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سالالفقررراالساثمررراالجناساثلمبررر سالجبن ررراالكلماااات الدالاااة  

يجةسالجضنفةسللزااعةالسالجمنعداتساإلمجنئيةسالاضخمالسالق

والجعومرررةالسالقيجرررةسالجضرررنفةسللنرررمنعةالساإلمفرررن سعلررر س

سالاعليم

 

 زــالموجـ

س

بقضررنينسالفقرراسسكبيرراس رددتسالفاررااتسالاا مررةسا اجرنم

ويجكررلسلكررلسدولررةسامررمسمينمررنادنسعلررمسجمرراوعسالعررنلم س

النحيحةسوالجمنمبةسلجكنفحةسالفقاسإذاساجكمتسجلساحديدس

دداتس)أمبنب(سالفقاسبدنسوجعافةسمبلساقويمس رذ سأ مسجح

الجحرردداتسبجررنسياجن رر سجرراسإجكنمينادررن سلررذاسيحررنولس ررذاس

البحرراسالجمررن جةسفرر ساحديرردسجحرردداتسالفقرراسفرر سجنرراس

وجعظمسالدولسالعابية سولدرذاساجاللرتسج ركلةسالبحراسفر س

ااافررننسممرربةسالب نلررةسوارردم سجمرراوعسالخرردجنتسوعرردمس

جرلسمركنلسجنراسوجعظرمسساوافا نسلق ننسثسيمرادنلسبر 

الرردولسالعابيررة سكجررنسلررنبس رردتسالبحرراسليررالخ سفرر  س

جحنولةساحديدسأ مسجحدداتسالفقاسبنلردولسالعابيرةسوالار س

جمدرررنسجنررراسواقررردياسممررربةساررر الياسكرررلسجحرررددسجرررلسالررر س

الجحدداتسف سولودساثخاالتسف سممربةسالفقراسبريلس رذ س

الردولالسوجررلسالرمسداامررةسإجكنميرةسخفررفسممربةسالفقرراسفرر س

سدول  ذ سال

عجرردسالبحرراسإلرر سإلسااضررجلسعيمررةسالداامررةسلجيرراسس

الدولسالعاب سالمف يةسجمدنسوغياسالمف ية سوارمساثعاجرندس

بعرفسدالةسالفقاسلدولسعيمةسالداامرةسجلاجعرةساقدياسسف 

جؤ رررااتسالامجيرررةسالعنلجيرررةسالرررواادلسفررر ساقايررراسالبمررر س

والرررر سالس2000/2001الس2007/2008الرررردول سلعررررنج س

 سذلررر سالاقررردياس ررر  سممررربةسالجؤ رررااتسالجمررراخدجةسفررر

المكنلساحتسخ سالفقاسالو م س)كجاغياسانبا(السوالعديردس

جلسالجؤ ااتساألخاعسوالا سيعاقردسأمدرنس ردسارؤالاسعلرمس

ممرربةسالفقرراس)كجاغيررااتسجمرراقلة(السجرراساثعاجررندسعلررمس

بينمنتسمالملسجق عيةسوارمسامراخدامسالنروالسجزدولرةس

 سOLSساللوغناياجيةسب ايقةسالجابعنتسالنغايسالعندية

جلسمانئجسالاحليلسالكج سلجحدداتسالفقاسياضحسالسعدمسو

ارروافاسالخرردجنتسوالجاافررمسالعنجررةسبنلدولررةس رروسالعنجررلس

اثكبرراساررنالياسعلرر سزيررندلسممرربةسالفقرراسفرر سالرردولسجحررلس

الداامة سوبنلممبةسلجنراالسفقردسابريلسألسممربةسالفقراسفر س

جنرررراسازيرررردسعررررلسمظياادررررنسفرررر سالجمرررراوعسالقينمرررر س

جلس ذاسس%8.20السوألسمحوس%13.58الجفاافسبمحوسس

الفررا سفرر سممرربةسالفقرراسبرريلسجنرراسوالجمرراوعسالقينمرر س

اعررزعسفرر سالجاابررةساثولرر سامخفررنفسالقيجررةسالجضررنفةس

السوجررلس مررنسياضررحسنررحةسامادررن سGDPللنررمنعةسجررلس

الدولرةسلمينمررةسالااكيررزسعلر س  ررننسالنررمنعةسوجحنولررةس

المدوفسبدذاسالق ننسحامسيامم سللدولةسا رغيلسالعجنلرةس

ذاسالق رررننسوجررلسالرررمساخفرريفسممررربةسالب نلررةسوكرررذل سبدرر

اخفيفسممبةسالفقاسبنلدولةسوذل سللرذبسالعجنلرةسالزائردلس

والب نلررررةسالجقمعررررةسوالجومررررجيةسوالاكمولوليررررةسبق ررررننس

ةسزيررندلسحنررةساإلمفررن س الزااعررةالسكجررنسيلرربسعليدررنسأيضررن

سعلمسالاعليمسجلسجيزاميادنسلجكنفحةسالفقا س

ممررربةسالفقررراسالرررمساالدرررتسالداامرررةسلجحنولرررةسخفرررفس

بنلرردولسالعابيررةسوجمدررنسأاضررحسألسالحررلساثولسوالمرراياس

لاقليلسممبةسالفقاسبنلدولسالعابيةساث لسفقااس روسجحنولرةس

(سوالقيجرةسGDPجرل%الانالياسلافاساثمفن سعل سالاعلريمس)

( سأجررنسبنلممرربةسل ررا سGDPجررل%الجضررنفةسللنررمنعةس)

خففسممبةسالفقاسبنلدولسالفقيالسفنوضرحتسالداامرةسالس

حلساثولسوالماياسلاقليرلسممربةسالفقراسبنلردولسالعابيرةسال

اثمرراالجناساأللمبررر سالفقيررالس رروسجحنولررةسالاررنالياسلافرراس

(سواثمفررن سعلرر سGDPجررل%)الجبن ررا)بنلجليولسدوثا(س
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( سكجررنسامرر سبنلممرربةسل ررا سخفررفسGDPجررل%الاعلرريمس)

ممبةسالفقاسبنلدولساألكالاسفقرااسالسالحرلساثولسوالمراياس

اسبنلدولسالعابيةساثكالاسفقااس وسجحنولةسلاقليلسممبةسالفق

الجمرررنعدلسوسالاضررخمس)مرررموين (الاررنالياساخفررريفسممررربةس

)بررررررنلجليولسدوثا(سساإلمجنئيررررررةسالامررررررجيةسوالجعومررررررنت

( سأجرنسبنلممرربةسلجنراسفررنلسجحنولرةسالاررنالياسGDPجرل%)

اثمرررراالجناساأللمبرررر سالجبن ررررا)بنلجليولسدوثا(سبزيررررندلس

الفقرراسسيررؤالاسبخفررفسممرربةس%10(سبمحرروسGDPجررل%)

السوكرررذل سعمررردسالملرررن سفررر س%15.6بجنررراسالررر سمحررروس

جلسمظيرالسس%30الانالياسبدذاسالجاغياسبزيندا سحامسمحوس

الحررنل سفررنلسممرربةسالفقرراسفرر سجنرراساررمخففسالرر سمحرروس

س س13.9%

و رررذاسي رررياسإلرررمسجرررنس ررردسمررربمساوضررريح سفررر سألس

الجمرراوعسالقينمرر سالجفاررافس)جاومرر سالجؤ ررااتسفرر س

ثسيجالرررررلسالجمررررراوعساثادلسوالمرررررعوديةسواإلجرررررناات(س

المجوذل سواألجاللسللقضنبسعلمسالفقراالسأيسألسالونرولس

إليرر سثسيعمرر سألسممرربةسالفقرر اسامررنويسنررفاالسوإمجررنس رروس

بجالنبةسجاحلةسجلسجااحلسالقضرنبسعلرمسالفقر ا سوبعبرنالس

أخررراعالسامرررا ياسجررر ناساحقيرررمس ررردتسجرررلسأ ررردافدنس

الجاعلررمسبررنلفقاسو ررو سخفررفسممرربةسالفقرراسفرر سخ  دررنس

 ويلررةساثلررلسإلسامررا نعتسألساحمرريلسساثمرراااايلية

 الجؤ ااتسمنلفةسالذكا 

 

 ةـمقدم

س

بقضررنينسالفقرراسسكبيرراس رددتسالفاررااتسالاا مررةسا اجرنم

علررمسجمرراوعسالعررنلمالسو رردساافررمسالجلاجرراسالرردول سعلررمس

اعابناسألساإل اللسجلسالفقاس وسالددتسالجحوايسلعجليةس

عقودسالامجيةالسلذاسامدا سالاعنجلسالحكوج سجاسالفقاسف سال

الجنضرررريةسضررررجلساإل ررررناسالعررررنمسواأل ررررجلسللمدرررروفس

اث انرررنديسواثلاجرررنع سوالالقرررنف السواغرررمسألسالررردولس

العابيرررةسلرررمساضررراسأ ررردافنسجعيمرررةسولرررمساامرررمسمينمرررنتس

سنايحةسللحدسجلسظن السالفقاسف سالمرين سالعرنمسللامجيرة

)احقيمسالعدالةالساوفياسفا سالعجلالسدعمسأمعناسالجروادس

مسوالنررررحة     الال(سإثسأمدررررنساألوليررررةالسجلنميررررةسالاعلرررري

اكرررزتسعلرررمسإلرررااباتسالانرررحيحسالديكلررر سالجاعلقرررةس

سبنلحجنيةساثلاجنعيةسف سجكنفحةسالب نلةالسالا غيل س

واعرردسج رركلةسالفقرراسجررلسأ ررمسالج ررنكلساث انررنديةس

واثلاجنعيررةسالارر ساوالرر سالرردولسالمنجيررةالسوابررازس ررذ س

الج كلةسف سجناسوبعفسالردولسالعابيرةسكردولسمنجيرةالس

جررنسيا لرربسإلرراابسالجزيرردسجررلسالداامررنتسعلرر س ررذ سج

الج رركلة س ررذاسو رردسازايرردسا اجررنمسالديئررنتسوالجمظجررنتس

العنلجيةسبداامةسالفقراسمظرااسلازايردسأعردادسالفقراابسعلر س

جماوعسالعنلمسبنفةسعنجةسوعل سجماوعسالردولسالمنجيرةس

بنررررفةسخننررررة سوفرررر ساقايررررراسالبمرررر سالرررردول سلعرررررنمس

فقنسلااايبس يجةسدليلس مجتسدولسالعنلمسوس2007/2008

الامجيةسالب رايةسإلر  سدولسعنليرةسالامجيرةسواارااو س يجرةس

(السودولسجاوم ةس1–0.8دليلسالامجيةسالب ايةسبدنسبيلس)

الامجيةسإذاسكنمتس يجةسدليرلسالامجيرةسالب رايةسبدرنساارااو س

(السودولسجمخفضررةسالامجيررةسإذاسس0.799إلرر سس0.5برريلس)س

دنساارااو سبريلس)نرفاسكنمتس يجةسدليلسالامجيةسالب ايةسب

( سواعرردسجنرراساحرردسالرردولسجاومرر ةسالامجيررةس0.499س–

الس0.708حياسبلغتس يجةسدليلسالامجيةسالب رايةسبدرنسمحروس

دولرة سويجكرلسس177جلسإلجرنل سس112وبلغسااايبدنسمحوس

لكلسدولةسامرمسمينمرنادنسالنرحيحةسوالجمنمربةسلجكنفحرةس

قراسالفقاالسإذاساجكمتسجلساحديدسأ مسجحدداتس)أمبنب(سالف

بدنسوجعافةسمبلساقرويمس رذ سالجحردداتسبجرنسياجن ر سجراس

إجكنمينادرن سلرذاسيحرنولس رذاسالبحراسالجمرن جةسفر ساحديردس

جحدداتسالفقاسف سجناسوبعفسالردولسالمنجيرةالسوكيفيرةس

اثماا ندسبدرنسفر سجكنفحرةسالفقراسللردولسالعابيرةسبنرفةس

سعنجة 

 

