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اشكـالي ـة قي ـ ـ ـاس وتقييـ ـ ـ ـ ـ ـم ظاهرة الفقر في الدول العربية




د.طويطي مصطفى ،جامعة اكلي حمند أوحلاج ،بويرة ،اجلزائر.
أ.لعرج جماهد نسيمة ،جامعة أبوبكر بلقايد ،اجلزائر.

الملخص
بالرغم من التقدم الكبري الذي أحرز يف جمال دراسة وحتليل الفقر إال انه ال زال يف الدول النامية يعرتيه جانب من النقص والذي
يندرج ضمن مشكالت قياس الفقر وما يتصل بالبيانات املتاحة ،لذلك حاولنا من خالل هذه املداخلة حتديد خمتلف االشكاالت املتعلقة
بقياس الفقر ،اشكالية حتديد مفهوم الفقر ،خمتلف طرق قياسه وكذا حتليل ظاهرة الفقر يف الدول العربية .وقد خلصت الدراسة اىل أن من
بني أسباب حمدودية اسرتاتيجيات وسياسات حماربة الفقر يف العامل العريب يرجع اىل تضارب يف املعطيات اخلاصة بقياسه لذا البد عند
حتديد نسب الفقر ان يتم التحقق من التعريف املعتمد للفقر ،منهجية القياس ،نوعية البيانات االحصائية.
الكلمات المفتاحية :الفقر ،اشكالية ،القياس ،متعدد األبعاد ،الدول العربية.
Abstract
Despite the significant progress made in the field of study and analysis of poverty, there is
still a lack of poverty measurement and the availability of databases in developing countries. This
paper tries to identify the various problems related to the measurement of poverty, problems of
determination of poverty's concept and its measurement methods, as well analyze the phenomenon
of poverty in the Arab countries. The paper concluded that the limited strategies and policies fight
against poverty in the Arab world due to the inconsistency of data of its measurement, Thus it must
to verify the definition of poverty, methodology of measurement, the quality of statistical data in
determining the rates of poverty.
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مقدمة

رغم النجاحات اليت شهدها االقتصاد العاملي يف بداية تعافيه من األزمات املتداخلة املمزوجة بظروف الالستقرار السياسي واحلروب
الدولية ،املدنية والدينية ،إال ان الفقر املدقع ال يزال منتشرا على نطاق واسع يف العديد من احناء العامل ال سيما يف أجزاء من آسيا .فوفقا
خلط الفقر الذي حدده البنك الدويل على أساس  5..1دوالر يوميا (حسب أسعار عام  ).001ال يزال هناك ما يقارب  5.1بليون
نسمة يعيشون يف فقر على الرغم أن هذا الرقم ميثل اخنفاضا ،حيث كان  5.1بليون دوالر (حسب اسعار عام  )5195ومع ذلك فإن
الفقر ليس جمرد افتقاد للدخل الكايف ،اذ أنه ظاهرة متعددة األبعاد متثل حرمان املرء من القدرة على العيش حبرية وكرامة مع امتالك
االمكانات الكاملة اليت متكنه من حتقيق األهداف اليت يرى هلا قيمة يف احلياة .وتوحي مؤشرات متنوعة عن الفقر املتعدد األبعاد رغم
صعوبة قياسها بأن هناك الكثري الذي ينبغي القيام به ،1كما ان حجم الفقر وترتيب املنطقة العربية يتغريان كثرياً مع ارتفاع خطوط الفقر،
ففي  .009واستناداً إىل خط  5..1دوالر ،كان معدل من يعانون الفقر يف املنطقة يساوي معدله يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر
الكارييب األكثر ثراء بكثري ،لكن استناداً إىل خط  ...1دوالر ،جند أن معدل الفقر هبا يساوي ضعفي معدله يف أمريكا الالتينية والبحر
الكارييب.2
وهبدف رسم السياسات واالسرتاتيجيات املناسبة للحد والتخفيف منه ،يتطلب بالضرورة االستناد اىل الدراسات الوطنية وخطوط
الفقر الوطنية اليت هي أكثر مالئمة وصالحية يف هذا اجملال ،لكن وبالرغم من التقدم الكبري الذي أحرز يف جمال دراسة وحتليل الفقر إال
انه ال زال يف الدول النامية يعرتيه جانب من النقص والذي يندرج ضمن مشكالت وعوائق قياس الفقر وأمهها ما يتصل بالبيانات املتاحة،
املقاربات املعتمدة ،ما يتصل بتعريف الفقر نفسه .لذلك حاولنا من خالل هذه املداخلة دراسة اشكالية قياس وتقييم ظاهرة الفقر يف
الدول العربية من خالل طرح جمموعة من االشكاليات وهي:
هل هناك مفهوم ومقياس واحد للفقر؟ ولما نهتم بقياس الفقر؟ وما هي عوائق قياس الفقر في دول عربية؟

ولإلجابة على التساؤالت السابقة ،سنركز يف هذه الورقة على جمموعة من النقاط تتمثل يف:
 -5اشك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالية حتديد مفهوم الفقر؛
 -.قياس الفقـر وخمتلف االشكاليات املتعلقة به؛
 -4حتليل ظاهرة الفقر يف الدول العربية؛

 -1اشك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالية تحديد مفهوم الفقر :الفقر مفهوم مراوغ ،فرمبا كان هناك فقراء بقدر ما توجد دالالت متعددة للكلمة وبقدر عدد

البشر وتوقعاهتم ،فلغات العامل تتنافس مع بعضها البعض يف عدد الكلمات اليت تشري إىل ظروف الفرد املرتبطة باملدركات املختلفة للفقر،3
فمن حيث الشكل اللغوي يشري الفقر إىل النقص واحلاجة ،قال اهلل تعاىل{:يأيها الناس أنتم فقراء إىل اهلل}(سورة فاطر اآلية  )51أي
حمتاجون إليه ،وقد ميّز بعض الفقهاء قدميا بني الفقري الذي ال ميلك قوت عامه واملسكني الذي ال ميلك قوت يومه ،وهي مقابلة هلا عالقة
بواجب الزكاة.
وجند أن الفقر خيتلف من جمتمع آلخر فليس من السهل تعريف الفقر نتيجة لكثرة العوامل واملتغريات اليت تؤثر وتتأثر هبا هذه
الظاهرة ،كما أن تعاريف الفقر جندها ختتلف من باحث اىل آخر باختالف املنظور الذي ينظر به .وميكن عرض تعريفات بعض التعاريف
املقدمة من طرف الباحثني فيما يلي:
جند أن الدكتور محمد حسين باقر عرف الفقر :بأنه "حالة من احلرمان املادي اليت تتجلى أهم مظاهرها يف اخنفاض استهالك

