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1. Abstract 
Catastrophes in Sudan are of many dimensions. Food security is a chronic and 
intrinsic problem in Sub Saharan Africa which is a fact recognized by the 
international society. Political instability, civil wars and finally recent secession of its 
Southern part is another fact which may be taken as a vivid example for other regions 
of that previously largest African country to be followed. The present paper 
introduces an analysis and assessment of measurements for human development 
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indices in Sudan. It is empirically concluded that human welfare is invisible. The 
parameters are very low. Strategies are needed to provide for basic services to cater 
for needs of the people. Without them, increasing dissatisfactions can lead to more 
violence and disintegrations. 

  المقدمة .2
ة وترجع ج ة وقدیم اھرة تاریخی ى ورھاذالفقر ظ ا إل د كم د بعی ات القدیمة  أن ام سماویة واالدبی ان ال ع االدی جمی

 وحثت على العمل من أجل القضاء ھالفكریة المختلفة تناولت ظاھرة الفقر من حیث أھم اسبابة ونتائجوالمدارس 
سیاسیة إلى ضافةباإلھذا .  على الفقر ة وال صادیة واالجتماعی ى ترھق  ذلك یعتبر الفقر من أھم الظواھر االقت الت

ى وقد ترتب عل. المجتمعات ، ویمثل تحدى كبیر امام جمیع دول العالم  دارس الت ذاھب والم ان والم ى تعدد االدی
الى أتناولت ظاھرة الفقر وجود  نعكس بالت ذا ی ر وھ نواع واشكال وتعاریف ومفاھیم ومقاییس متعددة ومختلفة للفق

ر  د للفق ى ضف أ.على وجود قیاس واضح ودقیق ووحی ك إل ق النمو  أن ذل ى تحقی ات ف دى أھم المعوق ر اح الفق
ى تدعوا  ولذلك ظھرت العدید من المداخل التى.جتماعیة والتنمیة االقتصادیة واال ر  إل اھرة الفق ى ظ ضاء عل الق

دعوا ى ومكافحتة بشتى السبل ، فمنھا مای ق  إل ادة تحقی شكلة زی ن م تخلص م رد وال ل الف اتج القومى ودخ ى الن ف
 ضرورة توجیھ الجھودھناك بعض االراء التى رأت و. الخ ، وبالتالى یساعد ذلك على القضاء على الفقر  البطالة

ل وإلى  ر ب ن الفق ى التحرر م ادر عل صبح ق ادة أترقیة وتقویة وتنمیة قدرات االنسان و بذلك ی ى قی درة عل ر ق كث
یكون اكثر فاعلیة وقدرة  أن االنسان الیستطیع أن  إلىمستندین فى ذلك. وتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

ى  أن  االقتصادیة ، والیستطیعفى تحریك النمو االقتصادى والتنمیة صول عل ر بمجرد الح یتحرر من قبضة الفق
ة  إلى قدر معین من الدخل ، فقدیكون الشخص من ذوى الدخول المرتفعة ولكن یفتقد ن العناصر الحیوی الكثیر م

   .وتدنى مستویات المعیشة لدیة والفراد مجتمعةأوالیتمتع بالصحة افى حیاة البشریة كان یكون غیر متعلم 
ى ذى یرم شریة ال ة الب وم التنمی ر مفھ ى ظھ ستویات  إل سین م الل تح ن خ شریة م درات الب ستویات الق سین م تح

وذلك من .  واالھتمام بالبیئة وقضایا النوع الخ  المعرفة ورفع معدالت التعلیم والتدریب وتحسین مستویات الصحة
مھمیة قصوة لحیاة البشرأخالل وضع بعض االھداف التى تعتبر ذات  نھم ، وت ة  یة والفقراء م ض االدل وضع بع

شریة ھالمركبة التى تھتم بقیاس الجوانب المختلفة للتنمیة البشریة ودرجة ماتحقق ة الب االت التنمی  كل دولة فى مج
ث  ذا البح ن خالل ھ اقش م ذى سوف ین ً ، وال ا یالً خاص ا دل ى صمم لھ ر الت شكلة الفق ك م ا فى ذل ة ، بم المختلف

 Unitedولقد تكفلت منظمة االمم المتحدة عن طریق برنامجھا االنمائى  .لدلیل لقیاس الفقر واستخدام مؤشرات ا
Nation Development Program(UNDP)  اقش أبالعمل على سعینات تن ة الت ذ بدای عداد تقاریر سنویة من

ةھلبشریة ، وتوضح من خاللھا ماتحققمن خاللھا قضایا التنمیة ا ة ،  كل دولة فى مجاالت التنمی شریة المختلف  الب
وتعمل على دراسة ھذه الجوانب للدول المتقدمة والدول النامیة ولكن كل منھما منفصل عن االخر، كما تتیح ھذه 

ة  الم المختلف ین دول الع ة ب ة المقارن اریر امكانی دة  و.التق م المتح ة االم ن منظم صادرة م اریر ال ع التق ى جمی ف
)UNDP (ة ومنذ مطلع التسعینات ظل السو االت التنمی ع مج ى جمی ة ف دان یسجل مرتبة متدنیة بین الدول النامی

ھنالك اشكالیة فى التنمیة البشریة  أن  وطالما. البشریة ، وھذا مایدل على وجود اشكالیة فى تحقیق التنمیة البشریة
ى سوء  إلى وضاع البشریة یقودنا ذلكواأل دل عل اع اأتدنى وتدھورالقدرات البشریة وھذا مای راء وض ر والفق لفق

قیاس الفقر باستخدام مؤشرات الفقر  الورقة في ور وتتمح.ھنالك قدر الیستھان بھ من الفقر  أن ذلك ومما یوضح
شریة سبب لوجود ھ علي عكس أوضاعتوكیف البشرى  ة الب ة التنمی ر تدھورحال ل یعتب جوانب معاناة الفقراء وھ

ة بالفقر البشرى قادرة على قیاس الفقر وابراز أوضاع الفقر مؤشرات التنمیة البشریة الخاص أن ویفترض .الفقر 
اوأن لفقراء وا ى بلد م شریة ف ة الب ة التنمی سنت حال ا تح شریة كلم ة الب ر والتنمی ین الفق ة ب ا  ھنالك عالق ت كلم قل

دمعدالت  ى ھدف وت. الفقر فى ھذا البل ة إل ةالورق ة حال تخدام موشرات  دراس ن طریق اس سودان ع ى ال ر ف الفق
ع  إلى فقرالبشرى ، باالضافةال ایجاد العالقة بین تحقیق معدالت معقولة من التنمیة البشریة ومساھمة ذلك فى رف

ر  شكلة الفق ن م د م شریة ، والح درات الب ستویات الق اس . م الي یق سودانبالت ى ال ر ف رات الفق تخدام مؤش  باس
دور المؤشرات غیر  وفي ھذا السیاق یبرز البشرىلتنمیة البشریة والفقر یجاد العالقة بین اونحاول إالفقرالبشرى 

ر  ة الفق اس ومحارب ى قی ة ف ثو. النقدی ن حی ث م ة البح ع أھمی ى ترھق  أن تنب شاكل الت ن الظواھر والم ر م الفق
 ً ً وسیاسیا ً واجتماعیا ر . الخ  المجتمعات اقتصادیا ة الفق شرى وعالق ر الب ق مؤشرات الفق ن طری ر ع ودراسة الفق

ات البشرى بالتنمیة  راز أھم اسباب ومعوق الى أب البشریة والتعرف على الدور الذى تلعبة فى محاربة الفقر وبالت
ویسعى ھذا البحث للمساھمة فى وضع تقریر عن التنمیة البشریة  .الفقر مما یساعد على دعم جھود مكافحة الفقر 

  .لفقر بمؤشرات الفقر البشرى واخذ السودان كدراسة حالة لقیاس اھج التحلیلى ویستخدم المن. فى السودان 
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  سابقةدراسات  .3
ة وقد . ھ دراسة تكلفة التعلیم وعائداتودورالتعلیم فى التنمیة المستدامة ھناك دراسة  یم فى التنمی ناقشت دور التعل

ً فى أن وضحت الدراسةأو. فى السودان المستدامة  ً متواضعا ً   رأسھناك انجازا المال البشرى فى السودان مقاسا
ا فوق 15 سنوات الدراسة للسكان من الفئة العمریة بمتوسط ل أ و. سنة فم شریة ودلی ة الب ل التنمی ن دلی ل م ن ك

ن  رة م طة بلغت 2006-1999التنمیة المتعلق بالجنوسة للفت ً متوس ا د اخذت قیم والى 0.55 و0.52م ق ى الت  عل
ى وتعكس انجازات السودان فى مجال التنمیة البشریة والمساواة بین الجنسین  ع ف یم للجمی ً مؤشرات التعل وایضا

حد كبیر انجازات السودان فى مجال تنمیة  إلى حیث عكست 0.85السودان لنفس الفترة سجل قیم عالیة قدرت ب 
ھناك ضعف فى االنفاق العام على التعلیم فى السودان كنسبة من اجمالى  أن وضحت الدراسةأ و.التعلیم للجمیع 

ا یؤكد ذلك. اتج المحلى االجمالى انفاق الحكومة وكنسبة من الن دمات وأن ھنالك تف ع خ ى توزی ة ف دم عدال ت وع
در بحوالى  ذى ق ى وال ل جین ك معام س ذل ا یعك ام 0.785التعلیم كم ة . م 2000 لع ومؤشرات االھداف االنمائی

اك  أن كدتأم فیما یتعلق بالتعلیم 2004 -1997لاللفیة للفترة من  دمھن ً تق داف االا ق االھ ة  نحو تحقی ا. نمائی  كم
دائى  أن بینت الدراسة یم االبت ستوى التعل امعى أمعدالت العائد لم انوى والج ستوى الث ك للم ن تل ى م زت وعل رك
سودان ھالمال البشرى والدور الھام الذى تلعب رأس ھمیةأالدراسة على  ى ال ستدامة ف ة الم ة التنمی ا . فى عملی  أم

) 2008 ( دراسة فى اقتصادیات التعلیم، فى السودان لمال البشرى ا  رأسالنمو االقتصادى واالستثمار فىدراسة 
د  ن فق رة م سودان للفت ى ال یم ف صادیات التعل وع اقت شت موض و 1998 -89ناق رات النم ر متغی أ ثی ة ت م وكیفی

 أن  إلى وخلصت الدراسة.  االنفاق على التعلیم أيالمال البشرى   رأساالقتصادى فى السودان على االستثمار فى
اقتصادیات  أن وضحتوأ.  المال البشرى ھامشى وضعیف  رأس یر الناتج المحلى االجمالى على االستثمار فىثأت

ً صناعتأتقدم لالنسان بل التعلیم لم تعد تلك الحرف التى   االنتاج الفكرى ھ العملیة التعلیمیة وقطاعھضحى اقتصادا
التقدم التقنى یذید  أن  إلى ونظریات النمو االقتصادىالمال وتشیر الدراسات  رأسفى تراكمیسھم التعلیم  أن كما. 

 ً   تراكم. من معدالت النمو االقتصادى طویل االجل ویذداد التقدم التقنى سرعة عندما تكون قوة العمل احسن تعلیما
ً من مصادر النمو المستدام المال البشرى یساعد فى رأس  كما اوضحت الدراسة بان . التقدم التقنى ویعد مصدرا

ل  أن اثبتت الدراسات. التعلیم بشكل غیر مباشر یؤثر على االنتاجیة من خالل التاثیر على الصحة  االمیة والجھ
شریة  وارد الب ً على مستویات الصحة الفردیة والعامة وبشكل عام یساھم التعلیم فى تحسین الم یؤثران تأثیر فعاال

وضحت أو.  االستیعاب ورفع انتاجیة القطاعات المختلفة وتطویرھا من خالل رفع الكفاءة والمقدرة الذھنیة وسعھ 
ار أن الدراسة ى باعتب الى التقن یم الع ى التعل ز عل ع التركی سودان م ى ال  أن ھناك تطور فى االنفاق على التعلیم ف

المال البشرى   رأسن ھناك عائد اقتصادى لالستثمار فىوأ. العمالة المدربة  إلى كثر حاجةالدول النامیة ھى األ
صادى   رأسمثلة مثل العائد االقتصادى الناتج فى االستثمار فى د االقت المال المادى او المالى باختالف قیم العائ

ى ین االستثمار ف ة ب اك عالق شرى ومتغیرات النمو   رأسلكل نوع من االستثمار كما اوضحت بان ھن ال الب الم
ن ة یمنة التخطیط والتعاون الدولى الیعدتھا وزارأ وقد .االقتصادى  ع الفقدراسة ع ام واق شكل ع یمن ب ى ال . ر ف

ن خالل  أن برزتأ وبشكل خاص الفقر البشرى ةوتناولت ظاھر ر م صیلیة للفق اھر التف رز المظ الفقر البشرى یب
 وتعكس ھذه المؤشرات مستوى متدن من التنمیة البشریة فى الیمن بدلیل تنمیة .العدید من المؤشرات االجتماعیة 

ان 42.5وفیما یتعلق بدلیل الفقر البشرى بلغت قیمة الدلیل  0.468بشریة یبلغ  ً للحرم ا ً مركب ا  والذى یمثل مقیاس
ت الفجوة التعلیمیة ضوانخف% 106.6ن فجوة توقع الحیاة لصالح االناث قد ارتفعت بنسبة أوضحت بأو. البشرى 

ھناك تحسن فى قضایا النوع  أن حتوضأو% . 35.3 إلى والثانوى% 52.8 إلى ممثلة بالقید فى التعلیم االساسى
ى التحدیث والمساواة بین الجنسین  ھ ف ى عن ً ال غن ا ، واوضحت الدراسة فیما یتعلق بالتعلیم بان التعلیم یعد مطلب

 ً ى بلغت ذلك بسبب ارتفاع معدالت األ. االقتصادى واالجتماعى ولمقاومة الفقر الیزال محدودا ة الت % 31.2می
ً عنبین % 73.5بین الذكور و ى استیعاب  أن االناث فضال التعلیم االساسى ورغم الزامیتھ الیزال غیر قادر عل

كرت حدوث تحسن فى المؤشرات الصحیة وارتفاع ذالوضع الصحى و كما تناولت .كل االطفال فى سن الدراسة 
ى الریف نتیجة ال% 25م 2000من السكان فقط فى عام % 50 إلى تغطیة الخدمات الصحیة ا ف ط منھ تواجد فق

وقد ساھم النمو المتواضع للمرافق الصحیة والكادر الصحى مع الحمالت . الجزئى للرعایة الصحیة االولیة فیھ 
ة شبكات الصرف المتواصلة للتوعیة والتطعیم والتحصین ،  اه ومحدودی ت الدراسة ضعف خدمات المی كما بین

وبئة وھى نواتج طبیعیة للفقر وتظھر اض واألمرانتشار األ إلى الصحى فى الحضر وغیابھا فى الریف مما یؤدى
حوالى  إلى 1995البیانات زیادة عدد المستفیدین من الشبكة العامة للمیاه فى الحضر من حوالى ملیونین فى عام 

دادات أ. % 6.7 بمعدل نمو متوسط 2000 ملیون فى 2.9 ما فى المناطق الریفیة فقد ارتفع عدد المنتفعین من ام
ام7.7 إلى 1995ون نسمة فى عام  ملی6.8المیاه  ى ع سمة ف ود أو.  2000 ملیون ن ة بعض الجھ برزت الدراس

وصنادیق الرعایة االجتماعیة وبرامج مینات االجتماعیة أالمبذولة لمكافحة الفقر وذلك عن طریق تطبیق نظام الت
ة دور أبالرغم من أنھ وضحت أكما . صول االنتاجیة توفیر الخدمات االساسیة وخلق فرص عمل وتملیك األ ھمی

الشبكة المباشر وغیر المباشر فى التخفیف من الفقر اال انھا تنطوى على امكانیات فعلیة متواضعة لمكافحة وذلك 
   .الفقراء  إلى بعض الصعوبات والمعوقات التى تحول دون اكمال دورھا للتخفیف من الفقر والوصول إلى نتاج
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  مفاھیم وأبعاد الفقر .4
ى  الفقر ھو عبارة عن حالة من العجز والحرمان أن  إلىم وتعاریف الفقرتشیر معظم مفاھی ل ف ذا العجز یتمث وھ

من امتالك   یقع على فرد أوافراد أواسرة أوجماعة أو قبیلة أن عده اشكال من الحرمان وبالتالى ھذا الحرمان یمكن
ھ ریف الفقیمكن تعو. الخ  الوسائل الالزمة لتلبیة االحتیاجات المادیة واالجتماعیة ى اللغیر بأن ار ةف سور الفق  مك

  :ھ الفقیر یستعمل على اربعة أوجفقد قال الراغب االصبھانى أما فى االصطالح الشرعى. والفقار عظم الظھر 
ى نتم الفقراءأأیھا الناس  یا( قال تعالى. االول وجود الحاجة الضروریة وذلك عام لالنسان مادام فى دار الدنیا  إل

هللا  إلى الفقرھو الثالث  و).إنما الغنى غنى النفس(فقر النفس وھو المقابل بقولھ صلى هللا علیھ وسلم  نىالثا. ) هللا
ھو الرابع و) . عنك اللھم اغننى باالفتقار الیك والتفقرنى باالستغناء( صلى هللا علیھ وسلم ھلیھ بقول إوھو المشار

ذا) . دقات للفقراء والمساكینانما الص( تعالى ھفى قول كورذوھو الم  المقتنیاتشح ى  وھ اء ف ع اختلف الفقھ الراب
ة . حدة  راء: قال الشافعیة والحنابل ذ الفق ذ نھم ال م ال ساكین ھ م والم ئ لھ م نالش وم بھ م شئ ال یق وذھب .  لھ

ً من الفقیر فالفقیر أن  إلىالمالكیة . لك شیئا الذى ال یم  والمسكین ھو  یملك قوت عامھ ھو الذى ال المسكین اشد حاال
اج زھو الذى یملك دون نصاب ال الفقیر أن  إلىوذھب الحنفیة ر ھو المحت ل الفقی ً وقی یئا ك ش سكین الیمل اة والم ك

رو.  ھھو الذى ال یسألھم رغم حاجتوالمسكین . الذى یسأل الناس  صعب حصرھا  للفق رة ی اھیم كثی اریف ومف تع
اة  اد الحی ن أبع س. بشكل كامل فى بعد واحد م ن تنق ةولك صورة عام اھیم ب ى م ھذه المف ة  إل اھیم تقلیدی سمین مف ق

ة إلى تشیر المفاھیم التقلیدیة و.وأخرى حدیثة  ث  جانب النقص والقصور فى الموارد المتاح رد أو االسرة حی للف
سبیةھذا النقص من اتجاھین األ إلى یمكن االشارة ة الن ن الناحی انى م ة والث ة المطلق ن الناحی ة  .ول م ن الناحی فم

ھ نقص الموارد المتالمطلقة یمكن تعرا ر بأن ى من یف الفق أمین اشباع حد أدن زم لت ا یل رد أو االسرة عم ة للف ح
قسمین  إلى ویمكن تقسیم الفقر المطلق. النوع االنسانى  غنى عنھ للبقاء على قید الحیاة ولحفظ الحاجات المادیة ال

أو االسرة المعیشیة حاجات الكفاف الطبیعیة االنسانیة أى تتوفر للفرد  ویحصل عندما ال ولوھما الفقر المطلق األ
ًعنھا بالغذاء وا ح لملبس ومیاه الشرب النقیة واصحاالمستوى المعیشى االدنى المعروف بالحاجات االساسیة معبرا

یم  صحة والتعل سكن وال ة والم ا .البیئ انوى أم ق الث ر المطل ة  فالفق شاركة االجتماعی ن الم زل م ى الع دم أیعن و ع
ن .  المتعارف علیھ فى مجتمع معینتحصیل الحد االدنى للمستوى االجتماعى والثقافى سبیة یمك  ومن الناحیة الن

أمین اشباع الحد تعریف الفقر بأنھ نقص الموارد المتاحة للفرد د  أو االسرة عما یلزم لت ات عن ن الحاج ى م االدن
ً مستو أن كو  .ى المعیشة المقبول اجتماعیا صول نالحظ مما سبق ب ق بح سبى یتعل ر الن ق والفق ر المطل ن الفق ل م
االسرة على حد معین من الموارد االزمھ لتأمین حیاة كریمة سوء كان ذلك من الناحیة المطلقة أوالنسبیة وأ الفرد

  .و النسبیةأمایعرف بفقر الدخل سوء من الناحیة المطلقة  إلى وبالتالى یقودنا ذلك
تم تحدیده على اساس معیار الدخل وتتم التفرقة فى ھذا الصدد بین الفقر المطلق الفقر الذى ی إلى یشیر فقر الدخل
سمى حد الفقرویشیر حصول الفرد على دخل أقل من حد أدنى معین ی إلى الفقر المطلق فھو یشیر. والفقر النسبى 

% 20أو% 10 فقرأ كان یكون من .المجموعة التى تحصل على أقل دخل فى المجتمع  إلى الفرد انتماءالفقرالى 
یكون غیر فقیر بالمفھوم المطلق وفقیر بالمفھوم النسبى ویختلف حد الفقر  أن ومن الممكن. فى المجتمع % 40أو

ًلمبدأ1985باسعار (ولقد قدر البنك الدولى حد الفقر بدوالر واحد فى الیوم  .من مجتمع الخرومن عام الخر  م وفقا
PPP (  غ ة و  دوال2على مستوى العالم وبمبل ا الالتینی ى امریك ا 4ر ف دول شرق أورب عار( دوالر ل ) م1990اس

حد  أن الى ما تقدم نجد فى السودان إوبالتالى ووفقا . )1985اسعار(الدول الصناعیة  دوالر فى امریكا و14,4و
د 150 بمبلغ و حد الكفاف قدر أالفقر رد الواح اف للف ى. دینار فى الیوم ھو حد الكف ذا یعن د الكف أن وھ اف فى ح

ى  27000 دینار فى الیوم أو فى حدود 900افراد یبلغ ) 6(الیوم لالسرة المكونة من  دینار فى الشھروھو ما یكف
ى إلى ضافةباإل . القوت الیومى لكاد لشراءبا وم ینتم اك مفھ ة فھن اھیم تقلیدی ن مف ى ماسبق م ن  إل ب م ذا الجان ھ

ً على . اید فى بعض الدول ز نطاق مت علىھھو مدخل اخر بدأ استخدامالمفاھیم التقلیدیة و وھو مدخل یعتمد اساسا
دیر الحد أما یتصوره االفراد انفسھم أو تتصوره  شة ألاسرھم فى قطر أو مجتمع معین من تق ستوى المعی ى لم دن

 ً ا ھ اجتماعی ن قبول ذى یمك ن  .ال ى وان لم تك داخل موضوعیة حت ا م ن اعتبارھ سابقة یمك داخل ال ت الم  وإذا كان
ً من االعتبارات الذاتیة متجردة  ً ومع ذلك فأن ھذا  أن ال إ.تماما ً أو ذاتیا ھذا المدخل یمكن اعتباره مدخالً شخصیا

