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ينتشر الفقر في جميع البلدان, لكّن هذه الظاهرة تأخذ شكل فقر جماعي في العديد من البلدان النامية أو ما 
يعرف بدول الجنوب وشكل جيوب من الفقر وسط الّثروة في البلدان الصناعية المتقّدمة أو ما يعرف بدول 

 الّشمال.

ب ، وبين الشرائح االجتماعية في معظم البلدان الى وقد أّدى الّتقّدم غير المتكافئ بين دول الّشمال والجنو
تزايد ظاهرة التفاوت االقتصادي واالجتماعي  بين البلدان والفئات االجتماعية وبين المناطق الّريفّية والمدنّية 

  داخل البلد الواحد.

التغذية والجهل يتسّبب الفقر بالكثير من من المشاكل االجتماعّية والصحّية. فهو يؤّدي الى الجوع وسوء 
واعتالل الصحة وانتشار األمراض كالّسل والمالريا والّتيفوئيد ونقص المناعة وتناقص معّدل عمر االنسان . كما 

يؤّدي الى عدم السالمة البيئّية  والّرضوخ االجتماعي والسياسي وضعف فعالّية خطط الّتنمية بسبب األمّية  
 . والمرض وسوء التغذية والفساد االجتماعي 
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