
الثانيالمحور النظري

هاتعريفها، وضعها و قياس،خطوط الفقر

(1)الدكتور التهامي عبد الخالق

Atouhami@insea.ac.ma الرباط، المملكة المغربية،6217ب .تعليم العالي وباحث بالمعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، صلأستاذ ا(1)

ورشة تدريبية عن بعد
حول قياس الفقر النقدي في الدول العربية

2021مارس / اذار 23-25

AITRS

mailto:Atouhami@insea.ac.ma


2

مداخلةمحتوى ال

مدخل عام1.

الخطوط النسبية و المطلقة للفقر2.

خطوط الفقرلحساب“ الكالسيكية”طريقة العن 3.

المقاربات البديلة لوضع خطوط الفقر4.

خاتمة5.



3

.فقرالظاهرةوتحليلمقاربةفياأساسياأمرالفقربخطيسمىماتحديديشكل◼

اورالمتغيو(الفردأواألسرة)المرجعيةاإلحصائيةالوحدةواختيارتحديدبعد◼

.الفقرخطقيمةتحديدمشكليطرح،(يةاالستهالكالنفقاتالدخل،)الالئقالمؤشر

شاهداتالمعنمستقلة(discriminant)ومميّزةحرجةبقيمةاألمريتعلقعمليا،◼
.(؟؟)الفردية

.افقيريعتبرالخطاهذعن(عادة)يقلقياسله،لجمعامنفردفكل◼

مدخل عام. 1
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ختلفمعلىالفقرتحليلومقاربةفيحاسمةحرجةالالقيمةهذهأنالواضحفمن◼

.المستويات

جدوعليهامتفقغيرمنهجية،غيرالفقرخطوطوضعطريقةتبقىذلك،مع◼

.مراحلهابعضفيخصوصااعتباطية

.للفقرالمطلقةالخطوطوالنسبيةالخطوطبينعموماالتمييزيتم◼

بعضفييستخدمأنيمكنو،هوسلبياتهايجابياتهذهالفقرخطيمننوعلكل◼

.أخرىدونالبلدان

مدخل عام. 1
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للفقرالنسبيةالخطوط

توزيعئصخصاعلىارتكازااوبداللةتعريفهيتمعندماانسبيالفقرخطيكون◼

.(الخ،...،والدخل،واالستهالكاإلنفاق)األفرادتصنيفمتغير

.المعطياتمشاهدةبعدذلكيتم◼

وسيطأومتوسطمن(...1/2،3/1،3/2)اجزءتستعملتداوالاألكثراألمثلة◼

.التوزيع

الخطوط النسبية و المطلقة للفقر. 2
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.المتقدمةنالبلدافيالفقرلمقاربةعماالإستاألكثرالخطوطمنالنوعهذهيعتبر◼

القياممننتمكّ الهاتهالنسبيةالفقرخطوطفانحسابها،وطريقةتعريفهابحكم◼

.المكانفيأوالزمانفيسواءللفقربمقارنات

.بهالحتفاظاتميذاللمتغيراشاهداتمتوزيععلىتعتمدفهي◼

معالمغرب،في%15الفقرنسبةمقارنةمثاليمكنالالخطوط،هذهباستعمال◼

.كندافي%14الفقرنسبة

الخطوط النسبية و المطلقة للفقر. 2
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الفقرنسبةمع،1998سنةالمغربفي%15الفقرنسبةمقارنةيمكنالذلكك◼

.(هناللتوضيحبيانيرسموضعيمكن)مثال1991سنةةالمسجل13%

تعمالاسعندالفقرمكافحةسياساتآثارتقييمالصعبمنيكوناخرىجهةمن◼

.الخطوطهذه

يبقىلفقرامعدلفانالمجتمعفيفردكلنفقاتتضاعفتإذاالمثال،سبيلعلى◼

.(مثالالنفقاتمتوسطمنجزءأساسعلىالخطحددإذا)ثابتا

الخطوط النسبية و المطلقة للفقر. 2
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قيمفانءالفقرايرغاألفرادبعضنفقاتارتفعتإذا،ايضاالمثالسبيلعلى◼