 مشكلة البحث

س

اج ر سجراسمايلةسثاافننسأمعناسالغذابسبجعدثتسثسا

جعدثتسزيندلسالدخولسوجعدثتسالامجيةالسوااافرننسممربةس

الب نلةسواردم سجمراوعسالخردجنتسوعردمساوافا رنسلق رننس

ثسيمادنلسب سجلسالمكنلالسازايدتسأعدادسوممربةسالفقراابس

فرر سجنرراسوبعررفسالرردولسالعابيررةالسججررنسأديسإلرر س الررناس

ملبيةسالاجنعيةسومينميةس)جاللسازايدسجعردثتساللايجرةالس

 ااتسواإلضرراابنتالسوالامررابسالاعليجرر (سعلرر سوالاظررن

عجليةسالامجيرةساث انرنديةسفر سلجيراس  نعرنتسالجقانردس

القررروج  سو رررذاسكلررر سيوضرررحسجررردعسأ جيرررةساحديررردسأ رررمس

جحدداتس)أمبنب(سالفقراسوجردعسالابرنيلسبريلسممربسالفقراس

سف سجناسوالدولسالعابيةساألخاع 

 

 هدف البحث

س
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تسالفقراسيددتسالبحاسإل سجحنولةساحديدسأ مسجحرددا

ف سالدولسالعابيةسواقدياسممبةسا الياسكلسجحرددسجرلسالر س

الجحرردداتسوجرردعساثخرراالتسفرر سممرربةسالفقرراسبرريلس ررذ س

الدولالسوجلسالمسإجكنميرنتسخفرفسممربةسالفقراسفر سالردولس

جوضرراسالداامررةسإلرر سالجمرراوعسالجرر جولسوالججكررلسبرريلس

س ذ سالدولسوبعضدنسالبعف 

 

 المنهج التحليلي ومصادر البيانات

س

اثعاجندسعل سبينمنتسمالمرلسجق عيرةسلجؤ رااتسامس

الدولسجلاجعةالسواماخدامسأمرلوبساثمحردااسالجاعرددسفر س

النوالسالاينضريةسجزدولرةساللوغرنايامس)والار ساعراتس

دولالسسأيسدالةسغياسخ يةسفر سالجعرنلم(السس-بدالةسكوب

فرر سسOLSوإابررننس ايقررةسالجابعررنتسالنررغاعسالعنديررةس

جرردس ررذاسالبحرراسعلرر ساحديرردسأ ررمسجحرردداتسالفقررا سواعا

البينمنتسالواادلسباقاياعسالبم سالردول سعرلسالامجيرةسفر س

السكجررنساررمس2007/2008س–س2000/2001العررنلمسلعررنج س

اخايناسالدولسوفقنسلجدعساوافاسالبينمنتسف ساقناياسالبم س

الدول سوخننةسجنسياعلمسبممربةسالفقراسوجحردداادنسخراللس

جلسعررنج سالداامررة سكجررنسااعرر سالبحرراسأ جيررةسالسياضرر

جعظمسالدولسالعابيةسإلجكنميةساثمافندلسجلسالمارنئجسعلر س

الجمررراوعسالعابررر سولررريسسعلررر سجمررراوعسدولرررةسعابيرررةس

سجحدد  

 

 االطار النظرى لمفهوم الفقر ومحدداته

 

 تعريف الفقر

س

اعرررددتسواموعرررتسجفرررن يمسالفقررراسواخالفرررتسحمررربس

ولدررنتسمظرراسالبررنحاليلسوالداامرريلسحررولسظررن السالفقرراس

لارر سلدررنسأبعررندسجاعررددلسوجاموعررة سالنررعبةسوالجعقرردلسوا

ا اننديةالسمينميةالسالاجنعيةالسالقنفيةسوبيئية سفدمرن سجرلس

يررراعسألسالفقا   ررروسحنلرررةسجرررلسالحاجرررنلسااللرررمسفررر س

امخفرررنفسامرررادال سالغرررذابسواررردم ساألوضرررننسالنرررحيةس

والجماوعسالاعليج سو لرةسفرا سالحنرولسعلير سواردم س

لرةس سو مرن سجرلسيراعسألسالفقراسيجالرلسحن1أحوالسالمركنل

                                                 
الفقاسف سلبمنلالسململةسداامنتسجكنفحةسسنطوان حداد،أ(س1)
س 1998لفقاالسالعددسالالنم الساألجمسالجاحدلالسا

ديسإلررمسالحاجررنلسجررلس علررزسلرردعسالفررادسأوساألمررالساررؤح

الكالياسجلساأل ينبسوالضاواينتسالحينايةسالسو ذاسالعلزس

الجرؤديسإلررمسالحاجرنلسيالرراسإلرمسعرردمسكفنيرةسالرردخلسأوس

س 2ثمعداج سأنال

ويخالرررتسجفدرررومسو رررا س يرررنسسالفقررراسجرررلسجلاجررراس

آلخاالسكجنسيخالتسدخلسالجلاجاسمفم سجرلسو رتسآلخراالس

يررااسحمرربسجمراوينتسالجعي ررةسفرر سالوثيررنتسفجرلسيعرردسفق

الجاحررردلساثجايكيرررةس ررردسيعررردسغميرررنسفررر سإحررردعسالررردولس

األفايقيةسواآلميوية سكجنسأم سجلسكنلسيعابراسفقيرااسممربينس

بجقررررنييسسع ررررايلسمررررمةسجضررررتسحمرررربساحاينلررررنتس

وجا لبنتسالحينلسفر سذلر سالو رتالس ردسيعابراسفر سالو رتس

فجمرذسألس س3الحنضاسضجلسجلسيعي ولسف سالفقراسالجرد ا

ولرردساإلممررنلسفرر س ررذاسالعررنلمسعرراتسالفقرراسوالفقرراابالس

وحنولتساألدينلسوالفلمفنتسجمرذسالقردمسحرلسج ركلةسالفقراس

والاخفيتسجلس ثمسوعذابسالفقاابالسكجنسظداتسحاكنتس

 سوللجلاجعررنتساإلمررالجيةس4ارردعوسإلررمس رريوعيةساألجرروال

مظرررالسإلرررمسالحيرررنلسواإلممرررنلسوالعجرررلسوالجرررنلسوالفرررادس

لتسفرررر سجلجوعدررررنسمظررررالسالجررررذا بسوالجلاجرررراساخررررن

األخاعالسولرذاسي ركلسالفقراسفر س رذ سالجلاجعرنتسخ رااس

علرررمسالعقيررردلسواألخرررال سوالمرررلو سوالفكررراساإلممرررنم س

واألمالسوالجلاجراسوامراقااا سومريندلساألجرةسوحايادرنالس

وللفقاسعدلسأخ ناسميئةسعلمسالنحةسالعنجرةسوجرنسيابعر س

 سخ راسجلسموبسالاغذيةسوالنحةسالمفميةالسوفر سكرلسذلر

علمساإلمان سواث انندسوالامجيةساث اننديةسوعلمسحيرنلس

ساإلممنل س

وا ررياسالعديرردسجررلسالداامررنتسإلرر سالسا ررمسأمرربنبس

الفقررررا سحلررررمساألمررررالالسالاضررررخمالسبررررااججسالانررررحيحس

الديكلرر السالمزاعررنتسالداخليررةسوالخناليررةالسمرروبساوزيرراس

                                                 
 سومبلسالحدسجم س)حنلةسالفقا سجمببنا الس النافريد كورتل، س(2)

سالعلومس سكلية سوالاعنولال سالفقا ساث انندال سجللة اللزائا(ال
الس02اث اننديةسوالاميياالسلنجعةسالجمنلالساللزائاسالسالعددس

س 2003
س3) ساثحاينلنتسسفائز بن إبراهيم الحبيب،( سواوفيا المجو

سالفاالس سف  ساإلمالجية سبعفسالدول سلحنلة سداامة األمنميةال
س1965-1990 سجللة سالجللدال ساثلاجنعيةال سالعددس23العلوم ال

س 1999السلنجعةسالكويتالس4
ظن السالفقاسو النا نسعلمسالامجيةسسرجم نصيب،س(4)

جللةساث انندالسالفقاسوالاعنولالسكليةسالعلومسساث اننديةال
الس02اث اننديةسوالاميياالسلنجعةسالجمنلالساللزائاالسالعددس

س 2003
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السارردم سالجمرراوعسالاعليجرر السالب نلررة س5الرردخلسوالالرراوات

