
 



 

 

 
 
 

 



 شكر وتقدير
 

 يمه حه الر   حمنه الر   للاه بسم 

{ 
َّ
َربِّ َأْوِزْعِىً َأْن َأشْكَُر ِوْعَمَتَك الَِّتً َأْوَعْمَت َعَلً

ٰ َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلحًا َتْرَضاُي َوَأْدخِْلِىً 
َوَعَلى

 -من سورة النمل  91اآلية  -   {ِبَرحَْمِتكَ ِفً ِعبَاِدكَ الصَّاِلحِيهَ 

 أن وفقني إلتمام ىذا العمل. جلأحمد وأشكر المولى عز و * 
 األستاذ الدكتور: إلى  جزيل االمتنانالخالص و ي بشكر * أتفضل 

 * * *صالح صالحي* * * 
رشاداتو السديدة وآرائو القيمة.  الذي لم يبخل عمّي بجيده المتواصل وأفكاره النيرة وتوجيياتو وا 

الذين سااعداني فاي  زهير عماري وعمر ديمميالدكتورين  * أتقدم بشكري وتقديري إلى
 إنجاز ىذا العمل.

* أتقاادم بشااكري إلااى األساااتذة األفاضاال أعضاااق لجنااة المنا شااة عمااى  بااوليم وتحممياام 
بااداق م حتاااتيم التااي سااتزيد ماان دون شاا   يمااة ليااذا  عناااق  ااراقة ومنا شااة ىااذه األإروحااةم وا 

 العمل.
                                ساااااااااااااااااااااااااااعدني فااااااااااااااااااااااااااي          ا ال أنسااااااااااااااااااااااااااى أن أشااااااااااااااااااااااااااكر كاااااااااااااااااااااااااال ماااااااااااااااااااااااااانكماااااااااااااااااااااااااا* 

 إنجاح ىذا العمل ولو بالكممة الإيبة.
 

                                    
 
 

 
 

 



 

 

 اإلهـــــــداء
  

 .حفظهما اهلل يأمي وأب إلى أعز ما أممك في الوجود:      
سالمإلى الزوجة    أم طه وا 
 .رمضان بوقفة إلى أستاذي الفاضل 
 .إخوتي وأخواتيإلى كل    
 األحبة.و األهل واألصدقاء  إلى كل   
 .وخولة زين الدين، فاتحجدتي مسعودة، روح من فقدتهم وافتقدتهم:  إلى  
 

 
 إلى كل هؤالء جميعا أهدي هذا العمل.                                      

 
 

 
 
 
 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 املقدمـــــة
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 :المقدمة
أ   رررر لظ اىر سرررر اا  يرررر   ماخصصرررركن ا مررررن اىام مرررر ز ال رررر   كن  الشررررحيز  كررررزا   كررررر ظرررر ىر  الفقررررر    

      م اير  اإلنسر نكة  المجامعر زا اجيير  أىرم المشر  ز الار    اعرد مرن  االقاص دكة  االجام عكة المرا طة  ي 
أ   رر ل ر ا الارر   فقرردان المرر ارد  ارا طررز   قررد ىرر  م ررل افسرركر العدكررد مررن النظركرر ز االقاصرر دكة  االجام عكررة  

  يرر ا ل  كررر  اىام مرر  أ لررز اطدكرر ن السررم  كة ن مرر  أ   فقرردان اط طرر ن القيرررالاشررركد  النررز ح  اليجررر    اررؤدإ إلرر  
   ىر  مر  ر رزز  سرعكيم الردا م لييكمنرة عير  أمر ال الفقرراااطغنكر ا  ال ر   لدى   لذاز من  كث ارا  طي   ار ز 

   درسز ىذه الظ ىر  الا  النظرك ز االجام عكة عيكو 
را ط  مجم عرررة مرررن القلررر ك  الماعيقرررة   لانمكرررة فررر  العصرررر ال ررردكث كجرررد أنيررر  ارررالفقرررر  ظررر ىر  الماا ررر  ل

فر  ظر ىره الرذإ جر ا   النظر م العر لم  الجدكرد ا ركخكر   مم رسر زأكلر    م  اررا ط السك س ز االقاص دكة ال يكة  
س ىم ف  اف قم ظ ىر  الفقر من خ ل العجز المان م  ف  مجر ل ل نو   ف ىكم الدكمقراطكة   ق ق اإلنس نلكدعم م
 ال  ج ز اطس سكة لنس ة   كر  من س  ن الع لم المع صر اي كة 

ف   مظ ىرى   دأزلمة االقاص دكة الا  م جة الع  ف   ااص عدكشيد النظ م الع لم  الجدكد  إن
 كث عمق ىذا ال ل  من ا عكة الد ل الن مكة ليد ل الماقدمة   س ا عدم  ج د   الس عكن ز من القرن العشركن

ن النظ م ة   طالصن ع    لد ل الن مك اط ررص الف اعطكلا  فؤ ليان فس الاج رإ  كنيم   مم  أدى إل  
  فقد الس ق ال ر االقاص دإ الد ل  ف  ظل ع لم م   عد ال را ال  رد  دعم سك سة الخصخصة  اقاص د 

لقل ا عي  ف  إش ر   ال ة إل  ا  النظ م الرأسم ل ل ن   ي  أم م  امكة الا   نفس جدز د ل الع لم الن م  
   اشركد الم ككن من العم ل  عد اط كق سك سة نفار  ط كية من الزمإ ق د عميكة الانمكة لالقط ع الع م الذ

 . ال نك الد ل مجم عة   الد ل  صند ق النقد  الا  كفرلي اإلص ح االقاص دإ 
فقرف  ايمك قد زادد ر  الجدكر لمإذا   ن النظ م الع فإن الخص  ص اليك يكة   ةر ر الد ل الن مكرش  ا 

مكة الا  انفيذه الد ل فشيز ف   ل أزم ز ال   ش ل أ  راف قم اط ل ع إل   أدز ىذه الد لالقاص دك ز 
ا  اا عاي  ال عفز  أص  ز أزم ز مر  ة  فعل الا جكي ز غكر الدكمقراطكة ال  اطزم ز  ل اط رز   ي جيا ا

  ل الح ل كة من ىذه الد  
إل  ا  ل معظم ىذه    اطمر الذإ أدى ماسرعةعش ا كة  طركقة قد ام يذه الد ل ل النظ م  ناق لاال إن

 ف   عض اط ك ن إل  الشر  ز الد لكة    ر اطفراد  الشر  ز ال  رى الد لة إل  ا ا ا ا  رالد ل من عصر 
  العم قة ماعدد  الجنسك ز

 ر رررد  ر ز الجزا ررر ل   فقرر م الرأسمرر ل إل  النظرررالا   زررانع  سر    من ررررمن ىذه الظ ىم ررررلم اسير رر الجزا 
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 ب 
 

 

ناكجة ف   ل الج انا  س اا الج نا الم دإ أ  الص   أ  الاعيكم    ماخيف  االساق ل مجامع  فقكرا  عد 
ف   ز  س ىمفة إل   رامج الاص كح اليك ي  الاليسك سة االساعم ركة الا  انايجاي  فرنس  ف  الجزا ر    إلل 

 س ا ا ركر اطسع ر  رف  الدعم عي  الم اد الحذا كة    غيق العدكد من المؤسس ز  ل معال اآلالف مناسركح 
االقاص دكة الن اجة عن إنخف ض أسع ر ال ار ل  عة د ر الد لة  لف إل  ذلك اطزم زالن اج عن احككر ط ك

   ذا اطزمة اطمنكة  م  خيفاو من آ  ر عي  االقاص د  صفة ع مة  الفقراا  صفة خ صة  
 رر ث  ررامج انم كررة  أ لير   رنرر مج ة ليسرر  ن  ق مرز الجزا ررر   عامر د اط لرر ع المعكشرك مرن أجررل ا سركن

-1002خرر ل الفاررر   رنرر مج دعررم النمرر  االقاصرر دإ    ال رر ن  1002 -1002االنعرر ش االقاصرر دإ خرر ل الفاررر  

  1022-1020المخطط الخم س  ليفار   ال  لث   1002
 اإلشكالية :أوال

ادارك الاأخر ف    يدف   ذلك غكر مس  قة  ناي ج سك سة م لكة ا سعكة  1002الجزا ر منذ سنة  ق مز
اطزمة االقاص دكة  الم لكة  السك سكة   ذا اطمنكة الا  مرز  ي  ال  د   زمعدالز الانمكة   ا ا اا انع  س 

عمدز الجزا ر إل  ا ن   رامج اسا م ركة من أجل إنع ش   كث  عث  ر كة االسا م ر  النم  من جدكد  
الر د   250أ  ر من ط الا   صيز إل  رر ر النفرراالقاص د ال طن  خ صة ف  ظل الا سن المسامر ف  أسع

 ة من اطىداف أىمي  مع لجة الفقر مجم ع  نز ايدف إل  ا قكق   قدلي رمكل  
 :س  لإلش  لكة فكم  كي اطس السؤال  ن اا عي  م  س ق كم ن صك غة 

 في معالجة ظاهرة الفقر في الجزائر؟ 1022-1002البرامج التنموية المعتمدة خالل الفترة هو دور ما 
 اطس ية الفرعكة الا لكة: طرح من خ ل السؤال اطس س  لإلش  لكة كام

يدف اط ل من اطىداف اإلنم  كة لأللفكة الجدكد  الىل س ىمز ال رامج الانم كة ف  ا قكق الجزا ر  -1
MDGs   ؟5115المدق  إل  النصف   ي ل سنة اخفكض نس ة الفقر 

 م  ى  المؤشراز اطس سكة لقك س ظ ىر  الفقر ف  الجزا ر خ ل فار  اط كق ال رامج اإلسا م ركة؟ -5
 لاخفكف من  د  الفقر ف  الجزا ر؟أإ ال رامج أ  ر نج عة ف  ا -3
 م  ى  الماحكراز اطس سكة الم دد  ليفقر ف  الجزا ر؟- 4

 الفرضيات :ثانيا
 :الا لكة الفرلك ز ل  لإلج  ة عي  اإلش  لكة  اطس ية الفرعكة كام  

  ف ر ررررة الفقرررض نس رررررف  اخفك 5114-5111ر  ررر ل الفارررر خرررة ف  الجزا رررة المط قررررج الانم كرررس ىمز ال رام -1
 الجزا ر  ش ل م د د؛
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الجدكد  اطىداف اإلنم  كة لأللفكة ييدف اط ل من لالجزا ر ا قكق ف   فع ل   د ر ر كسي رامج الانم كة ل -5
MDGs  ؛5115 ى  اخفكض نس ة الفقر المدق  إل  النصف   ي ل سنة 

نج عة ف  الاخفكف من  د  الفقر أ  ر  (5112 – 5115لدعم النم  االقاص دإ )كعا ر ال رن مج الا مكي   -3
 ؛ف  الجزا ر

ا عي  مسا ى ر كاأ من أىم الماحكراز اط  ر  المسا ى الاعيكم  النم  االقاص دإ  المسا ى الص   كعا ر   -4
 الفقر ف  الجزا ر 

 أهداف الدراسة :اثالث
 :ة إل رررايدف ىذه الدراس 

   ذلك من أجل 5114-5111ر  ررة ليفارررج الانم كرررق ال رامرررد اط كررررل   عرررر ق ررررر ف  الجزا رررر  الفقرررل  اقرررا يك -1
 م المق ككس الر كسكة ليفقر؛ىذه ال رامج ف  مع لجة ىذه الظ ىر    ىذا   ساخدا مدى نج عةال ق ف عي  

  م   لة  ن ا نم ذج قك س  كصف  كفسر أىم الع امل المؤ ر   الم دد  ليفقر ف  الجزا ر  -5
 أسباب إختيار الدراسة: رابعا

   اام ل فكم  كي :إلخاك ر ىذه الدراسةا جد عد  أس  ا اعا ر م ررا  
من الم الك  الا  شحيز  كزا   كرا من انشح الز  اىام م ز ال    كن ه إعا  ر ال ق ف عي   قكقة الفقر   -1

آ  ر اقاص دكة  اجام عكة  سك سكة   كر    ال ا ا  ال   م ز  المنظم ز الد لكة ف  ال قز الراىن  لم  لو من
  ماعدد  عي  الفرد  المجام ؛

  من 5114 -5111اعا ر الم  لغ اللخمة الا  رصداي  الد لة الجزا ركة من خ ل ال رامج الانم كة ليفار   -5
ف إل  ا قكق ف  ايك الفار    كث ايد ال يدان الن مكة كن أ  ر الم  لغ الا  رصدز عي  ال رامج الانم كة ف  

الانمكة ف  شا  المج الز  خ صة ال شركة مني      لا ل  القل ا عي  الفقر   ى  م  كعن  لر ر  معرفة م  ام 
 إنج زه لا قكق ىذه اطىداف؛  

  الدراس ز القك سكة الماعيقة   لفقرالمس ىمة ف   -3
 البحثمنهج  :خامسا

 اساخدام: مالخا  ر مدى ص ة الفرلك ز المقدمة ال المطر ح   م   لة اؤ اإلج  ة عي  الس حرض 
 م   ل ظ ىر  الفقر    ذا عرض ال رامج الانم كة المط قة ررف عررررم  صررررمن خ ل اقدك المنهج الوصفي: -1

 ؛1022-1002ف  الجزا ر خ ل الفار  
 ؛قكم المؤشراز المساخدمة ف  قك س الفقر ف  الجزا ر من خررررر ل ا يكل :التحميميج ـالمنه -2
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 -5114إل   1221ن رررم– ر  ررررر ل الفاررررالا  أجركز خة رررة القك سكرررر ل الدراسرررررمن خ :يـاالستقرائج ـالمنه -3
 المؤ ر   الم دد  ليفقر ف  الجزا ر لدراسة أىم الع امل 

 وحدودها الدراسة مجال :سادسا
 كي :  م   الدراسة   د دى مج لش  لكة المطر  ة ف  ىذه الدراسة  ام ا دكد مع لجة اإلقصد  

مدى نج عة ال رامج الانم كة  اإلقاص د الجزا رإ   ذلك  ا ك ن عي ان صر الدراسة  المحدد المكاني: -1
  ف  الجزا ر المط قة ف  مع لجة ظ ىر  الفقر

 صيايم ال  كقة   لم ل ع  ىم الدراسة   المسايدفة الا  ساان  لي ن الف ة  ى  ع  ر  ع المحدد البشري: -2
خط الفقر المدق  أ  النس   أ  المطيق أ  )اق  ا ز خط الفقر  اط ر عدد اطسر الا اطسر الجزا ركة  لمعرفة 
  (اطعي  أ  الد ل     إلخ

أإ من  فار  اط كق ال رامج الانم كة ف  الجزا ر  ف  ىذه الدراسة  ددز الفار  الزمنكة الزمني: المدى -3
   ذلك راج  طن 5113إل   1221  أم  الدراسة القك سكة فاان  ل الفار  الزمنكة من 5114إل   5111

 الدراس ز القك سكة ا ا ج إل  فاراز زمنكة ط كية لي ص ل عي  نا  ج جكد   دقكقة  
 الدراسات السابقة :اسابع

   س اا   لجزا ر أ  ال طن العر    نذ ر مني :الدراس ز الا  اىامز  م ل ع الفقرا جد العدكد من  
  2014-2005إشكالية الفقر في الجزائر في ظل البرامج التنموية لمجزائر لمفترة  فطكمة   ج   -1

  5114أطر  ة د ا راه   يكة العي م االقاص دكة  الاج ركة  عي م الاسككر  ج معة م مد خكلر   س ر   
 ر ف  الجزا ر ف  ظل ال رامج الانم كة الا  ام اط كقيررر   من ررر  الفقررررر اق  لا يكرررل  القك س ة ررران  لز ال    
   مدى 5114 -5111   ال رن مج الخم س  ليفار  5112 -5115النم  االقاص دإ ليفار  خررر ل  رن مررج دعم 

 :أىمي خيصز ىذه الدراسة إل  عد  نق ط الظ ىر    قد فع لكة السك س ز المنايجة لم  ف ة ىذه 
 ا جد ع قة  كن الانمكة ال شركة  ال د من الفقر     لا ل  فإن الفقر ى  المؤشر الر كس  ليانمكة ال شركة؛ -أ

السك س ز االقاص دكة ف  الجزا ر أدز إل  دف  عجية الانمكة االقاص دكة  االجام عكة  إال أن  عض سم ز  -ا
ىذه الظ ىر  )مش ية الس ن  المسا ى الاعيكم   ن عكة الخدم ز الص كة  الدخل(  الا  اس ىم إسي م    كرا ف  

 زا رإ؛ازال م ج د  ف  المجام  الج افسكر ظ ىر  الفقر ف  الجزا ر ال
سك سة الال من ال طن  ف  الجزا ر اس ىم ف  اإلع نة الم  شر  ليفقراا  ل   ش ل م د د   م  كس ىم  -ج

 صند ق الز    ف  خفض  معدالز الفقر ل ن  ش ل م د د؛
  أىم الماحكراز المؤ ر  ف  الفقر ف  الجزا ر  سا النم ذج القك س  المقدر ى :  -د
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  إلل فة إل  نس ة االعام د عي  اساكراد اطغذكة    ع م عي  الص ة من الن اج الم ي     اإلنف ق الرررنس ة إجم ل
 نس ة ال ارداز من الن اج الم ي  اإلجم ل  

  أطر  ة د ا راه   يكة العي م االقاص دكة حالة خميس مميانة نمذجة الفقر في الجزائر  أعمر   زكد أ مد  -2
  5115ج معة أ     ر  يق كد  ايمس ن   العي م الاج ركة  عي م الاسككر  

 ا دكد خص  صي   ممكزااي   ا يكل  مع لجة ظ ىر  الفقر من خ ل اشخكصي   مك  ق م ال   ث  
اساخدم مخايف المق ر  ز اط  دكة  الماعدد   م  ار كزه عي  نظركة المجم ع ز الح ملة    كث مق ككسي   

 :أىمي خيصز ىذه الدراسة إل  عد  نق ط  قد 
 ة  ) ن ع الس رررن  المساررر ى الاعيكمررر   ن عكرررة الخدمرر ز الص كررة  ط كعة مي كرررة الس رررن ال  لكررراس ىم اط ع د  -أ

  الدخل( إسي م    كرا ف  افسكر ظ ىر  الفقر ف  الجزا ر   ى  م  كعن  أن ظ ىر  الفقر ماعدد  اط ع د؛
 ؛ الا  أ دز فشيي ارجمة لعدم فع لكة السك سة اإلجام عكة ليد لة  م د دكاي   إاس ع رقعة الفقر م  ى  إال- ا
 اطىمكة النس كة ليفقر ن اجة عن الا  كن ف  ا زك  الدخل؛ -ج
 الفقر ى  المؤشر الر كس  ليانمكة ال شركة  -د
دار جركر لينشر   قياس مؤشرات ظاهرة الفقر في الوطن العربي عدن ن دا د العذارإ  ىدى ز كر الدعم   -3

  5111 الا زك   عم ن  
 ل مجم عة من  ا يكل مؤشراز الفقر ف  المنطقة العر كة   ذلك من خ ل من قشة  كث ق م ال     ن  

دخل  ماحكراز المؤشراز الاعيكمكة  المؤشراز عي   دى )ماحكراز مؤشراز الس  ن  ماحكراز مؤشراز ال
ر  من الماحكراز ال  ث )ماحكر عدد الس  ن رر  ف   ل مرررر ا  ررردام ماحكررماحكراز المؤشراز الص كة(  ذلك   ساخ

ماحكر فج   د الر    5راا الذكن كقل دخييم عن د الر  ماحكر عدد الس  ن الفق 1الفقراا الذكن كقل دخييم عن 
ل غ ركام   لمزد ج  النصفالخطكة  الخطكة   لا  كل الي غ ركام  ا :الفقر(    ساخدام أر عة نم ذج  ى 

مجم ع ز ام اقدكر  اخا  ر النم ذج المن سا ل ل ماحكر ا    م   الش و ل غ ركام    ف   ل مر  ك المع  س
 الماحكراز المساقية    عي   دى 

  5111  مر ز دراس ز ال  د  العر كة   كر ز  الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي ع د الرزاق ف رس  -4
ا يكل ظ ىر  الفقر ف  ال طن العر     ذلك  ا دكد خط ط  خ ل ىذه الدراسة ل ال   ث من  ان

 معدالز الفقر  اط رى  ع ر الزمن   لنس ة لألقط ر العر كة   كث ق م  اقسكم ىذه اطقط ر إل    ث مجم ع ز 
خفلة الدخل   م   حرض اسيكل عميكة المق رنة   ى  ال يدان النفطكة   ال يدان الما سطة الدخل   ال يدان المن

  ر العر كة   قد ررر س الا  كم ن اساخدامي  لدراسة ظ ىر  الاف  ز ف  ا زك  الدخل ف  اطقطرررررق القكررران  ل أىم ط
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 :أىمي خيصز ىذه الدراسة إل  عد  نق ط 
اطقط ر العر كة شيدز اقدم   ال   ف  اقيكل  د  الفقر  عي  الرغم من أن ذلك كخل  ل عض القك د  - أ

لاط ر االقاص دإ اق   ال   ف  ف  معظم اطق لكم اطخرى ف  الع لم الا  شيدز نسفعي  الع س مم   دث 
ن أدز ف     المال د الع امل  المؤشراز الماع رلة  السك س   فإن ال طن العر   شيد جمية من  الا   ا 

 إال أن ظ ىر  الفقر ظيز ظ ىر  مقيقة ف  العدكد من الد ل العر كة؛م صياي  الني  كة إل  نا  ج إكج  كة  
 ج د ع قة ق كة  ع سكة  كن الفقر  معدالز الاعيكم  ف لدراس ز اظير أن ال ط لة   من  م الفقر  كزدادان  -ا

 ا ك ز اعيكم مادنكة   الع س ص كح ي  مس كن اطمككن أ  الذكن  صي ا ع
شارة خاصة إلى إالسياسات االقتصادية الكمية والفقر مع  س لم ا فكق النجف   أ مد فا   ع د المجكد  -5

  5112  مر ز دراس ز ال  د  العر كة   كر ز  الوطن العربي
 اآللك ز االقاص دكة الا  اعكد  افسكر ظ ىر  الفقر   السكم  ف  ال طن العر   ام من خ ل ىذه الدراسة  

إنا جو  ف  ظل السك س ز االقاص دكة ال يكة غكر الرشكد   فل  عن اقدكم النقد ف  إط ره االقاص دإ ل عض 
 ز العر كة خ ل الر   اطخكر من القرن الم ل   دإ الا  ام اط كقي  ف  االقاص دك  رامج اإلص ح االقاص

خيصز ىذه الدراسة إل   أن القراا  الماأنكة ليفيسفة االقاص دكة ف  معظم ال يدان العر كة   ال سكم   قد 
  ررة   السكمرررة  االجام عكرررة االقاص دكررر ع فرص الانمكرررلك ا ررررد أىم أس رال يكة  اعد أ  ز  القاص دك م  كرا ط 
دان العر كة   قد ررر ف  ال يررن  الفقررد الا  كررو ازاكررمم  اراا عيكة  ررالنفطك  اردرر رع ف  المررد الماسرر د الازاكررخ ل عق

ف  معظم ال يدان العر كة  إذ   لرغم الاأصكل الا ركخ  ال دكث ليذه الع امل عي  سك د  نمط نظ م ال  م  س عد
 قررررر  ع م  عي  اقككررررد ادا ل السيطرة أن ىن ك ااف ة  إال ررررة  المي كرررر كن الجمي ركة رررر ا إدار  الد لرررمن اخا ف أسي

مم  ق دى  إل    الز اسا دادكة أفقدز   صر ااخ ذ القرار لدى ف ة كار ز عندى  رأس الم ل  ص ر  أ   أخرى  
ر من المجام  مفي م الدكمقراطكة   أسا عد الميمش ن من المس ىمة ف  ااخ ذ القرار  مم  اراا عيكو ا اع د القرا

االقاص دإ عي  الصعكد ال طن  عن فرص ال ف ا  االنا جكة  الان فسكة المؤدكة إل  ازاكد النم  ف  ال ر   العر كة 
  عدالة ا زكعي   

 أ مد سم     -6
 quantification de la relation sur la population de Telemcen :Microfinance et pauvreté، 
أطر  ة د ا راه   يكة العي م االقاص دكة  العي م س  ن ايمس ن"   ا مكم الع قة عي   الفقر:المصحر  الام كل"

   5111الاج ركة  عي م الاسككر  ج معة ايمس ن  
    قد ا صل ة  كن القرض المصحر  الفقر  مك ر س أ ر الع قرررقك ةررررذه الدراسرررر ل ىرررمن خ ال   ث  ل رر 
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الفقر   ذلك من خ ل مس ىمة ىذه  ةرة  كن القرض المصحر  اخفكض نس ررررة م  شر   ع سكررررد ع قرررررإل  أنو ا ج
 ة ال   لة ال طنكة لاسككر القرض رررة ليدراسرررذ  عكنررررة المسافكدكن مني    كث أخرررر ى معكشررالقر ض ف  ا سكن مسا

 را ررررم م  كقررر ن  منيررررة ايمسررررد من  الكررمسافك 452أجرى ال   ث دراساو عي  عكنة م  نة من المصحر   قد 
س اا ف    ا سنز ظر فيم المعكشكة  ش ل   كر جدامنيم  %62مدقع    قد خيص إل  أن كع ن ن فقرا  552

  الج نا الحذا   أ  الص   أ  الاعيكم  أ  الس ن  
 أ مد م م   -7
  Algériede la pauvreté; Cas de l' sdéterminantdes  Modélisation et Mesure ,Identification 
أطر  ة د ا راه   يكة العي م االقاص دكة  العي م الاج ركة  " الفقر:   لة الجزا ر م دداز  قك س  نمذجة اعركف"

   5112 عي م الاسككر  ج معة ايمس ن  
الجزا ر  مر زا عي  المسح ق م ال   ث من خ ل ىذه الدراسة  ا يكل  قك س م دداز ظ ىر  الفقر ف   

عي     ل مسا ك ز معكشة اطسر 5111الذإ أنجزاو مدكركة الدراس ز ل زار  العمل  الال من ال طن  ع م 
 عد  نق ط أىمي :   قد خيصز ىذه الدراسة إل   الكة 14أسر  م زعة عي   611عكنة إ ص  كة م  نة من 

ق   عي  مسا ى الركف مق رنة   ل لر   ىذا  سا جمك  عدم مس  ا  الدخل )الفر ق ز ف  الدخل( أ  ر  -أ
 المع ككر المساخدمة؛

عدم مس  ا  الدخل عي  مسا ى الركف  س س جدا لياحكراز عي  مسا ى الدخل  كن الط ق ز المخايفة  -ا
 ليس  ن؛

 النس ا  أم  عدم المس  ا   كن مخايف ف  ز الدخل أ  ر  ل    عند ذ إ الدخل المراف   كن الرج ل  -ج
   لنس ة لذ إ الدخل الما سط في  أ  ر  ل    عند النس ا؛

 مق رنة  أر  ا  اال ادا    ى ارن أ  ذ   المسرررماعيمكالغكر خل أ  ر  ل    عند أر  ا اطسر عدم مس  ا  الد -د
 اطسر ذ   المسا ى الع ل  

ج از ى  أني  ز ف  دراساي  عي  الجزا ر  الدراس ز الس  قة الا  ام اإلش ر  إلكي    الا  ر ز م  كمكز 
ر  ررررة قصكررررر  زمنكررر ل فارررإم  دراساي  الاط كقكة م يكة    لا  أجركز عي  خمكس ميك نة أ  ايمس ن  أ  ج از خ

الا  ع لجز ظ ىر    الدراس ز ررر  أم5114 -5115ر  رررررة ليفارررررج الانم كررررر  م     لا  أجركز عي  ال رامرررررن ع
العر كة فج از جيي  نظركة  خ ل فار  زمنكة  عكد  ن ع  م    قد ج از ىذه الدراسة لا مل الفقر ف  الد ل 

  5114 -5111اام ل ف  فار  اط كق ال رامج الانم كة ليفار   أط لالدراس ز الس  قة  من خ ل إعام د فار  
 ظ ىر  الفقر ف  الجزا ر  قصد اسايداف ىذه الم دداز لاخفكض    ذا اساخدام الج نا القك س  لمعرفة م دداز
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 نس ة الفقر ف  الجزا ر 
 خطة البحث :ثامنا

خا رررة المطر  ررررلإلج  ة عي  اإلش  لك   ةرررررخمسإل  ة ررررذه الدراسررررم ىرررام اقسكد ررررفق ر ص ة الفرلك ز  ررة  ا 
مف ىكم أس سكة   ل عط ا إل الفصل األولخصص كس كث اجم   كن الج ن كن النظرإ  الاط كق   فص ل  

م   اط ر الفقرلي ق ف عي   الفصل الثانيخصص كفكم    مؤشراز قك سوع جو   ر  أس   و  آ  ره  طرق فقال
المسادامة  مف ىكم  ليانمكةمدخل ام من خ لو إعط ا كسف الفصل الثالث أم   لم  ف اوالد لكة  عض النم ذج 

لعرض ال رامج  الفصل الرابعخصص ك س  ف  الاخفكف من الفقر السك سة الم لكةد ر االقاص دكة     السك سة
ام من خ لو كفأما الفصل الخامس واألخير  ، أىدافي   نا  جي  5114-5111ف  الجزا ر خ ل الفار   الانم كة

 .ف  مع لجة ظ ىر  الفقر ف  الجزا ر 5114 -5111ليفار  ا يكل  قك س أ ر ال رامج الانم كة 
  صعوبات الدراسة :تاسعا

أ   المخايفة الفقر نسا س اا الماعيقة    ال ر ي  اإل ص  ك زقية ىذه الدراسة ف  ن صع   ز ا م 
  النمذجة الا يكل  ف  ىن ك صع  ةال شركة  الفقر ال شرإ  مم  جعل  أ  دلكي  الانمكة لوالماحكراز المفسر  



 
 

        
    مفهوم الفقر وأسبابه وآثاره  

                 وطرق عالجه ومؤشرات قياسه 

 
  
 

 
 
 

  األولالفصل
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 تمييد:
كنظرا لككنو ظاىرة معقدة  ،اإلجتماعية العدالةك  عدـ المساكاة في الفرص ة مف صكرالفقر صكر  عتبري
ككذلؾ حسب التكجو  ،ليذه الظاىرةزاكية التي ينظر بيا لم ان بحسى  ،تعددت التعاريؼ الخاصة بو فقدكمتشابكة 
حسب الفكر عرفو ، كمنيـ مف اإلسالميفمنيـ مف عرفو حسب الفكر لكؿ باحث في تعريفو لمفقر،  ياأليديكلكج

كلقد ساىـ عدد مف الباحثيف ككذا العديد مف لفقر، إلى ا ةنظر لطبيعة التعددت تعاريفو تبعا الكضعي الذم 
الحمكؿ  إيجادعميا تمكننا مف اكتشافو كمحاكلة  مفقر،لالمنظمات الدكلية كاإلقميمية في صياغة مؤشرات قياسية 

 قبؿ تفاقمو. الكفيمة بعالجو
 سنتطرؽ مف خالؿ ىذا الفصؿ إلى المباحث التالية:

 ؛كآثاره الفقر كأسبابو مفيكـالمبحث األكؿ:  -
 ؛نظريات تفسير الفقر كطرؽ عالجو المبحث الثاني: -
    لفقر.مؤشرات قياس ا: المبحث الثالث -
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 وآثاره الفقر وأسبابو مفيومالمبحث األول: 
مجاؿ تحديد  فياىتمامات الباحثيف ضمف مكانة معتبرة  أخذتاألساسية التي  الظكاىرمف الفقر يعد        
ضمف  كآثاره كأسبابوبمفيـك الفقر ىذا اإلطار سنحاكؿ اإلحاطة ، كفي ياالمشاكؿ المترتبة عنمعرفة ك  مفيكميا

 لمطمبيف التالييف:ا
 الفقر؛ مفيكـالمطمب األكؿ:  -
 .آثارهك  الفقر أسبابالمطمب الثاني:  -

 الفقر مفيومالمطمب األول: 

مة، ايلطالحية اصاالسكؼ نتعرض في ىذا المطمب لمتعريؼ المغكم لمفقر، كنستعرض تعريفاتو  
 باإلضافة إلى التعرض ألنكاعو.

  الفرع األول: التعريف المغوي واالصطالحي لمفقر
 ، سنقكـ باستعراضيا مف خالؿ ىذا الفرع.ة كمنيا االصطالحيةيغك ملمختمفة، منيا ا تعاريؼعدة  لمفقر 

 أوال: التعريف المغوي لمفقر
 لمفقر، أىميا:تكجد العديد مف التعريفات المغكية         

ٍعًؼ، كقدر ذلؾ أف يككف لو ما يكفي عيالو،  الفىٍقري كالفيٍقري " التعريف األول: -1 ٍعًؼ كالضي ضد الغنى مثؿ الضى
 .)1("كالجمع فقراء، كاألنثى فقيرة مف نسكة فقائر

أبك العباس عف تفسير الفقير كالمسكيف  ؿى ئً سي  كالنعت فقير.الفقر: الحاجة، كفعمو االفتقار، " الثاني:التعريف  -2
فقاؿ: قاؿ أبك عمرك بف العالء فيما يركم عنو يكنس: الفقير الذم لو ما يأكؿ، كالمسكيف الذم ال شيء لو، 
كركل إبف سالـ عف يكنس قاؿ: الفقير يككف لو بعض ما يقيمو، كالمسكيف الذم ال شيء لو، كيركل عف خالد 

إنما سيمِّيى فقيرا لزمانةو تصيبو مع حاجة شديدة تمنعو الزمانة مف التقمب في الكسب  بف يزيد أنو قاؿ: كأف الفقير
، "كالفقير ىك الذم يجد الشيء اليسير الذم ال يكفيو، كالمسكيف أحكج منو ألنو ال )2(فيذا ىك الفقير"عمى نفسو 

بىةو أىٍك ﴿: مف سكرة البمد 16يممؾ شيئا، كيكضح ذلؾ قكلو عز كجؿ في اآلية  ٍترى أم أف الحاجة ، ﴾ًمٍسًكيننا ذىا مى
كما أف ىناؾ رأم آخر فيما يخص الفرؽ بيف  .)3(بمغت بو إلى أف لصؽ بالتراب مف غير حائؿ بينو كبينو"

 بما جاء في اآلية ىك األشد حاجة مف المسكيف، حيث إستدؿ أصحاب ىذا الرأم الفقير كالمسكيف كىك أف الفقير 
 

                                                           

 .3444، ص القاىرة()دار المعارؼ، ، لسان العرب، إبف منظكر -(1)
 .3444، صالمرجع نفسو -(2)
 .441، ص )المكتبة التجارية، مكة المكرمة(، المعونة، البغدادم -(3)
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 ر ػػف حاال مف الفقيػػػػػف أحسػ، فالمسكي﴾أىمَّا السًَّفينىةي فىكىانىٍت ًلمىسىاًكيفى يىٍعمىميكفى ًفي اٍلبىٍحرً ﴿ؼ: ػػػػػػكرة الكيػػػمف س 79
 ألنو يعمؿ أك يحترؼ حرفة ما. 

الفقير معناه المفقكر الذم نزعت فقره مف ظيره فانقطع صمبو مف شدة الفقر، فال حاؿى ىي " التعريف الثالث: -3
  وػػػػػا ال يمكنػػػػا كمستكيػػو كاقفػػكف فقرة تجعمػػاف كثالثػػػو اثنػػػػاإلنساف خمؽ مععز كجؿ لما خمؽ اهلل  .)1(أىٍككىدي مف ىذه"

 الحركة و عندىاػا ال يمكنػػػدا معينػػد حػػتضاءلت آمالو في الحركة، إلى أف يفقبيـ، فكمما فقد فقرة كمما ة إال ػػػالحرك
كىناؾ الفقر  نسبيكاحدة فيناؾ الفقر ال درجةمطمقا، كىذا ما يمكننا إسقاطو عمى حاؿ الفقير، فالفقراء ليسكا في 

كبيف كؿ درجة مف ىذه الدرجات ىناؾ درجات أخرل تختمؼ بحسب مستكل  ،مطمؽكىناؾ الفقر ال شديدال
        ىذه الفئة.ر عف ىي المصطمح المناسب كاألمثؿ لمتعبيإذف كممة فقير المعيشة، ف

 مفقرل االصطالحي تعريفال: ثانيا
 يمكف تعريؼ الفقر اصطالحيا كفؽ ما جاء في الفكريف اإلسالمي كالكضعي، كما يمي: 

 أىميا: لمفقر كفؽ الفكر اإلسالمي،تعريفات تكجد العديد مف ال :الفكر اإلسالمي في تعريف الفقر -1
 .(2)"شيئا ال يكفيو قكت عاموىك مف يممؾ لفقير ا" :ذىب المالكية إلى أف :األولالتعريف  -أ

كاف أك غير  نان مً ، زى قع منو مكقعاحرفة تكال  ،ال ماؿ لوذىب الشافعية إلى أف: "الفقير مف  :تعريف الثانيال -ب
 .(3)"، سائال كاف أك متعففافمً زى 
الماؿ النامي، أك قدر نصاب الفقير مف يممؾ دكف نصاب، مف " ذىب الحنفية إلى أف: :الثالثالتعريف  -ج

 .(4)"غير ناـ مستغرؽ في حاجتو
"تنازع العمماء ىؿ الفقير أشد حاجة أك المسكيف أك الفقير مف  جاء في فتاكل ابف تيمية: التعريف الرابع: -د

يتعفؼ كالمسكيف مف يسأؿ عمى ثالثة أقكاؿ ليـ كاتفقكا عمى أف مف ال ماؿ لو كىك عاجز عف الكسب فإنو 
.. أك لباس الجند كالمقاتمة أك لبس الشيكد أك لبس التجار أك الصناع ا يكفيو سكاء كاف لبسو لبس الفقيريعطى م

أك الفالحيف، فالصدقة ال يختص بيا صنؼ مف ىذه األصناؼ بؿ كؿ مف ليس لو كفاية تامة مف ىؤالء مثؿ 
 .(5)فكؿ ىؤالء مستحقكف"تو .. الصانع الذم ال تقـك صنعتو بكفايتو كالتاجر الذم ال تقـك تجارتو بكفاي

 ؼ ػػػد يختمػػػػة، كىذا الحػػػػػػحد الكفايو ػػػػس لديػو أك ليػػػو ما يكفيػػػػس لديػػليىك كؿ مف ر ػػػالفقي"التعريف الخامس:  -ه
 

                                                           

 .3445، صمرجع سبؽ ذكره، إبف منظكر -(1)
 .199(، ص1995، مطابع دار الصفكة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، مصر، 1)ط ،الموسوعة الفقيية، الككيت -كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية  -(2)
 .3/182ص (، 2001الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، المنصكرة، مصر، دار  ،1)ط ،األم، محمد بف ادريس الشافعي -(3)
 .199، مرجع سبؽ ذكره، صالككيت -كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية  -(4)
 .28/569، )مكتبة ابف تيمية، دكف تاريخ(، ص فتاوى ابن تيمية، ابف تيمية -(5)
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 كف في كقت مف األكقات يقدر بما دكف نصاب الزكاة، ػػد يكػػة، فقػػات كمستكيات المعيشػػظركؼ المجتمع باختالؼ
  .(1)كقد يقدر في كقت آخر بما يساكم قكت عاـ كىكذا"

اإلسالمي بأنو انعداـ القدرة عمى تحقيؽ  الفكرفي  مفقرصياغة تعريؼ لمف اآلراء السابقة يمكف  انطالقا
 حد الكفاية.  

أنو لـ يضبط لو تعريؼ محدد كشامؿ، كىذا  لتعريؼ الفقر يجدإف المتتبع  :الوضعي الفكر في تعريف الفقر -2
 :كسكؼ نتطرؽ لتعريؼ الفقر مف خالؿالميتميف بيذا المكضكع، راجع إلى تعدد كتبايف كجيات نظر الكتاب ك 

 ىناؾ ثالث اتجاىات عرفت الفقر كما يمي: :اتاالتجاىتعريف الفقر حسب  -أ
فرد عمى نفسو إف كاف ينتمي لطبقة الفقراء يقدمو ال رأمعمى أنو كفقا ليذا االتجاه يعرؼ الفقر  االتجاه الذاتي: -

أـ ال، كما يعاب عمى ىذا التعريؼ أنو ال يعتمد عمى معايير مكضكعية في تقدير حالة الفرد ىؿ ىك فقير أـ ال، 
 مما أفقده أىميتو الكاقعية. 

 الحككمة،طرؼ  مف مساعدةكؿ فرد يستفيد مف عمى أنو اه كفقا ليذا االتجر ييعرؼ الفقاالتجاه االجتماعي:  -
لكف ما يعاب عمى ىذا التعريؼ ىك أنو يعتبر كؿ مف ىك غير مستفيد مف إعانة حككمية ليس فقيرا، حتى كلك 

 كاف في الكاقع فعال فقير.
الحد األدنى مف يعني عدـ القدرة المادية عمى تحقيؽ فقر مف منظكر ىذا االتجاه فال الموضوعي:االتجاه  -

 المتحدة األمـ برنامجكاضحة حددىا  مؤشرات عمى اعتمادا الفقر دراسة عمى االتجاه ىذا يركز مستكل المعيشة.
  (2) كىي: ،ميةتنلم
 الغذاء لإلنساف يؤمف دخؿ عمى الحصكؿ عدـ حالةبأنو  الفقرف تعريؼ يمك لمؤشرليذا ا كفقا: مؤشر الدخل *

  .اإلسالمي الفكر في الكفاؼ حد مؤشر مع المؤشر ىذا كيتفؽاة، الحي قيد عمى لبقائوفقط  الالـز
 المادية اإلشباع كسائؿ مفالحرماف بأنو  الفقرف تعريؼ يمك لمؤشرليذا ا كفقا: األساسية الحاجات مؤشر *

 مف كغيرىا ... كعالجـ تعمي كساء، غذاء، مفة، اإلنساني مف الحاجات المقبكؿ األساسي بالقدر لمكفاء الالزمة
ال عمييا يحصؿ أف الشخص عمى يتعيف التي األساسية الحاجات   رػػػالفق مف النكع ذاػػػى كيتصؼ، فقير عنو قيؿ كا 

 .اإلنساف حياة يددم يالذ ،ؿاألك  النكع عكس ييدد حياتو، ال كلكنو ةػػػالضركري ةػػػبالحاج افػػػاإلنس رػػيشع وػػػبأن
  الفرد تساعد التي القدرات األساسية بعض كجكد عدـبأنو  الفقرف تعريؼ يمك لمؤشرليذا ا كفقا مؤشر القدرة: *

  التي القدرات مف اػكغيرىلدخؿ ا كمستكل ة،ػػػػالصح كمستكل التعميمي كلػػػالمست مثؿ رػػػالفق رةػػدائ مف الخركج عمى
                                                           

 .1305، 1304ص ،2002، 4، العدد 18أبحاث اليرمكؾ، األردف، المجمد ، مجمة دور االقتصاد اإلسالمي في مكافحة مشكمة الفقر كماؿ حطاب، -(1)
دارية، اقتصاديةأبحاث مجمة  ،..التعريف ومحاوالت القياس.الفقر، الطيب لحيمح كمحمد جصاص -((2 جكاف ، 7العدد  جامعة محمد خيضر، بسكرة، كا 

  .168، ص2010



 ر وأسبابو وآثاره وطرق عالجو ومؤشرات قياسوفق: مفيوم الالفصل األول

6 
 

 

 آثار أك الفقير كاقع ناحية مف الفقر إلى ينظركا لـ التعريؼ ىذاا فكاضعك عمى الفقر،  التغمب مف صاحبيا تمكف
نما   . لو المسببة العكامؿ زاكية مف إليو نظركا الفقر كا 

أف الفقر ىك "الحرماف مف  1997جاء في تقرير التنمية البشرية لعاـ  تعريف الفقر حسب التنمية البشرية: -ب
المعرفة، المشاركة، األمف ، السكف، ة، الصحعيش حياة طكيمةالحرماف مف ، كالتي تشمؿ األساسيةالقدرات 

 كىذا يعني .(1) "الشخصي كالبيئة، فعند تفاعؿ ىذه األنكاع المختمفة مف الحرماف فإنيا تقيد بشدة خيار اإلنساف
قدـ مؤشر  1997كليذا السبب فإف تقرير التنمية البشرية لعاـ "الدخؿ فقط، متعدد األبعاد كليس مرتبط بأف الفقر 

لجمع المزايا المتباينة مف الحرماف لألفراد لغرض الكصكؿ إلى حكـ متكامؿ حكؿ إطار الفقر البشرم في محاكلة 
يستخدـ لفقر البشرم الفقر كمداه في أم مجتمع. فالفقر ىك أكثر مف مجرد قياس الدخؿ كحده، لذلؾ فإف مؤشر ا

ي، كتدني ػػل المعاشص المستك ػػمؤشرات أساسية متعمقة بالحرماف، كقصر الحياة، كنقص التعميـ األساسي، كنق
  .  (2) "ةػػة كالعامػػالمقدرة لمكصكؿ إلى المكارد الخاص

ىك كاسع  مف بيف التعريفات المختمفة لمفقر نجد ىناؾ ما ىك ضيؽ، كما سع لمفقر:االتعريف الضيق والو  -ج
  يشمؿ أبعادا متعددة، نستعرضيا كما يمي:

يركز ىذا النكع مف التعاريؼ عمى الجانب الكمي فقط، كالمتمثؿ أساسا في نقص  التعريف الضيق لمفقر: -
  الدخؿ الفردم كعدـ كفايتو في تمبية مختمؼ االحتياجات األساسية. كمف أىـ ىذه التعاريؼ نذكر: 

كتدني حالة مف الحرماف المادم الذم يترجـ بانخفاض استيالؾ الغذاء كما كنكعا، الفقر ىك ": ألولالتعريف ا *
الكضع الصحي كالمستكل التعميمي كالكضع السكني، كبمفيـك مبسط لمفقر يعتبر الفرد أك األسرة يعيش ضمف 

ة عمى ات لممحافظمف الضركريكل ػكؿ عمى أدنى مستػاف الدخؿ المتأتي لو غير كاؼ لمحصإطار الفقر إذا ك
 .(3)كحيكيتيا" وػات حياتنشاط

الحالة االقتصادية التي يفتقد فييا الفرد الدخؿ الكافي لمحصكؿ عمى المستكيات الفقر ىك " :ثانيالتعريف ال *
  كل الئؽ ػػػف مستػػػالضركرية لتأمي تالدنيا مف الرعاية الصحية كالغذاء كالممبس كالتعميـ، ككؿ ما يعد مف االحتياجا

 .(4)في الحياة"
 د األدنى ػػػػؿ الحػػػة يمثػػػػة الماديػػػػف مف المعيشػػػكل معيػػػمست ؽػػػػدرة عمى تحقيػػػدـ القػ"الفقر ىك ع :لثالثالتعريف ا *

                                                           

 .25، ص1997نيكيكرؾ، مام  ،1997تقرير التنمية البشرية لعام  برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، -(1(
مركز دراسات الكحدة ، 1)ط، خاصة إلى الوطن العربي السياسات االقتصادية الكمية والفقر مع إشارة ،لنجفي كأحمد فتحي عبد المجيداسالـ تكفيؽ  -(2)

 .43(، ص 2008 بيركت، العربية،
 .1، أكراؽ عمؿ، صوعالجو أسبابو ،الفقر، سعد بف محمد العبيد -(3)
 ، مكاضيع كأبحاث سياسية.5/6/2008، 2303العدد  ،الحكار المتمدف ،الفقر.. مفيومو وأنواعو، حسف طبرة -(4)

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=136836                                     :2014مارس  20، تاريخ اإلطالع.                        

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=136836
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=136836


 ر وأسبابو وآثاره وطرق عالجو ومؤشرات قياسوفق: مفيوم الالفصل األول

7 
 

 

 . (1)المعقكؿ كالمقبكؿ في مجتمع ما مف المجتمعات في فترة زمنية محددة"
"الفقر ىك العجز عف إشباع الحاجات األساسية أك الضركرية سكاء في ذلؾ األفراد أك  :لرابعالتعريف ا *

التعريؼ كضع معيارا فاصال بيف الفقر كالغنى يتمثؿ أساسا في إشباع الحاجات األساسية أك ، كىذا (2)الشعكب"
 الضركرية.

الدخؿ الفردم في  ااعتباره نقص ال يمكفيركز ىذا النكع مف التعاريؼ عمى أف الفقر  التعريف الواسع لمفقر: -
مف ذلؾ، فيك يعبر عمى قصكر القدرة  ؿ ىك أكسعب ،فقط كعدـ كفايتو في تمبية مختمؼ االحتياجات األساسية

فإنو فسر القدرة  (Amartya Sen، كحسب أمارتيا سف )أيضا اإلنسانية التي تتسع لتشمؿ حقكؽ المكاطنة
اإلنسانية بأنيا "حرية األشخاص بالتمتع لمكصكؿ إلى نكع مف الحياة الالئقة مثؿ الكظائؼ االجتماعية، كتعميـ 

أف "حياة الشخص كتكليفة مف األفعاؿ كالحاالت أك النشاطات  Senكقد إعتبر  ،(3)كصحة أفضؿ، كطكؿ عمر"
التي تتفاكت مع جكدة التغذية إلى أمكر معقدة مثؿ احتراـ الذات كالمساىمة في الحياة المدنية، فضال عف أىمية 

 كمف أىـ ىذه التعاريؼ نذكر: .(4)المكاطنة في االنتفاع مف الفرص االقتصادية"
"فقداف القدرات اإلنسانية عف تحقيؽ مستكل مف الرفاىية اإلنسانية المستحقة الفقر ىك  األول:التعريف  *

لإلنساف، مف بينيا االستمتاع باحتراـ الذات، كضماف حقكؽ المكاطنة مف خالؿ المشاركة الفاعمة في المؤسسات 
   .(5)االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالقدرة عمى التأثير فييا"

الحرماف المستداـ أك المزمف مف المكارد كالمقدرات كالخيارات بىك ظرؼ إنساني يتسـ  الفقرالتعريف الثاني:  *
. (6)كاألمف كالقكة الضركرية لمتمتع بمستكل الئؽ مف الحقكؽ المدنية كالسياسية كالثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية"

"الفقر يشمؿ تمؾ العكامؿ التي تعزز تحكـ الفرد عمى المكارد كالحفاظ عمى الصحة الجيدة  التعريف الثالث:  *
 .(7)كالقدرة عمى القراءة كالكتابة"

مف خالؿ ما سبؽ مف تعريفات لمفقر يتبيف أنو ال يكجد تعريؼ مكحد كىذا راجع الختالؼ الزكايا التي  
  تعريفا شامال كعاما لمفقر بأنو:يذه الظاىرة، غير أننا يمكف أف نعطي بيا لينظر 

 

                                                           

 . 21(، ص2001، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، شباط/ فبراير 1، )طالفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربيعبد الرزاؽ فارس،  -((1
 .1305صكماؿ حطاب، مرجع سبؽ ذكره،  -(2)
 .43ص مرجع سبؽ ذكره،  ،لنجفي كأحمد فتحي عبد المجيداسالـ تكفيؽ  -(3)
 .44ص المرجع نفسو،  -(4)

  .53(، ص2012عماف، الكراؽ لمنشر كالتكزيع،  ،1، )طاالقتصاديالمعالجة اإلسالمية لمتخمف  ،مصطفى محمكد عبد السالـ  -((5
، سمسمة منشكرات الصحة كحقكؽ اإلنساف، حقوق اإلنسان والصحة واستراتيجيات الحد من الفقرمنظمة األمـ المتحدة كمنظمة الصحة العالمية،   -((6

 . 6، ص2010، سبتمبر 5العدد 
 . 33، ص2010، تقرير الفقر والنمو وتوزيع الدخل في لبنانبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي،   -((7
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يتمثؿ أساسا في مستكل الدخؿ إذا كاف ال يكفي  مادم، فالكالمعنكمالمادم بشقيو حالة مف الحرماف  
استيالؾ  انخفاضإلى  باإلضافةعمى قيد الحياة،  المتطمبات الضركرية التي تبقي الفردك  االحتياجاتلتمبية أدنى 
بكؿ صكره  التيميش، أما الشؽ المعنكم فيتمثؿ أساسا في يكالسكن يكالتعميم تدني الكضع الصحيالغذاء ك 

 .لخإافي...قكالتمثيؿ السياسي كالحرماف الث اإلنسانيةكالحرماف مف الحقكؽ 
 الفقر أنواع: الثانيالفرع 

 تاختمفا ػػيأنر ػػػػغير، ػػػرة الفقػػػددة لظاىػػػػػمح اأنكاعتضع  قد حاكلت العديد مف الدراسات كالبحكث أفل
 حسب أسس التصنيؼ، كما يمي:

 ودرجات أنواع الفقر حسب :أوال
 يقسـ الفقر حسب درجاتو إلى األنكاع التالية: 

إلشباع حاجاتو األساسية مف يككف فييا الدخؿ المتاح لإلنساف غير كاؼ لة التي الحا ىك: ك الفقر المدقع -1
 .تجعمو قادرا عمى مكاصمة حياتوعدد مف السعرات الحرارية التي الغذاء فقط، كىذا قصد تأميف 

يككف فييا الدخؿ المتاح لإلنساف غير كاؼ إلشباع الحاجات األساسية لة التي الحا ىكك  :الفقر المطمق -2
 مباس كالتعميـ كالصحة كالسكف(.الالغذائية كغير الغذائية )

بعض الفئات االجتماعية إلى المنجزات الحضارية الحديثة كىك الحالة التي تفتقر فييا  ة:يفقر الرفاى -3
كاألجيزة المتطكرة كبعض كسائؿ الترفيو المتنكعة مقارنة ببعض الفئات االجتماعية األخرل التي تتمتع بيذه 

 ، حيث أننا نجد ىذا النكع مف الفقر بدرجة كبيرة في المجتمعات المتطكرة.المنجزات
  لوالعوامل المسببة  أنواع الفقر حسب :ثانيا

، إذ قسـ الفقر إلى وصنفت حسب العكامؿ المسببة ل أكردت بعض الدراسات أنكاع أخرل لمفقر كالتي
 (1):نكعيف رئيسييف ىما

 ة أك يات الكاقعػبات كالصعك ػر الناتجة بسبب المعكقػر الفقػػكع مظاىػػنالذا ػػىؿ ػػػحيث يمث :نـير التكو ـفق -1
 و ػلي بأشكاػي كالنفسػي كالعقمنكؽ البدػكالتي في مقدمتيا الع ،ةية / الفسيكلكجػؿ البيكلكجيػػة كالعكامػػاالفتراضي
ممثالن في األنكثة  النفسي –كالعكؽ االجتماعي ، كالتي تمثؿ قصكران في القدرات الشخصية لألفراد ،المختمفة

 .اػػػػة ببعضيػػػػارنة مقػػػػػػكالجماعات الفرعي السف ارػػػػػمقارنيف باألطفاؿ كبكبالشباب ، كرةػػػػة بالذكػػػارنمق
 ، يفصح عف نقص في قدرة مؤسسات المجتمع عمى تمبية ر فقر مؤسسيػػػالذم يعتبكع ػػػكىك الن :ينتمكفقر ال -2
 

                                                           

 22/23، بحث مقدـ إلى الندكة العممية لقسـ الدراسات االجتماعية ببيت الحكمة لمفترة الفقر... تطور مؤشرات اإلطار المفاىيمي ،حمزة كريـ محمد  -((1
   .46، ص2002بغداد، : الفقر كالغنى في الكطف العربي، منشكر ضمف كتاب ،2000أكتكبر 
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 .رىااتفعيؿ قدراتيـ المتاحة أك الممكنة كحثيـ عمى إستثم –كىك الميـ  –إحتياجات الناس أك 
 حسب التصنيفات النسبية والمجاليةأنواع الفقر ثالثا: 

 نذكر منيا: تصنيفات أخرل لمفقر ىناؾ
يعتبر الفرد فقيرا كفقا لمنكع األكؿ إذا كاف دخمو يقؿ عف حد معيف يمثؿ : حيث النسبي الفقر المطمق والفقر -1

المطمكبة لسد االحتياجات كالخدمات مفة سمة السمع كجمالي لمحد األدنى إلخط الفقر المطمؽ يتـ حسابو كفقا 
 الفرد فقيرا كفقا لمفقر النسبي إذا كاف دخمو يقؿ عف حد معيفيعتبر  في حيف الغذائية كغير الغذائية،األساسية 

     .متكسط الدخؿ في البمد نسبة معينة مف يمثؿ
، الدائمة في الحاالت العاديةالمرتبط بحالة الحرماف ىك الفقر المستمر ر الثابت ػػ: الفقالمؤقتالفقر الثابت و  -2

أك ياسية أك س أزمة اقتصاديةإستثنائي يزكؿ بزكاؿ ذلؾ الظرؼ، كحدكث  فيك الناتج عف ظرؼالمؤقت الفقر أما 
 .يتـ تجازه مف خالؿ التكافؿ كالتضامفعادة ما ، ك عابرة أك الككارث الطبيعيةأمنية 

 ...إلخ.القدرة عمى تحصيؿ األمكاؿ كالتممؾ كاالستيالؾ ىك الحالة التي يفتقد فييا الفرد: الفقر االقتصادي -3
 الحالة التي يفتقد فييا الفرد القدرة عمى تحسيف الجكانب المرتبطة بمعيشتو كالتي تشمؿىك اإلنساني:  الفقر-4

 الغذاء كالصحة كالتعميـ كالسكف كالحصكؿ عمى مياه آمنة...إلخ.
التي تجعمو فردا فاعال في  الفرد الحرية كالحقكؽ األساسية ىك الحالة التي يفتقد فييا: الفقر السياسي-5

 ....إلخلسياسيةالمشاركة اك  قكؽ اإلنسافمجتمعو، كح
ة ػػالثقافي التظاىراتع ػػػجميفي ة ػػػػػػالقدرة عمى المشارك ىك الحالة التي يفتقد فييا الفرد: سيوثقافيو الفقر الس -6

 .الفرد بالمجتمعبط التي تر  ة كاالنتماءػػليكيالمرتبطة با
التي قد يتعرض مكاجية جميع أشكاؿ الصدمات عمى القدرة  ىك الحالة التي يفتقد فييا الفرد الفقر الوقائي:-7

 .خارجية كأاقتصادية كانت سكاء ليا، 
 وآثاره الثاني: أسباب الفقر المطمب

  ة منياػػة، سكاء السياسيػػكالجماعية ػػر الفرديػػة الفقر ػػىناؾ العديد مف األسباب المؤدية إلى نمك كتطكر ظاى
، كىك بػػؼ الجكانػػة كفي مختمػػظاىرة تتكلد عنيا آثار كثيرة كمتنكعالأك االقتصادية أك االجتماعية، كما أف ىذه 

   سيتـ التطرؽ إليو مف خالؿ ىذا المطمب. ما
 الفرع األول: أسباب الفقر

 ذا ػػػػادم ككػػػػػي كمنيا ما ىك مرتبط بالجانب االقتصػػػالسياسمنيا ما ىك مرتبط بالجانب لمفقر عدة أسباب،  
 االجتماعي، كما يمي:
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 سياسيةالسباب األ :أوال
 ىناؾ عدة أسباب سياسية تؤدم إلى حدكث ظاىرة الفقر نذكر مف أىميا:

النظاـ المستبد ال يشعر فيو الفرد باألمف كالعدالة في ظؿ التعسؼ كالظمـ، إف  طبيعة النظام السياسي: -1
فاالستبداد يعتبر أحد العكامؿ التي تؤدم إلى انعداـ الحرية السياسية كالفكرية ككذا المشاركة الشعبية الفعالة في 

ارض في صنع يمنع مشاركة أم طرؼ معتقرير مصير أم بمد، حيث أف الحكـ االستبدادم أك الدكتاتكرم 
ما يعني صعكبة تغيير الكضع  ،والقرارات، بؿ يتفرد بيا، مما ينجـ عنو إذالؿ كاحتقار لرأم الشعب ككبت رغبات

  الذم يؤدم بدكره إلى ظيكر الفقر كالمشاكؿ االجتماعية المصاحبة لو. القائـ،
صادر متاحة لألفراد يؤثر في إف تكاجد بعض الدكؿ في مناطؽ تفتقر إلى مكارد كم التوزيع الجغرافي:سوء  -2

مستكل معيشتيـ، فالبمداف التي تتمتع مثال بمكارد طبيعية كالبتركؿ كشساعة مساحة األراضي الزراعية تجد 
 .   ؿ حاال مف التي تفتقر لذلؾمستكل معيشة أفرادىا أفض

االقتصادم كعمى المكارد، تؤثر الحركب عمى مستكل معيشة الفرد، مف خالؿ تأثيرىا عمى النشاط  الحروب: -3
ب عمى الشعكب، فقد كانت كما زالت بعض الدكؿ كخاصة العربية منيا كذلؾ بفعؿ الحصار الذم تفرضو الحرك 

كاإلفريقية كدكؿ أمريكا الالتينية ساحات حرب مدمرة بسبب األطماع الغربية في ثركاتيا، ككمثاؿ عمى ذلؾ ما 
   زىا كأقدميا الحركب العربية اإلسرائيمية.عاشتو المنطقة العربية مف حركب كلعؿ أبر 

 االقتصادية سباب األ: ثانيا
 ىناؾ عدة أسباب اقتصادية تؤدم إلى حدكث ظاىرة الفقر نذكر مف أىميا:

تؤثر األزمات االقتصادية في بعض المجتمعات عمى األفراد، كتؤدم إلى عدـ  األزمات االقتصادية: -1
 األمثؿرفع المستكل االقتصادم لممجتمع، كعدـ االستغالؿ  عمىاالستفادة مف المكارد الطبيعية التي تساعد 

مي خالؿ لمبتركؿ، كتأخر الزراعة كالصناعة، مما يؤدم إلى إفقار البمد اقتصاديا، كقد شيد االقتصاد العال
السنكات األخيرة ثالث أزمات متكالية أحدثت تصدعا كبيرا في البنية االقتصادية العالمية كأفرزت عدة نتائج 
سمبية أدت إلى ارتفاع حدة الفقر في العالـ، بدأت باالرتفاع القياسي ألسعار الطاقة، تمتيا أزمة الغذاء العالمية 

، كما زالت انعكاساتيا 2008العالمية التي بدأت منذ مطمػػػػػع العػػػػػاـ خاصة الحبكب، باإلضافة إلى األزمة المالية 
 .السمبية مستمرة عمى معظـ دكؿ العالـ كبصفػػػػػة خاصة الدكؿ الناميػػػػػػػػة منخفضة الدخػػػػػػؿ

 ا ػػػة، كمػػإف سكء تكزيع الدخكؿ كالثركات سبب مف أسباب الفقر، ينجر عنو نشكء الطبقي" :سوء توزيع الدخل -2
ىمػػيترتب عن  ؽ األغنياء عمى السمع الكمالية، يتجو الجياز ػػػة، كحيث ينفػػػة األساسيػػػاؿ المكارد االقتصاديػػو ىدر كا 

 افػػرة مف السكػػػة صغيػػػفئ استحكاذاإلنتاجي إلشباع الطمب المتزايد لياتو الطبقة عمى ىذا النكع مف السمع، كيؤدم 
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لى انخفاض مستكل الدخؿ، مما يؤدم إلى  عمى جزء كبير مف الثركة إلى فقر كمعاناة نسبة معينة مف السكاف، كا 
  .(1)كالتعميمي كالمعيشي كغيره"تدني المستكل الصحي 

مع استبعاد النظاـ االقتصادم اإلسالمي أف يككف سببا في الفقر إال إذا طبؽ  طبيعة النظام االقتصادي: -3
غير سميمة، ألف المبادئ التي يقكـ عمييا تساىـ في عالج الفقر كال تتركو ينشأ أك يتفاقـ، فإف النظاميف بطريقة 

الممكية الفردية  ، فمف مبادئ النظاـ الرأسمالي نجدالرأسمالي كاالشتراكي يقكماف عمى مبادئ تكرس الفقر كتخمقو
و في النتقاد عمى أساس أنىذا النظاـ تعرض  دكق ،نظاـ السكؽ كقانكف العرض كالطمبك  كالحرية االقتصادية

كحدث تكسع ضخـ في الثركة. كمع االنتصار الذم حققو السكؽ، معدالت نمك مرتفعة  تحققت" ىذه المبادئ ظؿ
 أف ىذا االزدىار الذم لـ يسبؽ لو مثيؿ بيد...  ةتكقؼ النظاـ االقتصادم عف التدخؿ في العالقات االجتماعي

قد ازدادت  حاالت عدـ المساكاة في الدخؿ كالثركةإف ألفراد، بؿ الفقر أك تمبية حاجات جميع ايسفر عف إزالة لـ 
أما النظاـ االقتصادم االشتراكي الذم . (2)رار االقتصادم"في كاقع األمر. كما حدث قدر كبير مف عدـ االستق

ة، ردية كتغميب الممكية الجماعيجاءت مبادؤه عكس النظاـ االقتصادم الرأسمالي، مف خالؿ إلغاء الممكية الف
األفراد مف أم جية كانت سكاء فرد أك  استغالؿباإلضافة إلى المساكاة االقتصادية بيف جميع األفراد، كعدـ 

الفردم الذم استقر في  االحتكارعديدة أىميا ىك أف  النتقاداتجماعة أك حتى الدكلة، فقد تعرض ىك اآلخر 
 لدكلة التي ممكت كؿ كسائؿ اإلنتاج.أرحـ مف احتكار ا ظؿ الرأسمالية

 نجد أف نسبة كبيرة مفأدت العكلمة إلى تركيز الثركة كالتجارة العالمية في الدكؿ المتقدمة، حيث  العولمة: -4
 عائدات االستثمار األجنبي المباشر في الدكؿ النامية تعكد لمدكؿ المتقدمة.

السامة التي مصدرىا الدكؿ الصناعية الكبرل أدل إلى نشكء إف انبعاث الغازات  ظاىرة االحتباس الحراري: -5
ظاىرة االحتباس الحرارم، التي كاف ليا األثر السمبي عمى البيئة مف خالؿ حدكث الجفاؼ كالتصحر 

، كسبب كاألعاصير كارتفاع درجة حرارة األرض... إلخ، كىك ما أدل بدكره إلى ارتفاع مستكل الفقر في العالـ
  عف التكقيع عمى االتفاقيات التي تحد مف ذلؾ.الدكؿ الصناعية الكبرل ذلؾ ىك امتناع 

 االجتماعيةسباب األ :ثالثا
 ىناؾ عدة أسباب اجتماعية تؤدم إلى حدكث ظاىرة الفقر نذكر مف أىميا:

   اف ىكػػػػػـك بو اإلنسػػػػؿ الذم يقػػػر، فالعمػػػرة لتفشي ظاىرة الفقػػػر البطالة مف بيف األسباب المباشػػػتعتب البطالة: -1
  البطالة لما استطاعت  ظاىرة "لكال السالح الكحيد لمقضاء عمى ىذه الظاىرة، كما أف بعض الباحثيف يعتقدكف أنو

                                                           

  .34(، ص1992عماف، دار الفكر لمنشر كالتكزيع،  ،1، )طمبادئ في التنمية والتخطيط االقتصادي ،حربي محمد مكسى عريقات  -((1
، المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي 1، ترجمة: محمد زىير السميكرم، مراجعة: محمد أنس الزرقاء )طاإلسالم والتحدي االقتصاديمحمد عمر شابرا،   -((2

 . 65(، ص1996كالمعيد العربي لمدراسات المالية كالمصرفية، عماف، 
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أف تفرض سمطانيا أك تصؿ إلى الحكـ  التي ظيرت في تاريخ عديد مف الدكؿ األكركبية األنظمة الدكتاتكرية
ىي ك العالـ كال سيما الدكؿ النامية،  دكؿمعظـ مف أخطر المشاكؿ التي تكاجو البطالة كاحدة تعد اسا... ك أس

  .(1)االجتماعي كاالقتصادم كاألمني" لالستقرارشكؿ تيديدا كاضحا بمثابة أخطبكط ي
المناسبة تؤدم إلى ظيكر  إف عدـ تقديـ الخدمات الصحية عدم تقديم الخدمات الصحية والتعميمية: -2

التعميمية األمراض كالمعكقات البدنية التي تجعؿ الفرد غير قادر عمى العمؿ، كما أف عدـ تقديـ الخدمات 
، مما يجعؿ فرصة الحصكؿ عمى كظيفة معينة الفرد ميارة مستكل كانخفاضدم إلى ظيكر األمية المالئمة يؤ 
 .ككؿ ذلؾ يؤدم إلى الفقر، تتضاءؿ

 الالمساكاة ب المبادئ التي يقكـ عمييا المجتمع تتسـإذا كانت  المجتمع والمبادئ التي يقوم عمييا:ثقافة  -3
إلى عدـ  بدكره الذم يؤدم ظاـ الطبقي كالتمايز بيف الطبقات،ظيكر النسيؤدم إلى  ذلؾفإف  ده،بيف أفرا

فق ، مما يساىـ في تيميشالمشاركة العادلة كالفعمية بيف أفراد المجتمع  ار الطبقات الضعيفة.كا 
 الفرع الثاني: آثار الفقر

لقد اتضح مف خالؿ التعرض ألسباب الفقر أنو ناتج بفعؿ عدة عكامؿ سياسية كاقتصادية كاجتماعية،  
ال سيترتب عميو مشاكؿ كآثار خطيرة، نكجزىا فيما يمي:  كبالتالي يجب العمؿ عمى كضع حمكؿ لتفاديو كا 

 اآلثار السياسية أوال:
 يمي: نذكر منيا مالمفقر ىناؾ عدة آثار سياسية 

، دكرا كبيرا في صنع الدكتاتكريات يعتبر الفقر مف بيف الظكاىر التي تمعبالدكتاتورية والتبعية السياسية:  -1
عمى الشعارات في دعـ الطبقات الفقيرة كالجاىمة، كتضييؽ الخناؽ  المستبدأك  الدكتاتكركذلؾ مف خالؿ اعتماد 

بعادىـ عمى مركز القرار، كما أف الفقر يخمؽ نكعيف مف التبعية، أكليا عمى  الطبقات المتعممة كالسياسية كا 
 داخمية كتككف ألصحاب النفكذ كاألمكاؿ، كالثانية خارجية كتككف لمدكؿ المانحة لمقركض كالمساعدات.

راب، كالغنى أحد أىـ أسباب يعد الفقر أحد أسباب الفكضى كاالضط االضطراب السياسي وعدم االستقرار: -2
األمف كاالستقرار، ألف الغني مف مصمحتو كمصمحة مالو أف يككف ىناؾ أمف كاستقرار، أما الفقير الذم يجد 

 .نفسو ال يممؾ شيئا فال يستبعد منو إحداث الفكضى كاالضطراب حتى يككف الجميع سكاء
 ثانيا: اآلثار االقتصادية

 يمي: نذكر منيا مالمفقر ىناؾ عدة آثار اقتصادية 
 كد إلى ػػػػػة لمنقػػػػػكة الشرائيػػػػو القػػػف تتجػػػػػرة الحتياجات المكاطنيػػػػكارد الدكؿ الفقيػمة ػػػدـ كفايػػػفي ظؿ ع" التضخم: -1

                                                           

  .19(، ص2000كالتكزيع، دمشؽ، ، اليمامة لمطباعة كالنشر 1، )طمشكمة البطالة وعالجيا، دراسة مقارنة بين الفقو والقانونجماؿ السراحنة،   -((1
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 التدىكر مع زيادة في األسعار المحمية التي تتأثر كذلؾ بالتضخـ العالمي فتستكرده مع ما تحصؿ عميو مف سمع 
مف الخارج، كما تؤدم الديكف الخارجية كفكائدىا إلى ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج المحمي، األمر الذم يترتب ت كخدما

 .(1)عنو زيادة األسعار المحمية، كتتدىكر القكة الشرائية لمعممة"
النامية كفقا لمصالح تكييؼ اليياكؿ االقتصادية بالمجتمعات "يقصد بالتبعية االقتصادية  التبعية االقتصادية: -2

كاحتياجات الدكؿ المتقدمة، بحيث يصبح صنع القرار االقتصادم كحتى السياسي بيد ىذه الدكؿ سكاء في صكرة 
كما أف ىناؾ صكر ، (2)"سيطرة شركات احتكارية أك مساعدات، أك قركض، أك استثمارات، أك تبادؿ تجارم

ت الدكؿ الفقيرة مف المنتجات األكلية لصالح أسكاؽ الدكؿ نذكر منيا تحكيؿ صادرا لتعميؽ التبعية االقتصادية
كتزيد التبعية االقتصادية مف حدة الفقر كالجكع عندما " المتقدمة بسبب استمالة بعض الرؤساء كأصحاب النفكذ،

يتعمؽ األمر بتأميف احتياجات السكؽ الداخمية مف السكؽ الخارجية في مجاؿ الغذاء، الذم تعتمد عمييا حاجة 
 (3)"السكاف كاستيالكيـ، كمف مخاطر ىذه التبعية أف األسكاؽ العالمية عرضة لتقمبات اقتصادية كسياسية مستمرة

يمثؿ الرككد االقتصادم "تزايد في معدالت التغير في التدفقات السمعية عف معدالت  الركود االقتصادي: -3
ىكر المستمر في مستكيات األسعار كانخفاض في كعندئذ يعاني االقتصاد مف التد ،التغير في التدفقات النقدية

عدـ تصريؼ السمع "كىذا الكضع يؤدم إلى  ،(4)مستكيات اإلنتاج كتكدس المخزكف السمعي كظيكر البطالة"
لى تسريح العماؿ، كفي كثير مف األحياف إلى إعالف  كالبضائع، كبالتالي إلى تخفيض التشغيؿ كالعمالة، كا 

السمع كالبضائع بسبب  اقتناءاإلفالس، أك االستمرار مع التيرب مف الضرائب، فمبدأ الرككد ىك العجز عف 
 .(5)س، كالكثير مف العماؿ إلى البطالة"الفقر، كنتيجة ذىاب العديد مف المؤسسات إلى اإلفال

تمثؿ المكازنة العامة بيانا معتمدا يتضمف تقديرا إليرادات الدكلة كنفقاتيا لفترة زمنية  :العامة عجز الموازنة -4
كبالتالي فإف عجز المكازنة يحدث عندما تككف النفقات  ىداؼ معينة،أ معينة، عادة ما تككف سنة، بيدؼ تحقيؽ

 ا باالقتراضػػػػػي تغطيتيػػػػكة التي ينبغػػػػس الفجػػز المالي يعكػػػػ"العجة، أم أف ػػػأكبر مف اإليرادات الحككمية ػيالحككم
 ا لمفقر في المكارد االقتصادية المادية كالبشرية، كيترتب عنو حقيقػ "انعكاساػػػػر ة يعتبػػػػػز المكازنػػكعج ،(6)الحككمي"

 

                                                           

 . 193(، ص1995القاىرة، ، )أكاديمية العمـك االدارية، فقر الشعوب بين االقتصاد الوضعي واالقتصاد االسالمي ،حمدم عبد العظيـ -((1
 . 102المرجع نفسو، ص  -((2
 . 90(، ص1984 بيركت، كالتكزيع،دار الحداثة لمطبعة كالنشر ، )خمسة مشكالت أساسية لعالم متخمفصمكئيؿ عبكد،   -((3
 . 409(، ص1999 عماف، ، )دار زىراف لمنشر،النقود والمصارف والنظرية النقديةناظـ الشمرم،  -((4
)غير رسالة ماجستير ، اآلليات المؤسسية لعالج ظاىرة الفقر في االقتصاد اإلسالمي والنتائج المتوقعة لتطبيقيا في االقتصاد الجزائري ،ككي الطيب -((5

 .36، ص2011، 2010منشكرة(، كمية العمكـ االجتماعية كالعمكـ اإلسالمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، مركز 1)ط ،الحكومة والفقراء واإلنفاق العام، دراسة لظاىرة عجز الموازنة وآثارىا االقتصادية واالجتماعية في البمدان العربية عبد الرزاؽ فارس، -((6

 .119(، ص1997العربية، بيركت، أكتكبر دراسات الكحدة 
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 ة كعمى أكجو ػػػاالت المختمفػػاؽ عمى المجػػػػػػالعامة التي تحصؿ عمييا الخزانة العامة لإلنف اإليراداتانخفاض حجـ 
الرعاية الغذائية كالصحية كالخدمات األخرل عمى الخصكص، إذ أف حصيمة الضرائب في بيئة فقيرة ال تشكؿ إال 

 .(1)مرتفعة إلى إجمالي الحصيمة"رغـ أف الضرائب تككف مكردا ضئيال لمغاية في تمكيؿ المكازنة العامة، 
 ثار االجتماعيةآلا ثالثا:

 يمي: نذكر منيا مالمفقر ىناؾ عدة آثار اجتماعية 
أف الذيف يعيشكف  دكلة نجدتفحص خدمات الرعاية الصحية المقدمة في أم  عند األمراض واألوبئة: انتشار -1

كيرجع ذلؾ  في فقر ال يتمتعكف بنفس المستكيات مف الرعاية الصحية كالمعالجة كالكقاية كغيرىـ مف األشخاص،
الصحية الكافية تنخفض بصكرة مطردة، بسبب ارتفاع تكاليؼ الرعاية إلى أف مقدرة الفقراء عمى الكصكؿ إلى 

  ساط الفقيرة.ك األكبئة في األالخدمات الصحية، مما يؤدم إلى تفشي األمراض ك 
لمعالقة التي تربط الفقر بالجريمة يجد أنيا طردية، أم كمما زادت نسبة الفقر إف المتتبع  :انتشار الجريمة -2

مف أطفاؿ الدكؿ الفقيرة يجنحكف لمجريمة بسبب  %25كقد أكضحت الدراسات أف "كمما زادت نسبة الجريمة، 
فقط، فعجز العائالت عف تكفير مستمزمات  %1تدني المعيشة في حيف ال تتجاكز النسبة في الدكؿ المتقدمة 

ينجـ عنيا ارتكاب الجرائـ، كما يؤدم فالفقر يؤدم إلى انحرافات فكرية كسمككية  .(2)"يدفعيـ إلى الجريمة أبنائيا
 . كالمخدرات كالسرقة كاالغتصاب...إلخ نحالؿ األخالقي كانتشار الرذائؿينجـ عنيا اال اجتماعيةت إلى انحرافا

إف مف بيف اآلثار السمبية لمفقر ىي تمؾ اآلثار التي تمس الجانب  انتشار األمية والجيل والتخمف: -3
بالغذاء كالكساء كالدكاء فقط، فيك ينظر ، فالفرد الفقير ال ييمو سكل سد احتياجاتو األساسية المتعمقة التعميمي

إلى ىذه االحتياجات عمى أساس أنيا ىي الضركرية لمحياة، كيعتبر أف الجانب التعميمي ما ىك إال شيئا ثانكيا، 
يمتد إلى أبنائو كمف يعكليـ، فيحرميـ مف التعمـ ر يقكذلؾ نظرا لعدـ القدرة عمى تحصيمو، كما أف كضع الف

 .األمية كالجيؿ كالتخمؼ انتشارفي أمكر المعيشة، كىك ما يؤدم إلى  عدتوالعمؿ كمساكيكجييـ إلى ضركرة 
ظاىرة التسكؿ ظاىرة اجتماعية تنتج عف الحرماف  تعتبر :وىجرة البحث عن العمل الريفي التسول والنزوح -4

كما أف لمفقر كالحاجة، كما أنيا تؤثر عمى االقتصاد، باعتبار أف المتسكليف ىـ عبارة عف طاقات بشرية معطمة، 
آثار أخرل تتعمؽ بالنزكح الريفي نحك المدف، نظرا لحالة الحرماف كالبطالة الدائمة في األرياؼ، كالتي سببيا عدـ 

كقد يتعدل ىذا النزكح مف المدف إلى خارج الكطف بحثا  ،ىتماـ بالزراعة كالتنمية الريفية في البرامج التنمكيةاال
  عف العمؿ كاالستقرار، خاصة لدل الفئة المتعممة كأصحاب الكفاءات العالية.

 
                                                           

 .185مرجع سبؽ ذكره، ص، حمدم عبد العظيـ -((1
 .209، 208، صنفسومرجع ال -((2
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  وعالجو  مفقرل يةتفسير ال االتجاىات: الثانيالمبحث 
كبذلؾ  إلى األفراد أنفسيـ ااختمفت في تحديدىا ألسبابو، فمنيـ مف أرجعيف الدراسات التي تناكلت الفقر إ 

بحيث  إلى منظكر اجتماعي بنائي ايككف المنظكر الفردم ىك المدخؿ لتفسير أسباب الفقر، كمنيـ مف أرجعي
  .اإلسالمي فسر الفقر بأنو نتيجة لعدـ العدالة االجتماعية، كىناؾ أيضا مف تبنى الفكر

 لجة ىذا المبحث مف خالؿ المطمبيف التالييف:سنحاكؿ معا 
 ؛مفقرية لتفسير ال االتجاىاتالمطمب األكؿ:  -
 الكضعي كاإلسالمي. االقتصاديف فيالفقر  المطمب الثاني: عالج -

  مفقرية لتفسير ال االتجاىاتالمطمب األول: 
نظرا لمتنكع الكبير في تفسير الفقر سنركز عمى مجمكعة مف االتجاىات النظرية التي فسرتو، حيث سيتـ 

الفقر كما يرتبط بو مف مفاىيـ، كأيضا المنظكر االجتماعي البنائي، ظاىرة تناكؿ المنظكر الفردم لتفسير 
 .منظكر اإلسالميكال

 الفقر الفردي لتفسير المنظورالفرع األول: 
مفيـك المنظكر الفردم لتفسير الفقر ككذا االتجاه األكؿ المتعمؽ بسنتناكؿ مف خالؿ ىذا الفرع مضمكف  

 التي فسرت الفقر انطالقا مف ىذا المنظكر. المفاىيـ ثقافة الفقر باعتبارىا أحد أىـ
 مون المنظور الفردي لتفسير الفقرمضأوال: 

السبب في فقرىـ، فيـ  ىـ لمفقر عمى االعتقاد بأف الفقراءتعتمد أفكار أصحاب ىذا االتجاه في تفسيرىـ  
أفراد غير صالحيف كبالتالي كجبت معاقبتيـ كال حاجة لمساعدتيـ أك اإلفراط في اإلحساف إلييـ، كىك ما استمـز 

، "كأف مالؾ الماؿ أحؽ بمالو مف كبالتالي ال دخؿ لألغنياء في فقرىـ التعامؿ معيـ كآثميف عديمي األخالؽ،
كاه، كلو حرية التصرؼ فيو بما يرل كيشاء. فإذا جاد عمى الفقير بمالو فيك صاحب الفضؿ، كحسب المجتمع س

في نظر ىؤالء أف يتيح الحرية لمجميع ليكسبكا كيغتنكا، فمف تخمؼ منيـ عف الكسب كالغنى فميس المجتمع 
كقد انتشرت ىذه ، )1"(عطؼ كالشفقةمسؤكال عنو، كليس األغنياء مكمفيف حممو كاإلنفاؽ عميو، إال مف باب ال

األفكار في معظـ البمداف الغربية نتيجة لدعـ العديد مف عمماء االقتصاد كالسكاف كالكراثة كالتحميؿ النفسي، 
 فمثال نجد أف د"، ػػد فركيػػػرت سبنسر" ك"سيجمكنػػػػأمثاؿ: "آدـ سميث" ك"تكماس مالتكس" ك"تشارلس داركيف" ك"ىرب

شخصية سيئة لدل األفراد، كالخمكؿ ربط الفقر بصفات ـ ب19قاـ في القرف عالـ االجتماع "ىربرت سبنسر" 
 د ىك السبب في فقره.كعدـ الرغبة في العمؿ، أم أنو مف الداعيف إلى أف الفر 

                                                           

 .01(، ص1985)مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، ، مشكمة الفقر وكيف عالجيا اإلسالم يكسؼ القرضاكم، (1)-
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 ةػػد عمى قيمػػككسب رغد عيشيـ بجيدىـ الخاص كيؤكرغـ أف ىذا االتجاه يدفع الفقراء لمبحث عف عمؿ  
العمؿ في حياة األفراد، إال أنو في الكقت نفسو يحمؿ الفقراء الكثير مف المسؤكلية حكؿ فقرىـ، كىذا ما ينافي ما 

مف خالؿ فريضة الزكاة، الصدقات، ي، الذم يرل أف لمفقير حقا معمكما في أمكاؿ األغنياء اإلسالمالديف جاء بو 
 كمختمؼ اإلعانات األخرل. 

أخرل انطمقت أساسا مف المنظكر الفردم،  الفقر بطرؽالتي فسرت  المفاىيـكقد ظيرت العديد مف  
 ."ثقافة الفقر"كمفيـك
 مفيوم ثقافة الفقر :ثانيا

التي اكتسبت مكانة كبيرة في مجاؿ تفسير الفقر، حيث أنيا تدؿ عمى تعتبر ثقافة الفرد مف المفاىيـ 
ألكؿ مرة كجكد سمات مشتركة بيف الفقراء بغض النظر عف المجتمع الذم ينتمكف إليو، كقد ظير ىذا المفيكـ 

قاـ بمالحظة خمس أسر  حيث"ـ، 1960عاـ  "أكسكار لكيس"لكجي األمريكي األصؿ بك رك في دراسة العالـ األنث
، كقد استنتجت ىذه الدراسة مجمكعة مف السمات الخاصة بالفقراء، فرأت "ككبكرتكريكالمكسيؾ "في كؿ مف فقيرة 

أنيـ يشعركف بالتيميش، كبالنقص كالدكنية، كيتبنكف نمطا خاصا في الحياة اليكمية، كما أف تمؾ العائالت ترتفع 
أسر ميجكرة العائؿ بحيث تصبح المرأة ىي المعيمة في تمؾ األسر، كما أف فييا نسب الطالؽ، ككذلؾ تكجد بيا 

األفراد داخؿ ىذه األسر ال يشارككف في الحياة االجتماعية كالسياسية لممجتمع، كيستخدمكف المستشفيات كالبنكؾ 
ينتقؿ مف جيؿ إلى آخر بسبب تأثيره  الفقر فإنو يرل أف "لكيس"كما شابييا بشكؿ قميؿ، كبناء عمى تفسيرات 

مف العمر فإنيـ يكتسبكف  السادسة كالسابعةالمناطؽ الفقيرة بيف عمى األطفاؿ، ففي الكقت الذم يككف فيو أطفاؿ 
القيـ األساسية كالسمككيات النابعة مف الثقافة الفرعية، كيككنكف غير مؤىميف أك متكيفيف فسيكلكجيا لالستفادة مف 

كد ػػػػػادىا ىك كجػػػػػمف "ثقافة الفقر"كبالتالي فإف مضمكف  .)1"(لتي قد تسنح ليـ خالؿ حياتيـفرص التغيير ا
 سمككيات كقيـ كنظرة تجاه المجتمع مشتركة بيف الفقراء، تختمؼ عنيا عند األغنياء.

