجم األسرة وسن ونوع أعضائها

 
.  تقديرات خط الفقر في مصر في المناطق المختلفة لبعض األسر ذات األحجام والتركيبـات الشـائعة               ) ٢الجدول  (وعلى سبيل المثال يوضح      

أما إذا تزوج هذا الشخص فإن خط الفقر لهذه األسرة .  يها في السنة في القاهرة جن١٢٦٤ لىفمثالً نجد أن خط الفقر لألسرة مكونة من رجل بالغ يصل إ    
من الواضح أن هذا الخط األخير ليس هو ضعف الخط األول ومن الواضح هنا أن ذلك يرجع إلى عنصر المشـاركة                     .   جنيهاً ٢٢٤٢الجديدة يصل إلى    

 . في االعتبارهبين أفراد األسرة الذي تم أخذ
 

ارنة ولتوضيح الفرق بين الطريقة السابقة وأكثر الطرق شيوعاً في تقدير خط الفقر أال وهي تقدير خط الفقر للفرد، قمنا بإتبـاع          ألغراض المق  
كذلك اتبع نفس األسلوب لتقدير خط الفقر الغير غـذائي          .   خط الفقر الغذائي للفرد    ةثم تقدير قيم  ) ٢ و ١الخطوة  (نفس األسلوب تقدير خط الفقر الغذائي       

 وبالتـــــالي .  ولكـــــن باســـــتخدام خـــــط الفقـــــر الغـــــذائي للفـــــرد) ٣كمـــــا فـــــي الخطـــــوة (
 .حصلنا على خطي الفقر األعلى واألدنى للفرد في المناطق المختلفة

 
 ČĔĔĔ/čċċċ  تقديرات خط الفقر في مصر في المناطق المختلفة لبعƭ األسرÛ لعام -čالجدول 

 
المحافظات 
 الحضرية

 الوجه البحري
 )حضر(

لبحري الوجه ا
 )ريف(

 الوجه القبلي
 )حضر(

 الوجه القبلي
 )ريف(

 

 خط الفقر األدنى لألسرة     
 شخص واحد مسن ٦٦٥ ٦٧٨ ٦٦٢ ٦٩٠ ٧٤٨
 شخص واحد بالغ ١،١٩٧ ١،٢٣٥ ١،١٥٥ ١،٢٠٢ ١،٢٦٤
 شخصين بالغين، رجل وامرأة ٢،٠٦٨ ٢،١٥٣ ٢،٠٤٤ ٢،١١١ ٢،٢٤٢
 ين، وطفلينشخصين بالغ ٣،٤٨٧ ٣،٧٣٣ ٣،٥٢٠ ٣،٧٤٧ ٤،٠٨٨
  أطفال٣شخصين بالغين، و ٤،٥٤٩ ٤،٧٩٩ ٤،٦٤٧ ٤،٨٥١ ٥،٢٥٢
 امرأة بالغة وطفلين ٢،٦٩١ ٢،٨٩٠ ٢،٦٦٥ ٢،٩٣٣ ٣،٤٣٣
 المتوسط للفرد ٩٥٣ ١،٠٢١ ٩٦٨ ١،٠١٣ ١،٠٩٧
 )١٩٩٩الليثي وآخرون  (خط الفقر للفرد ٩٦٤ ١،٠٣١ ٩٧٨ ١،٠١٥ ١،١٠٩
 ليوم مقوماً بالقوة الشرائيةدوالر للفرد في ا ٥١٥ ٥١٥ ٥١٥ ٥١٥ ٥١٥
 دوالر للفرد في اليوم مقوماً بالقوة الشرائية ١،٠٣٠ ١،٠٣٠ ١،٠٣٠ ١،٠٣٠ ١،٠٣٠

 
وجدير بالذكر أن الوسط الحسابي المرجح لخطوط الفقر لكل أسرة ال يختلف كثيراً عن خط الفقر للفرد إذ تم إتباع نفس األسلوب في تقـدير                          

فخط الفقر لألسرة المكونة من شخص واحد مسن في القاهرة  يصـل             .  ه الخطوط بدرجة كبيرة إذا نظرنا إلى أسر بعينها        ولكن تختلف هذ  . هذه الخطوط 
وبالتالي فإن خط الفقر للفرد يمكن أن يصنف األسر الصغيرة على أنها فقيرة بينما هي في الحقيقـة غيـر                    .   في المائة من قيمة خط الفقر للفرد       ٦٧إلى  
 جنيها في العام على أنه فقير إذا ما اتبعنا خط الفقر للفـرد        ١١٠٩ و ٧٤٨م تصنيف أسرة مكونة من مسن يقيم في القاهرة ويبلغ إنفاقه بين             فمثالً يت .  ذلك

بـاع كـال     في المائة من األفراد تم تصنيفهم فقراء بإت        ١٤,٦وقد وجد أن    .   جنيهاً فقط  ٧٤٨بينما هو غير فقير ألن تقدير االحتياجات األساسية له بلغت           
  فـي المائـة مـن األفـراد علـى أنهـم فقـراء باسـتخدام خـط الفقـر الخـاص بكـل أسـرة ولكـنهم                             ٢,٥، بينما لم يـتم تصـنيف        األسلوبين

 .صنفوا على أنهم فقراء باستخدام خط الفقر للفرد
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 المرفق الثالث
 

 )Č(المساǉمات السابقة لقياس الفقر في بعƭ دول اإلسكوا
 

ǅ٢(األرد( 
 

وتعتمد .  د من الدراسات حول ظاهرة الفقر في األردن خالل السنوات العشر الماضية سواء من قبل جهات رسمية محلية أو دولية                   هناك العدي  
وقد تم تقدير خط الفقر المدقع الذي يقدر الدخل الالزم .  ١٩٨٧هذه الدراسات على دراسة نفقات ودخل األسرة التي قامت بها دائرة اإلحصاء العامة عام         

أما خط الفقر المطلق فقد اعتمد على إضافة الحد         .   االحتياجات األساسية الغذائية والتي تعتمد على تقدير قيمة سلة الغذاء التي يحددها علماء التغذية              لسد
األسر التي تقع دون خـط      وقد توصلت الدراسة إلى أن نسبة       .  األدنى من اإلنفاق الغير غذائي الضروري والذي يتفق مع نمط المعيشة والتقاليد األردنية            

هذا وقد تم تحديث هذه التقديرات لتقدير       .  ٢٠٠١ في المائة دون خط الفقر المطلق، حسين يحيى وآخرين           ١٨,٧ في المائة مقابل     ١,٥الفقر المدقع بلغت    
 . في المائة للفقر المدقع والمطلق١٨,٣ في المائة و٥,٣ وبها قدرت نسبة الفقراء بـ ١٩٩٢الفقر عام 

 
 ١٩٩١ فقد اعتمدت على بيانات اإلنفاق وليس الدخل في تقدير خطي الفقر المدقع والعـام للفـرد لعـام                    ١٩٩٤ دراسة البنك الدولي لعام      أما 

 .١٩٩٢و
 

 هي دراسـة حسـين      ١٩٩٧ومن أحدث الدراسات المنشورة والخاصة بالفقر والذي اعتمد على بيانات نفقات ودخل األسرة في المملكة لعام                  
 . في المائة٢٠وبلغت نسبة األسر الفقيرة قي األردن .   والتي استخدمت أيضاً الدخل السنوي لألسرة كمؤشر للرفاهة٢٠٠١ين يحيى وآخر

 
 تقديرات لخطوط الفقر ونسبة الفقراء في األردČ-  ǅالجدول 

 
  المؤشر المستخدم مصدر البيانات  خط الفقر  نسبة الفقراء
    المدقع المطلق المدقع المطلق

  دينار٤٠,٥  دينار٨٩ %١,٥ %١٨,٧
بيانات نفقات ودخل األسرة 

 ١٩٨٧لعام 
الدخل الشهري 

 لألسرة
 ١٩٨٩الصقور، 

  دينار٦١  دينار١١٩ %٥,٣ %١٨,٣
بيانات نفقات ودخل األسرة 

 ١٩٨٧لعام 
الدخل الشهري 

 لألسرة
 ١٩٩٣الصقور، 

٨,٧ %١٩,٨% 
١٣٧,٤ 
 دينار

١٠٢,١ 
 دينار

سرة بيانات نفقات ودخل األ
 اإلنفاق السنوي للفرد ١٩٨٧لعام 

 ١٩٩٤ ،البنك الدولي

  دينار٢٥١١  دينار١٧٦٥ %١١ %٢٠
بيانات نفقات ودخل األسرة 

 ١٩٩٧لعام 
الدخل السنوي 

 لألسرة
 ٢٠٠١ ،حسين يحيى

 
 ١٩٨٩  في المملكة األردنية الهاشميةدراسة جيوب الفقر  -١

 
 بهدف تحديد خطـي الفقـر المطلـق          برئاسة الدكتور محمد الصقور     االجتماعية لمجموعة من المختصين    أجريت هذه الدراسة بتكليف من وزارة التنمية      

استندت هذه الدراسة إلى منشورات منظمة األغذية والزراعة الدولية حول احتياجات الفرد من السعرات الحراريـة والبـروتين وتباينهـا             وقد   . والمدقع
، ودراسة  ١٩٨٠كما استندت أيضاً إلى مسوحات دائرة اإلحصاءات العامة ودراسة نفقات األسرة عام             .  جغرافيحسب العمر والجنس والمهنة والموقع ال     

 .، ودراسات األسعار واختالفاتها بين المحافظات، واحتياجات الفرد األردني من المواد الغذائية األساسية١٩٨٦/١٩٨٧نفقات ودخل األسرة عام 
 

 ٨٩ فرداً وخط الفقر المطلق بحـوالي        ٧,٢ ديناراً شهرياً ألسرة حجمها      ٤٠,٥ على مستوى المملكة بحوالي      قدرت الدراسة خط الفقر المدقع     
كذلك .   في المائة من مجموع األسر على التوالي       ١٨,٧ في المائة و   ١,٥كما تم تقدير نسبتي الفقر المدقع والمطلق بنحو         .  ديناراً لألسرة من ذات الحجم    

 تفاوتاً في خطي الفقر المدقع والمطلق بين المحافظات نتيجة لالختالف في حجم األسرة والنمط االستهالكي ومعدل األسـعار                   أظهرت الدراسة أن هنالك   
 .والدخول

 
 ١٩٩٣الواقع والخصائص : دراسة الفقر  -٢

 
الصـقور بهـدف تقيـيم آثـار     أجريت هذه الدراسة بتكليف من رئاسة الوزراء لفريق وطني من المختصين والخبراء برئاسة الدكتور محمد             

 وعودة المغتربين األردنيين مـن دول الخلـيج عـام           ١٩٨٩التغيرات االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن تطبيق برنامج التصحيح االقتصادي منذ عام            

                                                            
 .ترتيب الدول وفقاً للترتيب األبجدي  )١(

وتقيـيم  ) ١٩٩٣(الواقع والخصائص   : والفقر) ١٩٨٩(جيوب الفقر في المملكة األردنية الهاشمية       : تشمل الدراسات التالية    )٢(
 ).٢٠٠٠(لفقر في األردن ودراسة ا) ١٩٩٤(الفقر للملكة األردنية الهاشمية 
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سة جيوب الفقر باتباع طريقـة      إضافة إلى ذلك تحديث خطي الفقر المطلق والمدقع مع اتباع نفس المنهجية في درا             .   على واقع وخصائص الفقر    ١٩٩٠
 .النمط الغذائي المقترح واستخدام بيانات مسح اإلنفاق والدخل

 
 ١٩٩٤  للمملكة األردنية الهاشمية  دراسة تقييم الفقر-٣

 
اسـتخدمت    و  . دراسة شاملة بهدف تقييم وضع الفقراء وتقدير خطوط الفقر وخصـائص الفقـراء             ١٩٩٣أجرى فريق من البنك الدولي عام        

وقد اعتمدت    ودراسات الفقر السابقة بالتقييم،    ١٩٩١، مسح الفقر والبطالة والعائدين والفقر لعام        ١٩٩٢لدراسة بيانات دراسات دخل وإنفاق األسرة لعام        ا
 .الدراسة الفرد كأساس الحتساب خطي الفقر مخالفة بذلك الدراسات السالفة

 
واعتماداً .   ديناراً سنوياً  ١٣٩ دنانير للفرد سنوياً وخط الفقر المطلق للفرد بحوالي          ١٠٤ بحوالي   ١٩٩٢قدرت الدراسة خط الفقر المدقع لعام        

 ديناراً  ٧٨,٨ ديناراً شهرياً وخط الفقر المطلق لألسرة        ٥٨,٩ فرداً، قدر خط الفقر المدقع لألسرة        ٦,٨ الذي يقدر بـ     ١٩٩٢على معدل حجم األسرة لعام      
 . في المائة٢٥ان الذين يعيشون تحت خط الفقر المطلق بحوالي كما قدر التقرير نسبة السك.  شهرياً

