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توطئة

المدقع بحلول عام 2030،  الفقر  إنهاء  لها، هما:  ض  ض رئيسي�ي الدولي هدف�ي البنك  أعوام، وضعت مجموعة  قبل خمسة 

ي كل بلد. 
ك من خلل زيادة مستويات الدخل لأفقر 40% من السكان �ض وتعزيز الرخاء المش�ت

ي القضاء عىل الفقر. ففي عام 
م �ض ك" لهذا العام، فإن العالم يواصل إحراز تقدُّ ووفقا لتقرير "الفقر والرخاء المش�ت

ي التاريخ المدون. 
ي فقر مدقع تمثل نحو ُع�ش سكان العالم- وهو أد�ض معدل للفقر �ض

2015، أصبحت نسبة من يعيشون �ض

ي عام 1990. ومنذ آخر تقرير 
ويُعد ذلك إنجازا رائعا بالنظر إل أن هذه النسبة كانت تزيد عىل الثلث عىل مستوى العالم �ض

، فقد تناقص عدد الفقراء بواقع 68 مليونا. ض ي العالم والذي صدر قبل عام�ي
للبنك الدولي عن الفقر �ض

أفريقيا  بمنطقة  البلدان  من  العديد  ي 
�ض الرتفاع  ي 

�ض آخذ  الفقر  فمعدل  به.  مسلما  أمرا  النجاح  اعتبار  يمكن  ل  لكن 

همال؛  ة، يتعرض أفقر 40% من السكان للإ ي بلدان كث�ي
ي الدول الهشة والمتأثرة بال�اعات. و�ض

 جنوب الصحراء، وكذلك �ض

يحة من السكان. ولكي ينخفض معدل الفقر المدقع إل أقل  اجع بالفعل مستوى المعيشة لهذه ال�ش ي بعض البلدان ي�ت
و�ض

ي السابق. وليس 
ض أن تنمو أفقر بلدان العالم بمعدل يفوق بكث�ي ما كانت تحققه �ض

َّ من 3% بحلول عام 2030، فإنه يتع�ي

ي البلدان المتأخرة وضمان 
ض علينا تكثيف الجهود لتعزيز النمو القتصادي �ض

َّ هناك مجال للستكانة والرضا بما تحقق. ويتع�ي

م القتصادي بأك�ب المنافع عىل أفقر 40% من السكان. أن يعود التقدُّ

ي فقر مدقع إل أقل من 3% بحلول عام 2030 يمثل تحدياً جسيماً، وسنظل 
ول يزال خفض نسبة من يعيشون �ض

ي البلدان متوسطة الدخل، وتش�ي بحوثنا إل أن 
ي الوقت ذاته، يعيش معظم فقراء العالم حاليا �ض

ز عىل تحقيقه. و�ض نركِّ

ل حاليا  هذه البلدان لديها عادًة رؤية أك�ش دقة بشأن الفقر. واستناداً إل خطوط الفقر الوطنية لهذه البلدان، فإننا نسجِّ

ي 
ي اليوم- واللذين يتوافقان مع المعاي�ي �ض

المقارنات المتعلقة بالفقر عند حدين أعىل - 3.20 دولر و5.50 دولر للفرد �ض

يحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.   يحة الدنيا وال�ش ال�ش

ي حد ذاته عىل 
الفقر يتوقف �ض وتمثل هذه الحدود تسليما بأن مفهوم 

ي مجتمع ما يمكن أن 
الظروف الجتماعية للمرء. فما يُعت�ب من الكماليات �ض

ي مجتمع آخر. وح�ت إذا تمت تلبية الحد الأد�ض من 
وريات �ض يكون من ال�ض

الحتياجات المادية، فل يمكن القول بأن الناس يعيشون حياة مزدهرة مادام 

ي المجتمع الذي يعيشون فيه. ويقيس معدل 
ل يمكنهم تدب�ي أمورهم بكرامة �ض

ي هذا التقرير مستوى رفاهة الناس بناًء عىل المستوى السائد 
الفقر المجتمعي الوارد �ض

ي البيئة المحيطة.
�ض
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ي مستوى التحصيل العلمي، وسوء نواتج 
ول يشمل الفقر انخفاض مستوى الدخل والستهلك فقط، بل أيضا تد�ض

للفقر  التصدي  ي 
�ض نأمل  كنا  وإذا  الخطرة.  المعيشية  والأحوال  الأساسية،  الخدمات  ونقص  والتغذية،  الصحية  الرعاية 

ي جميع 
ض علينا فهم وقياس معدل الفقر �ض

َّ ي كل مكان" كما تدعو إليه أهداف التنمية المستدامة، يتع�ي
"بجميع أشكاله �ض

ي قياس معدل الفقر عالمياً عىل أبعاد 
صوره ومظاهره. ويعرض هذا التقرير نتائج أول عملية يقوم بها البنك الدولي �ض

نات الفقر المتعددة والمتداخلة. متعددة، وذلك لمراعاة مكوِّ

ويتم عادًة قياس معدل الفقر عىل مستوى الأرس المعيشية، لكن نظراً للتفاوت داخل الأرس المعيشية، فهناك بل 

ة. ول تسمح البيانات والوسائل المتاحة حالياً لنا بقياس التفاوت  ي فقر داخل أرس معيشية غ�ي فق�ي
شك أشخاص يعيشون �ض

ي معظم البلدان، وبالتالي يبحث أحد فصول هذا التقرير بعض الدراسات الُقطرية المختارة حيثما 
داخل الأرس المعيشية �ض

ي ذلك حسب نوع الجنس والسن.
ي أوضاع الفقر بما �ض

ض كيف يؤثر ذلك �ض
ِّ أمكن، ويب�ي

هان عملنا. وستؤدي المجموعة الجديدة من خطوط  ك يوجِّ وسيظل هدفا إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المش�ت

ي رؤية توسعية كهذه إنما يؤكد أنه مازال 
ح هذا التقرير، فإن تب�ض ومقاييس الفقر إل توسيع نطاق مفهومنا للفقر. وكما يوضِّ

ض علينا قطعه لتخليص العالم من الفقر بكافة أبعاده.
َّ أمامنا شوط طويل يتع�ي

جيم يونغ كيم 

رئيس

مجموعة البنك الدولي



شكر وتقدير

إهداًء إل ذكرى جان والي�

وي دي ل برير، وجد  أعدَّ هذا التقرير فريق بقيادة كل من دين جوليف وماريا آنا لوغو. وضمَّ الفريق الأساسي بينيديكت ل�ي

ض  سون ماهلر، وماريو نيغر، وديفيد نيوهاوس، ومينه نغوين، وإس�ب فريدمان، وإيزيس غاديس، وروي كاتاياما، ودانيال غ�ي

تو أندريس، وباول  ، ولويس أل�ب ع سابينا ألك�ي ب�ي بريدز، ومايكا شميت، وديراج شارما، وجودي يانغ. وضمَّ الفريق الموسَّ

 ، ، وكريستوف لك�ض ي
نانديز، وصامويل فريجي رودريغز، وخافي�ي غودنوت، وستيفان كلسن، وراهول لهو�ت اغو ه�ي بوي�ت

، وليبت لوغنان، وكارولينا ميجيا-مانتيل، وآنا ماريا مونوز بوديت، وراكيش غوبتا نيشانامتل  ض ي ليتش�ي ت، وفال�ي وسيلفي لم�ب

وو  وألكسندر وولف، وروكسوان  وكر،  تاندون، وروبرت  وكينيث سيملر، وشاراد   ، ض سانتايولليا-لوب�ي وراؤول  راماسوباياه، 

م كل من كارم ناتاليا إدواردز دي إزكويردو، وباميل غاي غونيو، وإستيل  الذين قدموا جميعاً إسهامات جوهرية. كما قدَّ

مليكا دعماً عاماً لفريق إعداد التقرير.

-بارامو.  ض يرا، وهيشان فو، وكارين غرون، وكارولينا سانش�ي اف العام من فرانسيسكو ف�ي رسش وتم تنفيذ هذا العمل تحت الإ

ويعرب فريق العمل عن امتنانه لكوشيك باسو، وشانتايانان ديفاراجان، وأكيهيكو نيشيو، وكارلوس سيلفا-جوريغوي لما 

قدموه من توجيه ومشورة. 

بالتقرير،  المتعلقة  والمراسلة  التصال  عمليات  وفينكات غوبالكريشنان  فيلزنثال،  ابيث هاوتون، ومارك  ض إل�ي وقادت 

، وفيكتوريا سميث،  مع مساهمات ومدخلت من إنديرا تشاند، وبول غالغر، وماري دونالدسون لويس، وميكائيل ريفين�ت

والويب  علم  الإ ِفرق  وقدمت  وادوا.  ي 
وديفيان�ش

العلقات  بإدارة  الجتماعي  التواصل  ووسائل 

وأسهم  إضافيا.  دعما  والمؤسسية  الخارجية 

وستيوارت  مارا  وهونورا  زيمرمان  روبرت 

وقامت  التحرير.  خدمات  بتقديم  غرودينغز 

التنمية  باتريشيا كاتاياما، من وحدة اقتصاديات 

إدارة  وتولت  التنسيق.  محرر  بدور   ، الدولي بالبنك 

الحلول  بوحدة   ، الدولي البنك  مطبوعات 

وإدارة  توجيه  العالمية،  المؤسسية 

مع  العام،  والعرض  التقرير  إنتاج 

بدور  غراهام  سوزان  اضطلع 

أبيل-باركر  وديبورا  نتاج  الإ محرر 

من  وبمساعدة  الطباعة،  ق  منسِّ بدور 

برونو بونان�ي )رسم الخرائط( وعزيز غوكدم�ي 

هورد  باتريشيا  وقامت  ماندل.  وسوزان 

العام  العرض  كتيب  ي 
غل�ض بتصميم 

والتقرير.

v
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، من بينها مدخلت البيانات من  ض وما كان ليتس�ض إعداد هذا التقرير بدون إسهامات العديد من الأشخاص المختلف�ي

شبكة إحصاء الفقر وِفرق البيانات من أجل تحقيق الأهداف، لسيما راؤول أندريس كاستانيدا أغيلر، وجواو بيدرو فاغ�ض 

دي أزيفيدو، وشاوهوا تشن، وخوسيه مونتيس، وبريم سانغرول، ونوبو يوشيدا، وتشينغوا زهاو. وهناك أشخاص آخرون 

ي تشارلوت 
و أفيتابيل، وصو�ض ي مساندة إعداد هذا التقرير، ومن بينهم إدوارد الدحداح، وعزيز أتامانوف، وس�ي

ساعدوا �ض

إيمي آيلينغ، وأبو الكلم أزاد، ولياندرو إزيكويل تشاليل، وأورميل تشاترجي، وميكي شوبرا، ورينو ديوينا، وريتيكا دي سوزا، 

 ، ي
ي فوجس، وروبرتا غا�ت

ي ماتياس جا�ض ي ه�ض
تران، وديون فيلمر، وتو�ض وباتريك هوانغ-فو إيوزينو، وماريا غابرييل فرفان ب�ي

