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 (1)تحليلية بين فقر الدخل والفقر المتعدد األبعاد لمجموعة من الدول النامية مقارنة
 

 م.م. زوزان محمد صالح  أ.د. عبدهللا حمد الدباش

 كلية اإلدارة واالقتصاد  كلية الزراعة

 جامعة نوروز  جامعة دهوك
 

 لص:ستخمال

الحرمان من القدرات البشرية يمكن تلخيص الفقر على أنه ليس مجرد نقص في الدخل بل   

بشكل جيد الجوانب النقدية  األساسية، الذي يغطي الفقر النقدي وغير النقدي، ويعكس خط فقر الدخل

عكس بدقة الجوانب غير النقدية لها في ظل الظروف العادية، إذ مع زيادة دخل يوالتي يمكن أن للفقر

كل من الرفاه النقدي وغير النقدي إلى حد ما،  ، سيتم تحسينومع السياسات االجتماعية الجيدة الناس

واستكشاف  ،وتحليله العالقة النظرية بين فقر الدخل والفقر متعدد األبعاد يهدف البحث الى دراسة

الروابط التجريبية والتناقضات بين هذين النوعين من الفقر باستخدام طريقة قياس الفقر متعدد األبعاد 

)نسبة عدد األشخاص الذين يعيشون على  الدوليالفقر خط ( مع Alkire-Foster: AF)حسب منهجية 

أما أهم االستنتاجات التي تم التوصل اليها من هذا البحث ، 2012-2011عام ل في اليوم( $1.90أقل من 

ر خدمات تعليمية وصحية يوففي عدم إمكانيتها بترتبط عادةً بفشل السوق مهو أن الرفاهية غير النقدية 

إلى أن زيادة الدخل يمكن أن تقلل أيضاً  لتحليلةتشير النتائج االقتصادية او، ت منخفضة الدخلكافية للفئا

، لذا فمن الضروري وذلك لمساهمته الفاعلة في كل بعدإلى حد كبير من انتشار الفقر متعدد األبعاد 

سياسات  لتكمل بعضهما البعض إلى جانب القيام بتنفيذ MPIباعطاء الدخل وزن في مؤشر  القيام

 اجتماعية مبنية على أساس القدرات البشرية الرئيسة مع القضاء على فقر الدخل.

 .Alkire-Fosterفقرالدخل، الفقر المتعدد األبعاد، نهج  الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 

  Poverty can be summarized as not just a lack of income but also a lack of basic 

human capabilities that covers both monetary and non-monetary poverty. The income 

poverty line reflects the critical aspects of poverty, which can accurately reflect non-

monetary aspects under normal circumstances, as people's income increases and with good 

social policies, both monetary and non-monetary well-being will be improved to a certain 

extent. This study explaines and analyzes the theoretical relationship between income 

poverty and multi-dimensional poverty, and explore empirical linkages and inconsistencies 

between these two types of poverty by using the Alkire-Foster (AF) method of measuring 

multidimensional poverty with the international poverty line (percentage of people living 

on less than $ 1.90 per day) for 2011-2012. This research concludes that non-monetary 

                                                           
 دول في الفقر ظاهرة من الحد في وأثره المالي التخطيط)للباحث الثاني والموسومة:  دكتوراهال طروحةأ من مستل بحثال (1)

 (.العراق إلى ةاإلشار مع 8115-8111 للفترة الدراسة عينة
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well-being is usually linked to the failure of the market in its inability to provide adequate 

educational and health services to low-income groups. Analytical economic results also 

suggest that increased incomes can significantly reduce the spread of multidimensional 

poverty because of its active contribution in every dimension; therefore, it is necessary to 

give a weighted income in the MPI index to complement each other and to implement 

social policies based on key human capacities while eliminating income poverty. 

Keywords: Income poverty, multidimensional poverty, Alkire-Foster approach. 
 

 المقدمة

عد ظاهرة الفقر وانتشارها في المجتمعات التحدي االكبر امام نهوضها وتطورها وقدرتها في ت   

استغاللها للموارد المتاحة فيها بالشكل الذي يستفاد منها كل افراد المجتمع وبافضل استغالل ممكن، كما 

هدف جميع البرامج ث تتحظى مكافحة الفقر بشعبية كبيرة بين الباحثين وصانعي السياسات، حيو

أو الحد منه من خالل المناقشات حول  عليهالمعتمدة من قبل المنظمات الدولية والمحلية في القضاء 

وهناك اجماع واسع بين المنظمات األكاديمية والمؤسسية على أنه لم يعد تعريف الفقر وكيفية قياسه، 

يعكس العديد من العوامل التي تعمل  دية الذيأنه نقص في الموارد النق من الممكن تعريف الفقر إال على

كقيود على تحقيق قدرات الناس وتؤثرعلى رفاهيتهم إن توسع اإلطار المستخدم تقليدياً لمعالجة الفقر 

ويشكل اإلستخدام األخير كما والرفاه التي هو أصل المنهجيات التي تحاول تصوير جوهر تعددية الفقر 

ي لما يسمى بمؤشر فقر المتعدد األبعاد مثاالً على أهمية مراعاة الجوانب لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ

 .متعددة األبعاد للفقر ومعالجتها

فقر الدخل على أوجه الضعف والقوة لكل من  وتأتي اهمية البحث من خالل التعرف أهمية البحث:

 والمتعدد األبعاد وأوجه التشابه واإلختالف بين كل منهما.

مثل مشكلة البحث حول أوجه القصور المفاهيمية والمنهجية والتدابير النقدية حول تت البحث:مشكلة 

الفقر والحاجة إلى نُهج بديلة ومتكاملة بحيث يتجاوز الهدف اإلقتصادي المعياري المتمثل في تلبية 

 اإلحتياجات والرغبات.

أبعاد الفقر األخرى،  يستند فرضية البحث على أن الفقر النقدي مرتبط بشكل قوي معفرضية البحث: 

أي أن فقر األفراد الذين لديهم مستويات منخفضة من الدخل النقدي سوف تؤدي إلى زيادة حاالت 

 الحرمان لديهم، حيث أن الدخل يتشارك وبشدة في جميع المؤشرات المتعلقة بالفقر متعدد األبعاد.

بعاد وبيان العالقة بين كل منهما، فقر الدخل والفقر المتعدد األإلى تعريف يهدف البحث هدف البحث: 

 ومنهجية قياس الفقر المتعدد األبعاد بشكل عام.

اعتمد هذه البحث على المنهج التحليلي الوصفي المقارن ومحاولة هذا البحث في وضع  منهجية البحث:

بعاد فقر الدخل في دول عينة البحث ومؤشر الفقر المتعدد األين مستوى نموذج يمكن من خاللها الربط ب

 باستخدام كل من البيانات النهائية واإلحصاءات الدولية للفقر.

ولغرض الوصول الى هدف البحث والتحقيق من الفرضية الموضوعة للبحث فقد قسم  هيكلية البحث:

فقر الدخل، وتطرق المبحث الثاني االول إلى تعريف البحث على ثالثة مباحث أساسية تناول المبحث 

تعدد األبعاد وآليات قياسه، اما المبحث الثالث فتطرق الى تحليل العالقة بين فقر الى ماهية الفقر الم
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الدخل والفقر المتعدد األبعاد لمجموعة من الدول النامية مع اإلشارة إلى أهم اإلستنتاجات والمقترحات 

 المتعلقة بالبحث.

 فقر الدخلالمبحث األول: مفهوم وقياس 

 مفهوم الفقر: 1-1

الث مفاهيم أساسية على تعريف الفقر لحد الوقت الحالي، حيث أن المفهوم األول لقد هيمنت ث  

( والثاني استند على Rowntree, 1901; Booth, 1902استند إلى أفكار الكفاف حسب كل من )

(، أما Hicks & Streeten, 1979; Stewart, 1985أفكار اإلحتياجات األساسية حسب كل من )

 Nussbaumتند على الحرمان النسبي من الموارد والقدرات والحقوق حسب )الثالث واألخير فقد اس

& Sen, 1993; Wolff & De-Shalit, 2013 وبذلك تصنف نتائج التشغيل لمناهج الفقرعلى ،)

غير نقدية والذي  تدابير نقدية والتي هي قائمة على أساس الدخل أو اإلستهالك والنفقات وكذلك تدابير

مجموعة أوسع من السلع والخدمات التي يفترض  والتي تأخذ في اإلهتمام األبعاد فقر المتعدديعرف ب

 1331وتقليدياً تم تعريف الفقر من قبل البنك الدولي في تقريره الصادر عام  أنها تميز رفاهية الفرد،

ى حرمان في الرفاهية مما يؤدي إلال أي على أنه )عدم القدرة في الوصول الى مستوى ادنى للمعيشة(

وعدم امكانيتهم في الحصول على اقل  عدم القدرة على تلبية االحتياجات األساسية للفرد أو األسرة

الفقراء هم أولئك الذين ليس لديهم دخل أو استهالك بحيث يكفي وضعهم وحقوقهم في العيش كانسان، 

الفقر هو نوع  (، وبالتالي فإن قياسWorld Bank Institute, 2005, 13فوق الحد األدنى المناسب )

من قياس الدخل أو االستهالك الالزم لتلبية بعض االحتياجات األساسية )خط الفقر(، بما في ذلك 

االحتياجات الغذائية وغير الغذائية لذلك يكون الناس أفضل حاالً إذا كان لديهم قدرة أكبرعلى الموارد و 

ئيسي على ما إذا كانت األسر أو األفراد يعتبرهذه النظرة إلى الفقراء تقليدية حيث ينصب التركيز الر

لديهم موارد كافية لتلبية احتياجاتهم وعادة ما يتم قياس الفقر من خالل مقارنة دخل الفرد أو استهالكه 

مع بعض العتبة المحددة التي تعتبر دونها أدنى وذلك حسب القدرة النقدية والذي كان نقطة البداية 

 ريف الفقر بشكل عام من:لمعظم تحليالت الفقر، و يمكن تع

حيث يكون الدخل هو المعيار ويتحدد بخط الدخل والذي يعرف بانه المستوى من الدخل  منظور الدخل:. 1

الذي يكفي لضمان الحد االدنى من الغذاء واالستهالك االساسي للفرد، ولكن تم انتقاد هذا التعريف من 

ة اقتصادية واجتماعية واليمكن الفصل بين هذه ناحيتين: االول هو ان الفقر قضية ذات ابعاد متعدد

االبعاد والثاني: ان الفقر ليس فقر الدخل فقط وذلك لعدم امكانيتها في التعبيرعن الرفاهية مثل 

االستهالك اذ يمكن قياس االخيرة بدقة عالية مقارنة مع الدخل الذي يصعب الحصول على تقديراته 

 خاصة في الدول النامية.