الغذاء كما ونوعا وتدين احلالة الصحية واملستوى التعليمي والوضع السكين واحلرمان من متلك السلع املعمرة واألصول املادية األخرى،
وفقدان االحتياطي أو الضمان ملواجهة ا حلاالت الصعبة كاملرض واإلعاقة والبطالة والكوارث واألزمات ...اخل".4
أما فليب عطية" :يعترب الفقر بشكل عام بأنه ندرة املادة أو تبديدها أو توزيعها على حنو غري عادل".5
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يف حني أن أمارتيا سن  :A.K.Senعرف الفقر على أنه "حالة من احلرمان من احلاجات األساسية أكثر منه حرمان من الدخل

عايل".6
كما حاز الفقر على اهتمام املنظمات الدولية فأصدرت تقارير حتاول تقدمي إسهامات يف تعريف الفقر نذكر أمهها:

تعريف البنك الدولي يف التقرير الذي نشره سنة  ،5110بأن الفقر هو "عدم القدرة على حتقيق حد أدىن من مستوى املعيشة ".7

أما تقرير التنمية اإلنسانية العربية فقد عرف الفقر بأنه عبارة عن ":عجز الناس عن امتالك القدرات البشرية الالزمة لضمان احقيات
الرفاه اإلنساين يف كيان اجتماعي ما ،فردا كان أو عائلة أو جمتمعا حمليا".

8

أما تقرير التنمية البشرية لألمم املتحدة فقد حدد سنة  5111فقر املقدرة الذي يركز على نقص القدرة على احلصول على التغدية
املالئمة والصحة اجليدة واملستوى التعليمي املناسب ،يف هذا اجملال نلخص مؤشرات عدم املقدرة يف العناصر التالية:9
 مؤشرات الصحة والتعليم الذي يتضمن معدل وفيات األطفال ومعدل وفيات األمهات ،وتوقع احلياة ومعدل سوء التغديةلألطفال ومعدل األمية.
 مؤشرات اإلقتناء مثل احلصول على املياه الصاحلة للشرب. مؤشرات احلرمان مثل البطالة .ويف سنة  .005تبىن تقرير التنمية البشرية لألمم المتحدة مقياس للفقر البشري لتحديد الفقر وإظهار نقاط احلرمان البشري

من خالل حساب معدل الوفيات لألطفال الرضع ومعدل األمية ودرجة النقص يف احلصول على احلاجات واخلدمات الضرورية
ودرجة سوء التغدية.
أما التعريف الذايت للفقر ،فيقيس الفقر من منظور الفقراء أنفسهم ،حيث يرون أن مفهوم الفقر هو" :نتيجة لعدم القدرة على
تلبية االحتياجات األساسية للفرد واألسرة واملتمثلة يف توفري املأكل وامللبس واملسكن املالئم ،وضمان العالج ،وتوفري املستلزمات التعليمية
10
ألفراد األسرة ،وتسديد فواتري املاء والكهرباء وتلبية الواجبات االجتماعية".
ولعل التعريف الذي قدمته ديباناريان 11هو مفهوم متعدد األبعاد إذ يشمل جوانب خمتلفة وأبعاد متعددة ،فهو األنسب لتفسري
الفقر والذي عرف على انه انعدام احليلة وانعدام القدرة على التعبري ،وأوضحت أن للفقر أبعاد مادية ،اجتماعية ،نفسية ،روحية ،بدنية،
إضافة إىل األمن وحرية االختيار واحلركة.12
وما ميكن مالحظته هو أن مفهوم الفقر كان يتطور ويأخذ أبعاد جديدة مبرور الزمن ،وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل:13
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الشكل رقم ( :)01تط ــور مفهوم الفقر
في السبعينات

االستهالك
االستهالك+الخدمات االجتماعية
االستهالك+الخدمات االجتماعية +األصول

االستهالك+اخلدمات االجتماعية +األصول+التعرض للفقر

في السبعينات والثمانينات
(مقاربة االحتياجات األساسية)
انطالقا من منتصف

الثمانينات (مقاربة اإلمكانات).

االستهالك+اخلدمات االجتماعية +األصول+التعرض للفقر +الكرامة
االستهالك+اخلدمات االجتماعية +األصول+التعرض للفقر +الكرامة +االستقاللية

تقرير البنك الدولي
2222

SOURCE : Jean pierre cline et autres : Les nouvelles stratégies internationales de lutte contre la pauvreté, 2ème édition,
paris, économica, 2003, p 34.