 ، ي
ي لدرت�ش ، وروث هيل، وتالب كيليك، وآرت كراي، وكاترينا روغ�ي ي

، وفايا حيا�ت ي
، وميشيل غراغنول�ت ي

وماريا يوغينيا غينو�ض

ي سيواتو، 
ي فييت نغوين، وغبيميسول أوسي�ض

، ورينكو مورغاي، وهوين خانه نغوين، ونغا �ش ي
، وفاسكو مولي�ض وكيهون لي

ي روديل، وهال�ي رودغرز، وشويتلينا ساباروال، وساروش ستار، 
، وحسنل ريزال، وأدوي-صو�ض ي ي، وأوتز با�ب غيو أوليف�ي وس�ي

ابان،  ي ف�ي ض وكي يماتسو، وأبيك بيباغيش أولو، ومالرف�ي ، وعمر رساج الدين، وه�ي ض ض سي�ت وبريم سانغرول، ووليام هاتشي�ض

ي أُجريت مع المجموعات التالية داخل 
تو زيزا. واستفاد الفريق أيضا من المناقشات ال�ت ي فياس، وماثيو واي-بوي، وأل�ب

وبال�ض

: قطاع الممارسات العالمية للفقر والمساواة – مجموعة عمل اقتصاديات التنمية؛ ومجموعة خدمات إمدادات  البنك الدولي

ي. وع رأس المال الب�ش ب وال�ف الصحي والصحة العامة، وم�ش مياه ال�ش

أندريا  وهم:  مشورة،  من  قدموه  ما  عىل  العمل  هذا  استعرضوا  الذين  للزملء  وامتنانه  شكره  عن  الفريق  ويعرب 

، وخوسيه كويستا، وجيسكو هنتشل، وسلمان الزيدي. ويعرب الفريق أيضا عن تقديره لَكم التعليقات المفيدة  ي
براندولي�ض

ض هييدر، وإعجاز سيد  ض بيغل، وتيد هاوكوان تشو، وكارول�ي ي تلقاها من جنيد كمال أحمد، وعبد الله الدردري، وكاثل�ي
ال�ت

ي الدين، وسامية مصدق، ومارتن  ، ومحمود مح�ي ي
، وتالب كيليك، ووليام مالو�ض ي

، وأليكس غيبس، وميشيل غراغنول�ت ي
غ�ض

وفيليب  تيمر،  وهانز   ، ي
بولمر، وسوده�ي شي�ت ت  روب�ي ابيث  ض وإل�ي ون،  غ�ي ب�ي رويل  راو هرشاديب، وجولي  وناغاراجا  راما، 

ي تلقاها من العديد من الأشخاص الذين 
فرويمب، ودومينيك فان دي فال. كما يعرب عن شكره وامتنانه للمساعدة ال�ت

اً، ما كان  ي إعداد هذا التقرير. وأخ�ي
قاموا بالتعليق عىل المسودات المختلفة للفصول، وكذلك الذين قدموا المساعدة �ض

ي الستقصاء من مختلف بلدان العالم 
ض �ض ي المسح والمشارك�ي ي الآلف من مندو�ب

لهذا التقرير أن يرى النور لول اجتهاد وتفا�ض

دلء بتفاصيل عن حياتهم وأوجه الفقر المتعددة. الذين لم يبخلوا بالإ

ي مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون 
ض مجموعات بيانات وبحوث التنمية �ض كا ب�ي وعا مش�ت ويُعد هذا التقرير م�ش

ي مكتب نائب الرئيس لشؤون النمو المنصف والتمويل 
اقتصاديات التنمية، وقطاع الممارسات العالمية للفقر والمساواة �ض

ي مساندة العمل التحليىلي بشأن قياس معدلت الفقر 
م من حكومة المملكة المتحدة �ض والمؤسسات. وساعد التمويل المقدَّ

المجتمعي والفقر المدقع.



عرض عام

ي عام 2015، 
. و�ض ي

الما�ض القرن  ربع  الفقر خلل  الحد من  ما ملحوظا وغ�ي مسبوق عىل صعيد  تقدُّ العالم  لقد حقق 

م بفضل قوة معدل  ي عام 1990. وكان هذا التقدُّ
ض بأك�ش من مليار شخص عن عددهم �ض انخفض عدد الفقراء المدقع�ي

ق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا الأك�ش  ي رسش
ي منطق�ت

النمو العالمي وتزايد ثروة العديد من البلدان النامية، لسيما �ض

ي خفض نسبة 
م الرائع يقربنا من تحقيق هدف البنك الدولي المتمثل �ض اكتظاظا بالسكان عىل مستوى العالم. وهذا التقدُّ

ي بيانات 
ي نصف مجموع البلدان الواردة �ض

الفقراء فقرا مدقعا إل أقل من 3% من سكان العالم بحلول عام 2030. ويعيش �ض

الفقر العالمية بالفعل أقل من 3% من السكان تحت خط الفقر الدولي الذي يحدد معدل الفقر المدقع لرصده عالمياً. 

ي بعض 
ورغم هذه الأخبار السارة، فإن معركة القضاء عىل الفقر المدقع أبعد ما تكون عن نهايتها، بل تزداد صعوبة �ض

ايد عدم توزيع ثمار النمو  ض النواحي. فل يزال عدد الفقراء عىل مستوى العالم مرتفعاً بصورة غ�ي مقبولة، ويتضح بشكل م�ت

ض المناطق والبلدان المختلفة. ومع إهمال معظم بلدان العالم لمكافحة الفقر المدقع،  ب�ي القتصادي توزيعاً متساوياً 

ي البلدان المثقلة بال�اعات العنيفة وضعف 
نة، لسيما �ض ي مناطق معيَّ

أصبح الفقر أك�ش رسوخاً واستعصاًء عىل الستئصال �ض

ي من نقص التعليم. 
ي المناطق الريفية ولديها عدد كب�ي من الأطفال وتعا�ض

ة �ض المؤسسات. وتوجد غالبية الأرس المعيشية الفق�ي
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الرفاهة  توف�ي عنارص  ي 
تد�ض أيضا من  الأرس  ي هذه 

وتعا�ض
الأساسية مثل خدمات الرعاية الصحية وال�ف الصحي، 
وغالباً ما تكون عرضة للمخاطر الطبيعية وانعدام الأمن 

المادي.
وبالعودة إل عام 1990، كان 36% من سكان العالم 
بأن  الدولي  الفقر  خط  لتعريف  وفقا  فقر  ي 

�ض يعيشون 
ي اليوم عىل أساس 

دخلهم أقل من 1.90 دولر للفرد �ض
ي عام 2011. وبحلول عام 2015، 

ائية �ض تعادل القوة ال�ش
ي عام 2013 إل %10. 

انخفضت هذه النسبة من 11.2% �ض
ي عام 2015، 

وبلغ العدد المطلق للفقراء 736 مليونا �ض
ي عام 1990 ) الشكل 1(. 

منخفضاً من نحو مليارين �ض
ي السنوات 

ورغم زيادة تباطؤ معدل النمو العالمي �ض
من  بأك�ش  انخفض  الفقراء  عدد  إجمالي  فإن  ة،   الأخ�ي
ض عامي 2013 و2015، وهو  ة ب�ي ي الف�ت

68 مليون شخص �ض
ما يعادل تقريباً عدد سكان تايلند أو المملكة المتحدة. 
براثن  من  الأشخاص  من  ض  الملي�ي ات  ع�ش أفلت  وقد 

الفقر  معدل  قلَّص  مما   ،1990 عام  منذ  سنوياً  الفقر 
ض عامي  ي المتوسط ب�ي

 العالمي بواقع نقطة مئوية سنوياً �ض
1990 و2015.

م الذي شهده ربع القرن  وقد تحقق معظم التقدُّ
حيث  الهادئ،  والمحيط  آسيا  ق  رسش منطقة  ي 

�ض ي 
الما�ض

ض  ملي�ي انتشال  عىل  ض  للص�ي القتصادي  الصعود  ساعد 
الأشخاص من براثن الفقر. وانخفض متوسط معدل الفقر 
ي عام 1990 إل أقل 

ي بلدان هذه المنطقة من 62% �ض
�ض

ة، حققت منطقة  ي الآونة الأخ�ي
ي عام 2015. و�ض

من 3% �ض
ي مكافحة الفقر المدقع مما 

جنوب آسيا نجاحات مذهلة �ض
. وتراجع  ساعد عىل تقليص المعدل العالمي بدرجة أك�ب
ي 

ي هذه المنطقة إل 216 مليون شخص �ض
عدد الفقراء �ض

ي عام 1990.
عام 2015، مقابل نصف مليار شخص �ض

وقد أحرزت هاتان المنطقتان نتائج جيدة نحو تحقيق 
، وهو تعزيز الرخاء  الهدف الرئي�ي الآخر للبنك الدولي
ك بزيادة مستويات الدخل لأفقر 40% من السكان  المش�ت
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الشكل 1: معدل الفقر العالمي وعدد الفقراء، 2015-1990

 ، نت(، البنك الدولي ن�ت المصدر: أحدث التقديرات بناًء عىل بيانات عام 2015 باستخدام شبكة إحصاء الفقر )أداة التحليل ع�ب الإ
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/ ،واشنطن العاصمة
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تحقيق  ي 
�ض بالمجتمعات  نسبياً  الفقراء  مشاركة  لضمان 

ويُقاس  عادل.  بشكل  ثماره  وتوزيع  القتصادي  النجاح 
مدى تحقيق هذا الهدف من خلل رصد متوسط معدل 
ض  يحة الأربع�ي ي الدخل لأفقر 40% من السكان )رسش

النمو �ض
ي المائة الأد�ض دخل( داخل كل بلد. ووفقاً لهذا المقياس، 

�ض
والمحيط  آسيا  ق  رسش منطقة  ي 

�ض المحرز  م  التقدُّ فإن 
الإطلق  عىل  الأروع  يُعد  آسيا  جنوب  ومنطقة  الهادئ 
 . ض ي المنطقت�ي

لأنه يجري تقاسم منافع النمو القتصادي �ض
ض  ي هات�ي

ي المتوسط، نما دخل أفقر 40% من السكان �ض
و�ض

ض بنسبة 4.7% و2.6% سنوياً عىل التوالي وفقاً  المنطقت�ي
ة 2015-2010.  لأحدث التقديرات عن الف�ت

ض  ض المنطقت�ي ي مكافحة الفقر بهات�ي
م الهائل �ض لكن التقدُّ

ة الحد من الفقر الأشد بطئاً بكث�ي  يتعارض بشدة مع وت�ي
ي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وأصبح الفقر المدقع 

�ض
ي هذه المنطقة بسبب تباطؤ معدلت النمو، 

زاً �ض أك�ش تركُّ
والمشكلت الناجمة عن ال�اعات وضعف المؤسسات، 

ي أعداد 
ي توجيه النمو وتحويله إل خفض �ض

وعدم النجاح �ض
الفقراء. وتضم هذه المنطقة حالياً معظم فقراء العالم، 
ايد إجمالي عدد الفقراء بها خلفاً لمعظم بقية مناطق  ض وي�ت
نحو  من  المنطقة  بهذه  الفقراء  عدد  زاد  وقد   العالم. 
ي عام 2015. 

