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 المستخلص
ن نطاق واجتماعية وسياسية خطيرة. كما أيعد الفقر ظاهرة معقدة لها أبعاد اقتصادية، 

الفقر غير محدد بإقليم جغرافي معين، أو بفترة زمنية معينة وإذا ما تفاقمت مشكلة الفقر ولم 
سلبية قد تهدد كيان المجتمع برمته. وبما أن عينة الدراسة محصورة تعالج، تنجم عنها انعكاسات 

معظم هْوالء إما نازحين من القرى المدمرة أو من  أنبسكان مجمعي بنصالوة وداره توو، وبما 
العوائل المرحلة من محافظة كركوك، عليه يعتقد بأن يكون الفقر هو السمة السائدة لسكان هذين 

وضع  علىقياس مؤشرات الفقر التي تساعد  إلىاسة الحالية تهدف ن الدرإالمجمعين. لذا ف
التخفيف من حدته. ولتحقيق هذا الهدف تم جمع المعلومات المطلوبة من  إلىالبرامج الهادفة 

عائلة لقياس الفقر المدقع، المطلق، النسبي واالجتهادي، وذلك باستخدام الطرق المنهجية 220
 .المعروفة

ن الفقر ليست مشكلة حادة نسبياً في العينة أنتيجة وهي،  لىإلقد توصلت الدراسة 
 األثر اإليجابي لقرار النفط مقابل الغذاء. إلىة تعزى هذه النتيجة بالدرجة الرئيسالمبحوثة. وقد 

كما خرجت الدراسة بجملة من التوصيات التي تخدم في تخفيف الفقر في المنطقة المشمولة 
 بالدراسة. 
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Abstract 
 

Poverty is considered as a complex phenomenon that has economic, social and political 

serious dimensions. Further, poverty is not restricted to special geographical area or 

periods. Therefore, if the problem of poverty aggravates and is not tackled properly, it will 

lead to negative repercussions that might threat the society as a whole.  
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The sample of the study restricted to two residential collectives; considers that the 

majority of those people are emigrants from their destroyed villages or they are forcibly 

expelled from Kirkuk Governorate. For these reasons, poverty is expected to be a dominant 

characteristic in the area under consideration. So, the current study aims at measuring 

poverty indices which might help programs that are designed to reduce the poverty severity. 

Hence, the study employed objective methods to measure extreme, absolute, relative and 

subjective poverty. 

Generally speaking, the results show that the degree of poverty is not relatively severe 

as one might think in the area under consideration. The result suggests that the United 

Nations' resolution 986 (oil for food) positively affected in the reduction of poverty. 

Finally, the research recommends useful suggestions that might serve to better overcome 

poverty in the area considered.   

 
 مقدمةال

اجتماعية وسياسية، متعددة الجوانب، عميقة و، يعد الفقر ظاهرة اقتصادية
، وليس لها حدود إقليمية تحصر أبعادها الجغرافية ،(89-69، 2000الجذور )نادر،

تخدامها ـفاتساعها دالة بالموارد ونمط السياسات االقتصادية التي تعمل على اس
لنجفي، ا) وتوزيع عوائدها بين أفراد المجتمع، كما أن لهذه الظاهرة بعداً زمنياً 

(. وقد أولت األديان السماوية، والسيما ديننا اإلسالمي الحنيف، هذه 233، 2001
ذلك العديد من اآليات القرآنية الكريمة  إلىالظاهرة إهتماماً خاصاً، كما تشير 

(. أما 60)سورة التوبة، اآلية  (271)سورة البقرة، اآلية واألحاديث النبوية الشريفة
فعندما َدرست ظاهرة الفقر لم تفصلها عن الوجه اآلخر النظريات االجتماعية، 

وهي األفراد األثرياء أو األمم الغنية التي تجد من مصلحتها الدائمة إبقاء  للعملة، أالا 
تمر. ففي التراث الفلسفي نجد ــاألفراد اآلخرين، أو األمم األخرى في حالة فقر مس
 (.23، 2001، )الفارس مقولة أرسطو "الفقر هو مولد الثورات والجريمة"

وقد أخذت قضيتا الفقر وتوزيع الدخل منعطفاً جديداً  منذ مطلع الثمانينات 
العديد من الدول النامية لبرامج اإلصالح  ءوذلك لحدوث تطورين وهما: األول: بد

مما انعكست سلباً على الطبقات الفقيرة، والثاني: تمثل ، االقتصادي والتكيف الهيكلي
بير في أدبيات التنمية من مفهوم )النمو االقتصادي( القائم على التصنيع في التحول الك

كونها التنمية البشرية، ل إلىاإلنتاج وتكوين رأس مال واالستثمار المكثف من وسائل 
 (.10، 2001)الفارس، أساس عملية التنمية وجوهرها

لعام وتشير التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، عن الفقر في العالم ل
بليون إنسان في العالم يكافحون للبقاء على قيد الحياة. إذ إن  بحدودازال مأنه  2003

مليون إنسان،  800متوسط إنفاقهم اليومي يقل عن دوالر واحد. كذلك يعاني 
(، على الرغم من معدالت UNDP,2003) من سكان العالم الجوع المزمن %15أو

يقها، األمر الذي يوضح مدى التحدي الذي النمو االقتصادي المرتفعة التي تم تحق
ن مما يزيد من التحدي هو أن مؤشرات الصحة إفضالً عن ذلك، ف، يمثله الفقر للعالم

والتعليم ونصيب الفرد من االسـتهالك، بالنسبة لمختلف المواد، ونصيب الفرد من 
خول المرتفعة الناتج المحلي اإلجمالي، تعكس جميعها تفاوتاً كبيراً بين الدول ذات الد

 (.OPIC,2001,5) والمنخفضة
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 أهمية البحث .1
إن مؤشرات الفقر تساعد في تشخيص ظاهرة الفقر بدقة، كما أنها تساعد في 
تحديد الخصائص االجتماعية والسكانية للفقراء وتحديد مناطق تمركزهم. كما أن 

لة الفقر، معالجة مشك إلىتقديرات مؤشرات الفقر تساعد في وضع البرامج الهادفة 
اتجاهاتها عبر في ر يتغيالمعرفة  عن فضالً كما أنها تساعد في تقويم مسيرة التنمية، 

 األزمان، وهي في الوقت نفسه أداة للبحوث والدراسات الخاصة بالفقر.
 
 مشكلة البحث .2

إن للسياسات التي انتهجها النظام السابق ضد الشعب العراقي بشكل عام، 
ص، من هدم القرى وترحيل أهاليها، وكذلك عمليات والشعب الكردي بشكل خا

محافظتي أربيل والسليمانية وتوطينهم بشكل  إلى)األنفال( وترحيل أهالي )طةرميان( 
أبسط مقومات الحياة األساسية جعلت هذه  إلىجبري في مجمعات سكنية، تفتقر 

 إلىلتحول العوائل تترك أراضيها الزراعية ومهنها األصلية من الفالحة والرعي وا
البطالة وتدهور مستوى معيشتهم ووقوعهم في  إلىمهن وأعمال أخرى أو تعرضهم 

 الفقر.
مما الشك فيه أن للفقر إنعكاسات إجتماعية وإقتصادية وسياسية خطيرة تتطلب 
 المعالجة، فضالً عن كونه مسألة أخالقية وإنسانية، تتطلب العمل على الحد من حدته.

 
 أهداف البحث .3

 :إلىالدراسة تهدف 
الطرق المنهجية  إلىاحتساب خطوط الفقر ومؤشراته بصيغ مختلفة باالستناد أ. 

 الشائعة االستخدام.
استنتاجات معينة خاصة بظاهرة الفقر في  إلىتحليل مؤشرات الفقر للتوصل ب. 

 العينة موضوع الدراسة.
اهرة، أو قد بعض المقترحات التي نجدها مناسبة لمعالجة هذه الظ إلىالتوصل ج. 

 تخدم المسيرة العلمية في مجال الدراسات الخاصة بالفقر.
 
 فرضية البحث .4

ن مجلس األمن الدولي والخاص بتوزيع المواد عالصادر  986لقرار لإن 
ستوى الغذائي لسكان البطاقة التموينية، آثاراً إيجابية في تحسين المب الغذائية األسـاسية

لمؤشرات الخاصة بالفقر المدقع في العينة موضوع نتوقع إنخفاض ا عليه العراق.
وذلك لعدم  ،الدراسة. كذلك يتوقع االرتفاع النسبي للمؤشرات الخاصة بالفقر المطلق

الحد من ظاهرة الفقر. وال توجد توقعات محددة  إلىوجود أية برامج صريحة هادفة 
النسبي  للمؤشرات بشأن الفقر النسبي. أما الفقر االجتهادي، فإنه يتوقع االرتفاع 

 االرتفاع. إلىألن تقدير األفراد لمقدار الحد األدنى للمعيشة عادة يميل  ،الخاصة به
 
 منهجية البحث .5
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يتم استخدام الصيغ القياسية المألوفة الحتساب خطوط الفقر، ومن ثم احتساب 
وفق مفاهيم الفقر على مؤشرات الفقر المناظرة لكل خط من خطوط الفقر المقدرة 

 المعروفة والمستخدمة في هذا النوع من الدراسات.
 
