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  الفقر

 :مقدمة

 و على النفور من احلرمان و قلة :ات اليدطبيعت   ت  ل  ب  لقد انشغل اإلنسان منذ ظهوره بقضييت الفقر و الغىن. لقد ج  
من جهة  تأمني ادلأكل و ادلشرب و االدخار لزمن احلاجة إىل ضرورة ا دائماد نفسو مشدودوج قد كما  ،من جهة

قد وضع حديثا من أجل الداللة على وضعية األشخاص الذين ال أن مفهوم الفقر ف أخرى. من الناحية ادلعرفية،
 –ديلكون القدر الكايف من ادلوارد ادلالية الالزمة لتسيري شؤوهنم احلياتية الضرورية. لكن الذي صار باديا جبالء 

األزمنة و يتحول يف دالالتو و محوالتو ادلعنوية ربوالت عميقة عرب ىو أن ىذا ادلفهوم  -حسب كثري من ادلهتمني 
احلضارات اإلنسانية ادلتعاقبة. إن معا ي كلمة " فقر " اليت كانت سائدة يف القرون الوسطى ال ديكن مطابقتها أبدا 

عقب الثورة الصناعية أواخر القرن الثامن عشر مثال، و ال ىي ادلعا ي نفسها يف زماننا ىذا زمن مع ما صارت إليو 
  تنمية، التنمية ادلستدامة، ادلواطنة البيئية و اإلعالمية..األلفية الثالثة أين تسود مفاىيم ال

 4الفقر تعريف

، و مازالت على :لك عديدة شود بشريةتفتك حبمهما يكن من أمر فإن قضية الفقر قد بقيت طيلة قرون ظاىرة 
قدمنا أن  تتلمس سبل التنمية، يف الوقت الذي تراجعت بوضوح فيو يف دول متقدمة. لقد النحو يف بلدان كثرية

و عليو فإن قياسات الفقر قد أدت إىل  لبلدان و احلقب،ف بأساليب متباينة حسب ار  مفهوم " الفقر " قد ع  



 

:" يُعتبر فقراء األفراد أو األسر التي ادلعرفية. فبحسب جلنة االرباد األوريب فإنو تقديرات غاية يف اذلشاشة
ة بحيث تُقصيهم هذه الوضعية من نمط الحياة األدنى و اجتماعية ( ضعيفتمتلك موارد ) مادية، ثقافية 

يركز ىذا التعريف على الفقر ادلتعدد األوجو و دون التقيد  ."المقبول في الدولة العضو التي يعيشون فيها
 بادلقاربة ادلؤسسة على ادلداخيل وحدىا.

  ) الفقر المطلق، الفقر النسبي ( مقاربات تعريف الفقر: 

  الفقر ادلطلق4 -
 ق  ف  ت  يكون اإلنسان فقريا فقرا مطلقا حينما تكون عائداتو أقل من حد أدىن توافقي) يكون ىذا احلد قد ا  

و للفرد  دج يف اليوم000 عنو واقعيا، مثل أن نقول "رب  بشأنو لدى دوائر رمسية أو علمية ( و قد ع  
اتو يكون من يعيش ربت ىذا يف الوقت : " فكل من نزل ربت ىذا اخلط، كان فقريا فقرا مطلقا.الواحد

زلددا بقفة استهالك دنيا معرب عنها  مهددا يف وجوده احليوي البيولوجي. يكون ىذا اخلط عادة احلد
 بوحدات فزيائية ديكن حساب قيمتها ماليا.

لقد تعرضت ىذه ادلقاربة إىل انتقادات من جهات عدة، :لك بسبب اعتمادىا على أساس تقدير عادلي 
 David ، على غرارالكالسيكيني لفقر. يف ىذا االذباه فإن أغلب االقتصادينيموحد دلفهوم ا

Ricardo(1712-1823)  و Karl Marx(1818-1883)   كانوا قد تصوروا "احلد األدىن
 تارخيي و ليس بيولوجي حيوي. -للعيش" حبسب اذباه اجتماعي

 4الفقر النسيب -
األساسية الضرورية اليت جيب توافرىا لبقاء اإلنسان  الفقر النسيب ىو عيش الكفاف و القصود بو الشروط

على قيد احلياة يف حالة صحية معقولة. و تتضمن ىذه الشروط الغذاء الكايف و ادلأوى و الكساء، فإ:ا 
 توافرت يف حدىا األدىن، وصف ادلرء بأنو يعيش يف حالة من الفقر النسيب.

 قياسات ظاهرة الفقر:

 الفقر النقدي4 -     

قي افقدي االتمن حد الدخل الن أدىن مداخيلالفقراء ىم الذين ديتلكون  دبعيار الفقر النقدي، فإن األفراد
تلك الوضعية اليت يكون فيها الفرد و ال تأمن . و بوجو عام، فإن ىذا النوع من القياس ىو ابتداء ادلعلوم

 لو حاجياتو األساسية بسبب عدم توفر النقد.



 

 
 الفقر اإلداري4 -
الفقر اإلداري ي قاس انطالقا من الشرحية االجتماعية ادلستفيدة مما يسمى يف فرنسا احلد األدىن  إن

(. ففي ىذا البلد ينضوي ربت ىذا Les minima sociaux tels que RMIاالجتماعي )
 يف منعرج األلفنيات. مسة ماليني من األفرادما يقدر خب ادلقياس 

 4الفقر ادلعيشي -
ىذا النوع من خالل ربقيق جيري سنويا ) يف فرنسا (، من أجل رصد الظروف ادلعيشية لألسر. إنو  ي قاس

يستهدف الكشف عن رلموع أنواع اخلصاص) النقص( أو احلرمان التام أو الصعوبات ادلالية اليت تعرتض 
ادلعيشية فإن الفقر يتحدد على أساس الظروف األساسية حياة تلك األسر. من خالل ىذا القياس، 

، فإن اذليئة القائمة بالتحقيقات قد قدرت السكان ادلتضررين من ىذا الفقر 1331ادلالحظة . ففي سنة 
 .11.2ب

 مقاربات تفسير ظاهرة الفقر: -
لقد تناولت ظاىرة الفقر بالدرس و التحليل مقاربتان متباينتان، ففي الوقت الذي ترى فيو األوىل أن 

وىل، فإن ادلقاربة الثانية ابتداء و بالدرجة األ ادلسؤولون عن أوضاعهم ادلالية و ادلعيشيةاألفراد الفقراء ىم 
     :لك إىل قوى موضوعية ىيكلية و عوامل بنيوية :ات أصل اجتماعي دبقدورىا انتاج الفقر بل  تعزو

 عبارتني شائعتني، فبالنسبةو إعادة انتاجو. تأخذ ىتان ادلقربتان عبارتني شائعتني، فأخذ ىتان ادلقربتان 
 للمقاربة األوىل ت ستخدم عبارة "لوم الضحية" أما بالنسبة للمقاربة الثانية فت ستخدم عبارة "لوم النظام".

  عوامل الفقر: -
 العمل4غياب 

يفي أو احلريف أو العمل بوجو عام، يعد أىم العوامل لربوز ظاىرة الفقر. يتكون إن غياب النشاط الوظ
راء عدديي العمل بداية من فئة األطفال الذين يعيشون يف أسر فقرية، كما يتكونون بعد :لك ىؤالء الفق

يف السياق نفسو، يعترب  من البالغني الذين ال يزاولون أي عمل مث من ادلتقاعدين ضعيفي الدخل.
تبقى البطالة من أىم لكن و مع :لك  ،الشرائح النشطة إ:ا كانوا يبحثون عن عملن مجلة البطالون م

 .و إن كانت ذبلية العالقات بني البطالة و الفقر أمر رأسباب الفق
 



 

 
 األعمال احلرة4

مثل ادلزارعني الصغار الذين ال تتجاوز مداخيلهم  لقد ثبت أن كثريا من األعمال احلرة ال ربمي من الفقر
 .احلامي من الفقر احلد األدىن

 األعمال غري ادلؤىلة4
 :ات الوقت اجلزئي ، يتمثل :لك على وجو اخلصوص يف األعمالاألعمال :ات األجر احملدود :لكمن 

أجورا بالساعة، أو البائعات يف احملالت التجارية ) النساء ادلنظفات الالئي يتلقني  اليت تزاوذلا النساء
 بنصف التوقيت(...

 األعمال اذلشة4
يف احلصول على  ىي تلك الوظائف غري القارة اليت يتناوب فيها النشاط و البطالة و يتسبب :لك

  للفقر. احلد األدىن من قلعائدات سنوية أ
 
 
 
  

 

 

 

 