 سبعيف سمة لما يسميو ثقافة الفقر، ككضعيا في أربع مجمكعات: "لكيس"كقد حدد  
كتشير إلى ، ثقافة الفقير كثقافة المجتمع ككؿتصؼ العالقة بيف مجمكعة الصفات التي المجموعة األولى:  -1

 في المجتمع، ألف مف  ةالفعفالفقراء ال يشارككف مشاركة األفراد المحركميف كالمنعزليف عف ثقافة المجتمع الكبير، 
 مفقير.لائص الميمة كالحاسمة الخص سماتيـ العزلة كالخكؼ كالشؾ كالالمباالة، كىذه ىي

 راء، ػا الفقػػػػػػش فييػػػػػؽ التي يعيػػػػػػناطمكالاء ػػػػػػة األحيػػػػؼ طبيعػػػػتصات التي ػػػػة الصفػػػمجمكع المجموعة الثانية: -2
 

                                                           

براىيـ قعيد، (1)- الممتقى العممي الكطني حكؿ: ظاىرة الفقر بيف اشكالية التنظير كتحديات ، النظريات والتحديات التفسيرية لمنظور الفقر عمي العبسي كا 
 .6، ص2013سبتمبر  18ك 17يكمي  ،جامعة قالمة، –رؤية اقتصادية إسالمية  –الكاقع 
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 باعتبارىا خربة كمحطمة كغير نظيفة.
 ذه ػػػػالؿ ىػػػح "لكيس" مف خػػػكقد أكض، الفقيرة تصؼ طبيعة األسرةمجمكعة الصفات التي  المجموعة الثالثة: -3

ات لثقافة الفقر عمى مستكل األسرة ، كمف أىـ الصفالمجمكعة كيفية انتقاؿ ثقافة الفقر مف اآلباء إلى األبناء
اد ػػػك اعتمػػػاه نحػػػة، كاالتجػػػؿ الزكجػػػتجاىؿ أىمية الطفكلة كمرحمة حرجة في دكرة الحياة، كارتفاع مدل تجاى

 كانعداـ الخصكصية، كالتعمؽ باألـ.رة عمى المرأة، ػاألس
حدد لكيس في ىذه المجمكعة الصفات التي تككف عمييا شخصيات أفراد األسر الفقيرة  المجموعة الرابعة: -4

كالتي مف أىميا الشعكر القكم بالتيميش كالعجز كاإلتكالية، كاإلحساس بالدكنية كاالستسالـ، ، كاتجاىاتيـ
ضافة إلى ارتفاع مدل تككف األنا الضعيفة كانعداـ ضبط النفس، كالقدرة الضئيمة عمى تنكيع مصادر اإلشباع باإل

 أك التخطيط لممستقبؿ.
التجاه في تفسير الفقر إال أنو تعرض لمكثير مف االنتقادات، نذكر منيا ما لكف رغـ انتشار كتكسع ىذا ا" 

ي أظيرت أف الفقراء يشارككف في تالحضرية في غرب إفريقيا، كالعف المجتمعات "كينثميتيؿ"جاءت بو دراسة 
كاالتحادات المجتمعية، ككذلؾ ظيكر دراسة أخرل مشابية بعنكاف  تالعديد مف األعماؿ التطكعية في الجمعيا

(Peruvian)  الشانتي"، حيث أف ىذه الدراسة استنتجت أف مجتمع "البيرك"عف مجتمع  "كلياـ مانجيف"لمعالـ" 
يـ مستكل عاؿ مف المشاركة السياسية كاالجتماعية، كما أف لدييـ قدرا عاليا مف المساعدة الذاتية ألنفسيـ، لدي

أف الفقراء ىناؾ لدييـ  "فنزكيال"التي طبقيا عمى المناطؽ الفقيرة في  "ج. شكارتز" ككذلؾ كشفت دراسة العالـ
 . )1"(مستكل قميؿ مف االستسالـ كالخمكؿ كالبالدة

 الفقر لتفسير االجتماعيالبنائي : المنظور الثانيالفرع 
 ةػػة الطبقيػػػات ىك التركيبػػػؿ كاإلمكانػػػمتدني الدخرا ػػا أك فقيػػا غنيػػرد مػػػؿ فػػػػفإف ما يجع االتجاهكفقا ليذا  

يصكر الفقر عمى أنو نتيجة لتحيز  فيذا االتجاهكاالجتماعية لممجتمع، كتكزيع القكل كاإلمكانات االجتماعية فيو، 
ىماليا الفقراء  .سياسات الحككمات بشكؿ كمي أك جزئي ألصحاب رؤكس األمكاؿ، كا 

 يفيونرأي عمماء االجتماع الوظأوال: 
 ادمػػدـ أداء النظاـ االقتصػػػيرجع عمماء االجتماع الكظيفيكف الفقر إلى أنو خمؿ في التكازف، ناتج عف ع" 

  فالنظاـاؿ، ػػاء عمى العمػػة االستغنػػرز إمكانيػػسكية، حيث يركف أف النظاـ الرأسمالي الصناعي أفلكظيفتو بطريقة 
إلى مستخدميف ال يحصمكف عمى أجر  التقني يتطمب ميارات عالية مما يساىـ في تحكؿ العماؿ غير الميرة

 ة ػـ البيركقراطيػػػكع مف النظػػػاد نػػػإيج ساىـ في الرأسماليادم ػػاالقتصكاؼ فييبط مستكل معيشتيـ، كما أف النظاـ 

                                                           

براىيـ قعيد (1)-  .7ص المرجع السابؽ،، عمي العبسي كا 
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التي نادت بتخفيض مخصصات الرعاية االجتماعية، كىنا يرل ىؤالء العمماء ضركرة مساعدة الفقراء مف خالؿ 
 كف بالمجتمع كأنيـ يخدمكف االقتصاد، ػػػػـ مرتبطػػػػػكر الذاتي بأنيػػػػػكرة الشعػػػػىـ في بماػػػػػة تسػػػػػارات مينيػػػػـ ميػػػإكسابي

باإلضافة إلى أف اآلخريف سيقدركف عمميـ ألىميتو لممجتمع ككؿ، كىذا يعكس رأم عمماء االجتماع الكظيفييف 
 .)1"(الذيف يرجعكف الفقر إلى انعداـ العدالة

 مماء النظريات الصراعية البنائيةرأي ع ثانيا:
كارؿ "مف خالؿ بعض النظريات الصراعية البنائية أمثاؿ  الفقر افسرك  أما كجية نظر العمماء الذيف" 
فإنيـ يرجعكف أسباب الفقر إلى استغالؿ الرأسمالييف لطاقات الطبقة العاممة كتسخيرىا لزيادة أرباحيـ،  "ماركس

فكجكد الطبقات االجتماعية كما يرل أنصار ىذه النظرية أف الفقر يحدث بسبب خمؿ في البناء االجتماعي، 
الفقر "في كتابو  "بيتر تكنسند"داخؿ المجتمع ىي مف العكامؿ الرئيسية التي تساىـ في إحداث الفقر كما يراىا 

كفقا ليذا فالقضاء عمى الفقر  .)2"(يرجػػع إلى ارتباطػػو بأنمػػاط الحيػػػاةة إلى أنو ػػ، باإلضاف"دةػػة المتحػػفي المممك
يتـ إال بالقضاء عمى طبقة األغنياء، كمصادرة أمكاليـ، كحرمانيـ مف ثركاتيـ مف أم كجو جاءت، الرأم "ال 

ثارة الحسد كالبغضاء في صدكرىـ، كتأريث  كفي سبيؿ ذلؾ يجب تأليب الطبقات األخرل في المجتمع عمييـ، كا 
، كىي الطبقة العاممة انيراف الصراع بيف ىذه الطبقات بعضيا كبعض، حتى ينتصر في النياية أكثرىا عدد

 .)3"(الكادحة التي يسمكنيا "البركليتاريا"
البنائي االجتماعي اتخذكا عدة  المنظكر العمماء الذيف فسركا الفقر مف يمكف أف نستنتج مما سبؽ أف 

 في نقطتيف أساسيتيف ىما:يشترككف أنماط لمتفسير، كؿ حسب تخصصو، غير أنيـ 
 اعية أك االقتصادية أك السياسية؛تكزيع العدالة سكاء االجتم أف أساس مشكالت الفقر ىك سكء -1
يركف أىمية تدخؿ الدكلة فيـ بالتالي ك ر في فقرىـ، ػػػؿ مباشػػػـ بشكػػػـ عمى تسببيػػػراء أنفسيػلكـ الفقمعارضة  -2

 .لرعاية أفرادىا كتقديـ المساعدات المناسبة ليـ
 ميتفسير الفقر في المنظور اإلسال: الثالثالفرع 

 ي في ػػػائي االجتماعػػػردم كالبنػػكريف الفػػو المنظػػػػاء بػػػا جػػالؼ مػػراء كانت بخػػػر كالفقػػة اإلسالـ لمفقر ػإف نظ 
 ، ىذا الخالؼ يمكف إيجازه فيما يمي:تفسير الفقر

 رأي اإلسالم في المنظور الفردي لتفسير الفقرأوال: 
 لمالو  يغني ىك المالؾ الحقيقكأف الـك الفقراء كيعتبرىـ السبب في فقرىـ، ػيمكر الفردم الذم ػػعكس المنظ

                                                           

براىيـ قعيد،عمي العبسي  (1)-  .9ص المرجع السابؽ، كا 
 .9ص المرجع نفسو، (2)-
 .11، صمرجع سبؽ ذكره يكسؼ القرضاكم، (3)-
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سالـ ينكر ىذه النظرة مف أساسيا، كيرل أف الماؿ كثركتو، يتصدؽ منيا كيؼ يشاء كعمى مف يشاء، فإف اإل
مف سكرة  7ية ، كىذا مصداقا لقكلو تعالى في اآلأف الغني مستخمؼ فيو كأميف عميو، ىك خالقو ككاىبو، ك ممؾ هلل
ـٍ ميٍستىٍخمىًفيفى ﴿الحديد:  عىمىكي اًؿ المًَّو ﴿مف سكرة النكر:  33، كقكلو تعالى في اآلية ﴾ًفيوً كىأىٍنًفقيكا ًممَّا جى ـٍ ًمٍف مى كىآتيكىي

"مف ىنا يكجب اهلل تعالى: خالؽ اإلنساف، كخالؽ الماؿ، كخالؽ الككف كمو عمى األغنياء حقا ، ﴾الًَّذم آتىاكيـٍ 
معمكما في أمكاليـ، بؿ في أمكاؿ اهلل التي آتاىـ إياىا، كاستخمفيـ عمييا، كال يكتفي اإلسالـ ىنا بمجرد الكعظ 
كالترغيب كالترىيب، كالدعكة إلى البذؿ كالتصدؽ، فيذا كحده ال يكفي إذا قست القمكب، كسقمت الضمائر 

لتأخذ مف األغنياء، كترد عمى الفقراء، فمف كضعؼ اإليماف.. كلكنو يضـ إلى ذلؾ تدخؿ الدكلة باسـ الشرع، 
  .)1"(أبى أف يطيع قانكف اهلل، قكتؿ عمى ذلؾ حتى ينقاد لمحؽ طكعا أك كرىا

الفقراء كالضعفاء، كلـ يصنفيـ كفقا لصفات معينة، يعامميـ عمى أساسيا، بؿ ينظر  اإلسالـكقد كـر  
 كإلييـ عمى أنيـ أعضاء في المجتمع ال يختمفكف عمى اآلخريف بشيء، كأف المقياس الحقيقي لممفاضمة ى

األبكاب، لك أشعث أغبر مدفكع ب بَّ النبي صمى عميو كسمـ قاؿ: "ري عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف التقكل، ف
 ركاه مسمـ.ألبره"  اهلل أقسـ عمى

 لتفسير الفقر البنائي االجتماعيرأي اإلسالم في المنظور : ثانيا
بالقضاء عمى طبقة  كما أف اإلسالـ ينكر النظرة التي جاء المنظكر البنائي االجتماعي في تفسير الفقر، 

 )2(نظرا لعدة أسباب:، كذلؾ األغنياء، كمصادرة أمكاليـ، كحرمانيـ مف ثركاتيـ
إذا كاف في األغنياء أناس أطغاىـ الغنى، كأفسدىـ الماؿ، فجاركا عمى غيرىـ، كأكمكا حقكؽ الضعفاء  -1

كالفقراء، فإف ىناؾ أغنياء آخريف شكركا نعمة الماؿ، كأدكا حؽ اهلل، كحؽ الناس فيو، كال يجكز في نظر اإلسالـ 
لقكلو تعالى في  ،فكؿ إنساف مسؤكؿ عف نفسو، كعف مف يرعاه فحسب أف تعاقب طبقة بأسرىا بذنب أفراد منيا،

 ؛   ﴾كيؿُّ اٍمًرئو ًبمىا كىسىبى رىًىيفه ﴿مف سكرة الطكر:  21اآلية 
رم أصيؿ، ككذلؾ نظرا لما ليا ػػػػػاني فطػػػػع إنسػػػاإلسالـ يقر مبدأ الممكية الخاصة لمماؿ، ألف فييا إشباع لداف -2
 تممؾ مرتبطػػػػة بضكابػػػػط كقيػػػػكد معينػػة،ة في الػػػذه الحريػػػػاد، لكف ىػػػػاالقتص ارػػػػػع، كازدىػػػػالمجتمف آثار في تقدـ م

 كبالتالي فاستغالؿ أناس لممكيتيـ بغير حؽ، كجكرىـ فييا ال يقتضي فساد مبدأ التممؾ فييا؛
خاء كالتعاكف، كال يقر العداكة بيف األفراد، اإلسالـ يقيـ عالقاتو بيف األفراد كالجماعات عمى أساس اإل -3

 كالصراع بيف الطبقات؛

                                                           

 .28، صالمرجع السابؽ يكسؼ القرضاكم، (1)-
 .31-29، صالمرجع نفسو (2)-
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 رل، قد تككف أشد خطرا مف األكلى.اإلسالـ ال يقبؿ عالج مشكمة بخمؽ مشكمة أخ -4
 اإلسالميالوضعي و  االقتصادين في : عالج الفقرالمطمب الثاني

األنظمة االقتصادية كالمذاىب  تتبايف التحاليؿ المتعمقة بعالج ظاىرة الفقر، كتختمؼ باختالؼ 
لعالج ظاىرة الفقر في االقتصاد الكضعي  مف خالؿ ىذا المطمب االقتصادية التي تقكـ عمييا، كسكؼ نتعرض

 كاالقتصاد اإلسالمي. 
 الوضعي االقتصاد في عالج الفقراألول:  فرعال

سنتعرض لبعض المداخؿ الرئيسية التي يمكف أف تساىـ في معالجة الفقر مف منظكر االقتصاد  
 كالمتمثمة في:الكضعي، 

 قتصادي مستديم موزع توزيعا عادالتحقيق نمو ا أوال:
الفقر، غير أف النمك  العكامؿ األساسية  في تخفيض مستكياتيمثؿ النمك االقتصادم أحد أىـ 

لكحده ال يكفي لتحقيؽ ذلؾ، بؿ يجب أف يككف مستديما كمكزعا بشكؿ عادؿ بيف أفراد المجتمع  االقتصادم
لتقميص الفكارؽ في الدخؿ، كمف ثـ تخفيض معدالت الفقر، كما حدث مف خالؿ التجارب التي قامت بيا دكؿ 

و، كبالتالي يتكجب عمى شرؽ آسيا في خفض الفقر مف خالؿ النمك المتسارع لمدخؿ، كاآلليات العادلة في تكزيع
مف أجؿ حصكليـ عمى فرص عمؿ البمداف النامية البحث عف آليات نمك مستقبمية لصالح الفقراء بقدر كبير، 

مكلدة لمدخؿ، كىذا مف خالؿ التركيز عمى االستثمارات الريفية كالحضرية، ككذا االستثمار في خدمات الرعاية 
        الصحية كالتعميمية.

 رأس المال البشري: تنمية ثانيا
يعد التعميـ األساسي كالعناية الصحية كتطكير الميارات كالخدمات األساسية األخرل، العناصر "

الجكىرية لرأس الماؿ البشرم، فأغمب األدبيات تشير إلى أف ىناؾ ترابطا كاضحا كمباشرا بيف الفقر كالكضع 
ية تنمية رأس الماؿ البشرم البمداف النامية عمى أىمالصحي كالتحصيؿ العممي، مما أثار اىتماـ الحككمات في 

في تعزيز المشاركة في سكؽ العمؿ، كتحسيف مستكل اإلنتاجية كاألجكر المتحققة لمعامميف، ككآلية مالئمة  لدكره
لتكزيع الدخؿ كخفض الفقر، إذ مف دكنيا سيكاجو الفقراء كأطفاليـ فرصا ضئيمة لتحسيف كضعيـ االقتصادم 

لكف قد تتحقؽ تنمية بشرية دكف استيداؼ الفقراء، كىك ما يمثؿ أحد مشاكؿ  .)1("الكمي في المجتمعكاالندماج 
غير  مف ددةػػػمح ـ العالي الذم يضـ فئةػاإلنفاؽ العاـ عمى تنمية رأس الماؿ البشرم، كاإلنفاؽ عمى التعمي

 ة، كاالىتمػػػاـ بالتعميػػـ االبتدائي كالمتكسػػػػط الفقير الفقراء، كبالتالي يجب القياـ بإستراتيجية لمتعميـ تستيدؼ الشرائح 
                                                           

 126، صمرجع سبؽ ذكره سالـ تكفيؽ النجفي كأحمد فتحي عبد المجيد، (1)-
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حكم نسبة كبيرة مف الفقراء، كخاصة في األرياؼ، أما في المجاؿ الصحي فيجب تكفير خدمات ي ملذ، اكالثانكم
عطاء مزيد مف االىتماـ لمخدمات الصحية الكقائية التي تستيدؼ  صحية مجانية أك بتكاليؼ منخفضة لمفقراء، كا 

    لفقراء.ا
 : تحقيق الحماية االجتماعيةثالثا

تنحصر إستراتيجية الحماية االجتماعية ببرامج الدعـ كالمساعدات المقدمة إلى األفراد كالعائالت نتيجة "
التعرض لمصدمات كالككارث الطبيعية كاألمراض كاألزمات االقتصادية، مف خالؿ تطكير شبكات األماف 

عانات الالجئيف كالضماف االجتماعي(، التي تم  اإلستراتيجيةثؿ لدل معظـ الدكؿ االجتماعي )كبرامج التقاعد كا 
  .)1("المفضمة لمعالجة اآلثار السمبية المتكلدة عف التكيؼ الييكمي

 رابعا: تحقيق التنمية الريفية
ىا يجدكف صعكبة في الكصكؿ إلى لعديد مف المشاكؿ التي تجعؿ فقراءتعترض المناطؽ الريفية ا

كما تكلده مف ضعؼ في تكفير الرعاية الصحية كالتعميمية، ؽ الحضرية، كقصكر البنى التحتية األسكاؽ بالمناط
 )2(:كجب العمؿ عمىمما يساىـ في ضعؼ تحسيف دخكؿ فقراء الريؼ. كقصد الحد مف ىذا الكضع يت

تصحيح السياسات الزراعية كالريفية بالشكؿ الذم تحقؽ فيو نتائج مكاتية لمفقراء في الريؼ مف حيث  -1
 كالتقنية، كالعمالة الزراعية(، لتدعيـ المكاسب الزراعية كالحد مف الفقر؛ األصكؿ المختمفة )األراضي،

مف خالؿ تمكيف أصحاب الحيازات إرساء مجمكعة مف العالقات السكقية المتسمة بقسط أكبر مف المساكاة،  -2
ؿ األسكاؽ الصغيرة كالعماؿ الزراعييف مف الحصكؿ عمى المعارؼ كالميارات التي يحتاج إلييا المزارعكف لدخك 

 كتحسيف شركط مشاركتيـ؛
زيادة القيمة السكقية لقكة العمؿ، مف خالؿ الخيارات لبناء األصكؿ كالتقنية المتسمة بالعمالة الكثيفة التي تعد  -3

 عنصرا حيكيا لمحد مف الفقر؛
يتحقؽ اليدؼ تكسيع الرعاية االجتماعية كالمخرجات المكزعة كتحسينيا، كالنيكض باستدامة المكارد، إذ  -4

 مف خالؿ النيكض بتقنية إدارة األراضي كالمياه.كالبيكلكجية، كاليدؼ الثاني  األكؿ مف خالؿ البحكث الزراعية
 القضاء عمى الرؤية التمييزية بين الجنسين خامسا:

ؿ ػػػػـ العكامػػػأىد ػػػاء أحػػػة لدل النسػػػة األميػػتعتبر الرؤية التمييزية بيف الجنسيف، باإلضافة إلى ارتفاع  نسب
 ة كالنامية، مما انعكس سمبا عمى مساىمتيا ػػػالمتخمف اتػػػػر في المجتمعػػػػد الفقػػاة المرأة مف تيديػػػػرة عمى معانػػػػالمؤث

 

                                                           

 128، صالمرجع السابؽ فتحي عبد المجيد، سالـ تكفيؽ النجفي كأحمد (1)-
 .130، صالمرجع نفسو (2)-
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في قكة العمؿ، كىك ما استكجب ضركرة التخمي عمى ىذه الرؤية التمييزية كمحاكلة إشراؾ المرأة في عممية 
التنمية، كتحسيف المركز االجتماعي كاالقتصادم ليا، كذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى تكجيو االستثمارات الداعمة 

إلى عدـ الحد مف حريتيا في المشاركة  لممرأة، سكاء فيما يتعمؽ بالتعميـ أك الصحة أك التشغيؿ، باإلضافة
 باعتبارىا إحدل األكلكيات الرئيسية في إطار الجيكد المبذكلة لخفض الفقر.  كاالقتصادية كالسياسية، االجتماعية 

 اإلسالمي االقتصاد في عالج الفقر: الثاني فرعال
قكاعد كأصكؿ  عمى ،الفقرمف بينيا التي الظكاىر االقتصادية، ك عالج في  اإلسالمييعتمد االقتصاد  

، كسكؼ نتعرض في البداية لمشكمة الفقر ثابتة مرجعيتيا ما نزؿ بو الكحي كما جاءت بو السنة النبكية الشريفة
 عبر التاريخ االقتصادم العربي اإلسالمي، ثـ نتعرض لسياسات االقتصاد اإلسالمي في عالج الفقر.

 اإلسالميربي مشكمة الفقر عبر التاريخ االقتصادي الع أوال:
مف مرحمة النبكة إلى  ،سنقكـ بعرض مكجز لمشكمة الفقر عبر التاريخ االقتصادم العربي اإلسالمي 

 ي كما يمي:ثمانالعصر الع
الحقبة األكلى مف التاريخ العربي اإلسالمي، كالتي تشمؿ  اتسمت مرحمة النبوة والعصر الراشدي واألموي: -1

صمى اهلل عميو مف خالؿ االىتماـ الذم أكاله الرسكؿ بالتخفيؼ مف الفقر، كىذا   اشدممرحمة النبكة كالعصر الر 
التنظيمات المالية في عيد الخالفة الراشدة مف االىتماـ بظاىرة الفقر، فبعد أف  لـ تخػػػؿكما "، بيذه الظاىرة كسمـ

كضع ركاتب سنكية بو بشأف عنو مف تنظيـ الخراج كالجزية استشار أصحاالخطاب رضي اهلل  فرغ عمر بف
كعائالتيـ كذكم الحاجة مف أفراد المجتمع، فشجعكه عمى ىذه المعالجات، لتمكيف ىؤالء األفراد مف  لممقاتميف

تـ استخداـ نمطيف مف السياسات كما  ..تكفير حاجاتيـ األساسية مف خالؿ االرتفاع بقدراتيـ الشرائية
ي تنظيـ كتطبيؽ حيث كانت الدكلة أكثر قكة فيمثؿ بنمط اإلنتاج الزراعي الذم ساد آنذاؾ، ، األكؿ االقتصادية

ىذا النمط مف اإلنتاج، أما النمط الثاني فيقكـ عمى "إىتماـ الفكر العربي اإلسالمي بإعادة تكزيع الدخؿ لدعـ 
ؿ جمع فريضة الزكاة التي تعد نكعا القكة الشرائية لألفراد كالمحتاجيف القريبيف مف خط الفقر أك دكنو، مف خال

عادة تكزيعيا عمى ىؤالء األفراد"  (1)مف الضرائب عمى المدخرات في االقتصاد اإلسالمي، كا 
تكسعا ممحكظا في ظاىرة اإلقطاع، حيث تركزت  الكطف العربيشيد " فقد مة العيد األمكممرحأما في 

 دكد مفػػػػػػدد محػػػػػؿ تحت إدارة عػػػػػف الدخػػػػػـ مصادر تككيػػػػػدل أىػػة، كىي إحػػػمساحات كاسعة مف األراضي الزراعي
 ر الذم ترتب عميو ػػػك األمػػا لمدكلة، كىػة منيػػػػكتناقصت المكارد المتأتي"، (2)"صفكة المجتمع األمكم كأشراؼ القبائؿ

 

                                                           

 .60 ، صابؽسالمرجع ال لنجفي كأحمد فتحي عبد المجيد،اسالـ تكفيؽ  -(1)
 .73(، ص 1990، بغداد)شركة مطبعة الجميكرية، المكصؿ،  ،دراسات في الفكر االقتصادي العربي اإلسالمي جاسـ محمد شياب البجارم، -(2)
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ادر ػػػع المصػػػػادة تكزيػػػة إعػػػو نتيجػػػظاىرتع ػػالذم بدأت تتس ،المادية لمدكلة في معالجة الفقر اتػػؼ اإلمكانيػػػضع
  .(1)"المككنة لمدخؿ لصالح اإلقطاع الزراعي

اىتمت الخالفة العباسية بتحسيف أكضاع الفقر مف خالؿ اإلىتماـ " مرحمة العصر العباسي والعثماني: -2
ة ػػػػػكانتشرت الزراعات المتخصصرم، ػػػػػط بإعمار نظاـ الػبأحكاؿ الزراعة، خاصة في ذلؾ الجانب المرتب

سياسات اقتصادية تنمكية  اعتماد، مما يشير إلى (2)"ـ بمداف الخالفةػػػػػزة النسبية في معظػػػػػكالمعتمدة عمى المي
بعض رجاؿ الدكلة العباسية  اىتماـكاف مبعث لقد " في المحاصيؿ الزراعية. اإلنتاجيم كصيغ التكامؿ االقتصاد

الذم ترتب عميو تحسيف في الزراعي،  االقتصادمالفائض بزيادة  االىتماـكأمرائيا بتحسيف كسائؿ اإلنتاج، 
ألكضاع المعاشية ألفراد المجتمع، فضال عف اة في تحسيف ػػػات الدكلػػػد إمكانػػػي تزايػػػا يعنػػأكضاع بيت الماؿ، مم

المذككر، كال شؾ في أف محصمة ىذيف  االقتصادم الذم اتسـ بالبطالة في النشاطتشغيؿ قدر مف العماؿ 
األسمكبيف كانت خفض ظاىرة الفقر في ذلؾ العصر، إال أف فترات الضعؼ التي مرت بيا الخالفة العباسية 

طاع ، كرافؽ ذلؾ سيادة نظاـ إقاالقتصادم، إذ ترتب عميو خفض الفائض االقتصادمأثرت في كفاءة النظاـ 
 .(3)"كخاصة في فترة تكلي األتراؾ حكـ الدكلة العباسية العصراألراضي الزراعية في بعض مراحؿ ذلؾ 

بسبب ـ ( مف العصكر التي شيدت مظالـ 1517-ـ1382كما يعد عصر المماليؾ في مصر ) " 
 مطمؽالفقر ال اتساعد ترتب عمى ىذه الظكاىر الخالفات بيف الشيع المختمفة كسيادة النظـ اإلقطاعية، كق

كاالرتفاع بأىميتو النسبية، كحصمت أكسع حاالتو في نياية العيد العباسي مف خالؿ الغزك الذم قاـ بو المغكؿ 
نو البطالة كالفقر علبغداد، كنتج عنو تدمير العديد مف المكارد الزراعية ككسائميا اإلركائية، كىك األمر الذم نتج 

 .(4)كالبؤس فترة طكيمة مف الزمف"
(، حيث بسطكا سيطرتيـ عمى معظـ الكطف 1918-1515العثمانيكف ما يفكؽ أربعة قركف ) حكـ "كقد  

المجتمع العربي اإلسالمي مف جراء التدمير الذم أصاب كسائؿ اإلنتاج ي العربي، كقد كرثكا جزءا مف الفقر ف
إعادة تطبيؽ العقيدة اإلسالمية في العراؽ، كقد سعت الدكلة العثمانية إلى معالجة الفقر مف خالؿ  االقتصادم

 ص األراضي كالضرائب، إال أفػػػا يخػػػمة فيػػة اإلسالميػػػدادا كاستمرارا لمدكلػػػامتنفسيا  اعتبرتفي بادئ األمر، فقد 
  ذلؾ العيد، كخاصػػة في سنػػػكات ضعفػػو عمى أكضاع الفقر في االقتصاديةدراسة اآلثار التي عكستيا السياسات 

 

                                                           

 .33 ،32(، ص1993بيركت، مركز دراسات الكحدة العربية، ، )معاصرة اقتصاديةإشكالية الزراعة العربية: رؤية  ،سالـ تكفيؽ النجفي -(1)
 .307، 306(، ص1964 القاىرة، مكتبة النيضة المصرية،، )تاريخ اإلسالم: السياسي، الديني، الثقافي، االجتماعي، حسف إبراىيـ حسف -(2)
دار النيضة ، )م 1058-م 749ه/  656-ه 334العراق في العصر البوييي: التنظيمات السياسية واالدارية واالقتصادية حسيف الزبيدم،محمد  -(3)

 .116، 115( ص  1969 القاىرة، العربية،
 .61مرجع سبؽ ذكره، ص لنجفي كأحمد فتحي عبد المجيد،اسالـ تكفيؽ  -(4)
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ىذه السياسات ثكابت عبر المراحؿ  اعتمدتفقد كانت غير فاعمة في خفض الظاىرة المذككرة أك القضاء عمييا، 
 يػػػػػؿ األراضػػػػادر تككيف دخػػػة، كتركز مصػػػـ إيرادات الدكلػالمختمفة مف ذلؾ العيد، كفي مقدمة تمؾ الثكابت تعظي

الفقر بيف الفالحيف قد جاء مف عدـ  اتساعالزراعية لدل الفئة المتنفذة كالمكالية لمسمطة العثمانية، كال شؾ في أف 
كتمؾ التي يستحقيا المجتمع التكازف بيف العكائد المتأتية مف األراضي الزراعية، التي تقكـ الدكلة عمى جبايتيا، 

 .(1)ساسية"الفالحي، كالمزارعكف الصغار لسد حاجاتيـ األ
 اإلسالمي في عالج مشكمة الفقر االقتصاد سياسات ا:ثاني

لمكافحة مشكمة الفقر، حيث أف ىاتو عالجية كقائية كأخرل سياسات جاء االقتصاد اإلسالمي ب 
 ع، كمعػػػاة في المجتمػػػػة جكانب الحيػػػػالـ في كافػػػؽ اإلسػػإذا ترافقت مع تطبي إال ليا دكر فعاؿ السياسات ال يككف

ذلؾ فإف تطبيؽ السياسات الكقائية كالعالجية يمكف أف يككف مرحمة أكلى في طريؽ تطبيؽ اإلسالـ بالكامؿ، 
 التي تكاجييا المجتمعات اإلسالمية. المشاكؿكفي طريؽ مكافحة الفقر ككافة 

فيما لك  –التي تكفؿ  الكقائية جاء اإلسالـ بعدد مف السياسات :لعالج مشكمة الفقر لسياسات الوقائيةا -1
 عدـ ظيكر الفقر، أىميا: –ت طبق

نتاج إل - كحده أك مع غيره -الذم يقكـ بو اإلنساف الكاعي المجيكد "يعبر العمؿ عمى  الحث عن العمل: -أ
 (3)نذكر مايمي: كصػػػػػا اإلسالـ في ىذا الخصػأبرز التكجييات التي جاء بيكمف ، )2"(خدمة سمعة أك 

أنو منيج سمكو صفكة الناس كأكـر الخمؽ عمى اهلل كقدكة المسمميف كالناس أجمعيف، كىـ األنبياء عمييـ بياف  -
ة ػػػفي سكرة القصص، اآليتعالى يعمؿ أجيرا كما في قكلو  عميو السالـالصالة كالسالـ، فيذا رسكؿ اهلل مكسى 

ؾى ًإٍحدىل اٍبنىتىيَّ ﴿: 27 جو  قىاؿى ًإنِّي أيًريدي أىٍف أيٍنًكحى ًني ثىمىاًنيى ًحجى رى مىى أىٍف تىٍأجي  ـعميياء ػػػككذلؾ فعؿ األنبي ،﴾ىىاتىٍيًف عى

ما » أنو قاؿ: صمى اهلل عميو كسمـ رسكؿ اهللالبخارم عف صحيح حيث عممكا برعي الغنـ كما جاء في  السالـ
 ؛«كنت أرعاىا عمى قراريط ألىؿ مكة بعث اهلل نبيا إال رعى الغنـ، فقاؿ أصحابو: كأنت؟ فقاؿ نعـ،

الثناء عمى العامميف كمدحيـ بذلؾ كبياف فضميـ عمى غيرىـ بسبب ممارسة العمؿ، كىذا ألنيـ يرتفعكف  -
 كتحفظ ليـ قيمتيـ، كقد جاء في صحيحبأنفسيـ عمى النزكؿ إلى تكفؼ الناس كالحاجة إلييـ فتبقى ليـ كرامتيـ، 

  ره فيبيعيا ػػػػػػػة الحطب عمى ظيػػػـ أحبمو فيأتي بحزمػػػػألف يأخذ أحدك»قاؿ:  عميو كسمـصمى اهلل ارم أف النبي ػالبخ
 

                                                           

 .115ص (،1988 ،المكصؿ، بغداد ،ؤسسة دار الكتاب لمطباعة كالنشر)م ،مقدمة في اقتصاد التنمية ،كمحمد الصالح القريشي سالـ تكفيؽ النجفي -(1)
 .39، صمرجع سبؽ ذكره يكسؼ القرضاكم، (2)-

أـ جامعة ، مجمة المعاصرة ليامعالجة مشكمة الفقر في الفكر اإلسالمي مع بعض التطبيقات العممية صالح بف عبد اهلل بف عبد المحسف الفريح،  -(3)
 .330 -328، ص 1429، ذك القعدة 45العدد  المممكة العربية السعكدية، القرل لعمـك الشريعة كالدراسات اإلسالمية،
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 ة بالغػةو مف مشقػػػػعمى ما في فاالحتطاب، «كه أك منعكهػػػاس أعطػػأؿ النػػػػمف أف يسو ػػػػر لػػػػفيكؼ اهلل بيا كجيو خي
 خير مف البطالة أك سؤاؿ الناس؛ممف ال يعقمكف، ككذا مع ربحيا الضئيؿ،  االزدراءكنظرات 

سيا التسكؿ كسؤاؿ الناس، كتكففيـ ليعيش التحذير مف ترؾ العمؿ كالتكجو إلى الكسائؿ غير النافعة، كعمى رأ -
 المرء عالة عمى غيره يقتات جيكدىـ كعمميـ كيبيع كرامتيـ؛

اإلسالـ بحفظيا، كحذر مف عدـ إعطائيـ إياىا أك البخس مف حقيـ فييا،  اىتـالعناية بحقكؽ العماؿ، كقد  -
ىذا األمر لو أثره في التكجو لمعمؿ إذا كاف العامؿ سيشعر بأف حقكقو محفكظة، أما إذا شعر بخالؼ كال شؾ أف 

ناية عجاء بيا اإلسالـ في باب ال التيذلؾ فإنو لف يتشجع لممارسة العمؿ أك التكجو إليو، كمف أبرز التكجييات 
، فقد ليـاإلحساف ك أك تكميفيـ فكؽ ما يطيقكف،  عمييـ اؽاإلشقبحقكؽ العماؿ أنو حث عمى الرفؽ بيـ كعدـ 

 بيـ، ككذلؾ الكفاء ليـ بعدـ ظمميـ  اءػػػػاالعتندـ ػػػأك ع احتقارىـحذر اإلسالـ مف معاممتيـ بالغمظة كالفظاظة، أك 
باإلضافة إلى عدـ المساكاة في تكزيع األجر بينيـ بؿ يككف ىناؾ عدؿ  ممة غير منقكصة،كمنحيـ أجكرىـ كا

كىذا التقسيـ يعتبر مف أحدث التقسيمات التي في التكزيع كذلؾ حسب الجيد كالمقدرة العممية كالميارات الفنية، 
 يىٍستىًكم الًَّذيفى يىٍعمىميكفى قيٍؿ ىىٍؿ  ﴿: 9ؿ في سكرة الزمر، اآلية ػكؿ المكلى عز كجػػر اإلسالمي، يقػػا الفكػػػؿ إلييػػػتكص

 .﴾كىالًَّذيفى ال يىٍعمىميكفى ًإنَّما يىتىذىكَّري أيكليكا اأٍلىٍلبابً 
مرضا  العتبارهحارب اإلسالـ التسكؿ كأغمؽ كؿ األبكاب المؤدية إليو، كشدد عمى ذلؾ محاربة التسول:  -ب

جاء  التيكمف أبرز التكجييات  كسكؿ،ك  مركر الكقت إلى مجتمع متسكؿيفسد المجتمع كيدمره، كيحكلو ب نفسيا
 يمي: اإلسالـ في باب محاربة التسكؿ نذكر مابيا 
 ة؛ػػالعقكب ع عمى ممتينياػػ، كتكقط اهلل كغضبوػػأف التسكؿ كسؤاؿ الناس أحد األسباب التي تكجب سخ -
 مف الماؿ، كدكاـ الفقر كالحاجة؛أحد أسباب نزع البركة  -
أعطى اإلسالـ عقكبات تعزيزية يمكف أف ينزليا كلي األمر عمى كؿ إنساف صحيح قادر عمى التكسب يريد  -

 أف يعيش عالة عمى المجتمع.
نظـ اإلسالـ عالقات الناس كمعامالتيـ مع بعضيـ البعض، كبيف الحقكؽ " التنظيم الدقيق لممعامالت: -ج

كقكتو كرفاىيتو، كدرءا ألم كالكاجبات لكؿ فرد في المجتمع بدقة متناىية، كذلؾ حفاظا عمى سالمة المجتمع 
    معامالت كالذم يحكؿ ؽ لمػػػػـ الدقيػػػو، كيظير ىذا التنظيػػع كتذىب قكتػػػؾ بالمجتمػػػزاع التي تفتػشكؿ مف أشكاؿ الن
 ة، تتمثؿ ػػػػاد أربعػػػػاب الفسػػػكأسب ،(1)"اد العامةػػاإلسالـ لكؿ أسباب الفسضيـ، مف خالؿ تحريـ دكف ظمـ الناس لبع

 ة، ػػػػػكالجريمرد كالتخمؼ ػػػػػر كالتشػػػػػي تؤدم كميا إلى الفقػػ، كالترىاػػػػػكالدـ كغي ةػػػػر كالميتػػػػات لذاتيا كالخمػػػفي المحرم
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ض بطريؽ غير ػراء البعػػػػالؿ ثػػػػع مف خػػػػراد المجتمػػػػػأفف ػػػػدكث تفاكت بيػػػػػالتي تؤدم إلى حك  ،اػػػػبة إلى الر ػػػباإلضاف
كالشركط الفاسدة، فالغرر ىك بيع ما كاف ظاىره يغرم المشترم كباطنو مشركع، كمف أسباب الفساد كذلؾ الغرر 

، أما الشركط -يزداد فقرا  –كاآلخر مظمكـ  -يزداد غنى  –باطؿ، مما يؤدم إلى كجكد طرفيف أحدىما ظالـ 
 الفاسدة فإنيا تؤدم إلى استغالؿ األقكياء لمضعفاء، كبالتالي تزيد في الفقراء فقرا.

ك أف يحارب كؿ فرد الفقر ىاألصؿ األصيؿ في شريعة اإلسالـ  إف :جية لمشكمة الفقرالسياسات العال -2
السياسات الكقائية التي تكفؿ تحقيؽ درجة متقدمة مف العدؿ ، فالعمؿ يعتبر مف بالعمؿ كالسعي لكسب الرزؽ

لكف رغـ ذلؾ نجد العاجزيف الذيف ال يستطيعكف العمؿ، أك األرامؿ الالتي تكفي  كالغنى كالتخفيؼ مف حدة الفقر،
عنيف أزكاجيف كال ماؿ ليف، أك األطفاؿ الصغار أك الشيكخ اليرميف، كما قد تحدث ظركؼ طارئة كالمجاعػػػات 

سالمي ىذه النقطة كذلؾ اإل االقتصادكقد عالج  إلى استفحاؿ ظاىرة الفقر، أك الكػػػػكارث أك الحػػػػركب، تػػؤدم
 بإيجاد سياسات عالجية تتمثؿ في:

 عاجزة عف العمؿسكاء كانت  -الفئات الفقيرة إف اإلسالـ قد عمؿ عمى إنقاذ : األقاربالموسرين من كفالة  -أ
غنائيـ عف " –أك أرامؿ ال يممككف الماؿ أك الصبياف الصغار أك الشيكخ اليرميف  مف مخالب الفقر كالحاجة، كا 

ذؿ السؤاؿ، كىك التكفؼ، كأكؿ ما شرعو لذلؾ، ىك تضامف أعضاء األسرة الكاحدة .. لقد جعؿ اإلسالـ ذكم 
كينيض القربى متضامنيف متكافميف، يشد بعضيـ أزر بعض، كيحمؿ قكييـ ضعيفيـ، كيكفؿ غنييـ فقيرىـ، 

شد قكة، كبكاعث التعاطؼ كالتراحـ كالتساند أكثؽ عركة، كذلؾ لما بينيـ مف قادرىـ بعاجزىـ فإف العالئؽ بينيـ أ
 75اآلية ، مف خالؿ )1"(الرحـ الكاصمة، كالقرابة الجامعة، ىذه ىي الحقيقة الككنية، كقد أيدتيا الحقيقة الشرعية

ييـٍ أىٍكلىٰى ًببىٍعضو ًفي ًكتىابً ﴿ :مف سكرة األنفاؿ اـً بىٍعضي لصمة الرحـ بغير  كما أنو ال معنى، ﴾المَّوً  كىأيكليك اأٍلىٍرحى

كأشترط قريبو محتاجا يتكفؼ الناس ثـ يعرض عنو، شخصا النفقة عمى المحتاج، كأم قطيعة أعظـ مف أف يرل 
  )2):ب شرطيف أساسيفالفقياء لكجكب النفقة عمى القري

كالمكاساة سبيؿ المعكنة ألنيا تجب عمى  ،ف استغنى بماؿ أك كسب لـ تجب نفقتوإف، مف تجب لو النفقةفقر  -
 عنيا؛ فال تستحؽ مع الغنى

النبي صمى لما ركم عف جابر أف  ،زائد عف نفقة نفسو كزكجتو ،يـ منولممنفؽ فضؿ ماؿ ينفؽ عمي أف يككف -
 ة القريب ػػػػنفق فكأل، -ح ػػػػذم، كقاؿ ىذا حديث صحيػػػركاه الترم –دأ بنفسؾ ثـ بمف تعكؿ" ػػػباهلل عميو كسمـ قاؿ: "إ

  ، كمثميا نفقة زكجتو. كنفقة نفسو مف الحاجة األصمية، ف في الفاضؿ عف الحاجة األصميةك ػػػفيجب أف تك، اساةك م
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 فأشبيت نفقة نفسو.، ألنيا تجب لحاجتو ىك
"تعتبر الزكاة األداة األكلى كالسياسة األكلى مف سياسات التكافؿ االجتماعي، كما أنيا أىـ أداة مف  :الزكاة -ب

ليست مكردا ىينا أك  ، فيي(1)أدكات السياسة المالية اإلسالمية، تسيـ في تحقيؽ االستقرار كالتكازف االقتصادم"
مف المشاكؿ االقتصادية المعاصرة كالفقر ، بؿ ىي مكرد مالي ضخـ مف شأنو أف يعالج لكحده الكثير ضئيال

حبكب العشر أك نصؼ العشر مف الحاصالت الزراعية مف التمثؿ أنيا إذ كالبطالة كالتضخـ كالكساد...إلخ، 
% مف نقكد أك تجارة كؿ 2.5أم ، ربع عشر النقكد كالثركة التجارية لألمةكأيضا ، كالثمار كالفكاكو كالخضركات

أما أىميا المستحقكف ليا ، األصمية كفاضال عف  حكائجو، إذا كاف خاليا مف الديف، الشرعيمالؾ لمنصاب  مسمـ
مىٍييىا ﴿مف سكرة التكبة:  60فيـ أصناؼ حددىـ اهلل تعالى في اآلية  دىقىاتي ًلٍمفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍلعىاًمًميفى عى ا الصَّ  ًإنَّمى

ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىاٍبًف  قىاًب كىاٍلغىاًرًميفى كى ًفي الرِّ لَّفىًة قيميكبيييـٍ كى ةن مِّفى المَّوً  السًَّبيؿً كىاٍلميؤى ًكيـه  فىًريضى ًميـه حى كىذه ، ﴾كىالمَّوي عى

دفع الزكاة تفرض عمى األمكاؿ، كما أف ىناؾ زكػػػاة أخػػرل تفرض عمى الرؤكس، كىي زكاة الفطر، حيث أنيا ت
قباؿ عيد الفطر المبارؾ،   )2(:نذكر منيا خصائص مميزةكلزكاة الفطر بمناسبة إتماـ صياـ شير رمضاف، كا 

 ؛ال عمى األمكاؿضريبة عمى الرؤكس كاألشخاص  أنيا -
، ذكر أك أنثى، الرسكؿ عمى  كؿ مسمـ فرضيابؿ ، فقطء المالكيف لمنصاب ليست فريضة عمى األغنيا أنيا -

 كىدؼ اإلسالـ مف، ت يكـ العيد كليمتو لو كلعيالوفاضال عف قك  مقدارىاالفقير يممؾ  ااـ ىذما د، غني أك فقير
 ؛طاءعالكتعكيده عمى  ء،نفاؽ في السراء كالضراذلؾ تدريب المسمـ عمى البذؿ كاإل

 ؛ده ككؿ مف يمكنو كيمي عميولبؿ عف نفسو كلك ، مى المسمـ المكمؼ عف نفسو فحسبال تجب عأنيا  -
 المقػػدار اذػػكى ،اػػأداءى –ا ػػؿ جميعيػػإف لـ نق -مةة في األػة الساحقػػػحيث تستطيع األغمبيبقمؿ اإلسالـ مقدارىا  -

 . كمثؿ ذلؾ غالب قكت البمد الذم يعيش فيو المكمؼ، ؿ  بصاع مف تمر أك زبيب أك قمحقد حدده الرسك 
ىدفيا تحقيؽ الكفاية في مختمؼ الحاجيات ، شريع منظـ في سبيؿ ضماف اجتماعيأكؿ ت تبرالزكاة تعف

قـك  تبؿ ، صدقات الفردية التطكعيةعتمد عمى التال ، فيي األساسية لمفرد كلمف يعكليـ مف غير إسراؼ كال تقتير
 ، كبذلؾ يتحقؽ لممجتمع دكره مف خالؿ رعاية األغنياء فيو لمفقراء، األمر منتظمة ساعدات حككمية دكريةمعمى 

بؿ ، بالمسمميف كحدىـ ةخاص ، كما أف الزكاة ليستالمكدة تسكد، فال أحقاد بيف الفقراء كاألغنياءالذم يجعؿ 
 .ف يعيش في ظؿ دكلتيـ مف الييكد كالنصارلشمؿ كؿ مت

   المالي األكؿ   ىي المكردكأكضحنا أنيا لزكاة تطرقنا إلى كسيمة ا ة اإلسالمية بمختمف مواردىا:ــة الخزانــكفال -ج
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، اإلسالمية(رد الراتبة لبيت الماؿ )الخزانة جميع المكا أال كىي ، لكف ىناؾ كسيمة أخرل ىامة جدا،الفقر لمعالجة
أك استغالليا بإما ، التي تديرىا كتشرؼ عمييا كاألمكاؿ العامةة أمالؾ  الدكلة اإلسالمي"ىذه المكارد تتمثؿ في 

و أال مذاىب جحلمعادف التي يكجب اإلسالـ  في أر اك  المناجـ، العامةاألكقاؼ بإيجارىا أك بالمشاركة عمييا كذلؾ ك
في ريع ىذه ف ،ليككف الناس كافة شركاء في االنتفاع بيا، بؿ تككف في يد الدكلة، يحتجزىا األفراد ألنفسيـ

الكفاء لزكاة عف مكرد لمفقراء كالمساكيف حيف تضيؽ حصيمة ا ،نة اإلسالميةامف دخؿ لمخز  تدره كما األمالؾ
 ، )1("لضرائب حؽ لممحتاجيف كالمعكزيفككؿ أنكاع ا ،كفي الخراج، كفي خمس الغنائـ كفي ماؿ الفيء، بحاجاتيـ

ًلًذم ﴿ األنفاؿ مف سكرة  41تعالى في اآلية  اهلل قاؿ ًلمرَّسيكًؿ كى ميسىوي كى ًنٍمتيـٍ ًمٍف شىٍيءو فىأىفَّ ًلمًَّو خي كىاٍعمىميكا أىنَّمىا غى
    .﴾كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍبًف السًَّبيؿً اٍلقيٍربىى 

 :والكفارات واليبات واليدايا وحقوق الجار والضيف...إلخ واإلحسان الفردي االختياريةالصدقات  -د
 يختفي فيو  ا متكافال متراحماػػػػا قكيػػػد مجتمعػػػيكج –كغيرىا كثير مما شرعو اإلسالـ - إف باب الصدقات 

 الفقر كيسكد فيو العدؿ كالغنى، كىذا المجتمع يصعب أف يتخمؼ أك يعاني مف المشكالت المستعصية.ك الظمـ 
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 فقر: أساليب ومؤشرات قياس الالثالثالمبحث 
يعتبر تحقيؽ الحد األدنى مف مستكل المعيشة القاسـ المشترؾ بيف جميع التعريفات الخاصة بالفقر التي 

محاكلة قياس مستكل المعيشة لمحكـ عمى فرد أك أسرة ما إف  إلييا، مما أكجب تظافر الجيكد مف أجؿتـ التطرؽ 
كانت فقيرة أـ ال، حيث كممت ىذه الجيكد بإيجاد العديد مف المؤشرات المحايدة كالمكضكعية لتحديد كقياس 

 مستكل الفقر.
 :يف التالييفبلممطم المبحثذا سنتطرؽ في ى

 الفقر األكؿ: أسمكب خط المطمب -
 أسمكب األدلة المركبةك  الثاني: أسمكب الحاجات األساسية غير المشبعة المطمب -

 أسموب خط الفقرالمطمب األول: 
تعريفو، تقديره، االنتقادات ، مف خالؿ ىذا المطمب تسميط الضكء عمى أسمكب خط الفقر فيسنحاكؿ 

 لتكميمو.المكجية إليو كأىـ المؤشرات التي جاءت كحمكؿ 
 الفرع األول: تعريف أسموب خط الفقر، تقديره وتقييمو

كمف خالؿ ىذا الفرع مف بيف األساليب األكثر انتشارا كالمستخدمة لقياس الفقر، نجد أسمكب خط الفقر،  
 سنحاكؿ اإلحاطة بو، مف خالؿ تعريفو كتقديره ككذا تقييمو. 

 أوال: تعريف خط الفقر
الحكـ عمى فرد ما بأنو مف الفقراء، كفقا لمعايير مكضكعية أك ذاتية، فإنو مف إذا كاف مف السيؿ نسبيا "

الصعكبة بمكاف إيجاد معيار محدد يمكف مف خاللو الكصكؿ لمحكـ نفسو بالنسبة لممجتمع ككؿ، أم تحديد 
ط مثؿ التي حاكلت استنبا الفقراء مف غيرىـ في مجتمع ما مف المجتمعات. كعمى الرغـ مف تعدد االجتيادات

 .)1(ىذا المعيار، إال أنو ينبغي القكؿ بأف مفيـك خط الفقر ىك أكثرىا شيرة كانتشارا"
ؼ عر ي، كما )2(يعرؼ خط الفقر عمى أنو: "قيمة اإلنفاؽ التي يجب الكصكؿ إلييا حتى ال يعد الفرد فقيرا"

الفرد أك العائمة ضمف  حتى ال يعد الضركرية لمحصكؿ عمى مستكل معيشي معيف : "التكمفة النقديةعمى أنو
 .)3(الفقراء"
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يعد االعتماد عمى أسمكب خط الفقر لتحديد نسب الفقر، أحد األساليب األكسع استخداما لقياس كتحميؿ "
نسب الفقر التي يعتمد عمييا البنؾ الدكلي، ككنو يرتبط بتحديد المستكل األدنى لمرفاىية، كبالتالي يسمح بإجراء 

 :كط الفقر أىميامف خط عديدةىنالؾ أنكاع كما أف ، )1("يف األقاليـالمقارنات عبر الزمف كب
المطمكبة لسد كالخدمات مفة سمة السمع كجمالي الحػػػػد األدنى إلو ػػػأنالذم يعرؼ عمى  :خط الفقر المطمق -1

 )السمع الغذائية كغير الغذائية(.االحتياجات االستيالكية األساسية 
المطمكبة لسد كالخدمات السمع سمة كمفة الذم يعرؼ بأنو الحد األدنى إلجمالي  :خط الفقر المدقع -2

 .طػػػة فقػػػػكاد الغذائيػػػػة مف المػػػػاألساسياالحتياجات االستيالكية 
يعرؼ بأنو نسبة محددة مف االستيالؾ أك الدخؿ المتكسط أك الكسيط لممجمكعة ، أك " :خط الفقر النسبي -3

ب مؤشر الرفاىية، فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف اعتبار ما يكازم الثمثيف أك النصؼ مف متكسط تكزيع العائالت حس
 .)2(االستيالؾ لمفرد الكاحد كخط لمفقر"

يستعمؿ خط الفقر الدكلي عمى نطاؽ كاسع مف طرؼ الييئات الدكلية، السيما البنؾ " خط الفقر الدولي: -4
كقد حدده بإنفاؽ يساكم دكالر كاحد في اليـك الدكلي، ألجؿ حساب نسبة السكاف الفقراء في كؿ دكؿ العالـ، 

 في اليـك دكالر 1,25ك في اليكـ دكالريفخطكط أخرل مثؿ ، كما تـ استخداـ )3(حسب تعادؿ القكة الشرائية"
 دكالر في اليكـ.  1,90ك

 خط الفقر تقدير ثانيا:
 مف مجمكعةباالعتماد عمى  هتقدير  ذاتو، حيث يمكفتتعدد أساليب تقدير خط الفقر تبعا لنكع الخط 

عمى أساس أك الشخصية  جتياداتاال الغير مكضكعية كاألساليب المبنية عمى أساس، منيا بسيطةالطرؽ ال
 كمنيا المكضكعية المبنية عمى أساس ،كالحد األدنى لألجكر كحدكد اإلعانات االجتماعيةبعض التشريعات 

  .كاألفراد دخؿ األسرنفقات ك  مسكحبيانات 
في تقدير خطي الفقر المدقع كالمطمؽ، ىنالؾ طريقتاف رئيسيتاف لتطبيؽ ىذا األسمكب عمكما فإف 

 : ، ىماكيفية تحديدىما لممكاد الغذائية تختمفاف في
تحديد سمة مف المكاد يتـ تقدير خط الفقر المدقع بناءا عمى ىذه الطريقة، بكاسطة " :طريقة السمة الغذائية -1

كمككنات ىذه السمة يحددىا عادة مختصكف بالتغذية كبما يتالءـ  ،تكفر تغذية متكازنة بأدنى تكمفة الغذائية التي
  ،ارػػػػػػى األسعػػػػػػاس أدنػػػػكرة عمى أسػػػػالمذك ة السمةػتكمف اليػػػػإجمكيحسب ، يػػػػع المعنػػػػة في المجتمػػػػدات الغذائيكالعا

                                                           

  .49مرجع سبؽ ذكره، صسالـ تكفيؽ النجفي كأحمد فتحي عبد المجيد،  -(1)
  .89مرجع سبؽ ذكره، ص أعمر بكزيد أحمد، -(2)
  .90المرجع نفسو، ص -(3)
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تكمفة سمة المكاد الغذائية مضافا إليو تكمفة السمع غير  إجماليخط الفقر المطمؽ فيقدر باعتباره يساكم  أما
عادة ما يتـ رفع مستكل خط الفقر المدقع "كلتحقيؽ ذلؾ  ،)1("كرية لسد االحتياجات االستيالكيةالغذائية الضر 

 .)2(أعمى مف خط الفقر المدقع" %50، كىذا يعني أف خط الفقر المطمؽ يككف 1,5بمعدؿ مضاعؼ، كأف يككف 
حساب متكسط حصة الفرد اإلجمالية مف أساس عمى ىذه الطريقة تقكـ " :طريقة النمط الغذائي الفعمي -2

ستيالؾ الفرد مف كؿ مادة في كؿ فئة مف فئات اإلنفاؽ أك الدخؿ مف بيانات متكسط كمية ا الحرارية السعرات
ة المقابؿ ػػػػػعمى المكاد الغذائي اإلنفاؽط ػػػػاكم متكسػػا تسػػػارىػػػػالمدقع باعتب تحدد قيمة خط الفقر ثـ، غذائية

اكم مقدار ػػارىا تسػػػقيمة خط الفقر المطمؽ فتحدد باعتب أما الحرارية، راتػػػرد مف السعػػات الفػػػػط احتياجػػػػػمتكسل
  .)3("الحرارية الفرد مف السعرات اإلنفاؽ اإلجمالي المقابؿ لمتكسط احتياجات

أف تقدير خط الفقر المدقع كالمطمؽ، في ككف السابقتيف ل تتمثؿ الفركقات المكجكدة بيف الطريقتيف 
الطريقة األكلى تعتمد بياناتيا عمى اعتبارات تغذكية في الغالب، عكس الطريقة الثانية التي تعتمد عمى ما تـ 

كما أف الطريقة الثانية أكثر كاقعية باعتبارىا تعتمد عمى األسعار الفعمية التي استيالكو فعال مف مكاد غذائية، 
ار مف ػػػاألسع اختالؼف أإذ ية كما في الطريقة األكلى، تدفعيا األسر كليس كفؽ أدنى األسعار لكؿ مادة غذائ

 الغذائية الضركرية بأدنى أسعارىا في المناطؽ كافة. كادػالم ةراء كافػػرة بشػسس األفح لنمرل ال يسػػة إلى أخقػػمنط
 إال أف تطبيؽ طريقة النمط الغذائي الفعمي يتطمب تكفر بيانات تفصيمية كدقيقة عف كميات اإلنفاؽ أك"

كنظرا لعدـ تكفر ىذه  ،كؿ فئة مف فئات اإلنفاؽ أك الدخؿاالستيالؾ مف كؿ مادة غذائية رئيسية كذلؾ بالنسبة ل
البيانات أك أف ما يتكفر منيا ليس بالدقة كالتفصيؿ المطمكبيف تمجأ الكثير مف الدكؿ العربية إلى طريقة السمة 

  .)4("الغذائية لتقدير خط الفقر
 أسموب خط الفقر تقييم :ثالثا

عمى الرغـ مف معقكلية كمنطقية أسمكب خط الفقر، إال أنو ترد عميو جممة مف المالحظات كالقيكد التي  
 يمكف تمخيصيا في ما يمي:

د ظ أنو يحدد لنا مكقع الناس فيما إذا كانكا فقراء أـ ال، أما في الكاقع فقد نجػػػكب فإننا نالحػػػػػذا األسمػػػػػػا ليػػػتبع -1
 راء فعال، ػػػػػع ىـ فقػػػػف في الكاقػػػػرة، لكػػػػػرة فقيػػػػا ما أعمى مف خط الفقر كبالتالي ال تصنؼ كأسػأسرة لدييا دخال نكع

 

                                                           

 ، /www.arabgeographers.net/vb/attachments/attachments/arab745عمؿ،  أكراؽ، قياس الفقر في التطبيق محمد حسيف باقر، -)1(
  .5، ص2015مارس  20تاريخ اإلطالع:      
  .54مرجع سبؽ ذكره، ص المجيد، سالـ تكفيؽ النجفي كأحمد فتحي عبد -(2)
  .5مرجع سبؽ ذكره، ص محمد حسيف باقر، -(3)
 .6المرجع نفسو، ص -(4)

http://www.arabgeographers.net/vb/attachments/attachments/arab745/
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ككذلؾ فإف نسبة األسر التي تقع تحت خط الفقر تخفي الفكارؽ الكبيرة في الخصائص الفردية بيف الفقراء، كبيف 
 الذيف يعانكف الفقر المدقع؛ىناؾ ىؤالء، ىناؾ الفقراء ك 

"خط الفقر ينبغي أف تككف لو عالقة معقكلة مع مستكل المعيشة في البمد محؿ الدراسة، فمك تـ استخداـ خط   -2
ألصبح جميع السكاف في معظـ األقطار النامية في عداد  ةالفقر لدكؿ غنية مثؿ الكاليات المتحدة األمريكي

الفقر لبمداف منخفضة الدخؿ مثؿ اليند سينفي صفة الفقر عف سكاف أكركبا  الفقراء، كبالمثؿ فإف استخداـ خط
 .(1)كالكاليات المتحدة، كلذا مف الطبيعي أف يحدد خط الفقر بناءا عمى المستكل االقتصادم لمبمد"

قد ال يصمح في دراسات المقارنة بيف مناطؽ مختمفة أك فترات زمنية متباينة حتى لممنطقة الكاحدة، فقد  -3
تككف مقارنة مستكيات المعيشة مف حيث نصيب األسرة مف االستيالؾ بيف مناطؽ متباينة أك أزمنة مختمفة 

 المعيشة المناسبة لمفقراء؛تكاليؼ مضممة ما لـ يكف لخط الفقر قكة شرائية ثابتة تعتمد عمى مؤشر 
التبايف كاالختالؼ في الحاجة إلى الطعاـ حسب كؿ فرد، بؿ كحتى الفرد الكاحد قد تختمؼ حاجتو لمطعاـ  -4

مف فترة إلى أخرل، لذا مف األفضؿ كضع بعض االفتراضات الخاصة بمستكيات النشاط التي تحدد المقدار مف 
 ؛اإلضافية التي سيتـ الحاجة إليياالطاقة 

 صعكبة قياس قيمة االحتياجات غير الغذائية مثؿ المكاصالت كالسكف كالمالبس.  -5
 والخصائص االقتصادية ليا: أىم المؤشرات المكممة لخط الفقر الفرع الثاني:

نظرا ألف أسمكب خط الفقر يحدد لنا مكقع الناس فيما إذا كانكا فقراء أـ ال فقط، فقد برزت عدة جيكد  
كقد كممت ىذه الجيكد لتطكيره كتكميمو مف أجؿ معرفة الفكارؽ الكبيرة كالخفية في الخصائص الفردية بيف الفقراء، 

 عدة مؤشرات لسد ىذه الثغرات.التكصؿ إلى ب
 ت المكممة لخط الفقرأىم المؤشراأوال: 

 مف بيف أىـ المؤشرات التي تـ التكصؿ إلييا نذكر ما يمي: 
يقعكف  كىك أبسط المقاييس كأكثرىا شيكعا، كىك يعبر عف نسبة األفراد أك األسر الذيف :نسبة الفقرمؤشر  -1

عدد األفراد تحت خط الفقرمؤشر نسبة الفقر=   تحت خط الفقر، أم:
حجـ السكاف

          أم:،       

 
 

"مؤشر نسبة الفقر غير حساس لمفركقات في عمؽ الفقر، ككذلؾ لتكزيع الدخؿ بيف الفقراء، فإذا يعتبر  
 ما تمت إعادة تكزيع الدخؿ مف الفئات األكثر فقرا إلى الفقراء أك الذيف ىـ أحسف حاال، فإف المؤشر قد ال يتغير، 

 .(2)الحاصمة"بؿ ربما يتحسف، مما يظير عكس النتائج 
                                                           

 .25سبؽ ذكره، ص مرجع عبد الرزاؽ فارس، -(1)

 .51صمرجع سبؽ ذكره،  سالـ تكفيؽ النجفي كأحمد فتحي عبد المجيد، -(2)
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بيف مستكل االستيالؾ أك الدخؿ لمفقراء كخط يقيس ىذا المؤشر الفركقات أك الفجكة  فجوة الفقر: مؤشر -2
أم أف مؤشر فجكة الفقر يمثؿ إجمالي المبمغ الالـز لرفع مستكيات استيالؾ الفقراء إلى مستكل خط  الفقر،
 الفقر.

  
∑ *

    
 
+ 

   

 
 
 

 
(  

 ̅

 
)   (  

 ̅

 
)                                               

 حيث:
 : خط الفقر. ،        : تمثؿ فجكة الفقر 
 : متكسط االستيالؾ أك الدخؿ لمفقير.̅ 
 : حجـ السكاف.  : عدد األفراد الفقراء    ،        

يعكس مقدار التفاكت عمى الرغـ مف فائدة ىذا المؤشر إال أنو ترد عميو عدة مالحظات أىميا "أنو ال 
 كل مف ػػػػا يككف لدل فرديف مستكف متساكية عندمػكة الفقر ستكػاؿ فإف فجػػػػػػفي الدخؿ بيف الفقراء، كعمى سبيؿ المث

، %25مف خط الفقر بينما لدل الثاني  %75مف خط الفقر، أك عندما يككف لدم أحدىما  %50يساكم  اإلنفاؽ
الفقر متساكية، كلمتغمب عمى ىذه المشكمة، فقد تـ اقتراح المؤشر الثالث كىك ففي كمتا الحالتيف ستككف فجكة 

 .  (1)مؤشر شدة الفقر"
 مثؿ مؤشر تربيع فجكة الفقريعكس ىذا المؤشر التفاكت المكجكد بيف الفقراء، حيث أنو ي :شدة الفقرمؤشر  -3

∑                                            أم:                                 *
    
 
+
 

 
   

 
  

 حيث أنو كمما كاف مؤشر الفقر عاليا كانت ظاىرة الفقر أشد قكة، كازداد حجـ التفاكت بيف الفقراء. 
، حيث يعتمد ىذا المقياس في 1992سنة  Rahman., Hudaيرجع ىذا المقياس إلى : Pمقياس الفقر  -4

الذم يعبر عف مقياس لعدـ  Rإلى جانب قيمة المقدار  I كمؤشر فجكة الفقر Hحسابو عمى مؤشر نسبة الفقر 
يعتمد في تركيبو  S، غير أنيما يختمفاف في ككف مقياس Sمساكاة الدخؿ كيشبو ىذا المقياس في تركيبو المقياس 
 Pلمقياس في تركيبو، كيأخذ ا Rالذم يعتمد عمى المقدار  Pعمى قيمة معامؿ جيني لمتمركز بخالؼ المقياس 

 (2) الصيغة التالية:
                        

                                                                [  (   ) ]         
 

                                                           

 .29سبؽ ذكره، ص مرجع عبد الرزاؽ فارس، -(1)

غير ) ستيررسالة ماج، (بعض النماذج والمقاييس المستخدمة في قياس الفقر )دراسة حالة بالتطبيق عمى مصر الديف أنكر محمد، أيمف سعد -(2)
 .41دكف تاريخ، ص ، جامعة القاىرة،(منشكرة
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 حيث: 
 : مؤشر فجكة الدخؿ بيف الفقراء : تمثؿ مؤشر نسبة الفقر.           

                 
  

    
  

      ̅  
 

 
∑     
 
                                            

 بالنسبة لمقاييس عدـ مساكاة الدخؿ المستخدمة في ىذه الحالة:
  ̅      مقاييس عدـ مساكاة الدخؿ بيف األسر الفقيرة:           -أ

 

  
∑     
  
    

 

  ̅      يرة:       مقاييس عدـ مساكاة الدخؿ بيف األسر غير الفق -ب
 

 
∑     
 
      

 
 

̅      مقاييس عدـ مساكاة الدخؿ بيف المجمكعات الفرعية:     -ج  
  

 
   ̅  

  

 
   ̅  

 حيث:
 : عدد األسر الفقيرة.  : العدد اإلجمالي لألسر.        : عدد األسر غير الفقيرة.       
 اإلنفاؽ اإلجمالي لألسر غير الفقيرة.: متكسط  ̅ 
 : متكسط اإلنفاؽ اإلجمالي لألسر الفقيرة. ̅ 
 (.متكسط االنفاؽ اإلجمالي لمفئة )األسر الفقيرة كغير الفقيرة :̅ 
(، حيث يعتمد ىذا المقياس في حسابو  1976)  Senيرجع ىذا المقياس إلى البركفيسكر  :Sمقياس الفقر  -5

 )1(:صيغتو كما يمي عمى مؤشر نسبة الفقر كمؤشر فجكة الفقر إلى جانب قيمة معامؿ جيني لمتمركز.
                                                       [  (   ) ] 

 حيث: 
 : تمثؿ مؤشر نسبة الفقر. 
 الفقراء.: مؤشر فجكة الدخؿ بيف  
 : تمثؿ معامؿ جيني لتكزيع الدخؿ الخاص باألسر الفقيرة.   

 ( المحصكرة بيف منحنى لكركنز كخطSإف معامؿ جيني لمتمركز ىك عبارة عف حاصؿ قسمة المساحة )
    كمنو:(، 1-1كما يكضحو الشكؿ )(، ABC( عمى مساحة المثمث )ABالعدالة )

 

   
 

 
 
 ⁄
    

∑    ىناؾ عالقة أخرل تقريبية لحساب ىذا المعامؿ كىي:       (  
      

 ) 
    

 

                                                           

  .101مرجع سبؽ ذكره، ص  أعمر بكزيد أحمد، -(1)
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 : تمثؿ التكرار النسبي.    حيث أف:
  
  : تمثؿ النسبة المتجمعة الصاعدة ك  

   . 
 الحاالت التي يأخذىا معامؿ جيني لمتمركز ىي: أما

 : ىذا يعني أف منحنى لكركنز ينطبؽ عمى خط العدالة كبالتالي فالتكزيع التكرارم عادؿ تماما.     *
 التكزيع التكرارم جائر تماما.  ( كبالتالي فABC: ىذا يعني أف منحنى لكركنز ينطبؽ عمى المثمث )     *
 : ىذا يعني أف منحنى لكركنز أكثر عدالة.         *
 أف منحنى لكركنز أقؿ عدالة.: ىذا يعني        *

  يتـ رسـ منحنى لكركنز عف طريؽ كصؿ النقاط التي إحداثياتيا )كما 
   ،  

 ببعضيا البعض، كما يمي: (  
 : منحنى لورونز)1-1الشكل )

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

   
  

 .103، صذكره ؽب، مرجع سعبد الرزاؽ فارس: المصدر

 (1)الخصائص التالية: Sكما أف لممقياس 
 ؛[   ]   -أ
    ؛في حالة أف دخؿ كؿ أسرة مف األسر يتعدل خط الفقر 0القيمة  Sيأخذ المقياس  -ب

                                                           

 .38مرجع سبؽ ذكره، ص أيمف سعد الديف أنكر محمد، -(1)

  
  1 

 خط العدالة

 منحنى لورونز

S  مساحة منطقة التمركز

 س
0.5 
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 يساكم الصفر؛في حالة أف دخؿ كؿ أسرة مف األسر  1القيمة  Sيأخذ المقياس  -ج
 أف قيمة معامؿ جيني تساكم الصفر؛ إذا كانت جميع األسر الفقيرة ليا نفس الدخؿ فإف ذلؾ يؤدم إلى -د
 ؛Hيقترب مف نسبة الفقر  Sالفقيرة فإف مقياس الفقر في حالة انخفاض دخؿ األسر  -ق
 .Sيقترب مف مقياس فجكة الفقر كحالة خاصة مف مقياس الفقر  Sمقياس الفي حالة كبر نسبة الفقر فإف  -ك
  )1(:، كيأخذ الصيغة التالية1984سنة  Foster, et al يرجع ىذا المقياس إلى :(   )  مقياس الفقر  -5

                   (   )  ∑
  

 
  ( 

( )  ) 
    

 

        ( 
( )  )  

 

  
∑ (

  

 
)
   

   
 

 حيث:
 : عدد المجمكعات الفرعية التي تـ تقسيميا مف المجتمع. 
        كيمكف حسابيا مف الصيغة التالية:   : فجكة الدخؿ لألسرة رقـ   
 . : دخؿ األسرة رقـ   
 المحسكب.: خط الفقر  
 . : عدد األسر في المجمكعة الفرعية رقـ   
 .   : معامؿ يحدد درجة حساسية المقياس بحيث يككف  

الذم يعبر عف مقدار مساىمة    كمف المقاييس التي يمكف اشتقاقيا مف ىذا المقياس، المقياس  
 ىذا المقياس مف خالؿ الصيغة: في تفسير الفقر الكمي لممجتمع، كيمكف حساب(  المجمكعة الفرعية ) 

   
  

 
  ( 

( )  )                                                   
 في تفسير الفقر الكمي فيمكف حسابيا مف خالؿ المعادلة: ( أما النسبة المئكية لمساىمة المجمكعة الفرعية ) 
                                                  

  

  (   )
     

 لمقاييس الفقرالخصائص االقتصادية  :ثانيا
  تتمثؿ البديييات كالخصائص االقتصادية لمقاييس الفقر فيما يمي:        

سنحاكؿ مف خالؿ ىذه النقطة التطرؽ إلى دراسة  البديييات االقتصادية المتعمقة بمقاييس الفقر: -1
االقتصادية كىذا مف خالؿ استعراض البديييات ، المقاييس السابقةالخصائص االقتصادية لكؿ مقياس مف 

 ؿ إلى أفضؿ مقياس مف الناحية االقتصادية يحقؽ ػػك التكصػػػؿ ذلؾ ىػػػػرض مف كػػػػر، كالغػػػػس الفقػػػة بمقاييػػػالمتعمق
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 (1):، حيث تتمثؿ ىذه البديييات فيما يميجميع البديييات االقتصادية
انخفاض دخؿ األسرة الفقيرة ال " ( بدييية االطراد كما يمي:1976)  Senعرؼ البركفيسكر  االطراد:بدييية  -أ

 .بد كأف يؤدم إلى زيادة في مقياس الفقر، مع ثبات بقية العكامؿ"
تحكؿ جزء مف الدخؿ مف تحكيؿ كما يمي: "( بدييية ال1976)  Senعرؼ البركفيسكر  :التحويلبدييية  -ب

 .الفقيرة إلى األسرة األغنى منيا ال بد كأف يؤدم إلى زيادة في مقياس الفقر، مع ثبات بقية العكامؿ"األسرة 
في كما يمي: " 1عدـ مساكاة الدخؿ( بدييية 1976)  Takayamaعرؼ  :1عدم مساواة الدخلبدييية  -ج

 .يساكم الصفر"  حالة أف جميع األسر بالمجتمع ليـ نفس الدخؿ فإف قيمة مقياس عدـ مساكاة الدخؿ 
في كما يمي: " 2عدـ مساكاة الدخؿ( بدييية 1976)  Takayama عرؼ :2عدم مساواة الدخلبدييية  -د

بالمجتمع ليـ دخؿ يساكم الصفر حالة أف أسرة كاحدة في المجتمع تحصؿ عمى دخؿ المجتمع كمو كباقي األسر 
    ) فإف قيمة مقياس عدـ مساكاة الدخؿ يساكم

 

 
)".  

إذا تـ " كما يمي: "االطراد، الحساسية( بدييية "1980) Kakwaniعرؼ  االطراد، الحساسية:بدييية  -ه
  تمثؿ الزيػػادة في قيمػػة مقياس الفقر الناتجة عف   (  )بالنسبة لمدخػػػؿ كبفرض أفديا ػػترتيب األسر الفقيرة تصاع

 ،  (  )  (  )فإف:       ى: لكؿفإف ذلؾ يؤدم إل ( )االنخفاض البسيط في دخؿ األسرة الفقيرة رقـ 
 .مع ثبات بقية العكامؿ"

تـ "إذا  " كما يمي:، الحساسية( بدييية "التحكيؿ1980) Kakwaniعرؼ  التحويل، الحساسية:بدييية  -و
تمثؿ مقدار الزيادة في قيمة مقياس الفقر       (  )ترتيب األسر الفقيرة تصاعديا بالنسبة لمدخؿ كبفرض أف
تمثؿ أم عدد   حيث  (   )إلى األسرة الفقيرة  ( )الناتجة عف تحكؿ جزء مف دخؿ األسرة الفقيرة رقـ 

حيث        (  )       (  )فإف:     صحيح مكجب فإف ذلؾ يؤدم إلى: ألم زكج مف األسر الفقيرة 
 .، مع ثبات بقية العكامؿ"   

" بدييية االطراد لممجمكعة الفرعية"،Foster, et al  (1984 )ؼ عر  االطراد لممجموعة الفرعية:بدييية  -ز
بفرض أنو تـ تقسيـ المجتمع محؿ الدراسة إلى مجمكعات تختمؼ فيما بينيا سكاء كانت اختالفات " كما يمي:

بعد ترتيبيا  ( )يعبر عف متجو دخكؿ األسر في المجمكعة الفرعية  ( ) عرقية أك جغرافية كبفرض أف 
( ) تصاعديا  بعد  ( )  يعبر عف متجو دخكؿ األسر المحسكب مف ( )̂ ،  كبفرض أف (           ) 

، ( )̂ إلى  ( ) ، حيث تغيرت دخكؿ تمؾ األسر بالنقصاف مف ( )ة ة الفرعيكؿ المجمكعػػػالتغير في دخ
 أف قيمػػػػة مقيػػػاس ؤدم إلىػػػػإف ذلؾ يػػف ( )ة ة الفرعيدد األسر داخؿ المجمكعػيحدث تغير في ع كبفرض أنو لـ 
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، كيؤدم ذلؾ بالتبعية إلى زيادة ( ) أكبر مف مقياس الفقر لممجمكعة الفرعية  ( )̂ الفقر لممجمكعة الفرعية 
 ."قيمة مقياس الفقر الكمي عمى مستكل المجتمع

" كما يمي:" تقسيـ خاصية القابمية لمتجميع"،Foster, et al  (1984 )عرؼ  خاصية القابمية لمتجميع: -ح
بينيا سكاء كانت اختالفات عرقية أك جغرافية، بحيث يمكف المجتمع محؿ الدراسة إلى مجمكعات تختمؼ فيما 

مف خالؿ مقياس الفقر المحسكب الربط بيف الفقر بكؿ مجمكعة كالفقر الكمي لممجتمع بحيث أنو إذا تأثرت أم 
مجمكعة مف المجمكعات التي تـ تقسيميا سكاء زاد أك قؿ مقياس فقرىا أدل ذلؾ إلى زيادة أك قمة قيمة مقياس 

 ."الكمي لممجتمع بشرط ثبات بقية العكامؿالفقر 
ص ػػػراض الخصائػػػرة باستعػػػػػػػػػػػالؿ ىذه الفقػػػػػػـك مف خػػػػػسنق :اســـيمقة لكل ـــالمتحقق ةــائص االقتصاديـــالخص -2

 (1) االقتصادية لمقاييس الفقر السابؽ ذكرىا:
  :Sالخصائص االقتصادية لمقياس الفقر  -أ
 بديييتي االطراد كالتحكيؿ؛يحقؽ  -
 .2ك  1يحقؽ بديييتي عدـ مساكاة الدخؿ -
 :(   )  الفقر الخصائص االقتصادية لمقياس  -ب
 يحقؽ بديييتي االطراد كالتحكيؿ؛ -
 ؛2ك 1قؽ بديييتي عدـ مساكاة الدخؿيح -
 يحقؽ بدييية االطراد، الحساسية؛ -
 يحقؽ بدييية التحكيؿ، الحساسية؛ -
 خاصية القابمية لمتجميع؛يحقؽ  -
 يحقؽ بدييية االطراد لممجمكعة الفرعية. -
 :P الفقرالخصائص االقتصادية لمقياس  -ج
 يحقؽ بديييتي االطراد كالتحكيؿ؛ -
 ؛2ك 1قؽ بديييتي عدـ مساكاة الدخؿيح -
 يحقؽ بدييية االطراد، الحساسية؛ -
 يحقؽ بدييية التحكيؿ، الحساسية؛ -
 القابمية لمتجميع؛يحقؽ خاصية  -
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 ة االطراد لممجمكعة الفرعية.يحقؽ بدييي -
  ،    ، : الفقر الخصائص االقتصادية لمقاييس -د
 فإنو يحقؽ بديييتي االطراد كالتحكيؿ فقط.   بالنسبة لمقياس الفقر  -
 فإنو يحقؽ بدييية التحكيؿ فقط.  بالنسبة لمقياس الفقر  -
 فإنو ال يحقؽ كال بدييية مف البديييات السابقة.  بالنسبة لمقياس الفقر  -

، حيث اقتصادياليما خصائص جيدة  Pك  (   )  سبؽ نخمص إلى أف مقياسي الفقر  مف خالؿ ما
 أنيما يحققاف جميع البديييات كالخصائص السابؽ عرضيا كبالتالي يمكف االعتماد عمييا في قياس الفقر.

 وأسموب األدلة المركبة األساسية غير المشبعةالمطمب الثاني: أسموب الحاجات 
، غير أنو بيانات عف إنفاؽ كدخؿ األسرة تتكفر عرفنا مف خالؿ األسمكب السابؽ أنو ال يطبؽ إال إذا 

تـ التكصؿ إلى أسمكبيف آخريف عميو في كثير مف األحياف فإف ىاتو البيانات ال تتكفر بالكيفية كالدقة المطمكبة، ك 
 أسمكب الحاجات األساسية غير المشبعة كأسمكب األدلة المركبة. ىمالقياس الفقر 
 أسموب الحاجات األساسية غير المشبعةالفرع األول: 
 ،كب خط الفقرػػػة مقارنة بأسمػػػػػرا كدقػػػػفتك  أكثرو ىي ػػػػػة لتطبيقػػػػػف البيانات المطمكبأبذا األسمكب ػػػػػاز ىػػػػيمت

تستخدـ لتطبيؽ أسمكب الحاجات األساسية بيانات التعداد العاـ لمسكاف أك بيانات مسكحات األسرة مكما "عك 
 المختمفة، في حيف يتطمب تطبيؽ أسمكب خط الفقر بيانات مسكحات نفقات كدخؿ األسرة أك بيانات بأنكاعيا

 .(1)"اإلنفاؽ أك الدخؿ مف مصادر أخرل تفصيمية عف
ئي لمحاجات األساسية األساسية غير المشبعة عف طريؽ حساب دليؿ إحصاؽ أسمكب الحاجات طب"كي

عدد مف المؤشرات لتمثيؿ كؿ كيتـ اختيار  األساسيةكال مياديف الحاجات أكلحساب الدليؿ تحدد  ،غير المشبعة
كتعطى العالمة صفر لحالة الحرماف القصكل مف  ،2تراكح ما بيف صفر كتعطى لكؿ مؤشر عالمة ت ،ميداف
عتبة الحرماف مف  1كتمثؿ العالمة ، اإلشباع القصكل لمحاجة األساسيةلحالة  2اجة األساسية كالعالمة الح

 اف في ػػػػػػـ يعانكف مف الحرمػػبأني 1الحاجة األساسية حيث يعتبر األفراد أك األسر الحاصميف عمى عالمة اقؿ مف 
 .(2)"إشباع الحاجة األساسية

اختيار مؤشر كسيمة التدفئة الرئيسية في المسكف كأحد مؤشرات ميداف السكف فعمى سبيؿ المثاؿ، يمكف 
 مع إعطاء ىذا المؤشر العالمات اآلتية:

                                                           

 .  471ص ،(2007نكفمبر  13 - 12 ، )المؤتمر اإلحصائي العربي األكؿ، عماف،معوقات بيانات قياس الفقر محمد عبد اهلل الرفاعي، -(1)
أفريؿ  28، بيركت، ESCWA) لجنة األمـ المتحدة االقتصادية كاالجتماعية لغربي آسيا ، المسح المتكامل ألوضاع األسر المعيشية مركاف الحكرم، -(2)

 .24(، ص2009
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 0 ال يكجد تدفئة
 0.5 تدفئة غير مركزية عمى الحطب أك عمى الفحـ

 1.0 تدفئة غير مركزية عمى الغاز 
 1.5 تدفئة غير مركزية عمى الكيرباء

 2.0 تدفئة مركزية 
كفي ىذا المثاؿ اعتبرت حالة عدـ كجكد تدفئة تمثؿ حالة الحرماف القصكل كحالة التدفئة غير المركزية 

 تمثؿ عتبة الحرماف كحالة كجكد تدفئة مركزية تمثؿ حالة اإلشباع القصكل. الغازمى ع
كيحسب دليؿ كؿ ميداف لألسرة ، سرة عمى عالمة بالنسبة لكؿ مؤشركلحساب الدليؿ، تحصؿ كؿ أ

باعتباره يساكم متكسط عالمات المؤشرات الممثمة لمميداف كتحسب قيمة دليؿ الحاجات األساسية غير المشبعة 
 .كسط عالمات األسرة لألدلةلألسرة باعتبارىا تساكم مت

 د د الدليؿ مف حيث تحديػػػؿ معػػػػي مف قبػػػػكم عمى االجتياد الشخصػػػػؿ ينطػػػػؽ الدليػػػػح أف تطبيػػػمف الكاض
األمر الذم ، المياديف كتحديد عالمات كؿ مؤشر مياديف الحاجات األساسية كاختيار المؤشرات الممثمة ليذه

 ره بحيث يككف معبرا دقيقا لتقييـ السكاف ػػػػػؿ كتطكيػػػػػػع الدليػػػػػف كمتخصصيف في كضػػػػػػة أفراد معنييػػػػػب مشاركػػػيتطم
 لمستكيات إشباع الحاجات األساسية.
 الفرع الثاني: أسموب األدلة المركبة

إلى مستكل معيف مف الدخؿ يحدد لكؿ يتـ االعتماد في قياس الفقر عادة عمى عدد الفقراء باإلشارة " 
دكلة، غير أف الحديث عمى مظاىر الفقر يستند إلى مؤشرات تستمد مف االستيالؾ الذم يحققو ىذا الدخؿ، مثؿ 

كفيات األطفاؿ، األمية، المرض، كالتعميـ، التي يمكف استخداميا في التعرؼ عمى التغذية، تكقع الحياة، معدؿ 
 .(1)"األشخاص الذيف يعيشكف دكف مستكل مقبكؿ في كؿ المجتمع

فالفقر إذف ظاىرة ال يمكف حصرىا في تدني الدخؿ فقط، بؿ تتعداه لتشمؿ متغيرات اجتماعية كاقتصادية  
 الذم -ني منيا الفقراء، كيعد المدخؿ غير النقدم في قياس الفقر االتي يعأخرل تعكس أكجو الحرماف المختمفة 

يعتمد عمى مقاييس غير نقدية تعكس نكعية حياة الفقراء كمدل قصكر القدرات البشرية في مجاالت التغذية، 
  مكمال التجاه الدخؿ ال بديال عنو. –التعميـ، كالصحة 

ؿ كاحد دليؿ لقياس الفقر يتركب مف عدد مف المؤشرات يعبر كيعتمد أسمكب األدلة المركبة عمى حساب  
 و لمفقر ػػػكقد اىتـ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي بتطبيؽ ىذا األسمكب انطالقا مف نظرت، منيا عف أحد أبعاد الفقر

                                                           

 .36، ص1996أكراؽ بحثية، معيد التخطيط القكمي، مصر، ، السياسة االقتصادية الكمية وآثارىا التوزيعية ومكافحة الفقر محمد محمكد االماـ، (1)-
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 .باعتبارىا ظاىرة متعددة األبعاد
 HDIدليل التنمية البشرية : أوال

 ،لمضمكف دليؿ التنمية البشرية كأىـ االنتقادات التي تعرض لياسنتعرض مف خالؿ ىذه الفقرة  
 التعديالت التي طرأت عميو.ك 
، 1990ىك دليؿ مركب أنشأه برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي لعاـ  :HDIدليل التنمية البشرية مضمون  -1

 :ىي مؤشرات أساسيةرتكز عمى ثالث يبيدؼ تقييـ مستكل التنمية البشرية في الدكؿ المتخمفة، حيث 
كقد تـ اختيار ىذا المؤشر ليمثؿ الحياة الطكيمة ، يقاس بتكقع العمر عند الكالدة: مؤشر الصحة وطول العمر -أ

كثيقا بارتفاع العمر المتكقع  ارتباطاكالصحية، حيث أف مزايا مختمفة مثؿ التغذية الكافية كالصحة الجيدة ترتبط 
 يا كؿ فرد عند نقطة زمنية محددة.متكسط عدد السنكات التي يتكقع أف يعيشيمثؿ ىذا المتغير . عند الكالدة

حيث يعتبر ىذا المؤشر معيارا ميما لمتعريؼ بالفقراء، فإذا كاف العمر المتكقع عند الميالد في مجتمعات أك "
 . (1)"سنة فإنو يعني أف معظـ الناس في ىذا المجتمع فقراء 40ك 30يتراكح بيف  دكؿ 

 مستكل العالـ، كبناءا عمى تقرير  ة لمعمر المتكقع عمىػػػى قيمػػػػد أدنى كأقصػػػػذا المؤشر يتـ تحديػػػػلقياس ى 
  85سنة كقيمة دنيا ك 25بػػػ ذا المؤشر ػػػػكل ليػػػػالدنيا كالقص فػػػتيي القيمػػػو تـ تبنػػفإن 1994/1995األمـ المتحدة 

 الصحة كطكؿ العمر كفؽ الصيغة التالية:سنة كقيمة قصكل، كمف ثـ يتـ حساب مؤشر 
                                                                          

       

         
 

 : تمثؿ مؤشر الصحة كطكؿ العمر حيث: 
 .في البمد المعني : تمثؿ العمر المتكقع عند الكالدة الفعمي  

 : الحد األدنى لمعمر المتكقع عند الكالدة.            : الحد األقصى لمعمر المتكقع عند الكالدة.     
جمالييقاس بمعدؿ إلماـ البالغيف بالقراءة كالكتابة، : مستوى التعميممؤشر المعرفة أو  -ب  االلتحاؽ نسب  كا 
  رػػػكمؤشة ػػػراءة كالكتابػػف بالقػػػاـ البالغيػػػإلم رػػػػمؤشاب كال مف ػػػحس ـػػػيت حيثي، ػػػكم كالعالػػػػي كالثانػػػعميـ االبتدائبالت

يـ مع إعطاء ثمثي األىمية إللماـ التعم مؤشرلمتكصؿ إلى  المؤشريفنسب االلتحاؽ، ثـ يجمع ىذيف  إجمالي
 البالغيف بالقراءة كالكتابة كثمث األىمية إلجمالي نسب االلتحاؽ بالمدارس.