 البيانات المستخدمة .6

 220عتمدت الدراسة على المسح الميداني وجمع المعلومات لعينة مكونة من إ
عائلة في مجمع داره توو، من  107عائلة في مجمع بنصالوة و  113عائلة، بواقع 

، في فصل الشتاء، 2003لعام خالل عينات عشوائية، وبثالث فترات زمنية مختلفة ل
 وفي فصل الربيع وفي فصل الصيف.

ولَير( وتحديداً مجمعي )بنصالوة وداره توو( ه ه يشته تم اختيار قضاء )د
 اإلنفاقبسبب كون الفقر السمة الظاهرة لسكان هذين المجمعين. وتم استخدام متوسط 

من األسباب النظرية االستهالكي الشهري للفرد في الدراسة بدالً من الدخل لجملة 
ن كل مفهوم أو ،ن للدخل مفاهيم عديدةية. من أهم المبررات النظرية هي أوالعمل

استنتاجات خاصة به. كما أن الدخل أكثر تعرضاً للتذبذب مقارنة  ومن ثميعطي نتائج 
االستهالكي، أي  اإلنفاقن هم من ذلك هو أ(. واأل23، 2001باالستهالك )الفارس،

بالتالي يعكس المستوى وليس الدخل بحد ذاته، هو الذي يولد المنفعة الدخل المنفق و
 (.  Atkinson,1975,39الحقيقي للمعيشة )

من الصعب الحصول على بيانات دقيقة عن الدخل فأما من الناحية العملية، 
، 1996ألسباب عديدة، منها متعلقة بالضريبة أو ألسباب اجتماعية وغيرها )محمد، 

3.) 
أفراد األسرة  أنوحدة للتحليل بدالً من األسرة هو تخدام الفرد إن مبرر اس

الواحدة يوحدون إنفاقهم االستهالكي وإن مستوى رفاهيتهم يتحدد بكل من إجمالي 
وحجم األسرة، عليه فإن أفضل تعديل ألخذ اختالف إنفاق األسر الناجمة عن  اإلنفاق

الشهري للفرد بدالً  اإلنفاقوسط االختالف في حجومها بنظر االعتبار، هو استخدام مت
 (.3، 1996، من األسرة )محمد

 
 نموذج التحليلتوصيف وصياغة إ

ً لقياس  -أوالا  بما أن البيانات المستخدمة في الدراسة الحالية قد تم جمعها خصيصا
الفقر، فقد ساعد ذلك على إمكانية تقدير األنواع المختلفة من خطوط الفقر. وقد 

 طريقة الحتساب خطوط الفقر ألربعة أنواع من الفقر. تم استخدام أكثر من
األربعة مع المؤشرات  توضيح لكيفية احتساب خطوط الفقر فيما يأتيو

 المناظرة لها بشيء من التفصيل لتسهيل تفسير النتائج التي سيتم التوصل إليها.
تلك : بما أن الفقر المدقع هو Extreme Poverty Line (EPL)خط الفقر المدقع  .1

إشباع الحاجة  إلىالحالة التي اليستطيع فيها اإلنسان عبر التصرف بدخله الوصول 
الغذائية المتمثلة بعدد معين من السـعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته 

فإن خط الفقر المدقع يمثل كلفة تغطية تلك الحاجات، الغذائية  ، عليهعند حدود معينة
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وفق النمط الغذائي السائد في المجتمع المعني  علىسرة،أللسواٌء أكان للفرد أم 
 (.26، 1997،)المهاجر وبحدود معينة

لقد اعتمدت الدراسة الحالية ثالثة أساليب مختلفة لتحديد خط الفقر المدقع. كما 
 هي موضحة في أدناه:

(EPL1) إن هذه الطريقة تعتمد على الكلفة الفعلية لمتوسط عدد السعرات الحرارية :
لالزمة لكل فرد يومياً. ويمكن تحديد خط الفقر المدقع حسب هذه الطريقة عن طريق ا

وفق نمط الحياة السائدة في عينة على احتساب تكلفة السعرة الحرارية الواحدة 
 الصيغة اآلتية:بالدراسة 
 الفردي الشهري على المواد الغذائية اإلنفاقمتوسط     

 = تكلفة السعرة الحرارية الواحدة
 متوسط عدد السعرات الحرارية الشهرية المكتسبة    

 
د الغذائياة لعيناة الدراساة قاد الفاردي الشاهري علاى الماوا اإلنفااقبما أن متوسط 

 اإلنفاااقديناااراً، وأن متوسااط عاادد السااعرات الحراريااة المكتساابة ماان  113.97بلااغ 
ام الشاهر فاي سعرة حرارية يومياً، وبماا أن متوساط عادد أيا 3139الغذائي للفرد  بلغ 

 عليه فإن: ،يوماً  30.42هو  2003سنة إجراء الدراسة أي سنة 
 تكلفة السعرة الحرارية الواحدة هي:

    
( *) دينار0.0012  =   

 
(، قدر FAOتقديرات منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة )ل اوفق

سعرة 2436متوسـط حاجة الفرد اليومية من السـعرات الحرارية في العراق بـ 
. عليه تصبح تكلفة حاجة الفرد الشهرية من (28، 1997حرارية )المهاجر، 

 سعرات الحرارية في العينة موضوع الدراسة بالشكل اآلتي:ال
EPL1  =2436  ×30.42  ×0.0012  =88.92 وهااو خااط الفقاار الماادقع  اً دينااار

 .األول
الفردي الشهري على الغذاء ألية أسرة  اإلنفاقوهذا يعني أنه إذا كان متوسط 

 أقل من هذا المقدار، فإنها واقعة في الفقر المدقع.
(EPL2:)  لكونها تعتمد على تكلفة  ،هذه الطريقة مختلفة عن الطريقة السابقةإن

متوسط السعرات الحرارية اليومية الالزمة للفرد وباالعتماد على أسعار 
لبطاقة التموينية، وهي أقل كلفة اً لالسوق السائدة للبنود الغذائية الموزعة وفق

كما يظهر في مقارنة بمصادر أخرى لتأمين السعرات الحرارية الضرورية 
 الفقرات الالحقة.

 2111تحتوي على  2003التموينية للعام  بالبطاقةإن البنود الغذائية الموزعة 
سعرة حرارية في اليوم لكل فرد
() استخدام السكر . وقد تم تقدير نسبة الهدر في

                                       
( ديناراً عراقياً 150نعني به الدينار العراقي القديم أو ما يسمى بالطبعة السويسرية وهو يساوي ) (*)

 لمالحظة سارية في بقية الدراسة.من الطبعة الجديدة، وهذه ا

3139  × 30.42 
113.97 
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% بالنسبة للمجموعات الغذائية 10% وهي تبلغ 20والحبوب في العراق بنسبة 
الموجودة بما أن عدد السعرات الحرارية اليومية و. (18، 1996األخرى )محمد، 

هي  2003البطاقة التموينية للعام بالسكر والحبوب في الكميات الفعلية الموزعة في 
سعرة حرارية  344، فإن مقدار الهدر يبلغ ن هنامسعرة حرارية يومياً.  1719

وفق  على الغذائية األخرى يومياً. أما عدد السعرات الحرارية التي تتضمنها البنود
سعرة  39.2سعرة في اليوم. عليه، فإن مقدار الهدر يبلغ  392الكميات الموزعة هي 

، سعرة يومياً  383.2 إجمالي الهدر من السعرات الحرارية قد بلغ أنفي اليوم. أي 
، نحصل على صافي السعرات الحرارية اليومية، 2111وبطرح مقدار الهدر من 

 سعرة.1727.8التي يحصل عليها كل فرد والذي يبلغ 
ً ف  2436ن حاجة الفرد اليومية من السعرات الحرارية هي أوكما ذكر سابقا

اً. وإن كلفة تغطية سعرة لكل فرد يومي 708.2فإن مقدار العجز يبلغ ، عليه ،سعرة
دينار شهرياً 25.85العجز تبلغ 

() ًوبما أن قيمة المواد الغذائية الموزعة شهريا ،
ديناراً. عليه، فإن كلفة  37.3هي  2003حسب األسعار السائدة في السوق للعام 

التي تمثل خط الفقر فرد من السعرات الحرارية شهرياً تغطية كامل احتياجات ال
 ع الثاني هي:المدق

(EPL2 = )25.85  +37.3  =63 .دينار 

الفردي الشهري على  اإلنفاق، إذا كان متوسط نفاً آالمذكورة لتفاصيل ل اً وفق
 ديناراً، فإن تلك العائلة واقعة في الفقر المدقع. 63المواد الغذائية ألية عائلة أقل من 

(EPL3): بتعديل متوسط خط  هذه الطريقة تم تحديد خط الفقر المدقع ومن خالل
لدراستين سابقتين، بالرقم  1988الفقر المدقع في عموم العراق لعام 

 %235.2والبالغ  2003القياسي ألسعار المستهلك في أربيل لعام 
هو سنة األساس. وقد  1988، وعلى أساس عام (60، 2004،)ناصح

)الكليدار، ديناراً 17.15بـحددت الدراسة األولى خط الفقر المدقع 
ديناراً )المهاجر، 18.635بـأما الدراسة الثانية فقد حددته  ،(110، 1991
. وبأخذ متوسـط هذين الخطين نحصل على خط واحد للفقر (30، 1997

ديناراً. وبتعديل هذا الرقم  17.89والبالغ  1988المدقع في العراق للعام 
 ديناراً. 42.077( مساوي لـEPL3نحصل على خط الفقر المدقع )

 
 Absolute Poverty Line (APL)لفقر المطلق خط ا

ان الفقر المدقع هو مفهوم ضيق مثلما هو مفهوم غامض ومضلل لكونه مفهوماً 
الفقر غير إن (. اذ 26، 1986)ويبستر،  ثابتاً ، فضالً عن كونه مفهوماً عمليً  غير

خرى ال بد من توافرها بغض أمرتبط فقط بالحرمان من الغذاء، فهناك ضرورات 

                                                                                                  
()  2تفاصيل البيانات مدرجة في ملحق. 
() سعر الوحدة من السعرات  ×كلفة تغطية العجز = مقدار العجز من السعرات الحرارية

 دينار  25.85=   30.42×  0.0012 ×708.2عدد أيام الشهر =  ×الحرارية 



 [159] عثمان وعزيز...ـــــــــــــــــــــــــــــ قياس خطوط الفقر ومؤشراتها في مجمعي 

 

ن تلك الضرورات تتغير عبر الزمن إنظر عن الزمان والمكان، فضالً عن ذلك، فال
 وباختالف المجتمعات. 