حنولتسالعديدسجلسالداامنتسبحراسالعال رةسبريلس ذاسو دس

المجوساث اننديسوالفقاسحياساّكزسبعضدنسعلرمسولرودس

السعال ررةسإيلنبيررةسبرريلسالمجرروساث انررنديسواخاررزالسالفقررا

افرراسالقيررودسعررلسسوجررنسياضررجم سجررلسنلمجوساث انررنديفرر

اث انندسالقوج السواحاياسالالنالسالدوليةسيؤديسبردوا س

فقرررا سإثسألس رررذ سالمايلرررةسإلرررمسالقضرررنبسعلرررمسظرررن السال

ليمرتسنرحيحةسفر سلجيرراساألحروال سففر سأحيرنلسعديرردلس

امررافيدسبعررفسالق نعررنتسجررلسالمجرروساث انررنديسعلررمس

حمررنبس  نعررنتسأخرراعسجررلسالجلاجررا سوجررلسالررمسيررؤديس

المجوساث اننديسإلمسزيندلسالاابسبعضردمالسوازديرندسفقراس

سبعضدمساآلخا س

وجررررلس مررررنسيظدرررراسأ جيررررةسمررررونسمينمررررنتسالمجرررروس

فدمرررن سسالخارررزالسالفقررراثسانرررنديسالوالررربسإابنعدرررناث 

مينمررنتساعررززسالمجرروساث انررنديسوارردعمسالفقرراابسفرر س

الو تسذاا سواقضر سعلرمسفقرا مالسبيمجرنس مرن سمينمرنتس

سالأخرراعساعررززسالمجرروسفرر سحرريلسازيرردسجررلسفقرراسالفقررااب

فاحايرراسمررو ساأسسالجررنلسبجعمررمسفرراحساألمرروا سأجررنمس

مسعرررردمسالارررردفمسالاأمررررجنل سالخررررنال س رررردسيررررؤديسإلرررر

اثماقاااسالداخل سألم سيزيدسجلسفقاسال بقرنتسالجعدجرة س

و ررروسال ررر بسمفمررر سبنلممررربةسلمينمرررنتسإزالرررةسالاعايفرررةس

اللجاكيررةالسوالارر سملرردسالعديرردسجررلسدولسالعررنلمسالمررنج الس

سخننةسالدولساألفايقيةسغياسجدي لسللاعنجلسجعدن س

جرررلسكرررلسجرررنسمررربمسياضرررحسأ جيرررةسظرررن السالفقررراالس

لامجيرة س رذاسو ردسظدراتسالعديردسوخ والسا اليا نسعلمسا

جلسالجبندااتسثخارزالسجعردثتسالفقراسفر سأفايقيرنالسفقردس

مسجبررندالساعزيررزس1996أعلمررتسالرردولسالجنمحررةسفرر سعررنمس

البلدالسالفقيالسالجالقلةسبنلديولسوالا سبجولبدنسارمساعاجرندس

جليررناسيررواوسجررلسنررمدو سالامجيررةساألواوبرر سلاخفيررتس

وبررر سالعديررردسجرررلسالرررديولالسوااخرررذتسدولساثاحرررندساألوا

الادابياسللجمنعدلسف ساخفيتسعرببسالرديولسعرلسالبلردالس

الفقيالسالا سابمتسبااججسإنال سا اننديالسكجرنس رااتس

 جرررةسالررردولسالمرررباسالنرررمنعيةساخفيرررتسعرررببسالرررديولس

ب ايقةسأمانسوأعجمالسوأوماسلجلجوعةسالبلدالسالفقيالس

سالجالقلةسبنلديول س

                                                 
سلسسلطان بلغيث،س(5) سالفقاساآللينتساثلاجنعية اف  سظن ال

سال32 سالعددسالاابعةجللةسعلومسإممنميةالسالممةسف ساللزائاالس
س س2007سيمنيا

ةسفقرر السوثسيج كررلس ينمررر سوبجررنسألسالفقرراسلرريسسجنديررن

بجمرراوعسالرردخلسالفرراديسفقرر السكنمررتسجحررنوثتسزيررندلس

الررردخلسالفررراديسغيررراسكنفيرررةسثخارررزالسالفقرررا سفنمرررابعندس

الفقاابسوادجي دمسعلمسالجماوعساث انرنديسوحاجرنمدمس

جلسالج ناكةسالمينميةسف سنماسالقراااساعردسفر سالوا راس

امرراجاااسلفقررا م سوعلرر سذلرر سيلررزمسالاعنجررلسجرراسالفقرراس

جاعررددلساألبعررندساث انررنديةسوالمينمرريةسسجعقرردلسكظررن ال

واثلاجنعية سكجنسكنلسالمببسالائيم سف سإخفن سالعديدس

جلسجحنوثتساخازالسالفقاس وسفافسمينمنتسلجحنابةس

الفقرراساباعرردسعررلسالفقرراابسوجررلس مررنسكنمررتسأ جيررةسوضرراس

إمرررراااايليةسثخاررررزالسالفقرررراسامررررامدسبنألمررررنسسعلررررمس

لفقراالسوأمربنبدنالسالج ناكةسال عبيةسف ساونيتسظن السا

سوكيفيةسجحنابادنالسوالقضنبسعليدن س

كجررررنسدفعررررتسخ ررررروالسالظررررن السالبمرررر سالررررردول الس

ونمدو سالمقدسالدول سإلمسزيندلساث اجنمسبنخازالسالفقاس

فرر سالعررنلمسبنررفةسعنجررةالسوفرر سأفايقيررنسبنررفةسخننررة س

مس ااااةسبنلااكيزسعلمساخازالس1999وااخذاسف سمباجباس

عليرر سالجؤممررنتسالجنليررةسسالفقرراسكا ررناسائيمرر ساااكررز

الدوليررةالسوالرردولسالجنمحررةسعمرردساقررديمسجمررنعداادنسالجنليررةس

للررردولسالفقيرررالالسوجمحدرررنساجايرررنزاتسالقررراوفسوخدجرررةس

وجلس منسكنلسظدواسامراااايلينتساخارزالسالفقراسسالديل 

Poverty Reduction Strategy Papers) 

(PRSP's)) ا انرنديةسحديالرةس يجرةس و ردس رداتسداامرة

س17وسس12لغذائيررةسفرر سالعررنلمسالعابرر سبجررنسبرريلسالفلررولسا

إلرررمسس1992جليرررناسدوثاسكجاومررر سللفارررالسجرررلسعرررنمس

السوحرررذاتسالداامرررةسجرررلسازايررردسجعررردثتسالفقررراس2003

 سكجرررنسلرررنبسالجلنعرررنتسبمرررببساررردم سالررردخولسواما رررنا

ألسالعررنلمسالعابرر سيمرراوادسبجررنس يجارر سس6بداامررةسأخرراعس

ةسس20 ةسمرلعن بحروال سسغذائيرةسوينردا جليرناسدوثاسمرموين

اؤكررردسالداامرررةسضررراوالسالسوجليرررناسدوثاسأغذيرررةس4.5

ةسلجبردأسالجيررزل  الاممريمسالعابرر سفرر سجلرنلساإلماررن سوفقررن

الممبيةسوبجنسيحقمسزيندلسكفنبلساماخدامسالجواادسالعابيةس

العاب سوزيرندلسواعجيرمسالاعرنولسسوزيندلسواعظيمساإلمان 

سالعاب سخننةسف سجلنلسإمان سوالنالسالغذابسبنإلضرنفة

العجلسعلمسإيلندسجؤممرنتس رعبيةسا انرنديةساعجرلسلمسإ

اث انررنديةسبجررنسسبررااادلسالاعررنولسعلررمساعجيررمسالعال ررنت

                                                 
جحرررردداتساثجررررلسالغررررذائ سسأمااااام الجمسااااي )دكتااااور(،س(6)

العاب السجعدردسبحرواساث انرندسالزااعر السجاكرزسالبحرواس
س 1999الالزااعيةالسالقن ال
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كجرنسدعرتسالداامرةسإلرمسالعجرلس سيحقمسالافن يرةسلللجيرا

أمرربنبسف رررلسالاعررنولسالعابرر سفرر سجلرررنلسسعلررمسإزالررة

ساإلمارررن سالغرررذائ سوالقضرررنبسعلرررمسالابرررنيلسال رررديدسفررر 

 سالردولسالعابيرةسبنإلضرنفةسجاوم نتسالدخولسالفاديةسف

ف سإم نبسالجاسعاب س إلمساماجاااسالجحنوثتسالعابية

ا انررررنديسيمررررن مسفرررر ساحقيررررمساأل ررررداتساث انررررنديةس

اأمرردنساحقيررمساألجررلسالغررذائ سسللجرروا لسالعابرر سوعلررم

سبنإلضنفةسإلمسالمع سلاموياساإلمارن سو ينكلر سفر سالردول

لرو لسالعابيةسبحياسيقومسكلس  اسعاب سباجردادسبرن  سا

  7ممبيةسف س ذاسالق ا العاب سبملاسغذائيةسلدنسجيزل

 

 نتائج البحث

 

 أوال  مستوى الفقر في الدول العربية

س

عجرردسالبحرراسإلرر سإلسااضررجلسعيمررةسالداامررةسلجيرراس

الدولسالعابيةسالمف يةسجمدنسوغياسالمف يرةالسوياضرحسجرلس

س2006واقايرراسالامجيررةسالب ررايةسلعررنمسس(1الجاادول ر اام )

بمررر سالررردول سإلس يجرررةسدليرررلسالامجيرررةسوالنرررنداسعرررلسال

السواعررردس رررذ سالقيجرررةس0.702الب رررايةسبجنررراسبلرررغسمحررروس

جارر خالسموعررنسجررنالسحيرراسمرربمسجنرراسكررالسجررلسعجررنلس

واألادلسولبمنلسواومسسومرواينسوفقرنسلقريمسدليرلسالامجيرةس

الب ررايةسوالررذيساااوحررتس يجاررةسلالرر سالرردولسجررلسمحرروس

فر سحريلسلرنبتسكرالسجرلسالجغرابسس0.713الر سس0.814

وايانميررنسوالمررودالسوالرريجلسلالحررمسجنرراسوفقررنسلقرريمسوج

دليلسالامجيةسالب ايةسوالذيساااوحرتس يجارةسلالر سالردولس

 سأجررنسالرردولسالمف يررةسفقرردس0.505إلرر سس0.642جررلسمحرروس

كررنلسااايبدررنسوفقررنسألعال ررنسالكويررتسو  رراسواإلجررنااتس

والبحررايلسوليبيررنسوالمررعوديةسواللزائرراسو فررنسلقرريمسدليررلس

الرذيساااوحرتس يجارةسلالر سالردولسجرلسالامجيةسالب رايةسو

س سس0.733إل سس0.981محوس

وثسيخالتسحنلسجناسوفقنسلدليلسالفقاسالب اعسلعنمس

عجررنسمرربمالسحيرراسبلررغسدليررلسالفقرراسالب رراعسمحرروسس2006

 سولنبتسبعدسجناسجوايانميرنسوالريجلسوالمرودالس20%

والجغررابسواللزائرراسوالررذيساااوحررتساارربسدليررلسالفقرراس

                                                 
خنونررريا س)الفقررراسفررر سأفايقيرررنسس،هالاااة جماااال  اباااتس(7)

جللررةسالقنفيرةسفنررليةسجاخننررةسفرر سالس(ايليةساخازالرر وإمرااا
العررددسالالررنم السسالجمارردعساإلمررالج الس ررئولسالقررنالساألفايقيررة

س 2005مباجباس

السومررربقتس51إلررر سس87محررروسسالب رراعسلالررر سالررردولسجررل

جناسف ساابةسدليلسالفقاسالب اعسعجنلسوارومسسوليبيرنس

والمررررعوديةسومررررواينسوالبحررررايلسواإلجررررنااتسولبمررررنلس

والكويررتسو  رراسواألادلسوالررذيساااوحررتس يجاررةسلالرر س

س س11إل سس46الدولسجلسمحوس

إلسس2006كجررنسأظدرراساقايرراسالامجيررةسالب ررايةسلعررنمس

الرمسس2000لعرنمسس%30ممبةسالفقاسف سجنراسبلغرتسمحروس

أيسإلسس2006عررنمسس%20امخفضررتسحاررمسبلغررتسمحرروس

خراللسس%10.5ممبةسالفقاابسف سجناسامخفضرتسبمحروس

فاالسالداامةسو  ساعاباسالر سدولرةسعجرنلسوالار سيولردس

بدنساكبراسجعردلسثمخفرنفسممربةسالفقراسبريلسالردولسجحرلس

السالررمسارر ا سفرر سالجاابررةس%10.7الداامررةسوالبررنلغسمحرروس

ويتسواإلجنااتسوالبحرايلسو ر سدولسالالنلالةسكالسجلسالك

س7.5مف يررةسواررمخففسفرر سكررالسجررمدمسممرربةسالفقرراسبمحرروس

خرراللسفاررالسالداامررةالسالررمسارر ا سمررواينسوالرريجلسواررومسس

والجغابسوجوايانمينسواللزائاسف سالجااابسالانليةسعلر س

الااايبسوذل سلاخفيفسممبةسالفقاسخراللسفارالسالداامرةس

الس%1.1الس%1.3ال%1.8الس%2الس%3الس%5.2بممرررررربةس

وال سذلر سلبمرنلسوالمرعوديةسباخفريفسممربةسالفقراسبمحروس

السالرررمس  ررراسواألادلسوليبيرررنسلاخفررريفسممررربةسالفقررراس1%

خررررراللسفارررررالسس%0.4الس%0.6الس%0.8بممررررربسمحررررروس

الداامةالسف سحيلسازايدتسممبةسالفقاسف سالمودالسبمحوس

 ( 2006-2000خاللسالفاالس)س2.2%

 

ول  انيااا  التقاادير ائحصااائي لمحااددات الفقاار فااي الااد

 العربية

س

خن س ذاساللزبسجلسالبحاسلاقدياسدالةسالفقاسفر س
الرردولسالعابيررةسللو رروتسعلرر سجحرردداتسالفقرراسفرر سالرر س

ارمساثعاجرندسفر ساقردياسالر سالدالرةسعلر سبعرفسالدولالسو
جؤ رررااتسالامجيرررةسالعنلجيرررةسالخننرررةسبنلررردولسالعابيرررةس

س2007/2008والواادلسف ساقاياسالبم سالردول سلعرنج سس
وال سالجؤ ااتسالجمراخدجةسفر سذلر سالس2000/2001الس

الاقرردياس رر  سممرربةسالمرركنلساحررتسخرر سالفقرراسالررو م س)س
كجاغيررررررررررررررررراساررررررررررررررررررنباس(السوالعديررررررررررررررررردسجررررررررررررررررررل
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 .  يمة دليل التنمية البشرية ودليل الفقر البشرى لبعض الدول العربية لعام 1جدول ر م 

2006 

 

 دليل الفقر البشري دليل التنمية البشرية الدولة المنطقة

 الترتيب القيمة% القيمة%

سجنا دولسغياسبااولية

ساألادل

سالمودال

سالجغاب

سمواين

ساليجل

سجوايانمين

سعجنل

ساومس

 لبمنل

0.702 

0.773 

0.521 

.642 

0.713 

0.505 

0.549 

0.814 

0.762 

0.772 

20 

6.9 

34.4 

33.4 

13.6 

38 

39.2 

31.1 

17.9 

8.5 

48 

11 

69 

68 

31 

82 

87 

46 

45 

18 

سالبحايل دولسبااولية

سوديةالمع

س  ا

ساللزائا

ساإلجناات

سالكويت

 ليبين

0.866 

0.812 

0.875 

0.733 

0.868 

0.981 

0.818 

8.4 

14.9 

7.8 

21.5 

8.4 

8.4 

15.3 

20 

32 

13 

51 

19 

17 

33 

 