ي عام 1990 إل 413 مليونا �ض
278 مليونا �ض

الأخرى  المناطق  ي 
�ض الفقر  كان متوسط معدل  ض  ي ح�ي

و�ض
ي 

بلغ نحو 41% �ض فإنه  أقل من 13% ح�ت عام 2015، 
ض أفقر 28 بلداً  منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. ومن ب�ي
ي هذه المنطقة حيث تزيد 

�ض ي العالم، يوجد 27 بلداً 
�ض

معدلت الفقر فيها جميعاً عىل %30.
ي 

�ض مشكلة  يمثل  المدقع  الفقر  أصبح  وباختصار، 
ي 

وتعا�ض ايد.  ض م�ت بشكل  الصحراء  جنوب  أفريقيا  منطقة 
عىل  الكب�ي  اعتمادها  منها  لأسباب  الأفريقية  البلدان 
مستويات  ي 

�ض تؤثر  ل  ي 
ال�ت الستخراجية  الصناعات 

الفقراء سوى بدرجة ضئيلة، وانتشار ال�اعات،  دخل 
وتعرُّضها للكوارث الطبيعية، مثل نوبات الجفاف. ورغم 
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ي بعض القتصادات الأفريقية، 
تحقيق معدل نمو أرسع �ض

مثل بوركينا فاصو ورواندا، فإن المنطقة كافحت أيضا 
 %40 أفقر  دخل  ارتفع  فقد  ك.  المش�ت الرخاء  ض  لتحس�ي
ي 

ي ع�ش بلداً من بلدان المنطقة ال�ت
ي الث�ض

من السكان �ض
ة  ي الف�ت

ي المتوسط سنوياً �ض
يغطيها المؤرسش بنسبة 1.8% �ض

2010-2015 )وهي نسبة تقل بدرجة طفيفة عن المتوسط 
العالمي البالغ 1.9% سنوياً(. لكن الأمر الأك�ش إثارة للقلق 
ي ثلث 

هو تراجع مستويات دخل أفقر 40% من السكان �ض
. ي ع�ش

هذه البلدان الث�ض
أسباب  وأفريقيا  آسيا  ض  ب�ي الواضح  التفاوت  ض 

ِّ يب�ي
م  تزايد صعوبة الحد من الفقر عالمياً. ورغم ثبات التقدُّ
ي مجال مكافحة الفقر بشكل عام، لم تشارك كل 

المحرز �ض
ي النمو العالمي وبعضها متأخر عن الركب. ومع 

المناطق �ض
زيادة تقلُّص معدل الفقر، تقل إمكانية انتقال ما تحقق 

من مكاسب إل مناطق وبلدان أخرى. فمع انخفاض نسبة 
ي 

ق آسيا والمحيط الهادئ إل 2.3% �ض ي منطقة رسش
الفقر �ض

اً إسهام المنطقة  عام 2015 عىل سبيل المثال، يقل كث�ي
يس�ي  مشابه  اتجاه  وهناك  العالمي.  المعدل  ي خفض 

�ض
ي منطقة جنوب آسيا.

بشكل جيد �ض
ة الحد من الفقر بشكل  وينتج عن ذلك تباطؤ وت�ي
ي يستهدفها البنك 

عام، مما يحول دون بلوغ النسبة ال�ت
ة من 2013 إل 2015،  ي الف�ت

الدولي بحلول عام 2030. و�ض
مئوية  نقطة   0.6 بواقع  العالمي  الفقر  معدل  تراجع 
سنوياً، وهو أقل بكث�ي من المتوسط المتحقق عىل مدى 
وتش�ي  سنوياً.  مئوية  نقطة  وهو  عاما  ين  وع�ش خمسة 
ض  توقعاتنا إل تباطؤ معدل الحد من الفقر بدرجة أك�ب ب�ي
عامي 2015 و2018 لينخفض إل أقل من نصف نقطة 

مئوية سنوياً.

ك 2018 الفقر والرخاء المش�ت



أن  إل  التوقعات  تش�ي   ،2030 عام  إل  وبالنظر 
ة قوية عىل غ�ي المعتاد  العالم سيحتاج إل النمو بوت�ي
سبيل  فعىل   .%3 وهي  المستهدفة  النسبة  لبلوغ 
جميع  نمت  إذا  النسبة  هذه  تحقيق  سيتم  المثال، 
ونما  المتوسط،  ي 

�ض  %6 يبلغ  سنوي  بمعدل  البلدان 
دخل أفقر 40% من السكان بمعدل أرسع من المتوسط 
بلوغ  يمكن  أخرى،  . ومن جهة  ض مئويت�ي ض  نقطت�ي بواقع 
هذه النسبة إذا حققت جميع البلدان معدل نمو يبلغ 
سيظل   ، ض السيناريوه�ي كل  ي 

�ض لكن  المتوسط.  ي 
�ض  %8

ي منطقة أفريقيا 
معدل الفقر المدقع أعىل من 10% �ض

جنوب الصحراء بحلول عام 2030.
وفقاً  البلدان  جميع  تنمو  حيث  آخر  سيناريو  ي 

و�ض
الأعوام  مدى  عىل  منطقتها  ي 

�ض المتحقق  للمتوسط 
الفقر  معدل  أن  إل  توقعاتنا  تش�ي  الماضية،  ة  الع�ش
ي عام 2030. ويؤدي سيناريو 

العالمي سيتجاوز 5% �ض
م،  "بقاء الأمور عىل حالها" هذا إل وجود عالم منقسِّ
أفريقيا  منطقة  ي 

�ض السكان  ربع  من  أك�ش  يعيش  حيث 
ي فقر مدقع، فيما تقل نسبة الفقر 

جنوب الصحراء �ض
ي مناطق العالم. 

ي معظم با�ت
عن 2% �ض

ي اتجاهات الفقر عىل مستوى 
يش�ي هذا التباين �ض

ض  ض أن يظل ترك�ي
َّ . أولً، يتع�ي ض المناطق إل أمرين مهم�ي

أسوأ  عىل  القضاء  إل  الرامية  الدولي  المجتمع  جهود 

أفريقيا  عىل  رئي�ي  بشكل  منصباً  الحرمان  أشكال 
ي ترتفع 

ي المناطق الأخرى ال�ت
والبلدان الأخرى القليلة �ض

ي الوقت ذاته، يجب 
ة. و�ض بها معدلت الفقر بدرجة كب�ي

يعيشون  الذين  الأشخاص  مليارات  معاناة  نن�  أل 
شديدي  يزالون  ل  والذين  دولر   1.90 حد  فوق 
فمع  والآن،  مجتمعاتهم.  ي 

�ض المعاي�ي  بحسب  الفقر 
ي بعض المناطق 

استمرار ارتفاع معدل الفقر المدقع �ض
مناطق  ي 

با�ت معظم  ي 
�ض  %10 من  أقل  إل  وانخفاضه 

ض علينا تكوين صورة أتم لما يعنيه عالم 
َّ العالم، يتع�ي

بأن  القول  يمكن  ل  أنه  المؤكد  ومن  الفقر.  من  خاٍل 
البلدان  معظم  حققت  إذا  الفقر  من  يخلو  العالم 
ل المستهدف وهو 3% فيما ل تزال هناك جيوب  المعدَّ
ة من الفقر المدقع. وللتوصل إل فهم أفضل لما  كب�ي
لقياس  إضافية  وسائل  إل  نحتاج  الفقر،  إنهاء  يعنيه 
أبعاد المشكلة ووضع تصور لها. ونحتاج أيضا إل فك 
المزيد من طلسم هذه المعضلة لفهم المقصود من 

ذلك بشكل أفضل.
ض البنك الدولي منصباً عىل انتشال الناس  ول يزال ترك�ي
من براثن الفقر المدقع، وسيظل خط الفقر الدولي يمثل 
هذا  ي 

�ض المحرز  م  التقدُّ لرصد  الأهمية  بالغة  وسيلة 
الشأن. لكن يجب علينا أيضا إدراك أن المجتمعات لم 
تتوقف عن التفك�ي أو الهتمام بالفقر ح�ت وإن أصبحت 
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حاجة  وهناك   . بكث�ي ظهوراً  أقل  المدقع  الفقر  صور 
معقدة  مشكلة  باعتباره  للفقر  فهمنا  نطاق  توسيع  إل 
متعددة الأوجه وتحديد جيوب الأشخاص الذين يعانون 

الفقر لكن لم يتم التنبه إليهم.
لحل  جديدة  نات  مكوِّ ثلثة  ندخل  بذلك،  وللقيام 
الجديدة  الوسائل  هذه  إضافة  وتنبثق  الفقر.  معضلة 
لقياس أبعاد مشكلة الفقر ووضع تصور لها عن توصيات 
ي العالم، بقيادة 

اللجنة المعنية بدراسة أوضاع الفقر �ض
وضع  ي 

�ض بالنظر  أتكينسون،  ب.  أ.  الس�ي  وفيسور  ال�ب
ي تقرير 

ات تكميلية للمؤرسش الرئي�ي للفقر المدقع )�ض مؤرسش
ي 

ه البنك الدولي �ض ي العالم الذي ن�ش
رصد أوضاع الفقر �ض

عام 2017(. وتراعي المقاييس الجديدة أنه يمكن تعريف 
بعض الأشخاص عىل أنهم فقراء بالنسبة لمجتمعاتهم 
استهلكهم حد 1.90 دولر  فاقت مستويات  وإن  ح�ت 
ع هذه المقاييس أيضا نظرتنا للفقر لتشمل  . وتوسِّ بكث�ي
ال�ف  خدمات  توافر  مثل  الأساسية،  الرفاهة  عنارص 
لأول  تتجاوز  فإنها  اً،  وأخ�ي الأساسية.  والصحة  الصحي 
ه   مرة مستوى الأرس المعيشية لقياس معدل الفقر وتأث�ي

عىل الأفراد.
ي البلدان 

وستكون هذه المقاييس الجديدة مفيدة �ض
ي تكون معدلت الفقر المدقع فيها منخفضة للغاية 

ال�ت
ي ينت�ش فيها الفقر المدقع. 

ي البلدان ال�ت
حالياً، وكذلك �ض

ض عىل أفقر بلدان العالم، تمكننا  ك�ي وح�ت مع مواصلة ال�ت
هذه الرؤية الأوسع نطاقاً من فهم مختلف أبعاد الفقر 
عىل مستوى العالم بصورة أفضل. وهذا الفهم الأفضل 
ي 

�ض يساعد  كما  السياسات  ي وضع 
�ض به  شاد  الس�ت يمكن 

تحديد المناطق الأشد احتياجاً.