ة لمعدؿ ػػػػد أدنى كأقصى قيمػػػػو، حيث يتـ تحديػػػػف المككنيف لػػػػػاس المؤشريػػػػقي أكال ذا المؤشر يتـػػػػػلقياس ى 
 دةػػػػػػر األمـ المتحػػػػػـ، كبناءا عمى تقريػػػػػكل العالػػػػػالتمدرس عمى مست إجماليف كمعدؿ ػػػػػػة بيف البالغيػػػػػالقراءة كالكتاب

 % كقيمة 100ك% كقيمة دنيا 0بػػػ  فػػػيالمؤشر ف ػػػػكل ليذيػػػػا كالقصػػػالدني فػػػـ تبني القيمتيػػػػو تػػػػفإن 1994/1995 
                                                           

(1)- Theodore W.Shultz, The Economics of Being Poor, (Blackwell, Oxford UK, Cambridge USA, 1993),  p1. 
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 ر كما يمي:قصكل، كمف ثـ يتـ حساب كؿ مؤش
 شر القراءة والكتابة بين البالغين:مؤ  -
                                                                 

       

         
 

 : تمثؿ مؤشر القراءة كالكتابة بيف البالغيف. حيث: 
 : تمثؿ معدؿ القراءة كالكتابة بيف البالغيف الفعمي في البمد المعني.  

 : الحد األقصى لمعدؿ القراءة كالكتابة بيف البالغيف.     
 البالغيف.: الحد األدنى لمعدؿ القراءة كالكتابة بيف      

 االلتحاق بالتعميم االبتدائي والثانوي والعالي: إجماليمؤشر  -
                                                                      

       

         
  

 .االلتحاؽ بالتعميـ االبتدائي كالثانكم كالعالي إجماليمؤشر : تمثؿ  حيث: 
 الفعمي في البمد المعني. االلتحاؽ بالتعميـ االبتدائي كالثانكم كالعالي إجمالي: تمثؿ معدؿ   

 .االلتحاؽ بالتعميـ االبتدائي كالثانكم كالعالي إجمالي: الحد األقصى لمعدؿ      
 .االلتحاؽ بالتعميـ االبتدائي كالثانكم كالعالي إجمالي: الحد األدنى لمعدؿ      

 كفؽ الصيغة التالية:  كمف ثـ يتـ حساب مؤشر المعرفة أك مستكل التعميـ  
                                                                              

     

 
  

، حيث يعتبر ىذا المؤشر مف أقدـ اإلجماليبنصيب الفرد مف الناتج المحمي  يقاس: المعيشة مؤشر مستوى -ج
 دد ػػا عمى عػػكمػػارج مقسػػؿ كالخػػع في الداخػػراد المجتمػػو أفػػا ينتجػػكع مػػة لمجمػػكرة النقديػػك يمثؿ الصػػالمؤشرات، كى

 رؼ المعتمدة في ػػػػار الصػػػػو بالدكالر بحسب أسعػػػػة النقدية إلى قيمتػػػػؿ القيمػػػػػـ تحكيػػػػػػة يتػالسكاف، كبالمقارنة الدكلي
باستعماؿ الناتج  اإلجماليالناتج المحمي نصيب الفرد مف  مؤشرالتجارة الدكلية في ذلؾ الكقت، حيث يحسب 

 يتـ حساب ىذا المؤشر كما يمي:. كالر األمريكيالمعدؿ لمفرد ) معادؿ القكة الشرائية ( بالد اإلجماليالمحمي 
                                                          

   (  )    (      ) 

   (      )    (      )
 

 : تمثؿ مؤشر مستكل المعيشة. حيث: 
 .المعدؿ الفعمي لمبمد المعني اإلجمالينصيب الفرد مف الناتج المحمي  : تمثؿ  

 دكالر أمريكي. 40000بػػػ: ، التي حددت اإلجمالينصيب الفرد مف الناتج المحمي : الحد األقصى ل     
 دكالر أمريكي. 100بػػػ: ، التي حددت اإلجماليالناتج المحمي  نصيب الفرد مفالحد األدنى ل:      

  رات الثالثة ػػذه المؤشػػػدـ ىػػػتتراكح قيمتيا بيف الصفر كالكاحد الصحيح، حيث تستخ  ،  ،  المؤشرات  
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 وفق الصيغة التالية: HDIلحساب دليؿ التنمية البشرية 
                                                                                       

      

 
 

كىك يستخدـ نالحظ أف دليؿ التنمية البشرية ىك أيضا يأخذ قيما محصكرة بيف الصفر كالكاحد الصحيح،  
ف البشرية فييا. حيث ترتفع التنمية البشرية كمما اقتربت قيمة الدليؿ مفي ترتيب الدكؿ مف حيث درجة التنمية 

 (1)الكاحد كتنخفض كمما اقتربت مف الصفر، كلذلؾ تـ تصنيؼ الدكؿ تنازليا كفؽ الدليؿ المحسكب كما يمي:
 0,5إلى أقؿ مف  0: مف الضعيفةالدكؿ ذات التنمية البشرية  -
 0,80إلى أقؿ مف  0,5الدكؿ ذات التنمية البشرية المتكسطة: مف  -
 1إلى  0,80الدكؿ ذات التنمية البشرية العالية: مف  -
عدة انتقادات  HDIدليؿ التنمية البشرية لكجيت  :HDIدليل التنمية البشرية الموجية ل االنتقاداتأىم  -2

 (2)أبرزىا:
بساطتو الشديدة التي يتعقد معيا الكصكؿ إلى فيـ أشمؿ لمستكيات الرفاىية اإلنسانية كتغيراتيا، كذلؾ نظرا  -أ

 إلغفاليا عددا مف المؤشرات المعبرة عف الجكانب المختمفة لمرفاىية اإلنسانية؛
 ال يعبر مؤشر تكقع الحياة عند الميالد بالضركرة عف مدل سالمة الصحة البدنية لألفراد؛ -ب
ال يعكس معدؿ األمية لدل البالغيف المستكل التعميمي الحقيقي، كمدل مساىمتو في اكتساب المعرفة كتنمية  -ج

 قدراتيـ؛
مشككؾ في دقتو، عند األخذ في  فيك مؤشر اإلجمالي الناتج المحميأما فيما يتعمؽ بنصيب الفرد مف  -د

 ي، أم أفػػػاط اإلنسانػػػالحسباف عدـ العدالة في تكزيع الدخكؿ مف جية، ككذا القيمة النقدية لمختمؼ مجاالت النش
كؿ المنتجات ذات قيمة متساكية في منافعيا كآثارىا عمى الفرد كالمجتمع، كمثاؿ ذلؾ: إذا كانت قيمة منتجات 

دكالر فإنيا تتساكل في تأثيرىا في رفاه الفرد مع إنتاج السجائر أك المشركبات الغازية بنفس الحميب مائة مميكف 
و، أما ػػػرة بصحتػػػػفيي مضرد بينما السجائر ػػػػػة بالنسبة لمفػػػػػة غذائيػػػػػػػح أف لمنتجات الحميب قيمػػالقيمة، فمف الكاض

 ضػػػػػػارة في بعػػػػػة ضػػػػػػف ليا آثار جانبيػػػػػػ، إف لـ يكالضمأمجرد إطفاء دل ػػػػػا ال يتعػػػػالمشركبات الغازية فإف نفعي
 ات ىذا ػػػف مختمؼ مككنػػػؿ مػػػتجع يػػػاإلجمالج المحمي ػػػػرد مف الناتػػػالحاالت، كىكذا فإف القيمة النقدية لنصيب الف

 ال  اإلجمالياع الحاجات اإلنسانية، كمف ثـ فإف نصيب الفرد مف الناتج المحمي ػػػاكية في إشبػػػؿ متسػػػػالناتج عكام

                                                           

لمدراسات االجتماعية كاالنسانية، جامعة  ةاألكاديمي، 2014-2010التنمية البشرية في الجزائر وآفاقيا في ظل برنامج التنمية  نصيرة قكريش، -)1(
 . 35، ص2011حسيبة بف بكعمي، الشمؼ، 

كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة مذكرة ماجستير، )غير منشكرة(،  ،الواقع واآلفاق –التنمية البشرية في الجزائر مريبعي سكسف،  -(2(
 .80ص، 2013-2012، 2منتكرم
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 اإلشباع الحقيقي لحاجات اإلنساف؛ يدؿ بالضركرة عمى
ىذا المؤشر جكانب أخرل تعتبر ذات أىمية، كالحرية، الشعكر باألمف، كانعداـ التمييز بسبب الجنس أغفؿ - "ق

 .(1)"االىتماـ بالبيئةأك العرؽ أك الديف، ككذلؾ مدل 
نظرا لالنتقادات التي تـ سردىا، فقد عمدت  :HDIدليل التنمية البشرية  التعديالت التي طرأت عمى -3

، دليؿ 2ك  1التقارير المكالية إلى إدخاؿ معايير أخرل لقياس التنمية البشرية، تمثمت في: دليؿ الفقر البشرم
التنمية المعدؿ لمجنس، كدليؿ المشاركة المعدؿ لمجنس، باإلضافة إلى إدخاؿ بعض التغييرات كالتعديالت عمى 

تغيير المؤشرات  2010فقد تـ مف خالؿ التقرير العالمي لمتنمية البشرية لسنة بشرية نفسو، دليؿ التنمية ال
 المستخدمة لقياس التطكر المسجؿ في مياديف الصحة كالتعميـ كالدخؿ كما يمي:

ليحؿ محمو نصيب الفرد  اإلجماليتـ حذؼ نصيب الفرد مف الناتج المحمي بالنسبة لمؤشر مستكل المعيشة  -أ
  ؛اإلجماليدخؿ الكطني مف ال
 تـ االستعاضة بمتكسط سنكات الدراسة المتكقع لألطفاؿ الذيف فقد المعرفة أك مستكل التعميـ  ػػػرة لمؤشػػبالنسب– ب

بالمدارس، كبمتكسط سنكات الدراسة لمكبار عف معدؿ االلماـ  اإلجماليىـ في سف الدراسة عف معدؿ االلتحاؽ 
 ؼ مف ذلؾ ىك تقديـ صكرة أكضح عف كضع التعميـ في كؿ بمد؛كاليدالقراءة كالكتابة لمبالغيف، ب
 بقي العمر المتكقع عند الكالدة المؤشر الرئيسي.كطكؿ العمر في مجاؿ الصحة  -ج

 (2)كما تصنؼ البمداف حسب مكقعيا في ترتيب دليؿ التنمية البشرية إلى أربع أصناؼ: 
 0,26كأقؿ تماما مف  0دليؿ التنمية البشرية تتراكح ما بيف  نخفضة: إذا كانت قيمةفئة التنمية البشرية الم -
 0,51كأقؿ تماما مف  0,26فئة التنمية البشرية المتكسطة: إذا كانت قيمة دليؿ التنمية البشرية تتراكح ما بيف  -
 0,75تماما مف كأقؿ  0,51فئة التنمية البشرية المرتفعة: إذا كانت قيمة دليؿ التنمية البشرية تتراكح ما بيف  -
  1 ك 0,75البشرية تتراكح ما بيف : إذا كانت قيمة دليؿ التنمية فئة التنمية البشرية المرتفعة جدا -

 ي طرأت عمى دليؿ التنمية البشرية، كالتي تـ عرضيا سابقا.أىـ التعديالت الت يمخص )2-1(الجدكؿ 
 
 
 
 

                                                           

كمية ، مذكرة ماجستير، )غير منشكرة(، محاولة القياس والتحميل باستعمال نموذج االنحدار المتعدد-التنمية البشرية في الجزائر  عثماني أنيسة، -)1(
 .53ص، 2009-2008العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة سطيؼ، 

 . 36، 35، صمرجع سبؽ ذكره نصيرة قكريش،  (2)-
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 التنمية البشريةأىم التعديالت التي طرأت عمى دليل : )1-1(الجدول
 

 األبعاد
 2010عام  السابق

 الحد األقصى الحد األدنى المؤشرات الحد األقصى الحد األدنى المؤشرات
 

 الصحة
العمر المتوقع عند الوالدة 

 بالسنوات
 
25 

 

 
85 

العمر المتوقع عند 
 الوالدة بالسنوات

 
20 

 
8332 

 
 المعرفة

معدل إلمام البالغين 
 بالقراءة والكتابة %

متوسط سنوات الدراسة  100 0
 لمكبارالمتوقعة 

0 2036 

النسبة المئوية لممسجمين 
 بالمدرسة من الجنسين %

 متوسط سنوات الدراسة 100 0
 لألطفال ةالمتوقع

0 1332 

مستوى 
 المعيشة

نصيب الفرد من الناتج 
 المحمي االجمالي

نصيب الفرد من الدخل  40000 100
 الوطني االجمالي

163 108611 

 المتوسط اليندسي المتوسط الحسابي 
 .94مرجع سبؽ ذكره، ص مريبعي سكسف،المصدر: 

  -2HPIوالثاني   -1HPI األول دليل الفقر البشري :ثانيا
لقياس نكعية الحياة عمى أساس القدرات أكؿ مقياس  "أمارتيا سف"القائـ عمى آراء  مؤشر فقر القدرةيعد  

كيعكس قياس الفقر مف خالؿ قياس ، 1996غير نقدم، حيث تـ تقديمو في تقرير التنمية البشرية في سنة 
 ؿ ـ، باإلضافة إلى البطالة كعمػػػػف المالئػػات الصحية كالتعميمية، المسكػػػؿ الخدمػػػػو متعددة تشمػػػػاف مف أكجػػػػػالحرم

مقياس فقر القدرة إلى  1997األطفاؿ كالتمييز ضد الجنس. كقد طكر برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي سنة 
 .HPI مقياس أطمؽ عميو دليؿ الفقر البشرم

ييدؼ دليؿ الفقر البشرم األكؿ إلى قياس نسب الحرماف في الدكؿ النامية، بينما ييدؼ دليؿ الفقر  
لحرماف في الدكؿ الصناعية، حيث قاـ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ببناء ىذيف البشرم الثاني إلى قياس نسب ا
 ة فيما بيف ػػػة كاالقتصاديػػػركؼ االجتماعيػػا، كذلؾ بسبب اختالؼ الظػػػؿ منيمػػػة لكػػالدليميف باعتماد مؤشرات مختمف

 (1)الدكؿ النامية كالصناعية:
 شكؿ مف المؤشرات التالية:تي:  -1HPIاألول دليل الفقر البشري  -1
  رىـ ػػػػػػؿ عمػػػػف يقػػػػاف الذيػػػػة السكػػػالؿ نسبػػو مف خػـ قياسػ: كيت(  ) مؤشر طول العمر الخاص بالدول النامية -أ
 

                                                           

 .24، 23ص  مرجع سبؽ ذكره، مركاف الحكرم، -(1)
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 مف السكاف (. %سنة )  40عف المتكقع عند الكالدة 
: كيتـ قياسو مف خالؿ النسبة المئكية لألمييف مف أصؿ مجمكع السكاف (  ) مؤشر األمية لدى البالغين -ب

 فأكثر.  سنة 15الذيف ىـ بعمر 
 كيتـ قياسو مف خالؿ ثالث مؤشرات فرعية: :(.  ) مؤشر مستوى المعيشة -ج
 .(   ) النسبة المئكية لمسكاف الذيف ال تتكفر ليـ مياه آمنة -
 (.   ) تتكفر ليـ خدمات صحيةالنسبة المئكية لمسكاف الذيف ال  -
 (.   )كسط أك الحاد( نسبة إلى أعمارىـ المتخمس سنكات( ذكم الكزف الناقص) دكفالنسبة المئكية لألطفاؿ) -

لمدكؿ النامية كفؽ  1لفقر البشرم مف خالؿ األبعاد الثالثة الكاردة أعاله يمكف حساب قيمة دليؿ ا 
 الصيغة التالية:

                                                          (
  
    

    
 

 
)

 

  
   حيث:      

           

 
 

لألبعاد الثالثة  αكعميو فمؤشر الفقر البشرم لمدكؿ النامية ىك عبارة عف متكسط غير مرجح مف الرتبة  
    ، حيث:   ،   ،   
 شكؿ مف المؤشرات التالية:تي:  -2HPI ثانيالدليل الفقر البشري  -2
: كيتـ قياسو مف خالؿ نسبة السكاف الذيف يقؿ عمرىـ (  ) صناعيةمؤشر طول العمر الخاص بالدول ال -أ

 مف السكاف (. %سنة )  60المتكقع عند الكالدة 
: كيتـ قياسو مف خالؿ النسبة المئكية لألمييف مف أصؿ مجمكع (  )مبالغينالوظيفية ل مؤشر األمية -ب

 سنة.  65إلى  16السكاف الذيف ىـ بعمر 
كيتـ قياسو مف خالؿ نسبة األفراد الذيف ينتمكف إلى  :(  )مؤشر نسبة السكان الذين ىم تحت خط الفقر -ج

 أسر يقؿ دخميا عف نصؼ الدخؿ الكسيط لألسر في البمد المعني.
شيرا  12كيتـ قياسو مف خالؿ نسبة العاطميف عف العمؿ لمدة ال تقؿ عف  :(  )البطالة طويمة األجلمؤشر  -د

 ) مف أصؿ مجمكع القكل العاممة (.
لمدكؿ الصناعية كفؽ الصيغة  2مف خالؿ األبعاد األربعة الكاردة أعاله يمكف حساب قيمة دليؿ الفقر البشرم 

)                                          التالية:
  
    

    
    

 

 
)

 

                          
 لألبعاد  αح مف الرتبة ػر مرجػػػط غيػػػارة عف متكسػػػػك عبػػػة ىػػػػرم لمدكؿ الصناعيػػػػر البشػػػكعميو فمؤشر الفق 
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    حيث:     ،  ،   ،   الثالثة 
الفقر البشرم مجمكعة مف االنتقادات، كجيت لدليؿ  :لدليل الفقر البشريأىم االنتقادات وأوجو التطور  -3

أىميا أنو اعتمد عمى المتغيرات نفسيا التي اعتمد عمييا دليؿ التنمية البشرية، كىي متغيرات غير مباشرة كغير 
الصحيح لمخصائص النكعية لمرفاىية، باإلضافة إلى ذلؾ فإف مؤشر الفقر البشرم تجاىؿ  اإلدراؾقادرة عمى 

في قضايا الفقر، كعميو فقد انحصر دكر مؤشر الفقر قضية الحريات كحقكؽ اإلنساف التي تشكؿ بعدا ميما 
كالتكصيات البشرم في ككنو ال يعدك أف يككف إال كسيمة لإلنذار، كليس أداة ىامة في صياغة القرارات 

 السياسية.
 ليا دراؾ الفقر بأبعاد متنكعة يمكف مف خالإمفاىيمية جديدة نحك  إنتقالةؿ  دليؿ الفقر البشرم كىكذا مثٌ 

في  التطكر برز أكجوأكيمكف تبياف ، الحمكؿ كالرؤل المستقبمية المالئمة ككضع آليات رصد حالة الفقر دكليان،
 (1):مفيـك الفقر عمى النحك اآلتي

لى جانب المؤشرات المادية، كتبع ذلؾ ظيكر تسميات الفقر إاتسعت مؤشرات الفقر لتشمؿ جكانب نكعية  -أ
خرل لمعالجة األ اإلنسانيةالعمكـ  إشراؾ. كقد ساعد ىذا التنكع في كفقر الرفاىية االجتماعيالبشرم كالفقر 

 ؛مشكمة الفقر
يالن في تحديد مفيكـ ىذه كىك ما مثؿ تدك  ،األمـ المتحدةجيكد دكلية رعتيا مثؿ دليؿ الفقر البشرم نتاجان ل -ب

  ، كىذا التحكؿ شجع األطراؼ يرات األحاديةة ذات التفسػػػػات الكالسيكيػػػػا أقتصر سابقان عمى األدبيػػػػػ، بعدمرةػػػػالظاى
 ؛في كجيات النظر لحؿ ىذه المشكمة كافة عمى الحكار كالتقارب

، سبب تعدد عناصره الكمية كالنكعية، بصعكبات جديدة لتعريؼ ىذه الظاىرةأضاؼ المفيكـ الجديد لمفقر  -ج
  ؛بيذه الظاىرة لإلحاطةمما سيفتح المجاؿ كاسعان لممزيد مف الجيكد النظرية كالتطبيقية 

ر البشرم بقياس نسب الحرماف في ػػػيقكـ دليؿ الفق اإلنجازاتط ػػػة بقياس متكسػػػة البشريػػػبينما يقكـ دليؿ التنمي- د
سان آخر لحالة مقيادليؿ الفقر البشرم  يجعؿ مف ، كىذا ماسابقان  إلييامية البشرية المشار الرئيسية لمتن أبعادالثالثة 

 .التنمية البشرية
مف المفيكـ الضيؽ لمفقر  اإلنسافف تكسيع الحاجات التي شمميا مفيـك الفقر البشرم سكؼ يحرر إ 

 األغنياءم عمى عميو سينسحب مفيـك الفقر البشر تعزيز القدرات الذاتية، ك  إلىل ذلؾ المرتبط بالدخؿ ليتعد
 ة.في حالة عزلة اجتماعي أك مييفأذا كانكا ( إ)بالقياس المادم

 
                                                           

 .129، 128، ص 2007، 31، العدد الفتحمجمة ، دراسة تحميمية لواقع الفقر العربي من منظور التنمية البشرية –1دليل الفقر البشري  ميدم صالح دكام، -)1(
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  GDI دليل التنمية حسب الجنس البشري :ثالثا
بنكع الجنس مقياسا مركبا يعكس أكجو إنعداـ المساكاة بيف الجنسيف فيما يمثؿ دليؿ التنمية المرتبط " 

يتعمؽ بالتنمية البشرية، باعتباره يقيس األبعاد كالمتغيرات نفسيا التي يستخدميا دليؿ التنمية البشرية، كلكف مع 
ساني، الذم يعد أكثر مراعاة انعداـ المساكاة مف حيث االنجاز بيف الرجؿ كالمرأة، فضال عف مؤشر التمكيف الجن

 . (1)"خصكصية في تحميؿ قابمية المشاركة كاتخاذ القرار في الحياة السياسية كاالقتصادية حسب الجنس البشرم
( 2-1يمكػػػػف تمخيػػػػػص بعػػػض مؤشرات التنمية البشرية المستخدمة في قياس الفقر مف خالؿ الجدكؿ )

 كما يمي:
 البشرية (: بعض مؤشرات التنمية2-1الجدول )

 المشاركة أو االستبعاد مستوى المعيشة الالئق المعرفة طول العمر المؤشر
 .البشرية دليؿ التنمية -

(HDI) 
ع ػػػػػػػػر المتكقػػػػػالعم -

 .عند الكالدة
معدؿ معرفة القراءة  -1

 كالكتابة بيف البالغيف.
د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القيػػػػػػػنسب -2

 .اإلجمالية

دؿ مف ػػػػرد المعػػػػػػػػػػػػنصيب الف -
ادؿ القكة ػػػؿ بالدكالر حسب تعػػػػػػػػالدخ

 (.PPPالشرائية )

-- 

ة  ػػػػػة البشريػػػػػػػػػػؿ التنميػػػػػػػدلي -
 .المرتبط بنكع الجنس
(GDI) 

 

ع ػػػػػػػر المتكقػػػػػػػػالعم -
لإلناث كالذككر عند 

 .الكالدة

معدؿ معرفة القراءة  -1
 اثػػػػػػػاإلنف ػػػػػػػػة بيػػػػػكالكتاب

 كالذككر.
د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القيػػػػػػػػػػػػنس -2

اث ػػػػػػػػلإلن ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلجمالي
 كالذككر.

ؿ ػػػػػػػػػػرد مف الدخػػػػػػػػػنصيب الف -
( PPPب )ػػػػػػػػدكالر حسػػػػػػػػػػػػػػػػػبال
كر استنادا إلى ػػػػػػػاث كالذكػػػػػػػػلإلن

كالذككر مف الدخؿ  اإلناثحصص 
 المكتسب.

 

  1 –دليؿ الفقر البشرم  -
 لمدكؿ النامية

ـ ػػاؿ القائػػػػػػػػاالحتم -
دـ ػػػػػػػػد الكالدة لعػػػػػػػػعن
د ػػػػػػػػػػػػػاء عمى قيػػػػػػػػالبق
كغ ػػػػاة حتى بمػػػػػػػػػػػػالحي

 سف األربعيف.

ف ػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػاألميدؿ ػػػػػػمع -
 البالغيف.

 دادػػػػػػاإلماف مف حيث ػػػػالحرم -
 االقتصادم مقاسا بػػ:

النسبة المئكية لمف ال يحصمكف  -1
 عمى مياه مأمكنة.

النسبة المئكية لمف ال  -2
ات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف عمى خدمػػػػػػػػػػػيحصم
 صحية.

النسبة المئكية لألطفاؿ دكف  -3
ف يعانكف ػػػػػػػػػػػة الذيػػػػػػػػػف الخامسػػػػػػػػػس

 مف نقص الكزف.

 

 2 –دليؿ الفقر البشرم  -
 لمدكؿ المصنعة

االحتماؿ القائـ  -
دـ ػػػػػد الكالدة لعػػػػػػػػػػػػعن
د ػػػػػػػػػػاء عمى قيػػػػػػػػػػػػػػالبق
كغ ػاة حتى بمػػػػػػػػػػػػػػػالحي

 سف الستيف.

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألميدؿ ػػػػػػػػػمع -
 الكظيفية بيف البالغيف.

النسبة المئكية لمف يعيشكف تحت  -
مف دخؿ  %50خط فقر الدخؿ )

األسرة المعيشية الذم يمكف 
 (.ؼ فيوالتصر 

ة ػػػػػػػػػػػدؿ البطالػػػػػػػػػػػػػػػػمع -
 12الطكيمػػػػػػػػػة األجؿ )

 (.شيرا أك أكثر

 .57مرجع سبؽ ذكره، ص  النجفي كأحمد فتحي عبد المجيد،سالـ تكفيؽ  المصدر:
                                                           

 .56، 55 مرجع سبؽ ذكره، ص سالـ تكفيؽ النجفي كأحمد فتحي عبد المجيد، -(1)



 ر وأسبابو وآثاره وطرق عالجو ومؤشرات قياسوفق: مفيوم الالفصل األول

49 
 

 

 الفصل: خالصة
جانب أكبر لارتبط مفيكمو بشكؿ مباشر باحتكار البعض ، حيث يعتبر الفقر ظاىرة قديمة قدـ البشرية

تبيف أنو رغـ كجكد محاكالت كثيرة ، كمف خالؿ استعراضنا ليذا الفصؿ مف المكارد المتاحة عمى حساب اآلخريف
أنو لـ يحدث مف طرؼ الباحثيف كالمتخصصيف في مجاؿ الفقر إلعطاء تعريؼ شامؿ كمكحد ليذه الظاىرة إال 

جماع حكؿ ذلؾ،  ظاىرة متعددة لمفقر عمى أساس البعد المادم فقط، كىناؾ مف اعتبره  فبعضيـ ينظرتكافؽ كا 
أساس انعداـ الفرص كالخيارات ذات األىمية األساسية لمتنمية البشرية، عمى ، أم أنيـ ينظركف لمفقر األبعاد

 كالمتمثمة في الصحة، التعميـ كمستكل المعيشة. 
الدراسات التي تناكلت الفقر اختمفت في تحديدىا ألسبابو، فمنيـ مف أما بالنسبة لتفسيراتو فإف العديد مف 

فردم ىك المدخؿ لتفسير أسباب الفقر، كمنيـ مف أرجعو إلى أرجعو إلى األفراد أنفسيـ كبذلؾ يككف المنظكر ال
منظكر اجتماعي بنائي بحيث فسر الفقر بأنو نتيجة لعدـ العدالة االجتماعية، كىناؾ أيضا مف تبنى الفكر 

. كقد أكجدت العديد مف اآلليات لعالج ىذه الظاىرة سكاء كضعيا أك الذم جمع بيف تعدد األسباب اإلسالمي
يث نجد أف االقتصاد اإلسالمي كضع حمكال كقائية كأخرل عالجية، كأىـ طريقة لمعالج حسب إسالميا، ح

 المنظكر اإلسالمي ىي الزكاة.
كما أف ىناؾ عدة مقاييس أساسية لقياس الفقر، منيا ما ىك معتمد عمى أسمكب خط الفقر، كمنيا ما ىك 

 الفقر البشرم.دليؿ ك التنمية البشرية  األدلة المركبة، كالمتمثمة أساسا في دليؿ أسمكب معتمد عمى
النامية كاألقؿ  تالمتتبع لظاىرة الفقر يجد أنو ليس ليا حدكد جغرافية معينة، فيي تسكد في االقتصادياك  

نمكا، كما أف مظاىرىا كاضحة في االقتصاديات المتقدمة، أم أف ىذه الظاىرة ليست فقط محمية أك إقميمية بؿ 
ىي عالمية، كقد ظيرت تجارب رائدة كناجحة في مجاؿ مكافحة الفقر في العديد مف الدكؿ، ىذه التجارب كانت 

كمف أبرز التجارب الناجحة نذكر التجربتيف الماليزية منطمقا لدكؿ أخرل لمكاجية تصاعد ىذه الظاىرة، 
 كالبرازيمية، كىك ما سيتـ التطرؽ إليو مف خالؿ الفصؿ الثاني.

 
 



 
 

        
 تطور ظاهرة الفقر وتجارب    

             مكافحتها 
  

 
  

              

 
 

 

  الثانيالفصل
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 هيد:تم
، العالـالبشرية في شتى أنحاء  ياتواجيواجيتيا والزالت التي  والمشكالتالفقر مف أكبر التحديات  يعتبر

، ما ييدد ليس فقط نقساـاالشقاء و التشرد و الجريمة و كالآثار سمبية عمى المجتمع، مف  عنو ينجروذلؾ بسبب ما 
و مف الدوؿ التي تعاني منالكثير والمتتبع النتشار الفقر في العالـ يجد أف ؿ البشرية جمعاء، المجتمعات الفقيرة ب

سالمعربية و ىي دوؿ  ارتفاع معدالت االستيالؾ وقمة و كالحروب والكوارث الطبيعية ية، نتيجة لعدة عوامؿ ا 
التي الناجحة، ظيرت العديد مف التجارب التنموية انتشاره، تخفيؼ مف عواقب ، وقصد الالتنموية تاالستثمارا

كانت بمثابة نماذج يمكف أف تستفيد منيا الدوؿ النامية لمخروج مف ىذا النفؽ المظمـ، ولعؿ مف أبرز تمؾ 
  التجارب يمكف أف نذكر التجربتيف البرازيمية والماليزية.

 :يف التالييفحثتطرؽ مف خالؿ ىذا الفصؿ إلى المبسن
 ؛تطور ظاىرة الفقرحث األوؿ: المب -       
 لمكافحة الفقر. والماليزية البرازيميةالتجربتيف : الثانيالمبحث  -       
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 الفقر تطور ظاهرة المبحث األول: 
واستقر في ظمو مبدأ إف النظاـ العالمي الجديد الذي جاء ليدعـ مفاىيـ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف        

 يجعمنا نطرح العديد مف التساؤالت، األمر الذي في العالـ لمفقر كبير انتشارشيد التدخؿ اإلنساني، جاء أيضًا لي
، إذ أنو ال يمكف الوفاء في ظؿ تصاعد موجة الفقر بالحاجات األساسية لنسبة النظاـ ىذا أجندةمضموف حوؿ 

 .كبيرة مف سكاف العالـ
 التالييف: ؿ ىذا المبحث التطرؽ إلى المطمبيفسنحاوؿ مف خال           
 ؛يالعالمعمى المستوى الفقر تطور ظاىرة المطمب األوؿ:  -      
 العربية.تطور ظاىرة الفقر عمى مستوى الدوؿ  المطمب الثاني: -      

 الفقر عمى المستوى العالميتطور ظاهرة المطمب األول: 
وىو  ،بديمقراطية شكمية زالت تحكـ بنظـ تسمطية أومانامية دوؿ الالخبراء أف الغالبية الكاسحة مف اليرى 

التنمية، وبالتالي تفشي ظاىرة الفقر.  لعدـ تحقيؽعد السبب الجوىري ، الذي يغياب الديمقراطيةما أفرز 
 .لمعرفة مدى انتشارىامي عالوسنتعرض مف خالؿ ىذا المطمب لتطور ظاىرة الفقر عمى المستوى ال

 2008 – 1981عمى المستوى العالمي خالل الفترة تطور ظاهرة الفقر الفرع األول: 
خالؿ الفترة الممتدة  إلى تطور ظاىرة الفقر عمى المستوى العالمي سنقوـ مف خالؿ ىذا الفرع بالتطرؽ 

   ، وذلؾ بالتركيز عمى الجانب الكمي المتمثؿ في اإلحصائيات الخاصة بيذه الظاىرة. 2008و 1981بيف
 2008 -1981العالمي خالل الفترة  عرض وتحميل بيانات تطور ظاهرة الفقر عمى المستوى :أوال

مف خالؿ ، 2008 -1981العالمي خالؿ الفترة  تطور ظاىرة الفقر عمى المستوىسيتـ التعرض إلى  
 130والتي أجريت عمى  ،المدقع مكافحة الفقرز لمبمداف النامية في حوؿ التقدـ المحر  )1(إحصائيات البنؾ الدولي

  (، كما يمي:1-2الموضحة بالجدوؿ )، و مف سكاف العالـ النامي %90دولة نامية، أي ما يقارب 
 
 
 
 
 

                                                           

بنؾ ال، An update to the world Bank’s estimates of consumption poverty in the developing world مجموعة بحوث التنمية، -(1)
 (.2و 1الممحقيف. )أنظر 3 -1، ص2012فيفري  29، الدولي



 تطور ظاهرة الفقر وتجارب مكافحتهاثاني: الفصل ال

53 
 

 

دوالر في اليوم في  1225عمى أقل من الذين يعيشون وعدد )المميون نسمة( السكان ( %(: نسبة )1-2الجدول)
 2008-1981البمدان النامية لمفترة 

 
 المنطقة

1981 1990 1999 2005 2008 
 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة

 284,4 14,3 332,1 17,1 655,6 35,6 926,4 56,2 1096,5 77,2 شرق أسيا والمحيط الهادئ
 173,0 13,1 211,9 16,3 446,3 35,6 683,2 60,2 835,1 84,0 الصين

 2,2 0,5 6,3 1,3 17,8 3,8 8,9 1,9 8,2 1,9 أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
 36,8 6,5 47,6 8,7 60,1 11,9 53,4 12,2 43,3 11,9 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 8,6 2,7 10,5 3,5 13,6 5,0 13,0 5,8 16,5 9,6 الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 570,9 36,0 598,3 39,4 619,5 45,1 617,3 53,8 568,4 61,1 جنوب آسيا

 386,0 47,5 394,9 52,3 376,8 58,0 289,7 56,5 204,9 51,5 إفريقيا جنوب الصحراء
 1289,0 22,4 1389,6 25,1 1743,4 34,1 1908,6 43,1 1937,8 52,2 المجموع

 1116,0 25,2 1177,7 27,8 1297,0 33,6 1225,5 37,2 1102,8 40,5 باستثناء الصينالمجموع 

 ((2. )أنظر الممحؽ رقـ )4، ص، المرجع السابؽمجموعة بحوث التنمية: المصدر
 مػػف سكػػػاف العالػػـ النامػػي %5292مميػػار نسمػػػة أي مػػػا يعػػػادؿ  1994أف يتبيف مف خالؿ الجدوؿ أعاله 

، ليصبح خالؿ سنة 1981دوالر في اليوـ سنة  1925يواجيػػػوف فقػػػرا مدقعػػػا ويعيشػػػوف عمى أقؿ مف كانػػػوا 
مميار نسمة أي بما يعادؿ  193، لينخفض إلى %4391مميار نسمة أي ما يعادؿ  1991ما يقارب  1990
  (، كما يمي: 1-2لبياني )ولتوضيح ىذه النسب أكثر يمكف عرضيا بالشكؿ ا ،2008خالؿ سنة  2294%

 

 
 .2013سبتمبر  30تاريخ االطالع: ، http://web.worldbank.org، البنؾ الدولي: المصدر

 ( نالحظ أف الفضؿ في تراجع ىذه النسبة يعود إلى تراجع نسبة الفقر في الصيف 1-2مف خالؿ الشكؿ )
  وف ػػػممي 1102,8مف  2008و 1981د بيف ػػػنجد أف عدد الفقراء تزاية، فمو استثنينا الصيف سوؼ خالؿ ىذه الفتر 

2008-1981 لمفترة معدالت الفقر في العالم النامي (:1-2الشكل )  
 

 

http://web.worldbank.org/
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 ف في ػ، لك25,2%إلى  %40,5مميوف شخص،ػ رغـ أف النسبة تبيف أف ىناؾ تراجعا مف  1116,0شخص إلى 
الحقيقة حدث ىناؾ ارتفاع، فالعبرة ىنا بالعدد ال النسبة، التي يعود سبب تراجعيا إلى زيادة عدد السكاف 

 اإلجمالي خالؿ الفترة المذكورة، وىو ما يؤدي إلى انخفاض نسبة الفقر.
، في معدالت الفقر حاداانخفاضا شيدت  ( أف بعض المناطؽ1-2خالؿ الجدوؿ )كما يظير مف  

 :يمكف توضيحو كما يمي شيدت ارتفاعا في عدد الفقراء،وبالمقابؿ نجد مناطؽ أخرى 
دوالر لمفرد في اليـو  1,25انخفضت نسبة مف يعيشوف عمى أقؿ مف  :والمحيط الهادئ منطقة شرق آسيا -1

، ويرجع سبب ىذا 1981% في عاـ 7792قابؿ م 2008في عاـ  %1493إلى  والمحيط اليادئ في شرؽ آسيا
مميوف  662,1إلى تراجع عدد الفقراء في الصيف، حيث انخفض عددىـ بػػػػ  وجو خاصاالنخفاض الكبير ب
اإلصالح يو الصيف فترة وىو تقريبا التوقيت الذي بدأت ف ،1981مقارنة بعددىـ عاـ  2008شخص بحموؿ عاـ 

مميوف  150أما عدد الفقراء في باقي دوؿ شرؽ آسيا والمحيط اليادئ باستثناء الصيف فقد تراجع بػػػػ  ،في البالد
  .1981مقارنة بعددىـ سنة  2008شخص فقط سنة 

، الذيف يعيشوف عمى أقؿ مف الصحراءإفريقيا جنوب عدد الفقراء في ارتفع : ا جنوب الصحراءإفريقية منطق -2
 .2008مميوف نسمة سنة  386إلى  1981مميوف نسمة سنة  20499دوالر في اليـو مف  1925

، إال 2008و 1981خالؿ الفترة مابيف  %36إلى  %6191انخفض معدؿ الفقر مف  منطقة جنوب آسيا: -3
 .2008مميوف نسمة سنة  571أف العدد الكمي لمفقراء لـ ينخفض وبمغ تقريبا 

والمتمثمة في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر أما بقية المناطؽ،  
 الكاريبي، ومنطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا فقد تراجعت فييا نسب وأعداد الفقراء، لكف بأقؿ حدة.

مف سكاف  %6996مميار نسمة أي ما يعادؿ  2958أف  بتقرير البنؾ الدوليكما تظير البيانات المرفقة 
، ليصبح خالؿ سنة 1981دوالر في اليوـ سنة  2العالـ النامي كانوا يواجيوف فقرا مدقعا ويعيشوف عمى أقؿ مف 

مميار نسمة أي بما يعادؿ  2947، لينخفض إلى %6496مميار نسمة أي ما يعادؿ  2986ما يقارب  1990
يط فقط في عدد األشخاص الذيف وعمى مدى الفترة ككؿ، كاف ىناؾ انخفاض بس .2008خالؿ سنة  43%

، حيث انخفض عددىـ إلى   2008مميار نسمة في عاـ  2.47يعيشوف عمى أقؿ مف دوالريف لمفرد في اليـو
، رغـ أف العدد قد ارتفع ثـ انخفض خالؿ ىذه الفترة، وانخفض بشكؿ كبير 1981مميار في عاـ  2,58مقابؿ 

  .ة عمى أقؿ مف دوالريف لمفرد في اليـومميار نسم 2.94، عندما كاف يعيش 1999منذ عاـ 
 2008 -1981تقييم تطور الفقر عمى المستوى العالمي خالل الفترة  :ثانيا

  الؿ الفترةػػػػراء خػػػػػػدد الفقػػػػػر وعػػػػقػػػػػة الفف نسبػػال مػػػىو أف ك يػػائج البنؾ الدولػػػالؿ نتػػػظ مف خػػػػإف ما يالح
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لكف ىذا االنخفاض متفاوت مف منطقة تميزت عموما بالتراجع واالنخفاض في الدوؿ النامية،  2008و 1981
بحكػػػـ تواجد دوؿ انتيجت ألخرى، فنجػػده انخفػػػػض بشكػػػؿ كبير في شػػػػرؽ آسيػػػا والمحيط اليادئ، وىػػػذا منطقي 

االنخفاض وىذا ، ؽحدة في باقي المناط بأقؿكما نجده انخفض ناجحة لتخفيض الفقر مثؿ الصيف، سياسات 
ؽ األىداؼ اإلنمائية ػػػبتحقي 2000ة ػػػة سنػدول 189دة وعددىا ػػػراجع إللتزاـ البمداف األعضاء في األمـ المتح

 )1):وىي 2015انية أىداؼ يأمؿ تحقيقيا بحموؿ العاـ ثموالتي تنص عمى  MDGsلؤللفية الجديدة 
  ؛1990إلى نصؼ ما كانت عميو في لتصؿ  ،والجوعالمدقع  الفقرالقضاء عمى  -1
 االبتدائي؛تحقيؽ تعميـ التعميـ  -2
 ؛وتمكيف المرأةالجنسيف تعزيز المساواة بيف  -3
 ؛تقميؿ وفيات األطفاؿ -4
 ؛ تحسيف الصحة النفاسية -5
 مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز والمالريا وغيرىما مف األمراض؛  -6
 ؛االستدامة البيئية كفالة -7
 .شراكة عالمية مف أجؿ التنمية إقامة -8

ورئيس الفريؽ الذي توصؿ ليذه  ، مدير مجموعة بحوث التنمية"مارتف رافاليوف" وتعميقًا عمى ذلؾ، قاؿ
األرقاـ: "لقد حقؽ العالـ النامي تقدما ممحوظا في مكافحة الفقر المدقع، وأثبت أنو مرف وقادر عمى مقاومة 

ولكف حتى في ظؿ المعدؿ الحالي لمتقدـ، فإف  ،الغذائية والنفطاألزمات االقتصادية األخيرة وارتفاع أسعار المواد 
وىذا االرتفاع فوؽ معدؿ الفقر  ،2015ود مميار شخص فقط بحموؿ عاـ عدد الفقراء المدقعيف سيكوف في حد

 .)2("دوالر لمفرد في اليـو يشير إلى استمرار تعرض الفقراء لممعاناة في العالـ 1,25البالغ 
 -مجموعة بحوث التنمية في البنؾ الدولي بتحديثيا كؿ بضع سنواتالتي تقوـ - وتستخدـ ىذه التقديرات

 الدولي ُيشار ىنا إلى أف خط الفقر الدولي الرسمي الذي حدده البنؾ. ؽ واسع في مجاؿ التنمية الدوليةعمى نطا
 ولكؿ  ،شد فقراً داف العالـ األػػػمف بم 20 إلى 10ر في ػػػوط الفقػػػط خطػدوالر لمفرد في اليوـ، وىو متوس 1925يبمغ 

كما ينظر البنؾ الدولي إلى ، ا خطوط أعمىػػوف لدييػػإلى أف تكة ػػػػداف الغنيػػػػؿ البمػػػو، وتميػػاص بػػػط فقر خػػػد خػػػبم
   خطوط أخرى، مثؿ دوالريف لمفرد في اليوـ وىو خط الفقر المتوسط لجميع البمداف النامية.

 

                                                           

 .8-4، ص2015، نيويورؾ، 2015تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية  مـ المتحدة،األ -(1)
، تقديرات جديدة تكشف عن تراجع معدالت الفقر المدقع ي، البنؾ الدول -(2)

372,00.htmlhttp://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,contentMDK:23132479~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:469                      
 .2013سبتمبر  30تاريخ اإلطالع:       

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,contentMDK:23132479~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:469372,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,contentMDK:23132479~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:469372,00.html
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 2015 – 2010تطور ظاهرة الفقر عمى المستوى العالمي خالل الفترة  الفرع الثاني:
خالؿ الفترة الممتدة  سنقوـ مف خالؿ ىذا الفرع بالتعرض إلى تطور ظاىرة الفقر عمى المستوى العالمي

     نحو تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية.التقدـ المحرز  باإلضافة لتقييـ، 2015و 2010بيف 
 2015 -2010عرض وتحميل بيانات تطور ظاهرة الفقر عمى المستوى العالمي خالل الفترة : أوال

مف خالؿ  2015 -2010تطور ظاىرة الفقر عمى المستوى العالمي خالؿ الفترة سيتـ التعرض إلى 
 (، كما يمي: 2-2الموضحة بالجدوؿ )، و إحصائيات البنؾ الدولي

 2011دوالر لمفرد في اليوم وفقا لتعادل القوى الشرائية لعام  1,90عمى أقل من يعيشون نسبة السكان الذين (: 2-2الجدول )
 2015و 2011أحدث البيانات بين عامي  2010 المنطقة

 7,2 11,2 سيا والمحيط الهادئآشرق 
 2,1 2,8 أوروبا وآسيا الوسطى

 5,6 6,5 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 2,7 3,3 وشمال أفريقياالشرق األوسط 

 18,8 27,2 جنوب آسيا
 42,7 46,1 إفريقيا جنوب الصحراء

 .46 -26ص ،2016واشنطف،  ،2016التقرير السنوي  البنؾ الدولي،المصدر: 

( نالحظ أف نسبة الفقر المحسوبة عمى أساس نسبة السكاف الذيف يعيشوف عمى 2-2مف خالؿ الجدوؿ) 
،  1,90أقؿ مف  كما أف ىذا االنخفاض النسبي  الدوؿ النامية،انخفضت في جميع مناطؽ دوالر لمفرد في اليـو

كاف كبيرا في منطقة شرؽ آسيا والمحيط اليادئ ومنطقة جنوب آسيا، حيث بمغت نسبة االنخفاض في المنطقة 
، وقد سجمت أدنى نسبة %30,88، أما المنطقة الثانية فبمغت فييا نسبة االنخفاض %35,71األولى حوالي 

، أما باقي المناطؽ فكانت نسبة االنخفاض فييا %7,37إفريقيا جنوب الصحراء بحوالي انخفاض في منطقة 
حسب ما جاء في  -ضيح سنقوـ بعرض كؿ منطقة عمى حدى ولمزيد مف التو  .%25و %13تتراوح ما بيف 

 كما يمي: - 2016التقرير السنوي لمبنؾ الدولي لعاـ 
ؿ العشر سنوات الماضية فيما يتعمؽ رغـ التقدـ الذي أحرزتو إفريقيا خال منطقة إفريقيا جنوب الصحراء: – 1

تواجو تحديات كبيرة، أىميا انخفاض أسعار مازالت بالنمو االقتصادي والحد مف الفقر، إال أف ىذه المنطقة 
 %3بالمنطقة. وقد انخفض معدؿ النمو في إفريقيا إلى ميا، وكذا المخاطر األمنية المرتبطة لعا ع األوليةػػػػػالسم
 ؤ إلى تعميؽ ػػػػذا التباطػػػػ، وقد أدى ى2009، وىي أبطأ وتيرة لو منذ عاـ 2014سنة  %4,5، مقابؿ 2015سنة 
 رد في ػػػػػػدوالر لمف1,90 ف ػػؿ مػػػػى أقػػػػػوف عمػػػػػػػػف يعيشػػػػػػػاف الذيػػػػػػة السكػػػػػػت نسبػػػث بمغػر، حيػػػف الفقػػد مػػػػػدي الحػػػتح
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 .  2012سنة  %42,7وـ ػػػالي
 %6,8ا مف ادي بيذه المنطقة تراجعا طفيفػو االقتصػػػدؿ النمػػػؽ معػػحق منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: -2

، ويرجع ىذا االنخفاض إلى تباطؤ النمو في كؿ مف الصيف واندونيسيا 2015عاـ  %6,5إلى  2014عاـ 
بيذه المنطقة تراجعا بشكؿ أسرع مف أي منطقة أخرى، حيث  عوقد سجمت معدالت الفقر المدقوماليزيا ومنغوليا، 

، لكف رغـ إحرازىا ليذا التقدـ الكبير إال أنو ال 1981سنة  %80بعدما كانت  2012عاـ  %7,2وصمت إلى 
مميوف آخريف ميددوف بالسقوط في براثف الفقر  250شخص يعيشوف في فقر مدقع، ومميوف  90يزاؿ حوالي 

 المدقع نتيجة لتغير المناخ والكوارث الطبيعية واألمراض والصدمات االقتصادية.
بدأت النجاحات الكبيرة في الحد مف الفقر التي تحققت خالؿ العقد الماضي  منطقة أوروبا وآسيا الوسطى: -3

ضعؼ النمو العالمي وحالة الغموض التي تحيط في التآكؿ، وتوقؼ تقاسـ الرخاء في الكثير مف البمداف، بسبب 
ت بالسياسات نتيجة الستفتاء بريطانيا عمى االنسحاب مف عضوية االتحاد األوروبي، واستمرار التوترا

مف سكاف المنطقة )أكثر مف  %14يعيش نحو  الجيوسياسية وأزمة الالجئيف معا في إعاقة تعافي المنطقة. حيث
دوالر لمفرد في  2,5مميونا يعيشوف عمى أقؿ مف  19مميوف نسمة( في أوضاع الفقر، مف بينيـ حوالي  66

 مدقع بالنسبة لممنطقة.اليوـ، وىو خط الفقر ال
بعد عشر سنوات مف النمو االقتصادي القوي والشامؿ لمجميع، وجدت  حر الكاريبي:منطقة أمريكا والب -4

مع توقع استمراره  -منطقة أمريكا الالتينية والبحػػر الكاريبػػػي نفسيا تعاني مف تباطػػؤ اقتصػػادي لمعاـ الخامس
دد المكاسب االجتماعية التي حققتيا المنطقة بشؽ األنفس، حيث انخفضت نسبة السكاف وىو ما يي، -لفترة 

عاـ  %24,5دوالر لمفرد في اليوـ، وىو حد خط الفقر المدقع في المنطقة، مف  2,5الذيف يعيشوف عمى أقؿ مف 
ذه مميوف شخص مف براثف الفقر، لكف رغـ ى 76حوالي  ، وقد تـ إنتشاؿ2013عاـ  %11إلى  2003

، كما تباطأت وتيرة الزيادة في 2014مف السكاف معرضيف لمفقر خالؿ  %39 حوالي المكاسب إال أنو ال يزاؿ
 حجـ الطبقة الوسطى.

ال تزاؿ منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا تمر بمرحمة انتقالية،  منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: -5
وال تزاؿ أعماؿ العنؼ مستمرة في العراؽ وليبيا وسوريا واليمف، كما يستضيؼ العراؽ ولبناف واألردف مالييف 

إجراء مصر وتونس في تعزيز بيئاتيما السياسية، ويقوـ األردف والمغرب أيضا بالنازحيف والمشرديف، كما تمضي 
صالحات اقتصادية، وتواجو دوؿ مجمس التعاوف الخميجي، بالرغـ  إصالحات لنظاـ اإلدارة الرشيدة والحوكمة وا 

 ات جراء انخفاض أسعار النفط، كما تشرع في تنفيذ إصالحات لتنويع اقتصاداتيا، وال يزاؿ ػػػػػرارىا، تحديػػػػاستقمف 
 إلى حد كبير، مع إندالع أعماؿ العنؼ مف حيف آلخر. الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة بال تغيير
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 عاـ  %2,9، مقارنة بػػ 2017عاـ  %4,2دؿ النمو االقتصادي في ىذه المنطقة إلى ػػػاع معػػػػع ارتفػػػويتوق 
يراف، ويعيش أقؿ مف 2015 مف السكػػػاف في فقػر  %3، مع افتراض، إلى حد كبير، زيادة إنتاج النفط في ليبيا وا 

دوالرات أو أقؿ  4مف السكاف يعيشوف عمى  %53مدقع، لكف إمكانية الوقوع في براثف الفقر مرتفعة نظرا ألف 
 لمفرد في اليوـ.

ال تزاؿ منطقة جنوب آسيا ىي األسرع نموا في العالـ رغـ تراجع التدفقات الرأسمالية  منطقة جنوب آسيا: -6
الوافدة، وارتفاع معدؿ التضخـ، وبدء ضعؼ التحويالت القادمة مف البمداف المصدرة لمنفط، حيث ارتفع معدؿ 

، وقد 2017عاـ  %7,2، ويتوقع ارتفاعو إلى 2015سنة  %7إلى  2014عاـ  %6,8النمو االقتصادي مف 
كاف معدؿ النمو قويا بوجو خاص في اليند التي مازالت تتصدر معدالت األداء بيف بمداف األسواؽ الصاعدة 

، وقد ترجـ النمو القوي بمنطقة جنوب آسيا إلى تراجع معدالت الفقر وتحقيؽ تحسينات كبيرة في مجاؿ ةالكبير 
دوالر لمفرد في اليوـ بنحو  1,90مى أقؿ مف التنمية البشرية، حيث قدرت نسبة السكاف الذيف يعيشوف ع

مميوف  200لكف ما يزاؿ مئات المالييف يعيشوف فوؽ حد الفقر بقدر طفيؼ، وحوالي ، 2012عاـ  18,8%
، كما تعاني بمداف كثيرة في مميوف شخص لمكيرباء 500شخص يعيشوف في أحياء عشوائية، ويفتقر نحو 

اإلقصاء االجتماعي وفجوات ضخمة في البنية التحتية، وزيادة معدالت المنطقة مف وجود أشكاؿ مفرطة مف 
عدـ المساواة، وىو ما يشكؿ تحدي كبير لممنطقة لتحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة المتمثمة في القضاء عمى 

  الفقر وتعزيز الرخاء المشترؾ.
دوالر  1,90يعيشوف عمى مف سكاف العالـ  %12,7، كاف 2012وتظير أحدث التقديرات أنو في عاـ " 

كاف  2012أنو في عاـ ، ويعني ىذا 1981عاـ  %44، و1990عاـ  %37لمفرد في اليوـ أو أقؿ، نزوال مف 
، بالمقارنة مع  1,90مميوف شخص يعيشوف عمى أقؿ مف  896 مميار شخص عاـ  1,95دوالر لمفرد في اليـو

 . )1("1981مميار شخص عاـ  1,93، و1990
 نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةالتقدم المحرز تقييم  :ثانيا

ئية لؤللفية نحو تحقيؽ األىداؼ اإلنماالتقدـ المحرز الضوء عمى  2015سمط تقرير البنؾ الدولي لسنة 
  (.3-2وىو ما يوضحو الجدوؿ )في كؿ منطقة، 

 
 
 

                                                           

     http://www.albankaldawli.org/ar/topic/poverty/overview ،عرض عام ألوضاع الفقر ي،البنؾ الدول -(1)
                                                                                    .2017 جواف 15تاريخ اإلطالع:         

http://www.albankaldawli.org/ar/topic/poverty/overview
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 كل منطقةالتقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في (: 3-2الجدول )
 2015المستهدف لعام  *الحالية البيانات 1990 األهداف اإلنمائية لأللفية المناطق

 
 

إفريقيا جنوب 
 الصحراء

 28 46,9 56,8 دوالر يوميا( 1925نسبة السكاف الذيف يعيشوف عمى أقؿ مف )القضاء عمى الفقر المدقع 
 100 69 54 معدؿ إتماـ مرحمة التعميـ االبتدائي

 100 91 81 البنات إلى البنيف في مرحمتي التعميـ االبتدائي والثانوي.نسبة 
 60 92 179 مولود حي ( 1000معدؿ وفيات األطفاؿ دوف الخامسة ) لكؿ 

 248 510 990 مولود حي ( 100000) لكؿ معدالت وفيات األميات
 74 64 48 مدى توفر مياه الشرب المأمونة

 62 30 24 الصحي األساسيةمدى توفر مرافؽ الصرؼ 
 
 

شرق آسيا 
 والمحيط الهادي

 28,5 7,9 57 دوالر يوميا( 1925القضاء عمى الفقر المدقع )نسبة السكاف الذيف يعيشوف عمى أقؿ مف 
 100 105 99 معدؿ إتماـ مرحمة التعميـ االبتدائي

 100 100 88 نسبة البنات إلى البنيف في مرحمتي التعميـ االبتدائي والثانوي.
 20 20 59 مولود حي ( 1000معدؿ وفيات األطفاؿ دوف الخامسة ) لكؿ 

 43 75 170 مولود حي ( 100000) لكؿ معدالت وفيات األميات
 84 91 68 مدى توفر مياه الشرب المأمونة

 65 67 30 مدى توفر مرافؽ الصرؼ الصحي األساسية
 
 

أوروبا وآسيا 
 الوسطى

 0,8 0,5 1,5 دوالر يوميا( 1925المدقع )نسبة السكاف الذيف يعيشوف عمى أقؿ مف القضاء عمى الفقر 
 100 100 96 معدؿ إتماـ مرحمة التعميـ االبتدائي

 100 98 95 نسبة البنات إلى البنيف في مرحمتي التعميـ االبتدائي والثانوي.
 19 23 56 مولود حي ( 1000معدؿ وفيات األطفاؿ دوف الخامسة ) لكؿ 

 16 28 62 مولود حي ( 100000) لكؿ معدالت وفيات األميات
 94 95 87 مدى توفر مياه الشرب المأمونة

 94 94 87 مدى توفر مرافؽ الصرؼ الصحي األساسية
 

 
أمريكا الالتينية 
 والبحر الكاريبي

 6,3 4,6 12,6 يوميا(دوالر  1925القضاء عمى الفقر المدقع )نسبة السكاف الذيف يعيشوف عمى أقؿ مف 
 100 101 89 معدؿ إتماـ مرحمة التعميـ االبتدائي

 100 102 102 نسبة البنات إلى البنيف في مرحمتي التعميـ االبتدائي والثانوي.
 18 18 55 مولود حي ( 1000معدؿ وفيات األطفاؿ دوف الخامسة ) لكؿ 

 38 87 150 مولود حي ( 100000) لكؿ معدالت وفيات األميات
 92 93 84 مدى توفر مياه الشرب المأمونة

 82 80 64 مدى توفر مرافؽ الصرؼ الصحي األساسية
 

 
الشرق األوسط 
 وشمال افريقيا

 2,9 1,7 5,8 دوالر يوميا( 1925القضاء عمى الفقر المدقع )نسبة السكاف الذيف يعيشوف عمى أقؿ مف 
 100 93 76 معدؿ إتماـ مرحمة التعميـ االبتدائي

 100 94 80 نسبة البنات إلى البنيف في مرحمتي التعميـ االبتدائي والثانوي.
 22 26 67 مولود حي ( 1000معدؿ وفيات األطفاؿ دوف الخامسة ) لكؿ 

 40 78 160 مولود حي ( 100000) لكؿ معدالت وفيات األميات
 93 90 87 مدى توفر مياه الشرب المأمونة

 85 88 70 الصرؼ الصحي األساسية مدى توفر مرافؽ
 
 
 

 جنوب آسيا

 27 24,5 54,1 دوالر يوميا( 1925القضاء عمى الفقر المدقع )نسبة السكاف الذيف يعيشوف عمى أقؿ مف 
 100 91 64 معدؿ إتماـ مرحمة التعميـ االبتدائي

 100 97 68 نسبة البنات إلى البنيف في مرحمتي التعميـ االبتدائي والثانوي.
 43 57 129 مولود حي ( 1000معدؿ وفيات األطفاؿ دوف الخامسة ) لكؿ 

 138 190 550 مولود حي ( 100000) لكؿ معدالت وفيات األميات
 86 91 71 مدى توفر مياه الشرب المأمونة

 60 40 21 مدى توفر مرافؽ الصرؼ الصحي األساسية

 .53 -33، ص2015واشنطف، ، 2015التقرير السنوي  البنؾ الدولي،المصدر: 

 .2014و 2010البيانات الحالية: أحدث البيانات الحالية المتاحة بيف -(*) 
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( يتضح أنو ال توجد أي منطقة مف المناطؽ المذكورة في الجدوؿ حققت كؿ 3-2مف خالؿ الجدوؿ )
األىػػػػػداؼ اإلنمائيػػػػػػػة، بؿ بنسب متفاوتػػػػة مف منطقػػػػة ألخرى، وقد سجمت أعمى النسب في تحقيؽ األىداؼ 

التينية والبحر الكاريبي، حيث حققت اإلنمائية في منطقة شرؽ آسيا والمحيط اليادئ وكذا منطقة أمريكا ال
، كما 1990المنطقة األولى ستة أىداؼ مف بينيا تخفيض نسبة الفقر المدقع إلى نصؼ ما كانت عميو سنة 

حققت المنطقة الثانية خمسة أىداؼ، أما أدنى النسب فقد سجمت بمنطقتي إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، 
ئي، بينما حققت الثانية ىدفا واحدا، وىو توفر مياه الشرب المأمونة، كما لـ حيث لـ تحقؽ األولى وال ىدؼ إنما

تستطع ىاتيف المنطقتيف تقميص نسبة الفقر المدقع إلى النصؼ، أما باقي المناطؽ فحققت ما بيف ىدفيف وأربعة 
  أىداؼ، مف بينيا تقميص نسبة الفقر المدقع لمنصؼ.  

 عمى مستوى العالم جرة التنمية البشرية وش طة توزيع الجوعالفرع الثالث: خري
يمثؿ اليدؼ باعتباره عمى المستوى العالمي، ىذا الفرع إلى خريطة توزيع الجوع سنتعرض مف خالؿ  

مخص وضعية التنمية عرض تمثيؿ بياني في شكؿ شجرة ت باإلضافة إلىاألوؿ مف األىداؼ اإلنمائية لؤللفية، 
  .  البشرية عمى مستوى العالـ

 عمى مستوى العالم ة توزيع الجوعطخري أوال:
حالة مف عدـ القدرة عمى الحصوؿ عمى ما يكفي مف األغذية طواؿ فترة تمتد عمى يعبر الجوع عف: "

 .)1("ات الطاقة الغذائيةعّرؼ بعدـ كفاية مستوى المتناوؿ مف األغذية لتمبية متطمبيو  ،مدى سنة عمى األقؿ

عمى مستوى العالـ، حسب منظمة األغذية والزراعة لؤلمـ لجوع ا ( خريطة توزيع2-2يبيف الشكؿ )
 .2016 – 2014، خالؿ الفترة FAOالمتحدة 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  /http://www.fao.org/hunger/glossary/ar،  2015تقرير لحالة إنعدام األمن الغذائي في العالم لعام ، منظمة األغذية والزراعة لؤلمـ المتحدة -(1)
.2017 جواف 15تاريخ اإلطالع:                                                                                                         

http://www.fao.org/hunger/glossary/ar
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 عمى مستوى العالم(: خريطة توزيع الجوع )نقص التغذية المزمن( 2-2الشكل)

 

 
  ، المرجع السابؽ.2015في العالم لعام تقرير لحالة إنعدام األمن الغذائي ، منظمة األغذية والزراعة لؤلمـ المتحدة المصدر:

( %42,3مرتفعة جدا في ثالث دوؿ إفريقية ىي: ناميبيا )نسبة الجوع يتبيف مف خالؿ الخريطة أف  
، كما نجد أيضا دولة ىايتي الواقعة في منطقة البحر (%47,7( وجميورية إفريقيا الوسطى )%47,8وزامبيا )

ف إجمالي السكاف. أما نسبة الجوع م %53,4حوالي  عانوف نقص التغذيةيبي، حيث وصؿ بيا نسبة مف يالكار 
ي مف شرق، فنجده يتمركز في مناطؽ الجنوب ال%34,9و  %15المرتفع والمرتفع نسبيا، الذي تتراوح نسبتو بيف 

كما نجد دوؿ إفريقية أخرى موزعة ما بيف وسط وغرب (، %25,3) والموزمبيؽ( %33,4زمبابوي )إفريقيا مثؿ 
باإلضافة إلى بعض الدوؿ اآلسيوية كاليند وغينيا وغينيا بيساو،  إفريقيا مثؿ: الكونغو وتشاد وبركينافاسو

(، %15,9ا )ػػؿ مف بوليفيػػػػػػارة أمريكا بكػػػػػػده في قػػػػػا نجػػػػػكم(، %20,5ا )ػػػػ( ومنغولي%22اف )ػػػ( وباكست15,2%)
 (. أمػػا نسبػػػة الجػػػوع المنخفض فنجده متمركز تقريبا في شرؽ وجنوب%15,6وغواتيماال ) (%16,6ونيكاراغوا )
  انيافي غرب إفريقيا مثؿ موريتمتمركزا أيضا  (، كما نجده%7,6ا )ػػػوأندونيسي( %9,3ف )ػػػؿ الصيػػػػا مثػػػشرؽ آسي
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( واالكوادور %7,5)(، باإلضافة إلى منطقة غرب أمريكا الجنوبية مثؿ البيرو %13,3( وكوت ديفوار )5,6%)
(. أما باقي الدوؿ والمتمثمة في دوؿ شماؿ إفريقيا ودوؿ الخميج وأوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية وشرؽ 10,9%)

بيا لياباف وماليزيا، فإف نسبة الجوع قارة آسيا كابعض دوؿ دولة جنوب إفريقيا و وجنوب أمريكا الجنوبية و 
  . %5منخفضة جدا، أي تقؿ عف 

ىي التي تقع في وسط وجنوب إفريقيا، وكذا الدوؿ  جوعامف خالؿ قراءة الخريطة يتبيف أف الدوؿ األكثر  
 في غرب آسيا، باإلضافة إلى دوؿ غرب أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي.  ةالواقع

 شجرة التنمية البشرية عمى مستوى العالمثانيا: 
، 2014و 1990بيف ما  البشرية حسب المناطؽ في العالـ ( توزيع قيـ دليؿ التنمية4-2يبيف الجدوؿ ) 
 .لتعميـ والصحة ومستوى المعيشةأف قيمة دليؿ التنمية البشرية تمثؿ متوسط قيـ مؤشرات احيث 

 2014و 1990اطق في العالم ما بين ( توزيع قيم دليل التنمية البشرية حسب المن4-2الجدول )
 2014 2013 2012 2010 2005 1990 1980 المنطقة

 0,710 0,703 0,699 0,698 0,641 0,517 0,457 شرق آسيا والمحيط الهادئ
 0,748 0,738 0,735 0,726 0,700 0,651 - أوروبا وآسيا الوسطى

 0,748 0,740 0,739 0,734 0,705 0,627 0,579 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 0,686 0,682 0,681 0,675 0,644 0,551 0,492 الدول العربية

 0,518 0,502 0,499 0,498 0,452 0,399 0,382 أفريقيا جنوب الصحراء
 0,607 0,588 0,586 0,573 0,533 0,438 0,382 جنوب آسيا

  ر التنمية ػتقري ،دمــــة لدرء التقـــدم: بناء المنعــــالمضي في التق، دة اإلنمائيػػػػج األمـ المتحػػػػبرنام: 2013إلى  1980البيانات مف  - المصدر:
 .165ص  ،2014األمـ المتحدة، نيويورؾ،  ،2014 لعاـ البشرية             
 األمـ المتحدة،                               ،2015 لعاـ ة البشريةػػػػػػالتنمير ػػػػتقري ،لـــــة في كل عمــــالتنمي، دة اإلنمائيػػػػػج األمـ المتحػػػػبرنام :2014بيانات  -          

   . 33ص  ،2015نيويورؾ،              

دليؿ التنمية البشرية ارتفع في جميع المناطؽ خالؿ الفترة الممتدة  ( يتبيف أف4-2مف خالؿ الجدوؿ )
المناطؽ، خاصة فيما وىو ما يعكس الجيود المبذولة في إطار التنمية البشرية في ىذه ، 2014و 1980بيف 

 كما نالحظ في كؿ منطقة عمى حدى ما يمي: يتعمؽ بتحسيف الوضع التعميمي والصحي ومستوى المعيشة،
مف بشكؿ كبير  2014و 1980: ارتفع دليؿ التنمية البشرية بيف منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ -1

 ف تسجيمو مف خالؿ نتائج ىذه المنطقة ىو ػما يمك، و %55,36در بػػ ػػػػة زيادة تقػػػػأي بنسب  0,710إلى   0,457
بقائيا ضمف الفئة ذات التنمية البشرية المرتفعة ولـ تصعد إلى فئة ذات التنمية المرتفعة جدا، وىو ما يفسر 

 التنمية البشرية خالؿ ىذه الفترة خاصة في السنوات األخيرة.   تحقيؽ تباطؤ
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  0,748إلى 0,651 مف  2014و 1990ارتفع دليؿ التنمية البشرية بيف  منطقة أوروبا وآسيا الوسطى: -2
، وما يمكف تسجيمو مف خالؿ نتائج ىذه المنطقة ىو بقائيا ضمف الفئة ذات %14,9أي بنسبة زيادة تقدر بػػ 

 .0,750فئة التنمية البشرية المرتفعة جدا والمقدرة بػػ مف التنمية البشرية المرتفعة، لكنيا اقتربت بشكؿ كبير 
إلى 0,579 مف  2014و 1990ارتفع دليؿ التنمية البشرية بيف  :أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيمنطقة  -3

أيضا ، وما يمكف تسجيمو مف خالؿ نتائج ىذه المنطقة ىو بقائيا %29,18أي بنسبة زيادة تقدر بػػ   0,748
ئة التنمية البشرية بشكؿ كبير لمدخوؿ في ف ىي األخرى ذات التنمية البشرية المرتفعة، لكنيا اقتربت ضمف الفئة

 المرتفعة جدا.
أي   0,686إلى   0,492مف  2014و 1980ارتفع دليؿ التنمية البشرية بيف  الدول العربية:منطقة  -4 

، وما يمكف تسجيمو مف خالؿ نتائج ىذه المنطقة ىو بقائيا ضمف الفئة ذات %39,43بنسبة زيادة تقدر بػػ 
التنمية البشرية المرتفعة ولـ تصعد إلى فئة ذات التنمية المرتفعة جدا، وىو ما يفسر تباطؤ تحقيؽ التنمية البشرية 

  خالؿ ىذه الفترة خاصة في السنوات األخيرة.  
  0,518إلى   0,382مف  2014و 1980دليؿ التنمية البشرية بيف  ارتفع منطقة إفريقيا جنوب الصحراء: -5

، وما يمكف تسجيمو مف خالؿ نتائج ىذه المنطقة ىو بقائيا ضمف الفئة ذات %35,60أي بنسبة زيادة تقدر بػػ 
أيف صعدت إلى فئة ذات التنمية المرتفعة، ولكف رغـ ىذا الصعود  2014التنمية البشرية المتوسطة حتى عاـ 

  أنيا تبقى دوف المستوى.   إال
إلى   0,382بشكؿ كبير جدا مف  2014و 1980ارتفع دليؿ التنمية البشرية بيف  جنوب آسيا:منطقة  -6

، وما يمكف تسجيمو مف خالؿ نتائج ىذه المنطقة ىو بقائيا ضمف %58,9أي بنسبة زيادة تقدر بػػ   0,607
الفئة ذات التنمية البشرية المرتفعة ولـ تصعد إلى فئة ذات التنمية المرتفعة جدا، وىو ما يفسر تباطؤ تحقيؽ 

  التنمية البشرية خالؿ ىذه الفترة خاصة في السنوات األخيرة.  
(، الذي يمثؿ شجرة 3-2سنقوـ بعرض التمثيؿ البياني )، وقصد إيضاح أكثر نتائج الجدوؿ السابؽ 

 التنمية البشرية عمى مستوى العالـ.
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 (: شجرة التنمية البشرية عمى مستوى العالم3-2الشكل )

 
  . 29ص  ،ابؽسالمرجع ال ،التنمية في كل عمل برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي،المصدر: 

دليؿ التنمية البشرية تحسف في كؿ منطقة بنسب متفاوتة )طوؿ جذع  يظير مف خالؿ الشكؿ أعاله أف 
فنجده أفضؿ في أوروبا وآسيا الوسطى وأضعؼ في جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى، كما أف ىذا الشجرة(، 

 (التحسف يرجع لمتحسف المتفاوت في المؤشرات الثالثة لمتنمية البشرية، حيث نجد أف مؤشر التعميـ )عدد األوراؽ
 ة ػػرة في منطقػػورة كبيػػػرة( تحسنت بصػػذع الشجػػػومؤشر الصحة )لوف األوراؽ( ومؤشر مستوى المعيشة )عرض ج

  أوروبا وآسيا الوسطى، ونجدىا تحسنت بشكؿ ضعيؼ في جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى.
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 2030أهداف التنمية المستدامة  :الفرع الرابع
مف خالؿ تقديـ لمحة عامة  2030الخطة الجديدة لمتنمية المستدامة سنتعرض مف خالؿ ىذا الفرع إلى 

 ليذه الخطة وعرض أىدافيا.
 2030خطة التنمية المستدامة لعام لمحة عامة حول : أوال

تـ تحقيؽ  تعتبر انجازات األىداؼ اإلنمائية لؤللفية بمثابة نقطة البداية ألىداؼ التنمية المستدامة، حيث
في ظؿ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية عدة انجازات، أىميا اليدؼ المعني بالفقر والجوع، حيث انخفض عدد السكاف 

، كما شيدت بمداف نامية 2015مميوف عاـ  836إلى  1990مميار عاـ  1,9الذيف يعيشوف في فقر مدقع مف 
التقدـ كاف متفاوتا عبر تحسنا كبيرا في مجاالت الصحة والتعميـ والمساواة بيف الجنسيف، لكف رغـ ذلؾ إال أف 

غير المناخ كما أف ت منتشريف بشكؿ كبير، الفقر والجوع مازاالالمناطؽ والبمداف، وال تزاؿ ىناؾ ثغرات كبيرة، ف
 150أكثر مف بىذا ما دفع  يؤثر حاليا في كؿ بمد وفي كؿ قارة، ويتضرر األكثر فقرا وضعفا أكثر مف غيرىـ،

خطة عتماد بمقر األمـ المتحدة بنيويورؾ مف أجؿ ا 2015إلى عقد قمة تاريخية في سبتمبر قادة العالـ مف 
ألعضاء التي وافقت عمييا الدوؿ ا -الخطة  أف ىذهجديدة طموحة لمتنمية المستدامة بشكؿ رسمي، حيث 

 17مف  تتألؼ - "2030والتي تحمؿ عنواف "تحويؿ عالمنا: خطة التنمية المستدامة  في األمـ المتحدة 193الػػ
 غاية لمتنمية المستدامة. 169ىدفا و

الجديدة تعتبر األىداؼ "التاريخ الرسمي لبدء سرياف الخطة، كما  2016الفاتح مف جانفي وقد حدد 
فريدة مف نوعيا مف حيث أنيا تدعو جميع البمداف، الفقيرة والغنية والمتوسطة الدخؿ إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
مف أجؿ تعزيز الرخاء، والعمؿ في الوقت نفسو عمى حماية كوكب األرض. وتدرؾ ىذه األىداؼ أف القضاء 

ت التي تبني النمو االقتصادي وتتناوؿ مجموعة مف عمى الفقر يجب أف يسير جنبا إلى جنب مع االستراتيجيا
االحتياجات االجتماعية بما في ذلؾ التعميـ والصحة والحماية االجتماعية وفرص العمؿ، وتتصدى في الوقت 

 .)1("نفسو لمعالجة تغير المناخ وحماية البيئة
 2030 عرض أهداف التنمية المستدامة: ثانيا

  )2(، يمكف عرضيا كما يمي:2030ستدامة ىدفا لخطة التنمية الم 17يوجد  
 القضاء عمى الفقر بجميع أشكالو في كؿ مكاف؛ الهدف األول: -1
 

                                                           

   ،المستدامة لتحويل عالمنا أهداف التنمية مـ المتحدة،األ -(1)
                      http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/        

.2017 مارس 18تاريخ اإلطالع:            

  المرجع نفسو. -(2)

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
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  القضاء عمى الجوع وتوفير األمف الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة؛الهدف الثاني:  -2
 في جميع األعمار؛ ضماف تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاىية الهدف الثالث: -3
 ضماف التعميـ الجيد المنصؼ والشامؿ لمجميع وتعزيز فرص التعمـ مدى الحياة لمجميع؛الهدف الرابع:  -4
 تحقيؽ المساواة بيف الجنسيف وتمكيف جميع النساء والفتيات؛الهدف الخامس:  -5
دارتيا الهدف السادس:  -6  إدارة مستدامة؛ضماف توافر المياه وخدمات الصرؼ الصحي لمجميع وا 
 ضماف حصوؿ الجميع بتكمفة ميسورة عمى خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة؛الهدف السابع:  -7
تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامؿ لمجميع والمستداـ، والعمالة الكاممة والمنتجة، الهدف الثامن:  -8

 وتوفير العمؿ الالئؽ لمجميع؛
 ، وتحفيز التصنيع الشامؿ لمجميع، وتشجيع االبتكار؛مة ىياكؿ أساسية متينةإقاالهدف التاسع:  -9

 الحد مف انعداـ المساواة داخؿ البمداف وفيما بينيا؛الهدف العاشر:  -10
 ومستدامة؛ وصامدةآمنة جعؿ المدف والمستوطنات البشرية شاممة لمجميع و الهدف الحادي عشر:  -11
نتاج مستدامة؛ضماف الهدف الثاني عشر:  -12  وجود أنماط استيالؾ وا 
 اتخاذ إجراءات عاجمة لمتصدي لتغير المناخ وآثاره؛الهدف الثالث عشر:  -13
حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخداميا عمى نحو مستداـ لتحقيؽ الهدف الرابع عشر:  -14

 التنمية المستدامة؛
دارة الغابات ولوجية احماية النظـ اإليكالهدف الخامس عشر:  -15 عمى لبرية وترميميا وتعزيز استخداميا، وا 
 البيولوجي؛ ، ومكافحة التصحر، ووقؼ تدىور األراضي وعكس مساره، ووقؼ فقداف التنوع مستداـ نحو
التشجيع عمى إقامة مجتمعات مسالمة ال ييمش فييا أحد مف أجؿ تحقيؽ التنمية الهدف السادس عشر:  -16

تاحة إمكانية وصوؿ الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة لممساءلة وشاممة لمجميع المستدامة،  وا 
 عمى جميع المستويات؛

 تعزيز وسائؿ التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة.الهدف السابع عشر:  -17
 : واقع الفقر في الدول العربيةالثاني طمبالم

عد الحرب العالمية الثانية، العديد مف المشاكؿ االقتصادية واالجتماعية، ال سيما ب ةالعربي الدوؿ واجوت 
 راء، كانت آخر تمؾ ػػػددة مف الفقػػاال متعػػأنتجت أجي تالية منذ الحرب العالمية األولى،عاني أزمات سياسية متكما ت

حيث زاد ىذا ، ف تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمفواندالع حروب داخمية في كؿ مالعراؽ  احتالؿاألزمات ىي 
 الوضع مف حدة الفقر في الدوؿ العربية.
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 ومؤشر خط الفقر ة البشريةواقع الفقر في الدول العربية وفق دليل التنمي وتحميلعرض  الفرع األول:
ومؤشر  التنمية البشريةتحميؿ واقع الفقر في الدوؿ العربية وفؽ دليؿ عرض و سنقوـ مف خالؿ ىذا الفرع ب 
 . المؤشريف في الدوؿ العربية وفؽ ىذيف ، وىو ما سيسمح لنا بوضع تقييـ لمفقرخط الفقر

 لعربية وفق دليل التنمية البشريةواقع الفقر في الدول اوتحميل عرض  أوال:
العاـ لمتنمية البشرية في الدوؿ العربية، والذي يوضح قيـ دليؿ التنمية  االتجاه( 5-2الجدوؿ )يمثؿ  

 .اإلجمالي الخاص بالدوؿ العربيةالبشرية مى حدى، وكذلؾ قيـ دليؿ التنمية البشرية في الدوؿ العربية كال ع
 دليل التنمية البشرية في الدول العربية تطور إتجاهات(: 5-2الجدول )

 التنمية البشرية المرتفعة جداالدول العربية ذات  
 الترتيب حسب دليل

 2014لعام  التنمية البشرية 
 الدولة
 

1980 1990 2005 2010 2012 2013 2014 

 0,850 0,851 0,850 0,847 0,840 0,756 0,729 قطر 32
 0,837 0,836 0,733 0,815 0,773 0,622 0,583 السعودية 39
 0,835 0,827 0,825 0,824 0,823 0,725 0,640 االمارات 41
 0,824 0,815 0,813 0,812 0,811 0,729 0,677 البحريف 45
 0,816 0,814 0,813 0,807 0,795 0,723 0,702 الكويت 48
 الدول العربية ذات التنمية البشرية المرتفعة 
 0,793 0,783 0,781 0,780 0,733 - - عماف 52
 0,769 0,765 0,764 0,759 0,741 - - لبناف 67
 0,748 0,745 0,744 0,744 0,733 0,622 0,587 األردف 80
 0,736 0,717 0,715 0,709 0,675 0,576 0,509 الجزائر 83
 0,724 0,784 0,789 0,799 0,772 0,684 0,641 ليبيا 94
 0,721 0,721 0,719 0,715 0,687 0,576 0,484 تونس 96
 المتوسطةالدول العربية ذات التنمية البشرية  
 0,690 0,682 0,681 0,678 0,645 0,546 0,452 مصر 108
 0,677 0,786 0,683 0,671 0,649 - - فمسطيف 113
 0,654 0,642 0,641 0,638 0,621 0,508 0,500 العراؽ 121
 0,628 0,617 0,614 0,603 0,569 0,459 0,399 المغرب 126
 0,594 0,658 0,662 0,662 0,653 0,570 0,528 سوريا 134
 الدول العربية ذات التنمية البشرية الضعيفة 
 0,506 0,487 0,485 0,475 0,455 0,367 0,347 موريتانيا 156
 0,503 0,488 0,486 0,479 0,464 - - جزر القمر 159
 0,498 0,500 0,499 0,484 0,462 0,390 - اليمف 160
 0,479 0,473 0,472 0,463 0,423 0,342 0,331 السوداف 167
 0,470 0,466 0,465 0,452 0,412 - - جيبوتي 168
 - - - - - - - الصوماؿ -

 0,686 0,682 0,681 0,675 0,644 0,551 0,492 الدول العربية

 ع سبؽ ػػمرج دمــــة لدرء التقـــالمنعدم: بناء ــــالمضي في التق ،دة اإلنمائيػػػػػـ المتحػػػػج األمػػػػبرنام: 2013إلى  1980ات مف ػػػػػػالبيان -: المصدر
 . 165 -162ص  ،ذكره            
  . 33 -30ص  ، مرجع سبؽ ذكره،التنمية في كل عمل، يائػػػػدة اإلنمػػػػـ المتحػػػج األمػػػػبرنام: 2014بيانات  -         
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برنامج األمـ المتحدة تقرير التنمية البشرية الصادر عف إف ما يمكف مالحظتو مف خالؿ بيانات 
أنو صنؼ ، 2014، والذي يخص ترتيب الدوؿ العربية حسب دليؿ التنمية البشرية لسنة 2015عاـ ل اإلنمائي

 التنمية البشرية ذاتضمف مجموعة الدوؿ  خمس دوؿ عربيةترتيب فييا جاء أربعة أصناؼ، الدوؿ العربية إلى 
 32الرتبة  قطراألولى وىي  احتمت، وقد والبحريف والكويت واإلماراتوالسعودية قطر ، وىي: المرتفعة جدا

 رتفعةعربية ضمف مجموعة الدوؿ الم دوؿ ستةبينما توزعت أي أف نسبة الفقر بيذه الدوؿ ضعيفة جدا، عالميا، 
الرتبة األخيرة  تونس، بينما احتمت 52ترتيب ىذه المجموعة إذ احتمت الرتبة  عمافالتنمية البشرية، وتقدمت 

دوؿ عربية ضمف مجموعة الدوؿ  خمسة كما توزعتوىو ما يعني أف نسبة الفقر بيذه الدوؿ ضعيفة، ، 96وىي 
الرتبة  سوريا، بينما احتمت 108ترتيب ىذه المجموعة إذ احتمت الرتبة  مصرالمتوسطة التنمية البشرية، وتقدمت 

ومثمت المجموعة ر بدوؿ ىذه المجموعة متوسطة إلى قوية، وىو ما يدؿ عمى أف نسبة الفق، 134األخيرة وىي 
، حيث كانت ىذه المجموعة ضعيفةتنمية بشرية ة جدا ألنيا ذات لقويذات نسبة الفقر ا ربيةاألخيرة الدوؿ الع

في الرتبة األخيرة  جيبوتيكما جاءت  156دوؿ عربية تتقدميـ موريتانيا بترتيب عالمي قدره  ةخمسبممثمة 
ف عالميا، وقد استثنيت الصوماؿ مف الترتيب نظرا لصعوبة الحصوؿ عمى بيانات دقيقة ع 168بترتيب قدره 

 أوضاع تنميتيا البشرية الراىنة.
 2014و 1980ف خالؿ تطور إتجاىات دليؿ التنمية البشرية في الدوؿ العربية بيف أف نستنتج ميمكف  

مع أف إتجاه دليؿ التنمية البشرية تصاعد بشكؿ مستمر خالؿ الفترة المذكورة لكف ىذا التصاعد كاف متباطئا، 
تسجيؿ حاالت تراجع بيف السنتيف األخيرتيف في كؿ مف ليبيا وسوريا واليمف وفمسطيف، وىذا طبيعي نظرا 

 لظروؼ الحرب التي تعيشيا ىذه الدوؿ. 
 مؤشر خط الفقرواقع الفقر في الدول العربية وفق  عرض وتحميل :اثاني

نجده متمركزا في الدوؿ ذات التنمية الفقر في الوطف العربي  أفتبيف مف خالؿ مؤشر التنمية البشرية  
ومف أجؿ إثبات ذلؾ نستخدـ  وىي موريتانيا وجزر القمر واليمف والسوداف وجيبوتي والصوماؿ، البشرية الضعيفة

 يعتمد عمى الدخؿ أال وىو مؤشر خط الفقر.كمي آخر مؤشر 
، حيث أف ىذه البيانات مستقاة وتوزيع الدخؿ في الدوؿ العربية ( تطور نسب الفقر6-2يمثؿ الجدوؿ ) 

    .النقد العربيصندوؽ ، الصادر عف 2016العربي الموحد  االقتصاديالتقرير مف طرؼ 
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 في الدول العربيةتطور نسب الفقر وتوزيع الدخل (: 6-2الجدول)
 (%)مؤشر جيني لتوزيع الدخل (1)نسبة الفقر وفق الخط الدولي نسبة الفقر وفق الخط الوطني السنة الدولة
 38930 - - 2007 اإلمارات
 - 00 11 2003 البحرين
 36 - - 1999 الكويت
 

 األردن
1992 
2010 
2013 

14,4 
14,4 
- 

2,74 
0,08 
- 

43,36 
35,43 
35,40 

 
 تونس

 

1985 
2010 
2013 

797 
15,5 
- 

8,64 
0,74 
- 

43943 
35,79 
36,1 

 1988 الجزائر
2005 

891 
5,7 

7,10 
- 

40,19 
- 

 1996 لبنان
2004 

693 
28,6 

- 
- 

- 
36 

 39990 - - 2000 عمان
 

 العراق
2007 
2012 
2013 

2294 
18,9 
- 

3,37 
3,91 
- 

30,86 
29,54 
30,90 

 
 فمسطين

2003 
2013 

35,5 
- 

- 
- 

- 
35,50 

 
 مصر

1990 
2013 

2493 
26,3 

4,46 
- 

32 
30,80 

 
 المغرب

1984 
2007 
2013 

2191 
8,9 
- 

10,29 
2,57 
- 

39919 
40988 
40,90 

 
 سوريا

1997 
2006 

 14,3 
1293 

- 
- 

33970 
33980 

 1995 جزر القمر
2004 

5497 
44,8 

- 
46,11 

- 
64934 

 
 جيبوتي

1996 
2002 
2013 

996 
- 

40,8 

4976 
18,83 
- 

36977 
39,96 
44 

 
 السودان

1992 
2009 
2013 

7795 
46,5 
- 

- 
19,8 
- 

- 
35,29 
35,30 

 
 موريتانيا

1995 
2008 
2013 

5095 
42 
- 

23,4 
- 
- 

37929 
40,46 
40,50 

 
 اليمن

1992 
2005 
2013 

1991 
3498 
- 

1,05 
9,78 
- 

39945 
37969 
37,70 

 - - 4392 2002 الصومال

            .415ص ،2016 اإلمارات العربية المتحدة، ،2016التقرير اإلقتصادي العربي الموحد ، صندوؽ النقد العربي: المصدر

      
 

                                                           

 .2005في اليـو بناءا عمى المكافئ الشرائي لمدوالر لعاـ  ردوال 1925خط الفقر  -(1)
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( نالحظ أف نسبة الفقراء في الدوؿ العربية ذات التنمية البشرية المرتفعة 6-2مف خالؿ بيانات الجدوؿ )
بينما ارتفعت في كؿ مف  تونس حسب خط الفقر الوطني قد تراجعت في الجزائر، وبقيت ثابتة في األردف، 

ولبناف وىذا حسب سنوات المقارنة الموضحة بالجدوؿ، أما بالنسبة لمدوؿ العربية ذات التنمية البشرية الضعيفة 
فنالحظ مف خالؿ البيانات أف نسبة الفقر الوطني ارتفعت في كؿ مف جيبوتي واليمف، بينما انخفضت في كؿ 

ر، كما نالحظ أف نسبة الفقر في ىذه الدوؿ رغـ تراجعيا إال أنيا تبقى مرتفعة مف السوداف وموريتانيا وجزر القم
عاـ  %4695، وفي السوداف بمغت %4498بمغت  2004جدا، حيث نجد نسبة الفقر في جزر القمر في عاـ 

، أما في 2008عاـ  %42، وفي موريتانيا بمغت نسبة 2005عاـ  %3498، وفي اليمف بمغت 2009
، كما نسجؿ نسبة فقر منخفضة نوعا ما في باقي الدوؿ المتوسطة 2002عاـ  %4392مغت الصوماؿ فقد ب

 التنمية البشرية، أما الدوؿ ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا فنالحظ أنيا األوفر حظا مف حيث معدالت الفقر.
العراؽ سنة حيث سجؿ أدناه في أنو مرتفع في جميع الدوؿ العربية، مف خالؿ معامؿ جيني يتبيف  
مف خالؿ كما نسجؿ ، %64934بمغ  أيف 2004وأقصاه في جزر القمر سنة  %29954أيف بمغ  2012

، وىذا ما يؤكد عمى أنو ال %30جميع قيـ معامؿ جيني تقترب أو تفوؽ  أفالمؤشرات الواردة بالجدوؿ السابؽ 
ف الثروة تتركز عند عدد قميؿ مف توجد عدالة في توزيع الدخؿ بالدوؿ العربية، حيث نجد أف نسبة كبيرة م

المواطنيف، أي أف نسبة كبيرة مف السكاف ال يحصموف إال عمى نسبة ضئيمة مف الدخؿ الوطني، وىذا ما يساىـ 
 في زيادة الفوارؽ الطبقية بيف السكاف، مما ينتج عنو زيادة الطبقة الفقيرة.