 
 في المائة من مجموع الفقراء هم من المتعطلين عن العمل، كما يقود إلـى تأييـدنا                 ٦دراسة خاصية جديدة تشير إلى أن       هذه ال ضافت  وأهذا   

 .تدني األجور وليس البطالةهو  للفقر  الرئيسيالسببلالستنتاج التي وصلت إليه ورقة واقع الفقر في األردن للدكتور مريان بأن 
 

 ٢٠٠٠دراسة قياس الفقر في األردن   -٤
 

فريق تكليف  بوودائرة اإلحصاءات العامة    برنامــج األمم المتحدة اإلنمائي     ووزارة التنمية االجتماعية    بالتعاون ما بين    أجريـت هذه الدراسة     
 .باقر بهدف إعادة تقدير خطي الفقر المطلق والمدقع ونسب الفقر في األردن وخصائص الفقراءمحمد حسين الدكتور خبير دراسات الفقر برئاسة 

 
.  ١٩٩٧ و ١٩٩٢ الفعلي باستخدام نتائج مسحي نفقات ودخل األسرة لسنتي          لغذائي ا النمطتم احتساب مؤشرات الفقر في هذه الدراسة بطريقة          

 يصـل   ن خط الفقر المدقع   أ ديناراً للفرد سنوياً و    ٤٦٨ إلى أن مقدار خط الفقر المطلق        ١٩٩٧لعام  ولقد خلصت الدراسة وفقاً لمسح نفقات ودخل األسرة         
 . ديناراً للفرد سنويا٢٢٣ً إلى
 

 خصائص الفقر في األردن  -٥
 

تي قامت  ال٢٠٠٠ في هذا المجال على دراسة قياس الفقر في األردن التركيزبحث عن خصائص الفقر في األردن، سوف يكون الفي معرض  
 .وزارة التنمية االجتماعية بإعدادها بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في األردن

 
الذي يركز على نواحي الحرمان من حيث ثالثة أبعاد أساسية لحياة اإلنسان هي طـول               (بينت الدراسة أن األردن ال يعاني من الفقر البشري،           

 الصادر عن البرنامج اإلنمائي لألمم      ٢٠٠١كما ورد في تقرير التنمية      (حيث أن ترتيبه قي دليل الفقر البشري        ) فةالعمر ومستوى المعيشة الالئق والمعر    
 في المائة، وأن نسب األشخاص الذين ال يصلون إلـى عمـر             ٨,٥وكما يشير التقرير، يقدر دليل الفقر البشري        .   دولة ٩٠يأتي السابع من بين     ) المتحدة

  فـــــــــي المائـــــــــة وأن نســـــــــبة    ٧,٩األربعـــــــــين تصـــــــــل إلـــــــــى   
أن نسبة األطفـال دون     و في المائة    ٤أما بالنسبة للسكان الذين ال تصلهم مصادر المياه المأمونة، فانهم ال يتجاوزون             .   في المائة  ١٠،٨األمية ال تتجاوز    

 . في المائة٥سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن ال تتجاوز نسبة 
 

  المتغيـرات ذات صـالت قويـة بظـاهرة الفقـر ويمكـن مـن خاللهـا اإلجابـة علـى مـن هـم                          في الواقـع هنالـك العديـد مـن         
 الفقراء؟ أين يعيشون؟ ما هي خصائص فقرهم؟ ولماذا هم فقراء؟

 
 التوزيع الجغرافي للفقر في األردن )أ(
 

 ).  التــوالي فــي المائــة علــى ١٨ فــي المائــة و٣٨( فــي المائــة مــن ســكان األردن فــي محــافظتي عمــان واربــد ٥٦يعــيش  
الكرك، العقبة، المفرق، مأدبا، البلقاء، عجلـون، جـرش، الزرقـاء، معـان،             (  في المحافظات العشرة الباقية      ) في المائة  ٤٤(توزع باقي السكان    بينما  
 ).الطفيلة

 
 في المائة، علما    ٢١فظة معان    في المائة يليها محا    ٢٨أعلى نسبة فقر في محافظة المفرق إذ بلغت          أما توزيع الفقراء في المحافظات، فسجلت      

 .بأن عدد الفقراء هو األعلى في محافظتي عمان واربد
 
 توزيع الفقر في المناطق )ب(
 

 في المائة بينمـا تبلـغ فـي         ١٦حيث تبلغ نسبة الفقر في المناطق الريفية        . نسبة الفقر في المناطق الريفية أعلى منها في المناطق الحضرية          
 ). في المائة من السكان١١ هي ١٩٩٩نسبة الفقر في األردن بناء على دراسة البنك الدولي (مائة  في ال٩المناطق الحضرية 

 
 النوع االجتماعي )ج(
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 في  ٤ في المائة، مقارنة بنسبة      ١١حيث كانت نسبة الفقر أعلى في األسر التي يرأسها ذكور           غير  ال تظهر النتائج أي دليل على تأنيث الفقر،          

 ).متزوجات أو أرامل( ترأسها إناث المائة لألسر التي
 
 حجم العائلة )د(
 

يعتبر حجم العائلة من أكثر المتغيرات التي لها تأثير مباشر على الفقر، حيث تزيد نسبة الفقر وبثبات مع زيادة عدد األطفال في األسـرة، إذ                          
 ٤٦ أطفال، و٥ في المائة لألسر التي لديها ١٥ لديها طفل أو اثنان، و في المائة لألسر التي   ٤ أن نسبة الفقر     ١٩٩٧بينت نتائج مسح نفقات ودخل األسرة       

 . أطفال أو أكثر٨في المائة لألسر التي لديها 
 

 المستوى التعليمي )•(
 

المائة  في   ١٣ في المائة و   ١٩ل  حيث بلغت نسبة الفقر في المعد     .  تشير النتائج إلى أن نسبة الفقر تقل بارتفاع المستوى التعليمي لرب األسرة            
 . في المائة لألسر التي يرأسها أشخاص في المستوى التعليمي أمي وابتدائي وثانوي وجامعي على التوالي٢ في المائة وأقل من ٥و
 
 عمق الفقر )و(
 

إجمالي المبلغ النقدي المطلوب لرفع مستويات استهالك الفقراء كافـة          (يحدد عمق الفقر من خالل احتساب فجوة الفقر          
 ).خط الفقر المحددإلى مستوى 

 
 ديناراً في   ٧٩ ديناراً في السنة لمحافظة مأدبا، مقابل        ٨٧وقد بينت النتائج أن فجوة الفقر للفرد لمحافظتي مأدبا والطفيلة هي األعلى، إذ تصل                

 . على مستوى المحافظات ديناراً للفرد في السنة وهي األدنى٥٩ و٤٠بينما تتراوح في محافظة العاصمة ما بين .  السنة لمحافظة الطفيلة
 
 الفقراء الذين يستلمون المعونات النقدية )ز(
 

جرت العادة لدى صناديق المعونات النقدية بأن معظم المعونات ذات العالقة بالفقر تمنح ألفقر الفقراء، إال أن تركيز المعونة النقديـة لهـذه                        
 .في تقليل عدد الفقراء في األردنالشريحة، قد تعمل على التخفيف من شدة فقرها، لكنها ال تساهم 

 
أظهرت النتائج أن نسبة األفراد الذين يتلقون المعونة النقدية المتكررة هي األعلى في محافظات مأدبا وجرش وعجلون والكـرك، إذ تصـل                       
 الفقراء في محافظات عمان والزرقـاء        في المائة من مجموع    ٢٥ في المائة من مجموع الفقراء، بينما تقل هذه النسبة لتصل إلى أقل من               ٤٠نسبتهم إلى   
 .واربد ومعان

 
 االستخدام والبطالة )ح(
 

 في المائة لكل منهما، أما      ١٦,٥أظهرت نتائج مسح االستخدام والبطالة أن أعلى معدل للبطالة كان في محافظتي مأدبا والكرك، إذ وصل إلى                   
من جانب آخر، سجلت محافظتا العاصمة واربد أعلى عدد ألعداد المتعطلين           .   في المائة  ٩,٧ بـأدنى معدل للبطالة فقد كان في محافظة العقبة، إذ قدر           

 .عن العمل
 

 في  ٢٥المسح، سجلت محافظتا أربد والزرقاء أعلى نسبة مستخدمين ممن يحصلون على أدنى األجور إذ تصل أجور أكثر من                    واستناداً لهذا  
) الذين يقل أجرهم عن المائة دينار     (بينما سجلت محافظتا عمان واربد أكبر عدد من هؤالء المستخدمين           .  المائة من المستخدمين دون المائة دينار شهرياً      

 . في المائة من مجموع المستخدمين في األردن٥٧حيث تصل نسبتهم إلى 
 

ع األسر الفقيرة هي ألسـر يرأسـها         في المائة من مجمو    ٥٧ سابقاً، فقد لوحظ أن      ذكرأما فيما يخص عالقة الفقر باالستخدام والبطالة، وكما          
 في المائة من مجموع األسر الفقيرة  يرأسها أفراد عاطلين عن العمل، مما يعزز حقيقة هامة حول الفقر بأن البطالـة ليسـت                        ٢٥وأن  أفراد مستخدمين   

ومن .  ضاها المستخدمون من أرباب األسر الفقيرة     السبب الرئيسي لظاهرة الفقر في األردن وأن الفقر فيه هو فقر دخل يعود لألجور المنخفضة التي يتقا                
 في المائة من األسر الفقيرة يرأسها أفراد ال يعملون وليسوا ممن يبحثـون  ١٣، أن نسبة ٢٠٠٠النتائج الهامة التي أفرزتها دراسة قياس الفقر في األردن  

لى أن األجور المتوقع كسبها ستكون منخفضة جدا بحيث ال تزيد على            عن العمل على الرغم من قدرتهم عليه، والسبب في عدم رغبتهم من العمل يعود إ              
 .المعونة التي يتلقونها وهم متعطلون عن العمل

 
 العراق

 
 ١٩٨٨يكاد يكون المؤشر الوحيد عن الفقر في العراق الذي يجد طريقه للنشر ضمن اإلحصاءات الدولية حالياً هو نسبة الفقر في الريف سنة                        

وقد وضعت تلك النسبة باعتبارها تقديراً أولياً وليست هناك معلومات          .   في المائة  ٣٠قدرها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبالغة       وهي النسبة التي    
 النظرة العامة على الوضع الحـالي فـي العـراق علـى األوضـاع               نلقيو.  )١٩٩٥،باقر   (تفصيلية عن األسس والبيانات التي استخدمت في تحديدها       

 .صادية واالجتماعية بها وبالتالي على الفقر بمعناه الشاملاالقت
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 في المجال االقتصادي  -١

 
وانعكاساتها على االقتصاد، فإن المواطن العراقـي ظـل          بالرغم من الظروف السلبية التي رافقت الحرب العراقية اإليرانية أو تمخضت عنه            

 في المائة من دخلها ٥٠كانت األسرة العراقية تنفق حيث  المتاحة له مجاناً وبأسعار رمزية، يعيش بمستوى جيد، من حيث الدخل، وحجم وكفاءة الخدمات 
 .١٩٨٨على المواد الغذائية في عام 

 
 في المائة من دخلها إلى تغذية ال تؤمن الحد األدنى من السعرات الحرارية مما يعنى في الوقت نفسه                   ٨٠تضطر األسرة اآلن إلنفاق     غير انه    

   . للتنـــازل عـــن كثيـــر مـــن متطلبـــات الحيـــاة وبالتـــالي زيـــادة اإلصـــابة بـــأمراض ســـوء التغذيـــة  اضـــطرارها
من جانب آخر فإن هذه اآلثار االقتصادية التي كانت واضحة بشكل عام على المجتمع ككل انعكست بشكل خاص على النساء في مجاالت التشغيل ممـا                         

يضطرن إلى العمل في ظـل ظـروف        بحيث  لى زيادة المعاناة االقتصادية للمرأة      وإقتصادية لهن   أدت إلى نقص في الموارد وبالتالي انخفاض القدرة اال        
عدم تمكن المنشآت من استثمار نسبة عالية من طاقاتها اإلنتاجية إلى توقف نسبة كبيرة منها وانخفاض عـدد العـاملين                    أدى  صعبة وبأجور زهيدة كذلك     

 لتصل إلى نسبة متدنية جداً في األعوام        ١٩٧٧ في المائة من حجم قوة العمل لسنة         ١٧,٤طات اقتصاديا من    ومنها النساء، فقد انخفضت نسبة النساء النش      
 .الحالية