بانه )عدم القدرة في  1331عرف البنك الدولي الفقر في تقريره عام  ستوى المعيشي:منظور الم. 2

الوصول الى مستوى ادنى للمعيشة( اي عدم امكانيتهم في الحصول على اقل حقوقهم في العيش 

كانسان، من خالل تحديد مفهوم المستوى المعيشي وقياسه والحد االدنى منه والحدة الشاملة للفقر، فمن 

ة مقياس الفقر وحسب التعريف المذكور فان دخل العائلة ومتوسط نفقات الفرد يعتبران مقياسان ناحي

كافيان لمستوى المعيشة ولكنه اليشمل االبعاد االخرى للرفاهية مثل الصحة والتعليم والعمر المتوقع، 
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االساسية وكذلك اما الحد االدنى للمعيشة فهو النفقات التي تكفي لشراء الحد االدنى من الضرورات 

يكفي للمشاركة في الحياة اليومية للمجتمع واخيرا الحدة الشاملة للفقر فهو تحديد اعداد الفقراء كنسبة من 

السكان ولكن يعتبر هذا المقياس غير كاف النه الياخذ بنظر االهتمام قياس حدة الفقر من خالل درجة 

ر بين دخل الفقراء وخط الفقر وبالرغم من عدم المساواة عند خط الفقر وكذلك لتجاهله فجوة الفق

االنتقادات الموجهة لهذا التعريف فانه يعتبر التعريف الشائع في العالم منذ ان تبناه البنك الدولي في 

 .(world bank, 1995, 25)1331تقريره عن الفقرعام 

للوفاء بالحد االدنى وتعني الحرمان من المتطلبات المادية الالزمة  منظور االحتياجات االساسية:. 3

المقبول من االحتياجات االساسية والخدمات التعليمية وتوفير فرص العمل وغيرها من الخدمات التي 

 لو توفر لالنسان فسوف لن يسقط في حلقة الفقر.

في حين تبنت االمم المتحدة تعريفا للفقر في انه )الحرمان الشديد من الحياة المرضية  منظور القدرة:. 4

مان المادي من الدخل والصحة والتعليم والمعاناة من التعرض للمخاطر كالمرض والعنف والحر

والجريمة والكوارث واالنتزاع من الدراسة وعدم قدرة الشخص على اسماع صوته وتهميشه وانعدام 

(، في حين ان مفهوم الفقر في التنمية 2 ،8118 اونقص حريته المدنية والسياسية( )محمود ويسري،

رية الشاملة هو الحرمان المادي والحرمان من خيارات وفرص العيش عيشة كريمة وافتقار البش

االنسان للعيش بحرية وكرامة واحترام الذات وتقدير االخرين والحرمان من الحقوق السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية وشل قدرة االنسان على االبداع ويمكن مالحظة ان الفقر هو ليس فقر الدخل 

قط بل هنالك فقر القدرات مثل قدرة التعليم واالبداع وقدرة الحصول على حياة كريمة خالية من ف

االمراض والتي تعني ان الفقر هو عدم توفر بعض القدرات االساسية على االداء والتي تكون صور 

ت الطبيعة االداء في الغالب على نوعين اذ يمثل النوع االول من االداء في االشارة الى االشياء ذا

المادية مثل الحصول على الغذاء الجيد والكساء والمأوى المالئم والوقاية من المرض وتجنب التعرض 

)غير مادية( مثل المشاركة في  لها، اما النوع الثاني من االداء فهو االشارة الى االشياء الغير ملموسة

نمائي ومؤتمر القمة العالمية للتنمية حياة المجتمع المحلي وهذا ما تبناه برنامج االمم المتحدة اال

، كما ان برنامج االمم المتحدة االنمائي يقوم بقياس الفقر من خالل 1335االجتماعية في كوبنهاكن عام 

فراد المتوقع موتهم قبل سن االربعين سبة االويعد مؤشرا مجمعا لن 1331شري عام مؤشر الفقر الب

ومين من الخدمات الصحية ومياه الشرب ونسبة االطفال الذين ومعدل امية الكبار ونسبة االفراد المحر

ينقص وزنهم بشدة عن الوزن الطبيعي وبهذا فان مفهوم الفقر البشري قد خرج من منظور الدخل لتحل 

 محله مؤشرات اخرى تدل عليه.

 قياس الفقر: 1-2

، حيث تعد سلة من تقليديا يتم قياس الفقر في بعد واحد وعادة ما يكون الدخل أو االستهالك  

السلع والخدمات تشكل الحد األدنى من متطلبات العيش عندها يعتبر الشخص غير فقير، واألشخاص 

 ,MPI: Construction & Analysisالذين ليس لديهم دخل كاف لتغطية هذه السلة يعتبرون فقراء )

غير ت الحتياجاوااسية ألسائية الغذت االحتياجاالى إللدخل ك( الستهال)الفقر ايقسم خط (، 30 ,2015

(. Ravallion 2012نجل )إخل حسب معامل دلى إئية الغذاألساسية غير ت االحتياجال ايحووئية الغذا
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( Sen, 1976, 219-230وبهذه الطريقة، يجب تعيين خط فقر دخل واحد فقط لبلد لتحديد الفقراء )

ية بسيطة لسياسات مكافحة وذلك من خالل بيان حاالت الفقر الموجودة  من أجل توفير أدوات سياس

الفقر،  يعكس خط فقر الدخل بشكل جيد الجانب النقدي للفقر لكنه ال يستطيع أن يعكس بدقة الجوانب 

غير النقدية ال شك في أنه في ظل الظروف العادية مع زيادة دخل الناس سيتم تحسين الرفاهية في كل 

، ال يمكن إنكار أن مشاكل الرفاهية غير النقدية من المجاالت النقدية وغير النقدية إلى حد ما ومع ذلك

تكون عادة متعلقة بفشل السوق أو األسواق غير الكاملة، مثالً بالنسبة لشخص فقير أمي حتى إذا كان 

يعيش فوق خط فقر الدخل فإن حالته التعليمية ستبقى دون تغيير، ويحتاج الشخص المصاب بإعاقات 

على الحياة والتنقل أكثر من اآلخرين ال يمكن للصحة والتعليم جسدية إلى مزيد من الدخل للحفاظ 

األساسي فقط أن يسهل على الناس التخلص من الفقر بل يجعل حياتهم أكثر فائدة ويساعدهم على 

(، يتضمن التحسينات في الرفاهية غير النقدية Sen, 1999, 1-5المشاركة في األنشطة االجتماعية )

صحية( بشكل رئيسي تحسين السلع والخدمات العامة، اليمكن قياس الفقر من )مثل التعليم والرعاية ال

الناحية النقدية فقط باعتبارها ظاهرة معقدة ومتعددة األبعاد والتي تنشأ من تفاعل العمليات اإلقتصادية 

والسياسية واإلجتماعية يوجد عدة مقايس مختلفة في االدبيات الدولية وذلك استنادا الى االتجاهات 

 المتعلقة بتعريف الفقر في اطار االتجاه الموضوعي ومن هذه المقاييس:

وذلك عن طريق الحرمان الناتج عن نقص  قياس الفقر عن طريق مؤشر الدخل او االستهالك: أوال.

القدرة على شراء السلع والخدمات والتي يمكن الحصول عليها من بحوث الدخل واالستهالك واالنفاق 

عن الفقر خطوة جيدة نحو قياس الفقر بمؤشر الدخل او 1331بنك الدولي في عام اذ يعتبر تقرير ال

االستهالك او المستوى المعيشي حسب تعريف البنك الدولي للفقر، وتبدأ هذه المنهجية بالتفرقة اوال بين 

الفقر وعدم المساواة حيث ان االول يعبر عن المستوى المطلق لمستوى معيشة جزء من السكان وهم 

فقراء في حين ان الثاني يعبرعن المستوى المطلق النسبي للمعيشة في المجتمع ككل، ومن خالل ال

تعريف البنك الدولي للفقر يمكن بيان منهجية قياس الفقر والتي تبدأ بطرح ثالثة اسئلة مهمة واالجابة 

عبير عن الحدة عليها وهي: كيف يمكن قياس مستوى المعيشة؟ وماهو الحد االدنى منه؟ وكيف يمكن الت

(، ولكن يمكن من خالل 48-41، 1331)البنك الدولي، الشاملة للفقر بمقياس وحيد او برقم قياسي معين

 & UNDP) دخل العائلة ومتوسط نفقات الفرد قياس المستوى المعيشي اذ يعتبران مقياسان كافيان

ILO, 1998, 5يانات الدخل السباب منها:(، ولكن يالحظ ان بيانات االستهالك واالنفاق تفضل على ب 

 أكثريشهد الدخل تقلبات عديدة عبر الزمن والسباب عديدة ولكن بالمقابل يتم تخصيص االنفاق بصورة . 1

 استقرار.