 من األهداف اإلنمائية لأللفيةفي تحقيق الهدف األول لمدول العربية تقييم التقدم المحرز الفرع الثاني: 
آثارا ، 2010أحدثت التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي شيدتيا المنطقة العربية منذ عاـ  
الفقر  تيبميغة عمى مسيرة التقدـ نحو تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية، ال سيما فيما يتعمؽ بتخفيض نسبسمبية 
حيث أدت إلى عرقمة اإلنجازات المحققة في بعض ، 1990ع والجوع إلى نصؼ ما كانت عميو سنة المدق

البمداف، سواء مف ناحية تجميدىا أو تبديدىا، وسنتعرض مف خالؿ ىذا الفرع لمدى التقدـ الذي أحرزتو الدوؿ 
 نسبتي الفقر المدقع والجوع.  العربية في تحقيؽ اليدؼ األوؿ مف األىداؼ اإلنمائية لؤللفية، والمتعمؽ بتخفيض

 أوال: تقييم التقدم المحرز لمدول العربية في تخفيض نسبة الفقر المدقع
دوالر في  1,25( نسبة الفقر المدقع المقاسة بنسبة األشخاص الذيف يقؿ دخميـ عف 4-2) الشكؿيبيف  

حيث عمدت فيو جامعة  اإلنمائية لؤللفية،لرابع لؤلىداؼ اليوـ في الدوؿ العربية، المستقاة مف التقرير العربي ا
: بمداف مجمس التعاوف لدوؿ الخميج الدوؿ العربية إلى مجموعات، ىي الدوؿ العربية واألمـ المتحدة إلى تقسيـ

 ، وتتضمػػػف اإلمارات العربيػػػة المتحػػػدة والبحريػػف وقطر والكويت وعماف والمممكة العربية السعودية، وبمداف ةػػػالعربي
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المشرؽ العربي، وتتضمف األردف والجميورية العربية السورية والعراؽ وفمسطيف ولبناف ومصر، وبمداف المغرب 
العربي، وتتضمف تونس والجزائر وليبيا والمغرب، وأقؿ البمداف نمو، وتتضمف جزر القمر وجيبوتي والسوداف 

 والصوماؿ وموريتانيا واليمف.  

   2012 -1990قع في الدول العربية خالل الفترة (: نسبة الفقر المد4-2الشكل )

   
التقرير العربي لؤلىداؼ اإلنمائية ، 2015لما بعد عام  مواجهة التحديات ونظرةجامعة الدوؿ العربية واألمـ المتحدة،  المصدر:
 .3ص، 2013أوت  لؤللفية،

( يتبيف أف نسبة الفقر المدقع في المنطقة العربية )نسبة األشخاص الذيف 4-2مف خالؿ الشكؿ ) 
( انخفضت خالؿ الفترة  1,25يعيشوف عمى أقؿ مف  ، %4,1إلى  %5,5مف  2010 -1990دوالر في اليـو

العربي(، حيث )دوؿ المشرؽ  ومصر ويرجع ذلؾ إلى التقدـ الذي أحرزه األردف والجميورية العربية السورية
إلى  %4,7، مف 2010و 1990حققت ىذه األخيرة نسبة انخفاض عالية مقارنة بباقي المجموعات بيف عامي 

، %7,4ع في المنطقة العربية، أيف وصمت إلى حدث ارتفاع لنسبة الفقر المدق 2010لكف بعد سنة ، 1,3%
، ويعود السبب في ىذا االرتفاع الكبير إلى التحوالت السياسية والنزاعات 1990متجاوزة نسبة الفقر المدقع سنة 

مؿ ىدار عقد كاإففي الجميورية العربية السورية، تسبب النزاع الذي اندلع مؤخرا ب"، 2010التي حدثت منذ عاـ 
جة لمنزاع . ونتي2007عاـ %0,3إلى  1997عاـ  %7,9مف التقدـ، وقد انخفض الفقر المدقع في ىذا البمد مف 

  .)1("2013إلى  2012في الفترة مف  %7,2الجاري، تشير التقديرات إلى أف معدؿ الفقر عاد وارتفع إلى 

                                                           

 .4المرجع السابؽ، ص، 2015مواجهة التحديات ونظرة لما بعد عام جامعة الدوؿ العربية واألمـ المتحدة،  -(1)
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، فإف عدـ المساواة في الدخؿ 2013وحسب ما جاء في التقرير العربي لؤلىداؼ اإلنمائية لؤللفية لسنة  
اإلنمائية في المنطقة، فخالؿ العقود األخيرة وفي غير الدخؿ لـ تشيد أي تغيير، وتقوضت بذلؾ اإلنجازات 

ت نسبة الفقر بشكؿ طفيؼ، وىذه النسبة ، وبالرغـ مف تحقيؽ معدالت نمو اقتصادي مرتفعة فقد انخفضالماضية
، مع تزايد البطالة، والسيما بيف الشباب والنساء التي ىي مف االىتمامات األساسية في 2010تزداد مؤخرا منذ 
الفوارؽ يعد مف الضرورات لتعزيز إمكانات النمو في الحد مف الفقر مستقبال، وضماف  المنطقة. وتقميص

لـ يشيد تغيرا العربية  ة. فالتفاوت في الدخؿ بالمنطقاستدامتو، فيصبح أساسا لالستقرار السياسي واالجتماعي
في العقد األوؿ مف األلفية الثالثة بعد أف كاف  %34,7معامؿ جيني بمغ "عمى مدى العقديف الماضييف، إذ أف 

وأقؿ البمداف نمو مزيدا في التسعينات، وبيف مجموعات البمداف العربية، شيدت بمداف المغرب العربي  34,3%
 %30,9في التسعينات إلى  %23,9مف التفاوت في الدخؿ، أما بمداف المشرؽ العربي فتراجع ىذا التفاوت مف 

والخمس األشد فقرا في المنطقة يحظى بنسبة ضئيمة جدا مف الدخؿ القومي، . ف األلفية الثالثةفي العقد األوؿ م
في بمداف المشرؽ  %8,8في أقؿ البمداف نموا،  %6,8في مجموعة بمداف المغرب، و %6,7وتبمغ حصتو 

 .)1("العربي
منذ التسعينات، يتوقع تزايد كز الثروة في العديد مف البمداف ر في ظؿ الفوارؽ الشاسعة في النفقات وت 

كبير في عدـ المساواة، وىذا التوقع يتماشى مع الفكر اإلنمائي عموما ومع الواقع اليومي خصوصا، حيث تكثر 
 األحياء العشوائية الفقيرة في جوار المساكف الفاخرة التي يعيش فييا األثرياء.

 الجوعثانيا: تقييم التقدم المحرز لمدول العربية في تخفيض نسبة 
ارتفعت نسبة األشخاص الذيف ال يستيمكوف الحد األدنى مف السعرات الحرارية الالزمة لمحفاظ عمى " 

وىذا يعني أف عدد األشخاص الذيف ، 2011عاـ  %15,3إلى  1991عاـ  %13,9الطاقة الضرورية مف 
النمو السريع في عدد مميوف شخص، في زيادة يعد  50مميوف إلى أكثر مف  30ارتفع مف الجوع  يعانوف مف

عاـ  %10,3إلى  1991عاـ  %6,4في بمداف المشرؽ مف الجوع  نسبة تالسكاف أحد أىـ أسبابيا. وارتفع
 .)2(في سائر بمداف المنطقة" ت، بينما انخفض2011

ؿ، يبمغ عدد مف يعانوف الجوع في المنطقة العربية، نجده يتمركز في تسعة دو  الجوعإذا ما تتبعنا قضية  
 (، كما يمي:7-2مميوف شخص، وىو ما يوضحو الجدوؿ ) 40,4فييا حوالي 

 

 
                                                           

 .7 -5المرجع السابؽ، ص ،2015التحديات ونظرة لما بعد عام مواجهة جامعة الدوؿ العربية واألمـ المتحدة،  -(1)
 .14المرجع نفسو، ص -(2)
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 (: السكان الذين يعانون من الجوع في البمدان العربية التسعة التي تسجل أعمى المعدالت )بالمميون(7-2الجدول )
 2011 -1990التغير  2011 2000 1990 الدولة

 0,3 0,5 0,4 0,2 جزر القمر
 0,2 - 0,2 0,4 0,4 جيبوتي
 6,6 8,6 4,7 2,0 السودان
 0 0,3 0,3 0,3 الصومال
 0 1,8 1,8 1,8 العراق
 0,8 1,2 0,7 0,4 فمسطين
 1,5 6,3 5,2 4,8 المغرب
 4,6 13,5 8,9 8,9 موريتانيا
 4,4 8,0 5,6 3,6 اليمن

 18 40,4 28,0 22,4 المجموع
 .14المرجع السابؽ، ص ،2015مواجهة التحديات ونظرة لما بعد عام جامعة الدوؿ العربية واألمـ المتحدة، المصدر: 

 2011مف السكاف الذيف يعانوف مف الجوع في عاـ  %90أكثر مف يتبيف مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف  
 1990تغير حدث بيف سنتي كما أف أكبر متمركزيف في أربع دوؿ ىي: موريتانيا والسوداف واليمف والمغرب، 

 8,6مف إجمالي السكاف( إلى  %11مميوف ) 2كاف في السوداف، أيف انتقؿ عدد مف يعانوف الجوع مف  2011و
كما أف حالة الجوع تنتشر عمى نطاؽ واسع في جزر القمر والصوماؿ، أيف مف إجمالي السكاف(،  %26مميوف )

 مف مجموع السكاف. %60يعاني منو حوالي 
يمكف تسجيمو مف خالؿ النتائج السابقة ىو أف عدد السكاف الذيف يعانوف الجوع في المنطقة إف ما  

، وبالتالي فيو بعيد عف تحقيؽ اليدؼ اإلنمائي فيما يتعمؽ بخفض عدد 1990العربية ارتفع عما كاف عميو سنة 
انتشار الجوع وانعداـ توجد العديد مف العوامؿ التي أدت إلى . 2015مف يعانوف الجوع إلى النصؼ بحموؿ 

 األمف الغذائي في المنطقة العربية نذكر مف أىميا:
 العوامؿ الجغرافية والبيئية التي تعوؽ إنتاج المواد الغذائية؛ -1
 مف إجمالي المساحة اإلجمالية ىي أراضي صحراوية؛ %86أف ندرة األراضي الصالحة لمزراعة، حيث  -2
 شح الموارد المائية؛ -3
 معدالت النمو السكاني؛ارتفاع  -4
 الصراعات واالضطرابات السياسية؛ -5
 تداعيات أزمة الغذاء واألزمة االقتصادية المتيف شيدىما العالـ مؤخرا.  -6
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 لمكافحة الفقر والماليزية البرازيميةالتجربتين  :الثاني المبحث
سمـ بحتمية نجاح ال يمكف أف ن نالكننماذج وتجارب مختمفة في العالـ، ظيرت في إطار مكافحة الفقر  

 ،التي إذا ما طبقت خربت االقتصادضعيا صندوؽ النقد الدولي، و ي، بدليؿ فشؿ برامج التسوية التي التجاربىذه 
 يرةومع ذلؾ فقد قامت تجارب كث وأوروبا الشرقية، بمد مف العالـ الثالث 100ثر مف وىذه البرامج مطبقة في أك
التجربتيف نذكر ىذه التجارب  ، مف بيفظيرت فييا كثير مف النتائج اإليجابية، الفقرناجحة في مجاؿ مكافحة 

 ، المتيف سنتطرؽ ليما مف خالؿ المطمبيف التالييف:البرازيمية والماليزية
 ؛التجربة البرازيمية لمكافحة الفقرالمطمب األوؿ:  -
 .التجربة الماليزية لمكافحة الفقر: الثانيالمطمب  -

 لمكافحة الفقر التجربة البرازيمية: األولالمطمب 
إلى يومنا ىذا واحدة مف أكبر المفاجآت عمى الصعيد العالمي في  2003حققت البرازيؿ في الفترة مابيف  
واحػػدة مػػف أكبػػر عشػػر دوؿ قػػوة فػػي  باعتبارىػػاكبػػرى  اقتصػػادية، حيػػث أصػػبحت تحتػػؿ مكانػػة االقتصػػاديالمجػػاؿ 
لػدولي التػي معدالت الفقر خػالؿ ىػذه الفتػرة تراجعػا كبيػرا، فحسػب إحصػائيات البنػؾ ا، كما شيدت اقتصادياالعالـ 

سػػنة  7,4%إلػػى  2001سػػنة  %24,7نسػػبة الفقػػر عنػػد خػػط الفقػػر الػػوطني انتقمػػت مػػف يقػػـو بيػػا كػػؿ عػػاـ فػػإف 
 لتجربة البرازيؿ في مجاؿ مكافحة الفقر وأىـ الدروس المستفادة.وسنتعرض مف خالؿ ىذا المطمب  .2014

  2002-1950الفرع األول: لمحة عامة حول البرازيل وطبيعة األوضاع االقتصادية واالجتماعية خالل الفترة 
وضػػاع االقتصػػادية وكػػذا معرفػػة طبيعػػة األتقػػديـ لمحػػة عامػػة حػػوؿ البرازيػػؿ وتاريخيػػا السياسػػي، بسػػنقـو 

   .2002-1950واالجتماعية في البرازيؿ خالؿ الفترة 
 السياسي وتاريخها البرازيللمحة عامة حول أوال: 

، وىي 2كمـمميوف  895حوالي مساحتيا تشغؿ البرازيؿ نصؼ مساحة قارة أمريكا الجنوبية حيث تبمغ  
 ط األطمسي بساحؿ طولو ػػػرؽ عمى المحيػػػػة الشػػػػة، تطؿ مف جيػػػػػـ مساحػػػػالػػر دوؿ العػػػػػػػس أكبػػػػػػر بذلؾ خامػػػػػػتعتب

ذا  7500 ، إذ البرازيؿدور فإف كافة دوؿ أمريكا الجنوبية ليا حدود مشتركة مع اما استثنينا الشيمي واإلكو كمـ، وا 
غويانا الفرنسية وىو إقميـ خاضع لمسيادة الفرنسية عبر البحار، ومف الشماؿ كال مف فنزويال وسوريناـ  يحدىا مف

يرو مف الجنوب الغربي، أما مف الجنوب فتحدىا كال مف األرجنتيف الشماؿ الغربي كولومبيا، وتجاورىا بوليفيا والب
  غواي.اواألوروغواي والبر 

إختمؼ الباحثوف في أصؿ تسمية البرازيؿ، حيث أف ىناؾ مف يرجعيا إلى أنيا برتغالية إسبانية األصؿ " 
 وجدىا المستكشفوف عمى شواطئ العالـ  راء والبنية والتيػذوع الحمػػار ذات الجػػوع مف األشجػػو نػػؿ وىػػة براسيػػلكمم
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الجديد مشابية ألشجار المنطقة المدارية في جزر غرب إفريقيا، والتي كانت تستخدـ إلستخراج األصباغ الحمراء 
والبرتقالية، ويرجع آخروف اإلسـ إلى جزر أسطورية في المحيط األطمسي كانت تقع في مكاف ما غرب الساحؿ 

"، وعمى ىذا النحو العظمة والقوة والجماؿأرض " والتي تعني "Hy Brazilىي برازيؿ بإسـ " تاأليرلندي وعرف
جاء وصوؿ البحارة والمستكشفيف البرتغاؿ إلى العالـ الجديد بمثابة تحقيؽ حمـ الوصوؿ إلى تمؾ الجزر الخرافية 

في  "" وتعني"المبارؾBressالتي طالما خمبت ألباب المغامريف، ويذىب فريؽ ثالث بالتسمية إلى كممة "بريس 
  .(1)""السمتية )غرب أوروبا(، ومف ثـ فيذه البالد "أرض مباركةلغة الشعوب 

في نصؼ  بؿليس فقط في البرازيؿ يعتبر أىـ معمـ طبيعي تمقب البرازيؿ بأرض المياه، فنير األمازوف  
 الكرة الغربي عمى اإلطالؽ، فيذا الحوض النيري العظيـ أحد أطوؿ وأغنى األنظمة النيرية وأكثرىا حمال لممياه. 

ظيرت البرازيؿ كوحدة سياسية مع بداية االستعمار البرتغالي لمعالـ الجديد، وبالتحديد منذ ظيور بيدرو "
"، ومنذ ذلؾ التاريخ إستكشاؼ العالـ الجديدإسـ "ـ، ضمف حمالت ما عرؼ ب1500ألفاريس كابراؿ في عاـ 
 .(2)"لحكـ الممؾ البرتغالي عبر حاكـ عاـ البرازيؿ مستعمرة برتغالية تخضع بقيتوألكثر مف ثالثة قروف 

ف قياـ الجميورية عالقاد الجيش إنقالبا عسكريا تـ مف خاللو اإلطاحة بالممكية وا   1889في عاـ  
طويمة وحرجة مف اإلستبداد والدكتاتورية لـ  واجتماعية واقتصادية، حيث دخمت البرازيؿ مرحمة سياسية البرازيمية

ـ عندما تـ التحوؿ التدريجي عف النمط االستبدادي في سبيؿ اإلنتقاؿ إلى 1974يكتب ليا النياية إال خالؿ سنة 
 ت المدنية التي تولى فييا البالد شخصيات الحكـ المدني المؤسسي الديمقراطي الذي ترسخت معالمو مع الحكوما

 إلى يومنا ىذا. 1985سياسية منذ 
األلمانية ذوي األصوؿ البرتغالية واإليطالية واليولندية و مف البيض ) %54يتألؼ سكاف البرازيؿ مف  

ناتجة عف تزاوج  ساللة) مف ذوي البشرة البنية والذيف ينقسموف بدورىـ إلى المالتو %39(، وواإلسبانية والبولندية
 ة ناتجة عفػػ)ساللعف تزاوج البيض والينود األصمييف(، والكافوكوز ساللة ناتجة البيض واألفارقة(، والكابوكموز )
مف أصوؿ آسيوية  %1(، ومف السود )أحفاد األفارقة الذيف جمبوا قسرا %6(، وتزاوج الينود األصمييف واألفارقة

ألؼ  200لـ يختمطوا بأي مف الشعوب القادمة يصؿ إلى نحو يف األصمييف الذ، أما عدد السكاف وعربية وغيرىـ
  متجانسا. بقيمف إجمالي السكاف، لكف رغـ ذلؾ إال أف المجتمع البرازيمي  %091نسمة أي ما يعادؿ 

 2002 – 5019خالل الفترة  واالجتماعيةطبيعة األوضاع االقتصادية  ثانيا:
 الحكومة  واتبعت، االستيرادع عوضا عف ػػة التصنيػػػػسياس بتبني 1980وحتى  1950رة مف ػػػػزت الفتػػػتمي" 

                                                           

 ،قوة الصاعدة في أمريكا الالتينيةال ...البرازيؿ (:3سمة ممفات القوة الصاعدة)سم ،البرازيل .. مالمح دولة تصنع المستقبل عاطؼ معتمد عبد الحميد، -(1)
 .13، 12ص ،2010 الجزيرة لمدراسات،مركز 

 .13المرجع نفسو، ص -(2)
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سياسة الحمائية والدعـ الشعبي وبعضا مف المشاركة المباشرة في المشروعات الممموكة لمدولة مف أجؿ دعـ 
في  Pitrobrasالتصنيع في البالد، فعمى سبيؿ المثاؿ شيدت تمؾ الفترة تشكيؿ شركة النفط البرازيمية بتروبراس 

ستخراجو وتكريره، وفي المقابؿ سمحت الدولة ، ومنحتيا الدولة حقوؽ إحتكار التنقيب عف البتروؿ وا1954عاـ 
نما  1980حتى  1950لشركات التكرير الخاصة باالستمرار في العمؿ لكف دوف أف تتوسع في أنشطتيا، ومف 

االقتصاد البرازيمي بمعدالت عالية جدا، ونوع ىذا االقتصاد مف قاعدتو الصناعية، غير أف ىذه القاعدة تميزت 
نياؾ أدواتيا التقنية، وىو ما تطمب دعما مف الدولة أو مف قبؿ مستثمريف أيضا بندرة في رأس الم اؿ، وتقادـ وا 

 (1)"مف الخارج مف أجؿ مواصمة التنمية
عف مصالح ىدفيا الدفاع سياسات رأسمالية الحكومة تبني بوتميزت فترة السبعينات مف القرف العشريف  

، وشكمت تحالفا قويا مع الرأسمالية الوطنية لمفئات الفقيرةإعطاء أىمية رجاؿ األعماؿ وأصحاب الشركات دوف 
التي إعتمدت عمى الديوف كأحد الركائز األساسية،  اإلستراتيجيةكما استمرت في تشجيع "واإلدارة األمريكية، 

والتي نقمت عبء النمو المرتفع إلى األجياؿ الالحقة، وأصبح ىذا الديف مرىقا خاصة حيف ضربت أزمة الديوف 
إلى الدخوؿ في أزمة الديوف محاوالت  باإلضافة. وشيدت مرحمة الثمانينات (2)"اقتصاد البالد في الثمانينات

  معدالت النمو. معدالت التضخـ المرتفعة كما تراجعتلمسيطرة عمى 
 ا مطمقا عف الحياة السياسية وأنيى االنتقاؿ السممي ػػدت تراجع الجيش تراجعػػػد شيػػات فقػػػػرة التسعينػػػػأما فت 

والتدريجي لمسمطة لصالح المدنييف، حيث تعاقبت خالؿ ىذه الفترة حكومات مدنية منتخبة مف طرؼ الشعب، 
رأسمالية، حيث تبنت سياسات االنفتاح االقتصادي وسياسات  اقتصاديةوقد انتيجت ىذه الحكومات سياسات 

رات ػػدـ في مؤشػػات تقػػىذه السياسؽ ػػوقد نتج عف تطبيادي، ػػػر االقتصػػة والتحريػػػرة والخصخصػالسوؽ الح
(، غير أف ىذا التقدـ ال يعني سنويا %199معدؿ نمو قدره  اإلجماليفمثال بمغ الناتج المحمي ) ػػاد الكميػػػاالقتص

وال يعني تقدما حقيقيا في مستوى دخؿ األفراد وحؿ المشكالت  ،واإلنتاجبالضرورة نموا حقيقيا في االقتصاد 
مشكالت الديف العاـ والتضخـ وغيرىا مف المشكالت، فقد ، مستويات الفقر المرتفعة، القتصادية مثؿ البطالة

 أدت ىذه السياسات إلى إلحاؽ خسائر فادحة بالمنتجيف المحمييف مما أدى إلى مزيد مف البطالة وتراجع كبير في 
  معدالت الفقر. ارتفاعاإلنتاج المحمي ومف ثـ تراجع معدالت التصدير، وكذلؾ 

االقتصاد محاوالت عديدة إلصالح رئيس البرازيمي آنذاؾ  كاردوسو "قدـ ال 2002و 1995خالؿ الفترة 
 واتجيت  اد العالمي،ػػػػاالقتصي في ػػػػػاد المحمػػػا دمج االقتصػػػػػ" التي كاف ىدفياؿػػػػػػػريالبرازيمي، حيث وضع خطة "ال

                                                           

قوة الصاعدة في أمريكا ال ...البرازيؿ (:3سمة ممفات القوة الصاعدة)سم، مقومات الصعود لمصاف الدول العظمىإقتصاد البرازيل  تييجو كافاالكانتي، -(1)
 .59ص ،2010 ، مركز الجزيرة لمدراسات،الالتينية

 .59صالمرجع نفسو،  -(2)
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منحى تبني سياسات السوؽ الحرة واالستدانة الخارجية، حيث ارتفع الديف الخارجي مف     اإلصالحيةمحاوالتو 
مميار دوالر خالؿ فترة رئاستو، وقد أدى ىذا التضخـ في الديف إلى أزمة إنعداـ الثقة في  250إلى  150

. كما اتجيت سياسات     باالقتصاد البرازيمي سواء مف الجيات الدولية المانحة أو المستثمريف المحمييف واألجان
" أيضا نحو طرح سندات الديف الداخمي بفوائد مرتفعة مما شجع المستثمريف عمى التخمي عف االستثمار "كاردوسو

، وىكذا انحرفت محاوالتو إلى %900المنتج لصالح شراء السندات الحكومية حتى ارتفع الديف الداخمي بنسبة 
ولـ تحقؽ تقدما في اإلنتاج بؿ تقدما فقط في قطاع الماؿ وزيادة في  مزيد مف األعباء عمى األجياؿ القادمة

  .(1)"المتردية لمطبقات الفقيرة االقتصاديةالديوف وتعقيد أكبر ألزمة الثقة، وبالطبع إستمرار األوضاع 
 ( يمفا لتحقيق النمو ومعالجة الفقرسياسة الرئيس لوال داسالبرازيمية )عرض التجربة  الفرع الثاني:

جاء في خطاب التنصيب لرئيس الجميورية البرازيمية لويس إيناسيو لوال دا سيمفا، في الفاتح مف جانفي 
إننا نسعى إلى خمؽ الظروؼ المناسبة لجميع الناس في بالدنا لمحصوؿ عمى ثالث وجبات الئقة "قولو  2003

، مف دوف الحاجة إلى  ، كؿ يـو  ، فالبرازيؿ ال يمكنيا تحمؿ ىذا عمى التبرعات مف أي شخص االعتمادفي اليـو
 دؼ ػػػ. إف حربنا ال تياالجتماعياء ػػالقدر مف التفاوت، نحف بحاجة إلى القضاء عمى الجوع والفقر المدقع واإلقص

  .(2)"إنيا تيدؼ إلى إنقاذ األرواح –إلى قتؿ أي شخص 
الرئيس " دا سيمفالوال يناسيو لويس إالقوؿ أف " نايمكن خالؿ ما تـ التطرؽ إليو في الفرع األوؿمف 

مقاليد الحكـ في ظروؼ اقتصادية واجتماعية قاسية جدا لدولة تسمـ  2010 – 2003البرازيمي خالؿ الفترة 
تعاني مف أزمة ثقة كبيرة، وغير قادرة عمى سداد ديونيا، باإلضافة إلى الكثافة السكانية الكبيرة التي يعاني أغمبية 

طموحات وآماؿ السكاف الذيف أعطوه ثقتيـ التحدي المرتبط بة كبيرتيف، ضؼ إلى ذلؾ سكانيا فقرا مدقعا وبطال
 مف أجؿ تخميصيـ مف ىذا النفؽ المظمـ.

بانتياج سياسة تنموية، يمكف عرضيا مف الرئيس لوال داسيمفا  وقصد تحقيؽ النمو ومعالجة الفقر، قاـ
 لعناصر التالية:خالؿ ا

 وتغيير سياسات اإلقراض فنفيذ برنامج لمتقشت :أوال
 :، كما يميفي ىذيف السياستيف يمكف عرض أىـ ما جاء 

 ات ػػػػـ الطبقػػػػػؿ، وبحثا عف دعػػػات في البرازيػػػادات مختمؼ الطبقػػػػط مخاوؼ وانتقػػػػوس تنفيذ برنامج لمتقشف: -1
 

                                                           

 مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية، ،تجربة النمو االقتصادي في البرازيل: نموذج استرشادي لمصر أمؿ مختاّر، -(1)
 http://acpss.ahram.org.eg/News/5312.aspx   ، :2017 مارس 23تاريخ االطالع. 

 .1(، ص2012)مركز الدراسات الزراعية والتنمية الريفية، روما،  برنامج القضاء عمى الجوع: التجربة البرازيمية داسيمفا وآخروف،جوزيو غرازيانو  -(2)

http://acpss.ahram.org.eg/News/5312.aspx
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، ىادفا مف وراء ذلؾ إلى صندوؽ النقد الدوليا لخطة برنامجا تقشفيا وفق ذينفيمفا بتداسالفقيرة، قاـ الرئيس لوال 
استرجاع ىيبة الدولة فيما يخص تحسيف تصنيفيا االئتماني، ألنو كاف يعمـ أف نجاحو في تطبيؽ ىذا البرنامج 
يعني نجاح حؿ المشكؿ االقتصادي الذي تعاني منو البرازيؿ، وقد اعتمد لوال داسيمفا عمى أسموب مصارحة 

مو في استمرار ىذا البرنامج. وسرعاف ما تبددت المخاوؼ والشكوؾ حوؿ مدى نجاح شعبو قصد مساندتو ودع
 ىذا البرنامج، فبعد سنتيف فقط مف بدء تطبيؽ ىذا البرنامج التقشفي تحققت عدة نتائج، أبرزىا:

االقتصاد انخفاض عجز الموازنة وارتفاع تصنيؼ البمد االئتماني، وبالتالي القضاء عمى انعداـ الثقة في  -أ
 البرازيمي؛

مميار دوالر  200ارتفاع الطاقة اإلنتاجية لمدولة وبالتالي توفير فرص العمؿ، وىذا راجع لتمقي البرازيؿ نحو  -ب
 د.مميوف مياجر برازيمي لمبال 2، وىو ما ساىـ بدخوؿ حوالي 2011و 2004كاستثمارات مباشرة بيف 

بيدؼ تسييؿ عممية االقتراض وخاصة مف جانب المستثمريف الصغار، وزيادة  :تغيير سياسات اإلقراض -2
 ت، وقد أدت ىذه التسييال% 8.75% إلى 13.25الفائدة مف  تـ تخفيض سعرإقامة المشروعات الصغيرة، 

رفع مستوى االئتمانية إلى تحقيؽ عدة نتائج، أبرزىا، توفير فرص عمؿ أخرى جديدة، وىو ما أدى بدوره إلى 
الفقر. وتشير األرقاـ إلى أف نصؼ سكاف  نسبة مف ثـ تخفيضو  االقتصادي، النموتحقيؽ الطاقة اإلنتاجية و 

 .%68البالد زاد دخميـ خالؿ العقد األخير بنسبة 
 واستخراج النفط والمعادن الزراعةالصناعة و التوسع في : ثانيا

 :يف، كما يميأىـ ما جاء في ىذيف السياست يمكف تقديـ 
يعتبر التوسع في الصناعة أحد الركائز التي اعتمدت عمييا سياسة لوال دا سيمفا،  :التوسع في الصناعة -1

 :ا االىتماـ بنوعيف مف الصناعةحيث تـ بموجبي
تقوـ ىذه الصناعات عمى المواد الخاـ كالمواد الغذائية وصناعة الجمود والنسيج، وقد  الصناعات البسيطة: -أ

توسعت ىذه الصناعات عمى ما كانت عميو في عيد كاردوسو، حيث أف ىذا التوسع جاء نتيجة لحدوث 
 توسعات في مجاؿ الزراعة واالستخراجات النفطية. 

  مف خػػالؿ رة،ػػػػوات األخيي السنػػػة فة نوعيػػز ػػقفجػػاؿ ذا المػػؿ في ىػػت البرازيػحقق :لتقنية المتقدمةالصناعات ا -ب
مف قبؿ النظاـ العسكري  ( مثال التي أنشئتEmbraer مبرايرإ) الطيراف ةفشركصناعات السيارات والطائرات، 

السابؽ، وال عجب بما كانت عميو في  ، أخذت في التطور والتقدـ في السنوات األخيرة فقط مقارنة1969عاـ 
البرازيؿ،  كؿ ص وبوينغ وأكبر شركة مصدرة في ثالث أكبر شركة تصنيع طائرات تجارية بعد إيربا أنيا أصبحت

 .% مف أسطوؿ شركات الطيراف اإلقميمية في أمريكا37« إمبراير»وتمثؿ طائرات شركة 
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بتنوع طوبوغرافي يشمؿ التالؿ والجباؿ تتمتع البرازيؿ  :التوسع في الزراعة واستخراج النفط والمعادن -2
مميوف ىكتار(، باإلضافة إلى وجود أنماط  50والسيوؿ والمرتفعات واألنيار واألراضي الزراعية الشاسعة )حوالي 

مناخية بالغة التنوع بيف إستوائية ومدارية وشبو جافة وجبمية ومعتدلة، ىذا التنوع الطوبوغرافي والمناخي ترؾ آثاره 
عمى تبايف وتنوع آخر في البيئة النباتية والحيوانية، وىو ما جعؿ منيا تتميز بإنتاج محاصيؿ زراعية المباشرة 

عمييا طمب عالمي كبير، كالبف وأنواع أخرى مف الفواكو، كما تممؾ البرازيؿ ثروات نفطية كبيرة )حقال البتروؿ 
ى خامات معدنية متنوعة كالحديد يقعاف في جنوب شرؽ البالد(، باإلضافة إل فكامبوس وسانتوس المذا

األولى مف حكـ لوال داسيمفا بتصدير ىذه المنتجات الخاـ نظرا والبوكسيت، وقد قامت البرازيؿ في السنوات 
إلرتفاع أسعارىا في األسواؽ العالمية، األمر الذي أدى إلى تغطية العجز في ميزاف المدفوعات الذي كاف يعاني 

 منو االقتصاد البرازيمي. 
 اإلعانات االجتماعية نحو والتوجهحة سياتنشيط قطاع ال ثالثا:

 :يف، كما يميأىـ ما جاء في ىذيف السياست يمكف تقديـ 
، وذلؾ باعتبار أف رة مف أجؿ تنشيط قطاع السياحةقامت البرازيؿ ببذؿ جيود كبي :تنشيط قطاع السياحة -1

ىذا القطاع تممؾ فيو البرازيؿ إمكانات طبيعية ىائمة ونادرة عمى المستوى العالمي، حيث تممؾ البرازيؿ معالـ 
الذي يعتبر ثاني أطوؿ نير في العالـ وشالالت آجوازو وجزيرة سياحية كثيرة ومتنوعة أىميا نير األمازوف 

ا شعبيا خاصا في االحتفاؿ عف طريؽ الميرجانات الجماىيرية المصحوبة كما تمتمؾ البرازيؿ تراث ،الزمرد ... إلخ
دي جانيرو الذي يجذب حوالي مميوني شخص  وريبما يعرؼ برقصات السامبا، ومف أشيرىا ميرجاف ريو في 

لى ميرجاف بومبا بوي في مقاطعة بارينتيس الذي إألؼ زائر أجنبي، باإلضافة  500يوميا في الشوارع وحوالي 
وقد نجحت في الترويج لمثؿ ىذا الموف الخاص مف السياحة ونجحت  ـ في جزيرة تقع وسط نير األمازوف،يقا
  .وىو األمر الذي يساىـ كذلؾ في إنعاش االقتصاد وتحقيؽ مزيدا مف النمو ،سنويا مالييف سائح 5ستقباؿ إفي 
كؿ الجوانب السابقة مف برنامج  بعد عرض" (:الطرق المباشرة لحل مشكمة الفقر )اإلعانات االجتماعية -2

ؽ ػػػادي وىو الشػػػػة اإلصالح االقتصػػػ"لوال" اإلصالحي االقتصادي يبقى اإلشارة إلى الجانب اليساري مف خط
اإلعانة  كاف في قمب ىذا الجانب ىو سياسة ات االجتماعية ورفع مستويات الدخؿ. وقدػػؽ باإلعانػػػالمتعم

وىو برنامج بدأ منذ منتصؼ التسعينيات أي في عيد ، (Familia Bolsa) فاميميا بولساالبرازيمية المعروفة بػ
"كاردوسو" قبؿ وصوؿ "لوال" لمحكـ، ولكنو استمر في متابعة ىذا البرنامج ويعود لو الفضؿ في توسيع نطاؽ 

كبر وأمواؿ أكثر فيو. وقد كاف إجمالي اإلنفاؽ عمى البرنامج يصؿ إلى أالمنفعة مف ىذا المشروع وضخ طاقة 
 اس إعطاء ػػػػج عمى أسػػػػ. ويقـو البرنامار دوالرػػػػممي 9و  6ف ػػػػكمفة تقدر بيبت ػػػػػيج المحمػػػمف إجمالي النات % 095
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أف ُتَعرؼ األسر الفقيرة بأنيا معونات مالية لؤلسر الفقيرة بقصد رفع مستواىا وتحسيف معيشتيا، عمى أساس 
  .(1)"دوالر شيريا 28األسرة التي يقؿ دخميا عف 

 28رياال برازيميا شيريا )نحو  60"وفي ظؿ ىذا البرنامج تحصؿ األسر التي يقؿ دخؿ الفرد فييا عف 
ثالثة سنة فأقؿ( بحد أقصى  15ؿ )رياال لكؿ طف 20ال لكؿ فرد، وريا 62دوالر أمريكي( عمى دعـ مقداره 

سنة، ومف ثـ فإف األسر الفقيرة  17و 16اؿ أخرى لكؿ فرد لسف ما بيف ػري 30طفاؿ، كما تحصؿ األسرة عمى أ
مف الحد األدنى لؤلجر  %40رياال، وىو ما يعادؿ  182 اتحصؿ عمى متوسط إعانة شيرية إجمالية مقدارى

د صعوبات في اإلعانة، مثؿ وجو الشيري في البالد. وىناؾ شروط يجب توافرىا في األسر التي تستحؽ 
تكمفة اإلنجاب وعبء األمومة، وقد شممت التغطية اإلجمالية االلتحاؽ بالتعميـ، تطعيـ األطفاؿ ضد األمراض و 

ليذا البرنامج أعدادا ضخمة مف المستفيديف. فطبقا لوزارة التنمية االجتماعية ومحاربة الفقر في البرازيؿ وصؿ 
 . (2)"مميوف مستفيد، وىو ما يعادؿ ربع سكاف البالد 64ة ومميوف أسر  11البرنامج إلى 

، في حيف %21بنسبة  ي( في خفض مؤشر جينFamilia Bolsaوبشكؿ عاـ فقد ساعد برنامج )"
يقوؿ البنؾ الدولي أف دخؿ أفقر . و %32أدت عمميات رفع الحد األدنى مف األجور إلى خفض المؤشر بنسبة 

سنويا،  %4-2سنويا في حيف يزيد دخؿ الطبقات األغنى بنسبة تتراوح بيف  %9مف السكاف يزيد بنسبة  10%
وىذا يعنى تقميؿ الفجوة بيف الطبقات بصورة تدريجية. إذا فقد توصؿ "لوال" اليساري إلى العدالة االجتماعية عف 

عطاء اإلعانات لؤلسر الفقيرة، وليس عف ط سياسات التأميـ، بمعنى  يريؽ تبنطريؽ رفع الحد األدنى لؤلجور وا 
 .(3)"نو ترؾ قمة المجتمع وعمؿ عمى تحسيف قاعدة المجتمعأ

 فوارؽرغـ المساعي الكبيرة في تطبيؽ البرنامج قصد التخفيؼ مف حدة الفقر إال أنو مازاؿ منتشرا وال
ما يدؿ عمى أف وىذا عميو في السابؽ،  تقؿ مما كانأما يالحظ ىو أنيا لكف ، االجتماعية ما زالت قائمة

 نسؽ.عمى ىذا ال يةستمرار اإلالطريقة المتبعة لتحقيؽ اليدؼ تسير بشكؿ صحيح، وىو ما يتطمب 
 التوجه نحو التكتالت االقتصادية :رابعا

البرازيؿ بالعمؿ عمى استخداـ السياسات االقتصادية الداخمية لمنيوض باالقتصاد البرازيمي،  لـ تكتؼ
نما أيضا خطت خطوات متميزة عمى مست  تقوـ السياسة الخارجية"حيث  ،وى السياسات االقتصادية الخارجيةوا 

 النػػػزاع دة ػػػػض حػػػالمشكالت، وتخفيؿ ػػالبرازيمية في قارة أمريكا الجنوبية عمى تبني النيج السممي التفاوضي في ح
 

                                                           

    http://acpss.ahram.org.eg/News/5312.aspx  ،مرجع سبؽ ذكره أمؿ مختاّر، -(1)
 .61صمرجع سبؽ ذكره،  تييجو كافاالكانتي، -(2)
     http://acpss.ahram.org.eg/News/5312.aspx  ،مرجع سبؽ ذكره أمؿ مختاّر، -(3)

http://acpss.ahram.org.eg/News/5312.aspx
http://acpss.ahram.org.eg/News/5312.aspx
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يجاد الكيانات اإلقميمية   النزاع بيف دوؿ القارة، وفي الوقت نفسو محاولة تفعيؿ العالقات االقتصادية والتجارية وا 
المساعدة عمى ذلؾ. ولتنفيذ ىذا الخط اإلستراتيجي سعت البرازيؿ إلى إنشاء العديد مف اإلتحادات والمنتديات 

يكي المشترؾ. وكاف مف أوائؿ ىذه الكيانات اتحاد ميركوسور عات الرامية إلى تفعيؿ العمؿ الجنوب أمر والتجم
(SUROCERM")(1)، بمثابة السوؽ المشتركة لدوؿ الجنوب وتشكمت باعتبارىا اتفاقية لمتجارة اإلقميمية  ووى

 ،وية غير كاممة لفنزويال وبوليفياوعض 1991 عاـ في يواغورو األو  يواغباراالبيف كؿ مف البرازيؿ واألرجنتيف و 
الباحثوف االقتصاديوف تنامي ذلؾ الكياف االقتصادي الجنوبي في الوقت الذي يتدىور فيو االتحاد  توقعوي

 عاـ في(  BRICS شكمت البرازيؿ مع روسيا والصيف واليند مجموعة )البريكس"وعمى جانب آخر  .األوروبي
 قتصادياتاالكبر أتبر تجمع لخمس دوؿ تعد صاحبة ويع ،2010 عاـ ليـ جنوب أفريقيا في نضمتاثـ  2009

لتمؾ الدوؿ مجتمعة ناتج الواليات المتحدة. وقد  يحيث يعادؿ الناتج اإلجمالي المحمعمى مستوى الدوؿ النامية، 
الدوؿ اقتصاد أغنى دوؿ ستنافس اقتصاديات تمؾ  2050نو بحموؿ أالكياف عمى أساس أطروحة مفادىا  قاـ ىذا
 .(2)لـ"وأسرع االقتصاديات نموا في العاكبر األسواؽ العالمية أواحدة مف  ياحال وتعد ىذه المجموعة ،العالـ

 البرازيلالمؤشرات األساسية عن تطور نسبة الفقر في  الفرع الثالث:
في البرازيؿ( نتاج  فيما يخص تراجع نسبة الفقرعمى حقيقة ما تـ جنيو مف ثمار ) مف أجؿ الوقوؼ 

السياسات االقتصادية المطبقة مف طرؼ الرئيس لوال دا سيمفا سنقوـ بعرض إحصائي ألىـ المؤشرات التي تبيف 
 الفقر. تراجع نسبة

 يمفادا سالمؤشرات األساسية عن تطور نسبة الفقر خالل فترة حكم لوال  أوال:
، وذلؾ مف 2009 - 1999البرازيؿ خالؿ الفترة ( يوضح تطور عدد ونسبة الفقراء في 8-2الجدوؿ ) 

أجؿ معرفة أثر برامج لوال دا سيمفا في معالجة ظاىرة الفقر، حيث تـ إستخداـ المعدؿ المرجح لخط الفقر لسكاف 
 اؿ برازيمي.ػري 68948كؿ منطقة والمقدر بػػػػػ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، قوة الصاعدة في أمريكا الالتينيةال ...البرازيؿ (:3القوة الصاعدة) سمة ممفاتسم، معالم السياسة الخارجية البرازيمية كموفيس بريجاجوا وعاطؼ معتمد، -(1)
 .83ص ،2010 مركز الجزيرة لمدراسات،

 .2017 مارس 24تاريخ االطالع:   ،    http://acpss.ahram.org.eg/News/5312.aspx  ،مرجع سبؽ ذكرهأمؿ مختاّر،  -(2)

http://acpss.ahram.org.eg/News/5312.aspx
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  2009 – 1999ترة (: تطور عدد ونسبة الفقراء في البرازيل خالل الف8-2الجدول )
 التغير 2009 2003 1999 المكان

2003 – 2009 
 السكان

 باأللف نسمة
نسبة 
 الفقر

 السكان
 باأللف نسمة

نسبة 
 الفقر

 السكان
 باأللف نسمة

نسبة 
 الفقر

 السكان
 باأللف نسمة

 نسبة الفقر

A 9003 1991% 12208 2290%المناطق الحضرية الكبرى   6535 1190%  -5673 - 8,1% 
B  20027 2595% 24598 2691%المناطق الحضرية   14864 1494%  -9734 - 1192% 

C 15012 4297% 13299 4594%ى  القر   8174 2894%  -5125 - 14,4% 
D 44043 2798% 50105 2891%البرازيل  29574 1594%  -20531 - 12,4% 
دراسات  ،-مميون نسمة 29,6مميون نسمة إلى  44من  – الحد من ظاهرة الفقر ،ماورو إدواردو ديؿ غروسيالمصدر: 

 ،2012روما،  (،NEADمركز الدراسات الزراعية والتنمية الريفية ) ،-التجربة البرازيمية  –القضاء عمى الجوع  وأبحاث حوؿ:
 .298ص

مف  2003و 1999مف خالؿ الجدوؿ أعاله  يتضح أف عدد الفقراء في البرازيؿ إرتفع بيف سنتي 
ليصؿ إلى  2003( ثـ تراجع بعد %2891مميوف نسمة ) 509105( إلى %2798مميوف نسمة ) 449043
، مما يعني أف عدد الفقراء تراجع بشكؿ كبير وحاد بيف سنتي 2009( خالؿ %1594مميوف نسمة ) 299574
 مميوف شخص مف شبح الفقر. 20حيث تـ تخميص ما يزيد عف  2009و 2003

، حيث تـ تخميص 2009و 2003وقد تناقص عدد الفقراء بحدة أكبر في المناطؽ الحضرية بيف سنتي 
مميوف شخص،  596مالييف شخص مف الفقر، تمييا المناطؽ الحضرية الكبرى، حيث سجؿ إنخفاض بػػػ:  10

بر في نسب الفقر مميوف شخص، غير أف اإلنخفاض األك 591والمناطؽ الريفية التي عرفت إنخفاضا يقدر بػػػ: 
 . %14,4قد حدث في المناطؽ الريفية، حيث إنخفض بنسبة 

وقد كانت المنطقة الشمالية الشرقية ىي أوؿ منطقة لوحظ فييا اإلنخفاض األشد في عدد األشخاص "
، كما إحتمت المنطقة الجنوبية 2009و 2003مالييف شخص مف الفقر ما بيف  9الفقراء، فقد تـ تخميص 

مميوف شخص تـ تخميصيـ مف الفقر، ال سيما في المناطؽ الحضرية الكبرى  695الدرجة الثانية بػػػػػ: الشرقية 
 .(1)"مميوف شخص تقريبا 299حيث تـ تسجيؿ إنخفاض يقدر بػػػ: 

ثيػػػػػؿ تطػػػػور عػػػدد الفقػػػراء في البرازيػػػؿ خػػػالؿ الفتػػػرة ف تمػػػػػػيمك ابؽػػػػػدوؿ السػػػػات الجػػػػر بيانػػػػػح أكثػػػػلتوضي
 :مف خالؿ الشكؿ البياني التالي  1999-2009

 
                                                           

 .298، 297، صالمرجع السابؽ ماورو إدواردو ديؿ غروسي، -(1)
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 ) الوحدة: ألف نسمة ( 2009 – 1999(: تطور عدد الفقراء في البرازيل خالل الفترة 5-2الشكل )

 
 .SPSS، باالعتماد عمى مخرجات 298ص ،المرجع السابؽ ماورو إدواردو ديؿ غروسي،المصدر: 

( والمناطؽ Aعدد الفقراء ارتفع في كؿ مف المناطؽ الحضرية الكبرى ) يظير مف خالؿ الشكؿ أعاله أف 
( B( و)Aلكف االرتفاع في المنطقتيف )، 2003و 1999( بيف سنتي Cالقرى )(، وانخفض في Bالحضرية )

أما خالؿ  ،( إلى االرتفاعDوىو ما أدى بالعمود الممثؿ لمبرازيؿ )(، Cكاف أكبر مف االنخفاض في المنطقة )
خفاض في عدد الفقراء لممناطؽ الثالثة )فترة تطبيؽ سياسة لوال انفنالحظ حدوث  2009و 2003ف الفترة ما بي

   دا سيمفا(، وىو ما أدى بدوره إلى انخفاض عدد الفقراء اإلجمالي في البرازيؿ.
( عرفت تراجعا )فترة حكـ " لوال " 2009و 2003ظ أف الفترة ما بيف السابقة نالحخالؿ البيانات مف 

 حادا في عدد الفقراء بالبرازيؿ وىو ما يؤكد نجاعة السياسات اإلقتصادية المتبعة في سبيؿ القضاء عمى الفقر.
 لفقر بعد فترة حكم لوال دا سيمفاالمؤشرات األساسية عن تطور نسبة ا ثانيا:

 إلى ما بعد حكـ لوال دا سيمفا مف الفقر التخفيضقوؼ عمى مدى استدامة واستمرارية برنامج بيدؼ الو  
دوالر في  1990يبيف تطور نسبة الفقراء الذيف يعيشوف تحت خط الفقر الذي ( 9-2الجدوؿ )سنقـو بعرض 
 اليـو بالبرازيؿ.
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 دوالر يوميا 1,90ن تحت خط الفقر الذين يعشو تطور نسبة الفقراء  في البرازيل (:9-2الجدول )
 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنوات

نسبة الفقراء الذين 
يعيشون عمى أقل من 

 دوالر يوميا )%( 1290

 
12,31 

 
12,71 

 
11,04 

 
9,55 

 
7,94 

 
7,60 

 
6,29 

 
6,18 

 
5,50 

 
4,59 

 
4,87 

   http://data.albankaldawli.org/indicator/SI.POV.DDAY?end=2013     البنؾ الدولي، :المصدر

 .2017 مارس 25تاريخ االطالع:  

قمت ، حيث انت2009( يتضح أف نسبة الفقر استمرت في التراجع بعد سنة 9-2) جدوؿمف خالؿ ال
لتصؿ إلى  2011% سنة 5,50إلى  2009% سنة 6,18 مفنسبة الفقر  دوالر يوميا 1990 معيار حسب
إف ما يمكف مالحظتو حوؿ التجربة البرازيمية ىو أف نتائجيا فيما يخص التخفيض مف  .2013% سنة 4,87

ست مرحمية ومؤقتة بؿ حدة الفقر استدامت واستمرت إلى ما بعد حكـ لوال دا سيمفا، أي أف التجربة البرازيمية لي
 .ىي تجربة مستدامة تتطمع لتحقيؽ أىداؼ األجياؿ الالحقة

 لمعامل جيني لتوزيع الدخل بالبرازي ثالثا:
 تطور معامؿ جينيسنقـو بعرض تحسف العدالة في توزيع الدخؿ بيف المواطنيف بالبرازيؿ،  لمعرفة مدى

 كما يمي: (10-2الجدوؿ )مف خالؿ 

 2013 – 1998(: تطور معامل جيني لتوزيع الدخل بالبرازيل خالل الفترة 10-2الجدول )
 2013 2012 2011 2007 2004 2003 2001 1998 السنة

 52,87 52,67 53,09 55,23 56,88 58,01 59,33 59,61 معامل جيني )%(
    nd=2013 http://data.albankaldawli.org/indicator/SI.POV.GINI?e     البنؾ الدولي، :المصدر

 .2017 مارس 25تاريخ االطالع:   

، حيث 2013 –1998تحسنت قيمتو خالؿ الفترة  ( يتبيف أف معامؿ جيني10-2مف خالؿ الجدوؿ )
، أي أف الفوارؽ في توزيع الدخؿ بيف المواطنيف 2013% خالؿ 52,87إلى  1998% خالؿ 59,61إنتقؿ مف 

كما نالحظ أف ىذا التراجع كاف بطيئا وىو ما يعكس  ،ألخرىتناقصت بشكؿ تدريجي مف سنة في البرازيؿ 
 صعوبة تحقيؽ العدالة، وأنيا تتطمب وقتا طويال مف أجؿ تحقيقيا.

 البرازيل ة فيمرات الحوكمؤش رابعا:
الذي حققتو  )نسبة الفقر والفوارؽ االجتماعية تراجع(أىـ األسباب المفسرة ليذا النجاح بيدؼ معرفة  

 البرازيؿ  ة فيػػػرات الحوكمػػػػػو مؤشػػػػػذا ما تثبتػػػػػػال في ذلؾ، وىػػػػاخ السياسي دورا فاعػػػػف المنػػالبرازيؿ فإننا نجد لتحس
 

http://data.albankaldawli.org/indicator/SI.POV.DDAY?end=2013
http://data.albankaldawli.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2013%20%20&locations=1W-BR&name_desc=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20true&start=1981&view=chart
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. وقد اكتفينا ببعض المؤشرات الميمة التي يعتمد عمييا البنؾ الدولي، وىو ما 2013 – 2004خالؿ الفترة 
 :(11-2)يوضحو الجدوؿ 

 2013 – 2004تطور مؤشرات الحوكمة في البرازيل خالل الفترة  (:11-2)الجدول 
 التقدير النسبة )%( السنة مؤشر الحكم التقدير النسبة )%( السنة مؤشر الحكم

 
 
 
 

 التمثيؿ السياسي
 ) الصوت والمساءلة ( 

2004 60 0  
 
 
 

 نوعية التنظيـ واالجراءات

2004 57 0 
2005 63 0 2005 54 0 
2006 61 0 2006 54 0 
2007 62 0 2007 53 0 
2008 63 1 2008 54 0 
2009 62 0 2009 55 0 
2010 65 1 2010 55 0 
2011 63 0 2011 56 0 
2012 61 0 2012 55 0 
2013 59 0 2013 55 0 

 
 
 
 

االستقرار السياسي وغياب 
 العنؼ

2004 36 0  
 
 
 

 حكـ القانوف

2004 40 0 
2005 38 0 2005 37 0 
2006 36 0 2006 44 0 
2007 32 0 2007 42 0 
2008 34 0 2008 43 0 
2009 51 0 2009 49 0 
2010 47 0 2010 55 0 
2011 42 0 2011 56 0 
2012 48 0 2012 52 0 
2013 37 0 2013 52 0 

 
 
 
 
 

 فعالية الحكومة

2004 60 0  
 
 
 
 
 الفسادضبط 

2004 57 0 
2005 53 0 2005 52 0 
2006 46 0 2006 54 0 
2007 49 0 2007 55 0 
2008 52 0 2008 58 0 
2009 51 0 2009 56 0 
2010 54 0 2010 59 0 
2011 50 0 2011 63 0 
2012 50 0 2012 56 0 
2013 51 0 2013 55 0 

 .2015جواف  30طالع: ، تاريخ االwww.banquemondiale.org البنؾ الدولي،: المصدر

( نالحظ أف مؤشرات الحوكمة بصفة عامة تقع ضمف المستوى 11-2مف خالؿ بيانات الجدوؿ ) 
ألف قيـ ) 1و  0التي تساوي ـ التقدير ػػػالؿ قيػػػح مف خػػالمتوسط والمرتفع في بعض الحاالت، وىذا ما ىو واض

(، وىو يدؿ عمى أف المناخ السياسي واالقتصادي في البرازيؿ ساىـ نوعا ما 2و +  2-تتراوح بيف  المؤشرات
 غػػػػػة حيث بمػػػدؿ ليا في مؤشر المساءلػى معػػػػرات أعمػػػػػة لممؤشػػػػػة المئويػػػػد سجمت النسبػػػىذه التجربة. وق في نجاح

http://www.banquemondiale.org/
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% 63رتفع ىو أيضا إلى ، مما أثر عمى مؤشر ضبط الفساد الذي ا2010يساوي الواحد سنة  %، بتقدير65 
 .2011سنة 

 الدروس المستفادة من التجربة البرازيمية الفرع الرابع:
مكافحة الفقر، يمكف أف نستخمص مجموعة مف الدروس التي مجاؿ بعد استعراض التجربة البرازيمية في  

 .منيا الدوؿ النامية، خاصة تمؾ الدوؿ التي يعتبر اقتصادىا شبييا باقتصاد البرازيؿ مثؿ الجزائرقد تستفيد 
إف أوؿ مػػا يسػػتفاد مػػف ىػػذه التجربػػة ىػػو أنػػو بػػالرغـ مػػف  مواقــع:لاإلرادة السياســية القويــة والرؤيــة الواضــحة  -1

وكبػػر عػػدد سػػكانيا إال أنيػػا اسػػتطاعت التغمػػب عمػػى كػػؿ مػػا مػػف شػػأنو أف يعيػػؽ عمميػػة  ،شسػػاعة مسػػاحة البرازيػػؿ
التنمية والقضاء عمى الفقر، وىذا لـ يأت صدفة بؿ باإلرادة السياسية القوية والرؤية الواضحة لواقع البرازيؿ. ذلػؾ 

 ؼ المرجوة؛ما تجسد فعال مف خالؿ مجموعة مف السياسات والبرامج التي حققت مف خالليا األىدا
ال يمكػف ألي برنػامج موجػو لمشػعب  أف يػنجح  دوف تػوفر توفر الثقة الالزمة بين أصحاب القرار ومنفذيه:  -2

الصػدؽ والشػفافية فػي التعامػؿ مػع الشػعب الثقة الالزمة بيف أصحاب القرار ومنفذيو، وىػو مػا يحػتـ ضػرورة تػوفر 
( دليػػػػؿ عمػػػػى ارتفػػػػاع مؤشػػػػر 11-2بالجػػػػدوؿ ) مػػػػف طػػػػرؼ أصػػػػحاب القػػػػرار. فارتفػػػػاع مؤشػػػػر المسػػػػاءلة الموضػػػػح

 الشفافية، ألف العالقة بينيما طردية، وىذا ما ساىـ في نجاح ىذه التجربة؛
بمثابػػة مخػػاطرة، حيػػث أف  "لػػوال دا سػػيمفا"لقػػد كػػاف برنػػامج التقشػػؼ الػػذي طبقػػو   ضــرورة المشــاركة الشــعبية: -3

الشػػعب البرازيمػػي وضػػع كػػؿ ثقتػػو فػػي ىػػذا الرجػػؿ لػػدافع أساسػػي أال وىػػو القضػػاء عمػػى الفقػػر وحػػؿ مشػػاكؿ الفقػػراء 
لكػف الػدرس  ومقاومة الجوع، وقد كاف مف المنطقي أف تؤدي سياسات التقشؼ إلى مزيد مف المعاناة لدى الفقػراء،

عالنػػو بكػػؿ شػػجاعة إلػػى شػػعبو أنػػو ال مفػػر مػػف االلتػػزاـ بيػػذا الحقيقػػي المسػػتفاد مػػف ىػػذا الموقػػؼ ىػػو أف  صػػدقو وا 
وتوجيػػو بشػػكؿ مباشػػر إلػػى الشػػعب ليطمػػب دعمػػو فػػي تنفيػػذ برنامجػػػو  ،البرنػػامج لمخػػروج مػػف األزمػػة االقتصػػادية

االقتصػادي ىػو مػا كتػب لػو النجػػاح. وىػو تجسػيد آخػر ألحػد أىػػـ مؤشػرات الحوكمػة، أال وىػو المشػاركة الشػػعبية، 
 (؛11-2ىذا المؤشر يعتبر أحد مؤشرات التمثيؿ السياسي الموضح بالجدوؿ ) حيث أف

ضرورة توفر مناخ ديمقراطي إف  توفر المناخ الديمقراطي المالئم لعممية التنمية والقضاء عمى الفقر: -4
أرض الواقع، ىو ما جعؿ البرازيؿ تحقؽ انجازا اقتصاديا كبيرا عمى مية التنمية والقضاء عمى الفقر، مالئـ لعم

وبناء  ،عاما مف بدأ عممية التحوؿ الديمقراطي 17ومف الميـ اإلشارة إلى أف "لوال" وصؿ إلى الحكـ بعد نحو 
الدولة المدنية المؤسسية بعد فترة طويمة مف الحكـ العسكري القمعي في البالد. ومف الجدير بالذكر أف "لوال" لـ 
يكف لو أف يحقؽ ىذا التقدـ االقتصادي في ظؿ غياب الديمقراطية أو حتى في أثناء سنوات التحوؿ الديمقراطي 

 رات الحوكمة، أال وىو الديمقراطية، حيث أف ىذا المؤشر يعتبر أحد ػػػػػمؤش ـػػػػػد أىػػػػر ألحػػػػد آخػػاألولى. وىو تجسي
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 (؛11-2مؤشرات التمثيؿ السياسي الموضح بالجدوؿ )
 ادي ػػػدـ اقتصػػػػؽ تقػػػع تحقيػػػقد ال نستطي ق التنمية مستقبال:ــا لتحقيــون منطمقــة تكــع بذور لمتنميــوض -5

ممموس، لكف ىذا ال يعني عدـ وضع عمى األقؿ بذور لمتنمية مف أجؿ جعميا منطمقا في تحقيؽ التنمية 
و ال يمكف إغفاؿ وضع بذور ػػػنأإال  "لوال"اف حميؼ ػػػفعمى الرغـ مف أف النجاح والتقدـ االقتصادي كمستقبال، 

وكذلؾ  ،الشيير انطمؽ في عيد "كاردوسو"اإلصالح في عيد سمفو "كاردوسو"، حتى أف برنامج )بولسا فاميميا( 
 ؛إليو أيضا إنشاء منظمة )الميروكسور( اإلقميمية كما سبقت اإلشارة

قصد إتاحة الفرصة لآلخريف مف أجؿ المشاركة بأفكار وذلؾ  :الحفاظ عمى قواعد الديمقراطية ومكتسباتها -6
واكتساب الشعبية العارمة لـ تجعؿ "لوال" يستغؿ جديدة مف شأنيا تحقيؽ تقدـ في عممية التنمية، فتحقيؽ النجاح 

ليتمكف مف إعادة ترشيحو مرة ثالثة كما فعؿ جاره "شافيز" في فنزويال،  ،ذلؾ ويسعى لتغيير الدستور البرازيمي
 عمى الرغـ مف التأكيد أف ىذا األمر كاف بالفعؿ مطمبا برازيميا شعبيا حقيقيا؛

التجربة البرازيمية تصورا عف حؿ المشكالت المتعمقة بالعدالة  تقدـمراعاة حقوق الطبقات الغنية:  -7
يمخص في أف ىذا األمر ال ينبغي أف يتـ بعيدا عف مراعاة حقوؽ الطبقات الغنية، ليس فقط  ،االجتماعية والفقر

نما أيضا مف باب أف حماية حقوؽ المستثمريف ورجاؿ ،باعتبارىـ جزء مف مواطني الدولة ليـ كافة الحقوؽ  وا 
وىو ما يصب في النياية لصالح  ،األعماؿ المحمييف واألجانب يؤدى إلى انتعاش األسواؽ وزيادة فرص العمؿ
 النمو االقتصادي بشكؿ عاـ وتحسيف حالة الطبقات الفقيرة بشكؿ خاص؛ 

فاميميا( قدـ برنامج )بولسا فقد  تحويل مسار أبناء الفقراء حتى ال يكون الفقر والمرض وراثيا وطبقيا: -8
نما كاف برنامجا  تجربة تستحؽ الدراسة والتكرار، فيو لـ يكف برنامج إلعطاء أقساط مالية لمساعدة الفقراء فقط، وا 
مشروطا كما سبقت اإلشارة، حيث أف المواطف ال يحصؿ عمى ىذه اإلعانة إال في حالة إلتزامو بإرساؿ أوالده 

قائية. إذا فقد كاف ىدؼ البرنامج ىو مساعدة األسر حتى تستطيع إلى المدارس أو التزامو بإعطائيـ األمصاؿ الو 
ي ىنا تكمف االستفادة الحقيقية وىأف تترؾ األطفاؿ يتعمموف وال يجبروىـ عمى ترؾ الدراسة مف أجؿ العمؿ، و 

 تحويؿ مسار أبناء الفقراء حتى ال يكوف الفقر والمرض وراثيا وطبقيا؛
 ،الوقت نفسو إتباع سياسات اقتصادية يوف :سواء الزراعي أو الصناعي ياإلنتاج المحماالهتمام بتطوير  -9

زمات االقتصادية قتصاد الوطني مف أف يكوف عرضة لؤلتكوف مف شأنيا رفع القدرة الشرائية المحمية لحماية اال
، كما ال يمكف إغفاؿ  قؿ دوؿ أ أف ىذا ىو ما جعؿ البرازيؿ تكوفالعالمية التي تعصؼ باالقتصاد العالمي اليـو

 ؛2008والتي وصمت ذروتيا في  ،العالـ تأثرا باألزمة المالية العالمية األخيرة
 "لوال دا سيمفا" أو ف التجربة البرازيمية لـ تكف فقط تجربة إ :ريــجماهيالي ــوعالة و ــحقيقيالة ـــيبشعالرادة اإل  -10
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شعبية الرادة اإل" أو خميفتو "روسيؼ"، بؿ ىي تجربة نجاح ما كاف ليا أف تحدث لو لـ تتوفر وسمفو "كاردوس
 ات ػػو الفقيرة ىو مف تحمؿ أعباء سياسػػػي بطبقاتػػػػب البرازيمػػوض، فالشعػػة النيػػري ألىميػػجماىيالي ػػوعالة و ػػػحقيقيال

ينتج ويصدر رغـ وجود عصابات المخدرات، كما أنو ىو مف وىو الذي  ،ى االقتصاد البرازيميػػؼ حتى تعافػالتقش
ف في ػػػػف رياضييػػػػػاستطاع تقديـ عروض ناجحة وقوية وصادقة مكنت البرازيؿ مف الحصوؿ عمى تنظيـ أىـ حدثي

ة والتي كاف يتزعـ حمم ،بعد منافسة قوية مع الواليات المتحدة 2014 ة كأس العالـ فيػػػػػا بطولػػػػػوىم ،العالـ
والتي فازت بيا ريو دي جانيرو  2016الترويج ليا الرئيس أوباما بنفسو، باإلضافة إلى األلعاب االولمبية في 

لتكوف بذلؾ أوؿ دولة في أمريكا الجنوبية تقاـ بيا األولمبياد في التاريخ، وقد قاؿ لوال  ،بعد منافسة قوية مع مدريد
عمى الفوز  قد ساعدت روح البرازيؿ مدينة ريول" الولمبيادده بتنظيـ افي كممة مؤثرة تعميقا عمى فوز بال

بينما قدمنا قمبا وروحا"،  باألولمبياد في مواجية مدريد وشيكاغو وطوكيو، لقد قدمت المدف األخرى عروضا
فإف حياتي ستكوف ذات معنى وقيمة، ال يمكف ألحد اآلف أف يشكؾ في  أعترؼ لكـ بأنني لو مت اآلفوأضاؼ "
 اد البرازيمي وعظمتنا االجتماعية وقدرتنا عمى تقديـ خطة ناجحة".قوة االقتص

 الماليزية لمكافحة الفقر التجربة: الثاني المطمب
حققت  التيالنادرة في العالـ اإلسالمي مف التجارب الماليزية في مجاؿ مكافحة الفقر تجربة التعتبر 

نجاحا باىرا، حيث تناقص معدؿ الفقر مف خالليا في نياية التسعينات بأكثر مف ثالث أضعاؼ ما كاف عميو 
ه القفزة تيا الحكومة الماليزية لتحقيؽ ىذىي السياسات االقتصادية التي وضع الحاؿ في فترة السبعينات. ترى ما
 النوعية في مجاؿ مكافحة الفقر؟

 اآلثار السمبية الحتاللها من طرف بريطانياحول ماليزيا و  الفرع األول: لمحة عامة
البريطاني لماليزيا،  حتالؿالسنقـو مف خالؿ ىذا الفرع بتقديـ لمحة عامة حوؿ ماليزيا واآلثار السمبية ل 

 والتي كانت منطمقا في إعداد سياسات عامة لمواجية ىذه اآلثار.
 لمحة عامة حول ماليزيا أوال:

( والية موزعة عمى إقميميف 13مكونة مف ثالثة عشر ) ،جنوب شرؽ آسيا دولة تقع فيىي  ماليزيا 
قميـ صباح  ()ماليزيا الغربية شبو جزيرة الماليوإقميـ   ، ىمابحر الصيف الجنوبي رئيسييف يفصؿ بينيما وا 

 فييا تعداد السكاف وصؿ. كوااللمبور ، عاصمتيا ىي2كـ845 329 وسرواؾ في الشرؽ، تبمغ مساحتيا الكمية  
. وتشترؾ شبو جزيرة الماليو بحدود برية مع تايالندا مف جية الشماؿ 2014سنة  مميوف نسمة 30أكثر مف إلى 

كما تشترؾ جنوبا وحدود بحرية مع سنغافورة مف جية الجنوب، في حيف تحاذي صباح وسرواؾ إقميـ كاليمنتاف 
  .وسرواؾشمالي الغربي إلقميـ صباح اي في الساحؿ الػػة برونػػػػ، وتقع سمطنشماال صباح بحدود بحرية مع الفمبيف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1
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 تقع ماليزيا بالقرب مف خط االستواء ومناخيا مداري. 
 ـ أعمنت 6718في عاـ رف التاسع عشر لمميالد، و ػػؼ القػػالؿ البريطاني منذ منتصػػخضعت ماليزيا لالحت 
 عممت بريطانيا عمى .انيػاج البريطػػػلمت اػػػػج وممقػػػػفورة وبيناناػػػػػػؿ سنغػػػػػالجزر مثة و ػػػػػز الساحميػػػـ المراكػػا ضػػبريطاني

دخاؿ زراعة أشجار المطاط كمحصوؿ جديد إلى   اقتصادإستغالؿ ثروات البمد خصوصا بعد إكتشاؼ القصدير وا 
 ف ػػػة في الصينييػػػػالبالد، ومف أجؿ إستخراج القصدير والعمؿ في مزارع المطاط جمبت بريطانيا عمالة أجنبية ممثم

أعداد كبيرة منيـ، والسبب في عدـ اإلعتماد عمى اليد العاممة لمسكاف األصمييف ىو كوف والينود، حيث توافدت 
أىؿ الماليو مف الفالحيف بطبيعتيـ أيف ورثوا ذلؾ عف أسالفيـ القدامى، مما ولد عدـ الرغبة والميوؿ نحو 

ية كبيرة مف خالؿ إحتراؼ ميف أخرى غير الزراعة، وقد أحدث جمب اليد العاممة األجنبية مشكالت إجتماع
ظيور فوارؽ واضحة بيف سكاف الماليو البسطاء والوافديف الجدد خاصة الصينييف الذيف أصبحوا أثرياء، لكف 

 ورغـ ذلؾ فقد عاش سكاف الماليو مع األجانب بسالـ تحت ىيمنة اإلحتالؿ البريطاني.
وتوفر إمكانيات الزراعة والصيد وقد ساعدت طبيعة األرض الماليزية الغنية بوفرة المياه والمحاصيؿ، " 

 .(1("عمى جذب موجات عديدة مف اليجرات خاصة مف اليند والصيف المكتظيف بالسكاف
نالت ماليزيا إستقالليا عف االحتالؿ البريطاني، وشكمت ما يعرؼ بإتحاد ماليزيا  1957أوت  31في 

 (2)الذي يضـ: 1963سبتمبر  16في 
إمارة وسمطنة ىي: جوىور، ممقا، نيجري سيمالف، سيالنغور،  11بدوره مف إتحاد الماليو الذي تألؼ  -1

 بيراؾ، بينانغ، قداح، ترينجانو، باىانغ، كيالنتاف، برليس؛
 صباح التي كانت تعرؼ ببورنيو الشمالية؛والية و  سيرواؾ والية -2
 سنغافورة. -3

نزاع مسمح مع اندونيسيا وطرد حصمت في السنوات التالية توترات ضمف االتحاد الجديد أدت إلى  
 .1965 وتأ 9سنغافورة في 

 بية لالحتالل البريطاني لماليزيااآلثار السم ثانيا:
ة ػػة والسكانيػػجتماعية االػػو البنيػػالؿ تشويػػرة، مف خػػكبي ةػػػػارا سمبيػػػػا آثػػػلماليزيي ػػػالؿ البريطانػػػؼ االحتػػػخم
  ة عممت ػػميم ةػػاقتصاديوارد ػػور القصدير والمطاط كمػػػػة ونتيجة لظيػػػػة السكانيػػليا، فعمى صعيد البني واالقتصادية

 

                                                           
(1)- Jamo Kwam Sundaram and Rais Ishak, Development  policies and Income inequality in peninsular, (Institute 

2000 of advanced studies, kuala lampur, 1986), p 123. 

 بغداد، ،والدولية، الجامعة المستنصرية مجمة السياسيةال، السياسات العامة في ماليزيا قراءة في آليات صنعها وخصائصها التميمي،سعد عمي حسيف  -(2)
  .172ص ،21االصدار ،2012
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 ى إلى إختالؿ ر الذي أدػود، األمػػف والينػػو وخاصة الصينييػػرة الماليػػػو جزيػػرة إلى شبػػػع اليجػػػا عمى تشجيػػػبريطاني
السكاف األصمييف وىـ الماليوييف، حيث نظر سكاف الماليو إلى القوميات األخرى عمى حساب جتماعية البنية اال

وخاصة الصينييف والينود بإعتبارىـ دخالء مفروضيف عمييـ، ورغـ أف الماليوييف يشكموف أكثر مف نصؼ عدد 
ة ػػػات الماليػػػة المؤسسػػػـ عمى كافػػػالؿ سيطرتيػػػزي مف خػػػالمالي االقتصادى ػػػوا عمػػػف ىيمنػػػاف إال أف الصينييػػػالسك

 والمشروعات الكبرى إبتداءا مف المصانع والمتاجر والفنادؽ إلى المحالت الصغيرة والمطاعـ ووكاالت السفر.
تي  ات شديدة بيف ػػػزيا وىو ما أدى إلى بروز حساسيػػػػػوا ثروات ماليػػػػػػـ سرقػػػػف بأنيػػػػوف الصينييػػػـ الماليويػػػػوا 

ة في ماليزيا، ففي بادئ األمر ػػات األحزاب السياسيػالماليويوف والصينييف، وانعكست تمؾ الحساسيات عمى إتجاى
لـ تكف األحزاب السياسية تعبر عف أفكار سياسية بقدر ما كانت تعبر عف مصالح الشعوب الثالثة: الماليوييف، 

 ( 1959 – 1957تنكو عبد الرحمف )الذي حكـ بيف   الصينييف والينود، واستطاع رئيس الوزراء الماليزي آنذاؾ
جمع تمؾ الشعوب الثالثة في جبية واحدة كصيغة واقعية لحفظ التوازف السياسي في ماليزيا، وشكؿ جبية 
التحالؼ التي ضمت الحزب الماليوي، التجمع الصيني الماليزي وحزب المؤتمر اليندي، وقد حقؽ ىذا التحالؼ 

خابات العامة، لكف سرعاف ما تصدع ىذا التحالؼ بسبب تحوؿ الكثير مف أنصار جبية نجاحا باىرا في اإلنت
نسحاب  التجمع الصيني الماليزي. التحالؼ عنيا وا 

ار حزبي العمؿ والحركة الشعبية وبعد اإلعالف عف نتائج االنتخابات العامة تجمع أنص 1969في عاـ 
استفز الماليويوف الذيف  فرحتيـ بالنصر الذي تحقؽ ليما وىو ما( في مظاىرات تعبيرا عف )ذوو الميوؿ الصينية

خرجوا بدورىـ في مظاىرات مضادة، فوقعت نتيجة لذلؾ صدامات دموية بيف الطرفيف دامت أسبوعا كامال راح 
 ضحيتيا العشرات مف األبرياء بسبب التوترات العرقية.

ماليزيا مف الناحيتيف السياسية  ستقرارالشكمت المواجيات الدموية تيديدا خطيرا وتحديا كبيرا "
، وأدركت الحكومة الماليزية تمؾ التيديدات والتحديات وقررت البدء في إعداد سياسات عامة ىدفت واالجتماعية

إلى معالجة األسباب التي وقفت وراء التوترات بيف الماليويوف والصينييف، وجاءت السياسة العامة لمحكومة في 
جديدة مدتيا عشروف عاما مف أجؿ تغيير الواقع القائـ عمى أساس سيطرة أقمية عمى  ةاقتصاديصورة سياسة 

ثروة البالد وحرماف األطياؼ األخرى مف السكاف وخصوصا العنصر األصمي وىـ الماليو، ومحاولة تحسيف 
بيف طوائؼ  واالجتماعي االقتصاديلمماليوييف، وتحقيؽ نوع مف التوازف  واالجتماعية االقتصاديةاألوضاع 

عادة توزيع ػػاؼ المجتمػػاع أطيػػػر أوضػػؿ لتطويػػض الدخػػمف فائ ادةػػواالستفزي، ػػع الماليػػالمجتم   ع بشكؿ متوازف، وا 
 . (1)"لماليوييف لتحقيؽ التوازف المطموبالثروة لصالح ا

                                                           

  .174، 173ص ،المرجع السابؽ سعد عمي حسيف التميمي، -(1)
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 عرض التجربة الماليزية :ثانيالفرع ال
التػػي تقػػـو عمػػى فكػػرة االنعكػػاس االيجػػابي لمكاسػػب النمػػو االقتصػػادي  –فػػي ماليزيػػا ة ػػػػػػة التنميػػػػػترجمػػت فمسف

ة ػػػػػػا الحكومػػػػػة التػي وضعتياالقتصاديػػػػات ػػػػمػف خػالؿ السياس -عمى المواطنيف بصفة عامة والفقراء بشكؿ خػاص
 .معوركزت عمى ىدفيف، أوليما تقميؿ الفقر، وثانييما إعادة ىيكمة المجت ،ـ2000وـ 1971ي ػػبيف عام
 نفذت الحكومة في إطار فمسفتيا وسياساتيا الموجية لمفقر برامج محددة أبرزىا:وقد 

 ماليزيا اختياربرنامج التنمية لألسر األشد فقرا وبرنامج أمانة  أوال:
 يمكف عرض أىـ ما جاء مف خالؿ ىذيف البرنامجيف كما يمي: 

ييدؼ ىذا البرنامج إلى تحسيف وترقية حياة الطبقة الفقيرة، وذلؾ بواسطة  برنامج التنمية لألسر األشد فقرًا: -1
تقديـ فرص عمؿ جديدة تكوف مولدة لمدخؿ، باإلضافة إلى زيادة الخدمات الموجية لممناطؽ الفقيرة. وقد تـ إنشاء 

 لصحي.  توفير المياه وقنوات الصرؼ اأيضا وترميـ وتحسيف السكنات لمفقراء بتكاليؼ منخفضة، كما تـ 
ييدؼ برنامج أمانة إختيار ماليزيا إلى تخفيض الفقر المدقع بواسطة الزيادة  برنامج أمانة اختيار ماليزيا:- 2

برنامج غير حكومي في دخوؿ األسر األشد فقرا، باإلضافة إلى تقديـ قروض دوف فوائد لمفقراء، حيث أف ىذا ال
كما أف الحكومة تقوـ بدعـ ىذا ، الوالياتفي مختمؼ ذه مجموعة مف المنظمات األىمية الوطنية يتنفيسير عمى 

مويؿ مشروعاتو في مختمؼ ، تيدؼ مف خالليا إلى تـ قروضًا لمبرنامج بدوف فوائديتقدالبرنامج مف خالؿ 
 المجاالت.

 ت التوازنا وأسرا وتقميص إختالالمنح الحكومة إعانات مالية لمفقراء أفراد ثانيا:
 يمكف عرض أىـ ما جاء مف خالؿ ىذيف البرنامجيف كما يمي:  
تمنح الحكومة إعانات مالية لمفقراء الذيف تتوفر فييـ  :الحكومة إعانات مالية لمفقراء أفرادًا وأسراً  منح- 1

مجموعة مف الخصائص والمواصفات، والتي تتمثؿ في رعاية أسرة أو االعتناء بمريض أو معوؽ أو 
 عاجز...إلخ، باإلضافة إلى تنمية النشاطات الزراعية والصناعية المنتجة سواء الصغيرة أو المتوسطة.