س السجؤ ااتسالامجيةسالعنلجية 2007/2008البم سالدول الس اقاياسالامجيةسالعنلجيةسسالمصدر 

 

اؤالاسعلمسممربةسالجؤ ااتساألخاعسوالا سيعاقدسأمدنس دس

الفقاسبنلدولرةس)كجاغيرااتسجمراقلة(سو ر  سممربةسالمركنلس

الررذيلسياجاعررولسبجنررداسجيررنلسجحمررلسكجؤ رراسلدالررةس

ونرررولسالخررردجنتسللمررركنلالسممررربةساثمررراالجناساثلمبررر س

السممرررربةسالاضررررخمالسممرررربةسالقيجررررةسGDPالجبن رررراسجررررلس

السممررربةسالقيجرررةسالجضرررنفةسGDPالجضررنفةسللزااعرررةسجرررلس

لقيجةسالجضنفةسللخدجنتسجرلسالسممبةساGDPللنمنعةسجلس

GDPالسممبةساحويالتسالعنجليلسوالوا مسبنلخرنا سجرلس

GDPالسالممبةسالجئويرةسللمركنلسالرذيلسيعرنمولسجرلسمقر س

الاغذيررةسجررلسلجلررةسالمرركنلسبنلدولررةالسممرربةسالجمررنعداتس

السالردخلسالقروج ساثلجرنل سGDPاثمجنئيةسوالجعومةسجرلس

لجلررةسللفررادسبنلرردوثاالسممرربةسساثااضرر سالزااعيررةسجررلس

جمررنحةسالدولررةالسالممرربةسالجئويررةسللمرركنلسالوانررلسالرريدمس

جاافمسالناتسالنرح السكجيرةسال ن رةسالار سيمراخدجدنس

الفررادسبررنلكلمالسكجيررةسال ن ررةسالكدابنئيررةسالارر سيمرراخدجدنس

الفادسبنلكيلوسوا السجعدلسمجروسالمرناجسالجحلر ساثلجرنل الس

السGDPممبةسكجيةسالنندااتسجلسالملاسوالخردجنتسجرلس

السGDPالروااداتسجرلسالمرلاسوالخردجنتسجرلسسممبةسكجيرة

السممربةساثمفرن سعلر سGDPممبةسالمفقرنتسالعمركايةسجرلس

السممررربةساثمفرررن سعلررر سالاعلررريمسجرررلسGDPالنرررحةسجرررلس

GDP س

وارررمساقررردياسدالرررةسجحررردداتسالفقررراسللررردولسالعابيرررةس

بنثعاجرررندسعلرررمسالجؤ رررااتسمرررنلفةسالرررذكاسلدرررذ سالررردولس

ق عيرررةسأيساثعاجرررندسعلرررمسبينمرررنتسمالمرررلسجساللعرررنجيل

-Intercountry Crossلجؤ ررررااتسالرررردولسجلاجعررررةس

Series Indicatorsسوبنمررراخدامس ايقرررةسالجابعرررنتس 



 محددات الفقر

Arab Univ. J. Agric. Sci., 18(1), 2010 

9 

وبعردسجحرنوثتسعديردلسلاقردياسس(OLS)النغاعسالعنديةس

 ررررذ سالدالررررةالسابرررريلسألسالنرررروالسالاينضرررريةسجزدولررررةس

-Cobةس)والا ساعاتسبدالةسكوبسدولرالس اللوغناياجي

Douglas Function خ يرةسفر سالجعرنلمسأيسدالرةسغيراسس

Non Linear In Parametersس رر سأفضررلسالنررواس)

الاينضرررريةسللمجرررروذ سالجمرررراخدمسجررررلسحيرررراسالجعمويررررةس

اإلحنرررنئيةسوالجم رررمساث انرررنديالسفضرررالةسعرررلسجزايرررنس

امرراخدامس ررذ سالنرروالسالاينضرريةسجررل سمرردولةسحمررنبس

الجاومررةالسواخفيفدررنسلحرردلسج رركلةسعرردمسالررنمسسالخ رر س

Heteroskedasticityظدرراسفرر سحنلررةسامرراخدامس)الارر ساس

البينمنتسالجق عية( سوامسامابعندسبعرفسالجؤ رااتسالار س

لررمساافررمسإ ررنااادنسجرراسالجم ررمساث انررنديسأوسالارر سلررمس

يلساماقنليسيلاالبتسجعمويادنساإلحننئيةالسجاسإضنفةسجاغيا

Dummy Variables يعكرررررسسأالررررراسعرررررنج سساثولس

حنلةسالردولسالعابيرةسجرلسحيراسسيعكسسالسوالالنم الداام 

السوكنمرررتسمايلرررةسلررردولسالمف يرررةسوالررردولسغيررراسالمف يرررةا

  الاقدياساإلحننئ سكنلانل 
 

In Povi = 8.70 - 1.39 In X15 - 0.04 In X34 –  
 (1.6)     (-3.79)            (-1.22) 
0.08 ln X21+ 0.19 ln X22- 0.06 In X36 

 (-1.05)          (1.86)  (-0.70)              
- 0.11 In X14 -0.60 X23 - 0.13 ln X42 
 (-1.10 )         (-2.64)        (-1.23) 
+ 0.11D1 -  0.03  D2        
   (0.70)  (-0.28) ………………. (1) 

 

  R2 = 0.80       N =  17           F = 15.12  

 حيا 

iPov  :سالمكنلساحتسخ سالفقاسالو م سللدولة  i ممبة
  2007الس2000لعنج س

X15 :سال ساليدمسالممبة سينل سالذيل سالمكنل سلعدد جئوية
س 2007الس2000لعنج س i للدولةجنداسجين سجحملس

X34 :ممبةساثماالجناساثلمب سالجبن اسبنلجليولسدوثاس
س 2007الس2000لعنج سسiللدولةس GDP جل

X21:  ممبةسالاضخمسللدولةسi2007الس2000لعنج سس  
X22 :ممبةسالقيجةسالجضنفةسللزااعةسجل GDP للدولةسiس

 .2007الس2000عنج سل
X36 :سجل سوالجعومة سالجمنعداتساإلمجنئية  GDP ممبة
  2007الس2000لعنج سسiللدولةس

X14سممبةساثااض سالزااعيةسجلسالجمنحةساثلجنليةس 
س 2007الس2000لعنج سسiللدولةسللدولةس

X23سممبةسالقيجةسالجضنفةسللنمنعةسجلس GDPللدولةسسiس
  2007الس2000لعنج س

X42 ساإلمفن سممبة سس  سجل سالاعليم سسGDPعل  سiللدولة
  2007الس2000لعنج س

1iDساألولس)أحداسعنمسس س سإماقنل س=سنفاسللعنم جاغيا
سسالس(2007وادسف ساقاياس

للعنمسالالنم س)أحداسعنمسوادسس1=س
س( 2000ف ساقاياس

2iDسالس=سنفاسللدولسالمف يةسس سجاغياساماقنل س
سللدولسغياسالمف ية س1=س

س

س سجل سالجاحنل سالمانئج س(1المعادلة ر م )وا يا

س سألسمحو سجلسس%80عليدن سالاحديد( سجعنجل سلقيجة ة )وفقن

سجحلس سالعابية سالدول سبيل سفيجن سالفقا سممبة سف  الاغيا

سالمجوذ  س الداامةسيعزعسإلمسالجاغيااتسالا سياضجمدن

سالجماقلةس سالجاغياات سلجيا سا اليا سجم قية ة سأيضن ويابيل

ممبةسسعلمسممبةسالفقاسحياساحققتسالعال ةسال اديةسبيل

سالجضنفةس سالقيجة سوممبة سالب نلة سممبة سجل سوكل الفقا

سف سحيلساحققتس للزااعةسجلسالمناجسالجحل ساثلجنل ال

الممبةسالجئويةسالعال ةسالعكميةسبيلسممبةسالفق اسوكلسجلس

سجحمل سجين  سجندا ساليدم سينل سالذيل سالمكنل سلعدد

سالجحل س سالمناج سجل سالجبن ا ساثلمب  ساثماالجنا وممبة

س ساإلمجنئيةساثلجنل  سالجمنعدات سوممبة سالاضخم وممبة

والجعومةسجلسالمناجسالجحل ساثلجنل سوممبةساثااض س

سالقيجةس سوممبة سللدولة ساثلجنلية سالجمنحة سجل الزااعية

سوممبةس ساثلجنل  سالجحل  سالمناج سجل سللنمنعة الجضنفة

سو ذاس سجلسالمناجسالجحل ساثلجنل   اإلمفن سعل سالاعليم

س سالجم م سجا سيافم سالبوتسجن سعل سفضالة اث اننديال

سعمدس سالجماقلة سالجاغياات سللجيا ساإلحننئية الجعموية

الممبةسالجئويةسجماوينتسالجعمويةسالج لوفةالسويالحظسألس

اجاللسسلعددسالمكنلسالذيلسينلساليدمسجنداسجين سجحمل

سالفقاس سعلمسممبة سالا ساؤالا سالعواجل سالجحدداتسأو أ م

سالداامة سجحل سالعابية سالدول سبيل ساجاللسسفيجن حياسامدن

سالقيجةس سممبة سيليدن جديساوفاسالخدجنتسللمكنلسبنلدولةال

سوممبةس ساثلجنل  سالجحل  سالمناج سجل سللنمنعة الجضنفة

ساثلجنل س سالجحل  سالمناج سجل سللزااعة سالجضنفة القيجة

وممبةساإلمفن سعل سالاعليمسجلسالمناجسالجحل ساثلجنل س

سالمناج سجل سالجبن ا ساثلمب  ساثماالجنا الجحل سسوممبة

ساثلجنل سعلمسالااايب س

سالفقاس سممبة سجاومة سأل سالمنبم سالمجوذ  سجل ويابيل

الممبةسالجئويةسلعددسالمكنلسالذيلسينلساليدمسللاغياسف س

)حياساجاللس يمسس1.39-بلغتسمحوسجنداسجين سجحملس

سبنلمجوذ س يمسالجاومنتسالجخالفةالسمظااةس الجعنلمسالجقدال
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سال ساللوغناياجية سجزدولة سبنلمجوذ سللنوال جحققة