يمكن للفرد في عينة البحث من االجابة على اسئلة االنفاق واالستهالك بشكل اصدق من اجابته عن . 8

 ة االنفاق اقل حساسية من اسئلة الدخل.مقدار الدخل الذي يحصل عليه اي ان اسئل

 مؤجل لذا التغير من مستويات الرفاهية لدى الفرد. إنفاقويمكن ان يعتبر المدخرات . 8

ان الحد االدنى لمستوى المعيشة هو الحد االدنى من االستهالك والذي يتألف من عنصريين اساسيين . 4

 وهما:
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من مستوى التغذية الضرورية والضرورات االخرى النفقات يجب ان تكفي لشراء الحد االدنى . 5

االساسية والتي يمكن احتساب تكلفة الحد االدنى من السعرات الحرارية الكافية لحياة االنسان وذلك 

 باالعتماد على اسعار سلة االغذية التي يتألف منها غذاء الفقراء وهو ما يعرف بخط فقراء الغذاء.

ة اليومية والتي يتفاوت من دولة الخرى وسيحتسب من مالحظة السلوك ومبلغ آخر للمشاركة في الحيا. 6

 ين الحصول على مااالستهالكي لالسر والتي يقترب نفقتها من خط الفقر ويمكن من خالل العنصر

 يسمى بخط الفقر.

 وكذلك يؤخذ على فقر الدخل مجموعة من النقاط منها:  

الناس يستطيعون الوصول إلى ما يعتبرونه قيما وضروريًا في  ال يكون الدخل دائًما مرشًدا جيًدا إذا كان. 1

الحياة قد يتوقع المرء أن يكون فقر الدخل جيًدا بشكل كاٍف لحرمان اآلخرين مثل سوء التغذية، 

وانخفاض مستوى التعليم، وسوء ظروف السكن ولكن قد ال تكون هذه االحتياجات المهمة بالمستوى 

 تلك االحتياجات. السوقية توفيرمن المؤسسات غير  المطلوب في السوق لذا يُطلب

تملك كل أسرة قدرة مختلفة على تحويل الدخل بما يرضي االحتياجات، مثالُ قد ال تتمكن األسر التي . 8

لديها أشخاص معوقين، أو األسر الموجودة في المناطق الريفية البعيدة عن األسواق والخدمات العامة 

تعليمية المنخفضة جداً من الوصول إلى سلة السلع والخدمات التي ينبغي لها واألسر ذات المستويات ال

 نظرياً الوصول إليها بالدخل الذي تكسبه.

الدخل هو مجرد وسيلة لتحقيق الغايات حيث أن الفكرة هو أن ينصب اإلهتمام على ما إذا كان لدى . 8

لتحاق بالمدرسة، وما إذا كان الشخص الفرد بعض المهارات المعرفية وليس ما إذا كان لديه دخل لال

 يتمتع بتغذية جيدة، وليس ما إذا كان لديه دخل ليكون كذلك.

من الصعب معرفة من هم الفقراء وكيف يعانون من الفقر من خالل الدخل فقط، ولكن بمجرد معرفة . 4

ه يمكن الحصول األبعاد التي هي محرومة منها األفراد يمكن اتخاذ خطوات اجراء مكافحة الفقر أي أن

 من خاللها على معلومات مباشرة وهامة للحد من الفقر.

وعلى الرغم من وجود مشاكل أخرى تتعلق بالفقر في الدخل، فهذه أربعة أسباب مهمة تجعل   

 الفقر في الدخل رغم أهميته ال يرقى إلى وصف دقيق للفقر.

المقارنة بين دول العالم ويختلف يقوم البنك الدولي عالميا بوضع حد معين للفقر بحيث يمكن   

هذا الحد من سنة الخرى او كل بضع سنوات حسب الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

شهريا  $15والعالمية وقدرت الكلفة عالميا بالدخل اليومي للفرد البالغ دوالرين ونصف اي ما يقارب 

فية لالمم المتحدة والذي يتضمن تخفيض عدد للفرد الواحد وهوما جاء في الهدف االول من اهداف االل

السكان التي يقل دخلهم اليومي عن هذا المبلغ وبالتالي تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع 

(، ولكن في اغلب االحيان يتصف هذا streeten, 1977, 5) من جهة وتحقيق العمالة من جهة اخرى

دل واليتصف بالمساواة وذلك الن خط الفقر لدولة صناعية الحد الذي وضعه البنك الدولي بانه غير عا

متقدمة اليتساوى مع خط الفقر لدولة في منطقة االفريقية او في دول العالم الثالث، وبذلك يوجد نوعين 

من خط الفقر ويجب التفرقة بينهما االول هو خط الفقر المطلق الذي يعرف بانه خط فقر الغذاء والتي 

دول العالم الثالث ويعتبر النفقة المقدرة لسلة الغذاء والتي يحقق مستوى معين من يكثر استخدامه في 
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السعرات الحرارية، اما الثاني فهو خط الفقر النسبي ويكثر استخدامه في الدول الصناعية المتقدمة 

والتي ويعرف بانه الحد االدنى لمستوى المعيشة كنسبة من متوسط دخل الفرد، اما الحدة الشاملة للفقر 

تعبر عن الفقراء كنسبة من السكان اي الرقم القياسي لعدد رؤوس السكان وذلك للتفرقة بين الفقراء 

وغير الفقراء ولكن تعرض هذا المعيار لالنتقاد باعتباره اليقيس حدة الفقر وال فجوة الفقر لذا قامت 

( في تفكيك Foster, Greer, Thorbecke) االدبيات الدولية في مجال الفقر باالعتماد على مقاييس

 طبقات الفقر.

قام برنامج االمم المتحدة االنمائي بتقديم مفهوم فقر القدرة وذلك   قياس الفقر من مفهوم القدرة: .ثانيا

الن مقاييس الفقر القائمة على اساس الدخل او االنفاق وتعتبر مقاييس جزئية والتأخذ بنظر االهتمام 

وى المعيشة مثل الخدمات الصحية والتعليمية والبيئة النظيفة وبذلك الخدمات والسلع الضرورية لمست

في قياس نوعية الحياة على  (Amartya sen) اليقيس نوعية الحياة، أما هذا المقياس قام على آراء

اساس القدرات والتي تشير االخيرة الى مجموعة من الوظائف التي يمكن للناس القيام بها وتحدد 

للوصول الى عدد من الوظائف وذلك النه كلما زادت القدرة زادت مشاركة الناس  مالديهم من خيارات

في عملية التنمية، ويقاس الفقر وفقا لهذا المفهوم بمدى الحرمان من ثالث عناصر اساسية للحياة 

البشرية وهي العمر الطويل اذ يمثله في الرقم القياسي للفقر البشري النسبة المئوية لالشخاص الذين 

وقع وفاتهم قبل سن االربعين ، والمعرفة والتي تقاس النسبة المئوية لعدم معرفة القراءة والكتابة بين يت

البالغين، واخيرا مستوى المعيشة الالئق والتي هي مركبة في االصل من ثالث متغيرات اساسية وهي 

والمياه المأمونة النسبة المئوية لالشخاص الذين التتوفر لهم فرص الحصول على الخدمات الصحية 

واخيرا النسبة المئوية لالطفال دون سن الخامسة والذين يعانون من سوء التغذية، ويعتبر هذا المقياس 

هو االوسع من المقاييس االخرى والمتعلقة بالدخل واالنفاق النه يقيس الفقر من جوانبه المتعددة 

ولكن هذا المقياس يتطلب قاعدة بيانات  كالحرمان من العمر الطويل والمعرفة ومستوى المعيشة الالئق

جيدة عن الظروف الصحية والتعليمية والغذائية للفقراء في المجتمع لذلك يصعب تطبيقه في الدول 

النامية لعدم توافر قاعدة بيانات يمكن االعتماد عليها، بالمقابل تم تطوير معيارين دوليين رئيسيين لقياس 

دوالر في اليوم  1931نك الدولي على أساس مستوى الدخل، أي الفقر، األول هو خط الفقر في الب

(PPP( واآلخرهو مؤشر الفقر المتعدد األبعاد ،)MPI .الذي طرحته األمم المتحدة للتنمية ) 

 /يوم للبنك الدوليدوالر 1.90خط  1-3

لبنك /يوم لدوالر1.90واحد من تدابير قياس الفقر القابلة للمقارنة على المستوى الدولي هو   

الدولي، والمعروف باسم مقياس للفقر المدقع يمكن مقارنته دوليا، والذي يحدد األشخاص الذين ال 

هو أيًضا قابل للمقارنة دوليًا ويقيس الفقر الحاد  MPIيصلون إلى الحد األدنى من خط الفقر، ومقياس 

د من المؤشرات في ويكشف عن األشخاص الذين ال يصلون إلى الحد األدنى من المعايير في العدي

يشتركان في سمة رئيسية واحدة كالهما  MPI/ يوم و $1.90الوقت نفسه ففقر الدخل الذي يبلغ تكلفته 

مقاييس قابلة للمقارنة دوليا للفقر المدقع، كما قد ال يكون إجراء فقر دولي مناسبًا لمعظم البلدان ولهذا 

تدابير الفقر المتعددة األبعاد ألغراض سياساتها  أودان عادة بتطوير الدخل القومي و/السبب تقوم البل

 الداخلية.
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تكون أكثر مباشرة باألهداف اإلنمائية  MPIأحد الفوارق األساسية بين االثنين هو أن مؤشرات   

/يوم، والفرق األساسي الثاني هو أن خط فقر الدخل يقيس الفشل في الوصول $1.90لأللفية من مقياس 

فيقيس الفشل في التمتع بوظائف أو موارد  MPIوسائل الضرورية أما مؤشر إلى الحد األدنى من ال

 مباشرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببعض الوظائف.
 