 
 في المجال الصحي  -٢

 
بما فـي ذلـك     .   بأن العراق من بين الدول التي توفر مستوى متميز من الرعاية الصحية            ١٩٩٠أكد تقرير منظمة الصحة العالمية في عام         

مومة والطفولة، حيث ارتفعت الخدمات الطبية العالجية والوقائية إلى مستوى القضاء على الكثير من األوبئة واألمراض االنتقالية وكانت آثارها                   رعاية األ 
 ٢٥ إلـى    ١٩٩٠واضحة المعالم في خفض معدالت الوفيات بشكل عام وفيات األمهات واألطفال بشكل خاص، حيث انخفض معدل وفيات الرضع عام                    

 وفاة لكل مائة    ١١٧انخفض معدل وفيات األمهات إلى       كما    والدة حية   ألف  وفاة لكل  ٥٢إلى   األطفال دون سن الخامسة   وفيات   والدة حية و   ألفة لكل   وفا
 .ألف والدة حية

 
ـ   إجمالي   ولحد اآلن ترك آثاره الثقيلة على        ١٩٩٠إال أن استمرار الحصار المفروض على العراق منذ عام            منهم النسـاء   المواطنين ومن ض

والدة حية ومعدل وفيـات    ألف   وفاة لكل    ١٠٨ حيث أدى إلى ارتفاع معدل وفيات األطفال الرضع إلى           ،بشكل عام والنساء في سن اإلنجاب بشكل خاص       
 . وفاة لكــل مائة ألف والدة حية٢٩٤والدة حية ومعدل وفيات األمهات إلى  ألف  وفاة لكل١٢األطفال دون الخامسة من العمر إلى 

 
وعلى الرغم من الجهود المكثفة مع المنظمات الجماهيرية والدولية إال أن حجم الدعم المقدم من تلك المنظمات الدولية ال يكـاد يسـد حجـم                          

ومـن جهـة    .  الخدمات الواجب تقديمها لألمهات وال تتيح إمكانية مواكبة التطورات العالمية في مجال الصحة اإلنجابية واألمومة وتأمين الغذاء والدواء                 
ن التلوث الذي نجم عن إلقاء متفجرات تعادل حوالي سبعة من القنابل التي ألقيت في هيروشيما وبمعدل خمسة كيلوجرامات من المتفجرات لكل                      إأخرى ف 

مادة اليورانيوم المستنفذ والسموم    استخدام القنابل المضادة للدروع التي تحتوى على        باإلضافة إلى   فرد من السكان قد ألحق أضرارا بالغة بالبيئة العراقية،          
الناتجة من أصل بيولوجي والتي أدت إلى إصابات كثيرة بأمراض السرطان واألورام الخبيثة والتشوه الخلقي في الوالدات إضافة إلى أعداد كبيرة مـن                       

 .األطفال الذين يولدون أموات
 

 تنمية إنسانية تحت الحصار: األطفال والصحة في العراق  -٣
 

  أمـراض  إلـى ) ١٩٨٩ ألف حالة وفاة في السنة فوق معدل عـام           ٤٠حوالي  ( سنوات في العراق     دون الخمس ع زيادة وفيات األطفال     ترج 
 ألف حالة وفاة في السـنة       ٥٠حوالي  ( سنوات،   الخمس فوقبينما تعود الزيادة في الوفيات بالنسبة لألطفال        .  اإلسهال، وااللتهاب الرئوي، وسوء التغذية    

 .إلى أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكر، والسرطان وأمراض الكلى والكبد) ١٩٨٩ فوق معدل
  
، وارتفع مدى انتشارها    ١٩٩١تظهر منذ العام    بدأت  ولكن المشكلة   .  ولم يكن سوء التغذية يمثل مشكلة صحية عامة في العراق قبل الحصار            

 في المائة فـي عـام       ١٨من  ) التقزم(الذين يعانون من سوء التغذية المزمن       دون سن الخامسة    صغر  فارتفعت نسبة األطفال األ   .  بإطراد منذ ذلك الحين   
 في المائة؛ والذين يعانون     ٢٦ في المائة إلى     ٩كما ارتفعت نسبة األطفال الذين يعانون من نقص الوزن من           .  ١٩٩٦ في المائة في عام      ٣١ إلى   ١٩٩١

دون سـن   كان حـوالي مليـون طفـل    ١٩٩٧ويقدر أنه بحلول .   في المائة خالل الفترة ذاتها١١ي المائة إلى  ف٣من ) الهزال(من سوء التغذية الحاد    
 . يعانون من سوء تغذية مزمنالخامسة

 
.  وفى جميع أنحاء العراق يبقى حق الطفل في البقاء والصحة الذي تقننه اتفاقية حقوق الطفل عرضة لخطر داهم بسبب المشـقة االقتصـادية                       

أما .   في المائة من سكان الريف     ٧٨ في المائة من سكان الحضر و      ٩٧، لنحو   )١٩٩٠(نت الرعاية الصحية األساسية قد وصلت قبل فرض العقوبات          وكا
العام وفى .   نسق الرعاية الصحية من نقص في معدات الرعاية الصحية األساسية واإلمدادات الالزمة للخدمات الشخصية والطبية والجراحية ياآلن فيعان 
.   في المائة  ٩٥,٩٠ مليون دوالر على األدوية واإلمدادات، أما اآلن فقد انخفضت الميزانية بنحـو             ٥٠٠، أنفقت وزارة الصحة العراقية أكثر من        ١٩٨٩

 ).١٩٩٨أبريل ، تقرير منظمة اليونسيف عن حالة األطفال والنساء في العراق(
 

 في المجال التربوي  -٤
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فقد تعرضت المؤسسات التربوية إلى أضرار كبيرة شملت المباني واألثـاث واللـوازم             .  قطاعات التربوية والتعليمية  أثر الحصار على كل ال     
المدرسية والوسائل التعليمية والكتب المدرسية، كما شهد قطاع التربية ازدياد ظاهرة التسرب من المدارس بشكل واضح نتيجة الحصار ألسباب عديـدة                     

 .لنقل وانعدام التغذية المدرسية وقلة الوسائل التعليمية وقيام التالميذ بالعمل في المهن الحرة لمساعدة أولياء أمورهمنها ارتفاع تكاليف ا
 

ǅفلسطي 
 

فقد .   العملية السياسية الجارية   التطوراتاستأثرت محاصرة ظاهرة انتشار الفقر الفلسطيني باهتمام محلي ودولي نظراً لخطورة تأثيراته على               
الدول المانحة جزءا أساسيا من مساعداتها لتمويل الخدمات االجتماعية األساسية الصحية والتعليمية، وتمويل مشـاريع تـنعكس بشـكل مباشـر                     وجهت  

وملموس على مستويات المعيشة للحد من تراجعها المتسارع مثل دعم رواتب موظفي السلطة الوطنية أو عبر برامج التشغيل الطارئ أو عبر البـرامج                       
 .غاثةاإل
 

 في المائـة عـام      ٢٣يشير تقرير الفريق الوطني لمكافحة الفقر في فلسطين إلى انتشار الفقر في األراضي الفلسطينية حيث تصل نسبته إلى                    
أن كما يشير التقريـر إلـى       .   في المائة من أسر قطاع غزة تعيش حالة الفقر         ٣٨ في المائة دون حساب القدس، وأن أكثر من          ٢٥، ويصل إلى    ١٩٩٧

أسرتين من كل ثالثة أسر فقيرة في قطاع غزة تعاني من فقر مدقع، أي أنها غير قادرة على توفير المتطلبات األساسية من طعام وملبس ومسكن، مقابل                          
رتفع كلما اتجهنـا    هذا باإلضافة إلى وجود تباينات واضحة في معدالت الفقر بين المحافظات المختلفة حيث أنها ت              .  أسرة من أسرتين في الضفة الغربية     

كما برزت تباينات واضحة بين القرى والمدن والمخيمات بما يخص توزع الفقـراء حيـث أن   .  نحو الجنوب سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة 
 . في المائة٢٥ في المائة، ثم المخيمات ٣٣ في المائة منهم، يليها المدن ٤٣النسبة األعلى هي في القــرى 

 
 فقرخطوط ال  -١

 
في تحديد خطوط الفقر    ) زوجين وأربعة أطفال  (اعتمد الفريق الوطني لمكافحة الفقر مفهوم االحتياجات األساسية ألسرة المكونة من ستة أفراد               

ما أضاف خط حيث اقتصر خط الفقر المدقع أو الفقر الشديد على سد االحتياجات األساسية من مأكل وملبس ومسكن، بين        .  في الضفة الغربية وقطاع غزة    
جهاز الوقد اعتمد   .  )١(الفقر العادي لهذه االحتياجات التعليم والرعاية الصحية والمواصالت والنقل واآلنية والمفروشات وغير ذلك من احتياجات المنزل               

بناء عليه  .  ة إلنفاق واستهالك األسرة   ، وذلك اعتماداً على نتائج المسح النهائي      ١٩٩٨اإلحصاء المركزي الفلسطيني اآللية ذاتها لتحديد خطوط الفقر لعام          
) تسعة أفـراد  ( شيكل، ويبلغ خطا الفقر لألسرة المكونة من الزوجين وسبعة أطفال            ١١٩٥، بينما بلغ خط الفقر المدقع       )٢( شيكل ١٤٦٠فقد بلغ خط الفقر     

 . شيكل ألسرة مكونة من زوجين وأربعة أطفال١٦٢٢ إلى ٢٠٠٠ارتفع هذا الرقم عام .  ١٩٩٨ خالل العام )٣( شيكل على التوالي١٦١٠ شيكل و١٩٦٢
 

 خصائص الفقراء  -٢
 

أظهرت نتائج التقرير الوطني لمكافحة الفقر على وجود عالقة بين المستوى التعليمي ومستوى المعيشة والدخل، حيث يرتفع معـدل الـدخل                      
ي باستثناء أصحاب الشهادات العليا العاملين في مؤسسات توظـف مائـة    حسب المستوى التعليمي، كما تتقلص ساعات العمل كلما ازداد المستوى التعليم          

 ٢٣وا المرحلة االبتدائية نهأمقارنة بالذين  في المائة   ٣٢وعليه فإن الفقر أعلى بكثير بين أولئك الذين أتموا أقل من المستوى االبتدائي              .  )٤(عامل فما فوق  
 فـي   ٨مقارنة بــ     في المائة    ١٢ سنتين دراسيتين في معهد تعليم عالي        الذين أتموا بين  لع نسبة الفقر    وب.   في المائة  ٢٠في المائة أو المرحلة اإلعدادية    

 .أنهوا الدرجة الجامعية األولى، علماً بأن نسبة الفقراء بين حملة الشهادات العلمية تعتبر عالية من منظور عالميلمن المائة 
 

 في المائة من إنفاقه على الطعام في حين شكلت هذه النسبة عند غيـر  ٥٠ر، كما وينفق الفقير    وقد بلغ استهالك الفقير ثلث استهالك غير الفقي        
هذا وبلغ ما ينفقه الفقير على الكساء ربع ما ينفقه غير الفقير، كما وأن إنفاق غيـر الفقـراء علـى                    .  في المائة من حجم استهالك الفرد منهم       ٣٨الفقراء  

 .  ة إنفاق غير الفقيرالرعاية الصحية هي أربعة أضعاف حص
 

 في المائة من األسر الفلسطينية ترأسها نسـاء،         ٩كما ذكر سابقاً فإن       و  .النساء اللواتي يرأسن أسرهن هن األكثر فقراً      وأوضحت الدراسة أن     
 ٥٤-٤٩ضمن فئة العمر    منهن    في المائة  ١١،١بينما كان    في المائة    ٦٣،٤ سنة   ٥٥وبلغت نسبة من هن فوق      .  وهن في الغالب من األرامل والمطلقات     

 في المائة من األسر المتلقية للمساعدات هن        ٥٥،٥تشير سجالت وزارة الشؤون االجتماعية إلى أن        .   سنة ٤٩ في المائة في سن أقل من        ٢٥،٥وسنـة  
وقد .  حي أو دفع مساعدات نقدية غير ثابتة     األسر المسجلة ضمن بنود أخرى تعتمدها الوزارة في مجال التأمين الص           باستثناء،  )٥(أسر تدير شؤونها النساء   

هذا وقـد   .  الساحقة منهن األغلبية  شكلت النساء المطلقات واألرامل واللواتي غاب أزواجهن عنهن ثلث الحاالت التي تلقت المساعدات، وتشكل األرامل                
 والعازبات أقل حظاً في الحصول على مثل هذه المساعدات، علما           اعتبر وجود أطفال أيتام لدى المرأة سببا لتقديم المساعدة، في حين أن النساء المطلقات             

                                                            
 .، الفريق الوطني لمكافحة الفقر١٩٩٨  السلطة الوطنية الفلسطينية، فلسطين تقرير الفقر )١(