ي 
�ض أيضا  الجديدة  المقاييس  تساعدنا  أن  ويمكن 

ي 
�ض الفقر  من  الحد  المحرز عىل صعيد  م  التقدُّ رصد 

ي تكون فيها معدلت 
ي البلدان ال�ت

عالم متناٍم. وح�ت �ض
هناك  تزال  ل  للغاية،  منخفضة  المدقع  الحرمان 
أوسع.  نطاق  عىل  الفقر  تعريف  بشأن  ة  كب�ي مخاوف 
وري لعيش حياة  أمر رصض المال  يكفي من  ما  فامتلك 
الفقر  نهاء  ولإ ء.  ي

سش كل  ليس  لكنه  الفقر،  من  خالية 
من  الناس  يحرزه  ما  رصد  ض  تحس�ي إل  نحتاج  حقاً، 
ي تحقيق جوانب الرفاهة غ�ي النقدية، مثل مياه 

م �ض تقدُّ
ب الملئمة والحصول عىل التعليم.  ال�ش

يُستخَدم  النقدي،  الفقر  بقياس  يتعلق  وفيما 
المعيار 1.90 دولر لتقييم الأوضاع المعيشية للناس 
العالم.  بلدان  أفقر  ي 

�ض الأساسية  بالحتياجات  مقارنًة 
مستويات  تكون  بلدان  ي 

�ض يعيشون  لمن  بالنسبة  لكن 
رصد  المفيد  فمن  عام،  بشكل  أعىل  بها  الدخل 
م المحرز باستخدام خطوط أعىل للفقر تعكس  التقدُّ
هذه  وباستخدام  متناٍم.  عالم  ي 

�ض الأك�ب  الحتياجات 
المقياس  مع  بالتنسيق  الجديدة  والمقاييس  الخطوط 
بها  ترتفع  ي 

ال�ت البلدان  ي 
�ض المدقع-سواء  للفقر  الحالي 

تقريباً،  عليه  قضت  ي 
ال�ت أو  المدقع  الفقر  معدلت 

البلدان،  جميع  ي 
�ض أفضل  بشكل  الفقر  رصد  يمكننا 

ي 
�ض الأفراد  ولجميع  المتعددة،  الحياتية  الجوانب  ومن 

كفيل  نطاقا  الأوسع  الرصد  وهذا  معيشية.  أرسة  كل 
أشكاله،  بجميع  الفقر  لطبيعة  أدق  فهما  بإعطائنا 
للسياسات  أفضل  أدوات  تطوير  يمكننا  وبالتالي 

لمعالجة هذه المشكلة.
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ز عل  ك�ي استمرار ال�ت
الفئات الأشد فقرا

ي من ضعف المؤسسات 
ي تعا�ض

ض عىل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والدول ال�ت ك�ي سيتطلب إنهاء الفقر المدقع تجديد ال�ت

، ظلت تضم أك�ب عدد من الفقراء  ي يوجد بها 176 مليون فق�ي
وال�اعات. وتش�ي تقديرات عام 2015 إل أن الهند، ال�ت

ي أفريقيا، 
ي الهند أقل بكث�ي مقارنًة بالمعدل المتوسط �ض

الذين شكَّلوا نحو ربع فقراء العالم. ويُعد معدل الفقر المدقع �ض

، تش�ي التوقعات لعام 2018  ة تعداد سكانها. وكمؤرسش عىل التغي�ي اً بسبب ك�ش ي الهند ل يزال كب�ي
لكن إجمالي عدد الفقراء �ض

يا بالفعل، أو ستصبح قريباً، البلد الذي يضم  إل انتهاء وضع الهند كبلد به أك�ب عدد من الفقراء- وقد أصبحت نيج�ي

ي منطقة جنوب آسيا، ومن المتوقع أن 
النسبة الأك�ب من الفقراء. وقد تراجع معدل الفقر المدقع وعدد الفقراء باطراد �ض

ل الفقر من هذه المنطقة إل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. ي هذا التجاه الذي ينتج عنه تحوُّ
يستمرا �ض

أفريقيا جنوب الصحراء إل 87% عىل  ي منطقة 
الذين يعيشون �ض الفقراء  وبحلول عام 2030، يمكن أن تصل نسبة 

ي كل بلد آخر بالعالم إل صفر بحلول عام 2030، 
 أساس معدلت النمو السابقة. وح�ت لو وصل معدل الفقر المدقع �ض

يصل  لكي   ،%17 نحو  إل   %41 البالغ   2015 عام  معدل  من  المنطقة  هذه  ي 
�ض المتوسط  المعدل  ض خفض 

َّ سيتع�ي فإنه 

المتوسط العالمي إل 3%. وسيتطلب ذلك أن تحقق هذه المنطقة معدل نمو سنوياً غ�ي مسبوق.
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ها،  وغ�ي أفريقيا  ي 
�ض الفقر  من  الحد  ة  وت�ي ولت�يع 

سيكون مهماً للغاية تحقيق نمو اقتصادي أقوى وتجديد 
الجهود لتسوية ال�اعات العنيفة. غ�ي أن بقاء الأمور عىل 
حالها لن يكون كافياً، بل يلزم بذل المزيد لضمان تحقيق 
ض بقوة أك�ب عىل رفع إنتاجية  ك�ي نمو شامل للجميع مع ال�ت

الفقراء.
الصحراء  جنوب  أفريقيا  منطقة  لبلدان  تتس�ض  ولكي 
النسبة  إل  الوصول  فرصة  الأخرى  الهشة  والبلدان 
ض فقط تحقيق معدلت 

َّ المستهدفة وهي 3%، فإنه لن يتع�ي
ض أيضا رفع مستويات الدخل فيما 

َّ نمو مرتفعة، بل سيتع�ي
ذلك،  ومع  أعىل.  بمعدل  مجتمعاتها  ي 

�ض أفقر %40  ض  ب�ي
تزيد  ي 

)ال�ت الفقر  الثلثة ع�ش شديدة  البلدان  ي 
ثل�ش ففي 

ي يغطيها مؤرسش البنك 
فيها معدلت الفقر عىل 10%( ال�ت

ض  ك، ينمو متوسط الدخل لأد�ض أربع�ي الدولي للرخاء المش�ت
ي المائة بمعدل سنوي أبطأ من المتوسط العالمي البالغ 

�ض
1.9% سنويا. ويُعد ذلك اتجاها مقلقا بالنسبة للقتصادات 
الأشد فقرا والدول المتأثرة بال�اعات، وتحديداً البلدان 
بحلول  المستهدفة  النسبة  تحقق  أن  احتمال  يقل  ي 

 ال�ت
عام 2030. 

ي أن البيانات 
وهناك أمر ثاٍن ُمقِلق بالغ الأهمية يتمثل �ض

مستويات  بزيادة  ك  المش�ت الرخاء  تحقق  لتقييم  اللزمة 
ي البلدان 

الدخل لأفقر 40% من السكان تكون أشد ضعفا �ض
ي 

ذاتها الأك�ش احتياجا إل تحسينها. فل تتوافر البيانات ال�ت
ي زيادة مستويات الدخل لأفقر 

م �ض تسمح لنا برصد التقدُّ
كل  ض  ب�ي من   1 ي 

�ض سوى  الوقت  بمرور  السكان  من   %40 

ض 35 دولة هشة ومتأثرة  4 بلدان منخفضة الدخل و4 من ب�ي
فا بها. ولأن نقص البيانات الموثوق بها له  بال�اعات مع�ت
صلة بتباطؤ نمو الدخل لأشد البلدان فقراً، فإن الوضع 

قد يكون أسوأ مما هو ُملحظ حالياً. 
ي تغطيها البيانات، يُعد التجاه 

ي الدول الهشة ال�ت
و�ض

ي هذه البلدان، 
ع. فقد ارتفع معدل الفقر �ض الأخ�ي غ�ي ُمشجِّ

ي 
ض عامي 2005 و2011، من 34.3% �ض بعد تراجعه بشدة ب�ي

ي عام 2015. كما ارتفعت النسبة 
عام 2011 إل 35.9% �ض

ض فقراء العالم باطراد منذ  ي تضمها هذه البلدان من ب�ي
ال�ت

ي عام 2015. 
عام 2010 لتصل إل 23% �ض

ي العديد من البلدان منخفضة الدخل، يعيش أفقر 
و�ض

ي اليوم 
40% من السكان عىل أقل من 1.90 دولر للفرد �ض

ي المناطق الريفية، مما يجعلهم عرضة 
هم �ض ويعيش أك�ش

أوغندا،  شهدت  فقد  المناخ.  عن  الناجمة  للضطرابات 
ي معدلت الحد من 

ة �ض عىل سبيل المثال، انتكاسات كب�ي
، نوبات  ك بسبب، إل حد كب�ي الفقر وتعزيز الرخاء المش�ت
ت بالمحاصيل ابتداًء من عام  ي أرصض

الجفاف والآفات ال�ت
ي عام 

ي أوغندا من 35.9% �ض
2016. وارتفعت نسبة الفقراء �ض

ي عام 2016. وانكمش معدل الستهلك 
2012 إل 41.6% �ض

الحقيقي لأفقر 40% من السكان بنسبة 2.2% سنوياً. 
ومع سعينا إل إنهاء الفقر، يجب أن ندرك أن الفقر 
ل تحدده فقط قلة الدخل. فهناك جوانب حياتية أخرى 
ر  لها أهمية بالغة لتحقيق الرفاهة من بينها التعليم، وتوفُّ
والأمن.  الصحية،  والرعاية  الأساسية،  المرافق  خدمات 
لكنه  اليوم،  ي 

�ض دولر   1.90 عىل  المرء  دخل  يزيد  فقد 
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يظل يشعر بالفقر إذا لم يستطع تلبية هذه الحتياجات 
الأساسية. وبالمثل، فقد يشعر شخص دخله أقل من ذلك 
نظيفة  مياه  وجود  لعدم  أشد  بدرجة  والحتياج  بالعوز 

ب أو بيئة آمنة لأرسته. لل�ش
الأبعاد"  "متعددة  عة  الموسَّ الرؤية  هذه  تكشف 
وأك�ش  نطاقاً  أوسع  مشكلة  الفقر  فيه  يمثل  عالم  عن 
ي 

، مما يؤكد عىل أهمية زيادة الستثمار �ض رسوخاً بكث�ي
ي. وعىل مستوى العالم، فإن نسبة  رأس المال الب�ش
الفقراء وفقاً لتعريف متعدد الأبعاد يشمل الستهلك 
أعىل  تكون  الأساسية  التحتية  البنية  ر  وتوفُّ والتعليم 
بنحو 50% من نسبتهم عند مجرد العتماد عىل الفقر 
وبدرجة  الصحراء  جنوب  أفريقيا  منطقة  ي 

و�ض النقدي. 
ي أحد الأبعاد 

تفوق أي منطقة أخرى، يس�ي القصور �ض
ن  جنباً إل جنب مع أوجه القصور الأخرى. وغالباً ما يق�ت
الأبعاد  ي 

�ض بتحديات  الستهلك  مستويات   انخفاض 
غ�ي النقدية.

