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 المستخلص

ى وراق تعد ظاهرة الفقر متالزمة مع األنظمة االقتصاادةة مناذ رجار الراااراق القدةماة  لا
 ا    هناااأ أساابابإ  لكاام مررلااة زمنةااة مفاهةمهااا للفقاار كمااا إالتقسااةماق االجتما ةااة ولرااد ا  ، و

لرالة الفقر أةاا ، وهذه المسائم تتةح واع مؤشراق رقةقةة لمستوةاق الفقر أةااا ، ةترارق هاذا 
ؤشراق كرالة ما تقدم لمسألة الفقر ري العراق  لى ورق المفاهةم واألسباب والم راال    البرث 

 ه هذه العقود م  إشكاالق غةر اقتصاادةةتدراسةة تبدأ م  أواسر السبعةناق ولرد ا   وما تامن
انعكساق سالبا   لاى الفعالةاة االقتصااادةة وألرقاق ااررا  رادراا  رااي مساألتي توزةاع الادخم وإ ااادة 

رااي الهاارم  االقتصااادم مااع تشااوهاق رقةقةااةنفاااق اإلوتراجااع الاادور الركااومي رااي  ،توزةااع الاادخم
 الذم أررز مستوةاق جدةدة م  راالق الفقر. يالسكاني الربق

 
  الفقر، مؤشرات الفقر، أسباب الفقر الكلماق المفتارةة:

 

 
Abstract 

 

The phenomenon of poverty Keep to The economic systems since the beginning of 

The ancient civilizations according to The social divisions and yet. And each Period of time 

has concepts of poverty and there are reasons for the case of poverty as well, and these 

issues allow to put true indicators of poverty levels also. The study deals with in addition to 

the above to the issue of poverty in Iraq and according to the concepts, causes and 

indicators as a case study starts from the mid-seventies and yet, what the contents of these 

contracts uneconomical problems impacted negatively on The economic efficiency and 

caused grave damage to the two matters of The income distribution and redistribution of 

income and declining role of government in the economic expenditure with real 

deformations in the popular class pyramid that generated new levels of poverty cases. 
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 المقدمة 
تسعى الدول والمنظمات الدولية  ااببة و وربةر بةرامم م ةمم  رقةى واة  اليةات  ةاد  

اات ةاد،، رقةى  –ثم السعي لققضاء رقى الفقر كهدف ا تماري  ،ءاو بدلقحد من ظاهر  الفقر 
 ان ةبتوا  ذلك يتبر  البحث إلى المفاهيم التي تو ف الفقر ظاهر  تتسةم بالتعقيةد إذا مةا 

اهيم رقى رؤى واضح  اةي تفعيةل السياسةات اصات ةادي  الكقية  رقةى ت فيةف متضمنات المف
معدصت الفقر، حيث من ال عوب  بمكان أن ين ب مفهوم الفقر رقى ح ةر حالة  الفقةر اةي 

 ورقى مستوى العالم ككل. واحد نبا 
واحةد  حتةى رقةى نبةا  البقةد الواحةد، لذلك اإن األسباب التةي تةؤد، إلةى الفقةر ليسةت 

ألمر إذا ما درست الحال  رقةى مسةتوى المعمةور ، حيةث يبةدو التشةابك بةين األسةباب اكيف ا
المؤدي  لقفقر تتفارل مع بعضها البعض لتنتم متغيرات مةن ال ةعوب  اةي كثيةر مةن األحيةان 

تتفارةل   واص تمارية  واصات ةادي  السياسي بعادت اوزها أو السيبر  رقيها، بذلك ن د أن األ
مكن رال ها اي المةدى الق ةير، ولربمةا تتحةول إلةى نةوس مةن اسةتدام  وتفرز مؤشرات ص ي

 الفقر بشكل حقق  مفرغ  لقفقر.
ورند دراس  العرا  كحال  دراسي  لمستويات الفقر ي د الباحثان أنهمةا أمةام واةالع لهةا 
  و ةةياتها اةةةي سةةةيا  األحةةةداث رقةةةى مسةةتوى المفةةةاهيم واألسةةةباب والمؤشةةةرات والفقةةةر 

ظرا إلى الواالع بشةكل تتةابع زمنةي لاحةداث التةي أاةرزت مسةتويات  ديةد  صسيما إذا ما نو
 العقد الثامن من القرن الماضي : مع بداي لقفقر أ ذت تتفاام صسيما 

 لقد توزس البحث رقى ثالث  مباحث أساسي  هي :
 .مفهوم الفقر وأسبابه (1
 مؤشرات الفقر. (2
     .أنموذ او العرا   (3

غ  مشكق  وأهمي  وارضي  ومنه ي  البحةث رقةى النحةو وبناءو رقى ما تقدم يمكن  يا
 اآلتي :

 أهمةة البرث

ليسةةةت هنةةةاك أهميةةة  ا تماريةةة  تتةةةابر اةةةي األ نةةةدات السياسةةةي  وتقةةةدم اةةةي البةةةرامم 
اصات ادي  رقى مستوى دول العالم الم تقف  كاألهمي  التي تولى لمسةال  الفقةر وبةرامم الحةد 

  منه والقضاء رقيه. 
 مشكلة البرث

مشةةكقته اةةي أن كةةل البةةرامم التةةي يةةتم  تحديةةد الاةةاو مةةن أهميةة  هةةذا البحةةث يمكةةنانب
ت ميمها لقحد من الفقر والقضاء رقيه لم تحق  النتالم الم بب لها والمر و  اي الكثيةر مةن 

العةةرا ، وهةةي المشةةكق  األكثةةر تعقيةةداو والتةةي دول العةةالم صسةةيما العةةالم الثالةةث وتحديةةداو حالةة  
 رقى الحل اي المدى المنظور.تو ف بالمستع ي  

 رراةة البرث

 بناءو رقى ما تقدم يمكن  ياغ  ارضي  البحث رقى النحو اآلتي :
والقضةةاء رقيةةه تحتةةاإ إلةةى إرةةاد  نظةةر رقةةى واةة  بةةرامم  الفقةةر ن بةةرامم الحةةد مةةنإ 

وااعيةة  حقيقيةة  وتببيقاتهةةا بشةةكل شةةفاف بعيةةداو رةةن األ نةةدات السياسةةي  والبموحةةات غيةةر 
 ي التركيز رقى تواير ارص العمل وراع إنتا ي  الفرد.  الوااعي  ا
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 هدف البرث

وبذلك يكون هدف البحث هو أن  فض مستويات الفقر والقضاء رقيه ينبق  من ربةب 
القضاء رقى الفقر وبشكل متدرإ وهادئ ببرامم النمو والتنمي  اصات ةادي  مةع  تإستراتي يا

   توزيع الد ل والحد من الببال .مرارا  ردال  توزيع الد ل وبرامم إراد  
 منهج البرث

تم اصرتماد رقى منهم الو ف التحقيقي اي و ةف مفةاهيم وأسةباب ومؤشةرات الفقةر 
 لقعبور إلى حال  تحقيقي  صسيما لحال  العرا .