، يجب االستعانة بتعريف آخر للفقر، هو الفقر المطلق، آنفاً لألسباب المذكورة 
إشباع  إلىوهو تلك الحالة التي ال يستطيع اإلنسان عبر التصرف بدخله الوصول 

تمثلة )بالغذاء، السكن، المالبس، التعليم، الصحة، النقل الحاجات األساسية الم
نمط الحياة السائد ل اً الخ(. ويمثل خط الفقر المطلق كلفة تغطية تلك الحاجات وفق…

 . (26، 1997في المجتمع وبحدوده الدنيا )المهاجر، 
لقد استخدمت الدراسة الحالية ستة أساليب مختلفة لتقدير خط الفقر المطلق، 

 حة أدناه:  وهي موض
 (APL1) : أو 20هذا األسلوب يتم تحديد خط الفقر المطلق بإضافةمن خالل %

الفردي العام، الذي يتضمن بقية  اإلنفاق%( من متوسـط 30)
( )الكليدار، EPLخط الفقر المدقع ) إلىالضروريات غير الغذائية، 

وبما أن الدراسة الحالية قد حددت ثالثة خطوط  (111–110، 1991
ديناراً، وبأخذ  42.077ديناراً و 63ديناراً و 88.92قر المدقع وهي للف

متوسط هذه الخطوط الثالثة نحصل على خط واحد للفقر المدقع والبالغ 
الفردي العام في عينة  اإلنفاقديناراً تقريباً. وبما أن متوسط  64.6

يناراً د 217.24 الدراسة هو
() من هذا المقدار، البالغ 20. وبإضافة %

ديناراً، إلي خط الفقر المدقع، نحصل على خط الفقر المطلق،  43.448
 أي أن:

APL1a   =64.6  +43.448  =108.04 .دينار 

 65.172 الفردي العام البالغ اإلنفاق% من متوسط 30أما بإضافة نسبة 
 دينار، نحصل على خط الفقر المطلق ، أي أن:

APL1b =64.6  +65.2  =129.8 .دينار 

 (APL2) حسب هذه الطريقة يتم تحديد خط الفقر المطلق على أساس مجموع :
ية، كنسبة مئوية من متوسط اإلنفاقالضرورية لكل البنود  اإلنفاقمقادير 
 اإلنفاقلنسبة في ضوء الفردي الشهري العام. وتحدد هذه ا اإلنفاق

 اإلنفاقمتوسط  إلىالضروري من الغذاء )الذي يمثل خط الفقر المدقع( 
البنود االستهالكية تضاف الفردي العام من الغذاء. وبعد تحديد هذه النسبة 

 .(29، 1997)المهاجر،  األخرى بالنسبة نفسها
يناراً، د 64.6 الية هوبما أن متوسط خطوط الفقر المدقع الثالثة للدراسة الح

ديناراً. عليه، فإن نسبة 113.97الفردي العام على الغذاء هو  اإلنفاقن متوسط أو
الفردي العام  اإلنفاقمتوسط  إلىالضرورية من الغذاء )أي خط الفقر المدقع(  اإلنفاق

%. وبإضافة النسبة نفسها من 57= 64.6÷  113.97على الغذاء هي تقريباً  
العام للبنود االستهالكية الضرورية األخرى وهي )الملبس،  الفردي اإلنفاقمتوسط 

                                       
()  2و مدرج في الملحق كما ه. 
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السكن، األثاث والمفروشات، الطاقة، التعليم، الخدمات الصحية، خدمات النقل( 
 نحصل على: 

APL2   =116.89 دينار() 

(APL3) :عبر( هذا األسلوب، كما هو الحال بالنسبةEPL3 فقد تم تعديل خطوط ،)
، بالرقم 1988الفقر المطلق لثالث دراسات سابقة في عموم العراق للعام 

%، وعلى 235.2والبالغ 2003القياسي ألسعار المستهلك في أربيل للعام 
هو سنة األساس. وقد بلغ خط الفقر المطلق في عموم  1988أساس عام 
، 1996للدراسة األولى )محمد، اً دينار 33.55و 31.567و 34العراق 

على  (110، 1991( والثالثة )الكليدار،30، 1997( والثانية )المهاجر،43
، وبتعديل هذا اً ينارد 33.039 هو ةالتوالي. وإن متوسط الخطوط الثالث

على  نحصل 2003سي ألسعار المستهلك في أربيل للعام الرقم بالرقم القيا
 خط الفقر المطلق الثالث وهو: 

APL3  =77.71 .ًديناراً شهريا 

(APL 4 :)هذا األسلوب يتم تحديد خط الفقر المطلق بإحتساب متوسط حصة ل اً وفق
الفرد اإلجمالية من السعرات الحرارية للفئات الدخلية المختلفة، ويتم 

متوسط  إلىالدخلية التي يكون ذلك المتوسط هو األقرب  إختيار الفئة
إحتياجات الفرد من السعرات. ويسمى هذا األسلوب بأسلوب النمط 

 (6، 1996)محمد،  الغذائي الفعلي
ية الثانية اإلنفاقإن متوسـط حصة الفرد اإلجمالية من السعرات الحرارية للفئة 

حتياجات الفرد من السعرات متوسط ا إلىسعرة هي األقرب  2546.4والبالغة 
الفردي العام المقابل للفئة  اإلنفاقسعرة. وإن متوسط  2436الحرارية والبالغة 

 دينار. و يعد هذا المبلغ خطاً للفقر المطلق. أي:109.2المذكورة هو 
APL 4   =109.2  ًدينار للفرد شهريا 

(APL 5 :)  يسمى هذا األسلوب بأسلوبOrshanskyفمن خدام. ، وهو شائع االست
هذه الطريقة يحدد خط الفقر المطلق، بضرب خط الفقر المدقع  خالل

ية التي اإلنفاقالعام للفئة  اإلنفاق إلىللبنود الغذائية  اإلنفاقبمقلوب نسبة 
(  (Atkinson, 1975, 187تقع فيها العائلة الواقعة عند حد خط الفقر المدقع

 لوب بالصيغة اآلتية:هذا األسبهذا ويمكن تحديد خط الفقر المطلق 
 

 

الغذائيةالموادعلىاإلنفاقنسبة

1 

                 
 
 

                                       

() 2ملحق  نفاق الفردي الشهري لجميع البنود االنفاقية مدرجة في المتوسطات اإل. 

0.65 
1 

 دينارا   99.38=   × 64.6 

APL5= خط الفقر المدقع× 
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ذائية للفئة الثانية )التي تقع فيها على المواد الغ اإلنفاقهي نسبة  0.65ن: ذ إإ
 العائلة الواقعة عند خط الفقر المدقع(.

 .هي متوسط الخطوط الثالثة للفقر المدقع للدراسة الحالية 64.6
(APL 6:)  يستخدم هذا النوع من خطوط الفقر من قبل البنك الدولي ألغراض

طلق في هذه الطريقة يحدد خط الفقر الم فعلى وفق المقارنات الدولية.
الدول النامية بإنفاق الفرد يومياً دوالر أمريكي واحد بالقوة الشرائية الثابتة 

1985للعام 
 
(UNDP, HDR, 1997, 13.) 