نالحظ من خالل الشكل أن مفهوم الفقر عرف تطورا ،فخالل بداية السبعينات كان ينظر إليه على انه عدم الوصول إىل مستوى
معني من االستهالك الغذائي َّأما يف منتصف السبعينات وبداية الثمانينات دخلت متغريات أخرى ،فبإضافة إىل عدم الوصول إىل مستوى
معني من االستهالك الغذائي ،عدم احلصول على امللبس ،املسكن ،التعليم ،الصحة وهذه املتغريات تعرف باحلاجات األساسية وهذا
الفقر من منظور احلاجات األساسية.
وانطالقا من منتصف الثمانينات دخلت متغريات أخرى يف مفهوم الفقر ومت االنطالق واالنتقال إىل غياب فرص وإمكانات
االختيار واإلقصاء من اجملتمع اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا ،اخلوف من أن يصبح الفرد فقريا يف املستقبل ) (La vulnérabilité
االفتقار إىل الكرامة ،استقاللية هذا املنظر للفقر هو منظور مقاربة اإلمكانيات والفرص ( القدرات ).
[انتقال من املفهوم النقدي إىل مفهوم أو منظور مقاربة القدرات ].
وعليه نرى َّ
أن تعريف الفقر يتوجب حتديده يف إطار زمين ومكاين معني ،فمن يعد فقريا حسب مستويات املعيشة يف الواليات املتحدة
األمريكية قد يعد غنيا يف إحدى الدول اإلفريقية واآلسيوية .كما أنه من كان يعترب فقريا نسبيا مبقاييس عشرين سنة مضت حسب
احتياجات ومتطلبات احلياة يف ذلك الوقت ،قد يعترب يف الوقت احلاضر ضمن من يعيشون يف الفقر املدقع ،14وإذا ما سلمنا أن الفقر هو
مفهوم نسيب ،مبعىن أن مفهوم الفقري قد يتغري من زمن إىل آخر ،فإننا نكون أمام حالة استمرارية الفقر عرب الزمن ،بل وأن الفقري حىت
مبفهومه املطلق ،والذي ميكن اعتباره ذلك الذي ال جيد قوت يومه وليلته ظل موجود عرب خمتلف العصور.

 -2اشك ـ ـ ـ ـ ــاليـة قياس الفقـر :قبل التطرق اىل خمتلف اشكاليات املتعلقة بقياس الفقر سنحاول بداية التعرف على خمتلف طرق قياس
الفقر املعتمدة على البعد املادي أو النقدي الوحيد وقياس الفقر املتعدد األبعاد.
 -1-2قياس وحيد البعد للفقر :يقصد بقياس الفقر وضع أرقام اليت من خالهلا ميكننا تقييم درجة الفقر يف جمتمع ما وحتديد عدد أفراد
اجملتمع الذين يعتربون فقراء .ويفرتض امكانية قياس الفقر باستخدام بعد واحد يتمثل يف الدخل أو االنفاق االستهالكي كمقياس للرفاهية
عن طريق جتميع حزمة الدالئل املعربة عن خمتلف اوجه الرفاهية والعيش الالئق يف دليل نقدي مركب واحد.
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 -1-1-2خطوط الفقر :يقوم خط الفقر بتقسيم اجملتمع إىل فئتني ،فقراء وغري فقراء .ويعترب الفرد فقريا إذا كان استهالكه أو دخله يقع
حتت مستوى احلد األدىن للحاجات األساسية الالزمة للفرد ،ويطلق على هذا احلد األدىن خبط الفقر .وهناك أربعة أنواع من خطوط
الفقر:

أ -خط الفقر المطلق :إن تعدد وتنوع احلاجات االستهالكية اليت تتطلبها حياة األفراد يف اجملتمع من سلع استهالكية غذائية ،وسلع
استهالكية غري غذائية ،أدى إىل التمييز بني نوعني من خط الفقر املطلق :أوهلما خط فقر الغذاء (الفقر املدقع) ،على اعتبار أن املكون
الرئيسي لالحتياجات األساسية يف الدول النامية هو الغذاء وثانيهما هو خط فقر غري الغذاء أو خط الفقر األعلى يتمثل يف احتياجات
الضرورية غري غذائية (امللبس ،السكن ،التعليم والصحة).15

ب -خط الفقر النسبي :هو التواجد حتت نسبة معينة من الدخل املتوسط ويتغري بتغري نوع الدخل ومستواه أيضا اذ يعترب الفقر ظاهرة
نسبية يوجد يف كل جمتمع حىت يف أغىن اجملتمعات.
ج -خط الفقر الذاتي :ترتكز هذه الطريقة على حتديد خط الفقر من خالل الفقراء ذاهتم وذلك بتحديد املكونات الالزمة لعيش حياة
مقبولة يف جمتمع ما وهي ترتكز على اإلجابات اليت يقدمها األفراد على السؤال التايل :ما هو مستوى الدخل الالزم ملقابلة احتياجاتك
األساسية؟ وهذه االحتياجات األساسية تتمثل يف الغذاء املالبس ،السكن ،التعليم ،الصحة واملواصالت ويأخذ متوسط اإلجابات على
هذا السؤال التوصل إىل خط الفقر.16

ت -خط الفقر السياسي :هو خط حمدد يف الوسط السياسي اإلداري لدولة ما ويف وقت ما ،وهو يوافق مستوى من الدخل يعترب أي
فرد أو عائلة ميلك دخل أقل منه حباجة إىل مساعدة اجتماعية ويعترب صاحبه من الفقراء.
وميكن تلخيص طرق قياس الفقر وحيد البعد وف ًقا للمخطط التايل:
الشكل رقم ( :)22قياس وحيد البعد للفقر
خط الفقر
خط الفقر المطلق

خط الفقر الذاتي

خط الفقر النسبـي

خط الفقر السياسي

طرق القيـ ـ ـ ـ ـاس
 -1احلاجات األساسية.
 -2نسبة الغذائية.
 -3الطاقة الغذائية.
 -4سعرات احلرارية
املباشرة.

 -1نسبة من الدخل املتوسط او
الوسيط.
 -2نسبة من السكان األقل دخال
(طريقة اجملموعات).
المصدر :من إعداد الباحثني.
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استجواب

عينة من اجملتمع عن

الدخل األدىن للعيش يف ظروف
املالئمة ودخلهم الفعلي.

استجواب عينة من اجملتمع الفقري
حول الدخل الالزم للعيش الالئق(هذا
الدخل خيضع للتدخالت احلكومية يف
حتديده).