 قر المتعدد األبعاد وآليات قياسهالمبحث الثاني: ماهية الف

 مقياساً للفقر الحاد أي عجز األفراد عن تلبية الحد األدنى MPIيعتبر مؤشر فقر متعدد األبعاد   

من المعايير الدولية في وقت واحد في المؤشرات المتعلقة باألهداف اإلنمائية لأللفية والوظائف 

األساسية إن مقاييس الفقر التي تتجاوز التدابير النقدية مدفوعة بمفاهيم مثل اإلستبعاد اإلجتماعي 

بعاد والحرمان والشمول واإلحتياجات األساسية، التماسك اإلجتماعي، فقر القدرة، فقر متعدد األ

الجماعي في حين أن كل مفهوم متميز إذ أن كل منها يوضح رفاه اإلنسان أو حرمانه بشكل مباشر، لذا 

قامت أوروبا في ستينات القرن العشرين بتطوير مؤشرات إجتماعية لتكملة تدابير الدخل، حيث أن 

اص الذين تم تصنيفهم على أنهم الدافع الرئيسي لقياس الحرمان في المؤشرات اإلجتماعية هو أن األشخ

فقراء بالنسبة لقياس فقر متعدد األبعاد قد اليتطابق مع أولئك الذين هم فقراء الدخل ولكن التكامل بين 

المقياسين يجعلها نهجاً قيمة لتحديد هوية الفقراء بكل أشكالها، وبسبب عدم توافر البيانات ونقصها على 

الحصول عليها لسنوات قليلة جداً بحيث التفي لغرض الدراسة أساس الدول وعلى أساس المؤشرات أو 

وكذلك عدم وصول الباحث إلى البيانات الالزمة والتي من خاللها كان باإلمكان الحصول على هذا 

المؤشر واإلعتماد عليها في الجانب القياسي بالرغم من محاوالته الكبيرة في سبيل ذلك لذا حالت هذه 

قيام هذا البحث بقياس الفقر على أساس هذا المؤشر وكان من الواجب  الصعوبات والمشاكل دون

اإلشارة إلى هذا الموضوع ألهميته القصوى ولحداثة هذا المؤشر والمفهوم ولكن وبالمقابل البد من 

اإلشارة الطريقة الرسمية والتقليدية لقياس الفقر تركز بقوة على مؤشرات الدخل في كليهما التدابير 

لنسبية يحدث ليس فقط في صياغة السياسات العامة لكن أيضاً في قنوات اإلتصال والبحوث المطلقة وا

األكاديمية بسبب عالقته القوية والعالية مع األبعاد األخرى للفقر، لذا سوف يركز هذا المبحث بشكل 

 لدراسة.دول موضوع االفقر متعدد األبعاد في الكبير على كيفية قياس هذا المؤشر ومكوناته ودراسة 

 فقر متعدد األبعاد المفهوم واألهداف: 2-1

يعتقد أمارتيا سين الحائز على جائزة نوبل أن الفقر ليس مجرد نقص في الدخل لتلبية   

(، أو هو الوقوع في بيئة Sen, 1992االحتياجات األساسية، ولكن هو الحرمان من القدرات البشرية )

وقد أدى عدم الرضا الناتج عن  سبب قلة الدخل أو الثروةقاسية أو أي بيئة ال يمكن التخلص منها ب

استخدام المعايير المستندة إلى الدخل بشكل صارخ إلى تطوير أساليب وإجراءات قياس جديدة تستند إلى 

رؤية متعددة األبعاد للفقر، ومنذ أكثر من عقدين من الزمن كان المجلس األوروبي قد عرف الفقراء 

أو العائالت أو مجموعات األشخاص الذين تقتصر مواردهم )المادية والثقافية بأنهم "هؤالء األشخاص 

واالجتماعية( على استبعادهم من الحد األدنى من أسلوب الحياة المقبولة في الدولة العضو التي ينتمون 

( هو قياس MPI) حيث أن مؤشر الفقر متعدد األبعاد (،Ayala, Jurado, Mayo, 2009, 3) إليها

ألدوات والموارد التي يملكها الفرد أو المجتمع تحت تصرفه وذلك لزيادة قدرات الصحة منهجي ل
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هو مقياس للفقر العالمي الحاد الذي   MPI(، كما وإن مؤشرHDالعامة وتعزيز التنمية البشرية )

( مع OPHI( )Alkire & Santos 2010, 2014طورته مبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية )

(، ينتمي المؤشر UNDP, 2010قرير التنمية البشرية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )مكتب ت

 ,Alkire, Foster) ( وAlkire & Foster 2007, 2011إلى عائلة التدابير التي طورها كل من )

Seth, Santos, Roche and Ballon, 2015( )Alkire & Robles, 2017, 4 هناك اجماع ،)

المنظمات األكاديمية والمؤسسية على أنه لم يعد من الممكن تعريف الفقر على أنه نقص في واسع بين 

الموارد النقدية لكنه يعكس العديد من العوامل التي تعمل كقيود على تحقيق قدرات الناس وتؤثر على 

يات التي تحاول رفاهيتهم إن توسع اإلطار المستخدم تقليدياً لمعالجة الفقر والرفاه الذي هو أصل المنهج

تصوير جوهر تعددية الفقر ويشكل اإلستخدام األخير لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لما يسمى بمؤشر 

 MPIالفقر المتعدد األبعاد مثاالً على أهمية مراعاة الجوانب متعددة األبعاد للفقر ومعالجتها، إذ تعتمد 

كما يقيم الفقر على نفس أبعاد مؤشر  8112في عام  Alkir & Fosterعلى نهج الفرز الذي وضعه 

( ويشمل ذلك عشرة مؤشرات تقيس رفاهية السكان كما أن هذا المؤشر اليحسب HDIالتنمية البشرية )

على األقل من الحرمان المتعدد ولكنها تقدم أيضاً  %81فقط النسبة المئوية للسكان الذي يعاني حوالي 

م نسبة العدد اإلجمالي ألبعاد الرفاه التي يكون فيها فقراء لمحة سريعة عن إتساع نطاق الفقر في تقيي

بشكل  MPI(، يختلف مفهوم فقر متعدد األبعاد Berenger, 2016, 1متعددوا األبعاد ضعيفيين حقاً )

 MPIكبير عن مقاييس الحرمان المادي إذ يركز األخيرة فقط على بعد واحد وهو الحرمان المادي أما 

المرونة األساسية لهذا المؤشر إذ يلتقط  Alkire-Fosterلقدرة وتتيح طريقة فيرتكزعلى مؤشر نهج ا

هذا المؤشر اإلهتمامات الوطنية والدولية للفقر والتنمية مثل خطط التنمية الوطنية واهداف التنمية 

المستدامة على الرغم من أن هذا المؤشر غني بالمعلومات إال أنها تجمع بين العديد من المتغيرات 

ريب مفهوم أساس أحادي األبعاد وتشتمل على مجموعة من المؤشرات ذات الصلة بأبعاد اإلهتمام لتق

 مثل الصحة والتعليم ومستويات المعيشة والشمول اإلجتماعي والتوظيف وغيرها.

 أبعاد ومؤشرات الفقر المتعدد: 2-2

غليه في أغلب ( والذي يعتمد 1-8يمكن إيضاح الفقر المتعدد األبعاد من خالل الشكل )  

 الدراسات المتعلقة بالفقر متعدد األبعاد:

 (1-8الشكل )

 
 (. Alkire & Fosterباإلعتماد على منهجية ) انمن عمل الباحث :المصدر
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حيث يتم  مؤشرات 11ويحتوي على ثالثة أبعاد  MPI( نالحظ أن المؤشر 1-8من الشكل )  

 (:1-8بُعد أيضاَ كما هي موضحة في الجدول ) قياس كل بعد بنفس القدر كما يتم وزن كل مؤشر ضمن

 MPI( التالي األبعاد والمؤشرات وحاالت الحرمان والوزن المستخدمة في مؤشر 1-8الجدول )

 العالمي بشكل عام

 الوزن محروم إذا... المؤشر أبعاد الفقر

 1/3التعليم 

 سنوات الدراسة
وات أو أكثر سن 11لم يكمل أي فرد من أفراد األسرة يبلغ من العمر 

 خمس سنوات من التعليم الدراسي.
1/6 

 حضور مدرسة الطفل
اليذهب أي طفل في سن المدرسة إلى المدرسة حتى سنه الذي 

 .2سيكمل فيه الصف 
1/6 

  1/3 الصحة

 1/6 موت أي طفل في األسرة في سنوات الخمس السابقة للمسح. معدل وفيات األطفال

 التغذية
، أو أي طفل تتوافر لديه معلومات 11أي شخص بالغ دون سن 

 .*للعمرغذائية يعاني من نقص التغذية من حيث الوزن بالنسبة 
1/6 

مستوى 

 1/3 المعيشة

 1/18 اليوجد لدى األسرة كهرباء. الكهرباء

تحسين صرف 

 الصحي

للمبادئ  وفقاً )لألسرة لم يتم تحسين مرفق الصرف الصحي 

ية( أو تحسينه ولكن تقاسمه مع التوجيهية لألهداف اإلنمائية لأللف

 .**األخرىاألسر 

1/18 

 تحسين مياه الشرب

إلرشادات  )وفقاً  التستطيع األسرة الوصول إلى مياه الشرب المحسنة

 81األهداف اإلنمائية لاللفية( أو المياه الصالحة للشرب على بعد 

 .***وإياباً دقيقة على األقل من المنزل، ذهاباً 

1/18 

 األرضية
سرة لديها نوع من األوساخ، الرمل، الروث... وغيرها نوعية األ

 األرضية.
1/18 

 1/18 الطهاة المنزلية مع الروث والخشب أو الفحم. وقود الطهي

 ملكية األصول
التملك األسرة أكثر من راديو أو تلفزيون أو هاتف أو دراجة هوائية 

 أو دراجة نارية أو ثالجة والتملك سيارة أو شاحنة.
1/18 

Sabina Alkire, Christoph Jindra, Gisela Robles and Ana Vas, Multidimensional Poverty 

Index: Brief Methodological Note and Results, University of Oxford, summer 2016, 5. 

