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.اقتصاديوليساجتماعيوأخالقيمفهوم»الفقر«األصلفي◼

.اجتماعيةبنزعةاالقتصاديةللنظريةمركزااليومأصبحلكنه◼

أو»لمقبولةاغير«الوضعـياتمنمجموعةأوةيضعبوالفقرتعريفيمكن◼

.واالجتماعياالقتصاديالمستويينعلى»عادلةالغير«

»تقييمي«مفهومإذنفالفقر◼ normatif » «.

المفاهيم األساسية للرفاه و الفقر. 1
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الوضعـياتلتحديدمرجعيالفضاءالتحديدإلىالفقرةدراسعنداألساسيالسؤاليعود◼

.»عادلةغير«أو»مقبولةغير«تعتبرقدالتي

؟الحرياتفضاءأم؟القدراتفضاءأم؟االنجازاتفضاءأم؟المواردفضاءأهو◼

.الخ

هذايفاالعتباربعينيأخذفضاءأولالمتاحالدخليعتبرالسائدةالدراساتفي◼

.اإلطار

أنمكنيماواالستهالكيةباالختياراتالمتعلقذلكالبعداألحاديالفضاءهذايحدد◼

.محددأسعارمتجهعلىارتكازاالفردعليهيحصل

المفاهيم األساسية للرفاه و الفقر. 1
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بيلسعلىالنفقاتءفضا)األخرىبالفضاءاتربطهدائما،ليسلكنوأحيانا،يمكن◼

.(المثال

بينالطبيعيالتجانسوعدمالكبيربالتمايزالمجالهذافيالفكرمدارستصطدم◼

.المكانفيوالزمانفياألفراد،

.كبيربشكلمتغيراالمرجعيةأوالمعتمدةالفضاءاتمضمونيكونوهكذا◼

رأخفضاءفييهماساوتاألحيانمنكثيرفييعنيالمافضاءفيشخصينيساوتف◼

.هسابقمناألهميةبنفسيكون

المفاهيم األساسية للرفاه و الفقر. 1
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يهدفالذييالتطبيقالمستوىعلىحتماالفقرلمقاربةالنظريالتعقيدهذاينعكس◼

.مجتمعأيفي»الفقراء«فئةتحديد

.يتينرئيسفئتينإلىالفقرمقارباتتقسيميمكن،وللتبسيطعام،بشكل◼

.أخرىجهةمناألخرىوالمقارباتجهةمنلرفاهلمؤشرعلىتعتمدالتيتلك◼

مستوى«قياساتأومؤشراتبينمقارناتعلىأساسيبشكلاألولىترتكز◼
.»المعيشة

المفاهيم األساسية للرفاه و الفقر. 1
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اقتصاديةالميكروبالنظرياتوثيقاارتباطاالمقاربةهذهترتبطتعريفها،بحكم◼

.الكالسيكية

يةالدولالمؤسساتاقتصادييطرفمنواسعنطاقعلىالمقاربةهذهتستعمل◼

.(ساساأالدوليالبنك)

نالبلدامختلففياإلحصاءومكاتبمعاهدمديريات،لدنمنأيضاتستعمل◼

.النامية

.واجتماعيةةسوسيولوجيقواعدعلىاألخرىالمقارباتترتكز◼

المفاهيم األساسية للرفاه و الفقر. 1
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علىنيياالقتصادوبعضاالجتماععلماءمثل)أخرىفكريةتياراتعليهادافعت◼

.(الخصوصوجه

.نسبياةمعقدتطبيقهاواألبعادمتعددةالمقارباتهذه،سابقتهاعكس◼

.»األساسيةالحاجياتبمقاربة«المسماةتلكالتيارهذامدارسوأهمأول◼

النفعيةالمدرسةفكرةمعبالمقارنةعمليةجدالمقاربةلهذهالمؤسسةالفكرةتبقى◼

.«walfarists»