اشكـاليــة قيـ ـ ــاس وتقيي ـ ـم ظاهرة الفقر في الدول العربية

 -2-1-2مؤشرات الفق ـ ـ ـ ــر :بالرغم من أمهية خط الفقر يف دراسة الفقر يف جمتمع ما وحتديد أعداد الفقراء إالّ أنه ال يصلح لتقدمي

دالالت أخرى كمدى الفقر وعمقه وقياس درجة احلرمان ،هلذا ظهرت مؤشرات حتاول سد ثغرات خط الفقر حيث تعين بتجميع
املعلومات حول الفقراء الذين مت حتديدهم على أساس خط الفقر  ،نذكرها فيما يلي:

أ -المؤشرات التقليدية البسيطة :خنتصر هذه املؤشرات يف الشكل التايل:

الشكل رقم ( :)20المؤشرات التقليدية لقياس الفقـر
المؤشرات التقليديـة

مؤشر عدد H

الرؤوس

مؤشر فجوة الفقر
The poverty gap

مؤشر

مؤشر سان

Foster, Greer
& Thorbecke

Sen Index

مؤشر

مؤشر SST

Watts

Sen, Shorrocks
& Thon

Watts Index

The head count

يقيس عمق الفقر
يقيس مدى تفشي
من خالل الفارق
الفقر يف اجملتمع،
بني دخل الفقراء
نسبة الفقراء يف
وخط الفقر.
الدخل:
اجملتمع.ب -مؤشرات التفاوت في توزيع

جيمع بني مؤشر
يقيس شدة الفقر
يقيس حجم
يقيس عدد الفقراء،
فجوة الفقر
اليت متثل مدى
االعانة الالزمة
عمق الفقر ،شدته
ومؤشر فجوة
تفاوت دخل
للخروج من
والتفاوت يف توزيع
المصدر :من اعداد الباحثني.
الفقر.
هناكالفقراء.
الفقر إذ أنه الوضعية
الفقراء.
الدخل بني
الفقر
الفقر.جمتمع ينتشر فيه
يوجد أي
الدخل و
عالقة تبني التفاوت يف توزيع

بدون أن يكون فيه تفاوت يف توزيع الدخل ولكن ميكن أن يكون جمتمع ما يتمبز بتفاوت الكبري يف توزيع الدخل مع عدم وجود الفقر.
خنتصر هذه املؤشرات يف الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)20مؤشرات التفاوت في توزيع الدخل
مؤشرات التفاوت في توزيع الدخل

المدى

التباين

مقياس
االنحراف

Theil

مؤشر

منحنى
لورنز

Gini

معامل

مؤشر

Atkinson

المصدر :من إعداد الباحثني.
 -2-2قياس متعدد األبعاد للفقـر :إن استعمال خط الفقر يف قياس الفقر وحتديد الفقراء من غريهم يف جمتمع ما تعترب األكثر استعماال
ولكن جند أنه ترد عليه بعض املالحظات والقيود ،باعتبار أن الفقر هو ظاهرة معقدة جدا ال ميكن حصرها يف بعد واحد السيما البعد
النقدي ،فمن غري املمكن القول ان مؤشر واحد ل لرفاهية قادر على تغيري جوانب الفقر ،ضف اىل ذلك ينبغي أن يكون خلط الفقر عالقة
معقولة مع مستوى املعيشة مع الدولة مراد قياس الفقر فيها فإذا مت استخدام خط الفقر يف دولة غنية ألصبح مجيع السكان يف معظم
الدول النامية فقراء كما لو استخدم خط الفقر يف دولة نامية ستعترب تلك الدولة الغنية خالية من الفقر لدى البد من أن يتم إنشاء خط
الفقر يناسب املستوى االقتصادي واملعيشي لكل دولة ،أيضاً مشكلة اختيار وحدة قياس لتحديد خط الفقر هل هي العائلة أم الفرد ؟
والعائلة ممكن أن تكون مكونة من فرد واحد أو عدة أفراد وكما هو معلوم أن املسوح ميزانية األسرة تستخدم يف حتديد أمناط االستهالك
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للعائلة ككل وليس لكل فرد على حدة...باإلضافة اىل العديد من املالحظات والقيود ،لذلك ظهرت مقاربات حتاول حل هذا املشكل إذ
حتاول استخدام إحصائيات داخل العائلة لقياس أجزاء الفقر ومقدار النقص يف الدخل واستخدام خصائص األفراد من أجل إعطاء صورة
واضحة عن خصائص الفقراء ،كما دفع األمر الباحثني إىل دراسة الفقر بأبعاده املختلفة وظهرت يف هذا اجملال عدة أعمال مسيت
باملقاربات متعددة األبعاد ،اذ جند صنفني من املقاييس املعتمدة يف قياس الفقر املتعدد األبعاد باستخدام املقاربة غري املعتمدة على
البديهيات وهي:
 -1-2-2المؤشرات المركبة :وتتمثل يف أدلة التنمية البشرية وخنتصرها يف الشكل التايل:

الشكل رقم ( :)20المؤشرات المركبــة لقياس الفقر
المؤشرات المركبــة لقياس الفقر

مؤشر التنمية البشرية
HDI

مؤشر الفقر البشري
HPI

مؤشر التنمية البشرية حسب

الجنس

مؤشر الشامل للفقر
البشري
ISPH

SHDI
يشبه  HDIيف حساباته لكن
يقيس ثالث
معايري أساسية:
يأخذ بعني االعتبار الالمساواة
يف االستفادة يف مكونات التنمية
البشرية.
مستوى الصحي

مؤشر الفقر البشري
OCDE
HPI-2

مؤشر الفقر البشري
HPI-1

يقيس ظاهرة الفقر
البشري بشكل مرن
وكامل.

مشاركة المرأة مؤشر
IPF

يركز على الفرص
املتاحة للمرأة ويهتم
بالالمساواة بني الذكور
واإلناث يف:
المشاركة في الموارد

االقتصادية.
المشاركة في اتخاذ القرار

مستوى التحصيل
العلمي
مستوى المعيشي

في المجال السياسي.