حيث  ة:ختالالت التوازن بين القطاعات ومحاربة كل أشكال التمييز وتقميص الفوارق االجتماعيإتقميص  -2
برنامج تمويمي يقدـ قروضًا بدوف فوائد لمفقراء مف السكاف األصمييف "وىو  برنامج أمانة أسيـ البوميبترا،إنشاء  تـ

  )البوميبترا( وبفترات سماح تصؿ إلى أربع سنوات، ويمكف لمفقراء أف يستثمروا بعضًا مف ىذه القروض في شراء 
 .(1)"أسيـ بواسطة المؤسسة نفسيا

 
 

                                                           

  .7ص ،ذكره سبؽمرجع  ،بف محمد العبيدسعد  -(1)
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 افق األساسية في المناطق الفقيرةتقديم قروض بدون فوائد لشراء المساكن وتوفير المر  ثالثا:
 يمكف عرض أىـ ما جاء مف خالؿ ىذيف البرنامجيف كما يمي: 

أسست الحكومة " :تقديم قروض بدون فوائد لشراء مساكن قميمة التكمفة لمفقراء في المناطق الحضرية- 1
لعامة لمدولة في الموازنة ا عتماداتوإ، تحدد 1997العمالت اآلسيوية في صندوقًا لدعـ الفقراء المتأثريف بأزمة 

ة وتباطؤ االقتصاد عتمادات مالية أخرى رغـ تخفيض اإلنفاؽ الحكومي عقب األزمة الماليإسنويًّا، إلى جانب 
  .(1)"الخاصة بالفقراء لتطوير الريؼ، واألنشطة الزراعيةلصالح مشروعات اجتماعية موجية ، وذلؾ العالمي

المرافؽ حيث تشمؿ ىذه  :االجتماعية واالقتصادية في المناطق النائية الفقيرةتوفير مرافق البنية األساسية  -2
وفي إطار استراتيجية الرؤية  رباء،النقؿ واالتصاالت السمكية والالسمكية والمدارس والخدمات الصحية والكي

 .الخدمات األساسية في المناطؽ السكنية الفقيرة بالحضر توسيع قاعدة تـ 2020المستقبمية 
 نشطة يستفيد منها السكان الفقراءدعم أكثر األدوية التي يستهمكها الفقراء والقيام بأ رابعا:

 يمكف عرض أىـ ما جاء مف خالؿ ىذيف البرنامجيف كما يمي: 
تـ دعـ أكثر األدوية التي يستيمكيا  اة:الفقراء واألدوية المنقذة لمحيدعم أكثر األدوية التي يستهمكها  -1

، لخاصةفتح المراكز الصحية والعيادات الإتاحة الفرصة لمقطاع الخاص " تـكما الفقراء واألدوية المنقذة لمحياة، 
 . (2)ائية"ؼ والمناطؽ الناريألا نحوالصحي  في المجاؿالدولة فتحوؿ اىتماـ 

التكفػؿ تـ يػالمدارس الدينيػة التػي  تتمثؿ ىذه األنشطة في إنشاء :القيام بأنشطة يستفيد منها السكان الفقراء -2
 الدراسة.مواصمة عمى تعميـ وتشجيع الفقراء  تساىـ فيمف خالؿ التبرعات الشعبية، حيث أنيا بيا 

 وأهم عوامل النجاح المؤشرات األساسية عن تطور نسبة الفقر في ماليزياالفرع الثالث: 
تـ جنيو مف ثمار )فيما يخص تراجع نسبة الفقر في ماليزيا( نتاج مف أجؿ الوقوؼ عمى حقيقة ما 

شرات التي تبيف تراجع نسبة الفقر، وكذا أىـ سنقوـ بعرض إحصائي ألىـ المؤ  السياسات االقتصادية المطبقة،
 العوامؿ التي ساعدت عمى نجاح ىذه التجربة.

 ة عن تطور نسبة الفقر في ماليزياالمؤشرات األساسيأوال: 
 .2012و 1984المؤشرات األساسية عف تطور نسبة الفقر في ماليزيا لمفترة  (12-2) لجدوؿيبيف ا

 
 
 

                                                           

  .7ص ،المرجع السابؽ محمد العبيد،بف سعد  -(1)
  .66(، ص2014، العربي لمنشر والتوزيع، القاىرة، 1)ط ،التجربة الماليزية... مهاتير محمد... والصحوة االقتصادية ،محمد صادؽ اسماعيؿ -(2)
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 2012و 1984قر في ماليزيا لمفترة (: المؤشرات األساسية عن تطور نسبة الف12-2الجدول ) 
 من السكان % الوحدة:                                                                                                     

 السنوات                           
 المؤشرات    

1984 1987 1995 1997 2004 2007 2009 2012 

المؤشر العددي لمفقر عند خط الفقر 
 127 328 326 527 621 827 1924 2027 الوطني.

المؤشر العددي لمفقر عند خط الفقر 
 120 127 220 225 321 326 825 825 في المناطق الحضرية

المؤشر العددي لمفقر عند خط الفقر 
 324 824 721 1129 1029 1429 2428 2723 في المناطق الريفية

المؤشر العددي لمفقر مقارنة بخط 
 / / 020 025 025 221 224 322 دوالر في اليوم. 1225

 .2013ديسمبر  22تاريخ اإلطالع: ،  http://data.albankaldawli.org ،البنؾ الدولي المصدر:

 :كما يمي(، 7-2( و)6-2) مف خالؿ الشكميف يميا بيانيايمكف تمثولتوضيح أكثر تطور ىذه المؤشرات،  

 2012 – 1984(: المؤشرات العددية لمفقر في ماليزيا خالل الفترة 6-2الشكل )
 من السكان %الوحدة:                                                                                                     

 
 .spssبرنامج  اتػػػػمخرج اد عمىػػػػباالعتم ي، المرجع السابؽ،البنؾ الدول: المصدر

 انخفضت بشكؿفي ماليزيا مقارنة بخط الفقر الوطني ( أف نسبة الفقر 6-2نالحظ مف خالؿ الشكؿ )
  ارتفاعؿ ػػػػػظ تسجيػػػػحا يالػػػػػ، كم%197إلى  %2097، حيػػػث انتقمػػت مف 2012 -1984خػػػػػػالؿ الفتػػػػػرة ر ػػػػػمستم

يالمؤشر العددي لمفقر عند خط الفقر الوطن  

 المؤشر العددي لمفقر عند خط الفقر في المناطق الريفية.

.الحضريةالمؤشر العددي لمفقر عند خط الفقر في المناطق   

http://data.albankaldawli.org/
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 .لكنو غير مؤثر %398إلى  %396مف  2009و 2007 طفيؼ بيف سنتي
 %895مف بصورة مطردة  ضانخف في المناطؽ الحضريةنالحظ أف نسبة الفقر مقارنة بخط الفقر كما 

والمقدر  1987و 1984ثبات لنسبة الفقر بيف سنتي ظ تسجيؿ ح، كما يال2012سنة  %190إلى  1984سنة 
 .%895بػػ: 

مستمر مف بشكؿ  ضقد انخف في المناطؽ الريفيةأف نسبة الفقر مقارنة بخط الفقر  أيضا نالحظو 
 .2012و 1984بيف سنتي  %394إلى  2793%

دوالر يوميا   1,25( فيظير تطور نسبة الفقراء في ماليزيا الذيف يعيشوف عمى أقؿ مف 7-2أما الشكؿ )
 . 2012-1984وذلؾ خالؿ الفترة 

 2012 – 1984دوالر في اليوم بماليزيا خالل الفترة  1225(: المؤشر العددي لمفقر مقارنة بخط 7-2الشكل )
 من السكان %الوحدة:                                                                                            

 
 .spssبرنامج مخرجات باالعتماد عمى  ،البنؾ الدولي، المرجع السابؽ: المصدر

 انخفاضفي  اليوـدوالر في  1925أف نسبة الفقر مقارنة بخط الفقر( 7-2مف خالؿ الشكؿ)نالحظ 
السكاف الذيف يعيشوف  انعداـأي  %090أيف بمغ 2007إلى غاية  %392والمقدر بػ:  1984مستمر مف سنة 

 دوالر يوميا. 1925عمى أقؿ مف 
 أو خط الفقر في المناطؽ الحضرية أو الريفية  مقارنة بخط الفقر الوطنينسبة الفقر سواء ال انخفاضإف  
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نمػػـو لـ يأت صدفػػػػدوالر في الي 1925ر ػػػة لخط الفقػػأو بالنسب  الفعالة التي  االقتصاديةاج السياسات ػػو نتػػا ىػػة، وا 
أيف كانت آثارىا واضحة سواء  2000و  1970ماليزيا خالؿ الفترة  انتيجتياترجمت بدورىا إلى برامج تنموية 

 مف خالؿ  اقتصادياأو  ة بالتعدد العرقيػػالت المرتبطػػػالمشك واءػػواحتة ػػدة الوطنيػػػؽ الوحػػتحقي مف خالؿ اػػاجتماعي
 السابقة إال خير دليؿ عمى ذلؾ. ى الفقر، وما البيانات اإلحصائيةالقضاء عم

 ثانيا: عوامل نجاح التجربة الماليزية
 :منيا نذكرساىمت العديد مف العوامؿ في نجاح التجربة الماليزية، 

لدولة ماليزيا الذي يمثؿ حالة خاصة بيف الدوؿ النامية، بتييئة الظروؼ المالئمة المناخ السياسي "مالءمة  -1
 ؛(1)لتسريع وتيرة التنمية االقتصادية، فماليزيا دولة لـ يستولي فييا العسكر عمى السمطة"

عمى الذات بدرجة كبيرة مف خالؿ االعتماد عمى السكاف األصمييف إلى  ترتكز إستراتيجيةاعتمدت ماليزيا " -2
 ؛ (2)"جانب اىتماميا بالتنمية البشرية

 انت مف أولويات السياسة الوطنيةكواالىتماـ بالنفقات المخصصة لمشروعات البنية األساسية مكافحة الفقر  -3
 في ماليزيا؛

 توفير رأس الماؿ مف الموارد الداخمية؛اعتمدت ماليزيا في تمويؿ االستثمارات عمى  -4
"توجيو التمويؿ المتاح لمتنمية بشكؿ أساسي بدؿ اإلنفاؽ عمى التسمح وأسمحة الدمار الشامؿ )نجاحيا في  -5

 ؛(3)"(1995إعالف منطقة جنوب شرؽ آسيا منطقة خالية مف السالح سنة 
، وىو عمؿ يمكف لؤلفراد القياـ بو إلقراض الفقراءإقامة مشروع مصرؼ قصد توليد دخوؿ جديدة لمفقراء تـ  -6

وكاف لو دور كبير في وقد طبقت التجربة في ماليزيا عمى شكؿ قروض حسنة،  ،في شكؿ مجموعات صغيرة
 ر.ؽ الزكاة دور في تخفيؼ حدة الفقكما كاف لتجربة صنادي ،قرىلالقضاء عمى الفقر خاصة في ا

 وأهم الدروس المستفادة بة الماليزيةبعض نماذج تطبيق التجر  الفرع الرابع:
في القرى الماليزيػة، لػنخمص فػي األخيػر إلػى أىػـ  بعض النماذج الناجحةلسنتعرض مف خالؿ ىذا الفرع  

  الدروس المستفادة مف ىذه التجربة المميزة.
 قرية شنكال نموذجا -بعض نماذج تطبيق التجربة الماليزية  أوال:

إحدى أىـ ي الماليزية في مكافحة الفقر سوؼ نتطرؽ إلى مكافحة الفقر فمف أجؿ توضيح أكثر التجربة 
 اورة ػػػرى المجػػػة لمقػػػالي بالنسبػػػة النموذج المثػػػت بمثابػػػرا وأصبحػػػػػا كبيػػػة وعرفت نجاحػػذه التجربػػالقرى التي تبنت ى

                                                           

  .52مرجع سبؽ ذكره، ص ،محمد صادؽ اسماعيؿ -(1)
  .10مرجع سبؽ ذكره، ص ،سعد بف محمد العبيد -(2)
  .52مرجع سبؽ ذكره، ص ،محمد صادؽ اسماعيؿ -(3)
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ميال مف مدينة كوتابارو  12وىي تقع عمى بعد  "، ىذه القرية ىي قرية شنكاؿاواألقاليـ الفقيرة في اإلقتداء بي
 مف  %70كما أف نسمة،   2230ة حوالي داد سكاف القريػػغ تعػػػػويبم ،اػػػرؽ ماليزيػػاؿ شػػػاف شمػػػة كمنتػػة واليػػعاصم

% 10تج الخضراوات والفواكو، بينما سكانيا فالحوف يشتغموف في مزارع المطاط والبساتيف التجارية التي تن
القطاع  % ُيصنفوف ضمف5و صغيرة عائمية % لدييـ أعماؿ10ويعمموف في المرافؽ الحكومية المختمفة 

وقامت وزارة التنمية الريفية الماليزية بالتعاوف مع مؤسسة مكافحة  عاطموف عف العمؿ. الخاص، والنسبة الباقية
سيف أوضاعيـ المعيشية، وتـ تشكيؿ لجنة الفقر في والية كمنتاف بإقناع سكاف القرية والعمؿ سويا مف أجؿ تح

تنفيذية مف أىالي القرية تعيد أفرادىا بالعمؿ عمى إحداث التغيير المطموب، وقاـ معيد التقدـ الريفي بميمة 
وتـ شرح أىداؼ برنامج حركة الرؤية الريفية  تدريب أعضاء المجنة عمى تنفيذ األعماؿ والمياـ الموكولة إلييـ.

لو الوزارة عمى تقميؿ الفقر، وأف عمميـ يتركز في تقميؿ عدد األسر األشد فقرا، وتقميؿ معدؿ الذي تعمؿ مف خال
ادة ػػػة، وزيػػػو إلى مزارع تجاريػػػالبطالة مف خالؿ توفير فرص العمؿ المنتج، وتطوير حقوؿ الخضراوات والفواك

الثانوية(، وفوائد تقنية المعمومات، ومحو أمية استخداـ  ةػػػػا إلى المرحمػػػـ مجانػػػػة التعميـ )التعميػػػوعي الشباب بأىمي
 .(1)"الكمبيوتر

 (2)في:نامج تتمثؿ أىداؼ البر حيث أف 
 ؛تغيير األنشطة الزراعية التقميدية إلى مزارع تجارية حديثة  -1
 ؛تحسيف ميارات النساء اإلدارية  -2
بالكمبيوتر وتنمية ميارات التفكير السديد لدييـ وتحسيف تحسيف التحصيؿ الدراسي لؤلوالد وزيادة معرفتيـ  -3

 مخاطبتيـ بالمغة اإلنجميزية )لغة التجارة والصناعة في البالد(.
 (3)العممية لتحقيقيا أبرزىا: االستراتيجياتو لتحقيؽ ىذه األىداؼ اتُّخذت جممة مف 

نشاء روابط -1 مع الوكاالت الحكومية المعنية  تأسيس شبكة عمؿ مع مؤسسة مكافحة الفقر في الوالية وا 
وىو ما أتاح الفرصة أماـ أىالي القرية لمتعمـ مف تجارب اآلخريف وتطوير قدراتيـ ، الريفي ويربالتنمية والتط

 ؛ؿ الجماعي في مواجية مشكمة الفقرومياراتيـ إلى جانب تقوية شعورىـ بأىمية العم
 دف ػػرى والمػػة في القػػواؽ المحميػػة التي تمبي طمب األسػػة والتجاريػػية الزراعػػوؿ إلى األنشطػػػػز عمى التحػػالتركي -2
 

                                                           

مركز الكويت العالمي التخصصي لمدراسات واالستشارات  ،دروس مستفادة من التجربة الماليزية في مكافحة الفقر بكدي فاطمة وزيداف محمد، -( (1
 2017أفريؿ  15تاريخ اإلطالع: ، money.com/showthread.php?t=2427-http://alhosini  ،لممسكوكات والنقود االسالمية والبيزنطية والساسانية

     http://www.siironline.org/alabwab/moghavama_alfaghr/037.html، مركز الكوثر لمقاومة الفقر، كيف تهزم الفقر؟ محمد شريؼ بشير، -(2 (
                               .2017أفريؿ  15تاريخ اإلطالع:                 

   money.com/showthread.php?t=2427-http://alhosiniمرجع سبق ذكره.    بكدي فاطمة وزيدان محمد، -(3 (

http://alhosini-money.com/showthread.php?t=2427
http://www.siironline.org/alabwab/moghavama_alfaghr/037.html
http://alhosini-money.com/showthread.php?t=2427
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 ؛وعات الزراعية والمنشآت التجاريةالمجاورة مف خالؿ إدخاؿ تقنية إنتاجية جديدة وزيادة إنتاجية المشر 
المحمية، تشجيع الفالحيف عمى المشاركة في أنشطة اتحاد الفالحيف في المنطقة مف أجؿ حشد الموارد  -3

 ؛فالحيف ييتـ بقضاياىـ في المنطقةوتعبئتيا لخدمة سكاف المنطقة، وتييئة إطار تنظيمي وتعاوني بيف ال
أسرة(، يتـ فييا مناقشة البرنامج واختيار األسرة التي تبدي  50إقامة حمقة عمؿ لمجموعة األسر األشد فقرًا ) -4

تباع الخطوات ال  مرسومة لتنفيذه.رغبة في االستفادة مف البرنامج وا 
  :التالية الخطوات التنفيذيةمف أجؿ تطبيؽ البرامج تـ إتباع 

يتـ تقسيـ األسر التي توافؽ عمى البرنامج إلى مجموعات عمؿ تنتخب كؿ مجموعة رئيسا ليا، وتخضع "
األدوار، وتقـو لدورة تدريبية يتـ فييا شرح طريقة عمؿ البرنامج والخطة التفصيمية والوسائؿ العممية وتقسيـ 

الحكومة والجيات الراعية لمبرنامج )المصانع التي ليا استثمارات في ماليزيا( بتوفير التمويؿ والتقنية اإلنتاجية 
ة لمكافحة الفقر في الوالية األرض ػػة الحكوميػػػػدـ الييئػػػػػػؿ عمى األرض، وتقػػػػػػػػػػالح بالعمػػػوـ الفػػػػػوالتسويؽ، بينما يق

ُيذكر أف المجنة التنفيذية المكونة مف األىالي يتـ توزيع أعضائيا حسب الحاجات المحمية . حة لمزراعةالصال
لتعميـ والبيئة، وتطوير األكثر فقرا، والصحة وا سرلمسكاف بحيث تشمؿ األرض واألعماؿ الزراعية، ورعاية األ

التوجيو  ةػػػػة في عمميػػػة والمنظمات الشعبيميوالشؤوف الدينية. ىذا إلى جانب مشاركة الوكاالت الرس المجتمع،
  .(1)"ة في إطار شبكة عمؿ واحدةػػػػوالمتابع
قد نجحت التجربة وسارعت كثير مف األقاليـ الفقيرة الماليزية والمناطؽ الريفية األقؿ نموا في تطبيقيا و 

 واالحتذاء بيا. 
 المستفادة من التجربة الماليزية الدروس :اثاني

بعػػػػد عػػػػرض التجربػػػػة الماليزيػػػػة لمكافحػػػػة الفقػػػػر، وأىػػػػـ العوامػػػػؿ التػػػػي سػػػػاعدت عمػػػػى نجاحيػػػػا، يمكػػػػف أف  
 نستخمص مجموعة مف الدروس التي قد تستفيد منيا الدوؿ النامية، خاصة اإلسالمية، والتي نذكر منيا: 

ة عمى حساب منطقة أو ، بحيث ال يتـ تفضيؿ منطقة أو فئة معينالبمد لكافة مناطؽ ومكوناتالتنمية شموؿ  -1
فئة أخرى، ألف ىذا مف شأنو إحداث خمؿ كبير في عممية التنمية، باإلضافة إلى تكريس مشكالت متعددة 

 كالشعور بالطبقية والجيوية وسوء توزيع الدخؿ؛
كما ىو الحاؿ في ماليزيا، التي تتكوف مف مزيج يضـ الماليو والصينييف والينود،  عرقياتال تعددفي حاؿ  -2

 و وبالتالي يجب البحث عف نقاط مشتركة تتقاطع فيذه األطياؼ في وقت واحد، ػػة ىػػفإنو مف الصعوبة إرضاء كاف
 

                                                           

   http://www.siironline.org/alabwab/moghavama_alfaghr/037.html،  مرجع سبؽ ذكره محمد شريف بشير، -(1 (
 

http://www.siironline.org/alabwab/moghavama_alfaghr/037.html
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 وىو ما يتطمب توفر إرادة كبيرة في السيطرة عمى ىذا األمر؛المصالح المختمفة، 
 اإلعتماد عمى الذات في بناء التجارب التنموية وىذا طبعا في ظؿ استقرار سياسي واجتماعي؛ -3
تفعيؿ دور السياسات االقتصادية الخارجية وعدـ االكتفاء باستخداـ السياسات االقتصادية الداخمية لمنيوض  -4

 مثال؛ مف التكتالت اإلقميمية االستفادةباالقتصاد، ك
 العنصر البشري ورفع كفاءتو باعتباره أساس التنمية؛التركيز عمى  -5
ضرورة إشراؾ جميع األطياؼ في التعبئػة إلنجػاح أي برنػامج تنمػوي، خاصػة البػرامج التػي تسػتيدؼ القضػاء  -6

 عمى المشكالت االجتماعية كالفقر مثال؛
 مف دور في عالج الفقر؛ تفعيؿ األدوات االقتصادية والمالية اإلسالمية، مثؿ الزكاة والوقؼ، لما ليما -7
 .تنميةالتوفر المناخ الديمقراطي المناسب والمالئـ لتحقيؽ  -8
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 خالصة الفصل:
يعتبػػر الفقػػر ظػػاىرة اقتصػػادية ليسػػت بجديػػدة يمكػػف التعػػايش معيػػا، ولكنيػػا تطػػورت وتسػػارع انتشػػارىا فػػي  

وقضػػػػية إنسػػػػانية انعكسػػػػت آثارىػػػػا عمػػػػى حيػػػػاة الػػػػدوؿ الناميػػػػة بشػػػػكؿ أكبػػػػر، حيػػػػث أصػػػػبحت مشػػػػكمة اقتصػػػػادية 
ممحوظػا فػي مكافحػة الفقػر  حقػؽ تقػدماوالمتتبع لتطور الفقر في العػالـ وخاصػة النػامي منػو يجػد أنػو  المجتمعات.

. الغذائيػػة والػػنفطالمػػدقع، وأثبػػت أنػػو مػػرف وقػػادر عمػػى مقاومػػة األزمػػات االقتصػػادية األخيػػرة وارتفػػاع أسػػعار المػػواد 
ود مميػار شػخص فقػط بحمػوؿ المعدؿ الحالي لمتقدـ، فإف عدد الفقراء المدقعيف سيكوف فػي حػدولكف حتى في ظؿ 

ىػذا االرتفػاع فػوؽ معػدؿ بالبنػؾ الػدولي.  مارتف رافاليوف، مػدير مجموعػة بحػوث التنميػة، وىذا حسب 2015عاـ 
 .في العالـدوالر لمفرد في اليـو يشير إلى استمرار تعرض الفقراء لممعاناة  1.25الفقر البالغ 

خمص إلى أنو ال يزاؿ يفتؾ بالشعوب العربية، لكف نومف خالؿ استعراضنا لواقع الفقر في الدوؿ العربية  
وضع ييكمي الذي كاف أمر ال مفر منو، التصحيح البدرجات متفاوتة، وىذا راجع لعدة أسباب لعؿ أىميا: 

 النمو السكاني ما بعد الحرب العالمية الثانية،أو جزء منو خالؿ فترة الذي عاشو الوطف العربي برمتو  الحرب
وجعؿ عدـ مساواة الدخؿ أكثر  تؤدي إلى تعميؽ الفقرالتي المالية  األزماتضعؼ خصوبة األرض، ، الكبير
نقص المساعدات و  مثؿ االقتصاد الغربي واألمريكي، ؿ الدولي يتجمع في أماكف محددةمعظـ رأس الما سوءا،

 .في البمداف التي يسود فييا توزيع غير عادؿ لؤلمواؿ سوء توزيعياالدولية أو 
وقػػػد ظيػػػرت العديػػػد مػػػف التجػػػارب الدوليػػػة الناجحػػػة لمحػػػد مػػػف ىػػػذه الظػػػاىرة، أبرزىػػػا التجػػػربتيف البرازيميػػػة  

والماليزيػػة، ومػػف خػػالؿ تطرقنػػا ليػػاتيف التجػػربتيف تػػـ تسػػجيؿ عػػدة نقػػاط مشػػتركة بينيمػػا، سػػاىمت فػػي نجاحيمػػا، 
وفر الثقة الالزمة بيف أصحاب القرار ومنفذيػو، وىػو مػا تو ، واقعمالسياسية القوية والرؤية الواضحة لاإلرادة أىميا: 

ضػرورة أف  ، باإلضافة إلىالصدؽ والشفافية في التعامؿ مع الشعب مف طرؼ أصحاب القراريحتـ ضرورة توفر 
ى عمػى  االعتمػادو ، ماؿ منػاطؽ أخػرىتتوزع التنمية عمى جميع أطياؼ ومكونات البمد دوف التركيز عمى مناطؽ وا 
 .الذات في بناء التجارب التنموية وىذا طبعا في ظؿ استقرار سياسي واجتماعي

وموجيػػة  معتمػػدةمجموعػػة إجػػراءات وسياسػػات وتػػدابير  نجػػاح أي برنػػامج تنمػػوي يجػػب أف ينطمػػؽ مػػفإف  
ويحقؽ مجموعة مف األىداؼ المرجوة، ومف بيف أىـ السياسات المعتمدة في لتغير بنية وىيكؿ االقتصاد القومي، 

ومػػف إعػػداد البػػرامج التنمويػػة نجػػد السياسػػة الماليػػة بأدواتيػػا المختمفػػة سػػواء مػػا تعمػػؽ باإلنفػػاؽ العػػاـ أو الضػػرائب. 
 ىرة الفقر.ىذه السياسة، وكيفية استخداميا لمحد مف ظالوقوؼ عمى آلية عمؿ خالؿ الفصؿ الثالث سنحاوؿ ا

 



 

 
       

مفاهيــــم أساسيـــــة حول التنميـــــــــة     
                  المستدامــة والسياســــــة االقتصادية                  

و                  ودور السياسة المالية في التخفيف      
                  من الفقر  

 
 

 
 

 

  الثالث  الفصل
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 تمهيد:
حيث سكاء كاف متقدما أك ناميا،  ،أىـ السياسات االقتصادية ألم بمدبيف تعتبر السياسة المالية مف 

إرساء المقكمات  خالؿ، مف محميا كخارجيا في معالجة االقتصاديات الكمية لمدكؿتمعب ىذه السياسة دكرا رئيسيا 
األساسية لمنمك االقتصادم القابؿ لالستمرار، السيما كأف اليدؼ الرئيس ليا ىك تحقيؽ االستقرار النقدم 

المرتكز األساسي لتحفيز االستثمارات المحمية كجذب الذم يعد بدكره كمكافحة معدالت البطالة المرتفعة، 
  لعجمة التنمية.ككنيا المحرؾ األساسي  ،االستثمارات الخارجية

 :يف التالييفحثالفصؿ سنحاكؿ التطرؽ إلى المبمف خالؿ ىذا  
 ؛كالسياسة االقتصادية األكؿ: مفاىيـ أساسية حكؿ التنمية المستدامة المبحث -
 .الفقر التخفيؼ مف ظاىرةفي  السياسة المالية دكر: الثاني المبحث -
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 والسياسة االقتصادية المستدامةالتنمية أساسية حول م اهيالمبحث األول: مف
كالزلت  ،تمثؿ إحدل االىتمامات الكبرل لمدكؿ المتقدمة كالنامية عمى حّد سكاء ظمت قضية التنمية لقد

ر الرئيسي كالكحيد لمتخمص مف شبح التخمؼ الخيانظرا لككنيا تحتؿ ىذه القضية في البمداف النامية أىمية أكبر 
 مكاردىا المتاحةليا جندت حيث رئيسية، ىذا المنطمؽ كضعت الدكؿ النامية "التنمية" كأكلكية كمف االقتصادم. 

ظؿ انفتاح العالـ عمى بعضو ، خاصة في المعركة ىذهلخكض  اىتمامياككجيت  البشرية، كأالمادية سكاء 
ار كالتكازف داخميا كخارجيا ستقر أصبح لزاما عمى الدكلة إدارة اقتصادىا عمى نحك يكفؿ تحقيؽ االأيف البعض، 

  كذلؾ ال يتأتى إال بإتباع سياسات اقتصادية معينة. باعتبار ذلؾ أساسا لتحقيؽ التنمية،
 ؛مفاىيـ أساسية حكؿ التنمية المستدامةالمطمب األكؿ:  -        

 .مفاىيـ أساسية حكؿ السياسة االقتصادية المطمب الثاني: -
 حول التنمية المستدامةالمطمب األول: مفاهيم أساسية 

إف المتتبع لمسار التنمية يجد أنو حدث ليا تطكرا مستمرا، سكاء في المفيـك أك المحتكل حتى كصؿ إلى 
ما يعرؼ اليكـ بالتنمية المستدامة، حيث كاف ىذا التطكر استجابة كاقعية لطبيعة المشكالت التي تكاجييا 

، كسنتعرض مف خالؿ ىذا التي تراكمت عبر الزمف في ىذا المجاؿالمجتمعات كانعكاسا حقيقيا لمخبرات الدكلية 
 المطمب لمتعريؼ بالتنمية كمراحؿ تطكرىا، ثـ التعريؼ بالتنمية المستدامة كأىدافيا كأبعادىا.

  ومراحل تطورها التنمية تعريفاألول:  الفرع
كالفترات الزمنية، لذا أصبح كجيات النظر  المتعمقة بالتنمية، نظرا الختالؼلتعاريؼ تعددت كاختمفت ا

مف الصعب تحديد تعريؼ كاضح ليا. مف خالؿ ىذا الفرع سنحاكؿ استعراض بعض تمؾ التعاريؼ، ككذا مراحؿ 
  .تطكرىا

 ريف التنميةتع أوال:
 تكجد العديد مف التعريفات المتعمقة بالتنمية نذكر منيا: 

إجراءات كسياسات كتدابير  مف مجمكعةأنيا: "التنمية عمى " Nicolass Kaldor"عرؼ التعريف األول:  -1
كتيدؼ في النياية إلى تحقيؽ زيادة سريعة كدائمة في  ،متعمدة كمكجية لتغير بنية كىيكؿ االقتصاد القكمي
 .(1)تستفيد منيا الغالبية العظمى مف أفراد المجتمع" ،متكسط دخؿ الفرد الحقيقي عف فترة ممتدة مف الزمف

التنسيؽ بيف المتغيرات الفكرية كاالجتماعية " :عمى أنياة التنمي" F . Perroux" عرؼ التعريف الثاني: -2
 النظػاـاف ػػا كػػػو ميمػػػػكذلؾ ألنة، ػػػػرة كدائمػػػػػة مستمػػػي بطريقػػػػػج الحقيقػػػػادة الناتػػػػػف عمى زيػػػـ قادريػػػػػاف، تجعميػػػػلمسك

                                                           

 .292(، ص2202، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2)ط االقتصاد الكلي محمود حسين الوادي وآخرون، -(1)
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ذه ػػـ كالحقيقي في ىػػػػؿ أك الدائػػػالمتص –ة ػػػػركرم لمتنميػػػالذم ىك ض –ك ػػػػػػػالنمؽ فإف ػػػػػادم المطبػػػػػػاالقتص
 .(1)عديد مف السمات الفكرية كاالجتماعية لمسكاف"الاالقتصاديات تعكقو 

 تطكر البنياني أك التغير البنياني لممجتمع بأبعاده االقتصاديةال" أنيا:التنمية بتعرؼ  التعريف الثالث: -3
 .(2)"كاالجتماعية كالفكرية كالتنظيمية، مف أجؿ تكفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع

"ما ىي إال عبارة عف الزيادة في  :التنمية عمى أنيا Kindle Bergerاالقتصادم  عرؼ: الرابعالتعريف  -4
كفنية كتنظيمية في المؤسسات الناتج القكمي كخالؿ فترة زمنية معينة، مع ضركرة إحداث تغييرات تكنكلكجية 

 .(3)االقتصادية القائمة"
لتحقيؽ نمك  ،عممية تغيير شاممة كمتكاممة اقتصاديا كاجتماعياتعرؼ التنمية عمى أنيا: " التعريف الخامس: -5

 .(4)"فييا كمستكل حياة اإلنسافكمحسف لظركؼ ، في اقتصادياتيا معجؿ كمستمر
 تذىب  كلكنياالتنمية المعاصرة تذىب إلى أبعد مف ككنيا عممية إنسانية فقط، " التعريف السادس: -6

بشمكليتيا كعمقيا إلى تحقيؽ كياف جديد بتركيباتو كعالقاتو االقتصادية كاالجتماعية كالفكرية كالسياسية، يتمتع 
بتكار كاإلبداع، يخيـ عمى متكاصمة الجد كالعمؿ، متتابعة التطكر كالتجديد، مستمرة االديناميكية أفراده بحضارة 

  . (5)أفرادىا الرضا كالقبكؿ، كيعميـ الرخاء كالعدالة االجتماعية كاالقتصادية"
إحداث تغييػػرات جذرية في كافة المجاالت االقتصادية يمكف أف نعرؼ التنمية عمى أنيا:  سبؽمما  

سريعة كمستمرة، قصد تحسيف مستكل حياة  ة كالثقافية، مف أجؿ تحقيؽ معدالت نمككاالجتماعية كالسياسي
   األفراد. 

 مراحل تطور التنميةا: ثاني
 مر تطكر التنمية في مفيكميا كمحتكاىا بأربع مراحؿ أساسية يمكف تمخيصيا كما يمي: 

 : اعتبار التنمية والنمو االقتصادي مصطمحان مترادفانالمرحمة األولى -1
تقريبا منذ نياية الحرب العالمية الثانية كحتى منتصؼ الستينات تميزت ىذه المرحمة التي امتدت " 
 ة ػػػػػػادم مرتفعػػػػػػك اقتصػػػؽ معدالت نمػػػػػؿ القكمي كتحقيػػػػادة الدخػػػػة لزيػػػػكسيمكع ػػػة التصنيػػػػاد عمى إستراتيجيػػػباالعتم

 
 

                                                           

 غير منشكرة(،)أطركحة دكتكراه ، دراسة حالة الجزائر –حدود التنمية المستدامة في االستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل  محي الديف حمداني، -(1)
 .31ص ،8002 - 8002جامعة الجزائر، 

 .381(، ص 8002، كالتكزيع، عماف منشركائؿ لدار ، 3ط)، االقتصادية، نظريات وسياسات وموضوعات التنميةمدحت القريشي،  -(2)
 .822مرجع سبؽ ذكره، ص محمكد حسيف الكادم كآخركف، -(3)
 .23ص (،8002، دار الفجر لمنشر، القاىرة، 3ط)، اإلسالميالمنهج التنموي البديل في االقتصاد  صالح صالحي، -(4)
 .28ص، لمرجع نفسوا -(5)
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 )أم المؤشرات االجتماعية كالسياسية( كتخفيض نسبة األميةر االقتصادية ػر غيػػػة لممعاييػػػأما بالنسب"، (1)"ةكسريع
كزيادة المساىمة الجماىيرية في اتخاذ القرارات مف  ،مف خالؿ تكثيؼ االستثمار في الخدمات التعميمية كالصحية

ف كغير ذلؾ م ،كتحقيؽ العدالة االجتماعية في تخصيص المكارد االقتصادية ،خالؿ بناء المؤسسات الديمقراطية
باىتماـ كاؼ، سكاء مف المختصيف في ىذا الحقؿ )كال سيما مف قبؿ الكتاب  لمؤشرات الميمة، فإنيا لـ تحظا

ف مشكالت الفقر كالبطالة ، أم أف كال م(2)ة"الغربييف( أك مف جانب متخذم القرارات )النخبة( في البمداف النامي
ساسية لقضية التنمية كحؿ المشكمة الرئيسية، أىمية ثانكية، كذلؾ بعد تحقيؽ الكصفة األ تحتؿ كتكزيع الدخؿ

كيعػػػد نمػػػػكذج كالت ركستك " ج.ػػػكرفع معدؿ نمك نصيب الفرد مف ذلؾ النات اإلجماليكىي زيادة الناتج القكمي 
W. Rostow  المعركؼ باسـ "مراحؿ النمك االقتصادم" أحد النماذج المشيكرة التي تعكس مفيكـ عممية التنمية

في ىذه المرحمة، فقد اشتمؿ ىذا النمكذج عمى خمس مراحؿ حاكؿ مف خالليا ركستك تفسير عممية كمحتكاىا 
التنمية االقتصادية في المجتمعات اإلنسانية ككؿ، كىذه المراحؿ ىي: مرحمة المجتمع التقميدم، مرحمة ما قبؿ 

  . (3)االنطالؽ، مرحمة االنطالؽ، مرحمة النضج كأخيرا مرحمة االستيالؾ الكبير"
 التنمية وفكرة إعادة التوزيع من النمو المرحمة الثانية: -2

تجربة  أشارتإمتدت ىذه المرحمة تقريبا مف منتصؼ الستينات إلى غاية منتصؼ السبعينات، حيث  
كقد طالب كنادل كثير مف جسيـ ليذا التعريؼ الضيؽ لمتنمية،  أف ىناؾ خطأالخمسينات كالستينات 

كالرفع مف قدر اليجمات المباشرة  ،اإلجماليالناتج القكمي التركيز فقط عمى  بترؾاع السياسة االقتصادييف كصن
خالؿ فترة  أم أنو، المتصاعدة ؿ، كالبطالةػػػفي تكزيع الدخة ػػػػدـ العدالػػػػعد ػػػػي كتزايػػػؽ المتفشػػػر المطمػػػعمى الفق

 .بطالةالسبعينات أعيد تعريؼ التنمية في صكرة تقميؿ أك إزالة الفقر، كعدـ المساكاة كال
"كقد طرح دكدلي سيزر السؤاؿ الرئيسي كاألساسي عف معنى التنمية بشكؿ محكـ كدقيؽ، كذلؾ عندما  

لمفقر؟ ما الذم حدث  أكد عمى ذلؾ في أف األسئمة التي يمكف أف تعرض عف تنمية دكلة ىي: ما الذم حدث
 .(4)"كاة، ككيؼ يمكف حؿ ىذه المشكالت؟لمبطالة؟ ما الذم حدث لعدـ المسا

 خاصة إذا فشمت  –في حؿ مشكمة أك إثناف مف تمؾ المشاكؿ أم دكلة إذا فشمت ادا لمطرح السابؽ، ػإستن 
 

                                                           

، دار الصفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، 3)ط، التنمية المستديمة فمسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها عثماف محمكد غنيـ كماجدة أحمد أبك زنط، -(1)
 .32(، ص8002

 ، دار الحافظ لمنشر كالتكزيع،3)ط، االقتصادية المشكالت والسياسات المقترحة مع اإلشارة إلى البمدان العربية التنمية عبد الكىاب األميف، -(2)
 .32، 32(، ص8000 السعكدية،

 .80مرجع سبؽ ذكره، ص عثماف محمكد غنيـ كماجدة أحمد أبك زنط، -(3)
(، 8002 الرياض، ،)دار المريخ لمنشر التنمية االقتصاديةميشيؿ تكدارك، تعريب كمراجعة: محمكد حسف حسني كمحمكد حامد محمكد عبد الرزاؽ،  -(4)

 .28ص
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تضاعؼ مستكل  فإف الكصكؿ إلى تحقيؽ التنمية يعتبر غير ممكنا، حتى كلك –في حؿ الثالث مشاكؿ معا 
دخؿ الفرد، كقد شيدت كثير مف الدكؿ النامية معدالت نمك عالية نسبيا لمتكسط دخؿ الفرد أثناء فترة الستينات 

مكاجية أك منعدـ أك حتى انخفاض فعمي في فشمت أك تعرضت لتحسف طفيؼ جدا  كالسبعينات، كلكنيا قد
 اة.البطالة كعدـ المساك 

 المرحمة الثالثة: التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاممة -3
القرف العشريف، كظير فييا  تمف منتصؼ السبعينات إلى منتصؼ ثمانيناامتدت ىذه المرحمة تقريبا " 

مفيكـ التنمية الشاممة، التي تعني تمؾ التنمية التي تيتـ بجميع جكانب المجتمع كالحياة، كتصاغ أىدافيا عمى 
أساس تحسيف ظركؼ السكاف العادييف كليس مف أجؿ زيادة معدالت النمك االقتصادم فقط، بمعنى أنيا تيتـ 

  .  (1)"المناطؽ كالسكافأيضا بتركيب ىذا النمك كتكزيعو عمى 
قد إنضـ إلى ركب  –الذم أيد فكرة النمك االقتصادم كيدؼ لمتنمية  –WBكما أف البنؾ الدكلي  

 3223، كذلؾ في تقريره الصادر عاـ المالحظيف الذيف ينظركف لعممية التنمية االقتصادية بمنظكر أكسع كأشمؿ
في التنمية ىك تحسيف جكدة الحياة، خاصة في دكؿ العالـ إف التحدم " عندما أكد قائال:عف التنمية الدكلية 

الفقيرة. فجكدة أفضؿ، تفضؿ بشكؿ عاـ عف مجرد تحقيؽ دخكؿ أعمى، كلكنيا تستمـز أكثر بكثير مف ذلؾ. إنيا 
بيئة أنقى،  ،تتناكؿ مكضكعات ميمة نسبيا مثؿ تعميـ أفضؿ، مستكيات أعمى مف التغذية كالصحة، فقر أقؿ

 .(2)"مساكاة في الفرص، حرية شخصية كفردية أكبر كحياة أغنى بالثقافةتكازف أكثر ك 
   اليياكؿ ة فياد تتضمف تغييرات رئيسيػة متعددة األبعػر إلييا عمى أنيا عمميػػلذا فإف التنمية يجب أف ينظ 

  .الفقر اجتثاثعدـ المساكاة كبالتالي ، كتقميؿ إضافة إلى دفع عجمة النمك، الحياتيةساليب األاالجتماعية، 
 المرحمة الرابعة: التنمية المستدامة -4

 ـ يصحك عمى ضجيج العديد مف المشكالت البيئية الخطيرة ػػدأ العالػػرف الماضي بػة ثمانينات القػػػمنذ بداي" 
أشكاؿ الحياة فكؽ كككب األرض، ككاف ىذا طبيعيا في ظؿ إىماؿ التنمية لمجكانب البيئية طكاؿ التي باتت تيدد 

كتمخضت العقكد الماضية، فكاف ال بد مف إيجاد فمسفة تنمكية جديدة تساعد في التغمب عمى ىذه المشكالت، 
 المفيكـ قد تبمكر ألكؿ مرة في الجيكد الدكلية عف مفيكـ جديد لمتنمية عرؼ باسـ التنمية المستدامة، ككاف ىذا 

 . (3)"3222تقرير المجنة العالمية لمبيئة كالتنمية كالذم يحمؿ عنكاف مستقبمنا المشترؾ، كنشر ألكؿ مرة عاـ 
 الف في االنتشار الكبير كالمتزايد ػػػف مف المشكالت تتمثػػػكد نكعيػػػة بكجػػػة المستدامػػػر التنميك ػػط ظيػػارتبلقد  

                                                           

 .83مرجع سبؽ ذكره، ص عثماف محمكد غنيـ كماجدة أحمد أبك زنط، -(1)
 .24، صمرجع سبؽ ذكره محمكد،ميشيؿ تكدارك، تعريب كمراجعة: محمكد حسف حسني كمحمكد حامد  -(2)
 .88، 83مرجع سبؽ ذكره، ص عثماف محمكد غنيـ كماجدة أحمد أبك زنط، -(3)
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. "كيتطمب حؿ المشكمة األكلى إعادة ىيكمة االقتصاد باإلضافة إلى التدىكر المستمر لمبيئة الطبيعيةلمفقر، 
المحمي لمحد مف النفقات الخارجية حسب الطرؽ التقميدية ... أما حؿ المشكمة الثانية فيتطمب كقؼ تدىكر 

ارع معدالت اإلصابة بالسرطاف ...إلخ، المكارد الطبيعية مثؿ: تدىكر التربة كانجرافيا، التغيرات المناخية، تس
نما أيضا في  كبغير ىذا الكقؼ فإف صحة كحياة جميع البشر سيمحقيا الضرر ليس فقط في الكقت الحاضر كا 

آراء جديدة . كبالتالي فإف التنمية المستدامة باعتبارىا فمسفة تنمكية حديثة قد فتحت المجاؿ أماـ (1)المستقبؿ"
 بخصكص مستقبؿ األرض التي نعيش عمييا. 

 الثاني: تعريف التنمية المستدامة وأهدافها وأبعادها فرعال

بعد أف تعرضنا لتعريؼ التنمية كمراحؿ تطكرىا، كباعتبار أف التنمية المستدامة تعتبر آخر ما تـ  
تسميط الضكء عمييا بأكثر دقة، مف خالؿ  تنمية، سنحاكؿ مف خالؿ ىذا الفرعالتكصؿ إليو في تطكر مفاىيـ ال

   تعريفيا كتحديد أىدافيا باإلضافة إلى األبعاد التي تقكـ عمييا.
 هاأهدافو  تعريف التنمية المستدامة أوال:

التي  ىداؼاألألىـ التعاريؼ المتعمقة بالتنمية المستدامة باإلضافة إلى مف خالؿ ىذه النقطة سنتعرض  
 .تـ تطبيقياإذا ما يمكف تحقيقيا 

 ة، غير أنيا تؤدم في ػػة المستدامػػػػة لمتنميػػػػد مف التعاريؼ المختمفػػػػـ العديػػػػتـ تقدي تعريف التنمية المستدامة: -1
  بيف ىذه التعاريؼ نذكر ما يمي: نياية إلى نفس النيج. مف لا
  كالتنمية "مستقبمنا المشترؾ"، الذم نشر أثناء عقد لجنةة ػػػػػة لمبيئػػػػجاء في تقرير المجنة العالميالتعريف األول:  -أ

 قدرة س باجات الحاضر دكف المساتيحاة التي تمبي ػػػالتنمي"ة ىي تمؾ ػػػػة المستدامػػػ، أف التنمي3222بركنتالند عاـ 
  .(2)"احتياجاتياة في تمبية يقبمستاألجياؿ الم

التنمية  -مدير حماية البيئة األمريكية  – W. Ruckelshausعرؼ كليـ ركلكز ىاكس : التعريف الثاني -ب
المستدامة بأنيا: "تمؾ العممية التي تقر بضركرة تحقيؽ نمك اقتصادم يتالءـ مع قدرات البيئة، كذلؾ مف منطمؽ 

 . (3)أف التنمية االقتصادية كالمحافظة عمى البيئة ىما عمميات متكاممة كليست متناقضة"
كضع جممة مف األىداؼ يتـ مف خالليا التركيز عمى ؼ التنمية المستدامة عمى أنيا: "تعر  التعريف الثالث: -ج

 األمد البعيد بدؿ مف األمد القصير، كعمى األجياؿ المقبمة بدؿ األجياؿ الحالية، كعمى كككب األرض بكاممو بدؿ 
 

                                                           

 . 88المرجع السابؽ، ص عثماف محمكد غنيـ كماجدة أحمد أبك زنط، -(1)
(2)- Jennifer A. Elliott, An Introduction to sustainable Development, (3

rd 
edition, Taylor &Francis e- Library, London 

and New York, 2006), P1.  
 . 82مرجع سبؽ ذكره، ص عثماف محمكد غنيـ كماجدة أحمد أبك زنط، -(3)
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كالمناطؽ كالشعكب المنعدمة المكارد مف دكؿ كأقاليـ منقسمة، كعمى تمبية الحاجيات األساسية ككذلؾ عمى األفراد 
  . (1)كالتي تعاني مف التيميش"

التنمية المستدامة ىي "نتيجة تفاعؿ مجمكعة مف أعماؿ السمطات العمكمية كالخاصة  التعريف الرابع: -د
تحقيؽ كالسعي إلى بالمجتمع مف أجؿ تمبية الحاجات األساسية كالصحية لإلنساف. كتنظـ تنمية اقتصادية لفائدتو 

انسجاـ اجتماعي في المجتمع بغض النظر عف االختالفات الثقافية كالمغكية كالدينية لألشخاص كدكف رىف 
 .(2)مستقبؿ األجياؿ القادمة عمى تمبية حاجياتيا"

مف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكف أف نستنتج أف التنمية المستدامة تعمؿ عمى تحسيف نكعية حياة البشر  
ارد ك حساب البيئة، أم بمعنى استخداـ المكارد الطبيعية الحالية بطريقة عقالنية، حيث أف ىذه الملكف ليس عمى 

نجد فييا الغير متجددة كالتي يجب عدـ اإلفراط في استخداميا، كنجد فييا المتجددة كالتي يجب الترشيد في 
ب أف نستخدـ ىذه المكارد بصكرة استخداميا، مع ضركرة البحث عف بدائؿ ليذه المكارد. كفي جميع األحكاؿ يج

 التي يعيشكف فييا.  ة ػة البيئػػػدل صحػػػال تؤثر سمبا عمى البيئة، باعتبار أف مستقبؿ السكاف كأمنيـ مرتبط بم
 ف لمتنمية المستدامة عدة خصائص، نذكر منيا:يضا أنستنتج أ كما يمكف أف 

 الزمني فييا ىك األساس؛طكيمة األمد، حيث يعتبر البعد التنمية المستدامة  -أ
 ة، كبضركرة كجكد بيئة صحية كسميمة؛المستقبمية في المكارد الطبيعي تيتـ بحقكؽ األجياؿالتنمية المستدامة  -ب
 تيتـ بتنمية احتياجات الجانب البشرم كخاصة بالنسبة لمفقراء؛التنمية المستدامة  -ج
 كارد، كما تراعي المحافظة عمى تنكع ػػػداـ المػػػػالدكلي في استخؿ ػػػػتقكـ عمى التنسيؽ كالتكامالتنمية المستدامة  -د

 المجتمعات كخصكصيتيا ثقافيا كدينيا كحضاريا. 
 داؼ ػػػػدة أىػػػػؽ عػػػػا كمحتكاىا إلى تحقيػػػالؿ آلياتيػدامة مف خػػػة المستػػػتسعى التنمي أهداف التنمية المستدامة: -2

 ( 3)يمكف تمخيصيا فيما يمي:
تحاكؿ التنمية المستدامة مف خالؿ عمميات التخطيط كتنفيذ السياسات تحقيق نوعية حياة أفضل لمسكان:  -أ

التنمكية تحسيف نكعية حياة السكاف في المجتمع اقتصاديا كاجتماعيا كنفسيا كركحيا، عف طريؽ التركيز عمى 
 الجكانب النكعية لمنمك، كليس الكمية كبشكؿ عادؿ كمقبكؿ كديمقراطي.

 ة المستدامة تركز عمى العالقة بيف نشاطات السكاف كالبيئة كتتعامؿ مع النظـ ػػالتنمياحترام البيئة الطبيعية:  -ب
 ة بيف البيئة ػػػة الحساسػػػػة تستكعب العالقػػػة تنميػػػاف، إنيا ببساطػػػاة اإلنسػػػاس حيػػػكاىا عمى أنيا أسػػػة كمحتػػػالطبيعي

                                                           

(1)- Marie Cloude Smouts, Le Développement durable, ( Edition Armand Colin, France, 2005), P3.  
  .2، ص8002، نكفمبر 82، مجمة العمـك اإلنسانية، العدد العربي من خالل الحكم الصالح والديمقراطيةالتنمية المستدامة في الوطن  كماؿ رزيؽ، -(2)
 . 10، 82مرجع سبؽ ذكره، صعثمان محمود غنيم وماجدة أحمد أبو زنط،  -(3)
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 المبنية، كتعمؿ عمى تطكير ىذه العالقة لتصبح عالقة تكامؿ كانسجاـ.الطبيعية كالبيئة 
كتنمية إحساسيـ بالمسؤكلية تجاىيا، كحثيـ عمى المشاركة  تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية القائمة: -ج

 تدامة. التنمية المسداد كتنفيذ كمتابعة كتقييـ برامج مف خالؿ مشاركتيـ في إع ،في إيجاد حمكؿ مناسبة ليا
تتعامؿ التنمية المستدامة مع المكارد الطبيعية عمى أنيا مكارد  تحقيق استغالل واستخدام عقالني لمموارد: -د

 محدكدة، لذلؾ تحكؿ دكف استنزافيا أك تدميرىا كتعمؿ عمى استخداميا كتكظيفيا بشكؿ عقالني.
المستدامة تكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة بما يخدـ تحاكؿ التنمية  ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع: -ه

أىداؼ المجتمع، مف خالؿ تكعية السكاف بأىمية التقنيات المختمفة في المجاؿ التنمكم، ككيفية استخداـ المتاح 
ـ عمى ذلؾ مخاطر كآثار كالجديد منيا في تحسيف نكعية حياة المجتمع كتحقيؽ أىدافو المنشكدة، دكف أف ينج

 أك عمى األقؿ أف تككف ىذه المخاطر كاآلثار مسيطرا عمييا، بمعنى كجكد حمكؿ مناسبة ليا. ة،بيئية سمبي
تالءـ مع إمكانياتو كتسمح ت كذلؾ بطريقة: إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات المجتمع -و

االقتصادية، كالسيطرة عمى جميع المشكالت البيئية ككضع  ؿ التنميةػف تفعيػيمك بتحقيؽ التكازف الذم بكاسطتو
 المناسبة ليا.   الحمكؿ 

 المستدامة التنمية أبعادا: ثاني
 ، تتمثؿ في الجانب البيئي، الجانبز عميياػػػة ترتكػػػػػكانب أساسيػػػػة عمى ثالث جػػػػة المستدامػػػؿ التنميػػػتشتم 

   تفاعمػػي ارػالتكامؿ في إطالتداخؿ ك اد، تتسـ بالترابط ك ػأنيا تنمية ثالثية األبعاالقتصادم كالجانب االجتماعي، أم 
 ، بؿ أيضا تشمؿ الجانبيف االقتصادم كاالجتماعي، ػػػطي فقػػػز عمى الجانب البيئػػػػة ال تركػػػة المستدامػػأم أف التنمي

  (1) ككؿ بعد مف ىذه األبعاد يتككف مف مجمكعة عناصر نكضحيا كما يمي:
  اءة رأس الماؿ، ػػػػػمستديـ، كفادم الػػػػك االقتصػػالنمد مف العناصر التالية: ػػػف ىذا البعك ػػػػيتك البعد االقتصادي: -1

 العدالة االقتصادية.إشباع الحاجات األساسية، ك 
االجتماعي، المشاركة ف ىذا البعد مف العناصر التالية: المساكاة في التكزيع، الحراؾ يتكك  البعد االجتماعي: -2

 استدامة المؤسسات.الشعبية، التنكيع الثقافي، ك 
اإلنتاجية ، التنكع البيكلكجي، الطاقة، النظـ اإليككلكجيةف ىذا البعد مف العناصر التالية: يتكك  البعد البيئي: -3

 .لقدرة عمى التكيؼا، ك البيكلكجية
 : ( كمايمي3-1)كلتكضيح الترابط كالتداخؿ بيف األبعاد الثالثة لمتنمية المستدامة يمكف االستعانة بالشكؿ 

                                                           

، مجمة دراسات العمـك االدارية، عمادة السائدةإشكالية التنمية المستدامة في ظل الثقافة االقتصادية ، عثماف محمكد غنيـ كماجدة أحمد أبك زنط -(1)
 .322، ص 8002، جانفي 3، العدد 12البحث العممي، الجامعة األردنية، عماف، المجمد 
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 (: الترابط والتداخل بين أبعاد التنمية المستدامة1-3الشكل)
               

 
 

 البعد االقتصادم          البعد االجتماعي               
 
 

 البعد                                                         
 بيئيال                                  التنمية المستدامة      

 
 
 

  
 
 

مرجع سبؽ ، التنمية المستديمة فمسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها غنيـ كماجدة أحمد أبك زنط،عثماف محمكد  المصدر:
 ، بتصرؼ.48، 43ذكره، ص

 

مف خالؿ أف النظاـ  أبعاد التنمية المستدامة مترابطة فيما بينيا،( يتبيف أف 3-1مف خالؿ الشكؿ ) 
المستداـ اقتصاديا ىك الذم يمكنو إنتاج سمع كخدمات بصكرة مستمرة دكف حدكث إختالالت اجتماعية أك بيئية، 

ػػػػة دكف إفػػػراط في استخداميا، لطبيعيكارد اػػػالنظاـ المستداـ بيئيا يجب أف يحافظ عمى قاعدة ثابتة مف الم كما أف 
لى استنزاؼ ىذه المكارد سكاء المتجددة أك غير المتجددة، كما يعمؿ عمى حماية ألف ذلؾ مف شأنو أف يؤدم إ

نتاجية التربة، كما يمكف أف يككف النظاـ مستداـ اجتماعيا إذا ما ساىـ في  التنكع الحيكم كاالتزاف الجكم كا 
يصاؿ الخدمات االجتماعية إلى مستحقييا، كالتركيز عمى المش اركة الشعبية تحقيؽ العدالة في التكزيع كا 

 كالمحاسبة السياسية، كتداخؿ ىذه األبعاد كميا يؤدم إلى تحقيؽ التنمية المستدامة. 
  السياسة االقتصادية فاهيم أساسية حولم: الثاني المطمب

  ؿ ػػك يكفػػا عمى نحػػة إدارة اقتصادىػػى الدكلػػا عمػػػح لزامػػأصبض، ػػو البعػػػـ عمى بعضفي ظػػػؿ انفتػػاح العالػػػ
 

 ؛النمو االقتصادي المستديم -
،كفاءة رأس المال -  
 ؛إشباع الحاجات األساسية -
.العدالة االقتصادية -  

المساواة في التوزيع؛ -  
الحراك االجتماعي؛ -  
المشاركة الشعبية؛ -  
التنويع الثقافي؛ -  
المؤسسات.استدامة  -  

النظم اإليكولوجية؛ -  
الطاقة؛ -  
التنوع البيولوجي؛ -  
اإلنتاجية البيولوجية؛ -  
عمى التكيف. القدرة -  
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تحقيؽ االستقرار كالتكازف داخميا كخارجيا، باإلضافة إلى منع االحتكارات كتييئة االقتصاد لممنافسة، فضال عف 
األمف كالدفاع الذيف يعتبراف مف الكظائؼ التقميدية لحماية االقتصاد، كىك ما تطمب تدخؿ الدكلة بصكرة مدركسة 

مف ىنا حة مف دكف أف يعيؽ ذلؾ تحقيؽ أىدافيا التنمكية. ال تؤثر عمى قكل السكؽ في أف تعمؿ بصكرة صحي
اسات تبرز أىمية السياسة االقتصادية ألم بمد كالتي يعبر عنيا بمفيكميا الكاسع أنيا عبارة عف مجمؿ السي

 ، كىك ما سيتـ التطرؽ إليو مف خالؿ ىذا المطمب.المالية كالنقدية كالتجارية
 وأسموب إعدادها االقتصاديةتعريف السياسة  الفرع األول:

تقديـ أىـ التعريفات المتعمقة بالسياسة االقتصادية، باإلضافة إلى التطرؽ مف خالؿ ىذا الفرع سنحاكؿ   
 ألسمكب إعدادىا. 

 االقتصاديةتعريف السياسة  :أوال
كالمتخصصيف في نظرا لتعدد كجيات نظر الباحثيف  –التعاريؼ المتعمقة بالسياسة االقتصادية  رغـ تعدد

 :رػػػة نذكػػة االقتصاديػػة. مف بيف تعاريؼ السياسػػاط مشتركػػػع في نقػػأنيا تتقاطإال  –اؿػػػذا المجػى
السياسة االقتصادية ىي "كؿ ما يتعمؽ باتخاذ القرارات الخاصة باالختيار بيف الكسائؿ التعريف األول:  -1

اقتصادية كاجتماعية معينة، كالبحث عف أفضؿ الطرؽ المكصمة المختمفة التي يممكيا المجتمع لتحقيؽ أىداؼ 
 .(1)إلى تحقيؽ ىذه األىداؼ"

عبارة عف بياف لألىداؼ االقتصادية التي تتبناىا " تعرؼ السياسة االقتصادية عمى أنيا: التعريف الثاني: -2
 .(2)"الدكلة )أك الشركة( كاألدكات التي تستخدميا لتحقيؽ ىذه األىداؼ

تعرؼ السياسة االقتصادية عمى أنيا: "مجمكعة مف القكاعد كالكسائؿ كاألساليب  التعريف الثالث: -3
  ؽ أىداؼ اقتصادية خالؿ فترة زمنية محددة، ػػك تحقيػػكاإلجراءات كالتدابير التي تقـك بيا الدكلة، كتحكـ قراراتيا نح

      .(3)"المتبادلة كما أنيا مجمكعة مف األىداؼ كاألدكات االقتصادية كالعالقات

ترمي إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ االقتصادية يتضح مف التعاريؼ السابقة أّف السياسة االقتصادية 
 كليذا يجب ة، ػؿ كأدكات متاحػػػػػة مف كسائػػػػػو الدكلػػػػاءا عمى ما تممكػػػػكاالجتماعية خالؿ فترة زمنية معينة، كذلؾ بن

قادرة عمى الكصكؿ إلى أقصى فعالة، بمعنى أنيا تككف عمى السياسة االقتصادية التي تنتيجيا الدكلة أف تككف 
  ا مف المكارد ػػؿ حجمػػػػداـ أقػػػػأك بمعنى آخر استخ ،ى الغاياتػػػؽ أقصػػػػة لتحقيػػػػػداـ المكارد المتاحػػػػاءة عند استخػػػػكف

                                                           

 ، )داردور السياسة المالية في تحقيق التنمية االقتصادية، التوزيع العادي لمدخول، التنمية االجتماعية، ضبط النظم السيد عطية عبد الكاحد، -(1)
 .01، 01(، ص0991القاىرة،  النيضة العربية،

  .883مرجع سبؽ ذكره، ص ،مدحت القريشي -(2)
  .831ص(، 3222 القاىرة، ،مطبعة العمرانية لألكفيست)، يكمو  ة، تحميل جزئياالقتصادي السياسات ،عبد المطمب عبد الحميد -(3)
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 .لتحقيؽ أكبر عدد مف األىداؼ
مجمكعة قرارات تتخذىا الدكلة في ميداف ة عمى أنيا: ػػة االقتصاديػػيمكف تعريؼ السياسمما سبؽ  انطالقا

خالؿ فترة ، اقتصادية كاجتماعية محددة، عبر عدد مف الكسائؿ كاألدكات أىداؼؾ لبمكغ معيف، كذل اقتصادم
 زمنية محددة.

 أسموب إعداد السياسة االقتصادية ا:ثاني
راسـ السياسة االقتصادية إنجاز عممو في إعداد السياسة بكفاءة البد مف إتباع أسمكب  لكي يستطيع

 (1):معيف يسترشد بو لتحقيؽ غايتو، كىذا األسمكب يتككف مف عدة خطكات كىي
حتى ك : قبؿ تحديد ىدؼ أم سياسة البد مف التعرؼ عمى المشكمة المراد رسـ السياسة لحميا، تحديد الهدف -1

المشكمة بدقة البد مف التعرؼ عمى الظركؼ المحيطة بيا، فممكاجية مشكمة التضخـ يجب تحديد نكع تحدد 
ليدؼ التضخـ ثـ دراستو كتحميمو لغرض معرفة األسباب كعندئذ تككف قد حددت المشكمة كبعد ذلؾ يمكف تحديد ا

 مف كراء محاربة ىذا التضخـ.
 ،مف األفضؿ تحديد أكثر مف سياسة كعند االستخداـ ،: بغرض تحقيؽ اليدؼ الرئيسيتحديد البدائل -2

 ،لسياسة لديو عدة أساليب لمحاربة ظاىرة التضخـففي حالة التضخـ مثال، فإّف راسـ ا ،تستخدـ كاحدة أك أكثر
خفض اإلنفاؽ نة المتصاص قسـ مف النقد الفائض أك فرض ضريبة معيستخدـ أدكات السياسة المالية، كفقد ي

 يعتمد عمى أدكات السياسة النقدية كأف يخفض العرض النقدم.  كما قدلحككمي، ا
: يجب تحميؿ جميع السياسات المقترحة تحميال دقيقا مع تحديد ما سكؼ يترتب عمى كؿ تحميل البدائل -3

 ما ىي اآلثار المترتبة عمى خفض اإلنفاؽ العاـ، كما ىي  مثالـ ػػػػرة التضخػػػػفي ظاىو ػػػأنى ػػػكاحدة مف آثار، بمعن
ميو إاّل أف اآلثار المترتبة عمى تخفيض المعركض النقدم، كىنا يككف راسـ السياسة أمامو عدة حمكؿ كما ع

 كما يمكف لو أف يدرس الخمفية التاريخية لمحؿ المختار أم معرفة اآلثار اإليجابية كالسمبيةيختار الحؿ المناسب، 
ة المختارة أك يبحث عف ػػلسياساكىنا يمكف أف يأخذ بيذه  ،الناتجة مف خالؿ تطبيؽ ىذا الحؿ في الماضي

  إلى يصؿ ة فإنوػػػة الحاليػػػػارة لمظركؼ االقتصاديػػػػختة المػػػػػة السياسػػػػمد مف مالءػػػػة التأكػػػحال كفي ،ؿػػػة أفضػػسياس
 المالئمة. ك األخيرة كالمتمثمة في اتخاذ قرار يتبنى السياسة المختارة  الخطكة

 : مكونات السياسة االقتصاديةالفرع الثاني
السياسة ، أدكات الماليةالسياسة أدكات  يمكف تقسيـ األدكات المتاحة لمتحكـ في النظاـ االقتصادم إلى

 ة.كغيرىا مف فركع السياسة االقتصادي ،السياسة التجارية، أدكات النقدية
                                                           

  .322، ص(3221القاىرة، دار النيضة، )، االقتصاد الدوليكدة عبد الخالؽ، ج -(1)
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 السياسة المالية  أوال:
برزت السياسة المالية في الكقت الحاضر كتأكدت أىميتيا كبشكؿ كاضح، كفي كافة الدكؿ سكاء " 

رأسمالية، أك اشتراكية، كسكاء كانت متقدمة، أك نامية، كنتيجة التساع دكر الدكلة، كزيادة درجة تدخميا في 
كبالشكؿ الذم تحقؽ معو إدماج النشاطات االقتصادية، كاتساع كزيادة أىمية ماليتيا العامة كنشاطيا المالي، 

بحيث تحقؽ السياسة المالية في إطار السياسة االقتصادية بالشكؿ الذم يجعميا جزءا ميما كأساسيا فييا، 
، كباالستناد إلى األىداؼ التي يسعى المجتمع كاالقتصاد ككؿ نحك تحقيقيا، بالتكامؿ مع السياسات األخرل

، كسيتـ التعرض لمسياسة المالية بنكع مف (1)ـ أم مف ىذه السياسات"الفعالية التي يمكف أف ترتبط باستخدا
 التفصيؿ مف خالؿ المبحث الثاني.

 ثانيا: السياسة النقدية
تعرؼ السياسة النقدية عمى أنيا تمثؿ الكسائؿ التي يستخدميا البنؾ المركزم لمسيطرة عمى عرض " 

كالتحكـ بييكؿ أسعار الفائدة، بما يؤمف استمرار نمك النشاط النقد، كحجـ االئتماف الممنكح لمنشاط االقتصادم، 
االقتصادم كتحقيؽ االستخداـ الكامؿ لمعمالة مع استقرار المستكل العاـ لألسعار، حيث تمعب ىذه السياسة في 
 البمداف النامية دكرا ميما في تعجيؿ التنمية، مف خالؿ التأثير عمى تكفير تكاليؼ االئتماف، كالسيطرة عمى

 .(2)"التضخـ، كالمحافظة عمى تكازف ميزاف المدفكعات
 السياسة التجارية :اثاني

 راءات التي تطبقيا السمطات ذات السيادة في مجاؿ تجارتيا ػػػػة اإلجػػػة في مجمكعػػػة التجاريػػتتمثؿ السياس" 
عمى بعديف أساسييف، أكليما ترتكز السياسة التجارية  ، أم أفّ بقاسمة قصد تحقيؽ أىداؼ معينة محددة الخارجي

في األدكات التي تستخدميا ىذه  فيتمثؿالثاني البعد  أمااسة عمى تحقيقيا، يتمثؿ في األىداؼ التي تعمؿ السي
 ؽ مكارد مالية لخزينة ػػػا تحقيػػػة أىميػػػػػة التجاريػػػػػرة لمسياسػػػػػىناؾ أىداؼ كثي، كما أف ىداؼالسياسة لتحقيؽ تمؾ األ

 الدكلة، تحقيؽ تكازف ميزاف المدفكعات، باإلضافة إلى إعادة تكزيع الدخؿ القكمي كحماية اإلنتاج المحمي مف 
حيث تستخدـ حزمة مف األدكات ، ت الخارجية عمى االقتصاد الكطنيكأخيرا الحّد مف التقمبا ،المنافسة األجنبية

ة اتفاقيات التجار الرقابة عمى الصرؼ،  المباشرة مثؿ:تتمثؿ في كؿ الكسائؿ المباشرة كغير ، حقيؽ ىذه األىداؼلت
  .(3)"الرسـك الجمركيةك ترخيص االستيراد،  ،كالدفع، اإلعانات، نظاـ الحصص

                                                           

  ..112ص، (8002، ، جدارا لمكتاب العالمي لمنشر كالتكزيع، عماف3ط) ، مالية العامةال ،فميح حسف خمؼ -(1)
  .883مرجع سبؽ ذكره، ص ،مدحت القريشي -(2)
أطركحة دكتكراه )غير منشكرة(، كمية العمكـ  ،2114 - 1991السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي، حالة الجزائر  مسعكد دراكسي، -(3)

 .61، ص2221 - 2221االقتصادية كعمكـ التسيير، جامعة الجزائر، 
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 دور السياسة المالية في التخفيف من ظاهرة الفقر: الثاني المبحث
كمميزة في اقتصاد أم  بيف السياسات االقتصادية التي تحتؿ مكانة ىامة مف تعتبر السياسة المالية 

المحافظة عمى استقرار االقتصاد تحقيؽ التنمية االقتصادية ك ، مف خالؿ الدكر الكبير الذم تقكـ بو في دكلة
اقتصادية متعددة، كالتضخـ كالبطالة كغيرىا،  كاختالالت الكطني، فعدـ االستقرار يؤدم إلى حدكث مشاكؿ
القتصاد، كذلؾ لالحككمة عمى التأثير في حجـ الطمب الكمي كقصد مكاجية ىذه المشاكؿ كاالختالالت تعمؿ 

 عف طريؽ استخداـ أدكات السياسة المالية.
 التالية: بالتطرؽ لممطالب سنحاكؿ تسميط الضكء عمى السياسة المالية المبحثمف خالؿ ىذا 

 ؛مراحؿ تطكرىاتعريؼ السياسة المالية كأىدافيا ك  المطمب األكؿ: -
 أدكات السياسة المالية؛: المطمب الثاني -
 .السياسة المالية في الفقر: آليات تأثير المطمب الثالث -

 ومراحل تطورها وأهدافها تعريف السياسة المالية األول: المطمب
 اتتعريفأىـ البالتطرؽ إلى مف خالؿ ىذا المطمب سنقكـ  ،السياسة المالية فيكـقصد التعمؽ أكثر في م

  .تطكرىاالتاريخية لمراحؿ الاإلضافة إلى بأىدافيا، ، ككذا ياالمتعمقة ب
 وأهدافها  تعريف السياسة المالية الفرع األول:

تعددت التعاريؼ المتعمقة بالسياسة المالية، كذلؾ حسب الزاكية التي ينظر بيا الكتاب كالباحثيف  
 لمسياسة المالية ككذلؾ أىدافيا.إعطاء بعض التعاريؼ في ىذا الفرع المتخصصيف في ىذا المجاؿ، كسنحاكؿ 

 أوال: تعريف السياسة المالية
 ىناؾ عدة تعاريؼ لمسياسة المالية نذكر منيا: 

مجمكعة األىداؼ كالتكجيات كاإلجراءات كالنشاطات التي تتبناىا " السياسة المالية ىي التعريف األول: -1
مو كمعالجة مشاك عمى إستقراره العاـ كتنميتو الدكلة لمتأثير في االقتصاد القكمي كالمجتمع بيدؼ المحافظة

 .(1)"كمكاجية كافة الظركؼ المتغيرة
يراداتيا " السياسة المالية ىي التعريف الثاني: -2 السياسة التي بمكجبيا تستعمؿ الحككمة برامج نفقاتيا كا 

 .(2)ما تعتنقو مف مبادئ"ثار غير المرغكبة في ظؿ بيدؼ إنتاج آثار مرغكبة كتجنب اآلكمكازنتيا العامة، كذلؾ 
 

                                                           

 .320(، ص8030، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، 8)ط مبادئ المالية العامة محمكد حسيف الكادم، -(1)
      دراسة مقارنة –دور السياسة المالية في تحقيق التنمية االجتماعية بين النظام المالي اإلسالمي والنظام المالي المعاصر  ىشاـ مصطفى الجمؿ، -(2)

 .2(، ص 8002، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 3) ط
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مجمكعة اإلجراءات كالتدابير المالية التي تتخذىا الدكلة انطالقا مف "ة ىي ة الماليالسياس :التعريف الثالث -3
مبادئ المذىب االقتصادم المتبع، كفي إطار النظاـ االقتصادم المطبؽ، كفي مرحمة معينة مف مراحؿ التطكر 
 المجتمعي التي تعكس أكضاعا داخمية كظركفا دكلية، مف أجؿ ضبط كتحصيؿ كتنمية مكاردىا المالية بكفاءة

-أحيانا  –المتعددة، التي تحقؽ أىدافا اقتصادية كاجتماعية كسياسية  اإلنفاؽكحسف تخصيصيا في مجاالت 
 .(1)"كثقافية

ذلؾ الجزء مف سياسة الحككمة الذم يتعمؽ بتحقيؽ إيرادات الدكلة عف "السياسة المالية ىي التعريف الرابع:  -4
 .(2)"نمط إنفاؽ ىذه اإليراداتمستكل ك طريؽ الضرائب كغيرىا مف الكسائؿ كذلؾ بتقرير 

اإلجراءات المدركسة كالمتعمدة المتصمة بمستكل تمؾ السياسات ك "السياسة المالية ىي  :التعريف الخامس -5
ىيكؿ اإليرادات التي تحصؿ عمييا مف ناحية ناحية كبمستكل ك  نمط اإلنفاؽ الذم تقكـ بو الحككمة مفك 

 .(3)"أخرل
مجمكعة اإلجراءات التي تتخذىا الدكلة، كالمتعمقة باستخداـ "السياسة المالية ىي  التعريف السادس: -6

 .(4)"اإليرادات كالنفقات العامة لمتأثير عمى الطمب الكمي في االقتصاد، مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ اقتصادية
إلنفاؽ الحككمي ا استخداـمف خالؿ التعاريؼ السابقة نخمص إلى أف السياسة المالية ىي عبارة عف 

كفقا لمبادئ المذىب االقتصادم المتبع،  ككسيمة أك أداة لمتأثير في العكامؿ المحددة لإلنتاج الكمي، كاإليرادات
 . فييا تجنب اآلثار غير المرغكبمف أجؿ تحقيؽ اآلثار المرغكبة ك  ذلؾك  كفي إطار النظاـ االقتصادم المطبؽ،

 أهداف السياسة المالية ثانيا:
الحككمة بإتباع السياسة المالية )عف طريؽ استخداـ أدكات السياسة المالية(، مف أجؿ تحقيؽ العديد تقـك  

 مف األىداؼ، مف أىميا:

تساىـ السياسة المالية بأدكاتيا إلى جانب السياسات األخرل في تحقيؽ االقتصادي: " تحقيق االستقرار -1
مشكمة التضخـ كتحقيؽ تكازف ميزاف المدفكعات، كالمحافظة االستقرار االقتصادم، الذم يعني السيطرة عمى 

عمى قيمة النقكد داخميا كخارجيا، كضبط مشكمة التضخـ. فأدكات السياسة المالية تزيؿ اآلثار السمبية لالنخفاض 
 دم إلى إحداث التعديالت ؤ ػػكرة تػػػي، بصػػػػاؿ كالقطاع الحككمػػػي كقطاع األعمػػػػاع العائمػػػػاؽ القطػػػػاع في إنفػػػكاالرتف

                                                           

جميكرية مصر  لنشر كالتكزيع،كا الكفاء لمطباعةدار ) ،السياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالمي ،صالح صالحي -(1)
  .20ص (،8003 العربية،

  .181، ص(3220بيركت، دار النيضة العربية، )، اإلحصائيةو موسوعة المصطمحات اإلقتصادية عبد العزيز فيمي ىيكؿ،  -(2)
(3)- Philip . A. klein, the Management of Market - Oriented Economies: A Comparative Perspective, (Wadswor the 

Publishing company, Belmont, California, 1973), p176.                                                      

 .321(، ص8008، مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع، الككيت، 3ط، )مبادئ المالية العامة حسيف العمر، -(4)
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 .(1)األساسية في اإلنفاؽ الكمي لمكصكؿ إلى مستكل التكظيؼ المطمكب"
المكارد  استخداـالسياسة االقتصادية التي تتبعيا الحككمة يجب أف تعمؿ عمى " تحقيق الكفاءة اإلنتاجية: -2

المتاحة بأفضؿ طريقة ممكنة، كأف معيار الكفاءة يعني تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف اإلنتاج، كذلؾ باالستغالؿ 
 . (2)"األمثؿ لمعناصر اإلنتاجية

"إف التخصيص األمثؿ لممكارد االقتصادية كتكجيييا نحك األكلكيات  ل:والدخالتوزيع العادل لمثروات و  -3
إنتاج تشكيمة متنكعة مف السمع كالخدمات تيدؼ بعض أدكات السياسة المالية إلى تكزيعيا المجتمعية، يؤدم إلى 

تكزيعا عادال، لتعظيـ مصمحة أفراد المجتمع عف طريؽ مجمكعة مف اإلجراءات المتعمقة بالتكزيع األكلي لمثركة 
ازني لتصحيح االختالالت الناتجة كالتكزيع العادؿ لمدخكؿ المتحققة نتيجة الستخداـ مصادر الثركة، كالتكزيع التك 

 .(3)عف استغالؿ المكارد المتاحة"
تيدؼ السياسة المالية إلى معالجة مشكمة البطالة، مف خالؿ زيادة فرص العمؿ، " :زيادة فرص العمالة -4

كالتي يمكف أف تتحقؽ مف خالؿ إقامة المشركعات العامة، كتشجيع القطاع الخاص، مف خالؿ اإلعفاءات 
 الضريبية كالقركض الميسرة كاالعانات. كتبرز أىمية تكفير فرص العمؿ في ضكء معدالت النمك المرتفعة

  .(4)"لمسكاف في ىذه البمداف
(، يعتبر مقياسا كسط نصيب الفرد مف حجـ اإلنتاج )سمع كخدماتزيادة مت" تصادي:قالتحقيق التقدم ا -5

ر ػػػر مف خالؿ تكفػدؼ النمك االقتصادم الذم يتكفػػك ىػػذا ىػكى ،ففي مستكل معيشة المكاطنيلمتقدـ االقتصادم 
 .(5)"لزيادة المكارد المتاحة كتحسينيا دـ التكنكلكجي كزيادة التراكـ الرأسمالي، كالعمؿ الالـزػا التقػات منيػدة مقكمع

 الثاني: مراحل تطور السياسة المالية الفرع
تعتبر السياسة المالية كمرآة عاكسة لدكر الدكلة المالي المرتبط بتدخميا في الحياة االقتصادية لمعالجة  

شؤكف المجتمع في أم عصر مف العصكر، حيث يبدك دكر السياسة المالية كاضحا كجميا عند بركز تدخؿ 
مرت السياسة سمطة منظمة. كقد الدكلة بشكؿ فعاؿ، كما يبدك دكرىا ضعيفا كباىتا عندما يغيب دكر الدكلة ك

، بداية بالعصكر القديمة ثـ ىا بعدة مراحؿ، كذلؾ حسب العصكر التاريخية التي مرت بيار المالية في تطك 
 العصكر الكسطى فالعصر الحديث.