الفقرخطوىمستيرتفعوبالتاليترتفع(الفقرخطتحددالتي)الوسطىالنزعة
.(؟!)الفقريرتفعومنه

فيها،مرغوبغيراالساسهذاعلىككلوالفقرالفقرخطمقاربةتبقىوعليه◼

.العمليةالناحيةمناالستخدامسهلةأنهامنبالرغم

الخطوط النسبية و المطلقة للفقر. 2
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للفقرالمطلقةالخطوط

.ينمععيشنمطخاللمنأدنىكحدتعريفهيتمعندماامطلقالفقرخطيكون◼

.الناميةالبلدانفيواسعنطاقعلىالمطلقالفقرخطيستخدم◼

(.الخش،يمتكالمعاملالشرائية،القوةتعادل)بسيطةالالتعديالتبعضادخالمع◼

.والمكانالزمانفيمقارناتبإجراءالخطوطهذهتسمح

الخطوط النسبية و المطلقة للفقر. 2
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1,5األوقاتمنوقتفيالخطهذايطابق،وحساباتهالدوليالبنكريرالتقوفقا◼
.تقريبااليومفيالواحدللشخصأمريكيدوالر

.الئقيرغالنسبيالخطهذااستعماليكونالمتقدمة،للبلدانبالنسبةبالمقابل،◼

سليكندافيالواحدللفرداليومفيدوالر1,5منأقلإنفاقالمثال،سبيلفعلى◼

.المثليبيافياوالمغربفينفاقاالنفسمعبالمقارنةالمعنى،نفسله

الخطوط النسبية و المطلقة للفقر. 2
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الخطوط النسبية و المطلقة للفقر. 2

:أسئلةعدةطرحويكبيرةاتصعوبالخطوطهذهحسابيشكلعمليا◼

االعتبار؟بعينيؤخذأنيجبالذياألدنىالحدهوما◼

فيو...النشاطالجنس،السن،حسباألفراد،بينأألدنىالحدهذايتغيركيف◼

؟زمانال

.الخ؟التحويلعنداعتبارهايجبالتياألسعارهيما◼
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يةحصائاإلوحدةالهياألسرةتكونعندما)لفقرلالمطلقخطاللحسابعمليا،◼

أوليةلةستحديديتمماعادة،(التصنيفمتغيرهياالستهالكونفقاتالمرجعية

.الغذائيةالموادمن

لىإبلدمنأوأخرىإلىمنطقةمنأيوالمكان،الزمانفيةالسلمحتوىيتغير◼

.آلخرعاممنالبلدنفسفيأوآخر،

فياستهالكهاتميالتيالمنتجاتأوالسلعوكميةطبيعةبتغيرالمحتوىهذايتغير◼

.والمكانالزمان

الفقرخطوطلحساب“ الكالسيكية”طريقة العن . 3
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بتغيرلفقراخطوطقيمةتتغير،األساسيةالسلعسلةمحتوىريتغإلىباإلضافة◼

.أيضاالسلعأسعار

.السلةهذهحديدلتكقاعدة(دقيقةغير)ةواحديةمرجعاخذعمومايتم◼

الغذائيةاالحتياجات«أو»الالزمةالتغذية«بيسمىماهوالمرجعهذا◼
.جيدةصحةفييكونأنللفردتضمنالتي»االساسية

الحراريةبالسعراتاألدنىالحدعنيعبرالمستهلكة،لألغذيةبالنسبة◼

.والفيتامينات

رالفقخطوطلحساب“ الكالسيكية”طريقة العن . 3
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للفردالواحداليومفيحراريةسعرةكيلو2400و2100بينتكونماعادة◼

.الواحد

.راداألفونشاطالجنسالعمر،حسبتتغيرالغذائيةالمرجعيةأنالواضحمن◼

نس،جمراعاةمعاألدنى،الحدلمقاربةمعامالتتقديرميتالنظرية،الناحيةمن◼

.لألفراداالقتصاديوالنشاطعمر

مناألدنىحدالأي،تحديدهاتمالتيالسلعلسلةالماديةالقيمةتحديدذلكبعديتم◼

.الالزمةالتغذيةمستوىعلىالحصولمنيمّكنالذياإلنفاق

رالفقخطوطلحساب“ الكالسيكية”طريقة العن . 3
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مليةعبطريقةإالحلهايمكنالالتيالمشاكلمنالعديدالتحويالتهذهتطرح◼