 
 مفهوم الفقر وأسبابه

 مفهوم الفقر -

أو لاسةر ، أو  يمكن اإلشار  إلى مفهوم الفقر المبسب بانه تدني مستوى المعيش  لقفرد
نه الحرمان الماد، والةذ، تت قةى أهةم مظةاهر  اةي ان فةاض اسةتهالك الغةذاء إبعبار  أ رى 

كماو ونوراو، وتدني الحال  ال حي  والمسةتوى التعقيمةي، والوضةع السةكني، وكةذلك الحرمةان 
من امتالك السقع المعمر  واأل ول المادي  األ ةرى، واقةدان القةدر  رقةى موا هة  الحةاصت 

 (. 02، 2222ال عب  كالمرض واإلراا  والببال  والكوارث واألزمات)مريان، 
المةاد،، وصسةيما الغةذاء  لراةا كما يو ف الفقر رقةى أنةه اصاتقةار لمةا هةو ضةرور، 

ار الحةةةد األدنةةةى مةةةن المسةةةتقزمات اوالسةةةكن واألرض والمو ةةةودات األ ةةةرى )بمعنةةةى تةةةو
قةود إلةى الحرمةان المةاد، يالمتعةدد  مةن شةانه أن الموارد  إلى األساسي (، والفقر هو اصاتقار

(world bank, 2007,1 وبذلك يت قى ،)لفقر بانه ردم القدر  رقةى تحقية  مسةتوى معةين مةن ا
 مةد المعيش  المادي  يمثل الحد األدنى المعقول والمقبةول اةي م تمةع مةا مةن الم تمعةات اةي 

اد، القابةةل لققيةةاا، والةةذ، زمنيةة  محةةدد ، ويركةةز هةةذا الو ةةف رقةةى مسةةتوى المعيشةة  المةة
 مةد يرتبب بالظروف اصات ادي  واص تماري  لكل م تمع من الم تمعات رقى حد ، و ةالل 

الفقر بعةدم القةدر   (World Bank)(. ويحدد البنك الدولي 21، 2221الفارا، ) زمني  معين 
   محةدد رقى تحقي  الحد األدنى لمستوى المعيش  اي م تمةع مةن الم تمعةات اةي مةد  زمنية

 (.  6، 2222)ربد الم يد، 
الفقةةر بدصلةة  الحرمةةان الفسةةيولو ي، االشةة ص يعةةد  بةةذلك يمكةةن أن ينظةةر إلةةى حالةة و

ول إلةةى المةةوارد أ، مرحقةة  زمنيةة  رنةةدما ص يمتقةةك القةةدر  الكاايةة  رقةةى الو ةةاةةي  اقيةةراو 
 يمكنةةه مةةن الح ةةول رقةةى مةةا يكفةةي مةةن السةةقع إلشةةباس حا اتةةه الماديةة اصات ةةادي  وبمةةا 

اينةةةاتم ايبةةةونم )تبةةةر  وهنةةةا ي(. 26، 2222حمةةةز  وا ةةةرون، ) األساسةةةي  بنحةةةو ماللةةةم
أنه ظاهر  معقد  متعدد  الو ةو  تةن م رةن اص ةتالصت الهيكقية  رقى الفقر إلى  (هارستروب

واصات ةاد، والم تمةع، والثقااةة  والبيلة ، واةةي  ،رقةى مسةتويات رديةةد  متدا قة ، منهةا الدولةة 
الوااةع الةذ، يوا ةه أوللةك الةذين يعيشةون اةي الفقةر  عوامةل التةي تحةدد ن الإمعظم األحيان اة

تتضةةمن الو ةةول المحةةدود إلةةى الفةةرص المةةدر  لقةةد ل وال ةةدمات اص تماريةة  واألساسةةي  
، معتمةةد  (لةةديبا نارايةةان وا ةةرون)(. واةةي دراسةة  122، 2222)سةةقبان،احمد،  واأل ةةول

 62مةن   اقيةر رالقة  62،222ممثقة  لـةـ رقى مسوحات متعدد  لقبنك الدولي، وتقارير رينة  
 :  بقداو نامياو  الل رقد التسعينات، برح البنك الدولي وال براء سؤالين أساسيين هما

 وبماذا يتمثل مفهوم الرااهي  لديه؟  ؟كيف يعبر الم تمع الفقير رن الفقر .1
  األبعةاد.ن الفقيةر ينظةر لقفقةر رقةى أنةه اضةي  متعةدد  اما مشاكقهم وأولوياتهم؟ ولوحظ ب .2

 وتبرز بشكل صات لقنظر أربع  أبعاد أساسي  اي تعريف الم تمع لقفقر:
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هو نادرا ما يكةون حةول الةنقص اةي شةيء واحةد اقةب، إص  بالرغم من أن الفقر رموماو 
 نقص الغذاء.  –أن ال ب األدنى )األساسي( هو دالماو ال وس 

  تمةاري، رةدم المشةارك  اةي إبةداء نفسي  مهم ، تتمثل بضةعف النفةوذ اص  أن لقفقر أبعاداو
ن المحااظةة  رقةةى الهويةة  الثقاايةة  والمعةةايير اص تماريةة  إحيةةث  ،والةةذل الةةرأ،، التبعيةة ،

يمان بإنسةانيته، رقةى الةرغم مةن  ميةع لقتكاال تسارد الم تمع الفقير رقى أن يستمر باإل
 الظروف القاسي .

 يةة  األساسةةي  وصسةةيما البةةر  ن الم تمةةع الفقيةةر يفتقةةر صمةةتالك مكونةةات البنيةة  التحتإ
 .  ، وال رف ال حي)  و او اي المناب  الريفي (، والنقل، والماء النظيف

 ن تقريبةاو حيثمةا يو ةد م ةدر ال ح  الرديل  والمرض هما أمران مروران اي كةل مكةا
 اضةةالو رةةن اقةةدان الةةد ل بسةةبب المةةرض ،  بتكةةاليف العنايةة  ال ةةحي متعقةةوهةةذا لقفقةةر، 

(Nafziger, 2006, 167,168 .) 
 بعةةداو  إصيشةةكل  واقةةر الةةد ل ص ،رةةد  أبعةةادورةةد  معةةان أن لقفقةةر  إلةةى وت ةةدر اإلشةةار 

منها، وهناك من يتحدث رن اقر القدرات الذ، يكمل مقاييا الفقةر المرتببة  بالةد ل،  واحداو 
ى اصاتقةار إلةى القةدر  رقةبذلك، ااتقار المرء إلى القدر  رقى أن يكون  يد التغذية ، و ويق د
 لمؤشر التنمية  البشةري  مقابالو  او مقياا اقر القدر  مقياس د  ولذلك يع ،واكتساب المعارفالتعقم 

 (.9، 2222)أبو العينين، 
ن ظةاهر  الفقةر ظةاهر  متعةدد  ال وانةب تت ةاوز اصن فةاض اةي إوبالمفهوم األشةمل اة