% خالل 3وقد بلغ المعدل السنوي للتضخم في الواليات المتحدة األمريكية
وذلك باالعتماد على األرقام القياسية ألسـعار المستهلك  2003 – 1985الفترة 

(CPI( )www.imf.org)و هذا يعني أن  ،%57بلغ . عليه فإن إجمالي التضخم ي
)السنة التي جمعت فيها بيانات الدراسة  2003دوالراً أمريكي في العام  1.57

 . 1985الحالية( له القوة الشـرائية نفـسها لدوالر واحد للعام 
(PPPإن التعبير عن )    

()  بالعملة المحلية في البلدان النامية تستلزم التعديل بمعامل
، وبما أن سعر الصرف للدوالر في  (Atkinson, 1975,239-243) 3-2تراوح بين ي

 1.57. عليه، فإن ()دينار عراقي 9.23في محافظة أربيل قد بلغ  2003العام 
ديناراً. وبما أن متوسط عدد أيام الشهر خالل سنة  14.49دوالر يصرف مقابل 

 يوماً عليه فإن: 30.4الدراسة هو 
APL6  ═ 14.49  ×30.4  =440.5 اً دينار 

وفق على ، يتم الحصول على خط الفقر المطلق 3و 2وبقسمة هذا الرقم على 
 ديناراً شهرياً. 146.83-220.25منهجية البنك الدولي الذي يتراوح مداه بين 

: نظراً لتغير متطلبات Relative Poverty Line (RPL)خط الفقر النسـبي . 2
مفهوم  أن(. كما George,1980 ,2ريف مطلق للفقر )الحياة، ال يمكن القبول بتع

الفقر يختلف باختالف التركيب االجتماعي وباختالف مراحل النمو االقتصادي 
(Atkinson, 1975, 186( فقد ذكر .)Townsendأ ) ن الفقر ليس حالة مطلقة بل هو

تحريم نسبي، فالمجتمع يفرض على أعضائه التزامات جديدة عبر الزمن فهم 
 ,Townsend, 1954وفق حصتهم من الموارد المتاحة لهم )على اء أو أغنياء فقر

130-137). 
، يحدد خط الفقر النسبي بنسبة معينة من آنفاعلى ضوء المقدمة المذكورة 

الدخل المتوسط أو الوسيط، كأن يحدد بنصف الدخل المتوسط أو بالحد األعلى لدخل 
قاً(. وبهذا، فإن خط الفقر النسبي يتغير % من السكان األدنى دخالً )إنفا10الفئة 

 .(1996،6آخر للبلد نفسه )محمد،  إلىآخر أو من وقت  إلىبتغير الدخل من بلد 
أما في البلدان المتقدمة  ،ناسب البلدان الناميةإن التعريف المطلق للفقر ي  

 ,Georgeفقد معظم فائدته )قد ، فقد يكون الفقر المطلق ةصناعياً والمجتمعات المزدهر

(. وهذا يعني أن الفقر النسبي وما يستخلص منه من مؤشرات، هو 2-3 ,1980
 األنسب لها ألن تلك البلدان تمتلك عادًة شبكات أمان مختلفة تضمن حصول السـكان

                                       
() 

PPP= Purchasing Power Parity.  
() .أخذت المعلومات من سجالت المتعاملين بالعمالت األجنبية 

http://www.imf.org/
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. لذا، (107، 1999على الحد األدنى من االحتياجات األساسية )الطاهر،  تقريباً  كافة
التفاوت في  إلىدمة سينصرف في معظم األحيان فإن مفهوم الفقر في الدول المتق

مفهوم اإلمالق. وسيكون ذلك مفيداً بشكل خاص في البلدان  إلىتوزيع الدخل، وليس 
. (27، 2001التي ال تتوافر لديها مسوحات موازنة األسـرة بشكل دقيق )الفارس، 

 وهناك مساوئ لهذا المنهج، أي المنهج النسبي لخط الفقر، ومنها:
إن خط الفقر النسبي ال يكون مفيداً إذا أراد المرء أن يراقب الفقر في مكان  -أوالا 

ً نسبة معينة من السكان تكون في األسفل،  وزمان معينين. إذ إن هناك دائما
رتفعت مستويات المعيشة لكل السكان. وعلى نحو مماثل، فإن هذا حتى لو إ

 أو الدول.المنهج ال يسمح بإجراء مقارنات للفقر بين المناطق 
فليس واضحاً لماذا ينبغي أن يحدد الفقر  ،إن خط الفقر النسبي يكون عشوائيا -ثانياا 

في ضوء نسبة مئوية معينة، بدالً من األخرى. وأية نسبة مئوية تم تحديدها. 
وهذا يكون له تأثير في خصائص المجموعة الثانوية من السكان التي توصف 

 (.www.undp.orgبالمجموعة الفقيرة )
ق عديدة. والدراسة الحالية ائنقد بطر إلىللفقر يمكن تحويله إن المفهوم النسبي 

 ق لقياس هذا الخط، كما هي مدرجة في أدناه:ائتخدمت ثالث طراس
 (RPL1): اإلنفاقهذه الطريقة البسيطة يتم تحديد خط الفقر النسبي بنصف متوسط ب 

الفردي  اإلنفاق. وبما أن متوسط (108، 1991الفردي )الكليدار،
 خط األوليالعليه فإن  ،ديناراً  217.24الشـهري العام لعينة الدراسة هو 

 للفقر النسبي هو:
 
 
 

(RPL2)حسب هذا األسلوب يعد نصف الوسيط خطاً للفقر النسبي :(Atkinson, 

ديناراً، عليه 202.45. وبما أن الوسيط لعينة الدراسة قد بلغ(1975,189
 فإن الخط الثاني للفقر النسبي هو:

RPL2   =101.23  ًدينارا 

 (RPL3) وهو األسلوب الذي إعتمده البنك الدولي، وحسب هذا األسلوب يتم تقدير :
% األدنى 20الفردي لـ اإلنفاقخط الفقر النسبي باإلعتماد على متوسط 

من سلم التوزيع من السكان. وقد بلغ ذلك المتوسط بالنسبة للدراسة الحالية 
 (56، 2001الفارس، ديناراً ) 130

تعتمد هذه  :Subjective Poverty Line(SPL))الذاتي( خط الفقر االجتهادي  .2
الطريقة لتحديد خط الفقر على توجيه سؤال للفقير بخصوص دخله وهو:)كم من 
الدخل تحتاج لمقابلة احتياجاتك األساسية ؟(، إذ يتم شرح ما يقصد باالحتياجات 

اصالت األساسية على أنها تحتوي على الغذاء والكساء والتعليم  والصحة والمو
خط  إلىوالسكن والطاقة. وبأخذ متوسط اإلجابات على هذا السؤال يمكن التوصل 

 (.، االنترنت4الفقر االجتهادي )علي، 

2 
217.24 

= RPL1  =108.62 دينار 

http://www.jndp.org/
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وتستند فكرة هذا الخط على أن مسألة تحديد الفقر هي مسألة تعتمد على ما 
 يجتهد به األفراد في مجتمع ما من تقدير للحد األدنى لمستوى المعيشة، الذي يعدا 

 ً في ذلك المجتمع. وبهذا فإن خط الفقر االجتهادي ال يتغير بتغير  مقبوالً اجتماعيا
ً باختالف األفراد ضمن المجتمع نفسه  المكان والزمان فحسب، وإنما يختلف أيضا
والفترة الزمنية نفسها. إذ لوحظ أن تقدير األفراد لمقدار الحد األدنى المقبول للمعيشة 

 بارتفاع دخولهم وهي المشكلة الرئيسة لتقدير هذا الخط. إالا  االرتفاع عادةً  إلىيميل 
ن قيمة خط الفقر االجتهادي هي أعتبار إأنه يمكن تجاوز هذه المشكلة عن طريق 

القيمة التي يذكرها األفراد الذين يعيشون )أو األسر التي تعيش( في ذلك الخط، أو 
كأن يعد ذلك الخط مساوياً  ،ديبعض التشريعات لتحديد خط الفقر االجتها إلىاللجوء 

للحد األدنى لألجور أو للحد األعلى لمستوى الدخل المشمول باإلعفاء من ضريبة 
 (.7– 6، 1996الدخل أو المشمول بإعانات الضمان االجتماعي )محمد، 

من خالل المسح الميداني لعينة الدراسة تم توجيه سؤال للعوائل المشمولة 
يكفي لتغطية احتياجاتهم األساسية. وبأخذ متوسط اإلجابات  بالمسح، بشأن المبلغ الذي

 اإلنفاقمتوسط وهو ديناراً، 193أظهرت الدراسة أن خط الفقر اإلجتهادي يبلغ 
 الفردي الشهري، أي: 

SPL =193 خط الفقر االجتهادي. اً دينار 

 (Poverty Indicesمؤشرات الفقر ) -ثانياا 
راسات الخاصة بقياس الفقر في مجتمٍع على الرغم من أهمية خط الفقر في الد

معين، إال أنه بحكم تركيبه ال يصلح إال لغرض تمييز الفقراء عن غير الفقراء في 
(. وعادة يقاس خط الفقر بالعملة المحلية 28، 2001ذلك المجتمع )الفارس، 

وباألسعار الجارية. عليه فهو ال يصلح ألغراض المقارنة المباشرة بين الدول ذات 
مالت المحلية المختلفة، كما ال يصلح لمقارنة الفقر في الدولة نفسها بين الفترات الع

الزمنية المختلفة الختالف مستويات األسعار. كذلك فإن هذا الخط ال يعكس مدى 
جسامة مشكلة الفقر، سواٌء أكان من حيث الحجم العددي للفقراء أم من حيث شـدة 

(. لذا، فإن قياس ظاهرة الفقر 10، 1996وعمق الفقر الذي يعانون منه )محمد، 
 ،وتحليلها يتطلب توافر مجموعة أخرى من مؤشرات الفقر، فضالً عن خط الفقر

 وذلك لالطالع على أبعاد الفقر الممكنة.
وقد استخدمت الدراسة الحالية مجموعة من المؤشرات التي أصبحت شائعة 