، ويعتبر 8 متر/كجم1295يعتبر البالغون يعانون من سوء التغذية إذا كان مؤشر كتلة جسمهم أقل من  *

 األطفال الذين يعانون 

من سوء التغذية إذا كانت درجة وزنهم مقابل العمر أقل من اثنين من اإلنحرافات المعيارية عن متوسط 

 عدد السكان المرجعي.

تعتبر األسرة المعيشية لديها إمكانية الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة إذا كان لديها  **

مرحاض المتدفق أو حفرة محسنة أو مرحاض محسن للتهوية شريطة أال تكون نوع من المرحاض أو ال

 مشتركة.

يحق لألسرة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة إذا كان مصدر المياه هو أي من األنواع التالية:  ***

 81مياه األنابيب، الصنبور العام، البئر أو المضخة، البئر المحمي، مياه األمطار ويقع على مسافة 

 دقيقة سيراً على األقدام ذهاباً وإياباً.
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 فقر متعدد األبعادالحول  Fosterو  Alkireمنهجية:  2-3

 بين جانبين من الفقر: MPIجمع مؤشر ي  

 .Hنسبة اإلصابة أو نسبة األشخاص الذين هم فقراء  الجانب األول:

  .Aالفقراء  كثافة فقر الناس: متوسط نسبة المؤشرات التي يحرم فيها الجانب الثاني:

( ويوصف متوسط نسبة H) نسبة السكان الفقراء متعدد األبعاد هي نسبة الفقر، أو نسبة عدد السكان     

من خالل ضرب  MPI(، حيث يتم حساب Aالمؤشرات التي يحرم فيها الفقراء بأنها كثافة فقرهم )

ونتيجة لذلك فإنها تعكس كالً  ،MPI = H * A: يأتيمعدل الفقر بمتوسط كثافة الفقر عبر الفقراء، كما 

(، كما ويقيم Alkire, Foster & others, 2010, 4-5من نصيب الناس من الفقر ودرجة حرمانهم منه )

مؤشرات مرتبة في ثالثة  11هذا المؤشر الفقر متعدد األبعاد من خالل قيامها باستخدام المعلومات من 

إذا حرموا في ثلث المؤشرات  MPIبعاد أو فقراء أبعاد، وتم تعريف الشخص على أنه فقير متعدد األ

، ويتم حرمان أولئك الذين تم تحديدهم على %88988( هو Kالمرجحة على األقل أي أن قطع الفقر )

من المؤشرات المرجحة، أما الفقر المدقع فيتم تحديده على  %88988-%81أنهم عرضة للفقر في 

 (. Alkire, Jindra & others, 2016, 6) أو أكثر من األبعاد %51أساس الحرمان بنسبة 

 إختيار األبعاد والمؤشرات والقطع 2-4

يكتنف إختيار هذه األبعاد والمؤشرات والقطع بنوع من التعقيد اذ يتضمن قرارات منهجية   

واعتبارات سياسية، كما يمكن مالحظة أن معظم الدراسات المتعلقة بهذا الجانب من الفقر اليشرحون 

مهم الختيار البعد، ولكن بشكل عام يجب أن يتضمن اختيار هذه األبعاد والمؤشرات خمس كيفية قيا

 طرق لإلختيار األكثر استخداماً:

 استخدام المداوالت العامة القائمة على المشاركة. األول:

 إستخدام القائمة التي حققت درجة من الشرعية من خالل آراء الناس. الثاني:

 أو صريحة حول ماذا الناس يقدرون أو يجب أن يقدروا. افتراضات ضمنية الثالث:

الراحة او اإلتفاقية التي تؤخذ لتكون موثوقة أو مستعملة لهذه البيانات المتاحة والتي لديها  الرابع:

 الخصائص المطلوبة.

سلوكيات. وبعد األدلة التجريبية المتعلقة بقيم الناس، بيانات حول تفضيالت المستهلك وال الخامس:

تحديد األبعاد والتي هي بعد الصحة والتعليم والمستوى المعيشي حسب منهجية ألكيرا وفوستر 

(AFM سوف يتم اختيار قائمة من المؤشرات والقطع والتي سوف يتم تحديد نقطة لكل مؤشر ،)

أو حتى البيانات  ( هي أنها تسمح للبيانات الفئوية أو المعياريةAFMوالميزة التي تتميز بها طريقة )

ية هي تعيين النوعية من تحديد هوية األشخاص المحرومين في بُعد معين بشكل واضح، والخطوة التال

المؤشرات على أساس معيار معين، كما ان هذه الطريقة توفر فرصة لتعيين وزن لمختلف األبعاد/

 إذا كان صناع يريدون التركيز أوزان مختلفة لمختلف األبعاد وذلك إعتماداً على أهميتها النسبية مثالً 

اكثر على بعد التعليم يمكنهم تخصيص وزن أكثر في هذا البعد عن غيرها وذلك على إفتراض أن بعد 

التعليم يوفر قدرة مهمة لزيادة رفاهية األفراد، كما أنها تعطي فرصة لألفراد في المشاركة باألنشطة 
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ويمكن وصف المؤشرين المختارين تحت هذا البعد  اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية في حياتهم،

 كالتالي:

سنة من العمر والتي يعتبر أحد  84و  15أمية الكبار: والتي تصف معدل معرفة القراءة والكتابة بين . 1

 مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية الثانية والتي يستخدم هذا المؤشر لنوعية التعليم في األسرة بأكملها.

 الدراسة: إن الوصول إلى التعليم اإلبتدائي الشامل هو من األهداف اإلنمائية لأللفية الثانية.سنوات . 8

كما أن لبعدي الصحة والتعليم لهما دور في تحديد رفاهية الفرد إذ أن الحالة الصحية تؤثر   

 مباشرة على األنشطة اليومية، والمؤشرين يتم تحديدها تحت هذا البعد، كالتالي:

صحي أو سوء التغذية هذا المؤشر يعكس حالة صحة األفراد إذ أن العمال الغير صحيين مثالَ يقلل غير . 1

يعانون من سوء التغذية مثالً( سيكونون أكثر صعوبة  )الذينمن إنتاجيتهم، كذلك الطالب الغير صحيين 

 في التعلم والتركيز.

ي بلدان اآلسيوية الناس ذوي الدخل المرتفع التأمين الصحي: في العديد من البلدان النامية السيما ف. 8

ينفقون نسبة أعلى من دخلهم على الصحة أكثر من الفقراء، كما أن اإلنفاق الغير كافي من التكلفة 

الصحية هو انعكاس للفقر حيث أن البلدان الفقيرة تتميز بنفقات منخفضة على تكلفة الصحة مقارنة مع 

التأمين الصحي استراتيجية لحماية الفقراء من ارتفاع تكلفة  بلدان ذات الدخل المرتفع كما ويصنف

 الرعاية الصحية.  

يحتوي معيار مستوى المعيشة على عدة مؤشرات لتصوير الحالة التي يعيش فيها األسرة،   

 حيث يتم فيها استخدام ستة مؤشرات تحت هذا البعد، وهي:

بتحديد ما إذا كانت األسرة تعيش في بيت  أرضية المنزل: حيث أن هذا المؤشر يصف جودة السكن. 1

 الطين ام ال.

الصرف الصحي: يعد وجود المرافق الصحية بعداً خاصاً ومهماً من رفاهية األفراد واألسر، حيث ان . 8

عواقب سوء المرافق الصحية يمكن ان تكون كارثية لصحة البشر، حيث أن وجود الصرف الصحي 

 ع من األهداف اإلنمائية لأللفية.المحسن يعتبر جزء من الهدف الساب

مياه الشرب: تعتبر مياه الشرب النظيفة مهمة ألبعاد رفاهية األسرة حيث يعتبر الماء الملوث مصدر . 8

لألمراض وسوء المعيشة، حيث أن الوصول إلى ماء اآلمن للشرب يعتبر جزءاً من الهدف السابع 

 ألهداف اإلنمائية. 

ؤشر يعتبر بعداً هاماً لمعيشة األسر إذ يوفر هذا المؤشر وصول األسرة إلى الكهرباء حيث أن هذا الم. 4 

 العديد من األنشطة.