.(بلدكلمستوىعلى)

.المتداولةواألسعارالمنتجاتنوعيةالىالرجوعبذلكيتم◼

األدنىالحديتغطالتيالسلعسلةفيإدراجهايتمالتيالمنتجاتاختياررتكزيال◼

.موحدةنظريةإيعلىاالحتياجاتمن

الزمانفيايضاتتغيرقدالتيالغذائيةغيرلموادلسلةايةتحديديتمالماعادة◼

.والمكان

رالفقخطوطلحساب“ الكالسيكية”طريقة العن . 3
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منموجودةنتكلمالتيوالخدماتالمنتجاتبعضفيالتفكيرالحالبطبيعةيمكن◼

.محليامتوفرةالغيرالمنتجاتأواختفتالتيتلكأوقبل،

تعديلإلىياناألحمنكثيرفيالباحثونيلتجئ،السلعسالتتحديدمشاكللتجنب◼

.(Orshanskyيقةرط:اهمنجزءأخذمع)الغذاءلنفقاتبسيطتناسبي

سلةضمنواجدةالمتالغذائيةغيرالسلعنفقاتعلىالتركيزيتماألحيان،بعضفي◼

منلغذائياغيرالجزءلتحديدسابقةاتمسوحفيفقرااألكثرالسكانفئةانفاق

.اإلجماليالفقرخط

رالفقخطوطلحساب“ الكالسيكية”طريقة العن . 3



17

رالفقخطوطلحساب“ الكالسيكية”طريقة العن . 3

إلىألحيانابعضفياللجوءيتمالفقر،وطلخطبالنقطالتقديرمشاكللتجاوز◼

.بالمجالتقديرات

.الخطوطتلكتقريبأخطاءاالعتباربعيناألخيرةهذهتأخذ◼

غيرفئةوراءالفقفئة:فئتينإلىالسكانلتقسيمعمليةغيرالفكرةهذهتبقى◼

.الفقراء

الجزميمكنالمنطقةتتكونالفقر،خطلتحديدنقطةعوضمجالباختيار،بالفعل◼
.(الفقراءغيروالالفقراءالتمثلال)فيها



رالفقخطوطلحساب“ الكالسيكية”طريقة العن . 3

.تتبعهاوالفقرمكافحةمجالفياالقتصاديةالسياساتوضعوتفسيرذلكيعقد◼

قرالفخطوطتحديداألحيانبعضفييتم،هاوبسببالمشاكلهذهلكلنظرا◼

.االستعمالةسريعمعاييرباستخدام

عرضةقلتالأخرىمشاكلإلىعنهاتتولدالتيالفقروخطوطالمعاييرتلكتؤدي◼

.جزيئاتهامنكبيرعددفياعتباطيةأنهاحيتسابقاتها،عنلالنتقاد

18



رالفقخطوطلحساب“ الكالسيكية”طريقة العن . 3

نقطتعمالاساألحيانبعضفييتمالنامية،البلدانفيسابقا،ذلكإلىاشرناكما◼
نزعةللقياسمننسبةأو(الدخلأواألنفاق)المدروسالمتغيرلتوزيعمئوية

.(المتوسطأوالوسيط)التوزيعلذاتالمركزية

.النسبيةالفقرخطوطإلىرجوعكأنه...◼

خطكالعملهبالجاريلألجوراألدنىالحداستعماليقترحاألحيان،بعضفي◼

...للفقر

ألدنىاللحدالمحددهوالفقرخطيكونحيثالعكسفيالتفكيريمكنأاللكن◼

.!؟لألجور 19
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المقاربات البديلة لوضع خطوط الفقر .4

وسائلتراحاقتمالفقر،خطوطلتحديدسابقا،إليهاتطرقناالتيالطرقإلىإضافة◼

.أخرى

.استعماالأقلىبقتالطرقتلكأنإال◼

الطاقيةاالحتياجاتعلىالقائمةالطريقة

منلفرداتمّكنالتيالنفقاتمنمرجعيمستوىعنللبحثالطريقةهذهتطبق◼

المحددةالطاقةمناألساسيةاحتياجاتهلتغطيةالالزمالغذاءعلىالحصول

.(المستوىهذافيخارجي)