ن  أن من شأنھ المدخل الذى یشرك الفقراء انفسھم فى تعریفھم لظاھرة الفقر ر ع ى التعبی ة ف یح للفقراء الفرص یت
التمی ق ب ین األ زادراكھم لھذه الظاھرة ومن وجھة نظرھم فیما یتعل اء والفقراء والفقب رغنی دیدى الفق ن  راء وش م

ا  . الفقراء ین اساسیتین ھم ن نقطت ق م شة ینطل یكون  أن الفقریجب أن :وتعریف الفقر من منظور ظروف المعی
ً وإن ما یعتزبھ فى ھذا التعریف لیس ما یشعر بھ الناس ولكن كیف یعیشون ومن ثم ینظر راكم  إلى مرئیا الفقر كت

اة للحرمان ا ة بظروف الحی دخل والبحوث الخاص  .الجتماعى ویدمج ھذا المدخل بین االفكار المتصلھ بقیاس ال
ً على الفقر ویتعین ًغیر مباشرا ى من  أن فالدخل یقدم فقط دلیال وغ حد أدن ى بل ة عل درة الفعلی یضاف الیھ عدم الق

رف  دخل التع ذا الم ب ھ ة ویتطل ا دی وارد الم سبب نقص الم شة ب ستوى المعی دخل ، واالصول م ات ال ى بیان عل
ًعن ظروف السكن والتعلیم والصحة واالندماج فى العمل وغیرھا    .المتاحة لالستخدام فضال
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  فاھیم الحدیثة للفقرالم .5
صبح  إلى معظم المفاھیم التى تنتمى ھذه المجموعة نجدھا أضافت بعض أالبعاد االخرى لتوضیح مفھوم الفقر لی

ً لجوانب الحیاة و االحتیاجات االساسیة من الغذاء االزم  ھذه المفاھیم تجدھا تركز بصوره اساسیة علىاكثر شموال
للبشریة لتحقیق حد أدنى من حیاة الرفاه التى یعتبر أھمھا على االطالق الغذاء الطعام وبالتالى یتضح بأن مفھوم 

ً لھذا المفھوم یعرف بداللة نقص الغذاء وعدم كفایة الطعام الذى یمك ؤدى أن نالفقر وفقا ى ی ن سوء  إل االت م ح
ى الحد   .یعرف بالفقر الغذائى التغذیھ والمجاعات وھو ما شیة عل رد أو االسرة المعی ویقصد بھ عدم تحصیل الف

د ، ویظھر  وینتج من فقدان الموارد.  المطلوبة لحیاة نشطةةاالدنى من التغذی أمین ھذا الح ضروریة لت ة ال المادی
ً فى حالھ سوء التغ ى  ذیة أو الدیون التى تثقل كاھل الفرد الفقیرذلك جلیا كما تكون فى الصوره النسبیة الكبیرة الت

ذى ال ھ ال ن دخل ذاء م ى الغ صرفھا عل ھ لقیام ی ة الالزم سعرات الحراری ده بال ى بم صادیة ھ بمھامھیكف  االقت
عن وھو .  اسیین لتحدید الفقر سأھذا المفھوم یركز على بعدین  أن جدنوبالتالى   .جتماعیة والثقافیة والسیاسیةواال

االنفاق الالزم لتلبیة الحاجات االساسیة الطعام الضروریة لالنسان باستخدام تكلفة الغذاء االساسى  وطریق الدخل
وھناك بعض المفاھیم التى . عن طریق االستھالك وحساب السعرات الحراریة التى یحتاجھا االنسان فى الیوم  أو

 الفقروھناك   . بعض التغیرات االجتماعیة والبیئیة  إلى ت االقتصادیة الكلیة أو تكون نسبةترتبط بالمتغیرا أن یمكن
الكوارث  رتبط ب زالزل والم ة وال ة كاالوبئ وارث الطبیعی روب والك سبب الح ر ب ن الفق وع م ذا الن دث ھ یح

ً ما یحدث ھذا النوع. والفیضانات والسیول والجفاف والتصحر  ضحاھا أو فى مدى من الفقر بین عشیة و وغالبا
ً یؤدى لدمار مفاجئ لكل ممتلكات االنسان بحیث یساوى فى الفقر من كانوا یتمتعون بحیاة امنة  زمنى قصیر نسبیا

 إلى ةوفى مثل ھذه الظروف یلجأ االنسان عاد. ومیسره قبل وقوع الكارثة ومن كانوا فى فقر وبعد وقوع الكارثة 
و ذلك الفقر الذى یضم مجموعة من  فھلفقر الھیكلى أما ا.ؤس وشقا من جدید ویبدأ حیاة بھالھرب بعد دمار ممتلكات

اإالظروف االجتماعیة فى المجتمع ك أن ونجد. الظروف االجتماعیة واالقتصادیة  شریحةأ ءنتم ك ال راد تل ى ف  إل
ة ال ة معین ة دینی ة كطب طائف ة معین شریحة اجتماعی ا ل رى أو انتماءھ ة اخ رائح دینی ن ش ول م د القب د تج ة العبی ق

ة ونوع ثانى من الفقر الھیكلى وھناك  . ین بالھندذالمنبو صاد الدول سلبى القت ھو ذلك الذى یحدث نتیجة للمسار ال
ھ تج عن ات  أن الناتج عن الخطط االنمائیة الفاشلة أو القصور فى توزیع التنمیة والثروة مما ین تتعرض المجموع

  .ر  ھذه المجموعات فى اطار الفقبالتالى اكثر قابلیة الن تدرجتدنى احوالھا المعیشیة وتصبح  إلى السكانیة
ى  إلى من استعراض مفاھیم وتعاریف الفقر التى تنتمى ى عل شكل اساس المفاھیم التقلیدیة والحدیثة تجدھا تركز ب

دخل أو االصول  .جانبى الدخل واالستھالك ن ال وعلیھ الیمكن التسلیم بأن مجرد الحصول على مستوى معین م
ستداملمملوكة یعین على الا صوره م اك . ةتحرر من قبضة الفقر ب اء أ فھن ن االغنی صنیفھم م ن ت راد یمك ر واف س

ستوى دخل أو م ستوى ال ھ م ر بدالل ة غی ن خالل معظم أو  أاالصول المملوك راء م ن الفق رون م م یعتب ع نھ جمی
ة ر النقدی ن و. المؤشرات غی ب اخر یمك اك جان ر أن ھن ھ مفھوم للفق وم علی صنیفیق ن ت اھیمھ ویمك ن مف ر   م الفق

درات  ب الق ى جان ز عل ذى یرك ة وال سابقة والحدیث ة ال ر التقلیدی اھیم الفق ع مف الً لجمی ب مكم ر جان ة ویعتب الحدیث
ل مفاھیمأن  و. البشریة من خالل المؤشرات غیر النقدیة المرتبطة بالصحة والتعلیم والسكن  ھو ھالفقر فى مجم

ر ونتیجة لعده عوامل ومسببات  د الفق ى تولی ادة تتداخل مع بعضھا البعض وتكون بمثابة الیات تعمل عل ة زی حدت
نقص  ر والتى یمكن ایجازھا فيمسببات الفق یمكن استنتاج أھم و.أھم مسببات الفقر إلى لذلك من الجدیر االشاره

 .البشریة ضعف القدرات  والتغذیة سوء وتدنى مستویات المعیشةووارد المادیة للفرد او االسرة الم

  سالیب قیاس الفقرأطرق و .6
ى ھناك مستویات لتحلیل الفقر ھما صاد الجزئ شیة  مستوى االقت ر المعی راد واالس ل أوضاع االف ھ تحلی صد ب ویق

سم.  تشبعھا بدرجة غیر كافیة الفقیرة التى التقدر على تلبیة حاجاتھا االساسیة أو ستوى ینق ى ھذا الم ستویین  إل م
شوائیةأو  القریةأو  الحى مثالً ، ستوى المجتمع المحلى مھما  تحلیلیین فرعیین اطق الع ازحین المن  معسكرات الن

التدھور البیئة المحلیة بفعل تدھور أو عدم وجود خدمات المرافق العامة وویتمثل في  ةإھم  وسوء طرق  النظاف
ة غیاب أو عدم كفایة وفعالیة مراكز التدریب وتنمیة الخبرات أو  التخلص من الفضالت للقیام بمشروعات انتاجی

ت  تثمار الوق سن اس دخل وح ع ال ن رف ن م ة تمك ع . وحرفی ذا م اب أوھ ة  غی ة الثقافی ز الرعای ة مراك دم كفای ع
ك .  حل مشكالت االندماج والتوافق االجتماعىإھمالواالعالمیة والمعلوماتیة و ي ذل ستوى یضاف إل االسرة  م

ذل معضاء االأانخفاض الدخل وتقاعس وھو المعیشیة  د لزسرة القادرین عن ب ن الجھ د م ع ھیادتزی  وسوء توزی
سابأالموارد داخل االسرة ك ى ح ین عل ى حساب الزوج أو للبن ع عل ات ون ینحاز ھذا التوزی یم إ البن ال التعل ھم

سكن . الخ . االجراءات الصحیة الوقائیة كالتطعیمإھمال ، واألطفال ةوعمال ات ال ة ظروف وامكانی دم مالءم وع
 اد الجزئى یتم على نطاق مخصوصتحلیل الفقر على مستوى االقتصو . باصحاح البیئةھمالقاء البیئة واإلوعدم ن

   .معینة عادة االسرة المعیشیة اجتماعیةماعة  جھو مستوى
وسط الناس فى بلد ما أى أحیث یحصل الفقر عندما یعیش الفرد المتوسط  االقتصاد الكلىفھو الثانى أما المستوي 
ستوى ى م اف ف اة الكف ن حی ى م ة و . أدن روب االھلی ى والح سیاسى واالمن تقرار ال دم االس اج ع ك نت ون ذل  ویك
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صحیح ھھاو التوج. و الطائفیة أالنزاعات العرقیة   الخارجى للتنمیة خاصة غیاب سیاسات اقتصادیة اجتماعیة لت
الفئات النقدیة واالئتمانیة و  إلى ةما یحدث من اختالالت اقتصادیة واجتماعیة فى الدخل ، سیاسات النمو المنحاز

ادرة  ذا ضی. الق ي ھ ة اف إل ات الغنی سلطھ وللفئ ات ال ة لفئ ة واالئتمانی سیاستین النقدی ة وال سیاسة المالی از ال انحی
درة آ أوت بین الریف والحضر والتفاؤتات االقلیمیة والتفا ً للق ا وارد وفق صیص الم ى تخ لیات عمل نظام السوق ف

لیات عمل السوق فى تركیز الثروة وسوء توزیع الدخل وآھمال الحاجات االجتماعیة إمع ھذا .  )الطلب( الشرائیة
ة ووالبطالة بصورھا السافرة والمقنعة  یم وضعف أو غیاب سیاسات التنمیة والرعایة االجتماعی تخلف نظم التعل

صحیة ھذا مع . للتكنولوجیا  لوجى أو االعتماد على النقل العشوائىووالتدریب التخلف التكن عدم كفایة الرعایة ال
تخلف التشریعات و القوانین والتراخى فى تطبیقھا خاصة فیما یتعلق ووانخفاض المستوى الصحى والبیئى العام 

   .استغاللھاتنظیم استغالل الحیز المكانى وصیانة حقوق الملكیة وتنظیم وبالحفاظ على البیئة 

  س الفقرمقایی .7
ً لقیاس الفقرلفقر نجدھا اكثرھناك العدید من المقاییس ل   :وأھمھا   شیوعا

ً  ویصلح لیكون .ھو مقیاس للدخل أواالستھالك یفرق بین الفقراء وغیر الفقراء و Poverty lineخط الفقر مقیاسا
 غذائیة وغیر . لوصف المستوى المعیشى ، ویعتمد فى تقدیر خط الفقر تحدید مستوى أدنى من الحاجات االساسیة 

ل   ذلكغذائیة بمافى ً . المالبس والمسكن و التعلیم والصحة والنق ا ستوى رقمی ذا الم ن ھ ر ع ستوى  ویعب دیر م بتق
  . اومستوى االنفاق الكافى للحصول على الحد االدنى للحاجات االساسیة .الدخل 

الساسیة من ھو المستوى االدنى من االمكانات المادیة التى تساوى التكلفة الدنیا للحاجات اف خط الفقر المدقعأما 
ستوى اشباع الحاجة یاة اال لفترة محدودةالسلع الغذائیة التى الیمكن دونھا البقاء على قید الح  حیث یوفر ذلك الم

  . عند حدود معینةھالغذائیة المتمثلة بعدد معین من السعرات الحراریة التى تمكن االنسان من مواصلة حیات
عتماد الموقع النسبى للفرد أو لالسرة وذلك باقیاس بالمعنى النسبى یقاس الفقر بموجب ھذا الم وخط الفقر النسبى

صف  دد بن ان یح دخل المتوسط ك ن ال ة م سبة معین اد ن سبى باعتم ر الن ضمن المجتمع قید البحث ویحدد خط الفق
صف . من السكان ذوى الدخل االدنى % 10الدخل المتوسط أو بالحد االعلى لدخل نسبة ى ت ة الت أن القیم لذلك ف

شتق  . الفقر النسبى تتغیر بتغیر الدخل من بلد الخر ومن زمن الخر للبلد نفسھخط ا ی ق وم ر المطل ویعد خط الفق
دخل  ضة ال دول المنخف سبة لل دولإمنھ من مؤشرات ھو االنسب بالن ك ال سعى تل ى ذ ت ن  إل ى م وفیر الحد االدن ت

سكان  یة لل ات االساس دخل. االحتیاج ة ال دول المرتفع سبھ لل ا بالن ن ام ھ م شتق من ا ی سبى وم ر الن ط الفق أن خ  ف
ً على ةالن تلك الدول تمتلك عاده شبكات أمان مختلفة تضمن حصول السكان كاف. مؤشرات ھو االنسب لھا   تقریبا

ساةولھذا فأن مشكلالحد االدنى من االحتیاجات االساسیة  ى م ا ھ ر مم لة  الفقر فیھا ھى مسألة عدالة التوزیع اكث
ى  .خط الفقر المطلق ھو المعمول بھ بالنسبة للدول النامیة أن یالحظ و .ى المذكورتوفیر الحد االدن ى حین یلق  ف

ً اكبر فى ویمتاز خط الفقر المطلق بأنھ یتیح امكانیة المقارنة بین الدول . الدول المتقدمة  خط الفقر النسبى اھتماما
حد ما من  إلى ھاسیة لالنسان الذى یفترض ثباتاالسوبین االزمنة المختلفة باعتباره یعتمد على معیار االحتیاجات 

وخط الفقر النسبى الیتیح االمكانیة نفسھا للمقارنة النھ یعتمد على مستوى الدخل . مكان الخرأو من زمان الخر 
  . ضھ للتغیر بتغیر المكان والزمان وھما عرھوكیفیة توزیع

ى تعتبر التفرقة بین الفقر المطلق والفقر النسبى من النت ة ف ة وللرغب ن ناحی ر م اس الفق اوالت قی ة لمح ائج العملی
ة اخرى  ن جھ ر م ك. وضع سیاسات واقعیة لمكافحة الفق ى ذل دل عل ا ی ن أن ومم ق یمك ر المطل ضع  أن الفق یخ

 ً ا ارات موضوعیة وطبق ى اعتب اء عل دث عاده بن اق یح ر وھو اتف ایُعرف بخط الفق للقیاس بمجرد االتفاق على م
رار , لمناھج مختلفة  احثین أو صناع الق ب الب ن جان صى م ا . ولكنة الینجو تماما ًمن قدر من التحكم الشخ وكلم

وكان المنھج المتبع یعكس جوانب اساسیة وھامة فى حیاة البشر كان قیاس , كانت الغلبة لالعتبارات الموضوعیة 
ما  أ. ھداف السلیم للفئات الفقیرة بالفعلاالست إلى وكانت السیاسات المبنیة على ھذا القیاس اقرب, الفقر اقرب للدقة 

ن وقت الخر  إلى الفقر النسبى فھو مفھوم شخصى ومتغیر شخص م نفس ال سبة ل خص الخر بالن حد بعید من ش
وانما یستدل علیھ بدرجة سوء توزیع الدخل فكلما زادت ھذه , ومن ثم الیكاد یوجد قیاس للفقر النسبى فى حد ذاتة 

اییس .بى الدرجة انتشر الفقر النس ر مق ق اكث دخل وتتعل  وینحسر ھذا االخیر كلما انخفضت درجة سوء توزیع ال
  . الفقر انتشار وكذلك سیاسات مكافحة الفقر بالفقرالمطلق

دبیات الفقر فى الدول النامیة بالفقر المطلق وھو یعنى باستخدام مؤشرات مستوى المعیشة ومن ثم فأن اكثر أ تھتم
ً لتحدید ا لفقر المطلق ھوذلك المتعلق باالعتبارات الغذائیة حیث تحدد مجموعة من السلع یعتقد انھا المداخل شیوعا

ات االساسیة .ضروریة لتوفیر الحاجات االستھالكیة االساسیة  ة الحاج ق بماھی  ولعل اشكالیات ھذا المدخل تتعل
بعض رى ال ا ی ات االساسیة فبینم ة للحاج وم ا أن فھناك مكونات اخرى غیر غذائی وم مفھ ات االساسیة مفھ لحاج

ة للمجتمع اال صادیة واالجتماعی دده الظروف االقت ة للمؤشر  أن قطرى یختلف من قطر الخر وتح درة المقارن ق
 وھناك مؤشرات اخرى یمكن االعتماد علیھا لتجنب مواضع الضعف فى خط .ى حاجات اساسیة فاضع تعنى التو

  :الفقر وأھم ھذه المؤشرات 
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سكان وHead Count عدد الرؤوس -1 ة ال ن جمل ذا .  یقیس ھذا المقیاس عدد الفقراء كنسبھ م ان ھ ثالً اذا ك م
 ویستخدم فى .  مدى انتشار الفقرؤشر ویقیس ھذا الم،من جملة السكان فقراء% 80 أن فھذا یعنى) 8(مؤشرال

ل أو نھ الیقیس عمق الفقر أى بكم یلمؤشر،ااھذا ومن عیوب .تقییم السیاسات التى تھدف الزالھ الفقر بعد دخ
ً اذا المؤشرویظل ھذا . انفاق الفقیر عن خط الفقر   او تحسنت احوال الفقراء مالم یعبر احدھم خط ساءت ثابتا

 .كما یتجاھل التباین فى توزیع الدخل بین الفقراء. الفقر 
سبةفجوةیقیس ھذا المقیاس عمق الفقر وھو ال و الفقرةفجو -2 ر كن ر وخط الفق ن خط  بین دخل أو انفاق الفقی  م

ً اذا كانت قیمة ھذا الم ل بحوالى  أن وھذا یعنى% 60 ؤشرالفقر مثال % 40دخل أو انفاق الشخص الفقیر یق
وعاده ما یستخدم فى   .یقیس عمق الفقر ولكنھ یتجاھل عدد الفقراء وتوزیع الدخل بینھم االساسیة وھمن حاجات

 .لفقر بین الفقر وخط افجوةسیاسات ازالھ الفقر عن طریق تجسیر ال
راء تحت  Poverty Intensity الفقر ةشد -3 ً % 50ویقیس ھذا المقیاس عدد الفق ك ایضا ر وھنال ن خط الفق م

التباین فى توزیع الدخل أو  إلى وھذا المؤشر یقیس انتشار وعمق الفقر اضافة). سن(مؤشر حدیث ھو مؤشر
   . أى یقیس الفقر النسبى والفقرالمطلق. االنفاق بین الفقراء 

  ة البشریةالتنمی .8
ع ان ل جمی ن قب شریة وم ة الب ة والتنمی ضایا التنمی صاصین والمھتمین بق ل ھذا المفھوم أھتمام كبیر من قبل االخت

ا  منظمات المجتمع والحكومات والھیئات الدولیة ، وقد تبنت ھذا المفھوم منظمة االمم المتحدة من خالل برنامجھ
ا  United Nation Development Program االنمائى عمدت على اصدار تقاریر سنویة توضح من خاللھ

ة  ع:وعلیھ یمكن تعریف مفھوم التنمیة البشریة بأنھ . وضاع التنمیة البشریة فى الدول االعضاء فى المنظمةأ ملی
ا توسیع خیارات الناس اع بھ شریة واالنتف درات الب م 2أو عملیة توسیع الق ائى لالم امج االنم دیر البرن رف م  ویع

ً عادالً كما المتحدة ال ً بتوزیع فوائده توزیعا ً فقط وانما تقوم ایضا ً اقتصادیا تنمیة البشریة بأنھا تلك التى التحقق نموا
ة  ى االساس نمط للتنمی ى ف شھم وھ شر التھمی ین الب زز تمك دمیرھا وتع ًعن ت انھا تنمیة تحافظ على البیئة عوضا

رارات یعطى االولویة للفقراء ویوسع الفرص والخیارات المتاحة  ى الق شاركھ ف ة الم م امكانی وفر لھ امامھم لما ی
ذات الصلة بمعیشتھم وتكون ھذه التنمیة بھذا التعریف منحازه ومدافعة عن الفقراء وعن المرأه وعن الطفل وعن 

التنمیة البشریة لھا جانبان ھما جانب تكوین القدرات وجانب االستفادة من ھذه القدرات  و.الطبیعة وفرص العمل 
ما یتعلق بالجانب االول فالتنمیة البشریة تعنى تكوین القدرات من خالل االستثمار فى التعلیم والصحة والتغذیة وفی

أى استخدام القدرات .  اما الجانب الثانى فھو یعنى االستفادة الكاملة من ھذه القدرات فیما ینفع االنسان . والتدریب 
ة  والتمتع بالفراغ ونتاجیاده االزالبشریة فى  ة والثقافی سیاسیة واالجتماعی شئون ال م ف. المشاركة فى ال ن ث ن إوم

ود  وبذلك فإ .ھو وسیلتھا وھدفھاوتنمیة االنسان ھو محور عملیة ال ضعة عق ل ب ً فقب ً جدیدا ن التنمیة لیست مفھوما
المال  أس رمكمل لالستثمار فىھي و. االستثمار فى المھارات البشریة  إلى كانت تستعمل لالشارة بشكل اضیق

م  إلى المادى وفى اوسط المختصین االداریین كانت التنمیة البشریة تمیل شریة ول التساوى مع تطویر الموارد الب
التنمیة قابلة لالدامة فقط عندما  أن تكتسب التنمیة البشریة معنى اعمق االفى السنوات االخیرة من خالل االدراك

  .كم بضمائرھمیكون البشر قادرین بصوره متذایدة على التح
شریة ھو  أن لذلك. قام برنامج االمم المتحدة االنمائى بدور ھام فى احداث ھذا التحول الفكرى  ة الب جوھر التنمی

ً من وضع الناس فى خدمة التنمیة  ً . جعل التنمیة فى خدمة الناس بدال منا ى ض ة تعن أن التنمی ومن ھذا المنظور ف
اراتھم بانف اء خی لطة انتق سب, سھم تخویل البشر س صل بموارد الك ا یت صى ام الوضع  سواء فیم ن الشخ ام االم

ارات , السیاسى  . كما انھا تؤكد على وثوق الصلة بالقیم المحلیة المعرفة كأدلة مرشدة وأدوات العتماد ھذه الخی
منھا ال أن وال یمكن نعش ض ة ت دیم بیئ ستعدون لتق ة م سیاسة الوطنی ون بال ان المعنی ك اال اذا ك ارات یتحقق ذل خی

ً خلق بیئھ تتیح االصالحات الھیكلیة. والمبادرات المحلیة  والمركزیة  واعادة تخصیص االموال وھذا یعنى ایضا
ر أن ومن المالحظ  .الحیاتالسلطة وتحویل الص ن غی شریة یختلف ع ة الب ةهمدخل التنمی داخل التنمی ن م أو   م

ن , یادة فى متوسط الدخل الحقیقى زى انھ حدوث النمو االقتصادى عل إلى فمدخل الدخل ینظر النمو االخرى وم
ى دات فى الدخل بین طبقات المجتمعھذه الزیا ھذا المدخل یھمل كیفیة توزیع أن الواضح  كما یتعرض للتحسن ف

شریة  اة الب صادى. نوعیة الحی ة النمو االقت ضمن ترجم ا ی اك م ال یوجد ھن ى ف ة إل ة تلقائی شریة بطریق ة ب   .تنمی
دة أ البشریة محدودة كھتون لدیھ دخل مرتفع ولكن قدرافالشخص قد یك  .ن یكون غیر متعلم أو الیتمتع بصحة جی

التنمیة البشریة تعمل على معالجة جوانب القصور فى قدرات البشر وجعلھم اكثر قدرة ومشاركة  أن وبالتالى نجد
  .االقتصادیة واالجتماعیة وغیرھا فى النواحى

  أھمیة التنمیة البشریة .9
شریة  أن ذلك.  دراسة التنمیة البشریة مسیرة نظریات التنمیة نفسھا ونظریات النمو االقتصادى تعكس ة الب التنمی

ل . ھى جزء من كل، فھى لم تطرح مستقلة بحد ذاتھا  ى ك لقد تطور مفھوم التنمیة البشریة من عقد الخر وكان ف
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ً فى بل ر فترة یعكس جملة حوارت كما تعكس التنمیة المتبعة حالیا ب الكث ن جان ر م د محدد خالل فترة محددة اكث
ً فى البدایة تعبیر  و.من نظریة  تنمیة تم اسخدام اكثر من تعبیر للداللة على مفھوم التنمیة البشریة فقد استخدم مثال

 استقر الرأى أن  إلىالتنمیة االجتماعیة أو تنمیة الموارد البشریة  أوالمال البشرى  رأستنمیة  أوالعنصرالبشرى
 ً  رائد برز مع  االمم المتحدة االنمائى عبر عملاستخدام تعبیر التنمیة البشریة بالشكل الذى حدده برنامج إلى حالیا

مضمون التنمیة البشریة باختالف التسمیات ویختلف  .بدایة التسعینات من خالل سلسلة من تقاریر التنمیة البشریة 
ضمو ً ارتبط الم النموالمعتمدة فخالل الخمسینات مثال صادى ذن ب ال, ج االقت م أغف دف  أن وت صر ھو ھ ذا العن ھ

ى  إلى وفى الستینات انتقل االھتمام .الرفاة االجتماعى  إلى النمو االقتصادى یفضى أن التنمیة بحجة ز عل التركی
اء اول إلى اتجھت نمازج النمو االقتصادى أن أھمیة التعلیم والتدریب بعد ة االستثمار فى البشر من خالل اعط وی

ى . للتعلیم والتدریب وظھر فى تلك الفترة مفھوم تنمیة الموارد البشریة  ة عل ات التطبیقی ض الدراس ت بع د دل ولق
الدول ، مثال في من ذلك النمو % 90 أن نتائج مذھلة حول أثرتحسین قدرات البشر على النمو االقتصادى بحیث

  .ھر معرفت وتطوھجعھ تحسین قدرات االنسان ومھارات كان مرالصناعیة
وفیر  أن وھكذا یتضح ث ت ن حی مفھوم تنمیة الموارد البشریة الشائع فى تلك الفترة قد اولى البشر عنایة خاصة م

المستلزمات الضروریة لتمكینھم من مذاولة انتاجھم ورفع انتاجیتھم عبرقطف بعض ثمار نتاجھم من خالل توفیر 
ً عن النظراالان ھذا المف... المسكن الالئق والغذاء الصحى  البشر بصفتھم ھدف التنمیة النھائى  إلى ھوم بقى بعیدا

ة :  ومع السبعینات عالج الفكر التنموى مسالتین ھامتین ر والثانی اھره الفق دخل وظ ع ال ة توزی ق بعدال االولى تتعل
ة  راد المجتمع كاف ً قو. ترتبط بأھمیة تأمین الحاجات االساسیة الف ا سألتین دعم ان الم ت ھات د لقی ن خالل وق ً م ا ی

ة  أن مقولة و.تبنیھما من قبل منظمة العمل الدولیة والبنك الدولى  ضح تالبشر ھدف التنمی ر أت ى االمر وإكث ن بق
ً على توزیع الثمار المادیة للتنمیة دون النظر ة  إلى مقتصرا ة والترفیھی ا فی ر. النواحى السیاسیة والثق ذا  أن غی ھ

ا و. ف فى الثمانینات عن مساره المسار االیجابى للفكر التنموى انحر ى بم ات التكیف الھیكل تم التأكیدعلى سیاس
ً من جدید  انسحب على تقلیص دور القطاع العام وتنظیم دور القطاع الخاص واصبح تركیز تلك السیاسات منصبا

ذلك وض.اثارھا على الفئات االجتماعیة المختلفة  إلى على النمو االقتصادى بحد ذاتھ دون النظر ة  وب عت التنمی
انى  اران  .البشریة فى الصف الث ات تی صف الثمانین ى منت دولى ظھرت ف ستوى ال ى الم این المواقف عل ع تب وم

ً التنمیة البشریة األ إلى مختلفان فى النظر . ول تبناه صندوق النقد الدولى وھو یركز على النمو االقتصادى اساسا
ً ورنامج االمم المتحدة االنمائى والثانى تبناه ب شر  أن ھو یحاول جاھدا ضع الب ة أی ة التنموی لب العملی ى ص ً ف . وال

سبعینات  أن فبعد ھ خالل ال ى حال ات فاضیفت , ظل تركیز تنمیة الموارد البشریة عل ً خالل الثمانین را توسع كثی
وارد  القطاع العام والتخطیط للمةة وتحسین ادارأمجاالت اخرى غیر التعلیم والتدریب ، شملت تعزیز دور المر

شریةةورافق ھذا التحول مھمة تنمی .البشریة وكذلك أالھتمام بتوفیر الحاجات االساسیة للبشر ضمن   الموارد الب
ام  ا لع ى تقریرھ ة ف ة العام دما أكدت الجمعی شریة  أن م1988المھمة الكلیة للتنمیة البشریة عن وارد الب ة الم تنمی

سعى لتعزی شر وت ى الب ة تركز عل ة تنموی شریة ترتبط بعملی درات الب ات والق ة الطاق ة وضع  أالإ. ز كاف ن عملی
بعد التسعینات مع اصدار سلسلة تقاریر التنمیة البشریة من قبل  الإبشكل كامل  الجزء ضمن اطار الكل لم تتبلور

 العقود في مضمون التنمیة البشریة ةتلخیص مسیرویمكن . م 1990ت عام أبرنامج االمم المتحدة االنمائى التى بد
صر أ فيالسابقة  شریة العن ة الب ستینات اعتبرت التنمی ى ال اعى وف اه االجتم نھا ركزت فى الخمسینات على الرف

ى تخفیف وطأ وفیر الحاجات األةالمتبقى للتنمیة وفى السبعینات تم التركیزعل ر وت ى.ساسیة  الفق ات   وف الثمانین
   . التنمیة البشري عقدعقد التسعینات فقد سمى ب ماأ. الجانب المھمل فى التنمیة  كانت التنمیة البشریة تمثل

  مقاییس التنمیة البشریة .10
ى أ ضاء ف دول االع ى ال شریة ف ة الب اریرعن التنمی دة تق ائى ع ا االنم الل برنامجھ ن خ م المتحدة م درت االم ص

ام  ة سنویة 1990المنظمة منذ الع صوره دوری اس التن. م ب ة لقی ى صیغ مختلف اریر عل د احتوت ھذه التق ة وق می
ام. البشریة  ن ع ى تظھر م صور الت ب الق ى جوان ى ویأتى االختالف فى كل صیغة من ھذه الصیغ لتالف اخر  إل

ة   الیھاوجھتولتفادى االنتقادات التى  ً لجوانب حیاة البشریة وتغطى فى نھای حتى تصبح ھذه الصیغ اكثر شموال
دھاوبالنظر فى مكونات ھذه . االمر جمیع أبعاد التنمیة البشریة  صیغ تج ن مؤشرات  ال ر م ى عدد كبی شمل عل ت
دول وتعمل.دلة مركبة من عدد من المؤشرات أاھداف االلفیة ، وھى عبارة عن  از لل دالت االنج   على قیاس مع

  :ا یلى عرض مختصر لھذه الصیغ وفیم. كما یمكن االستعانة بھا الجراء المقارنات الدولیة بین الدول 
شر: اوالً  ة الب ل التنمی شریة أول و Human Development Index(HDI)یة دلی ة الب ل التنمی ر دلی یعتب

ل  و.م1990مقیاس یصدر فى تقاریر التنمیة البشریة حیث صدرمع أول تقریر للتنمیة البشریة فى العام  سم دلی یت
ى الحی شریة ھ ة الب اد اساسیة للتنمی ة أبع ى ثالث د ف ازات البل یس معدل انج ب یق ل مرك ھ دلی دة التنمیة بأن اة المدی

 والمعرفة كما تقاس بمعدل المام البالغین بالقراءة والكتابة. الصحیة كما تقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الوالدة 
   .ة الشرائیة بالدوالر االمیركىالئق كما یقاس بالناتج المحلى االجمالى للفرد فى معادل القولومستوى المعیشة ا
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اً  ل التنم: ثانی شریة المدلی ة الب  Gender Related Development Index (GDI) رتبط بنوع الجنسی
ى معالجة   ھوالدلیل الثانى الذى صدر فى تقاریر التنمیةGDI یعتبر دلیل التنمیة البشریةو ل عل البشریة وھویعم

سألة) HDI(بعض الجوانب اواكمال الجوانب التى لم یشملھا دلیل التنمیة البشریة   حیث أغفل المقیاس السابق م
وع  و. النوع والمساوأه بین الرجل والمرأة وتوزیع ھذه القدرات فیما بینھم شریة المرتبط بن ة الب یقیس دلیل التنمی

وھى ) HDI( الجنس االنجاز الذى تم تحقیقة من حیث القدرات االساسیة الثالثة التى یقیسھا دلیل التنمیة البشریة
لكن دلیل التنمیة .  المتغیرات المعتمدة فى قیاس كل منھا المستوى الصحى ومستوى التعلیم ومستوى الدخل عبر

ل والمراة  ین الرج از ب ى االنج ساواة ف دم الم ذا إ. المرتبط بنوع الجنس یأخذ بنظر االعتبار ع ة ھ نخفض قیم ذ ت
ت أن ىأكور واالناث ذت فى االنجاز بین الوداد مستوى التفازالدلیل عندما ی  الجنسین فى القدرات االساسیة كان

ة  اص بالتنمی ة الخ ة بدلیل ى مقارن د المعن ى البل نس ف وع الج رتبط بن ة الم ل التنمی لصالح الرجل كلما انخفض دلی
ھ HDIدلیل التنمیة البشریة  الإن ھذا الدلیل ببساطة ماھو إلذا ف. البشریة  ً من دالً ( مخصوما ض) اومع خذ أل ھبخف

  . االعتبار في عدم المساواة بین الجنسین 
اً  نسدلی: ثالث ن و Gender Empowerment Measure(GEM): ل المشاركة المعدل للج ارة ع ھوعب

سین  ین الجن دم المساواة ب رات . مقیاس اخر لتحدید مستوى التنمیة البشریة بداللة ع اس متغی ذا المقی ستخدم ھ وی
شطة شاركة باالن االت الم ى مج راة ف ل والم سبى للرج اس التمكین الن ى قی درتھا ف اس ق سیاسیة مبنیة على اس  ال

 .   اتخاذ القرارات وتكافؤ الفرصواالقتصادیة على اساس معیار التوازن فى تقاسم االدوارفى عملیات التخطیط و
ومدى مشاركتھا فى  ة فى اتخاذ القرار السیاسىأویركز ھذا الدلیل على ثالثة متغیرات تعكس مدى مشاركة المر

قاعد البرلمانیة كمؤشر للمشاركة السیاسیة ویستخدم المتوسط المشاركة فى الم وتستخدم نسبة الموارد االقتصادیة
   . القرارالمھنى واالدارىواالداریة كمؤشر للمشاركة فى اتخاذ)  الفنیة(البسیط لنسبة التمثیل فى الوظائف المھنیة 

د أم 1997عام  فى ، Human Poverty Index(HPI):دلیل الفقر البشرى: رابعاً  م المتحدة بع افت االم ض
شرى  ھذه الصیغ وھو ضرورة إلى ھام دلیل الفقرالب اج طبیعى.التخلص من الفقر وھو مایعرف ب ك نت ان ذل   وك
ة  أن إلى صوره كامل ر ب اس الفق د وقی ى تحدی ادرة عل ر ق دخل واالستھالك غی  .المؤشرات النقدیة التى تتعلق بال

ذلك تفشى الفقر فى دول العالم وخاصة فى الدول النامیة ، ولذلك كان من الضرورى اضافة ھذا الدلیل  إلى ضافةإ
م 2000فى عام  .الذى یعكس بدورة جوانب ھامة فى حیاة البشریة ویعتمد على مؤشرات غیر نقدیة لقیاس الفقر 

ر 189اجتمع قادة  ة الفق ول لمحارب اد حل شة ایج ة لمناق  قطر فى مقر االمم المتحدة فى نیویورك فى مؤتمر االلفی
ى حوالجوع ومحو االمیة ومكاف دھور البیئ د وافقو. ة االمراض والتفرقة ضد المرأة والت ة تق ى ثمانی دول عل  ال

وھى تھدف فى  MDGs Millennium Development Goals ھداف أطلق علیھا االھداف االنمائیة لاللفیةأ
ى. تحقیق وترقیة وتحسین حیاة البشر  إلى نھایة المطاف سبعة االول ى وتسعى االھداف ال ر باشكالة  إل ة الفق ازال

ق االھداف  إلى ھو یرمىفما الھدف الثامن المتعلق بالشراكة العالمیة فى التنمیة أ. تلفة خالم ائل لتحقی ایجاد الوس
اج أن الولى بمعنىالسبعة ا رة تحت دان الفقی ى الكثیر من البل ا إل ى علیھ ذا ینبغ ساعدات اضافیة ل ة أن م ى تتج  إل

ً الدول االشد  أن كما. البلدان الغنیة للحصول على ھذه المساعدات  اج التى تثقلھافقرا ى الدیون تحت ساعدات  إل م
ففت الحواجز التجاریة مما یسمح بالتبادل الحر خزیلت او أالدول اذا ما  وتستفید كل.  الدیون عنھالتخفیف عبء

ساسى على مستوى العالم ازالة الفقر والجوع وتحقیق التعلیم األ إلى االھداف الثمانیة تسعى. للبضائع والخدمات 
والمالریا واالمراض  مرض المناعة المكتسبة االیدز والى خفض وفیات االمھات واالطفال والى الحد من انتشار

. المساواة فى مجال تمكین المرأة وترقیة التنمیة البیئیة المتوازنة وترقیة الشراكة العالمیة للتنمیة كذلك . االخرى 
 إلى وبالنظر  . ق التحسن الملموس فى حیاة الناس وتركز االھداف االلفیة على مجھودات المجتمع العالمى فى تحقی

دھا بعض المقارنات مع اھد ھداف ھذه الغایات واجراءأبعاد وأ ا نج ع ابعادھ ى جمی اف وغایات التنمیة البشریة ف
ة  إلى ترمى ن التنمی ل م ى لك دف االساس الى یعتبرالھ شریة وبالت اة الب سین حی ر وتح تخلیص المجتمعات من الفق

ر  ة الفق ي ھداف واأل .البشریة واالھداف االنمائیة لاللفیة ھو ازال دقع والجوع ھ ر الم ى الفق ضاء عل تحقیق والق
مكافحة وتحسین الصحة النفاسیة و تخفیض معدل وفیات االطفالوتعزیز المساواة بین الجنسین والبتدائى التعلیم ا

  .اقامة شراكة عالمیة وكفالة االستدامة البیئیة وفیروس مرض المناعة البشرى 

  الفقر البشرى .11
ك توضیح وقیاس الفقر یر كافیة لمفاھیم الفقر ومقاییس الفقر المبنیة على جانب المؤشرات النقدیة غأصبحت  وذل

شریة  إلى یرجع اة الب ى حی ة ف راز جوانب ھام ى اب ب .أخفاقھا ف ة وتعتبرجان اءت الموشرات غیرالنقدی ذلك ج  ل
ى وتھدف ھذه المؤشرات. مكمالً للمؤشرات النقدیة  صوص  إل ة الخ ى وج شریة وعل درات الب ع الق سین ورف تح

شیةالشرائح الضعیفة والفقیرة حیث تھتم إلى بالنسبة ة والمعی صحیة والمعرفی اییس  .  بالجوانب ال ر مق ى تعتب وھ
ن مجتمع این م ا تتب ا انھ ددة كم ى مركبة من عدد كبیر من المؤشرات یصعب حصرھا فى مؤشرات مح خر آ إل

شریة  اة الب ة لحی ددة وھام ب متع ح جوان ى توض الى فھ دخل و.وبالت سألتى ال ى م زون عل احثین الیرك ة الب غالبی
ث  أن ترى موعة منھمواالستھال ك فمج ة وبخاصة من حی درات الفردی اءات والق ً بنقص الكف الفقر مرتبط اساسا
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شر وركزت مجموعة ثانیة على األ. الصحة والمعرفة  ر ورخاء الب ة للفق سیاسیة واالجتماعی . سس السلوكیة وال
ا  احثون م رد أو انعزالإومع ذلك یختلف الب لوك الف ان س سئولیة ھانحراف  أوھذا ك سئولیة  ھو م سھ أو م رد بنف الف

ضمن ھذا المداخل المتباینة ف واذا قمنا بدمج. المجتمع أو الموسسات بمختلف اشكالھا  ذى یت ان ال أنة یعنى الحرم
ةالحرمان من الخدمات الصحیوام الكافئ والتغذیة المتوازنة الحرمان من الطع شرب االمن اة ال  ة الضروریة ومی

ة  و)محواالمیة(االساسى والقرائیة من التعلیم و ات الواقی سكن الالئق والملبوس ن ال ان م ن و .الحرم ان م الحرم
الحقوق االساسیة  من االمن والطمأنینة وبخاصة نتیجة الكوارث الطبیعیة والحروب والنزاعات االقلیمیة وغیرھا

  .زلة وفقدان الكرامة الشخصیة واالضطھاد والع من خالل التمییز
ة وھذا المدخل ی أن  ومن الواضح ة المتوازن ة كالتغذی اهركز على المعاییر غیر النقدیة أو غیر الدخلی ة المی  االمن

ة واالقتسر واألوالصحة والتعلیم وبعض خصائص األ راد الدیموغرافی ة ف ة والثقافی ا .صادیة واالجتماعی  وحینم
من و.  )  الدخل واالنفاق(دیة ییر النق بصوره غیر مباشرة وباضافة المعانقیس الفقر بدالئل فقر القدرات فاننا نقیسھ

صورهقر ونفھم ابعادنفھم الف أن الممكن ح  .فضلأ ة ب ن الواض ب  أن وم ة تقیس جوان اییس المركب ذه المق ل ھ مث
ن  أن متعددة وھامة للحرمان أو الرفاة البشرى ومن ثم الفقر بمختلف أبعاده ودرجاتة ، كما ا م ھذا المقیاس یمكنن

راء ،  إلى قیاس متصل ولیس مجرد مقیاس ثنائى یوزع المواطنینمعرفة مدى توزیع الفقر النھ م ر فق فقراء وغی
ً من توزیعھم ى مجملأذلك  إلى فیض ن .ى االقلعدة فئات أو اربع فئات عل إلى بدال شریة ف  ھن مفھوم التنمیة الب

ً على فكره تعزیزأیقوم  اسزیادة  و جوانب النقص فى القدرات البشریةساسا ام الن افةالخیارات ام ى باالض  أن  إل
ً تبنى علیھ الخطط والبرامج التنمویة  أن مجاالت القدرات البشریة یمكن ً جدیدا   .تمثل منھجا

ة  ى نوعی ر ف اج وتغی ى ھیكل االنت ر ف دخل وتغی ع ال ل توزی ى ھیك تنطوى التنمیة االقتصادیة على حدوث تغیر ف
 . والخدمات التى یحصل علیھا الفرد فى المتوسط السلع والخدمات المقدمة لالفراد بجانب التغیر فى كمیة السلع

 . التنمیة االقتصادیة ال تركز فقط على التغیر الكمى وانما تمتد لتشمل التغیر النوعى والھیكلى  أن ھذا یعنى ولعل
صحوب ب أن ویمكن ادة نعرف التنمیة االقتصادیة بأنھا العملیة التى یحدث من خاللھا تغیر شامل ومتواصل م زی
حیاة وتغیر ھیكلى سط الدخل الحقیقى وتحسن فى توزیع الدخل لصالح الطبقة الفقیرة وتحسن فى نوعیة الفى متو

اج ى االنت الح   .ف ة فاص ر والتنمی صادیة والفق سیاسات االقت ین ال اط ب ة االرتب ن دراس د م وال الب ل االح ى ك وف
راء ى الفق لبیة عل ا .  السیاسات المالیة لھ تأثیرات ایجابیة وس ن ھن دوم ل  أن الب ى تحلی سیاسات عل ذه ال ترتكز ھ

اقتصادى مبنى على االحصاءات والمسوحات المیدانیة حتى تكون اولویات السیاسة متجھة نحو الفقراء اثناء تنفیذ 
ھ برامج التكیف الھیكلى وفى ھذا شكوك فی ن الم ار م ان  أن االط وفیر االم ى ت ادرة عل دھا ق تكون االسواق لوح

ذاء وس اعى والغ ضعفین االجتم راء والمست نھم الفق ة م ع وبخاص یة للجمی دمات االساس و و. ائر الخ ن للنم یمك
 الفقر فى ةیساعد فى تخفیف حد أن تھدف لتعظیم الربح السوقیة  سسات وسیاسات غیرؤ مھاالقتصادى الذى تحقق

رة د .بعض المناطق والطبقات الفقی ك الب ى ذل ة االجت أن وعل وم التنمی ى مفھ سیاسات عل ز ال ة ترك ة والتنمی ماعی
ك أل شریة ذل دالب ة الب ارفھم  أن ن التنمی شر وبمع ى بالب دأ وتنتھ ار آتب ى االعتب ذین ف صوصیالخ ضاریة ة خ الح

ن أھم همال االجتماعى المعتمد على الثقة والتعاون والتكافل والذى یمكن اعتبارال  رأسمركزین فى ذلك على  م
   .ھم من المستضعفین االخرین وغیرموارد التنمیة المنحازة للفقراء واالطفال

تھالك  یط االس ى تخط ق تعن وب الح ول محب ا یق دة كم ة الجدی تراتیجیة التنمی ً أاس ا اج ثانی ً واالنت صود . وال والمق
ر ى الفق ضاء عل ل الق ن أج ا م ب توفیرھ وم . باالستھالك ھو سلھ المواد االساسیة التى یج ب رفض مفھ ا یج وھن

ات االساسیة الطلب ودینامكیة السوق ومفھوم القد اس الحاج اج ھیتوج أن  یجبإذرة على الدفع كاساس لقی  االنت
ة  أن ى یجبألتلبیة المطالب االستھالكیة الدنیا  وع االنتاجی ة موض ة الكامل سبق العمال وفرة وت ة ال سبق العدال . ت

سلعو ى ال ز عل ة  یجب التركی دى العامل رة االی ى وف ا عل د انتاجھ ى یعتم ال و.الت ة ب ف التنمی ر تعری ھجوم المباش
ً للنشاط التنفیذى فى الدولة  د . واالنتقائى على مشكلة الفقر یفرض تصور جدیدا ً لتحدی دا ً جدی صورا رض ت فھو یف

ً لقضیة االنتاج واالستھالك وا ً جدیدا انظام االسبقیات وتصورا سوق واتج وم . االستثمار هلعالقة بینھما والیة ال  یق
ً على قاعدة المجتمع ونذاذالنمو فى الناتج القومى الیتساقط ر أن اتالتصور الجدید للتنمیة على االفتراض اج ا حت

دخل آ أن  ھذا باإلضافة إلي.الھجوم المباشر على فقر الجماھیرإلى  ً ما یشوبھا التوزیع القائم لل . لیة السوق كثیرا
ة انھا بوجة عام دلیل الیمكن االعتماد علیھ فى تحدید االھداف القو سیة تكون بوجؤماالصالحات الومی ام ھس  ع

ن أ ً م سما ر ح ارات األإكث ةش ة للتنمی تراتیجیات مالئم صیاغة اس سبة ل عار بالن ب.س وم  أن  ویج جیة یاالستراتتق
إن أ.  تقوم على طلب السوق أن من االساسیة بدالً   احتیاجات البشریةةالجدیدة للتنمیة على تلبی الي ف الیب وبالت س

 التوزیع اتسیاس و. ببناء التنمیة حول االنسان ال بناء االنسان حول التنمیة تكون على نحو یسمح أن التنمیة یجب
ً مكمالً الیة خطة انتاجیة فمن المستحیل بوجة عام أن والعمالة یجب ً ثم توزع فیما بعد  أن تكون جزءا  .تنتج اوال

 االستثمار هرى فى اتجاذ جانتاجیة الفقراء عن طریق ادخال تغیرزیادة من العناصر الحیویة فى سیاسة التوزیع و
ً فى المجتمع  ى  و.نحو القطاعات االكثر فقرا ة ف ا علی ب مع ماتعارفن تحمل ھذه االفتراضات معانى جدیدة تتقاط

ة . االدب التنموى  ً أ .فالنظریة الكالسیكیة تقول اعتنوا بالناتج القومى النة یعتنى بقضیة التنمی دال ا مع ى اذا حققن
ة ) مثالً %10(تج القومى كبیر فى النمو فى النا ة . فاننا نقضى على مشكلة البطال شكلة البطال ى م ضینا عل واذا ق

التصور الجدید لمعنى التنمیة یقول اعتنوا بمشكلة الفقر وسیعتنى ذلك . على مشكلة الفقر  فاننا نقضى بصورة الیة
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اءات والمإى أ ،بالناتج القومى  ق الكف ا نطل ة ذا قضینا على مشكلة الفقر فانن وى العامل ع الق ارات ونوظف جمی ھ
ع. فتزداد االنتاجیة واالنتاج ومن ثم الناتج القومى  ى التوزی سوق ف ة ال ى الی ى  تعتمد النظریة الكالسیكیة عل وعل

حیث توجد القوة إلى تشیر ھذه . ) السوق أو قرنا استشعار( لیة السوقوآوجھ التحدید على قانون العرض والطلب 
ة  إلى حیث یوجد الدخل العالى ولیس إلى أى، الشرائیة العالیة  ث توجد الحاج دة . حی ة الجدی فاستراتیجیة التنمی

شرب  أن ینبغى ل والم سكان وخا صة الحاجات االساسیة كالمأك توجة نحو تلبیة حاجات الغالبیة العظمى من ال
ة حول . والملبس والمسكن فالیة السوق التعكس ھذه الحاجات  اء التنمی ك بن سان ویعنى ذل د . االن المعنى الجدی ف

لیات آسعار والقضاء على الفقر یعنى التشكك فى اشارات األ. االنسان ھو ھدف التنمیة ووسیلتھا  أن للتنمیة یعنى
ة . السوق كاسلوب لتوزیع الموارد ، خاصة حینما یكون توزیع الدخل مشوھا  فالنمو االقتصادى الیتساقط بطریق

ى الفرص اوتوماتیكیة فوق الجماھیر فى  افؤ ف ا التك ى الیوجد فیھ ة الو. المجتمعات الت بالد النامی ستطیع ال  أن ت
ً التتحسن و. نماط االستھالك فى الدول المتطورة أ لضیق امكانیاتھا قتحق الحالة االقتصادیة للقطاعات االكثر فقرا

دفعھم فى  الفقراء یجبو. لمجرد توزیع بعض القوة الشرائیة علیھا من خالل مخططات الرفاھیة القصیرة االجل 
تشكلھا االحتیاجات  أن استراتیجیة التنمیة یجببالتالي ، فإن   .ةالتیار الرئیسى للحیاة االقتصادیة من خالل العمال

  .  و المساعدةالخارجیةأمتطلبات التصدیر  المحلیة ال

 Human Poverty Index:دلیل الفقر البشرى  .12
ام مم المتحدة عن طریق برنامجاألأضافت  ى الع صادر ف ا ال ى تقریرھ م، 1997ھا االنمائى دلیل الفقر البشرى ف

ل  ) HPI( دلیل الفقرالبشرىو. حیث یركز ھذا الدلیل على قضیة الفقر وضرورة التخلص من الفقر  ن دلی ھو ع
درات ب الق ى جوان ان ف ن الحرم انون م ذین یع سكان ال  مركب مكون من ثالثة ابعاد ھامة تمثل النسب المئویة لل

دة  صحیة الجی اة ال ة بالحی شریة المتعلق ة الب ائز االساسیة للتنمی ن الرك سكان م ان ال ى حرم ة ف شریة ، المتمثل الب
ق شى االئ ستوى المعی ى والم ى والتعلیم ستوى المعرف دة و. والم ق ع ن طری اد ع ذه االبع ساب ھ اس واحت تم قی ی

 لكن تجد اختالف وتباین لكل من حالة .الغنیة مشكلة الفقر موجودة فى الدول الفقیرة والدول  أن وبما .مؤشرات 
الفقر فى الدول الغنیة والفقیرة ، لذلك قامت االمم المتحدة باصدار صیغ مختلفھ لقیاس وحساب الفقر البشرى لكل 

ى حیث تشیر .المتقدمة والنامیةمن الدول  ة ب  إل دول النامی ى ال شرى ف ر الب شیر) HPI-1(الفق ا ت ى كم ر  إل الفق
ن  . HPI-2)(  ب المتقدمة الدولالبشرى فى ل م ساب ك اس وح ستخدمة لقی ى المؤشرات الم ویأتى االختالف ف

HPI-1 و HPI-2 والنامیة ویأتى االختالف فى المؤشرات المتقدمة حیث تم اعتماد مؤشرات تتناسب مع الدول 
سھا صحى  فقط ولكن االبعاد ھى نف د ال ى أسواء البع شىأوالتعلیم ستوى المعی شیروفیم. والم ى سوف ن ى ا یل  إل

شریة أالمؤشرات التى یتم استخدامھا لقیاس  ة الب ى تقریرالتنمی صادرة ف صیغة ال ً لل تم و. بعاد الفقر البشرى وفقا ی
ل عدم البقاء  دلیل الفقر البشرى مؤشراحتمااستخدام مؤشرات الوفاة للداللة على المستوى الصحى حیث ورد فى

كنسبة  Probability at birth of not surviving to age 40 time100ربعین سن اال إلى على قید الحیاة
یوضح حرمان االفراد من فرص  knowledge الحرمان من التعلیم والمعرفة وبعد .مئویة من مجموع السكان 

 مؤشر معدالت االمیة HPI-1التعلیم حیث تستخدم معدالت االمیة لداللة على ھذا البعد وجاء فى صیغة دلیل الفقر
  : منھا  كنسبة مئویةAdult illiteracy rateین الكبارب

شى ا ستوى المعی ق لالم ن  وA decent standard of livingالئ اس مركب م تم استخدام مقی د ی ذا البع ى ھ ف
ة رین للدالل ى  مؤش شة وھ ستویات المعی ى م صادر عل ى م صلون عل ذین الیح راد ال سبة االف اهن سنة المی  المح

Population without sustainable access to an improved source صى و ال ناق سبة االطف ن
  children under weight for age 1الوزن

د لفقرالبشرى للدول المتقدمةا شرى وق شابھا لمؤشرات الفقرالب م استخدام مؤشرات م ع وجود  ت ة م دول النامی لل
 long and healthy الصحیة المدیدةالحرمان من الحیاة ھى بعض االختالفات للمؤشرات المستخدمة لكل بعد و

life .ةو دول المتقدم اء HPI-2استخدمت مؤشرات الوفاة ولكن ورد فى صیغة الفقر البشرى لل ال عدم البق  احتم
كنسبة مئویة   Probability at birth of not surviving to age60 time100) 60(سن  إلى على قید الحیاة

واستخدم لھذا البعد نسبة الكبار الذین تنقصھم مھارات التعلیم ة یم والمعرفالحرمان من التعلومن مجموع السكان 
وظیفى  ة Percentage of adults lacking function literacy skillsال ن الفئ ة م سبة مئوی سب كن  وتح

ً ع ویقاس ھذا البعدوھو  A decent standard of livingالئق لالمستوى المعیشى ا .العمریة المحددة  ن ایضا
  )من الوسیط%50(نسبة السكان الذین تقل دخولھم عن خط الفقر ق مقیاس مركب من مؤشرین وھى طری

 Percentage of population below the income poverty line (50% of the median adjusted 
household disposable income). ةو  رة طویل اطلین لفت ) شھر واكثر12(معدل الع Rate long-term 
unemployment (12months or more) 1.  
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  HPI-1 حساب صیغة الفقرالبشرى .13
صیغة الفقر البشرى تعكس جوانب الحرمان فى ثالثة ابعاد مختلفة لحیاة البشریة ، وان ذلك یتم بداللة مؤشرات 

اد ا أن مختلفة ، كما ذه االبع شرى لھ ة للفقر الب سبة المئوی اد الن ذلك صیغة الفقر البشرى تعمل على ایج ة ول لثالث
 سن االربعین إلى نسبة احتمال عدم البقاء على قید الحیاة أن حیث ) . P(یرمز للموشرات التى تقیس كل بعد ب 

P1= ، االمیة بین الكبار نسبة P2= ، متوسط المؤشرات المكونة لمستوى المعیشة االئق P3= .  
  P31 االول یشار لھ الئق یتم قیاسة بمؤشرین فأن الموشرلمستوى المعیشة ا أن وبما

 =   والمأمونة   المحسنةالمیاهنسبة االفراد الذین الیحصلون على مصادر  أن حیث . 32Pوالموشر الثانى یشار لھ 
P31 ،32= نسبة االطفال ناقصى الوزن P .   

   : یتم بالخطوات االتیة HPI-1 والیجاد صیغة
  .الئق لالحرمان فى مستوى المعیشة احساب المتوسط المرجح للمؤشرین المستخدمین فى قیاس : اوالً 

 ]1/2(P31) + 1/2 (P32)[  =3 P 
 ً  الیجاد النسبة المئویة للسكان الذین یعانون HPI-1بعد ایجاد البعد السابق یتم استخدام صیغة الفقرالبشرى : ثانیا

صیغة و. و یعانون من الفقر البشرى المتمثل فى االبعاد المختلفة المكونة للدلیل أمن الحرمان  ق ال ن طری ذلك ع
  -:التالیة 

 α 1/ )]P3
α

  + P2
α

  + P1
α

(1/3= [HPI-1 

α  أن حیث  = 3  

  مؤشرات الوفیات .14
صحى  اع ال ك یعود تعتبر مؤشرات الوفیات من االدوات الھامة لقیا س وتقویم القط ىوذل ھذه المؤشرات  أن  إل

یم . راد واالسر تعكس الحالة الصحیة للدولة ككل ، وبالتالى توضح الحالة الصحیة لالف ى تقی ك عل مما یساعد ذل
راد  صحیة لالف ة ال وفیر الرعای ة وت صحى للدول اع ال الحالة الصحیة والعمل على تالفى جوانب القصورفى القط

ة  اة االقتصادیة واالجتماعی ى الحی دورة عل ك ب نعكس ذل ... الالزمة لتمتع االنسان بالحیاة الصحیة الطویلة مما ی
  .ور المطلوب لتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وحتى یلعب كل فرد الد

فعن طریقھا یمكن تحلیل الواقع الدیموغرافى للسكان ومستوى النمو . لتسجیل الوفیات أھمیة قصوى  أن وبالتالى
ع وبالطب.  السكانى ، كذلك لمعدالت الوفیات وتباینھا أھمیة كبیرة فى معرفة المستویات الصحیة وتقویمھا وتنمیتھا 

ا  ا أنھ ستقبل ، كم ى الم ى واسقاطھا ف ى الماض سكان ف ة ال فالوفیات ھى أحدى المتغیرات الرئیسیة لمعرفة حرك
خدامات احصاءات الوفیات نوجز أھم است أن تدخل كاحدى محددات التكوین العمرى والنوعى للسكان ، ونستطیع

سكان تحلیل افي  الى لل دیموغرافى الح ات الجھولوضع ال ة احتیاج ل تغطی ن أج الدارة والبحث م صحیة ل ات ال
ام ھذا ل. التنمیة والتطویر أو تقدیم البرامج الصحیة العامة  رارات والقی تمكین الموسسات الحكومیة من اتخاز الق

ى تلبیة الحاجةوتحقیق برامج الحكومة غیر الصحیة باالجراءات الصحیة من أجل  ن المتغیرات  إل ات ع معلوم
سكالسكانیة فى الماضى والتى ستقبلیة لل ة االخرى  ھى ضروریة لعمل اسقاطات م صائص الدیموغرافی ان وللخ

)pdf.3drkbook/demography/2005/straining/training/org.aitrs.www(  
س یمتوت كان والتعل ط االس ة خط ى تنمی دمات خدم ف سلع والخ دیم ال اج وتق ى انت اعى وف ان االجتم رامج الظم  وب

ات  إلى اضافة.  لمجموعات السكان المختلفة ن الجھ ات یمك سجیل الوفی أن ت د واالستخدامات ف ذه الفوائ ع ھ جمی
ى وتنقسم ھذه المؤشرات . نین بوثائق وشھادات وفاه قانونیةالرسمیة من تذوید المواط واع ونجدھا فى  إل دة ان ع

ات م الى الوفی ن اجم ر ع ات الخام(جملھا تعب ال ) معدل الوفی ة الصحیة لالطف ل الحال تم بتحلی ا یھ ا م د منھ ونج
ع  ع أوتوق راد المجتم ع الف ً تقدیر العمر المتوق واالمھات الحوامل ومنھا ما یوضح الحالة الصحیة بشكل عام مثال

  .ھذه المؤشرات إلى ، كما تجدر االشارةالحیاة ، وبالتالى تعتبر مؤشرات ھامة لتوضیح الحالة الصحیة 
دل . من السكان فى منتصف السنة 1000 عدد المتوفین فى السنة لكل إلى یشیر معدل الوفیات الخام ل مع  ویتمث

ات دل الوفی ن و. النقص الطبیعى فى الفرق بین معدل الموالید ومع ة ع رة اجمالی ا فك ام یعطین ات الخ دل الوفی مع
ً مستوى الوفیات واتجاھات ً لدراسة وتحلیل بیانات الوفیات الن الوفاة  إلى ھا ولكننا نحتاج ایضا مقاییس اكثر تفصیال

ات  أن مرتبطة بعدد من العوامل والخصائص فیمكننا ل فئ ة سكانیة مث ة أوفئ ل مجموع نحسب معدل تفصیلى لك
ذه   .النوع وسبب الوفاة والحضر والریفاالعمار و ى ھ صول عل ن الح ات وبالتالى من الممك المؤشرات والبیان

 الحیوى للسكان  مایعرف بالتسجیل إلى كوره بالرجوعذالخاصة بحساب المعدالت التفصیلیة لكل فئة من الفئات الم
vital registration ھ دوث وجمع واعداد (والذى یعرف بأن صائى لح ر االح مى والتقری سجیل الرس ضمن الت یت

ث الحیویة التى تتضمن الموالید االحیاء والوفیات ووفیات وتحلیل وعرض وتوزیع االحصاءات المتصلة باالحدا
 )االجنة والتبنى واالعتراف الشرعى واالنفصال الرسمى 

48525cc36202ca7cif6/docByunid/nsf.arabicweb/nam/org.worldbank.1018wbln.www
opendocument?4A1BA7313006   
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 ً ضا ن أی وعویمك ى  الرج صاءات  إل ساتھا أو اح ق موس ن طری دول ع دھا ال ى تع ة الت سوحات الدیموغرافی الم
  .الموسسات الصحیة السنویة

  معدل وفیات االطفال .15
ویتضمن كل وفیات االجنة  إلى م وفیات الموالید واالطفالیتضمن ھذا المعدل عده تصنیفات بدوره حیث یتم تقسی

ل ) 28(انواع فقدان الحمل الناتجة عن والدة میتة عادة بعد  ة الحم اء حال ل ، واسقاط وھو انتھ ن الحم اسبوع م
ً قبل االسبوع ال د) 28(مبكرا ل المتعم اء الحم اض وھواِنھ ا  .2واجھ د أم ات الموالی ن  فوفی وع م ذا الن ضمن ھ ت

عدد الوالدات المیتة ومعدل الوفیات حول الوالدة  ولموالید اثناء الوالدة أو بعدھاات كل الوفیات التى تحدث لالوفی
ین  ضمن .والدة 1000والرضع المتوفین فى االسبوع االول من الحیاة ب ذلك یت والدة  وك دیثى ال ات ح دل وفی مع

عدل وفیات ما بعد حدیثى الوالدة م ووالدة حیة 1000من الحیاة بین كل عدد الرضع المتوفین فى الشھر االول و
شھر االول و د ال وفین بع ع المت دد الرض ل ع ین ك اة ب ن الحی ة 1000م  والدة حی
)dfp.3drkbook/demography/2005/straining/training/org.aitrs.www ،  ، ة ة االمن سح االموم م

  ) .166-165ص ص م1999، التقریر القومى
ً عنھ فى االلف(احتمال الوفاة بین العام االول والخامس عن معدل وفیات االطفال ویعبر  معد ل وفیات أقل )  معبرا

  .من خمس سنوات، عدد االطفال المتوفین قبل العام الخامس بین الف والدة حیة

  املوفیات االمھات الحو .16
  . مولود حى 100.000 نسبة الوفیات بین االمھات ھى عدد وفیات االناث اثناء الحمل والوالدة لكلوھو 

ى االواسط وتستخدم  ات ف دالت الوفی صحة ومن المالحظ استخدام مع ستویات ال معدالت الوفیات لداللة على م
لتعبیر عن الحالة الصحیة واجراء ) الحیاةتوقع (الدولیة حیث تستخدم منظمة الصحة العالمیة معدل العمر المتوقع 

سابق ، . المقارنات بین الدول  وتستخدم منظمة الیونسیف معدل وفیات االطفال دون سن الخامسة لنفس الھدف ال
 احتمال الوفاة قبل بلوغ العام االربعین لتعبیر عن الحرمان HPI-1وفى نفس االتجاة جاء فى دلیل الفقر البشرى 

ام  إلى وبالتالى یشیر ھذا المعدل. اة الصحیة الطویلةمن التمتع بالحی وغ الع ى بل والدة حت عدم بقاء طفل حدیث ال
ة ،  انماط إلى االربعین اذا كان معرض الوفیات السائدة وقت والدتة وظلت ھذه االنماط فى استمرار طول حیات

ن كان معرض لالنماط السائدة م أن 40سن  إلى ویعرف بأنھ احتمال عدم بقاء طفل حدیث الوالدة على قید الحیاة
  .ة معدالت الوفیات فى اعمار محدد

ى  ة ف ویحسب معدل الوفیات الى فئة عمریة بقسمة عدد الوفیات خالل السنة لتلك الفئة على عدد سكان نفس الفئ
 ً ل  إلى  ویشیر ھذا المعدل1000منتصف السنة وضرب الناتج بمعامل ثابت غالبا الف عدد الوفیات الحاصلة لك

   من سكان الفئة
  : فأن aاذا رمزنا للفئة العمریة بالرمز 

d a   
1000× = ma  

P a   

   .a معدل الوفیات عند العمر ma أن حیث
 Daعدد الوفیات عند العمرa  خالل السنة.  
Pa عدد السكان عند العمر aفى منتصف السنة .  

ً ما اختالف الوفیات بدرجة كبیرة حسب النوع أو العنصر إلى وبالنظر  فأن معدالت الوفیات الخاصة بالعمر غالبا
  .1تحسب بصوره منفصلة لكل من الزكور واالناث ولمختلف الجماعات العنصریة بین السكان 

ن  ة یمك ة المختلف ات العمری سب للفئ ى تح صیلیة الت ات التف دالت الوفی ن مع ات ع ذه البیان وللحصول على مثل ھ
   The life Tableاستخدام مایعرف بجداول الحیاة 

ً لتقدیر عدد االشخاص المتوقع  فى كثیر من المسائل الدیموغرافیة واالقتصادیة یكون المحلل أو  المخطط محتاجا
سكان وجدول )  سنوات الحقة10أو15لمدة (الحیاة بقاءھم على قید  ن ال ة م ة معین سكان أو من فئ من مجموع ال

ن ) اوفوج(الحیاة ھو من أھم االدوات التى تساعد على ذلك وجدول الحیاة ھو تاریخ حیاة مجموعة افتراضیة  م
ً بالوفاة ویبدأ السجل عند میالد    .كل شخص ویستمر حتى یتوفى الجمیع االشخاص یتناقصون تدریجیا

  -:لحیاة انواع جداول ا 3-4-4
ة   وجدول The cohort (Generation)یوجد ھناك نوعان لجداول الحیاة ھما جدول الحیاة لجیل أو دفعة معین

   .currentالحیاة الجارى 
   جدول حیاة الجیل/1
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وال یخفى . یتم تسجیل واقعات الوفیات لمجموعة من االشخاص من الوالدة حتى وفاة أخر عضو فى المجموعة 
 سنة 100نجد احصاءات تغطى فترة  أن وبات التى یتضمنھا مثل ھذا العمل فمن الصعوبة بمكانعلینا مدى الصع

ة أو  أن ، حتى وان وجدت لبعض المجتمعات فالثقة بھا تكون أقل من الثقة باالحصاءات الحالیة ، ثم راد الدفع اف
ى تسجل وفاتھم ، وعلى كل حال فأن جداول ح أن الجیل قد یھاجرون أو یموتون دون ا ف ل تجد تطبیقاتھ یاة الجی

  .دراسة مجتمعات الحیوانات ودخلت مجال الصناعة كدراسة مدى حیاة المصابیح الكھربائیة 
  -:جدول الحیاة الجارى / 2
ى   دادین والت ین التع رة ب ة سنوات أو خالل الفت صیرة سنة أو ثالث ة ق رة زمنی اة خالل فت رة الوف فیعتمد على خب

ً ثابتة خاللھا تبقى الوفاة تقری ً ما تؤخذ سنة التعداد . با وھذة الجداول تستخدم عدد السكان فى منتصف المدة وغالبا
وفى ھذا الجدول نأخذ . أوالسنوات المجاورة لھا بحیث یقع التعداد فى منتصف الفترة التى تحسب الوفیات خاللھا 

ً (دفعة فرضیة  ارة ونخضعھا لمعدالت الوفاة التفصیلیة المالحظ) 100.000غالبا ة المخت رة الزمنی . ة خالل الفت
وھكذا یظھر جدول الحیاة الجارى كلقطة فوتوغرافیة للوفیات الجاریة فى السنة المختارة أو خالل الفترة الزمنیة 

ة : توجد جداول الحیاة على شكلین و .القصیرة المختارة  سب الجداول الكامل جداول كاملة وجداول مختصرة تح
 ، بینما الجداول المختصرة حسب فئات العمر الخمسیة أو 100 إلى ى العمر من صفرلجمیع االعمار حسب احاد
ً ماتحسب  لیس من الضرورى عمل جداول الحیاة منذ و . وھكذا....... 10-4 ، 9-5 ، 4-1 ، 1-0العشریة وغالبا

ً یبدأون من العمر  ب ، ول11العمر صفر بل یمكن عملھا من أى عمر كان ففى شركات التأمین مثال ى الغال ن ف ك
   . الوفاة إلى یتم عملھا من الوالدة

  )البالغین( مؤشر االمیة بین الكبار .17
ة واشكالة   ة بمختلف انواع صادیة واالجتماعی ة االقت ة التنمی ى عملی ام ف یم یلعب دور ھ أن التعل مما الشك فیة ب

 التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة حیث ومستویاتة ، اذ یعمل التعلیم على توفیر الموارد البشریة االزمة لقیادة عملیة
الصلھ بین التعلیم واالقتصاد صلة  أن من المعروف و.تعتبر الموارد البشریة من أھم الموارد التى یتطلب توفرھا 

ى ثمرة البحث و. وثیقة  ة ھ التعلیم یسھم فى التنمیة من خالل مایقدمة من قوى بشریة متعلمة ومن معارف علمی
 بالتعلیم ، وما یغرسة من مواقف تجاة العمل والتنظیم والمجتمع تحابى جمیعھا التنمیة بشكل أو العلمى الذى یرتبط

ى ویتم النظر .ومن جانب اخر فاالقتصاد یوفر للتعلیم مواردة المختلفة . اخر  ردى  إل ستویین الف ى الم یم عل التعل
ً من االستھالك واالدخار فاالسرة أو المجت ن االستمتاع والعمومى باعتبارة مزیجا یم كنوع م ى التعل ق عل مع تنف

رى عوائد مستقبلیة متمثلة على امل الحصول منة  وعلىمن جانب بحد ذاتة لیمبالتع وارق االجر  بین امور اخ بف
ً عن التعلیم ا زجُرعة االستثمارتت أن  ،الناجمة مبدئیا ب وكلم ن جان ى م اید اھمیتھا كلما ارتفعنا على السلم التعلیم

ة  أن بما و .انب اخرالفروع التطبیقیة من التعلیم من ج إلى توجھنا وة العامل وفیر الق ى ت للتعلیم مخرجات تتمثل ف
ا  ب توفرھ ً مدخالت یج ضا اك ای ب االخر ھن ى الجان ة فف التطویر والتنمی وم ب ى تق المدربة والمعارف العلمیة الت

یم االزو ى التعل اق عل ة االنف ذه المدخالت الموارد المالی شمل أھم ھ ة ت سات التعلیمی ات الموس وفیر احتیاج ة لت م
فأن تدنى .  المختلفة التى تعتبر من العوائق الرئیسیة التى تواجھھا الموسسات التعلیمیة فى كثیر من الدول النامیة 

ود یم یق الیف مدخالت التعل اع تك ة وارتف ى وتردى أوضاع الموسسات التعلیمی ى  إل صول عل الیف الح اع تك ارتف
ن  الشرائح إلى تمع وخاصة بالنسبةالتعلیم فى المج سیة للھروب م الضعیفة والفقیرة مما یكون من االسباب الرئی

یم  صاحبة للتعل ات الم یم وااللتزام ى التعل صول عل الیف الح اء بتك ى االیف درة عل دم الق ودالى ع ك یع یم وذل التعل
افة ات باالض ى المجتمع ة ف شى االمی م اسباب تف ىوبالتالى یمثل ذلك احدى أھ ل بعض االسباب   إل االخرى مث

  .ظھور الفاقد التعلیمى  إلى وھذا بدوره یؤدى. العادات والتقالید 
یم  ام التعل ضھا مباشرة بنظ رتبط بع ددة ی ل متع ً مختلفة تسھم فى وجود عوام ً وصورا یأخذ الفاقد التعلیمى اشكاال

ة ، وم ویرتبط البعض, نفسة  صادیة واالجتماعی ع االقت اءة االخر بظروف المجتم ل كف ل تقلی أن ھذه العوام ن ش
ً عن تحقیق العائد االقتصادى المرجو وتحقیق اھدافة المنشودة ومن صور  .النظام التعلیمى ، بشكل یجعلة عاجزا

اض معدالت : وعوامل الفاقد التعلیمى  زمین وانخف ال المل ع االطف ى استیعاب جمی عدم قدرة النظام التعلیمى عل
یم ال ل التعل ى مراح ول ف ة القب یم . مختلف رامج التعل اء ب دم بن ة وع ستویاتھا المختلف ة بم ف االدارة التعلیمی وتخل

ومناھجة على اساس البحث العلمى فى التربیة وضعف وانخفاض المستوى التحصیلى للتالمیذ فى مراحل التعلیم 
ً مشكلة التسرب  . یمDrop-outوھنا ایضا ال التعل ا رج تم بھ ى یھ شكالت الت ن الم د م ى  التى تع صاد عل  واالقت

االمیة ، وما ینتج  إلى وبجانب االثر االقتصادى المباشر للتسرب، ھناك مشكلة ارتداد ھوالء المتسربین. السواء 
ا  إلى عدد االمیین ولھذا االرتدادزیادة عن ذلك من  ً لم صادیة نظرا ارة االقت ً اث االمیة اثارة االجتماعیة ولھ ایضا

  . خل القومى تشكلة االمیة من انخفاض فى الد
ة , للتعلیم انواع واشكال متعددة  یم كلم ق التعل ھ یطب صین فأن ة المتخص ى لغ صطلح ف دیث للم فأن االستخدام الح

Education ا بدائل ى أنھ ا عل  و المقصود ھو التأكد على وجود اشكال مختلفة ومھمة للتعلیم ویمكن النظر الیھ
الثة انواع اساسیة من التعلیم أو التعلیم بمعناه الواسع وھى ولقد تم تعریف ث .لبعضھا البعض تحت ظروف معینة 
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التعلیم الرسمى وھو یجرى فى موسسات تسمى مدارس ویعتبر اعضاءھا عادة صغار السن لم یبدأوا بعد حیاتھم 
الغونھلیإوالتعلیم شبة الرسمى وینظر . العملیة  ً ب ا ضاءة غالب   كبرنامج منظم للتعلیم یجرى خارج المدارسة واع

ة  ارات الوظیفی مى بالمھ ر الرس یم غی تم التعل مى ویھ یم الرس والبرنامج عادة قصیر واكثر تركیز من برامج التعل
وطنى  شاد ال اة االسرة واالن ة وحی راءة والكتاب ر الرسمى وھو . وموضوعات أخرى مثل معرفة الق یم غی والتعل

ى التعلیم الذى یأخذ مكانة خارج الموسسات والبرامج المنظمة حیث  ى ف ً من االمور المھمة حت یتعلم الناس كثیرا
االً  ع اجم ارة . البیت وفى العمل أو فى المجتم ن االش الى یمك ى وبالت ا  إل یم بأنھ ن التعل كال م واع واالش ذه االن ھ

ً بغرض تقدیم الخدمات التعلیمیة لمختلف الفئات وھى تعرف بأنھا تربیة مقصودة وھى  موسسات أعدت خصیصا
ة تلك التى تتم فى اھج للتربی د من ث تع ھا حی ى راس دارس عل أتى الم ة ت یم والتربی  موسسات انشئت بغرض التعل

   . بویة بطریقة مقصودةویوجد معلمون ویوجد مبنى مجھز وغیر ذلك وھنا یتم التعلیم فى اطار العملیة التر

  االمیة .18
:    القرأن بامیة العرب حیث قال تعالىفى معناه اللغوى على الجھل بالقراءة والكتابة وھذا ماعناه تدل لفظة االمیة

ة( اب والحكم م الكت زكیھم ویعلمھ ة وی یھم ایات و عل نھم یتل ً م د رسول ) . ھو الذى بعث فى االمیین رسوال ا اك كم
راءة  أن وبالتالى نجد .) نحن قوم النقرأ والنكتب(قول ھذا المعنى ب) ص(هللا ة الق لفظ االمیة یدل على عدم معرف

یكون قد تحصلوا فیھا على قدر من التعلیم  أن البالغین الذین تجاوزوا السن التى من المفترض إلى والكتابة بالنسبة
الم. الذى یمكنھم من القراءة والكتابة على أقل تقدیر  شعوب الع ى تحیط ب شاكل الت ن الم ة م ى واصبحت االمی  إل

أى مایمثل . ملیون 821اءة والكتابة الىیصل عدد البالغین الذین الیعرفون القر و.الدرجة التى یصعب معالجتھا 
ً فى  ً قصیرا ً على المدرسة أو لم تشكل ھذه الموسسة سوى معبرا سبع سكان العالم وغالبیة ھاوالء لم یترددوا یوما

ات  إلى حیاتھم ، ولعل أھم االسباب فى ذلك ترجع الحروب والمجاع ال اسباب اخرى ك دم أغف الفقر الدائم مع ع
ن . والكوارث الطبیعیة  شف م ذا ویست دة سنوات ، ھ ن بالدھم لع دة م التى تجعل الناس یعیشون على مسافة بعی

ا وأمیة الوظیفیة أى عدم القدرة على قراءة بطاقة المعطیات المتوفرة بأن األ ل تمس م ب عم  ال مأل استمارة طل
الم  ى الع ى ف ر غن ات االكث ى بعض المجتمع واطنین ف ع الم ن رب ل ع الى . یق سییبالت ب تح ة ج ات التحتی ن البنی

میة تظل حبیسة األ  ال و حتى نتمكن من مساعدة ھذه الفئة العریضة على الخروج من دائرة الفقروالبرامج التربویة
یم من تلك .  ذلك من المعضالت إلى وما ق تعل اء بتحقی ى أالوف ع ف سبة للجمی ن الجودة بالن در م ى ق ى عل فق أول

امھدف تم التأكید علیھ من ممثلى  وھو2015 ون نقطة وم 2000  الغالبیة الكبرى للدول خالل مؤتمر دكار ع یك
دو.  تبعث بالتفاؤل الیوم ال إلى النتائج المحصل علیھا أن انطالق جیدة مع راھن یب ت ال ن 70 أن فى الوق ً م دا  بل

صبحت ألذلك  . قد یتعرضون للفشل فى مسعاھمولكنھمم 2015افق  فى  التزموا بتوفیر التعلیم للجمیع164اصل 
ع . من ھدر للموارد وخاصة الموارد البشریة ھلحقتاالمیة خطر یھدد مسیرة الشعوب لما   لذلك وجب تظافر جمی

ً من قبل الجھات المعنیة بمحاربة االمیة    . الجھود وخصوصا
او ه نحو من االسالیب وااللیات التى تتبعھا الدول للتقلیل من خطر ومعدالت االمیة المرتفعة فى مجتمعاتھا االتج

دائى ) محواالمیة(تعلیم الكبار  یم االبت یم التعل ى تعم ى  و) .االساسى (والعمل عل ار ھو المجموع الكل یم الكب تعل
ت  ر مدرسیة ، وسواء كان ت أو غی للعملیات التعلیمیة المنظمة أیا كان مضمونھا ومستواھا واسلوبھا مدرسیة كن

ً للتعلیم االول المقدم فى المدار س والكلیات والجامعات أو فى فترة التلمذة الصناعیة والذى یتوصل امتداد أو بدیال
بة االشخاص الذین یعتبرون من الكبار فى نظر المجتمع الذى ینتمون الیة لتنمیة قدراتھم واثواء معارفھم وتحسین 

ة  ستھدفین التنمی سلكھم م واقفھم أو م ر م دة وتغیی ة جدی ا وجھ ة أو توجیھھ ة أو المھنی ؤھالتھم الفنی ة م الكامل
صادیة وا لشخصیتھم والمشاركة ة واالقت ستقلة فى التنمیة االجتماعی ة والم ة المتوازن ارة  أن ونجد .لثقافی أول اش

ا الرسول در) ص(لمحو االمیة فى تاریخ االسالم ، وربما فى تاریخ االنسانیة ،التى اذن فیھ ف اسرى ب  أن بتكلی
أن محواالمیة لم یاخذ شكل حركة نظامیة تستھدف تعلیم الكبار ف. یعلم كل منھم عشرة من المسلمین نظیر اطالقة 

ستھدف اھذه االشارة ك أن  یدلنا التاریخوال. الذین فاتھم سن التعلیم فى صغرھم  ضاء انت بدایة عمل مخطط ی لق
علیمات على االمیة بین المسلمین لقد كان ھذا التعلیم فرض كفایة ینھض بھ اقرار لكتابة الوحى أو الرسائل أو الت

تمكن  الدینیة التى نشط فى نشرھا بعض الفقھاء فى االقلیم واالمصار كما تعلم بعض المسلمین اللغات االجنبیة لل
یم  ان لتعل ل مك ى ك ب ف شر الكتاتی ً انت ا یم نظامی ن تعل ً م دال سلمین وب ر م من االتصال بغیرھم مسلمین كانوا أوغی

 ً ض )مكاتب الصبیان(الصغار ولھذا كانت تسمى احیانا ھ بع لع علی ى ض شار حت ساع واالنت ى االت یم ف  واخذ التعل
ً الھتمام ال الباحثین صفة  أن تعلیم الكبار نجد إلى باالضافة .مسلمین البالغ فى تعلیم ابنائھم التعلیم االلزامى نظرا

ك أن تعمیم التعلیم االبتدائى واحد من أھم االسالیب التى یمكن ة وذل دالت االمی ل مع ى تقلی ساعد عل ن خالل ت  م
  .استیعاب اكبر عدد ممكن فى التعلیم االبتدائى وذلك یكون بمثابة سد اكبر منبع من منابع االمیة 

  حساب مؤشر امیة الكبار
ود ى تق دى المؤشرات الت ى تنبع أھمیة التعرف على معدالت االمیة فى الدولة من حیث أنھا اح ى  إل التعرف عل

ى ل عل ة سبب ونتیجة للتخلف التو مستویات التعلیم ، ومدى العم ا تعتبر االمی ھ، كم ام ب یم واالھتم ى التعل سع ف
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ومن ھنا تأتى .  االمیة الضلع الثالث للفقر الجھل ، المرض ، الجوع  االقتصادى واالجتماعى والفقر ، حیث تشكل
شى اال ة أھمیة حساب االمیة حتى یمكن وضع التدابیر االزمة للتخلص من الجھل ، والكشف عن مسسببات تف می

یتم ذلك من  أن ویمكن  الحداالدنى إلى یساعد ذلك على تقلیل ھذه النسب أن ذلك یمكن إلى الضافةاب. فى المجتمع 
ة  ة التعلیمی ات المنظوم ة متطلب د  .خالل العمل على توفیر كاف ى أوق یم ف ة التعل ن الدراسات أھمی ر م ت الكثی ثبت

  فى التنمیة االقتصادیة والبشریة واالجتماعیة ، اذ یعمل التعلیم التعلیمھدور الحیوى والبارز الذى یلعبالمجتمع وال
اع  صحیة واالوض اع ال ع أالوض سین ورف ى تح یم ف سھم التعل اس ، اذ ی اة الن ب حی كقوة دافعة فى كثیر من جوان

 المراة فقد والسیما تعلم. المعیشیة وزیادة انتاجیة الفرد وبالتالى المساھمة المباشرة فى عملیة التنمیة االقتصادیة 
تعلیم المراة یساعد على تحسین مستویات التغذیة وتناول غذاء اكثر صحة مما ینعكس ذلك على مستویات  أن ثبت

ى  أن تغذیة االسرة واالطفال وھذا بدورة یحد من حاالت سوء التغذیة و االمراض المرتبطة بذلك ، وھذا یدل عل
ال یسھموا اسھام مباشر ف أن النساء المتعلمات یمكن ات االطف دالت وفی ار  .ى خفض مع ة الكب دل مؤشر امی وی

 15نسبة البالغین من العمر  حساب معدل االمیة بین الكبار والذى یعرف بانة إلى الوارد فى صیغة الفقر البشرى
ة ً فأكثر الذین الیستطیعون مع الفھم قراءة وكتابة بیان بسیط ومختصر عن حیاتھم الیومی سب .  عاما الى تح وبالت

ً 15ذه النسبة من اجمالى السكان البالغون من العمر ھ اویمكن ایجاد معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغین .  عاما
ً واكثر من اجمالى السكان فى الفئة العمریة المحددة وبالتالى یمكن ایجاد معدل االمیة 15من العمر   أن بما و.  عاما

ً تحظى بالنسبة االعلى من معدالأالمر ً ة دائما الدور الھام الذى تلعبة  إلى ت االمیة فى المجتمعات المختلفة ونظرا
ً لذلك كان من الضرورى العمل على حساب االمیة  المراة فى المجتمعات وتنمیتھا وأھمیة تعلمھا كما اشرنا سابقا

د ك ب دة ، وذل رز لالناث منفصلة عن الذكور ، وبالتالى حساب معدل االمیة یكون لكل واحد منھما على ح ورة یب
ا و.التى تعانى من االمیة ) اناث/ذكور(الفئة  اث بأنھ ى صفوف االن ة ف ف معدل االمی اث  ویمكن تعری سبة االن ن

سیط15البالغات من العمر  ان ب ة بی راءة وكتاب م ق ستطعن مع الفھ ً فاكثر الالتى الی اتھن  عاما ن حی صر ع  ومخت
والذكور یعطینا فى المحصلة النھائیة معدل االمیة بین الكبار وبالتالى فأن عملیة جمع معدل امیة االناث  . الیومیة

   .وتحسب كنسبة مئوبة من مجموع السكان فى الفئة العمریة المحددة 

  مستوى المعیشة .19
ددة  ضروریات المعیشة أن یقیس ھذا المؤشر حرمان االفراد من ضروریات المعیشة ، و  رة ومتنوعة ومتع كثی

الماء، (أھمھا على االطالق المأكل والمشرب  إلى او اثنین ولكن یمكن االشارةویصعب اجمالھا فى مؤشر واحد 
ام د. ) الطع ذین  أن ونج راد ال سبة االف ن ن ون م ب مك ر مرك تخدام متغی ى اس د عل د اعتم شرى ق ر الب ل الفق دلی

ة  ن سوء التغذی انون م ذین یع سة ال ن الخام ال دون س شكل. الیحصلون على میاة نقیة ، ونسبة االطف ذاء وم ة الغ
ً یھدد مستقبل البشریة بل وقد تفاقمت ھذه االزمة فى السبعینات والثمانینات مما  والتنمیة المستدامة اصبحت ھاجسا

دول ع ال ش أن استدعى جمی ئ ب ل ش ا وعم ل لتفادیھ ل ذر. أنھا تعم صحر وص اف والت جوع والعطش ل اھوتالجف
ً باال ً المواطن بشتى بقاع العالم مسطحبا ً مراض وسوء التغذیة، شریحة األوالموت الحقا طفال كانت االكثر ضررا

ً ماال ن  حیث یموت سنویا سة اعوام 2یقل ع ن الخم ل ع ارھم تق سمة اعم ون ن ل .  ملی دنت الق ة ت وارد المائی الم
مستوى لھا بل جفت كثیر من االنھار والودیان واالبار وانخفضت مناسیب كثیر من البحیرات واالنھار ، كما فى 

 ملیون نسمة فى العالم یعانون شح 450و .  متر 6اقل من  إلى م2006توریا منسوبھا انخفض فى العام بحیرة فك
سبب امراض 4 إلى م2050 لیرتفع العدد فى العام المیاه ون ب نھم یموت سمة م ون ن اه بلی وث المی نھر 300 و التل

  .  بحیرة مشتركة300تنخفض وكذلك حوالى 

   میاة نقیة الذین الیحصلون علىفرادمؤشراأل .20
اهیطلق اصطالح  ة المی ة Pure-water النقی ى نوعی اه عل ات المی ى بالمتطلب ة لتف ً لالصول الفنی ا ة طبق الج  المعُ

ة ة والكیمیائی ن  الصحیة من جمیع النواحى الفیزیائی ى االم شرب االدم ة ، بغرض ال صطلح . والبكتیری ذا الم وھ
على تكنولوجیا المعالجة المستخدمة فقد یكون المصدر للمیاة  قبل المعالجة ، والالمیاهالیعتمد على نوعیة مصدر 

تج  .  المعالجةالمیاه أوFresh-water العذبة المیاهالنقیة من نوعیة  لذا كانت التسمیة تنطبق على مواصفات المن
ابق المواصفات القیاسیة . النھائى من عملیة المعالجة والخالى من جمیع المحظورات  ة او دولی–لیط  –ة  محلی

وم المیاهلترین فقط من  إلى من الناحیة الصحیة یحتاج االنسان البالغ و.لمیاة الشرب االدمى ى خالل الی  كحد أدن
ة . الواحد كمیاة شرب ، وذلك للمحافظة على كفاءة اداء اجھزتة البیولوجیة  ر/2(االان ھذه الكمی وم/لت ل ) ی التمث

د على عوامل اخرى متعددة ، مثل طبیعة المناخ ، مستوى المعیشة احتیاجات االنسان الحدیث الفعلیة ، والتى تعتم
صادر  شاط ، م ة الن دمات ، نوعی ستوى الخ اهم اج المی ة انت ة ، تكلف اه المتاح ةالمی خ   النقی دى . ال ل اح ذا یمث وھ

تھالك  دیر معدل اس ان ولتق ب االحی ى اغل اه consumption rateالمشاكل الحقیقیة ف سان یجبالمی ة لالن   النقی
ؤثر ف ھ وی أثر ب ذى یت ھ ، وال یط ب شاط االخذ فى االعتبار العوامل الحاكمة للمجتمع المح واحى الن ع ن ن جمی ة م ی

شاقیة المیاهمعرفتھا لشرب  أھم الصفات الواجب أن نجد و .الیومى شوائب االستن ن ال ً م اھرا ً ط اءا  حتى تكون م
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ا ن توفرھ د م تراكات الب یة واش فات قیاس ا مواص سان ، لھ عاعیة م لالن ة واالش ة والكیمیائی واحى الفیزیائی ن الن
ب ة  أن والحیویة والصحیة ، یج اهتكون نوعی ون المی ث المظھر والل ن حی ة م وان مقبول سان والحی شرب لالن  لل

  .2والطعم والرائحة للمستھلك ، كما یجب خلوھا من أى كائنات أو مواد ملوثات طبیعیة أومضافة 
السكان فى دولة ما ، المحرمون من   النقیة النسبة المئویة منالمیاهمحرومون من وبالتالى یعكس مؤشر االفراد ال 

ى الوصول صادر  إل اهم ن المی ة م اتھم الیومی ى باحتیاج ى تف ة الت اه النقی ة المی ال المنزلی شرب واالعم ة لل  االزم
ال إحیث تعرف فرص الوصو. وغیرھا من االحتیاجات الضروریة  صادر المی ى م ة  هل سكان  ابأنھالنقی سبة ال ن

ك  إلى المتمتعین بالوصول المعقول ى ذل ا ف ة ، بم اهمقدار كافى من میاة الشرب المأمون سطحیة المعالجة المی  ال
وغیر المعالجة بید أنھا غیر ملوثة ، مثل میاة العیون والینابیع واالبار الصحیة ، وفوھات االبار المحمیة ، وربما 

 200ى حنفیة عامة للشرب أوماسورة میاة قائمة التقع على بعد اكثر من یتمثل المصدر فى المناطق الحضریة ف
ً على انھ الیتعین على اعضاء االسرة المعیشیة قضاء جزء غی ر متر ، وفى المناطق الریفیة یدل التعریف ضمنیا

اهلى وبالتالى یمكن معرفة نسبة السكان المحرومون من امكانیة الحصول ع . المیاهمتناسب من الیوم لجلب   المی
 النقیة من أى المیاهالنقیة والمأمونة حیث توضح النسبة المئویة من السكان المحرومین من امكانیة الحصول على 

ون  ات والعی ة ، والحفری ة ، المواسیر العمومی یالت المنزلی ى التوص ة ف شرب المتمثل صادر ال واع م ن ان وع م ن
ن  إلى معرضة خالیة وغیر المیاهتكون ھذه  أن والینابیع ، شریط ل 20التلوث وان التقل ع ل لك ى االق ً عل را  لیت
  .شخص فى الیوم 

  هملوثات المیا .21
ات ب) م1994(المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة قامت  اهدراسات وافیة عن ملوث لتالمی ى توص العناصر  أن  إل

ق   إلىالثقیلة من الرصاص والنحاس والباریوم والكوبالت والزنك والزئبق وغیرھا تصل ن طری ة ع اهالترب  المی
شریة، شطة الب ق االن ن طری وتظھر خطورة ھذه  وعن طریق االسمدة ومخلفات الصناعة والمخلفات التاتجة ع

 ً ا ذه العناصر امراض سبب ھ اة ، وت ل الحی د أو تعط ث تح الملوثات عند تراكمھا فى الجسم او الماء او التربة حی
وھنالك   . صبى والتناسلى وامراض الدم والفشل الكلوى وغیرھا جسیمة كالسرطان وامراض الجھاز التنفسى والع

وھى كثیرة نوجز منھا الكولیرا : بسبب التلوث  االمراض المنقولة بالماءالمراض ذات الصلة بالماء وھى بعض ا
 المالریا تتواجد ناقالتھا بالماء االمراض المرتبطة بالماءو عویةم، التایفود ، االسھاالت الدسنتریات ، والنزالت ال

ا هاالمراض المتمركزة بالمیاوغیرھا و، الحمى الصفراء  ثالً  هیتواجد طورھا المعدى بالمی مراض أالبلھارسیا م
   .ة ، امراض العیون ، حصوات الكلى  االمراض الجلدیه بسبب قلة المیاهمن المیا

ثات بالكمیة االزمة ، وذلك یوضح  النقیة الخالیة من جمیع أنواع الملوالمیاهمما ذكر یتضح أھمیة الحصول على 
تدھور فرص الحصول على  أن وبالتالى ذلك یبین. االھمیة القصوى للمیاة النقیة وجعلھا من ضروریات المعیشة 

االصابة باالمراض مما ینعكس  إلى  النقیة الخالیة من الملوثات والصالحة لال ستخدام فأنة یعرض االنسانالمیاه
ا. تدھور الصحة العامة الفراد المجتمع ذلك على الحالة الصحیة و وثر المی وثر ه وت ا ت وان كم ى الحی ة عل الملوث

افة ة ، باالض روات الحیوانی دان الث ى فق ى على االنسان وبالتالى تسھم عل ة  إل صوبة الترب ى خ الغ عل ا الب تأثیرھ
شى للفرد واالسرة وعلى وانتاجیتھا وتشكل جمیع ھذه العوامل مع تداخلھا مع بعضھا البعض على المستوى المعی

ة ر و االكثر عرض ب االكب ون الجان ذین یمثل ى وجة الخصوص فقراء الریف والمناطق النائیة ال دنى فرص  إل ت
ً ه الحصول على المیا زء ھ  بتدھور االنتاج الزراعى بشقیالنقیة واالكثر تأثرا الحیوانى والنباتى ، اذ یشكل ھذا الج

ً عن ااالكبر من موارد االسرة ، فضال ى المی  ه احتماالت نشوب بعض المشكالت االجتماعیة بسبب الحصول عل
  .النقیة ونتیجة لتدھور فرص الحصول علیھا وقلتھا 

  )سوء التغذیة( ناقصى الوزن ؤشر االطفالم .22
ستوى  إلى یدل الغذاء  ى م ل ف ب یتمث ذا الجان رة والمجتمع ، وھ رد واالس شة للف جانب ھام من ضروریات المعی

ستویات الغذاء المتو ة م ى معرف ساعد عل ا ی سان ، كم ات االساسیة لالن فر لالفراد ، اذ یعتبر الغذاء من االحتیاج
ة درجة  ذاء بدالل وفر الغ ً یتم التعرف على مستویات انخفاض وتدنى أالوضاع الغذائیة وت االمن الغذائى ، وغالبا

الغذاء بتوفیر احتیاجات  إلى یاج االنسانیرتبط احت و.انتشار حاالت سوء التغذیة بین االطفال دون سن الخامسة 
ستطیع ى ی ھ حت اءة  أن الجسم من ة بكف ة الیومی ع مناشطة واعمال وم بجمی ة وان یق ة الحیوی ؤدى وظائف ؤثر . ی اذ ی

 على تغذیة وصحة االنسان فھو مرتبط بكل مایدخل الجسم من Quantity والكم Qualityالغذاء من حیث النوع 
والتغذیة تختلف باختالف بیة بغرض المحافظة على الحیاة یق الفم أوبوسائل اخرى ططعام أو من سوائل عن طر

ة ى حاجت سان او ف ة االن ى تغذی ؤثر ف ى ت رات الت ل أو المتغی ى المجتمعات واالفراد اذ توجد العدید من العوام  إل
ى ت .الغذاء  ن وبالتالى فأن للتغذیة دور ھام فى حیاة االنسان وصحتة اذ تلعب التغذیة ف سم م ات الج وفیر احتیاج

حیث تعنى الطاقة الغذائیة بالمفھوم العام القدرة أوعملیة  . من االمراضھالطاقة االزمة للقیام بجمیع وظائفة ووقایت
ومن المفھوم التغذوى تعنى الطاقة القوة التى تمكن جسم الفرد من القیام بالنشاطات الحیویة المختلفة . القیام بعمل 
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ى  افظ عل ى تح سم الت ة الج ف طاق ا توق دھا نھائی صھا أو فق ن نق تج ع ى ین ده والت ة عن اة الطبیعی تمرار الحی اس
ذاء . والنشاطات المتبقیة عنھا وموت الجسم الحى  ا الغ وتعرف التغذیة بأنھا جمیع العملیات الحیویة التى یمر بھ

فى المعدة واالمتصاص فى االمعاء عملیة اخراجة من الجسم بعد مرورة بعملیات الھضم  إلى منذ بدایة عملیة اكلة
 عن طریق الدم لوصول العناصر الغذائیة التى تم امتصاصھا transportation circulationوالنقل والدوران 

ا إلى  تفادة منھ ن الجسم االس ل . خالیا الجسم المختلفة حتى تمك ى مراح ذاء ف ا دراسة الغ ة بأنھ أو تعرف التغذی
 من wasteص والتمثیل الغذائى داخل الجسم وكذلك فى مراحل طرد الفضالت المضغ والبلع والھضم واالمتصا

  .الخارج  إلى الجسم

  ةسوء التغذی .23
 والصرف الصحى بالنظر لتأثیرھا المیاهسوء التغذیة مشكلة صحیة رئیسیة خاصة فى البلدان النامیة ، فامدادات  

 والصرف الصحى المیاهتغذیة ونقص امدادات وكل من سوء ال. المباشر على االمراض المعدیة وخاصة االسھال 
ترتبط بالفقر و أثرھا المتكرر أو االسھال المستمر ، الفقر المرتبط بالتغذیة وتاثیر سوء التغذیة والتعرض لعدوى 

ى ء وسو. االسھال جمیعھا عناصر تعزز نفس الحلقة المفرغة السیما بین االطفال فى البلدان النامیة  ة تعن التغذی
mal nourishment سم لمجموعة من  إلى باالضافة ام واستجابة الج الكثیر من االخطاء الغذائیة وانواع الطع
صحة  إلى االصابات التى تؤدى ى ال اظ عل صحیح للحف ى الوجة ال ة عل  .عدم القدرة على استخدام المواد المغذی

تج vitaminالدقیقة مثل الفیتامین كمیة البروتین والطاقة والمغذیات زیادة وسوء التغذیة یتمیز بعدم كفایة أو   وین
ى  ادرین عل ر الق ة ھم غی ن سوء التغذی انون م ذین یع خاص ال ابات واالضطرابات ، واالش رة االص ك كث من ذل

ً بسبب بعض االمراض االخرى   secondaryسوء التغذیة الثانوى (االستفادة الكاملة من الطعام المتناول ، مثال
malnutrition . ( ات للنمواواذا كانوا ة والبروتین ة (  او . یستھلكون الكثیر من السعرات الحراری نقص التغذی

  ) .وسوءالتغذیة الناجم عن نقص البروتینأ
ن زوسوء التغذیة بجمیع اشكالة ی اجم ع ة الن ید من خطر المرض والموت المبكر وعلى سبیل المثال فسوء التغذی

الخامسة كل عام فى الدول النامیة ، وانواع سوء التغذیة من وفیات االطفال دون سن % 50نقص البروتین یمثل 
ود ( الحادة تتضمن  سب الی دماغ بس ة وتلف ال الھزال المزمن من الدھون والعضالت واالنسجة االخرى والقذام

ى و ادة والعم امینزی ص فیت سبب نق اة ب ابة والوف اس  A خطراالص رض الن دما یتع ر عن ذائى الخط ع الغ فالوض
اهن العدوى بسبب خطر عدم كفایة امدادات لمستویات عالیة م صحیة المی ق ال ة المراف دم كفای خاص .  وع واالش

ذیات ) سوء التغذیة الثانوى(الذین یعانون من االسھال صاص المغ دم امت ام لع ن الطع ل م شكل كام ستفیدوا ب لن ی
ر عر وعالوة على ذلك االشخاص الذین یعانون سوء التغذیة الناجم عن نقص البروتین ل اكث ضة لالمراض واق

ة  .قدرة على التعافى من االمراض المعدیة  ت والحال ذى اكل ام ال والوضع الغذائى یتوقف على التفاعل بین الطع
ة . الصحیة والبیئیة الطبیعیة  ر ، وسوء التغذی ى الفق ة متجزرة ف ى اجتماعی سوء التغذیة ھى مشكلة طبیة وفوض

 المرض وتوقف النمو وانخفاض القدرة على العمل وتعتبر ءعبزیادة  تقترن بالفقر وتسھم فى الدوامة التى تغذیھا
التحسینات المدخلة الیستفید منھا  أن  نجدنالكن .  والفقر والصرف الصحى ھى محددات ھامة فى ھذا الصددالمیاه

ستخد اج جمیع السكان على سبیل المثال فالفئات الغنیة تستطیع تحسین امدادات میاة الشرب أو الرى التى ت م النت
ى المیاهالمحاصیل ، والصراعات االھلیة والحروب عن طریقھا یتم اتالف البنیة االساسیة وتلوث  سھم ف ى ت  وھ

% 20 ملیون شخص فى العالم منھا 792حوالى  العجز او النقص الغذائى المزمن یؤثر على .سوء التغذیة زیادة 
الم حیث یمثل من كل ثالثة اشخاص واحد ، وكل واحد من وتؤثر سوء التغذیة على نطاق الع. فى البلدان النامیة 

ً ، حیث یؤثر سوء التغذیة على جمیع ) امزاالق(االشكال الرئیسیة من االمراض  ومعظم االمراض المعروفة عالمیا
یم  الفئات العمریة ولكن بشكل خاص فى اوساط الفقراء وذوى عدم كفایة الحصول على الخدمات الصحیة والتعل

من االطفال الذین یعانون من سوء التغذیة الناجم عن % 70كثر من وأ. لنظیفة والصرف الصحى الجید  االمیاهو
  .فى امریكا االتینیة ومنطقة الكاریبى % 4یعیشون فى افریقیا و% 26نقص البروتین یعیشون فى اسیا و

دادا، سھم فى الوقایة من سوء التغذیة التدخالت التى تومن أھم  ات تحسین ام ة هالمی صحى والنظاف صرف ال  وال
راء ھذا مع .التثقیف الصحى لنظام غذائى صحى و ى تحسین وصول الفق صحیة  إل ة ال ن االغذی ة م ات كافی كمی
 .سوء التغذیة إلى زیادة التنمیة التؤدى أن ناضمو

  مؤشر االطفال ناقصى الوزن .24
حیث   . الطول المعیارى للطفل إلى نویھتم ھذا الجانب باالطفال دون سن الخامسة والمؤشرلذلك ھو اختالف الوز

 نسبة االطفال دون سن الخامسة الذین یقل وزنھم بالنسبة لعمرھم بناقص انحرافین معیارین عن القیمة ھیعرف بأن
ةالو سكانیة المرجعی ة ال یطة للمجموع س  . س ب یعك ذا الجان ن ألاھ دم االم ة ، وع ى الدول ة ف اع الغذائی وض

الجوع بالتالى یشكل بُع اد . د ھام وحیوى لداللھ على أالوضاع المعیشیة الفراد المجتمع الغذائ ولھذه المشكلة ابع
شكالت التعریف  ذه الم ل ھ متعددة ومتداخلة وانھا جزء من مشكالات اكبر بالتغذیة واالغذیة ومن الصعب فى ك
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املة الجوع ة ش شكالت غذائی ة والقیاس ونقص البیانات لمعرفة عدد االشخاص الذین یعانون من م  وسوء التغذی
فكثیر .  وتنبع صعوبات القیاس فى ھذا المضمار من التعاون الجھوى وعلى مستوى المجتمعات المحلیة واالسریة 

امل  یم ش ى تق ادرة عل ات ق شاء نظم بیان ً تكریس ما یلزم من استثمارات ضخمة الن من االقالیم لم یتسن لھا مطلقا
ة  شكلة القائم دة الم ة المزمن مفن سوء التغذی ىل ضمنھا   رأسعل ى تت سیة الت شاكل الرئی ة الموضوعات والم قائم

ا  ً من جھودھ ً كبیرا السیاسات االقتصادیة للدول المتقدمة والنامیة على حد سوء كما وجھت الھیئات الدولیة جزءا
ذا  ى ھ ة ف ازات الحقیقی أن االنج ر ف لبحث تلك المشاكل ووضع توصیات ومقترحات لھا ورغم ھذا االھتمام الكبی

حد كبیر خاصة اذا ماقیست بحجم المشكلة وابعادھا المستقبلیة ولعل  إلى لشأن على الصعید الدولى تعد متواضعةا
اطر وم ن مخ ة أھم النتائج التى برزت مع ازمة الغذاء العالمى ھى انزار الدول النامیة بمقدار ماتواجھة م ایحتوی

 العدید من المؤشرات لقیاس االوضاع الغذائیة فى لكن بصورة عامة یمكن استخدام و. موقعھا الغذائى من ضعف
صھا  ة نلخ ا مختلف ن زوای ا المجتمعات كما یمكن دراستھا م اق : منھ ن االنف رد م صة الف ى المواد ح ائلى عل الع

رة أن اال. وعلى قیمة ھذا االنفاق  یجرى التأكید على نسبة ما ینفقة الفرد من المواد الغذائیةو . الغذائیة ى النظ  إل
ین  أن  المؤشر ینبغىھذا ادة  أن :تقترن باتجاھین مختلف سبةزی ة ن واد الغذائی ى الم  االستھالكى ھمجموع انفاق إل

زیادة أن و.  تعكس تدنى مستویات االشباع من السلع والخدمات غیر الغذائیة وبالتالى انخفاض المستوى المعیشى 
ً سیادة النم یقترن  أن ط التبزیرى فى االنفاق على المواد الغذائیة دونقیمة ماینفق على المواد الغذائیة یعكس احیانا

ذاء زیادة ذلك بالضرورة ب ن الغ ستھلكة م ة للمواد الم ى المواد  أن ویالحظ. القیمة التغذوی رد عل اق الف سبة انف ن
ل وتق %  20الغذائیة فى الدول التى سجلت مستویات مرتفعة فى مقاییس التنمیة البشریة تكون منخفضة التذید عن

ن  د ع  أن اذ% . 50عن نسب انفاق الفرد المسجلة فى الدول ذات مستویات التنمیة البشریة المنخفضة والتى تذی
ى ذاء تعن ى الغ دخوالت عل صف الم صیص ن رى  أن تخ سلع والخدمات االخ ل ال اق على ك یتحدد مجموع االنف

ً لذلك قدرات الفرد على تحقیق    .مستوى معیشى مناسب بالنصف الثانى من المدخوالت فتنخفض تبعا
ً من مسوح االسر ، وھو یختلف عن مسح االنفاق العائلى كذلك  یھتم مسح .. یعتبر مسح االستھالك الغذائى جزءا

ة  االنفاق بجمیع بیانات انفاق االسرة على السلع والخدمات أى ما تحصل علیة االسر من السلع والخدمات بطریق
صل ع ا تح ى او م دى او العین شراء النق ساعدات ال ات أو الم ن خالل الھب ھ م ة ...لی ن طریق خ بغض النظر ع ال

سواء تم التعبیر عنھا بقیمتھا  وتشكل المواد الغذائیة التى تشتریھا االسرة وتحصل علیھا. االستفادة من تلك المواد 
ن مؤ إلى النقدیة ام بكمیتھا ، اذ للوصول ائلى تقدیر القیمة التغذویة للمواد الغذائیة باالستفادة م اق الع شرات االنف

انبین  .یجرى التعبیر عن حصة الفرد من كل مادة من المواد الغذائیة ھذا النوع من الوصف والتحلیل یتصف بج
ر أ : مختلفین م التعبی ن ث نھ سھل الحساب الیتطلب سوى توفیر بیانات متوسط حصة الفرد من المواد الغذائیة وم

فأذا ما جمعت ) الخ ....السعرات ، البروتین ، الدھون ، الفیتامینات ( عن تلك الحصة بداللة العناصر االساسیة 
ة  ة وبالطریق سعرات الحراری ن ال رد م صة الف دیر ح ى تق كمیات السعرات الحراریة لكل المواد یتم الحصول عل

ً و. نفسھا یتم حساب حصة الفرد من العناصر التغذویة  ، ویكون ھذا النوع من الوصف یتسم بالعمومیة  أن ،ثانیا
ً السباب عدیدة منھا انھ یعتمد على الكمیات الغذائیة المشتراة بشكلھا الخام ، ولیست الكمیات المحددة  مضلالً احیانا
لالستھالك المباشر ، اى االغذیة باضافة تناولھا المختلف كما انھ یتعامل مع حصة الفرد بغض النظر عن عمره 

ذائى  وقد. وجنسة وموقعة االجتماعى فى االسرة  تھالك الغ ة(ظھر اسلوب اعتماد بیانات االس ات التغذوی ) البیان
ى  شكلھا االول ة ب ن المواد الغذائی ذائى ) . الخام(كبدیل مناسب لحصة الفرد م سوح االستھالك الغ وفر م ث ت حی

ساب العناص ى ح ا ف ن اعتمادھ ة ، یمك ة المختلف ن االغذی ة م ستھلكة والتالف ات الم ن الكمی صیلیة ع ات تف ر بیان
ة  ستوى التغذی یم م ة یُق التغذویة بالطریقة ذاتھا التى اشرنا الیھا ، ومن معطیات حصة الفرد من العناصر التغذوی

ة ( ودرجة سوءھا  لوب بالعمومی ذا االس صف ھ ن خالل . یت ة م ن االغذی رد م صة الف دیر ح ى تق د عل ھ یعتم الن
ً عن بیانات االستھالك الغذائى االجمالى حساب المتوسطات من استھالك االسرة من االغذیة لذلك یستعاض ا حیانا

ة ) الخ ...بالتغذیة على مستوى فئات االفراد بداللة الجنس ،العمر ات تغذی ات بیان ن البیان وع م ذا الن ومن امثلة ھ
ستوى ھتواجو. الطفل  دیرات مؤشرات الم ى اعداد تق ساعد ف سوح اسریة ت ذ م ى تنفی عوبات ف دول ص  بعض ال

ة الف شى وحال ولالمعی دف الوص ذائى وبھ تھالكى الغ اق االس ة باالنف یما المرتبط ر الس ى ق ق  إل رات تتعل مؤش
ومى للوصول ى بالجوانب المذكورة تجرى االستفادة من معطیات الموازین السلعیة على مستوى االقتصاد الق  إل

ارد المتاحة من كل فالمیزان السلعى الیھ سلعة ھوعرض رقمى موجزالوجة المو. حصة الفرد من المواد الغذائیة 
  .ستخدامات المختلفة من جانب اخرمادة من جانب والوجة اال

  الفقر البشرى فى السودان .25
ر وقیاس أھم مفاھیم الفقر وتعاریفة المختلفةتم توضیح  ى الفق ة عل ستخدم للدالل ك ھوالجوانب العدیدة التى ت  ، وذل

ى عن طریق تحلیل الجوانب ك عل ى ،المختلفة لالقتصاد سوء كان ذل ى أو الجزئ ستوى الكل ى  أن  الم اد الت االبع
 الفقروالفقراء ومن ثم اتجھ االھتمام تعتمد على المؤشرات النقدیة اصبحت غیر كافیة لوحدھا على أبراز أوضاع

ى  ب مكمالً  المؤشراتإل ر جان ث تعتب ر حی اس الفق ة لقی ر النقدی ى غی ى  إل ال ف و الح ا ھ ة كم المؤشرات النقدی
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قیاس جوانب ھامھ فى حیاة البشرالتى تصب فى االبعاد المختلفة للبشریة  إلى شرى التى تھدفمؤشرات الفقر الب
شیة  اع المعی یم واالوض صحھ والتعل ى ال ة ف شریة  .المتمثل ة الب ة والتنمی ق التنمی ار تحقی ى اط أتى ف ك ی ل ذل وك

قر والیاتى ذلك االعن طریق وضرورة تخلیص االفراد من وطأة الفقروتعزیز قدرات الفقراء والحد من مشكلة الف
اس  ن.تعزیز وتقویة قدرات الفقراء  ى قی ذه المؤشرات ف تخدام ھ سودان واس ى ال شرى ف ر الب تناول مؤشرات الفق

الفقر البشرى وایجاد قیمة الفقر البشرى وذلك عن طریق استخدام صیغة الفقر البشرى الواردة فى تقاریر التنمیة 
 أن  ضعف البرامج االنمائیة خالل العقود االربعة الماضیة ومن المتفق علیھ االنھوسباب الفقر وأأھم و .البشریة 

ً  إلى التنمیة التى قادتھا الدولة منذ االستقالل اتجھت ن خالل  عرقلھ النمو االقتصادى عوضا ك م عن تیسیره وذل
 لمادیة والبشریة مما أدىتشویة ھیكل االسعار والحد من الكفاءه وبخاصة فیما یتعلق بتخصیص الموارد المالیة وا

تمویل عجز الموازنة من االستدانة  إلى اید فى الموازنات الداخلیة والخارجیة واالضطرار المتذایدزعجز متإلى 
ى من النظام المصرفى مما أدى ة  إل ن تراجع االستثمارات الوطنی ھ م ب علی ا ترت ضخم وم صاعد معدالت الت ت

ة واالجنبیة بل ھروب واسع لرؤوس االموال  ن ال. وھجره الكفاءات الوطنی تمكن م م ت ذا ل ادة وھك ى زی ة ف الكافی
ھناك تدھور  أن والواقع. تراكم رؤوس االموال بمختلف اشكالھا الطبیعى والمادى والمالى والبشرى واالجتماعى 

ا  رأسفى ى االرض وموارد المی ل ف ى المتمث ال الطبیع ةهالم صحر وتعری اف والت ل عوامل الجف ات بفع   والغاب
داد كبیرة  إلى ھذا التدھور أدى.  التربة والفیضانات ى افتقار السكان واضطرار اع دن إل ذا . النزوح نحو الم ھ

شطة أانتشار  إلى نزوح أدى زاحم حول االن ة والت صریحة والمقنع ة ال دالت البطال وسع للفقرمن خالل اتساع مع
ضغط  ن ال ً ع ضال ة ھذا ف دخول المتدنی د وال شیة ذات العوائ ل زالمتالھام ائل النق ة ووس ى الخدمات العام د عل ای

   .ھ واتساع نطاقھاید حدتزلفقر وتالذى عمل على اعاده تولید اووانفجار السكن العشوائى وتدھور صحة البیئة 
ى  صحیح الھیكل رامج الت ن خالل ب رة م سنوات االخی ورغم االصالحات االقتصادیة الھامة التى طبقت خالل ال

ً فى الحد من الفقر كما ھو متوقع فى مثل ھذه الحاالت التى استدعت الخفض النسبى للنفقات االانھا لم تساعد كثیر ا
اأدى. العامة  دعم مم اء ال ك الغ ى وباالسعار الحقیقیة على معظم الخدمات االساسیة بما فى ذل عار  إل صاعد اس ت

عدالت البطالة وانخفضت االجور الخدمات والسلع بالنسبة للطبقات الضعیفة ، ھذا فى الوقت الذى ارتفعت فیھ م
ى الحقیقیة مما أدى شرائیة  إل وه ال ل للق دقع أو تاك ر م ذا. فق ى معظم شرائح األھ ر عل ع وبخاصة  مر أث المجتم

ى . الشرائح الفقیره والمستضعفة ضخم ف دالت الت اع ومع ى االرتف صادى ف دالت النمواالقت دأت مع وحتى حینما ب
ً للفقراء بصوره محسوسة النھ لم یعمل  أن خیرة الیبدواالنخفاض خالل السنوات االربع اال ھذا النمو كان مناصرا

صلحة  ى م على خفض البطالة أو رفع مستوى االنتاجیة أو االجور بصوره ذات دالالت تعید توزیع ثمار النمو ف
ة  و.الفقراء ة والفوائدالتاخیری د التعاقدی سبب الفوائ ا ب د اعبائھ ة وتذای دیون الخارجی ن تراكم ال م یُمك ذى ل ر ال االم

الل  ات خ ى توقف القروض والمعون ب اسباب سیاسیة ف ت بجان ى كان ض المدیونیات الت سودان من سداد بع ال
ر دیون اكث ن عون أو  النصف الثانى من الثمانینات وطوال عقد التسعینات مما جعلنا ندفع لخدمة ال ى م ا نتلق مم

ولیة الذى صعب من وقف تدھور بعض البنیات  المواد األصادرات منالامن ذلك مع تراجع اسعار زت. مساعدات 
  .االساسیة وتدھور االنتاج فى كثیر من المشروعات الرئیسیة

ً الحصار السیاسى واالقتصادى حیث شھدت عالقات السودان الخارجیة فى سیاقھا االقلیمى  من أھم االسباب ایضا
ً خالل معظم سنوات التسعینات ولم ات اال خالل والعالمى تدھور ملحوظا ذه العالق ى ھ سین ملحوظ عل  یطرأ تح

سنتین رتین ال ن . االخی صف االول م سبعینات والن د ال الل عق سودان خ ان ال ة ك وارد المالی دفق الم سبة لت وبالن
الى العون الغذائى وتبلغ جملھ الموارد المالیة فى  الثمانینات یتلقى قروض ومساعدات وتسھیالت مالیة باالضافة

ً اال انھا خالل النصف الثانى من الثمانینات وعقد التسعینات تقلص  ملیون دوالر800المتوسط نحو  اقل إلى سنویا
ً مما جعل السودان غیر قادر على تنفیذ الكثیر من50من  ل  ملیون دوالر سنویا رد تأھی برامج التنمیة أو حتى مج

صادى المعل إلى باالضافة .بعض المشروعات القائمة  ردت ظروف الحصار االقت دھورت وت ة ت ر المعلن ة وغی ن
و  ا ھ ى وكم ة الت ام االولی وارد الخ دولى للم ارى وال ادل التج روط التب سنین ش شرات ال دار ع تمراروعلى م باس

ذى أدى ة االمر ال سلع االولی ن ال ة االخرى م دول النامی ى معروف فأن معظم صادراتنا وصادرات ال ساع  إل ات
لصناعیة والدول النامیة ومن بینھا السودان ولمینجح السودان فى التمكن  فى مستویات المعیشة بین الدول افجوةال

ومى أو  من تعویض التدھور فى ة ل ب اتفاقی صادرات بموج دات ال ن خالل تعظیم عائ شروط التبادل التجارى م
ً على ذلك تاكل نظام االفضلیات الدولیةمتعددة االطراف حیث ع م تسھیالت صندوق النقد والبنك الدولى وفضال

ومھما یكن من . اسواقنا التقلیدیة  إلى ھذا النظام لیشمل غالبیة الدول النامیة مما اضعف من دخول سلعنا االولیة
ذى  ارج االمر ال ا مع الخ دھور شروط تجارتن ن ت د م امر فأن االستمرار فى تصدیر المواد االولیة سیعنى المذی

ن )  والزیوت الملبوسات والصناعات الجلدیة(یتطلب تصنیع ھذه السلع  ثالً م ضافة م ة م أو على االقل تولید قیم
ة أدى ارة الدولی ً من تصدیرھا كخامات فقط واذا كان التدھور فى شروط التج ً بدال  خالل دباغة وكشط الجلد مثال

صلحة فجوةاتساع الإلى  ى م ت ف ا كان ً م ا ى غالب ة الت  بین الدول الغنیة والدول الفقیرة فأن شروط التجارة الداخلی
اال سباب المتصلة بتركیز الخدمات واالستثمارات فى  إلى لمدن والمراكز الحضریة والمناطق الریفیة باالضافةا

ذى أدى ة االمر ال ة والمعزول ىالمدن وأھمال المناطق الریفیة وبخاصة منھا المناطق النائی اطق  أن  إل ل المن تظ
ى جنوب البالد والتى امتدت منذ بدایة االستقالل یعتبر استمرار الحرب االھلیة وبخاصة فو.تعیش فى فقر شدید 
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ن 1983-1972حتى االن باستثناء الفترة  م وم ث الحج ن حی م من أھم االسباب الرئیسیة فى توسع نطاق الفقر م
ة  ً من ذلك فاللحرب تكالیف مادیة ومالیة وبشریة للحرب والتى نتج عنھا اختالل فى الموازنة العام الشده وفضال

صادیة  إلى وعات أدتومیزان المدف ة االقت ق التنمی ًعن تحقی تخصیص جزء كبیر من ھذه الموارد المحدودة بعیدا
ة االستثماراالجنبى  أن واالجتماعیة كما وطنى واخاف ر  .الحرب اثرت فى تو سیع االستثمار ال ن اسباب الفق وم

روناستمرار الفقر نفسھ وھو استمرار لفقر قدرات الفقراء والفقراء قلیلوا أو ال م یفتق  حیلھ لھم على االطالق النھ
ى  مإل ل أومعظ كال ك ھ  رأساش ة من ال وبخاص رات   رأسالم ارف والخب ى المع ل ف ذى یتمث شرى ال ال الب الم

ن ً ع ضال ى االستثمار ف ا ف تھالك كم ى االس ستخدم ف ذى ی ال   رأسوالمھارات لالفراد وراس المال المالى ال الم
ات . المادى الذى یتمثل فى امتالك االصول  ث مجموع شین بحی اده من المھم راء ع ر الفق وق ھذا وذاك یعتب وف

ل  إلى ضغط فعالة وتسیطر علیھم حكومات تفتقر صلحتھم ب و لم ة النم ادرةعلى توجی ر ق الشفافیة والمساءلة وغی
ر أن وھكذا نجد .تتراكم الثروات فى ایدى القلة صیص  أن الحرمان من الموارد ھو سبب من اسباب الفقر غی تخ

ذا الموارد الیصلال ن ھ د م ان العائ ً اذا ك ا ى موارد وحده لن یكون كافی ة الموارد أو  إل سبب انتاجی ة ب د الكفای ح
    .یة مالكیھاانتاج

  مؤشرات الفقر البشرى فى السودان .26
  م 2006 1997-عرض توضیحى لمؤشرات الفقرالبشرى فى السودان للفترة من فیما یلى

  م2006-1997سن االربعین احتمال الوفاة قبل  )1-4(جدول رقم
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  السنة

  27  27  27.6  27.6  27.3  27.3  26.6  27.1  26.9  25.5  %قیمةالمؤشر

  تقاریر التنمیة البشریة: المصدر
ر سودان للفت ى ال ین ف ن االربع ل س اة قب ال الوف ر احتم ن الجدول السابق یوضح النسبة المئویة لمؤش -1997ة م

ام  أن حیث یعكس ھذا الجدول النسب المئویة من السكان الذین یمكن, م 2006 وغ الع ل بل یموتوا فى كل عام قب
وعادت  م 1998االرتفاع من العام نالحظ بانھ قد بدأت قیمة المؤشرفى أن من الجدول السابق یمكنو. االربعین 
% 27.6الى  م وارتفعت1997فى العام %  25.5 تساوى االنخفاض حیث كانت قیمة المؤشر إلى م2005فى العام 

ى ھذه  إلى  ویعود ذلك االرتفاع فى نسب المؤشر.م 2004عام  االرتفاع فى وفیات االطفال دون سن الخامسة ف
  . الفترة كما ھوواضح فى الجدول التالى

  دخول مستشفیات السودان- وفیات االطفال دون سن الخامسة )2-4( جدول رقم
  للدخول%نسبةالوفاة  دخول االطفال دون الخامسة من العمر  دالوفیاتعد  السنوات

2001  4855  115143  4.2%  
2002  5267  136117  3.8%  
2003  7031  194919  3.6%  
2004  6654  192577  3.4%  
2005  6116  206343  2.9%  

  م2005التقریراالحصائى الصحى السنوى :المصدر
سودان الجدول السابق یوضح وفیات االطفال دون  ة لل شفیات المختلف ت ,  الخامسة والتى حدثت داخل المست كان

% 37وقدرھا زیادة  أى ب6654 إلى تفع ھذا العدد ارم قد2004 وفى العام 4855م تبلغ 2001الوفیات فى العام 
ة المؤشر لت قیم  وبالتالى مما انعكس ذلك على قیمھ مؤشر احتمال الوفاة قبل االربعین فى تلك الفترة حیث وص

ً انخفاض قیمة المؤشر فى عامى 2004فى العام % 27.6إلى  م حیث كانت 2006-2005م ومن المالحظ ایضا
   .6116وكان عدد الوفیات قد بلغ % 8وذلك النخفاض وفیات االطفال بنسبة % 27قیمتة 

   الكبارةمیأمؤشر  .27
  م2006-1997امیة الكبار )3-4(جدول رقم

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  السنة
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  39.1  41  40.1  41.2  42.2  43.1  44.3  46.7  43.7  55.2  %قیمةالمؤشر

  تقاریر التنمیة البشریة: المصدر
ة   ین الفئ الجدول السابق یوضح النسب المئویة للسكان الذین یعانون من الحصول على فرص التعلیم والمعرفة ب

یم  إلى  قیمة المؤشر من عامومن المالحظ انخفاض. عام فأكثر 15العمریة من  ى ق اخر ویعود ذلك االنخفاض ف
الجھود المبذولة للحد من مشكلة االمیة فى السودان ، وذلك عن طریق اتباع االلیات الفعالة فى الحد  إلى المؤشر

اس ة االس ى مرحل الب ف تیعاب الط ى اس ل ف ى تتمث ة والت شكلة االمی ن م ى  م ع ف ادة والتوس دارس زی اعداد الم
وبالتالى یكون ذلك من أھم الطرق التى تعمل على سد أھم المنابع التى تعمل على ارتفاع نسب االمیة  لمینوالمع

سبة أن تجد) 4-4(كماھو واضح فى الجدول رقم ع بن دارس ارتف ً ارتفع % 1.4 اعداد الم ضا ین ای داد المعلم واع
سبة ت بن ث ارتفع ام  % 10.5 حی ة بالع سب2004-2003مقارن ت ن ا بلغ تیعابم ، كم یم  ة االس ة التعل ى مرحل ف

   % .62.2واالناث % 73.3حیث كانت نسبة الذكور % 67.8م 2004االساسى للعام 
  م2005-1998 ساس لالعواماعدادالمدارس والتالمیذ بمرحلة األ )4-4( مجدول رق

  عدد  االعوام  المعلمون  عددالتالمیذ
  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المدارس

  102719  -  -  3277895  1494343  1783552  12539  م2000-2001
  131912  -  -  3748309  1703472  2044873  13287  م2001-2002
  131812  82345  49567  3748308  1703472  20441837  12287  م2002-2003
  136401  90175  46226  3814073  1728623  2085450  13523  م2003-2004
  150730  95354  55376  3543633  1599743  1943890  13710  م2004-2005

  .م2005العرض االقتصادى: المصدر
د  رى فق ة أخ ن ناحی ارزوم یم الكب ة وتعل صول محواالمی افعین(ادت ف صول ) الی ى ف سب الدارسین ف اع ن وارتف

ام  ى الع افعین ، ف ة والی غ2004-2003محواالمی افعین یبل صول الی دد ف ان ع ین378 م ك دد الدارس صل وع   ف
   . 215802  وعدد الدارسین كان یبلغ8070 االمیة لنفس العام كانت تبلغ وفصول محو11509

غم ارتفعت اعداد الفصول والدارسین حیث كان عدد 2005-2004وفى العام   افعین یبل  الدارسین فى فصول الی
غ 19441 د570 وعدد الفصول یبل دل  أن  نج ع بمع د ارتف افعین ق صول الی دد ف ین فى % 50.8ع دد الدارس وع

ان % 68 الیافعین ارتفع بمعدل فصول ة ك صول محواالمی دد ف دار 8582اماع اع بمق ق معدل ارتف % 6.4 محق
ً على قیمة . % 16.4عدد الدارسین انخفض بمقدار أن نجد 180411وعدد الدارسین یبلغ كل ذلك انعكس ایجابیا

ا أدى ة مم ى مؤشر االمی ى مؤشراالمیة إل ستمر ف اض الم ك. االنخف ن ذل الرغم م ن ب ة ولك دالت االمی ر مع  تعتب
  .مازالت مرتفعة مقارنة مع المؤشرات االخرى 

  ه نقیةمؤشرالسكان بدون مصادر میا .28
  م2006-1997 المامونةالمیاهالسكان بدون مصادر )5-4(جدول رقم

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  السنة

  30  31  25  25  25  25  27  27  28.4  40  %المؤشر  قیمة

  تقاریر التنمیة البشریة: لمصدرا
سنة   ة والمح شرب المامون اة ال ى می صول عل ة الح سكان دون امكانی ة لل سب المئوی ح الن سابق یوض دول ال الج

ام  أن ویالحظ من الجدول السابق ى الع ت ف نسبة السكان الذین الیتمتعون بفرص الحصول على میاة الشرب بلغ
وام % 40م 1997 ى االع ر ف ض المؤش م انخف نث ى م1998م ر 2001 إل سبة المؤش ت ن ث كان أى % 25م حی

م وقد ارتفع 2004- م2003- م2002وظلت قیمة المؤشر ثابتة خالل االعوام % 15انخفضت قیمة المؤشر بمقدار 
  % . 30م بمقدار 2006وجاء فى عام % 6بمقدار  اى ارتفع% 31 إلى م2005فى العام 

ى كل والیات السودان لمواكبة التطور االقتصادى ومقابلة الطلب رغم الجھود التى بذلت فى قطاع میاة الشرب ف 
ضراال ف والح ى الری اه ف دمات المی ى خ د عل وفره  أن المتزای اه المت دادات المی ین ام رة ب ت كبی ا زال وة م الفج

  . واالھداف الكمیة التى وضعت لسد الحاجة من میاه الشرب 
 لتر 80لتر للفرد فى الیوم فى الریف و 20 معدل إلى وصوالً م عام انطالقة توفیر میاه الشرب 2000واعتبر عام 

ة 2007للفرد فى الیوم للحضر بحلول عام  ة واھداف االلفی صحة العالمی ة ال م لمواكبة االھداف المرحلیة لمنظم
ضل التوسیع الراسى وقد . للتنمیة فى مجال توفیر المیاه الصالحة للشرب  ة بف سبة التغطی زادت موارد المیاه ون

شترك إلى االفقى فى شبكات التوزیع باالضافةو دد الم اهرفع ع دمات المی ن خ ستفیدین م ذلك .  ین والم ذ ك م تنفی ت
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ام % 35.4حوالى  اه لع من محطات المیاه واالبار والحفائر والمرشحات المقررة فى اطار البرنامج الوطنى للمی
شیید 2004 دود و8م حیث تم حفر مائة بئر جوفیة وت ر و25 س ا م6حفی شید محطة می حات وت دة هرش م  و. واح ت

م  %100االنتھاء من مراحل تصمیم محطة تنقیة میاه والیة الخرطوم وتجھیزات المواقع وحمایة النھر بنسبة  وت
اج  وقد .من االحواض المطلوبة  %66تشیید  سودان النت اة بورت ة می اكتملت المراحل النھائیة لتشیید محطة تحلی

 بئر بمضخة یدویة من جملة 937 واصحاح البیئة تم حفر هفى مجال مشروع المیاو . الف متر مكعب فى الیوم10
شیید ولجنة فنیة صحیة  125 مرحاض ریفى وتم تدریب 2012بئر أخرى وتشیید 1000 بئر وتاھیل 1000 تم ت

ل10 ائر وتاھی ة 10 حف اطق القاحل رى بالمن ائر أخ ع حف دات مرحم ة وب ال الحقلی ة االعم ن مرحل اء م ة االنتھ ل
ث 10تم تركیب  كذلك .التصمیمات لحفر االبار بمدینة نیاال  ات حی شرب بالوالی اه ال معامل لضبط الجودة فى می

االنتھاء من دراسات توفیر المیاه لوالیات النیل االزرق ودارفور الكبرى وقابلة التكلفة من القرض الصینى تمت م
یض  ل االب سبة و. والنی ك بن اه الرن ة می ل محط م تاھی شیید % 70ت ور وت اة البیب ل می ادة تاھی ى اع شروع ف وال

  . مراحیض صحیة بالرنك ووالیة بحر الجبل
  .  1م أھمھاشح الموارد2004-2003ھناك بعض المشاكل التى اخلت بتنفیذ برنامج المیاه للعامعلي أن 

اه   وفیر می ى ت ة ف ل مما سبق یتضح بان االنخفاض فى قیمة الموشر جاء نتیجة للجھود المبزول ة لك شرب النقی ال
ً ونجد والیات السودان بالكمیة والنوعیة المطلوبة المتعارف ن  أن علیھا عالمیا دأ م االنخفاض فى قیمة المؤشر ب

ى االعوام من المیاه الذى كان یمثل نقطة انطالق لدعم قطاع 2000العام  ا ف شرب ام اه ال وفیر می بالد وت ى ال  ف
ار   إلىم ظل المؤشر ثابت نتیجة2004-م2001 اه واالب ات المی عدم اكتمال معظم الدراسات و المشاریع ومحط

سبة والحفائر ا بن اه ام وفیر المی ى الخاصة بت ام  إل ى ع ھ ف ان علی ا ك اع المؤشر عم ا یعود2005ارتف ى م ربم  إل
ً على قیمة المؤشر  ، االخالل بالبرامج الموضوعة لمشاریع میاه الشرب نتیجة لشح الموارد مما انعكس ذلك سلبیا

ً مازالت مشكلة میاه الشرب كبیرة وتحتاج    . المزید من الجھود لحل مشاكل توفر المیاه إلى وعموما

  مؤشر االطفال ناقصى الوزن .29
  )6-4(جدول رقم

  م2006-م1997االطفال ناقصى الوزن 
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  السنة

  17  17  17  17  17  34  34  34  24.6  34  %قیمةالمؤشر

  تقاریر التنمیة البشریة: المصدر
ن المالحظ  وزن ، م صى ال سة ناق ن الخام ال دون س ن االطف ة م سبة المئوی ح الن سابق یوض ة  أن الجدول ال قیم

م حیث كانت 2002النصف بحلول العام  إلى م ثم انخفضت2001العام  إلى م1997المؤشر ظلت ثابتة من العام 
  .م 2006 المؤشر ثابتة حتى العام وظلت قیمة% 17قیمة المؤشر 

التوسع فى المساحات المزروعة وزیادة انتاجیة القطاع  إلى م2002ویعزى ذلك االنخفاض فى قیمة المؤشرللعام  
دخن ( الزراعى بشقیة الحیوانى والنباتى حیث یشمل االنتاج الزراعى الحبوب الغذائیة  ذرة ، ال ح ، ال ا ) القم كم

وھذه العناصر تشكل الجوانب الرئیسیة ...) اللحوم الحمراء ، لحوم الدواجن ، وااللبان ( ى یتضمن االنتاج الحیوان
ة  التى تمد السكان بالمواد الغذائیة ، ات قیم ذائى ، وان ثب شاكل الجوع وعدم االمن الغ ن م د م ى الح ل عل وتعم

اع ال إلى م یعود2006 إلى م2002المؤشر فى االعوام  ى القط دد تذبذب االنتاجیة ف ى ع اع ف ى مع االرتف زراع
درات ،  .السكان  ر الق دة لفق اییس وحی ا مق ى انھ ا التعن رغم من أھمیتھ ى ال ا عل وان المؤشرات التى تم اعتمادھ

ب  ة بجوان ك المرتبط درات السیما تل ر الق اس فق ى قی صمیمھا ف فمازال ھناك الكثیر من المؤشرات التى یمكن ت
ً ناقصى الوزن ، نسبة االطفال الملقحین ضد االمراض ، نسبةصحة االطفال ، مثل نسبة االطفال المو  لودین حدیثا

ىاالساس فى التركیز على جانبى الصحة والتعلیم والمستوى المعیشى یعودو. الخ .... النساء المحصنات   أن  إل
ة  اد التنمی ى دالالت أبع عة ف ساحة واس ى م درات تغط ر الق اس فق ى مقی دة ف ة المعتم رات الثالث شریة ، المتغی الب

ً مباشر لتقدیم مستوى الخدمات الصحیة بوجھ عام  ضع المراة . فالوقوف على جانب یمثل دلیالً مادیا دما تخ فعن
ك شیر ذل ى الحامل لالشراف الطبى عند الوالدة فانما ی ى  إل شعبة ف ل مت ة لمفاص صحیة العام دمات ال داد الخ امت

ً توفر الخدم    .ات الصحیة بقدر مقبولمجمل الحیاة الصحیة اى انھا تعنى ضمنا

  قیاس الفقر البشرى فى السودان .30
معظم االسالیب اتى استخدمت لقیاس الفقر  أن ونجد ھناك العدید من االسالیب التى یمكن من خاللھا قیاس الفقر ،

واحى الن أن الى النواحى النقدیة لقیاس الفقر وقد اثبتت التجارب إلى كانت تركز أھتمامھا ة قیاس الفقر من الن قدی
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ى ویعود ذلك. فقط الیعكس أوضاع الفقر والفقراء  اة  إل ى حی ائز االساسیة ف ن الرك ر م اد أخرى تعتب ال أبع أھم
وجاءت .  وضع بعض المقاییس التى تعكس الجوانب البشریة واالھتمام بالبشر  إلى البشریة ، لذلك اتجھت الجھود

ام بعض المقاییس التى تعتمد فى قیاسھا على جوانب قدرات ال ى الع شرى 1997بشر ، وظھر ف ر الب ل الفق م دلی
شرى  ان الب ستوى الحرم ى م ة عل رات للدالل ض المؤش الذى یعتبر دلیل مركب من ابعاد مختلفة ، وتم اعتماد بع

صیغة الفقر البشرى التى سوف نستخدمھا لقیاس الفقر البشرى  إلى وھنا سوف نشیر.وإعداد صیغة الفقر البشرى 
م الذى برز 1997تم اصدار صیغة الفقر البشرى ضمن تقریر التنمیة البشریة الصادر فى العام  وقد .فى السودان 

ل ث یعم شرى حی ر الب ر والسیما الفق ى تحد فیة أھمیة التخلص من الفق شرى عل ل الفقرالب ب یدلی ض الجوان د بع
ة  مP(α)یمكن الحصول على نسبة الفقر البشرى كمتوسط مرجح و. الھامة للفقر البشرى  یح αن الرتب ذا یت  وھ

  :وبالتالى یمكن استخدام الصیغة العامة التالیة  P1 , P2 , P3امكانیة استخدام ابعاد دلیل الفقر البشرى الثالثة 
 
α

 
/1

 w1P1
α 

+ w2P2
α

 +w3P3
α  

 )1(  = P(α) 

 w1+w2+w3 

 = w1= w2   متساویھ عندھا تكون االوزانwi =1وبالتالى عندما ) i(اى الوزن للبعد یساوى  wi = i أن حیث
w3 = 1 .  بالتالى فان المتوسط المرجحP(α)ة  إلى  یتحول ن الرتب ادى م ون.  αمتوسط ع دما تك  α=1)( وعن

    .P1 , P2 , P3 متوسط غیر مرجح ویصبح وسط حسابى لال بعاد الثالثة إلى یتحول المتوسط المرجح

راء و دد الفق سب ع ر ، حیثو Headcount)(دلیل الفقر البشرى یفسرأویح شار الفق دى انت  P1, P2 , P3 أن م

ساب P (α). تعمل على تفسیر حدوث الفقر من خالل الثالثة ابعاد المنفصلة  ً الیمكن اعتبارھا صیغھ لح  عموما
خط الفقر فانھا توضح حدوث الفقر فى االبعاد الثالثة وبالتالى اذا حدث انتشار للفقر وارتفعت قیمة الفقرفأن ھذا 

 تاتى حسب درجة الفقر واذا P(α)وھذه المال حظة توضح لنا بأن  .س على االبعاد الثالثة المختلفة االرتفاع ینعك
  ) 117م ص1997تقریر التنمیة البشریة ( یقابلة ارتفاع فى كل االبعاد %P(α)حدث انتشار فى معدل الفقر 

سبة ل ن توضیحھا بالن ین P(α)أن وھى  P(α) ولذلك فان ھناك بعض الخصائص التى یمك ع ب ى تق  متوسط فھ
وتصل لحدھا االقصى عندما  α =1  لحدھا االدنى عندماP(α)وتصل  P1, P2 , P3) (اكبر قیمة وأقل قیمة ل 

∞= αمن الدرجة االولى لكل منةتجانسوتعتبر م  P1, P2 , P3ى قیمة اع ف ا ارتف ا یقابلھ ت قیمھ ا ارتفع  اذا م
P(α) یقابلھا نفس االنخفاض ً  . P(α)1 فى قیمة واذا انخفضت ایضا

ا م  سودان للع ى ال شرى ف ر الب ً لصیغة الفقر البشرى یمكن قیاس الفق م باستخدام مؤشرات 2006مما سبق ووفقا
درات  ى الق نقص ف شرى وال ر الب ن الفق انون م ذین یع سكان ال دد ال الفقر البشرى لنفس العام ، كما یمكن ایجاد ع

ً للجدول التالى رقم  ام الذى ) 7-4(البشریة ووفقا سودان للع ى ال یوضح النسب المئویة لمؤشرات الفقر البشرى ف
راد  أن م نجد2006 ا بمؤشر االف ر عنھ ى یعب ة والت صحیة الطویل اة ال ع بالحی نسبة السكان المحرومون من التمت

ع غ  أن المتوق ت تبل ین كان ام االربع وغ الع ل بل وا قب یم % 27یموت رص التعل ن ف سكان المحرومون م سبة ال ، ون
غ والمع ن التمتع % 39.1رفة والتى یعبر عنھا بنسبة االمیة بین الكبار كانت تبل سكان المحرومون م سبة ال ، ون

سنة لبالمستوى المعیشى ا اه المح صادر المی دون م سكان ب الئق والتى یتم التعبیر عنھا بمؤشر مركب من نسبة ال
  % 17ونسبة االطفال ناقصى الوزن تبلغ %30والمامؤنة والتى كانت تبلغ 

  م2006مؤشرات الفقر البشرى فى السودان  )7-4(جدول رقم
 P1 P2 P31 P32  المؤشر

  17  30  39.1  27  %قیمةالمؤشر
  م2006تقریر التنمیة البشریة : المصدر

  . من المعطیات السابقة یمكن تطبیق صیغة الفقر البشرى الیجاد نسبة الفقر البشرى فى السودان 
  P1= 27% الوفاة قبل سن االربعین

 P2% = 39.1 االمیة بین الكبار
 P31=30% السكان بدون مصادر المیاه المحسنة

 P32=17% االطفال ناقصى الوزن
   -:یمكن اتباع الخطوات االتیة 

 ً ة P3ایجاد قیمة : اوال ن قیم شة ) (P31,P32 وھى عبارة عن متوسط مرجح لكل م ستوى المعی سبة م اد ن الیج
ً للصیغة االتیة    :االئق وفقا

 P = 1/2 (P31) +1/2 (P32) 
 1/2 (30) + 1/2 (17) P3 =  
P3 = (15) + (8.5) =23.5%   

  
الخطوة الثانیة الیجاد دلیل الفقر البشرى وفق صیغة  إلى یمكن االنتقال% 23.5 والتى تساوى P3بعد ایجاد قیمة 

 ً   )3(تساوى ) α(قیمة  أن دلیل الفقر البشرى علما
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سبة  أن من جملة عدد السكان ، أو بمعنى أخر% 31.3ى فى السودان تعادل نسبة الفقر البشر أن ویوضح ذلك ن
ددھم % 31.3السكان الذین یعانون من الفقر والحرمان من ركائز التنمیة البشریة تبلغ  من جملة السكان البالغ ع

انون  ملیون نسمة من سكان السودان یع11360 أن  ملیون نسمة اى36297م2006حسب اسقاطات السكان لسنة 
من الفقر البشرى وبالتالى تعتبرھذه النسبة كبیرة والیستھان بھا ویتطلب ذلك المزید من الجھود فى مجاالت الفقر 

ى  و.البشرى المختلفة من أجل تخفیف وطأة الفقر والحرمان  ة عل شرى المبنی ر الب ً بأن مؤشرات الفق یتضح جلیا
راز اساس النواحى الغیر النقدیة تعتبر مؤشرات ھامة وی مكن االعتماد علیھا فى قیاس أوضاع الفقر والفقراء واب

تكون ھذه المؤشرات بمثابة الیات عمل لتقییم  أن ذلك یمكن إلى جھود التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ، باالضافة
 أوضاع الفقر والفقراء على مستوى االقتصاد الكلى والجزئى ، وذلك عن طریق الوقوف على ایجابیات وسلبیات

ر  ضایا الفق صادى بق صادیة والنمواالقت سیاسات االقت ام ال دى اھتم ة وم صادیة واالجتماعی ة االقت ات التنمی سیاس
   .والفقراء وتوجھات ھذه السیاسات وانحیازھا وأولویاتھا 

  الفقر والتنمیة البشریة .31
شریة الفقر البشرى یوضح جوانب ھامة ومتعددة فى حیاة البشریة ، ویقوم على اساس ن أن بما  درات الب قص الق

رفع وتحسین ھذه القدرات  إلى وحرمان االفراد من ھذه القدرات التى تعتبر من ركائز التنمیة البشریة التى تھدف
ر  ابین مفھوم الفق ھ م وتقیس درجة ما تحققة كل دولة فى مجال التنمیة البشریة ، بالتالى یتضح وجود عالقة وثیق

ة إن فولذلك  .البشرى والتنمیة البشریة ن حدوث ذى یمك ر ال ا واالث ربط بینھم ى ت ة الت ھذه العالقة وتوضیح العالق
ر .  ارتفاع او انخفاض معدالت الحرمان البشرى إلى نتیجة ل الفق ة من خالل دلی وذلك عن طریق دراسة العالق

  . م 2006 إلى م1997البشرى والتنمیة البشریة خالل الفترة من 
  م2006 -م1997لبشرى والتنمیة البشریة للفترة قیم دلیل الفقر ا )8-4(جدول رقم 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  السنة

  HPI  42.2  42.5  36.8  35.5  34.8  32.7  32.2  31.6  32.4  31.3قیمة

ة  قیم
HDI 

0.333  0.343  0.425  0.477  0.439  0.499  0.503  0.505  0.512  0.516  

  شریةتقاریر التنمیة الب: المصدر
م ، التى سوف 2006  –م 1997الجدول السابق یوضح قیم دلیل التنمیة البشریة وقیم دلیل الفقر البشرى للفترة من 

ر  یم الفق ق دراسة قیاسیة لق ن طری شریة وذلك ع ة الب شرى والتنمی ر الب ابین الفق ة م اس العالق تخدامھا لقی یتم اس
دار  شریة البشرى والتنمیة البشریة باستخدام تحلیل االنح ة الب شرى والتنمی ر الب یم الفق ل من ق سیط لك ى الب الخط

  :ویمكن كتابة معادلة االنحدر الخطى البسیط بالمعادلة االتیة 
Y= α + bx1 المعادلة التعریفیة  

Y= α + bx1+u المعادلة الصریحة  
  : ة النتائج االتی إلى تم التوصل SPSSللحصول على معادلة االنحدار وعن طریق استخدام حزمة 

  )9-4(جدول رقم 

Variables Entered/Removedb

HPIa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: HDIb. 
  

ن  م استبعادھا م ى ت رات الت ابع والمتغی ر الت ستقل والمتغی ر الم ح المتغی ل ویوض ائج التحلی الجدول السابق من نت
 المتغیر HDIویمثل ) المفسر( المتغیر المستقل HPIج حیث یمثل ذج والطریقة المتبعة فى استخراج النموذالنمو

  ج ذفى النمو) Enter(ج وتم استخدام الطریقة االعتیادیة ذة فى النموالتابع وحیث الیوجد متغیرات مستبعد
  )10-4(جدول رقم
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Model Summary

.981a .963 .958 .014045
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), HPIa. 
  

و سابھا للنم م ح ى ت اییس الت ح بعض المق ل ویوض ل ذالجدول السابق من نتائج التحلی ا معام ر أھمھ ى یعتب ج والت
ً وھو ارتباط قوى جد) 0.981(ى  وھى تساوR التحدیدقیمة معامل أن التى كانت االرتباط   التحدیدمربع معامل وا

R square (R2) ساوى و ی و) 0.963( وھ سیریة للنم وة التف ح الق و یوض ىذوھ ذا یعن سر HPI أن ج وھ  یف
ابع  ر الت ى المتغی دث ف ى ثح رات الت سبة HDIالتغی ر %4 و%96 بن رى الغی رات االخ ر المتغی ة الث ى نتیج  ھ

دمربع معامل  .ج ذلنمو وبالتالى یدل ذلك على جوده توفیق ا(u)ج ذمضمنة فى النمو دل التحدی  R square المع
Adjusted ویعتبر ادق من ) 0.958( وھو یساوىR2  مما یدل ً   . ج ذ جوده توفیق النمو علىوھو لم یختلف كثیرا

  ) . 0.014045( وكانت تساوى Std.Error of the Estimate التقدیرءأخطا
  

  )11-4(جدول رقم 

ANOVAb

.041 1 .041 208.854 .000a

.002 8 .000

.043 9

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), HPIa. 

Dependent Variable: HDIb. 
  

  
ائج التحل  اینالجدول السابق من نت ل التب ار تحلی ح اختب ل ویوض م استخدام  ی ث ت ة االنحدار ، حی ار معنوی الختب

  -:  الختبار معنویة الفروض االتیة Fاختبار 
 H0 = B1= 0 فرض العدم

  H1=B1≠0 الفرض البدیل
ً %5 أقل من مستوى المعنویة Sigقیمة  أن  ونجد%5 بمستوى معنویة Sig 000.)(حیث تم مقارنة قیمة ضا  وای

االنحدار معنوى  أن ولذلك نرفض فرض العدم ونقبل بالفرض البدیل الذى یدل على %1 مستوى المعنویة أقل من
   .ووجود عالقة مابین المتغیر المستقل والمتغیر التابع 

  )12-4( جدول رقم
Coefficientsa

1.027 .040 25.803 .000 .935 1.118
-.016 .001 -.981 -14.452 .000 -.019 -.014

(Constant)
HPI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

Dependent Variable: HDIa. 
  

ى النمو ضمنة ف الم الم امالت والمع ح المع دول یوض ا ج كمذالجدول السابق من نتائج التحلیل وھو عبارة عن ج
ستوى ذیمكن استخراج فترة ثقة للنمو ى النمو%5ج بم صول عل ن الح دول یمك ذا الج ن خالل ھ ائى ذ وم ج النھ

من العامود االول یمكن الحصول على قیمة الحدالثابت ومعلمة المیل والعامود الثانى یوضح . والمعادلة المقدرة 
  :ذ الشكل التالى االخطاء المعیاریة للمعالم وبالتالى فان المعادلة المقدرة تأخ

     
 Y= 1.027- 0.016x 
HDI = 1.027 - 0.016 HPI  
            (.040) (.001) 

ؤدى دة واحدة ی دار وح ر بمق ادة الفق أن زی ضح ب ى من المعادلة یت اض إل ةانخف دار  التنمی شرى بمق  ، 0.016 الب
  . وشر الفقر البشرى أھمیة م إلى وھذه داللھ. الخطأ المعیارى  إلى واالرقام بین االقواس تشیر

  -:  كما یلى %5ویمكن عمل فترة ثقة لكل من الحد الثابت ومعلمة المیل بمستوى معنویة 
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  B0 <0.935  >1.118 فترة الثقة للحد الثابت
  -B0 <0.019  >-0.14 فترة الثقة لمعلمة المیل

كلما زادت .  لبشرى والتنمیة البشریة ھناك عالقة قویة وعكسیة مابین الفقر ا أن بالتالى من المعادلة المقدرة یتضح
شریة ة الب ة التنمی ا  قیمة الفقر البشرى یقابلھا انخفاض فى قیم شرى یقابلھ ر الب ة الفق ضت قیم ا انخف والعكس كلم

  .ارتفاع فى قیمة التنمیة البشریة 

  الخاتمة .32
ذى یرمىع شریة ال ة الب ن منظور التنمی ر م اس الفق ى مدت الدراسة على قی سین وتقوی إل شریة تح درات الب ة الق

ستویات  صحة وم یم وال االت التعل ضمن مج ى تت شریة الت اة الب ددة لحی ة والمتع وزیادة االھتمام بالجوانب المختلف
المعیشة المقبولة ، واالتجاة نحو مقاییس تختلف عن المقاییس المعتمدة فى قیاس الفقر وھى المقاییس الغیر النقدیة 

وتوصلت   .   اییس النقدیة التى تعتمد فى قیاسھا على جانبى الدخل واالستھالكالمق إلى بحیث تصبح مقاییس مكملة
  : أھم النتائج االتیة إلى 
افة : ً اوال راء ، باالض ر والفق اع الفق راز أوض ر واب اس الفق ن قی ى من خالل المؤشرات الغیر النقدیة یمك ك  إل ذل

صور  ب الق ویم جوان یم وتق نیمكن االعتماد على ھذه المؤشرات لتقی ا یمك ة للفقر ، كم االت المختلف ى المج  أن ف
ا  اد علیھ ن االعتم ً فى محاربة الفقر ، بل اصبحت المؤشرات الغیر النقدیة مؤشرات یمك ً وھاما ً حیویا تلعب دورا

  . فى وضع البرامج والخطط التنمویة وتمثل اطار تبنى علیة استراتیجیات التنمیة بشكل عام 
ً للمؤشرات الغیر  :ثانیاً  ام وفقا سودان للع ى ال شرى ف ر الب ً للمؤشرات 2006 النقدیة تم حساب وقیاس الفق ا م وفق

ام  ل2006الصادرة فى تقریر التنمیة البشریة للع م التوص ىم وت ان  أن  إل ن الحرم انون م ذین یع سكان ال عدد ال
  .م 2006 ملیون نسمة من جملة عدد السكان حسب اسقاطات السكان فى العام 11360والفقر البشرى یبلغ 

وجود عالقة مابین الفقر البشرى والتنمیة البشریة وكان شكل العالقة یدل على وجود عالقة قویة وعكسیة   :ثالثاً 
شریة والعكس . بین الفقر البشرى والتنمیة البشریة  كلما ارتفعت قیمة الفقر البشرى انخفضت معدالت التنمیة الب

   .التنمیة البشریة  فى معدالت عكلما انخفضت قیمة الفقر البشرى صاحبھا ارتفا

  التوصیات .33
دمات االساسیة من األساسي  ال الخ ى مج اق ف ن االنف القضاء على الفقر ورفع القدرات البشریة یتطلب المزید م

ب  .هالمتمثلة فى الصحة والتعلیم والمیا ر  ھذا یتطل ى فق ضاء عل ل الق ن أج املة م ضرورة وضع استراتیجیة ش
ضمن ھذه االستراتیجیة دور موسسات الدولة المختلفة ، وضرورة التنسیق فى مابین ھذه القدرات البشریة وان تت

دنى  ع الم ات المجم ة ومنظم ة االجتماعی دمات الرعای ز دور خ رورة تعزی ر ، وض ى الفق ضاء عل الموسسات للق
شریة  درات الب ر الق ى فق ضاء عل ى الق ساھمة ف ل الم ن أج ا م ف اتجاھاتھ ى وزارة المالی و.بمختل ة ةعل  توجی

ولویات السیاسات االقتصادیة متجة نحو الفقراء أقضایا الفقر والفقراء وان تكون  إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة
 االرتقاء بخدمات الرعایة الصحیة وبذل المزید من الجھود فى مجال توفیر على وزارة الصحةو. ضعیفي الدخل

ة ا دد خدمات الرعایة الصحیة االولیة باعتبارھا نقط ل المھ ى تمث راض الت شار االم ة انت ى ، ومكافح دفاع االول ل
افة ن العمر باالض سة م ال دون الخام ات االطف ن وفی ام الحد م ى الرئیسى للوفاة وان یشمل ھذا االھتم وفیر  إل ت

عاب  العمل على توسیع وتعمیم فرص االستی وعلى وزارة التعلیم. النقیة بالكمیة والنوعیة المطلوبة المیاهامدادات 
    فى مراحل التعلیم االساسى التى تمثل سد أھم المنابع التى تغذى االمیة 
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