.المتعددةقياساتهو»الرفاه«هوووحيدمؤشرعلىاألخيرةهذهترتكز◼

المفاهيم األساسية للرفاه و الفقر. 1
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.»النفعيةالمدرسة«أفكارضداضافيارداوالوظائفالقدراتمدرسةموقفيعتبر◼

Amartyaيعتبر◼ Sen(1998عامالقتصادلنوبلجائزةعلىالحائز)هذهرائد

.المدرسة

.»االجتماعيةالعدالة«مبدأعلىأساساالمدرسةهذهموقفيرتكز◼

.الكالسيكيالفرديةالمنفعةمبدأمعمبدأالهذاعارضتي،تعريفهبحكم◼

حددممتجانسأدنىااجتماعيحداضمنياتضممجموعةوجودالنظريةهذهتفترض◼

.المجتمعأفرادجميعطرفمنومقبولسلفا

المفاهيم األساسية للرفاه و الفقر. 1
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.»جتماعياالعقدال«يسمىماالمجموعةهذهتشكل◼

هذاضمنهايتأنيجبالتيوالفضاءهذاأبعادتحديدالسهلمنليسوبالمقابللكن◼

.االجتماعيالعقد

.التطبيقمستوىعلىالمقاربةهذهمشاكللبالتحديدهذايشكل◼

.مختلفةمحددةقدراتووظائفتطلبيوالمكانالزمانفاختالف◼

واةجيدصحةفييكونأن،الئقبشكلالشخصيتغذى«أنهوالرفاهSenحسب▪

»...الئقعليمبتيتمتعأنوالتطبيبلهيتاح

المفاهيم األساسية للرفاه و الفقر. 1
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المفاهيم األساسية للرفاه و الفقر. 1

ليسبهاباالستمتاعوبالحياةالعيشمستوىقيمةترتبط«دائما（Sen）وحسبه▪
»...بعينهااألشياءبامتالك

.المجتمعفيعملياليكون»كفاءته«أوالفرد»قدرة«وهحسبهفالمهم▪

.القدراتتلكمنالشخصيحرمأنهوفالفقرذلكعلىارتكازا▪

والقدراتياتالصالحتحديدإلىالفقرتحليليتجهأنيجبالفكري،التيارالهذوفقا▪
.رهاتطوييمكنهمالالذيناألشخاصتحديدإلىذلكوبعدمجتمع،كلفيالالزمة



12

.نظرينطاقفيمنحصرةللفقرالمقاربةهذهتبقى▪

امعةجفيأبحاثمركزلدنمنومؤخرانادراإالمقنعنحوعلىتطبيقهايتملم◼

.البريطانيةاكسفورد

لكلاحدو)للفقرتعاريفوعدةللرفاهمفاهيمعدةهناكانبنحتفظ،األخيرفي◼

.(األقلعلىفكريةمدرسة

.بهالمرتبطةالتطبيقيةوالصعوباتالقفرمقارباتعملياتتعددلذلكنتيجة◼

المفاهيم األساسية للرفاه و الفقر. 1
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يقيةالتطبالمقارباتاختياراتعلىالمفاهيماختالفتأثيرهومؤكدهومالكن◼

.لمحاربتهالمقترحةالسياساتعلىوحتىالفقروقياسات

عطيتاللكنهامهمةتكونقدالتيعامةتوصياتالنظريةتعطياإلطارهذافي◼

.الكافيةعمليةالتفاصيلال

جلفيلالتحاليوتتداخلالنطاقهذافيالتطبيقيةالمقارباتتتعددقدوعليه◼

.العمليةالدراسات

.المفاهيمهذهتخصالتيالمراجعمنالعديدهناك◼

المفاهيم األساسية للرفاه و الفقر. 1
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.كبيردوليباهتمامالفقرمشكلةتحظى◼