المقاربات البديلة لوضع خطوط الفقر.4

غيروالسلعالغذائيةالسلعتكلفةمنكلتغطيةمنالنفقاتمنالمستوىهذايمّكن◼

.الغذائية

سبيلىعللبسمال،السكن)غذائيةغيراسلعالحالبطبيعةالفقراءيستهلك◼

.(المثال

.الفقرخطفيالسلعهذهعلىنفقاتالإدماججبووعليه◼

ابلمقفردالطرفمنعليهاالمحصلالحراريةالسعراتكميةبيانيامثلناإذا◼

الحراريةسعرات«بدالةيسمىماعلىنحصلالمصاريف،منمختلفةمستويات

.»مصاريف– 21



المقاربات البديلة لوضع خطوط الفقر.4

بتحديد(الحراريةالسعراتعلىالمعتمد)الفقرخطوطمنالنوعهذااستخالصيتم◼

.الالزمةةالحراريالسعراتاستهالكمنفعالتمّكنالتيالكليةالنفقاتمستوى

سبيلعليميمعلغيرتقدير)قياسية-اقتصادةبطريقالعالقةتلكمثلتقديريتم◼

سبيلعلىSTATAبرنامج)متخصصةبرمجياتبهاتقوموالتي(المثال

.)المثال

22
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المقاربات البديلة لوضع خطوط الفقر.4

 

سعرات الحرارية – مصاريفدالة    
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المقاربات البديلة لوضع خطوط الفقر .4

 دالة سعرات الحرارية - مصاريف 

(ل)أو سعرات الحرارية - مدا خي  
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المقاربات البديلة لوضع خطوط الفقر.4

.الفقرخطوطوحسابالمنحنياتهذهرسممنمثالSTATAبرنامجيمكن◼

.سلبياتعدةعلىبدورهاالطريقةهذهتنطويبالطبع،◼

السعراتةكميبيننستخلصهاأنيمكنالتيالعالقةكونالسلبياتهذهبينومن◼

.أبعادلعدةوفقاتتغيروالتكلفةالمستهلكةالحرارية

لمنطقةالةدالهذهمنحنىيكون:لمعيشةلالعاملمستوىلوفقاالمثال،سبيلعلى◼

.غنىقلألمنطقةدالةمنحنىمن(اليمينعلىأي)أعلىغنية

25
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المقاربات البديلة لوضع خطوط الفقر .4

.المنطقتينبيناألسعاربينبالفرقفرقالذاهيفسر◼

أنواعسماك،األأنواع)المستهلكةالبضائعبطبيعةالمنحنىيتأثر:لألذواقوفقا◼

.(الخالمالبس،وأنواعاللحوم
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المقاربات البديلة لوضع خطوط الفقر .4

 دالة السعرات الحرارية -المصاريف 
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المقاربات البديلة لوضع خطوط الفقر .4

أسعارينبالتغيراتفيالفارقالخصوصعلىاألسعار،تغيراتتؤثرأنيمكن◼

.فترتينينبالمنحنينشكلعلىالغذائية،غيرالمنتجاتوأسعارالغذائيةالمنتجات

.مثالالغذائيةالموادمنالمزيدشراءدونأكثرعموماننفقأنيمكنوعليه◼

يفيةكعنجيدةفكرةتعطيأنهاإالتماما،مرضيةليستالطريقةهذهأنبالرغم◼

.الفقروطخطبناء
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المقاربات البديلة لوضع خطوط الفقر .4

األساسيةاالحتياجاتعلىالقائمةلطريقةا

مفهومعلىوارتكازاالفقر،خطلقياسوبديلةجديدةصيغعنالبحثإطارفي◼

»األساسيةاالحتياجاتميزانية Basic Needs Budget » (BNB),،اقترح

BergmannوRenwickالخطهذالمقاربةأخرىوسيلة.

ليعمالذاتالفقيرةاألسرلتحديدامريكيةمعطياتعلىالمقاربةهذهطبقت◼

.الواحد
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المقاربات البديلة لوضع خطوط الفقر .4

لنقل،االسكن،الغذاء،)األساسيةالسلعمنمجموعةتحديدمنالمقاربةهذهتمكن◼

بسالماللألطفال،النهاريةوالرعايةالصحية،الرعايةاإلمراض،علىالتأمين

.(الشخصيةوالعناية

باألسعاراتوالخدمالسلعهذهقائمةتقييميتمعنه،ثنبحالذيالفقرخطلتحديد◼

.جاريةال

يهافتكونالتيالبلدانفيإالالمقاربةهذهتطبيقيمكنالأنهالواضحمن◼

.(الخصوصوجهعلىاألسعار)واسعنطاقعلىمتاحةاإلحصائيةالمعلومات



المقاربات البديلة لوضع خطوط الفقر .4

لجعلةيتنافستكونوانقائمةالهذهسلعأسواقتتواجدأنيجبذلكعلىزيادة◼

.واقعيةاكثراألسعار

31
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المقاربات البديلة لوضع خطوط الفقر .4

الذاتيةالمقاربة

ارباتبالمقيسمىمانجدالفقر،خطوطلحسابأساليبعنثالبحإطارفيدائما◼

.التشاركية

توىمسلمقبولأدنىاحدأنفسهماألفراديعتبرهماعلىالمقارباتهذهترتكز◼

.المعيشة

.ذاتيةالمقارباتهذهتعتبرلذاك◼



المقاربات البديلة لوضع خطوط الفقر.4

قاإلنفامستوىهوما:التاليالنحوعلىالسؤاليطرحماعادةاالطار،هذافي◼
؟االساسيةالحاجياتلتلبيةأدنىاحدتعتبريالذي(لدخلاأو)

وغيرقراءالفبينخصوصا،االسروبيناألفرادبينبالتأكيداإلجاباتتختلف◼

.الفقراء

هذايكون)للفردالفعليلدخلباأوالفعليةبالنفقاتمرتبطةاإلجاباتهذهتكون◼

.(!؟سلبياأوإيجابيااالرتباط

.االسرواألفرادإجاباتلىعأيضاالديمغرافيةبنيتهاوةاألسرحجميؤثر◼

33



المقاربات البديلة لوضع خطوط الفقر.4

رواألساألفرادإجاباتبينالعالقةتقديريمكناإلجابات،هذهعلىارتكازا◼

.(Dj,D)(أدنىكحدالمعتبروالفعلي)متغيرينللبالنسبة

.المثالسبيلعلىمعلميغيرتقديرخاللمنذلكيتم◼

خطلتقديرااألولوالمنصفعليهالمحصلاالنحدارمنحنىتقاطعنقطةتحدد◼

.المطلوبzالفقر
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المقاربات البديلة لوضع خطوط الفقر .4

35

Dépense ou revenu effectif

Z

D
ép

en
se

 o
u 

re
ve

nu
 ju

gé
  m

in
im

al

Dépense ou revenu effectif

Z

D
ép

en
se

 o
u 

re
ve

nu
 ju

gé
  m

in
im

al



خاتمة .5

.الفقرتحليلفيارئيسياعنصرالفقرخطعتبري◼

.الظاهرةهذهمقاربةفيحاسمةقيمته◼

تصادفماعادةقيمتهانخصوصاكبيربحذرالفقرخطحسابيجبلذلك◼

.مرتفعةالتوزيعكثافةفيهاتكونمجاالت

بدراساتالقيامدائمالمستحسنامنالمستعمل،الفقرخطنوعكانأياعامة،بصفة◼

.بهحتفظالمالخطمنقريبةحساسية
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خاتمة .5

.متانةكثرأاخرىأساليبنجدللفقر،النقديالقياسعلىالقائمةدراساتالإطارفي◼

.الفقرطخبتحديدةالمرتبطالدقةوعدمالثغراتتجاوزمناألساليبتلكتمّكن◼

هللااءشإنلهانتطرقانيمكنالتيالعشوائيةبالهيمنةيسمىماواهمهابينهامن◼

…ىآخرتدريبيةدورةفي
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