اذ القةةرارات الةةد ل لي ةةل إلةةى ا ةةور القةةدر  اإلنسةةاني  رةةن تقبيةة  الحا ةةات األساسةةي  وات ةة
، وكةذلك رةدم أل ةول اإلنتا ية  وموا هة  ال ةدماتوممارس  حري  اص تيةار والت ةرف با

الشعور باألمان نتي   التعرض لقعنف ال سد، المتالزم مع ان فةاض المسةتوى اص تمةاري، 
 (.IFAD,1992, 24-30) أو القدر  البدني  أو نوس ال نا أو الدين أو العر 

انتشار األمراض واألوبل  وتفشي األمي  وتدني اةرص التعقةيم وينتم رن هذا الحرمان 
ار السةةكن المناسةةب وضةةعف القةةدر  رقةةى ممارسةة  الحقةةو  اإلنسةةاني  اواصت ةةال ورةةدم تةةو

ار الضةمان ا، وكةذلك رةدم تةو(Social Exclusionوالسياسي  المتمثق  باصستبعاد اص تمةاري )
 (. UNDP,1997,11) من مرض أو إراا لموا ه  الكوارث واألزمات وما يتعرض له الفرد 

 أسباب الفقر -
إن أهم أسباب الفقر يمكن أن ت نف بناء رقى ردد مةن األبعةاد التةي تسةهم اةي تكةوين 

 : الفقر وهي
   البعد السةاسي -أوال  

لقد أدت الحةروب والنزارةات إلةى ظهةور م تمعةات معسةكر  مةن  ةالل تةاثير القةوى 
مةةن اصات ةةاديات الوبنيةة  ألغقةةب  كبيةةر اات ةةاد،المسةةقح  وتم ةةض رنهةةا اسةةتنزاف ثمةةن 

وارضةةت هةةذ  الحةةروب والنزارةةات اص تماريةة  واةةي ظةةل و ةةود القةةوى  ،البقةةدان الناميةة 
 العةرا ، كاهل ميزاني  أثقلا  العسكر، الذ، ، من  الل اإلنفباهظاو المسقح ، ثمناو اات ادياو 

، سةقح  تكقفة  ار ة  بديقة  مرتفعة الماي الوات الذ، تحمل ايه الموارد المنفق  رقى القةوات 
ألنها تعني ضياس ارص اصستثمار التي يمكن أن تستغل اي زياد  الباا  اإلنتا ي  لالات ةاد 

-UNDP,1997,35) وتبور ر ق  التقدم، والنتي   سةتكون تضةرر و سةار  الببقةات الفقيةر 

درةم شةعبي  كسب التاييد والح ول رقى إلىالحكوم  واد يح ل هذا من  الل ل وء  (،36
اي الحاضر، إلى نقل تكقف  الفر   البديق  لا يال المقبق ، ويةتم ذلةك رةن برية  المحااظة  

دون  مةةن رقةةى معةةدصت نمةةو مو بةةه لعنفةةا  العةةام، وزيةةاد  م   ةةات اإلنفةةا  الةةدااري
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تمويل هذا اإلنفا  رن بري  الضرالب التةي  وأليتمت فيض اإلنفا  اص تماري أو التنمو،، 
رالي ، وإنما تق ةا إلةى التمويةل   قفتها ال يل الحالي أيضاو رقى شكل معدصت تض ميتحمل تك

الفةةارا، ) رةةن بريةة  الةةديون الدا قيةة  وال ار يةة  والتةةي تتضةةمن تكةةاليف لا يةةال المقبقةة 
1993 ،332 .) 
  البعد االقتصادم -ثانةا  

يسةهم ايهةا  ويندرإ تحت هذا البعد ما يعتر، النظةام اصات ةاد، مةن تققبةات وتحةديات
، ورةدم اسةتغالل الثةروات واإلمكانةات بالشةكل دال ةعالتقدم العةالمي والتبةور رقةى م تقةف 

كالعولمةة   نتي ةة  بةةروز ظةةواهر ال ةةحي ، ومةةا يبةةرأ رقةةى ال انةةب اصات ةةاد، مةةن تغيةةر
كةةل هةةذ  العوامةةل وغيرهةةا لهةةا تةةاثير إي ةةابي أو سةةقبي رقةةى أاةةراد  وال    ةة  وغيرهةةا

 األزمةات ومنهةا ،ومسةتوى معيشةتهم مةي لتةدا ل اات ةادات العةالمبشكل كامةل وأم الم تمع

 من اصستفاد  إلى ردم وتؤد، ،الم تمع أاراد رقى تؤثر التي الم تمعات بعض اي اصات ادي 

، ومةن أهةم األسةباب لقم تمةع اصات ةاد، المسةتوى راةع اةي تسةارد التةي الببيعية  المةوارد
م لها تاثير رقى مستوى اإلنتاإ وهو معدصت النمةو اصات ادي  التي تؤثر رقى الفقراء ومن ث

اصات ةةاد،، وكةةذلك السياسةةات اصات ةةادي  المثببةة  لمعةةدصت النمةةو اصات ةةاد، تةةؤثر رقةةى 
الفقراء مةن  ةالل رةد  انةوات منهةا  فةض التحةويالت مةن القبةاس العةام إلةى الفقةراء والتةي 

قةةى ميةةةولهم ر، وإنمةةا ءاقفقةةرلقةةى مسةةتويات الةةد ل رركسةةي  لةةيا اقةةب  اثةةارسةةتكون لهةةا 
رقى معدل نمةو  إلى  فض معدصت اد اراتهم التي تؤثر سقبياو مما سيؤد، بدور   ،اصد اري 

ن  فةض اصسةتثمار إالناتم مما يؤد، إلى ان فاض متوسب ن يب الفرد مةن الةد ل، كةذلك اة
  فةض معةدل النمةو، ممةا يةؤثر إلىومن ثم يؤد،  ، فض اصستثمار ال اص إلىالعام يؤد، 

 األ ةرىاصات ةادي   األسةباب، ومةن (Agenor,2002,13) بشكل مباشةر رقةى د ةول الفقةراء
كبةةر أ إنتا يةة ابارةةات ذات  إلةةىالمن فضةة   اإلنتا يةة انتقةةال العمالةة   ةةارإ الزرارةة  ذات 

تقرون اةي سالذين ي األاراد أوللكنشوء ا و  اي الد ل بين  إلى، سوف تؤد، أاضل وأ ور
الم يةد،  )ربةد وبشةكل كبيةر األاةراداةي الةد ول بةين  تفةاوت إلةىيؤد، حراهم التققيدي ، مما 

2222 ،00).  
   البعد االجتما ي -ثالثا  

الفقةر اي أ، م تمع يعد بيلة    ةب  لظهةور إن ظهور الببقات اص تماري  وتمايزها 
وتدني مستوى المعيش ، ألن ذلك يسهم اي وضع  بةوب حمةراء اةي التعةابي مةع معبيةات 

 ، وهةذا بحسب ببيع  التركيب  لكل ببق  أو ال  من الات الم تمع ومسةتواهاردها الحيا  وموا
يققل الفرص اي أو ةه الةبعض بةا تزال المةوارد واإلمكانةات المتاحة ، مةا يةؤد، بةدور  إلةى 