التي سيأتي عرضها بشيٍء من االستخدام في الدراسات الخاصة بقياس ظاهرة الفقر، 
 التفصيل:

وهو أكثر مؤشرات قياس الفقر (: Head–Count Indexمؤشر عدد الرؤوس ) .1
استخداما وأسهلها قياساً. ويمثل نسبة الفقراء الذين يعيشون تحت دخل خط الفقر 

حتساب هذا إ(. ويمكن ، االنترنت6إجمالي السكان في المجتمع )علي،  إلى
 اآلتية:الصيغة بالمؤشر 

100nqH  

 = نسبة السكان الفقراء، نسبة مئوية. Hن: حيث إ
q .عدد السكان الفقراء = 
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n  .مجموع السكان = 
معموري، الصيغة اآلتية )البكما ويمكن قياس هذا المؤشر على مستوى األسرة 

2000،114:) 
100SN 11 R1 

 = نسبة األسر الفقيرة. R1ن: حيث إ
N1 .عدد األسر الواقعة تحت خط الفقر = 
S1 =  .مجموع األسر في المجتمع 

مه ألغراض المقارنة أو لتقييم من مميزات هذا المؤشر هي إمكانية استخداو
أنه نه يؤخذ على هذا المؤشر أ(. إال 28، 2001آثار سياسات تقليل الفقر )الفارس، 

 إلىوال يتطرق  ،نه يعامل الفقراء جميعاً بشكل مماثلال يقيس عمق الفقر، وأ
(. وهذا يعني إن هذا المؤشر ال Bernal, 1995) التغيرات التي تجري تحت خط الفقر

 .(Pannuzi, 1995)إال بتغير عدد الفقراء يتغير
يحدد هذا المؤشر مقدار الدخل (: Poverty Gap Indexمؤشر فجوة الفقر ). 2

مستوى خط الفقر. إن هذا المؤشر  إلىالضروري إلخراج الفقراء من حالة الفقر 
 ،يقيس حجم الفجوة بين دخل )إنفاق( الفقير وخط الفقر. وهذا المؤشر له ميزة

من هذا  ن(. ويوجد نوعاBernal, 1995ا تسمح بتحديد عمق الفقر )وهي إنه
 المؤشر، وهما: 

: وهو يساوي إجمالي Absolute Poverty Gapالفجوة المطلقة )اإلجمالية( للفقر أ. 
مستوى خط الفقر.  إلىالمبلغ المطلوب لرفع مستويات استهالك الفقراء كافًة 

 :بالشكل االتي ويمكن صياغتها
 ypzqTPG   

 = الفجوة اإلجمالية للفقر. TPGن: إحيث 
z  .خط الفقر = 
yp .متوسط إنفاق الفقير = 

(: ويمكن احتسابها بالصيغة اآلتية Relative Poverty Gapفجوة الفقر النسبية )ب. 
 (:12 ،1996)محمد، 

100)/(  zypzI 

 = الفجوة النسبية للفقر. Iحيث أن: 
نخفاض متوسط إنفاق الفقير إوتفسر فجوة الفقر النسبية بأنها تعبر عن مقدار 

ما كانت قيمة الفجوة النسبية مئوية من خط الفقر. وكلبوصفها نسبة عن خط الفقر 
 (.8، 2003بتعد متوسـط إنفاق الفقير عن خط الفقر نحو األسفل )صابر، إأكبر 

 إلى: لغرض إسناد قياس الفقر  Sen’s Poverty Index( للفقرSenمؤشـر ) .3
( بديهيتين Amartya Senقترح البروفيسور )إمرتكزات منطقية وموضوعية، 

ة مؤشرات قياس الفقر. األولى: هي بديهية الرتابة البد من استيفائهما بوساط
(Monotonicity Axiom التي تقول أنه بافتراض ثبات كل األشياء األخرى ،)

زيادة  إلىعلى حالها، فإن االنخفاض في دخل أي من الفقراء البد من أن يؤدي 
ات ( التي تقول بافتراض ثبTransfer Axiomوالثانية: بديهية التحويالت ) الفقر.
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فرد آخر  إلىكل األشياء األخرى على حالها، فإن تحويالً للدخل من أحد الفقراء 
 .(Sen , 1976)زيادة الفقر  إلىأكثر دخالً البد من أن يؤدي 

( ال يرضااى أو ينتهااك كااال الفرضاايتين الرتابااة والتحوياال، أمااا Hإن مؤشااـر ) 
مؤشارين الساابقين ( فال يرضاى فرضاية التحويال. ولمواجهاة القصاور فاي الIمؤشـر )
 : ( Sen, 1976) الصيغة اآلتيةبمؤشراَ جديداً للفقر يمكن احتسابه  Sen اقترح 

Ps = H [I + (1- I) G] 
 للفقر. Sen= مؤشر  Psن: إحيث 

I   .الفجوة النسبية = 
 H .نسبة السكان الفقراء = 
G  بين الفقراء. اإلنفاق= معامل جيني للتفاوت في توزيع 

قع بين الصفر والواحد الصحيح. وتكون مساوية للصفر عندما ( تPsإن قيمة )
الشهري لكل فرد أكبر من خط الفقر. في حين قيمته تكون  اإلنفاقيكون متوسط 

مساوية للواحد الصحيح، إذا استحوذ فـرد واحد في المجتمع على كامل الدخل  
 (. Sen ,1976(، ودخل أو )إنفاق( بقية أفراد المجتمع مساٍو لصفر )اإلنفاق)
: وهذا المؤشر أيضاً من المؤشرات Severity of Povertyمؤشر شـّدة الفقر  .4

شائعة االستخدام، ويمكن قياس هذا المؤشر بوصفه الوسط الحسابي لمجموع 
حتسابه إ(. ويمكن 12، 1996مربعات فجوات الفقر النسبية للفقراء كافة )محمد، 

 الصيغة اآلتية:ب

100
1

1

2

  






 



q

p z

ypz

n
PFGT  

ة الفقر. PFGTحيث إن :   = مؤشر شدا
 

 تحليل نتائج قياس الفقر
على الرغم من الصعوبات المنهجية واإلحصائية التي تثير تساؤالت عديدة 

فقـد تما قياس أربعة أنواع مـن  ومع ذلك ،بشأن القبول بنتائج أية دراسة عن الفقر
خطوط الفقر المذكورة في البند السابق، وذلك بتحديد أكثر من خط للفقر لألنواع 
األربعة، تناظره المؤشرات الخاصة بكل خط، كما تما توضيحها بشكل تفصيلي في 

 البند الخاص بصياغة النماذج. 
لكل نوع من أنواع ، فقد تما تحديد أكثر من خط للفقر 1 كما يظهر في جدول

الفقر األربعة، وذلك بسبب اختالف مفاهيم الفقر حتى بالنسـبة لنوع واحد من الفقر، 
أصبح لدينا مدى من خط الفقر بدالً من خط واحد. وكما ذكر في البند السابق،  من ثمو

فان خط الفقر لوحده ال يعطينا شيئاً سوى تحديد حد بين الفقير وغير الفقير. لذا تما 
س عدة مؤشرات لكل خط من خطوط الفقر، ولكل مؤشر فائدة محددة لفهم قيا

 علىالظاهرة وتفسيرها. وسوف يتم تفسير وتوضيح كل مؤشر بشيء من التفصيل 
. وال تتطلب التوضيح والتفسير ءوفق النتائج الرقمية التي تما الحصول عليها في البد
 في تفسير األرقام. بالنسبة لبقية النتائج وذلك لتجنب الحشو والتكرار
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تقريباً التي تقابل خطوط  اً دينار 89-42 بين تراوح خط الفقر المدقعالفقر المدقع: 
، وأن 1( على التوالي كما يظهر في الجدول EPL1( و)EPL3الفقر )

نسبة األفراد الفقراء )وهي في الوقت نفسه نسبة العوائل الفقيرة( 
ض النسبي للفقر المدقع. %، مما يعني االنخفا7.0 –0.0تراوحت بين 

هذه النتيجة منطقية ومتفقة مع التوقعات المسبقة للدراسة وهي تعزى  إن
. إذ إن (986 قرار)التطبيق قرار النفط مقابل الغذاء والدواء  إلى

الحصة الغذائية الموزعة تؤمن معظم االحتياجات الغذائية الحيوية 
ديناراً تقريباً،  37لبالغة للفرد، إن لم تكن كلها. وإن قيمة تلك الحصة وا

% من خط الفقر المدقع، علماً 87.9% و59، %41.6تشكل حوالي 
أن كلفة تغطية النقص منخفضة جداً بسبب انخفاض أسعار المواد 
الغذائية في محافظة أربيل. أما بالنسبة للفجوة النسبية فهي تتراوح بين 

 اإلنفاقسط ن متوإالحاالت، ف أ%. وهذا يعني أنه في أسو12 – 0.0
% من الخط الفقر المدقع  12الفردي للعوائل الفقيرة يبتعد )يقل( بنسبة 

ً  ديناراً  89)البالغ حوالي  % 88(. أي أن متوسط إنفاق الفقير هو تقريبا
الفردي على الغذاء  اإلنفاقأخرى إذا تمات زيادة  وبعبارةمن خط الفقر. 
خط الفقر  إلىء يصل الفقرا دينار، فان إنفاق 10.67للفقراء بمقدار 

ديناراً. وعلى العموم، المبلغ الالزم لتخليص األفراد للعينة  88.92
ديناراً  1067المبحوثة من الفقر وهو 

() . وهي الفجوة اإلجمالية للفقر
 المدقع لعينة الدراسة.