 

                                                           

  .23، مرجع سبؽ ذكره، صالسياسة النقدية كالمالية في إطار نظاـ المشاركة في االقتصاد اإلسالمي ،صالح صالحي -(1)
 .320ص، مرجع سبؽ ذكره محمكد حسيف الكادم، -(2)
  .23مرجع سبؽ ذكره، ص ،السياسة النقدية كالمالية في إطار نظاـ المشاركة في االقتصاد اإلسالمي ،صالح صالحي -(3)
 .882ص، مرجع سبؽ ذكره القريشي،مدحت  -(4)
 .323ص، مرجع سبؽ ذكره محمكد حسيف الكادم، -(5)
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 سياسة المالية في العصور القديمةال أوال:
 ات أك إشارات ػػػأم عالمد ػػػ، إذ ال تكجاػػػػة جد ضعيفػػػػالقديم اتػػػػة في المجتمعػػػػة الماليػػػػر دكر السياسػػػػيعتب 

 مالية حيث كانت كجكد سياسة مالية قائمة كمنظمة كمنفصمة عف مالية الحكاـ في تمؾ العصكر، كاضحة تبيف 
 .دكف أم رقابةالدكلة مرتبطة بمالية الحاكـ كلو فييا حؽ التصرؼ المطمؽ 

األفكار المالية كعدـ كجكد سياسة مالية كاضحة في تمؾ العصكر إلى تأخر تطكر كيرجع السبب في " 
إلى ماديات الحياة بصفة عامة، كسيطرة  احتراـالمفكريف القدماء كنظرىـ بدكف  اىتماـعدـ  ،عدة أسباب، أىميا

االعتبارات قمة الظكاىر االقتصادية كضآلة كزف باإلضافة إلى الدكلة المطمقة، كبساطة الحياة االقتصادية، 
 .(1)"المالية البحتة

عرفت الدكلة نظاـ الضرائب المباشرة كغير المباشرة، فقد فرضت " السياسة المالية في العصر الفرعوني: -1
السمطة ضرائب مباشرة عمى دخؿ الثركة العقارية كالثركة المنقكلة، كما فرضت الدكلة أيضا الرسكـ الجمركية 

رىا ػػػػات، ككاف سعػػػػػة التركػػػة ضريبػػػػػر الفرعكنيػػالخارج، كذلؾ عرفت مصعمى الحاصالت المستكردة مف 
، ككاف دفع الضرائب يتـ أحيانا بالنقد كأحيانا في صكرة عينية في شكؿ %30ك  %2ما بيػػػف دم يتراكح ػػػػتصاع

 الفرعكنية قد عرفت أف مصر كعمى ذلؾ نستطيع أف نقكؿ  محاصيؿ أك سمع يتـ تخزينيا في مستكدعات الدكلة.
 ة ػػػػب كأدكات لمسياسػػػػكاع الضرائػػػػػػا مف أنػػػػػػػة، كغيرىػػػـك الجمركيػػػػرة، كالرسػػػػػػػػر المباشػػػػرة كغيػػػاـ الضرائب المباشػنظ

لألراضي كالثركات اإليرادات، كذلؾ كمػػػو تحت إدارة منظمػػػػة يعتمػػػػػد عمميا عمى التحديػد الدقيؽ ة في جانب ػػالمالي
ف أكجو تدخؿ الدكلة اإليرادات إلى تمكيؿ مرافؽ الدفاع كاألمف كالعدالة كغيرىا م، كما قامت بتكجيو ىذه المنقكلة

 (2)"في ىذا العصر
المبادئ  إلى العديد مف –أحد فالسفة اليكناف  -أشار أفالطكف  :ي العصر اليونانيالسياسة المالية ف -2

حيث أشار إلى التي كاف ينادم بيا،  -اليكتكبيا  – كتاباتو عف المدينة المثالية مف خالؿ االقتصادية كالمالية
أف مكاطف  و عمى كؿلتنظيـ االجتماعي داخؿ مدينتو الفاضمة، كأكضح أنقصد تحقيؽ اتقسيـ العمؿ ضركرة 

كما لجأت الدكلة في العصر اليكناني إلى فرض  .ينيـبنظرا لمفكارؽ الطبيعية يشتغؿ في الشيء الذم يتقنو 
ككاف أىميا الضرائب المفركضة عمى الضرائب، كذلؾ نظرا الزدياد النفقات العامة مف جراء الحركب كغيرىا، 

، الحدائؽ ك  احتكار إنتاج عدة سمع باإلضافة إلى الرسكـ الجمركية. كما عرفت الدكلة سياسة خاصة الكرـك
 كبيعيا لمتجار بأسعار مرتفعة، كالسمع التي ال تحتكرىا تفرض عمى مبيعاتيا ضريبة مرتفعة تستغرؽ جزءا كبيرا 

 

                                                           

 .12، صمرجع سبؽ ذكره ىشاـ مصطفى الجمؿ، -(1)
 .40، صالمرجع نفسو -(2)
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 مف الربح فال تترؾ لممنتج سكل ربح بسيط.
بيف السياسة  ىمزة الكصؿالعصر الركماني يمثؿ أف يرل البعض  :انيـر الرومـــالعصة في ـــالسياسة المالي -3

التي كاف يتمتع بيا كفاءة أصحاب ىذا الرأم إلى اليستند العصكر القديمة كالعصكر الكسطى، حيث المالية في 
مف خالؿ قدرتو في فرض الضرائب عمى المقاطعات التي كاف يقكـ بتعداد ، كالمالي الركماني اإلدارماـ ػػػالنظ

الفئات الفقيرة، مف خالؿ بيع المكاد الغذائية ليـ بأقؿ مف ثمف سكانيا كؿ خمس سنكات، باإلضافة إلى مساعدة 
التكمفة مع تحمميا لمفرؽ، أما البعض اآلخر فيرل أف الفكر الركماني كاف تأثيره عمى السياسة المالية جد محدكد، 

تراثا قانكنيا  كأنو تأثر بالفكر الركماني كلـ يترؾ شيئا ذا قيمة في ميداف الفكر االقتصادم، إال أنو خمؼ كراءه
أثرل العالـ كمو، كأىـ ما خمفو الفكر الركماني ىك نشكء فكرة القانكف الطبيعي الذم نظـ الحياة االقتصادية، 

 كذلؾ أقر الفكر الركماني مبدأم حقكؽ الممكية الخاصة كحرية التعاقد.
 الوسطىالسياسة المالية في العصور  ا:ثاني

الركمانية في القرف  اإلمبراطكريةيقصد بالعصكر الكسطى تمؾ الحقبة مف الزمف التي تمتد منذ سقكط 
( عمى يد القبائؿ الجرمانية كحتى سقكط القسطنطينية في يد األتراؾ في القرف ـ 422الخامس الميالدم )عاـ 

 (، أم أنيا تشمؿ حكالي ألؼ عاـ.ـ 3221الخامس عشر )
حيث عمؿ ىذا النظاـ عمى  ،شؤكف الدكلةكافة ترة ىك سيطرة النظاـ اإلقطاعي عمى أىـ ما ميز ىذه الف

 كغيرىااـ بإشباع الحاجات العامة لممجتمع ػػة عف االىتمػػػاد الدكلػػػابتع الذم نتػػج عنوة، عامة التقميص فكػػرة السمط
كحدة بمثابة التي يممكيا  إقطاعيتوأصبح كؿ إقطاعي يعتبر ، حيث مف الكظائؼ التي كانت تقكـ بيا الحككمات

كاضح بيف مالية الدكلة كمالية  انفصاؿ ىناؾلـ يكف  تصادية كسياسية مستقمة عف غيرىا، كلذلؾاجتماعية كاق
أم أف ىذه الفترة عرفت رككدا فكريا  المالية الخاصة لمممكؾ كاألمراء،الحاكـ، بؿ كانت مالية الدكلة تختمط مع 

 كاقتصاديا كبيرا.
ال يتـ إال  ما ىك معمكؿ بو اآلف فيما يتعمؽ بالضرائب، فقد كاف تحصيميا في ىذه الفترةعمى عكس ك  

أما دخؿ الدكميف، كغير العادية، فاألكلى تتمثؿ في  بصكرة استثنائية، كلذا ظيرت التفرقة بيف المالية العادية
 تتمثؿ في الضرائب كالقركض.الثانية ف
اضطر الممؾ إلى طمب مع ازدياد األعباء العامة كزيادة النفقات الممكية كعدـ كفاية المكارد لتغطيتيا،  

ككاف مف كعطية تقدـ إلى السمطة العامة طكاعية، حيث بدت إلنفاقيا في النفع العاـ،  أمراء اإلقطاعاإلعانة مف 
مكة، كىكذا أصبحت ىذه الضرائب فاع عف الممأثناء الحركب، كذلؾ لمد استثنائيةحؽ الممؾ أف يطمب مساعدات 

 ة، كأصبح مف الالـز مكافقة ممثمي ػػػة عمى الدكلػػػة سيطرتيا ثانيػػأف تفرض السمط بصفة منتظمة مما استمـزى ُتْجب  
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األمة عمى فرض تمؾ اإلسيامات المالية، ككمثاؿ عمى ذلؾ ما حدث في بريطانيا كما نص عميو العيد األعظـ 
 ـ. 3431كجد المبدأ تطبيقو منذ عاـ اؾ، ثـ تبعتيا فرنسا ك الذم فرضو الباركنات عمى الممؾ آنذـ، 3832سنة 
 الحديثر السياسة المالية في العص ا:ثالث

 ،مدل تطكر السياسة المالية كتدخؿ الدكلة كدكرىا في الحياة االقتصاديةنتناكؿ في ىذا العنصر  
  .العشريفحتى أكائؿ القرف ا المالية منذ القرف الخامس عشر ك كانعكاس ذلؾ عمى أدكات سياستي

القرف ذ منتصؼ ػػة منػػػػار االقتصاديػػػػد عمى األفكػػػذا المذىب كتسيػػر ىػػظي" السياسة المالية لمتجاريين: -1
 ، إشارة "المعدنييف"ح ػػػكحتى النصؼ الثاني مف القرف الثامف عشر، كقد أطمؽ عميو البعض مصطم الخامس عشر

ليغطي " أيضا في الكقت نفسو مصطمح "التجارييفأىمية المعدف النفيس في نظريات كاتبيو، كما استخدـ  إلى
 .(1)"التجارم رة الفائض في الميزافػػػػػػفك ت عفػػػػالكتابات التي دافع

كعمى عكس العصكر الكسطى التي كاف السيد اإلقطاعي فييا ىك كؿ شيء في إقطاعيتو، كاختفت تبعا " 
ف مف ػػػالفالحيرة ػػػد كىجػػػر بتحرر العبيػػدأ ىذا العصػػػفقد بطة الممؾ أك الحككمة عمى الدكلة، لذلؾ سم
ة أك ػػكل اإلقطاعيػػػػكاؽ ليس عمى مستػػػػارم كازدادت األسػػػػالتجاط ػػػع في النشػػػات إلى المدف كتـ التكسػػاإلقطاعي

مستكل العالـ الخارجي، كذلؾ بسبب الكشكؼ الجغرافية، كاكتشاؼ  الدكلة فقط، بؿ ازدادت أكثر مف ذلؾ عمى 
 .(2)"طرؽ جديدة لمتجارة كطريؽ رأس الرجاء الصالح كاألمريكيتيف

ككاف مف مظاىر تدخؿ الدكلة أف فرضت الرسكـ الجمركية الكبيرة عمى الكاردات، كذلؾ بيدؼ حماية " 
عانة الصادرات، كمنح اإلمتيازات، إلنتاج أك تصدير المنتج المحمي،  كتخفيض الرسكـ عمى المكاد األكلية، كا 

نشاء الصناعات .سمع معينة ، كاىتمت بكسائؿ المكاصالت كما تدخمت الدكلة في تحديد األجكر كاألسعار كا 
فعممت عمى إنشاء األساطيؿ الضخمة إلمكاف نقؿ منتجاتيا إلى األسكاؽ الخارجية، كتمييد الطرؽ الداخمية 

لكف مبالغة التجارييف في تعظيـ دكر التجارة الخارجية كتحقيؽ فائض في ة نقؿ المكاد الخاـ إلى المصانع، لسيكل
النفيس كجعمو رمز القكة األكؿ، أدل ذلؾ إلى مساكئ عديدة كظيكر االستعمار الميزاف التجارم، كتقديس المعدف 

 بأشكالو المختمفة، كقياـ الحركب بيف الدكؿ القكية كالدكؿ الضعيفة، بؿ كبيف الدكؿ القكية كمثيالتيا لفتح أسكاؽ
لدكلة في الشؤكف جديدة لتصريؼ منتجاتيا، كأىممت بالتالي الزراعة، كؿ ذلؾ أدل إلى مياجمة مبدأ تدخؿ ا

 .(3)"ر مذىب الحرية الفردية أال كىك "المذىب الحر" أك "مذىب الطبيعييف"االقتصادية، كظيك 
 التي ( الرافضة ألفكار التجارييف، Phisiocrates) الطبيعييففي إطار فمسفة " ن:ـالسياسة المالية لمطبيعيي -2

                                                           

 .342، 342(، ص3228، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، 3)ط، النظرية االقتصادية سامي عفيفي حاتـ، -(1)
 .20مرجع سبؽ ذكره، ص الجمؿ،ىشاـ مصطفى  -(2)

 .23، صنفسوالمرجع  -(3)
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 تكجيو نحك الطبيعية أف تحركو حركة منتظمة ك ف لمقكانيف ػػػػيمكران حتى ػػػػادم حػػػػتنادم بضركرة ترؾ النظاـ االقتص
ة عمى ػػػػػـ أقطاب تمؾ المدرسػػػػاره مف أىػػػػػبعتإ( بFrancois Quesnayفرانسكا كينام ) لتكازف الطبيعي، أكد 

ي ػػػػج الصافػػػػالنات الضرائب عمى ارػػػػػػإقتصضركرة ادم، ك ػػػػاط االقتصػػػتدخميا في النش ة عف كب تخمي الدكلػػػػكج
َـّ ػػػؼ اإلنتػػػادة تكاليػػػلزيؤدم ػػػػ، إذ أف ذلؾ سيجػػػػكال عمى المنتراد ػػأجكر األفليس عمى ة األراضي ك ػػلممكي  اج، كمف ث
َـّ يجب تكحيد الضرائبرار بالنشاط التجارم كالثركة، ك ػػػي اإلضػػػلتالباار ك ػػػاألسع كميا في ضريبة كاحدة عمى  مف ث
حركة النشاط االقتصادم مرة أخرل،  ، كما أكد عمى ضركرة إعادة ضخ ما يتـ جمعو مف ضرائب فيالريكع

لـ يضؼ الطبيعييف أم إسيامات أخرل سمبان عمى دكرة النشاط االقتصادم، ك ذلؾ حتى ال يؤثر ىذا االقتطاع ك 
االجتماعي قد حصر في أقؿ الحدكد كر الدكلة االقتصادم ك يتضح أف د مّما سبؽ في مجاؿ السياسة المالية.

 .(1)"فعاؿ عمى االقتصاد الكطنيالثر األالممكنة األمر الذم أفقد السياسة المالية 
د بالمدرسة الكالسيكية مجمكعة األفكار االقتصادية يقص" السياسة المالية في الفكر التقميدي) الكالسيك(: -3

 ـ3222"، الذم نشر عاـ دـ سميث، كذلؾ في كتابو الشيير "ثركة األمـآ االسكتمندمالتي كضع أصكليا المفكر 
كجكف ستيكارت ميؿ، كقد سيطر فكر  ريكاردكجاف باتيست سام، ديفيد  كأسيـ في تطكيرىا كؿ مف مالتكس،
نشكب الحرب كاالقتصادية في أكركبا منذ القرف الثامف عشر تقريبا كحتى ىذه المدرسة عمى السياسة المالية 

 .(2)"3234العالمية األكلى 
لمناقشات مف سبقيـ، فقد تأثر آدـ سميث في الكثير مف آرائو بأفكار  امتدادتعتبر المدرسة الكالسيكية  

 عمى الرغـ أف الكثير يعتبركنو منشئ عمـ االقتصاد. ،مدرسة الطبيعييف
 (3)ىذا كتقـك مبادئ المدرسة الكالسيكية عمى عدة أسس منيا: 

أف الفرد ىك الكحدة الرئيسية لمنشاط االقتصادم، كيخضع الفرد عند قيامو بيذا النشاط إلى مصمحتو الفردية  -أ
المصالح المشتركة بيف األفراد، كمف ثـ مجمكع  تككفكالخاصة، كىذه المصمحة الشخصية التي يسعى إلييا الفرد 

 ، كأطمقكاع الفردم ىك أساس السياسة الماليةفال تتعارض مع بعضيا البعض، كتتحقؽ مصمحة المجتمع، فالداف
الكجية ىناؾ يد خفية تكجو المصالح الخاصة في تضاربيا كتفاعميا كتكجييا في ىذا الشأف عبارتيـ الشخصية "

 ؛"التي تحقؽ المصمحة العامة
 اقتصارتقكـ عمى أساس مبدأ الحرية االقتصادية، أم عدـ تدخؿ الدكلة في النشاط االقتصادم، حيث تـ  -ب

 دكر الدكلة في المحافظة عمى الكظائؼ  اقتصار، التي تعني "ا يعرؼ "بالدكلة الحارسةػػػػفيم اػػػككظائفية ػػدكر الدكل
                                                           

 .28، 23ص، مرجع سبؽ ذكره دراكسي مسعكد، -(1)

 .324مرجع سبؽ ذكره ، ص سامي عفيفي حاتـ، -(2)

 .22 -21مرجع سبؽ ذكره ، ص ىشاـ مصطفى الجمؿ، -(3)
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 اعتداء أم مفالتقميدية المتمثمة في األمف الداخمي كالخارجي لحماية الممكية ضد أم عدكاف، كالدفاع عف اإلقميـ 
قامػخارج  كاإلشراؼ عمى العالقات الخارجية، كقياـ الدكلة بإنشاء المشركعات اس، ػبيف الندؿ ػػػػػة العػػػػػي، كا 
نشاء  ا لضخامة تكاليفيا، أك لضآلة ماػػػػمإا، ػػػراد عمى إنشائيػػػػػؿ األفػػػػػة التي ال يقبػػػػالعام  تدره مف أرباح، كالتعميـ كا 

 دة، كضاقت بالتالي ػػػػػة محايػػػػػة ماليػػػػػة الدكلػػػػػكبذلؾ أصبحت ماليشػػػػؽ القنػػػػكات كالمكاصػػػػالت كالمكانئ. الطرقات ك 
 ظاـ المالي كالسياسة المحققة لو.أغراض الن

"مبدأ التكازف الحسابي لممكازنة العامة لمدكلة، حيث يتساكل جانب النفقات كاإليرادات بمكازنة الدكلة سنكيا،  -ج
  .(1)تحقيؽ الحياد المالي لمدكلة" ة سنكيا يضمفالتقميديكف أف تكازف الميزاني كاعتقد

اقتصادية عدـ مقدرة ىذه السياسة كفشميا في  أزماتلقد أثبتت الحرب العالمية األكلى كما صاحبيا مف " 
ـ تزداد ػػػكفقا لمسياسة المالية في الفكر التقميدم، في أكقات الركاج كالتضخمثال، فمعالجة التقمبات االقتصادية، 

التكازف تحقيقا لمبدأ  -ة مما يدفعيا ػػزداد إيرادات الحككمػػػػفت ،ة الضرائبػػػػػع حصيمػػػػة فترتفػػػػكؿ النقديػػػػالدخ
إلى زيادة اإلنفاؽ العاـ، مما يزيد مف حدة التضخـ كازدياد الدخكؿ النقدية، فترتفع  –الحسابي لممكازنة العامة 

اعد عمى زيادة حدة التضخـ مف حصيمة الضرائب مرة أخرل، فتزيد الحككمة مف إنفاقيا لتكازف ميزانيتيا مما يس
اقتصادية، كقد  و مف آثار ما لزايد الدكلة عف حيادىا المالي، لػػترج ىذا اإلنفاؽ المة أخرل يخناحية، كمف ناحي

(2)عمى عدـ إمكاف تحقيؽ مبدأ الحياد المالي لمدكلة"رككد، مما يدؿ بأم يحدث عكس ذلؾ في أكقات ال
  

و ػػػػر "جكف ماينارد كينز"، كذلؾ في كتابػػػػػزم الشييػػػػػػادم االنجميػػػػػالقتصنسبة ل" :الكينزيةالسياسة المالية  -4
ـ، كقد أكضح كينز في ىذا الكتاب أف 3212عاـ ر الذم صد" ة لمتكظيؼ كالفائدة كالنقكدػػالعامة ػػػػالنظري"
ة، ككجو كينز نقدا ػػػػؿ الدكلػػػػػد ما لـ تتدخػػػػد إلى األبػػػػػف أف تكجػػػػة، كيمكػػػػرات طكيمػػػالبطالة يمكف أف تكجد لفت"

، كدلؿ ديد حجـ اإلنتاج كالدخؿ كمستكل التكظيؼتحلتجاىمو دكر الطمب في شديدا لقانكف سام في األسكاؽ، 
(، كالذم نتج عنو آثار 3211 -3282) حدث في الثالثينياتكينز عمى خطأ ىذه النظرية بالكساد العظيـ الذم 

المالية كالنقدية الكالسيكية ، حيث أثبت عجز السياسة شديدة ىزت جميع الدكؿ التي كانت تأخذ بالمذىب الحر
، كأكضح كينز الحادة كاألزمات العنيفة زف االقتصادم كالحيمكلة دكف حدكث الدكرات االقتصاديةعف تحقيؽ التكا

 ة بو، كطالب ػػػا ىي كثيقة الصمػػػػػإنم ،ادمػػػػة عف النظاـ االقتصػػػػػة عف عكامؿ خارجػػػػذه األزمات ليست ناتجػػػأف ى
 .(3)"الفعاؿ عند مستكل التكظيؼ الكامؿلتقضي عمى البطالة كترتفع بالطمب ؿ الدكلة ػػػػركرة تدخػػػبض

                                                           

(، 3222، مكتبة االشعاع، االسكندرية، 3، )طاالسالمي، دراسة تحميمية مقارنةالسياسة المالية والنقدية في ظل االقتصاد  عكؼ محمكد الكفراكم، -(1)
 .321ص

 .324، 321المرجع نفسو، ص -(2)

 .22، 22مرجع سبؽ ذكره، ص ىشاـ مصطفى الجمؿ، -(3)
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بيا الكالسيؾ، كأكد كجكد كثير مف التناقض بيف مصمحة ة اليد الخفية التي نادل كما أكضح كينز خراف" 
أكثر الفرد كمصمحة المجتمع، فالفرد في سعيو لتحقيؽ مصمحتو الخاصة ليس دائما ذك سمكؾ رشيد فقد يخطئ 

مما يصيب، كما داـ األمر كذلؾ فإف تدخؿ الدكلة في بعض النشاطات يككف أكثر رشدا مف األفراد ألف الدكلة 
  .(1)"بحكـ تككينيا ال تسعى لتحقيؽ مصمحة شخصية أكثر مف تحقيؽ مصمحة المجتمع

الدكلة كأصبح كنتيجة ليذه العكامؿ كىذا التطكر الذم حدث في الفكر، أدل ذلؾ إلى تكسيع نشاط  
 ح لزاما عمييا القياـ بيا، كالقياـ بخدمات اقتصادية ػػض الحاالت التي أصبػػػػػرا مقبكال، بؿ كجدت بعػػػػتدخميا يعد أم

أك اجتماعية باإلضافة إلى كظائفيا األساسية، كاختمفت بالتالي السياسة المالية التي تحقؽ أىداؼ المجتمع، كمف 
 (2) أىـ مالمح ىذه المرحمة:

ادم لتحقيؽ االستقرار، ػػػاط االقتصػػػفي النش ا تدخؿ الدكلةػػا كضركريػػكأصبح مطمكب ،أنتقد الحياد المالي لمدكلة -أ
 ماف استمرار التنمية؛كض
 ،أساليب التمكيؿ بالعجز أك الفائض تمكاستخد ،رفض الفكر الحديث فكرة التكازف الحسابي لميزانية الدكلة -ب

 القتصادم.كفقا لمتطمبات النشاط ا
  السياسة المالية أدوات: الثاني المطمب

قصػػػػػػػد الحفػػػػػػػاظ عمػػػػػػػى االسػػػػػػػتقرار تػػػػػػػدخؿ الدكلػػػػػػػة المنػػػػػػػاديف بؿ ائػػػػػػػأك  مػػػػػػػف "كينػػػػػػػزيعتبػػػػػػػر االقتصػػػػػػػادم "
بػػػػػػػرر ذلػػػػػػػؾ بػػػػػػػأف سػػػػػػػة الماليػػػػػػػة بشػػػػػػػقييا اإلنفػػػػػػػاؽ كالضػػػػػػػرائب، ك اسػػػػػػػتخداـ السيااالقتصػػػػػػػادم، كىػػػػػػػذا مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ 

و أصػػػػػػال قػػػػػػائـ عمػػػػػػى متغيػػػػػػرات كثيػػػػػػرة كيصػػػػػػعب الػػػػػػتحكـ فييػػػػػػا، ال يتصػػػػػػؼ بالتصػػػػػػحيح الػػػػػػذاتي ألنػػػػػػ االقتصػػػػػػاد
، كأصػػػػػبحت دة إلػػػػػى السياسػػػػػة الماليػػػػػة المتدخمػػػػػةنتقػػػػػؿ التكجػػػػػو مػػػػػف السياسػػػػػة الماليػػػػػة المحايػػػػػإعمػػػػػى ضػػػػػكء ذلػػػػػؾ ك 

ادم بػػػػػػػالتحكـ فػػػػػػػي معػػػػػػػدالت الضػػػػػػػرائب كاإلنفػػػػػػػاؽ الحكػػػػػػػكمي الدكلػػػػػػػة مسػػػػػػػؤكلة عػػػػػػػف تحقيػػػػػػػؽ التػػػػػػػكازف االقتصػػػػػػػ
  .ركض العامةكالق

ال تخمك السياسة المالية مف أدكات تستطيع بكاسطتيا تنفيذ األىداؼ التي تسعى لتحقيقيا، كيمكف تقسيـ  
 النفقات العامة كاإليرادات العامة ىذه األدكات إلى قسميف ىما:

 النفقات العامة الفرع األول:
مف كذلؾ النفقات العامة، أكلى أدكات السياسة المالية كالمتمثمة في سنتعرض مف خالؿ ىذا الفرع إلى  

 .خالؿ تعريفيا كاستعراض أىـ تقسيماتيا
 

                                                           

 .22المرجع السابؽ، ص ىشاـ مصطفى الجمؿ، -(1)
 .322مرجع سبؽ ذكره، ص عكؼ محمكد الكفراكم، -(2)
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 ريف النفقات العامةتع :أوال
تنظيماتيا بقصد  مبمغ نقدم يخرج مف الذمة المالية لمدكلة أك أحد" بأنيا: النفقات العامة تعريؼيمكف 

 .(1)"تحقيؽ حاجة عامة
 ىي:  تتككف مف ثالث عناصر أساسية التعريؼ السابؽ نالحظ أف النفقات العامة مف خالؿ 

 ؛النفقة العامة مبمغ مف النقكد -3
 ؛النفقة يقـك بيا شخص عاـ -8
 .تحقيؽ منفعة عامة اليدؼ مف النفقة العامة -1

 تقسيمات النفقات العامة :ثانيا
منتجة إلى تعدد الدكلة المتدخمة ثـ إلى الدكلة الحارسة إلى الدكلة المف  ،أدل التطكر الذم لحؽ بالدكلة 

، غير أنو نشاطاتيا االقتصادية، كمف ثـ إلى زيادة نفقاتيا كتنكعيا، كمف ثـ فقد تعددت التقسيمات لمنفقات العامة
 يمكف ضبطيا كفقا لمعايير تشترؾ كؿ مجمكعة منيا في معيار خاص.

 (2) ىناؾ عدة معايير ال تستند عمى أسس اقتصادية أىميا: النفقات:المعايير غير االقتصادية لتقسيم  -1
ينما تكرر النفقة كؿ فترة زمنية معينة كسنة أك شير فيك إنفاؽ عادم ح عمى أساس التكرار الدوري: التقسيم -أ

إنفاؽ  مثؿ: المرتبات كالمعاشات كصيانة الطرؽ، أما عندما تصرؼ النفقة لظركؼ غير عادية تنتيي بزكاليا فيك
 غير عادم مثؿ: الحركب كالككارث كالزالزؿ كغيرىا.

عندما تقكـ الدكلة باإلنفاؽ عمى مرافؽ يعـ نفعيا مثؿ  التقسيم عمى أساس الهيئة التي تقوم باإلنفاق: -ب
األمف كالدفاع كالقضاء فيذا يسمى إنفاقا كطنيا، أما عندما يككف اإلنفاؽ عمى سكاف إقميـ معيف كمرافؽ الماء 

 لغاز كالكيرباء فيذا يسمى إنفاقا محميا.كا
عندما يككف اليدؼ مف اإلنفاؽ إشباع حاجات عامة لممجتمع  التقسيم تبعا لطبيعة الهدف من اإلنفاق: -ج

فيذا يسمى إنفاؽ تخصيص، أما عندما يككف اليدؼ ىك إعادة تكزيع الدخؿ فيذا يسمى إنفاقا تكزيعيا، كحينما 
  ستقراريا. االقتصاد فيذا يسمى تكزيعا إقرار يككف اليدؼ تحقيؽ است

 (3) :ىناؾ عدة معايير تستند عمى أسس اقتصادية أىميا االقتصادية لتقسيم النفقات:المعايير  -2
 :تقسـ النفقات العامة كفقا ليذا المعيار إلى التقسيم تبعا إلستخدام القوة الشرائية: -أ

 حيث ينتج عمى ذلؾ حصكليا عمى سمع كخدمات  ،الدكلة لمقكة الشرائية استخداـؿ في ػتتمث :ةــات الحقيقيـالنفق -
                                                           

 .321مرجع سبؽ ذكره ، ص مصطفى الجمؿ،ىشاـ  -(1)
 .800 ،322(، ص3222، ) المطبعة العربية الحديثة، القاىرة، أسس ومبادئ المالية العامة محمكد محمد نكر كحمدم أحمد العناني، -(2)
 .322، ص مرجع سبؽ ذكره ،ىشاـ مصطفى الجمؿ -(3)
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 كالقضاء كالتعميـ كالصحة كغيرىا. نفقات مرفؽ الدفاعمثؿ  ،منتجة
مثؿ اإلعانات  ،أم ال تأخذ الدكلة في مقابميا سمعا كال خدمات ،ىي التي تتـ بدكف مقابؿ :النفقات التحويمية -

 كالمساعدات االجتماعية التي تدفعيا الدكلة لممرضى كالعجزة كالعاطميف.
 تقسـ النفقات العامة كفقا ليذا المعيار إلى: التقسيم تبعا لعالقة النفقات العامة بالناتج والدخل الوطني: -ب
تنفقيا الدكلة في سبيؿ إنتاج  كىي التي يطمؽ عمييا نفقات اإلنتاج، كتتضمف المبالغ التي نفقات إيجابية: -

 السمع كالخدمات التي تعكد بالنفع عمى المجتمع مثؿ: نفقات تسيير المرافؽ العامة كالصحة كالتعميـ.
 .كىي تمؾ المبالغ التي تقتطع مف الناتج الكطني، مثؿ النفقات العسكرية نفقات سمبية: -
كىي التي ال تؤثر عمى مقدار الثركة الكطنية كال عمى مستكل الناتج المحمي كالدخؿ الكطني  نفقات محايدة: -

 مثؿ النفقات االجتماعية، كاإلعانات التي تقدميا الدكلة لممشركعات اإلنتاجية.  
 تقسـ النفقات العامة كفقا ليذا المعيار إلى:التقسيم تبعا لعالقة النفقات العامة باقتصاد السوق:  -ج
 كىي تمؾ المبالغ الالزمة لكجكد الدكلة مثؿ: نفقات الدفاع نفقات عامة ال عالقة لها  بالنظام االقتصادي:  -

 الخارجي كالعالقات الخارجية.
الحككمة  نفقات القضاء كاألمف، فيما يساعداف عمى حماية سمطةنفقات عامة تمزم لوجود اقتصاد السوق:  -

 ـ كيضمناف استقرار التعامؿ في السكؽ.كممتمكاتيكيحمياف أركاح األفراد 
كىذه تيدؼ إلى إشباع الحاجات التي كاف يمكف لمنشاط الخاص أف نفقات عامة تكمل اقتصاد السوق:  -

 ا ال تدر ربحا يتناسب مع تكمفتيا، مثؿ النفقات عمى ػػػػا أك ألنيػػػػرة تكاليفيػػػػرا لكثػػػػػػا نظػػػػيشبعيا، كلكنو ال يقدـ عميي
 كعات استصالح األراضي، غرس الغابات، كمد خطكط السكؾ الحديدية.مشر 

 : مثؿ نفقات مرفؽ التعميـ كالصحة.نفقات تمثل تصحيحا ألوضاع اقتصاد السوق -
 اإليرادات العامة الفرع الثاني:

لقد أصبحت اإليرادات العامة مف األدكات الميمة التي ليا تأثير عمى األكضاع االقتصادية  
كاالجتماعية، فيي فضال عف كظيفتيا في تغطية النفقات العامة فإنيا أصبحت أداة لمنع بعض األنشطة غير 

 :أساسيةثالث مصادر المرغكبة، ككذلؾ تكجيو االستثمار، كيمكف تقسيـ اإليرادات العامة إلى 
 : الضرائبأوال

دكرا ميما في التأثير عمى األكضاع االقتصادية كاالجتماعية في أم  الضرائب في الكقت الحاضر تمعب 
مف أىـ أنكاع اإليرادات العامة، سكاء مف حيث حجميا المطمؽ أك نسبتيا مف اإليرادات العامة، فيي تعد  بمد،

 متطكر الذم أدل إلى ، ازدادت أىميتيا نتيجة لالمتقدمة أك الدكؿ النامية كاء في الدكؿػـ، سػػػػـ دكؿ العالػػػكفي معظ
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 .تغير دكر الدكلة كأىدافيا
فريضة مالية نقدية تأخذىا الدكلة جبرا مف الكحدات " تعرؼ الضريبة عمى أنيا:: تعريف الضرائب -1

 ة، لتمكيؿ النفقات العامة، كلتحقيؽ أىداؼ ػكرة نيائيػػػػؿ كبصػػػػر مقابػػػة مف غيػػػػػا التكميفيػػػة حسب مقدرتيػػػػػاالقتصادي
خمسة أساس عمى تقكـ مف خالؿ ىذا التعريؼ يتضح لنا أف الضريبة  .(1)"الدكلة النابعة مف فمسفتيا السياسية

 ىي:عناصر 
نقدا، نظرا لتحقيقيا عدالة أكبر لألفراد، كسيكلة جبايتيا مقارنة باألمكاؿ العينية، ككذا ال يمكف  تدفعالضريبة  -أ

 التالعب بحصيمتيا؛ 
 نيائية تفرضيا الدكلة؛ الضريبة إجبارية -ب
 ، فكمما اتسع كعاء الضريبة زادت حصيمتيا؛المقدرة التكميفية الضريبة تراعي -ج
 ؛تدفع الضريبة بدكف مقابؿ -د
   .تيدؼ لتحقيؽ النفع العاـالضريبة  -ق
 (2)مضرائب المفركضة عمى الدخؿ كالثركة، أىميا:ىناؾ عدة تقسيمات ل الضرائب: تقسيمات -2
تبار بعيف االعالضرائب التي ال تأخذ ة في الضرائب العيني تمثؿت الضرائب العينية والضرائب الشخصية: -أ

 ة فيي التي يراعى عند ػػػػأما الضرائب الشخصي ،ؾالػػػػائب االستير ة مثؿ: ضػػػػػع الضريبػػػػػة لدافػػػػػالظركؼ الشخصي
مثاؿ ذلؾ ضريبة الدخؿ حيث تككف و عمى الدفع كنكع مصدر الدخؿ، المكمؼ الشخصية كمقدرت ركؼفرضيا ظ

 ىناؾ سماحات لممكمؼ حسب حالتو االجتماعية كأعبائو العائمية كمصدر دخمو.
كزع تحدد السمطات المالية مقدارىا الكمي ثـ تفالضرائب التكزيعية  التوزيعية والضرائب القياسية:الضرائب  -ب

 ة تعرؼ ػػػػة ىي أف الدكلػػػػذه الضريبػػػزة ىػػػة. ميػػػد لسعر الضريبػػػػػتحديع دكف ػػػػعمى الممكليف تبعا لمقدرتيـ عمى الدف
إضافة إلى انخفاض مركنة  تتفؽ مع مبادئ العدالة الضريبية، إال أنيا مف جانب آخر ال دما مقدار الحصيمة،ػمق

الضريبة التي  ييف الضرائب القياسيةأما ضريبة مف النظـ الضريبية الحديثة. حصيمتيا، لذلؾ أسقطت ىذه ال
 كىي المتبعة في النظـ الضريبية الحديثة.مطات المالية سعرىا دكف حصيمتيا، تحدد الس

ىي التي تصيب الكعاء كىك تحت يد فالضرائب المباشرة  الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة: -ج
  المباشرة الضرائب غيرأما ؿ، ػػػػػػكلد الدخػػػػكد رأس ماؿ أك تػػػػركة أك كجػػػػة تممؾ الثػػػػفيي تفرض عمى كاقع ،المكمؼ
 أك االستيالؾ أك تداكؿ الثركة،  اإلنتاج ؽػػػفيي تفرض عند تحقي ركة،ػػػاؿ الثػػػػاؿ أك انتقػػػقائع االستعمعند ك فتفرض 

                                                           

 .332(، ص8033دجمة لمنشر كالتكزيع، عماف، ، دار 3ط، )اقتصاديات المالية العامة سعيد عمي العبيدم، -(1)
 .012، 010، ص المرجع نفسو -(2)
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 كضرائب االستيالؾ كالضرائب الجمركية. اإلنتاجكمثاؿ ذلؾ ضرائب 
  القروض :ثانيا

لمكاجية آثار ظركؼ استثنائية  االستثنائية التي غالبا ما تمجأ إلييا الدكلة اإليراداتتعتبر القركض مف 
عمييا، كما في حالة عجز المكازنة، أك لتمكيؿ مشركعات التنمية كاإلنفاؽ منيا عمى تسديد ىذه القركض قد تطرأ 

  كذلؾ لمحاؽ بركب التقدـ العممي.
 الدكلةكتمجأ  المالية، السياسة في العامة اتداإليرا أدكات مف الثانية األساسية األداة تعتبر القركضكما  

 لمضرائب تككف فعندما  الثاني، أما األقصى حدىا في الضرائب تككف عندما األكؿف سببيف، نتيجة األداة ىذه إلى
 .عنيفة أفعاؿ اجتماعية ردكد

لؾ كتتعيد بسدادىا كسداد فكائدىا كذ تمؾ المبالغ التي تستدينيا الدكلة،"يقصد بالقركض:  تعريف القرض: -1
 .(1)"كفؽ شركط محددة

 (2):معاييرمف القركض تختمؼ تبعا لعدة ىناؾ عدة أنكاع  أنواع القروض: -2
  تقسـ القركض حسب معيار الحرية إلى:: حسب معيار الحرية -أ

 قراضيا، كىذا إ طيا كتترؾ لمجميكر حريةالدكلة عف شرك  فييا ىي القركض التي تعمف القروض االختيارية: -
 ىك األصؿ في القركض كافة.

ة لقرض كتجبر األفراد أك مف ليا سمطفييا الدكلة عف شركط اىي القركض التي تعمف  :اإلجباريةالقروض  -
 ، كتمجأ الدكلة إلى ذلؾ في الظركؼ غير االعتيادية. إقراضياعميو عمى 

 : تقسـ القركض حسب معيار اإلقميـ إلى:حسب معيار اإلقميم -ب
ييا كعادة ما تككف ىي القركض التي يككف مصدرىا رعايا الدكؿ أك المقيميف عمى أراض :الداخميةالقروض  -

 العامة. اإليراداتستعمؿ لمعالجة العجز المالي في تبالعممة المحمية، ك 
 ارج حدكد الدكلة كأف تككف دكؿ أك منظمات أك ػدرىا مف خػػػكف مصػػىي القركض التي يك :الخارجيةالقروض  -

لتمكيؿ  ميزاف المدفكعات أكستعمؿ لمعالجة العجز في ت، ك األجنبيةعادة ما تككف بالعممة ، ك مصارؼ أجنبية
 .مشاريع اقتصادية أك أم أغراض أخرل

 مف عيكب القركض الخارجية أنيا تؤثر سمبا عمى سعر صرؼ العممة المحمية عند حمكؿ مكعد السداد،  
 السياسي بيد الدكلة المقرضة، يحدث ذلؾ عندما  قكمية. غالبا ما تككف كسيمة لمضغطككذلؾ تنقص مف الثركة ال

 ف البمد المقرض مف سداد أقساط القركض كالفكائد مف ػػة بحيث ال يتمكػػػػدـ القركض في استثمارات ناجحػػػتستخال 

                                                           

 .076ص  مرجع سبؽ ذكره ىشاـ مصطفى الجمؿ، -(1)
 .011، 016، ص  مرجع سبؽ ذكره سعيد عمي العبيدم، -(2)
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 عائد ىذه االستثمارات. 
  تقسـ القركض حسب معيار مدة القرض إلى:: حسب معيار مدة القرض -ج
كتمجأ إلييا الدكلة لمعالجة االختالؼ  ىي القركض التي تككف مدتيا أقؿ مف سنة :القصيرة األجلالقروض  -

 تعرؼ ىذه القركض بأذكنات الخزانة. .اإليراداتالزمني بيف مدة تنفيذ النفقات كتحصيؿ 

 ىي القركض التي تككف مدتيا أكثر مف سنة أك أقؿ مف خمس سنكات. :األجل متوسطةالقروض  -
 الستخدامياىي القركض التي تككف مدتيا أكثر مف خمس سنكات، كتمجأ إلييا الدكلة :طويمة األجلالقروض  -

 في تمكيؿ مشاريع التنمية االقتصادية أك لتغطية حربية أك دفاعية.
 إيرادات القطاع العام :ثالثا

الدكلة في تممكيا  ميف سكاء كاف عاما أك خاصا، كنشاطيقصد بيا ممتمكات الدكلة كىك ما يسمى بالدك        
إلى ثالث  اإليراداتسكاء كاف جزئيا أك كميا، كاالحتكارات المالية كمف ثـ سكؼ نقسـ تمؾ  اإلنتاجيةلمكحدات 
 (1)مصادر:

يقصد بو أمالؾ الدكلة سكاء كاف عاما أك خاصا، كالعاـ غير قابؿ التصرؼ فيو كذلؾ مثؿ:  الدومين: -1
كرسـ دخكؿ الحدائؽ كدخكؿ بعض األنيار كالطرؽ كشكاطئ البحر، إال أنو قد يستغؿ بأسعار رمزية كذلؾ 

يعيا أك تأجيرىا الشكاطئ، أما الدكميف الخاص فيك يخضع لمقانكف الخاص، مثؿ األراضي التي تتكلى الحككمة ب
 أك السيارات كاألجيزة كغيرىا فإنيا تعتبر مكردا ىاما مف مكارد الخزانة العامة.

 اـ تبعا لسياسة الدكلة المالية، فإذا أفسحت الدكلة المجاؿ لمقطاع ػػػتختمؼ إيرادات القطاع الع ام:ــــالقطاع الع -2
طاع العاـ، أما إذا مف الق إيراداتياالخاص كأدخمتو في أغمب مياديف الحياة االقتصادية قمت بالتالي حصيمة 

عية أك التجارية، فإف الزرا كاط االقتصادم سكاء في المياديف الصناعية أػػػػر في النشػػػؿ أكبػػػبشكتدخمت الدكلة 
 تطيع الدكلة أف تستخدمو كمصدر تمكيمي لنفقاتيا. إيراداتيا تزيد مف ىذا المكرد كيتحقؽ فائض كبير تس

 بيعا فقط  ىااحتكار ار إنتاج سمعة معينة كبيعيا أك ػػػة باحتكػػػـك الدكلػػػػػا أف تقػػػػد بيػػػكيقص ة:ـــارات الماليــاالحتك -3
منيا، مثؿ احتكار بيعيا حرا، كيفرض عمييا ضريبة كبيرة إذا كاف مف السيؿ التيرب  يترؾ كذلؾ بدال مف أف 

 الحككمة الفرنسية لصناعة كبيع الدخاف كالكبريت كغيرىا.
 مصادر أخرى :رابعا

 إيراداتكيشتمؿ ىذا المصدر عمى عدد مف المكارد ال يجمعيا معيار محدد ما عدا ككنيا تسيـ في " 
 الدكلة، كذلؾ كحصيمة الغرامات التي تجبييا مف مرتكبي المخالفات القانكنية كالتي ال تتميز بالثبات، فعندما يمتـز 

                                                           

 .077، 071ص  مرجع سبؽ ذكره ىشاـ مصطفى الجمؿ، -(1)
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 كيدخؿ  تمؾ الغرامات، كعند حدكث العكس تزيد تمؾ الحصيمة، حصيمةيزيد عندىـ الكعي القانكني تقؿ الجميع ك 
 في ىذا المصدر أيضا المنح كاليدايا كاليبات كالتبرعات التي تتمقاىا الدكلة سكاء مف مكاطنييا أك مف دكؿ 

 . (1)"أخرل، كذلؾ لمساعدتيا في تحقيؽ مشركعات معينة
 الفقرفي السياسة المالية  آليات تأثير: الثالثالمطمب 
سيما فيما يتعمؽ بالسياسة مف حدتو، ال قتصادية في التخفيؼيتأثر الفقر بمدل كفاءة السياسات اال 

 المالية، كسنتعرض مف خالؿ ىذا المطمب آلليات تأثير السياسة المالية في الفقر بنكع مف التفصيؿ.  
 الفرع األول: أثر السياسة المالية في الفقر في إطار النمو وتوزيع الدخل

، الذم ييدؼ مف خالليا إلى تحقيؽ "تعد السياسة المالية إحدل األدكات الرئيسة لالقتصاد الكمي 
متطمبات التكازف لالقتصاد العاـ بكاسطة تكجيو السياسة المالية تكجييا يتناغـ كتحقيؽ تمؾ األىداؼ، كلتتمكف 
بكاسطتيا الحككمات مف التأثير في الفقر كتكزيعو داخؿ البمداف، مف خالؿ آليات التأثير في معدؿ النمك كتكزيع 

حقيؽ معدؿ أسرع لمنمك سيؤدم إلى تخفيؼ أسرع لمفقر، فضال عف إمكانية تأثيرىا )أدكات الدخؿ، باعتبار أف ت
  .(2)السياسة المالية( في تكزيع الدخؿ بالتأثير في النمكذج التكزيعي"

إلى أف السياسة  "Mireille Laroche and Todd Mattina"يشير ميرام الركش كتكد ما تينا " 
معالجة الفقر قد تعيؽ أك تشكه النمك، ككنيا تشكؿ عائقا أماـ المدخرات، إال أف النظاـ المالية التي تعمؿ عمى 

. كيؤكد الباحثاف دكر السياسة الحككمية في (3)"الضريبي ربما ييدؼ إلى دعـ العكائد ألصحاب الدخؿ المنخفض
ذا ػػػػػػراف في ىػػػػثـ الفقر، إذ يشي كما فسرا آليات التأثير لمسياسة المالية في النمك كالتبايف، كمف"تخفيض الفقر، 

كىذا يصدر  ات الحاصمة في األسعار النسبية،أف السياسة المالية قد تعيؽ النمك مف خالؿ التغير  دد إلى ػػػالص
كنظرا إلى ارتفاع الميؿ الحدم لالستيالؾ  حككمية سكؼ تزيد مف دخكؿ الفقراء،مف منطمؽ أف التحكيالت ال

 ة يؤدياف إلى ػػػع الرديئػػػة بدال مف السمػػػع االعتياديػػػػالؾ فضال عف التحكؿ باتجاه السمػػادة االستيػػػذه الفئة فإف زيػػػلي
كاألسعار النسبية ليذه المكارد في االقتصاد القكمي،  الطمب باتجاه التأثير في طبيعة تكزيع المكاردكذج ػػػػكؿ نمػػػتح

ع الدخكؿ ليذه العناصر، ػػادة تكزيػػػة إلى إعػػػكبة، كليؤديا في النتيجنتيجة لتغير األسعار النسبية لمسمع المطم
 . (4)"إجمالي الناتج القكمي ككذلؾ تأثيرىا في

 ادم، في إطار ػػػػػك االقتصػػػػؿ االبتدائي بالنمػػػػع الدخػػػتكزي" Alesina Rodrik" ا يربط أليسينا ركدريؾػػػػكم" 
                                                           

 .077ص  ،بؽاسالمرجع ال ىشاـ مصطفى الجمؿ، -(1)
 .341، صذكره مرجع سبؽ سالـ تكفيؽ النجفي كأحمد فتحي عبد المجيد، -(2)

(3)- Mireille Laaroche and Todd Mattina, Can Fiscal Policy Lessen Earnings Inequality?, paper presented at:IRPP-

CSLS Conference on the Linkages between Economic Growth and Inequality,Ottawa, 26-27 January 2001, p1.  

(4)- Mireille Laaroche et Todd Mattina,  Ibid , p13, 14.  
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 التي يكضح فييا أنو عند مستكل منخفض مف الدخؿ لمفرد الكاحد ال يتكقع أف يجرم إعادة ،السياسة المالية
حدكد بعيدة، كسيكاجو االقتصاد لككنو يخفض تراكـ رأس الماؿ المادم كالبشرم إلى  التكزيع بمستكل عاؿ،

لدخؿ، لتشكؿ عالقة مصيدة الفقر، في حيف يجرم مستكل أكبر مف إعادة التكزيع عند المستكيات المرتفعة مف ا
 .(1)مالي، كمستكل الدخؿ لمفرد الكاحد"محدبة بيف متغيرات التكزيع ال

التأثيرات التي تمارسيا السياسة المالية في النمك االقتصادم كتراكـ رأس الماؿ البشرم، أما فيما يتمؽ ب
اإلنفاؽ كالضرائب إلى أف  "Miller and Russek" كال مف ميمر كركسؾفقد أشار "كدكرىا في خفض الفقر، 

ليما نتائج عكسية بالنسبة إلى االقتصادات األقؿ نمكا بالمقارنة مع الدكؿ المتقدمة، إذ يقترف اإلنفاؽ عمى التعميـ 
بنمك أدنى في المجمكعة األكلى مف الدكؿ، كذلؾ النخفاض اإلنفاؽ عمى التعميـ األساسي، الذم يعد أكثر 

مما يتطمب إعادة التخصيص في اإلنفاؽ عمى التعميـ األساسي كاإلنفاؽ لنمك، تجسيدا لدعـ الفقراء كتحفيز ا
الصحي، كذلؾ لتأثيراتو الفاعمة في تراكـ رأس الماؿ البشرم، أما مف جانب الضرائب، فإنيا قد تككف معيقة 

 .(2)"لمنمك، كخصكصا ضرائب الدخؿ عمى رأس الماؿ كالعمؿ
في النمك االقتصادم كفجكة تكزيع الدخؿ عبر قنكات رئيسية، تتمثؿ  إف السياسة المالية تمارس تأثيراتيا" 

في طرؽ تمكيؿ العجز الحاصؿ في الميزانية كمجاالت إنفاقيا، فضال عف تأثيراتيا في تخصيص المكارد 
فإف المسألة الرئيسية تتمثؿ بقدرة الحككمة عمى كاستخداميا، كمف ثـ في النمك االقتصادم. كعمى ىذا األساس، 

الجة عجز الميزانية دكف إلحاؽ أم اضطراب باستقرار االقتصاد الكمي، كما يترتب عمييا مف تأثيرات سمبية مع
في معدالت الفقر، ففي إطار عجز الميزانية كتناقص االدخار الحككمي الناتج مف السياسة المالية التكسعية، 

سندات الحككمية، مما يؤدم إلى ارتفاع فإنيا ستكلد ضغكطا باتجاه امتصاص االدخار الخاص عف طريؽ بيع ال
العجز المالي بسبب المستثمريف خاصة في ظؿ عدـ ارتياح  ، (3)"أسعار الفائدة، كانخفاض االستثمار الخاص

كس التي تـ تنفيذىا، كينع األساسيةىذا القطاع عمى االستفادة مف اليياكؿ كىك ما يضعؼ لمميزانية الحككمية، 
 ؤدم إلى إضعاؼ قدرة القطاع ػػػيىػػػػك ما ك "كسط، ػػػػكالمت الطكيػػػػػػػػػؿ كالنمك، خاصة في األجميفذلؾ عمى االستخداـ 
 د لتقديـ الخدمات ػػػػػر العكائػػػػػة عمى تكفيػػػػػدرة الحككمػػػػة، كبالتالي إضعاؼ قػػػػد الضرائب المرتفعػػػالخاص عمى تسدي

ة رأس الماؿ البشرم أك اليياكؿ ػو االستيالؾ الحككمي نحك أىداؼ تنميػػػػتكجيدـ ػػػػ، ال سيما في ظؿ عاالجتماعية
ة لمعدالت الفقر. في حيف أف تمكيؿ عجز الميزانية باالعتماد عمى زيادة القاعدة النقدية لتمكيؿ ػػػاالرتكازية المخفف

 اء، بكصفيـ أكثر عرضة لمنتائج السمبية كب فييا عمى الفقر ػػة غير مرغػػػػرات تضخميػػػد تأثيػػػاإلنفاؽ اإلضافي سيكل
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 ة في االقتصاد بمجكئيا إلى ػػكلة الفائضػػػاص السيػػػة المتصػػػؿ الحككمػػػة مف قبػػػار، كأف أم محاكلػػأماـ زيادة األسع
خالية تعكيـ األكراؽ المالية ستؤدم إلى جذب القطاع الخاص كالعاـ لالستثمار في ىذه األكراؽ المالية، ككنيا 

مف المخاطر، مما يكلد انخفاضا في مستكل االستثمار كاالستخداـ. كمف جانب آخر فإف العجز المالي قد 
ينعكس بشكؿ عجز مالي في الحساب الجارم الخارجي، فضال عف تأثيراتو في سعر الصرؼ الحقيقي، الذم 

   . (1)"كصا الفقراءيؤثر تأثيرا عكسيا في الصادرات، كليؤدم إلى انخفاض دخكؿ المنتجيف، كخص
 الفرع الثاني: مصادر تمويل الميزانية وآلية تأثيرها في الفقر

سنقكـ مف خالؿ ىذا الفرع بالتعرض لمصادر تمكيؿ الميزانية كالمتمثميف في التمكيؿ النقدم المحمي  
 كتأثير كال منيا عمى مستكيات الفقر. لخارجياكالتمكيؿ 

 أوال: التمويل النقدي المحمي
 إلى -صعكبات التمكيؿ بكاسطة الضرائب في حالة كجكد  -المتزايدة تمكيؿ نفقاتيا ل الحككمة تمجأ 

إصدار نقد مدار جديد )بيع أذكنات لخزانة إلى القطاع الخاص(، أك إلى إصدار الديف الحككمي )بيع أذكنات ا
 الخزانة إلى البنؾ المركزم(.

الحالة فإف أثره الرئيسي يتمثؿ في ارتفاع أسعار الفائدة الذم في ىذه "صدار الدين الحكومي: في حالة إ -1
يعني ارتفاع ، مما (2)"يثبط االستثمار، كمف ثـ يؤدم إلى انخفاض معدؿ التراكـ الرأسمالي كالنمك االقتصادم
  .معدالت البطالة كانخفاض مستكل األجكر الحقيقية، الذم يؤدم بدكره الرتفاع معدالت الفقر

في ىذه الحالة فإف سعر الفائدة الحقيقي ال يرتفع، في حيف تزيد القاعدة " :نقد مدار جديدفي حالة إصدار  -2 
كىك بذلؾ أكثر مالءمة في ظؿ الرككد كحالة االقتصاد دكف ي، مالنقدية، كمف ثـ يزيد عرض النقكد كالطمب الك

في ، مما يترؾ آثاره االيجابية االستخداـ بالتزايدمستكل التشغيؿ الكامؿ، حيث تأخذ األسعار كاإلنتاج كمستكل 
يعد غير مرغكب فيو عندما يككف االقتصاد في ظؿ التشغيؿ الكامؿ، ألنو  تخفيؼ مستكيات الفقر، في حيف

  كياتار، مما يخفض مستكل األجكر الحقيقية، ليزيد التبايف كمستػػػاـ لألسعػػػػكل العػػػػد المستػػػػاه تزايػػػآثارا باتج يترؾ
  .(3)"الفقر في االقتصاد

 : مصادر التمويل األجنبيثانيا
 ك ػػػػػػػػا في النمػػػػػح( كأثرىػػػػػػركض كالمنػػػػػة )القػػػػػدات األجنبيػػػػكؿ دكر المساعػػػػػػػػالؼ اآلراء حػػػػػػػف اختػرغـ مػػػػبال" 

                                                           

 .342بؽ، صاسالمرجع ال سالـ تكفيؽ النجفي كأحمد فتحي عبد المجيد، -(1)
، (3228، ترجمة محمد حمدم السباخي، )دار المريخ، الرياض المالية العامة في النظرية والتطبيق مكسجريؼ ريتشارد كمكسجريؼ بيجي، -(2)

  .212ص
 .212ص، المرجع السابؽ مكسجريؼ ريتشارد كمكسجريؼ بيجي، -(3)
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 ض الفقر في االقتصادات ػػػػك كخفػػػا لمنمػػػاعدات دكرا ايجابيػػػػادية أف لممسػػػات االقتصػػاالقتصادم، فقد أثبتت الدراس
ذات السياسة الجيدة، بعكس االقتصادات ذات السياسات الضعيفة، كذلؾ مف خالؿ تحقيقيا لعكائد مكجبة لمدخؿ 
في األقطار األقؿ فقرا مقارنة بالدكؿ الفقيرة، في حيف أكضحت بعض الدراسات أف المساعدات تساىـ في رفع 

التي تعمؿ عمى حفز النمك،  سعر الصرؼ الحقيقي، كىذا قد يساعد في زيادة االستيرادات لتمكيؿ االستثمارات
  .(1)"ككذلؾ لتنمية رأس الماؿ البشرم، كالصحة كالتعميـ

 : أثر سياسة اإلنفاق في الفقرالفرع الثالث
عمى التحكيالت االجتماعية المباشرة،  اإلنفاؽإف تقييـ السياسة المالية لمفقر يتمثؿ في معرفة طبيعة " 

العاـ عمى التعميـ كالصحة، كما يترتب عمى تمؾ  كاإلنفاؽ( الغذائية كاإلعانات) كاإلعاناتكالركاتب التقاعدية 
كيمثؿ  .اإلنفاقاتمف آثار عمى الفقراء مف خالؿ تأثيرىا عمى الدخؿ كاالستيالؾ الذم تتضمنو تمؾ  اإلنفاقات

المتزايدة،  العاـ، التي تمكؿ عف طريؽ فرض الضرائب اإلنفاؽاسة المالية بمصادر الزيادة في لمسي الجانب اآلخر
(، كضرائب الدخؿ، عمى العائالت )بعض ضرائب السمعةالتي قد تفرض عمى الفقراء، كالضرائب غير المباشرة 

تضخـ متزايد أك معدالت  ؿ إلى جانب العبء المتزايد الذم قد يتحممو الفقراء مف جراء التمكيؿ بالعجز في شك
 .(2)"الفائدة كعبء الديف المتزايد

 ال في ػػؤدم دكرا فاعػػب أف تػػة التي يجػػدل األدكات الرئيسيػػؿ إحػػاـ يمثػػالع اؽػػاإلنفإف ػػاءا عمى ذلؾ، فػػػبن"
ة كتخفيض ػع الرفاىيػػػػف تكزيػػػػػؽ تحسيػػػػعف طرية ػػػػػؽ العدالػػػػكؽ، كتحقيػػػػػة إلخفاقات السػػػػج التكزيعيػػػػػػح النتائػػػػتصحي

 ، كعميو فإف ىدؼ خفضة عف النظاـ الضريبيػػػجمختالالت الناال عف تصحيح اإلػػػر، فضػػػادة لمفقػػػػالح المعدالت
تكفير يما في العاـ كاألمف االجتماعي في أغمب البمداف، ألنو يؤدم دكرا م اإلنفاؽالفقر يعد مف أىداؼ برامج 

 سيما في الدكؿ النامية، كتنمية رأس الماؿ البشرم مثؿ التعميـ األساسي كالرعاية الصحية الخدمات العامة، ال
 راء يتكقؼ عمى الطبيعة التكزيعية لتمؾ ػػـ الفقػػػػاـ كقدرتيا عمى دعػػػالع اؽػػػػاإلنفة ػػػػاح سياسػػاألكلية، إال أف مدل نج

مف المخاطر كالصدمات كتقمبات الدخؿ، كمف ثـ حماية العائالت مف الكقكع في كقدرتيا عمى الحد النفقات، 
 .(3)"الفقر

 ،كفي إطار التحميؿ النظرم لالقتصاد الكمي، فإف اإلنفاؽ العاـ يحدث تأثيره في زيادة الطمب الكمي"
ف كاف ذلؾ يتكقؼ عمى مدل مركنة الجياز اإلنتاجي كمستكل  الذم يؤثر بدكره في حجـ اإلنتاج كالتشغيؿ، كا 

 كمف ثـ عمى  التشغيؿ، كنمط تكزيع آثار الطمب الكمي الناتج مف زيادة اإلنفاؽ الحككمي عمى اإلنتاج كاألسعار،
                                                           

 .321، 328ص، ذكره مرجع سبؽ سالـ تكفيؽ النجفي كأحمد فتحي عبد المجيد، -(1)
 .324، صنفسومرجع ال -(2)
 .322، 324، صنفسوالمرجع  -(3)
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 ؽإطار كاقع التحميؿ لمتنمية البشرية، فإف زيادة اإلنفامستكل القكة الشرائية الحقيقية لدخكؿ الفقراء، أما في 
الحككمي باتجاه التعميـ كالخدمات الصحية كالتحكيالت كاإلعانات الغذائية ستؤدم إلى زيادة مستكل الدخؿ، 
فضال عف زيادة مستكيات المنفعة المطمقة لمفقراء، كفقا العتبارات مؤشرات الرفاىية، في حيف يمكف إرجاع ىذه 

قة مف جانب آخر إلى اعتبارات تأثير مستكل الدخؿ في التنمية البشرية في إطار الصيغة المكلبية التي العال
 .(1)"تتضمنيا ىذه العالقة، التي تسعى بمحصمتيا النيائية إلى خفض األىمية النسبية لمفقر كشدتو

لتعميـ األساسي أك األكلي في إطار التعميـ، يككف اإلنفاؽ العاـ المكجو إلى دعـ الفقراء مف خالؿ ا"ك  
في تمؾ المراحؿ مف بالدرجة األساس، ككنو يعد أكثر دعما لنصرة الفقراء، حيث يزداد عدد المسجميف مف الفقراء 

فإف الدعـ المقدـ إلى المراحؿ الجامعية يعد  ،لذلؾ فض في المراحؿ الالحقة كالجامعية.، في حيف ينخالتعميـ
دعما لذكم الدخكؿ المرتفعة. كمف جانب آخر، فإف اإلنفاؽ عمى التعميـ في المناطؽ الريفية ىك أقؿ حظا، 
السيما بالنسبة لإلناث مقارنة بالمناطؽ الحضرية، كما أشارت إليو العديد مف الدراسات الميدانية في ىذا المجاؿ 

  ي العديد مف البمداف النامية، أما في إطار القطاع الصحي، فإنو يتكجب دعـ مراكز الرعايةالتي أجريت ف
جة التركيز لخفض الفقر عمى طبيعة كتعتمد در  الصحية األكلية كالرعاية الكقائية التي تككف أكثر مناصرة لمفقراء.

 .(2)"مفيدة لمتنمية البشرية لمفقراءاإلنفاؽ، فالزيادات في اإلنفاؽ عمى الصحة كالتعميـ األساسي ذات آثار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .322، صالمرجع السابؽسالـ تكفيؽ النجفي كأحمد فتحي عبد المجيد،  -(1)
 .322، 322، صنفسوالمرجع  -(2)
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  خالصة الفصل:
كالزلت المتقدمة كالنامية عمى حّد سكاء،  ظمت قضية التنمية تمثؿ إحدل االىتمامات الكبرل لمدكؿ لقد

التخمؼ ر الرئيسي كالكحيد لمتحرر مف أسر تحتؿ ىذه القضية في البمداف النامية أىمية أكبر باعتبارىا الخيا
كالمتتبع لمسار التنمية يجد أنو حدث ليا تطكرا مستمرا، سكاء في المفيكـ أك المحتكل حتى كصؿ  االقتصادم.

إلى ما يعرؼ اليكـ بالتنمية المستدامة، التي يمكف تعريفيا عمى أنيا التنمية التي تمبي احتياجات الحاضر دكف 
اتيا، حيث كاف ىذا التطكر في مفيكـ التنمية استجابة كاقعية المساس بقدرة األجياؿ المستقبمية في تمبية احتياج

لطبيعة المشكالت التي تكاجييا المجتمعات كانعكاسا حقيقيا لمخبرات الدكلية التي تراكمت عبر الزمف في ىذا 
 المجاؿ.  
السياسة ىذه اتضح لنا أف  ،باعتبارىا أحد السياسات االقتصاديةبعد استعراضنا ألدكات السياسة المالية  

كما تمثؿ األداة  ،تغيرات االقتصاديةمما ليا مف تأثير عمى جميع الك  ،كذلؾ مف خالؿ أدكاتيا ،ذات أىمية بالغة
لذلؾ نجد أف  ة لمعالجة المشكالت االقتصادية كاالجتماعية، كالتي مف بينيا ظاىرة الفقر.التي تستخدميا الحككم

االجتماعي تعديؿ كؿ مف الييكؿ االقتصادم ك  سياسة اإلنفاقية( يمكنيااللضريبية، ك األدكات المالية )السياسة ا
 يؽ أقصى إنتاجية مف ىذه األمكاؿ.فضال عف قدرتيا عمى ترشيد استخداـ األمكاؿ العامة، كتحق ،لممجتمع
، كذلؾ قصد تدارؾ غير مسبكقةسياسة مالية تكسعية إلى تبني  2220الجزائر منذ سنة  عمدتكقد         

كذا األمنية التي مرت بيا البالد. التأخر الحادث في التنمية المكركث عف األزمة االقتصادية كالمالية كالسياسية ك 
أىـ البرامج التي سطرتيا كما ىي  عت بالجزائر النتياج ىذه السياسة؟الرئيسية التي دفترل ما ىي األسباب 

مف  كؿ ىذا كغيرهمف خالؿ ىذه البرامج؟. المستيدفة  نفاؽاإلأكجو الدكلة الجزائرية لتطبيؽ ىذه السياسة؟ ما ىي 
 الفصؿ الرابع. مف خالؿ األسئمة سنحاكؿ اإلجابة عميو
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 تمييد:
أدت إلى عرقمة ، وحادةمتنوعة  بعدة أزمات والتسعينات مف القرف الماضي الثمانينات فيمرت الجزائر 

حركية  أعاقتالتي وما أحدثتو مف تصدع في البنى التحتية كاف آخرىا األزمة األمنية، عجمة التنمية في الببلد، 
إنعاش وقصد  .مستوى معيشة السكافالذي أثر بدوره عمى فرص تحقيؽ النمو، تقميص االستثمار ومف ثـ 
تجاوز التأخر الذي حدث في التنمية، ونظرا لمتحسف المستمر الذي عرفتو أسعار النفط، التي االقتصاد الوطني و 

بانتياج سياسة مالية  1110منذ سنة  يةالجزائر دوالر لمبرميؿ، فقد قامت الحكومة  041وصمت إلى أكثر مف 
 االنعاشية ببرنامج دعـ ، بداطموحة ريةبرامج استثما ثبلث تبني، مف خبلؿ توسعية لـ يسبؽ ليا مثيؿ مف قبؿ

 االقتصادي، ثـ البرنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادي، وأخيرا برنامج مواصمة دعـ النمو االقتصادي.
 التالية المباحثسنحاوؿ التطرؽ إلى  الفصؿمف خبلؿ ىذا 

 ؛1110االقتصادية قبؿ عاـ  واإلصبلحاتالتنموية  المخططاتاألوؿ: لمحة عامة حوؿ  المبحث -
 وأىـ نتائجو؛وأىدافو  (2004 – 2001االقتصادي ) اإلنعاشالثاني: برنامج دعـ  المبحث -

 أىـ نتائجو؛و  أىدافو( و2009 – 2005الثالث: البرنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادي ) المبحث -
 نتائجو؛وأىـ وأىدافو  (2014 – 2010برنامج مواصمة دعـ النمو االقتصادي )  الرابع: المبحث -
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 1002عام االقتصادية قبل  واإلصالحاتالتنموية  المخططاتلمحة عامة حول األول:  المبحث
صعبة، جد يجد أنيا كانت  ،االستقبلؿ بعدلجزائر في ا واالجتماعية إف المتتبع لؤلوضاع االقتصادية 
 هإلى أدنى أساسيات ومتطمبات المعيشة، باإلضافة إلى افتقار  غالبيتو مجتمعا يفتقر الجزائر ورثتحيث 

كخيار جعمت الدولة تتدخؿ وتأخذ بزماـ المبادرة ىذه الوضعية  بيد المعمريف،ىا ساسية وتمركز األمصناعات ل
تحقيؽ األىداؼ التنموية رات االقتصادية واالجتماعية، وذلؾ قصد استراتيجي ترتكز عميو في اتخاذ القرا

 .رت الشعب الجزائري في القضاء عمى التخمؼ والفقوطموحا
 مف خبلؿ ىذا المبحث سنتطرؽ لممطمبيف التالييف: 

 ؛0868 – 0856خبلؿ الفترة ت التنموية المطمب األوؿ: المخططا -
 .0887 – 0871المخططات التنموية واإلصبلحات االقتصادية خبلؿ الفترة  المطمب الثاني: -

 2616 – 2691خالل الفترة ل: المخططات التنموية المطمب األو
قصد إقامة اقتصاد عصري قادر عمى رفع التحديات في مواجية األوضاع االقتصادية واالجتماعية التي  

سنقـو ، 0868 – 0856خبلؿ الفترة  خمفيا االستعمار، قامت الجزائر بتبني مجموعة مف المخططات
  خبلؿ ىذا المطمب.باستعراضيا واستعراض نتائجيا مف 

 2616 – 2691خالل الفترة المخططات التنموية  الفرع األول: عرض
، (، والتي طبقت خبلؿ مرحمة التخطيط المركزي0868 – 0856) لخصت أىداؼ المخططات التنموية

، وتحرير االقتصاد الوطني مف كافة أشكاؿ المعيشي لمسكاف بعد فترة مف الحرماف اإلطارفي ضرورة تحسيف 
التبعية بإقامة اقتصاد عصري قادر عمى رفع التحديات تكوف فيو لممؤسسة اإلنتاجية الصناعية دور محوري 
ومحرؾ لآللة االقتصادية، وذلؾ مف منطمؽ مفاده أف المؤسسة اإلنتاجية ىي األداة األولى لخمؽ الثروة في أي 

 :ما يميىذه الفترة فيمخططات وتمثمت اقتصاد. 
 (2696 – 2691المخطط الثالثي ): أوال

ع، وذلؾ ألف اإلنتاج الصناعي ىو محرؾ انصب موضوع المخطط الثبلثي بصورة أساسية عمى التصني"
مميار دج، أما  19,58مميار دج، أما التكاليؼ المبرمجة فقدرت بػػػ  9,06كؿ تنمية، وقد بمغ حجـ االستثمارات 

الفرؽ بيف تكاليؼ البرامج االستثمارية وحجـ االستثمارات المرخص بيا ماليا تدعى باالستثمارات الباقي انجازىا 
 . (1)مميار دج" 10,52والمقدرة بػػ 
 اج ػإنتسمع التجييز، ف إنتاج ، ثـ تمييا%47,8ط بػػ ػػػوقد أخذت المحروقات الحصة األكبر في ىذا المخط 

                                                           

 . 66(، ص1991)الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية، ،  سياسة تمويل التنمية وتنظيميا في الجزائر ،محمد بمقاسـ حسف بيموؿ – (1)
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 االستيبلكية.السمع الوسيطية، ثـ إنتاج السمع 
 (2611 -2610المخطط الرباعي األول ) :ثانيا

 (1)ييدؼ ىذا المخطط إلى تحقيؽ ىدفيف رئيسييف:
 تقوية ودعـ بناء االقتصاد االشتراكي وتعزيز االستقبلؿ االقتصادي؛ -0
 جعؿ التصنيع في المرتبة األولى مف عوامؿ التنمية االقتصادية. -1

زالة الفروقات بيف باإلضافة إلى ىذيف اليدفيف اىتـ المخطط بتنمية الريؼ بيدؼ   تحقيؽ التوازف وا 
 المناطؽ الريفية والمدف.

إف حجـ االستثمارات في ىذا المخطط قد ارتفعت عما كانت عميو في المخطط الثبلثي، ويظير ذلؾ "
ف أ مميار دج، والسبب في ذلؾ ىو 57.45لى يفيا إتكال ارتفعتية المحددة التي بوضوح في البرامج االستثمار 

ة الثقيمة التي الفروع الميكانيكية، وذلؾ لتقوية الصناعو الدولة قررت إنشاء صناعات جديدة تخص المحروقات 
 .(2)"التي توفر شروط التكامؿ االقتصادي الداخمي بيف القطاعات المختمفة وفروعياانتيجتيا الجزائر، و 

 (2611 – 2611المخطط الرباعي الثاني ): ثالثا
 اد ػػات االقتصتكامؿ قطاعالصناعي،  كييؼ النسيجوارد الطبيعية، تػتثميف الم"ييدؼ ىذا المخطط إلى 

مميار  001مبمغ  . خصص لو(3)"ط وتنظيميا عف طريؽ تحديد اآلجاؿ وتنظيـ المراحؿػف تقنيات التخطيتحسيو 
  .دينار جزائري

( حددت ليا الحكومة الجزائرية أىدافا تمثمت أساسا في 0868 – 0867باإلضافة إلى مرحمة انتقالية )
األوؿ والثاني، حيث  يففي المخططيف الرباعي القضاء عمى التأخر المسجؿ في وتيرة انجاز المشاريع المتضمنة

  .مميار دج 015ت المنفذة االستثمارابمغت فييما قيمة تـ اعتماد مخططيف سنوييف إمتدادا لممخططات السابقة، 
 2616 – 2691خالل الفترة : نتائج تطبيق المخططات التنموية الفرع الثاني

 جديرة باالىتماـ في عدة مياديفنتائج  إلى تحقيؽ( 0868 – 0856أدت مخططات التنمية خبلؿ الفترة ) 
لى إحداث تحوالت عميقة في االقتصاد الجزائري،  النتائج المحصؿ عمييا بالرغـ مف أىميتيا لـ تكف في إاّل أّف وا 

 حيث أف ،التنميةية لعممما تـ تخصيصو وضخو مف أمواؿ وى ضخامة ػػوفي مست ،ودات المبذولةػػػػػوى المجيػػػمست
 بعيدة ط المركزي بقيت مف حيث فعاليتيا ػػية التخطػػػري  خبلؿ مرحمػػػػمميار دينار جزائ 211ة ػػػػارات البالغػػػاالستثم"

                                                           

 .231مرجع سبؽ ذكره، ص مسعود دراوسي، –(1)

 .231، صنفسومرجع ال –(2)

، ممتقى حوؿ: تقييـ آثار برامج االستثمارات العامة  -دراسة نقدية  –تقييم مخططات التنمية إلى تقييم البرامج االستثمارية  من مبارؾ بوعشة، –(3)
 .7، ص2013مارس  11/12، 1الدكتوراه، سطيؼ، مدارس 2014-2001وانعكاساتيا عمى التشغيؿ واالستثمار والنمو االقتصادي خبلؿ الفترة 
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مثمت  جزائري كإنتاج إضافي شػػامؿ، كمػػػػا دينار مميار   46,5عف المستويات المطموبة، إذ لـ تسمح سوى بإنتاج
والبناء واألشغاؿ ، %60,3مف االنجازات، بينما الصناعة  %8,8الفبلحة والري والصيد البحري ما مقداره 

، أما الوضع االجتماعي فقد شيد تدىورا إذ لـ يمثؿ سوى %7,3المصالح المنتجة و ، %2,4مثمت العمومية 
 86,8مميار دج إلى  14,6الداخمي الخاـ، بحيث انتقؿ مف  الناتجكما تضاعؼ " .(1)مف االنجازات" 18,4%

خبلؿ نفس و  ،في السنة 7,2مميار دج، وعميو فإّف معدؿ النمو الحقيقي المسجؿ في المتوسط أثناء الفترة بمغ 
مما أدى إلى إنقاص مستوى احتياط الجزائر مف المحروقات، وذلؾ لعدـ  ا،الفترة بقي إنتاج المحروقات مرتفع

 %11,35إلى  0861سنة  %6,60ارتفع مف  فقد معدؿ التضخـأما بالنسبة ل" .(2)مدى الطويؿ"تطبيؽ سياسة ال
 .(3)"%17,52بمغت  0867، مسجبل أعمى نسبة سنة 0868سنة 

الواردات مف  كزيادة ختبلالت،عرفت العديد مف اإلالسنوات األخيرة  كما أف ىذه المرحمة وبالتحديد في
الكبيرة انعداـ التوازف الجيوي في االستفادة مف االستثمارات ، لمديونية الخارجيةارتفاع حجـ االمواد الغذائية، 

بسبب تمركزىا نفيذ االستثمارات انعداـ التوازف القطاعي في تبسبب تمركزىا في الشماؿ عمى حساب الجنوب، 
عجز المؤسسات الصناعية عف أداء الدور المنوط و ، النفطية عمى حساب بقية القطاعاتالصناعة والصناعة في 

بيا حيث بقي أداؤىا االقتصادي والمالي محدودا، رغـ استفادتيا مف أغمفة مالية معتبرة في شكؿ استثمارات 
 . فيا لعدد ىائؿ مف اليد العاممةظيوتو 

التنمية الصناعية فإنيا  إستراتيجية"أما عف مناصب التشغيؿ التي تـ خمقيا والتي كانت ضمف أولويات 
، وىو ما 0867عاـ  %70لتصؿ النسبة إلى  0862عاـ  %76,5إلى نحو  0856عاـ  %64تزايدت مف 

 .(4)يؤكد عمى المجيود المبذوؿ في ىذه المرحمة"
 2660 – 2600المخططات التنموية واإلصالحات االقتصادية خالل الفترة المطمب الثاني: 

في بداية الثمانينات مف القرف الماضي شرعت السمطات العمومية بتغيير إستراتيجية التنمية المنتيجة  
 سميت بمرحمػػػة التنميػةوالقياـ بسمسمة مف اإلصبلحات، حيث عرفت الجزائر مرحمة جديدة في التنمية االقتصادية 

ى النظاـ البلمركزي باعتماد البلمركزية، وفييا تـ تحوؿ نظاـ التخطيط االقتصادي مف النظاـ المركزي إل
 ت ػػػػج لمتثبيػػػثبلث برامذ ػػػة إلى تنفيػػػػػ، باإلضاف0878إلى عاـ  0871دا مف عاـ ػػػػف امتػػمخططيف تنموييف خماسيي

                                                           

 .234، 344مرجع سبؽ ذكره، ص مسعود دراوسي، –(1)

 .235، 234ص، نفسومرجع ال –(2)

   https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=DZ&view=chart  ،البنؾ الدولي -)3(

 .17/03/2017تاريخ اإلطبلع:          
، 2008 -2007 مصر، ،حموافجامعة  غير منشورة(،)أطروحة دكتوراه  ،أثار برامج االصالح االقتصادي عمى االقتصاد الجزائري عبلوة نواري، –(4)
 .70، 69ص

https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=DZ&view=chart
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 .0887-0884لمتعديؿ الييكمي خبلؿ الفترة  ، وبرنامج0884-0878الفترة خبلؿ االقتصادي 
 2606 – 2600المخططات التنموية خالل الفترة : األول الفرع

، وكذا 0878-0871سنتعرض مف خبلؿ ىذا الفرع إلى المخططيف التنموييف الذيف طبقا خبلؿ الفترة  
 أىـ النتائج المترتبة عنيما.

 2606 – 2600التنموية خالل الفترة المخططات  عرض أوال:
 (1):كما يمي 0878-0871يمكف عرض المخططيف التنموييف لمفترة 

إقرار التوازنات االقتصادية مف حيث ييدؼ ىذا المخطط إلى  (:2601 – 2600المخطط الخماسي األول ) -2
عادة تنظيـ المؤسسات تعميـ التخطيط  لمنظمة التخطيط،وترتيب األولويات ضماف مردودية اإلمكانيات  ،جديد وا 

إنشاء وزارة التخطيط والتييئة  استعماؿ أدوات الضبط،ط اإلنتاج، السنوي وتأسيس مخطط الوالية والعمؿ بمخط
 مميار دينار جزائري. 311 العمرانية، وقد خصص لو مبمغ

ة الفبلحة األولوية لتنميإعطاء حيث ييدؼ ىذا المخطط إلى  (:2606 –2605) الثانيالمخطط الخماسي  -1
المحافظة عمى السير  وضماف فعالية التسيير في الداخؿ، التخفيؼ مف الديوف الخارجيةوالري والسكف والنقؿ، 

المجمس الوطني لمتخطيط، حيث خصص  إنشاء التي ترجع إلى انخفاض اإليرادات، نحو الغاية رغـ الصعوبات
   مميار دينار جزائري. 441لو مبمغ 

 2606 – 2600المخططات التنموية خالل الفترة نتائج  :ثانيا
 (2) يمكف عرض النتائج المحققة مف خبلؿ المخططيف الخماسييف األوؿ والثاني كما يمي: 

 225,4إلى  0868مميار دج سنة  002الداخمي الخاـ بالسعر الجاري حيث انتقؿ مف  الناتجتضاعؼ  -0
سنويا، وأىـ القطاعات التي ساىمت في ذلؾ  %5,8وسجؿ خارج المحروقات نموا قدره ، 0873مميار دج سنة 
 ، أما اإلنتاج الفبلحي فقد %28,8بػػػ  ، المحروقات%8,6بػػ  البناء واألشغاؿ العمومية ،%9,5بػػ  ىي: الصناعة

 ؛%1,2حيث ساىـ بػػػ  سجؿ بعض الجمود
نتيجة اختبلؿ معّدؿ الفائدة، تذبذب ظرؼ االقتصادي الدولي، بتأـز الالنصؼ الثاني مف الثمانينات  اتسـ -1

الذي أرغـ الدوؿ المّصدرة لمبتروؿ ومف بينيا الجزائر إلى وانخفاض أسعار البتروؿ، الشيء رؼ أسعار الص
   الخارجية.ومصداقيتيا أوضاعيا الداخمية  عمىسمبا  تانعكس التي ،انتياج سياسة التقشؼ

  الفتػػػػرة بتذبذب النمو االقتصادي بسبب تبعيتو لممحروقات، وىو ما أدى إلى عدـ استقرارتميزت ىذه كما  
 

                                                           

 .7مرجع سبؽ ذكره، ص مبارؾ بوعشة، -( (1
 .246مرجع سبؽ ذكره، ص مسعود دراوسي، – (2)
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  الضعيػػػؼا يعتبر األداء ػػػػار، كمػػػػة واالستثمػػػػدرة عمى التعبئػػػػي القػػػػد االقتصاد الوطنػػػػا أفقػػػاإليرادات الحكومية، مم
 ،ب النمو االقتصادي، خاصة قطاع الصناعةأىـ األسباب في تذبذ لمقطاعات االقتصادية خارج المحروقات أحد

إال أف  ،المبرمجة في المخططات التنمويةباعتباره استحوذ عمى الحصة األكبر مف االستثمارات العمومية 
 .ىمتو في متغير النمو ظمت متذبذبة وغير مستقرةمسا

 %9,30، لينخفض إلى 1986سنة  %12,37إلى  1980سنة  %9,52وقد انتقؿ معدؿ التضخـ مف " 
 . (1)"1989سنة 

 2660 – 2606اإلصالحات االقتصادية خالل الفترة الثاني:  لفرعا
تراجع معدؿ النمو االقتصادي وارتفاع عجز الميزانية العامة وارتفاع معدؿ التضخـ والبطالة وتفاقـ يعتبر  

 باإلضافة إلى تدىور الخدمات العامة، مف أىـعجز ميزاف المدفوعات وارتفاع حجـ المديونية الخارجية، 
األسباب التي عجمت بتنفيذ إصبلحات اقتصادية في الجزائر، وىذا نظرا لمساىمتيا في حدوث إختبلالت في 

 التوازنات الخارجية والداخمية. وىو ما سيتـ التطرؽ إليو مف خبلؿ ىذا الفرع.
  2665مارس  10إلى  2606ماي  12من  برامج التثبيت االقتصادي أوال:

"تميزت السنوات األخيرة مف عقد الثمانينات بتفاقـ أزمة المديونية في الجزائر، فقد تطورت ديونيا  
مميار دوالر، كما استمر التزايد الخطير لمعدالت خدمة الديف التي أصبحت تمتيـ  23بمغت أكثر مف ف الخارجية
مميار  5إلى  1970مميار دوالر سنة  0,3وتطورت خدمة الديوف مف  مف حصيمة الصادرات، %71أكثر مف 
 .(2)"1989مبليير دوالر سنة  7إلى  1987دوالر سنة 
ومحاولة استرداد الثقة  "إف تعثر الجزائر في تسديد ديونيا وأعبائيا جعميا تتجو إلى إعادة جدولة ديونيا 

وقد  الدولي كشرط مسبؽ ألي تفاوض..وصؿ إلى اتفاؽ مع صندوؽ النقد ت، وقد اشترط الدائنوف الاالئتمانية ليا
تـ التوقيع عمى عدة برامج تخص اإلصبلح االقتصادي بيدؼ القضاء عمى اإلختبلالت االقتصادية الداخمية 
عادة تخصيص الموارد االقتصادية لرفع كفاءة االقتصاد الجزائري وتحريره باالعتماد عمى آليات  والخارجية، وا 

 1995و 1989قامت الحكومة خبلؿ الفترة ما بيف وقد . (3)السوؽ، والحد مف دور الدولة في الحياة االقتصادية"
 (4) ثبلث برامج لمتثبيت االقتصادي، يمكف إيجاز أىـ ما جاء فييا كما يمي:ذ ػػػػػبتنفي

                                                           

   https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=DZ&view=chart، البنؾ الدولي-)1(

 .17/03/2017تاريخ اإلطبلع:      
دار  ،البصيرة -دورية متخصصة في العمـو االقتصادية، مركز البحوث والدراسات االستشارية، ماذا تعرف عن صندوق النقد الدولي؟، صالح صالحي –(2)

 .123، ص1999، األوؿالعدد الخمدونية، الجزائر، 
 .130ص (،2009، عماف، دار الحامد، 1)ط ،اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل، التجربة الجزائرية ،مدني بف شيرة –(3)
 .142 -130المرجع نفسو، ص –(4)

https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=DZ&view=chart
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 د ػدوؽ النقػرط صنإشت: 1990اي ـــم 30إلى  1989اي ــم 31ادي األول، من ـــج التثبيت االقتصـــبرنام -1
ة، تخفيض سعر الصرؼ وقيمة الدينار والفتح التدريجي لؤلسواؽ ي لتنفيذ ىذا البرنامج تطبيؽ السياسة النقديالدول
  ، الذي كاف ييدؼ إلى الحد1990وف النقد والقرض في أفريؿ ػدور قانػػػػى ذلؾ إلى صػػػػة، وقد أفضػػػػة الدوليػػػالمالي

 القروض لممؤسسات العمومية ومراقبة المنظومة البنكية.مف زيادة 
تراجع حجـ االستثمارات العمومية بسبب تخمي الدولة عف تمويؿ بعد سنة مف تطبيؽ ىذا البرنامج  

مميار دوالر إلى  8,6استيبلؾ احتياطات الصرؼ التي انتقمت مف كما حدث المؤسسات االقتصادية العمومية، 
مميار  26,859ة تخفيض خدمة الديف مع زيادة المديونية الخارجية، التي انتقمت مف نتيج مميار دوالر 0,73

 . 1990مميار دوالر سنة  28,379إلى  1989دوالر سنة 
نظرا ألف مدة سنة لـ تكف بالكافية مف أجؿ استقرار االقتصاد الوطني، فقد لجأت الجزائر مرة ثانية  

 إلصبلحات االقتصادية، إليجاد التوازنات عمى المستوى الكمي.لصندوؽ النقد الدولي قصد مواصمة سمسمة ا
اتفقت الجزائر مع : 1992 مارس 30إلى  1991 جوان 03، من الثانيبرنامج التثبيت االقتصادي  -2

المنظومة المالية بما فييا إصبلح النظاـ الضريبي  صندوؽ النقد الدولي مف خبلؿ ىذا البرنامج عمى إصبلح
عادة االعتبار لمدينار الجزائري،  والجمركي واالستقبللية المالية لمبنؾ المركزي، تخفيض قيمة سعر الصرؼ وا 
تحرير التجارة الخارجية والداخمية والعمؿ عمى رفع صادرات النفط، تشجيع أنواع االدخار وتخفيض االستيبلؾ 

 عار السمع والخدمات والحد مف تدخؿ الدولة.وتحرير أس
مميار دوالر  28,379تـ خبلؿ ىذه الفترة تحقيؽ عدة نتائج، أىميا، انخفاض المديونية الخارجية مف  

 %76,5إلى  1991سنة  %73,9، ارتفاع خدمة الديف مف 1992مميار دوالر سنة  27,67إلى  1990سنة 
 مميار دوالر كفائض. 14بمغ رصيد الخزينة مميار دوالر، كما  4,70، بمغ فائض الميزاف التجاري 1992سنة 

، وىو ما أدى بيا إلى المجوء لممديونية رلكف نظرا النخفاض سعر البتروؿ تراجعت مداخيؿ الجزائ 
باإلضافة إلى ظيور عجز في ميزاف المدفوعات، والذي قدر  الخارجية، الذي أدى بدوره إلى تضخـ حجـ ديونيا،

، وكذا ارتفاع حاد في التضخـ، مع تسجيؿ عجز في استيراد قطع الغيار 1994مميار دوالر سنة  1,3بػػ 
مما استدعى االستنجاد  .%50واآلالت الصناعية الذي أدى إلى ضعؼ الطاقة اإلنتاجية لممؤسسات بنحو 

  بصندوؽ النقد الدولي مرة أخرى. 
 إستراتيجيةىذا البرنامج تضمف  :1995 مارسإلى  1994 أفريل، من الثالثبرنامج التثبيت االقتصادي  -3

اقتصادية جديدة ترمي إلى الدخوؿ في اقتصاد السوؽ، والتخفيؼ مف المشاكؿ االجتماعية كالبطالة والسكف، وقد 
 حقػػػػػوؽ السحب الخاصػػػػػػة،  ػػػػػػػوفممي 731,5و ػػػػػح ما قيمتػػػػػـ منػػػػػ، أيف تةػػػػػػاإلستراتيجيذه ػػػػػدوؽ عمى ىػػػػػػؽ الصنػػػػػواف
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استرجاع ثقة المؤسسات المالية مميار دوالر لدعـ برنامج التعديؿ الييكمي، مما أدى بالجزائر إلى  1وتخصيص 
 العالمية، وتـ إبراـ عدة اتفاقيات مف أجؿ إعادة جدولة الديوف.

، وذلؾ راجع لمظروؼ %0,4غ ػػػػدؿ نمو سمبي بمػػػػػمعؽ ػػػػدة نتائج، أىميا، تحقيػػػػؽ ىذا البرنامج عػػػػوقد حق 
نتاج المحروقات، باإلضافة إلى بموغ معدؿ التضخـ ػػػػة والسياسيػػػاالقتصادي ة واألمنية وانخفاض اإلنتاج الزراعي وا 

 ت ػػػفعتوار  %40ة بػػػ ػػػػػػواد الغذائيػػػػػار المػػػػػج، كما ارتفعت أسعػػػػنت متوقعة في البرنامكا %38ؿ ػػػػمقاب %29حدود 
 .%15أسعار المحروقات بػػػ 

 2660أفريل  02إلى  2665مارس  12من برنامج التعديل الييكمي ا: ثاني
 1995مارس  31باإلضافة إلى االتفاقات السابقة تـ ابراـ اتفاؽ آخر لمتعديؿ الييكمي، الذي يمتد مف 

خارج  %5إلى تحقيؽ نمو متواصؿ بقيمة أف ىذا االتفاؽ كاف ييدؼ ، حيث 1998أفريؿ  01إلى غاية 
بلؿ ػػػػخ %2,8مقابؿ  %1,3ة إلى ػػػػ، تخفيض عجز الميزاني%10,3المحروقات، تخفيض التضخـ إلى 

ووضع إطار  ولة عف سياسة الدعـ لكؿ القطاعات، التحرير التدريجي لمتجارة الخارجية، تخمي الد1994-1995
 ة.  تشريعي لمخوصص

  (1) عدة نتائج، نذكر منيا:ىذا البرنامج  أفرزوقد  
 31,22مميار دوالر مقابؿ  30,47إلى  تصم، حيث و 0887و 0886تراجع المديونية الخارجية بيف سنتي  -0

 ؛0886سنة  %30,3مقابؿ  0887سنة  %47,5نسبة خدمات الديوف إلى  تع، كما ارتفمميار دوالر
 ؛0888بداية سنة  مميار دوالر 6إلى  0887مميار دوالر سنة  8,8انخفاض احتياطي الصرؼ مف  -1
 .0887ائري سنة ز مميار دوالر في الميزاف التجاري الج 0تسجيؿ فائض قدر بأقؿ مف  -2

 %3,8 نتائج غير منتظمة، "حيث بمغ 1111و 0884النمو االقتصادي بيف سنتي  حقؽ معدؿكما  
يستقر ينخفض إلى أف  ، ثـ0887سنة  %5,1ليرتفع إلى ، 0886سنة  %1,1، ثـ انخفض إلى 0884سنة 
 ؛(2)"1111سنة  %3,82عمى 

إلى  %16,65، حيث انتقؿ مف 1111و 0881"وقد انخفض معدؿ التضخـ بشكؿ كبير بيف سنتي 
 . (3)"%29,05، حيث قدرت بػػ 0883، وقد سجمت أعمى نسبة لمتضخـ في ىذه الفترة سنة 0,34%.