وقود الطهي: يمكن أن يستخدم نوع الوقود المستخدم في الطهي كمؤشر لصحة األسرة كما أن لها تأثير . 5

 أللفية الثالثة.على البيئة لذا يتوافق بشكل غير مباشر مع الهدف السابع من أهداف اإلنمائية ل

ملكية الوصول: تعكس ملكية األصول لألسرة حالة الرفاهية المادية على المدى الطويل لالسرة والتي . 6

 (.Artha & Dartanto, 2014, 3-5يعتبر مخزون الثروة لها )
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 قر الدخل والفقر المتعدد األبعادالعالقة بين ف 2-5

اسية بينما يقوم الفقر المتعدد األبعاد على نهج يستند فقر الدخل إلى نهج االحتياجات األس  

القدرات األساسية، حيث أن األول يعكس الفقر النقدي في حين يعكس األخير بدقة الجوانب غير النقدية 

للفقر، ومع ذلك هناك بعض اآلراء المختلفة في العالم األكاديمي على قياس الفقر حسب الدخل أو معيار 

يدوا قياس فقر الدخل بحجة أن الدخل أو النقد ليس هو المعيار الوحيد ألن متعدد األبعاد، يدافع مؤ

نموذج االنحدار يغطي الجوانب الغذائية وغير الغذائية وهو مجرد وضع جميع أبعاد الرفاهية معاً كبعد 

فيرون أن لقياس الفقر ينقسم إلى  MPI(، أما مدافعي مؤشر18، 8113 ،نقدي واحد )البنك الدولي

حيث أن الفئة األولى يعتقد أن الدخل يشكل بعًدا للفقر متعدد األبعاد جنبًا إلى جنب مع التعليم فئتين، 

(، في حين يعتقد اآلخرون (Dhongde and Haveman, 2014, 11والصحة ومستويات المعيشة 

ر الفردي أو أن الفقر متعدد األبعاد مكمل لفقر الدخل، مع التركيز على الجوانب غير القابلة للتداول للفق

(، كما إن غياب العالقة Haughton and Khandker, 2009, 7العائلي، أي الجوانب غير النقدية )

بين فقر الدخل والفقر المتعدد األبعاد في األبحاث اإلقتصادية واإلجتماعية التحليلية يعود إلى حجتين 

رفاهية الفرد الذي يهدف كل  أساسيتين، يركز الحجة األولى اهتمامه على اإلختالف في نوع مكونات

منهج إلى التفكير فيه، أما الحجة الثانية فيشير إلى الحاجة إلى إدخال منظور ديناميكي لفهم العالقات 

المحتملة بشكل صحيح، يشير مؤشر فقر الدخل إلى النقص المؤقت في الدخل في حين أن مظاهر 

دخل الدائم، حيث يمكن للفقر المستمر أو فقر الدخل المختلفة للحرمان المتعدد األبعاد لها عالقة أكبر بال

أن يزيد من أوجه الحرمان من خالل ثالث قنوات، األول أن يزيد بشكل تراكمي من خالل عدم انتظام 

الدخل، والثاني من خالل الفرق بين الحاجات الضرورية والموارد المتاحة لتلبيتها، وأخيراً تنتج أوجه 

في القدرة على تحقيق هذه اإلحتياجات كفقدان العالقات اإلجتماعية وخلق القصور على المدى البعيد 

عن مقياس للفقر في  MPI(، ويختلف مؤشر Ayala, Jurado, Mayo, 2009, 5مشاكل نفسية )

الدخل بطريقتين رئيسيتين: األولى هو أنه يتحرك من حيز الدخل )أو االستهالك( أحادي األبعاد إلى 

 MPIي الفضاء أحادي البعد يعد الشخص فقيراً إذا حرم من الدخل وحده، مع فضاء متعدد األبعاد ف

ينتقل من الوسائل  MPIشخص فقير إذا تم حرمانه في عدة مؤشرات في نفس الوقت، والثانية هو أن 

ما إذا كان هناك شخص يعاني من نقص التغذية في األسرة وما إذا كان  MPIنحو الغايات، أي تفحص 

كالهما وظائف واضحة )نهايات بدال من الوسائل إلى الغايات(، فإنه ينظر إلى  شخص ما قد مات

مؤشرات الموارد أيضا مثل مؤشرات مستويات المعيشة والتعليم ولكنها مؤشرات مباشرة للحرمان 

( إذاً العالقة بين فقر الدخل MPI: Construction & Analysis, 2015, 30) أكثر من الدخل

عاد هو أنه من منظور االحتياجات األساسية يعّرف البنك الدولي الفقر بأنه حرمان من والفقر متعدد األب

الرفاهية ويحدد خط الفقر باعتباره الدخل الالزم لتلبية االحتياجات األساسية "لسلة التسوق" )البنك 

رة إلى الحرمان في القدرات األساسية للفرد أو األس MPI( وبالمقابل يشير مؤشر 8111 ،الدولي

والحرمان من القدرات األساسية متعدد األبعاد ويشمل الموت المبكر وسوء التغذية الواضح واألمراض 

المستمرة واألمية الواسعة االنتشار وما إلى ذلك، وينبغي أن يفهم المرء الحرمان في القدرات األساسية 

ا وأيضاً ذات قيمة مفيدة: باإلشارة إلى العيش الفعلي لإلنسان وتمكينه. هذه القدرات هي في جوهره
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 لذلكتعزيز القدرات األساسية للفقراء من خالل التعليم والرعاية الصحية سيزيد من إنتاجيتهم ودخلهم. 

 Alkire) يمكن لقياس الفقر متعدد األبعاد القائم على القدرة األساسية أن يعكس بدقة أكبر ظروف الفقر

2002; Foster 2007; Foster 2011; Wang and Alkire 2009) 
 

 بحثفي دول عينة الالدخل والفقر المتعدد األبعاد فقر المبحث الثالث: تحليل مؤشرات 

 رات فقر الدخل في دول عينة البحثتحليل مؤش 3-1

أحد  8115تخفيض الفقر بشكل عام والفقر المدقع بشكل خاص بمقدار النصف بحلول عام  ديع  

الدول التي تم أخذها كعينة  دع، وت8111ا األمم المتحدة في عام هاألهداف اإلنمائية لأللفية التي وضعت

من الدول التي تعاني من الفقر بدرجات متفاوتة وركزت استراتيجيات الحد من الفقر بشكل بحث ال

من الفقر ولكن ووفقاً للدراسات الحديثة  تقليدي على النمو اإلقتصادي باعتباره األساس في سياسة الحد 

ركز برنامج وي وكيفية توزيعه هو أحد المحددات األساسية للحد من الفقر بكافة أشكالهفيعتبر الدخل 

تمثل بتسريع النمو العادل والمستدام، قر على ستة مجاالت رئيسية والتي تاستراتيجية الحد من الف

ال انخفاض الفقر في المناطق الريفية، الحد من الفقر في المناطق الحضرية، اإلستثمار في رأس الم

البشري، تعزيز الحماية اإلجتماعية لمجموعات محددة وأخيراً ضمان اإلستدامة في كل أهدافها 

(Larsson & Sjoborg, 2010, 10،)  فقر الدخل لدول عينة البحث كالتاليويمكن عرض بيانات: 

( وفق خط الفقر الدولي 8115-8111( فقر الدخل في دول عينة البحث للفترة )1-8جدول )ال

 /يوم1.90$

 هندوراس اوكرانيا إندونيسيا السنوات

8111 15.9 0.1 15.5 

8111 13.6 0.1 18.8 

8118 11.8 0.1 21.4 

8118 9.8 0.1 18.9 

8114 8.3 0.1 17.2 

8115 7.5 0.1 17.8 

 .http://ar.knoema.com/atlasباإلعتماد على الموقع:  انمن عمل الباحث :المصدر

جمهورية إندونيسيا من الدول النامية ذات معدل نمو اقتصادي مرتفع ولكن مع ارتفاع في  عدت  

 ,Afandi, Wahyuni, Sriyana) معدل الفقر في نفس الوقت بسبب عدم المساواة الموجودة فيها

اإلندونيسي بسرعة ونتيجة نما اإلقتصاد  1331(، إذ قبل األزمة المالية اآلسيوية في عام 435 ,2017

لذالك انخفض الفقر بشكل ملحوظ من خالل المؤشرات اإلجتماعية من خفض معدل وفيات الرضع 

قد عكس  1332-1331ولكن األزمة المالية التي اجتاحت إندونيسيا في الفترة  وتحسين التعليم ...

كانوا يعيشون تحت خط الفقر  اإلتجاهات في مجال التحسينات اإلجتماعية حيث أن نسبة السكان الذين

ه النسبة قبل األزمة بعد أن كانت هذ %6598حيث وصل إلى  1332قد ازداد في عام  $1931الدولي 

استأنفت إندونيسيا ( و/http://ar.knoema.com/atlas) %4593 والتي كانت بحدود 1336في عام 

مقارنة مع فترة ماقبل األزمة  المالية ولكن كانت بوتيرة أبطأمن الفقر بعد األزمة  اتجاهها في الحد

http://ar.knoema.com/atlas
http://ar.knoema.com/atlas/
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(Suryahadi and Hadiwidjaja, 2011, 9 ويمكن القول بأن سياسات الحد من الفقر التي قامت ،)

 1332عام كانت ناجحة في تحقيق هدفها، إال أنه في  8115حتى عام  1316بها إندونيسيا منذ عام 

إنخفاض الدخل الحقيقي من جراء  الذي تسبب فيبسبب األزمة المالية اآلسيوية فيها معدل الفقر  ارتفع

بسبب سياسة الحكومة في قيامها بزيادة  8116في نهاية عام  %82إلى حوالي  وكذلكارتفاع التضخم، 

قبل والتي انتهج هذه السياسة من  8115عن عام  %185األسعار المحلية للوقود بمعدل متوسط 

الحكومة لغرض تقليل الدعم ولتقليل الفجوة بين األسعار المحلية والدولية بسبب ارتفاع األسعار الدولية 

للنفط والتي تم تغطيتها لتقليل الضغط على ميزانية الحكومة والنتيجة التي تم الحصول عليها من جراء 

ما أدى إلى إرتفاع في معدل الفقر هذه السياسة هو ارتفاع سعر الوقود المحلي وإرتفاع معدل التضخم م

سعر األرز المحلي في  قامت الحكومة اإلندونيسية برفعوالسبب الثاني مع إرتفاع سعر الوقود المحلي 

 (، إال أن اإلنخفاض في معدالت الفقرSuryahadi and Hadiwidjaja, 2011, 9-10) 8115عام 

اً مدعومة بالكامل بالنمو وليس بالتغيرات كانت تقريب  8111وباالخص في بداية عام  8116بعد عام 

في اإلنخفاض الذي شهدها اندونيسيا بين  %21في استهالك اندونيسيا والتوزيع إذ ساهم بأكثر من 

مع تباطؤ وتيرة الحد من الفقر حيث يالحظ من البيانات وفي السنوات األخيرة انخفاض  8111-8114