الممبةسالجئويةسلعددسالمكنلسالجقدا(سو ذاسيعم سألسزيندلس

ف سدولةسعابيةسجنسسالذيلسينلساليدمسجنداسجين سجحمل

ماؤديسإلمسس%1بنلجقنامةسودولةسعابيةسأخاعسبممبةس

ساألخاعس سالدولة سعل سالدولة سال  سف  سالفقا خففسممبة

س سللاغياس%1.39بممبة سالفقا سممبة سبلغتسجاومة سولقد  

سالمناجس سإلجنل  سجل سللنمنعة سالجضنفة سالقيجة سممبة ف 

س سمحو سالقيجةسس2.64-الجحل  سممبة سزيندل سأل سيعم  ججن

سالمناجس سإلجنل  سجل سالنمنع  ساثمان  سجل الجضنفة

الجحل سف سدولةسعابيةسعلسدولةسعابيةسأخاعسبممبةس

ميؤديسإلمسخففسممبةسالفقاسف سال سالدولةسعلسس1%

كجنسبلغتسجاومةسممبةسس %2.64الدولةساألخاعسبممبةس

سجلس سللزااعة سالجضنفة سالقيجة سممبة سف  سللاغيا الفقا

س سيعم سألسزيندلسس1.86إلجنل سالمناجسالجحل سمحو ججن

سالجضنفةسجلساثمان سالزااع سجلسإلجنل س سالقيجة ممبة

سعابيةس سعلسدولة سجعيمة سالجحل سف سدولةسعابية المناج

ال سسميؤديسإلمسزيندلسممبةسالفقاسف س%1أخاعسبممبةس

س سبممبة ساألخاع سالدولة سعل سحيلس%1.86الدولة سف   

سالممبةس سجل سكل سف  سللاغيا سالفقا سممبة سجاومة بلغت

ساثلمب س سواثماالجنا سالاعليم سعل  سلإلمفن  الجئوية

س سمحو سالجحل  سالمناج سإلجنل  سجل س1.23-الجبن ا -ال

علمسالااايبسو ذاسيعم سألسزيندلسالممبةسالجئويةسس1.22

س سعل  ساإلمفن  سجل ساثلمب سلكال سواثماالجنا الاعليم

سعابيةس سدولة سف  سالجحل  سالمناج سإلجنل  سجل الجبن ا

ميؤديسذل سس%1جعيمةسعلسدولةسعابيةسأخاعسبمحوس

سالدولةس سعل سالدولة سال  سف  سالفقا سممبة سخفف إلم

سكجنسس%1.22الس%1.23األخاعسبمحوس علمسالااايب 

سممبةس سجل سكال سف  سللاغيا سالفقا سممبة سجاومة بلغت

ااعيةسوالجمنعداتساإلمجنئيةسوالجعومةسجلساثااض سالز

س سمحو سالمموي سالاضخم سوممبة سالجحل  سالمناج -إلجنل 

سيعم سألسس1.05-الس0.70-الس1.10 علمسالااايبسو ذا

سالزااعيةس ساثااض  سجل سلكال سالجئوية سالممبة زيندل

سالمناجس سإلجنل  سجل سوالجعومة ساإلمجنئية والجمنعدات

سالممويسف سدولة سالاضخم سجعيمةسسالجحل سوممبة عابية

س سبمحو سأخاع سعابية سدولة سإلمسس%1عل سذل  ميؤدي

ساألخاعس سالدولة سعل سالدولة سال  سف  سالفقا خففسممبة

سعلمسالااايب سس%1.05الس%0.70الس%1.10بمحوس

س ساثماقنلية سبنلجاغياات سياعلم  Dummyوفيجن

Variablesالا سياضجمدنسالمجوذ سالمنبمسفياضحسعدمسس

ياساثماقنل سالذيسيعكسسالبنتسالجعمويةساإلحننئيةسللجاغ

و وسجنسيعم سعدمسحدواساغيياس( 1iD)أالاسعنج سالاقدياس

سبعيمةس سالعابية سالدول سبيل سفيجن سالفقا لو ايسف سممبة

س س)عنم سالاقديا سعنج  سبيل ك حداسعنمسس2000الداامة

ساقايا سف س2007ف  سالامعيمينت سخالل سعنم سأحدا ال

س سف س2000اقايا سامخفنفسلو اي سليسس من  سأي )

فقاسفيجنسبيلسالدولسالعابيةسبيلسعنج سالداامة سممبةسال

سكنمتس سإذا سللجاغياساثماقنل سالجاعلمسب الاسجن سبنلممبة أجن

سمف يةس ساوغيا سمف ية سالداامة سجحل سالعابية الدولة

ساثماقنل  سللجاغيا سالجعموية سالبنت سعدم إيس 2iD فياضح

سبنلدولس سالفقا سممبة سف  سلو اي ساخاالت سولود عدم

يةسعلسمظياادنسغياسالمف يةالسوبعبنالساخاعسفالسالمف 

ممبةسالفقاسثسااغياسفق سبا الياسولوسالمف سجلسعدجةسف س

سالدولسالعابيةسالجخالفةسخاللسفاالسالداامة س

 

  ال ا  إمكانية خفض نسبة الفقر في الدول العربية

س

يجكلساثمرافندلسجرلسمارنئجسالاحليرلسالكجر سلجحردداتس

لعابيةسجوضاسالداامرةسفر ساقردياسالفقاسفيجنسبيلسالدولسا

ممبةسا الياسكلسجحددسجلسال سالجحدداتسالا سامساحديد نس

بررنلمجوذ سالمررنبمسوالارر سأوضررحتسجرردعساثخرراالتسفرر س

ممبةسالفقاسبيلس ذ سالدولسوبعضدنسالبعفالسبجعممس خاس

ةسلقرريمسجؤ رراسممرربةسالفقرراسفرر سالرردولسالعابيررةس أمرر سوفقررن

دسافرنوتسفر سالجخالفةسخراللسفارالسالداامرةسياضرحسولرو

ممبسالفقاسبيلس ذ سالدولسفدمرن سدولسأ رلسفقرااةسجقنامرةس

برردولسأخرراعسجوضرراسالداامررةالسوبنلاررنل سيجكررلسحمررنبس

الفررا سفرر سممرربةسالفقرراسبرريلسالدولررةسالعابيررةساألكالرراسفقررااةس

والدولرررةسالعابيرررةساأل رررلسفقرررااةالسوبنمررراخدامسالجاومرررنتس

سالجقدالسبنلمجوذ سالمنبمسيجكلساقدياسممبةسجنسيعزيسإلم

لجلررةسالرر سالجحرردداتسالارر سياضررجمدنسالمجرروذ سجررلس ررذاس

الفا سف سممبةسالفقاسبيلسالردولايلس)األكالراسفقرااةسواأل رلس

فقرااة(سفضرالةسعرلساقردياسممربةسجرنسيعرزيسإلرمسكرلسجحرددس

علمسحد سجلس ذاسالفا السأيسجعافةسأ مسال سالجحردداتس

الجمررببةسلدررذاسالفررا السوالممرربةسالارر ساعررزيسإليدررن سفعمرردس

فر سممربةسالفقراسبريلسجنراسودولرةسعابيرةسسحمنبسالفا 

أخرراعسيجكررلساحديرردسالممرربةسالارر سيجكررلسالساعررزعسإلررمس

جحرردداتسالمجرروذ س)بحيرراسيكررولسالبررن  سكممرربةسجئويررةس

يعزيسإلمسعواجلسأخاعسلمسيامسامنولدنسفر سالاحليرل(سالرمس

احليررلسواوزيرراس ررذ سالممرربةس)إلجررنل سالممرربةسجررلسالفررا س
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داتسكلسعلمس رداسالا ساعزيسإلمسالجحددات(سبيلسالجحد