وكةل هةذ  األبعةاد تعةد مكمقة  لبعضةها الةبعض اةي  ظهور ااة  الفقةر وتةدني مسةتوى المعيشة 
الفقةةر نتي ةة  لعمقيةةات اات ةةادي  وسياسةةي  وا تماريةة   إن ،إسةةهامها اةةي نشةةوء ظةةاهر  الفقةةر

  تةةؤد، إلةةى تفةةاام الةةحةةدهما األ ةةرى ببرإمةةا تعةةزز  تتفارةةل أحةةداهما مةةع األ ةةرى وكثيةةراو 
اققة  األ ةول، ورةدم القةدر  رقةى الو ةول إلةى األسةوا ،  الحرمان الذ، يعاني منه الفقةراء

ن زيةاد  اةرص العمةل رةن إلةذلك اة ،،وندر  ارص العمل تواع الناا اي براثن الفقةر المةاد
العمةل لم ةقح    قة  اةرص اةدر  األسةوا  رقةى وتعزيةزالنمةو اصات ةاد،، برية  تنشةيب 

رنا ةر رليسة   د  تع ياد  المو ودات التي يمقكها الفقراءز الذ، يسهم ايرقى النحو الفقراء، 
 (.1، 2222، لعنشاء والتعمير البنك الدولي)فقراءاي ت فيف أرداد ال
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 ؤشراق الفقرم
 1999الفقةةر البشةةر، اقةةد اسةةم تقريةةر التنميةة  البشةةري  لعةةام وضةةمن احتسةةاب دليةةل 

 : رقى وا  اآلتيال ادر رن األمم المتحد  
(، وركةز ايةه رقةى 1دليل الفقر البشر، لقبقدان النامي ، الذ، اسما  )دليل الفقةر البشةر،  .1

  ن تةنعكا اعةالو اةي دليةل التنميةنواحي الحرمان بات ا  ثالث  أبعاد أساسةي  لحيةا  اإلنسةا
 البشري  هي : 

 العمر - أ
 المعرا  - ب
 مستوى المعيش  الالل  - ت

لقمةوت اةي سةن مبكةر   ضإن الحرمان األول يتعق  بالبقةاء رقةى ايةد الحيةا  أ، التعةر
أ، اصسةةتبعاد مةةن رةةالم القةةراء  واصت ةةال والتوا ةةل، أمةةا  ،نسةةبياو، ويتعقةة  الثةةاني بالمعراةة 

 يتعق  بمستوى المعيش  الالل  من حيث اإلمداد اصات اد، العام.  الحرمان الثالث اهو 

(، وركةز ايةه 2سما  ) دليل الفقر البشر، أحساب دليل الفقر البشر، لقبقدان ال ناري  و .2
رقى نواحي الحرمان من أربع  أبعاد لحيا  اإلنسةان، مماثقة  إلةى حةد كبيةر لابعةاد التةي 

 : ( وهي1تنعكا اي )دليل الفقر البشر، 

 بول العمر - أ
 المعرا  - ب
 مستوى المعيش  الالل  - ت
 اصستبعاد اص تماري - ث

االحرمةةان األول يتعقةة  بالبقةةاء رقةةى ايةةد الحيةةا ، ويتعقةة  الحرمةةان اص تمةةاري الثةةاني 
بالمعراةة  أ، بالحرمةةان مةةن رةةالم القةةراء  واصت ةةال والتوا ةةل، ويتعقةة  الحرمةةان الثالةةث 

ات ةاد، العةام، أمةا الحرمةان الرابةع اهةو يتعقة  بمستوى المعيش  الالل  من حيث اإلمداد اص
 (.20، 2220)سقبان،  بعدم المشارك  أو باصستبعاد

إن ارتمةةاد  ةةب الفقةةر يميةةز الفقةةراء رةةن غيةةرهم مةةن أاةةراد الم تمةةع اةةد سةةارد اةةي 
 است الص العديد من المؤشرات المتعقق  بالظاهر  المذكور .

   نسبة الفقراء  .0
ورقيةه يمكةن حسةابه بال ةي   ،النسةبي  لقفقةر اةي الم تمةعويقيا هذا المؤشةر األهمية  

   (.22، 2222ألعبيد،، ) اآلتي 
H = g/N  ….(1) 

 حيث:
 H .) نسب  األاراد الفقراء )أو نسب  األسر الفقير = 
 g ردد األسر الفقير (. = ردد األاراد الفقراء )أو 
 N .ح م السكان = 

اا لقفرواةات اةي رمة  الفقةر، كةذلك ومن ال دير بالذكر أن ردد الفقراء يعد غير حس
توزيةع الةد ل مةن  رةاد إمةا تمةت  اةإذااإن المؤشر غير حساا لتوزيةع الةد ل بةين الفقةراء، 

ممةا  ،حاصو، اةإن المؤشةر اةد ص يتغيةر بةل ربمةا يتحسةن أحسناقراو أو الذين هم  األكثرالفلات 
 (. 110، 2222، ربد الم يد) يظهر ركا النتالم الحا ق 
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     لفقركثارة ا .1

اهةو  ،1p (The Poverty Gab Indexالمقيةاا الثةاني لقفقةر هةو مؤشةر ا ةو  الفقةر )
معيشةة  السةةكان  أحةةوالالف ةةوات التناسةةبي  بةةين  -السةةكان   مةةاليإرقةةى مسةةتوى  -متوسةةب 

 أيضةةا بمؤشةةر رمةة  الفقةةر ىفقةةر( ويةةدر) بو ةةفها نسةةب  مةةن  ةةب ال الفقةةراء و ةةب الفقةةر
(Makoka & Kaplan, 2005,19  وتقاا واقاو لقمعادل .) اآلتي : 
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 حيث إن
 PG الفقر = يمثل ا و 
 Z    الفقر  ب= تمثل 
 N   =ردد السكان 
  شدة الفقر  .3

تعكةةا شةةد  الفقةةر اةةي اصات ةةاد، ويمكةةن حسةةابها بو ةةفها تسةةاو، الوسةةب الحسةةابي 
بةاار، )اآلتية  ويمكن حسابها واقاو لقمعادل   ،ء كاا لم موس مربعات ا و  الفقر النسبي  لقفقرا

1990 ،60). 