 ي انخفاض الفقر في إندونيسيا كان يرجع إلىلرئيسي فالفقر ولكن بشكل متباطئ وذلك ألن المسبب ا

أما سبب انخفاض الفقر في عام  (World Bank Group, 2017, 1) النمو وليس التغيرات التوزيعية

فيرجع إلى إنخفاض في معدل التضخم والتحسن في دخل المزارعين مع انخفاض في أسعار  8115

(، Ministry of Health Republic of Indonesia, 2016, 10) التجزئة لبعض السلع الغذائية

التحسن  أناقتصاد انتقالي حيث  معدالت منخفضة الفقر فيوبالنسبة ألوكرانيا فيالحظ بانها سجلت 

في  %498والتي انخفض من  األلفية الثالثةالدولي منذ بداية الفقر الحاصل في معدالت الفقر عند خط 

حظ التحسن الحاصل في معدالت الفقر ويرجع هذا ويال 8111في عام  %191إلى  8111عام 

 ,World Bank Groupاإلنخفاض في معدالت الفقر إلى النمو الحقيقي لألجور في القطاع الحقيقي )

(، حيث يالحظ أن هذه الزيادة كانت نتيجة للزيادة السريعة في إنتاجية العمل ومع انخفاض 1 ,2017

ولكن في عام (، Document of the World Bank, 2007, ivالفقر انخفض متوسط عمق الفقر)

ولكن  8112 و 8111يالحظ ظهور الفقر بسبب األزمة المالية العالمية التي حدث بين عامي  8113

بعد تحسنها الكبير يرجع إلى سبب األزمات السياسية واإلقتصادية  8115عودة الفقر في عام 

، (Ukraine Country Report, 2016, 17فياتي )والعمليات العسكرية ضدها من قبل اإلتحاد السو

ثالث أفقر بلد في أمريكا الوسطى حيث أن األسباب الرئيسية للفقر في هندوراس حسب  هندوراسعد ت

( Poverty Reduction strategy papers: PRSP) تقرير إستراتيجية الحد من الفقر لصندوق النقد الدولي

فاض دخل الفرد وعدم المساواة في توزيع الدخل وعوامل اإلنتاج بطئ النمو اإلقتصادي وانخإلى يرجع 

( ، Larsson & Sjoborg, 2010, 17) وانخفاض مستوى التعليم إلى جانب انخفاض انتاجية العمالة

بسبب تفاقم معدالت البطالة  8118-8111وفي دولة هندوراس يالحظ زيادة معدالت الفقر بين عامي 

يقدر بحوالي  8113بعد أن كان في عام  %1595حوالي  8111ي عام في تلك الفترة والتي بلغ ف

من  %111وعدم قدرة الدولة في توفير فرص العمل كما أنه خالل تلك الفترة ذهب أكثر من  14%
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كما (، Johnston & Lefebvre, 2013, 2-3فيها )من األفراد  %11مكاسب الدخل الحقيقي ألغنى 

في نسبة نخفاض تفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي واإلار تعاني منمن الدول التي أنها 

 .الناتج المحلي اإلجمالي إلىالضرائب 

 تعدد األبعاد في دول عينة البحثالفقر م 3-3

تم اإلعتماد على الفقر متعدد األبعاد في دول عينة الدراسة من خالل البيانات المتوفرة على   

ophi.org.uk (Oxford Poverty & Human Development Initiative )الموقع العالمي 

 من قبل كل من 8112-8111التقرير الصادر في عام حسب  University of Oxfordالتابع لـ 

(Alkire, S. and Kanagaratnam, U., 2018). 

 8118-8111مؤشر الفقر المتعدد األبعاد لعام  (8-8) جدولال

 الدول
MPI= 

H*A 

نسبة 

ي السكان ف

فقر متعدد 

 األبعاد

H 

كثافة 

الحرمان 

بين 

 الفقراء

A 

 MPI المعرضين لـ

(22%-3333%) 

الفقر 

المدقع 

أكثر من 

52% 

المعوزين 

% 

نسبة 

فقراء 

المؤشر 

MPI 

 المعدمين

عدم 

المساواة 

بين 

 الفقراء 

 0.100 26.1 4 4.2 7 42.9 15.5 0.066 إندونيسيا

 0.010 4.4 0.1 0.0 0.3 34.8 1.2 0.004 أوكرانيا

 0.112 14.6 2.3 4.2 21 45.7 15.8 0.072 هندوراس

 :باإلعتماد على الجدول التابع للموقع العالمي انالمصدر: من عمل الباحث 

 http://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/global-mpi-2016 

 :يبين مساهمة الحرمان في الفقر بشكل عام (8-8)والجدول   

 MPIنسبة مساهمة كل بعد في مؤشر  (8-8جدول )ال

 MPI= H*A الدول

النسبة المئوية لمساهمة الحرمان من كل بعد 

 للفقر بشكل عام
العدد اإلجمالي 

للمؤشرات 

 المدرجة

المؤشر 

إسهام  المفقود

 التعليم %

هام إس

 الصحة %

إسهام المستوى 

 المعيشي %

 تغذية 9 26.7 60.7 12.6 0.066 18إندونيسيا

 تغذية 9 4.4 94.2 1.4 0.004 18أوكرانيا

 كهرباء 9 44 24.2 31.9 0.072 18هندوراس

 :باإلعتماد على الجدول التابع للموقع العالمي انالمصدر: من عمل الباحث

http://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/global-mpi-2016 

ستخدمها تقاريرالتنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تإن طريقة التركيز التلقائي التي   

 أجريوقد ، ألكثر استخداًما لقياس الفقر متعدد األبعادهي الطريقة األكثر نضًجا وا ،MPIلقياس مؤشر 

تم وصف ، كما الستكشاف الروابط والتناقضات بين الفقر متعدد األبعاد وتدابير فقر الدخل البحث هذا

تحليل العالقة بين فقر  طريقة  ،(Alkire, 2011; Foster, 2007) تفاصيل طريقة التركيز التلقائي في

عادة ما و، فقر الدخل والفقر متعدد األبعاد ألبعاد لمزيد من التحليل الكمي للعالقة بينالدخل والفقر متعدد ا

http://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/global-mpi-2016
http://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/global-mpi-2016
http://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/global-mpi-2016
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للبلد وفقًا لمرحلة التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد ومستوى الرفاه  MPIيتم تحديد أبعاد ومؤشرات 

أبعاد  ثالثةتم وضع  ،االقتصادي واالجتماعي الذي تحميه قوانينه واستراتيجياته اإلنمائية ذات الصلة

ويقتصر اختيار والمستوى المعيشي، وهي التعليم والصحة لهذه الدول،  MPIمتساوية األهمية في مؤشر 

هذه ويتمثل الهدف العام لتخفيف وطأة الفقر في ، المؤشرات تحت كل بُعد وما مجموعه تسعة مؤشرات

قراء وضمان حصولهم على التعليم اإللزامي في العقد المقبل في معالجة مشكلة الغذاء واأللبسة للفالدول 

أن فقر على ض افتراإل ، ويتم(CPAD, 2011) 8181والرعاية الطبية األساسية واإلسكان بحلول عام 

يشير إلى حالة التعليم  MPIالدخل يحدد ما إذا كانت مشكلة الغذاء واللباس قد تم معالجتها، وأن مؤشر 

بُعد  ضافةاقد تم و ،لطاقة الذي تقدمه إدارة الطاقة في األمم المتحدةووفقاً لتعريف فقر ا ،والصحة والسكن

تدبيراً مرتبطاً بالفقر يشار إليه  OPHIقدرت ستخدم الكهرباء ووقود الطهي كمؤشرات، فقرالطاقة حيث ي

 لفقر المدقع فالحرمان من ثمانية منلبالعوز والتي يمكن النظر من خاللها إلى عمق الحرمان أما بالنسبة 

كما هو مبين في المؤشرات المذكورة يعتبر حرماناً شديداً ويُحرم أولئك الذين يُعرف بأنهم )معدمون( 

ثلث المؤشرات المتطرفة على األقل مثالَ إذا توفي طفالن أو أكثر في األسرة بدالً من  من (3-2الجدول )

بدالً من خمس سنوات لى األقل مع عدم وجود أي فرد في األسرة قد كمل سنة واحدة من الدراسة عالواحد 

مرافق الصرف الصحي أي )تمارس التبرز في العراء(، كما أنها واللكهرباء لاألسرة  إلى جانب إفتقار

دقيقة سيراً على األقدام، كما أن لديها  45من بعد أكثر التستطيع الوصول إلى مياه الشرب المأمونة على

ملك أي أصول مثل الثالجة أو راديو أو هاتف ....الخ أرضية ترابية أو رملية أو روث كما أنها الت

(Alkire & Robles, 2017, 6 كما ويتم حساب مستوى عدم المساواة بين الفقراء باستخدام مقياس ، )

منفصل وغير قابل للتجزئة إلستخالص عدم المساواة في إعداد الحرمان بين الفقراء والتفاوتات بين 

الكاملة قيمة صفر وكلما ارتفعت القيمة كلما زاد عدم المساواة ويأخذ عدم المجموعات حيث يأخذ المساواة 

تشير أحدث  بحثالمساواة الكاملة قيمة واحد، أما بالنسبة لتحليل الفقر متعدد األبعاد في دول عينة ال

نيسيا من بيانات المسح المتوفرة لدولة اندووعن كل دولة،  (3-3) ( و3-2يانات المتوفرة في الجدولين )الب

ن نسبة السكان الذين يعانون من ضعف متعدد األبعاد بعد تعديله حسب شدة الحرمان قد تبين أ 8118عام ل

من السكان قريبين من  %1من السكان هم فقراء متعددوا أبعاد وأن نسبة  %1595أن أي  %19166بلغ 