أ جيارر سوجمررن جا سفرر س ررذ سالممرربةسبرريلسدولرر سواخرراعالس

و كذاسيكااس رذاسالاحليرلسلكرلسدولرةسجرلسالردولسجوضراس

الداامةالسعداسالدولةسأوسالدولسالا سانرمتسب مدرنسالردولس

 as a)األ ررررلسفقررررااةسواؤخررررذسكجعيررررناسأوسكجقيررررنسس

standard) س

ويجكرلساقردياسممربسار الياسالجحردداتسالار سياضرجمدنس

مجوذ سفر سولرودساثخراالتسفر سممربةسالفقراسبريلس رذ سال

الرردولسجوضرراسالداامررةسجررلسخرراللسالاعبيرراسعررلسالممرربةس

الجئويةسإللجنل سجنسيعزيسإلمسالجحدداتسجلسالفرا سفر س

ممرربةسالفقرراسجررلسدولررةس)أكالرراسفقررااة(سألخرراعس)أ ررلسفقررااة(س

ب مدرررنسجلجرررونسالممررربسالجئويرررةسللفررراو سفررر سمنررريبس

ومررةسجالحررةسبجاومادررنالسالرردولايلسجررلسالجحرردداتسالجدا

سوالا سيجكلسنينغادنسكنلانل  
س

 }نسبة ما يعزي لجملة المحددات من الفرق بين
 

 E X34 (X34s–X34c) + EX15 (X15s–X15c)={Y s ، Y c 

E X22 (X22s – X22c) + E X21 (X21s – X21c) + 

E X14 (X14s – X14c) + E X36 (X36s – X36c) + 

)2(.. E X42 (X42s – X42c + E X23 (X23s – X23c) + 
س

س

  Y , 15, X 34, X 21, X 22, X 36, X 14, X 23, X حيا 

42X اجالررلسممرربةسالفقرراالسممرربةسالمرركنلسالررذيلسياجاعررولسسس

بجنداسجيرنلسجحمرلسكجؤ راسلدالرةسونرولسالخردجنتس

السGDPللمرركنلالسممرربةساثمرراالجناساثلمبرر سالجبن رراسجررلس

سممررربةسالاضرررخمالسممررربةسالقيجرررةسالجضرررنفةسللزااعرررةسجرررل

GDPممبةسالجمنعداتساثمجنئيةسوالجعومرةسجرلسسالGDPالس

ممبةساثااض سالزااعيةسجلسلجلةسجمنحةسالدولةالسممبةس

ممبةساثمفرن سعلر سسالGDPالقيجةسالجضنفةسللنمنعةسجلس

لكرلسدولرةسجرلسالردولسالعابيرةسجوضراسسGDPالاعليمسجلس

سSإلررمسالجاومررةالسأجررنسεالداامررةسعلررمسالااايررب سوا رريا

س لسفقرااةسوالار ساكرولسبجالنبرةسجعيرنافا ياسإلمسالدولةساأل

Standard Countryأمررنسسالجقنامررة(سامررعمسبررن  سس(

إلرمسالدولرةساألكالراسفقرااةسسCالدولسالونولسإلي  سوا ياس

س Compared Countryو  سالدولةسالجقنامةس

واللدياسبنلذكاسأم سجلسالنرعبساحديردسدولرةسواحردلس

فق سسجلسضرجلسالردولسالعابيرةسجوضراسالداامرةسكدولرةس

فرررر سكررررلسسStandard Countryجعينايررررةسأوس ينمرررريةس

الجؤ ااتسالمتسمنلفةسالذكاالسولذاسامسأخذسأفضلسالالالرةس

دولسياجيزولسب مخفنفسممبةسالفقاسجقنامةسببرن  سالردولس

يابريلسس(2الجادول ر ام )العابيةسجوضاسالداامرةالسوجرلس

ألس ذ سالدولسالالالالةس  ساثادلسوالمعوديةسواإلجرنااتس

محررروسس2000الفقررراسبدرررنسلعرررنمسسحيررراسبلرررغسجؤ ررراسممررربة

علررمسالااايرربالسكجررنسبلغررتسس%12.7الس%12.9الس7.5%

لعررررنمسس%14.6الس%14.9الس%6.9ممرررربةسالفقرررراسمحرررروس

 علمسالااايب سس2007

ويلرررربسالامويرررر س مررررنسإلررررمسمق ارررريلس ساألولررررمس سألس

الجمررراوعسالقينمررر سالجفارررافسثسيعمررر سإمررر سالجمررراوعس

اسأوسالمجوذل سواألجاللسالذيسيقادعسب سللقضنبسعلمسالفقر

إم سجماوعسبعيدساألفمسللردولسجوضراسالداامرةالسبرلس روس

جماوعسجقارا سيعابراسأحمرلسحرنثةسجقنامرةسبحرنلسالردولس

العابيةسجوضاسالداامرةالسوإمر سلريسسأ نرمسالجمراوينتس

الججكمررةس)أيسإمرر سلرريسسالدرردتس ويررلساثلررلساثفضررل(س

حياسإلسااكيب س نئمسعلمسالالالةسدولسجلسالردولسالعابيرةس

لالنمية سإم سامسالاغنض سعرلساإل رنالسجوضاسالداامة سوا

س(2بالمعادلاة ر ام )المنلبةسعمدسحمنبسالفاو سالخننةس

أيسحمررنبسالفررا سالج لررمالسحيرراسالساإل ررنالسالمررنلبةس

س-وليسسجدلولساينض س-للجاومنتسلدنسجدلولسا اننديس

والذيسيعكسسالعال ةسالعكميةسبيلسممربةسالفقراسوكرلسجرلس

سالجاغيااتسالجماقلةسجحلسالداامة س

يا لبسا بيمسذلر ساوثساقمريمسالردولسالعابيرةسجحرلس

الداامررررةسبعرررردسامررررابعندسالرررردولسالجعينايررررةسالرررر سالالالررررةس

جلجوعرررنتسعلررر سأمرررنسسممررربةسالفقررراسفررر سكرررلسدولرررةس

لجقنامادررنسبجاومرر سممرربةسالفقرراسللرردولسالجعينايررةالسو ررذ س

الجلجوعرنتس رر  سالجلجوعرةساثولرر سالار ساضررمسالرردولس

يدررنسممرربةسالفقرراسعررلسالجاقدجررةسأيسالرردولسالارر ساررمخففسف

مظياادررنسللرردولسالجعينايررةس)والرر سالجلجوعررةسااجالررلسفرر س

  رراسوالبحررايلسوالكويررتسولبمررنل(السوالجلجوعررةسالالنميررةس

و  سالا ساضمسالردولسالفقيرالسوالار سااافراسممربةسالفقراس

)والرر سس%70فيدررنسعررلسمظياادررنسالجعينايررةسبن ررلسجررلس

الجلجوعرةسااجالررلسفرر سعجررنلسواللزائرراسوجنرراسواررومسس

نسومواين(السواخيااسالجلجوعةسالالنلالةس  سجلجوعرةسوليبي

الرردولساألكالرراسفقررااسو رر سالرردولسالارر سياافرراسفيدررنسممرربةس

س%70الفقرراسعررلسمظياادررنسللرردولسالجعينايررةسبرر كالاسجررلس

)وال سالجلجوعةسااجالرلسفر سالجغرابسوالمرودالسوالريجلس

سوجوايانمين( س
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س

ويجكرلسحمررنبسالفررا سفرر سممرربةسالفقرراسفرر سأيسدولررةس

اسالداامرررر ةسعررررلسالجمرررراوعسالقيرررر نم سعابيررررةسجوضرررر

الجفاررررافسعرررر داسالرررردولسالالالالررررةس)اثادلسوالمررررعوديةس

واإلجناات(سالجكومرةسللجمراوعسالقينمر سمفمر السوحمرنبس

الممبةسالجئويةسجلس ذاسالفرا السوالار س ردساعرزيسإلرمسأيس

جررلسالجحرردداتسمررنلفةسالررذكاسوذلرر سبنمرراخدامسالجاومررنتس

المعادلااة ر اام وبنمرراخدامسس(1بالمعادلااة ر اام )الجقرردالس

المانئجسالجاحنلسعليدرنسس(2الجدول ر م )السويوضحس(2)

سجلس ذاسالاقدياس س

أوثسبنلممرربةسلجاومرر سممرربةسس(2الجاادول ر اام )وجررلس

الفقاسف سجلجوعةسالدولسالعابيةسالجاقدجةسجحلسالداامةس

بلغسجاوم سالفا سف سممبةسالفقراسبريلسدولدرنسوالجمراوعس

لسالجلجوعةسفنلسالسأجنسداخ1.88القينم سالجفاافسمحوس

الكويررتسوالبحررايلس رر ساث ررابسلجمرراوعسممرربةسالفقرراس

القينم سويليدنسلبمرنلسالرمس  راالس رذاسوياضرحسجرلسبينمرنتس

مفسساللردولسألسا رمسالعواجرلسالجرؤالالسفر ساحديردسممربةس

الفقرررراسبالرررر سالجلجوعررررةس رررر سممرررربةسالقيجررررةسالجضررررنفةس

ويليدنسممبةسالمركنلسالرذيلسياجاعرولسسGDPللنمنعةسجلس

لسجحمرلسكجؤ راسلدالرةسونرولسالخردجنتسبجنداسجيرن

للمررركنل سكجرررنسأمررر سبنلممررربةسلجاومررر سممررربةسالفقررراسفررر س

جلجوعرررةسالررردولسالعابيرررةسالفقيرررالسجحرررلسالداامرررةسبلرررغس

جاومرر سالفررا سفرر سممرربةسالفقرراسبرريلسالرردولدنسوالجمرراوعس

السأجنسداخلسالجلجوعرةس9.06القينم سالجفاافسبلغسمحوس

لقينم سوذلر سفنلسليبينس  ساث ابسلجماوعسممبةسالفقاسا

عررلسمظياادررنسالجعينايررةالسس3.83بممرربةسفقرراسازيرردسبمحرروس

ويليدررنسمررواينسالررمساررومسسوذلرر سبممرربةسفقرراسازيرردسبمحرروس

عررلسمظياادررنسالجعينايررةالسوفرر سالجررؤخالسس7.23وس4.53

ارر ا ساللزائرراسوجنرراسوعجررنلسوذلرر سبممرربةسفقرراسازيرردس

عررررررررلسمظياادررررررررنسس14.78وس13.58وس10.38بمحرررررررروس

نمنتسمفسساللردولسألسا رمسالجعينايةالس ذاسوياضحسجلسبي

العواجلسالجؤالالسف ساحديدسممبةسالفقراسبجلجوعرةسالردولس

العابيةسالفقيالسجحلسالداامةس  سممربةسالقيجرةسالجضرنفةس

ويليدنسممبةسالمركنلسالرذيلسياجاعرولسسGDPللنمنعةسجلس

بجنررداسجيررنلسجحمررلس رر سالعواجررلساثكبرراساررنالياسعلرر س

لسالرمساليدرنسزيندلسممبةسالفقاسف سال سالجلجوعةسجرلسالردو

دولررةسوممرربةساألااضرر سالزااعيررةسجررلسجمررنحةسالممرربةس

 سوأخيررااسوبنلممرربةسGDPالقيجررةسالجضررنفةسللنررمنعةسجررلس

لجاوم سممبةسالفقاسف سجلجوعرةسالردولسالعابيرةساألكالراس

فقيااسجحلسالداامرةسبلرغسجاومر سالفرا سفر سممربةسالفقراس

بررريلسالررردولدنسوالجمررراوعسالقينمررر سالجفارررافسبلرررغسمحررروس

اخرلسالجلجوعرةسفررنلسالمرودالس ر ساث ررلسالسأجرنسد25.07

فا ررنسعررلسمظياادررنسلجمرراوعسممرربةسالفقرراسالقينمرر سوذلرر س

عرلسمظياادرنسالجعينايرةالسس21.63بممبةسفقراسازيردسبمحروس

ويليدررنسالجغررابسوالرريجلسوذلرر سبممرربةسفقرراسازيرردسبمحرروس

عررررررلسمظياادررررررنسالجعينايررررررةالسوفرررررر سس27.83وس22.63

بمحرروسالجررؤخالسارر ا سجوايانميررنسذلرر سبممرربةسفقرراسازيرردس

علسمظياادنسالجعينايةالس ذاسوياضحسجلسبينمنتسس28.18

مفسساللردولسألسا رمسالعواجرلسالجرؤالالسفر ساحديردسممربةس

الفقاسبجلجوعةسالدولسالعابيةسالفقيالسجحلسالداامةس  س

ممبةسالمكنلسالذيلسياجاعولسبجنداسجينلسجحمرلسوممربةس

دولررةس رر سالعواجررلساألااضرر سالزااعيررةسجررلسجمررنحةسال

عل سزيندلسممبةسالفقاسفر سجلجوعرةسالردولسساثكباساناليا

اثكالاسفقااالسويليدنسممربةسالقيجرةسالجضرنفةسللنرمنعةسجرلس

GDPوأخيااسممبةسالقيجةسالجضنفةسللزااعةسجلسسGDP  

ويااايرربسعلرر سجررنسمرربمسإجكنميررةسامررامان سالسممرربةس

الرررمسعررردمساررروافاسسGDPالقيجرررةسالجضرررنفةسللنرررمنعةسجرررلس

نسالجمرررئوثلسالخررردجنتسوالجاافرررمسالعنجرررةسبنلدولرررةس جررر

)الجمرربب(ساثكبرراسجررلسبرريلسالرر سالجحرردداتسعررلسااافررننس

ممبةسالفقاسجقنامرةسبنلجمراوعسالقينمر سالجفارافسأيسألس

الدولساعنم سجلسج كلةسازايدسممبةسالفقاسعندانسجنسيكرولس

مايلةسلعدمساوافاسفا سالعجلسالجمنمبةسو رذاسجرنسيالراس

الرر سمقرر سالم ررن سالنررمنع سبنلدولررةسو رروسجررنسيعكمررةس

سGDPنفسممررربةسالقيجرررةسالجضرررنفةسللنرررمنعةسجرررلسامخفررر

وكذل سيالراسايضرنسثمخفرنفسجمراوعسالجاافرمسالعنجرةس

والخدجنتسللمكنلسججنسيلعلدمسغيراس رندايلسعلر سالقيرنمس

بنيسعجلسيداسعليدمسالواسجمنمبةسامنعد مسفر سالعري س

حين سكايجةساوسالحنولسعل سجمراوعساعلريمساوسخردجنتس

لسممربةسجمرنحةسنحيةسبدالةسجمنمبةالسف سلنبتسعواجر

اثااضرر سالزااعيررةسجررلسلجلررةسجمررنحةسالدولررةسوكررذل س

فرر سالجاابررةسسGDPممرربةسالقيجررةسالجضررنفةسللزااعررةسجررلس

الانليةسف سالانالياسعل سممبةسالفقاسبنلردولسجحرلسالداامرةس

حياساعكسسال سالعواجرلسعردمساروافاسجمالرنتسبنلدالرةس

الكنفيرررةسلمررردسحنلرررنتسال رررعبسججرررنسيرررؤديسالررر ساررردم س

سي  سوااافننسممبةسالفقاسبال سالدول الجماوعسالجع
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س(2الجاادول ر اام )وبنلممرربةسلجنرراالسفقرردسابرريلسجررلس

ممبةسالفقراسفر سجنراسازيردسعرلسمظياادرنسفر سالجمراوعس

السوألسمحرررررروس%13.58القينمرررررر سالجفاررررررافسبمحرررررروسس

جررلس ررذاسالفررا سفرر سممرربةسالفقرراسبرريلسجنرراسس8.20%

والجمرراوعسالقينمرر ساعررزعسإلررمسامخفررنفسممرربةسالقيجررةس

اعررزيسس%2.19السومحرروسGDPللنررمنعةسجررلسالجضررنفةس

السGDPإلررمسزيررندلسممرربةسالقيجررةسالجضررنفةسللزااعررةسجررلس

يالرراسالرر سامخفررنفسممرربةساثااضرر سس%0.43ومحرروس

س%0.42الزااعيةسجلسالجمنحةساثلجنليةسللدولةالسومحوس

يالرررراسالرررر سامخفررررنفسممرررربةسالجمررررنعداتساإلمجنئيررررةس

يالرررراسالرررر سس%0.27السومحرررروسGDPوالجعومررررنتسجررررلس

السوحروال سGDPةساإلمفن سعل سالاعلريمسجرلسامخفنفسممب

يالاسال سممبةسالاضخمسالممويةالسوأخيااسمحوسس0.17%

يالراسالر سامخفرنفسممربةساثمراالجناساثلمبرر سس0.05%

 سبجعمررمس خرراسيجكررلسالقررولسألسمحرروسGDPالجبن رراسجررلس

جررررلسالفررررا سفرررر سممرررربةسالفقرررراسبرررريلسجنرررراسس11.73%

والجمرراوعسالقينمرر سالجفاررافساعررزعسالرر سايسجررلسالرر س

لجحرردداتسمررنلفةسالررذكاسجلاجعررةالسوالبررن مسيعررزعسإلررمسا

المعادلااة ر اام عواجررلس)جحررددات(سأخرراعسلررمسااضررجمدنس

 سوألسالجمئولساألولسجلسال سالجحدداتسعلسالفرا س(1)