ضبعتتبناهاالتيوالبرامجوالخططالدراساتخاللمناالهتمامهذايتبلور◼

.والدوليةالعالميةالمؤسسات

وأسبابهمواطنهمعرفةخاللمنمنهالحدأوالفقرعلىالقضاءهوالهدف◼

.ومؤشراتهوخصائصه

الفقرراسةدتطلبتلمكافحته،المناسبةالتدخالتوتصميمالسياساترسمبهدف◼

.محليةحتىأووطنيةفقرولخطوطوطنيةدراساتالىاالستناد

عن مشاكل قياس الفقر.2
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تعلقماهاابرزولعلاشكالياتعدةهةواجمتتمبذلكالقياممحاولةعندلكن◼

.سابقاذلكإلىأشرناكماالفقربتعريف

يجبامفقط،اإلنفاقأساسعلىاوالدخلأساسعلىالفقرتعريفداعتمايتمهل◼

؟البشريالفقرمفهومالىاقربللفقرتعريفاعتماد

ةاجتماعيومؤشراتاإلنفاقاوالدخلفقربينالجمعضرورةذلكيعنيقد◼

.اخرىواقتصادية

ميشالتهومستوىاالساسية،االحتياجاتتلبيةمستوىعلىاألخيرةهذهتدل◼

...الديموغرافيةالخصائصعلىو

عن مشاكل قياس الفقر.2
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دباألبعااالكتفاءامالفقرمقاربةعندالذاتيالبعدإدخالويمكنيجبهل◼

؟الموضوعية

عارفالمتالدراساتنوعمناالحصائية،الميدانيةألبحاثاعلىحصرانعتمدهل◼

؟االسرتنفقاومعيشةمستوىعنعليها

الفقردراسةنوعمن(مكملةوأاساسية)أخرىبحثطرقاعتماديمكنأال◼

؟األنثروبولوجيوأالسوسيولوجيالبحثوأساليببالمشاركة،

عن مشاكل قياس الفقر.2
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عن مشاكل قياس الفقر.2

الافية،الديموغرأوالسوسيواقتصاديةالمفاهيممنللعديدبالنسبةالشأنهوكما◼

تهوحدالفقرامتدادوقياسالفقراءلتحديد»الفقر«لمفهومالنظريالتعريفيكفي

.شدتهاو

مااوهذمجتمعه،داخلللفردذاتيةأوموضوعيةوضعيةالفقريعتبرمنهناك◼

.المقاربةمرتكزاتيغير

عليهامتفقةجعيمرهقياسمؤشراتتستعملعندماموضوعياالفقرتشخيصيعتبر◼

.األشخاصلحياةالماديةوغيرالماديةالجوانبمختلفلمقاربة
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الذاتيكمالحاالعتباربعينيؤخذعندما،ذاتياالتشخيصهذايعتبربالمقابل◼
.يمادغيرأوكاناماديه،رفاالمستوىلمقاربةلألشخاص

كذلكوتباراالعبعينهاخدأيمكنالتياألبعادمؤكدوبشكلالحالبطبيعةتتغير◼

.والمكانالزمانعبرمحتوياتها

من،األالصحة،التعليم،االستهالك،الدخل،)األبعادلتلكمتعددةأمثلةهناك◼

.(....الخالحرية،

مفهومتغيريوبالتالياألفراد،ترتيبيتغيرالمؤشراتأواألبعادتتغيرعندما◼

.المجتمعفيالفقر

عن مشاكل قياس الفقر.2
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عن مشاكل قياس الفقر.2

ابعضهمرتبطةتكونأوجههوبعضالفقرأنواعبعضأنأيضاالواضحمن◼

.اآلخرمنهماكلويعززببعض

قراءفيجعلهماآلباءدخلضعف:األجيالبينالعالقةخاللمنمثالذلكيالحظ◼
فياالندماجعلىاألطفالةقدرضعفيممااألطفالتمدرسعلىقادرينغير