100)(
1 2

1




 


g

i

i
s

Z

YZ

N
P 

 أنموذجا  العراق 
اصات ةةادي  الكقيةة  و ا ةة  الةةد ل بنةةدر  أو واةةر  المةةوارد  تتةةرتبب معظةةم المتغيةةرا

مةن ال ةدمات  لكثيةر مةن المعةروف أن اصات ةاد العرااةي اةد تعةرضواصات ادي  المتاح ، 
بسةبب  ،(02 ،2222مبشةر، ) اصات ةادي  العقود الثالث  الماضي  التي ايدت إمكاناتةه الل 

تحةةةوصت  ذريةةة  اةةةي تركيبةةةه السياسةةةي  إلةةةى أدتالتةةةي التغيةةةرات التاري يةةة  المعا ةةةر  
ثةةر اةةي مسةةير  التنميةة  والراةةا  أممةةا  ،واصات ةةاد، الةةدا قي واةةي رالااتةةه اإلاقيميةة  والدوليةة 

ومةع بةدء رقةد التسةعينات مةر اصات ةاد العرااةي (. 62 ،2221 الفارا،) اص تماري لشعبه
ب ال قةيم وبةدء بمرحق  حر   نا م  رن الدمار الذ، لح  بمنشاته وبنيته التحتي  نتي   حةر

 األولويةات هةذ  مما تتبقب العمل رقةى تو يةه المةوارد المتاحة  لتةوايرالح ار اصات اد،، 
ت  ةيص  رةاد إرقيةه  ترتةبالةذ،  األمةر، وهةو متمثق  بالحد األدنى من الحا ةات األساسةي 

وكةان المحةور الةرليا ايهةا تحةديات واسةع   المرحق واد وا ه اي هذ   ،الموارد اصات ادي 
 (.  12، 1990المها ر، ) األساسي تقبي  الحا ات 

المةةد الت المسةةت دم ، ونتي ةة   أسةةعاركةةان نتي ةة  ذلةةك هةةو ارتفةةاس شةةديد اةةي لقةةد 
الةةد ل  أ ةةحابمسةةتويات راليةة  كةةان ضةةحيتها  إلةةى األسةةعارع راةة إلةةى أدىممةةا  ،التضةة م

المحةةةدود  لمحدوديةة  اةةةدراتهم  اإلنتا يةة  اإلمكانةةةاتالمحةةدود والةةد ول غيةةةر المرنةة  وذو، 
ضةةةعف الفر ةةة  المتاحةةة   إنكمةةةا  ،بحكةةةم ضةةةعف التاهيةةةل والتةةةدريب المكتسةةةب اإلنتا يةةة 

اةي تةدني مكانة  ومكتسةبات  و عوب  التكيف مع الفرص ال ديد  هذ  كةان سةبباو  اومحدوديته
نسةةب  غيةةر اقيقةة  مةةن الببقةة   لةةيهمإببقةة  رريضةة  اةةي الم تمةةع مةةن الفقةةراء والةةذين رحقةةت 

رةدد  دالفقةر وليةزداظةروف التضة م ونةدر  الفةرص لتققةي بهةم رقةى حةواف  نتي ة الوسبى 
 (.  29، 1996المها ر، ) الفقراء ونسبتهم اي الم تمع
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اةي الفلةات الد قية  الةثالث، وكةان  األسةر ب نس ارضت سنوات الح ار تحوصو ايلقد 
الةة   إلةةىمةةن الةة  الةةد ل المتوسةةب واةةو  المتوسةةب،  لاسةةرهةةذا التحةةول اةةي التوزيةةع النسةةبي 

 إلةىاياسةاو  مةن م مةوس األسةر% 62،0هذ  الفل  تمثل  أ بحتالد ل دون المتوسب، حيث 
أمةا  ،وان فض د ل األسر ذات الد ل المتوسب بشد  إلى ما يقارب الثقث ،سنوات الثمانينات

اةل مةن ربةع مةا أاقةد كةان اصن فةاض شةديداو وو ةل إلةى  ،العوالل ذات الد ل دون المتوسب
مما أدى إلى  قل اي توزيةع الةد ل، ووسةعت الفةرو  الد قية  بةين  ،كان رقيه اي الثمانينات

% مةن 22ساراو بين الفقراء واألغنياء، إذ يتققةى أاقةر م مورات السكان، وازدادت الف و  ات
% مةا نسةبته 22% مةن إ مةالي د ةل األسةر  العرااية ، اةي حةين يتققةى أغنةى 0األسر ااةل 

والتعةةةاون  )وزار  الت بةةةيب أضةةةعاف مةةةا تتققةةةا  األسةةةر الفقيةةةر  6 أو% مةةةن الةةةد ل، 22
 (.152، 2222اإلنمالي، 

ضةةت لالهتةةزاز مؤسسةةات الدولةة  وتعرتةةدهورت وترا عةةت اارقيةة   1992وبعةةد رةةام 
اقةةةد شةةةحت مةةةوارد الدولةةة  رقةةةى اإلنفةةةا  اص تمةةةاري وال ةةةدمات، وتحديةةةداو اةةةي  ،والضةةةعف

حةديثاو أن  ةب  أ ريةتموضوس الغذاء والدواء، واتسعت دالر  الفقر، ادرت الدراسةات التةي 
% مةن 22،23 إلةى 1922% اةي الحضةر رةام 3،10ارتفةع اةي العةرا  مةن  0الفقر المداع

 1922% رةام 2،25واي الريف ارتفع  ةب الفقةر المةداع مةن  ،1993رام  األارادموس م 
 ةالل الفتةر    ةراآلاقد ارتفةع هةو  1رقى  عيد الفقر المبق  أما، 1993% رام 22،3 إلى

رةام  األاةراد% مةن م مةوس 02 إلى 1922% رام 22،92من نسب   أيضا 1993 -1922
رةةام  األاةةراد% مةةن 33،25ت النسةةب  مةةن اةةي الريةةف اقةةد ارتفعةة أمةةا ،اةةي الحضةةر 1993
 . (29، 1996 )المها ر، (226، 2222حنوش، ) 1993% رام 01،65 إلى 1922

بنظةةر  األ ةةذالفقةةراء تةةدهور متوسةةب د ةةل الفةةرد، ورنةةد  وكةةان السةةبب اةةي تزايةةد رةةدد
 شةهد ارتفارةاو بسةيباو  ةالل المةد  لاسةر ن الد ل الحقيقي إا لاسعارالقياسي  ماصرتبار الرا

( اقةةةد ان فةةةض الةةةد ل 1922 - 1922 ةةةالل المةةةد  ) أمةةةا%، 2( مقةةةدار  1922 -1909)
 إلةى( لي ةل 1993- 1922) المةد  اةي أكبةر شةهد ان فاضةاو % اي حةين 15الحقيقي بنسب   

 ،1993والتةةي تسةةاررت بعةةد رةةام  والةةذ، يعكةةا ارتفةةاس معةةدصت التضةة م % 59نسةةب  
% رةام 122واد الغذالية  الةذ، ارتفةع مةن واستمرت بالت ارد و  و او الرام القياسي لقمة

مةةر   ةةالل  32ن أسةةعار المةةواد الغذاليةة  زادت إ، أ، 1995% رةةام 316012إلةةى  1993
وهةذا مؤشةةر لمعانةا  أ ةحاب الةةد ل المحةدود الةذين انحةةدرت بهةم مو ةات التضةة م  ،سةنتين

تةالي وبال ،همت اي تزايةد حةد  سةوء توزيةع الةد ل والثةرو أسنحو مستويات د قي  من فض  
ممةا شةكل العةبءأل األكبةر رقةى  ،إلى تفةاام ظةاهر  الفقةر وانتشةارها بشةكل واسةع اةي العةرا 