أفريقيا  ي 
منطق�ت ي 

�ض السكان  نسبة   2 الشكل  ض 
ِّ يب�ي

ض  ون محروم�ي َ جنوب الصحراء وجنوب آسيا الذين يُعت�ب
عىل أبعاد متعددة وفقاً للستهلك )الشكل البيضاوي 

ض )الشكل البيضاوي  الأزرق(، والتعليم للأطفال والبالغ�ي
بما  الأساسية  التحتية  البنية  ر خدمات  وتوفُّ  ،) تقالي ال�ب
ب وال�ف الصحي والكهرباء )الشكل  ي ذلك مياه ال�ش

�ض
ي نحو نصف الفقراء عىل أبعاد 

البيضاوي الأصفر(. ويعا�ض
ي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء )28.2% من 

متعددة �ض
إجمالي 64.3% ممن يعانون الفقر عىل أبعاد متعددة( 
ر  ي الستهلك، والتعليم، وتوفُّ

امنة �ض ض من أوجه حرمان م�ت
بعض خدمات البنية التحتية الأساسية. وتتعارض هذه 
بينها  ي مناطق أخرى، من 

الموجودة �ض تلك  النسبة مع 
ي سوى ربع الفقراء عىل أبعاد 

جنوب آسيا، حيث ل يعا�ض
الثلثة.  الأبعاد  هذه  جميع  ي 

�ض الحرمان  من  متعددة 
ي أفريقيا يعزز 

اكمة �ض ي ذلك أن أوجه الحرمان الم�ت
ويع�ض

 . بعضها بعضاً وتجعل مكافحة الفقر أشد صعوبة بكث�ي
ي منه الأفراد، 

ولتكوين صورة حقيقية للفقر كما يعا�ض
نحتاج أيضا إل تجاوز مستوى الأرس المعيشية التقليدي 
وعادًة  أفرادها.  ض  ب�ي فيما  الموارد  تقاسم  كيفية  لدراسة 
هم عىل الحصول  تكون النساء والأطفال أقل قدرة من غ�ي
ي أشد البلدان 

عىل الموارد والخدمات الأساسية، لسيما �ض
ي البلدان الأفقر من القوى 

فقراً. وغالباً ما تنسحب النساء �ض

ب. جنوب آسيا

0.7
النقدي

3.4
البنية التحتية ا��ساسيةالتعليم
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أ. أفريقيا جنوب الصحراء

النقدي2.9
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الشكل 2: نسبة الأفراد الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، 2013 تقريباً

ي 119 بلداً، 2013 تقريباً، قاعدة بيانات الرصد العالمي، مجموعة 
قة للأرس المعيشية �ض المصدر: التقديرات بناًء عىل المسوح الستقصائية المنسَّ

، واشنطن العاصمة. الحلول العالمية المعنية بقياس مستويات الرفاهة وبناء القدرات، قاعدة الممارسات العالمية للفقر والمساواة، البنك الدولي

ي يعانون فيها من الحرمان. ويُقاس حجم الأشكال 
ي نسبة السكان الفقراء عىل أبعاد متعددة، وكذلك الأبعاد ال�ت

ح الرسم البيا�ض ملحظة: يوضِّ
ي كل منطقة. فعىل سبيل المثال، يبلغ مجموع الأعداد داخل الشكل البيضاوي الأزرق لمنطقة أفريقيا 

نة �ض البيضاوية بحيث تمثل النسب المعيَّ
ي 

ي تمثل نسبة من يعانون من الفقر النقدي. وأما محصلة جمع كافة الأعداد المتعلقة بهذه المنطقة فهي 64.3% وال�ت
جنوب الصحراء 44.9% وال�ت

تمثل نسبة من يعانون من الحرمان عىل أبعاد متعددة.

9حل معضلة الفقر، عرض عام
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العاملة ويخ�ن قدرتهن عىل كسب الدخل عندما يصلن 
ي معدلت 

ض �ض ض الجنس�ي نجاب. وتكون الفجوة ب�ي إل سن الإ
نجاب عندما تتداخل  الفقر أك�ب ما يكون خلل سنوات الإ
ي تُكلَّف بها النساء وفقاً 

لية، ال�ت ض الرعاية والمسؤوليات الم�ض
نتاجية.  الإ الأنشطة  مع  وتتعارض  الجتماعية،  للأعراف 
ض أفقر البلدان  وغالباً يكون هذا التوتر أشد بروزاً فيما ب�ي
يحة  لل�ش فبالنسبة  المجتمع.  ي 

�ض فقراً  الأك�ش  والفئات 
ي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 

العمرية 20-34 عاما �ض
ي 

ض �ض ض الجنس�ي عىل سبيل المثال، يكون متوسط الفروق ب�ي
معدل الفقر بواقع 7 نقاط مئوية، مقابل متوسط عالمي 
ي منطقة 

ض ) الشكل 3( وصفر تقريباً �ض ض مئويت�ي بواقع نقطت�ي
أوروبا وآسيا الوسطى. 

ي عدة بلدان عىل 
وهناك شواهد من دراسات أُجريت �ض

المعيشية  الأرس  داخل  بالتساوي  الموارد  تقاسم  عدم 
غالية  الستهلكية  بالسلع  يتعلق  فيما  لسيما  ة،  الفق�ي
الثمن. وتُظهر الشواهد أيضا وجود ديناميكيات معقدة 
ض  الجنس�ي ض  ب�ي الفجوات  تتجاوز  المعيشية  الأرس  داخل 
يرتبط  قد  المثال،  سبيل  فعىل  المختلفة.  الأعمار  ض  وب�ي

مستوى فقر المرأة بوضعها كأم أو كزوجة لرب الأرسة. 

الأرس  مستوى  من  للنتقال  أخرى  طريقة  وهناك 
المعيشية إل مستوى الأفراد، وهي بحث كيفية تقاسم 
المواد الغذائية داخل الأرس. ففي بنغلديش عىل سبيل 
المثال، تكشف بيانات استقصاءات الأرس المعيشية أن 
الأرس-معظمهم  أرباب  لدى  الحرارية  السعرات  نقص 
رجال- يكون أقل بكث�ي مقارنًة بأفراد الأرس الآخرين. ول 

ي مقاييس الفقر التقليدية.
تظهر هذه الفروق �ض

وعند تقدير معدلت الفقر الفردية عىل أساس أنماط 
استهلك أوسع نطاقاً تشمل السلع غ�ي الغذائية، تكون 
ي بنغلديش. وعىل 

أوضاع النساء أفضل قليلً من الرجال �ض
النساء  ض  ب�ي الفقر  معدل  يكون  ي ملوي حيث 

�ض العكس 
ي 

ض الرجال )49%(. ويعا�ض ة )73%( منه ب�ي أعىل بدرجة كب�ي
. ي كل البلدين من معدلت فقر أعىل بكث�ي

الأطفال �ض
مستوى  لتعميق  شمولً  أك�ش  بيانات  إل  نحتاج  إننا 
كيف  ولتقييم  الأفراد  عىل  الفقر  تأث�ي  لكيفية  فهمنا 
لتلبية  أفضل  بشكل  الجتماعية  امج  ال�ب تصميم  يمكن 
احتياجاتهم. وتش�ي النتائج الأولية لهذا النهج إل أن برامج 
المساعدات الحالية تنطوي عىل خطر إهمال العديد من 

ة. ض ضمن أرس معيشية غ�ي فق�ي الفقراء غ�ي المعلوم�ي
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النساء

الرجال

ة حسب الفئة العمرية، 2013 تقريباً ي أرس معيشية فق�ي
الشكل 3: نسبة النساء والرجال الذين يعيشون �ز

وي دي ل برير، وديفيد نيوهاوس، وإليانا روبيانو ماتوليفيتش، وكينون  اغو، وبينيديكت ل�ي المصدر: مونوز بوديت، وآنا ماريا، وباول بوي�ت
ي الفقر وتكوين الأرس المعيشية خلل دورة الحياة: منظور عالمي". 

ض �ض ض الجنس�ي ا. 2018. "الختلفات ب�ي  سكوت، وبابلو سواريز-بيس�ي
، واشنطن العاصمة ورقة عمل بحوث السياسات رقم 8360، البنك الدولي

ملحظة: تضم العينة الإجمالية 89 بلداً.
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م  رصد التقدُّ
ي عالم 

المحرز �ز
متناٍم

وعة حول ما إذا كان حد 1.90 دولر منخفضاً  اء عالمياً وتضاؤل نسبة الفقر المدقع، تنشأ تساؤلت م�ش مع تنامي معدل ال�ش

 ، ض ي جميع بلدان العالم. وح�ت مع تراجع عدد الفقراء المدقع�ي
جداً بحيث ل يمكن استخدامه كمقياس لتعريف الفقراء �ض

ي الحد من الفقر المدقع 
ة إذا ما تم قياسها بمعاي�ي ملئمة لعالم أك�ش ثراًء. ويسمح النجاح �ض فل تزال نسبة الفقراء كب�ي

نا لتقييم ما إذا كان هؤلء الأشخاص يستفيدون أيضا من التنمية القتصادية. ض بتوسيع نطاق ترك�ي

ي بلدان منخفضة الدخل. وبحلول عام 2015، انخفضت 
قبل عقدين من الزمن، كان 60% من سكان العالم يعيشون �ض

ي البلدان متوسطة 
ي أن الغالبية العظمى من الناس ومعظم فقراء العالم يعيشون حالياً �ض

هذه النسبة إل 9%، مما يع�ض

الدخل. ولبيان هذا التحوُّل والرتفاع فيما قد يشكِّل احتياجات أساسية للعديد من الناس، يُِعد البنك الدولي حالياً تقارير 

ي عام 
ائية �ض ي اليوم عىل أساس تعادل القوة ال�ش

ض للفقر ذوي قيمة أعىل بواقع 3.20 دولر و5.50 دولر للفرد �ض عن خط�ي

يحة العليا من البلدان متوسطة الدخل  يحة الدنيا وال�ش ي ال�ش
ض من خط الفقر القياسي �ض 2011. وتُستَقى قيمة هذين الخط�ي

ي تم بها استقاء قيمة خط الفقر الدولي من خط الفقر القياسي لبعض أفقر بلدان 
، وذلك بالطريقة نفسها ال�ت عىل التوالي

ي 
ض الحد الأد�ض للحتياجات الأساسية �ض

ِّ ، يعكس خطا الفقر ذوا القيمة الأعىل التقييمات الجتماعية لما يع�ي العالم. وبالتالي

بلدان عند هذه المستويات من الدخل.
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لقياس  المعيارين  هذين  فإن  متوقع،  هو  وكما 
الفقر يعكسان صورة أقل تشجيعا عن مستوى الرفاهة 
ي 

ال�ت المدقع  الفقر  نسبة  بقياس  مقارنًة  العالم  ي 
�ض

نحو نصف  عن 10%. ويعيش  تقل حالياً  بأنها  يُتوقع 
للفرد  دولر   5.50 من  أقل  عىل   )%46( العالم  سكان 
نموذجي  بلد  ي 

�ض الفقر  يُعرِّف  معيار  وهو  اليوم،  ي 
�ض

يحة العليا من البلدان متوسطة الدخل)الجدول  بال�ش
1(. ويعيش ربع سكان العالم عىل أقل من 3.20 دولر 