 . شيكل تقريبا٤ًالدوالر يعادل   )٢(

 .٢٠٠٠: ١٢  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )٣(

 .١٩٩٦غسطس أ/اإلسكوا، هالل جميل، معالم الفقر في األراضي الفلسطينية، آب  )٤(

 .١٩٩٨السلطة الوطنية الفلسطينية، فلسطين، تقرير الفقر   )٥(



 -٧٥-

استبعاد النساء عن سوق العمل وعدم تقديم التدريب والتأهيل الالزم لهن تحت شـعار              ويؤدي  .  بأن المطلقات يعانين بشكل أكبر من االستبعاد االجتماعي       
 .  المادي لهن سواء من المؤسسات الرسمية أو من األقارب أو من المؤسسات الخيرية باستمرار بحاجة إلى تقديم الدعمإلى جعلهنثقل األعباء المنزلية 

 
 وصدر عنه تقريرا مفصال عن الفقر في الضفة الغربية وقطـاع غـزة خـالل                )٦(هذا وقد تم تشكيل فريق وطني لمكافحة الفقر في فلسطين          

 ١٩٩٨ني تقريراً إحصائياً حول الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة للعـام             كما صدر عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطي      .  ١٩٩٧و١٩٩٦العامين  
 . ١٩٩٨وذلك باالعتماد على النتائج النهائية لمسح إنفاق واستهالك األسرة الذي استمر حتى نهاية العام 

 
 حالة البطالة المزمنة  -٣

 
و في إسرائيل المصدر الوحيد أو الرئيسي لغالبية السكان في الضـفة            يعتبر العمل المأجور سواء كموظفين في السلطة أو في منشأة صناعية أ            

 أهـم األسـباب     ىحـد إالبطالة سواء كانت دائمة أو مؤقتة       وتعتبر  . وعليه فإن فقدان الفرد لفرصة عمله هو فقدان لمصدر الدخل         .  الغربية وقطاع غزة  
 بعد حرب الخليج وازدادت بشكل ملحوظ بعد أن بدأت إسرائيل بإغالق سوق عملهـا               وقد تفاقمت البطالة في األراضي الفلسطينية     .  النتشار ظاهرة الفقر  

 ١٥ إلى أن النشيطين اقتصـاديا       )٧(المركزي لإلحصاء جهاز  الوتشير التقارير الصادرة عن     .  في وجه العمال الفلسطينيين واعتمادها على العمالة الوافدة       
  فـي المائـة عنهـا فـي     ٦٨،١مجموع السكان ضمن فئة العمر هذه وهي أعلى في الضفة الغربية  في المائة من ٦٦،٩ ما نسبته  يشكلونسنة فما فوق  
 . في المائة عاطلون عن العمل٢٦،٣أن ما نسبته و.   في المائة٦٣،٧قطاع غزة 

 
ل الربع الرابع من     ألف خال  ٣١٦ إلى   ٢٠٠٠ألف في الربع الثالث من عام       ١٧٠هذا وقد ارتفع عدد الذين ال يعملون أو يبحثون عن عمل من              

 . في المائة من قوة العمل في هذه الفترة٣٩،٧العام، أي بزيادة مقدارها 
 

 نسبة إعالة عالية  -٤
 

مجموع السكان المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة حتـى          بلغ   ،إلحصاء الفلسطيني ل المركزي   الجهازبناء على المسح العام الذي أجراه        
نسـبة  هذا وبلغـت    .   فرداً ٣،١٥٠،٠٥٦ بـ ٢٠٠١  ويقدر عدد السكان حتى منتصف عام         . فرداً ٢،٨٩٥،٦٨٣ ١٩٩٧بر  ديسم/منتصف كانون األول  

 .١٠٣،٢الذكور إلى اإلناث 
 

 سنة، ٦٤-١٥ في المائة من السكان الفلسطينيين ما بين ٤٩،٤وتتراوح أعمار .  من إجمالي السكان في المائة ٦٢يشكل سكان الضفة الغربية  
  كما أنها    .٦،٣الريف  و ٦،٤الحضر   و ٦،٦ وهي في المخيمات     ،٦،٤متوسط حجم األسرة    هذا وكان   .  سنة ١٥ في المائة منهم عن      ٤٧تقل أعمار   بينما  

  في المائة من مواطني األراضي الفلسطينية هم من الالجئين أغلبهم يعيشون           ٤١،٤كما وأن   ).  ٦،١ ( الغربية مقارنة بالضفة ) ٦،٩ (غزةقطاع  أعلى في   
 . في المائة٦٥،١في قطاع غزة 

 
 في المائة في الربع الثالـث       ٤،٨ حيث بلغ    )٨(ارتفاع في معدل اإلعالة   إلى  ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل وارتفاع نسبة صغار السن          يؤدي   

 .في الربع الرابع من نفس العام، وهي نسبة األعلى مقارنة ببلدان المنطقةو في المائة ٧و ٦ ٢٠٠٠من عام 
 

 حالة التعليم  -٥
 

يعاني التعليم في فلسطين من مشكالت عديدة أبرزها النقص الحاد في أعداد المعلمين والفصول الدراسية والوسائل التعليمية لمختلف المراحل                    
 سكانياً يبلغ مجموع سـكانها       موقعاً ٩١كما يوجد   ).  ماء، كهرباء، دورات مياه   (التعليمية، وتعاني المدارس القائمة من نقص حاد في الخدمات األساسية           

.   نسمة ال يتوفر بها مدارس، مما يحرم مئات األطفال من االلتحاق بالمدارس وبشكل خاص اإلناث وذلك بسبب القيود المفروضة على حركتهن                     ٣١٧٨٠
 .ولى يزيد من تعقيد المشكلةوتؤثر الزيادة السكانية سلباً على نوعية التعليم، حيث أن الزيادة السريعة في أعداد المسجلين للصفوف األ

 
  ١٦،٧للرجـال و  في المائـة  ٦،٧تراوحت بين  في المائة، ١١،٦تبلغ نسبة األمية للسكان الفلسطينيين ضمن فئة العمر عشر سنوات ما فوق          
  وتظهر   . عاما ٣٤ األعمار دون     سنة، وتنخفض في   ٥٥ فوق سن    والنساء الرجالوتختلف نسبتها تبعا للجنس والعمر حيث ترتفع بين         .  للنساءفي المائة   

 في مراحـل التعلـيم      ٣٤سن   ولألعمار دون    والنساء الرجالفي حين تتقارب نسبة التعليم بين       و.   وما فوق   عاما ٣٥سن  في  فجوة النوع بشكل ملحوظ     
 .قات به ومجاالت التعليماألساسية والثانوية، تظهر فجوة النوع في التعليم المتوسط والعالي سواء بالنسبة لعدد الملتحقين والملتح

 
ǅلبنا 

 

                                                            
 وزارة التخطيط والتعـاون الـدولي والجهـاز المركـزي لإلحصـاء      منيتشكل الفريق الوطني لمكافحة الفقر من ممثلين          )٦(

 جامعـة بيرزيـت   /ي وبرنـامج دراسـات المـرأة      الفلسطيني ومعهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ         
 .وبرنامج دراسات التنمية جامعة بيرزيت

 .١٩٩٧السلطة الوطنية الفلسطينية، دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية، التعداد العام للسكان والمسكن والمنشآت،   )٧(

 .عمعدل عدد األفراد الذين على الفرد العامل أن يعيلهم من أفراد المجتم  )٨(



 -٧٦-

 الواقع االجتماعي والصحي في لبنان  -١
 

 إلى أن الوضع االجتماعي العام في لبنان بمختلف مستوياته مازال يعيش ذيول الحـرب األهليـة اللبنانيـة التـي     )٢٠٠٠ (تشير سالم الزين   
 عاماً مما فاقم المشاكل االجتماعية الناتجـة عـن هـاتين            ٢٥لتي تواصلت طوال     عاماً إضافة إلى تأثيرات االعتداءات اإلسرائيلية ا       ٢٨تواصلت طوال   
 : الحربين وأبرزها

 
 آالف حاالت اإلعاقة واليتم؛ )أ( 
 ؛)ربع السكان تقريباً( ألف نسمة ٨٠٠النزوح القسري الداخلي لحوالي  )ب( 
  في المائة من المقيمين؛١٦هجرة كثيفة نحو الخارج طالت  )ج( 
 ور الخدمات العامة؛تده )د( 

 . في المائة من مجموع القوى العاملة وبالتالي تضخم قطاع األعمال الهامشية١٥معدل بطالة ال يقل عن  )•( 
 

 أدى كــل ذلــك إلــى تــدهور جميــع المؤشــرات االقتصــادية واالجتماعيــة طــوال تلــك الفتــرة وتســبب فــي انهيــار العــامود   
واتساع دائرة الفقر ولم يكن أمام اللبنانيين المعتادين على نمط استهالكي عال ومستوى معيشي يميزه الرفاهـة                 ) الطبقة الوسطى (الفقري للمجتمع اللبناني    

 :النسبي إال أن يعدلوا من سلوكهم المعيشي على مختلف المستويات في ظل النسب التالية
 

ي المائة تحت خط الفقر المدقع، مع العلم بأنه لـيس هنـاك              ف ٧,٥تحت خط الفقر المطلق و    ) مليون نسمة ( في المائة من اللبنانيين      ٢٨يعيش   
سياسة اجتماعية بالمعنى الفعلي، أي سياسة محددة األهداف والوسائل لمعالجة مشاكل اإلفقار المتزايد والبطالة واالندماج االجتمـاعي، وحـل المشـكلة                     

 .االجتماعية في لبنان لن يكون سوى نتيجة تلقائية للحل االقتصادي
 

 خارطة أحوال المعيشة في لبنان  -١
 

وهي مشـروع   .  وتعد دراسة خارطة أحوال المعيشة في لبنان من أحدث الدراسات التي تصف مستويات المعيشة في لبنان بأبعادها المختلفة                  
طيات اإلحصائية للسـكان والمسـاكن      وتعتمد هذه الدراسة على نتائج مسح المع      .  مشترك بين وزارة الشئون االجتماعية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي        
تم تحديد أربعة مكونـات رئيسـية   ).  ١٩٩٦سبتمبر / أيلول– ١٩٩٤مارس /آذار(الذي نفذته وزارة الشؤون االجتماعية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي      

.  لقياس هـذه المكونـات    . تيار أحد عشر مؤشرا   وتم اخ .  )المسكن والمياه والصرف الصحي والتعليم وأخيراً الدخل      (ذات الصلة بقياس مستوى المعيشة      
ثم تم تصنيف األسر إلى خمس فئات حسب درجة إشـباع الحاجـات             .  وتحصل كل أسرة على درجة تمثل حالة اإلشباع للحاجات األساسية لكل مؤشر           

وتمثل األسـر ذات    .   إلى درجة اإلشباع المتدنية     في المائة من األسر المقيمة في لبنان ينتمون        ٣٢,١ولقد استخلصت الدراسة إلى أن      .  األساسية مجمعة 
 . في المائة من األسر٢٦,٤ في المائة من األسر أما األسر ذات درجة اإلشباع العالية فتشمل ٤١,٦اإلشباع المتوسط 

 
عنـد تحديـد    ولكن يعاب عليها خضوعها للحكم الشخصـي خاصـة          .  وتشكل هذه الدراسة محاولة لقياس مستوى المعيشة بمختلف أبعادها         

وهذا األسلوب وإن كان يصلح لقياس مسـتوى المعيشـة          .  المؤشرات الالزمة لقياس المكونات األساسية وكذلك عند تحديد درجات لإلشباع لكل مؤشر           
 .ةر الزمن أو بين البلدان المختلفبالنسبي بين المناطق المختلف وأو بين الفئات المختلفة في لبنان إال أنه ال يصلح للمقارنات ع

 
 مصر

 
لتطـور الوضـع     و تعد مصر أول الدول العربية التي أبدت اهتماماً كبيراً بمقياس مؤشرات الفقر وذلك ألهمية مشكلة الفقر فيها مـن جهـة                     

 .اإلحصائي واألنشطة البحثية والتخطيطية فيها من جهة ثانية
 

وحتـى عـام    .   الذي يقوم به جهاز التعبئة العامة واإلحصـاء        تستند قياسات الفقر المادي في مصر على مسوح الدخل واإلنفاق واالستهالك           
بـل علـى    .   ال تعاني مصر من قلة قياسات الفقر بهـا         ١٩٩٩/٢٠٠٠ و ١٩٩٥/١٩٩٦ أحدثها مسحي عام     ، تم إجراء ستة مسوح من هذا النوع       ٢٠٠٠