كاهةل العوالةل الفقيةر  التةي تزايةدت بشةكل مقحةوظ، اةي الواةت الةذ، زاد ايةه غنةى األغنيةةاء 
بسبب ما وارته لهم ظروف الح ار اصات اد، مةن اةرص سةانح  تمكنةوا ايهةا مةن توسةيع 

، كةذلك لهةم ارقةى ايمتهة تالذ، حااظة العمالت ال عب من  الل تعامقهم ب إمكانياتهم المادي 
القدر  الكااي  رقى تعويض أثر التضة م رقةى د ةولهم الحقيقية  ، اةي حةين اسةتمر المسةتهقك 

                                                 
يمةن  األاةراد القةدر  رقةى تغبية  كقفة  إشةباس   ةب الفقةر المةداع بانةه الحةد األدنةى مةن الةد ل الةذ،يعةرف  1

واة  الةنمب الغةذالي السةالد  رقةى الحا ات الغذالي  األساسي  المتمثق  بعدد من السعرات الحرارية  المحةدد 
 . اي الم تمع المعني والتي تمكنه من الحفاظ رقى استمراري  حياته الببيعي  رند حدود معين 

المستوى من الد ل الذ، يفقد دونه األاراد اةدرتهم رقةى تغبية  إ مةالي   ب الفقر المبق  بانه ذلكيعرف  2
كقف  إشباس الحا ات األساسي  الالزمة  صسةتمرار الفعاليةات اإلنسةاني  والمتمثقة  بالغةذاء والكسةاء والمقةبا 

 .ياوا  نمب الحيا  القالم  اي الم تمع المعني وضمن حدود  الدنرقى والتعقيم وال ح  والنقل والمحدد  
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العرااي بالتعامل بعمقته المحقي  التي تعرضةت لالن فةاض والتةدهور بشةكل يةومي. ممةا أثةر 
، وتعمقت الف و  بين األغنياء والفقةراء، وتكةاثر رةدد اقراو  ببقات الفقير  التي ازدادترقى ال

الذين ص ي دون الغذاء والمقبا، بينما تتراكم ثروات ض م  لةدى الة  اقيقة  لةم يشةهد العةرا  
 .(12، 1992، لربد الرسو) مثيالو لها
 2003رةام  بعةد مقحوظاو  اإل مالي تحسناو  المحقي الناتم من الفرد متوسب ن يب قد شهدل

مسةتويات التضة م وترا ةع الموازنة  رةن  رنه وبعةد األ ةذ باصرتبةاأإص  ،)ال اري  األسعارب(
ان فةض رةن مسةتوا   2220ن مسةتوى معيشة  العةراايين رةام إا ،درم أسعار الواود والغذاء

. (21، 2229)وزار  الت بةةيب وبيةةت الحكمةة ،  1993الحقيقةةي باألسةةعار الثابتةة  رةةن سةةن  
 اصات اد ريعي  هو 2212-2212لوبني  لقسنوات ه  ب  التنمي  االتحديات التي توا ومن 

 النةاتم توليةد اةي % 22 بنسةب  ال ةام وت ةدير الةنفب اسةت راإ ابةاس يسةهم حيةث العرااةي،

 .(22، 2229)وزار  الت بيب،  ال ادرات العرااي  إ مالي من% 93وبنسب   المحقي
المشةةةتقات النفبيةةة   ونتي ةةة  لقشةةةح  الكبيةةةر  اةةةي المعةةةروض مةةةن 2223ومنةةةذ رةةةام 

(، ات ذت الدولة  2222/ ديسمبر  األولكانون ) المبرم  مع  ندو  النقد الدولي واصتفااات
رقةى  األسةر، اإلنفةا تقةك المشةتقات، وتعةرض نمةب  أسةعارت حي   إلراد سقسق  ارارات 

د رقةى م مورة  الواةو اإلنفا اقد ارتفعت نسب   ،تغيرات هيكقي   ذري  إلىالسقع وال دمات 
، 2220% رةام 29 إلى% ابل القرارات المذكور  22ال من أ اإل مالي واإلي اروالباا ، 

مةا كانةت رقيةه ابةل  أمثةالرقى م مور  النقل والموا الت ثالثة   اإلنفا كما ارتفعت نسب  
ن إالعةرا  بقةد غنةي بةالموارد النفبية ، اة أنرقى الرغم مةن  ،%13 إلىاو قت  ،ذلك العام

واةةر المسةة  اصات ةةاد،  ، حيةةثدنياو مقارنةة  بالبقةةدان النفبيةة  الم ةةاور ايةةه يعةةد متةة الةةد ل
لبيانةةةات ال ا ةةة  امةةةع تاكيةةةد اارةةةد  بيانةةةات تف ةةةيقي   2222لعةةةام  لاسةةةر واص تمةةةاري 

% من السةكان 23تم تحديد من هم الفقراء اي العرا  وتمثل  ،الت فيف من الفقر  إلسترات ي
ص أن إايةاا أربةاء الفقةر الحقيقةي اةي العةرا  رقةى الةرغم مةن  ةعوب   ،هم تحت  ب الفقةر

ار  تعكا انتشةار الفقةر اةي الريةف. وان الظةروف اص تمارية  السةالد  اةي االمؤشرات المتو
وبيةةت وزار  الت بةةيب ) نحةةو هاويةة  الفقةةر دالعةةرا  اةةي الواةةت الحةةالي تنةةذر بةةداع المزيةة

 (.23- 22،  2229،الحكم 
 واةي مؤكةد، والببالة  الفقةر بين االربب والببال ، الفقر بين وثيق  رالا  هناك أن شك ص

 رقةى الفقةر، سةتزيل الببالة  إزالة  أن مقتنعةين العالاة  هةذ  رةن الكثيةرون يةتكقم األحيان أغقب

 الفقةر مشكق  أن تؤكد البقدان بعض اي الفقر تقييم حول الدولي لقبنك تقارير هناك أن من الرغم

 األ ةور اةي ان فةاض مشةكق  هةي األحيةان أغقةب اي نماوإ ،ببال  مشكق  دالماو  ليست والفقراء

 مسةتوى رقةى األ ةور وان فةاض الببالة  بةين بسةهول  الف ةل يمكةن ص إذ األولةى، بالدر ة 

   .الوبني اصات اد
سةن  امةا اةو (  15السكان النشبين اات ةادياو اةي العةرا  )السةكان اةي سةن  وإن ردد

 2222مقيةةون اةةرد سةةن   12،212 لةةىإارتفعةةت  2223مقيةةون اةةرد سةةن   11،616اقةةد بقةة  
( يوضةة  تبةةور السةةكان النشةةبين اات ةةادياو 1والشةةكل ) ،%5،5وبعةةدل نمةةو سةةنو، مركةةب 

ار بيانات دايق  رنهةا يمكةن الركةون إليهةا اأما بالنسب  لقببال  اال تتو (.2222-2223لقمد  )
 لعةةرا بسةةبب الظةةروف السياسةةي  التةةي كةةان يمةةر بهةةا ا 2223اةةي التحقيةةل اصات ةةاد، ابةةل 
ومةةا يةةذكر مةةن تقةةديرات رةةن معةةدصت الببالةة  لةةم تكةةن سةةوى  وضةةمور ال هةةد اإلح ةةالي،