حالةفييضعهمقدضعيفدخلباوبطالةحالةفييجعلهمقدمماالشغلسوق
...فقر

منوغيرهااألراضيامتالكالصحة،مجاالتفيأخرىأمثلةإعطاءيمكن◼

....الخالمادية،األصول
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عن مشاكل قياس الفقر.2

ةمقطعيومشاهداتمعطياتمنانطالقاعامةالمستعملةالفقرقياساتتحسب◼

.وظرفية

مسوحاتاالستهالك،مسوحات)األسرلدىمسوحاتمنالمشاهداتتلكتؤخذ◼

.(...المعيشة،مستويات

الفقرمفهومغيريتوبالتالياألفراد،ترتيبيتغيرالمؤشراتأواألبعادتتغيرعندما◼
.المجتمعفي
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عن مشاكل قياس الفقر. 2

صائيةاالحاتمقاربالتطرحهاالتياألخرىالعديدةالمشاكلإلىهنااإلشارةتجب◼

:الخصوصعلىتهموالتيالفقر،قياسل

؛لمشاهدةلاإلحصائيةوحدةال◼

؛وتوزيعهالتصنيفمؤشرأومتغير◼

الفقر؛وقياساتالمؤشراتتجميعقياسات◼

؛األفرادتكافؤساللم◼

القفر؛اتعتباوخطوطحساب◼

...الخ◼
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عن مشاكل قياس الفقر. 2

مستوىعلىأخطاءفيالوقوعإلىبالضرورةوتراكمهاالمشاكلهذهتؤدي◼

.فقيروغيرفقيربيناألفرادتصنيف

التصنيفاخطاءجدول : 1جدول 

)yi > z ) غير فقير   )yi < z )فقير  الحالة الحقيقية للوحدة

إظهار القياس

تصنيف جيد I  نوعالخطأ من )ya
i > z( فقير غير

II  نوعالخطأ من تصنيف جيد )ya
i < z( فقير
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عن مشاكل قياس الفقر. 2

تينمجموعبينالسكانتقسيمفيخطاهناكيكونعندماانهايضاالواضحمن◼

.الفقرحدةمنللتخفيفسياسةأيتفشل(اءفقرالوغيراءفقرال)

منمجموعةمنللمواردمنظمتحويلإطارفيالمثالسبيلعلىيحدثماهذا◼

.أخرىمجموعةنحوالسكان

تحتاألصليفتصحيحهاالمرادالوضعيةتتفاقمقدورقاوالفوالتفاوتاتتزيدقد◼

.األخطاءتلك

وقدراإلمكانقدر،الحدهواإلطارهذافياألساسيالهدفأنهنانذكر◼

.التصنيفأخطاءمنالمستطاع
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عن مشاكل قياس الفقر. 2

.فقرالحدةمنالمخففةاالقتصاديةلسياساتلفعاليةالمنالمزيدذلكضمني◼

لكلأنبينيتالفقرمقاربةوتطبيقاتللرفاهاالقتصاديةالنظرياتعلىارتكازا◼

.ثغراتهالمستعملةالمؤشراتمنمؤشر

حبويست،(نفقاتأوليمداخ)واحدمؤشرعلىيعتمدالنأالمهممننويكعمليا◼

منأخرىجوانبلتغطية،(لوحدهاكافيةغير)أخرىمؤشراتتستعملأن

.الظاهرة

...غيرهمووللتقنيينولإلحصائيينلالقتصاديينالهامةالمساهمةتظهرهنامنو◼

.المستوىهذاعلى
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عن مشاكل قياس الفقر. 2

أخطاءمنالتقليلفيالمساهمةتحديداهوالتكوينيةالدورةهذهاهدافأحدإن◼

.الفقرمقاربةعند...التصنيف
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قيس الفقر؟نلماذا . 3