 

                                                           

 . 143المرجع السابؽ، ص مدني بف شيرة، –(1)
 http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=DZ ،البنؾ الدولي -)2(

 .17/03/2017تاريخ اإلطبلع:       
  https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=DZ&view=chart  ،البنؾ الدولي -)3(

 .17/03/2017تاريخ اإلطبلع:       

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=DZ
https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=DZ&view=chart
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  %23,2، ثـ إلى 0880سنة  %20,6 دت بصورة مستمرة، حيث انتقمت مفػػػػػد تزايػػػػػػة فقػػػػػبالنسبة لمبطال"
 ؛(1)"1111سنة  %29,77، لتصؿ إلى 0882سنة 

وطنيا عاـ  %12,2إلى نسبة   نبلحظ أنو وصؿ، (0-3فإنو حسب معطيات الجدوؿ ) مفقرلأما بالنسبة 
مقابؿ  %16,6نسبة  أكثر في المناطؽ الريفية أيف بمغ حسب خط الفقر األعمى، حيث نجد أنو مرتفع ،0877

وطنيا، حيث نجد  %22,6 تأيف بمغ 0884ة ػػػػة خبلؿ سنػػػػىذه النسبلتزداد  ،في المناطؽ الحضرية 7,3%
ارتفعت "، كما عمى التوالي %30,3و  %14,7ة إلى ػػة والريفيػػػكبل مف المناطؽ الحضري فيأيضا أنو ارتفع 

 المدقع،  ة لمفقرسببالن ماأ، (2)"1998عاـ  %20,5، ثـ انخفضت إلى حدود 1997عاـ  %28ة الفقر إلى سبن
أنو مرتفع أكثر في  حيث نجد، 0877عاـ  %3,6اف ػػبعدما ك 0884عاـ ا ػػػػوطني %5,4 ةػػػػػسبغ نػػػبمو فنجػػػػػد أن
إلى لترتفع قيمتيما  في المناطؽ الحضرية، %1,9مقابؿ  %5,2نسبة  0877عاـ الريفية أيف بمغ  المناطؽ 

االقتصادية لـ تقمؿ  اإلصبلحاتوبرامج ىو ما يثبت أف المخططات التنموية و عمى التوالي،  %3,6و  7,8%
 .ىذه الفترة مف ىذه الظاىرة خبلؿ

 2665و 2600(: تقديرات الفقر في الجزائر لسنتي 2-1) الجدول
 2665 2600 المؤشر

 وطني ريفي حضري وطني ريفي حضري عتبة خط الفقر )دج/ فرد/ نسمة(
خط الفقر الغذائي -  2181 2165 2172 10991 10895 10940 

األدنىخط الفقر  -  2771 2809 2791 14706 14946 14827 

خط الفقر األعمى -  3158 3265 3215 17666 18709 18191 

 وطني ريفي حضري وطني ريفي حضري نسمة( 2000عدد الفقراء )
 1611,40 1107,10 504,3 849,9 639,5 210,5 الفقر المدقـــع -

 3986,20 2739,30 1246,80 1884,60 1352,7 531,7 فقيــــــر جـــــدا -

 6360,00 4300,60 2059,40 2850,10 2041,40 808,6 رـــــــــــــــــــــــفقي -

 وطني ريفي حضري وطني ريفي حضري النسبة المئوية لعدد الفقراء
 5,4 7,8 3,6 3,6 5,2 1,9 الفقر المدقـــع -

 19,3 19,3 8,9 8,1 11 4,8 فقيــــــر جـــــدا -

 22,6 30,3 14,7 12,2 16,6 7,3 فقيـــــــــــــــــــــــر -

- Banque Mondiale, Croissance, Emploi et Réduction de la pauvreté, Novembre, 1998.        المصدر :  

                                                           

 http://data.albankaldawli.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=DZ&view=chart ،البنؾ الدولي -)1(
 .17/03/2017تاريخ اإلطبلع:         

، أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، جامعة محمد 2014 -2005البرامج التنموية لمجزائر لمفترة إشكالية الفقر في الجزائر في ظل  فطيمة حاجي، -)2(
 .247ص، 2014 -2013خيضر، بسكرة، 

http://data.albankaldawli.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=DZ&view=chart
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، 2001االقتصادية التي حدثت قبؿ سنة  اإلصبلحاتو  خبلؿ البرامج التنمويةإف ما يمكف استنتاجو مف 
غفاؿ التحديات الحقيقية المتعمقة بمستوى المعيشة ىو أنيا اقتصرت عمى تحسيف الجوانب النقدية والمالية  وا 

لمسكاف، والتوظيؼ المستقر واألمف االقتصادي، فالنتائج االقتصادية الكمية لـ تستجب ليذه التطمعات المشروعة 
وعمى "ثمار واإلحداث الدائـ لمثروات والتشغيؿ. لممواطنيف، ولـ توفر جميع الظروؼ المتصمة بوضع مسار االست

لى  الرغـ مف الجيود المبذولة لتطيير المؤسسات، إال أف الجمود االقتصادي أدى إلى عممية تسريح العماؿ وا 
آثار اإلرىاب، كعمميات تخريب المنشآت القاعدية، والتوترات الدائمة وحركات ركود اجتماعي ازداد حدة بفعؿ 

نزوح السكاف التي ترتبت عمى ذلؾ. وأثر ىذا الجمود االقتصادي تأثيرا سمبيا عمى مداخيؿ األسر وأفضى نتيجة 
ى مصراعيو مف ىذا القبيؿ تفتح الباب عمإف وضعية تدىور قدرتيا الشرائية وظروؼ معيشتيا. إلى إلى ذلؾ 

  .(1)"لمفقر وتشكؿ مصدرا لمتفاوتات االجتماعية الحادة
قررت الحكومة تنفيذ  وقصد إقامة حركية في االقتصاد الوطني كفيمة بإنعاش عممية تنموية مستديمة،

ممثمة في برنامج دعـ االنعاش  ،العاـ اإلنفاؽمف خبلؿ التوسع في  لدعـ اإلنعاشطموحة  ةمج استثماريابر 
 .وبرنامج مواصمة دعـ النمو االقتصادي، البرنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادي، االقتصادي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .4، ص2001أفريؿ  ،2004-2001برنامج اإلنعاش االقتصادي عمى المديين القريب والمتوسط  رئاسة الحكومة، -)1(
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 وأىم نتائجووأىدافو  (1001 – 1002االقتصادي ) اإلنعاشالمبحث الثاني: برنامج دعم 
سياسة اقتصادية جديدة اعتمدت عمى التوسع في  2004و 2001ما بيف الفترة تبنت الجزائر خبلؿ  

حيث يعتبر ىذا وتجمت معالميا مف خبلؿ برنامج دعـ اإلنعاش االقتصادي،  ،حجـ اإلنفاؽ الحكومي االستثماري
مة ىذا البرنامج إلى دفع عج البرنامج أداة مف أدوات السياسة المالية والمتمثؿ في اإلنفاؽ العاـ، كما ييدؼ

 بالجزائر، مركزا عمى المشاريع االقتصادية الداعمة لمعمميات اإلنتاجية والخدماتية. ةاالقتصادي التنمية
 سنحاوؿ معالجة ىذا المبحث مف خبلؿ المطمبيف التالييف: 

 ؛برنامج دعـ اإلنعاش االقتصاديأىداؼ ومضموف المطمب األوؿ:  -
 برنامج دعـ اإلنعاش االقتصادي.  نتائجالمطمب الثاني:  -

 برنامج دعم اإلنعاش االقتصاديأىداف ومضمون المطمب األول: 
سنتعرض ألىـ ما جاء في برنامج دعـ اإلنعاش االقتصادي، مف خبلؿ التعرض ألىـ األىداؼ التي تـ  

، وذلؾ خبلؿ المستيدفةتسطيرىا، باإلضافة إلى توزيع المخصصات المالية حسب السنوات وحسب القطاعات 
 2004و 2000الفترة الممتدة ما بيف 

 أىداف برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي األول:  الفرع
  (1) ىي: نوعية كبرىييدؼ برنامج اإلنعاش االقتصادي إلى تحقيؽ ثبلث أىداؼ  

 ؛الفقر محاربة -1
 ؛مناصب الشغؿ استحداث -2
عادة تنشيط  -3  .االقميـ الجزائريالتوازف الجيوي وا 

تعتبر بمثابة قنوات يمكف مف خبلليا  عمميةعبر أىداؼ  النوعية الكبرىويكوف تحقيؽ تمؾ األىداؼ  
 وىي: الكبرىالتوصؿ إلى األىداؼ 

 تفعيؿ الطمب الكمي؛ -1
والمستحدثة لمتشغيؿ، والتي تنجر مف خبلؿ ترقية االستثمار الفبلحي  المضافة دعـ النشاطات المنتجة لمقيمة -2

 والمؤسسة اإلنتاجية وال سيما المحمية منيا، ذات الحجـ الصغير والمتوسط؛
وتمبية  ،تأىيؿ اليياكؿ القاعدية، وال سيما ما يسمح منيا باإلنطبلؽ مف جديد في النشاطات االقتصادية -3

 الحاجات األساسية لمسكاف في مجاؿ تنمية الموارد البشرية.
 زت عمى ػػػػ، ىو أنيا ركاديػػػػاالقتص االنعاشبرنامج دعـ في رة ػػػػالمسط داؼػػػػاألىإف ما يبلحظ مف خبلؿ  

                                                           

 .7المرجع السابؽ، ص ،2004-2001االقتصادي عمى المديين القريب والمتوسط برنامج اإلنعاش  رئاسة الحكومة، -)1(
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 ، مف خبلؿ توفير مناصب الشغؿ التي تمكنيـ مف التخمص مف شبحالمعيشة لمسكافمستوى ضرورة تحسيف 
الحكومة مف  عممتالبطالة، وبالتالي االبتعاد عف خطر الفقر، ىذا األخير الذي يعد مف أىـ األولويات التي 

، خصوصا وأف الجزائر مف بيف الدوؿ النامية التي وافقت عمى تحقيؽ اليدؼ تحقيقياخبلؿ ىذا البرنامج عمى 
 1990المدقع إلى نصؼ ما كاف عميو عاـ األوؿ مف األىداؼ اإلنمائية لؤللفية، وىو تخفيض نسبة الفقر 

إتاحة الفرصة لكافة المناطؽ دوف استثناء، في الحكومة  رغبةىداؼ ، كما يظير مف خبلؿ األ2015بحموؿ عاـ 
مثؿ  تجسيد لبلستفادة مف المبالغ الضخمة التي رصدت لمتنمية المحمية، مف أجؿ تحقيؽ التوازف الجيوي. إف

ما ورثتو الجزائر مف أوضاع الحكومة، خاصة في ظؿ  رفعتياالتحديات التي يعتبر مف أكبر ىذه األىداؼ 
تطمب تجنيد كؿ الوسائؿ المادية والبشرية المتاحة وىو ما  إجتماعية واقتصادية مزرية بعد العشرية السوداء،

  لتنفيذ ىذا البرنامج بصرامة.
 مضمون برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي الفرع الثاني:

أعماؿ موجية ـ، ويتمحور حوؿ 2004ـ إلى سنة 2001مف سنة تد برنامج دعـ اإلنعاش االقتصادي يم 
مية في ميداف الري والنقؿ العمو  الخدمةتعزيز إلى دعـ المؤسسات والنشاطات االنتاجية الفبلحية وغيرىا، و 

بشرية. وستجد ىذه األعماؿ دعميا والتنمية المحمية وتنمية الموارد ال ،المعيشة إطاروتحسيف ، القاعدية واليياكؿ
 .في جممة مف التدابير الخاصة بإصبلح الييئات ودعـ المؤسسات

 أوال: التوزيع السنوي والقطاعي لمخصصات برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي
مميار دوالر  7مبمغ مالي معتبر، قدر بػػػػ: إف ىذا البرنامج الطموح رصدت لو السمطات العمومية  

 وىو المبمغ الذي توزع عمى النحو التالي: .مميار دينار جزائري 525ما يعادؿ  أمريكي، أي

 )الوحدة: مميار دج (2004 – 2001: مضمون برنامج دعم االنعاش االقتصادي )2-4(الجدول
 السنوات                     

 القطاعات
 مجموع  2004 2003 2002 2001

 المبالغ
مجموع النسب 

)%( 
 ت ت ص

 )%(النسبي
 A 100,7 70,2 37,6 2,0 210,5 40,1 40,1أشغال كبرى وىياكل قاعدية 

 B 71,8 72,8 53,1 6,5 204,2 38,8 78,9بشرية و تنمية محمية 
 C 10,6 20,3 22,5 12,0 65,4 12,5 91,4دعم قطاع الفالحة والصيد البحري 

 D 30,0 15,0 / / 45,0 8,6 100دعم االصالحات 
 / S 205,4 185,9 113,9 20,5 525,0 100المجموع  

 / / / 3,9 21,6 35,4 39,1 )%(التكرار النسبي لممجاميع السنوية 
 / / / 100 96,1 74,5 39,1 )%(ت ت ص لممجاميع السنوية 

 .25، 24المرجع السابؽ، ص ،2004-2001برنامج اإلنعاش االقتصادي عمى المديين القريب والمتوسط  ،مةالحكػو رئاسة : المصدر
         بتصرؼ.
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 حيث: ت ت ص النسبي: تعني التكرار التجميعي الصاعد النسبي
 :حسب القطاعات كما يميولتوضيح معطيات الجدوؿ أكثر نقوـ بعرضو بيانيا  

 القطاعاتحسب  2004– 2001مضمون برنامج دعم االنعاش االقتصادي توزيع  :)1-4(الشكل
 )الوحدة: مميار دج                                                                                       (

 

، 24المرجع السابؽ، ص، 2004-2001برنامج اإلنعاش االقتصادي عمى المديين القريب والمتوسط  ،مةالحكو رئاسة : المصدر

 .SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  ، 25

أف توزيع الغبلؼ المالي لمبرنامج والمقدر  (1-4)والتمثيؿ البياني (2-4)يبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ ماإف 
ية المحمية والبشرية، حيث نممميار دينار جزائري إرتكز عمى األشغاؿ الكبرى واليياكؿ القاعدية وكذا الت 525بػػػ: 

 إجمالي% مف 78,9نسبتو  لنسبي أف مانجد وبقراءة إحصائية مف خبلؿ مؤشر التكرار التجميعي الصاعد ا
فيما خصصت نسبة  مية المحمية والبشرية،نالغبلؼ المالي خصص لؤلشغاؿ الكبرى واليياكؿ القاعدية وكذا الت

 لدعـ قطاع الفبلحة والصيد البحري وكذا دعـ اإلصبلحات. %21,1المبمغ المتبقي والمقدرة بػػػ: 
  (.2-4لسنوات كما ىو موضح بالشكؿ )( بيانيا حسب ا2-4كما يمكف عرض الجدوؿ)
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 حسب السنواتالتي رصدت لبرنامج دعم اإلنعاش االقتصادي : توزيع مجموع المبالغ )2-4(الشكل

 

، 24المرجع السابؽ، ص، 2004-2001برنامج اإلنعاش االقتصادي عمى المديين القريب والمتوسط  ،مةالحكو رئاسة : المصدر

  .SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  ، 25

ؼ المالي مف إجمالي الغبل %74,5أف ( 2-4) والتمثيؿ البياني (2-4) مف خبلؿ الجدوؿنبلحظ 
، وذلؾ فترة وجيزةتسيير اإلنفاؽ خبلؿ عممية ، وىو ما يعكس رغبة الدولة في تسريع فتيتركزت في السنتيف األولي

فعة لبلقتصاد المحمي سواء مف ناحية الذي عرفتو الجزائر لتحقيؽ أكبر منمف أجؿ استغبلؿ االنفراج المالي 
 معدالت النمو االقتصادي أو إنشاء مناصب شغؿ أو الحد مف الفقر.

 ثانيا: التوزيع السنوي لمخصصات برنامج دعم االنعاش االقتصادي لكل قطاع
جاء في برنامج دعـ بالنسبة لمقطاعات فسنقوـ بتحميميا وفؽ القطاع الذي يممؾ أكبر غبلؼ مالي كما 

 يمي:االنعاش االقتصادي الذي أعدتو الحكومة كما 
إف حصوؿ قطاع األشغاؿ الكبرى واليياكؿ القاعدية عمى أكبر نسبة مف : ألشغال الكبرى واليياكل القاعديةا -1

غبة الدولة في تدارؾ العجز والتأخر الحاصؿ في ىذا القطاع خبلؿ السنوات السابقة، ر المخصصات يرجع إلى 
 كما أف ىذا القطاع يعتبر .والذي يرجع إلى الوضعية الصعبة التي عانت منيا الجزائر خبلؿ فترة التسعينيات

 النمو وتحقيؽ التنمية الشاممة. الركيزة األساسية إلنعاش وتحفيز 
مف خبلؿ الجدوؿ  قاعديةاليياكؿ الكبرى و الشغاؿ األيمكف تمخيص توزيع المخصصات المالية لقطاع 

 التالي:
 

 



 ىدافيا ونتائجياوأ 2014-2001في الجزائر خالل الفترة  امج التنمويةالرابع: البر الفصل 

148 
 

 

 قاعديةاليياكل الكبرى و الشغال األ(: توزيع المخصصات المالية الخاصة بقطاع 3-4الجدول)
 الوحدة: مميار دج  

 السنوات                                
 القطاعات                

 المجموع 2004 2003 2002 2001

 142,9 - 29,4 58,7 54,8 التجييزات المييكمة لإلقميم
 31,3 - 10,1 15,8 5,4 الري

 54,6 - 16,0 28,9 9,7 الحديدية سكةال
 8,5 - - 1,5 7,0 اليياكل القاعدية لمموانئ
 5,9 - 2,7 1,0 2,2 اليياكل القاعدية لممطارات

 30,9 - 0,6 5,8 24,5 الطرق
 1,7 - - 0,7 1,0 (زول)بوغ العمرانيةتييئة ال

 10 - - 5,0 5,0 البريد والمواصالت
 32 - 5,7 15,2 11,1 إنعاش المساحات الريفية في الجبال واليضاب العميا والواحات

 9,1 - 4,2 3,2 1,7 الفالحة: إنعاش المناطق الخاصة
 16,8 - - 11,0 5,8 طاقةال
 6,1 - 1,5 1,0 3,6 بيئةال

 35,6 2,0 2,5 4,0 27,1 اإلسكان والعمران
 210,5 2,0 37,6 77,9 93,0 المجموع

 .25المرجع السابؽ، ص، 2004-2001برنامج اإلنعاش االقتصادي عمى المديين القريب والمتوسط  ،رئاسة الحكومة: المصدر

يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ أعبله أف قيمة المخصصات المالية لؤلشغاؿ الكبرى واليياكؿ القاعدية قدرت بػػ  
 حيث أف ىذه المخصصات وزعت عمى ثبلث أقساـ، تمثمت في: مميار دينار جزائري، 210,5

 مميار دينار جزائري، موزعة كما يمي: 142,9مبمغ يقدر بػػ  اخصص لي مة لإلقميم:كالتجييزات الميي -أ
حيث مميار دينار جزائري،  31,3( مشاريع بكمفة إجمالية تقدر بػػ 9حددت ليا تسعة ) اليياكل القاعدية لمري: -

تيدؼ ىذه المشاريع إلى تحسيف معيشة السكاف في المناطؽ المعنية، مع ضماف توفر الماء الصالح لمشرب وسد 
 الحاجات الفبلحية.

مميار دينار  54,6( مشاريع بكمفة إجمالية قدرىا 7حددت ليا سبعة ) ليياكل القاعدية لمسكك الحديدية:ا -
 تيدؼ لفؾ العزلة عمى بعض المناطؽ.جزائري، وما يبلحظ عمى ىذه المشاريع ىو أنيا ذات حجـ صغير 

مشروعا بكمفة إجمالية  25 والمطاريةميياكؿ القاعدية لمطرؽ واليياكؿ البحرية حددت ل األشغال العمومية: -
ويتعمؽ األمر بتسييؿ حركة مرور السمع واألشخاص، خاصة يما يتعمؽ بجعؿ مميار دينار جزائري،  45,3قدرىا 

 الحركة حوؿ التجمعات السكانية أكثر مرونة، وتفادي التكاليؼ االقتصادية واالجتماعية الباىضة.
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ثؿ في إنجاز حظيرة معموماتية في مركز التجمع السكاني الحديث بسيدي تتم: المواصالت السمكية والالسمكية -
مبليير دينار جزائري، حيث ييدؼ ىذا البرنامج إلى تطوير حظيرة تكنولوجية متخصصة في  10عبد اهلل بمبمغ 

 التكنولوجيات المتطورة جدا.
 32مبمغ يقدر بػ  اخصص لي والواحات:إعادة الحياة إلى الفضاءات الريفية في الجبال واليضاب العميا  -ب

 مميار دينار جزائري، موزعة كما يمي:
وسيمة ممتازة لكبح النزوح الريفي، حيث مميار دينار جزائري  9,1يمثؿ ىذا البرنامج المقدر بػػ الفالحة:  -

 غيؿ الريفي.ينصب اىتماـ ىذا البرنامج عمى حماية األحواض المنحدرة والمناطؽ السيبية وتوسيع برنامج التش
مميار دينار جزائري، ويسجؿ  6,1تبمغ كمفة البرنامج الخاص بالبيئة، خارج التنمية المحمية، مبمغ  البيئة: -

عمى مف حيث الحفاظ الحفاظ عمى الفضاءات الساحمية عمى امتداد مجموع الشاطئ الجزائري تطورا كبيرا 
 المشاريع باستحداث مناصب التشغيؿ والمداخيؿ.النظافة وتحسيف رفاىية السكاف، حيث ستسمح ىذه 

 16,8تـ اعتماد برنامج تكميمي لمكيرباء الريفية وتوزيع الغاز )محطة غاز البروباف(، يقدر بمبمغ  الطاقة: -
مميار دينار جزائري، في مناطؽ اليضاب العميا والجنوب، وسيسمح ىذا البرنامج بالتحسف الممحوظ لظروؼ 

 ييف.معيشة السكاف المعن
مميار دينار جزائري، حيث ينصب ىذا البرنامج عمى  35,6خصص لو مبمغ يقدر بػػ  اإلسكان والعمران: -ج

مسكف في إطار االنطبلؽ في الصيغة الجديدة لمبيع باإليجار، وينصب أيضا عمى تييئة  20000إنجاز 
األحياء المحرومة عمى مستوى المراكز الحضرية، كما يضاؼ إليو برنامج لئلسكاف الريفي )اليضاب العميا، 

 ويمو بموارد مرصودة لذلؾ في الصندوؽ الوطني لمسكف.والجباؿ، والجنوب( يتـ تم
لـ ة ػػػػرؼ السمطات العموميػػػد مف طػػػػادي المعتمػػػاش االقتصػػػإف مخطط اإلنع: التنمية المحمية والبشرية -2
ع الطابػػػة ذات د مف األنشطػػػؿ العديػػػػاالقتصادية فحسب، بؿ امتد أيضا ليشم ـ األنشطةػػط بدعػػػػؼ فقػػػيكت

االجتماعي بغرض التحسيف النوعي لئلطار المعيشي لمسكاف وفؽ ما تقتضيو طبيعة المرحمة، وعمى ىذا 
 204,2مف إجمالي قيمة المخطط بمبمغ  %38,8والبشرية مشكبل ما نسبتو  األساس جاء برنامج التنمية المحمية

 مميار دج وزعت عمى ثبلث فروع رئيسية ىي: 
التنمية المحمية مف خبلؿ الجدوؿ  خيص توزيع المخصصات المالية لبرنامجيمكف تم المحمية:برنامج التنمية  -أ

 التالي:
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 التنمية المحمية يع المخصصات المالية الخاصة ببرنامج(: توز 4-4الجدول)
 الوحدة: مميار دج  

 السنوات                                
 القطاعات                

 المجموع 2004 2003 2002 2001

 13,6 - 1,5 7,4 4,7 الري
 13,0 - - - 13,0 ىياكل قاعدية طرقية

 5,5 - 2,0 2,0 1,5 البيئة
 16,9 - 5,2 6 5,7 منشآت إدارية

 14,5 - 6 8,5 - البريد والمواصالت
 33,5 - 16,5 13 4 المخططات البمدية لمتنمية

 97,0 0 31,2 36,9 28,9 المجموع
 .24المرجع السابؽ، ص، 2004-2001برنامج اإلنعاش االقتصادي عمى المديين القريب والمتوسط  ،رئاسة الحكومة: المصدر

مميار دج، ويشمؿ البرنامج  97مف خبلؿ الجدوؿ أعبله يتبيف أف ىذا البرنامج حظي بمبمغ يقدر بػػ: 
زف المتوازف لمتجييزات والنشاطات والتواإنجاز مخططات التنمية البمدية الموجية في أغمبيا إلى تشجيع التنمية 

، باإلضافة إلى المشاريع عبر مجموع التراب الوطني، مف خبلؿ تثميف مواطف القوة محميا وتقميص الضغوط
المتصمة بالتحكـ في المساحات )الطرؽ الوالئية والبمدية( والماء )جمب المياه الصالحة لمشرب والتطيير( والبيئة، 

القاعدية لبلتصاؿ، والتي تشجع في مجمميا عمى استقرار السكاف أو عمى رجوعيـ إلى  وكذا إنجاز اليياكؿ
 مناطقيـ، ال سيما المناطؽ المتضررة مف اإلرىاب.

يمكف تمخيص توزيع المخصصات المالية لبرنامج التشغيؿ والحماية  برنامج التشغيل والحماية االجتماعية: -ب
 االجتماعية مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

 (: توزيع المخصصات المالية الخاصة ببرنامج التشغيل والحماية االجتماعية5-4الجدول)
 الوحدة: مميار دج  

 السنوات                                
 القطاعات                

 المجموع 2004 2003 2002 2001

 9,0 2,0 3,5 2,5 1,0 العاممةالتشغيل: أشغال المنفعة العمومية ذات االستعمال المكثف لميد 
 0,3 - - 0,1 0,2 تأطير سوق العمل
 0,7 - - 0,3 0,4 النقل المدرسي

 3,0 - - 2,0 1,0 مشاريع أعمال التضامن الوطني
 3,0 1,0 1,0 0,5 0,5 ترميم المراكز المتخصصة التابعة لقطاع الحماية االجتماعية

 1,0 - - 0,5 0,5 أجيزة السكانير
 17,0 3,0 4,5 5,9 3,6 المجموع

 .24المرجع السابؽ، ص، 2004-2001برنامج اإلنعاش االقتصادي عمى المديين القريب والمتوسط  ،رئاسة الحكومة: المصدر
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في مجاؿ  2004إلى  2001البرنامج المقترح لمفترة الممتدة مف ( أف 5-4يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ )
مميار دينار جزائري، ويخص أساسا برامج األشغاؿ  17ماليا قدره  غبلفاطمب يتالتشغيؿ والحماية االجتماعية 

منصب شغؿ  70000ذات االستعماؿ المكثؼ الموجية لمواليات المحرومة، حيث ستسمح ىذه البرامج بتوفير 
 إضافي.

مبليير  3فيما يخص النشاط االجتماعي، فإف األمر يتعمؽ بأعماؿ تضامنية لفائدة الفئات األكثر فقرا )
صبلح المؤسسات المتخصصة )دين حافمة لمنقؿ المدرسي  500مبليير دينار جزائري(، واقتناء  3ار جزائري(، وا 

 مميار دينار جزائري(. 0,7لفائدة البمديات المعزولة والمحرومة )
كما أف البرنامج يعتمد نشاطا ىاما يرمي إلى تأطير سوؽ العمؿ ويتطمب موارد لفائدة الوكالة الوطنية 

 مميار دينار جزائري. 0,3لمتشغيؿ، في حدود 
مميار دج إلى تحسيف  90,2و حوالي ييدؼ ىذا البرنامج الذي خصص لبرنامج تنمية الموارد البشرية:  -ج

المستوى المعيشي لمسكاف، وذلؾ بتطوير المستوى التعميمي تنعكس مباشرة عمى  يمؤشرات التنمية البشرية، والت
والصحي مع االستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وترقية عنصر المعرفة لدى أفراد المجتمع، وذلؾ بالعمؿ عمى زيادة 

  .اليياكؿ الثقافية والرياضيةو المؤسسات التعميمية والجامعات 
 (1):البرنامج عمى المجاالت التالية قد تـ توزيع مخصصات ىذاو 

 مميار دج،   31,28: والبحث العممي التعميـ العالي -    مميار دج،    27التربية الوطنية:  -
 مميار دج 4مميار دج،  الشباب والرياضة:  9,5التكويف الميني:  -،    مميار دج 14,7الصحة والسكاف  -
 مميار دج. 1,5ينية: دالشؤوف ال -  مميار دج،   2,3الثقافة واالتصاؿ:  -

 .وبناءا عمى اإلمكانيات المتوفرة المباشر عمى حاجيات السكاف،وقد تـ اختيار المشاريع وفقا النعكاسيا  
الفبلحة والصيد البحري يعتبراف البديؿ األمثؿ لمقطاع قطاعي نظرا ألف : دعم قطاع الفالحة والصيد البحري -3

 ةػادة الييكمات إعػػح المتكررة مف خبلؿ سياسػتصحيالذي يتميز باألداء الضعيؼ رغـ محاوالت ال ،الصناعي
ارات الجديدة االختيبأىمية كبيرة، مف خبلؿ إعطائيما األولوية في  يفالقطاع يفوالخوصصة، فقد حظي ىذ

بلؿ األمثؿ لمؤىبلتيما، ومف ثـ ػبلؿ االستغادة بعث نمػػوىما مف خػػفالقطاعاف يجب إعلمدولة في ىذا البرنامج، 
 والتوظيؼ. ي االستثمارفي مجال األولى ا لمعب األدوار ػػػاف عمييمػػػػػػالرى

 غ ػػمف المبم %12,5(ار دج ػػػممي 65,4دره ػػػػي قػػـ مالػػري مف دعػػد البحػػة والصيػػاع الفبلحػػاد قطػػد استفػػوق 
  ة الصادرات مفػػػػة وترقيػات المحميػػػة االحتياجػػػػي لتمبيػػػػاج الفبلحػػػتكثيؼ اإلنتؿ ػػػػ، وذلؾ مف أج)اإلجمالي لمبرنامج

                                                           

 .10-07المرجع السابؽ، ص ،2004-2001برنامج اإلنعاش االقتصادي عمى المديين القريب والمتوسط  ،رئاسة الحكومة -)1(
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البيئي الرعوي، مكافحة الفقر النظاـ المنتجات الفبلحية، باإلضافة إلى محاور أخرى تضمنيا ىذا الدعـ، كحماية 
 كبيرة لفائدة الفبلحيف.والتيميش، معالجة ديوف الفبلحيف، إلى جانب تقديـ إعتمادات مالية 

 يمكف تمخيص توزيع المخصصات المالية لقطاع الفبلحة مف خبلؿ الجدوؿ التالي: الفالحة: -أ

 الوحدة: مميار دج  (: توزيع المخصصات المالية الخاصة بقطاع الفالحة6-4الجدول)                   
 السنوات                                

 العمميات
 المجموع 2004 2003 2002 2001

 53,4 12,0 18,8 15,1 7,5 الصندوق الوطني لمضبط والتنمية الفالحية
 0,3 - 0,1 0,1 0,1 الصندوق الوطني لحماية الصحة الحيوانية والنباتية

 2,2 - 1,1 1,1 - صندوق ضمان المخاطر الفالحية
 55,9 12,0 20,0 16,3 7,6 المجموع

 .37صالمرجع السابؽ، ، 2004-2001برنامج اإلنعاش االقتصادي عمى المديين القريب والمتوسط  ،رئاسة الحكومة: المصدر

مف أجؿ توسيع مميار دج لقطاع الفبلحة،  55,9مف خبلؿ الجدوؿ أعبله يتبيف أنو تـ تخصيص 
لى العمؿ عمى استقرار سكاف األرياؼ والمشاركة في محاربة الفقر  اإلنتاج الفبلحي، بما في ذلؾ الواردات، وا 

 (1) ما يأتي:ش حوؿ البرامج المتصمة بالفبلحة فيتتمحور أعماؿ اإلنعا حيثواإلقصاء في الوسط الريفي، 
االستيبلؾ الواسع، وكذا المنتجات ذات المزايا المقارنة تكثيؼ اإلنتاج الفبلحي الذي يشمؿ المنتجات ذات  -

 الموجية لمتصدير؛
 استبداؿ أنظمة اإلنتاج لمتكفؿ األمثؿ بظاىرة الجفاؼ في إطار مسعى نوعي؛ -
 وتوسيع نطاؽ التشغيؿ الريفي؛حماية األحواض المنحدرة  -
عرض في مجاؿ األعبلؼ ورفع مداخيؿ تنمية المناطؽ الرعوية، حماية التنوع البيئي الرعوي، وتحسيف ال -

 السكاف المحمييف؛
 ال سيما بفضؿ مشاريع تجريبية لمتنمية المحمية ذات الصبغة الفبلحية؛محاربة الفقر واإلقصاء،  -
 معالجة مديونية الفبلحيف. -
 التالي:يمكف تمخيص توزيع المخصصات المالية لقطاع الصيد البحري مف خبلؿ الجدوؿ  الصيد البحري: -ب
 
 
 
 

                                                           

 .01المرجع السابؽ، ص، 2004-2001برنامج اإلنعاش االقتصادي عمى المديين القريب والمتوسط  ،رئاسة الحكومة -)1(
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 (: توزيع المخصصات المالية الخاصة بقطاع الصيد البحري7-4الجدول)
 الوحدة: مميار دج  

 التكمفة المالية المحتوى المادي البرامج
 1,0 وحدة 300تحديث  الصيد الساحمي
 0,8 وحدة 750تحديث  الصيد التقميدي

 0,3 موقع 29تييئة  السواحل الحوضية
 1,9 وحدة 68إنشاء  المائيةالصيد في األعماق 

 0,8 تربية األسماك
 2,7 تدعيم وسائل اإلنتاج

 2,6 التكفل باإلنتاج السمكي
 0,2 مسح ديون الصيادين

 0,5 إنشاء مؤسسة القرض السكني
 9,5 المجموع

 .2004 – 2001، برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي رئاسة الحكومة،: المصدر

 9,5مف خبلؿ الجدوؿ أعبله نبلحظ أف المبمغ اإلجمالي لمموارد الضرورية لتمويؿ ىذا البرنامج يقدر بػػ 
يشكؿ  أيفىذا القطاع بكؿ االىتماـ الجدير بو وذلؾ رغـ قدراتو الكامنة،  لـ يحظمميار دينار جزائري، حيث 

لـ يتـ استغبللو بما فيو كيمو متر، موردا لمثروة  1200الصيد البحري بفضؿ طوؿ الساحؿ الجزائري الذي يبمغ 
  (1) تتمحور أعماؿ اإلنعاش حوؿ البرامج المتصمة بالصيد البحري فيما يمي:الكفاية، كما 

 ؛ية المائياتتخصيص الموارد لمصندوؽ الوطني لئلعانة عمى الصيد البحري الحرفي وترب -
الصيد البحري  –الصيد البحري وتربية المائيات عف طريؽ فتح فرع " قرض بإنشاء مؤسسة قرض خاصة  -

الذي تتوفر لديو شبكة مف الصناديؽ الموجودة عمى وتربية المائيات " لدى الصندوؽ الوطني لمتعاوف الفبلحي، 
 مستوى مراكز الصيد البحري وتربية المائيات؛

المحتمؿ ألحكاـ جبائية وشبو جبائية وجمركية وأخرى متعمقة باألمبلؾ الوطنية ترمي جميعيا إلى دعـ اإلدراج  -
 نشاط المتعامميف؛

معالجة مديونية المينييف التي أبرمت مع المستفيديف مف مشاريع الصندوؽ الدولي لمتنمية الفبلحية والمجموعة  -
 االقتصادية األوروبية.

مف أجؿ التخفيؼ مف آثار اإلصبلحات االقتصادية التي باشرتيا الدولة في بداية  :دعم اإلصالحات -4
 مميار دج. 45وكذلؾ دعـ تحسيف النشاط االجتماعي لمدولة، فقد تـ تخصيص لذلؾ مبمغ قدره  التسعينيات،

 
 

                                                           

 .02، 01المرجع السابؽ، ص، 2004-2001برنامج اإلنعاش االقتصادي عمى المديين القريب والمتوسط  ،رئاسة الحكومة -)1(
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 دعم اإلنعاش االقتصاديبرنامج  نتائج :المطمب الثاني
دعـ االنعاش االقتصادي، سنحاوؿ إبراز أىـ النتائج المترتبة بعد أف تعرضنا ألىداؼ ومضموف برنامج  

المؤشرات تجاوبت مع ىذا البرنامج أو  القطاعات التيو تعمؽ بالمشاريع المنجزة فيما ي، سواء عمى ىذا البرنامج
  .واليياكؿ المنجزة االقتصادية

 المنجزة والقطاعاتالفرع األول: نتائج برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي حسب المشاريع 
نياية و  2001بيف ما لفترة المتعمقة با ،عمى الحصيمة الرسمية لبرنامج دعـ اإلنعاش االقتصادي اعتمادا 
مشروعا بعنواف برنامج دعـ  16063فإف عدد المشاريع المسجمة بمغ عف السمطات العمومية،  ة، والصادر 2003
 تـ مف خبللو تحقيؽ ما يمي:االقتصادي،  اإلنعاش

 مشروعا؛ 11811مف إجمالي المشاريع بشكؿ مؤقت أو نيائي، أي  %73إنجاز ما يقارب  -1
  ا؛مشروع 4093مف إجمالي المشاريع قيد اإلنجاز، أي  %26ما يقارب  بقاء -2
 ؛لي المشاريع المدرجةمف إجما %1لـ تعرؼ انطبلقة فعمية لؤلشغاؿ، وىي تمثؿ نسبة  امشروع 159 وجود -3

المالية المسجمة بعنواف برنامج اإلنعاش االقتصادي في  الستيبلؾ اإلعتماداتبالنسبة لمتوزيع القطاعي  
 قسـ االستثمار، يمكف توضيحو مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

 عتمادات المالية المسجمة بعنوان برنامج دعم االنعاش االقتصادي اإل استيالك(: وضعية 8-4الجدول)
 الوحدة: مميار دج           2004و 2001)قسم االستثمار( لمفترة ما بين                                    

 (%النسبة ) 2004 – 2001 القطاعات
 20,53 41627,3 الزراعة والري

 25,08 50861 ىياكؿ اقتصادية وادارية
 19,18 38897,8 التربية والتكويف
 15,54 31514,5 لمتنميةالمخططات البمدية 

 6,84 13876,8 اليياكؿ االجتماعية والثقافية
 4,60 9321,2 السكف

 4,40 8928,7 الخدمات اإلنتاجية
 3,83 7768,3 الصناعة
 100 202795,6 المجموع

االقتصادي لمفترة  اإلنعاشوضعية استيالك اإلعتمادات المالية المسجمة بعنوان برنامج دعم  المديرية العامة لمميزانية،المصدر: 
 .2005فيفري  وزارة المالية، ،2004و 2001ما بين 
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 مايمي: نستنتج( 8-4مف خبلؿ الجدوؿ ) 
، التربية والتكويف والمخططات البمدية واإلداريةمثمت القطاعات األربعة: الزراعة والري، اليياكؿ االقتصادية  -1

اإلعتمادات المالية المسجمة بعنواف برنامج دعـ االنعاش مف إجمالي استيبلؾ  %80,33لمتنمية، ما نسبتو 
، أما بقية القطاعات فحققت نسبة استيبلؾ تقدر بػػػ 2004و 2001االقتصادي )قسـ االستثمار( لمفترة ما بيف 

          ؛فقط 19,67%
 7768,3الصناعي، حيث بمغ استيبلكو سجمت أدنى نسبة في استيبلؾ االعتمادات المالية في القطاع  -2

لـ يتجاوب بالشكؿ المطموب مف النفقات الفعمية في مجاؿ االستثمار، أي أنو  %3,83مميػػػػوف دج، أي ما نسبتو 
 ؛يػػػة التي يعاني منيا القطاع العمومػػػػػػػمع برنامج دعـ اإلنعاش االقتصادي بالنظر لممشاكؿ المالية والييكمي

حيث بمغ استيبلكو  سبة في استيبلؾ االعتمادات المالية في قطاع الزراعة والري،سجمت أعمى ن -3
ارتفاع ىذه في مجاؿ االستثمار، ويرجع  الفعميةمف النفقات  %20,53مميوف دج، أي ما نسبتو  41627,3

إلى المشاريع ، باإلضافة النسبة إلى االىتماـ الذي أولتو الدولة ليذا القطاع باعتباره بديبل لمقطاع الصناعي
 اـ مف مشاريع السدود المنجزة؛، والتي تتمثؿ أساسا في العدد اليالمعتبرة المسجمة بعنواف قطاع الري

 (1)كما نسجؿ مف خبلؿ ىذا البرنامج: 

 الي المبمغ المخصص ليذا البرنامج؛مف إجم %96,22استيبلؾ  -1
واإلداري، حيث ساىـ في عرقمة تطور القطاع تدىور المناخ االستثماري خاصة في الجانب التمويمي  -2

الخاص، وىذا ما أدى إلى عجز الجياز اإلنتاجي لبلستجابة لمطمب الكمي المتزايد جراء تطبيؽ برنامج دعـ 
 اإلنعاش االقتصادي؛

كثرة األىداؼ الرئيسية والفرعية التي حددت لبرنامج دعـ اإلنعاش االقتصادي قممت مف فعاليتو باعتبار أف  -3
تعدد ىذه األىداؼ قد أدى إلى توزيع مشاريع وعمميات البرنامج عمى قطاعات متعددة مما قمؿ مف أثر فعالية 

 البرنامج؛ 
اإلنعاش االقتصػػػػػادي تجعؿ مف الصعب تحقيقيػػػػػا، إذ أف طبيعة األىداؼ الرئيسة التي حددت لبرنامج دعـ  -4

 تحقيؽ أىداؼ كبرى مثؿ رفػػػػع معدؿ النمػػػػو االقتصػػػادي وتخفيض نسبػػػة البطالة والفقػػػػػر يتطمب مف الحكومػػػػة 
 ىدؼ؛إتباع إستراتيجية واضحة وطويمة األجؿ مبنية عمى مجموعة مف السياسات والبرامج الخاصة بكؿ 

تباطؤ اإلصبلح االقتصادي أثر عمى فعالية ىذا البرنامج، حيث أف الزيادة في إنفاؽ الحكومة المخصصة  -5
 ة لمقطاع الصناعي وعدـ مسايرة الجياز ػػػػػاءة والفعاليػػػػػص الكفػػػػػؼ بنقػػػػػة تتصػػػػػروؼ اقتصاديػػػػػز في ظؿ ظػػػػلمتجيي

                                                           

 .13، 12صمرجع سبؽ ذكره،  مبارؾ بوعشة، -(1)
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 قتصادية سيؤدي ال محالة إلى التقميؿ مف النتائج المترتبة عمى ىذا اإلنفاؽ؛المصرفي واإلدارة لمتغيرات اال
لقد أدت زيادة اإلنفاؽ المتبعة مف طرؼ الدولة إلى ارتفاع حجـ الواردات بنسبة كبيرة خبلؿ فترة تطبيؽ  -6

 البرنامج بغرض االستجابة لمطمب الكمي المتزايد؛
إال أنو لـ يتمكف عمى الصعيد الييكمي مف تجسيد  %5حروقات بمغ حقؽ ىذا البرنامج نموا سنويا خارج الم -7

 ىدفو المتمثؿ في دعـ النمو.
 واليياكل المنجزة نتائج برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي حسب المؤشرات االقتصادية الفرع الثاني:

المؤشرات وذلؾ حسب سنحاوؿ عرض أىـ النتائج المحققة مف تطبيؽ برنامج دعـ االنعاش االقتصادي،  
 ية واليياكؿ المنجزة.االقتصاد

 نتائج برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي حسب المؤشرات االقتصادية أوال:
 :يمي يمكف عرض أىـ المؤشرات االقتصادية المسجمة كما

 4,30، ثـ انخفض إلى 2003سنة  %7,20إلى  2001سنة  %3,01معدؿ النمو االقتصادي مف  ارتفع" -1
 ؛(1)"2004سنة 

سنة  %17,7ثـ إلى ، 2002سنة  %25,89إلى  2001سنة  %27,3البطالة مف  ض معدؿانخف" -2
  ؛(2)"2004

 ؛(3)"%6,8إلى  %12,10أي مف  2004و 2000صؼ بيف سنتي بحوالي الننسبة الفقر  تانخفض" -3
 .(4)"2004سنة  %3,96إلى  2001سنة  %34,2مف  الذي انتقؿالتضخـ  "انخفض معدؿ -4

 يياكل المنجزةنتائج برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي حسب ال ثانيا:
 أىميا: 2004و 1999بيف سنتي  واالقتصادية الثقافيةاالجتماعية و  المنشآتإنجاز العديد مف تـ 

  )5(نمخصيا في العناصر التالية:المنشآت االجتماعية والثقافية:  -1
 

                                                           

  ،البنؾ الدولي -(1)

                  http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=DZ ،  :17/03/2017تاريخ اإلطبلع. 
 ،البنؾ الدولي -(2)
       http://data.albankaldawli.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=DZ&view=chart ،  :17/03/2017تاريخ اإلطبلع. 

 .247ص، مرجع سبؽ ذكره فطيمة حاجي، (3)-
 ،البنؾ الدولي -(4)

http://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=DZ&view=chart         ،  :17/03/2017تاريخ اإلطبلع. 
 .80، ص2010أكتوبر  ،العامةممحق بيان السياسة  مصالح الوزير األوؿ، (5)-

 

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=DZ
http://data.albankaldawli.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=DZ&view=chart
http://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=DZ&view=chart
http://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=DZ&view=chart
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تـ  :الريفي، البيع باإليجار، الترقوي، البناء الذاتي(لسكن )العمومي اإليجاري، االجتماعي التساىمي، ا -أ
 وحدة سكنية. 693849إنجاز 

أقساـ في كؿ  8) بمعدؿ مدرسة إبتدائية  2792 إكمالية، 687ثانوية،  287تـ إنجاز  :لتربية الوطنيةا -ب
 مطعـ مدرسي ونصؼ داخمي. 734اخمي ونظاـ الدمرفؽ لم 140مدرسة(، 

ممحقة  144مركز لمتكويف الميني والتمييف،  69معيد لمتكويف الميني،  11تـ إنجاز  :لتكوين المينيا -ج
 مرفؽ لمنظاـ الداخمي. 15التمييف ولمعاىد ومراكز التكويف الميني و 

 مطعـ جامعي. 21مكاف لئليواء و 131554مقعد بيداغوجي،  321958تـ إنجاز  :لتعميم العاليا -د
مساحة  677قاعة متعددة الرياضات،  104مركب رياضي جواري،  163تـ إنجاز  :لشباب والرياضةا -ه

 ر لمشباب.اد 40مسبح وأحوض لمسباحة و 92ءات لمعب، رياضية جوارية وفضا
قاعة  694مركز صحي و 136، عيادة متعددة االختصاصات 50مستشفى،  13تـ إنجاز  :لصحةا -و

 لمعبلج.
عادة تأىيؿ كزا ثقافيا و مر  51دار لمثقافة،  14مكتبة،  18تـ إنجاز  :لثقافةا -ز منشأة قاعدية  76تييئة وا 

 ثقافية.
 )1(:نمخصيا في العناصر التالية: المنشآت االقتصادية -2
 بيت بشبكة الكيرباء. 44879و بيت بشبكة الغاز 144241ط حوالي تـ رب طاقة والمناجم:ال -أ

 حاجز مائي. 66بئر و 909مياه، ف لمخزا 284محطات لمتصفية،  8سدا،  18تـ إنجاز  الموارد المائية: -ب
 كمـ مف السكؾ الحديدية. 13حوالي  كمـ مف السكؾ الحديدية العصرية وكيربة 172تـ إنجاز  النقل: -ج
طريؽ وطني، كمـ  3813غرب،  –كمـ مف الطريؽ السيار شرؽ  50تـ إنجاز حوالي  :العمومية األشغال -د

عادة تأىيؿ وعصرنة حوالي كمـ  3268  146كمـ مف الطرقات، إنجاز وتعزيز  1873طريؽ والئي، صيانة وا 
عادة تأىيميا 3منشأة فنية،  عادة تأىيميا. 4و منشآت مرفئية وا   منشآت مطارية وا 

 85988ىكتار، غرس حوالي  78990تـ توسيع المساحة الفبلحية الصالحة لمزراعة بحوالي  :لفالحةا -ه
، توسيع مساحة الزر  طريؽ  فؾ العزلة عفىكتار و  29435اعة الرعوية بحوالي ىكتار باألشجار المثمرة والكرـو

 كمـ. 2000فتح مسالؾ بحوالي 
مستحدثة مف قبؿ  1577484با، منيا منص 3072354فقد بمغت حوالي  :مناصب الشغل المستحدثة -و

   مستحدثة في إطار الورشات ذات اليد العاممة الكثيفة. 1494870العمومية والمؤسسات و اإلدارات
                                                           

 .39مرجع السابؽ، صال، ممحق بيان السياسة العامة، مصالح الوزير األوؿ (1)-
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 أىم نتائجوأىدافو و و  (2009-2005)ميمي لدعم النمو االقتصاديالبرنامج التكالمبحث الثالث: 
بيدؼ مواصمة وتيرة البرامج والمشاريع التي سبؽ إقرارىا وتنفيذىا مف خبلؿ برنامج دعـ اإلنعاش  

 اإلنجازاتت يثبقصد ت ، جاء البرنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادي1113 - 1110االقتصادي لمفترة 
بتوفيره لموارد  االجتماعيفاه المحققة في الفترة السابقة، وكذلؾ ليضع الشروط المناسبة لنمو مستديـ مولد لمر 

، ومف جية أخرى يساعد عمى تحسيف مستوى معيشة السكاف بتنمية البنية التحتية لمببلد السيما مف جيةمعتبرة 
 شبكات النقؿ، األشغاؿ العمومية، الري، الفبلحة والتنمية الريفية.

 مف خبلؿ ىذا المبحث سنتطرؽ لممطمبيف التالييف: 
 ؛(2009 – 2005عرض البرنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادي )المطمب األوؿ:  -
 .(2009 – 2005البرنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادي ) نتائجالمطمب الثاني:  -

 (2009 – 2005عرض البرنامج التكميمي لدعم النمو االقتصادي )المطمب األول: 
مف  االقتصادي، النمودعـ التكميمي لبرنامج السنقوـ مف خبلؿ ىذا المطمب بعرض أىـ ما جاء في 

 ومضمونو. خبلؿ التعرض لخصائصو، أىدافو
 االقتصادي  النمودعم التكميمي لبرنامج الص وأىداف األول: خصائ الفرع

 يتضمف البرنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادي عدة خصائص وأىداؼ يمكف عرضيا كما يمي: 
 االقتصادي النمودعم ل التكميميبرنامج الص خصائ: أوال

ديسمبر  31إلى غاية اختتامو في  2005أفريؿ  08تتمثؿ خاصية ىذا البرنامج منذ انطبلقو في  
بأنو شيد عدة عمميات توسعية سمحت بيا اإليرادات الجيدة لمخزينة، وقد تضمنت عمميات التوسعة ىذه  2009
 )1(ما يمي:

، 2006خاصا لفائدة واليات الجنوب، صودؽ عميو في مجمس الوزراء في شير جانفي برنامجا تكميميا  -1
 مميار دج؛ 377بمبمغ 

، بمبمغ 2006برنامجا تكميميا خاصا لفائدة واليات اليضاب، صادؽ عميو مجمس الوزراء في شير فيفري – 2
 مميار دج؛ 693

سكف موجيا إلمتصاص السكف اليش، صادؽ عميو مجمس الوزراء بمبمغ  270000برنامجا تكميميا مف  -3
 مميار دج؛ 800

 ا رئيس ػػؿ التي قاـ بيػػػػة زيارات العمػػػبمناسبعنيا ة التي أعمف ة المحميػػػػػج التكميميػػػػػار دج مف البرامػػػػممي 200 -4
                                                           

 .39، صابؽسالمرجع ال، ممحق بيان السياسة العامة مصالح الوزير األوؿ، (1)-
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  .2008-2005والية كانت خبلؿ  16عبر الدولة 
 ج التكميمي لدعم النمو االقتصاديأىداف البرنام: ثانيا

 )1(، ىي:ييدؼ البرنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادي لتحقيؽ جممة مف األىداؼ 
ويكوف ذلؾ عف طريؽ إصدار نصوص تنظيمية، مف شأنيا أف تتـ تثمار، استكماؿ اإلطار التحفيزي واالس -1

 ستثمار الخاص الوطني أو األجنبي؛التدابير الكفيمة بتسييؿ االقانوف االستثمار وتطوير 
مواكبة تكييؼ األداة االقتصادية والمالية الوطنية مع االنفتاح العالمي، سواء تعمؽ األمر بتأىيؿ أداة اإلنتاج  -2

 أو باإلصبلح المالي أو البنكي؛
تعزيز القدرات الوطنية في مجاؿ خمؽ  مع الحرص الشديد عمى ،انتياج سياسة ترقية الشراكة والخوصصة -3

 الثروات ومناصب الشغؿ وترقية التنافسية؛
تعزيز ميمة ضبط ومراقبة الدولة، قصد محاربة الغش والمضاربة والمنافسة غير المشروعة، التي تخؿ  -4

 بقواعد المنافسة والسوؽ عمى حساب المؤسسات الوطنية المنتجة؛
حيث أف ما مرت بو الجزائر خبلؿ فترة التسعينات سواء كانت األزمة  تحديث وتوسيع الخدمات العامة،- 5

مف تحديثيا وتوسيعيا السياسية أو األزمة االقتصادية، أثر سمبا عمى نوع وحجـ الخدمات العامة، بشكؿ جعؿ 
في سبيؿ ضرورة ممحة قصد تحسيف اإلطار المعيشي مف جية، ومف جية كتكممة لنشاط القطاع الخاص 

 االقتصاد الوطني؛ازدىار 
ثرة عمى نمط معيشة األفراد، سواء كاف ؤ وذلؾ مف خبلؿ تحسيف الجوانب المتحسيف مستوى معيشة األفراد،  -6

 ، وبالتالي التخفيض مف آفة الفقر؛، األمني أو التعميميالجانب الصحي
موارد البشرية والبنى التحتية معبو كبل مف الوذلؾ راجع لمدور الذي ت، تطوير الموارد البشرية والبنى التحتية -7

في تطوير النشاط االقتصادي، إذ تعتبر الموارد البشرية مف أىـ الموارد االقتصادية في الوقت الحالي، إذ أف 
يجنب مشكمة الندرة التي تتميز بيا الموارد التقميدية عف طريؽ ترقية المستوى التعميمي تطويرىا المتواصؿ 

بالتكنولوجيا في ذلؾ، كما أف البنى التحتية ليا دور ىاـ جدا في تطوير النشاط  والمعرفي لؤلفراد واالستعانة
اإلنتاجي وبالخصوص في دعـ إنتاجية القطاع الخاص، مف خبلؿ تسييؿ عممية المواصبلت وانتقاؿ السمع 

 والخدمات وعوامؿ اإلنتاج.
  لدعـ النمو االقتصػػػادي، وىػػػو لمبرنامج التكميمير اليدؼ النيائي ػيعتبالذي  ادي،ػػػرفع معدالت النمو االقتص -8

                                                           

دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رفع عوائد االستثمار في البنى التحتية لالقتصاد وفق نظام البناء والتشغيل ونقل  ،محمد صبلح (1)-
و ، أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، جامعة حسيبة بف ب-حالة بعض اقتصاديات الدول العربية  –الممكية 

 . 289، 288، ص2015 – 2014عمي، الشمؼ، 
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 اليدؼ الذي تصب فيو كؿ األىداؼ السابقة الذكر.
 البرنامج التكميمي لدعم النمو االقتصادي مضمون : الثاني الفرع

 رئيسية كبرى موزعة كما يمي:خمسة محاور الضخـ يشمؿ ىذا البرنامج  
 لمبرنامج التكميمي لدعم النمو االقتصادي: التوزيع القطاعي )9-4(الجدول 

 الوحدة: مميار دج                                                                                                   
 النسبة المئوية % المبالغ المخصصة لمبرنامج البرنامج

 45941 190895 برنامج تحسين ظروف معيشة السكان
 13,20 555 السكن

 9,51 399,5 التربية، التعميم العالي، التكوين الميني
 4,76 200 البرامج البمدية لمتنمية

 5,95 250 تنمية مناطق اليضاب العميا والمناطق الجنوبية
 4,58 192,5 تزويد السكان بالماء، الكيرباء، الغاز

 2,27 95,5 ادةبالصحة العمومية، إنجاز منشآت لمع
 5,14 216 باقي القطاعات

 40952 170391 برنامج تطوير اليياكل القاعدية
 30,93 1300 قطاع األشغال العمومية والنقل

 9,35 393 المياهقطاع 
 0,24 10,1 قطاع التييئة العمرانية

 8902 33792 برنامج دعم التنمية االقتصادية
 7,42 312 الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

 0,43 18 الصناعة وترقية االستثمار
 0,17 7,2 السياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف

 4985 20399 برنامج تطوير الخدمة العمومية
 2,35 99 العدالة والداخمية

 2,11 88,6 المالية والتجارة وباقي اإلدارات العمومية
 0,39 16,3 البريد والتكنولوجيات الحديثة لالتصال

 192  50 برنامج تطوير التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال
 100 420297 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 .7، 6، ص2009  -2005، البرنامج التكميمي لدعم النمو االقتصادي رئاسة الحكومة،: المصدر

برنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادي موزع عمى خمسة محاور اليتبيف أف  مف خبلؿ الجدوؿ أعبله 
 كما يمي: 
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 أوال: برنامج تحسين ظروف معيشة السكان
والمقدر بػػػ: مف المبمغ المخصص لمبرنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادي  %45,41نبلحظ أف  
، التكويف العالػػػػيـ ػػػػػة، التعميػػػػػف، التربيػػػػػػػػالسك(ة السكاف ػػروؼ معيشػػػػف ظػػػة إلى تحسيػػػموجيمميار دج  1908,5

 % مف المبمغ اإلجمالي13,20(مميار دج  555، حيث خصص مبمغ )الميني، الماء، الكيرباء، الغاز،... إلخ
بمختمؼ  سكف 1010000إلنشاء  )ؼ معيشة السكاف% مف المبمغ المخصص لتحسيف ظرو 29,08و لمبرنامج

عي التساىمي، االجتما السكفت االجتماعيػػػة اإليجاريػػػػة، سكنات البيػػػػع باإليجػار، صيػػػػغ، فمنيػػػػػا السكنػػػػػاال
، لممواطنيف تحسيف الوضع السكنيالسكف الريفي، باإلضافة إلى الترقية العقارية والبناء الذاتي، حيث تيدؼ إلى 

مبمغ المخصص % مف ال20,93المبمغ اإلجمالي لمبرنامج و % مف9,51(مميار دج  399,5فيما خصص مبمغ 
، عميـ العالي وكذا التكويف الميني، مف خبلؿ إنشاء المقاعد البيداغوجيةلمتربية والت )لتحسيف معيشة السكاف

آت س والثانويات والمنشانجاز المدار و انجاز المخابر ومراكز البحث، و انجاز مركز جامعي جديد بميمة، و ة، ر  س  األأ و 
مميار دج لمصحة العمومية،  954باإلضافة إلى تخصيص ما يقارب  انجاز وتجييز مراكز التكويف.و  الرياضية،

ومنشآت العبادة، وتزويد السكاف بالماء والكيرباء والغاز، وتنمية مناطؽ اليضاب العميا والمناطؽ الجنوبية، 
 وبعض القطاعات األخرى.

 ية: برنامج تطوير اليياكل القاعدثانيا
والمقدر  % مف المبمغ المخصص لمبرنامج التكميمي لتطوير اليياكؿ القاعدية40,52خصص ما نسبتو 

% مف المبمغ اإلجمالي 30,93(مميار دج  1300، حيث تـ تخصيص ما قيمتو مميار دج 1703,1بػػػػ: 
إلنجاز المشاريع الكبرى في مجاؿ  )كؿ القاعديةا% مف المبمغ المخصص لتطوير اليي76,33لمبرنامج و

 )1(:، أبرزىاوالنقؿ قطاع األشغاؿ العموميةالمنشآت القاعدية في 
تماـ مقاطع الطريؽ السريع الجاري إنجازىا، والمقدرة بػػ  1-  كمـ؛ 203مواصمة وا 
 كمـ؛ 910إنجاز مجمؿ مقاطع الطريؽ السريع المتبقية، والمقدرة بػػ  -2

 كمـ؛ 6000وتطوير شبكات الطرقات )الطرؽ الوطنية والمسالؾ الوالئية(، والمقدرة بػػ برنامج إعادة تأىيؿ  3-
 ، والمقدر بػػةػػػوىراف والحدود المغربي –الجزائر  –تحديث الخط العرضي لمسكة الحديدية لمشماؿ عنابة  -4

 كمـ؛ 1200
 كمـ؛ 2000الحديدية لمشماؿ، والمقدر بػ، بما في ذلؾ الخط العرضي لمسكة الحديدية الموجودةكيربة السكؾ  -5
 تجييز ميترو العاصمة ودراسة إمكانية توسيعو؛ -6

                                                           

 .37 -35المرجع السابؽ، ص ،2009 - 2005البرنامج التكميمي لدعم النمو االقتصادي،  رئاسة الحكومة، -)1(
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نجاز و دراسة  7-  مطارات؛  3ا 
 كمـ؛ 391إنجاز خطوط سكة حديدية جديدة  8-
 ؛دعـ تثميف ميناء جف جف 9-

عادة تأىيؿ الطريؽ العابر لمصحراء. 10-  استكماؿ وا 
مف إجمالي المبمغ المخصص ليذا البرنامج،  %9,35مميار دج،  أي ما نسبتو  393كما تـ تخصيص  

أرزيو  –أشغاؿ كبرى لمتحويبلت )منيا تحويؿ مستغانـ  8سدود،  8لمنشآت الري، حيث يتوقع مف خبللو إنجاز 
محطة  11تأىيؿ محطات لمتصفية، إعادة  9الجزائر(،  –وىراف، ونظاـ بني ىاروف وتحويؿ تاقصبت  –

محجز مائي، باإلضافة إلى عمميات صيانة السدود الجاري  350مساحات لمسقي، إنجاز  6تصفية، إنجاز 
 مميار دج لمتييئة العمرانية. 10,1، وعمميات نزع األوحاؿ مف السدود. كما خصص مبمغ استغبلليا

 ثالثا: برنامج دعم التنمية االقتصادية
 و ما يقاربػػػخصصت لبدعـ التنميػػػػة ة برنامجا خاصا ػػػػػػػدت الدولػػػػاعتم ةاالقتصاديز التنمية ػػػتعزيقصػػػد  

لنمو االقتصادي، وذلؾ في الي المخصص لدعـ امف المبمغ اإلجم % 8,02مميار دج، أي ما نسبتو  337,2 
مجاالت الفبلحة، والتنمية الريفية، والصيد البحري، والصناعة وترقية االستثمار، والسياحة والمؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة والحرؼ.  
 رابعا: برنامج تطوير الخدمة العمومية

مف خبلؿ  ة،لتطوير الخدمة العمومي %4,85مميار دج أي ما نسبتو  203,9خصصت الحكومة مبمغ  
تطوير وتحديث العدالة والداخمية بانجاز المجالس القضائية والمحاكـ والمؤسسات العقابية، ومراكز أرشيؼ 

ارات العمومية والبريد جيوية، ومركز البحث في عمـ اإلجراـ، باإلضافة إلى تطوير المالية والتجارة وباقي اإلد
 والتكنولوجيات الحديثة لبلتصاؿ.

 لوجيات الحديثة لإلعالم واالتصالتطوير التكنو برنامج خامسا: 
لوجيات الحديثة لئلعبلـ لتطوير التكنو  %1,2مميار دج أي ما نسبتو  50خصصت الحكومة مبمغ 

   واالتصاؿ.
 (2009 – 2005البرنامج التكميمي لدعم النمو االقتصادي ) نتائجالمطمب الثاني: 

برنامج دعـ النمو االقتصادي، وذلؾ حسب المؤشرات سنحاوؿ عرض أىـ النتائج المحققة مف تطبيؽ  
 االقتصادية واليياكؿ المنجزة.
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 دعم النمو االقتصادي حسب المؤشرات االقتصادية التكميمي لبرنامج النتائج  :األولالفرع 
  (1) يمكف عرض أىـ المؤشرات االقتصادية المسجمة كما يمي:

إلى  2005سنة  %5,91عموما باالنخفاض، حيث انتقمت قيمتو مف معدؿ النمو االقتصادي تميز  -1
 ؛2009سنة  1,63 إلى ، ثـ2007سنة  3,37%

سنة  %10,16، ثـ إلى 2007سنة  %13,80إلى  2005سنة  %15,30انخفض معدؿ البطالة مف  -2
 ؛ 2009

 ؛%5إلى  %5,70مف  حيث انتقمت 2009و 2005بيف سنتي بشكؿ طفيؼ انخفضت نسبة الفقر  -3
سنة  %5,73، ثـ إلى 2007سنة  %3,67إلى  2005سنة  %81,3معدؿ التضخـ الذي انتقؿ مف  ارتفع -4

 ؛2009
مميوف  6,2قدر بػػػ:  2009و 2008المحصوؿ الفبلحي بيف سنتي (ث تحسف في القطاع الفبلحي حد -5

  ؛%19,7، وبذلؾ حقؽ القطاع الفبلحي نمو قدر بػػػػ: )قنطار
، وذلؾ إلرتفاع نسبة 2009% سنة 9,3إلى  2005سنة  %4,7النمو خارج المحروقات مف ع معدؿ ارتف -6

 النمو في كبل مف قطاع الفبلحة والبناء واألشغاؿ العمومية؛
 ؛2008دوالر سنة  4746الذي بمغ  ،ع متوسط الدخؿ الفرديارتف -7
مؤسسة سنة  455000إلى  2005مؤسسة سنة  329338ع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مف إرتف -8

 ؛2001مؤسسة سنة  180000ا وصؿ إلى ، عمما أف عددى2009
حقؽ القطاع الصناعي الخاص معدالت نمو موجبة لكنيا تبقى دوف المستوى، أما القطاع العاـ فقد سجؿ  -9

 ؛2007 – 2005معدالت نمو سالبة خبلؿ الفترة 
 و، وتأخر في ػج دعـ النمػػػػدة في برنامػػػػع المعتمػػػػػـ المشاريػػػػػػادة تقييػػػػعمى عمميات إع 2008تـ الكشؼ عاـ  -10

 

                                                           

 أنظر:    -(1)
  البنؾ الدولي: -

   http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=DZ ،  :17/03/2017تاريخ اإلطبلع.  

   ocations=DZ&view=charthttp://data.albankaldawli.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?l،  :17/03/2017تاريخ اإلطبلع. 
http://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=DZ&view=chart   ،  :17/03/2017تاريخ اإلطبلع. 

 .247ص، مرجع سبؽ ذكره فطيمة حاجي، -
ج االستثمارات العامة ػػػـ آثار برامػػػػممتقى حوؿ: تقيي ،أثر برامج سياسة االنعاش االقتصادي عمى تدفق االستثمار األجنبي المباشر روضة جديدي، -

 ،2013ارس ػػػػم 11/12، 1ؼػػػوراه، سطيػػػػتدارس الدكػػػ، م2014-2001رة ػػػبلؿ الفتػػػادي خػػػػػو االقتصػػػػار والنمػػػػؿ واالستثمػػػػػػى التشغيػػػا عمػػػوانعكاساتي
 .12، 11ص
  .05، 04مرجع سبق ذكره، ص  مبارك بوعشة، -

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=DZ
http://data.albankaldawli.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=DZ&view=chart
http://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=DZ&view=chart
http://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=DZ&view=chart


 ىدافيا ونتائجياوأ 2014-2001في الجزائر خالل الفترة  امج التنمويةالرابع: البر الفصل 

164 
 

 

 مميار دوالر، ويرجع ذلؾ إلى: 130إنجاز المشاريع بمبمغ 
يكمف التأخر المسجؿ في بعض المشاريع نتيجة أىمية البرنامج في حد ذاتو، مما أدى إلى ندرة العقار وتشبع  -أ

 مكاتب الدراسات ووسائؿ اإليجار؛
 العبء المالي لمبرنامج نتيجة حجـ عمميات إعادة التقييـ الناتجة عف: -ب
 النقص في نضج الدراسات؛ -
 ارتفاع أسعار المواد وغيرىا مف المدخبلت؛ -
 مميار دج. 815فقط بقيمة  2010شيد البرنامج إعادة تقييـ برسـ سنة  -

لوضع الدراسات التقنية في تنفيذ ومراقبة غياب إستراتيجية واضحة وكذا غياب مكاتب دراسات مؤىمة  -11
 البرامج االستثمارية؛ 

إستحواذ الشركات األجنبية عمى معظـ الصفقات العمومية والمشروعات الخاصة باليياكؿ القاعدية،  -12
 وتيميش الشركات الوطنية؛

 تحسف في المستوى المعيشي لمسكاف. -13
 االقتصادي حسب اليياكل المنجزة النمودعم التكميمي لبرنامج النتائج  :الفرع الثاني

 أىميا: 2009و 2005تـ إنجاز العديد مف المنشآت االجتماعية والثقافية واالقتصادية بيف سنتي 
 المنشآت االجتماعية والثقافية أوال:

  )1(نمخصيا في العناصر التالية:
تـ  باإليجار، الترقوي، البناء الذاتي(:السكن )العمومي اإليجاري، االجتماعي التساىمي، الريفي، البيع  -1

 وحدة سكنية. 1045269إنجاز 
أقساـ في كؿ  8مدرسة إبتدائية ) بمعدؿ  1800إكمالية،   1013ثانوية،  379تـ إنجاز  التربية الوطنية: -2

 مطعـ مدرسي ونصؼ داخمي. 2508ومرفؽ لمنظاـ الداخمي  358مدرسة(، 
ممحقة  116مركز لمتكويف الميني والتمييف،  103معيد لمتكويف الميني،  11تـ إنجاز  التكوين الميني: -3

 مرفؽ لمنظاـ الداخمي. 158و لمعاىد ومراكز التكويف الميني والتمييف
 مطعـ جامعي.149 مكاف لئليواء و 202814مقعد بيداغوجي،  351020تـ إنجاز  التعميم العالي: -4
 قاعة متعددة  14ي جواري، ػػمركب رياض 212 ات،ػػػدد الرياضػػػممعب متع 24 ازػػػتـ إنج الشباب والرياضة: -5
 

                                                           

 .80، صمرجع يبؽ ذكره، ممحق بيان السياسة العامةمصالح الوزير األوؿ،  (1)-
 



 ىدافيا ونتائجياوأ 2014-2001في الجزائر خالل الفترة  امج التنمويةالرابع: البر الفصل 

165 
 

 

 دار لمشباب. 114وأحوض لمسباحة و مسبح 118مساحة رياضية جوارية وفضاءات لمعب،  1287الرياضات، 
عيادة لموالدة  11، مركز صحي 126عيادة متعددة االختصاصات،  83مستشفى،  23تـ إنجاز  الصحة: -6

 قاعة لمعبلج. 694ومراكز األمومة والطفولة و
عادة تأىيؿ مركزا ثقافيا و  29دار لمثقافة،  13مكتبة،  207تـ إنجاز  الثقافة: -7 منشأة قاعدية  82تييئة وا 

 ثقافية.
 المنشآت االقتصادية ثانيا:

 )1(نمخصيا في العناصر التالية:
 بيت بشبكة الكيرباء. 147259وبيت بشبكة الغاز  708857تـ ربط حوالي  طاقة والمناجم:ال -1
حاجز  416بئر،  1516خزاف لممياه،  1015لمتصفية،  محطة 44سدا،  25تـ إنجاز  الموارد المائية: -2

 محطات لتحمية مياه البحر. 4ومائي 
 كمـ مف السكؾ الحديدية. 300كمـ مف السكؾ الحديدية العصرية وكيربة حوالي  1625تـ إنجاز  النقل: -3
كمـ مف الطرؽ  311 غرب، –كمـ مف الطريؽ السيار شرؽ  460تـ إنجاز حوالي  األشغال العمومية: -4

عادة تأىيؿ وعصرنة ةوالئيالؽ الطر  كمـ مف 1658، ةوطنيالؽ كمـ مف الطر  1860 االجتنابية، ، صيانة وا 
عادة تأىيميا منشأة 63منشأة فنية،  755كمـ مف الطرقات، إنجاز وتعزيز  41431حوالي   منشأة 30و مرفئية وا 

عادة تأىيميا.  مطارية وا 
 156512ىكتار، غرس حوالي  235510تـ توسيع المساحة الفبلحية الصالحة لمزراعة بحوالي  لفالحة:ا -5

، توسيع مساحة الزراعة الرعوية بحوالي  فؾ العزلة عف ىكتار و  150865ىكتار باألشجار المثمرة والكرـو
 كمـ. 5470طريؽ فتح مسالؾ بحوالي 

مستحدثة مف قبؿ  3166374منصبا، منيا  5031692فقد بمغت حوالي  مناصب الشغل المستحدثة: -6
 مستحدثة في إطار الورشات ذات اليد العاممة الكثيفة.   1865318واإلدارات العمومية والمؤسسات 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .39مرجع السابؽ، صال، ممحق بيان السياسة العامة مصالح الوزير األوؿ، (1)-
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 أىم نتائجوو وأىدافو  (2014 –2010)البرنامج الخماسي  :الرابعالمبحث 
تكممة  "برنامج مواصمة دعـ النمو"أو  "برنامج توطيد النمو"ػػػ: يعتبر البرنامج الخماسي أو ما يسمى ب 

ي ظؿ ارتفاع العوائد البترولية، ، خاصة ف1110 سنة مف تداءاإبلمسياسة التنموية التوسعية التي باشرتيا الجزائر 
خبلؿ مميار دينار(  10103)ما يعادؿ مميار دوالر  175خصص ليذا البرنامج مبمغا ضخما قدر بػػػ: حيث 
يسعى ىذا البرنامج لتكممة المشاريع السابقة والتي ىي في طور اإلنجاز بغبلؼ مالي ". 1103 –1101الفترة 

مف جية، واالنطبلؽ في مشاريع جديدة والتي  مميار دينار(  8571)ما يعادؿ مميار دوالر  021يقدر بػػػػ: 
 .)1("مف جية أخرى مميار دينار( 00423)ما يعادؿ  مميار دوالر 045خصص ليا غبلؼ مالي قدره 

 مف خبلؿ ىذا المبحث سنتطرؽ لممطمبيف التالييف: 
  :(2014–2010) الخماسيالبرنامج  خصائص وأىداؼالمطمب األوؿ 
  :(2014–2010)الخماسيالبرنامج  نتائجمضموف وأىـ المطمب الثاني 

 (2014–2010)الخماسيالبرنامج  خصائص وأىدافالمطمب األول: 
 ، كما يمي:الخماسيبرنامج الخصائص وأىداؼ سنقـو مف خبلؿ ىذا المطمب بعرض أىـ 

 (2014 – 2010) خصائص البرنامج الخماسي :الفرع األول
بعد سنة كاممة مف التحضير الدقيؽ لحاجيات  جاءليذا البرنامج لمالي الكبير الذي خصص اإف المبمغ  

البمد لمتنمية، حيث تـ وضع جممة مف الترتيبات مف أجؿ عقمنة اإلنفاؽ الحكومي وتعزيز مكافحة أعماؿ المساس 
 )2(باألمبلؾ العمومية والوقاية منيا، مف خبلؿ:

 تستكمؿ دراستو وما لـ يتوفر الوعاء العقاري إلنجازه؛ما لـ عتمد ال يمكف تنفيذ أي مشروع ي -1
يجب أف تخضع لموافقة صندوؽ التجييزات ف ،مميار دينار 20عندما يتعمؽ األمر بدراسات يفوؽ مبمغيا  -2

. بؿ إف االنجازات الممولة مف حسابات التخصيص الخاص )مف قبيؿ الصندوؽ الوطني التابع لوزارة المالية
 ؛( ستصبح، مستقببل، خاضعة لنفس القواعدلمسكف

إعادة تقييـ لرخصة برنامج قد تتبيف ضرورية، يجب أف تكوف مسبوقة بشطب مشاريع بمبمغ كؿ عممية  -3
 معادؿ مف مدونة القطاع المعني؛

تعبئة الوعاءات العقارية المطموبة إلنجاز برامج التجييزات العمومية مع الحفاظ عمى بيدؼ التعجيؿ ب -4
  الميداني؛ تحقيؽاقتطاع العقارات البلزمة بعد ال الجيدة، ىناؾ لجنة حكومية مكمفة بالفصؿ فياألراضي الفبلحية 

                                                           

 .1، ص2010ماي  24، 2014-2010برنامج التنمية الخماسي  بياف اجتماع مجمس الوزراء، -)1(
 .40، صذكره ؽسابمرجع ، ممحق بيان السياسة العامة ،صالح الوزير األوؿم (2)-
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 العمومية؛تسريع إجراءات الصفقات وكذا احتراـ اإلجراءات في مجاؿ النفقات  -5
 تدعيـ أدوات الدراسة واإلنجاز. -6

أما فيما يخص التمويؿ فإف ىذا البرنامج سيتـ تمويمو حصريا مف الموارد الوطنية وتستبعد كؿ استدانة  
خارجية، وبالتالي لف يترتب عمى ىذا البرنامج أي أثر عمى ميزاف مدفوعات الدولة وال عمى استقبلليتيا المالية 

 إزاء الخارج في المستقبؿ. 
 (2014 – 2010) اسيالبرنامج الخم ىدافالفرع الثاني: أ
 )1(، ىي:لتحقيؽ جممة مف األىداؼ (2014–2010) الخماسيييدؼ البرنامج 

 دعـ التنمية البشرية التي تعتبر الركيزة األساسية لمبرنامج االقتصادي واالجتماعي؛ -1
 ؛تحسيف الخدمات العمومية -2
 ؛المنشآت األساسيةالبمد وتعزيز  مناطؽالسكاف في كؿ  فؾ العزلة عف -3
 تحسيف التزود بالمياه الصالحة لمشرب واستكماؿ المشاريع الجارية؛ -4
 والحماية المدنية؛الوطني الجماعات المحمية واألمف  تنمية قطاع -5
عادة االعتبار لمنسيج العمراني؛ -6  توسيع قاعدة السكف وا 
 ؛تحسيف المستوى الصحي لمسكاف -7
 الجديدة لئلعبلـ واالتصاؿ؛حث العممي والتكنولوجيات بالنيوض بال -8
 مواصمة اإلصبلحات مف أجؿ تكويف وتأطير نوعييف. -9

 (2014 – 2010)البرنامج الخماسي وأىم نتائج الثاني: مضمون  المطمب
، وأىـ النتائج التي 2014 – 2010الخماسي برنامج قوـ مف خبلؿ ىذا المطمب بعرض مضموف السن

 تـ تحقيقيا مف خبلؿ ىذا البرنامج.
 2014-2010الفرع األول: مضمون البرنامج الخماسي 

والمبالغ المخصصة لكؿ منيا مف  2014 – 2010يمكف تمخيص المجاالت المعنية بالبرنامج الخماسي  
 خبلؿ الجدوؿ التالي:

 
 
 

                                                           

 .21 -7ؽ ذكره، صمرجع سب، 2014-2010برنامج التنمية الخماسي  بياف اجتماع مجمس الوزراء، -)1(
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 والمبالغ المخصصة ليا 2014 – 2010: مجاالت تطبيق البرنامج الخماسي )10-4(الجدول
 ) دينارمميار  (المبالغ المشاريع

 10122 تحسين التنمية البشريةمجال 
 6448  مجال تطوير المنشآت األساسية
 1666 مجال تحسين الخدمة العمومية

 1566 مجال التنمية االقتصادية
 360 مجال مكافحة البطالة

 250 مجال البحث العممي والتكنولوجيات الحديثة لالتصال
 .73 -71، صذكره ؽسابمرجع  ،ممحق بيان السياسة العامة ،صالح الوزير األوؿم: المصدر

 )1(أف البرنامج الخماسي ارتكز عمى ستة مجاالت ىي: )10-4(يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ  
  تحسين التنمية البشريةمجال  :أوال

 :موزعة كالتالي مميار دينار 10122رصدت ليا الدولة 
إكمالية،  1100مدرسة ابتدائية، أكثر مف  3100نجاز أزيد مف إ(: مميار دينار 852التربية الوطنية ) -1

 .والنظاـ نصؼ الداخمي مزودة بالنظاـ الداخمي والمطاعـ مؤسسة 2000أزيد مف و  ثانوية 840
 44و مكاف لئليواء 400000مقعد بيداغوجي،  600000توفير مميار دينار(:  768التعميم العالي ) -2

 مطعـ جامعي.
مؤسسة  58ومركز لمتكويف  82معيد،  220نجاز إمميار دينار(:  178التكون والتعميم المينيين )حوالي  -3

 مزودة بالنظاـ الداخمي.
عددة تعيادة م 377 مركب متخصص لمصحة، 45مستشفى،  173نجاز إمميار دينار(:  619الصحة ) -4

 ي.مدرسة لمتكويف شبو الطب 17و قاعة لمعبلج 1000االختصاصات، 
مميوف مسكف تسمـ خبلؿ الفترة  1,2نجاز مميوني مسكف، منيا إمميار دينار(:  3700السكن )أزيد من  -5

 .2017و 2015الخماسية والباقي يسمـ بيف سنتي 
 400000وأزيد مف  يت بشبكة الغاز الطبيعيربط حوالي مميوني بمميار دينار(:  350الطاقة )أزيد من  -6

 الكيرباء.ريفي بشبكة بيت 
محطة  34عممية تحويؿ لممياه،  25سد،  35إنجاز  مميار دينار(: 2000المياه )أكثر من قطاع  -7

عممية لمتزويد بالماء الشروب والتطيير وحماية المدف مف الفياضانات، وتضاؼ إلى  3000لمتصفية، أكثر مف 
 محطات جديدة لتحمية مياه البحر. 8مميار دينار معبأة في السوؽ المالية بيدؼ استكماؿ انجاز  60ىذا المبمغ 

                                                           

 .73 -71صؽ، السابمرجع ال ،ممحق بيان السياسة العامة ،صالح الوزير األوؿم (1)-
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مؤسسة متخصصة لفائدة األشخاص  70أكثر مف إنجاز  مميار دينار(: 40لوطني )أزيد من التضامن ا -8
 لفائدة األشخاص الذيف ىـ في شدة. منشأة أساسية 40المعوقيف وحوالي 

 160مركب جواري،  750ممعبا لكرة القدـ،  80إنجاز مميار دينار(:  380الشباب والرياضة )أزيد من  -9
نزؿ ودار شباب  230أكثر مف فضاء لمعب،  3500مسبح، أزيد مف  400كثر مف قاعة متعددة الخدمات، أ

 مركز لمتسمية العممية. 150زيد مف وأ
عادة التأىيؿ، مراكز لمراحة،  9إنجاز مميار دينار(:  19أكثر من )بالنسبة لممجاىدين  -10 قاعات لمعبلج وا 
 مقبرة لمشيداء. 40أزيد مف  وتييئةموقع تاريخي  34إعادة تأىيؿ  متحؼ ومركب تاريخي، 17
مسجدا آخر  80إنجاز مسجد الجزائر األعظـ، أكثر مف : مميار دينار( 120)أزيد من  الشؤون الدينية -11

 مسجدا تاريخيا. 17قرآنية وترميـ مدرسة  17ومراكز ثقافية إسبلمية، 
مسرح،  44مكتبة،  340فية، دار لمثقافة ومركبات ثقا 40ز إنجامميار دينار(:  140)أكثر من  الثقافة -12
 مركز لمتسمية العممية. 156و معيد لمموسيقى ومدارس لمفنوف الجميمة 12
 مف أجؿ تحسيف تجييزات اإلذاعات والتمفزيوف.ماليير دينار(:  106بالنسبة لالتصال )أكثر من  -13
 : مجال المنشآت األساسيةثانيا

 كالتالي:مميار دينار موزعة  6448رصدت ليا الدولة   
 830غرب وتكممتو بػػ  -استكماؿ الطريؽ السيار شرؽمميار دينار(:  3132أزيد من ) األشغال العمومية -1
 2500مف إنجاز أكثر ، كمـ مف الطرؽ الوطنية 700ـ مف الطرؽ السريعة، إنجاز عمميات ازدواجية لحوالي كم

ميناء لمصيد  20الطرؽ، إنجاز وتحديث حوالي كمـ مف  8000كمـ مف الطرؽ الجديدة، تحديث وترميـ أكثر مف 
 وتعزيز ثبلث مطارات. ميناء 25يـ كسح وتدع البحري،

إتماـ عممية كيربة  كمـ(، 6000خط لمسكؾ الحديدية ) 17إنجاز مميار دينار(:  2816أكثر من )النقل  -2
منطقة الجنوب الغربي، عمى مستوى كمـ مف السكؾ  800إزدواجية كة الحديدية االجتنابي الشمالي، خط الس

إنجاز مؤسسة جديدة لمنقؿ الحضري،  27ث استحدابمدة،  14تسميـ ميترو الجزائر ووىراف، إنجاز الترامواي في 
 موانئ. 4مطارات وتوسعة  8تحديث محطة برية،  35
المحافظة إنجاز أربع مدف جديدة، وكذا مختمؼ عمميات مميار دينار(:  500تييئة اإلقميم والبيئة )حوالي  -3

 عمى البيئة، بما في ذلؾ تسيير النفايات.
 : مجال تحسين الخدمة العموميةثالثا

 مميار دينار موزعة كالتالي: 1666رصدت ليا الدولة 
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مقرات  4إنجاز مميار دينار(:  895الجماعات المحمية واألمن الوطني والحماية المدنية )أكثر من  -1
مقر ألمف الواليات والدوائر واألمف  450اكز لتكويف المستخدميف، حوالي مر  6مقرات لمدوائر،  103لمواليات، 

 330زيد مف وأ لؤلمف جميوريةائية وفرؽ لشرطة الحدود ووحدات فرقة لمشرطة القض 180الحضري، أزيد مف 
 وحدة لمحماية المدنية.

 120أكثر مف لس قضائية ومحاكـ ومدارس لمتكويف، مجا 110إنجاز مميار دينار(:  379العدالة )حوالي  -2
 وكذا تحديث وسائؿ عمؿ العدالة. ةمؤسسة عقابي

 50ىيكؿ لمخزينة،  70 ىيكؿ لمضرائب، 250إنجاز أزيد مف مميار دينار(:  295أكثر من قطاع المالية ) -3
 وكذا مصالح جديدة لمسح األراضي. ىيكؿ لمجمارؾ

عادة تأىيؿ أكثر مفار دينار(: ممي 39قطاع التجارة )حوالي  -4  تحديث وتعزيز مصالح ووسائؿ المراقبة وا 
 سوؽ لمبيع بالجممة والتجزئة. 250

 الخاصة بالمراقبة والضبط. تعزيز وتحديث وسائميامميار دينار(:  56إدارة العمل )أكثر من  -5
 رابعا: مجال التنمية االقتصادية

 كالتالي:مميار دينار موزعة  1566رصدت ليا الدولة 
ت مغروساىكتار،  360000غابية عمى مساحة  إنجاز مغروساتمميار دينار(:  1000الفالحة )أزيد من  -1

ـ البرنامج الياـ مغروسات لمزيتوف عمى مساحة مميوف ىكتار، وكذا دعىكتار،  70000رعوية عمى مساحة 
 لتنمية الفبلحة.