 ا تهادات ش  ي  ص تسةتند إلةى اارةد  إح ةالي  رقمية  وص تحديةد واضة  المعةالم لقتعريةف
 .(5، 2223وزار  والت بيب والتعاون اإلنمالي، )
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( 2220-1900)  مةةدالارتةةبب انتقةةال القةةوى العامقةة  بةةين األنشةةب  اصات ةةادي   ةةالل 
بحرك  السةكان مةن الريةف إلةى الحضةر، ونتي ة  لةذلك ان فضةت نسةب  العةامقين اةي النشةاب 

 إن ،2220% اةةي العةةام 12،5إلةةى  1900م % اةةي رةةا31،5الزرارةةي )اةةي الريةةف( مةةن 
ل ةال  األنشةب  الهامشةي   المسةتقبق   كانةت الزراري الريفي النشاب من العامقين رمقي  انتقال

رقةى  المها ر  من الريف، وتعاني من تدني اإلنتا ي ، وظروف العمل السيل ، وبنةاءو لقعمال  
بةةين القبارةةات والتغييةةرات  نسةةيابهاذلةةك اةةإن سياسةة  التشةةغيل ي ةةب أن تهةةتم بكيفيةة  تسةةهيل 

الهيكقيةة  اةةي سةةو  العمةةل، ومةةا الةةذ، يمكةةن رمقةةه لقتةةاثير أو اصسةةتفاد  مةةن هةةذ  التغييةةرات 
 (. 12، 2212اص تماري ، )وزار  العمل والشؤون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

التحةةديات  أكثةةرمةةن اإنةةه (، 2212ـةةـ  2212إلةةى  بةة  التنميةة  الوبنيةة  ) واسةةتناداو 
 استمرت معدصتةه التي الظاهر  تقك الببال ، ظاهر  والم تمع اي اصات اد اص تماري  تاثيراو 

 بةين لهةا واضة  تركةز مةع 2008 رةام لها اةي إح الي مس  ا ر حسبب%  15 بحدود رالي 

 يتبقةب مةن التحةد، هذا % 32،5 إلى لت ل النساء وبين%  32إلى لت ل  الشباب  فوف

 رقةى تؤكةد سياسةات  ةالل مةن هذ  الظةاهر  من لقحد البناء  والمعال ات الحقول وضع ال ب 

 .ومولد  لقوظالف اارق  تشغيل وسياس  العمل ارص توليد ال اص اي القباس دور

- 2212 بةة  التنميةة  الوبنيةة  ) ليهةةاإالتةةي تسةةعى  اإلسةةتراتي ي  ألهةةدافا أهةةمومةةن 
 (. 25- 23، 2229وزار  الت بيب، ) تياآل( 2212

 مةد   ةالل سةنو، نمةو % كمعةدل9،32  بنسب  اإل مالي المحقي الناتم زياد  رقى العمل .1

   .ال ب 
 إلةى النفب، إيرادات رقى لقغاي  حاليا كبير بشكل يعتمد والذ، ،اصات اد تنويع رقى العمل .2

المحقةي  النةاتم اةي األ ةرى القبارةات مسةاهم  نسةب  تدري ية  اةي بزيةاد  يتسةم اات ةاد
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معدل النشاط االقصادي

 1الشكل 
 (2222-2223ض  تبور السكان النشبين اات ادياو لقمد  )يو

 5، ص 2223وزار  الت بيب والتعاون اإلنمالي، مس  التشغيل والببال  لعام  المصدر :
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 يتميةز نأو (والسةياح  ،ال ةنار  الزرارة ،) اإلنتا ية  القبارةات وب ا ة  ،اإل مةالي

   .السو  اات اد نحو بالتحول ال اص المسار رقى امتداد ال اص لققباس متنامي  بمشارك 
)ذكةور  مةن السةكان بةين  ةاص مةا وبشةكل التشةغيل معةدل اةي زيةاد  تحقية  قةىر العمةل .3

 ت فةيض يةؤمن وبمةا التشةغيل اةي ال ةاص دور القبةاس تفعيةل  ةالل مةن وذلةك ،(وإنةاث

 ذلةك الببالة  اةي %(،  بمةا15حاليةاو ) العةرا  يشةهدها التةي العالية  معةدصت الببالة 

  .ل ا تماري مشاك من بالببال  يرتبب وما والمقنع ، الموسمي 
 رقةى العمةل  الل من وذلك اي العرا ، حالياو  اصنتشار الواسع الفقر لت فيف ال د، العمل .2

 وتةامين ال ةدمات مسةتدام ود ةل )مسةتدام   ديةد  وظةالف( وم ةاصت رمةل ارص توليد

 ال ديةد ، العمةل م اصت اي والتدريب التاهيل مينات وكذلك لقفقراء، األساسي  اص تماري 

 اليتةامى، األرامةل، مثةل لقم ابر تعرضاو  األكثر الم تمع الات إلىبالنسب   اص  وبشكل

   .ال ا   اصحتيا ات ذو، واألش اص

 الزرارةي لققبةاس األداء المتواضةع بسةبب كبير  تحديات توا ه العرا  اي الريفي  التنمي  .5

 الضةعيف  حتي الت والبنى الماللم غير اإلسكان الوظالف، وكذلك وتوليد اإلنتا ي  م ال اي

 الحضةري  المنةاب  مةا بةين والحةوا ز الفةرو  تققيةل إلةى ال بة  تسةعى لةذلك .الريف اي

 الوظةالف توليةد وم ةاصت ،اص تمارية  التحتية ، ال ةدمات البنى تواير ناحي  من والريفي 

 رقى سقبي  او تتسبب ضغوب والتي المدين  إلى الريف من اله ر  احتواء يدرم مما ال ديد ،

   .الكبرى الحواضر اي المو ود  و ا   التحتي  والبنى اتال دم
-2212لربمةةا يقةةف رةةدم اصسةةتقرار حةةا زاو أمةةام بموحةةات  بةة  التنميةة  الوبنيةة  )

( رقةةى الةةرغم مةةن التواضةةع اةةي هةةذ  البموحةةات، إص أن مةةا يحتا ةةه العةةرا  كبدايةة  2212
اصرتكازية  )التحتية (  لتحسين أوضةاس الفقةراء بكةل مسةتوياتهم هةو النهةوض الحقيقةي بةالبنى

ن نشاب القباس ال اص مقيةد بقدرتةه التنااسةي  إالتي  ربتها الحرب ودمرها اصحتالل، حيث 
مع المنت ات األ نبي ، االعرا  أ ب  مرتعاو   باو وسوااو من الدر   الممتةاز  لةبعض دول 

اي توليةد  ب القباس ال اص، وهذا انعكا رقى نشابل لكل دول ال وار وبشكل نسبي ال وار
الوظالف، بل ترا ع اي نشاب اإلنتةاإ إلةى نشةاب الوكةاصت لةبعض الشةركات الت ارية  لعةدم 