مستوى الحياة والمستوى

مدى الحياة والمستوى

الصحي
التمدرس وتلقي المعارف

الصحي

التمدرس وتلقي المعارف

امكانية الحصول على مستوى
معيشي الئق

امكانية الحصول على
مستوى معيشي الئق

االقصـاء

المصدر :من إعداد الباحثة.
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 -2-2-2نظرية المجموعات الغامضة :واليت تعترب من أهم مقاييس الفقر املتعددة األبعاد غري املعتمدة على البديهيات واملرتكزة على
البيانات الفردية .وقد طورت ألول مرة من طرف  )5111( Zadehمث من طرف  )5110( Cerioli & Zaniكطريقة رياضية
لقياس الفقر كظاهرة متعددة األبعاد وعمقت هذه النظرية من طرف  .17)2002( C.Dagumواليت تسمح بتحديد األفراد أو
العائالت األقل أو األكثر فقرا يف إطار األبعاد املتعددة للفقر وحتديد درجة انتمائهم إىل جمموعة الفقراء .وميكن تلخيص طرق قياس الفقر
وحيد البعد باستعمال اجملموعات الغامضة وف ًقا للمخطط التايل:
الشكل رقم ( :)20قياس الفقر بأبعاده المتعددة باستخدام نظرية المجموعات الغامضة
تسمح بتحديد األفراد أو العائالت أقل أو األكثر فقرا يف إطار أبعاده املتعددة

دوال االنتماء للمجموعات الغامضة الجزئية للفقراء

المؤشرات الثنائية

تبني مدى حصول على جمموعة من السلع الدائمة.

المؤشرات المتعددة

تبني التصور الذايت للفقراء اجتاه حالتهم

المؤشرات المتصلة

مؤشر الدخل أو االنفاق

تكوين مؤشر عام لقياس الفقر

المصدر :من إعداد الباحثة.
من خالل حتديدنا ألهم التعاريف املقدمة ملصطلح الفقر وخمتلف طرق قياسه يتضح جمموعة من االشكاليات املتعلقة بقياسه نذكرها
فيما يلي:18
 ما يتصل بتعريف الفقر نفسه ،وانعكاس ذلك على القياسات المعتمدة :فهل نعتمد يف تعريف الفقر على الدخل فقط ،أمجيب اعتماد تعريف للفقر أقرب اىل مفهوم الفقر البشري ؟

 ما يتصل بالمقاربات المعتمدة :هل نعتمد حصرا على التحقيقات امليدانية اإلحصائية من نوع الدراسات املتعارف عليها عنمستوي معيشة االسر وموازنة األسرة ام ميكن اعتماد طرق حبث اخرى (اساسية او مكملة) من نوع دراسة الفقر باملشاركة،
وأساليب البحث السوسيولوجي او االنرتوبولوجي.

 ما يتصل بالقياسات :اي منهجية سوف تعتمد يف حتديد وقياس خط الفقر املطلق ام النسيب ،على اساس الدخل او االنفاق،االفراد ام األسر؟ ما هو عدد اخلطوط الوطنية واملنطقية اليت ستعتمد؟ ما هو احلد األدىن للسعرات احلرارية وهل سيتم اعتبار
املكونات الغذائية األخرى (بروتينات ،فيتامينات...اخل ) ،ما هي سلة السلع الغذائية وغري الغذائية املعتمدة يف قياس الفقر وايل اي
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سنة تعود ،ما هي طريقة احتساب خطوط الفقر الغذائية والدنيا والعليا ،هل ستلحظ مؤشرات اخرى غري الدخل واإلنفاق ،ما هي
هذه املؤشرات (ملكية سلع معمرة ،مؤشرات اجتماعية ...اخل )؟ وما هو شكل ادماجها يف خط الفقر املعتمد ،هل سيعتمد خط
فقر مستقل على اساس مؤشرات اجتماعية – اقتصادية (مؤشر خاص للفقر البشري ،مؤشر اشباع احلاجات االساسية...اخل) هل
سيكون هذا املؤشر مستقال ام مكمال ام مدجما مع خط فقر الدخل؟

 ما يتصل بالبيانات المتاحة :19ان نقص البيانات من خمتلف املصادر يقف عائقا امام عملية قياس وتقييم الفقر ،ومن اجلدير ذكرههنا انه ال زالت الدول عربية تعد من اقل مناطق العامل توفرا لبيانات الفقر ولذلك اسباب كثرية .ولعل من اهم البيانات اليت تتوفر
يف هذه الدول بشكل عرضي هي البيانات اليت توفرها مسوحات احصائية تنفذ خلدمة اهداف ليس من ضمنها هدف قياس الفقر
وحتليله .اضافة اىل سجالت اخلدمات احلكومية وبيانات ختدم احتياجات وجهود املنظمات الدولية.
بشكل عام يعرتي قواعد بيانات قياس الفقر من خمتلف املصادر مجلة من املعوقات واليت تقف احيانا عائقا امام احلصول على مؤشرات
فقر تتسم بدرجة مقبولة من الكفاءة والدقة .ان من اهم هذه املعوقات ما يلي:
 عدم توفر بيانات تفصيلية على مستوى الوحدات التحليلية ،فعلى سبيل املثال ان االسرة هي الوحدة االحصائية يف مسح نفقاتودخل االسرة وال ميكن احلصول على بيانات تفصيلية عن االنفاق على مستوى االفراد االمر الذي ال يسمح بقياس الفقر
والتفاوت على مستوى افراد االسرة او بالنسبة جملموعات معينة من السكان.
 فقدان البيانات الالزمة اىل حساب بعض املؤشرات او البيانات لبعض الفرتات الزمنية مما يؤدي اىل اللجوء ألساليب التقدير او اىلطرق االستكمال اخلطي او االستعانة ببيانات دولية او احيانا تنفيذ مسوح صغرية لتوفري البيانات املطلوبة.
 ان البيانات اليت تتوفر بشكل اعتيادي ختدم يف قياس الفقر عند فرتة زمنية معينة وال تتضمن بيانات عن االسر واألفراد اليت تصاببالفقر وخترج منه بشكل دوري ،اي مبعىن اخر ان الطرق املستخدمة ال تشمل الذين يصابون بالفقر بشكل مرحلي او مؤقت.
 يف الغالب ان بيانات الفقر املتوفرة ال تتضمن معلومات كافية عن بعض شرائح اجملتمع كشرحية االغنياء اليت يكون لسلوكياهتاوأمناط استهالكها اثار مباشرة بالنسبة للفقراء وجلهود مكافحة الفقر.
 شح البيانات عن الفئات االشد فقرا ،فغالبا ما تكون هذه الفئات حمرومة من اخلدمات العامة وبالتايل ليست مشمولة ضمنسجالت اخلدمات ،كما ان اوضاعها غري املستقرة تؤدي اىل عدم مشوهلا ضمن املسوحات.
 عدم االجتاه حنو تنفيذ املسوح النوعية بشكل رمسي ،واليت ميكن االستفادة منها يف عمليات التقييم والتخطيط ومراقبة وتنفيذ برامجمكافحة الفقر وتأهيل وتدريب الفقراء .ولكن ما زال هذا النوع من املسوح خمتصرا على الدراسات واألحباث االكادميية.
 باعتبار ان مسح نفقات ودخل االسرة يعترب حاليا هو املصدر الرئيسي لتوفري بيانات الفقر يف العديد من الدول ،إال ان عدد منالدول ال زال ينفذ هذا املسح كل مخس اىل عشر سنوات مما خيلق فجوة يف قاعدة بيانات الفقر ،وجيعل من الصعب متابعة برامج
تقييم ومعاجلة الفقر.
من كل ما سبق نستخلص ان أمهية قياس الفقر تكمن يف التعرف علي الفقراء ومعرفة أماكن تواجدهم وحجمهم نسبة إىل اجملتمع
والتعرف علي خصائصهم الدميوغرافية ومستوياهتم التعليمية والصحية وذلك من خالل املسوح االسرية املتخصصة هبدف وضع اخلطط
والسياسات الرامية إىل التقليل من حدة الفقر ،20ومن اجل تصنيف او فرز االسر الفقرية من االسر غري الفقرية نستخدم بعض االدوات
واملؤشرات اليت تساعدنا يف احلكم علي فقر او عدم فقر االسرة ،وختتلف الطرق املستعملة يف قياس الفقر باختالف املفهوم املراد دراسته
وحسب توفر البيانات الالزمة لتطبيق اي من هذه الطرق واألساليب.