ف سممبةسالفقاسبيلسجنراسوالجمراوعسالقينمر س روسممربةس

يلي سزيرندلسسGDPامخفنفسالقيجةسالجضنفةسللنمنعةسجلس

السوجررلس مررنسياضررحسGDPلسالقيجررةسالجضررنفةسللزااعررةسجرر

نرررحةسامادرررن سالدولرررةسلمينمرررةسالااكيرررزسعلررر س  رررننس

النررمنعةسوجحنولررةسالمدرروفسبدررذاسالق ررننسحاررمسيامررم س

للدولررةسا ررغيلسالعجنلررةسوجررلسالررمساخفرريفسممرربةسالب نلررةس

وكذل ساخفيفسممبةسالفقاسبنلدولةسوذلر سللرذبسالعجنلرةس

الزائرردلسوالب نلررةسالجقمعررةسوالجومررجيةسبق ررننسالزااعررةالس

ةسزيررندلسحنررةساإلمفررن سعلررمسالاعلرريمسجررلسسكجررن يلرربسأيضررن

سجيزاميادنسلجكنفحةسالفقا 

الررمساالدررتسالداامررةسلجحنولررةساخفرريفسممرربةسالفقرراس

بنلررردولسجحرررلسالداامرررةسعرررلس ايرررمسزيرررندلسكرررالسجرررلس

الجحرردداتسالمررنبمسحنررا نسوالجررؤالالسعلرر سممرربةسالفقرراس

علررر سس%30الس%10فررر سالررردولسالعابيرررةسوذلررر سبممررربةس

مسالاقمررريمسمرررنبمسالرررذكاسللررردول سالاررروال  سجررراسامررراخدا

لاوضرررحسالسس(3بالجااادول ر ااام )ولرررنبتسالمارررنئجسكجرررنس

جاوم سممبةسالفقاسبنلجلجوعةساثولر سالجاضرجمةسالردولس

ولاعررديلسالرر سالممرربةساالدررتسس%6.6الجاقدجررةسبلررغسمحرروس

المرركنلسالررذيلسينررلسالرريدمسالداامررةسالرر سزيررندلسممرربةس

كحردسس%100)وبممربةسس%10جنداسجين سجحملسبممبةس

الرر سمحرروسس%6.6 نرر (سيررمخففسجاومرر سممرربةسالفقرراسا

اثمررراالجناساأللمبررر سالسكجرررنسامررر سبزيرررندلسممررربةس6.57%

علر سالاروال سس%30وس%10بممربةسسGDPسجلسالجبن ا

ممبةسالفقاساثلجنليةسف سالردولساث رلسفقرااسجرلسامخففس

لكرالسالحرنلايلالسكجرنسامر سبزيرندلسس%6.5ال سمحوسس6.6%

س%10بممرررربةسسلررررمفسسالرررردولسةمررررمويالالاضررررخمسممرررربةس

ممبةسالفقاساثلجنليرةسجرلسعل سالاوال سامخففسس%30و

لكررالسالحررنلايلالسوكررذل سعمرردسس%6.5الرر سمحرروسس6.6%

لالرر سس GDPجررلزيررندلسممرربةسالقيجررةسالجضررنفةسللزااعررةس

ممربةسعلر سالاروال سااافراسس%30وس%10الدولسبممربةس

س%6.7الررر سمحرررروسس%6.6الفقررراساثلجنليرررةسفيدرررنسجرررلس

الجمرررنعدلساإلمجنئيرررةسمررربةسالس رررذاسوعمررردسزيرررندلسم%6.6و

س%30وس%10بممرربةسسGDPسجررل تالامرجيةسوالجعومررن

س%6.6ممربةسالفقراساثلجنليرةسجرلسعل سالاوال سامخففس

السكجررنسامرر سعمرردسزيررندلسممرربةس%6.4وس%6.5الرر سمحرروس

بممربةسساثااض سالزااعيةسجلسالجمنحةساثلجنليةسللدولة

ممرربةسالفقرراسجررلسعلرر سالارروال ساررمخففسس%30وس10%

السوكذل سعمدسزيندلسممبةس%6وس%6.2وسال سمحس6.6%

س%10بممررربةسس GDPجرررلالقيجرررةسالجضرررنفةسللنرررمنعةس

ممبةسالفقراساثلجنليرةسبدرنسعل سالاوال سامخففسس%30و

السوأخيررااسفنمرر سعمرردس%5.7وس%6الرر سمحرروسس%6.6جررلس

س%10بممرربةسس GDPاثمفررن سعلرر سالاعلرريمسجررلزيررندلس

ممبةسالفقراساثلجنليرةسفر سعل سالاوال سامخففسس%30و

س%5.9الر سمحروسس%6.6الردولسجحرلسالداامرةسجرلسسال 

س س%5.6و

وجررلسمفررسساللرردولسياضررحسالسجاومرر سممرربةسالفقرراس

بنلجلجوعررةسالالنميررةسالجاضررجمةسالرردولسالفقيررالسبلررغسمحرروس

ولاعديلسال سالممبةساالدتسالداامةسال سزيرندلسس18.2%

لمرركنلسالررذيلسينررلسالرريدمسجنررداسجيررن سجحمررلسممرربةسا

ا نرر (سيررمخففسكحرردسس%100)وبممرربةسس%10بممرربةس

السكجنسام س%16.9ال سمحوسس%18.2جاوم سممبةسالفقاس

س GDPلجررساثمرراالجناساأللمبرر سالجبن ررابزيررندلسممرربةس

ممربةسالفقراسعل سالاوال سامخففسس%30وس%10بممبةس

الررر سمحررروسس%18.2اثلجنليرررةسفررر سالررردولسالفقيرررالسجرررلس

الاضرررخمسالسكجرررنسامررر سبزيرررندلسممررربةس%14.4وس14.5%

س%10الداامرررةسبممررربةسسبنلررردولسالفقيرررالسجحرررلسمرررموين

ممررررررربةسالفقررررررراعلررررررر سالاررررررروال سارررررررمخففسس%30و
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 يم معدالت الفقر المتو عة لكال من جملة الدول العربية محل الدراسة ومصر نتيجة زيادة كاال مان .  3جدول ر م 

 كال علي حدا  %30، %10المتغيرات المؤ رة في نسبة الفقر بنسبة 

 

 المتغير

 مصر ل االك ر فقراالدو الدول الفقيرة الدول الغنية

زيادة 

10% 

زيادة 

30% 

زيادة 

10% 

زيادة 

30% 

زيادة 

10% 

زيادة 

30% 

زيادة 

10% 

زيادة 

30% 

ممبةسمكنلسالذيلسينلساليدمسجنداسجين س

 جحمل
6.57 ------ 16.9 ------ 41.4 ------ 17.9 ------ 

ممررربةساثمررراالجناساأللمبرررر سالجبن ررراسجررررلس

GDP 
6.5 6.5 14.5 14.4 40.2 40.0 15.6 13.9 

 16.5 18.6 38.2 39.4 16.6 17.9 6.5 6.5سممبةسالاضخمسالمموي

 GDP 6.7 6.6 21.2 22.9 48.4 49.2 20.2 22.2ممبةسالقيجةسالجضنفةسللزااعةسجلس

ممررررربةسالجمرررررنعداتساإلمجنئيرررررةسالامرررررجيةس

 GDPسوالجعومنتسجل
6.5 6.4 17.3 16.4 42.4 35.6 19.9 18.7 

لسلجلةسجمنحةسممبةساألااض سالزااعيةسج

 الدولة
6.2 6.0 18.0 17.3 41.4 41.1 19.2 19.0 

 GDP 6.0 5.7 16.9 15.4 41.6 39.5 17.5 16.1ممبةسالقيجةسالجضنفةسللنمنعةسجلس

 GDP 5.9 5.6 15.3 14.0 40.5 38.5 16.1 14.6ممبةساثمفن سعل سالاعليمسجلس

 

  السجؤ ااتسالامجيةسالعنلجية 2007/2008البم سالدول الس اقاياسالامجيةسالعنلجيةسس-1سالمصدر 

س( 1الجعندلةسا مس)س-2سسسسسسسسسس

س( 2اللدولسا مس)س-3سسسسسسسسسس

س

س%17.9الرررررر سمحرررررروسس%18.2اثلجنليررررررةسبدررررررنسجررررررلس

السوكرررذل سعمررردسزيرررندلسممررربةسالقيجرررةسالجضرررنفةس%16.6و

س%30وس%10لالرر سالرردولسبممرربةسسGDPسجررلللزااعررةس

ةسفيدرررنسجرررلسممررربةسالفقررراساثلجنليرررعلررر سالاررروال سااافررراس

الس ذاسوعمدسزيندلس%22.9وس%21.2ال سمحوسس18.2%

)برررنلجليولس تالجمرررنعدلساإلمجنئيرررةسالامرررجيةسوالجعومرررن

(سبنلررردولسالفقيرررالسجحرررلسالداامرررةسGDPجرررل%)سدوثا(

ممربةسالفقراسعل سالاوال سامخففسس%30وس%10بممبةس

الس%16.4وس%17.3الرر سمحرروسس%18.2اثلجنليررةسجررلس

ضرر سالزااعيررةس)%جررلساثااكجررنسامرر سعمرردسزيررندلسممرربةس

علر سس%30وس%10بممربةسسالجمنحةساثلجنليرةسللدولرة(

الررر سمحررروسس%18.2ممررربةسالفقررراسجرررلسالاررروال سارررمخففس

السوكررررذل سعمرررردسزيررررندلسممرررربةسالقيجررررةس%17.3وس18%

بنلرردولسالفقيررالسجحررلسس(GDP) سجررلالجضررنفةسللنررمنعةس

ممبةسعل سالاوال سااافاسس%30وس%10الداامةسبممبةس

س%16.9الررر سمحررروسس%18.2لسالفقررراساثلجنليرررةسبدرررنسجررر

اثمفرن سعلر سالاعلريمسالسوأخيااسفنم سعمدسزيندلس%15.4و

س%30وس%10(سبنلررردولسالفقيرررالسبممررربةسGDPجررلس%)

ممرربةسالفقرراساثلجنليررةسفرر سالرر سعلرر سالارروال ساررمخففس

س%15.3الرر سمحرروسس%18.2الرردولسجحررلسالداامررةسجررلس

س س%14و

كجررنسامرر سياضررحسجررلسماررن سمفررسساللرردولسالسجاومرر س

اسبنلجلجوعررةسالالنلالررةسالجاضررجمةسالرردولساثكالرراسممرربةسالفقرر

ولاعررديلسالرر سالممرربةساالدررتسس%48.3فقررااسبلررغسمحرروس

المرركنلسالررذيلسسالداامررةسالرر سزيررندلسالممرربةسالجئويررةسلعرردد

)وبممرربةسس%10ينرلسالرريدمسجنررداسجيرن سجحمررلسبممرربةس

كحررردسا نررر (سيرررمخففسجاومررر سممررربةسالفقررراسس100%

مراالجناساثالسكجرنسامر سبزيرندلس%41.4ال سمحروسس48.3%

(سGDPجررررلس%))بررررنلجليولسدوثا(سساأللمبرررر سالجبن ررررا

عل سالاروال سارمخففسممربةسالفقراسس%30وس%10بممبةس

س%48.3اثلجنليةسف سالدولساثلعابيةساثكالراسفقرااسجرلس

السكجررررنسامرررر سبزيررررندلسممرررربةس%40وس%40.2الرررر سمحرررروس

بنلررردولسسلمرررناجسالجحلررر ساثلجرررنل س)مرررموينس (لالاضرررخمس

س%30وس%10الداامةسبممربةسالعابيةساثكالاسفقااسجحلس
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س%48.3عل سالاوال سامخففسممبةسالفقاساثلجنليةسجرلس