 
 1الجدول  

 خطوط الفقر المقدرة والمؤشـرات المناظرة لكل خط في مجمعي
 )بنصالوة وداره توو(

 المؤشـــــــــرات المناظرة لكل خط خطوط الفقر

 نوع الخط
مقدار الخط 

 )دينار(

عدد 
األفراد 
الفقراء 

(q) 

نسبة 
األفراد 

فقراء ال
 )%(

(H) 

الفجوة 
اإلجمالية 

للفقر)دينار(  

TPG 

الفجوة 
النسبية 
للفقر 

     )%(
(I) 

مؤشر 
SEN 

(PS) 

مؤشر 
شدة 

الفقر)%( 

PFGT 

الفقر 
 المدقع

EPL1 88.92 100 7.0 1067 12 0.0134 0.06 

EPL2 63 25 1.7 160.65 10.2 0.0016 0.007 

EPL3 42.077 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

قر الف
 المطلق

APL1

a 
108.04 54 3.8 711.77 12.2 0.0072 0.014 

APL1

b 
129.8 127 8.9 3049.65 18.5 0.022 0.043 

APL2 116.89 86 6 1306.83 13 0.011 0.022 

APL3 77.71 8 0.6 34.19 5.5 0.0003 0.0014 

                                       
()10.67X  100 =1067 ،هو عدد األفراد الفقراء في العينة المبحوثة. 100 فإن ذإ 
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APL4 109.4 54 3.8 779.8 13.2 0.0075 0.015 

APL5 99.38 20 1.4 149.1 7.5 0.002 0.009 

APL6

a 
220.25 809 56.4 41872.83 23.5 0.18 0.7 

APL6

b 
146.83 280 19.5 8304.7 20.2 0.067 0.15 

الفقر 
 النسبي

RPL1 108.62 54 3.8 739 12.6 0.0074 0.014 

RPL2 101.23 25 1.7 235.36 9.3 0.0028 0.0098 

RPL3 130 132 9.2 3191.76 18.6 0.023 0.043 

الفقر 
 االجتهادي

SPL 193 600 41.9 25476 22 0.118 0.4 

وفق الصيغ التي  علىتم احتساب الجدول باالعتماد على البيانات األولية لعينة الدراسة و المصدر:
 تم توصيفها في البند السابق.

 
( PFGT) وشدة الفقر (PS) (SEN)ن مؤشري إكما يظهر في الجدول، ف

ً ب دالة لكل من  (SEN)ن مؤشر خط الفقر المدقع. وذلك ألالنسبة لمنخفضان أيضا
( Gبين الفقراء ) اإلنفاق( ومعامل جيني لتوزيع I( والفجوة النسبية )Hنسبة الفقراء )

أعلى مؤشر فإن (. لذا EPL1المقابل لخط الفقر ) 0.082إذ بلغت قيمة معامل جيني 
(SEN)  الشهري للفقراء هي  قاإلنفامتوسط  أنمما يعني  0.0134للفقر المدقع هو

 متقاربة على ضوء معامل جيني. 
على الرغم من النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وعلى الرغم من إمكانية 
القول بأنه ليس هناك مجاعة، أي عدم وجود نقص حاد في السعرات الحرارية 
الالزمة، وال يشكل الفقر المدقع خطراً على المواطنين، وكل فرد يحصل على 

سعرات المطلوبة تقريباً، إال أن ذلك ال يعني عدم وجود سوء التغذية، ألن المواد ال
الغذائية الموزعة حسب البطاقة التموينية التتضمن جميع العناصر الغذائية المطلوبة 

واألسماك وغيرها(،  لجسـم اإلنسان )كالبروتين الحيواني، منتجات األلبان، الفواكه
فإنها تتضمن الحد األدنى  ىآخر عبارةوب المطلوبة. من العناصر بل تتضمن جزءاً 

 من المستلزمات الغذائية التي يحتاجها الفرد.
بما أن المفهوم المطلق للفقر يعد هو األهم، والذي يعول عليه كثيراً الفقر المطلق:  .2

في البلدان النامية، سيتم تسليط الضوء عليه بشكل أكثر تفصيالً. ونظراً 
لفقر المطلق، فقد ن مقياس وأكثر من أسلوب لقياس خطوط االستخدام أكثر م
  من خطوط الفقر المطلق بدالً من خط واحد.أصبح لدينا عدد 

 ( وAPL6aماعدا الخطين )(يتضح أن مدى خط الفقر المطلق  1 الجدول من
(APL6b)  77.71والذين تما تقديرهما حسـب منهجية البنك الدولي(، يتراوح بين-

ن مؤشر نسبة ، وأ( على التواليAPL1b( و)APL3وهما يقابالن ) ،ديناراً  129.8
% على التوالي. كما أن الفجوة 8.9% و 0.6الفقراء المناظر لهذين الخطين قد بلغ 

% على التوالي. وهذا يعني أن متوسط 18.5% و5.5النسبية المناظرة لهما تبلغ 
 %.81.5% و94.5خط الفقر يتراوح بين  إلىنفاق الفقير إ

ن االنخفاض النسبي لكل من مؤشري نسبة الفقر والفجوة النسبية للفقر إ
في مجمعي )بنصالوة و داره توو(. اذ أن الفقر المطلق منخفض نسبياً  إلىيشيران 
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 اإلنفاقمؤشر الفجوة النسبية يمكن القضاء على الفقر المطلق إذا ما تما زيادة ل اً وفق
 تقريباً كحد أقصى.ديناراً  24الشهري لكل شخص فقير بمقدار

ديناااراً. وفيمااا يتعلاااق  3049.65وبالنساابة للفجااوة اإلجماليااة القصااوى فقااد بلااغ 
 نفسااها باالمجتمع المبحااوث إذا ماا افترضاانا أن نسابة األفااراد الفقاراء هااي نسابة الفقااراء

% كأقصاى حاد، مماا يعناي أن عادد األفاراد الفقاراء يبلاغ 8.9للعينة المبحوثة والبالغة 
دينااراً يمكان الاتخلص  24الفردي الشاهري للفقاراء بمبلاغ  اإلنفاقبزيادة فرداً.  7012

 شهرياً. اً دينار 168288بمقدار  اإلنفاقمن الفقر المطلق، أي زيادة إجمالي 
( المناظرين لخط I( والفجوة النسبية للفقر )Hبما أن مؤشري نسبة الفقراء )

 اإلنفاقر جيني لتوزيع ( منخفضين، ونظراً النخفاض مؤشAPL1B( و)APL3الفقر )
 (SEN)، على التوالي. عليه، فإن مؤشر 0.079و 0.0( والبالغ GPبين الفقراء )

على التوالي.  0.022و 0.0003لهذين الخطين قد ظهرا منخفضين أيضاً و بلغا 
ومن الجدير بالمالحظة  ،(H, I, GP( دالة متزايدة للمؤشرات الثالثة )PSوذلك لكون )

فعندما تكون قيمة  ،(PFGT( وشدة الفقر )Senين مؤشري )أنه يوجد اتساق ب
منخفضة بالنسبة لخط فقر معين، تكون قيمة مؤشر شدة الفقر منخفضة  (Sen)مؤشر

بلغ مؤشر شدة  ترتفع معها األخيرة. مثالً   (Sen)أيضاً. وعندما ترتفع قيمة مؤشر
البالغ  (Sen)يقابله مؤشر الذي( APL1B) % المقابل لخط الفقر0.043 الفقر

(، APL3المقابل لخط الفقر ) 0.0003وبلغ   (Sen)، وعندما انخفض مؤشر0.022
 .1%، وهكذا. وكما هو واضح في الجدول0.0014فقد بلغ مؤشر شدة الفقر 

من النتائج التي تم استعراضها، يتضح أن الفقر المطلق في عينة الدراسة اليعد 
قرار لوامل عديدة، من أهمها هي: كان لهذه النتيجة تفسر بع إنمشكلة كبيرة وحادة. 

إذ إن قيمة  ،السيما الغذائي للمواطنينوإيجابياً في المستوى المعيشي،  اً أثر 986
ديناراً تقريباً تشكل  37المواد الغذائية الموزعة وفق البطاقة التموينية والبالغة 

على  الفردي اإلنفاقالفردي العام ومتوسط  اإلنفاق% من متوسط 32.46%، و17
المواد الغذائية على التوالي. وهذا يعني أن البطاقة التموينية  قد أمانت معظم البنود 

إبقاء مبالغ إضافية لدى الكثير من الفقراء  إلىمما أدى  ،الغذائية الضرورية لإلنسان
، انخفاض الفقر المطلق. من ثمعلى المواد االستهالكية الضرورية األخرى، و إلنفاقها

يه أن الحالة المعيشية للمواطنين كانت سيئة جداً قبل تطبيق قرار النفط ومما الشك ف
 مقابل الغذاء والدواء. 