25

اشكـاليــة قيـ ـ ــاس وتقيي ـ ـم ظاهرة الفقر في الدول العربية

 -3تحليل ظاهرة الفقر في الدول العربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
تعترب املنطقة العربية من املناطق ذات مستويات الفقر املنخفضة نسبيا خاصة اذا ما قورنت مبنطقة افريقيا جنوب الصحراء او
منطقة شرق آسيا إال ان ما حصل من تطورات سياسية يف بعض الدول العربية خالل عام  ،.055اثار بعض املخاوف من ان التوازن
االجتماعي يف بعض هذه الدول كان هشا ،ويشري اىل ان احلجم احلقيقي ملشكلة الفقر والتقدير الدقيق لتداعياهتا أكرب مما هو منعكس يف
نسب فقر الدخل السائدة .21فلدى النظر يف ما جاء يف التقارير الدولية عن واقع الفقر يف البلدان العربية سوف جند أن معظمها يقدر
نسبة السكان الفقراء بأقل من  %..1أو  %1.1من امجايل السكان (حسب خط الفقر الدويل ،أي دوالر يف اليوم للشخص-حسب
تعادل القوة الشرائية) وهي نسبة األقل بني مناطق العامل .ويبدو هذا القياس غري مقنع بالنسبة للكثري من الباحثني وصانعي السياسات
واملواطنني على حد سواء ،كما أنه يوجه رسالة مضللة مفادها ان مكافحة الفقر ليس من أولويات التنمية يف املنطقة العربية.22
اذ جند أن املعطيات اإلحصائية الرمسية حتاول دائما أن تدفع باملؤشرات إىل منحى إجيايب قصد إبراز جناح اجملهودات التنموية والسياسات
احلكومية .أما املراكز املستقلة –إن وجدت – فتحاول اعتماد مؤشرات موضوعية وإبراز مستويات الفقر األكثر قربا من املوضوعية .أما
مصادر السياسيني ،املفكرين والصحافيني املعارضني فيدفعون باجتاه املنحى التصاعدي إلبراز فشل الربامج التنموية للحكومات .من هنا
جيد الباحث املوضوعي املستقل نفسه أمام إشكالية التعامل مع هذه املعطيات وغالبا ما يعتمد على مصادر املنظمات الدولية اليت هي
بدورها تواجه صعوبات مجة يف التعامل مع املصادر الرمسية أو إجناز مسوح ذات مصداقية نظرا للرتكيبة السوسيولوجية والثقافية هلذه
اجملتمعات وكذا حساسية دراسة هده الظاهرة من قبل السلطات الرمسية هلذه البلدان.23

 -1-0مؤشرات الفقر في بعض الدول العربية:
تبني مؤشرات فقر الدخل ،وفق البيانات املتاحة يف الدول العربية ،التباين الواضح يف مستويات الفقر يف الدول العربية ،حيث ميكن
تقسيم الدول العربية اىل جمموعتني ،تضم اجملموعة األوىل عددا من الدول العربية حمدودة الدخل كاليمن ،موريتانيا ،فلسطنني والصومال،
السودان وجيبويت وجزر القمر ،واليت تفوق نسب الفقر فيها  %40من السكان ،أما اجملموعة الثانية فتضم بقية الدول ذات النسب
املعتدلة ( بني  50و )%.0أو نسب الفقر املتدنية (أقل من  ،)%50كما يوضحه الشكل التايل:
الشكل رقم (:)20مؤشرات الفقر وفق خط الفقر الدولي في بعض الدول العربية

المصدر :صندوق النقد العريب ،التقرير االقتصادي العريب املوحد ،.055 ،ص.15
جند ان مكونات الفقر الذكورة اعاله تعرب فقط عن فقر الدخل يف حني ان الفقر البشري يضم ابعادا اخرى باإلضافة اىل الدخل،

مثل :التعليم ،الصحة ،املستوى املعيشي واحلريات .وتشري بعض املؤشرات املتاحة اىل وجود اشكال عديدة من احلرمان والتهميش مثل:

سوء التغدية وضعف اخلدمات االساسية يف جماالت الصحة والتعليم ،يعاين منها سكان يف الدول العربية اليت تنخفض فيها مستويات فقر
26
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يف الدخل .ففي تقرير التنمية البشرية لعام  .050قدم برنامج األمم املتحدة مؤشرا جديدا للفقر ،مسي مبؤشر "الفقر املتعدد األبعاد"،
الذي يعطي صورة واضحة حول حجم التحديات القائمة أمام معظم الدول العربية يف مكافحة الفقر مبختلف أبعاده السيما على مستوى
حتسني الدخل واخلدمات األساسية خاصة يف جمايل التعليم والصحة ،والشكل التايل يوضح مستوى مؤشر الفقر املتعدد األبعاد بالنسبة
للدول العربية اليت تتوفر حوهلا البيانات:
الشكل رقم (:)20مؤشرات الفقر متعدد االبعاد في بعض الدول العربية خالل الفترة 2220-2222

المصدر :صندوق النقد العريب ،التقرير االقتصادي العريب املوحد ،.055 ،ص15
يتبني من خالل مؤشر الفقر املتعدد األبعاد ،ان مؤشر الفقر يف الدول العربية وفق هذا املؤشر متدنية نسبيا باملقارنة مع عدد كبري
من الدول النامية .ورغم وجود ارتباط احصائي معنوي بني نسب فقر الدخل ومستويات مؤشر الفقر املتعدد األبعاد ،إال ان ترتيب الدول
العربية خيتلف حسب املؤشرين نظرا الختالف طبيعة املتغريات املتضمنة يف كل منهما.
وكما بينت التطورات السياسية اليت شهدهتا عدد من الدول العربية خالل عام  ،.055فال ميكن اعتبار مؤشرات الفقر الدخل
مطلقة وحدها ،او حىت مؤشر الفقر املتعدد األبعاد ،كافية للتعبري عن مستوى هشاشة االستقرار والتماسك اجملتمعي حيث ان مفهوم الفقر
املبين على خط مط لق لفقر الدخل ال يعرب بشكل مالئم عن درجة رضا كل فرد عن وضعه االجتماعي وعن وضع كل فرد باملقارنة مع
بقية أفراد اجملتمع (الفقر النسيب) ،وال يأخذ يف االعتبار مستوى حصول االفراد على اخلدمات االساسية وتطلعات افراد اجملتمع ونظرهتم
للمستقبل .فيمكن ملؤشرات فقر الدخل املطلق أن تتحسن لو ارتفع دخل/انفاق كل الشرائح الدخلية ،دون تسجيل اي حتسن يف
مؤشرات الدخل النسيب اليت تتوقف عادة على متوسط أو وسيط الدخل أو االنفاق .كما ميكن لدخل الفرد ان يرتفع دون وجود رضا عن
الوضع احلايل واملستقبلي فيما يتعلق بأوجه عديدة من احلياة مثل اخلدمات العامة والعدالة االجتماعية واحلريات.

 -2-0تحليل التقدم في غاية تخفيض نسبة الفقر ضمن األهداف االنمائية لأللفية:

رغم صعوبة حتليل مدى تقدم الدول العربية يف حتقيق هدف "القضاء على الفقر المدقع والجوع :وذلك بتخفيض نسبة السكان

الذين يقل دخلهم اليومي عن  1دوالر وتخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف في الفترة "2210-1992

وذلك من حيث ندرة البيانات وخاصة تلك املتعلقة بنسب الفقر احملسوبة وفق خط الفقر الدويل دوالر واحد باليوم ،اال ان البيانات
املتاحة للفقر من خالل خطوط الفقر الوطنية ،تظهر وجود تباين يف مدى حتقيق هذه الغاية حيث حققت كل من تونس ،اجلزائر واملغرب
تقدما واضحا يف حتقيق تلك االهداف إال ان بعض الدول االخرى مثل األردن ،سوريا ،لبنان ومصر تسري خبطى أكثر بطؤا حنو حتقيق
تلك الغاية ومن املتوقع ان يشهد عدد من الدول العربية بعض الصعوبات يف حتقيق هذه الغاية ،خاصة الدول اقل منوا مثل :اليمن،
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جيبويت ،موريتانيا وجزر القمر وذلك باالضافة اىل الدول اليت تعاين من ظروف خاصة مثل :العراق ،فلسطني والصومال ،واجلدول رقم
( )05يوضح وخيتصر كل هذا.
الجدول رقم ( :)21التقدم في غاية تخفيض نسبة الفقر ضمن األهداف االنمائية لأللفية
الدول

السنوات

نسبة الفقر وفق خط الفقر الوطني%

االردن

511.

.,54

.009

13,3

5110

6,7

.001

3,8

5111

14,1

.001

5,7

5111

,714

.004

36,9

1996

9,6

2000

42

511.

77,5

.00.

50

511.

14,26

.00.

12,3

5111

6,3

.001

7,97

5110

24,32

.009

22

5110

13,1

.00.

9

5110

56,6

.009

42

511.

19,1

.001

34,8

تونس
الجزائر
جزر القمر
جيبوتي
السودان
سوريا
لبنان
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن

المصدر :صندوق النقد العريب ،التقرير االقتصادي العريب املوحد ،.05. ،ص.1..
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وما جتدر اإلشارة إليه انه على الرغم من وجود قواسم عامة بني الدول العربية ،إال أنه يوجد أيضا العديد من االستثناءات ،فظاهرة
الفقر مثال تقل يف األقطار النفطية اليت تتسم بصغر حجم السكان مقارنة مع األقطار العربية غري النفطية واليت تعتمد على القطاع الزراعي
بشكل أساسي .ويف القطر الواحد تكون ظاهرة الفقر يف املدن أقل منها يف الريف ،وبني املتعلمني أقل منها بني األميني.24

 -0-0أسباب محدودية استراتيجيات محاربة الفقر في العالم العربي :أسباب حمدودية سياسات حماربة الفقر يف العامل العريب:25
-