ى االختالف في مؤشر مستوى المعيشة المستخدم وإلى طرق         ويرجع ذلك إل  .  العكس تتعدد التقديرات حتى عن نفس السنة وباستخدام نفس قاعدة البيانات          
 . بعض تقديرات الفقر في مصر)٢الجدول  (ويستعرض.  تقدير خط الفقر وإلى التعديالت المطلوبة للوصول إلى تقديرات فقر متسقة

 
.  ديرات استخدمت اإلنفاق السـنوي للفـرد      فبينما استخدمت كريم وكارديف اإلنفاق السنوي لألسرة كمؤشر لمستوى المعيشة، نجد أن بقية التق              

استخدم كريم وكارديف أسـلوب     قد  و.  الليثي نمط الغذاء الفعلي لتقدير خط الفقر الغذائي       استخدمت   الغذاء المقترح    نمطاعتمد كريم وكارديف على     وكما  
وأخيراً، فإن جميع التقديرات قد .  في تقدير نسبة اإلنفاق الغذائياورشانكي لتقدير خط الفقر الغير غذائي، أما الليثي فقد استخدمت الطريقة االيكونومترية       

 . حيث ميزت كذلك بين المناطق)١٩٩٩(ميزت بين الحضر والريف ما عدا الليثي 
 

وتعتمد الدراسة على مسح الدخل اإلنفـاق       .  ١٩٩٥/١٩٩٦ ومقارنته بعام    ١٩٩٩/٢٠٠٠وقد أجريت حديثاً دراسة لتقييم الفقر في مصر لعام           
تم التمييز بـين المنـاطق      ، وباستخدام البيانات الخام  .  وهي دراسة قام بها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التخطيط         .  ١٩٩٩/٢٠٠٠واالستهالك لعام   

 الفقـراء باسـتخدام     وبناء علية فإن نسبة   .  المختلفة عند تقدير خط الفقر وتم تقدير خطين للفقر أعلى وأدنى باستخدام الطريقة الموضحة في هذه الورقة                
وترتفع نسبة الفقراء في الريـف عـن        .   في المائة  ٤٢ في المائة من السكان، بينما بلغت نسبة الفقراء عند استخدام الخط األعلى              ١٦,٧الخط األدنى بلغ    

لقبلي بينما تصل إلى أدنى قيمة لها في        إذ تصل أعلى نسبة للفقراء في ريف الوجه ا        .  الحضر ولكن التباين في مستويات الفقر بين المناطق أكثر وضوحاً         
 .منطقة المحافظات الحضرية



 -٧٧-

 
 بعƭ المقاييس السابقة للفقر في مصر  -čالجدول 

 
  المؤشر المستخدم ١٩٨١/٨٢ ١٩٩٠/٩١ ١٩٩٥/٩٦

 الحضر
 ١٩٩١البنك الدولي،  اإلنفاق السنوي للفرد ٢١,٠  
 ١٩٩٤كريم  اإلنفاق السنوي لألسرة ٣٠,٤ ٣٥,٩ 
 ١٩٩٧الليثي وعثمان،  اإلنفاق السنوي للفرد ٣٣,٥ ٣٩ ٤٤,٨
 ١٩٩٧كارديف،  اإلنفاق السنوي لألسرة  ١٢,٦ ٣٠,٨
 ١٩٩٩الليثي وآخرين،  اإلنفاق السنوي للفرد ١٦,٨ ٢٦,١ ٢٩

 الريف
 ١٩٩١البنك الدولي،  اإلنفاق السنوي للفرد ٢٥,٠  
 ١٩٩٤كريم  اإلنفاق السنوي لألسرة ٢٩,٧ ٥٦,٤ 
 ١٩٩٧الليثي وعثمان،  اإلنفاق السنوي للفرد ٢٦,٩ ٣٩,٢ ٥٠,٩
 ١٩٩٧كارديف،  اإلنفاق السنوي لألسرة  ٣٢,٢ ٥٥,٢
 ١٩٩٩الليثي وآخرين،  اإلنفاق السنوي للفرد ١٦,٦ ٣٤,١ ٢٩

 
 ذلك ارتفاع معامل جيني     أضف إلى .  تشير الدراسة إلى تراجع مستويات الفقر في البلد ككل ولكن تزايدت مؤشرات الفقر في الوجه القبلي               و 

 . ، ولكن زيادة متوسط إنفاق الفرد أدى إلى انخفاض في مقاييس الفقر٠,٣٨ إلى ٠,٣٥من 
 

 ٣٦,٢ في المائة و   ٤٣,٧( وفي الحضر أو الريف       النساء وأ للرجال سواء   ،بين األميين الفقراء كانت أعلى    نسبة  كما أوضحت الدراسة إلى أن       
 فـي   ٨٤ في المائـة و    ٧٩الفقراء ممن لديهم تعليم أساسي أو دون        ويمثل  كما  ).   في المائة في الريف    ٣١,٥ي المائة و   ف ٣٣,٧في المائة في الحضر، و    

أعلى نسبة من الفقراء بين العاملين الزراعيين أو الصناعيين أو من وبين ذوات          كانت    كذلك    . في الحضر على الترتيب    والنساء الرجالالمائة من الفقراء    
ويرتبط عادة الفقر بتـردي     . وكما سبق القول فإن معظم هذه األعمال هي أعمال هامشية ال تتطلب أي نوع من المهارة أو الخبرة                 .  صنفةالمهن غير الم  

   فنسبة الفقراء الذين ال تتصل مساكنهم بمياه شرب نقية تصل إلى أكثر من ضعف النسبة الخاصة بغير الفقراء، وهذه النسـبة                      .الظروف السكنية للفقراء  
ويؤثر الفقر والنوع في معدالت     .  هن أطفال يلدالالتي  ويرتفع احتمال الوقوع في دائرة الفقر للنساء المعيالت         .  أعلى بين النساء الفقيرات مقارنة بالرجال     

 وكمـــا هـــو الحـــال دائمـــا يعـــيش الفقـــراء فـــي .  االلتحـــاق لتصـــل إلـــى أدنـــى قيمـــة بـــين الفقـــراء البنـــات
 .ا بسبة اإلعالةأسر أكبر حجما كما ترتفع به

 
يصـدر البنـك    (عند تقييم ما يعادل دوالرين في اليوم، مستخدمين نفس القوة الشرائية التي للدوالر األمريكي في الواليات المتحدة األمريكية                    

وذلك في كل من الحضـر      ) األساسيةالدولي سنويا أسعار الصرف المكافئة للقوة الشرائية للدوالر في البالد المختلفة بناءاً علي سلة من السلع والخدمات                  
 جنيها للفرد في العـام فـي        ١٤٦٠والريف، وعند األخذ في االعتبار التفاوت في األسعار بين الحضر والريف فإن هذا الخط يعادل في مصر ما قيمته                    

 . جنيهاً للفرد في العام في الريف١٠٥٨الحضر و
 

 ١٤٦٠ما يساوي   إلى  بلغت نسبة األسر التي يصل نصيب الفرد من اإلنفاق بها            ، ١٩٩٩/٢٠٠٠طبقاً لبحث الدخل واإلنفاق واالستهالك عام        
جنيهاً  ١٠٥٨ يساوي   ماكما بلغت نسبة األسر التي يصل نصيب الفرد بها          .   في المائة من إجمالي األسر في الحضر       ٢٠,٥٣جنيهاً أو أقل في العام إلى       

 . في المائة في الريف٢٣,١١في العام أو أقل 
 

ن مـا يحصـل     فإ،  )أي عند خط الفقر   (ارنة ما يحصل عليه الفرد من االحتياجات األساسية الغذائية عند مستويات اإلنفاق السابق ذكرها               وبمق 
ــالغ   ــرد الب ــه الف ــه (علي ــا يكافئ ــط  ) أو م ــي المتوس ــا       -ف ــا م ــاق به ــن اإلنف ــرد م ــيب الف ــغ نص ــي يبل ــر الت ــي األس   ق

) أو ما يكافئـه   (  كما يحصل الفرد البالغ       . جرام من البروتين بأنواعه المختلفة في الحضر       ٥٨ و ،يومياً سعراً حرارياً    ٢٧٠٠ على   - جنيها   ١٤٦٠قيمته  
 جرام من البروتين بأنواعه     ٥٤و،   سعراً حرارياً يومياً   ٢٧٧٩ علي   - جنيهاً   ١٠٥٧ األسر التي يبلغ نصيب الفرد من اإلنفاق ما قيمته           في -في المتوسط   

 .المستويات من السعرات الحرارية والبروتين تتفق مع الحد األدنى المسموح به وفقاً لما قررته منظمة الصحة العالمية  وهذه .المختلفة في الريف
 

 ١٩٩٩/٢٠٠٠من هم الفقراء في مصر عام 
 من بين كل عشرة أفراد في مصر ولكن من بين كل عشر فقراء في مصر

  في الوجه القبلي٤ في الريف و  يقيم ستة -  في الوجه القبلي٧ في الريف و٨ يقيم  -
  أطفال٣ يعيشون في أسر لديها أكثر من ٣  -  أطفال٣ يعيشون في اسر لديها اكثر من ٥  -

  ليهم تعليم أساسي أو ثانوي٤ أميون و٣  -  ليهم تعليم أساسي أو ثانوي٤ أميون و٥  -
  يعيشون في أسر عائلها أمي٤  -  يعيشون في أسر عائلها أمي٦  -

 إلى ١٥-٦ هناك احتمال أال يذهب واحد من األطفال في سن  -
 ن ال يذهبو١٩-١٦ أطفال في العمر ٦و.  المدرسة

وطفالن .   يذهبون إلى المدرسة١٥-٦ كل األطفال في فئة العمر من  -
 ن ال يذهبو١٩-١٦في العمر 

 خارج قوة العملهم  ٥  - خارج قوة العملهم  ٥  -
أجور ن  يتلقو٤ يعملون لحسابهم و٤تلقوا أجر و ال ي٢ممن يعملون،   -

 و مرتبات
ن  يتلقو٥ يعملون لحسابهم و٣ممن يعملون، ال يتلقى واحد فقط أجر و  -

 أجور ومرتبات



 -٧٨-

  في القطاع الخاص٧ يعملون بالحكومة أو القطاع العامة و٣  -  في القطاع الخاص٩ يعمل بالحكومة أو القطاع العامة و١  -
 في الخدمات، وواحد في كل من التجارة ١  الزراعة، في٦ يعمل  -

 والصناعة واإلنشاءات
 في الخدمات، وواحد في كل من التجارة ٢،  في الزراعة٤ يعمل  -

 اإلنشاءاتووالصناعة 
 يستقلون حافلة عامة وال يقود أحد ٢ يذهبون إلي عملهم سيرا، ٧  -

 سيارته
افلة عامة وواحد يقود  يستقلون ح٢ يذهبون إلي عملهم سيراً، ٥  -

 سيارته

 .٢٠٠٢البنك الدولي ، دراسة تشخيص الفقر في مصر:  المصدر
 

 وال يعــانى هــذا .  تــتم معظــم دراســات وتحلــيالت الفقــر فــي مصــر بهــدف وضــع اســتراتيجيات مناســبة لمكافحــة الفقــر  
قر وذلك نظرا ألن الفقر هو مفهوم مراوغ يصعب توضيح شـدته     المجال من نقص تقديرات الفقر في مصر، وإن كان الجدل دائراً حول وسائل قياس الف              

من ناحية أخرى تتضارب اآلراء حول كيفية قياس مستوى رفاهة الفرد وحول كيفية تحديد خطوط الفقر وتبنى مختلف                  .  وسماته عن طريق وسيلة بعينها    
 .حتى في حاالت توفر نفس البيانات تختلف تقديرات الفقر.  مقاييس الفقر

 
 .قوم هذه الفقرة بمراجعة األدبيات التي تتولى تقييم حالة الفقر في مصر، مع اإلشارة إلى نقاط ضعفها وصعوبة المقارنة بينهاوت 

 
 فقر الدخل  -١

 
ينتج الجدل في أدبيات الفقر في مصر عن االختالف في االفتراضات المنهجية حول وسائل القياس، والتساؤالت التي تثور حول المنهجيـات                      

واألمثلة على مثل هذه االختالفات عديدة وتظهر في دراسـات البنـك الـدولي              .  المستخدمة في تحليل البيانات واتساقها بناء على وقت التحليل ونطاقه         
واالهوانى ) ١٩٩٩(والليثى وآخرون   ) ١٩٩٨ (دات وآخرون ، و )١٩٩٧(والليثى وعثمان ) ١٩٩٧(كارديفو) ١٩٩٦(والليثى  ) ١٩٩٤(وكريم  ) ١٩٩٠(