ي اليوم.
للفرد �ض

الفقر  خطا  يعرض  دولر،   1.90 بالحد  ومقارنًة 
مستوى  عىل  الفقر  من  للحد  مختلفة  قصة  الأعىل 
ق الأوسط وشمال أفريقيا  المناطق. وتُعد منطقة ال�ش
الفقر  معدل  بلغ   ،1990 عام  ففي  ذلك.  عىل  مثال 

ي عام 2015، 5%. وتختلف 
ي المنطقة 6%، و�ض

المدقع �ض
عة للتقدم الضعيف المحرز  هذه الصورة غ�ي المشجِّ
ي خفض معدلت الفقر المدقع عند استخدام خط 

�ض
ة  الف�ت نفس  وخلل  دولر.   3.20 بواقع  ر  المقدَّ الفقر 
نسبة  بخفض  المنطقة  بلدان  قامت  هذه،  الزمنية 
من يعيشون عىل أقل من 3.20 دولر للفرد من %27 
م مهم عىل  تقدُّ إل 16%. ويختفي ما تم إحرازه من 
النظر  عند  المنطقة  هذه  ي 

�ض الفقر  من  الحد  صعيد 
الفقر  خط  ويُظهر  فقط.  المدقع  الفقر  معدل   إل 
ي 

�ض الأساسية  الحتياجات  يعكس  الذي  دولر،   5.50
ض  يحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، نتيجت�ي ال�ش
: )1( يعيش نحو نصف سكان العالم عىل أقل  ض مزعجت�ي
ق  ي مناطق ال�ش

ي اليوم؛ و)2( �ض
من 5.50 دولر للفرد �ض

12

ي عام 2011(
ائية �ز الجدول 1: الفقر عند خطي الفقر الأعل، 3.20 دولر و5.50 دولر )عل أساس تعادل القوة ال�ش

معدل الفقر حسب المناطق 
19901999200820132015عند خط الفقر 3.20 دولر

التغ�ي بالنقطة المئوية، 
2015 - 1990

ق آسيا والمحيط الهادئ –85.367.137.417.512.572.8رسش
–21.17.55.75.44.6 9.9أوروبا وآسيا الوسطى

أمريكا اللتينية والبحر 
ي الكاري�ب

28.327.015.711.410.817.5–

ق الأوسط وشمال أفريقيا –26.821.716.714.416.310.5ال�ش
–81.776.067.953.948.633.1جنوب آسيا
–74.978.372.267.866.38.6أفريقيا جنوب الصحراء
ي العالم

0.80.80.70.80.90.1با�ت
–55.150.638.228.826.328.9العالم

معدل الفقر حسب المناطق 
19901999200820132015عند خط الفقر 5.50 دولر

التغ�ي بالنقطة المئوية، 
2015 - 1990

ق آسيا والمحيط الهادئ –95.287.063.642.434.960.3رسش
–25.344.517.114.114.011.3أوروبا وآسيا الوسطى

أمريكا اللتينية والبحر 
ي الكاري�ب

48.647.033.327.226.422.2–

ق الأوسط وشمال أفريقيا –58.854.546.642.342.516.3ال�ش
–95.393.189.884.281.414جنوب آسيا
–88.590.588.185.484.54.1أفريقيا جنوب الصحراء
ي العالم

–1.71.31.21.51.50.2با�ت
–67.066.856.548.746.021.0العالم

. المصدر: شبكة إحصاء الفقر )/http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet(، البنك الدولي

ي تحديد ما إذا كان 
أ. يستند هذا التقدير إل تغطية أقل من 40% من سكان المنطقة. ويتمثل معيار تقدير التغطية السكانية بالستقصاء �ض

ض منها. ي تقدير السنة المرجعية تم إجراؤه خلل عام�ي
واحد عىل الأقل من الستقصاءات المستخدمة �ض

أ
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الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا، وأفريقيا جنوب 
معدلت  خفض  ي 

�ض التقدم  من  الرغم  عىل  الصحراء 
عىل  يعيشون  الذين  الأشخاص  عدد  كان  بها،  الفقر 
ي 1990، 

ي 2015 منه �ض
 أقل من 5.50 دولر للفرد أك�ب �ض

من جراء الزيادة السكانية بها.
للفقر، من  أوسع  لفهم  التوصل  إل  نسعى  وفيما 
أن  يمكن  أساسية  يشكِّل حاجة  ما  أن  ندرك  أن  المهم 
ي بلد ما. ففي 

يختلف تبعاً لمستوى الستهلك أو الدخل �ض
بلد أك�ش فقراً عىل سبيل المثال، قد ل تتطلب المشاركة 
ي سوق العمل سوى الملبس والغذاء، فيما قد يحتاج 

�ض
نت ومركبة  ن�ت ي مجتمع أك�ش ثراًء إل التصال بالإ

المرء �ض
وهاتف محمول كذلك. وقد تختلف تكلفة أداء الوظيفة 

نفسها من بلد لآخر تبعاً لمستوى الدخل العام. 
ولتقييم هذا النوع من الفقر، يدِخل البنك الدولي 
ل لخطوطه الحالية. ويجمع  خط الفقر المجتمعي كُمكمِّ

المطلق  الدولي  الفقر  ض خط  ب�ي المجتمعي  الفقر  خط 
لكل  الدخل  يتناسب مع متوسط مستوى  للفقر  وخط 
الفقر  خط  إما  القيمة  ي 

�ض يعادل  فهو  وتحديداً،  بلد. 
متوسط  نصف  إل  بالإضافة  واحد  دولر  أو  الدولي 
ي 

ويع�ض  . أك�ب كان  أيهما  البلد،  ي 
�ض اليومي  الستهلك 

ذلك أنه بالنسبة لأشد البلدان فقراً، لن تقل قيمة خط 
. لكن  الفقر المجتمعي بأي حال عن خط الفقر الدولي
يد قيمته  ض نة مع زيادة ثراء البلدان، س�ت بعد نقطة معيَّ
ي ذلك البلد. 

كلما زاد متوسط مستوى استهلك الفرد �ض
ايدة لخط الفقر المجتمعي  ض وتتوافق هذه القيمة الم�ت
مع حقيقة أن خطوط الفقر الوطنية تزيد قيمتها عادًة 
ي الواقع، تم إنشاء خط الفقر 

مع ازدياد البلدان ثراًء. و�ض
متوسط  مع  مبارسش  بشكل  تتوافق  بطريقة  المجتمعي 
مختلفة  مستويات  عند  الوطنية  الفقر  خطوط  قيمة 
ح  ويوضِّ العالم.  ي 

�ض بلد  لكل  الستهلك  )لمتوسط( 

ي عالم متناٍم
الشكل 4: خطوط الفقر الوطنية والفقر المجتمعي �ز

ملحظة: يستخدم كل المحورين مقاييس لوغاريتمية.

13حل معضلة الفقر، عرض عام
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الشكل 4 كيف تمر قيمة خط الفقر المجتمعي )باللون 
الوطنية  الفقر  خطوط  منتصف  ي 

�ض الداكن(  الأزرق 
)باللون الأزرق الفاتح( مع اختلف مستويات متوسط 
، يوفر الفقر المجتمعي  ي كل بلد. وبالتالي

الستهلك �ض
مقياسا عالميا للفقر يتوافق مع متوسط خطوط الفقر 

ي جميع بلدان العالم.
�ض

وعند تعريف الفقر بهذه الطريقة، بلغ عدد الفقراء 
2.1 مليار شخص ح�ت عام 2015، أي أك�ش بنحو ثلثة 
أمثال عمن يعيشون تحت مستوى 1.90 دولر )الشكل 
5(. ومن المث�ي للدهشة أن عدد الأشخاص الذين تم 
ظل  المجتمعي  الفقر  لخط  وفقاً  كفقراء  تحديدهم 
عاما  ين  والع�ش الخمسة  خلل  كب�ي  حد  إل  هو  كما 
 . ض المدقع�ي الفقراء  عدد  انخفاض  مع  ح�ت  الماضية 

خط الفقر الدو��خط الفقر المجتمعي

أ. معدل الفقر
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الشكل 5: الفقر المجتمعي، التقديرات العالمية، 2015-1990

ي اليوم 
ي الجزء "ب"( وفقاً للحد 1.90 دولر للفرد �ض

ي الجزء "أ"( وعدد الفقراء )�ض
 ملحظة: يعكس خط الفقر الدولي معدل الفقر )�ض

م خط الفقر المجتمعي المعلومات نفسها بالنسبة للفقر المجتمعي.  ي عام 2011(. ويقدِّ
ائية �ض )عىل أساس تعادل القوة ال�ش



من  المجتمعي  للفقر  المئوية  النسبة  انخفضت  وقد 
 ،1990 عام  منذ  مطرداً  انخفاضاً  العالم  سكان  ض  ب�ي
ي 

المدقع. و�ض الفقر  تراجع  بكث�ي من  أبطأ  بمعدل  لكن 
عام 1990، كان معدل الفقر المجتمعي )45%( أك�ب 
بنحو الربع من معدل الفقر المدقع )36%(. وبالنسبة 
الدخل، لم يكن هناك  البلدان منخفضة  للعديد من 
ي النمو القتصادي خلل 

. ويع�ض ض ض المعدل�ي اختلف ب�ي
ي 

ي أن عدداً أقل بكث�ي من البلدان �ض
ربع القرن الما�ض

عام 2015 تساوى خط الفقر المجتمعي لديها مع خط 
 )%28( المجتمعي  الفقر  معدل  وأن   ، الدولي الفقر 
يعادل تقريباً ثلثة أمثال معدل الفقر المدقع )%10(.