هيمنة املقاربة السياسة على املقاربات األخرى،
غموض وتذبذب االسرتاتيجيات والسياسات اخلاصة مبحاربة الفقر،
عدم وجود هيئات مستقلة خاصة مبتابعة تطور الظاهرة وتقييم جناعة وفعالية الربامج املسطرة من طرف احلكومات،
مقاربة فوقية وحتييد مشاركة األفراد أو اجملتمع املدين يف صياغة السياسات ومتابعة تنفيذها،
نقص الصرامة والشفافية يف استعمال املوارد إضافة إىل ظاهرة تبذير املوارد والفساد اإلداري واالقتصادي،
التوزيع غري العادل للثروات بني فئات اجملتمع الواحد،
ضعف اقتصاديات هذه الدول وعدم تثمني العمل كمصدر اسرتاتيجي للثرة و– بطريقة غري مباشرة – تدعم اقتصاديات الدول
الكربى من خالل االسترياد يف غياب سياسات اقتصادية رشيدة،
غياب أي تنسيق اقتصادي واجتماعي بني الدول العربية واإلسالمية ووضع احلاجز السياسي يف املقام األول كمربر لعدم التكامل
االقتصادي،
هيمنة التنظيم البريوقراطي على خمتلف املؤسسات مما ينعكس سلبا على تشجيع املبادرات االستثمارية وخنق كل املشاريع
املقرتحة حملاربة الفقر يف هذه البلدان،
إمهال املقاربة املبنية على الكفاءات يف تسيري املشاريع وضعف الرقابة ،فاسحا اجملال أمام املمارسات اهلادرة للثروة،
اعتماد مقاربة كلية يف حماربة الفقر وإمهال التطوير اجلهوي هلذه البلدان خاصة من حيث االعتماد على دراسات علمية دقيقة
تسمح للمناطق بتطوير ذاهتا وبدعم من احلكومات.
حسب رأينا فإن من بني أهم أسباب حمدودية سياسات حماربة الفقر يف العامل العريب يرجع اىل تضارب يف املعطيات اخلاصة
بقياسه لذا البد عند حتديد نسب الفقر ان يتم التحقق من التعريف املعتمد للفقر ،منهجية القياس ،نوعية البيانات االحصائية.

خاتمة

لقد مسحت لنا دراستنا هذه بالتعرف على خمتلف اشكـاليــات املتعلقة بقيـ ـ ــاس وتقييـم ظاهرة الفقر وهذا من خالل اعطاء قراءة
لتطور مفهوم الفقر وإعطاء صورة واضحة عن خطوط الفقر وصعوبة حتديدها وكذا خمتلف املؤشرات اخلاصة بقياسه سواء كانت وحيدة
البعد أو متعددة األبعاد ،سواء كان الفقر نقدي مرتبط بالدخل أو بشري مرتبط بالظروف االقتصادية واالجتماعية اليت يعيشها الفرد .كما
حاولنا من خالل هدا البحث تقييم واقع الفقر يف الدول العربية وتوصلنا من خالل هذا البحث اىل جمموعة من االستنتاجات وهي:
 الفقر هو ظاهرة متعددة اجلوانب واألبعاد يصعب حتديد مفهوم دقيق هلا وهدا ما ملسناه من خالل كثرة التعاريف املقدمة للفقر. أن ظاهرة الفقر تبقى ظاهرة معقدة وهذا لتعدد أشكاهلا وبالتايل طرق قياسها .وأنه بالرغم من اعتبار املقياس النقدي (الدخل)كمعيار فاصل بني من هو فقري ومن هو غري ذلك إالّ أنه غري كايف نظرا الوجود عدة عوامل أخرى تتداخل يف دراسة حالة
الفقري.

29

اشكـاليــة قيـ ـ ــاس وتقيي ـ ـم ظاهرة الفقر في الدول العربية

-

-

-

-

ليس من السهل الوقوف على جل املتغريات املكونة لظاهرة الفقر وال قياسها نظرا الن فيها متغريات نوعية ،وان قياس الفقر
يتطلب الوقت ،اجلهد واملال ألهنا مهمة ال ميكن آن تتم بطريقة صحيحة إال إذا مت احلصول على املعلومات الكافية بواسطة
األفراد والعائالت الفقرية.
من خالل حتليلنا لظاهرة الفقر يف الدول العربيـ ــة مؤشرات الفقر وفق خط الفقر الدويل و مؤشرات الفقر متعدد االبعاد يف بعض
الدول العربية اتضح لدينا :26
أن من بني أسباب حمدودية اسرتاتيجيات وسياسات حماربة الفقر يف العامل العريب يرجع اىل تضارب يف املعطيات اخلاصة بقياسه
لذا البد عند حتديد نسب الفقر ان يتم التحقق من التعريف املعتمد للفقر ،منهجية القياس ،نوعية البيانات االحصائية.
ان قياس الدوالر الواحد يف اليوم ال يصلح عموما لتقييم وضع الفقر يف معظم البلدان العربية اليت تنتمي اىل جمموعة البلدان ذات
مستوي التنمية والدخل املرتفع (دول جملس التعاون اخلليجي)  ،أو املتوسط (غالبية بلدان املشرق واملغرب) ،يف حني قد يكون
صاحلا لقياس الفقر يف الدول العربية االقل منوا وهى ست بلدان من اصل  ..بلدا عربياً (موريتانيا ،جزر القمر ،الصومال،
السودان ،اليمن ،جيبويت).
اذا احتسبت نسب الفقر على اساس دوالرين يف اليوم للشخص الواحد فان نسبة السكان الفقراء تقفز قفزة غري عقالنية من
 %..1أو  %1.1اىل  %15.1وهو ما يطرح جمددا عالمات استفهام حول صالحية قياس الفقر على اساس دوالر واحد يف
اليوم.
هناك تفاوت كبري يف مستويات التنمية والنمو والدخل داخل اجملموعة العربية ،مما جيعل اعتماد قياسات موحدة امراً غري علمي.
كما ان املتوسطات االقليمية لكل اجملموعة العربية اليت ال تأخذ بعني االعتبار هذه التفاوتات تكون مضللة هي األخرى ،وال
تعكس الواقع احلقيقي لغالبية البلدان العربية.
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