.  ويقوم هذا الجدل حول توجه وقوة التغيرات في الفقر عبر الزمن، ووضع األقاليم المختلفة بالنسبة لشدة الفقر                ). ٢٠٠٢(والبنك الدولي   ) ٢٠٠١(والليثى  
عف المنهجيات  وفيما يلي بعض دراسات الفقر في مصر مع التركيز على الدراسات التي اعتمدت على نفس مصادر البيانات وإلقاء الضوء على نقاط ض                     

 .المستخدمة في تلك الدراسات
 

 التقديرات الماضية  -٢
 

 ١٩٨١/١٩٨٢ و ١٩٧٤/١٩٧٥استخدمت كافة الدراسات المذكورة مسوح األسرة التي قام بها الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء في أعوام                 
من ناحية أخرى تبنت كل هذه الدراسـات نفـس          .  لالزمة مع استخدام نفس متطلبات الطاقة الغذائية ا       ١٩٩٩/٢٠٠٠ و ١٩٩٥/١٩٩٦ و ١٩٩٠/١٩٩١و

حيـث  .  تقديرات الفقر على فترات زمنية متفاوتـة       ٢ ويوضح الجدول .  مقاييس الرفاهة أال وهي معدالت اإلنفاق، وإن اختلفت النتائج بصورة واضحة          
 تقديرات  ١٩٨١/١٩٨٢فعلى سبيل المثال تفاوتت في عام       .  اتهايعكس بوضوح إمكانية التوصل لتقديرات مختلفة للفقر حتى في حالة استخدام البيانات ذ            

 في المائة في دراسة الليثى، وبالنسبة للمناطق الريفية من ٣٣,٥ في المائة في دراسة البنك الدولي إلى     ٢١نسبة سكان الحضر الذين يعانون من الفقر من         
 ١٩٩٠/١٩٩١أن معدالت الفقر قد وصلت عـام        ) ١٩٩٤(حيث ذكر كريم    . سة كريم  في المائة في درا    ٢٩,٧ في المائة في دراسة البنك الدولي إلى         ٢٥
أمـا فـي    .   في المائة عن المناطق الحضرية     ٥٠ في المائة في الريف، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره           ٥٦,٤ في المائة في المناطق الحضرية و      ٣٥,٩إلى  

 فـي  ٣٩,٠٢ في المائـة و ٣٩,٢( في المائة ٢قر بين الريف والحضر بما ال يزيد عن         فقد تم اإلشارة إلى اختالف مستويات الف      ) ١٩٩٧(الليثى وآخرون   
إال أن تقديراتـه بالنسـبة لعـام        ) ١٩٩٤(لنفس خطوط الفقر التي استخدمها كـريم        ) ١٩٩٧ (كارديفوعلى الرغم من استخدام       ).  المائة على التوالي  

 فـي  ٤٤,٢٩ إلـى  ١٩٩٠/١٩٩١ في المائة  عام   ٢٠,٧ت الفقر على المستوى القومي من       وقد أشار إلى ارتفاع معدال    .   كانت أقل كثيراً   ١٩٩٠/١٩٩١
 في المائة وفى حين وصلت النسب المقابلة بالنسـبة          ٣٠,٧٨ في المائة  إلى      ١٢,٦كما ارتفعت معدالت الفقر الحضري من       .  ١٩٩٥/١٩٩٦المائة عام   
إلى ظهور انخفاض في معـدالت      ) ١٩٩٧( من ناحية أخرى أشارت دراسة الليثى وعثمان         .  في المائة على التوالي    ٥٥,٢ في المائة و   ٣٢,٢للريف إلى   

 في المائـة خـالل      ٢٢ في المائة إلى     ٢٠ في المائة مع ارتفاع معدالت الفقر الحضري من          ٢٣ في المائة إلى     ٢٨حدوث الفقر في المناطق الريفية من       
من ناحية أخرى الحظت الدراسة ارتفاع معدالت الفقر داخل كل من الحضـر             .  الدنيا باستخدام خطوط الفقر     ١٩٩٥/١٩٩٦–١٩٩٠/١٩٩١الفترة بين   

.   فـي المائـة فـي الريـف        ٥,٩ في المائة إلى     ٣٩,٢ في المائة في الحضر ومن       ٤٤,٨ في المائة  إلى      ٣٩,٠والريف باستخدام خطوط الفقر العليا من       
 . فيما يلييتم مناقشتهتخدمة وهو ما ويعكس هذا التباين عدد من االختالفات في المنهجيات المس

 
 نقاط الضعف بالنسبة لوحدات قياس الرفاهة  -٣

 
واستخدام األسرة كوحدة قياس لالستهالك قد يكون مؤشـراً  .  األسرة كوحدة قياس للرفاهة   ) ١٩٩٧(كارديف  و) ١٩٩٤(استخدم كل من كريم      

ــائها   ــدد أعضـ ــث عـ ــن حيـ ــر مـ ــتالف األسـ ــراً الخـ ــاً نظـ ــورة .  خاطئـ ــنيف  وبصـ ــه لتصـ ــاك توجـ ــة هنـ  خاصـ
األسر الصغيرة على أنها فقيرة بناء فقط على صغر حجمها، في حين أن األسر الكبيرة ذات حجم االستهالك المنخفض بالنسبة للفرد يتم تصنيفها علـى                         

وهنـاك ميـل    .  ة بأفراد األسر الكبيرة   وهو توجه خاطئ نظراً للتحسن النسبي في حال أفراد األسرة الصغيرة مقارن           .  أنها غنية بناء على حجمها الكبير     
 .للمبالغة في عدم المساواة عن طريق إضافة مصادر خاطئة للتباين

 
) ٢٠٠١(واألهوانى والليثى   ) ١٩٩٩(والليثى وآخرون   ) ١٩٩٧(والليثى وعثمان   ) ١٩٩٦(والليثى  ) ١٩٩١(من ناحية أخرى قام البنك الدولي        

وهو ما يمكـن أن يـؤدى   .   معدالت االستهالك بالنسبة للفرد و ذلك لتحديد وضع األسرة بالنسبة لخط الفقر  باستخدام خطوط فقر فردية تقوم على أساس      
 .إلى سوء تقدير مستويات الرفاهة حيث يتم تجاهل وفورات الحجم

 
 نقاط الضعف بالنسبة لتقديرات خطوط الفقر  -٤
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 عن طريق تقييم تكلفة االحتياجـات األساسـية بوصـفها التكلفـة     ١٩٩٠/٩١بتقدير خطوط الفقر الحضري والريفي لعام   ) ١٩٩٤(قام كريم    

وباستخدام معامل ميزانية الغذاء داخل شريحة اإلنفاق المناسبة، تقوم الباحثـة           ).  ١٩٩٣(المتوسطة لعدد ستة من األنظمة الغذائية التي اقترحتها شاهين          
وهنا يمكن اإلشـارة    .   بالنسبة للمناطق الحضرية والريفية على التوالي       جنيهاً ٣٣٣٤,٢هاً و  جني ٣٣٤٧,٤بتقييم خط الفقر اإلنفاقي لألسرة المتوسطة عند        

 :إلى بعض نقاط الضعف
 

 .للحصول على االحتياجات األساسية نمط االستهالك الحقيقي لألسر الفقيرة) ١٩٩٣(ال تعكس النظم الغذائية المفترضة التي اقترحتها شاهين  
 

تي تم استخدامها في تقييم خطوط الفقر فقد افترضت أن حجم والتكوين العمري لألسرة يتوافق ومتوسط النمط القومي وهو              أما النظم الغذائية ال    
أسلوب عشوائي خاصة وأن األسر الفقيرة عادة ما تكون أكبر في الحجم وعادة ما تكون نسبة اإلعالة أعلى مقارنة باألسرة المتوسطة علـى المسـتوى                         

 .القومي
 

وهو ما يمثل نسبة خطأ حيث يختلـف        .  ١٩٨٦ة أخرى تم الحصول على حجم و تكوين األسر الحضرية والريفية من إحصاء عام               من ناحي  
 .١٩٩٠/١٩٩١الحجم والتكوين العمرى لألسر بناء على بيانات اإلحصاء عن البيانات التي اشتمل عليها مسح عام 

 ١٩٩٠/١٩٩١وذلك لتقييم الفقر في أعوام      ) ١٩٩٤(خطوط الفقر التي اقترحها كريم      بتعديل و تحديث    ) ١٩٩٧ (كارديفمن ناحية أخرى قام      
متوسط حجم   (٤,٦ وتصحيح حجم األسرة التي اعتمد عليها كريم في تحليله من            ١٩٩٠/١٩٩١حيث قام بتعديل خطوط الفقر في عام        .  ١٩٩٥/١٩٩٦و

وعند تحديث خطوط الفقر التـي توصـل إليهـا كـريم لعـام              ).  ١٩٩١\١٩٩٠متوسط حجم األسرة في مسح       (٥,٢٢إلى  ) ١٩٨٦األسرة في إحصاء    
ثم قام باستخدام معامل حصة الغذاء بالنسبة للشرائح المقصودة و ذلـك            .  ١٩٩٥/١٩٩٦، قام أوال بتصحيح بيانات حجم األسر في مسح عام           ١٩٩٥/٩٦

ك بتحديث هذه الخطوط باستخدام مقياس الفقر السلعي الغذائي وذلـك           ثم قام بعد ذل   .  ١٩٩٥/١٩٩٦ و ١٩٩٠/١٩٩١لتقييم خطوط الفقر بناء على أسعار       
 : تم مالحظة نقاط الضعف التاليةبكارديف فقدأما بالنسبة لخطوط الفقر الخاصة .  على أساس األسعار الحالية١٩٩٥/١٩٩٦لتقييم الفقر لعام 

 
 ).١٩٩٤(لخطوط الفقر هذه نفس المحددات ونقاط الضعف التي ظهرت بالنسبة لكريم  

 
عند قيامه بتحديث خطوط الفقر الخاصة بكريم لتتناسب و حجم األسرة المذكور في المسح دون تعديل التباين في العمـر والنـوع، تجاهـل                         -١

 .التكوين العمري لألسرة وتعامل مع جميع أفراد األسرة على أساس تماثلهم
 
ويعكـس هـذا    .  ١٩٩٥/١٩٩٦ لجميع األصناف بغرض تحديث خطوط الفقر لعـام          قام أيضاً باستخدام مقياس الفقر السلعي الغذائي بالنسبة        -٢

وعليه فالبد من تطبيق مقيـاس  .  ولكنه ال يعكس بصورة كافية الزيادة الحقيقية في إنفاق الفقراء.  المقياس متوسط نمط االستهالك على المستوى القومي    
.  ذاء ثم حساب اإلنفاق على السلع غير الغذائية عن طريق تقدير حصة السـلع الغذائيـة               الفقر السلعي لكل صنف غذائي على السلع داخل خطوط فقر الغ          

 .وكما هو معروف يختلف مقياس الفقر السلعي بالنسبة لكل صنف غذائي وأيضاً بالنسبة للمكونات غير الغذائية بصورة واضحة
 

بدوره على خط الفقر الريفـي الـذي وضـعه          يعتمد  الذي  ) ١٩٩٠(خط الفقر الخاص بغطاس     فاستخدمت  ) ١٩٩١(أما دراسة البنك الدولي      
حيث قام بتقييم خط الفقر الحضري على أساس ارتفاعه عن خـط            .  الفقر السلعي بالنسبة للمناطق الريفية     مقياس باستخدام   ١٩٧٧لعام  ) ١٩٨٦(رضوان  

 :وهنا يمكن إلقاء الضوء على بعض نقاط الضعف.   في المائة٣٠الفقر الريفي بمقدار 
 
.   خط الفقر الخاص برضوان على مسح له تمثيل قومي بل على مسح لثالث قرى بمصر العليا وثالث قرى أخرى بالوجه البحـري                      يعتمدلم   -١

 .وعليه فان خط الفقر الناتج ال يعكس أنماط اإلنفاق للفقراء على المستوى القومي
 
 إلى بعض األخطاء في قياس أنماط الفقر حيث أن تشكيل هـذا المقيـاس       CPIمن ناحية أخرى يمكن أن يؤدى استخدام مقياس الفقر السلعي            -٢

 .يقوم على أساس بعض أنماط االستهالك التي ال يعرفها الفقراء، بل على أنماط استهالك جميع األسر على المستوى القومي
 
ناطق الريفية هو افتراض عشوائى حيـث لـم تـتم            في المائة عن مثيله في الم      ٣٠افتراض أن خط الفقر في المناطق الحضرية يزيد بمقدار           -٣

 .التحليالت اإلحصائية الالزمة إلثبات هذا االفتراض
 

باستخدام أنماط االستهالك الحقيقية للفقراء وذلك للحصول على حزمة غذائية مكونة من الحد األدنـى               ) ١٩٩٧(قامت كل من الليثى وعثمان       
متوسط المدخل من السـعرات الحراريـة       تقييم   جنية، ثم    ٤٠٠٠سر داخل شرائح اإلنفاق الدنيا التي تقل عن         حيث قامتا بالتركيز على األ    .  للغذاء الالزم 