السوكرذل سعمردسزيرندلسممربةس%38.2وس%39.4ال سمحروس

لالرر سالرردولسبممرربةسسGDPجررلالقيجررةسالجضررنفةسللزااعررةس

عل سالاوال سااافاسممبةسالفقاساثلجنليرةسس%30وس10%

الس ررذاس%49.2وس%48.4الرر سمحرروسس%48.3فيدررنسجررلس

الجمرررررنعدلساإلمجنئيرررررةسالامرررررجيةسدلسممررررربةسوعمررررردسزيرررررن

بنلدولساألكالاسفقااسجحلسالداامرةسسGDPسجل توالجعومن

عل سالاروال سارمخففسممربةسالفقراسس%30وس%10بممبةس

الس%35.6وس%42.4الرر سمحرروسس%48.3اثلجنليررةسجررلس

كجرررنسامررر سعمررردسزيرررندلسممررربةساثااضررر سالزااعيرررةسجرررلس

علرر سس%30وس%10الجمررنحةساثلجنليررةسللدولررةسبممرربةس

الررر سمحررروسس%48.3لاررروال سارررمخففسممررربةسالفقررراسجرررلسا

السوكرررذل سعمررردسزيرررندلسممررربةسالقيجرررةس%41.1وس41.4%

بنلردولساألكالراسفقرااسجحرلس GDPسجرلالجضنفةسللنمنعةس

عل سالاوال سااافراسممربةسس%30وس%10الداامةسبممبةس

س%41.6الررر سمحررروسس%48.3الفقررراساثلجنليرررةسبدرررنسجرررلس

مفررن سعلرر ساثالسوأخيرااسفنمرر سعمرردسزيرندلسممرربةس%39.5و

س%10بنلررردولساثكالررراسفقررراسبممررربةسسGDPسالاعلررريمسجرررل

عل سالاوال سامخففسممبةسالفقراساثلجنليرةسفر سس%30و

الررر سمحررروسس%48.3الررر سالررردولسجحرررلسالداامرررةسجرررلس

س %38.5وس40.5%

ومايلرةسس(3الجدول ر ام )وجلسالمانئجسالجدومةسايضنس

زيندلسممبةسكرالسجرلسالجحردداتسالجرؤالالسفر سممربةسالفقراس

علرر سالارروال سياضررحسامرر سس%30الس%10بةسبجنرراسبممرر

بزيررندلسممرربةسالمرركنلسالررذيلسينررلسالرريدمسجنررداسجيررن س

كحرردسس%100)وبممرربةسس%10جحمررلسفرر سجنرراسبممرربةس

الرر سس%20ا نرر (ساررمخففسممرربةسالفقرراساثلجنليررةسجررلس

اثمراالجناساأللمبر سالسكجنسام سبزيرندلسممربةس%17.9محوس

علرر سس%30وس%10بجنرراسبممرربةسسGDPجررلسسالجبن ررا

س%15.6امخففسممبةسالفقاساثلجنليةسال سمحروسسالاوال 

بجناسسةممويالالاضخمسالسكجنسام سبزيندلسممبةس%13.9و

عل سالاروال سارمخففسممربةسالفقراسس%30وس%10بممبةس

السوكررذل سعمرردس%16.5وس%18.6اثلجنليررةسالرر سمحرروس

بجنراسسGDPسجرلزيندلسممبةسالقيجةسالجضرنفةسللزااعرةس

مبةسالفقاسال سعل سالاوال سااافاسمس%30وس%10بممبةس

الس ررررذاسوعمرررردسزيررررندلسممرررربةس%22.2وس%20.2محرررروس

س GDPجررل تاإلمجنئيررةسالامررجيةسوالجعومررنساتالجمررنعد

عل سالاوال سامخففسممبةسس%30وس%10بجناسبممبةس

السكجرنسامرر س%18.7وس%19.9الفقراساثلجنليررةسالر سمحرروس

عمررردسزيرررندلسممررربةساثااضررر سالزااعيرررةسجرررلسالجمرررنحةس

علر سس%30وس%10بةساثلجنليرةسللدولرةسفر سجنراسبممر

س%19.2الاوال سامخففسممبةسالفقاساثلجنليةسال سمحروس

السوكررررذل سعمرررردسزيررررندلسممرررربةسالقيجررررةسالجضررررنفةس%19و

علر سس%30وس%10بجنراسبممربةسسGDPسجرلللنمنعةس

الاررروال سااافررراسممررربةسالفقررراساثلجنليرررةسبدرررنسالررر سمحررروس

السوأخيرررااسفنمرررر سعمرررردسزيررررندلسممرررربةس%16.1وس17.5%

س%10بجنررراسبممررربةسسGDPساثمفررن سعلررر سالاعلررريمسجرررل

عل سالاوال سامخففسممبةسالفقراساثلجنليرةسفر سس%30و

س %14.6وس%16.1ال سالدولسجحلسالداامةسال سمحوس

وججرررنسمررربمسمررراال سالداامرررةسلخفرررفسممررربةسالفقررراس

بنلدولسجحرلسالداامرةسووفقرنسللاقمرمسالمرنبمسعرلس ايرمس

زيررندلسالممرربةسالجئويررةسلكررالسجررلسالرر سالجاغيررااتسبممرربةس

الا مساناليااسعل سخففسممبسالفقاسبنلدولسفنلساكس10%

سGDPسجررلاأل ررلسفقررااس رر سممرربةساثمفررن سعلرر سالاعلرريمس

السكجررنسامرر سبزيررندلس%5.9حيرراسالعررلسممرربةسالفقرراسمحرروس

س%30الممبةسالجئويةسلقيمسكالسجلسال سالجاغيااتسبممربةس

فنلساكالا مساناليااسعل سخففسممبسالفقاسبنلردولساث رلس

حياسسGDPسجلللنمنعةسفقااس  سممبةسالقيجةسالجضنفةس

السو رذاس%5.7امخففسممبةسالفقاسبال سالدولسإلر سمحروس

جنسيدلسعل سالسالحلساثولسوالماياسلاقليرلسممربةسالفقراس

بنلدولسالعابيةساث لسفقااس وسجحنولةسالانالياسلافاسممربةس

وممرربةسالقيجررةسالجضررنفةسسGDPسجررلاثمفررن سعلرر سالاعلرريمس

ممرربةس سأجررنسبنلممرربةسل ررا سخفررفسGDPسجررلللنررمنعةس

الفقاسبنلدولسالفقيالسفرالسزيرندلسالممربةسالجئويرةسلكرالسجرلس

فررنلساكالررا مساررناليااسعلرر سس%10الرر سالجاغيررااتسبممرربةس

خفررفسممرربسالفقرراسبنلرردولسالفقيررالسجحررلسالداامررةس رر س

حيراسالعرلسس GDPجلساثماالجناساأللمب سالجبن اممبةس

الس%14.5ممبةسالفقاسبنلدولسالفقيالسجحلسالداامرةسمحروس

ندلسالممربةسالجئويرةسلكرالسجرلسالر سالجاغيرااتسكجنسام سبزير

فنلساكالا مساناليااسعل سخففسممربسالفقراسس%30بممبةس

بنلرردولسالفقيررالسجحررلسالداامررةس رر سممرربةساثمفررن سعلرر س

حياسامخففسممربةسالفقراسبالر سالردولسسGDPسلالاعليمسج

السو ررذاسجررنسيرردلسعلرر سالسالحررلساثولس%14إلرر سمحرروس

العابيرةسالفقيرالس رروسسوالمراياسلاقليرلسممربةسالفقراسبنلردول

ساثمرراالجناساأللمبرر سالجبن رراجحنولرةسالاررنالياسلافرراسممرربةس

 سكجرنس GDPجرلوممربةساثمفرن سعلر سالاعلريمسسGDPسجرل

ام سبنلممبةسل ا سخففسممبةسالفقاسبنلدولساألكالاسفقرااس

فررالسإحرردااساغيررااتسفرر سالممرربةسالجئويررةسلكررالسجررلسالرر س
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خفرفسفنلساكالا مسارناليااسعلر سس%10الجاغيااتسبممبةس

ممبسالفقاسبنلدولساثكالاسفقااسجحرلسالداامرةس ر سممربةس

 سحياسالعلسممربةسالفقراسبنلردولساألكالراسممويالالاضخمس

السكجرنسإحردااساغيرااتس%39.4فقااسجحلسالداامةسمحروس

س%30ف سالممبةسالجئويةسلكالسجلسال سالجاغيااتسبممربةس

فنلساكالا مساناليااسعل سخففسممبسالفقاسبنلدولساألكالاس

اإلمجنئيرررةسساتالجمرررنعدالداامرررةس ررر سممررربةسفقرررااسجحرررلس

حيررراسارررمخففسممررربةسسGDPسجرررلسالامرررجيةسوالجعومرررنت

السو ذاسجرنسيردلسعلر س%35.6الفقاسبال سالدولسإل سمحوس

السالحرررلساثولسوالمررراياسلاقليرررلسممررربةسالفقررراسبنلررردولس

العابيةساثكالاسفقرااس روسجحنولرةسالارنالياسلاخفريفسممربةس

جنئيررةسالامررجيةساإلمساتالجمررنعد سوممرربةسمررمويالالاضررخمس

 سأجرنسبنلممربةسلجنراسفرنلسجحنولرةسGDPسجلسوالجعومنت

سجررلساثمرراالجناساأللمبرر سالجبن رراالاررنالياسبزيررندلسممرربةس

GDPيؤالاسبخففسممبةسالفقاسبجنراسالر سس%10بمحوسس

السوكرررذل سعمررردسالملرررن سفررر سالارررنالياسبدرررذاس%15.6محررروس

جلسمظيالسالحنل سفرنلسس%30الجاغياسبزيندا سحامسمحوس

س %13.9 سجناسامخففسال سمحوسممبةسالفقاسف

و ذاسي ياسإلرمسجرنس ردسمربمسذكرا سفر سألسالجمراوعس

القينمررر سالجفارررافس)جاومررر سالجؤ رررااتسفررر ساثادلس

والمرررعوديةسواإلجرررناات(سثسيجالرررلسالجمررراوعسالمجررروذل س

واألجالررلسللقضررنبسعلررمسالفقرراالسأيسألسالونررولسإليرر سثس

يعمرر سألسممرربةسالفقرر اسامررنويسنررفاالسوإمجررنس رروسبجالنبررةس

ةسجلسجااحلسالقضنبسعلمسالفق ا سوبعبنالسأخاعالسجاحل

اما ياسج ناساحقيمس دتسجلسأ ردافدنسالجاعلرمسبرنلفقاس

و رررو سخفرررفسممررربةسالفقررراسفررر سخ  درررنساثمررراااايليةس

 ويلةساثللسإلساما نعتسألساحميلسالجؤ ااتسمنلفةس

 الذكا 
 

 عـالمراج
 

 اوال  المراجع العربية
س

نلمالس لس لرومسعلر سالساقاياسالامجيةسف سالعالبنك الدولي

س 2000/2001سالسالفقا

الساقاياسالامجيرةسالعنلجيرةالسجؤ رااتسالامجيرةسالبنك الدولي

س 2007/2008العنلجيةالس

السالفقاسف سلبمنلالسململةسداامنتسجكنفحرةس أنطوان حداد

س س1998 ،سالفقاالسالعددسالالنم الساألجمسالجاحدل

جحرررردداتساثجررررلسالغررررذائ سسأمااااام الجمسااااي )دكتااااور(،

دررردسبحرررواساث انرررندسالزااعررر السجاكرررزسالعابررر السجع

س 1999سالسالسالقن السالبحواسالزااعية

السالفقراسفر سآسايا لعارب واالجتماعياةساللجنة اال تصادية

سعابس مين/سجمظواسالاجنع /ساألجمسالجاحردل/سميويروا 

س 1997الس

السالفقررا سجمررببنا الس الررنا سومرربلسالحرردسجمرر سفريااد كورتاال

كليرةسسوالتعااون،مجلة اال تصاد، الفقر )حنلةساللزائا(الس

العلومساث اننديةسوالامريياالسلنجعرةسالجمرنلالساللزائراالس

س 2003، 02العدد 

المجرروسوارروفياساثحاينلررنتسسفااائز باان إبااراهيم الحبيااب،

األمنمرريةالسداامررةسلحنلررةسبعررفسالرردولساإلمررالجيةسفرر س

، مجلاااااة العلاااااوم االجتماعياااااة، 1990-1965الفارررررالس

س 1999، جامعة الكويت، 04، العدد 23المجلد

ظررررن السالفقررراسو النا ررررنسعلرررمسالامجيررررةسسرجااام نصااايب،

السالفقررراسوالاعرررنولالسكليرررةسمجلاااة اال تصااااداث انرررنديةالس

العلومساث اننديةسوالاميياالسلنجعةسالجمنلالساللزائراسالس

س 2003، 02العدد 

اآللينتساثلاجنعيةسلاف  سظرن السالفقراسسسلطان بلغيث،

 لعددا  الرابعةالسنة مجلة علوم إنسانية، ف ساللزائاالس

س س2007، يناير 32

خنونررريا س)الفقررراسفررر سأفايقيرررنسس،هالاااة جماااال  ابااات

سمجلة  قافية فصالية متخصصاة(الساخازال سوإماااايلية

العاادد سالجمارردعساإلمررالج السفرر س ررئولسالقررنالساألفايقيررة

س 2005سبتمبر ، ال اني
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