كما أن هناك أسباباً أخرى لعدم تردي مستوى المعيشة، كالتحويالت التي 
مساعدات العديد من  فضالً عنتتلقاها بعض األسر من أفرادها في الخارج، 

لها األثر اإليجابي في  متواجدة في اإلقليم التي كانة الالمنظمات الخيرية غير الحكومي
 المستوى المعيشي للمواطنين بشكل أو بآخر.
وفق  على للفقر المطلقانخفاض نسبي  إلىوعلى الرغم من أن النتائج تشير 

العوامل التي  إلىالمؤشرات والمقاييس المعتمدة، وعلى الرغم من أن ذلك يعزى 
ََ  ذكرت ً من حٍد ما.  إلىاألسفل  إلىأن تلك النتائج قد تكون متحيزة  ، إالا أنه يعتقدانفا

هناك نوع من التحفظات بشأن النتائج، فإنها قد تكون معقولة. وقد يكون  هنا، إذا كان
 ,APL1أحد أسباب انخفاض معايير الفقر المطلق بالنسبة لخطوط الفقر الثالثة )
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APL2 ,PL5  الحتسابها. وبما  اً دقع أساسعتمادها على متوسط خطوط الفقر المإ( هو
البطاقة التموينية، بأن األخير منخفض بسبب تدني أسعار البنود الغذائية الموزعة 

. أما انفاً نعكس ذلك على انخفاض قيمة خطوط الفقر المطلق الثالثة المذكورة إ
(  فقد تما احتسابه بتعديل خط الفقر المطلق في العراق للعام PL3بخصوص الخط )

رقم القياسي ألسعار المستهلك في أربيل، وقد تكون تلك األرقام القياسية بال 1988
 معرضة لألخطاء.

هو استخدام منهجية البنك الدولي لقياس خط  السابقةمما يعزز التحفظات و
ديناراً، على  146.86و 220.25( والبالغ  PL6B( و)APL6Aالفقر المطلق، )

إن مؤشر نسبة الفقراء المقابل لهما يبلغ  ة.التوالي، ومقارنته بنتائج الدراسة الحالي
% على التوالي، ويعدان مرتفعين مقارنًة بخطوط الفقر األخرى 19.5% و56.4

المحددة وفق المنهجية التقليدية. وكذلك بلغ مؤشر الفجوة النسبية المقابل لهما 
ر لهذين الفردي الشهري للفق اإلنفاقوسـط متوعلى التوالي.  %20.2% و23.5
ردي الف اإلنفاقديناراً على التوالي. أما متوسط  117.17و  168طين يبلغان الخ

ديناراً شهرياً، على  90و 110ر المقابل للخطين فيبلغ الشهري للبنود الغذائية للفق
% بالنسبة لهذين  61.3% و50على الغذاء تبلغ  اإلنفاقالتوالي. أي أن نسبة 

الغذائي له مدلوله فيما يتعلق بتحفظاتنا  نفاقاإلعلى التوالي. إن ارتفاع نسبة  الخطين،
يتم توضيحه في الفقرة سوفق المؤشرات األخرى، كما  على بشأن نتائج قياس الفقر

 اآلتية.
الغذائي لتكوين صورة أو فكرة معينة  اإلنفاقمؤشر نسبة  إلىويمكن االهتداء 

لى المواد الغذائية. بشأن الفقر. إذ إن األسر الفقيرة تنفق نسبة عالية من دخولها ع
وعلى الرغم من أن قيمة البنود الغذائية الضرورية، والسيما المواد الموزعة حسب 

على المواد الغذائية لعينة الدراسة  اإلنفاقالبطاقة التموينية منخفضة نسبياً إالا أن نسبة 
% بالنسبة للفئة 66.6%، هي عالية نسبياً. وقد بلغت تلك النسبة 52.46البالغة 

 .1ية األولى، كما هي مدرجٌة في الملحق إلنفاقا
إن هذه النتيجة تعزز تحفظاتنا بشأن تحيز مقاييس الفقر المطلق المستخدمة 

ية العاشرة، وهي الفئة التي يقع اإلنفاقالغذائي للفئة  اإلنفاقنحو األسفل. إذ إن نسبة 
. %53.3دولي، تبلغ منهجية البنك الوفقاً ل ديناراً  220.25بـفيها خط الفقر المحدد 

ً أن كمية استهالك المواد الغذائية ذات القيمة 1وكما هو واضح في الملحق . علما
على الغذاء، كالبروتينات الحيوانية،  اإلنفاقالغذائية العالية تنخفض كلما ارتفعت نسبة 

 ومنتجات األلبان والفواكه وغيرها.
لباً يخص البلدان المتقدمة وال على الرغم من أن الفقر النسبي غاالفقر النسبي:  .3

يعول عليه كثيراً في البلدان النامية، إال أن التطرق إليه ومعرفته تكون مفيدة 
ديناراً، وكما هو  130-101.23للدراسة. فقد تراوحت خطوط الفقر الثالثة بين 

%. أما 9.2-%1.7. وقد تراوحت نسبة األفراد الفقراء بين 1واضح في الجدول 
على  %. المناظرة لهذين الخطين18.6-%9.3بية فقد تراوحت بين الفجوة النس

تقارب المستوى  إلىهذان المؤشران منخفضين نسبياً، ويعزى ذلك  التوالي. ويعدا 
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كما دل على ذلك معامل جيني للتوزيع  ما، حدٍ  إلىالمعيشي لسكان عينة الدراسة 
 .0.2والبالغ 

سبي المحدد بنصف الوسيط ومن الجدير بالمالحظة انخفاض خط الفقر الن
انخفاض مؤشري نسبة الفقر والفجوة النسبية المناظرة له،  من ثم، و101.23والبالغ 

مقارنة بنظيره المحدد على أساس نصف المتوسط العام لإلنفاق الفردي والبالغ 
االنخفاض النسبي لدرجة التفاوت في توزيع  إلىدينار. وتعزى هذه النتيجة  108.62
، كما أن هذه النتيجة 0.2ردي لعينة الدراسة المقاسة بمعامل جيني والبالغ الف اإلنفاق

تعزز الرأي القائل بإمكانية القضاء على الفقر النسبي بمجرد تخفيض درجة التفاوت، 
وليس القضاء عليه بين أفراد المجتمع، والحالة مختلفة عندما يتم تحديد خط الفقر 

ستلزم القضاء على التفاوت بغية القضاء على النسبي بنصف المتوسط العام، التي ت
 (. 12، 2003)صابر،  الفقر النسبي

( والمحدد على RPL3مـن المالحظ أن مؤشرات الفقر، المعتمدة على خط الفقر )
% من األفراد األدنى إنفاقاً، مهما كان مستوى معيشتهم، هي أكبر من 20أساس 

وهي أحد عيوب االعتماد على (، RPL2( و)RPL1مؤشرات الفقر المعتمدة على )
المفهوم النسبي للفقر. فليس واضحاً لماذا ينبغي أن يحدد الفقر في ضوء نقطة مئوية 
معينة بدالً من األخرى والسيما في البلدان النامية لتبني السياسات االقتصادية الهادفة 

 القضاء على الفقر أو التخفيف من حدته. إلى
نموذج، ال يتم تحديد خط ا في البند الخاص بصياغة اإلكما ذكرن الفقر االجتهادي:. 4

نه إن تحديده خاضع لالجتهاد. لذا، فإالطرق الموضوعية. إذ بالفقر االجتهادي 
اختالف العوائل المبحوثة بآخر،  إلىأخرى، ومن مجتمع  إلىيختلف من عينة 

يد هذا والتي تتأثر بجملة من العوامل والظروف المحيطة بها. ومع ذلك، تما تحد
، كما تما قياس مؤشرات نفاً آالطريقة التي تما توضيحها في البند المذكور بالخط 

 الطرق المنهجية المماثلة لبقية أنواع الفقر. بالفقر المناظرة لهذا الخط 
ديناراً، وأن  193يظهر أن خط الفقر االجتهادي قد بلغ ، 1بمالحظة جدول

%، 22% و41.9ظرين لذلك الخط قد بلغا مؤشري نسبة الفقر والفجوة النسبية المنا
 اإلنفاقعلى التوالي. وهذا يعني أن العوائل المبحوثة قد ارتضت بأنه إذا بلغ متوسط 

هذا  أنديناراً، فإنها ال تعد نفسها فقيرة. ومما يلفت النظر  193الفردي الشهري 
ً المقدار قريب من متوسط خط الفقر المطلق المحدد وفق لدولي، مما منهجية البنك ال ا

ً بمعقولية ومنطقية هذا المقدار من خط الفقر االجتهادي وعدم وجود  يعطي انطباعا
المبالغة في تحديده. ويمكن تفسير ذلك بأنه وبسبب تقارب المستوى المعيشي لسكان 
عينة الدراسة فإن طابع الفقر النسبي هو الغالب في عينة الدراسة، وهذا يعني أن 

ة الدراسة، على الرغم من تدني مستوى معيشتهم، فانهم عندما األسر الفقيرة في عين
يقارنون أوضاعهم المعيشية مع أوضاع السكان أو األسر األخرى التي تعيش في 

يرضون بمستوى  من هنامنطقتهم، فانهم ال يجدون تبايناً كبيراً في مستوى معيشتهم. 
 عاً جداً.معيشي قريب من مستوى معيشتهم حتى ولو لم يكن مستوى مرتف
ديناراً أنه يقع  193إن ما يلفت النظر بالنسبة لخط الفقر االجتهادي والبالغ 

ديناراً.  220.25-146.83منهجية البنك الدولي ل اً ضمن خطي الفقر المحددين وفق
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على وهذه النتيجة تعزز تحفظاتنا السابقة بشأن انخفاض خطوط الفقر المطلق المحددة 
منطقية  إلىومن جهة أخرى فإن هذه النتيجة تشير  ،من جهةوفق المنهجية التقليدية 

عتماده على أساس إومعقولية خط الفقر االجتهادي المحدد لعينة الدراسة. ويمكن 
 كونه خطاً للفقر المطلق.