للشخص البالغ داخل األسرة في كل شريحة باستخدام الكميات التي تستهلكها هذه األسر، والسعرات الحرارية المقابلة بالنسبة لكل صنف غذائي، إضـافة                      
 ٢٠٠٠يتم تدعيم النظام الغذائي لألسرة للحصول على الكمية الالزمة من الطاقة الغذائية التي تم تحديدها عند                .   لهذه األسر  إلى التكوين النوعي والعمرى   
ومن أجـل تقيـيم حجـم       .  هذه النظم الغذائية باستخدام قيمة الوحدة الحقيقية بالنسبة لألسر الفقيرة         تحديد قيمة   تم بعد ذلك    .  سعر حراري للفرد في اليوم    

اإلنفاق على العناصر غير الغذائية، تم تبنى منحنى إنجلز حيث يتم مقارنة حصة المواد الغذائية بإجمالي اإلنفاق بناء على تكاليف االحتياجـات الغذائيـة                    
 .األساسية آخذين في االعتبار حجم األسرة

 
، إال أن لهـا     )١٩٩٤ (رافاليونمنهجية التي أوصى بها     قد اتفقت إلى حد بعيد مع ال      ) ١٩٩٧(ولكن على الرغم من أن دراسة الليثى وآخرون          

فأوال تأسست أنماط االستهالك المستخدمة في وضع خطوط الفقر على شرائح إنفاق األسرة، حيث أن أنماط االستهالك التفصيلية ال  . بعض أوجه القصور  
من ناحيـة   .  اسة بين احتياجات الطاقة في القطاعات الحضرية والريفية       ثانياً، ال تفرق الدر   .  تعلن سوى بناء على شرائح األسر بدال من شرائح األفراد         
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ــى      ــوانى والليثـــــــ ــن األهـــــــ ــل مـــــــ ــت كـــــــ ــرى قامـــــــ  ) ٢٠٠١(أخـــــــ
 باستخدام النتائج األوليـة لمسـح       ١٩٩٩/٢٠٠٠وذلك بتقييم مستويات الفقر عام      ) ١٩٩٧(من خالل دراسة لمنظمة العمل الدولية بتحديث الليثى وعثمان          

تم طرح هذه   و).  ١٩٩٧(ومع هذا تعكس الدراسة نفس أوجه القصور الواردة في الليثى وعثمان            .  حيث لم يتم التحقق من البيانات     دخل ونفقات األسرة،    
 .١٩٩٩/٢٠٠٠التقديرات األولية في تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 

 
 : من أوجه القصور التاليةوتعكس معظم هذه الوسائل التقليدية المستخدمة في الدراسات السابقة واحد أو أكثر 

 
 .تم حسابها على أساس قومي، ومن ثم كان هناك تجاهل ألوجه التباين الهامة في أنماط االستهالك واألسعار في مختلف المناطق بمصر -١
 
 والرجـال  ،ارنة بالمسـنين الشباب مقأي عند استخدام خط الفقر للفرد، لم تشر هذه الدراسات إلى االحتياجات األساسية لمختلف أفراد األسرة       -٢

فعلى سبيل المثال تم تحديد خط الفقر بالنسبة األسرة التي بها ذكر بالغ وأنثى بالغـة  . وعليه فقد تم تجاهل أوجه التباين بين أفراد األسرة    .  بالنساءمقارنة  
 .وطفلين بحيث يتماثل وخط الفقر بالنسبة لألسرة التي بها أربع ذكور بالغين

 
مثل الكهرباء وأجـرة    (وإمكانية اشتراك أفراد األسرة في بعض العناصر غير الغذائية           داخل األسرة " وفورات الحجم "الدراسات  تجاهلت هذه    -٣

ففي الدول الناميـة يسـود      .  )١٩٩٥النجو ورافاليون،    (من ناحية أخرى تشير األدبيات المعاصرة إلى ارتباط وفورات الحجم بحجم األسرة           ).  المسكن
 ولكـــن هنـــاك  .  بـــأن أفـــراد األســـر الكبيـــرة غالبـــاً مـــا يكونـــون أكثـــر فقـــراً        اعتقـــاد عـــام  

ففي حين يخصص الفقراء جزءا أكبر من إنفاقهم على بعض السـلع الحيويـة مثـل    .  أدلة متزايدة على أن األسر الكبيرة ال تكون بالضرورة أكثر فقراً          
وعليه فان تكلفة الفرد عند مستوى معـين        .  رسية واألجرة هي سلع يمكن التشارك فيها      الغذاء، إال أن بعض السلع غير الغذائية مثل الملبس والكتب المد          

 .من المعيشة عادة ما تكون أقل عندما يعيش داخل أسرة كبيرة مقارنة باألسرة الصغيرة
 

 ٢٠٠٢تقرير البنك الدولي حول الفقر لعام   -٥
 

وعلى الرغم من أن التقرير يتبنى منهجية تكلفة االحتياجـات          .   المذكورة أعاله  تستخدم دراسة البنك الدولي الحديثة منهجية تتصدى للمشاكل        
ولعل توفر البيانات الخام للمرة األولى في مصر        .  األساسية لتحديد خطوط الفقر، إال أنه يقدم اقتراب جديد لتقييم خطوط الفقر لألسرة بناء على المنطقة               

ساعد على تشكيل خطوط فقر بالنسبة لكل أسرة بناء على حجمها وتكوينها العمري والنوعي باإلضـافة                والمتضمنة في أخر مسح لدخل ونفقات األسرة ي       
من ناحية أخرى تؤخذ وفـورات      .  وباستخدام هذه الوسيلة يتم تحديد أوزان مختلفة لكل فرد من أفراد األسرة بناء على عمره ونوعه               .  إلى مكان اإلقامة  

 خط الفقر بالنسبة ألسرة بها شخص واحد مسن عن األسرة التي بها ذكر بالغ، حتى في حالة إقامة األسـرتين بـنفس              وعليه يختلف .  السعة في االعتبار  
من ناحية أخرى ال يتضاعف خط الفقر بالنسبة لألسر التي بها ذكرين بالغين مقارنة بتلك التي ال يوجد بها سوى ذكـر واحـد بـالغ نظـراً                            .  المنطقة

 . وصفاً تفصيليا للمنهجية المستخدمة في تقييم خطوط الفقر٢ المرفقويقدم . لوفورات الحجم
 

 فـالفقر  .  ومثله مثـل كثيـر مـن المفـاهيم، يتخطـى الفقـر البشـرى أي مقيـاس بعينـه بمـا فـي هـذا مقيـاس الفقـر البشـرى                                
.   في هذه األبعاد من خالل مقياس مركب للفقر البشرى         فمن الصعوبة بمكان التفكير   .  البشري كمفهوم يشمل أبعاد متعددة ال يمكن قياسها أو ال يتم قياسها           

حيث استبعدت بعض األبعاد الهامة للفقر البشرى من مقياس الفقر البشرى مثل غياب الحرية السياسية وعدم القدرة على المشاركة فـي صـنع القـرار                         
 .ي تتهدد االستمرارية والمساواة بين األجيالوغياب األمن الشخصي وعدم القدرة على المشاركة في الحياة المجتمعية والمخاطر الت

 
ويقوم مقياس الفقر البشرى بقياس ثالث أوجه للحرمان أال وهى الحرمان من الحياة المديدة وهو ما يتم قياسه عن طريق نسبة األفراد الذين ال               

تم قياسه عن طريق معدالت األمية بـين الكبـار، وأخيـراً            يتوقع أن يعيشوا حتى سن األربعين، والحرمان من المعرفة والقدرة على االتصال وهو ما ي              
الحرمان من الحياة الكريمة وهو ما يتم قياسه عن طريق الجمع ما بين نسبة األفراد المحرومين من الخدمات الصحية ومياه الشرب ونسبة األطفال تحت                        

ر اإلمكانات أو مقياس الفقر البشرى ال يمكن حسابه على مستوى األسرة،            وهنا يتعين مالحظة أن مقياس فق     .  سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية      
 .بل يعتمد على نسبة البيانات المجمعة على مستوى األقاليم

  ويرتفع مقياس الفقـر      ).١٩٩٧تقرير التنمية البشرية في مصر لعام      ( في المائة لمصر   ٣٢,٣هذا وقد أشار هذا المقياس إلى نسبة تصل إلى           
ونظراً الرتفاع معدالت األمية والتمتع بالخدمات الصحية ومؤشرات سوء التغذية في مصر، يرتفع مقيـاس               .  للرجال عنه بالنسبة    للنساءسبة  البشرى بالن 

ومن ثم فان أهـم عناصـر       .  ويمكن إرجاع الفجوة النوعية في مقياس الفقر البشري إلى تباين معدالت األمية           .  الفقر البشري عن مؤشرات فقر الدخل     
 . وزيادة نسبة التحاق الفتيات بالمدارس خاصة في الوجه القبليالنساءمكافحة الفقر وخفض التباين النوعي هو عن طريق مكافحة أمية 

 
ǅاليم 

 
 إلى توفير معلومات مفصلة تمكن من دراسة وتحليل         ١٩٩٩تتمثل األهداف الرئيسية للمسح الوطني لظاهرة الفقر في الجمهورية اليمنية لعام             

اهرة الفقر اعتماداً على المفهوم الموسع للفقر بشقيه االقتصادي والبشرى الذي يتبناه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للفقر، وحسب ما ورد فـي البنـد                        ظ
لى جمع بيانات حول وعليه فإن المسح يركز على دراسة الفقر انطالقاً من المفهوم الشمولي للموضوع حيث أن المسح يهدف إ.  السابق حول هذا المفهوم

تغذية األطفال دون سن الخامسـة معبـراً عنهـا          والمواضيع متنوعة تركز على جوانب التعليم ويشمل الحالة التعليمية وااللتحاق بالمؤسسات التعليمية،             
اإلشراف الطبي على   ون الخامسة،   التحصين ضد األمراض المتوطنة المعدية لألطفال دون س       وبالطول والوزن والعمر باإلضافة إلى الوزن عند الوالدة،         

 .االستخدام السابق والحالي لوسائل تنظيم األسرةو وتغطى الوالدات التي تمت خالل السنوات الخمس األخيرة السابقة للمسح، ،الوالدات
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 الصـحي المناسـب،     وإضافة إلى ما سبق، فإن المسح يهدف إلى تحديد مستوى توفر الخدمات العامة مثل توفر الكهرباء والماء والصـرف                   
والمدارس والمؤسسات الصحية وتوفر خدمات النقل العام، إضافة إلى الظروف داخل المسكن من حيث السعة والكثافة وتوفر السلع المعمرة والبيئة داخل        

 .المسكن والبيئة المحيطة وما شابه
 

كن استغاللها لتوليد الدخل وإمكانية االقتراض والبطالة والحالة        ويتناول المسح ملكية األراضي وتربية الحيوانات واألجهزة والمعدات التي يم          
 وتشمل المشتغلين بأجر نقدي وأصحاب األعمال الذين يستخدمون آخرين المشتغلين لحسابهم والمشتغلين بدون أجر، إضافة إلى العمالة                  ،العملية للمشتغلين 

   .لمرأة في قوة العمل وخاصة في القطاع الزراعيفي القطاع غير الرسمي والعمالة في القطاع الزراعي ومشاركة ا
 

.  وهذه المعلومات بالطبع تم جمعها باإلضافة إلى الخصائص الديمغرافية األساسية للسكان التي تجمع عادة على مسـتوى األسـرة وأفرادهـا                   
 .والحالة الزواجية وغيرهاوتشمل هذه المعلومات حصر أفراد األسر والعالقة برب األسرة والنوع وتاريخ الميالد والعمر 

 
أي مسح سابق، أن تكون التغطية على مستوى المديرية بحيث يتم تـوفير بعـض               في  ومن األهداف الهامة لهذا المسح والتي لم يتعامل معها           

 حيث سيتم في هذه الحالـة       المؤشرات حول ظاهرة الفقر على مستوى المديرية باستثناء بعض المديريات التي يصعب معها تصميم عينة تمثلها بمفردها،                
 .دمجها مع مديريات مجاورة

 
 أن الفقر هـو عـدم       ىوقد تبني هذا التقرير مفهوما للفقر يعتمد عل       .  ١٩٩٩استخدم تقرير الفقر في اليمن المسح الوطني لظاهرة الفقر لعام            