للفقر  خط  إل  المجتمعي  الفقر  يستند  ض  ح�ي ي 
�ض

ي البلدان، 
يرتبط جزئياً بمتوسط مستويات الستهلك �ض

ك الذي يرصده البنك الدولي  فإن مقياس الرخاء المش�ت
ي كل بلد. ومن خلل 

يرتبط بشكل مماثل بأوضاع الأفراد �ض
ي كل بلد، يكون 

تقييم أوضاع أفقر 40% من السكان �ض
للبلدان  مناسباً  ك  المش�ت للرخاء  الدولي  البنك  مقياس 
عىل جميع مستويات الدخل. وبشكل عام، تُعد الأخبار 
ك إيجابية، حيث تحقق  الواردة عن تعزيز الرخاء المش�ت
ي 

�ض بيانات نمواً  تتوفر عنها  ي 
ال�ت البلدان  نحو 80% من 

مستويات دخل أفقر 40% من السكان ) الخريطة 1(. 
النمو  ي هذا الشأن أعاقه ضعف معدل 

م �ض التقدُّ لكن 

ي 91 بلداً، 2010-2015 تقريباً
ك �ز الخريطة 1: تقديرات الرخاء المش�ت

ض أفقر 40% من السكان  نمو الدخل أو الستهلك ب�ي

http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global- ،واشنطن العاصمة ، ك، إصدار خريف 2018، البنك الدولي المصادر: قاعدة البيانات العالمية للرخاء المش�ت
.http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/ ،واشنطن العاصمة ، نت(، البنك الدولي ن�ت database-ofshared-prosperity؛ شبكة إحصاء الفقر )أداة التحليل ع�ب الإ

ي متوسط نصيب الفرد من دخل الأرسة أو استهلكها.
ح الخريطة معدلت النمو السنوية �ض ملحظة: توضِّ

النمو بالنسبة �فقر %40 من السكان (%)
–10 –6 –4 –2 –0.5 0 0.5 2 4 6 10 غ�� متوفر

ين الأول 2018 نشاء والتعم�ي 43979 | أكتوبر/ت�ش البنك الدولي للإ

ين الأول 2018 نشاء والتعم�ي 43979 | أكتوبر/ت�ش البنك الدولي للإ

15حل معضلة الفقر، عرض عام
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ن  التحسُّ انتكاسات-رغم  بل  تباطؤ  وحدوث  العالمي 
ك ببعض البلدان. ي تعزيز الرخاء المش�ت

العام- �ض
، عىل  ي وشهدت منطقة أمريكا اللتينية والبحر الكاري�ب
ي زيادة مستويات الدخل لأفقر 

سبيل المثال، نمواً أقل �ض
ض عامي 2010 و2015 مقارنة  ة ب�ي ي الف�ت

40% من السكان �ض
ي ظل 

بالأعوام السابقة بسبب تباطؤ اقتصادات بلدانها �ض
تراجع الأسعار العالمية للسلع الأولية. كما شهد العديد 
انتكاسات  الوسطى  وآسيا  أوروبا  منطقة  ي 

�ض البلدان  من 
عىل هذا المقياس ح�ت وإن كان العديد من اقتصاداتها، 
ة  كب�ي تراجعات  من  سكانها  من   %40 أفقر  عا�ض  ي 

ال�ت
مرتبطة بالأزمة المالية لعام 2008، تتعا�ض حاليا. وينطبق 
ذلك عىل إستونيا ولتفيا وليتوانيا حيث يتم حالياً تعزيز 
ويسلط  سنوياً.   %6 تتجاوز  بمستويات  ك  المش�ت الرخاء 
ورة تجديد  ي هذا الشأن الضوء عىل رصض

م المتباين �ض التقدُّ
نا عىل تحقيق نمو شامل للجميع. ض ترك�ي

المجتمعي  والفقر  ك  المش�ت الرخاء  مقياسا  يرصد 
ائح الأقل دخل نسبيا  جوانب مختلفة من أوضاع ال�ش

ي كل بلد. لكنهما رغم ذلك مرتبطان ببعضهما بعضا 
�ض

ض ضمن  كما يُظهر مثال كوستاريكا وإكوادور المصنَّفت�ي
ففي  الدخل.  متوسطة  البلدان  من  العليا  يحة  ال�ش
البلدين  اقتصادا  نما  و2016،   2011 عامي  ض  ب�ي ة  الف�ت
المائة  ي 

�ض ض  الأربع�ي يحة  رسش لكن  متشابهة.  بمعدلت 
تها  ي إكوادور حققت نمواً أفضل من نظ�ي

الأد�ض دخل �ض
المتوسط  عن  دخلها  نمو  ارتفع  حيث  كوستاريكا،  ي 

�ض
فقد  كوستاريكا،  ي 

�ض وأما  مئوية.  نقطة  بواقع  ي 
الوط�ض

 . ي
يحة مع المتوسط الوط�ض تساوى نمو دخل هذه ال�ش

ة  ونتيجًة لذلك، انخفض معدل الفقر المجتمعي بوت�ي
ي كوستاريكا. 

ي إكوادور منها �ض
أرسع �ض

تتسع رؤيتنا للفقر مجدداً عندما ل يقت� تعريفنا له 
عىل أنه مجرد نقص المال، بل يشمل أيضا نقص عنارص 
البلدان  من  العديد  قطعت  وقد  الأساسية.  الرفاهة 
ة عىل صعيد الحد من الفقر النقدي، لكنها  خطوات كب�ي
ي مجالت حيوية - مثل البنية التحتية 

ل تزال متخلفة �ض
عىل  بالغ  حقيقي  تأث�ي  والأمن-لها  والتعليم  الأساسية 



الفقر  انتشار  انخفاض نسبة  الناس. ورغم  نوعية حياة 
ق الأوسط وشمال  ي منطقة ال�ش

النقدي )أقل من 6%( �ض
فإن   ، ي الكاري�ب والبحر  اللتينية  أمريكا  ومنطقة  أفريقيا 
ي من 

ض كل سبعة أشخاص يعا�ض هناك تقريبا واحدا من ب�ي
نقص خدمات رصف صحي ملئمة.

ي هذا الشأن. 
وتمثل منطقة جنوب آسيا مثال آخر �ض

ي مجال الحد من الفقر، فل تزال 
ما �ض فرغم إحرازها تقدُّ

ي قطاع التعليم 
ي منها المنطقة �ض

ي تعا�ض
أوجه القصور ال�ت

ض والأطفال عىل حد سواء، ول  مرتفعة بالنسبة للبالغ�ي
ة بالفقر النقدي. وبالإضافة إل ذلك،  ترتبط بدرجة كب�ي
لديها  يتوفر  ل  ي 

ال�ت المعيشية  الأرس  أفراد  عدد  فإن 
خدمات  أو  ب  لل�ش مياه  إمدادات  من  مقبول  مستوى 
الكهرباء يفوق بكث�ي عدد  أو  الملئمة  ال�ف الصحي 
ي ذلك أن 

ي المنطقة. ويع�ض
من يعانون من الفقر النقدي �ض

ي جنوب 
ض مستويات معيشية أعىل للسكان �ض تحدي تأم�ي

بجميع  الفقر  إل  النظر  عند  بكث�ي  أصعب  يكون  آسيا 
أشكاله. ورغم أنه يُتوقع أن تحقق هذه المنطقة هدف 

خفض معدل الفقر المدقع إل أقل من 3% بحلول عام 
2030، فإن الأوضاع المعيشية للعديد من الأشخاص 
ما  هناك ستظل غ�ي مرضية إذا لم تحقق المنطقة تقدُّ

نات الأخرى للرفاهة. ي المكوِّ
�ض

ز النهج متعدد الأبعاد كيف تتفاوت طرق تفاعل  ي�ب
المناطق  ي 

و�ض لآخر.  بلد  من  اً  كب�ي تفاوتاً  الحرمان  أوجه 
ي  الكاري�ب والبحر  اللتينية  أمريكا  منطقة  مثل  ثراء  الأك�ش 
ق  رسش ومنطقة  أفريقيا  وشمال  الأوسط  ق  ال�ش ومنطقة 
آسيا والمحيط الهادئ، ترتبط أوجه الحرمان غ�ي النقدية 
بالأخرى النقدية بدرجة أقل بكث�ي مقارنًة بالمناطق الأخرى. 
ي عينة تضم ستة بلدان، يمكن توسيع هذا النهج متعدد 

و�ض
ر خدمات البنية  الأبعاد ليشمل، بالإضافة إل التعليم وتوفُّ
والتغذية،  الصحة  آخرين:  بعدين  الأساسية،  التحتية 
)الشكل  الطبيعية  والكوارث  الجريمة  من  الأمن  وكذلك 
إكوادور والعراق  الأعىل دخل، وهي  البلدان  ي 

6(. وتعا�ض
الأمن  وغياب  أعىل  جريمة  معدلت  من  والمكسيك، 
ي يشملها التحليل. 

 بدرجة أك�ب من البلدان الأقل دخل ال�ت
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ي بلدان مختارة
ي الفقر متعدد الأبعاد، حسب كل بُعد، �ز

الشكل 6: المساهمة �ز

ي للأحوال المعيشية بإكوادور 2013-2014؛ ومسح الحياة الأرسية بإندونيسيا، 2014؛ 
المصادر: الحسابات عىل أساس المسح الستقصا�أ

ي 
، 2009-2012؛ والمسح التتبعي الوط�ض والمسح الجتماعي القتصادي للأرس المعيشية بالعراق، 2012؛ ومسح الحياة الأرسية المكسيكي

ي لأوغندا 2013-2014. انظر الملحق 4ب للتعرف عىل التفاصيل.
انيا، 2012-2013؛ والمسح التتبعي الوط�ض ض بت�ض

ي قياس الفقر متعدد الأبعاد بناًء عىل منهج التقسيم التصنيفي ذي الأبعاد الخاص بسابينا ألكاير، 
ض الشكل مساهمة كل بعد �ض ملحظة: يب�ي

، وماريا إيما سانتوس، وسومان سيث. 2015. قياس وتحليل الفقر متعدد الأبعاد.  وخوسيه مانويل روش، وباول بالون، وجيمس فوس�ت
أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد.

17حل معضلة الفقر، عرض عام
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ي إندونيسيا، يكون الفقر متعدد الأبعاد مدفوعاً بدرجة 
و�ض

ة بسوء نواتج الرعاية الصحية والتغذية للأطفال. كب�ي
مقاييس  ي 

�ض للحرمان  إضافية  أبعاد  ض  لتضم�ي يمكن 
الفقر أن يوفر أفكاراً قيِّمة بشأن كيفية توجيه السياسات 
 َّ تتغ�ي أن  ويمكن  الفقر.  أوضاع  عىل  أثر  أك�ب  لُتحدث 
متعدد  منظور  من  الفقر  إل  نظرنا  إذا  الفقراء  صورة 
الأبعاد. فعىل سبيل المثال، تُظهر صورة خماسية الأبعاد 
أقوى  بدرجة  ض  ك�ي ال�ت إل  تحتاج  قد  البلد  أن  ندونيسيا  لإ
ي خدمات الرعاية الصحية، 

عىل مكافحة أوجه الحرمان �ض
هة بصورة أفضل  ي إكوادور موجَّ

ض قد تكون الجهود �ض ي ح�ي
�ض

ية.  ي المناطق الح�ض
نحو التعليم والأمن، لسيما �ض

ن  ويمكن أن يوفر النهج متعدد الأبعاد، إذا ما اق�ت
بالبيانات عىل مستوى الأفراد، أيضاً أفكاراً جديدة بشأن 
تعريف الفقراء. ويكشف تطبيق هذا النهج عىل خمسة 
ض النساء  ض البلدان الستة أن معدل الفقر فيما ب�ي من ب�ي

 .)7 )الشكل  العراق  ي 
�ض لسيما  الرجال،  ض  ب�ي منه   أك�ب 

ض أيضا أن النساء أك�ش فقراً من الرجال عىل أبعاد 
َّ ويتب�ي

تكون  قد  بل  الخمسة،  البلدان  جميع  ي 
�ض متعددة 

محددة  لفئات  بالنسبة  أوسع  ض  الجنس�ي ض  ب�ي الفجوة 
ض أن الأرامل من 

َّ أول بالرعاية. فعىل سبيل المثال، تب�ي
ي 

�ض الرجال  من  نظرائهن  من  بكث�ي  الأفقر  هن  النساء 
جميع البلدان باستثناء إكوادور.