 
 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات –اوالا 
 جملة من االستنتاجات، أهمها: إلىلقد توصلت الدراسة الحالية 

هرت الدراسة أن الفقر المدقع منخفض جداً، إذ إن أعلى نسبة للفقراء الواقعين أظ .1
 0.0% وتقابلها الفجوة النسـبية للفقر بين 70و 0.0في الفقر المدقع تراوحت بين 

ن جداً. مما يدل على أن الفقر وشدة الفقر منخفضا  Senكما أن مؤشري  %12و
عة في المجتمع المبحوث، والسبب المدقع ليس بمشكلة خطيرة، أي ال توجد مجا

 للقضاء على المجاعة. 986هو التأثير اإليجابي للقرار 
وفق المؤشرات المعتمدة على االنخفاض النسبي للفقر المطلق  إلىتشير النتائج   .2

ن نسبة الفقراء تراوحت إق المنهجية التقليدية لقياس الفقر. إذ ائعلى أساس الطر
%. إن 18.5% و5.5 لفجوة النسبية للفقر% تقابلها ا8.9% و0.6بين 

التأثير اإليجابي  إلىعزى ائق التقليدية قد يالطرب االنخفاض النسبي للفقر المطلق
في المستوى المعيشي وانخفاض تكلفة المواد الغذائية األساسية، إذ إن  986قرار لل

الفردي.  اإلنفاق% من إجمالي 52.46على البنود الغذائية المختلفة تشكل  اإلنفاق
اعتماد معظم خطوط الفقر  إلىعزى أن تحيز مؤشرات الفقر المطلق قد يكما 
التي هي بدورها منخفضة النخفاض ق على احتساب خطوط الفقر المدقع المطل

إبداء نوع من  إلىالبطاقة التموينية، مما يؤدي بقيمة البنود الغذائية الموزعة 
 الطرق التقليدية.مطلق بس خطوط ومؤشرات الفقر الالتحفظات بشأن قيا

مؤشرات الفقر المطلق، إذ تراوحت  عند اعتماد منهجية البنك الدولي ارتفعت .3
% 24 إلى% 20% تقابلها الفجوة النسبية 56.4 إلى %19.5نسبة الفقراء بين 

تقريباً، فهي مؤشرات عالية مقارنة بمؤشرات المنهجية التقليدية المذكورة في 
 فظاتنا على المؤشرات المعتمدة على المنهجية التقليدية.مما يعزز تح ،2الفقرة 

 اً إن مؤشرات قياس الفقر االجتهادي تقع ضمن مدى مؤشرات الفقر المطلق وفق .4
كما أن  ،ديناراً  193 بـن خط الفقر االجتهادي محدد إمنهجية البنك الدولي، إذ ل

هذه وعلى التوالي. % تقريباً 22% و42مؤشري نسبة الفقر والفجوة النسبية بلغتا 
ومن  ،النتيجة تفسر تحفظاتنا بشأن استخدام المنهجية التقليدية لقياس الفقر من جهة

اتساق مؤشرات الفقر االجتهادي وتوافقها مع مؤشرات  إلىجهة أخرى تشير 
ً الفقر المطلق وفق  منهجية البنك الدولي، فضالً عن منطقية النتائج. ا

ؤشرات الفقر النسبي. إذ تراوح مؤشر نسبة الفقراء انخفاض م إلىأشارت النتائج  .5
% وقد يعزى هذا 18.6% و 9.3% تقابلها الفجوة النسبية 9.2 إلى% 1.7بين 

 اإلنفاقاالعتدال النسبي في توزيع  إلىاالنخفاض في مؤشرات الفقر النسبي 
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ياس الفردي في عينة الدراسة. إذ إن قيمة معامل جيني، الذي يعد مقياساً شائعاً لق
 في عينة الدراسة. 0.2التفاوت قد بلغت 

فعندما ترتفع قيم خط الفقر  ،وشدة الفقر مع بقية المؤشرات Senاتساق مؤشري  .6
نفسه في الشيء ويرتفع معها المؤشران المذكوران،  ونسبة الفقر والفجوة النسبية

 انخفاض المؤشرات األخرى تنخفض معها قيمة المؤشرين. حال
نسابياً لمعظام العوائال  عاالٍ ى على الماواد الغذائياة مساتو اإلنفاقسبة أظهر مؤشر ن .7

% فاي عيناة الدراساة 52.46باألخص بين العوائل الفقيارة، فقاد بلغات تلاك النسابة 
مماا يعناي إن معظام  ،ياة األولاىاإلنفاق% للفئاة 66.36بلغات  في حاينبشكل عام، 

 .مستوى اإلشباع من المواد الغذائية إلىالعوائل لم تصل 
 

 التوصيات -ثانياا 
النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة واستنتاجاتها فقد تم التوصل  إلىستناداً إ

أو  إما لغرض معالجة مشكلة الفقر ،جملة من التوصيات التي يمكن االستفادة منها إلى
 الدراسات المسـتقبلية الخاصة بالفقر. وتتلخص التوصيات بما يأتي:  ةخدمل
 إلىرميان( على العودة ه حلة من محافظة كركوك و)طرا سر الم  مساعدة األ .1

أماكنهم األصلية وإعادة منازلهم وأراضيهم الزراعية التي سلبت منهم. وهي 
حلين في هذه المناطق. وإن هذا اإلجراء يخفف من را المطلب الرئيس للسكان الم  
ي من االسر % من االسر الفقيرة ه50 بحدود إنذ إمعاناة العوائل المرحلة. 

 المرحلة من محافظة كركوك 
اتخاذ ما يلزم من قبل حكومة اإلقليم لعودة المزارعين المرحلين في محافظة  .2

أربيل ومساعدتهم إلعادة إحياء أراضيهم وتربية حيواناتهم بمختلف الوسائل 
التسهيالت الممكنة لتلك  وتقديمواإلجراءات التنفيذية والتشريعية المتاحة، 

 % من االسر الفقيرة نزحت من القرى التي تَم تدميرها.29نإ، اذ العوائل
قيام الدولة بتبني سياسة واضحة المعالم لمكافحة الفقر وذلك بوضع برامج  .3

خاصة تتضمن تحسين الوضع المعاشي بزيادة دخولهم وزيادة قدرتهم الذاتية 
يعية ن كل هذا يتطلب جملة من اإلجراءات التشرإعلى تنمية مواردهم. 

والتنفيذية، كإصدار التشريعات الخاصة بتحديد األجور والضمان االجتماعي 
وتوفير الخدمات األساسية للفقراء والتركيز على مناطق الكساد وفتح المعاهد 
والمراكز الخاصة بالتدريب لزيادة فرص العمال للحصول على العمل بأجور 

 ألخ...…أعلى 
ظهرت الدراسة أذ إم األسرة لتقليل حجمها. توعية المواطنين على ضرورة تنظي .4

 .أكثر أوعشرة  أفرادهاالفقيرة عدد  األسرمن  %84  أن
ن قة التموينية على األقل لحين تحسالبطاباالستمرار في توزيع المواد الغذائية  .5

الوضع االقتصادي في البلد، ولحين إصدار التشريعات الخاصة بالضمان 
 االجتماعي.

 اإلنفاقئر اإلحصائية في اإلقليم للقيام بجمع البيانات عن الدخول وتفعيل الدوا .6
وذلك الستخدام تلك البيانات من  ،واألوضاع االقتصادية لألسر وبشكل دوري



 [173] عثمان وعزيز...ـــــــــــــــــــــــــــــ قياس خطوط الفقر ومؤشراتها في مجمعي 

 

كاتجاهه ، ةكاف أبعادهبجراء دراسات عن الفقر قبل الباحثين والجهات المعنية إل
لمعرضة للفقر، عبر الزمن، ومدى انتشاره الجغرافي وتحديد الجماعات ا

وغيرها من األبعاد كتحديد العوامل المؤثرة في الفقر والسبل الكفيلة بالحد من 
 انتشاره أو تخفيف حدته.

لقد أظهرت الدراسة اختالف مؤشرات قياس الفقر تبعاً الختالف المفاهيم  .7
وصي نعليه  ،نطباعاً مختلفاً معايير المنهجية المستخدمة، مما يعطي إوال

أكثر من طريقة لكي تصبح الصورة أوضح، فضالً عن االستعانة باستخدام 
ق المنهجية قد ائبالمؤشرات األخرى التي تخدم  تحليل الفقر وتفسيره، ألن الطر

 تكون غير كافية في توضيح الصورة.
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