كما وبلغت كثافة  MPIشر هم ممن يعيشون في فقر مدقع بالنسبة لمؤ %498فقر متعدد األبعاد كما وأن 

الحرمان أي متوسط نسبة الحرمان التي يعانيها األشخاص الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد بلغ 

من هذه  %8691من السكان المصنفين بالفقر متعدد األبعاد هم معوزين وأن نسبة  %4وأن نسبة  4893%

هو مؤشر عدم المساواة بين  %19111نسبة النسبة التي يعيشون في فقر متعدد األبعاد بالمعدمين وأن 

الواقعة قيمته بين الواحد والصفر، أما بالنسبة لمساهمة األبعاد في حرمان هذا  MPIالفقراء بالنسبة لمؤشر 

أما بالنسبة لبعد المستوى المعيشي  %6191لبعد الصحة حيث بلغ حوالي  االكبرالمؤشر فيرجع نصيب 

وأخيراً يأتي بعد  %8691والذي يقدر بنسبة  MPIث مساهمته في مؤشر فيأتي في المرتبة الثانية من حي

دولة أوكرانيا حيث أن بيانات المسح لها متوفرة  في مساهمته لمؤشر الحرمان، أما %1896التعليم بنسبة 

إن نسبة السكان الذين يعانون من ضعف متعدد األبعاد بعد تعديله حسب شدة الحرمان قد  8118في عام 

من السكان قريبين من فقر  %198من السكان هم فقراء متعددوا أبعاد وأن نسبة  %198أن  %19114بلغ 
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ن يعيش أي اليوجد مم MPIهم ممن يعيشون في فقر مدقع بالنسبة لمؤشر  %191متعدد األبعاد كما وأن 

ذين كثافة الحرمان أي متوسط نسبة الحرمان التي يعانيها األشخاص الوفق هذا المؤشر كما وكانت 

من السكان المصنفين بالفقر متعدد األبعاد هم  %191وأن نسبة  %8492يعيشون في فقر متعدد األبعاد بلغ 

من هذه النسبة التي يعيشون في فقر متعدد األبعاد بالمعدمين وأن نسبة  %494معوزين وأن نسبة 

مته بين الواحد والصفر، والذي تقع قي MPIهو مؤشر عدم المساواة بين الفقراء بالنسبة لمؤشر  19111%

لبعد الصحة بالنسبة لألفراد النصيب االكبر أما بالنسبة لمساهمة األبعاد في حرمان هذا المؤشر فيرجع 

أما بالنسبة لبعد المستوى المعيشي فيأتي في المرتبة الثانية من حيث مساهمته  %3498حيث بلغ حوالي 

في مساهمته لمؤشر  %194 ي بعد التعليم بنسبةوأخيراً يأت %494والذي يقدر بنسبة  MPIفي مؤشر 

إن نسبة  8118-8111وأخيراً دولة هندوراس حيث أن بيانات المسح لها متوفرة في عام  الحرمان،

أن  %19118السكان الذين يعانون من ضعف متعدد األبعاد بعد تعديله حسب شدة الحرمان قد بلغ 

من السكان قريبين من فقر متعدد األبعاد كما  %81نسبة من السكان هم فقراء متعددوا أبعاد وأن  1592%

كما وبلغت كثافة الحرمان أي متوسط  MPIهم ممن يعيشون في فقر مدقع بالنسبة لمؤشر  %498وأن 

 %898وأن نسبة  %4591نسبة الحرمان التي يعانيها األشخاص الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد بلغ 

من هذه النسبة التي يعيشون في  %1496تعدد األبعاد هم معوزين وأن نسبة من السكان المصنفين بالفقر م

هو مؤشر عدم المساواة بين الفقراء بالنسبة لمؤشر  %19118فقر متعدد األبعاد بالمعدمين وأن نسبة 

MPI  والذي تقع قيمته بين الواحد والصفر، أما بالنسبة لمساهمة األبعاد في حرمان هذا المؤشر فيرجع

ة للتعليم والتي بلغ لبعد التعليم حيث ان األفراد في هندوراس يعانون من تدهور البنى التحتي كبراالنصيب 

في مساهمته  %44يأتي بعد المستوى المعيشي لألفراد والتي بلغ نسبته ، أما بالنسبة %8193حوالي 

حيث مساهمته في مؤشر وأخيراً بعد الصحة فيأتي في المرتبة الثالثة من  لمؤشر الحرمان ومن المالحظ 

MPI  بأن آداء القطاعات اإلجتماعية يعكس الحاجة الملحة في إجراء المزيد  %8498والذي يقدر بنسبة

 .بالنسبة للفقراءمن اإلصالحات والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتغطيتها خاصة 

 ر المتعدد األبعاد في دول العينةالمقارنة بين فقر الدخل والفق 3-4

مكن التعرف على شدة الفقر الموجود في تلك الدول من خالل المقارنة بينهما، ومن مالحظة ي  

 الجدول التالي:

 8118-8111لعام  ( مقارنة فقر الدخل ع الفقر المتعدد األبعاد في دول العينة4-8جدول )ال

 MPIنسبة السكان في  / يوم$1.9فقر الدخل عند  نسبة السكان في الدولة

 15.5 11.8 اندونيسيا

 1.2 0.1 اوكرانيا

 15.8 21.4 هندوراس

 باإلعتماد على بيانات كل من: انالمصدر: من عمل الباحث

- http://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/global-mpi-2016. 

- http://ar.knoema.com/atlas 

( 8-8جدول )الفي المؤشرين ة السكان الذين يعانون من الفقر في كلتا ومن مقارنة نسب  

يالحظ بأن أكبر دولة التي تعاني من فقر الدخل أو النسبة األكبر من السكان الذين ( 4-8والجدول )

http://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/global-mpi-2016
http://ar.knoema.com/atlas
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ر الدولي هي دولة هندوراس كما أنه من أكثر دول العينة الذي يعاني سكانها من يعيشون تحت خط الفق

وممن يعانون من  وبالنسبة لمؤشر كثافة الحرمان وممن هم معرضين لهذا المؤشر مؤشر الفقر المتعدد

 عاني من هذا المؤشر فهي دولة أوكرانيا وكذلك بالنسبة لعددوإن أقل الدول الذي ي ،مؤشرعدم المساواة

السكان الذين يعانون من هذا المؤشر وكثافته وكذلك بالنسبة لمؤشر عدم المساواة بين الفقراء ويالحظ 

الموجودة فيها البيانات، أيضاً بأن هذه الدولة هي أقل الدول التي تعاني من فقر الدخل على مدى سنوات 

األبعاد سواء كان بشكل  ددن الدخل يتشارك وبشدة في جميع المؤشرات المتعلقة بالفقر متعوبذلك فإ

غير مباشر ويالحظ أيضاً بأن فقر الدخل اليقل أهمية عن فقر متعدد األبعاد بل يساهم فيها مباشر أو

بشكل عكسي، حيث أن تحسين الدخل النقدي للفقراء قد يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تخفيض 

ممن هم يعيشون في هذا الفقر، ألن كل  المعرضين لفقر متعدد األبعاد وقد يساهم في تخفيض أعدادهم

 مرتبطة بالقدرة المالية للسكان إلى حد ما. األبعاد المذكورة ومؤشراتها بالنسبة لألفراد

 ستنتاجاتالا

إن عدم تنفيذ أي سياسة اجتماعية لبناء القدرات البشرية األساسية مع القضاء على فقر الدخل، سيكون . 1

 الفقر أن يقعوا في الفقر مرة أخرى. خرجوا منن من السهل جداً على أولئك الذي

تنطوي على توفير السلع والخدمات العامة األساسية من قبل  القصور اإلجتماعي فإن العديد من جوانب. 8

يؤدي إلى ظاهرة فشل  والخدمات الذيالحكومة والمجتمع، ونادرا ما يقدم القطاع الخاص هذه السلع 

 .السوق

من االستبعاد االجتماعي إلى حد كبير، لذلك من الضروري تحليل المشكلة من  نوع MPIيعد مؤشر . 8

يواجهون سلسلة من المشاكل المعقدة  ، وذلك من خالل مامنظور علم االجتماع والسياسة االجتماعية

ونقص المهارات، وانخفاض الدخل، وصعوبات اإلسكان، وارتفاع معدل الجريمة، وفقدان  ،مثل البطالة

 .التفكك األسريوالصحة، 

 المقترحات

لتكمل بعضهما البعض، أو القيام بإعطاء الدخل وزن  MPIضرورة اعطاء الدخل وزن في مؤشر . 1

معين وتنفيذ خط الفقر متعدد األبعاد موحدة والتي هي ليست فقط قضية أساسية لدراسة الفقر متعدد 

 .MPIاألبعاد، بل هو مفتاح لتطوير مؤشر 

نب لفقر الدخل وتدابير الحماية من الفقر بشكل منفصل من أجل قياس الجوا وضع معاييرضرورة . 8

 سيساعد في تطوير نظام سياسة واستراتيجية أكثر شموال للفقراء. والذي االقتصادية واالجتماعية للفقر

اية ن التعليم والصحة والرعيتحسإلى  الذي يؤدتحسن مستوى الدخل العام والسياسات االجتماعية ب القيام. 8

 .االجتماعية األخرى

مع القضاء على فقر الدخل،  الرئيسةالقدرات البشرية أساس على  مبنية سياسات اجتماعية بتنفيذ القيام. 4

السكان أو العائالت التي خرجت من الفقر على التعليم وبعض القدرات األساسية األخرى،  الن بحصول

 نادراً ما تقع في الفقر مرة أخرى.

 الحكومة بتمكين الفقراء في العديد من الجوانب مثل اإلنتاج والتبادل والنقل. ضرورة قيام. 5
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