وحجمهمتواجدهمأماكنومعرفةالفقراءعلىالتعرففيالفقرقياسأهميةتكمن◼

.للمجتمعنسبة

يميةالتعلومستوياتهمالديموغرافيةخصائصهمعلىالتعرفأيضاالمهممن◼

...والصحية

الخططوضعبهدفالمتخصصةاألسريةالمسوحخاللمنذلكيتمماعادة◼

.الفقرحالةمنالفقراءهؤالءانتشالإلىالراميةوالسياسات

بعضتخداماسيتمالفقيرةغيراألسرمنالفقيرةاألسرفرزأوتصنيفأجلومن◼

.ذلكعلىتساعدالتيوالمؤشراتاألدوات



27

دونهوماومنهاعلميهومامنهااساليبعدةاستعماليتمالفقيرةاألسرلتحديد◼

.ذلك

يقومونالذينالمدربينالباحثينمنمجموعةعلىالعلميةغيراألساليبتعتمد◼

علىتكازاارةريفقغيرأوةريفقأنهاباألسرةعلىالحكميتمحيثاألسر،بزيارة

.األسرةحياةمنالمختلفةالجوانب

ددعولمحدوديةآلخرباحثمنالحكمالختالفالدقـةبعدمالطريقةهذهتتميز◼

.زيارتهاتتمالتياألسر

قيس الفقر؟نلماذا . 3
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.الفقرخطمنهجيةفي(حصرياوال)أساساالعلميةاألساليبتتمثل◼

غيروفئةالفقراءفئة:فئتينالىالمجتمعتقسيمفيمنهجيةالههذفكرةتكمن◼

.الفقراء

الفجوةوحجمراءالفقكنسبةالفقرمؤشراتتقديريتمثمالفقرخطعلىاالعتماديتم◼

...فقرهموشدةالفقرخطوبينبينهم

تقييمهوليستوالمكانالزمانعبرتطورهمقارنةأيضاهيالفقرقياسمنالغاية◼

.المطلقفي

قيس الفقر؟نلماذا . 3
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قيس الفقر؟نلماذا . 3

تيجياتاسترابشأنتقاريربصياغةدولعدةالتزمتالدولي،البنكمعبشراكة◼

,PRSPالفقرمنالحد DRSP)).

ماتالحكومنالعديداضطرتالهيكلي،التقويمبرامجبعدخاصةعام،بشكل◼

.أولوياتهاضمنالفقرمنالحدلجعل

اتللمعطيكبيرةحاجةهناكأنالبلدان،معظمفياتضحذلكمعمتوازبشكل◼

.دقيقبشكلالظاهرةهذهولتحليل

السياساتفعاليةلتقييمضرورةالظاهرةهذهتطورتتبعأصبحوهكذا◼

.منهاللحدوالمقترحةالموضوعةواالستراتيجيات
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وتحليلاستنتاجتنجزقداوتنجزتيالوالدراساتالبرامجاهدافبينمن◼

.مالمحهوضعوللفقرالرئيسيةالمحددات

الدورةهذهيفبعضهاىإلطرقتسنمراحلعدةودراستهالفقروتتبعتقييميتطلب◼

.التكوينية

جيوبه،،محدداتهطبيعته،)الفقربشأندقيقةمعلوماتالمراحلهذهبعضتتطلب◼

.(....الخالزمن،معتطوره

.اهرةللظمعقدةومقارباتقياساتاألحيان،معظموفيالعناصر،هذهكلتفرض◼
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.اهرةللظمعقدةومقارباتقياساتاألحيان،معظموفيالعناصر،هذهكلتفرض◼

.ظمةمنتبطريقةإحصائيةمسوحاتانجازالدولكلفييتملذلكلالستجابة◼



قيس الفقر؟نلماذا . 3

32

اإلجراءاتالتي تواجه اإلكراهاتفهم الفقر، و

تحديد األولويات واألهداف

د االستراتيجيات واإلجراءات يحدت

رصدالتقييم وللاختيار المؤشرات

تنفيذ خطط العمل

رصد وتقييم دوري
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الحاجة إلى المعطيات النشاط