جديدة  جيوباً  دقة  الأك�ش  الصورة  هذه  ز  وت�ب
للتصدي  ي صياغة سياسات 

أن تساعد �ض للفقر ويمكن 
سياسات  تراعي  أن  يجب  المثال،  سبيل  فعىل  لها. 
الجتماعية  والخدمات  التحتية  البنية  مرافق  توسيع 
ي 

و�ض والرجال.  والأطفال  للنساء  المختلفة  الحتياجات 
ض إتاحة خدمات التعليم  بعض المناطق، يمكن لتحس�ي
يتخلَّفن  مازلن  ي 

الل�أ خاص  بشكل  النساء  يساعد  أن 
ي اللتحاق بالتعليم. 

ض �ض ض الجنس�ي بسبب التفاوت ب�ي

، الفقر متعدد الأبعاد عل مستوى الأفراد ز ز الجنس�ي الشكل 7: الفجوات ب�ي

. عىل وشك الصدور. "تقييم الفقر متعدد الأبعاد عىل مستوى الأفراد: تطبيق عىل ستة بلدان  ي
المصدر: ستيفان كلسن وراهول لهو�ت

، واشنطن العاصمة. ، البنك الدولي نامية" ورقة عمل بحوث السياسات صادرة عن البنك الدولي
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حل معضلة 
الفقر

م الهائل الذي تحقق عىل صعيد  يجابية للتقدُّ اً من القصة الإ م هذا التقرير صورة أك�ش اكتمالً للفقر تؤيد جانباً كب�ي يقدِّ

ي السابق عن طبيعة الفقر ونطاقه 
. لكنه يكشف أيضا تفاصيل كانت خفية �ض ي

الحد من الفقر المدقع خلل ربع القرن الما�ض

ي عدد قليل من البلدان 
سخا �ض عىل مستوى العالم. وهناك نتيجتان مزعجتان بشكل خاص، وهما أن الفقر المدقع أصبح م�ت

. ويستلزم تحقيق هدف خفض نسبة الفقر المدقع إل أقل من %3  ة الحد من الفقر ستتباطأ قريباً بشكل كب�ي وأن وت�ي

ي 
ز �ض ي بها أسوأ معدلت الفقر. وسيظل البنك الدولي يركِّ

ض عىل البلدان ال�ت ك�ي بحلول عام 2030 مضاعفة الجهود وزيادة ال�ت

ي العالم بشكل حقيقي يتطلب التفك�ي بصورة 
؛ لكن إنهاء الفقر �ض عمله عىل الفقر النقدي فيما يتعلق بخط الفقر الدولي

ي وضع مفهوم للفقر حول العالم.
أوسع نطاقاً وإدراك حجم التعقيد المتأصل �ض

الفقر  إنهاء  ي 
هد�ض تحقيق  نحو  المحرز  م  التقدُّ عن  تقارير  إعداد  عىل  ض  ك�ي ال�ت ي 

�ض البنك  سيستمر  ومستقبلً، 

مستويات  فيها  تكون  ي 
ال�ت البلدان  ي 

�ض ملئمة  بطريقة  الفقر  تتبع  لضمان  لكن  ك.  المش�ت الرخاء  وتعزيز  المدقع 

المحرز  م  التقدُّ أيضاً  الفقر  أوضاع  مستجدات  عن  الدورية  تقاريرنا  ستغطي  للغاية،  منخفضة  المدقع  الفقر 

سيتناول  وبالمثل،  الجديد.  المجتمعي  الفقر  خط  عىل  وكذلك   - دولر  و5.50  دولر   3.20 الأعىل-  الفقر  خطي  عند 

متعدد  للفقر  التصدي  ي 
�ض المحرز  م  التقدُّ  2020 لعام  العالم  ي 

�ض الفقر  أوضاع  مستجدات  عن  التالي  التقرير 
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ض  ب�ي ومن  بيانات.  عنها  تتوفر  ي 
ال�ت بالبلدان  الأبعاد 

التحديثات العالمية، ستشكِّل هذه المقاييس الجديدة 
الفقر  عن  السنوية  نصف  الُقطرية  تقاريرنا  من  جزءاً 
ك-التقارير الموجزة عن الفقر والمساواة. والرخاء المش�ت

لرصد  الجديدة  المقاييس  هذه  استخدام  يش�ي 
ثلثة  إل  التقرير  هذا  ونتائج  عالمياً  الفقر  معدلت 
مدلولت واضحة ومهمة لعمل البنك الدولي وأولوياته:

ي 	 
�ز تحويلي  تغي�ي  إحداث  إىل  حاجة  هناك 

بالرصاعات.  المتأثرة  والمناطق  أفريقيا 
سيتم  المدقع  الفقر  عىل  القضاء  فمعركة 
جنوب  أفريقيا  منطقة  ي 

�ض خسارتها  أو  كسبها 
الصحراء والمناطق الهشة والمتأثرة بال�اعات. 
العالم  مستوى  عىل  المدقع  الفقر  ل  وتحوَّ
ايد،  ض م�ت بشكل  المنطقة  هذه  ض 

ِّ تم�ي ظاهرة  إل 
الهشة  المناطق  ي 

�ض الفقراء  نسبة  تتنامى  كما 
ض جميع المناطق،  والمتأثرة بال�اعات. ومن ب�ي
تتسم هذه المنطقة بتحقيقها واحداً من أسوأ 
ك،  المش�ت الرخاء  تحقيق  ي 

�ض الأداء  معدلت 
الفقراء هناك من أوجه حرمان متعددة  ي 

ويعا�ض
أخرى.  منطقة  أي  ي 

�ض الموجودة  تلك  تفوق 
بحلول   %3 وهي  المستهدفة  النسبة  ولبلوغ 
من  أقوى  ة  بوت�ي العمل  سيلزم   ،2030 عام 
نمو  تحقيق  إل  المنطقة  ستحتاج  المعتاد: 
ي 

ة �ض اقتصادي قوي ومستدام، وتحسينات كب�ي
السكان  من   %40 لأفقر  المعيشية  المستويات 
بمختلف بلدان المنطقة عىل نطاق غ�ي مسبوق 
 . ي الب�ش

ة �ض ة، واستثمارات كب�ي ي السنوات الأخ�ي
�ض

يمكن للمقاييس الجديدة أن تعزز الحوار بشأن 	 
السياسات. وسيستمر الستناد إل مقاييس الفقر 

ي رصد مستويات الرفاهة والحوار بشأن 
الوطنية �ض

السياسات عىل مستوى البلدان. وتتيح المقاييس 
ي ترتكز عىل أدوات 

والخطوط المطبَّقة هنا، وال�ت
م  التقدُّ لرصد  بالفعل  البلدان  تستخدمها 
أدائها  لقياس  للبلدان  جديدة  إمكانات  المحرز، 
مقارنًة بمثيلتها باستخدام مجموعة من الأدوات 
البلدان  ي 

أك�ش ثراًء. ويصدق ذلك بوجه خاص �ض
متوسطة الدخل، حيث يكون الفقر المدقع أقل 
انتشاراً وحيث يُظهر خطا الفقر الأعىل والمقياس 
يزال هناك  أنه ل  الأبعاد  للفقر متعدد  الجديد 

ض القيام به. 
َّ الكث�ي مما يتع�ي

البيانات. 	  ي 
�ز لالستثمار  بالغة  أهمية  هناك 

ي 
�ض الدولي  البنك  استثمارات  ساعدت  وقد 

لكن  للفقر،  أشمل  تقديم صورة  عىل  البيانات 
وأعمق  متواصلة  استثمارات  إل  حاجة  هناك 
مزيد  إل  أيضاً  حاجة  وهناك  المجال.  هذا  ي 

�ض
الرفاهة  مستويات  عن  الأفضل  البيانات  من 
ات  الف�ت ع�ب  الفقر  معدلت  ض  ب�ي فيما  للمقارنة 
الزمنية المختلفة، وعىل أبعاد متعددة، ولجميع 
منخفضة  البلدان  ض  ب�ي فيما  ولسيما  الأفراد، 
الدخل والمتأثرة بال�اعات. فعدد قليل للغاية 
ثمار  لتقاسم  تقديرات  لديه  البلدان  هذه  من 
بيانات  ك، وعدد قليل منها لديه  الرخاء المش�ت
خاصة بتقدير جميع أبعاد الفقر. وضمان عدم 
ي معركة القضاء عىل الفقر المدقع 

إهمال أحد �ض
ي أنظمة وقدرات 

يتطلب منا زيادة الستثمارات �ض
البلدان لقياس ورصد مستويات الرفاهة بطريقة 
جيدة التوقيت وقابلة للمقارنة باستخدام أنواع 

تقليدية وحديثة من البيانات والوسائل.







��مجموعة البنك الدو

ن لها، هما: إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030،  ن رئيسي�ي وضعت مجموعة البنك الدولي هدف�ي

ي كل بلد. 
ك من خالل زيادة مستويات الدخل لأفقر 40% من السكان �ن وتعزيز الرخاء المش�ت

ك" لهذا العام، فإن العالم يواصل إحراز تقدم نحو تحقيق  ووفقا لتقرير "الفقر والرخاء المش�ت

ي فقر مدقع تمثل نحو ُع�ش سكان 
. ففي عام 2015، أصبحت نسبة من يعيشون �ن ن هذين الهدف�ي

ي تغطيها الدراسة.
ي 77% من القتصادات ال�ت

العالم- وارتفعت دخول أفقر 40% �ن

ي
ي هذا المجال ل يمكن اعتباره أمرا مسلما به. فمعدل الفقر ل يزال مرتفعا �ن

 لكن النجاح �ن
ي الوقت ذاته، 

ي الدول الهشة والمتأثرة بالرصاعات. و�ن
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وكذلك �ن

ي العادة خطوط فقر 
ي لديها �ن

ي البلدان متوسطة الدخل ال�ت
يعيش معظم فقراء العالم حاليا �ن

 وطنية أعىل. يتتبع تقرير هذا العام المقارنات المتعلقة بالفقر عند حدين أعىل للفقر

يحة  ي ال�ش
ي اليوم- واللذين يتوافقان مع المعاي�ي المستخدمة �ن

- 3.20 دولر و5.50 دولر للفرد �ن

يحة العليا من البلدان متوسطة الدخل. بالإضافة إل ذلك، يستحدث التقرير خط  الدنيا وال�ش

ي كل اقتصاد.
فقر مجتمعيا يستند إل متوسط الدخل أو الستهالك �ن

ك 2018: حل معضلة الفقر" بأن الفقر ل يتعلق بالدخل  كما يسلم تقرير "الفقر والرخاء المش�ت

ر  والستهالك فحسب - ويطرح مقياسا للفقر متعدد الأبعاد يضيف عوامل أخرى، منها مدى توفُّ

ب والرصف الصحي. ويبحث التقرير كذلك كيف يمكن  خدمات التعليم والكهرباء ومياه ال�ش

ي الصورة العالمية للفقراء.
لأوجه التفاوت وعدم المساواة داخل الأرس المعيشية أن تؤثر �ن

ي هذه المكونات الإضافية فهمنا لمعضلة الفقر، مما يقربنا من حلها. وت�ش

worldbank.org/PSP :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع




