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  آلمة تمهيدية
  

وبعد . تاريخيا، آان االقتصاد القطري يعتمد على أنشطة القطاع األولي آالغوص على اللؤلؤ وصيد األسماك
اآتشاف النفط في خمسينات القرن العشرين، تحول اقتصاد قطر تدريجيا حتى وصل إلى وضعه الحالي 

  .از الكبيرة منافع آثيرة للمواطنين بما فيها الرفاهة االجتماعيةحيث توفر عائدات صناعة النفط والغ
  

 التي تستشرف استمرار النمو االقتصادي المبهر لدولة 2030 رؤية قطر الوطنية 2008أطلقت قطر عام 
تتصور رآيزة . قطر وتحدد مسارا تنمويا مستداما يوفر مستوى معيشيا مرتفعا لشعب قطر وألجيالها القادمة

.  االجتماعية لرؤية قطر الوطنية إرساء نظام حماية اجتماعية فعال يرعى مصالح جميع القطريينالتنمية
  .والنظام الفّعال هو النظام الذي يضمن الحقوق المدنية والدخل الكافي والصحة السليمة والحياة الكريمة

  
على مؤسسات عامة فعالة الستدامة نظام آهذا علينا أن نضمن وجود بنية اجتماعية سليمة في قطر ترتكز 

  : وعلى منظمات مجتمع مدني ناشطة تعمل في سبيل
  

 المحافظة على تراث قطر الوطني وتعزيز قيمها وهويتها العربية واإلسالمية. 
 توفير خدمات عالية الجودة تستجيب لحاجات ورغبات المواطنين وقطاع األعمال. 
 صاف وسيادة القانونقيام مجتمع آمن ومستقر يلتزم بمبادئ العدالة واإلن. 
  تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشارآة الكاملة في المجاالت السياسية واالقتصادية، والسيما في

 .أدوار صنع القرار
 تطوير روح التسامح والحوار البّناء واالنفتاح على اآلخرين على الصعيدين الوطني والدولي. 

  
تخدامها في قياس توزيع الدخل وفي صياغة سياسات ن استصف هذه الدراسة وتوضح األساليب التي يمك

نسبة حاالت األسر القطرية ذات الدخل المحدود من إجمالي األسر وهي تقيس . وبرامج الحماية االجتماعية
ويأخذ التحليل في االعتبار البنية االقتصادية والجوانب الثقافية . وتصور أبرز خصائصهاالقطرية، 

ويكتسب هذا األمر . ، ويسهم في تطوير قاعدة أدلة تساعد على رسم السياسة الوطنيةواالجتماعية لدولة قطر
-2011أهمية خاصة نظرا لتزامنه مع العمل على إعداد االستراتيجية التنموية الوطنية األولى لدولة قطر، 

وة على بالنسبة لسياسة الحماية االجتماعية، عالهامة وللنتائج التي تعرضها الدراسة مضامين . 2016
  .دالالتها بشأن وضعنا الراهن وآيف يمكننا دعم عملية بناء القدرات المؤسساتية والفردية مستقبال

  
يقدم هذا البحث عمال علميا تطبيقيا يرتكز على بيانات تخص األسر المعيشية واألفراد جمعها جهاز 

وأنا أقدم خالص امتناني . 2006/2007اإلحصاء في دولة قطر من خالل مسح إنفاق ودخل األسرة لعام 
لجهاز اإلحصاء بقيادة سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني على توفيره هذه البيانات لألمانة العامة 

على ) Vالواردة أسماؤهم في الصفحة (آما أشكر جميع أعضاء فريق العمل في المشروع . للتخطيط التنموي
وأنا على ثقة بأن المعنيين بقضايا . المهني في إنجاز هذه الدراسةالجهود الكبيرة التي بذلوها وعلى التزامهم 
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الحماية االجتماعية سيجدون في هذه الدراسة مرجعا قّيما وأداة مفيدة لصناع السياسات في قطر وفي دول 
  .أخرى
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  مسرد المصطلحات

لمعيشة الذي يعتبر آل من يقع تحته من أفراد أو أسر في عداد الحد األدنى من مستوى ا  ـ الفقر المطلق
ال يصلح قياس . وعادة ما يعّرف الفقر المطلق على أساس المعايير الغذائية والحاجات األساسية. الفقراء

  .الفقر المطلق لحالة قطر نظرا لوضعها االجتماعي ومستويات معيشتها

 يقاس االنحراف . نسبة االنحراف المعياري إلى متوسط الدخلمقياس لتشتت الدخل يساوي   ـمعامل التباين
   ".متحررة من قيود القياس" المعياري والمتوسط بنفس الطريقة وبالتالي فإن نسبتهما

  . تشير إلى انخفاض التكلفة للوحدة آلما ازداد عدد أفراد األسرة المعيشيةوفورات الحجم ـ

الترآيب الديموغرافي لألسرة المعيشية وحجمها عند تقييم مقياس يأخذ في االعتبار   ـمقياس التكافؤ
، فمثال إن أسرة مؤلفة وفورات الحجمالعامل األول هو . هناك عامالن مهمان في هذا المقياس. احتياجاتها

من شخصين تستطيع تحصيل نفس مستوى المعيشة بأقل من ضعفي الدخل الذي يحتاجه شخص مقيم بمفرده 
ولهذا السبب فإن أول عضو في األسرة المعيشية في العديد من مقاييس . ي المواردوذلك بسبب المشارآة ف

 الترآيب الديموغرافيوالعامل الثاني هو . التكافؤ يحسب راشدا آامال بينما يحسب بقية أفراد األسرة أقل منه
ب الطفل آنصف فاألطفال يتطلبون إنفاقا أقل مما يتطلبه الراشدون، وبالتالي قد يحس. لألسرة المعيشية

توجد عدة مقاييس للتكافؤ تعطي وزنا لكل راشد إضافي ولألطفال أٌقل من وزن . الراشد في مقاييس التكافؤ
مقياس "و " مقياس تكافؤ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية"من بين المقاييس األآثر شيوعا، . رب األسرة

ب عدد الراشدين المكافئ في األسرة المعيشية يتم وعند حسا". منظمة التعاون االقتصادي والتنمية المعدل
  .  سنة14 لكل طفل يقل عمره عن 0.3 لكل راشد إضافي وقيمة 0.5إعطاء قيمة واحد ألول راشد وقيمة 

مثال، إذا أسرة مؤلفة من . دخل األسرة المعيشية مقسوما على عدد الراشدين المكافئ فيهاالدخل المكافئ ـ 
لكن وفقا .  أألف ريال قطري50 ريال قطري فإن متوسط دخلها هو  ألف100شخصين تحصل على 

 ألف ريال قطري مقسومة 100لمقياس منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يساوي متوسط الدخل المكافئ 

  . ألف ريال قطري67، فيكون )عدد الراشدين المكافئ (1.5على 

وهو يساوي المساحة . مساواة في الدخلقيس عدم الملخص إحصائي شائع االستعمال ي  ـمعامل جيني 
الواقعة بين منحنى لورنز وخط المساواة التامة مقسوما على إجمالي المساحة الواقعة تحت خط المساواة 

عدم المساواة التامة حيث تحصل أسرة واحدة (وواحد ) المساواة التامة(وتتراوح قيمته بين صفر . التامة
  .ا ازداد عدم المساواة في توزيع الدخلة معامل جيني آلموآلما ازدادت قيم). على الدخل آله

عّد "وتسمى أحيانا نسبة . نسبة األسر المعيشية التي يقع دخلها تحت خط الفقر الوطنيحاالت الفقر ـ 
  ".الرؤوس

عند استخدامه في تحليل عدم المساواة في الدخل، فإن الدخل للفرد يساوي إجمالي دخل األسرة الدخل للفرد ـ 
  .معيشية مقسوما على عدد أفرادهاال
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تعّرف فجوة الدخل على أنها مجموع . قياس لمدى ابتعاد األسر المعيشية الفقيرة عن خط الفقرفجوة الدخل ـ 
أما ). غنّيها وفقيرها(الدخل لكل األسر المعيشية الفقيرة مقسوما على العدد اإلجمالي لألسر المعيشية " نقص"

موع النقص النسبي في دخل األسر الفقيرة مقسوما على إجمالي عدد األسر، فجوة الدخل المعدلة فهي مج
  .حيث يعّرف الدخل النسبي بأنه يساوي النقص في دخل األسر الفقيرة مقسوما على دخل خط الفقر

مثال، إذا حصلت جميع األسر المعيشية رياال . مقياس يقيس مدى فقر أسر الدخل المحدودشدة الفقر ـ 
وتزداد شدة الفقر عند تحصل أسر الدخل . تحت عتبة الدخل المنخفض تكون شدة الفقر قليلةقطريا واحدا 

 Pαوتقاس شدة الدخل بواسطة مؤشر فجوة الدخل . المحدود على دخل يقل آثيرا عن عتبة الدخل المنخفض

  .α = 1حيث 

 دخلهم يقل عن دوالر واحد  يصف البنك الدولي األفراد بأنهم في حالة فقر مدقع إذا آانخط الفقر الدولي ـ
وهي توازي خطوط . ويستخدم هذا التعريف لمقارنات معدالت الفقر المدقع بين الدول. أو دوالرين يوميا

وتكون هذه المقارنات بمثابة . إن استخدام هذا التعريف يتيح مقارنة معدالت الفقر بين الدول. الفقر المطلق
  .أمثلة عن خطوط الفقر المطلق

يرسم هذا المنحنى ٍنسْب الدخل المتراآمة التي . عرض بياني لعدم المساواة في الدخل   ـزمنحنى لورن
  .تحصلها أفقر نسبة مئوية معينة من األسر المعيشية لقيم مختلفة من الدخل

 األسر المعيشية مقسوما على عدد هذه دخولفالدخل المتوسط يساوي مجموع :  يقيس المعدلالمتوسط ـ
  .األسر

فالدخل الوسيط يساوي الدخل الذي تحصله األسرة المعيشية التي تقع في منتصف : يقيس المعدل الوسيط ـ
  .من عدد األسر% 50، أي دخل األسرة التي تقع عند نقطة قائمة ترتب األسر حسب دخلها

 الدخل المنوالي هو مستوى الدخل الذي يظهر أآثر من مستويات الدخل األخرى في:  يقيس المعدلالمنوال ـ
  ).يكون في قمة مستويات الدخل في منحنى التوزيع(توزيع الدخل 

P 0حيث . 1984مقياس للفقر وضعه جيمس فوستر وجويل غرير أريك ثوربك عام ـ =  يشير المقياس 

 يشير المقياس إلى حدة  = 2 يدل المقياس على شدة الفقر، وعندما  = 1على عدد حاالت الفقر، وعندما 
  .  لكن تفسير النتائج عنها ال يعني آثيرا، ولذا فإن استعمالها نادر قيم أآبر لـ يمكن وضع. الفقر

مقياس يفًسر الفقر من حيث عالقته بالمستويات المعيشية السائدة في المجتمع في فترة    ـالفقر النسبي
  .معينة

غنياء إعطاؤه  ـ الجزء من إجمالي الدخل المكافئ لألسر المعيشية المطلوب من األمؤشر روبن هوود
  .للفقراء لتحقيق المساواة التامة



xi     

 البعيدة آثيرا تحت خط الفقر وليس االدخولوهو يقيس . قياس للفقر يساوي مربع فجوة الفقرحدة الفقر ـ 
 .a=2 حيث Paوهو يقاس بمؤشر . الدخل المنخفضالقريبة منه، وبالتالي فهو مقياس أآثر حساسية إزاء 

عادة ما يتوزع الدخل بذيل أعلى طويل عندما يوجد عدد من . و انحراف التوزيعمقياس التواء أاإللتواء ـ 
وعند رسم توزيعات الدخل فإن وجود هذه األسر سيزيد من طول الذيل األعلى . األسر الشديدة الثراء

ويكون متوسط الدخل في هذه التوزيعات أآثر من الوسيط . للتوزيع ويقال عندها أن التوزيع مائل إيجابيا
  .وإذا آان التوزيع خاليا من االلتواء يتساوى المتوسط والوسيط والمنوال. والمنوال

فإذا حصلت جميع األسر على الدخل نفسه يكون االنحراف المعياري . قياس للتشتتاالنحراف المعياري ـ 
.  أعلىوآلما اتسع تشتت توزيع الدخل بين األسر تكون قيمة االنحراف المعياري. لدخل هذه األسر صفرا

  . ويحسب االنحراف المعياري على أساس مجموع مربع الفرق بين دخل آل أسرة ومتوسط دخل األسر آلها

يجمع هذا . 1997 ـ أداة بيانية لتحليل الفقر اقترحها االقتصاديان جنكنز والمبرت عام األبعاد الثالثية للفقر
  .واة فيما بينهاالرسم البياني ما بين عدد حاالت الفقر وشدتها ومدى الالمسا





     

 

  الفصل األول

  

  

  

  مقدمة
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  مقدمة

وتهدف هذه . 2008أآتوبر / في تشرين األول2030أطلقت قطر رؤيتها الطويلة األمد، رؤية قطر الوطنية 
الرؤية إلى تحويل قطر إلى دولة قادرة على استدامة تنميتها بنفسها وتوفير مستوى معيشي مرتفع للجيل 

التنمية البشرية والتنمية االجتماعية :  وتقوم الرؤية الوطنية على أربع رآائز هي.ألجيال القادمةلالحالي و
. التنمية المستدامة والتنمية االقتصادية والتنمية البيئية التي تجسد المبادئ القادرة على قيادة البالد في طريق

. ة المتوسطة األمد ستوضع سلسلة من الخطط التنموية الوطني2030ولتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 
تنسق األمانة العامة للتخطيط التنموي عملية إعداد االستراتيجية التنموية الوطنية األولى لدولة قطر، حاليا و

2011- 2016.  
  

على نحو . تستهدف إحدى غايات رآيزة التنمية االجتماعية لدولة قطر بناء نظام حماية اجتماعية فّعال
ية تفهم على أنها إجراءات لمعالجة أوضاع أعضاء المجتمع األآثر فقرا ، آانت الحماية االجتماعتقليدي

لكن مؤخرا توسع هذا المفهوم ليشمل تقديم ). نيشالمهّم(أو المستبعدين اجتماعيا النكشاف واألآثر عرضة ل
ماعية إن الحماية االجتفوبشكل عام . حقوق اإلنسان األساسيةوتعزز ، النقدية أو العينية التي تحمي المنافع

  :تغطي النقص في
  الدخل من العمل أو الدخل غير الكافي الناجم عن المرض أو العجز وإجازة الوالدة، وإصابات

 .العمل، والبطالة والتقدم في السن أو وفاة فرد منتج من أفراد العائلة
  أو التعليم أو الرعاية الصحيةالمسكنعدم الحصول على . 
 راشدين الذين ال يعملونالدعم العائلي، خصوصا لألطفال وال. 
 اإلقصاء االجتماعي. 

  
ألوضاع التعرض  وأوقد يشمل نظام الحماية االجتماعية أيضا آليات مصممة لحماية الناس من مخاطر الفقر 

، وتخفيف آثار الصدمات، وتأمين االحتياجات المعيشية األساسية لألشخاص الذين يعانون من إعاقات صعبة
  .مزمنة

  
انتقال الجتماعية على تعزيز أسواق العمل، وتحمي العاملين وتراآم األصول، وتقلل من تساعد الحماية ا

آما أن التدخالت التي توفر التدريب واالئتمان للنشاطات . الفقر داخل الجيل الواحد ومن جيل إلى آخر
  .المّدرة للدخل تتضمن بعدا من أبعاد الحماية االجتماعية

  
الذي يساهم فيه أصحاب العمل (الضمان االجتماعي ) أ: (والحماية منهاتتضمن إجراءات تقليل المخاطر 

المعونات ) ب(والذي يشمل التأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات؛ ) أو الموظفون/و
ن الخدمات االجتماعية التي يمكن أ) ج(االجتماعية التي تقّدم لألطفال والعاطلين عن العمل وآبار السن؛ 
  .تأخذ شكل برامج عناية بصحة األمهات الحوامل واألطفال وتغذيتهم
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  نظام الحماية االجتماعية القطري
  

لدى دولة قطر نظام حماية اجتماعية لألسرة وللعاملين يتسم بالسخاء ويتم تمويله من عوائد النفط والغاز 
  .فة على المبيعات ضريبة القيمة المضاالوال يوجد في قطر ضريبة على الدخل و. الكبيرة

  
آما يحصلون على قروض بال فوائد . ويتمتع القطريون بالرعاية الصحية والتعليم والكهرباء والماء مجانا

وتقدم وزارة الشؤون . ويحصل الموظفون الحكوميون المتقاعدون على معاشات التقاعد. لبناء مساآنهم
أما عنصر الحماية . لجماعات الضعيفةاالجتماعية مجموعة آبيرة من منافع الرعاية االجتماعية ل

يتمثل في القيمة المضافة للروابط العائلية الوثيقة التي تتيح تبادل الحماية إنه االجتماعية اإلضافي في قطر ف
  .بين أفراد األسرة وبين أعضاء المجتمع المحلي

  
من العالوات االجتماعية وينظر القطريون إلى العمل الحكومي آجزء نظام من الحماية االجتماعية ألنه يتض

 .ولهذا السبب يبدو أن خيار العمل األول لدى القطريين هو العمل الحكومي ،إضافة إلى الرواتب األساسية
 هو أن ،مما يثير قضايا اإلنصاف، خصوصا بين القطريين الحاصلين على قدر محدود من التعليمو

  .ميةالقطريين ال يعملون جميعهم في المؤسسات واألجهزة الحكو
  

لموظفين الحكوميين إلى قسمين هما ا إلى تقسيم أجور 2005وقد دعت دراسة أعدها البنك الدولي عام 
وأوصت هذه الدراسة أيضا بتوسيع نظام الحماية االجتماعية . الرواتب والعالوات التي تدفع بشكل منفصل

  .ليشمل تقديم الدعم المالي للقطريين العاملين في القطاع الخاص
  

". الواجبات المتبادلة" في نظام الحماية االجتماعية الفعال أن يضمن الربط بين المنافع ومفهوم يفترض
فمثال، يتوجب على المستفيدين من المنافع التي تقدم للعاطلين عن العمل أن يلتحقوا ببرامج تدريب تمكنهم 

وم الواجبات المتبادلة، لكن تقديم المنافع االجتماعية في قطر ال يرتبط بمفه. من الحصول على عمل
  .باستثناء حاالت محدودة جدا

  
تبحث هذه الدراسة ُبعدا واحدا من أبعاد الحماية االجتماعية أال وهو التباين أو عدم المساواة في أنماط 

أما محور ترآيز الدراسة فهو حاالت الدخل المنخفض وشدتها بين األسر المعيشية . الدخل واإلنفاق
آما تحلل الدراسة .  وإنفاقها، وذلك باالستناد إلى بيانات مسح دخل األسرة2006/2007القطرية في العام 

وأظهر التحليل أن معدالت الفقر النسبي . أثر التحويالت الحكومية على وضع الفقر النسبي بين القطريين
 والبرامج وتساعد نتائج الدراسة على صياغة السياسات. ستكون أعلى بكثير من دون التحويالت الحكومية
  .المالئمة لتقوية نظام الحماية االجتماعية في قطر
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  في قطر  للفقروالمعرضةتحديد الفئات الضعيفة 
  

وقد . موضع إعجاب شديدهو إن النمو االقتصادي السريع في قطر وما حققته في مجال التنمية البشرية 
ية البشرية، بما في ذلك تعزيز ساعد نمو ثروتها على االستمرار في تحقيق مستويات أعلى من التنم
على دليل التنمية فقد تقدمت قطر . اإلنصاف االجتماعي في إطار تحسين نوعية الحياة لجميع القطريين

 قبل عقد من الزمن 57 دولة في العالم مقارنة بالمرتبة 182 من بين 33 إلى المرتبة 2007لعام البشرية 

  ).2009برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (
  

وأول ما يتبادر إلى .  القطريينةوآجزء من تعزيز التنمية االجتماعية في قطر، يتوجب تقدير حال رفاه
لكن هذه الطريقة في .  حسابه بالمعايير النقدية من خالل حساب مستوى الدخلالرفاهةالذهن عند التفكير في 

وتصور . اصر غير نقدية وضع متعدد الجوانب يتضمن عنالرفاهةالتفكير تظل محدودة حين نعرف أن 
 2000األهداف اإلنمائية لأللفية التي أقرها زعماء العالم في قمة األمم المتحدة لأللفية في نيويورك عام 

  .ةالجوانب المتعددة للرفاه
  

، حددت مديرية التعاون التنموي في منظمة التعاون ةوفي محاولة لإلحاطة بالجوانب غير النقدية للرفاه
  :يحتاجها األفراد، وهي" قدرات"مية خمس االقتصادي والتن

 القدرة على تحصيل الدخل واستهالك السلع وتملك األصول: القدرات االقتصادية. 
 الصحة، التعليم، الغذاء، المياه النقية والمسكن: القدرات البشرية. 
 حقوق اإلنسان: القدرات السياسية. 
 ارآة آعضو له قيمته في حياة مجتمعهقدرة المرء على المش: القدرات االجتماعية ـ الثقافية. 
  القدرة على الصمود في وجه الصدمات االقتصادية والخارجية: لحمايةاقدرات. 

  
وغالبا ما يستخدم . رغم أن الدخل النقدي عامل واحد من العوامل المؤثرة في رفاهة أي بلد، فهو عامل مهم

 لكن أهمية هذا المؤشر تكمن أيضا في نمط الدخل الوطني للفرد لمقارنة مستويات الرفاهة بين الدول،
وأهم جانب في توزيع الدخل هو إظهار لحاالت الفقر . توزيعه على األسر المعيشية واألفراد داخل آل دولة

  .الدخل المنخفضأو 
  

على أساس دوالر واحد أو دولي قياس معياري ) أ: (عادة ما يتم تقييم الفقر باستخدام نوعين من القياسات
خط يدل  .1الفقر الوطني آقياس مطلق أو نسبيخط ) ب: (بين الدولن يوميا مما يسهل المقارنات دوالري
حته من أفراد أو أسر من الفقراء،  على حد أدنى من المستوى المعيشي الذي يكون آل من يقع ت المطلقالفقر 

قر باستخدام خط الفقر وترصد الواليات المتحدة وضع الف. بغض النظر عن الدخل السائد في المجتمع آكل
المستخدم في معظم الدول   النسبيخط الفقرأما . لكن الدول النامية نادرا ما تستخدم هذا القياس. المطلق

  .يفّسر الفقر من زاوية عالقته بالمعايير السائدة في المجتمع في زمن ماإنه األوروبية ف
                                                            

  .2008 وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، EPUلالطالع على مناقشة تفصيلية لقياسات الفقر المختلفة، انظر   1



   مقدمة

 

5 

 مئوية معينة من وسيط أو من متوسط الدخل أآثر المقاربات شيوعا هي التي تحدد خط الفقر الوطني آنسبة
  .ويرتفع خط الفقر النسبي آلما تحّسن النمو االقتصادي للبالد. في بلد ما

  
وبالتالي، ففي السياق . يغطي االحتياجات األساسية للمجتمعللمعيشة  القد حققت قطر مستوى مرتفع

 يعكس لفقر النسبي لجدى استخدام قياس االجتماعي لقطر وفي سياق مستويات المعيشة فيها من األنسب واأل
  . الكليةيتغير تلقائيا مع تحسن مستويات المعيشةهذه المستويات و

  
توفر هذه الدراسة أآثر الدراسات شموال عن الفقر النسبي وتوزيع الدخل في قطر باستخدام البيانات الوطنية 

  .التي جمعها جهاز اإلحصاء في دولة قطر
  

  ةترتيب محتويات الدراس
  

يتضمن الفصل األول المقدمة ومراجعة للمقاربات . تسهيال لقراءة هذه الدراسة تّم تقسيمها إلى أربعة فصول
ويستعرض الفصل الثاني بيانات ). في الدول المتقدمة والنامية(الرئيسية المستخدمة في تعريف الفقر دوليا 

لوبة عند استخدام بيانات الدخل واإلنفاق المسح المستخدمة في التحليل ويذآر االفتراضات الرئيسية المط
آما يناقش تحليل حاالت الدخل المحدود . لمقاربة مستويات الرفاهة بين األسر المتفاوتة الحجم والترآيب

ويعرض الفصل األخير . أما الفصل الثالث فإنه يبحث نتائج تحليل توزيع الدخل. والفقر النسبي في قطر
 لسياسة الحماية االجتماعية، ويقدم اقتراحا بخصوص تطوير تصميم مضامين نتائج الدراسة بالنسبة

ويحتوي الملحق على نتائج تحليل يدرس أثر األزمة المالية العالمية األخيرة على . مسوحات الفقر النسبي
  .توزيع الدخل في قطر باستخدام بيانات مسوحات القوى العاملة



     



     

  الفصل الثاني
  
 

  
  

 قياس الفقر النسبي
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  ياس الفقر النسبيق
  

. على أساس الدخل أو اإلنفاق الالزم لتحصيل الحد األدنى من مستوى المعيشةاس الفقر المطلق يقيعّرف 
يتعلق عنصر الطعام بالتغذية . تضمن عنصرين هما تكلفة الطعام وتكلفة الحاجات غير الغذائيةوعادة ما ي
حاجات يس عنصر الحاجات غير الغذائية تكلفة ال، بينما يق الالزمة للحصول على وجبات آافيةوالموارد

  .في حياة المجتمعالكاملة الصحة والتعليم التي تمكن األفراد من المشارآة المالبس والسكن واألساسية آ
  

عند قياس الفقر النسبي يؤخذ مستوى المعيشة العام للسكان في االعتبار، ولهذا السبب عادة ما يكون خط 
وأوسع تعريف له يحدده . معات األآثر ثراء أعلى منه في المجتمعات األقل ثراءالفقر النسبي في المجت

  2الفقر النسبي أو الدخل المحدودمعدل ولقياس . آنسبة مئوية من وسيط أو من متوسط الدخل في البلد المعني
ي دولة  التي جمعها جهاز اإلحصاء ف2006/2007في قطر استخدمنا بيانات مسح إنفاق ودخل األسرة لعام 

  .قطر
  

  في قطر وإنفاقها مسح دخل األسرة
  

وقد أجرى هذا الجهاز مسحا . جهاز اإلحصاء هو الهيئة الرسمية الرئيسية المسؤولة عن البيانات في قطر
وتضمن المسح المتعدد .  تلبية الحتياجات الجهات المعنية من البيانات2005متعدد األغراض عام 

إبريل /ذ بين شهر نيسانـّفـ الذي ُن2006/2007 وإنفاق األسرة  مسوحات أحدها مسح دخل4األغراض 

 بهدف تحديد أنماط االستهالك واإلنفاق ومستويات معيشة األسر واألفراد في 2007إبريل / ونيسان2006

وشمل مسح إنفاق ودخل األسرة . 2000/2001وجرى المسح السابق لدخل وإنفاق األسرة عام . قطر

   .2006/2007 قطرية عام ة أسر1203
  

   المكافئةاالدخول
  

وألن ). وليس بين األفراد(تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أنماط توزيع الدخل واإلنفاق بين األسر المعيشية 
احتياجات آل أسرة تتفاوت حسب حجمها وترآيبها الديموغرافي، فمن المحتمل أن يعطي دخلها وإنفاقها 

 المؤلفة من شخص واحد تحتاج إلى دخل وإنفاق ةفإن األسر. اإلجمالي صورة مضللة عن رفاهة أفرادها
ومن الطبيعي أن األسرة المعيشية األآبر حجما تحتاج إلى دخل وإنفاق أآبر . يلبيان احتياجات شخص واحد

  . للحصول على نفس مستوى الرفاه ألفرادها الذي يحصل عليه الشخص المقيم بمفرده
  

                                                            
  .م هذان المصطلحان بشكل متبادل في هذه الدراسةيستخد  2
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 األسر المعيشية وإنفاقها على أساس الدخل للفرد، ويكون ذلك بتقييم دخولوالنهج األفضل يتمثل في مقاربة 
 بين المستويات ةلكن حتى نهج الدخل للفرد قد يعطي مقارنة مضلل. دخل األسرة اإلجمالي على عدد أفرادها

ن ويمك. فإن األطفال عادة ما يحتاجون إلى دخل وإنفاق أقل مما يحتاجه الراشدون. المختلفة لرفاهة األسرة
فاألسرة المؤلفة من أربعة راشدين مثال تحتاج عادة أقل . لألسرة الكبيرة الحجم أن تستفيد من وفورات الحجم

. مؤلفة من شخص واحد للحصول على مستوى الرفاهة نفسهمن أربعة أضعاف الدخل الذي تحتاجه أسرة 
مثل تكلفة السكن (لثابتة فإن بإمكان األشخاص األربعة في أسرة واحدة أن يتقاسموا بعض التكاليف ا

  . ، بينما يتحمل الشخص الذي يقيم بمفرده آل هذه التكاليف وحده)والكهرباء والماء الخ
  

في أغلب ) وإنفاقها(ومن أجل أخذ حجم األسرة وترآيبها الديموغرافي في الحسبان يتم تقسيم دخل األسرة 
 الترآيب العمري لألسرة من خالل اعتبار ويحسب. األحيان على العدد المكافئ للراشدين في تلك األسرة

وتؤخذ وفورات الحجم باالعتبار عبر الوزن المخّفض للراشدين، ويحسب رب . الطفل أقل من الراشد
التكافؤ قاييس نظرا لعدم وجود تحليل لمو. األسرة فقط آراشد عند حساب عدد الراشدين المكافئ في األسرة

تبدو أنها ) التي طّورت للدول المتقدمة(التعاون االقتصادي والتنمية خاص بقطر حاليا، فإن مقاييس منظمة ال
 14 لكل فرد في األسرة يزيد عمره عن 0.5الذي يعطي قيمة واحد لرب األسرة و وهذا المقياس . 3األنسب

التي أجريت على خطط التكافؤ على األخرى وتدل التجارب .  سنة14 لكل طفل يقل عمره عن 0.3سنة، و 
  . 4حساسية خاصة إزاء المقياس المستخدمأية ئج لم تظهر  النتاأن

) واإلنفاق(على عدد الراشدين المكافئ فيها يعطينا الدخل ) وإنفاقها(إن تقسيم الدخل الكلي لكل أسرة 
  .وهذا ما نعتمده في هذه الدراسة لتحليل عدم المساواة في الدخل بين األسر المعيشية القطرية. المكافئ

تعتبر األسرة المعيشية منخفضة : آالتالي) أو عتبة الدخل المنخفض(نة المرجعية بالفقر النسبي ُنعّرف المقار
أقل من نصف وسيط الدخل المكافئ لجميع األسر ) وإنفاقها(إذا آان دخلها المكافئ ) واإلنفاق(الدخل 
االتحاد األوروبي من الوسيط، مع اإلشارة إلى أن % 60والـ % 40آما أننا نبحث عتبتي الـ . المعيشية

التي نعتمدها فهي تسّهل استيعاب مفهوم الفقر % 50أما عتبة . داللة على الفقر النسبي% 60يعتبر عتبة الـ 
فإن أية أسرة تعتبر فقيرة نسبيا إذا آان دخلها أو إنفاقها المكافئ أقل من نصف متوسط دخل األسرة . النسبي

  . المتوسطة

                                                            
مقياس التكافؤ المعدل الذي تستخدمه منظمة التعاون االقتصادي " مكتب اإلحصاء التابع لالتحاد األوروبي"في أواخر التسعينات تبنى   3

ون االقتصادي والتنمية األصلي وآان مقياس منظمة التعا. 1994 وآخرون عام Haagenraوقد طرح هذا المقياس ألول مرة . والتنمية
وقد اعتمدت مؤسسة .  عاما17 لكل طفل يقل عمره عن 0.5 لثاني راشد، و 0.7ألول راشد في األسرة المعيشية، و ) 1(يعطي وزن واحد 

: ستاتيورو. ( مقياس منظمة التعاون االقتصادي والتنمية المعدل في تحليلها للدخل في االتحاد األوروبي(Eurostat)يوروستات 
  ).2003التقرير الثاني، : اإلحصاءات االجتماعية األوروبية ـ الدخل والفقر واإلقصاء االجتماعي

 سنة 14 لكل راشد آخر ولكل طفل من عمر 0.33 و  األولراشد،ل ل0.67: حسب األوزان التاليةالدخل تكافؤ المملكة المتحدة تحسب    4
وسيط من % 50يقل عن الذي مكافئ الدخل ذات الالقطرية المعيشية بلغت نسبة األسر و.  سنة14 لكل طفل يقل عمره عن 0.2و فأآثر، 
 يتضح أن الفرق بين الطريقتين فرق و. منظمة التعاون االقتصادي والتنمية المعدللمقياس  اوفق% 9.2 و ه الطريقةهذل اوفق% 9.1الدخل 

 .فرق هامشي



 بناء نظام فّعال للحماية االجتماعية          10

تحليل الفقر النسبي ت الوصفية لسالسل البيانات التي سنستعملها في  بعض اإلحصاءا2.1يتضمن الجدول 
 األسر وإنفاقها يأخذ منحنى منحرفا أو مائال إيجابا له دخولإن توزيع ف، المرءوآما يتوقع . وعدم المساواة

وهذه خاصية نموذجية من خصائص توزيعات . 5ذيل أطول في أقصى الجانب األيمن من التوزيع التكراري
مثال، إن متوسط الدخل .  من متوسطاتهاقل واإلنفاقات أاالدخولولهذا السبب يكون وسيط . ل واإلنفاقالدخ

من وسيط دخلها المكافئ، مما يعكس وجود عدد آبير من األسر % 14المكافئ لألسر القطرية أعلى بـ 
  .الثرية التي ترفع متوسط الدخل لكنها ال تؤثر في وسيط الدخل

  
المكافئ لألسر القطرية باالنحراف المعياري ومعامل التباين الذي يساوي نسبة االنحراف يقاس تشتت الدخل 

 للدخل المكافئ واإلنفاق المكافئ 0.87 و 0.65وبلغ معامل التباين لألسر القطرية . المعياري إلى المتوسط
 .6دمةوهذه المعدالت شبيهة آثيرا بمعدالت التشتت الموجودة في الدول المتق. على التوالي

 
)ريال قطري(الدخل األسري المكافئ    

وسطمتال الفئة االلتواء االنحراف المعياري الوسيط 
ونقطري 3.65 94,533 128,571 146,295

 

)ريال قطري(اإلنفاق األسري المكافئ    

وسطمتال الفئة االلتواء االنحراف المعياري الوسيط 
ونقطري 4.98 120,806 107,932 138,613

 

ةالترآيب الديموغرافي لألسر   

  معادل الراشدين في األسرة حجم األسرة
وسطمتال وسطمتال الوسيط  الفئة الوسيط 

ونقطري 3.4 3.66 7 7.36
     

  .، جهاز اإلحصاء، دولة قطر2006/2007حسبت من مسح إنفاق ودخل األسرة : مصدر البيانات

  
  منخفضالدخل ال  حاالت

  
 األسر المعيشية ذات الدخل واإلنفاق المنخفضين، مثال ت على المقاييس التي تحصي حاالفصليرآز هذا ال

وسنبحث . 7)سيتم الحقا قياس شدة أوضاع هذه الحاالت(نسبة األسر المعيشية التي تعيش حالة فقر نسبي 

                                                            
  . زاء مختلفة من هذه الدراسةتوجد هذه التوزيعات على شكل رسوم بيانية في أج   5
 
 في فترة 0.5 مقابل 0.7 آان حوالي 1991مثال إلى أن معامل التباين للدخل المكافئ في المملكة المتحدة عام ) 2006(يشير جنكنز   6

  .الثمانينات
. وضعها اقتصاديون أوروبيونمقاييس حاالت الدخل المنخفض وشدتها التي استعملت في هذه الدراسة هي أمثلة عن مجموعة مقاييس إن   7

  .P1 بـ  وإلى  قياس شدة الحاالتPoويرمز إلى قياس الحاالت بـ 

  2007-2006القطرية ، المعيشية خالصة إحصائية، األسر:الدخل واإلنفاق المكافئ2.1الجدول 
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منخفضة "أو " منخفضة الدخل" أسرا ُتعتبر األسر المعيشية: ثالثة مستويات من الدخل واإلنفاق المكافئ
 واإلنفاقات االدخولمن وسيط % 60أو % 50أو % 40أقل بنسبة قاتها اإنفها ودخولإذا آانت " اإلنفاق

  . المكافئة لجميع األسر المعيشية
  

 آل أسرة معيشية منخفضة دخول فإذا تم رفع. فهو أمر اعتياديارتكاز مالئمة أما اختيار الوسيط آعالمة 
وإضافة إلى . حتما، لكنه لن يؤثر في الوسيطرفع المتوسط  إلى عتبة الدخل المنخفض فإن هذا سيالدخل
، ) توزيع الدخل واإلنفاقمثل(عادة ما تكون المتوسطات أعلى بكثير في التوزيعات المائلة إيجابا ذلك، 

  .لمعيشية القطريةبين األسر ا" معدل مستوى المعيشة"وبالتالي فإن الوسيط يعطينا داللة أفضل على 
  

لدنيا والعليا مع أننا سنحسب العتبات أو الحدود افصل من الوسيط في هذا ال% 50وقد تبنينا عتبة أو حد الـ 

أسهل على فهم ما نقصده % 50 آما أن عتبة الـ .آي نكّون فكرة عن مدى حساسية العتبة التي اخترناها
  . المتوسطةعندما نقول الحصول على نصف دخل األسرة

  
لعدد األفراد الراشدين المكافئ في ) المرجح( آان المعدل 2006/2007لعام وإنفاقها في مسح دخل األسرة 

 64ر286 ريال قطري و 51ر429ت عتبات الدخل السنوي المكافئ وآان. 3.668األسر المعيشية القطرية 

قا ألآثر العتبات ووف. 9على التوالي% 60و % 50و % 40 ريال قطري للعتبات 77ر142ريال قطري و 

إذا آان مجموع دخلها " منخفضة الدخل"تعتبر األسرة القطرية المعيشية ) من الوسيط% 60عتبة الـ (تطلبا 

 497ر611لجميع األسر دخل المرجح الآان متوسط ( ريال قطري 282ر402 أقل من 2006/2007لعام 

  ).2006/2007ريال قطري عام 
  

من األسر المعيشية القطرية تحصل دخال وإنفاقا % 5ظهر أن أقل من  أبرز النتائج، وي2.2يعرض الجدول 

لو أن عتبة ) لإلنفاق% (20وإلى ) للدخل% (16وترتفع هذه النسبة إلى أآثر من %. 40يقل عن وسيط الـ 

 أما. النسبي الذي يعتمده االتحاد األوروبي وتعتمده المملكة المتحدة% 60الدخل المنخفض تماثل معيار الـ 

                                                            
وهكذا . 2.59وآان متوسط عدد األطفال ) 4.77 (2006/2007لعدد الراشدين في األسر المعيشية القطرية عام ) المرجح(آان المتوسط    8

 .3.66 أو 0.3×2.59+0.5×3.77+1فإن متوسط حجم األسرة المعيشية المكافئ يساوي 
 رياالت قطرية للفرد يوميا عند تطبيق 4.2 والبالغ دوالرين يوميا للفرد يعادل 1993إن عتبة أو خط الفقر المطلق الدولي الذي اعتمد عام    9

باستعمال  2006/2007وإن تحديث أسعار ). 2003(معدل الصرف االستهالآي المستند إلى تكافؤ القوة الشرائية الذي وضعه أحمد 
إن أقل العتبات المكافئة .  ريال قطري للفرد سنويا3100 رياالت قطرية للفرد يوميا أو حوالي 8.5مؤشرات األسعار للمستهلكين يعطينا 

أما عتبة .  ضعف تعريف البنك الدولي للفقر المطلق أو المدقع16تبلغ أآثر من )  ريال قطري51ر429من الدخل المكافئ أو % 40(تطلبا 
إن عتبة الفقر في الواليات المتحدة تزيد ) 2004(ووفقا لـ ديتون .  مرة عن معيار الدوالرين للفرد25األآثر تطلبا فتزيد بنحو % 60 الـ

 مرات عن الخط الدولي للفقر المدقع المحدد بدوالر واحد للفرد يوميا، وتزيد عن معيار الدوالرين للفرد يوميا بخمسة 10بأآثر من 
. ى عتبات الدخل المنخفض التي نبحثها بالنسبة لقطر تزيد بثالثة أضعاف عن معيار الدخل المطلق في الواليات المتحدةإن أدن. أضعاف

  .الذي نستخدمه لألسر المعيشية القطرية إنما هو تعريف نسبي إلى حد آبير" خط الفقر"وتؤآد هذه األرقام أن تعريف 
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حال العالمة االرتكازية التي حددناها فإن نسبة األسر المعيشية القطرية التي تحصل على دخل يقل عن في 
  %). 11.5فيما تبلغ نسبة هذه األسر على صعيد اإلنفاق (، %9نصف الوسيط تبلغ 

 
من الوسيط% 40 من الوسيط% 50  من الوسيط% 60   القياس 

 عتبة الدخل المكافئ ريال قطري77,142 ريال قطري64,286 طريريال ق51,429

4.47 
(3.25 – 5.69) 

9.20 
(7.47 – 10.92) 

16.85 
(%)حدودحاالت الدخل الم (19.08 – 14.62)

8.21 
(6.60 – 9.82) 

14.03 
(11.99 – 16.08) 

21.48 
(19.20 – 23.94) 

 الصافية لحاالت الدخل تحويالتال
 (%)المحدود

  

  عتبة اإلنفاق المكافئ ريال قطري64,759 ريال قطري53,966  ريال قطري43,173

4.68 
(3.42 – 5.94) 

11.48 
(9.54 – 13.43) 

20.85 
(%)حدود حاالت اإلنفاق الم (23.30 – 18.41)

  %95األرقام بين قوسين تمثل هامش ثقة عند   :مالحظة
  .، جهاز اإلحصاء2006/2007 ة لعام حسبت من مسح إنفاق ودخل األسر:مصدر البيانات

  
وتشّكل التحويالت . لألسر القطريةالهامة تشّكل التحويالت الحكومية وغير الحكومية أحد مصادر الدخل 

 2006/2007لي التحويالت في العام من إجما% 92 الجزء األعظم من التحويالت، إذ بلغت 10الحكومية

عام % 0.5آأحد مصادر دخل األسرة القطرية من وقد ارتفعت نسبة التحويالت الحكومية   ).2.3الجدول (

  .2006/2007عام % 6 إلى 2000/2001

                                                            
معاش التقاعد، المعونات االجتماعية، تعويضات الحوادث، الرعاية الصحية، :  ودخل األسرةتشمل التحويالت الحكومية في مسح إنفاق  10

  . التعليم ومعونة الزواج

2.2الجدول   األسر المعيشية القطرية )Po(حاالت الدخل المنخفض واإلنفاق المنخفض  
2006/2007 
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 مصدر الدخل 2007 2001

 الرواتب واألجور 56.7 72.9

 التجارة واألعمال الحرة 33.0 18.0

 استثمار الدخل وفوائده المصرفية 3.7 0.8

لراهنةالتحويالت الحكومية ا 6.0 0.5  

 التحويالت غير الحكومية 0.5 0

 المجموع 100 100

جهاز اإلحصاء، مسح إنفاق ودخل األسر، خالصة : مصدر البيانات
  .2008تحليلية، 

  
نطرح قيمة التحويالت لمعرفة أثر التحويالت الحكومية على عدد حاالت األسر ذات الدخل المنخفض 

ي عدد حاالت الدخل المنخفض بوضوح مدى أهمية التحويالت فلتغيير ويبين ا. الحكومية من دخل آل أسرة
فلو لم تحصل األسر المعيشية على هذه التحويالت لتضاعفت تقريبا حاالت الدخل المنخفض . الحكومية
لمن يقعون عند % 14من الدخل الوسيط والرتفعت إلى % 40بقليل لمن يقعون عند عتبة الـ % 8وتعدت 

التحويالت الحكومية تصل إلى أفقر األسر  وألن. 11)2.3الجدول  (سيطمن الدخل الو% 50عتبة الـ 
أن يكون أآبر تأثير على وضع حاالت الدخل المنخفض في أوضح صوره من المستغرب المعيشية، فليس 

  . في حالة أدنى عتبات الفقر
  

  الت الدخل المنخفضحا شدة
  

والمنخفضة اإلنفاق، لكنها ال تخبرنا شيئا حول تقيس أرقام الحاالت ِنسب األسر المعيشية المنخفضة الدخل 
فمثال، إن عدد حاالت الدخل المنخفض لن يتأثر . الفجوة الفاصلة بين عتبات الفقر ودخل هذه األسر الفقيرة

. لكل أسرة إلى حد يقع تحت عتبة الفقر بمقدار ريال واحد) واإلنفاق المكافئ(إذا تمت زيادة الدخل المكافئ 
  . بديل فهو إحصاء الفجوة النسبية للدخلأما المقياس ال

  
أول خطوة في حساب فجوة الدخل النسبية تتمثل في حساب الفرق بين دخل عتبة الفقر والدخل المكافئ الذي 

على عتبة الفقر " الفجوة"ومن ثم تقسيم هذه . تحصل عليه آل أسرة معيشية منخفضة أو محدودة الدخل
                                                            

ولو أن عتبة الدخل ارتكزت على الدخل الوسيط بعد خصم التحويالت . 2.1ترتكز هذه األرقام على عتبات الدخل الواردة في الجدول   11
عند إضافة التحويالت % 9.2المعتمدة في هذا التقرير مقارنة بـ % 50عند عتبة الـ % 11.1سبي الحكومية لبلغت حاالت الفقر الن

  .الحكومية

2007 و 2001(%) مصادر دخل األسرة القطرية 2.3الجدول  
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 ألف 50وهكذا، إذا آانت عتبة الفقر .  بين دخل آل أسرة فقيرة وعتبة الفقرنفسها مما يعطينا المسافة النسبية

أما %. 50 أو 0.5 ألف ريال تكون مسافتها أو ُبعدها النسبي عن العتبة 25ريال ودخل األسرة المكافئ 
لدخل الفجوات النسبية لألسر ذات الدخل المرتفع عن عتبة الفقر فقد حسبناها صفرا ألننا نقيس شدة حاالت ا

  . وبعد ذلك يحسب متوسط فجوة الدخل النسبية لجميع األسر المعيشية في العينة. واإلنفاق المنخفض
  

  :وتكتب معادلة فجوة الدخل على الشكل التالي
  

                                                 





 


m

i

i

z
yz

n
P

1
1     

  
 إلى عدد األسر المعيشية ذات الدخل m، وترمز  إلى العدد الكلي لألسر المعيشيةnحيث ترمز 

  . إلى الدخل المكافئ لألسرyi إلى عتبة الفقر، وترمز zالمكافئ الواقعة تحت عتبة الفقر، وترمز 
  

وهي تعادل المبلغ، آجزء من عتبة الدخل، الذي : "فجوة الفقر الكلية للفرد"ويعرف هذا القياس أحيانا بـ 
لجعل جميع األسر المعيشية ) في ظل االستهداف التام(ن السكان أن يساهم به يتوجب على آل راشد مكافئ م

قد ) آما عّرفناه( الدخل المنخفض فإن%) 10أو  (0.1وهكذا، مثال، إذا أخذ قياسنا قيمة . عند مستوى العتبة

ذه من دخلها عن آل فرد راشد مكافئ إلى صندوق يتولى تحويل ه% 10تآآل إذا قدمت آل أسرة معيشية ي
  .األموال إلى األسر المعيشية المنخفضة الدخل

  
 مقاييس شدة الدخل المنخفض واإلنفاق المنخفض باستخدامات عتبات الدخل 2.4ونعرض في الجدول 

% 40 فلننظر أوال إلى األسر المعيشية ذات الدخل المكافئ الواقعة تحت نسبة الـ 2.2المستخدمة في الجدول 

 ريال 429,51من % 0.98( ريال قطري 505سرة معيشية قطرية بمبلغ فإذا تبرعت آل أ. من الوسيط
 إلى صندوق خيري، فعندئذ مع االستهداف التام، يمكن رفع )لكل راشد مكافئ من أفرادها(آل سنة ) قطري

ومن الواضح أن رفع آل أسرة معيشية . آل أسرة معيشية منخفضة الدخل إلى مستوى عتبة الدخل المكافئ
 رياال قطريا مضروبة بعدد 1328سيتطلب مساهمة أآبر تبلغ ) من الوسيط% 50(معتمدة إلى العتبة ال

  ). ا قطري رياال286,64أو % 2.07(الراشدين المكافئ في األسرة سنويا 
  

نحسب . قد يكون من المفيد حساب التحويالت اإلجمالية المطلوبة لرفع األسر المعيشية إلى مستوى العتبة
من خالل ضرب فجوتها المكافئة بعدد الراشدين ) غير المكافئ(خل فجوة الدخل لكل أسرة منخفضة الد

 ريال قطري 707,66وهذا يعطينا بالنسبة للعتبة المعتمدة متوسطا لفجوة الدخل يبلغ . المكافئ في األسرة
  . بالنسبة لألسر المنخفضة الدخل
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 أسرة، فإذا ضربنا 258،29شية القطرية هو ح للتقدير، نجد أن مجموع األسر المعيسإذا استخدمنا أوزان الم

وبهذا .  أسرة ذات دخل منخفض691،2 =  29,258 ×0.09196: بحاالت الدخل المنخفضهذا العدد 

=  أسرة  2,691× ريال قطري 66,707تكون التحويالت التامة المستهدفة من صندوق تعادل مخصصاته 

. منخفضة الدخل إلى عتبة نصف الدخل الوسيط مليون ريال قطري مطلوبة لرفع جميع األسر ال179.5

 مليون ريال قطري، ولرفع األسر إلى 68.7األدنى % 40ويكون المبلغ المطلوب لرفع األسر من عتبة الـ 

 . مليون ريال قطري395يكون % 60عتبة الـ 

 

 
من الوسيط% 40 من الوسيط% 50  من الوسيط% 60   القياس 

  عتبة الدخل المكافئ  ريال قطري77,142 ريال قطري64,286  ريال قطري51,429

0.98 
(0.67 – 1.30) 

2.07 
(1.58 – 2.55) 

3.84 
  (%)الدخل المنخفضشدة  (4.50 – 3.18)

2.15 
(1.60 – 2.71) 

3.89 
(3.16 – 4.62) 

6.15 
(5.26 – 7.05) 

الدخل شدة صافي تحويالت 
 (%)المنخفض 

   

  عتبة اإلنفاق المكافئ ريال قطري64,759 ريال قطري53,966 ي ريال قطر43,173

0.98 
(0.61 – 1.35) 

2.39 
(1.85 – 2.94) 

4.68 
(%)اإلنفاق المكافئ شدة  (5.41 – 3.95)

  %95األرقام بين قوسين تمثل هامش ثقة عند  :مالحظة
  .دولة قطر، جهاز اإلحصاء، 2006/2007حسبت من مسح إنفاق ودخل األسرة : مصدر البيانات

  
  المالمح الرئيسية لحاالت الدخل المنخفض

  
آما . ساعدنا مسح إنفاق ودخل األسرة على حساب حاالت الدخل المنخفض وشدتها بين األسر القطرية

ساعدنا على وصف الخصائص الرئيسية لهذه األسر والتي قد تكشف بعض العوامل التي قد تنتهي باألسر 
 خصائص أو مالمح عددا من حاالت الدخل المنخفض التي قد فصل النعرض في هذاو. ألن تصبح فقيرة

  .الفقر النسبي، وتحديد العوامل المرتبطة بالدخل المنخفضتساعد على تفسير أسباب 
  

  الحاالت حسب البلدية
ونعني بهذا مثال أن قياسات عدد وشدة . إن قياساتنا لحاالت الدخل المنخفض وشدتها عنصر إضافي فرعي

لى المستوى الوطني تستند إلى المتوسطات المرجحة ألرقام البلديات حيث تمثل األوزان ِنسب الحاالت ع
  . األسر المعيشية في آل بلدية

  

2.4الجدول  األسر المعيشية القطرية )p1(شدة الدخل المنخفض واإلنفاق المنخفض  

2006/2007 
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مثال، .  هي نسب مرجحة ألسر المسح في آل بلدية2.5في الجدول " التكرار"إن األرقام الواردة تحت خانة 

 2.5 من الجدول" أ"نحلل في الجزء . سر المعيشيةمن عدد األ% 78بلديتا الدوحة والريان وحدهما تضم 

 إلى" أ"من الوسيط، ونعمد في الجزء % 50األسر المعيشية ذات الدخل المكافئ الذي يقع تحت عتبة الـ 
فنعتمد " ب"تحليل وضع األسر ذات الدخل المكافئ الذي يقل عن عتبة الدخل المقارن، أما في الجزء 

إن حاالت الدخل المنخفض هي األعلى في بلدتي الريان وأم صالل حيث . ةاإلنفاق المكافئ آقياس للرفاه
 فيمن إجمالي أسر العينة % 12  أآثر منتبلغ نسبة األسر المعيشية التي يقل دخلها عن العتبة المعتمدة

ل التوزيع النسبي لألسر المعيشية المنخفضة الدخ" أ"ونعرض في العمود الرابع من الجزء . هاتين البلديتين
% 22من هذه األسر تعيش في الريان وأم صالل، بينما يعيش % 60حسب البلديات، حيث يتضح أن نحو 

  . في الدوحة
  

من فجوة % 85ويترآز . مع عدد الحاالتشابها وُتظهر أرقام العمودين األخيرين الخاصة بشدة الحاالت ت
يكون مستغربا في أي برنامج رعاية ولهذا لن . الدخل النسبية على المستوى الوطني في الدوحة والريان

  . اجتماعية يستهدف رفع هذه األسر المعيشية إلى عتبة الدخل الوسيط أن تحظى هاتان البلديتان بحصة األسد
  

، نجد أن عدد الحاالت أعلى )من الجدول" ب"الجزء ( البديل، المتمثل باإلنفاق الرفاهةوعند استخدام مقياس 
ن تشكالومن األسر ذات اإلنفاق المنخفض % 77 وتضم الدوحة والريان .وآرةبكثير في الدوحة والخور وال

  .من فجوة اإلنفاق النسبية على المستوى الوطني% 82أآثر من 
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(%)حاالت الدخل المنخفض وشدتها ) أ(  

البلدية  الشدة حصة الشدة حصة الحالة الحاالت التكرار

الدوحة 30.14 1.77 22.19 5.81 35.10

الريان 55.24 2.65 58.23 12.43 43.07

أم صالل 6.18 2.05 8.36 12.36 6.22

الخور 4.65 1.07 6.39 6.52 9.01

الوآرة 1.00 0.61 1.45 3.96 3.36

أخرى 2.80 1.79 3.38 9.63 3.23

100 9.20 100 2.07 100 
جميع األسر 
المعيشية

(%)فض وشدتها حاالت اإلنفاق المنخ) ب(  

البلدية حصة الشدة الشدة ةحصة الحال الحاالت التكرار

الدوحة 32.62 2.22 28.70 9.39 35.10

الريان 50.22 2.79 49.02 13.07 43.07

أم صالل 3.65 1.40 6.48 11.97 6.22

الخور 8.56 2.27 9.79 12.48 9.01

الوآرة 2.99 2.13 3.48 11.89 3.36

أخرى 1.96 1.45 2.53 8.99 3.23

100 11.48 100 2.39 100 
جميع األسر 
المعيشية
إن صفر حجم . الغويرية والشمال وجريان الباطنة والجميلية وعيديمسبلديات تشمل " خرىاأل: "مالحظة

العينات من هذه البلديات ال تسمح بإجراء تقديرات موثوقة لحاالت الدخل المحدود فيها ولشدة هذه 
  . الحاالت
  .على ٍنسب جميع األسر المعيشية في آل بلدية" التكرار" عمود حتوي

 .، جهاز اإلحصاء ـ دولة قطر2006/2007 ُحسبت من مسح إنفاق ودخل األسرة :مصدر البيانات

  
  حجم األسرة المعيشية وترآيبها الديموغرافي

  من أآثرأن ويتضح .  خصائص األسر الفقيرة حسب الحجم والترآيب الديموغرافي2.6يعرض الجدول 

في " التكرار"انظر خانة ( أفراد أو أآثر 9تضم % 28 وأن  أفراد أو أآثر5تضم أسر العينة من % 80

  . )2.6الجدول 
  

  2006/2007الفقر النسبي حسب البلدية، األسر المعيشية القطرية، 2.5الجدول 
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 أفراد أو أقل حصلوا على دخل مكافئ أدنى من 6من أسر العينة مؤلفة من % 3أن نحو ) أ(ويظهر الجزء 
المنخفض أآبر بكثير لدى األسر الكبيرة الحجم، إذ كافئ المحاالت الدخل نسبة لكن . مستوى العتبة المعتمدة

ويورد العمود الرابع نسب األسر الفقيرة حسب حجمها، .  أفراد أو أآثر9 من هذه األسر مؤلفة من %18أن 

من األسر المنخفضة % 83 أفراد أو أآثر، وأن أآثر من 9من األسر الفقيرة تضم % 56حيث يتبين أن 

من األسر % 84 أفراد أو أآثر، فإن 7من األسر القطرية % 55وبينما تضم .  أآثر أفراد أو7الدخل تضم 

وتحمل هذه األرقام رسالة واضحة مفادها أن الدخل المنخفض مشكلة تخص .  أفراد أو أآثر7الفقيرة تضم 
دها أقل بأن يكون عدد المنتجين من أفرا) نسبيا(األسر المعيشية الكبيرة الحجم والتي لديها احتمال أعلى 

  ).األطفال وآبار السن(وغير المعالين أآبر 
  

 والتي تؤآد بشكل عام النتائج الرفاهةنتائج استخدام اإلنفاق لقياس مؤشر  2.6من الجدول ) ب(ويبين الجزء 

يقل إنفاقها المكافئ عن من األسر المعيشية القطرية % 86وتظهر هذه النتائج أن . الدخل المرتكزة على

  . أفراد أو أآثر7م نصف الوسيط تض

 
(%)حاالت الدخل المنخفض وشدتها ) أ(  

حجم األسرة المعيشية  الشدةحصة الشدة حصة الحالة الحاالت التكرار
4.53 3.25 1.60 0.11 0.25 1-2

12.34 3.88 5.20 0.58 3.48 3-4

28.20 3.05 9.36 0.65 8.91 5-6

26.72 9.40 27.31 2.42 31.35 7-8

 أو أآثر9 56.01 4.10 56.52 18.43 28.20

جميع األسر المعيشية 100 2.07 100 9.2 100

      

(%)حاالت اإلنفاق المنخفض وشدتها) ب(  

حجم األسر المعيشية  الشدةحصة الشدة حصة الحالة الحاالت التكرار
4.53 4.38 1.73 0.27 0.51 1-2

12.34 5.18 5.57 1.13 5.83 3-4

28.20 4.69 11.52 0.62 7.30 5-6

26.72 10.78 25.09 2.13 23.80 7-8

 أ و أآثر9 62.56 5.30 56.10 22.84 28.20

جميع األسر المعيشية 100 2.39 100 11.48 100
      

  .، جهاز اإلحصاء، دولة قطر2006/2007حسبت من مسح إنفاق ودخل األسرة : مصدر البيانات

  

2006/2007األسر المعيشية القطرية حسب حجم األسرة،2.6الجدول   
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 مكافئة منخفضة يدل على أن حاالت الدخل دخولاقع إن حصول األسر المعيشية الكبيرة على في الو
وباستطاعتنا من خالل تطبيق عتبة االرتكاز .  منها بين األسر المعيشيةاألفرادالمنخفض ستكون أآثر بين 

األسر ونحسبه أن نحدد جميع األسر المعيشية القطرية المنخفضة الدخل وأن نحصي عدد األفراد في تلك 
  . الدخل الفردي المنخفضحاالت وبهذه الطريقة نحصل على . آنسبة مئوية من إجمالي عدد السكان

  
يتبين ارتفاع عدد حاالت الدخل المنخفض لدى األسر المعيشية الكبيرة الحجم من خالل الفرق بين عدد 

فبينما نجد أن . ل واإلنفاق المنخفضاألسر المعيشية المنخفضة الدخل واإلنفاق وبين عدد األفراد ذوي الدخ
 مكافئة أقل من نصف الوسيط، نجد أن نسبة األفراد في هذه دخولمن األسر المعيشية تحصل على % 9

. من األطفال وآبار السن ينتمون إلى أسر معيشية منخفضة الدخل% 13آما أن أآثر من %. 12الفئة تبلغ 
 هذه الحاالت أعلى من عدد ت حيث تكون معدالة للرفاهويظهر نمط مماثل عند اعتماد اإلنفاق آمقياس

  .)2.7الجدول  (الحاالت التي ترتكز على قياس الدخل

 
(%)الحاالت    

الفئة على اإلنفاقبناء  على الدخلبناء 
 المعيشيةةاألسر 11.48 9.20  
األفراد 14.75 12.02
) سنة14تحت (األطفال  15.35 13.70  

) سنة فأآثر60(آبار السن  16.93 13.35  

 األفراد اآلخرون 14.26 10.96
  .، جهاز اإلحصاء، دولة قطر2006/2007حسبت من مسح إنفاق ودخل األسرة : مصدر البيانات

  

 سنة، 59-30بالتساوي وفقا للعمر، على األقل في الفئة العمرية ذات الدخل المنخفض يتوزع أرباب األسر 

  .)2.8الجدول  ( تكون حاالت الدخل المنخفض أعلى بقليل بين الفئات العمرية األآبر سنابينما
  

منهم فقط مطلقون، مع أن حاالت الدخل المنخفض بين % 2نجد أن معظم أرباب األسر متزوجون، وأن 

 وتبلغ .من األسر المعيشية المنخفضة الدخل% 28المطلقين من أرباب األسر أعلى بكثير إذ تبلغ نسبتها 

من % 80فقط، بينما نجد رب األسرة متزوجا في أآثر من % 6.6نسبة األسر التي يرأسها مطلق أو مطلقة 
الجدول  (ن نسبة أرباب األسر المتزوجين لعموم السكانماألسر المنخفضة الدخل، وهي نسبة أقل بقليل 

لرب األسرة قريبة آثيرا من توزيع إن توزيع األسر المنخفضة الدخل واإلنفاق حسب الحالة الزواجية  .)2.8
 . جميع األسر

  
  

األسر المعيشية والراشدين واألطفال حاالت الدخل المنخفض واإلنفاق المنخفض،
 2006/2007وآبار السن من القطريين،

2.7الجدول   
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 التكرار

% 
 الحاالت

% 
حصة الحالة

% 
 الشدة
% 

حصة الشدة 
% 

 

عمر رب األسرة
7.44 7.67 6.20 1.21 4.36 <30

23.53 7.34 18.77 1.87 21.29 30-39
32.80 10.06 35.86 2.18 34.54 40-49
20.54 10.07 22.48 2.40 23.86 50-59

 سنة أو أآثر60 15.94 2.10 16.69 9.78 15.69
     

  لرب األسرةالحالة الزواجية

غير متزوج          4.96 1.39 9.00 11.23 7.37
متزوج 83.24 2.01 80.46 8.66 85.46

مطلق 7.40 7.11 6.61 28.25 2.15
أرمل 4.39 1.81 3.94 7.22 5.02

     

جميع األسر المعيشية 100 2.07 100 9.20   100
 

  .نسب جميع األسر حسب عمر رب األسرة وحالته الزواجية" التكرار" يتضمن عمود :مالحظة
  .، جهاز اإلحصاء، دولة قطر2006/2007 دخل األسرةإنفاق و حسبت من مسح :مصدر البيانات

  
   سوق العمل الدخل المنخفض في مالمح

من األسر المعيشية التي شملها المسح لديها فردان يعمالن من أفرادها، وأن % 37 أن )2.9(يظهر الجدول 

ثنان من اوبلغت نسبة حاالت الدخل المنخفض بين األسر المعيشية التي يعمل . لديها فرد واحد يعمل% 25

.  أمر متوقعبين األسر التي يعمل فرد واحد من أفرادها، وهذا% 14، فيما بلغت هذه النسبة %8أفرادها 
لكن األمر المستغرب هو أن حاالت الدخل المنخفض مرتفعة بين األسر التي يعمل ثالثة من أفرادها إذ تزيد 

  .أن األسر التي يعمل ثالثة من أفرادها هي أسر آبيرة الحجمهو ب في ذلك ب، وربما يكون الس%10على 
  

فيها التعليمي تي يكون تحصيل رب األسرة هي األعلى بين األسر المعيشية الدخل المنخفض إن حاالت ال
فمثال، إن نسبة حاالت الدخل المنخفض بين األسر التي يكون فيها رب األسرة أميا هي . منخفضا جدا

  . وتتدنى هذه النسبة تصاعديا آلما ارتفع مستوى تعليم رب األسرة%. 20
  

حاالت الدخل ى تعليم جامعي، فإن من أرباب األسر القطرية في عينة المسح عل% 25وفيما حصل أآثر من 

من األسر % 56آما إن . فقط% 1.6المنخفض بين األسر التي حصل فيها رب األسرة على تعليم جامعي 

لألسر التي % 81 مي توقف عند المرحلة االبتدائية، مقابليعلتالمنخفضة الدخل لديها رب أسرة تحصيله ال

2.8الجدول  لمعيشية القطرية، حاالت الدخل المنخفض وشدتها بحسب العمر والحالة الزواجية، األسر ا 
2006/2007  
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ومن الواضح أن التحصيل التعليمي أحد المحددات . ما دونهالديها رب أسرة درس حتى المرحلة الثانوية أو 
  . لدى األسر القطريةالهامة لحاالت الدخل المنخفض،

 

لألسر % 64، بينما بلغت هذه النسبة %72بلغت نسبة األسر في عينة المسح التي لديها رب أسرة يعمل 

. رة خرج نهائيا من قوة العملمن األسر المنخفضة الدخل لديها رب أس% 25آما أن . المنخفضة الدخل

، لكن بما أن نسبة %30وبلغت نسبة حاالت الدخل المنخفض بين أرباب األسر المتعطلين حديثا أآثر منه 

آما ترتفع . من األسر المنخفضة الدخل% 1.5فهم ال يشكلون سوى % 0.5هؤالء في العينة ال تتجاوز 

، لكن هذه األسر ال تشكل %)18(سرة فيها معاقا حاالت الدخل المنخفض بين األسر التي يكون رب األ

  .سر المنخفضة الدخل لديها رب أسرة معاق األفقط من% 3من أسر العينة، وبالتالي فإن % 1.6سوى 
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 التكرار
% 

 الحاالت
% 

 حصة الحالة
% 

 الشدة
% 

حصة الشدة 
%  

عدد العاملين في األسرة
25.12 13.96 38.12 3.72 45.26 1
37.38   8.00 32.52 1.52 27.50 2
13.92 10.31 15.61 2.40 16.19 3
12.50 7.44 10.11 1.33 8.05 4

5.77 2.55 1.60 0.66 1.84 5

5.32 3.53 2.04 0.45 1.15  أو أآثر6
 

تعليم رب األسرة
9.49 20.55 21.21 4.13 18.98 أمي

9.14 15.41 15.32 4.20 18.56 يقرأ ويكتب
13.61 12.88 19.06 3.21 21.15 ابتدائي
16.81 14.15 25.87 2.99 24.30 إعدادي
18.24 6.86 13.60 1.28 11.29 ثانوي

4.29 1.59 0.74 0.08 0.16 دبلوم
24.62 1.57 4.20 0.47 5.55 جامعي

3.79 - - - - ماجستير/دبلوم عالي
 

عالقة رب األسرة بقوة العمل
71.99 8.17 63.96 1.68 58.6 يعمل

1.52 12.81 2.12 2.04 1.50 متعطل لكن اشتغل سابقا
0.46 30.88 1.54 8.33 1.86 متعطل حديثا
0.46 - - - - طالب
3.18 12.70 4.39 3.20 4.93 ربة منزل

20.75 10.94 24.68 2.98 29.96 خارج قوة العمل
1.64 18.50 3.30 3.98 3.16 معاق
100 9.20 100 2.07 100 جميع األسر المعيشية

  .نسب جميع األسر حسب الخصائص الواردة في العمود األول" التكرار"يتضمن عمود  :مالحظة
  .، جهاز اإلحصاء، دولة قطر2006/2007حسبت من مسح إنفاق ودخل األسرة : مصدر البيانات

  

من المفيد وضع جدول يبين شكل هذا ف يؤثران في بعضهما بعضاحجم األسرة ون عدد المشتغلين بأجر أبما 
في حال األسر التي يعمل % 19 أفراد نحو 8 أو 7وتبلغ حاالت الدخل المنخفض لألسر التي تضم . التداخل

لألسر التي يعمل ثالثة من أفرادها، وتصبح % 7.4فرد واحد من أفرادها، لكن هذه النسبة تنخفض إلى 
األطفال في األسر المنخفضة ويظهر النمط نفسه في حال ِنسْب . دصفرا في حال اشتغال أآثر من ثالثة أفرا

  . )2.10الجدول  (الدخل
  

 2006/2007مالمح سوق العمل، األسر المعيشية القطرية، :حاالت الدخل المنخفض وشدتها2.9الجدول 
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، فإن ثلثها يحصلون دخال ) أفراد أو أآثر9المؤلفة من (أما بالنسبة لألسر المعيشية ذات الحجم الكبير جدا 
ل في هذه األسر ويشكل األطفا. مكافئا أقل من نصف الوسيط في حال وجود فرد منتج واحد في األسرة

ومع ارتفاع عدد العاملين بأجر تقل حاالت الدخل . من إجمالي األسر المنخفضة الدخل% 36المعيشية 

فقط من إجمالي أطفال % 4 أفراد منتجين حيث يشكل أطفال هذه األسر 6المنخفض باطراد حتى تصل إلى 
جم األسرة يؤدي إلى الفقر النسبي إذا وتؤآد هذه األرقام مسألة واضحة، وهي أن ح. األسر المنخفضة الدخل

  .)2.10الجدول  (آان عدد العاملين بأجر من أفراد األسرة قليال
  

 

%حاالت األطفال  
 الحاالت األسرية

% 
 التكرار

% 
 حجم األسرة المعيشية عدد العاملين في األسرة

19.43 18.86 7.36 1 
7.8 7.84 10.46 2 

 أفراد7-8 3 4.12 7.38 6.26
- - 2.59 4 
- - 1.69 5 
  أو أآثر6 0.51 - -
    

36.08 33.22 4.18 1 
32.93 30.95 4.98 2 
 أفراد أو أآثر9 3 4.42 24.38 26.16
14.49 12.63 6.79 4 
13.86 4.47 3.29 5 

  أو أآثر6 4.55 4.13 7.57
   

17.59 14.04 54.93 
ألسر المعيشية جميع ا
الكبيرة

  .، جهاز اإلحصاء، دولة قطر2006/2007حسبت من مسح إنفاق ودخل األسرة : مصدر البيانات

  

  التحليل البياني
  

ويرصد هذا الرسم البياني بوضوح . 12أداة بيانية مفيدة لتحليل الفقر) 1997(لقد طّور جنكنز والمبرت 
وسبق . "المنحنيات الثالثة للفقر"، التي يشار إليها باسم دخلحاالت الفقر وشدتها، ودرجة الالمساواة في ال

ويقصد جنكنز والمبرت بعدم المساواة في الفقر توزيع ". الشدة"و " الحاالت"لنا أن عّرفنا مصطلحي 
  . المكافئة بين األسر الفقيرةاالدخول

  

                                                            
12  Jenkins, S. and Lamber ،"منحنيات الفقر الثالثة وتحليل اتجاهات الفقر في المملكة المتحدة" ،Oxford Economic Papers, 

 49, 317‐27  

2.10الجدول  األسر المعيشية الكبيرة وعدد العاملين في األسرة، األسر المعيشية : حاالت الدخل المنخفض 
2006/2007القطرية، 
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حسب فجوات فقرهم (ى األغنى يتم تشكيل هذا الرسم البياني أوال عبر ترتيب األسر المعيشية من األفقر إل
ويصور . ، ورسم القيم التراآمية للفرد مقابل الِنسْب التراآمية للسكان الفجوات المعدلةمراآمةو، )معدلةالـ

على ) P1(على المحور األفقي وشدة الفقر  (P0)الرسم البياني الحاصل من هذه الطريقة حاالت الفقر 
لكل أسرة معيشية والتي معدلة وتصبح فجوة الفقر الـ). أفقياحيث يتخذ المنحنى شكال (المحور العمودي 
  : آالتاليiيرمز إليها بحرف 







 

 0,max),(
z

yz
zy i

i  

  
   إلى خط الفقر،  zحيث ترمز 

  . إلى الدخل المكافئ لألسر المعيشيةyiوترمز 
  

وة مقدار ابتعاد دخل  تساوي الفجذوي الدخل المحدودبالنسبة لغير الفقراء تكون الفجوة صفرا، وبالنسبة ل
 منحنى الحاالت وشدتها ودرجة 2.1 لشكويعرض ال. عن عتبة الدخل المكافئنسبيا األسر المعيشية 

نبدأ بأفقر األسر المعيشية القطرية الواقعة على المحور األفقي  .الالمساواة لجميع األسر المعيشية القطرية
)x (أن ننتهي من قياس أفقر وبعد .  المكافئةاالدخولعة من ونقيس نسبها التراآمية على مستويات أعلى متتاب

 المكافئة الواقعة تحت عتبة االدخولمن القطريين، نكون قد أآملنا قياس جميع األسر المعيشية ذات % 9.2
  . الفقر المعتمدة

  
عندما ، و)وفق متوسط جميع األسر المعيشية(المعدلة فإننا نقيس فجوة الفقر ) y(أما على المحور العمودي 

أسرة معيشية فقيرة يصبح المنحنى أفقيا وتعطينا النقطة التي يتقاطع معها على المحور ) أغنى(نصل إلى 
  ).P1(مقياس الشدة ) y(العمودي 

  
وهذا .  أعاله2.4 و 2.2بالطبع إن مواقع عدد الحاالت وشدتها تتطابق مع اإلحصاءات الواردة في الجدولين 

لكن آيف يمكن إظهار درجة الالمساواة بين األسر المنخفضة الدخل؟ . هايغطي جانبي عدد الحاالت وشدت
فلنفترض أن لكل أسرة معيشية منخفضة الدخل نفس الدخل المكافئ مما يجعل ترتيب هذه األسر غير ذي 

عندئذ سترتفع فجوة الدخل التراآمية للفرد بنفس المقدار لكل نسبة مئوية نضيفها إلى المحور األفقي، . معنى
 . بالتالي يصبح المنحنى الثالثي األبعاد خطياو

 

، آلما آان انحدار المنحنى الثالثي األبعاد أشد في البداية وآلما آان توزيع الدخل بين الفقراء غير متساٍو
، ثم تستقيم أآثر فأآثر آلما اقتربنا من الجزء )ةريمع فجوات فقر آب(األآثر فقرا عندما يتم إدراج األفراد 

  .هكذا فإن الجانب الثالث ـ الالمساواة ـ يستدل عليه من تجويف المنحنى الثالثي األبعادو. األفقي
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  .، جهاز اإلحصاء، دولة قطر2006/2007حسبت من مسح إنفاق ودخل األسرة : مصدر البيانات

  
لدخل المكافئ نفسه سيكون المنحنى الثالثي األبعاد خطا مستقيما من وإذا آان لكل أسرة معيشية فقيرة ا

ويظهر منحنى القطريين بعض التجويف لكن يمكن اعتبار هذا التجويف . البداية حتى نقطة شدة الحاالت
  . األسر األآثر فقرا غير واسعة التشتتدخولمعتدال مما يدل على أن 

  
ويتضح هذا بصورة شديدة حين . مساواة للمجموعات الفرعيةلادم عويمكن بناء منحنيات الحاالت ـ الشدة ـ 

: ويمكن تحديد أربع مجموعات فرعية هي. ننظر إلى األسرة القطرية من زاوية مستوى تعليم رب األسرة
في الشكل " يوجدال "نشير إليهم بكلمة (ون ويكتبون فقط ؤاألسر التي لديها أرباب أسر أميون أو يقر) 1(

األسر التي حصل أربابها ) 3(حصل أربابها على تعليم ابتدائي أو إعدادي؛ التي األسر ) 2(؛ )2.2(رقم 

 منحنيات هذه 2.2ويبين الشكل . األسر التي حصل أربابها على تعليم جامعي) 4(على تعليم ثانوي؛ 
  .المجموعات الثالث

  
  

 2006/2007منحنيات الفقر الثالثة لألسر المعيشية القطرية،2.1الشكل 

I 0.092 = الحاالت

 0.021 = الشدة 
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  .، جهاز اإلحصاء، دولة قطر2006/2007حسبت من مسح إنفاق ودخل األسرة : مصدر البيانات

  
وتجدر المالحظة ). 2.8(تنخفض قياسات الحاالت وشدتها مع ارتفاع مستويات التعليم آما يبّين الجدول رقم 

رت، تهيمن هذه المنحنيات ووفقا لمصطلحات جنكنز والمب. إلى أن منحنيات الفقر النسبي الثالثة ال تتقاطع
وهذا يوحي بأن . الثالثة على توزيع األسر المعيشية التي حصل أربابها على التعليم االبتدائي أو اإلعدادي

عدد الحاالت وشدتها وعدم المساواة في الفقر تكون في أسوأ أوضاعها لدى األسر التي لم يحصل أربابها 
  .فعت مستويات تعليمهمعلى أي تعليم، ويتحسن هذا الوضع آلما ارت

  
  متغيرات متعدد الالالتحليل 
 لكن محددات الدخل المنخفض قد تعزى إلى :  ُبعدينا ذان وصفنا لحاالت الدخل المنخفض وصفآاعموما، 

ويمكن التوسع . خصائص أخرى لألسر المعيشية المنخفضة الدخل أآثر ارتباطا بالدخل وأآثر تأثيرا عليه
ولهذا فإن إحدى . لكن مع زيادة األبعاد يصبح تفسير الجداول أآثر صعوبة. لفةفي جدولة األبعاد المخت

 أساليب االنحدار المتعدد"الطرق المناسبة لقياس العوامل العديدة المؤثرة في حاالت انخفاض الدخل هي 
  ".المتغيرات
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2006/2007منحنيات الفقر الثالثة لألسرة القطرية حسب التحصيل التعليمي، 2.2الشكل

 جامعي

ثانوي

ابتدائي ومتوسط

 ال يوجد
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ويعتبر . بقية األسر قيمته واحد لألسرة المنخفضة الدخل وِصفر ل)pov(يجري اختيار متغير ثنائي أوال، 

المتغير التابع ويستخدم التنبؤات اإلحصائية لتقدير احتماالت الحصول على ) pov(االنحدار اللوغاريذمي 
على جميع ) المرجح(ويجري تطبيق االنحدار اللوغاريدمي . دخل منخفض ألية أسرة ذات خصائص معينة

  :ية التاليةاألسر المعيشية القطرية والذي يتناول المتغيرات التفسير
 البلدية 

  ال يوجد، ابتدائي وإعدادي، ثانوي، جامعي(المستوى التعليمي( 
 آون رب األسرة مطلقا 

  يعمل، متعطل حديثا، عاطل عن العمل، معاق، خارج قوة العمل(الوضع العملي لرب األسرة( 
 حجم األسرة المعيشية 

 عمر رب األسرة 

 عدد العاملين في األسرة 

  
أعطيت جميع المتغيرات في النموذج قيمة صفٍر، ا ذبناء على تعريف المتغيرات التفسيرية المستخدم هنا، إ

نكون في هذه الحالة نحلل وضع أسرة معيشية مقيمة في الدوحة حصل رب األسرة فيها على تعليم ثانوي 
  .وهو في صحة جيدة وغير مطلق

  
لمتغير  لPفإذا آانت قيمة . لمعيشية القطريةلألسر ا (Logit)مي  نتائج االنحدار اللوغاريذ2.11يبين الجدول 

ألن قيمة معامل ) من الثقة% 5عند مستوى ( ال يمكننا رفض الفرضية الصفرية 0.05التفسيري تزيد على 
وينطبق هذا على جميع معامل ارتباط البلديات التي ليست ذات داللة إحصائية، . االرتباط الحقيقي هي ِصفر

  . ي فإن حصول األسرة على دخل منخفض ال يعتمد على مكان إقامتهاوبالتال
  

 يرتبط بخصائص أخرى )2.5(وهكذا، فإن التباين في حاالت الفقر بين البلديات الذي ظهر في الجدول 

المتغيرات المتعلقة برب ) 1: (أما المتغيرات التفسيرية ذات الداللة اإلحصائية فهي. لألسر المنخفضة الدخل

المتغيرات ) 2(مستوى تعليمه وعمره وتعطله عن العمل ألول مرة، وما إذا آان مطلقا أو عاجزا؛ آة األسر
 .المتعلقة باألسرة ذاتها مثل حجمها وعدد أفرادها العاملين بأجر
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–قيمة  p الخطأ المعياري معامل االرتباط مؤشر انخفاض : المتغير التابع 
الفقر النسبي/دخلال  

المتغيرات التفسيرية   
الريان 0.703 0.336 0.128-

أم صالل 0.078 0.505 0.890

الخور 0.398 0.577 0.488-

الوآرة 0.497 0.894 0.608-

بلديات أخرى 0.877 0.800 0.124

العمر 0.027 0.013 0.029-

مطلق 0.001 0.629 2.035

يثامتعطل حد 0.010 0.834 2.158

عاطل عن العمل 0.967 1.000 0.041

خارج قوة العمل 0.537 0.336 0.208

عاجز/معاق 0.037 0.849 1.774

أمي أو يكتب ويقرأ فقط 0.000 0.430 1.695

تعليم ابتدائي وإعدادي 0.007 0.327 0.887

تعليم جامعي 0.003 0.555 1.636-

حجم األسرة المعيشية 0.000 0.048 0.388

عدد العاملين في األسرة 0.000 0.129 0.930-

ثابت 0.000 0.611 2.639-

  .، جهاز اإلحصاء، دولة قطر2006/2007حسبت من مسح إنفاق ودخل األسرة : مصدر البيانات

 االحتماالت التنبؤية اإلحصائية لتحصيل األسرة دخال منخفضا إذا آانت تمتلك خصائص 2.12يبين الجدول 
  .خصائص رب األسرة معينة، من بينها

 

استخدام النموذج ب ،نحسب على أساسها" مرجعية" خصائص أسرة 2.12يصف السطر األول من الجدول 
اللوغاريذمي، التغير المتوقع حول احتمال الحصول على دخل منخفض إذا غيرنا بعض خصائص هذه 

 أن محددات النموذج تقّدر لكن بما%. 7نجد أن احتمال وقوع األسرة في فئة الدخل المنخفض هو . األسرة

، وهذه %14.6و % 3.9بأن القيمة الحقيقية تقع ما بين % 95على أساس خطأ العينة فإننا متأآدون بنسبة 
  . المسافة في الواقع تعكس درجة عالية من الشك

  
قام وعندما نفحص التغيرات في النقاط التقديرية في الجدول، علينا أن نأخذ باالعتبار مدى دقة هذه األر

. ومن الطبيعي أن تتحسن دقة التنبؤات آلما آبر حجم العينة األسرية. المقّدرة عبر حساب مسافة معامل الثقة

2006/2007األسر المعيشية القطرية، :معامل اإلنحدار اللوغاريذمي   2.11الجدول   



29      النسبي الفقر قياس

ويزداد احتمال الحصول على دخل منخفض آثيرا لدى األسر التي يكون رب األسرة فيها عاجزا لكن عدد 
حصائية المستندة إلى عدد صغير من ذا فإن التنبؤات اإلهول.  أسرة فقط19هذه األسر في عينة المسح هي 

  . آبيراألسر ستكون بالضرورة عرضة لتباين
  

 احتمال الحصول على دخل نومن الواضح أن العجز أو اإلعاقة وعدم تحصيل أي تعليم نظامي يرفعا
آما إن وجود فرد عامل ثاٍن من أفراد األسرة يقلل احتمال وقوع األسرة في فئة الدخل المنخفض . منخفض

وإن األسر التي يكون رب األسرة فيها %). 3.17إلى % 7.7ينخفض االحتمال من (ر من النصف بأآث
  .أآبر سنا يقل احتمال وقوعها في فئة الدخل المنخفض، وينطبق األمر نفسه على األسر الصغيرة الحجم

 

 
 

 %95هامش ثقة 
االحتمال 
 وصف األسرة المعيشية  التنبؤي

% % %  

3.88 14.59 7.67 
 سنة وهو يعمل وبصحة 30رب األسرة عمره : المرجع

جيدة، يعيش في الدوحة وأآمل المرحلة الثانوية، وهو الوحيد 
. أفراد5الذي يعمل في أسرته المكونة من 

14.13 55.41 31.14 
 سنة وهو يعمل وفي صحة جيدة، 30رب األسرة عمره 

، وهو الوحيد الذي يعمل لمغير متعويعيش في الدوحة لكنه 
. أفراد5في أسرته المؤلفة من 

2.18 8.97 4.48 
 وهو يعمل ويعيش في الدوحة  سنة50عمره رب األسرة 

وأآمل المرحلة الثانوية وهو الوحيد الذي يعمل في أسرته 
. أفراد5المؤلفة من 

1.53 6.47 3.17 
 سنة وهو يعمل وفي صحة جيدة 30رب األسرة عمره 

في الدوحة وأآمل المرحلة الثانوية، اسرته مؤلفة من ويعيش 
.يعمل فردان منها بأجر أفراد 5

7.79 73.94 32.87 
، يعيش في معاق أو عاجز سنة وهو 30رب األسرة عمره 

الدوحة وأآمل المرحلة الثانوية، وهو الوحيد الذ يعمل في 
. أفراد5أسرته المؤلفة من 

1.17 5.38 2.53 
 سنة وهو يعمل وفي صحة جيدة، 30رب األسرة عمره 

يعيش في الدوحة وأآمل المرحلة الثانوية، وهو الوحيد الذي 
.مؤلفة من فردينيعمل في أسرة 

 

  . عن األسرة المرجعيةبتعاد إن الكلمات النافرة تدل على ا:مالحظة
  .، جهاز اإلحصاء، دولة قطر2006/2007حسبت من مسح إنفاق ودخل األسرة : مصدر البيانات

 

2006/2007 ،احتماالت تحصيل دخل منخفض، األسر المعيشية القطرية 2.12الجدول   



 بناء نظام فّعال للحماية االجتماعية          30

 الخالصة 

  
المنخفض وشدتها بين األسر المعيشية ) واإلنفاق(على عدد حاالت الدخل فصل آان الترآيز في هذا ال

الدخل األسري من خالل تقسيم الدخل اإلجمالي ألسر العينة على عدد الراشدين " تكافؤ"وتم تحقيق . القطرية
ويهدف هذا المقياس إلى . المعدل" والتنميةمنظمة التعاون االقتصادي  " تكافؤالمكافئ وفق تعريف مقياس

مثل (حساب المتطلبات األقل لألطفال في األسرة وإلى إدراك أنه من خالل تقاسم النفقات العامة الثابتة نسبيا 
  .تتمكن األسر المعيشية الكبيرة من اإلفادة من وفورات الحجم) إيجار المنزل

  
. على أنها تساوي نصف الدخل القطري الوسيط المكافئفض منخوقد حددنا عتبة المستوى المكافئ للدخل ال

واتضح عند تطبيق هذه العتبة على مسح إنفاق ودخل األسرة الذي أعّده جهاز اإلحصاء لدولة قطر عام 
تقريبا عند % 17لكن هذه النسبة ترتفع إلى %. 9 أن نسبة حاالت الدخل المنخفض هي 2006/2007

  . يعتمدها االتحاد األوروبي وتعتمدها المملكة المتحدةمن الوسيط التي% 60تطبيق عتبة 
  

 المتقاطعة والتحليل المتعدد المتغيرات على وجود ارتباط بين الدخل المنخفض والخصائص ةوتدل الجدول
  .عمر رب األسرة وتحصيله التعليمي، وعدد أفراد األسرة، وعدد العاملين من أفراد األسرة: األسرية التالية



 

  لثالفصل الثا
 

 

  

توزيع الدخل
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 توزيع الدخل 
 

 المساواة لعدم  بيانية ومؤشراتأشكال 
  

توزيع دخل األسر المعيشية القطرية بشكل أعم عبر استخدام األساليب البيانية ومؤشرات فصل يحلل هذا ال
المختلفة المعيشية  فيما بين األسر الرفاهةتبين حال مفيدة ألجل إجراء مقارنات و. المساواةعدم مختارة على 

منظمة التعاون االقتصادي "التكافؤ المعدل الذي تستخدمه ، سنواصل استعمال مقياس األحجام والتراآيب
  .الثانيفصل والذي ناقشناه في ال" والتنمية

  
أو (التكرار شكل ويرسم هذا ال. 13  المكافئ التوزيع العام لدخل األسر المعيشية القطرية3.1يعرض الشكل 

التوزيع الذيل األعلى يصحب هذا و.  المتكافئة على المحور األفقيللدخولر العمودي على المحو) الشدة
ألجل السماح % 1، مع أنه جرى تشذيب البيانات إلزالة أعلى )وهو ذيل نمطي للتوزيعات العالمية(المعتاد 

  . بمزيد من التفاصيل عند مستويات الدخل األدنى
  

 رياال قطريا 571,128ويبلغ وسيط الدخل . 14أعلى من الوسيطوينعكس التواء التوزيع في آون المتوسط 

وللحصول على صورة . 1.138 رياال قطريا، وتكون نسبة المتوسط إلى الوسيط 146,294ومتوسط الدخل 
  .أوضح عن عتبة الدخل األساسية، تم رسم نصف الوسيط بيانيا

  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

                                                            
  مع تقرير Epanechnikov يرتكز على تقديرات الشدة المرجحة باستخدام نواة 3.1ي نشير إلى أن الشكل بالنسبة للمهتمين بالجانب الفن  13

  .عرض الشريط في حده األقصى 
  .لو آان التوزيع متناظرا يتساوى المتوسط والوسيط والمنوال  14
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  . 2006/2007 ، جهاز اإلحصاء، قطرحسبت من مسح إنفاق ودخل األسرة: ر البياناتمصد

  

يرسم هذا المنحنى نسب الدخل ". منحنى لورنز"الرسم البياني األآثر انتشارا لعدم المساواة في الدخل هو  إن
 وسنشير إلى هذا .p) (األسر المعيشية حسب القيم المختلفة لـِ ) %.p(التراآمية التي تحصلها أفقر نسبة من 

 المتكافئة موزعة بالتساوي بين األسر المعيشية القطرية فستحصل االدخولفلو آانت . L(p)المنحنى بدالة 
  L(p)= p: هي) %p(من هذه األسر على نسبة من الدخل ) %.p(نسبة " فقرأ"

هو الخط األحمر  أن خط المساواة التامة 3.2ُيظهر منحنى لورنز للدخل المكافئ للقطريين في الشكل 
أقرب إلى خط المساواة التامة، آلما آانت المساواة في ) الخط األزرق(وآلما آان منحنى لورنز . المنقط

 غير متساوية آلما تقوس منحنى لورنز باتجاه األسفل إلى االدخولوآلما آانت . الدخل أعلى بين أسر المسح
  .زاوية اليمين في الرسم البياني

  
ويحسب ". جيني"ي لعدم المساواة في الدخل يستخدم على نطاق واسع هو معامل وهناك مقياس إحصائ

عبر قياس المساحة الواقعة بين منحنى لورنز وخط المساواة التامة مقسومة عل المساحة " جيني"معامل 
عدم (وواحد ) المساواة التامة(وتتراوح قيمة معامل جيني بين صفر . الكلية الواقعة تحت خط المساواة التامة

   

 

0  200000 400000 600000

عتبة الدخل المنخفض األساسية

 المتوسط

الدخل المكافئ للفرد الراشد

فة
كثا
 ال

 

2006/2007توزيع الدخل األسري المكافئ، األسر المعيشية القطرية، 3.1الشكل 

 الوسيط
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، وآلما زادت قيمته عن صفر آلما آانت )مساواة التامة حيث تحصل أسرة معيشية واحدة على الدخل آلهال
آنسبة من )  3.2(في الشكل ) A(يساوي المساحة " جيني"أما بيانيا فإن معامل . جة عدم المساواة أآبر

 ). A+B(المساحة 

       

  

 

  . 2006/2007 ، جهاز اإلحصاء، قطرحسبت من مسح إنفاق ودخل األسرة: مصدر البيانات

 

ويمثل معامل التباين . وقياسات إحصائية أخرى لتوزيع الدخل" جيني" قيمة معامل 3.1ويعرض الجدول 
هكذا، حيث يكون المتوسط و. قياسا مفيدا لتشتت الدخل ألنه يظهر االنحراف المعياري آنسبة من المتوسط

، إذ أنه "متحررة من قيود القياس"واالنحراف المعياري وحدات قياس بالرياالت، يكون معامل التباين 
 االدخولوبلغت قيمة معامل التباين لألسر القطرية أقل من واحد مما يدل على أن . ببساطة النسبة بين رقمين

  .المكافئة لهذه األسر ليست مشتتة آثيرا
  
.  على أن درجة عدم المساواة في الدخل بين األسر القطرية منخفضة أيضا)0.293" (جيني"ل معامل ويد

وإذا أعطينا ). 0.390(لتوزيع الدخل للفرد أعلى منها للتوزيع األسري إذ بلغت " جيني"لكن قيمة معامل 
لحجم لهذه األسر، تصبح وزنا متساويا لألطفال والراشدين من أفراد األسرة المعيشية وتجاهلنا وفورات ا

2006/2007منحنى لورنز للدخل المكافئ، األسر المعيشية القطرية،  3.2الشكل   
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 تكون أفضل بناء على الرفاهة وبما أن مقارنات .15 للفرد أآثر تشتتا من قياس الدخل المكافئاالدخول
 األسر القطرية بشكل دخول يعكس التباين بين 0.293 المكافئة، فإن معامل جيني بقيمة االدخولمقارنة 
  . أفضل

        

 
    

 () المتوسط ريال قطري146,295 جيني 0.293
3.534 p90/p10 128,571الوسيط ريال قطري 
1.914 p75/p25 94,533االنحراف المعياري ريال قطري () 
 CV (=  /  ) 0.646 مؤشر روبن هوود 0.201

    

  . 2006/2007 ، جهاز اإلحصاء، قطرحسبت من مسح إنفاق ودخل األسرة: مصدر البيانات

 األوالن عبارة عن نسب مئوية نالمؤشرا. مساواةلعدم ال مؤشرات إضافية ةثالث 3.1جدول ويعرض ال
 لتوزيعين نسبيين عشريين مختارين من الدخل، وهما في معظم األحيان نسبة الـ االدخولنسبة : عشرية

من % 90أفقر أما البسط في هذه النسبة فهو أعلى دخل تحصله ). p90/0/10% (10ونسبة الـ % 90

والمقام هو أعلى دخل تحصله أفقر ). من السكان% 10المكافئ ألقل دخل يحصله أغنى (األسر المعيشية 

  . من األسر المعيشية% 10
  

وتدل القيمة للنسبة على مستويات أعلى من ). 1 (ا موزعة بالتساوي يكون هذا العدد واحداالدخولفإذا آانت 
 عند نقطتين فقط من التوزيع، وبالتالي فإنه االدخول إن هذا اإلحصاء يقارن بالطبع،.  في الدخلمساواةعدم ال

 75 – 25في نسبة أيضا وبما أن اختيار النسب العشرية اعتباطي، فإننا سننظر . في الواقع إحصاء انتقائي

  ). p75/p25(األقل تطرفا المئوية 
  

وألغراض المقارنة نذآر أن %. 10ر  أضعاف أعلى دخل ألفق3.5يبلغ % 10إن أدنى دخل مكافئ ألغنى 

 وهي نسبة 1991 عام 4.33 و 1981 عام 3.19 آانت 16)2006(نكنز ج التي حسبها p90/p10نسبة 

 النسبة العشرية إلى 25p/75pويتوقع أن تضّيق نسبة . مماثلة تقريبا للنسبة بين األسر المعيشية القطرية

1.9.  
  

 في الدخل، وهو غير واسع االنتشار، فيحسب على أساس نسبة عدم المساواةالدال على المؤشر اآلخر أما 
وهذا . الدخل اإلجمالي الذي يتوجب إعادة توزيعه على األسر المعيشية للحصول على مساواة تامة في الدخل

، وهو يدلنا على نسبة الدخل األسري اإلجمالي المكافئ المطلوب من "ودومؤشر روبن ه"المؤشر يدعى 

                                                            
وبلغت .  حسب حجم األسرة وتكوينها الديموغرافيبيانات الدخل األسري الخام ولم يحاول تصحيح هذه البيانات" جيني"استعمل معامل   15

  .وهي قيمة مماثلة للقيمة المتحصلة من استخدام الدخل المكافئ) 0.295(قيمته 
  .2006، جامعة إسكس، "Stata"برنامج  باستخدام ةتقدير وتفسير قياسات عدم المساواة والفقر والرفاهة االجتماعي"ستيفن جنكنز،   16
  

2006/2007إحصاءات توزيع الدخل، األسر المعيشية القطرية، 3.1الجدول   
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ا على أنه المسافة القصوى يويعّبر عنه بيان.  للفقراء لتحقيق المساواة التامة في الدخلهاؤاألغنياء إعطا
قيمة  عندما تكونp – L(p).ونحصل على القيمة القصوى . الواقعة بين خط المساواة التامة ومنحنى لورنز

ر المعيشية التي  نسبة األسpm حيث تمثل p = pm، ويصح هذا عندما تكون ا تساوي واحد L(p)الخط المائل 
  . تحصل على أقل من متوسط الدخل

  
، 2006/2007وبلغت نسبة األسر القطرية التي حصلت على أقل من متوسط الدخل المكافئ في عام 

61.75 (p=0.6175) فيما بلغت L(0.6175( من األسر % 62ويمكن القول إن أفقر %. 41.6 نسبة

 ذا قيمة 2004ا يكون مؤشر روبن هوود لعام وهكذ. من إجمالي الدخل% 42المعيشية حصلت على 

من الدخل اإلجمالي % 20 يتوجب تحويل االدخولوللحصول على مساواة تامة في %. %20=62-42%

  . هذا الوضع من خالل الرسم البياني)3.2(ويصور الشكل . من األسر الثرية إلى األسر األفقر
  
  مساواة عدم الأشكال

  
تحصل األسر . ألسر المعيشية المنخفضة الدخل والمرتفعة الدخلسية لجزء الخصائص الرئييلخص هذا ال

من فئات الدخل، بينما تحصل األسر % 10المنخفضة الدخل على دخل مكافئ أقل مما يحصل عليه أدنى 

وتتشابه خصائص األسر . من فئات الدخل% 90المرتفعة الدخل على دخل مكافئ أعلى مما يحصل عليه 
نظرا ألن نسبة حاالت الفقر بين فصل الثاني مع خصائص األسر التي تم تحليلها في الالمنخفضة الدخل هذه 

األرقام ) 3.2(ويورد الجدول . من فئات الدخل% 10قريبة من أدنى وهي نسبة % 9هذه األسر آانت 
  . النسبهمتعلقة بهذال
  

العشر  أرباب األسر في تعرض المجموعة األولى من األشكال التحصيل التعليمي لرب األسرة، وُتظهر أن
منهم فقط على تعليم ما بعد الثانوي، بينما آان % 4ن فئات الدخل هم األقل تعليما حيث حصل األدنى م

وفي المقابل نجد أرباب . منهم على تعليم ابتدائي أو ما دونه% 50منهم أميين، وحصل أآثر من % 20

شهادات % 62تفعة من التعليم، إذ يحمل من فئات الدخل قد حصلوا مستويات مر% 10األسر في أعلى 
  .ومؤهالت جامعية أو حصلوا على دراسات عليا

  
% 64(ويعمل عدد أقل من أرباب األسر ذات الدخل المنخفض مقارنة بأرباب األسر ذات الدخل المرتفع 

فقيرة من أرباب األسر ال% 3إذ إن (وال ُيعزى هذا الوضع إلى البطالة، ). على التوالي% 85مقارنة بـ 

% 10  بـمن أرباب األسر الفقيرة هم خارج قوة العمل نهائيا مقارنة% 25فالواقع أن ). عاطلون عن العمل
  .من أرباب األسر الثرية

  
وتنحو األسر األفقر إلى أن تكون أسرا آبيرة . ويحدث حجم األسرة المعيشية فرقا هاما بين هذه األسر

من األسر % 10من أدنى % 80راد أو أآثر، وأن أآثر من  أف10منها مؤلفة من % 31الحجم، حيث نجد 
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من هذه % 78من األسر دخال حيث يتألف أآثر من % 10ويختلف حجم أعلى .  أفراد أو أآثر7مؤلفة من 

  ).3.2الجدول ( أفراد أو ٌأقل 6األسر من 
  

م يزيد عن من األسر المنخفضة الدخل نصيب من الدخل الناجم عن العمل لحسابه% 12إن لدى حوالي 
نصف الدخل اإلجمالي الذي تحصل عليه هذه األسر، بينما يحصل ثلث األسر تقريبا من أصحاب أعلى 

  .من الدخل على معظم دخلهم من العمل لحسابهم% 10

 
%10أدنى  %10أعلى    خصائص 

 تعليم رب األسرة  
 أمي 0.76 22.66
 يقرأ ويكتب 6.01 15.28
 ابتدائي 3.47 18.41
 إعدادي 10.71 25.76
 ثانوي 14.07 13.32

 دبلوم 2.57 0.69
 جامعي 51.25 3.88

 دبلوم عالي 11.16 -
 المجموع 100 100

   
 عالقة رب األسرة بقوة العمل  

 يعمل 85.00 63.98
 متعطل لكن اشتغل سابقا 0.76 1.96
 متعطل حديثا - 1.44
 ربة منزل 2.47 4.74

 خارج قوة العمل 10.81 24.83
عاجز/معاق 0.96 3.06  
 المجموع 100 100

   
 حجم األسرة المعيشية  

1.48 12.84 1-2 
5.7 31.00 3-4 

10.2 34.98 5-6 
26.72 16.10 7-8 
24.76 3.64 9-10 
  أو أآثر10 1.44 31.15

 المجموع       100 100
   

:مصدر الدخل    
 %50 > عمل حر 67.22 88.05
 %50 < عمل حر 32.78 11.95

 المجموع 100 100
   

  .2006/2007 ، جهاز اإلحصاء، قطرحسبت من مسح إنفاق ودخل األسرة: مصدر البيانات

3.2الجدول  2006/2007خصائص أدنى ُعشر وأعلى ُعشر من األسر القطرية،  
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  الخالصة
  

بقيمة " جيني"ويعتبر معامل .  المكافئة بقدر معقول من المساواة بين األسر المعيشية القطريةاالدخولتتوزع 
في الواليات المتحدة " جيني"فقد ارتفع معامل . 17 الكثير من المعايير الدوليةمنخفضا حسب) 0.29(

أما الدول التي تقترب قيمة معامل . 1999 عام 0.36، فيما بلغ في المملكة المتحدة 2006 عام 0.47إلى

لكن ). 0.23(والدنمارك ) 0.25(، السويد )0.27(، فنلندا )0.28(ألمانيا : قيمته في قطر فهيمن جيني فيها 
لدخل أن ا األسر، خصوصا دخولتكافؤ حساب في قطر حساس لناحية الطريقة التي يتم بها " جيني"معامل 

 .0.39أعلى بكثير إذ تبلغ " جيني"بحيث تكون قيمة معامل لفرد أآثر تشتتا ل

 

ا آان أقل من بشكل عام آانت األسر ذات الدخل المنخفض أسرا آبيرة الحجم، وآان تعليم أربابها متدنيا، فيم
آانت أسرا أصغر حجما وآان تعليم قد من فئات الدخل ف% 10أما األسر في أعلى . ثلثيهم لديهم عمل

  .من أربابها% 85أربابها مرتفعا، ويعمل أآثر من 
  

                                                            
  :2007البنك الدولي، مؤشرات التنمية في العالم : الواردة في هذا التقرير مأخوذة من" نيجي"إن قيم معامل   17
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  سياسة الحماية االجتماعيةالمضامين بالنسبة ل
  

ج تحليل توزيع الدخل التي ُبحثت في الفصلين الثاني والثالث بعض المضامين ذات األهمية تترتب على نتائ
  . بالنسبة لسياسة الحماية االجتماعية

  
  التحويالت الموجهة بشكل تام

  
في . يمكن للحكومة في األمد ـ القصير أن ترسل التحويالت مباشرة إلى األسر المعيشية المنخفضة الدخل

 حاالت األسر ذات الدخل المنخفض وشدتها في بيانات مسح دخل وإنفاق األسرة يسمح لنا الواقع إن تحليل
. بتقدير حجم األموال المطلوبة للقضاء تماما على الفقر النسبي من خالل برنامج تحويالت موجهًا بدقة تامة

 عتبة الدخل  مكافئة دوندخول أسرة معيشية في قطر تحصل على 2691وتبين لنا من هذه التقديرات أن 
ويبلغ النقص في متوسط الدخل لدى هذه األسر مقارنة بالعتبة المعتمدة . المنخفض التي نستخدمها للمقارنة

 رياال قطريا، مما يجعل إجمالي المبلغ المطلوب لرفع آل أسرة من هذه األسر إلى عتبة الدخل 66ر707

  . مليون ريال قطري179.5 = 2691 × 66ر707المنخفض يساوي 
  
 مليون ريال يكفي 68.7مثال، إن مبلغ .  إلى عتبات دخل أخرىاالدخولمكن إجراء حسابات مماثلة لرفع ي

، بينما يتطلب رفع هذه األسر إلى عتبة )من الوسيط% 40(لرفع آل أسرة معيشية إلى عتبة الدخل األدنى 

 التقديرات سوى دليل لكنها ونظرا الختالف عينات المسح ال توفر لنا هذه). من الوسيط% 60الدخل األعلى 
تعطينا بعض الداللة على ترتيب حجم التكاليف المباشرة لبرنامج تحويالت موجه بدقة تامة إلغاثة األسر 

  .المعيشية التي تعاني من فقر نسبي
  

  تحديد الفئات ذات األوضاع الضعيفة
  

نا من تحديد نوع األسرة المعيشية إن المقارنة المرتكزة على األدلة التي استخدمناها في هذه الدراسة تمكن
  .األآثر تعرضا لخطر العجز عن بلوغ مستوى معيشي مقبول

  
. لتحديد هذه األسرة المعيشية عّرفنا الدخل بطريقة تسمح لنا بمقارنة الرفاهة على مستوى األسرة المعيشية

المختلفة لألطفال والراشدين وعند استخدامنا الدخل المكافئ آمقياس للرفاه أخذنا بعي االعتبار االحتياجات 
ومن الضروري استخدام . من أعضاء األسرة المعيشية، إضافة إلى وفورات الحجم بالنسبة لألسرة المعيشية

فقد تحصل األسرة المعيشية الكبيرة . مقاييس رفاه األسرة المعيشية عند وضع برامج الحماية االجتماعية
لذلك . نون أفقر من أعضاء األسر المعيشية الصغيرة الحجمالحجم على دخل آبير، لكن أفرادها ربما يكو

  .يجب تفسير دخل األسرة المعيشية في ضوء حجمها وترآيبها الديموغرافي
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إن استخدام الدخل المكافئ آمؤشر على رفاهة األسرة المعيشية مكننا من تقرير أن األسر المعيشية الكبيرة 
من األسر المعيشية تحصل دخال يقل % 9السبب، بينما نجد ولهذا . الحجم هي األآثر عرضة لفقر الدخل

 أسرة معيشية 11فمن بين آل . من السكان% 12عن عتبة الدخل المقارنة فإن أعضاء هذه األسر يشكلون 

  . أفراد في وضع فقر نسبي8توجد أسرة واحدة في وضع فقر نسبي، بينما نجد فردا واحدا من بين آل 
  

  فقر األطفال
  

في طفال األمن % 14عددا أآبر من األطفال، وهكذا نجد أن الكبيرة كون لدى األسر المعيشية غالبا ما ي

حدودة أسر مإلى ين  راشد10 واحد من آل راشدينتمي بينما و. ينتمون إلى أسر ذات دخل محدودقطر 

أن يحد من ة الطفولسن حرمان في ويمكن لل.  أفراد ينتمون إلى هذه األسر7فإن طفال واحدا من آل لدخل، ا
المتاحة أمام األطفال المحرومين، إذ عادة ما يعاني الفقراء من تغذية سيئة وينقطعون عن التعليم فر الفرص 

وهذه البداية الضعيفة تعني أن األطفال سيواصلون العيش في ظل فقر نسبي عندما يصبحون . مراحه الدنيا
ذا يستدعي وضع سياسات تدخل لكسر وه. الفقراء الغد والفقراء اليوم هم راشدإن أطفال اليوم . راشدين

  . 18حلقة نقل الحرمان من جيل إلى آخر
  

وربما توجد ضرورة لدعم تعلم . وينبغي توجيه برامج الرعاية تحديدا نحو األسر المعيشية التي لديها أطفال
وظائف ذات  حصولهم على وتحسين فرصأطفال األسر المحدودة الدخل لرفع مستويات تحصيلهم التعليمي 

  . رواتب جيدة عندما يكبرون
  

إن دعم مخرجات التعلم لدى األطفال الذين يعيشون في أسر ضعيفة الحال نسبيا يتعدى ما يقدمه نظام التعليم 
فهذا الدعم يستهدف تحسين البيئة المنزلية انسجاما مع المنهج الكلي للعناية برفاهة األطفال منذ . الرسمي
  .والدتهم

  
تشجيع األبوين على تخصيص : يس التي يمكن أن تحدد مخرجات التعلم لدى هؤالء األطفالتشمل المقاي

وهناك أخصائيون آخرون . وقت يقضونه مع أطفالهم في المطالعة والكتابة ويشارآونهم األنشطة الترفيهية
ة تعلم في يدعون إلى التوعية ما ـ قبل المدرسة، واعتماد مقاييس تقلل التغيب عن المدرسة، وخلق ثقاف

  .البيت
  

ُتظهر األدلة الدولية أن لزيادة اهتمام األبوين بشؤون أبنائهم آثارا إيجابية على األداء األآاديمي لألبناء، حيث 
يرتفع مستوى تحصيلهم وتزداد مقدرتهم المعرفية، وترتفع مهارات حل المشكالت لديهم، ويتحسن دوامهم 

  ).2001( المدرسة المدرسي، ويقل عدد مشكالتهم السلوآية في
  

                                                            
لهذا السبب بالذات وضعت حكومة المملكة المتحدة غايات واضحة لمعالجة معدالت فقر األطفال بدال من معالجة معدالت فقر األسر   18

  .المعيشية أو األفراد



42 بناء نظام فّعال للحماية االجتماعية

  فرص عملإيجاد 
  

 القصير،  ـمداألمعيشية األفقر في ألسر اللفورية وجهة أن تقدم مساعدة يمكن لبرامج الرعاية االجتماعية الم
ضروري تمكين هذه األسر من تحصيل دخل آاٍف بنفسها واالستغناء عن الدعم  الطويل من ال ـمداألفي لكن 

 عندما يكونسر المعيشية أآثر عرضة للوقوع في الفقر النسبي عندما يكون تبين لنا أن األقد و. الحكومي
  . لديها عدد صغير من األفراد العاملين

  
وأظهر تحليلنا . إن لدى معظم األسر المعيشية المحدودة الدخل فرد واحد من أفرادها على األقل لديه عمل

ض احتمال تحول هذه األسرة إلى أسرة الكمي أن وجود فرد آخر يعمل من أفراد األسرة المعيشية يخف
فإن . وربما يتطلب تشجيع أفراد األسرة اآلخرين على العمل تدخل على صعيد السياسات. محدودة الدخل

الكثير من األمهات في األسر المحدودة الدخل غير متعلمات أو حصلن تعليما مدرسيا محدودا، األمر الذي 
  .ل اجتماعيايجعل من الصعوبة عليهم إيجاد عمل مقبو

  
أما . آما إن الكثير من األمهات الالتي لديهن أطفال صغار قد يجدن صعوبة في متابعة مستقبلهم المهني

األمهات من األسر المعيشية المحدودة الدخل فقد يصعب عليهن متابعة مستقبلهن المهني من دون حصولهم 
وبالتالي، هناك . ألسر المعيشية األفضل حاالعلى المساعدة في األعمال المنزلية التي تتوفر لألمهات من ا

ومن خالل هذه . حاجة إلى دعم الدولة لبرامج رعاية األطفال لتشجيع النساء على المشارآة في قوة العمل
  .اإلجراءات يكتسب االتجاه الحالي نحو زيادة مشارآة القطريين في قوة العمل زخما قويا

  
  توجيه سياسة الحماية االجتماعية

  
ّرفنا الفقر النسبي في هذه الدراسة على أنه يشمل األسر المعيشية التي يقل دخلها المكافئ عن نصف لقد ع

صناع السياسات من رصد نجاح أو فشل السياسات إن استخدام هذه الطريقة الكمية يمّكن . الدخل الوسيط
سح القادم لدخل وإنفاق وسوف يتبين من الم. الهادفة إلى تحسين رفاهة األسر المعيشية المنخفضة الدخل

 المكافئة التي تقل عن عتبة الدخل االدخولاألسرة في قطر هل انخفض أو ارتفع عدد األسر المعيشية ذات 
  .المعتمدة

  
وبما أن مسح . نصف في الملحق آيف يمكن رصد حاالت الفقر النسبي وشدتها من فترة زمنية إلى أخرى

، قمنا في الملحق بتحليل بيانات مسحي 2006/200719واحدة دخل وإنفاق األسرة الحالي يقتصر على سنة 

ويجمع .  إلظهار آيف يمكن تقييم ورصد اإلجراءات المنبثقة عن السياسات لفترات زمنية2008 و 2006
مسح القوى العاملة البيانات عن دخل األسر المعيشية من الوظيفة، لكنه ال يوفر أي معلومات عن دخلها من 

. أو دخلها من األصول أو من التحويالت العامة أو الخاصة) اص الذين يعملون لحسابهماألشخ(العمل الحر 

                                                            
  .2001السابق عام ُنـفـّذ مسح دخل وإنفاق األسرة   19
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وأن غياب هذه المعلومات يجعل تحليلنا ناقصا لكنه في الوقت نفسه يبين لنا آيف يمكن لتحليل عتبات الدخل 
  . المنخفض أن يدل على تطور الفقر النسبي عبر الزمن

  
 عبر استخدام عتبة 2008 و 2006منخفض من الوظيفة وشدتها لعامي سْب حاالت الدخل اللقد حسبنا ِن

 يساوي 2006وآان خط الفقر النسبي من الدخل لعام . الدخل المنخفض الخاصة بكل سنة من هاتين السنتين

 يساوي نصف 2008نصف الدخل الوسيط المكافئ لتلك السنة، بينما آان خط الفقر النسبي من الدخل لعام 

ومن المعروف أن خط الفقر يتغير مع تغير الوسيط عند قياس الفقر . 2008 المكافئ لعام الدخل الوسيط

 يكون هذا المعدل قد 2008 و 2006وهكذا، عندما نقول أن معدل الفقر النسبي انخفض بين عامي . النسبي

  .2006 آانت أعلى من نظيرتها عام 2008انخفض على الرغم من آون عتبة الدخل المستخدمة عام 
  

ويبين الملحق آيف للمسوحات أن ترصد الفقر المطلق أيضا ويمكننا حساب نسب حاالت الدخل المحدود 
المعدلة حسب تضخم أسعار المستهلك بين  (2006 باستخدام عتبة الدخل المعتمدة عام 2008وشدتها عام 

، وبالتالي فإن 2008ام  لتحليل بيانات الع2006وبهذه الطريقة نستخدم معيار العام ). 2008 و 2006عامي 
قياساتنا لهاتين السنتين تعكس التغيرات في وضع الفقر المطلق حيث نطبق المعيار المطلق على المعيار 

  .200620النسبي الذي اعتمدناه عام 
  

التي استخدمناها في هذه الدراسة مفيدة أيضا لصناع السياسات عند قيامهم إن المقاربة المرتكزة على األدلة 
 هدف تخفيض الفقر 1999مثال، وضعت الحكومة البريطانية عام . داف برامج الحماية االجتماعيةبوضع أه

وعلى الرغم من احتمال عدم تحقيق هذا الهدف، فإن شّكل . 2010بين األطفال إلى النصف بحول العام 
  .نقطة مرجعية تقارن المخرجات على أساسها

  
وتوفر . ن بين عدة أبعاد للحرمان النسبي، لكنه يظل بعدا مهمابالطبع، إن الفقر النسبي يمثل بعدا واحدا م

المقارنة الكمية التي استخدمناها في هذه الدراسة لصناع السياسات الفرصة لوضع أهداف خفض معدالت 
  .الفقر ورصد مدى فعالية البرامج التي ينفذونها بمرور الزمن

  
   البيانات المطلوبة

ويدل . عالية الجودةالجتماعية في قطر على تدفق منتظم للبيانات المناسبة يجب أن ترتكز سياسة الحماية اال
ن تداخلة عالذي أجريناه في هذه الدراسة على ضرورة استكمال البيانات الموإنفاقها تحليل مسح دخل األسرة 

  .ببيانات طوليةوإنفاقها لمعيشية ادخل األسر 
  

ير يوفر مصدرا ثريا للمعلومات عن الفقر النسبي وتوزيع إن مسحا واحدا آالمسح الذي حللناه في هذا التقر
لكن المسوحات من هذا النوع ال تكشف إال القليل عن . الدخل وخصائص األسر المعيشية المرتبطة بهما

                                                            
وهذه المقاربة تقيس اتجاهات الفقر النسبي . هذه هي المقاربة التي تستخدمها حكومة المملكة المتحدة في رصد حاالت الفقر عبر الزمن  20

  .والفقر المطلق، حيث يتحدد الفقر المطلق بخط دخل الفقر النسبي لسنة سابقة
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مثال، ربما تكون أسرة ما ظهرت في عينة المسح في فترة آان بعض أفرادها . دوام مستوى معيشة األسر
  . هم مؤقتادخولقالهم من عمل إلى آخر مما يخفض في فترة تعطل نتيجة انت

  
 فئة األسر التي تعاني من فقر نسبي، لكن ال يتوقع استمرارها ضمن هذه العينة ضمنوهكذا فقد تقع أسر 

ويمكن مقارنة هذه األسرة بأسرة يمتلك أفرادها مهارات متدنية . الفئة بعد حصول أفرادها على عمل جديد
 على صعيد سياسة الوقاية من دياوتشكل األسرة الثانية تح.  عمل والمحافظة عليهويجدون صعوبة في إيجاد

 هي التي تفضي إلى الدخول المنخفضةاستمرارية ن أفالواقع  .الفقر أصعب مما تشكله األسرة األولى
لكن يستحيل التعرف على هذه األسر .  وانخفاض تقدير الذات لدى أفراد األسرةالرفاهةانخفاض مستوى 

  .لمعيشية من خالل تحليل بيانات مسح لمرة أو للحظة واحدةا
  

التي تدخلها األسر " مخّضة القاع األسفل"اسم ) 2006جنكنز  (هناك ما يطلق عليه جنكنزآان أما إذا 
الحل األول مكلف ماليا . وتوجد عدة حلول لذلك .ديناميكيات الفقروتخرج منها، فمن األهمية بمكان أن نفهم 

إجراء مسح طولي يسجل المعلومات جدا ويحمل في طياته الكثير من المعلومات، وهو عبارة عن لكنه مفيد 
وفي مقدور هذا المسح التعرف على األسر التي تستمر في . عن األسر المعيشية خالل فترات زمنية متتابعة

  .حال من الفقر مما يساعد على رسم سياسة أفضل لمساعدتها
  

تتمثل في جمع بيانات عن األسرة إنها قل طموحا والتي يمكن تنفيذها بتكاليف أقل فأما المقاربة الثانية األ
 فاألسرة المعيشية التي تحصل مؤقتا على دخل منخفض عادة .أثناء إجراء المسح ذات صلة بالفقر المزمن

حال فقر مزمن ما تمتلك من السلع المعمرة ما تمتلكه األسر األفضل حاال، بينما ال تمتلك األسر الواقعة في 
وينتشر حاليا بشكل متزايد عند تحليل الفقر استعمال مجموعة مؤشرات تتجاوز . أو دائم مثل هذه السلع
ها ونفقاتها منخفضة وإذا وجد دخولويمكن اعتبار األسر المعيشية فقيرة إذا آانت . مؤشري الدخل واإلنفاق

  . دليل على معاناتها من حال فقر دائمة
  

" الحرمان النسبي" الجمع بين الدخل األسري الذي يمكن إنفاقه لكل راشد مكافئ مع مؤشر ففي إيرلندا يتم
دليل ويتألف هذا ال. 21"الطريقة اإليرلندية"وعادة ما ُيشار إلى هذه المقاربة باسم .  تعريف للفقرلىللوصول إ

  :حاليا من ثمانية مؤشرات حرمان أساسية هي
  

 عدم امتالك: 
 .ثياب مستعملةثياب جديدة، وامتالك  -
 .وجبة تشتمل على اللحم أو السمك أو الدجاج آل يومين -
 .البردو من المطر معطف واٍق -
 .زوجين صالحين من األحذية -
 .وجبة من شرائح العجل أو ما يعادلها مرة في األسبوع -

                                                            
  . من قبل معهد إيرلندا للبحوث االقتصادية واالجتماعية1987تم تحديد مؤشرات الحرمان ألول مرة عام   21
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 أو المعاناة من: 
 .ن ناجمة عن مصاريف الحياة اليوميةومشكالت دي -
 .رمين دون وجبة دسمةيوم خالل األسبوعين المنصقضاء  -
 .البقاء دون تدفئة خالل السنة الماضية بسبب نقص المال -

  
من متوسط أو من % 60 تحصل على دخل لكل راشد مكافئ يقل عن افإذا آانت أسرة معيشية في إيرلند

فقر "فإنها ُتصَنف آأسرة تعاني من على األقل إلى مؤشرات دليل الحرمان األساسية، وسيط الدخل وتفتقر 
 قياس للدخل:  ثالث شعب هياتستخدم حاليا تعريفا للفقر ذإنها أما حكومة المملكة المتحدة ف". ستمرم

ويمكن ببساطة . ، ومؤشر على الحرمان المادي مشابه للمؤشر اإليرلندي المطلقلدخلل، وقياس النسبي
  . على الوضع القطريمشابهة تطبيق مقاربة 
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  ملحق
  

  الضعيفةأثر األزمة المالية العالمية على القطريين ذوي األوضاع 
  

   2008 و 2006تحليل مسح القوى العاملة لعامي 
  

  
 باستخدام 2008 و 2006نقوم في هذا الجزء بتحليل عدم المساواة في الدخل من العمل في قطر في عامي 

إن الدخل من العمل مقياس محدود مقارنة . المعلومات الموجودة في مسوحات القوى العاملة لهاتين السنتين
  . إنفاق ودخل األسرة الذي يضيف إليه الدفعات العينية ومصادر الدخل األخرىبالدخل في مسح 

  
وهذا التحليل هو موضع اهتمام خاص ألنه قد يلقي بعض الضوء على تأثيرات األزمة المالية العالمية على 

ى النشاط وطبقا لتقارير الحسابات القومية المنشورة فإن تأثير األزمة عل. عدم المساواة في الدخل في قطر
قديرات الناتج المحلي اإلجمالي لقطر  تA 1-1ويوضح الجدول . االقتصادي في قطر آان أقل مما هو متوقع

  .2008-2006للفترة 
   

 
  النسبة المئوية للنمو السنوي مليون ريال قطري باألسعار الحالية

الناتج المحلي 
 اإلجمالي

لنفط والغازغير ا النفط والغاز  
الناتج 
المحلي 
 اإلجمالي

 النفط والغاز
غير النفط 
 والغاز

السنة

206,644 118,168 88,476    2006

258,591 142,310 116,280 25.1 20.4 31.4 2007

365,483 212,777 152,706 41.3 49.5 31.3 2008

      

  www.qsa.gov.qa موقع جهاز اإلحصاء القطري :مصدر البيانات

  

يبدو أن لألزمة المالية تأثيرا آبيرا على األنشطة االقتصادية في قطر خالل الفترة التي يغطيها مسحا  ال
ونحن نتوقع أن تقديرات الناتج المحلي . اللذان يقوم هذا التقرير بتحليلهما) 2008 و 2006(القوى العاملة 

 الحسابات القومية لهيئة اإلحصاء  قد تكشف عن قصة مختلفة بناء على تقديرات2009اإلجمالي لعام 

  . 2009 والربع األول من عام 2008القطرية للربع األخير من عام 
  

 والربع األول 2008فقد هبطت مساهمة الناتج المحلي اإلجمالي من قطاع الغاز في الربع الرابع من عام 

طاع البترول بصورة آبيرة آما هبطت أيضا مساهمة الناتج المحلي اإلجمالي من ق. 2009والثاني من عام 

 وتعافت قليال في الربع الثاني 2009 وبصورة أقل في الربع األول من عام 2008في الربع الرابع من عام 

2008-2006إجمالي الناتج المحلي لقطر،     A1.1ول الجد
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وبدمج القطاعين معا فإن مساهمة الناتج المحلي اإلجمالي من البترول والغاز في الربع . 2009من عام 

ويمكن أن تكون . 2008في الربع الثالث من عام  آانت حوالي نصف مستوياتها 2009الثاني من عام 

  . 2009تأثيرات تلك التغيرات على الدخل وتوزيعه واضحة في مسح القوى العاملة لعام 

 بيانات وتعريفات الدخل في مسوحات القوى العاملة
  

ت تقدم وهذه البيانا.  لجهاز اإلحصاء القطري2008 و 2006 ييستند تحليلنا إلى مسح القوى العاملة لعام
وباستخدام السجالت الفردية في . تفاصيل آثيرة عن سمات سوق العمل لألفراد القطريين وغير القطريين

مها استخدا ثم 2008 و 2006مسح القوى العاملة يمكننا تجميع مجموعات بيانات دخل األسرة لعامي 
وارد فإن تلك البيانات هي ونظرا ألن األسر تتقاسم الم. لتحليل توزيع الدخل على األسر لتلك السنوات

  .الوحدة األآثر مالئمة لتوزيع الدخل
  

 أسرة قطرية على مزيد من 1,203 الذي شمل 2006/2007 مسح إنفاق ودخل األسرة لعام ييحتو
الدخل من التوظيف والدخل من العمل الحر والدخل من : التفاصيل حول نطاق واسع من مصادر الدخل

وتقوم مسوحات القوى العاملة فقط بتسجيل دخل التوظيف الشهري . الخ... ةالعقارات والتحويالت الحكومي
أن متوسط الحصص لدخل التوظيف ودخل العمل الحر وإنفاقها ونعرف من مسح دخل األسرة . 22لكل فرد

  . على التوالي% 30و %  60من مجموع دخل األسرة آان 
  

أهم مصدر للدخل والذي قد يكون له حساسية في تحليل سجالت الدخل لمسح القوى العاملة نقوم بتغطية 
ولكننا غير قادرين على تحليل التغيرات في مستوى وتوزيع دخل . خاصة إزاء الصدمات االقتصادية الكلية

والتحذير اآلخر .  حساسية عالية تجاه تقلبات دورة األعمالر الذي من المرجح أن يكون أيضا ذاالعمل الح
ة في هذا التحليل هو أننا لن نكون قادرين على التقاط أثر التحويالت من استخدام مسح القوى العامل

الحكومية المستخدمة في التعويض عن الخسارة في اإليرادات من المصادر األخرى نظرا لمحدودية بيانات 
  . الدخل في مسح القوى العاملة

  
وقد قمنا فقط . الي لألسرة آل فرد في األسرة نقوم باستنتاج دخل التوظيف اإلجمدخولوعن طريق تجميع 

مسح القوى شملت عينة و. بتحليل األسر الموجودة في مسح القوى العاملة التي لديها دخل توظيف ايجابي
مسح القوى العاملة لعام عينة في معيشية  أسرة 1,877 معيشية مقابل  أسرة )1,724 (2006العاملة لعام 

2008 .  
  

                                                            
وقد تم تعديل تلك . تم تسجيل دخول األجور والرواتب بصورة يومية أو أسبوعية بالنسبة لعدد قليل من األفراد في دراسات القوى العاملة    22

  . الدخول على أساس شهري
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 2008 و 2006 القوى العاملة لعام مسحيات الخاصة ب لبعض اإلحصائاملخص A 1-2جدول يعرض ال

 من متوسط %55 أعلى بنسبة 2008متوسط دخل األسرة في عام آان . 23لدخل التوظيف الشهريكافئة الم

 2008عام  المكافئة لاالدخولقّسمنا وللحصول على دخل التوظيف الحقيقي . 2006دخل األسرة في عام 

 والنتيجة موضحة 200624 إلى مؤشر المستهلك في عام 2008 عام مؤشر أسعار المستهلك فينسبة على 

  ".  الحقيقي2008" في الخانة التي عنوانها 1-2في الجدول رقم 
  

 وهو ما يشكل نسبة 2006 منها في عام %19 أعلى بنسبة 2008الحقيقية في عام  المكافئة االدخولآانت 

القتصادية العالمية آان لها تأثير قليل جدا على ضطرابات االويبدو أن ا. %9نمو سنوي مقدارها حوالي 

وفيما يلي يتم التعبير دائما عن الدخل في عام . 2008عام الحلول مع القطريين وعلى األقل  دخولمتوسط 

  .  باستخدام معامل انكماش مؤشر أسعار المستهلك2006 بالقيمة الحقيقة أي بأسعار المستهلك في عام 2008
 

 
  دخل األسرة المكافئ بالريال القطري

السنة  االلتواء  االنحراف المعياري الوسيط المتوسط
6694 5938 4092 2.17 2006
10363 9167 6058 1.41 2008
2008 الحقيقي 1.42 4629 7004 7918

  

  ديموغرافية األسرة
  المكافئون الراشدون حجم األسرة

السنة الوسيط المتوسط الوسيط المتوسط
7.06 7 3.49 3.3 2006
7.38 7 3.65 3.3 2008

  

  .2008 و 2006 ،جهاز اإلحصاء، قطرالقوى العاملة، حسبت من مسح : مصدر البيانات
  

  عدم المساواةقياسات 

 الدخولاإلى أن هذا الشكل ويشير . أساليب الشدةباستخدام مسح  توزيع الدخل لعامي ال A1.1 الشكليبين 

األسر ذات الدخل المنخفض وارتفع عدد وقد انخفض . 2008آانت موزعة بصورة أآثر توازنا في عام 

الحقيقية لألسر األآثر فقرا  االدخولإلى أن شكل يشير الآما . 2008األسر ذات الدخل المتوسط في عام عدد 

  .2008م في عاتلك األسر الفقيرة أعداد  تتنمو بمعدل أسرع من المتوسط ولذلك انخفض

 

                                                            
جميع اإلحصائيات . فيما يلي سنشير ببساطة إليه بالدخل ن دخل التوظيف فقط فإننانظرا ألن دراسة القوى العاملة تحتوي على معلومات ع   23

  . في هذا التقرير تم ترجيحها بواسطة عينات الدراسة
: المصدر. 133.23 آان المؤشر 2006وفي عام ) 2001عام األساس هو  (174.37 آان 2008مؤشر أسعار المستهلكين في عام    24

http://www.qsa.gov.qa/eng/CPI.htm 
  

  A1.2الجدول   2008 و 2006القوى العاملة، دخل التوظيف الشهري المكافئ ـ األسر القطرية ـ مسح 
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 .2008 و 2006، جهاز اإلحصاء، قطر، مسح القوى العاملةحسبت من : مصدر البيانات

 

ة رسومالمشدة الدالة االختالفات في إن .  المسحلعامي المكافئة للدخولمنحنيات لورنز  A1.2 يوضح الشكل

  . ناويبدو أن المنحنيين متزامن. A1.2شكل ال ليس لها أثر ظاهر على منحنيات لورنز في  A1.1في الشكل 
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  .2008 و 2006 ،، جهاز اإلحصاء، قطرالقوى العاملة حسبت من مسح :مصدر البيانات

  

ولم يتغير معامل جيني خالل فترة . 2008 و 2006مؤشرات عدم المساواة لعامي   A1.3الجدول يعرض 
وال يتوقع أن تتغير مؤشرات عدم المساواة بدرجة آبيرة خالل عامين ولكن التغير الذي يمكن . العامين

وهو ما يؤآد التغيرات في حدية، رصده في المؤشرات األخرى يشير إلى توزيع أآثر عدال للدخل بصورة 
   . A1.1زيع الدخل في الشكل تو
  

وتشير النسب المئوية . 2008 أقل في عام - معامل التباين -االنحراف المعياري إلى المتوسطآانت نسبة 

%  10  آان الدخل المكافئ ألفقر األسر في أعلى 2006في عام حدية، أيضا إلى توزيع أآثر عدال بصورة 

ذا الرقم هوقد انخفض . من العاملين% 10 األسر في أقل  أضعاف الدخل المكافئ ألغنى4.6من العاملين 

 لم يكن لها تأثير سلبي يمكن 2008-2007ويبدو أن األزمة المالية لعام . 2008 أضعاف في عام 4.5إلى 
 . من العملالمعيشية  في قطر ولم يكن لها تأثير على توزيع دخل األسر االدخولرصده على متوسط 

 

 

0

.2

.4

.6

.8

1

 

0 

.2 

.4 

.6 

.8 

1 

I 

0  .2 .4 .6 .8 1
 

2006 2008

التراآمي السكان نصيب

المساواة

2008 و 2006 منحنيات لورنز للدخل المكافئ، مسح القوى العاملة  A1.2الشكل 

خل
الد

ن 
 م
ئة
ر ف
أفق

ب 
صي
ن

 %
 

 



54 بناء نظام فّعال للحماية االجتماعية

 
2006مسح القوى العاملة لعام   

 
 () المتوسط 6,694 ريال قطري جيني 0.31
4.62 p90/p10 الوسيط 5,938 ريال قطري 
1.94 P90/p50 االنحراف المعياري 4,092 ريال قطري () 
2.16 p75/p25 0.61 CV (=  /  ) 

    

 مسح القوى العاملة لعام 2008
 

 () المتوسط 7,918 ريال قطري جيني 0.31
4.49 p90/p10 الوسيط 7,004 ريال قطري 
1.98 P90/p50 االنحراف المعياري 4,629 ريال قطري () 
2.22 p75/p25 0.59 CV (=  /  ) 

    
  .2008 و 2006  ، جهاز اإلحصاء، قطرالقوى العاملة،حسبت من مسح : مصدر البيانات

  

  الدخل المنخفضحاالت 

  
من الدخل الوسيط وطبقناها على مسح القوى العاملة % 50تبة الدخل المنخفض المكافئ هي إذا حسبنا أن ع

 وشدتها سترتكز على عتبتين االدخول المنخفضة لألسر القطرية نجد أن عدد حاالت 2008 و 2006لعامي 

  رياال5938كافئ المالوسيط  آان الدخل 2006وعلى سبيل المثال، في عام . مختلفتين في هاتين السنتين

  . ا قطري رياال2969 = ريال قطري X 5938 0.5: لهذا العام هوعتبة  ولذلك آان مستوى الا،قطري
  

حاالت وشدة ونقوم أيضا بقياس .  ريال قطري3502 )2006عام أسعار ب( 2008ي عام عتبة ف التوآان

تكزة على هذه العتبة  لنجد أن المؤشرات المر2006عام عتبة  باستخدام 2008 في عام االدخول المنخفضة
 ويتضمن الجدول . العامينينألن قيمة العتبة هي نفسها في هذ" المطلق"تعبر عن قياسات الدخل المنخفض 

A1.4هذه التفاصيل  .   
  

هذه الحاالت آنسبة مئوية من األسر التي يقل دخلها عن حد العتبة  دعدإلى الدخل المنخفض حاالت تشير 
 . يقل عن نصف الدخل الوسيط لذلك العام  من األسر دخل مكافئ% 15لدى  آان 2006ففي عام . المعتمد

 ولذلك فإنه حتى بمقياس .في ذلك العامالدخل عتبة من األسر دخل يقل عن % 13 آان لدى 2008وفي عام 
قد نمت بمعدل أسرع  أفقر األسر القطرية دخولحاالت الدخل قد تناقصت آما أن  فإن "الدخل النسبي"عتبة 
  . الوسيطلمتوسط مما أدى إلى انخفاض نسبة األسر التي لديها مستويات دخل تعادل نصف من ا

  

مؤشرات عدم المساواة في الدخل المكافئ، مسح القوى العاملة لألسر القطرية 
2008 و2006لعامي  

  A1.3الجدول 
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عدد الحاالت التي تم فإن االختالف في ) الموضحة بين قوسين( من فواصل الثقة %95وآما هو واضح من 
 الحاالت عددبأن صفري وال يمكننا أن نرفض الفرض ال. يمكن أن يكون راجعا إلى اختالف العيناتقياسها 

  . العامينهذين هو نفسه في 
  

 بدرجة اهذا المقياس يكون منخفضوفقا لالدخل المنخفض حاالت الدخل المطلق أقل، فإن عتبة نظرا ألن 
أقل من نصف  دخول م فقط من األسر القطرية لديه%9وآان ). A1.4العمود األخير في الجدول (آبيرة 

  . 2006ط لعام يالدخل الوس
  

 
 

2006 2008 
 

2008عتبة   2006عتبة   القياس 

 عتبة الدخل المكافئ ريال قطري2,969  ريال قطري3,502  ريال قطري2,969 

15.2 
(13.43 – 16.93) 

12.9 
(11.27 – 14.54) 

9.0 
(7.62 – 10.43) 

حاالت الدخل المنخفض (%)

4.1 
(3.51 – 4.67) 

4.1 
(3.46 – 4.79) 

2.9 
(2.33 – 3.46) 

شدة الدخل المنخفض (%)            

   

  لفواصل الثقة % 95 األرقام الواردة بين قوسين هي الـ :مالحظة
  .2008 و 2006 ،، جهاز اإلحصاء، قطر حسبت من مسح القوى العاملة:مصدر البيانات

  

بلغت حي القوى العاملة قد باستخدام العتبة النسبية نجد أن شدة الدخل المنخفض بين األسر القطرية في مس
االدخول شدة  فإن 2008في عام  دخول آحد لل2006ام عتبة العوباستخدام .  لكال العامين%4حوالي 

  . %2.9 تهبط إلى المنخفضة
  

التي بيانية الوسيلة الهي ، و للفقرالثالثةمنحنيات المن خالل  االدخول المنخفضةحاالت وشدة ويمكن عرض 
 نقوم بقياس Xوبدءا بأفقر األسر القطرية على طول المحور األفقي . 25)1997(مبرت اقترحها جينكينز و ال

 %15وعندما قمنا بتغطية أفقر .  المتكافئةللدخولالحصة التراآمية لتلك األسر عند مستويات أعلى متوالية 

تحت كافئ  قمنا بتغطية جميع األسر التي لديها دخل م2008عام في % 9 و 2006عام من السكان في 
التي حسب (معدلة  نقوم بقياس فجوة الدخل المنخفض التراآمي ال(y)وعلى المحور العمودي . عتبةمستوى ال

  .)متوسطها لجميع األسر القطرية
  

                                                            
أوراق أآسفورد االقتصادية ". المنحنيات الثالثة للفقر، مع تحليل اتجاهات الفقر في المملكة المتحدة) "1997(جنكينز إس و بي المبرت     25

49 ،317-27   

لألسر القطرية، مسح القوى العاملة عامي ) P1(وشدتها ) Po(حاالت الدخل المنخفض 

 2008 و2006
  A1.4الجدول 
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نسبة الدخل المنخفض، ويتم التعبير عنها آعتبة هي الفجوة بين دخل األسرة والمعدل فجوة الدخل المنخفض 
يات الثالثة منحنالصبح تلدخل المنخفض، عتبة ا )أغنى(ندما نصل إلى آخر ولذلك فإننا ع. انفسهمن العتبة 

 هي x، والنقطة على طول المحور P1شدة  حيث يحدث ذلك قياس الyالنقطة على محور وتعطي  .أفقية
الدخل لعام عتبة ، باستخدام 2008 و 2006 يلعامالثالثة حنيات نمال A1.3الشكل ويعرض . P0حاالت ال

  2008 إلى العام 2006ياسات الحاالت والشدة مع انتقالنا من العام نخفض قتو.  الحالتينات في آل2006
  ). A1.3الشكل (

       

 
 . 2008 و 2006 ،، جهاز اإلحصاء، قطر حسبت من مسح القوى العاملة:مصدر البيانات  

  

  راشدوناألطفال وال: لمنخفضالدخل احاالت 
  

ها عن عتبة دخليقل معدالت حدوث الدخل المنخفض التي وردت في الجزء السابق هي نسب األسر التي 
 الكثير من الحجم لديها آبيرة اتلك األسر من ذوي الدخل المنخفض تكون في آثير من األحيان أسر. معينة

دخل معيشية ذات واألطفال الذين يعيشون في أسر ين راشدوآنتيجة لذلك فإن نسب ال. واألطفالراشدين ال
  A1.5الجدول يعرض و.  المعيشية ذات الدخل المنخفضمنخفض تكون أعلى بكثير من نسب األسر

  ). ةمن هم دون سن الرابعة عشر(ألفراد الراشدين واألطفال لالنسبة لألسر واالت بمعدالت الح
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2008 و 2006ة لعامي المنحنيات الثالثة لألسر القطرية، مسح القوى العامل  A1.3الشكل 

الحصة التراآمية لألسر المعيشية
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وقد حصلت . 2006 على عتبة الدخل لعام A1.5ول في الجدالواردة الدخل المنخفض حاالت ترتكز 
ط الدخل بينما آان ما يزيد عن يمن نصف وسمن العمل أقل  على دخل 2006من األسر في عام % 15
من جميع الراشدين آانوا أيضا يعيشون في % 18 من األطفال في قطر يعيشون في تلك األسر و 20%

وفي عام . أن األسر األآثر فقرا هي أيضا األآبر حجماؤآد التوقع بط يوهذا النم. أسر منخفضة الدخل
  .واضحا ولكن على مستويات أقلالنمط نفسه  آان 2008

  

 
  الحاالت

2006 2008  

% 
2006عتبة   

% 
2008عتبة   

%  
األسر المعيشية 12.9 9.0 15.2
األفراد 15.6 10.9 19.2
)14تحت سن (األطفال  17.8 12.5 20.8  
 الراشدون 14.4 10.0 18.3

    

  .2008 و 2006 ،، جهاز اإلحصاء، قطر حسبت من مسح القوى العاملة:مصدر البيانات

  الخاتمة
  

مسح  باستخدام 2008 و 2006 يبين األسر القطرية في عاممن العمل دخل التوزيع جزء يدرس هذا ال
وقد تباطأ بالفعل مستوى النشاط . قطرفي دولة هاز اإلحصاء جهذين العامين اللذين نفذهما القوى العاملة ل

  .  بسبب األزمة المالية2008االقتصادي في الواليات المتحدة وأوروبا بصورة آبيرة في عام 
  
. في وقت الحقتظهر أن تأثيرات األزمة المالية على قطر سحسابات القومية المنشورة من تقديرات اليبدو و

 آان أعلى بصورة آبيرة من مستويات 2008سط دخل األسر من التوظيف في عام وتظهر النتائج أن متو

 2006وفي عام .  حتى بعد تعديله نتيجة للتغيرات في مؤشر أسعار المستهلك2006عام متوسط الدخل في 

، مرتفعا في عام ا قطريرياال6,694 ) كافئالدخل الم(للفرد الراشد الشهري من العمل دخل المتوسط بلغ 

وطبقا . 2006ريال عند التعبير عنه بالقوة الشرائية للريال في عام 7,918  أو  رياال10,363 إلى 2008

 في ا عنه%19 أعلى بنسبة ت آان2008الحقيقي لعام كافئ  التوظيف المدخولفإن مسحان لما أشار إليه ال

  . %9 ما يمثل نسبة نمو سنوي تبلغ حوالي ،2006عام 
  

وبلغ معامل . 2008 إلى 2006من خالل الفترة جميع األسر كافئ من العمل لمدخل الالتوزيع لم يتغير 

 جدا في عدم ا هامشيا وأظهرت مؤشرات عدم المساواة األخرى انخفاض، في آال العامين0.31جيني حوالي 
  . لتباين العيناتعائدا  وهو االنخفاض الذي قد يكون ،المساواة في الدخل الكلي

ن،مسح القوى العاملة لعامي وحاالت الدخل المنخفض، األسر واألفراد واألطفال القطري
2008 و2006  

  A1.5الجدول 
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كافئ  أضعاف الدخل الم4.6العاملين  من %10ألفقر األسر في أعلى كافئ الم آان الدخل 2006في عام 

وبناء . 2008في عام أضعاف  4.5وقد انخفض هذا الرقم إلى . العاملينمن % 10دنى غنى األسر في أأل
تكون قد حدثت في المراحل المتأخرة من عام ربما فإن آثار األزمة المالية الحسابات القومية على تقديرات 

 من أجل آشف 2009القوى العاملة لعام مسح ، ومن ثم سيكون من المفيد تحليل 2009 وبدايات عام 2008
  .  في قطرأي أثر لألزمة المالية العالمية على توزيع الدخل
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