وصفيةمعلومات-

الماضيةالتطوراتتحليل-
وصفالفهم وال: 1المرحلة 

اسيةالسيوالخياراتاإلمكانياتتحليل-

المتاحة

اختيار األهداف : 2المرحلة 

والسياسات

التدخالتوتحديداألهدافوصف- وضع السياسات : 3المرحلة 

واإلجراءات     

المؤشراتوتتبعالمعلوماتجمع- وضع مؤشرات للرصد:  4المرحلة 

وتنظيمهاالمعلوماتجمع- التدخل في الميدان: 5المرحلة 

وضعوالنتائج،البياناتتحليل-

.اآلثاروتقييمالميزانيات

تقييمالتتبع وال: 6المرحلة 

منالمحاسبةوضمانالمعلوماتتوفير-

.مةالقائللسياساتاكبرمصداقيةاجل

رجوع المعلومات: 7المرحلة 
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:هيالفقروقياسمقاربةمنساسيةاألاألهداف◼

الفقر؛تعريف◼

؛الفقروجيوبالفقراءعلىالتعرف◼

؛والمكانالزمانفيبمقارناتالقيام◼

للفقر؛الرئيسيةالمحدداتعلىالتعرف◼

؛واإلقصاءالفقرلمكافحةالفعالةالتدخالتتنفيذفيالمساعدة◼

.والتدخالتاإلجراءاتمختلففعاليةتقييم◼
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:الفقرلظاهرةمعمقالتّحليلللةالمهماألمثلةبعض◼

:والفقراالجتماعياإلنفاق-أ◼

؟األولويةاالجتماعيةلخدماتاهيما◼

؟أكثراالجتماعيةالخدماتهذهمنستفيديمن◼

؟الخدماتلهذهاالجتماعيةالتكلفةهيما◼

؟لخدماتالهذهاالجتماعيةسباكالميهما◼

؟الحكوميةاإلعاناتمنالمستفيدمن◼

؟اإلعاناتهذهإلغاءةحالفيأكثرالمتضررمن◼
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:الفقرمكافحةوإجراءاتتدخالتاستهداف-ب◼

؟المستهدفةالفئاتهيام◼

؟واستهدافهالفقرمكافحةاستراتيجياتتنجحمستوىايإلى◼

علىجياتاالستراتيلمختلفةحقيقيالراثاألوقياستتبعيجبكيف◼

الفقر؟محاربةىمستو

؟التدخالتمختلفاستهدافدرجةوقياسمقاربةكيفية◼

؟المواطنينبينالتحويالتتوزيعيتمأنيجبكيف◼
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:والفقراالقتصاديالنمو-ج◼

هل:مانالزفيوالفقراالقتصاديالنموبينالمشتركالتطورتحليل◼

هوهل؟ضروريهوهل؟الفقرظاهرةمنيحدّ االقتصاديالنمو

؟كاف

والفقر؟البطالة،االقتصاديالنموبينتربطعالقةأي◼

الفقرومستوياتالدخلتوزيع،االقتصاديالنموبينتربطعالقةأي◼

؟والتفاوتات

منكثرأتقليلالفياالقتصاديالنموفيهايساهمالتيالقطاعاتهيما◼

لفقر؟ازيادةإلىاالقتصاديالنموفيهايؤديالتيتلكهيوماالفقر،
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قرالفقياسومقارباتحولواسعااوتطبيقيانظريخالمدالدورةهذهتعتبر◼

:وستغطي

الفقر؛وقياسوممفه◼

؛قياسهاوتعريفها،الفقرخطوط◼

؛وتفكيكهاقياسهاتعريفها،:النقديالفقرقياسات◼

؛Stataةالمتخصصةالبرمجيباستعمالتطبيقيةتمارين◼

.المرفقالبرنامجأنظر،التفاصيلمنمزيدلل◼