استخدم خطان للفقر، يمثل األول     و.  الدخل واإلنفاق واالستهالك   اعتماداً علي مؤشرات     )المأكل والملبس والمسكن  (القدرة على إشباع الحاجات األساسية      
 :الفقر الحاد أو فقر الغذاء، ويمثل الخط الثاني خط فقر الحاجات األساسية أو الخط األعلى للفقر ويمكن تلخيص طرق تقدير خط الفقر كما يلي

 
 )خط فقر الغذاء(خط الفقر األدنى   -١

 
السـلة  (قد قدرت القيمة النقدية لهذا الخط بالحد األدنى لتكلفة مجموعة السلع الغذائية الواردة في سـلة الغـذاء                   هذا الخط يمثل الفقر الحاد، و      

والى تم تحديثها من قبل مختصين في مجال التغذية وقد اعتمدت محتويات هـذه              ) الغذائية التي تلبى االحتياجات الالزمة للفرد من السلع والمواد الغذائية         
اب أو تقدير احتياجات الفرد من السعرات الحرارية من المواد الغذائية الالزمة للفرد بالطرق المتعارف عليها عالمياً والموصى بها فـي                     السلة على حس  

ريـة  وقد بلغ متوسـط السـعرات الحرا      . حالة التغذية في الدول النامية والتي يعتمدها خبراء التغذية والموصى بتطبيقها من قبل منظمة الصحة العالمية               
 قيمة أو تكلفة المواد الغذائية التي يمكن أن توفر للفرد هذه السعرات             احتسبتيوم، وقد   /  سعر حراري  ٢٣٠٦الموصى بتناول الفرد لها في اليمن حوالي        

قدر بحوالي ) فقر الغذاء(وعلى هذا األساس فإن خط الفقر األدنى ) ١٩٩٩الربع األخير من عام (الحرارية في فترة تنفيذ المسح الوطني لظاهرة الفقر في 
 . ريال شهرياً للفرد الواحد من أفراد األسرة، على المستوى الوطني في كل من الريف والحضر على حد سواء٢٣١٠

 
 )خط فقر الحاجات األساسية (خط الفقر األعلى  -٢

 
ة تكلفـة بعـض السـلع والخـدمات األساسـية      وهو خط يمثل فقر الحاجات األساسية باإلضافة إلى الغذاء، فقد تم احتسابه على أساس إضاف    

  وقد شملت هذه اإلضافات تكاليف اإلنفاق على كل من الحاجات األساسية كالمسـكن والملـبس والتعلـيم والصـحة                     .والضرورية إلى تكلفة سلة الغذاء    
 . االستغناء عنهاوال يمكن والمواصالت باإلضافة إلى وقود الطهي باعتبار أن هذه االحتياجات والسلع ضرورية لإلنسان

 
وقد تم استخدام بيانات اإلنفاق الفعلي الحتساب متوسطات اإلنفاق لكل من هذه السلع والخدمات إضافة إلى متوسط اإلنفاق على الطعام لألسر                      

السلع والخدمات األساسية لهـذه     غير الفقيرة والقريبة من خط فقر الغذاء، ومن ثم تم استخدام هذه المتوسطات وتم احتساب إجمالي اإلنفاق على الغذاء و                   
الفئة من األسر ثم حسبت نسبة ما يشكله الغذاء من إجمالي اإلنفاق لهذه األسر، وبعد ذلك تم استخدام هذه النسبة في تقدير خط الفقر األعلى اعتماداً على                           

 ).فقر الغذاء(خط الفقر األدنى 
 

نفاق لكل من هذه السلع والخدمات إضافة إلى متوسط اإلنفاق على الطعام لألسـر،              باستخدام بيانات اإلنفاق الفعلي فقد حسبت متوسطات اإل       و 
وبعـده  .   وباستخدام هذه المتوسطات تم حساب إجمالي اإلنفـاق لهـذه األسـر             .ألسر غير الفقيرة القريبة من خط فقر الغذاء       على ا حيث تم تطبيق ذلك     

ونظراً لتوفر البيانات الالزمة لحساب مكونات خط الفقر المطلـق مـن           .  على خط فقر الغذاء   استخدمت هذه النسبة في حساب خط الفقر األعلى اعتماداً          
خـاص  ) مطلق(م الحصول على خط فقر أعلى       توبالتالي  .  المسح ولكل محافظة، فقد أمكن تطبيق هذا األسلوب على بيانات كل محا فظة بشكل منفصل              

 . اإلنفاق على الغذاء من إجمالي اإلنفاق لألسر القريبة من خط الفقر بين محافظة أخرى هذه الخطوط التباينات في نسبةوعكست.  بكل محافظة
 

  وعلى الطرف اآلخر فـإن  . نسبة األسر الفقيرة بين الثلث والربع، وتشمل محافظات صنعاء وعدن ولحج وذمار والحويت وصعدة وتراوحت 
ومع ذلك فإنه في أقل المحافظات انتشاراً للفقـر         .  تقل النسبة عن ربع األسر في كل منها       أقل المحافظات فقراً هي أمانة العاصمة المهرة ومأرب، حيث          

حسب هذه المعايير، يوجد نسب ال بأس بها غير قادرة على تلبية متطلباتها من الحاجات األساسية، حيث أنه في أفضل األحول يوجد أسرتان على األقل                          
 أسر غير قادرة على تلبية الحاجـات  ١٠ بين كل   ٥وعلى الطرف المقابل يوجد     .  حتياجات الضرورية لها   قادرة على تلبية هذه اال     غيرأسر   ١٠بين كل   

 .األساسية من الغذاء والسلع والخدمات الضرورية لها
 

 نسƒ األسر الفقيرة وفجوة وحدة الفقر حسƒ محل اإلقامة وفقاً لخطǍ الفقر األدنǍ واألعلČ-  Ǎالجدول 
 

 اإلجمالي الريف الحضر رالمؤش
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    :األسر تحت خط الفقر األدنى: أوالً
 ٢٧,٠ ٢٩,٠ ١٢,٠ نسبة األسر الفقيرة -١
 ١٠,٧ ١٢,٠ ٧,٣ )تحت خط الفقر األدنى(فجوة الفقر  -٢
 ٥,٢ ٧,٠ ٣,٦ حدة الفقر -٣
     

    األسر تحت خط الفقر األعلى: ثانياً
 ٣٤,٠ ٣٥,٦ ٢٩,٤ )تحت خط الفقر األعلى(نسبة األسر الفقيرة  -١
 ١٣,٨ ١٤,٨ ١٠,٩ فجوة الفقر -٢
 ٨,٠ ٨،٨ ٥,٦ حدة الفقر -٣

 .٢٠٠٠ تقرير النتائج الرئيسية، الجهاز المركزي لإلحصاء، ،١٩٩٩المسح الوطني لظاهرة الفقر :  المصدر
 

 إجمالي إنفاق األسرة الشهري في حسـاب        بشكل مستقل إضافة إلى   الحاجات األساسية   وعلى أية حالة فقد استخدم خط فقر الغذاء وخط الفقر            
 ).٢الجدول ( كما بينها .هي نسبة الفقر وفجوة الفقر وحدة الفقروثالث مؤشرات 

 
أظهرت النتائج النهائية للمؤشرات الثالثة للفقر أن هناك تباين واضح بين الحضر والريف لكل من خط الفقر األدنى وخط الفقر األعلى حيث                       

 في المائـة،    ٢٧بلغت نسبة األسر تحت خط الفقر األدنى على مستوى الجمهورية           و  . الفقر أكثر انتشاراً في الريف من الحضر       دلت المؤشرات على أن   
 في المائة،   ٣٤  وفى نفس االتجاه كانت نسبة األسر تحت خط الفقر األعلى             . في المائة  ٢٩ في المائة وفى الريف      ١٢بينما كانت هذه النسبة في الحضر       

 . في المائة على التوالي٣٦ائة،  في الم٢٩
 

 في المائة بينمـا تبلـغ فـي         ٨٠في المناطق الريفية حيث تبلغ نسبتها في الريف         ) األسر تحت خط الفقر األدنى    (تتركز معظم األسر الفقيرة      
 فـي   ٢١ بنسبة   برجلمرؤوسة  وتتوزع بين الحضر والريف حسب نوع رب األسرة باختالف نسبى بسيط حيث تتوزع األسر ال              .   في المائة  ٢٠الحضر  

هذا يعنى  و في المائة في الريف،      ٨١ في المائة في الحضر      ١٩ بامرأةاألسر المرؤوسة   وبلغت النسبة بين    .   في المائة في الريف    ٧٩ و المائة في الحضر  
 . تعيش في المناطق الريفية أكثر من المناطق الحضريةالمرؤوسة بامرأةأن األسر الفقيرة 

 
 ات الفقر في اليمناتجاه مؤشر  -٣

 
برنـامج  و ،حرب االنفصـال  و ،عودة ما يقرب من مليون مغترب     (لقد شهدت اليمن خالل عقد التسعينيات العديد من المشاكل التي أشرنا لها              

األسرة وقضـايا     ومن خالل تتبع مؤشرات بعض المسوح والدراسات المتخصصة حول ميزانية             .)اإلصالح المالي واإلداري وما يخلفه من آثار جانبية       
 . يالحظ أن دائرة الفقر آخذة في التوسع ونسب الفقراء تزداد في االرتفاع،الفقر في اليمن والتي نفذت خالل عقد التسعينيات

 
 )ČĔĔč-ČĔĔĔ(اتجاǉات ومستويات الفقر في اليمč-   ǅالجدول 

 

 حدة الفقر األدنى
فجوة الفقر 
 األدنى

نسبة األسر الفقيرة تحت 
 علىخط الفقر األ

نسبة األسر الفقيرة 
 المصدر والسنة تحت خط الفقر األدنى

 ١٩٩٢مسح ميزانية األسرة  )١(٩ )١(١٩ ٥,٧ ٢,٦
 )٢(١٩٩٨مسح ميزانية األسرة  ١٧,٥ ٣١,٥ ... ...
 )٣(١٩٩٩المسح الوطني لظاهرة الفقر  ٢٧ ٣٤ ١٣,٨ ٧,٩

م وقد أشارت النسبة إلى     YEM-١٥١٥٨-١٩٩٦ تقرير رقم    ،ة من وثائق البنك الدولي     وثيق ،تقييم أوضاع الفقر في الجمهورية اليمنية     )  ١( :رالمصاد
 .السكان تحت خط الفقر

 .م١٩٩٩، الجهاز المركزي لإلحصاء، مشروع نظام معلومات الفقر، )الدورة الرابعة( مؤشرات الفقر في اليمن ،التحديث الثاني  )٢( 

 .م٢٠٠٠يوليو /تموزنتائج الرئيسية، الجهاز المركزي لإلحصاء، م، تقرير ال١٩٩٩المسح الوطني لظاهرة الفقر   )٣( 
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 )١( دول اإلسكوا حسƒ مقاييس الفقر البشري والتنمية البشريةترتيĎ,Đ-  ƒ جدولال

 

الرتبة 
حسب 
 الفقر
البشري

الرتبة 
حسب 
دليل 
التنمية 
البشرية

الرتبة 
حسب 
الناتج 
المحلي 
اإلجمالي

الرتبة حسب 
الفقر 
-البشري

لرتبة حسب ا
دليل التنمية 
 البشرية

الرتبة حسب 
-الفقر البشري
 الرتبة حسب

الناتج المحلي 
 االجمالي

دليل التنمية 
 البشرية

ما يخص 
الفرد من 

الناتج المحلي 
االجمالي 

مقوما بتعادل 
القوة الشرائية 

الفقر البشري للدوالر  
 البحرين 9.11 ١٦,٦٠ 0.84 3- 1 4 1 2
 مصر 31.07 ٣,٥٢٠ 0.65 1 0 9 10 11
 العراق 30.50 … … … … … … 10
 األردن 7.96 ٣,٨٧٠ 0.74 0 7- 8 8 1
 الكويت 12.40 ١٨,٧٠٠ 0.82 1- 2 3 2 4
 لبنان 10.46 ٤,١٧٠ 0.75 0 4- 7 7 3
 ُعمان 25.08 ١٢,٠٤٠ 0.75 0 3 6 6 9
 فلسطين … … … … … … … …
 قطر 13.09 ١٩,٨٤٤ 0.83 1 2 2 3 5
 المملكة العربية السعودية 17.66 ١٣,٣٣٠ 0.77 0 2 5 5 7
الجمهورية العربية السورية 18.19 ٣,٢٨٠ 0.68 1- 1- 10 9 8
 االمارات العربية المتحدة 16.59 ٢٠,٥٣٠ 0.82 3 2 1 4 6
 اليمن 41.84 790 0.47 0 0 11 11 12
... ... ... ... ... ... Đ,Đďē čđ,ċċ اإلسكواول د 

 .  ٢٠٠٣ ،  في العالمالبشريةتقرير التنمية  :المصدر

 .الباحث  الرتب من حساب )١(
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