 مقدر  الكثير من القباس ال اص ال مود بسبب تدني ادرته التنااسي .
أمةةا بواةةان اصسةةتيراد  ،حتةةاإ مةةن الحكومةة  وافةة  حمايةة  لقمنةةتم المحقةةيت  الحةةال هةةذ 

 أل نبي  بسبب الهامش البسيب اي الرسوم الكمركي .وإغرا  السو  العرااي  بالسقع ا
مضاف إلى ذلك دور الدول  اصات اد، اي سو  اإلنتاإ لسقع القباس العةام الحكةومي 
مع ردم اصن رار وراء اعالي  ال    ة  لةبعض القبارةات لحةين نضةوإ القبةاس ال ةاص 

 وتحسن سقوكه اصات اد، واص تماري.
ودايةة  اةةي ا تيةةار برالةة   ي ةةب رسةةمه بشةةكل متةةان  إن مسةةتقبل اصات ةةاد العرااةةي 

اات اد السو  وما تةوار  مةن تنمية   أوهامدم اصن رار وراء رالتنمي  والنمو اصات اد، اي 
بعد أن تستكمل الدولة  دورهةا اصات ةاد، اةي حماية  المنةتم  صإ ياتيذلك لن  نونمو سريع،إ

اصات ةةةاد، اةةةي الكثيةةةر مةةةن  دم اصنسةةةحاب الفةةةور، اةةةي النشةةةابرةةةوحمايةةة  المسةةةتهقك اةةةي 
 .المباشر األ نبي اصستثمار أماموتركها ار    تالقبارا

إن سحر بعض الت ارب النا ح  اي التنمي  والنمو ص يعني اةي أ، حةال مةن األحةوال 
استنسةةا ها كونهةةا ن حةةت اةةي بيلةة  وظةةروف معينةة ، بةةل صبةةد مةةن بدايةة  تبةةدأ اةةي الشةةعور 

عد الوازس الوبن أوصو بةل الكسةب أوص، وهةي يستوا ، اقم بالموابن  واإلنماء الذ، ان فض م
 ل  منوب  اي التربي  ثم التعقيم ثم الحرا . امس
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 االستنتاجاق
 يبدو مفهوم الفقر ليا واحداو رقى مستوى العالم ورقى مستوى البقد الواحد. .1
واحةد رقةى مسةتوى العةالم والبقةد  اإن أسباب الفقر هي األ رى ليسةت مةن م ةدركذلك  .2

 واحد.ال
 .بناءو رقى ما تقدم اإن مؤشرات الفقر هي األ رى متباين  .3

 لقد ترك الفقر اي العرا  اثاراو سياسي  واات ادي  وا تماري  واسع  أهمها:  .2

 انتشار األمراض واألوبل  بسبب النقص الحا ل اي الغذاء واصاتقار لقعناي  ال حي .  - أ
 ببال . تزايد معدصت العابقين رن العمل وتفشي ظاهر  ال - ب

 انتشار األمي  وتدني نسب  التس يل اي م تقف مراحل التعقيم.  - ت

وسةوء  ،تزايد حاصت سوء التغذي  الحاد )الهزال( وسةوء التغذية  العةام )نقةص الةوزن( - ث
 .التغذي  المزمن  و  و او لابفال الذين تقل أرمارهم رن  ما سنين

 ر اي العرا  أهمها. وتوسع الفق كثير من العوامل رقى انتشارسهمت أ.  لقد 5

 إ فا  أغقب  بب التنمي  اي تحقي  أهدااها المستدام . أـ 

 . سوء إدار  الموارد واإلاراب ايهاب ـ 

  الح ةةار اصات ةةاد،، زيةةاد  رقةةى الحةةروب التةةي مةةدالعقوبةةات الدوليةة   ةةالل ـ  ت
 استنزات ثمناو اات ادياو كبيراو. 

 
 التوصةاق

ن اص تمةاري اةي تحسةين أوضةاس الفقةراء، رقةى أن التوسع اي برامم الرراية  والضةما .1
 كمرحق  ت اوز الفقر وليا استدامته.يكون ذلك 

 التوسع اي ال بب التنموي  صسيما اي القباس الزراري وإنتاإ الغذاء. .2
 اصرتكازي  )التحتي ( األولوي  اي  بب التنمي  اصات ادي .  ىيالء البنإ .3
، مةةع وضةةع ضةةوابب لهةةا ومحاربةة  التهةةرب إرةةاد  النظةةر اةةي نظةةام الضةةرالب والرسةةوم .2

 الضريبي ونقل ربء الضرالب.
 تو يه إيرادات النفب نحو اصستثمارات والتوسع اي  ق  الوظالف. .5
 محارب  الفساد اإلدار، والمالي ووضع اوانين رادر  لقحد من ذلك.  .6

 المصادر 
 المصادر باللغة العربةة -أوال  

(، وااةةةع شةةةبكات الحمايةةة  2229) ،حسةةةين إبةةةراهيم، حسةةةناء نا ةةةر، و ةةةال ربةةةد ه .1
اص تماري  اةي العةرا  وأثرهةا اةي حماية  المسةتهقك، الم قة  العرااية  لبحةوث السةو  وحماية  

 ، مركز بحوث السو  وحماي  المستهقك _  امع  بغداد. 2ردد  1المستهقك ، م قد 

اسةات(، الم قة  السي-(، الفقةر اةي الةدول العربية  )األسةباب2222) أبو العينين، سوزان حسةن، .2
 ، كقي  الت ار ، رين شما.2، العدد1العقمي  لالات اد والت ار ، الم قد

 ، واشنبن.2221/ 2222البنك الدولي لعنشاء والتعمير، تقرير التنمي  األلفي  لعام  .3

(، اياا وتحقيةل الفقةر مةع التركيةز رقةى األسةاليب غيةر التققيدية ، 1990) باار، محمد حسين، .2
 بةةراء بشةةان تحسةةين مسةةتويات المعيشةة  اةةي دول المشةةر  العربةةي، سقسةةق  واةةالع ا تمةةاس ال

(، الق نةة  اص تماريةة  واصات ةةادي  لغربةةي أسةةيا، األمةةم المتحةةد ، 2دراسةةات مكااحةة  الفقةةر )
 نيويورك.

(، الفقر والغنى اي الوبن العربي، الببع  األولى، بيت 2222وا رون، ) ، كريم محمد حمز  .5
 الحكم ، بغداد.
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، العرا : مشةكالت الحاضةر و يةارات المسةتقبل )دراسة  تحقيقية  رةن (2222) قي،حنوش، ر .6
 مستويات البيل  الببيعي  والبيل  اص تماري (، دار الكنوز األدبي ، بيروت. 

(، ات اهةةات الفقةر اةةي رةدد مةةن البقةةدان 2222)  سةقبان، داؤد سةةقيمان و ر ةمت بكةةر احمةد، .0
 ، كقي  الحدباء ال امع ، المو ل.22ي ، العدد ، بحوث مستقبق2225_ 1902العربي  لقمد  

اةةةي الفقةةةر دراسةةة  مقارنةةة ،   (، اثةةةر اإل ةةةالحات اصات ةةةادي2220)سةةةقيمان، سةةةقبان، داؤد  .2
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