 لنشاط ودعمو بمنشآت أساسية جديدة.تطوير ىذا ا مرافقةمميار دينار(:  16الصيد البحري )أزيد من  -2
مميار دينار مخصصة لمرافقة  16منيا مميار دينار(:  100المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )حوالي  -3

مؤسسة صغيرة ومتوسطة  20000مميار دينار موجية لدعـ تأىيؿ  80استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة، و
 مميار. 300ؿ ىذه القروض إلى مبمغ ية ميسرة، حيث يمكف أف تصفي شكؿ مساعدات مباشرة أو قروض بنك

التي تحوز وىي المؤسسات مميار دينار(:  400إنعاش وتحديث المؤسسات العمومية االقتصادية )حوالي  -4
القروض البنكية مف خبلؿ تدخبلت الخزينة في شكؿ تطيير وتخفيض فوائد عمى حصص في السوؽ المحمية، 

 .الموجية لتحديثيا
نشاء  مميار دينار: 50تخصيص حوالي  -5 منطقة صناعية ومناطؽ لمنشاط وتعزيز  80مف أجؿ تحديث وا 

 قدرات التقييس الصناعي.
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 افحة البطالةمجال مك :خامسا
 مميار دينار موزعة كالتالي: 360رصدت ليا الدولة 

في إطار  العالي والتكويف الميني،مميار دينار لدعـ إدماج حاممي شيادات التعميـ  150تخصيص حوالي  -1
 برامج التكويف والتأىيؿ.

 عـ استحداث مؤسسات ونشاطات مصغرة.مميار دينار لد 80تخصيص حوالي  -2
 لمتشغيؿ المؤقت.مميار دينار جزائري  130تخصيص حوالي  -3

 ي والتكنولوجيات الجديدة لالتصالمجال البحث العمم :سادسا
 دينار موزعة كالتالي:مميار  250رصدت ليا الدولة 

 مميار دينار لتطوير البحث العممي. 100تخصيص حوالي  -1
مميار دينار لمتجييزات الموجية لتعميـ تعميـ اإلعبلـ اآللي في كؿ أطوار المنظومة  50تخصيص حوالي  -2
 وطنية لمتربية والتعميـ والتكويف.ال
 اإللكتروني".مميار دينار إلقامة "الحكـ  100تخصيص حوالي  -3

 (2014–2010)البرنامج الخماسي  نتائجالثاني:  الفرع
مف تحقيؽ  2014-2010سنوات مف تبني البرنامج الخماسي  أربعاستطاعت الدولة الجزائرية بعد 

 النتائج التالية:

 2013 -2010تطور المؤشرات االقتصادية والمالية برسم الفترة  :أوال

 )1(كما يمي:  االقتصادية والماليةتطور المؤشرات عرض  يمكف
 ؛2013مميار دينار سنة  17520إلى  2010مميار دينار سنة  11991ارتفاع الناتج الداخمي الخاـ مف  -1
مميػػار دينػػار  12120مميػػار دينػػػار إلى  7811ارتفاع الناتج الداخمي الخاـ خارج قطاع المحروقػػات مف  -2

 ؛2013سنة 
 ؛2013سنة  %3إلى  2010سنة  %3,6تراجع معدؿ نمو الناتج الداخمي الخاـ مف  -3
 ؛2013و 2010بيف سنتي  %6,3ثبات معدؿ نمو الناتج الداخمي الخاـ خارج قطاع المحروقات عند  -4
ر سنػػػػة مميار دوال 63,3إلى  2010مميار دوالر سنػػػػة  56,1ارتفاع قيمػػػة الصادرات مف المحروقػػػات مف  -5

 ؛2013
 ؛2013سنة  %9,8إلى  2010سنة  %10إنخفاض نسبة البطالة مف  -6

                                                           

 .49ص، 2014، ماي مخطط عمل الحكومة، من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجميورية، رئاسة الحكومة (1)-
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 .2013سنة  %3,3إلى  2010سنة  %3,9انخفاض نسبة التضخـ مف  -7
 2013 -2010برسم الفترة  االقتصادية -التنمية االجتماعيةتطور مؤشرات  :ثانيا

 )1(يمي:كما االقتصادية  -االجتماعية تطور المؤشراتعرض  يمكف
 كاف مقرر إنجازىا خبلؿ الفترة الخماسية؛ 3100مف أصؿ 2013مدرسة ابتدائية سنة  433إنجاز  -1
 كاف مقرر إنجازىا خبلؿ الفترة الخماسية؛ 1100مف أصؿ  2013إكمالية سنة  271إنجاز  -2
 كاف مقرر إنجازىا خبلؿ الفترة الخماسية؛ 840مف أصؿ  2013ثانوية سنة  239إنجاز  -3
كاف مقرر إنجازىا خبلؿ الفترة  400000مف أصؿ  2013سرير إليواء الطمبة سنة  129000إنجاز  -4

 الخماسية؛
 كاف مقرر إنجازىا خبلؿ الفترة الخماسية؛ 220مف أصؿ  2013سنة  لمتكويفمعيد  11إنجاز  -5
 خماسية؛كاف مقرر إنجازىا خبلؿ الفترة ال 82مف أصؿ  2013مركز لمتكويف سنة  39إنجاز  -6
 كاف مقرر إنجازىا خبلؿ الفترة الخماسية؛ 173مف أصؿ  2013مستشفيات سنة  10إنجاز  -7
كاف مقرر إنجازىا خبلؿ الفترة  377مف أصؿ  2013عيادة متعددة التخصصات سنة  126إنجاز  -8

 الخماسية؛
 الخماسية؛كاف مقرر إنجازىا خبلؿ الفترة  2000000مف أصؿ  2013مسكف سنة  759811إنجاز  -9

 كاف مقرر إنجازىا خبلؿ الفترة الخماسية؛ 80مف أصؿ  2013ممعبا سنة  12إنجاز  -10
 كاف مقرر إنجازىا خبلؿ الفترة الخماسية؛ 750مف أصؿ  2013مركب جواري سنة  238إنجاز  -11
 خماسية؛كاف مقرر إنجازىا خبلؿ الفترة ال 160مف أصؿ  2013قاعة متعددة الرياضات سنة  70إنجاز  -12
 كاف مقرر إنجازىا خبلؿ الفترة الخماسية؛ 340مف أصؿ  2013مكتبة سنة  18إنجاز  -13
كاف مقرر  2000000مف أصؿ  2013بيت بشبكة الغاز الطبيعي سنة  1042328ربط ما يقارب  -14

 تحقيقيا خبلؿ الفترة الخماسية؛
 بيت بالكيرباء. 2060160ربط ما يقارب  -15
 
 
 
 

                                                           

 .50ص، ، المرجع السابؽمخطط عمل الحكومة، من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجميورية ،رئاسة الحكومة (1)-
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 خالصة الفصل: 
، 2001قبؿ عاـ التي طبقت االقتصادية  واإلصبلحاتالبرامج التنموية  خبلؿإف ما يمكف استنتاجو مف 

والمتعمقة بمستوى التحديات الحقيقية لمنمو،  وأغفمتىو أنيا اقتصرت عمى تحسيف الجوانب النقدية والمالية 
طمعات الشعب الجزائري، خاصة دى إلى ضرورة وجود إصبلحات عميقة تستجيب لتما أىذا المعيشة لمسكاف. 

 ،العاـ اإلنفاؽ. مف ىنا جاءت البرامج االستثمارية الطموحة مف خبلؿ التوسع في فيما يتعمؽ بالوضع االجتماعي
(، البرنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادي 2004 – 2001االقتصادي ) اإلنعاشممثمة في برنامج دعـ 

  (.2014 – 2010ادي )النمػػو االقتصػـ ة دع(، وبرنامج مواصم2009 – 2005)
حوؿ األنشطة المخصصة لدعـ المؤسسات واألنشطة يتمحور برنامج دعـ اإلنعاش االقتصادي، 

لى تعزيز المرافؽ العمومية في ميداف الري والنقؿ والمنشآ القاعدية وتحسيف ظروؼ  تالزراعية المنتجة وغيرىا، وا 
 د البشرية.المعيشة والتنمية المحمية وتنمية الموار 

ـ اإلنعاش بيدؼ مواصمة وتيرة البرامج والمشاريع التي سبؽ إقرارىا وتنفيذىا مف خبلؿ برنامج دع
المحققة في الفترة السابقة،  اإلنجازاتقصد تثبيت  ، جاء البرنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادياالقتصادي

بتوفيره لموارد معتبرة مف جية، ومف جية  االجتماعيوكذلؾ ليضع الشروط المناسبة لنمو مستديـ مولد لمرفاه 
أخرى يساعد عمى تحسيف مستوى معيشة السكاف بتنمية البنية التحتية لمببلد السيما شبكات النقؿ، األشغاؿ 

أو  "برنامج توطيد النمو"يعتبر البرنامج الخماسي أو ما يسمى بػػػ: كما  العمومية، الري، الفبلحة والتنمية الريفية.
، 1110تكممة  لمسياسة التنموية التوسعية التي باشرتيا الجزائر ابتداءا مف سنة  "برنامج مواصمة دعـ النمو"

 ي ظؿ ارتفاع العوائد البترولية.خاصة ف
أنيا ساىمت في خمؽ منيا وقد حققت ىذه البرامج نتائج معتبرة ومتميزة في جميع المجاالت، نذكر 

مت مف حدة الفقر وحسنت مستوى المعيشة لمسكاف، كما قمالبطالة، بة بالتالي خفضت مف نسمناصب العمؿ و 
عادة تنشيط الفضاءات الريفية  ، باإلضافة إلى نتائج تـ ذكرىا في كؿ برنامج. ساىمت في دعـ التوازف الجيوي وا 

الوقوؼ عمى أثر ىذه البرامج فيما يخص مدى مكافحتيا مف خبلؿ الفصؿ الخامس واألخير سنحاوؿ و 
التي تـ عرضيا في الفصؿ  –لظاىرة الفقر في الجزائر باالعتماد عمى أىـ المؤشرات األساسية لقياس الفقر 

 ، ومؤشر خط الفقر. 1والمتمثمة في مؤشر دليؿ التنمية البشرية، مؤشر دليؿ الفقر البشري –األوؿ 
 

 







       
 أثر البرامج التنموية للفترة       

 في معالجة 2001-2014                    
                الفقر في الجزائر  

  
 

 
 

 

  اخلامس  الفصل
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  تمييد9
 ا، ، أىميأىداؼعمى عدة  2001مف  إبتداءا اي شرعت الحكومة في تطبيقيالت لبرامج التنمويةارتكزت ا

الوقوؼ سنحاوؿ الفصؿ  زيادة معدؿ النمو االقتصادي، ومف خالؿ ىذاشغؿ و مكافحة الفقر، إنشاء مناصب لم
باالعتماد عمى أىـ المؤشرات األساسية  ،مفقر في الجزائرلعمى أثر ىذه البرامج فيما يخص مدى مكافحتيا 

الفقر  والمتمثمة في مؤشر دليؿ التنمية البشرية، مؤشر دليؿ، –التي تـ عرضيا في الفصؿ األوؿ  –و لقياس
المؤثرة عمى ظاىرة الفقر في الجزائر، سنقوـ بنمذجة بغرض معرفة  أىـ العوامؿ ومؤشر خط الفقر. و  1البشري

ستخداـ أساليب القياس ىذه الظاىرة، وذلؾ بمحاولة صب أىـ المتغيرات المؤثرة فييا في قالب رياضي، وىذا با
لكف ، ةلغرض قياس العالقات االقتصادي اإلحصائيةىذا األخير الذي يعد فف وعمـ استخداـ الطرؽ االقتصادي، 

ة في الجزائر خالؿ الفترة ػػػاـ عمى القطاعات االجتماعيػػػػػالع اؽػػػػاإلنفور ػػػػرض تطػػػوـ بعػػػوؼ نقػػػسؿ ذلؾ ػػػػقب
الصحة، التعميـ ( يستيدؼ مكونات المؤشرات األساسية لقياس الفقر اإلنفاؽعتبار أف ىذا ، بإ2014 – 2001

 .)مستوى المعيشةو 
 كما يمي:  مباحث ثالثوفؽ  الفصؿسنقوـ بعرض ىذا  

 ؛2014 – 2001فترة لمالعاـ عمى القطاعات االجتماعية في الجزائر  اإلنفاؽتطور األوؿ:  المبحث -
  مؤشػػر ،ةػػػػدليؿ التنمية البشري وفؽ مؤشر الثاني: أثر البرامج التنموية عمى الفقر في الجزائر المبحث -

 ؛ومؤشر خط الفقر 1-دليؿ الفقر البشري                  
 نمذجة الفقر في الجزائر.الثالث:  لمبحثا -
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 1023 – 1002 لمفترة العام عمى القطاعات االجتماعية في الجزائر اإلنفاقاألول9 تطور  لمبحثا
ت محور يجد أنيا ت، 2014 –2001التي رسمتيا الحكومة خالؿ الفترة  إف المتتبع لألىداؼ االجتماعية 

حوؿ تحقيؽ التنمية البشرية لمسكاف مف خالؿ تحسيف الظروؼ الصحية والتعميمية والمعيشية ليـ، وقد خصصت 
الحكومة مبالغ كبيرة ليذا الغرض، حيث وزعت ىذه المبالغ مف خالؿ البرامج التنموية التي تـ اعتمادىا خالؿ 

 ب التالية:سنعالج محاور ىذا المبحث مف خالؿ المطال .2014 – 2001الفترة 
 ؛في الجزائروالتعميـ الصحة  يالعاـ عمى قطاع اإلنفاؽ: تطور المطمب األوؿ -
 ؛في الجزائروالمياه والطاقة السكف  اتعمى قطاعالعاـ : تطور اإلنفاؽ المطمب الثاني -
 .في الجزائروقطاع التشغيؿ العاـ عمى أعماؿ التضامف الوطني  اإلنفاؽ: تطور المطمب الثالث -

 في الجزائروالتعميم الصحة  يالعام عمى قطاع اإلنفاقر تطو  9األول المطمب
، قامت الحكومة بتخصيص مبالغ جد معتبرة ليذيف في الجزائرقصد النيوض بقطاعي الصحة والتعميـ  

  ىذا المطمب.مسكاف، وىو ما سيتـ التعرض لو في وذلؾ مف أجؿ تحسيف الوضع الصحي والتعميمي ل القطاعيف،
 ر اإلنفاق العام عمى قطاع الصحة في الجزائرتطو  الفرع األول9

مميار دينار جزائري مف  1447الصحة، حيث خصصت لو ما يقارب قطاع الحكومة أىمية كبيرة ل أولت 
مميار دينار جزائري مف خالؿ البرنامج التكميمي لدعـ النمو  85وخالؿ برنامج دعـ اإلنعاش االقتصادي، 
مميار دينار جزائري ليذا القطاع، وقد  619خصص مف خاللو مبمغ االقتصادي، أما البرنامج الخماسي فقد 

 ، وكذا تكويف األطباء سواء المختصيف أو العاميف.ة متنوعةوزعت ىذه المبالغ عمى إنشاء ىياكؿ صحي
 يياكل الصحيةأوال9 إنشاء ال

البرامج التنموية الثالثة إنجاز عدة ىياكؿ قاعدية، مف مستشفيات  شيدت الفترة التي تـ فييا تطبيؽ
 ( يوضح ذلؾ.1-5ومراكز صحية وعيادات طبية عبر كامؿ التراب الوطني، والجدوؿ )

 1022 - 2888اليياكل الصحية المنجزة في الجزائر خالل الفترة  تطور (29-4الجدول )
 المجموع 1022-1008 1007-1004 1003-2888 اليياكل الصحية 

 45 12 20 13 مستشفيات
 150 43 57 50 عيادات متعددة االختصاصات

 352 145 71 136 مراكز صحية
 18 13 5 0 عيادات التوليد
 1129 51 384 694 قاعات العالج

 .86مرجع سبؽ ذكره، ص، ممحق بيان السياسة العامة مصالح الوزير األوؿ،  -المصدر9 
 .198مرجع سبؽ ذكره، ص فطيمة حاجي، -
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، حيث 2011 – 1999( نالحظ أف عدد اليياكؿ الصحية إرتفع خالؿ الفترة 1-5مف خالؿ الجدوؿ ) 

، 2004 – 1999مستشفى فقط خالؿ الفترة  13بعدما كاف عددىا مستشفى  45بمغ عدد المستشفيات المنجزة 
رة ػػػػالؿ الفتػػػػعيادة خ 50ددىا ػػػػكاف ع بعدماادة ػػػعي 150اص ػػػػددة االختصػػػػادات المتعػػػالعيدد ػػػػػبينما بمغ ع

، 136، أما بالنسبة لممراكز الصحية، عيادات التوليد وقاعات العالج فقد ارتفعت ىي أيضا مف 2004- 1999
 .2011 -1999خالؿ الفترة  1129، 18، 352إلى  2004- 1999عمى الترتيب خالؿ الفترة  694، 0

 عددىا بعدما كاف 2013مستشفى سنة  288وقد بمغ إجمالي عدد المستشفيات الموجودة في الجزائر " 
سنة ة عياد 1617، أما العيادات المتعددة الخدمات فقد بمغ عددىا في الجزائر 2010مستشفى سنة  278

 .)1(2010سنة عيادة  1491عددىا  بعدما كاف 2013
 ألطباء والصيادلة وجراحي األسنانتكوين ا ثانيا9

اىتماـ الحكومة بفئة األطباء والصيادلة  شيدت الفترة التي تـ فييا تطبيؽ البرامج التنموية الثالثة
 ( كما يمي:2-5الجدوؿ )وجراحي األسناف، وذلؾ بتخصيص مبالغ ىامة في تكوينيـ، وىو ما يظير مف خالؿ 

 1024 - 2880في الجزائر خالل الفترة  األسنان الصيادلة واألطباء وجراحيالسكان من نصيب  (19-4الجدول )
 1024 1022 1020 1008 1004 1000 2880 اليياكل الصحية 

 1118 1127 1339 1490 969 1177 1887 عدد السكان لكل طبيب عام
 1413 1404 2064 2052 2240 3464 3080 عدد السكان لكل طبيب إختصاصي

 3467 - - 4341 5389 6273 11725 لكل صيدليعدد السكان 
 2972 2978 3143 3269 3641 3761 3476 عدد السكان لكل جراح أسنان

 .50مرجع سبؽ ذكره، ص ،مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجميورية رئاسة الحكومة، -المصدر9 
 .86صمرجع سبؽ ذكره،  ،ممحق بيان السياسة العامة مصالح الوزير األوؿ، -         
صالح المستشفيات، -            ،مؤشرات التغطية الصحية وزارة الصحة والسكاف وا 

https://translate.google.com/?hl=fr#fr/ar/Indicateurs%20de%20couverture%20sanitaire%20%3A                 

 .2017/ 06/ 11تاريخ اإلطالع:             

يتبيف أف نصيب السكاف مف الصيادلة واألطباء وجراحي األسناف في تراجع  (2-5)مف خالؿ الجدوؿ        
 1887بعدما كاف  2015نسمة سنة  1118مستمر، حيث نجد أف عدد السكاف لكؿ طبيب عاـ وصؿ إلى 

نسمة، أما  1490أيف بمغت  2009 في، مع تسجيؿ إرتفاع حاد لعدد السكاف لكؿ طبيب عاـ 1990نسمة سنة 
 ة ػػنسمة سن 3080بعدما كاف  2015ة سنة ػػػػنسم 1413ؿ إلى ػػػػكؿ طبيب إختصاصي فقد وصنصيب السكاف ل

 

                                                           

 .49ص، ، مرجع سبؽ ذكرهمخطط عمؿ الحكومة، مف أجؿ تنفيذ برنامج رئيس الجميورية، رئاسة الحكومة (1)-

https://translate.google.com/?hl=fr#fr/ar/Indicateurs%20de%20couverture%20sanitaire%20%3A
https://translate.google.com/?hl=fr#fr/ar/Indicateurs%20de%20couverture%20sanitaire%20%3A
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بعدما كاف  2015نسمة سنة  2972، أما بالنسبة لنصيب السكاف لكؿ جراح أسناف فقد وصؿ إلى 1990
نسمة  3467إلى  1990سنة  11725، وقد تراجع نصيب السكاف لكؿ صيدلي مف 1990نسمة سنة  3476

 . 2015نة س

 د من اإلنفاق عمى الرعاية الصحيةنصيب الفر  فيأثر النفقات العامة عمى قطاع الصحة  9ثالثا
د مف االرتفاع المستمر لمنفقات العامة عمى قطاع الصحة كاف لو األثر اإليجابي عمى نصيب الفر  إف 

الفرد مف اإلنفاؽ عمى الرعاية يوضح نصيب (، الذي 3-5الجدوؿ )وىو ما يبينو  اإلنفاؽ عمى الرعاية الصحية،
( في الجزائر خالؿ الفترة 2011ابتة لمدوالر الدولي في عاـ باألسعار الثة، وفقا لتعادؿ القوة الشرائية )الصحي
2001 – 2014. 

باألسعار الثابتة لمدوالر ة، وفقا لتعادل القوة الشرائية )(9 نصيب الفرد من اإلنفاق عمى الرعاية الصحي2-4الجدول )
 1023 – 1000 خالل الفترة ( في الجزائر1022الدولي في عام 

 نصيب الفرد من اإلنفاق عمى الرعاية الصحية السنة  نصيب الفرد من اإلنفاق عمى الرعاية الصحية السنة
1002 323,07 1007 510,13 
1001 332,46 1008 654,98 
1002 346,55 1020 644,25 
1003 360,80 1022 686,22 
1004 355,14 1021 821,34 
1005 380,57 1022 858,86 
1006 453,24 1023 932,10 
 .26/07/2015 اإلطالع: تاريخ،  https://data.albankaldawli.org/country ،البنؾ الدولي :المصدر

( نالحظ أف نصيب الفرد مف اإلنفاؽ عمى الرعاية الصحية تحسف مف سنة 3-5)مف خالؿ الجدوؿ  
 . 2001دوالر سنة  323,07بعدما كانت قيمتو  2014دوالر لمفرد سنة  932,10ألخرى، حيث ارتفع إلى 

 حة و المؤشرات المختمفة المرتبطة بحجـ النفقات العامة عمى قطاع الصػػػر الذي عرفتػػػػف المستمػػإف التحس 
 ة في العديد مف الدوؿ، ػػػى دوف المستويات المحققػػػا تبقػػػػة وأنيػػػا، خاصػػػػد لرفعيػػػد مف الجيػػػال يغني عف بذؿ المزي

  1040,23 ماليزيا"في  2014اؽ عمى الرعاية الصحية سنة ػػػػرد مف اإلنفػػػػب الفػػػػغ نصيػػػبم ،اؿػػػػؿ المثػػػػى سبيػػػػفعم
  .)1("دوالر 2405,37اإلمارات العربية المتحدة دوالر، و  1318,17دوالر، والبرازيؿ 

صيب السكاف مف األطباء والصيادلة، وتحسف ناالرتفاع المسجؿ في اليياكؿ الصحية وتراجع رغـ  
 في الجزائر مازالت تبيف أف نسبة التغطية ىذه األرقاـ إال أف ة، ػػػػػػة الصحيػػػػػاؽ عمى الرعايػػػػػرد مف اإلنفػػػػنصيب الف

                                                           

 المرجع السابؽ.،  https://data.albankaldawli.org/country البنؾ الدولي، -)1(

https://data.albankaldawli.org/country
https://data.albankaldawli.org/country
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 ة نوعا ما مقارنة بما تـ ضخو مف نفقات ليذا القطاع.ضعيف
 العام عمى قطاع التعميم في الجزائر اإلنفاقر تطو  9الثاني الفرع

الحكومة أولت أىمية كبيرة لكال نجد أف  الفصؿ السابؽمف خالؿ استعراضنا لمبرامج التنموية الثالثة في 
 68,6 التربية الوطنية، والتعميـ العالي والبحث العممي، والتكويف الميني، حيث خصصت ليـ ما يقاربمف: 

مميار دينار جزائري مف خالؿ  39945، ومميار دينار جزائري مف خالؿ برنامج دعـ اإلنعاش االقتصادي
مميار  2020اللو مبمغ خصص مف خالبرنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادي، أما البرنامج الخماسي فقد 

 مدارس، جامعات، مخابر البحث، اإلقاماتمبالغ عمى إنشاء ىياكؿ تعميمية )دينار جزائري، وقد وزعت ىذه ال
 (، باإلضافة إلى تكويف المعمميف واألساتذة ...إلخ.والمطاعـ، مراكز التكويف الميني

 محاور برنامج اإلصالح التربوي 9أوال
 بذلت الدولة الجزائرية جيودا كبيرة لتحسيف وضعية التعميـ، باعتباره أىـ االستثمارات التي يجب تحقيقيا،  

جبارية التعميـ لكؿ األطفاؿ لمدة تسع سنوات، وىذا كما نص  وقد جسدت ىذه القناعة مف خالؿ إقرار مجانية وا 
 فاؿ البالغيف مف العمر ست سنوات كاممة. عميو القانوف األساسي، حيث يشترط التعميـ اإلجباري لكؿ األط

ات الحديثة التي يشيدىا مع بداية األلفية، وسعيا منيا لتطوير منظومتيا التربوية وجعميا تساير التطور  
 (1)لتزمت الجزائر ببرنامج إصالح تمثمت أىـ محاوره في:العالـ، إ

 ؛سنوات 5العمر مف األطفاؿ البالغيف  تعميـ تدريجي لمتعميـ التحضيري لجميع -1
 ؛ؿ الذيف ىـ بسف التمدرساألطفا تمدرس جميع -2
 فئة ما في سف نياية التعميـ اإلجباري حتى بعد إعادة السنة مرة أو إثنيف؛% مف 90تمكيف التحاؽ  -3
ـ بعد ػػػػاؽ بالتعميػػػػػاري مف االلتحػػػػـ اإلجبػػػػ% مف التالميذ الذيف أنيو التعمي75 التحاؽ تمكيفالعمؿ عمى  -4

 اري؛ػػػػاإلجب
 ذ الذيف يمتحقوف بالتعميـ بعد اإلجباري إلى التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي، بينما ػػػػمف التالمي %70و ػػػػػػيجتو  -5

 % المتبقية إلى التعميـ التقني والميني؛30يتوجو توجيو نسبة 
 بيف تالميذ السنة الثالثة ثانوي.% 75 بموغ نسبة نجاح في امتحاف البكالوريا لمتعميـ الثانوي مقدرة بػػػ -6

 9 إنشاء اليياكل البيداغوجيةثانيا
 ة التي تربط بيف التعميـ والفقر سنجد أنو مف دوف تعميـ يصعب الحصوؿ ػة العالقػػإذا أردنا أف نحدد طبيع

 
                                                           

، نوفمبر تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة لمتقييـ مف قبؿ النظراء/ نقطة االرتكاز الوطنية الجزائر، اآللية اإلفريقية (1)-
 .285، 282، ص2008
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عمى وظيفة، أي إذا لـ يكف لدينا تعميـ فإننا معرضيف في جميع األوقات إلى الفقر. كما أننا نرى في مجتمعنا أف 
أكثر الفقراء تجدىـ ال يممكوف العمـ أو التعميـ المؤىػػؿ ليـ في الحصوؿ عمى الوظيفػػػػػة، ولو كاف عندىػػػػػـ التعميػػػػـ  

 اء، ولكانت نسبة الفقر تقؿ بنسبة كبيرة.  المفترض حصولو عندىـ لما كانوا فقر 
وقد قامت الجزائر مف خالؿ البرامج التنموية بإنشاء العديد مف اليياكؿ البيداغوجية عبر الوطف، يمكف 

 توضيحيا مف خالؿ الجدوؿ التالي:

 1022-2888(9 اليياكل البيداغوجية المنجزة في الجزائر خالل الفترة 3-4الجدول )
 المجموع 1022 1020-1008 1007-1004 1003-2888 نوع المنشأة

 
التربية 
 الوطنية

 929 104 272 266 287 ثانويات
 2225 120 638 780 687 إكماليات

 6015 820 1217 1186 2792 مدارس ابتدائية
 523 13 198 172 140 داخميات 
 4102 460 942 1966 735 مطاعم

 
التعميم 
 العالي

 788670 59300 127550 279820 322000 البيداغوجيةالمقاعد 
 415114 47300 68647 167667 131500 أماكن اإليواء

 178 05 30 122 21 المطاعم الجامعية
 

التكوين 
 الميني

 31 05 07 08 11 معاىد التكوين الميني
 243 25 75 74 69 مراكز التكوين الميني
 294 22 29 99 144 ممحقات التكوين 

 228 33 58 122 140 داخميات
 ،2010-2009، 2008-2004حصيمة المنجزات االقتصادية واالجتماعية،  بياف السياسة العامة لمدولة الجزائرية،- المصدر9 
            2011. 
 .48، 47، صمرجع سبؽ ذكره، ممحق بيان السياسة العامة الوزير األوؿ، مصالح           -

إف ما يالحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف اليياكؿ البيداغوجية سجمت إنجازات كبيرة خالؿ الفترة 
إكمالية  2225ثانوية عبر كامؿ التراب الوطني، كما تـ إنجاز  929، حيث تـ إنجاز 2011 – 1999

مكاف  415114و ،ابيداغوجي امقعد 788670إبتدائية، أما فيما يخص التعميـ العالي فقد تـ إنجاز  6015و
 ادة في كؿ مف ػػػػؿ ىو أيضا زيػػػػي فقد سجػػػف المينػػػػة لمتكويػػػمطعما جامعيا، أما بالنسب 178لإليواء باإلضافة إلى 

 المعاىد والمراكز والممحقات المينية واإلقامات الداخمية. 
، بعدما كاف عددىا 2013إبتدائية سنة  18233وقد بمغ العدد اإلجمالي لإلبتدائيات في الجزائر " 
بعدما كاف عددىا  2013سنة  5172، بينما العدد اإلجمالي لإلكماليات وصؿ إلى 2010سنة  17790
 بعدما كاف 2013ثانوية سنة  2052د بمغ ػػػػػالي لمثانويات فقػػػػػدد اإلجمػػػػا فيما يخص العػػػػػ، أم2010سنة  4901
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 8297798ما يقارب  2013المتمدرسيف في قطاع التربية سنة كما بمغ تعداد  .2010ثانوية سنة  1813
أستاذا  410569، أما تعداد األساتذة فقد وصؿ إلى 2010تمميذا سنة  7948888تمميذا، بعدما كاف عددىـ 

. كما بمغ عدد مؤسسات التعميـ العالي سنة 2010أستاذا سنة  375018، بعدما كاف عددىـ 2013سنة 
    .)1("2010مؤسسة سنة  82ة، بعدما كاف عددىا مؤسس 92ما يقارب  2013
 في الجزائر والمياه والطاقة السكنفاق عمى قطاعات 9 تطور اإلنالثاني المطمب
قصد النيوض بقطاعات السكف والمياه والطاقة في الجزائر، باعتبارىا قطاعات حساسة بالنسبة لمسكاف،  

 قامت الحكومة بتخصيص مبالغ جد معتبرة ليذه القطاعات، وىو ما سيتـ التعرض لو مف خالؿ ىذا المطمب. 
 في الجزائر السكنفاق عمى قطاع تطور اإلن الفرع األول9

ىو  2014-2001التي اعتمدتيا الجزائر خالؿ الفترة األساسية لمبرامج التنموية  إف مف بيف األىداؼ 
، ومف بيف الطرؽ المتبعة لتحقيؽ ذلؾ ىو تسييؿ وتحسيف الوضع السكني لممواطنيف، مف خالؿ مكافحة الفقر

رفع و  المدف واألرياؼ خفض العدد المتوسط لألشخاص في المسكف الواحد، تحسيف نوعية الخدمات العمومية في
 عدد المساكف التي يتـ توصيميا بالماء الشروب ومصارؼ الصرؼ الصحي وكذا الكيرباء والغاز.

الحكومة أولت أىمية كبيرة مف خالؿ استعراضنا لمبرامج التنموية الثالثة في المباحث السابقة نجد أف  
ي مف خالؿ برنامج دعـ اإلنعاش مميار دينار جزائر  3546لقطاع السكف، حيث خصصت لو ما يقارب 

مميار دينار جزائري مف خالؿ البرنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادي، أما البرنامج  555االقتصادي، و
مميار دينار جزائري، وقد وزعت ىذه المبالغ عمى إنشاء وحدات  3700خصص مف خاللو مبمغ الخماسي فقد 

الذي تـ  2014-2010ت السكنية مف خالؿ البرنامج الخماسي سكنية، حيث سجمت النسبة األكبر في الوحدا
 ة، عمىػػػػػرة الخماسيػػػا خالؿ الفتػػػمميوف وحدة يتـ تسميمي 142مف خاللو اإلقرار بإنجاز مميوني وحدة سكنية، منيا 

لية لمقاطنيف أف يتـ الشروع في الجزء المتبقي خالؿ السنوات المقبمة، باإلضافة إلى ذلؾ تقدـ الدولة إعانات ما
 .2012 – 1999بالمساكف القديمة إلعادة ترميميا، والجدوؿ التالي يبيف عدد السكنات التي تـ إنجازىا خالؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .49ص، ، مرجع سبؽ ذكرهمخطط عمل الحكومة، من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجميورية ،رئاسة الحكومة (1)-
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 1021-2888(9 عدد السكنات المنجزة لمفترة 4-4الجدول)
خالل  المنجزةعدد السكنات  البيان

 1003-2888الفترة 
عدد السكنات المنجزة خالل 

 1021-1004الفترة 
 المجموع

 687801 428539 259262 السكن العمومي اإليجاري
 479720 215663 264057 السكن االجتماعي التساىمي

 61739 55854 5885 "عدل، الصندوق الوطني لمتوفير واالحتياط"البيع باإليجار
 110693 47610 63083 (الترقوية)غيرىا من السكنات 
 345485 151530 193955 البناء الذاتي
 656357 632312 24045 السكن الريفي
 2341805 1531518 810287 المجموع

 4، ص1007-2888حصيمة المنجزات االقتصادية واالجتماعية لمفترة  بوابة الوزير األوؿ، -  المصدر9 
ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/Bilanar.pdf-http://www.premier          ، :28/07/2015تاريخ اإلطالع. 

 القتصادية واالجتماعية.، حصيمة المنجزات اوزارة السكن والعمران -            
http://www.mhuv.gov.dz/Pages/StatistiquesArabes.aspx          ،  :11/06/2017 تاريخ اإلطالع. 

( أف عدد الوحدات السكنية عرؼ ارتفاعا خالؿ 5-5إف ما يمكف مالحظتو مف خالؿ بيانات الجدوؿ ) 
 1531518منيا وحدة سكنية  2341805حيث بمغ مجموع السكنات خالؿ ىذه الفترة  2012-1999الفترة 

. أما خالؿ الفترة 2009-2005، ومميوف وحدة أنجزت خالؿ الفترة 2012-2005وحدة سجمت خالؿ الفترة 
، غير أننا نجد خالؿ الفترة 2014مميوف وحدة سكنية قبؿ نياية  142فقد كاف مسطرا إستالـ  2010-2014
وحدة  759811تـ تسميـ  2013-2010وحدة سكنية فقط، وخالؿ الفترة  531518تسميـ تـ  2010-2012
 وىو الرقـ الذي يبقى بعيدا عمى ما تـ تسطيره مف خالؿ البرنامج الخماسي.سكنية، 

رغـ الجيود المبذولة إال أف أزمة السكف ال تزاؿ قائمة كوف الطمبات تظؿ في إرتفاع بسبب ارتفاع عدد 
الكوارث الطبيعية كالزالزؿ والفيضانات، كما يواجو ىذا السكاف، زيادة نسب الزواج، النزوح الريفي، باإلضافة إلى 

 القطاع مشكمة تكمف في سوء توزيع ىذه السكنات.
 في الجزائرفاق عمى قطاعي المياه والطاقة تطور اإلن 9الثانيالفرع 

از والكيرباء ػػػالغو  وشبكػػػة صرؼ الميػػػاه القػػػذرة اهػػر مصدر محسف لمميػػػػتوفي ة فيػػػود الدولػػػػة لجيػػػبالنسب 
فقد خصصت الدولة مبالغ مالية ضخمة مف خالؿ البرامج التنموية،  –ألىميتيا في منح بيئة صحية نظيفة  –

مميار دينار جزائري مف خالؿ برنامج دعـ اإلنعاش االقتصادي،  16,8حيث خصصت لقطاع الطاقة ما يقارب 
 أجؿري مف خالؿ البرنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادي مف ػػػػار جزائػػػػار دينػػػػممي 19245خصصت ما قيمتو و 
 

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/Bilanar.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/Bilanar.pdf
http://www.mhuv.gov.dz/Pages/StatistiquesArabes.aspx
http://www.mhuv.gov.dz/Pages/StatistiquesArabes.aspx
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مميار  393إيصاؿ الكيرباء والغاز وتزويد السكاف بالمياه، كما تـ تخصيص مف خالؿ نفس البرنامج ما قيمتو 
إلنجاز  )كؿ القاعديةامغ المخصص لتطوير اليي% مف المب23407% مف المبمغ اإلجمالي لمبرنامج و9435(دج 

عادة تأىيؿ  8المشاريع الكبرى في مجاؿ المنشآت القاعدية في قطاع المياه، أبرزىا، إنجاز   20سدود، إنجاز وا 
نجامحطة لمتصفية  11إعادة تأىيؿ محطة لتصفية المياه،  محطات لتحويؿ أو نقؿ المياه في كال مف  8ز وا 

فقد خصص  2014-2010ج الخماسي مستغانـ، أرزيو، وىراف، بف ىاروف، تاقصبت، أما فيما يخص البرنام
استكماؿ كؿ محطات نظاـ خاص بتحويؿ المياه،  25سدا،  35مميار دينار جزائري إلنجاز  2000ما قيمتو 

وزيادة  %98المياه الصالحة لمشرب لتبمغ  الرفع مف نسبة الربط بيف شبكاتمية مياه البحر الجاري انجازىا، تح
مميار دينار جزائري لتوصيؿ مميوف  350ف خالؿ نفس البرنامج رصد حجـ المياه الشروب المنجزة، كما تـ م

نشاء ثالث محطات شمسية. والجدوؿ  220000بيت بشبكة الغاز الطبيعي وتزويد  سكف ريفي بالكيرباء، وا 
( يوضح المشاريع االستثمارية المنجزة لتوفير المياه الصالحة لمشرب، الغاز والكيرباء في الجزائر لمفترة 5-6)

1999-2011: 

في الجزائر لمفترة  ، الكيرباء والغازجزة لتوفير المياه الصالحة لمشربن(9 المشاريع االستثمارية الم5-4الجدول )
2888-10229 

 المجموع 1022-1004 1003-2888 الموارد المائية والطاقوية
 51 33 18 السدود

 2580 2187 393 مشاريع التزويد بالماء الصالح لمشرب
 50 50 - التطيير مشاريع

 58 50 08 محطات التصفية
 1472 1188 284 خزانات المياه
 7435 1726 5709 حفر اآلبار

 515 449 66 المحاجر المائية
 5 05 - محطات تحمية مياه البحر

 1414156 945234 468922 الربط بشبكة الغاز )عدد المنازل(
 413833 177431 236402 الربط بشبكة الكيرباء )عدد المنازل(

 24 24 - المحطات الكيربائية
، 1007-2888، حصيمة المنجزات االقتصادية واالجتماعية9 ممحق بيان السياسة العامةبوابة الوزير األوؿ،  المصدر9
1008-1020 ،1022،    

ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010ar.pdf-http://www.premier ، :28/07/2015تاريخ اإلطالع. 

 ة ػرا خاصػػػػػورا كبيػػػػة عرفت تطػػوالطاقوي ةػػػوارد المائيػػ( أف المشاريع الخاصة بتعبئة الم6-5يبيف الجدوؿ )

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010ar.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010ar.pdf
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، التي انطمقت فييا مشاريع كبرى أو أعيد بعثيا في شتى أنحاء الوطف، حيث بمغ 2011-2005خالؿ الفترة 
سدا تـ إنجازىا خالؿ الفترة  18دا مقابؿ ػػػػػس 33حوالي  2011-2005عدد السدود المنجزة خالؿ الفترة 

بة لمشاريع التزود بالماء الصالح لمشرب فقد عرفت نموا كبيرا ما بيف الفترتيف السابقتي ، أما بالنس1999-2004
مشروعا، وىكذا بالنسبة لباقي المشاريع، أما فيما يخص  2187إلى منجزا مشروعا  393الذكر، حيث انتقؿ مف 

، كما تـ إنجاز محطات لتوليد الموارد الطاقوية فقد ارتفع عدد المنازؿ المعنية بالربط بشبكتي الغاز والكيرباء
 الطاقة الكيربائية.

 في الجزائروقطاع التشغيل العام عمى أعمال التضامن الوطني  اإلنفاقر تطو  9الثالث المطمب

سنتعرض مف خالؿ ىذا المطمب إلى تطور اإلنفاؽ العاـ عمى أعماؿ التضامف الوطني وكذا قطاع  
 القطاعات األساسية في مواجية الفقر.، باعتبارىما أحد التشغيؿ في الجزائر

 الفرع األول9 تطور اإلنفاق العام عمى أعمال التضامن الوطني في الجزائر
ما ىو مباشر التي تمنحيا الدولة لمفئات المحرومة والمعوزة، بيف  المالية تعددت أوجو الحماية واإلعانات 

وما ىو غير مباشر، باإلضافة إلى اإلعانات المالية ىناؾ اليياكؿ التي أنشئت خصيصا الستقباؿ المسنيف 
 كما يمي: اإلنفاؽوالمعوقيف، عموما يمكف تمخيص ىذيف النوعيف مف 

 وغير مباشرة إعانات مالية مباشرة 9والأ
تدفع شيريا أو لكؿ ثالث أشير، موجية لألشخاص  تتمثؿ أساسا في مبالغ مالية إعانات مالية مباشرة9 -2

  (1)المعاقيف أو األشخاص العاجزيف عف العمؿ، ومف أمثمتيا:
سنة، دوف موارد، ويعاني مف إعاقة خمقية أو مكتسبة بنسبة  18تقديـ منحة لكؿ شخص يبمغ أكثر مف  -أ

، تؤدي إلى عدـ القدرة الكاممة عمى العمؿ، وتبعية شبو كمية، كاألشخاص طريحي الفراش واألشخاص 100%
مختمفة والذيف يعانوف مف التخمؼ الذىني التاـ.  بإعاقاتالمصابيف بالشمؿ الكمي، وكذا األشخاص المصابيف 

دينار جزائري، لترتفع  3000 بمبمغ 2003، وأعيد تقييميا سنة 1992أنشئت بموجب قانوف المالية لسنة  وقد
-2005دينار جزائري. بمغ عدد األشخاص المستفيديف مف ىذه اإلعانة خالؿ الفترة  4000إلى  2007سنة 

 شخصا؛ 635415نحو  2008
 مف إقامة مدفوعة روـ مف األسرة والذي لـ يتـ تبنيو بالكفالة ألسباب مختمفة، ػػػؿ المحػػػػد الطفػػػف أف يستفيػػيمك -ب
 دج،  1300ة تقدر بػػ ػػػػسنة مف منحة شيري 19جر لدى أسرة ما أو شخص ما. كما يستفيد طفؿ يبمغ أقؿ مف األ

 ة، كذلؾ، لكؿ شخص أو أسرة ػػػػػػدـ ىذه المنحػػػػػػوؽ، وتقػػػػدج عندما يتعمؽ األمر بطفؿ مع 1600وتبمغ ىذه القيمة 
                                                           

 .343، 341مرجع سبؽ ذكره، ص لمتقييـ مف قبؿ النظراء/ نقطة االرتكاز الوطنية الجزائر،اآللية اإلفريقية  (1)-
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 سنة يكوف أعزبا أو  19غ ػػػػػؼ يبمػػػس المطيػػا مف الجنػػػػأو شخصو، ػػػسنة فأكثر، يتابع دراست 19تأوي شخصا يبمغ 
 بدوف عمؿ؛ 

توجو إلى األشخاص العاطميف عف  AFSالمنحة الجزافية لمتضامف  في إطار الشبكة االجتماعية يتـ تقديـ -ج
األشخاص المعوزيف  إلىلألشخاص  وجوت IAIGالتعويض عف النشاطات ذات المنفعة العامة منحة و العمؿ، 

 دينار جزائري.  3000، مبمغ االستفادة مقدر حاليا بػػػ: دون دخل والقادريف عف العمؿ
نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر التكفؿ بمصاريؼ النقؿ الحضري بنسبة " إعانات مالية غير مباشرة9 -1

لألشخاص بدوف دخؿ والمعوقيف  % بالنسبة50% ومصاريؼ النقؿ بالسكؾ الحديدية والنقؿ البري بنسبة 100
اتفاقيات مع المؤسسات  8عمى  2009حركيا أو ذىنيا واألمراض المزمنة، وفي ىذا السياؽ تـ التوقيع سنة 

العمومية الجديدة لمنقؿ البري، لينتقؿ عدد االتفاقيات الموقعة مع المتعامميف في مجاؿ النقؿ البري وبالسكؾ 
  .(1)"اتفاقية 19إلى  2009الحديدية والنقؿ الجوي سنة 

     والمعوقين إنشاء ىياكل الستقبال األشخاص المسنين 9اثاني
تتمثؿ ىذه اليياكؿ أساسا في دور العجزة والمراكز الطبية البيداغوجية المخصصة لألطفاؿ المتخمفيف "

مميار  17مبمغ ذىنيا، حيث استفادت ىذه اليياكؿ في إطار البرنامج الخماسي لدعـ االنعاش االقتصادي مف 
 289مؤسسة جديدة لينتقؿ العدد اإلجمالي ليذه المؤسسات إلى  14بفتح  2009دينار جزائري، وتعززت سنة 

 .(2)"مقعد تضاؼ إلييا المراكز التي تسيرىا الحركة الجمعوية 30000ىيئة بطاقة استقباؿ نظرية تقدر بػػ 
إلييا، تـ استحػػػػػػداث  اإلشارةالسابؽ  اإلعاناتمف مختمؼ ستفػػػػػػػادة الفئات المحرومػػػػػػػػة مف أجؿ ضماف إ

مكتب الشبكة االجتماعية عمى مستوى كؿ بمدية، إضافة إلى إنشاء خاليا جوارية بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ 
، تتولى ميمة تقديـ المساعدة لسكاف المناطؽ المعزولة خاصة في 2008-09-27المؤرخ في  08-307

 التعميـ.مجاالت الصحة و 
  ة الفئات اليشة في المجتمع، تـ تسطير برنامج عمؿ يتمحور حوؿ النقاط ػػػذوؿ لحمايػػػػد المبػػػا لمجيػػػتدعيم

  (3)التالية:
 ؛تحسيف شروط تعميـ األطفاؿ، وباألخص، القاطنيف في المناطؽ النائية والفقيرة -1
 

                                                           

ممتقى  ،1020 – 1002أثر التوسع في اإلنفاق العام عمى القطاعات االجتماعية عمى الفقر البشري في الجزائر  بف حاح مونير وبمعاطؿ عياش، -)1(
، 1، مدارس الدكتوراه، سطيؼ2014-2001حوؿ: تقييـ آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتيا عمى التشغيؿ واالستثمار والنمو االقتصادي خالؿ الفترة 

 .13، 12ص، 2013مارس  11/12
 .13المرجع نفسو، ص (2)-
 .335مرجع سبؽ ذكره، ص الوطنية الجزائر،اآللية اإلفريقية لمتقييـ مف قبؿ النظراء/ نقطة االرتكاز  (3)-
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 حسب احتياجات المستفيديف وآماليـ؛تحسيف تدابير اإلعانة والتضامف الوطني وتكييفيا  -2
  سيما لدى سكاف المناطؽ الريفية؛التدخؿ الجواري ال -3
 إحداث ىياكؿ استقباؿ جديدة مكيفة حسب التغيرات الطارئة؛ -4
 إحداث إعانات عيش بالبيت لفائدة األشخاص المسنيف؛ -5
 إحداث مراكز إعانة إستعجالية لفائدة األشخاص المحتاجيف مؤقتا؛ -6
 إعادة تنشيط مكاتب النشاط االجتماعي البمدي مف أجؿ تدخؿ جواري في مجاؿ التضامف. -7

إلييا، نمت ميزانية التسيير لوزارة التضامف الوطني  اإلشارةمف أجؿ تحقيؽ المياـ وبموغ األىداؼ السابؽ  
 35426إلى  2000سنة مميوف دينار جزائري  51454في الجزائر بشكؿ مطرد خالؿ العشرية األخيرة منتقمة مف 

 .2010مميار دينار جزائري سنة  92493، لتبمغ 2003مميار دينار جزائري سنة 
 رالجزائفي ل يشغتع ال9 تطور اإلنفاق العام عمى قطاالفرع الثاني

بذلت الحكومة الجزائرية جيدا كبيرا قصد إدماج الشباب في الحياة العممية، مف خالؿ تركيزىا عمى دعـ  
، والذي 2014 -2001بيدؼ امتصاص البطالة، وىو ما تجسد مف خالؿ البرامج التنموية لمفترة سوؽ العمؿ 

 سيتـ التطرؽ إليو في ىذه الفقرة.
 ات البرامج التنموية لقطاع الشغلأىداف ومخصص 9أوال

مف الغالؼ المالي إلنعاش القطاعات  %90تـ مف خالؿ برنامج اإلنعاش االقتصادي توجيو  
)خاصة األشغاؿ الكبرى واليياكؿ القاعدية، والفالحة والصيد بصورة غير مباشرة االقتصادية المحركة لمشغؿ 

مميار دينار جزائري مف خالؿ نفس البرنامج لمتشغيؿ  16كما تـ تخصيص بشكؿ مباشر ما يقارب البحري(، 
برنامج األشغاؿ ذات االستعماؿ المكثؼ الموجية لمواليات المحرومة، حيث  والحماية االجتماعية، ويخص أساسا

منصب شغؿ إضافي. كما أف البرنامج يعتمد نشاطا ىاما يرمي إلى تأطير سوؽ  70000تيدؼ إلى توفير 
  مميار دينار جزائري. 0,3العمؿ الذي يتطمب موارد لفائدة الوكالة الوطنية لمتشغيؿ، في حدود 

إلى تحقيؽ ىدفيف أساسييف في مجاؿ الشغؿ، ( 2009-2005) نامج دعـ النمو االقتصاديكما سعى بر  
 ألؼ مؤسسة صغيرة جديدة.  100ثانييما فيتمثؿ في فتح أوليما يتمثؿ في خمؽ مميوني منصب شغؿ، أما 

   (1) وقصد إنشاء ىذه المؤسسات وترقية الشغؿ، خصص قانوف المالية التكميمي عدة ترتيبات منيا:
 96 -31تمديد سنتيف لفترة اإلعفاء فيما يخص الضريبة عمى الدخؿ الكمي الذي أنشئ بموجب القرار رقـ  -1
 ة في ػػػػػرة المؤىمػػػػػات الصغيػػػػػػح المؤسسػػػػ، لصال1997ة لسنة ػػػػػعمى قانوف المالي 1996ر ػػػػػديسمب 30ؤرخ في ػػػػػػالم

                                                           

 .26، ص2008، ديسمبر 1008آفاق الظرف االقتصادي واالجتماعي لسنة  المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي، -)1(
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(، والتي تمتـز بتوظيؼ خمسة عماؿ عمى األقؿ لمدة غير ENSEJالصندوؽ الوطني لدعـ تشغيؿ الشباب )
 ؛محددة

عمى خمس سنوات والتي تـ إنشاؤىا  (IBSتمديد فترة اإلعفاء فيما يخص الضريبة عمى الفوائد لممؤسسات ) -2
، والمتعمؽ بتطوير االستثمارات لصالح 2001أوت  20( المؤرخ في 01-03بموجب أحكاـ القرار رقـ )

 منصب شغؿ عند بداية نشاطيـ؛ 100يف الذيف يوفروف أكثر مف المستثمر 
 رفع التخصصات المالية لصندوؽ الضماف الخاصة بالوكالة الوطنية لدعـ تشغيؿ الشباب. -3

( فقد تـ تحديد ىدؼ خاص بالتشغيؿ، يتمثؿ في 2014 -2010)الخماسي برنامج الأما فيما يخص  
منصب في إطار البرامج مميوف ، منيا مميوف ونصؼ 2014خمؽ ثالث مالييف منصب شغؿ جديد في آفاؽ 

مف البرنامج الخماسي لمرافقة  مميار دينار جزائري 350وقد خصص لذلؾ ما يقارب "العمومية لدعـ التشغيؿ، 
جي الجامعات ومراكز التكويف الميني ودعـ إنشاء المؤسسات المصغرة، وتمويؿ آليات اإلدماج الميني لخري

إنشاء مناصب إنتظار التشغيؿ. وستضاؼ نتائج التسييالت العمومية إلنشاء مناصب الشغؿ إلى الكـ اليائؿ 
 .)1(مف فرص التوظيؼ التي سيدرىا تنفيذ البرنامج الخماسي ويولدىا النمو االقتصادي"

 البرامج التنموية عمى قطاع الشغلتقييم آثار 9 ثانيا
 ،ساىمت البرامج التنموية في امتصاص البطالة، بيف مختمؼ الفئات المعروضة في سوؽ العمؿ 
حقؽ عدة نتائج إيجابية عمى مستويات التشغيؿ خالؿ ىذه الفترة، وىو ما يمكف عرضو مف ت أف تواستطاع

 خالؿ الجدوؿ التالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2مرجع سبؽ ذكره، ص ،1023-1020برنامج التنمية الخماسي  بياف اجتماع مجمس الوزراء، -)1(
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 1022 - 2888(9 مناصب الشغل المستحدثة خالل الفترة 6-4الجدول )
مناصب الشغل المستحدثة خالل  التعيين

 1008 -2888الفترة 
مناصب الشغل 

 1022المستحدثة خالل 
 المجموع

مناصب الشغل المستحدثة من قبل اإلدارات العمومية  -أ
 .والمؤسسات

   

المؤسسات العمومية مناصب الشغؿ المستحدثة مف قبؿ  -1
)المؤسسات العمومية االقتصادية، المؤسسات العمومية ذات الطابع 

 أخرى(. الصناعي والتجاري، مؤسسات

 
1066995 

 
135248 

 

 
1202243 

 1101511 162764 938747 مناصب الشغؿ المستحدثة لدى الوظيؼ العمومي. -2
المنجزة في مناصب الشغؿ المستحدثة في إطار االستثمارات  -3

 القطاع الفالحي.
1136172 213848 1350020 

مناصب الشغؿ المستحدثة في إطار االستثمارات الممولة مف قبؿ  -4
البنوؾ )خارج الوكالة الوطنية لدعـ تشغيؿ الشباب، وخارج إطار 

 الفالحة(.

 
312128 

 
25666 

 
337794 

مناصب الشغؿ المستحدثة في إطار ترتيب عقود ما قبؿ  -5
 التشغيؿ.

323353 48784 372137 

 1102724 660810 441914 ترتيب المساعدة عمى االندماج الميني. -6
مناصب الشغؿ المستحدثة في إطار القرض المصغر )الوكالة  -7

الوطنية لدعـ تشغيؿ الشباب، الوكالة الوطنية لتسيير القروض 
 المصغرة، الصندوؽ الوطني لمتأميف عمى البطالة(.

 
865832 

 
291005 

 
1156837 

 6282093 1538235 4743858 ...............المجموع أ..........                               
مناصب الشغل الدائمة المستحدثة، سنويا، في إطار الورشات  -ب

 ذات اليد العاممة المكثفة.
   

مناصب الشغؿ المستحدثة في إطار تراتيب )التعويضات عف 
النشاطات ذات المنفعة العامة، األشغاؿ ذات المنفعة العامة ذات اليد 

 العاممة الكثيفة، مناصب الشغؿ المأجورة ذات المبادرة المحمية(.

 
3360188 

 
396796 

 
3756984 

 3756984 396796 3360188 .....................المجموع ب...                               
 10039077 1935031 8104046 المجموع العام )أ+ ب(.............                               

 .82مرجع سبؽ ذكره، ص ،بيان السياسة العامةممحق  مصالح الوزير األوؿ، - المصدر9
  .6، ص2012مارس  15، 1022حصيمة االنجازات االقتصادية واالجتماعية لسنة  مصالح الوزير األوؿ، -         

عدد مناصب الشغؿ المستحدثة ارتفع خالؿ الفترة الممتدة بيف سنتي ( يتبيف أف 7-5مف خالؿ الجدوؿ ) 
 10039077غؿ المستحدثة خالؿ تمؾ الفترة أكثر مف ، حيث بمغ العدد اإلجمالي لمناصب الش2011و 1999

فتـ  2009 -1999ؿ الفترة منصب، أما خال 1935031فقط استحداث  2011منصبا، وقد سجؿ خالؿ سنة 
سجمت خالؿ فترة تطبيؽ برنامج دعـ النمو منصب  5031692منصب، منيا  8104046استحداث 
 ي، وىو ما يؤكد تحقيؽ الحكومة ليدفيا خالؿ ىذه الفترة، والمتعمؽ باستحداث مميوني منصب شغؿ. االقتصاد
 ة ػػػػؿ اإلدارات العموميػػػػة مف قبػػػػب مستحدثػػػػف مناصػػػػػبيت ما ػػػػػة توزعػػػػػؿ المستحدثػػػػا أف مناصب الشغػػػكم 
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والمؤسسات، وأخرى مستحدثة في إطار الورشات ذات اليد العاممة الكثيفة، فبالنسبة لمتوزيع األوؿ فقد حقؽ أكبر 
بمغت خالؿ في إطار االستثمارات المنجزة في القطاع الفالحي والتي  قيمة لو مف خالؿ المناصب المستحدثة

منصب شغؿ يميو المناصب المستحدثة مف قبؿ المؤسسات  1136172ما يقارب  2011- 1999الفترة 
منصب،  938747منصبا، وقد بمغت المناصب المستحدثة مف قبؿ الوظيؼ العمومي  1066995العمومية بػػ 

ـ تشغيؿ الشباب والوكالة أما عدد المناصب المستحدثة في إطار القرض المصغر لكؿ مف الوكالة الوطنية لدع
منصب خالؿ  865832الوطنية لتسيير القروض المصغرة والصندوؽ الوطني لمتأميف عمى البطالة فقد بمغت 

الفترة المذكورة. أما بالنسبة لمتوزيع الثاني والمتعمؽ بالورشات ذات اليد العاممة الكثيفة فقد بمغت خالؿ الفترة 
  ا.منصب 3756984ما يقارب  2011 -1999
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وفق مؤشرات دليل التنمية  المبحث الثاني9 أثر البرامج التنموية عمى الفقر في الجزائر
 ، ومؤشر خط الفقر2-البشرية، مؤشر دليل الفقر البشري

عمى  2014-2001مف أجؿ الوقوؼ عمى واقع أثر البرامج التنموية المطبقة في الجزائر خالؿ الفترة  
، سنقوـ مف خالؿ ىذا المبحث بعرض تطور أىـ المؤشرات األساسية المعتمدة خالؿ فترة الدراسة، وذلؾ الفقر
 التالية: مطالبالتطرؽ لمخالؿ مف 
 وفؽ مؤشرات دليؿ التنمية البشرية؛ أثر البرامج التنموية عمى الفقر في الجزائر :المطمب األوؿ:  -
 ؛1-وفؽ مؤشر دليؿ الفقر البشري عمى الفقر في الجزائرالمطمب الثاني: أثر البرامج التنموية  -
 وفؽ مؤشر خط الفقر. أثر البرامج التنموية عمى الفقر في الجزائرالمطمب الثالث:  -

 التنمية البشريةدليل  وفق مؤشرات أثر البرامج التنموية عمى ظاىرة الفقر في الجزائر9 المطمب األول
، بيدؼ تقييـ 1990مركب أنشأه برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي لعاـ ىو دليؿ دليؿ التنمية البشرية  

تـ تعديميا مف خالؿ التقرير  رتكز عمى ثالث مؤشرات أساسيةرية في الدوؿ المتخمفة، حيث يمستوى التنمية البش
راتو ومف خالؿ ىذا المطمب سنتعرض لتطور قيـ ىذا الدليؿ وتطور مؤش، 2010العالمي لمتنمية البشرية لسنة 

 في الجزائر.
 1023 -1002الفرع األول9 تطور قيم دليل التنمية البشرية في الجزائر خالل الفترة 

 تتمثؿ مؤشرات دليؿ التنمية البشرية في:
 مقاسا بمتوسط العمر المتوقع عند الميالد، حيث بقي ىذا المؤشر دوف تغيير؛ مؤشر الصحة وطول العمر9  -2
مقاسا بمعدؿ اإللماـ بالقراءة والكتابة لمبالغيف ومعدؿ االلتحاؽ اإلجمالي  مؤشر المعرفة أو مستوى التعميم9 -1

بالمدارس، وقد تـ تغييرىما حيث عوضا بمتوسط سنوات الدراسة لمكبار ومتوسط سنوات الدراسة المتوقع لألطفاؿ 
 الذيف ىـ في سف الدراسة؛

بنصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي حيث حؿ محمو نصيب الفرد مف مقاسا مؤشر مستوى المعيشة9  -2
 .الدخؿ الوطني اإلجمالي

دؿ  )1قريبة مف (، فكمما كانت قيمتو كبيرة 1و 0بيف  تكوف دائما محصورةقيمة دليؿ التنمية البشرية 
دؿ ذلؾ عمى أف  )0قريبة مف (ذلؾ عمى أف التنمية البشرية في البمد مرتفعة جدا، وكمما كانت قيمتو صغيرة 

 التنمية البشرية في البمد ضعيفة جدا.
 (، 8-5عمى ظاىرة الفقر نستعرض الجدوؿ) 2014-2001ج التنموية لمفترة ػر البرامػػػػؿ معرفة أثػػػمف أج
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 .2014 -2000الذي يبيف قيـ دليؿ التنمية البشرية وقيـ المؤشرات المستخدمة في حسابو في الجزائر لمفترة 
 9قيم دليل التنمية البشرية وقيم المؤشرات المستخدمة في حسابو في الجزائر خالل الفترة 9(7-4الجدول )

 1000- 1023 
 
 

قبل  تعديل 
 المؤشرات

 
 مؤشر العمر المتوقع عند الوالدة

 
القيد رفة القراءة والكتابة لمبالغين و مؤشر مع

 اإلجمالي لمتعميم

مؤشر نصيب الفرد من الناتج 
المحمي اإلجمالي بالدوالر حسب 

 1004تعادل القوة الشرائية لسنة 

 
دليل 
التنمية 
 البشرية

 
الرتبة 
 عالميا

 قيمة
 المؤشر 

العمر المتوقع 
 بالسنوات

قيمة 
 المؤشر

نسبة 
 المعرفة %

معدل القيد 
اإلجمالي 
 لمتعميم %

 قيمة 
 المؤشر

نصيب الفرد 
 بالدوالر

1000 0474 6946 0469 6647 72 0466 5308 04697 106 
1002 0474 6942 0469 6748 71 0469 6090 04704 107 
1001 0474 6945 0469 6849 70 0468 5760 04704 108 
1002 0477 7141 0471 6948 74 0469 6107 04722 103 
1003 0477 7144 0471 6949 73 0470 6603 04728 102 
1004 04778 7147 04711 6949 7347 04711 7062 04733 104 
1005 04845 7547 04715 7248 68496 0472 741642 04760 / 
1006 04845 7242 04730 73484 7346 04728 7740 04754 104 
1007 04845 7047 04746 7544 / 04747 8753487 04779 / 

 
 

بعد تعديل 
 المؤشرات

 
 مؤشر العمر المتوقع عند الوالدة

 

 
لمكبار، وسنوات الدراسة مؤشر سنوات الدراسة 

 المتوقعة لألطفال

مؤشر نصيب الفرد من الدخل 
الوطني اإلجمالي بالدوالر حسب 

 1004تعادل القوة الشرائية لسنة 

 
 
دليل 
التنمية 
 البشرية

 
 

الرتبة 
  عالميا

 قيمة
 المؤشر 

 
العمر المتوقع 

 بالسنوات

 
قيمة 
 المؤشر

متوسط 
سنوات 
 الدراسة 

متوسط سنوات 
الدراسة 
 المتوقعة

 
 قيمة 
 المؤشر

 
نصيب الفرد 
 بالدوالر 

1020 04837 7249 0456 742 1248 04605 8320 04677 84 
1022 04840 7341 0.57 7 1346 0457 7658 04698 96 
1021 / / / / / / / 04713 93 
1022 04806 71 0461 746 14 0467 12555 04717 93 
1023 / 7448 / / / /  134054 04736 83 

 .2015إلى  2001التقارير العالمية لمتنمية البشرية مف - المصدر9 
 ة في ػػة البشريػوؿ  التنميػػػػاعي حػػػجتمادي واالػػػػػي االقتصػػػػس الوطنػػػتقارير المجم :2008، 2007، 2006مؤشرات سنة          - 
 .2008، 2007الجزائر،            
 .2011كانت حسب تعادؿ القوة الشرائية لسنة  2014و 2013 صيب الفرد مف الدخؿ بالدوالر لسنتيقيمة ن          -

 04779و  04697دليؿ التنمية البشرية تراوحت قيمتو ما بيف  ( نالحظ أف8-5مف خالؿ الجدوؿ )
ػرة خالؿ الفتي إلى فئة الدوؿ ذات التنمية البشرية المتوسطة، أما ، أي أنيا تنتم2008-2000خالؿ الفترة 

 ة الدوؿ ذات التنمية البشرية ػػي إلى فئػػػػا تنتمػػػػأي أني 04736و 04677 فػػػػو ما بيػػػػقيمت تػػػػفتراوح 2010-2014
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الفترتيف المذكورتيف، فخالؿ الفترة في مرتفعة، كما نالحظ أف قيمة دليؿ التنمية البشرية ارتفعت ال
%، 4445بنسبة زيادة قدرىا  2004سنة  04728إلى  2000سنة  04697ارتفعت قيمتو مف  2000-2008

، ثـ ترتفع 2007سنة  04754لتتراجع بعدىا قيمة الدليؿ إلى  2006سنة  04760لتنتقؿ بعدىا قيمة الدليؿ إلى 
، أما 2000% مقارنة بقيمة الدليؿ لسنة 11476بنسبة زيادة قدرىا  2008سنة  04779مرة أخرى لتصؿ إلى 

قيمة  تارتفع، ومع تغيير المؤشرات المستخدمة لتقدير قيمة دليؿ التنمية البشرية فقد 2014-2010 خالؿ الفترة
%. إف ما يالحظ مف خالؿ 8471بنسبة زيادة قدرىا  2014سنة  04736إلى  2010سنة  04677الدليؿ مف 

االرتفاع كاف بنسب ضئيمة  ليذه النتائج ىو أف قيمة الدليؿ ارتفعت مف سنة ألخرى، لكف ىذا اإلحصائيةالقراءة 
أي أف البرامج التنموية بحيث ال يتناسب وما ضخ مف أمواؿ في إطار البرامج التنموية مف أجؿ التنمية البشرية، 

كما نسجؿ أيضا أف قيمة الدليؿ بقيت ثابتة في حسب ىذا الدليؿ حسنت مف مستوى الفقر لكف بدرجة ضئيمة، 
سنوات، وبعد تعديؿ المؤشرات رست  8وؿ ذات التنمية البشرية المتوسطة لمدة فئة واحدة خالؿ الفترتيف ) فئة الد

عند فئة الدوؿ ذات التنمية البشرية المرتفعة (، وىذا دليؿ عمى أف نسبة الزيادة في قيمة الدليؿ كانت ضئيمة جدا 
 بحيث لـ ترؽ بالدولة إلى فئة أفضؿ. 

 1023 -1002وى المعيشة في الجزائر خالل الفترة الفرع الثاني9 تطور مؤشرات الصحة والتعميم ومست
إف التحسف المسجؿ مف سنة ألخرى في مجاؿ التنمية البشرية في الجزائر عمى الرغـ مف ضآلتو يرجع  

إلى التحسف في مؤشرات التنمية البشرية التي تأثرت بالسياسة التي اتبعتيا الدولة في إطار البرامج التنموية لمفترة 
حيث أولت الدولة أىمية بالغة لكؿ مف الصحة والتعميـ ومستوى المعيشة، والتي تشكؿ في ، 2001-2014

 مجمميا مؤشرات أساسية لقياس التنمية البشرية. وىذا ما سنبينو مف خالؿ العناصر التالية:
 مؤشر الصحة وطول العمر9 أوال

( نالحظ أف ىذا المؤشر 8-5) مؤشر بالعمر المتوقع عند الوالدة، ومف خالؿ الجدوؿيتـ قياس ىذا ال 
 وقد سجمت أعمػػػػػػػػى قيمػػػػػػػػػة لو خالؿ الفتػػػػػػػػػػػرة 0481إلى  0474مف  2013و  2000ارتفعػػػػػػػػت قيمتػػػػػػو بيف سنتي 

، أما العمػػػػر المتوقع عند الوالدة بالسنػػػػػػوات فقد بمغ 04845أيف بمغت قيمة ىذا المؤشر  2006-2008 
سنة،  85سنة، وىي قيمة قريبة نسبيا مف القيمة المعيارية والمقدرة بػػػ  7547بػػػػ  2006أقصػػػػػػػػى قيمة لو عاـ 

وعند التمعف في ىذا المؤشر نجد أنو يتأثر بدرجة كبيرة بمدى توفر الخدمات الصحية ) المستشفيات، العيادات، 
اىتماما بالغا مف خالؿ البرامج التنموية والذي تـ اإلشارة إليو  األطباء المختصيف ...إلخ (، وىو ما أولتو الدولة

فالنتائج المحققة مف ، -تطور االنفاؽ العاـ عمى قطاع الصحة في الجزائر-في الفرع األوؿ مف المطمب السابؽ 
 .حماية صحة األفرادخالؿ ىذا المؤشر تعكس الجيود المبذولة مف طرؼ الدولة في مجاؿ 
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 مؤشر المعرفة أو مستوى التعميم 9ثانيا
دؿ ػػػف ومعػػػػة لمبالغيػػػبالقراءة والكتاب اإللماـدؿ ػػػػمعا ػػػف ىمػػػػاد عمى مؤشريػػػر باالعتمػػػمؤشذا الػػػاس ىػيتـ قي

بالمدارس، الذيف تـ تغييرىما فيما بعد، حيث عوضا بمتوسط سنوات الدراسة لمكبار ومتوسط  اإلجماليااللتحاؽ 
( نالحظ أف ىذا المؤشر 8-5ومف خالؿ الجدوؿ ) سنوات الدراسة المتوقع لألطفاؿ الذيف ىـ في سف الدراسة،

، ويرجع ىذا االرتفاع إلى التحسف في معدؿ 04746إلى  0469مف  2008و  2000ارتفعت قيمتو بيف سنتي 
وكذا التحسف  ،2008% سنة 7544إلى  2000% سنة 6647بالقراءة والكتابة لمبالغيف التي انتقمت مف  اإللماـ

قيمة مؤشر  %، كما ارتفعت7346% إلى 72بالمدارس الذي انتقمت قيمتو مف  اإلجماليفي معدؿ االلتحاؽ 
متوسط سنوات ، ويرجع ىذا االرتفاع إلى التحسف في 0461إلى  0456مف  2013و  2010المعرفة بيف سنتي 

سنة  14إلى  2010 سنة في 1248الذي انتقمت قيمتو مف  الدراسة المتوقع لألطفاؿ الذيف ىـ في سف الدراسة
سنة،  746سنة إلى  742الذي انتقمت قيمتو مف  لمكبارمتوسط سنوات الدراسة ، وكذا التحسف في 2013 في

وعند التمعف في ىذا المؤشر نجد أنو يتأثر بدرجة كبيرة بمدى تحسف وضعية التعميـ ) المدارس، الجامعات، 
األساتذة، مدارس محو األمية، ... إلخ(، وىو ما أولتو الدولة اىتماما بالغا مف خالؿ البرامج التنموية والذي تـ 

فالنتائج ، -في الجزائر التعميـالعاـ عمى قطاع  اإلنفاؽتطور -ارة إليو في الفرع الثاني مف المطمب السابؽ اإلش
التربية، التعميـ العالي والبحث المحققة مف خالؿ ىذا المؤشر تعكس الجيود المبذولة مف طرؼ الدولة في مجاؿ 

 .العممي، والتكويف الميني
 مستوى المعيشةمؤشر  9ثالثا

الذي حؿ محمو نصيب الفرد مف الدخؿ  المحمي اإلجماليمؤشر بنصيب الفرد مف الناتج يتـ قياس ىذا ال 
 2008و  2000( نالحظ أف ىذا المؤشر ارتفعت قيمتو بيف سنتي 8-5، ومف خالؿ الجدوؿ )اإلجماليالوطني 

بالدوالر  المحمي اإلجمالي، ويرجع ىذا االرتفاع إلى التحسف في نصيب الفرد مف الناتج 04747إلى  0466مف 
ر دوال 8753,87إلى  2000دوالر سنػػػػػة  5308الذي انتقػػػػػػؿ مف  2005ة لسنة ػػػػػادؿ القوة الشرائيػحسب تع

إلى  0461مف  2013و  2010قيمة مؤشر تحسف مستوى المعيشة بيف سنتي  ، كما ارتفعت2008سنة 
بالدوالر حسب تعادؿ  اإلجمالي، ويرجع ىذا االرتفاع إلى التحسف في نصيب الفرد مف الدخؿ الوطني 0467

، وعند 2013 دوالر سنة 7740إلى  2010دوالر سنة  8320الذي انتقؿ مف  2005القوة الشرائية لسنة 
التمعف في ىذا المؤشر نجد أنو يتأثر بدرجة كبيرة بمدى تحسػػػػػف معدؿ النمو االقتصادي، ىذا األخير نجػػػػػػد أنػػػػػو 

 :، وىو ما يبرزه الجدوؿ التالي2014-2001حقؽ معدالت مرتفعة خالؿ الفترة 
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 1023-1000في الجزائر خالل الفترة  المحمي الناتج جماليالنمو إل(9 تطور معدل 8-4الجدول )

 المحمي الناتج جماليمعدل النمو إل السنوات
1000 2,71   
1002 2,02 
1001 4,52 
1002 6,10 
1003 3,20 
1004 4,82 
1005 2,57 
1006 2,26 
1007 1,25 
1008 2,52 
1020 2,52 
1022 1,78 
1021 2,26 
1022 1,66 
1023 2,68 
1024 3,76 
1025 3,70 

  البنؾ الدولي،المصدر9 
                  https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=DZ&view=chart  

 .12/06/2017يخ االطالع: تار 

ارتفع بصورة مطردة وكبيرة  اإلجمالينالحظ أف معدؿ نمو الناتج المحمي  مف خالؿ الجدوؿ السابؽ 
%، وىي أعمى قيمة سجمت خالؿ 0742% إلى 3482حيث انتقؿ معدؿ النمو مف  2003-2000خالؿ الفترة 

. عموما فإننا نقوؿ 2004% سنة 0443بعد ذلؾ معدؿ النمو حيث بمغت قيمتو  فترة البرامج التنموية، ثـ تراجع
وذلؾ راجع بشكؿ أساسي لمتحسف في "االقتصادي شيدت تحسنا ممحوظا،  اإلنعاشأف فترة تنفيذ برنامج دعـ 

%، في حيف أف معدالت النمو خارج قطاع 1044معدالت نمو قطاع المحروقات التي ارتفعت بحوالي 
 . (1)"%142قدرت بمعدؿ المحروقات عرفت تحسنا متواضعا في الفترة نفسيا 

، وىي الفترة التي تضمنت البرنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادي، 2009-2005أما خالؿ الفترة 
تتأرجح بيف الزيادة والنقصاف، وقد بمغ معدؿ النمو أقصى قيمة  اإلجماليأصبحت قيمة معدؿ نمو الناتج المحمي 

%، بمعنى أف ىذه الفترة حققت نموا اقتصاديا 3146بػػػ  2009% وأدنى قيمة لو سنة 1549بػػػ  2005لو سنة 
 ات ػػػو في قطػػاع المحروقػػػػػػدالت النمػػػػتراجػػع مع"وص ػػػػػػر منيا عمى الخصػػػػدة أسبػػاب نذكػػػػذا راجػػع لعػػػػمتذبذبػا، وى

                                                           

ممتقى حوؿ: تقييـ آثار برامج االستثمارات العامة  ،فعالية سياسة االنفاق العام في دعم النمو االقتصادي في الجزائرتقدير  محمد كريـ قروؼ، -((1
 .20ص، 2013مارس  11/12، 1، مدارس الدكتوراه، سطيؼ2014-2001وانعكاساتيا عمى التشغيؿ واالستثمار والنمو االقتصادي خالؿ الفترة 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=DZ&view=chart
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عمى النفط والغاز بعد بداية األزمة المالية العالمية أواخر بسبب تراجع أسعار المحروقات نتيجة انخفاض الطمب 
مف جية ومف جية أخرى النخفاض حصة الجزائر مف اإلنتاج ألسباب تتعمؽ بمنظمة أوبؾ، في  2007سنة 

أيف قدرت  2009حيف أف معدالت النمو خارج قطاع المحروقات شيدت تحسنا ممحوظا وبمغت ذروتيا سنة 
ؾ لألثر االيجابي لمبرنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادي، خاصة في قطاعي %، ويرجع ذل1045بمعدؿ 

 . (1)"الخدمات والبناء واألشغاؿ العمومية
، وىي الفترة التي تضمنت البرنامج الخماسي، فقد شيدت معدالت النمو 2014-2010أما خالؿ الفترة 

 قيمة لو سنة% وأدنى 3479بػػػ  2014ة لو سنة تأرجحا بيف الزيادة والنقصاف، وقد بمغ معدؿ النمو أقصى قيم
 %.2477بػػػ  2013

تجدر اإلشارة إلى أف ارتفاع معدالت النمو االقتصادي ال تؤدي بالضرورة إلى التحسف في وضع 
الفقراء، إال إذا صاحب ىذا النمو إعادة توزيع الدخؿ لصالح الفقراء، فسوء توزيع الدخؿ يجعؿ النمو االقتصادي 

  معنى لو ألنو يؤثر سمبا عمى معدؿ الفقر. المحقؽ ال
نظرا لعدـ توفر مؤشرات دقيقة ومحدثة عف توزيع الدخؿ، تقاس عدالة توزيع الدخؿ أو الرفاه عادة مف " 

خالؿ توزيع اإلنفاؽ االستيالكي، ويفيد ىيكؿ توزيع اإلنفاؽ في الدوؿ العربية بأف خمس السكاف األفقر في 
 % مف اإلنفػػػاؽ، بينما تبمغ الحصة المقابمة لخمس السكاف األكثر 647ػػػػؿ في المتوسػػػط عمى الدوؿ العربيػػػػػة يحص

 . (2)"%545% مف السكاف في الجزائر 20 % إلى أفقر20%، ويبمغ متوسط حصة أغنى 4742والي ثراءا ح
 2011-2000والجدوؿ التالي يوضح ىيكؿ توزيع اإلنفاؽ االستيالكي في الجزائر خالؿ الفترة  

 الوحدة9%     1022-1000(9 ىيكل توزيع اإلنفاق االستيالكي في الجزائر خالل الفترة 20-4الجدول )
 

 السنوات
العشير 
 األول

العشير 
 الثاني

العشير 
 الثالث

العشير 
 الرابع

العشير 
 الخامس

العشير 
 السادس

العشير 
 السابع

العشير 
 الثامن

العشير 
 التاسع

1000 342 748 1341 1945 27 3543 4543 5649 7144 
1022 345 844 1443 21 2847 3745 4745 5943 74 
 .المصدر9

- Office Nationale des Statistiques, Premiers résultats de l'enquête National sur les dépense des 

consommations de vie de ménages 2011. 

%، بينما حصة 342بمغت نسبة  2000مف خالؿ الجدوؿ السابؽ نالحظ أف حصة العشير األفقر سنة  
 % مف إجمالي النفقات االستيالكية، وىي النسبة المتبقية بعد العشير التاسع، أي أف 2846العشير األغنى تممؾ 

                                                           

 .20ص ؽ،السابع ، المرجمحمد كريـ قروؼ (1)-
 .194ص مرجع سبؽ ذكره،  فطيمة حاجي، (2)-



 في معالجة الفقر في الجزائر 1023 -1002أثر البرامج التنموية لمفترة الخامس9 لفصل ا

196 
 

 

بمغت حصة العشير األفقر نسبة  فقد 2011أضعاؼ، أما في سنة  9إنفاؽ األغنياء يفوؽ إنفاؽ الفقراء بحوالي 
% مف إجمالي النفقات االستيالكية، وىي النسبة المتبقية 26%، بينما حصة العشير األغنى بمغت نسبة 345

أضعاؼ. مف خالؿ البيانات  744بعد العشير التاسع، أي أف إنفاؽ األغنياء أصبح يفوؽ إنفاؽ الفقراء بحوالي 
 ، لكػػػػف ىذا التحسف نسبػػػػػي فقػػػػط لـ يرؽ 2011و 2000توزيع الدخػؿ بيف  السابقة يتضح لنا أف ىناؾ تحسنا في

 إلى ما ىو مطموب مف عدالة إلزالة الفوارؽ االجتماعية الكبيرة وتخفيض نسب الفقر.
 2-دليل الفقر البشري وفق مؤشر أثر البرامج التنموية عمى الفقر في الجزائر 9المطمب الثاني

يعمؿ عمى قياس أوجو الحرماف في األبعاد األساسية لمتنمية البشرية لمدوؿ  1-دليؿ الفقر البشري
 ، وىو ما سيتـ تجسيده في الجزائر مف خالؿ ىذا المطمب.النامية

 1023 -1002في الجزائر خالل الفترة  2-الفرع األول9 تطور قيم دليل الفقر البشري
 :فيما يمي 1-يتتمثؿ مؤشرات دليؿ الفقر البشر  

: ويتـ قياسو مف خالؿ نسبة السكاف الذيف يقؿ عمرىـ المتوقع ر طول العمر الخاص بالدول الناميةمؤش -2
 (.مف السكاف %سنة ) 40عند الوالدة عف 

: ويتـ قياسو مف خالؿ النسبة المئوية لألمييف مف أصؿ مجموع السكاف الذيف مؤشر األمية لدى البالغين -1
 سنة فأكثر.  15ىـ بعمر 

 ويتـ قياسو مف خالؿ ثالث مؤشرات فرعية: :مستوى المعيشةمؤشر  -2
 اف الذيف ال تتوفر ليـ مياه آمنة؛النسبة المئوية لمسك -أ

 ؛النسبة المئوية لمسكاف الذيف ال تتوفر ليـ خدمات صحية -ب
 .أعمارىـ)المتوسط أو الحاد( نسبة إلى  )دوف خمس سنوات( ذوي الوزف الناقص النسبة المئوية لألطفاؿ -ج

قريبة مف (%، فكمما كانت قيمتو كبيرة 100% و0بيف  تكوف دائما محصورة 1-قيمة دليؿ الفقر البشري
دؿ  )%0قريبة مف (دؿ ذلؾ عمى أف الفقر البشري في البمد مرتفع جدا، وكمما كانت قيمتو صغيرة  )100%

 ذلؾ عمى أف الفقر البشري في البمد ضعيؼ جدا.
عمى ظاىرة الفقر نستعرض الجدوؿ التالي،  2014-2001البرامج التنموية لمفترة مف أجؿ معرفة أثر  

 .2011 -2000الذي يبيف قيـ دليؿ الفقر البشري وقيـ المؤشرات المستخدمة في حسابو في الجزائر لمفترة 
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 9وقيم المؤشرات المستخدمة في حسابو في الجزائر خالل الفترة 2-الفقر البشريقيم دليل  9(22-4الجدول )
 1000-1022 

 األدلة
 
 
 

 السنوات

االحتمال القائم عند 
الوالدة لعدم البقاء 
عمى قيد الحياة حتى 

 % بموغ سن األربعين

 
 معدل األمية 
 بين البالغين %

 

 
النسبة المئوية 
لمن ال يحصمون 
عمى مياه مأمونة 

% 

المئوية النسبة 
لألطفال دون سن 
الخامسة الذين 
يعانون من نقص 

 % الوزن

 
 

 دليل الفقر
 2البشري

 
 

الترتيب 
 عالميا

1000 1045 3343 6 6 2344 39 
1002 943 3242 11 6 2246 42 
1001 943 3141 11 6 2149 43 
1002 748 3042 13 6 2143 48 
1003 748 3041 15 10 2145 46 
1004 747 3041 15 10 2145 51 
1005 6403 2742 5 347 18495 / 
1006 5483 26416 5 347 18423 / 
1007 5471 2446 5 347 17416 / 
1008 645 22 5 341 15441 / 
1020 643 21 5 341 14472 / 
1022 6410 1945 5 341 13469 / 
 .التقارير العالمية لمتنمية البشرية -المصدر9 
 .2008لسنة  CNESالتقرير الوطني لمتنمية البشرية  في الجزائر الصادر عف المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي  -       

رة ػػػالؿ الفتػػػو خػػػانخفضت قيمت 1-ريػػػؿ الفقر البشػػػدلي ظ أفػػػػ( نالح11-5دوؿ )ػػػػالؿ الجػػمف خ
فترة سنوية، بمعدؿ  11% خالؿ 4145%، أي بنسبة تقدر بػػػ 13469% إلى 2344مف  2000-2011

ليذه النتائج ىو أف قيمة الدليؿ  اإلحصائية%. وما يالحظ مف خالؿ القراءة 347انخفاض سنوي يقارب 
انخفضت مف سنة ألخرى، لكف ىذا االنخفاض كاف بنسب ضئيمة بحيث ال يتناسب وما ضخ مف أمواؿ في 

 طار البرامج التنموية.إ
 1023 -1002ومستوى المعيشة في الجزائر خالل الفترة  طول العمر واألميةالفرع الثاني9 تطور مؤشرات 

إف التحسف المسجؿ مف سنة ألخرى في مجاؿ الفقػػػػػر البشري في الجزائػػػػر عمى الرغـ مف ضآلتػػػو يرجػػػػػع  
التي تأثرت بالسياسة التي اتبعتيا الدولة في إطار البرامج التنموية لمفترة إلى التحسف في مؤشرات الفقر البشري 

 ـ ومستوى المعيشة، والتي تشكؿ في ػػة والتعميػػػػؿ مف الصحػػػة لكػػػػة بالغػػػة أىميػػػػت الدولػػػ، حيث أول2001-2014
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 اصر التالية:مجمميا مؤشرات أساسية لقياس الفقر البشري. وىذا ما سنبينو مف خالؿ العن
 العمر مؤشر طول 9أوال

انخفاضا سنة  حتى سف األربعيف سجؿ مؤشر طوؿ العمر المقاس باحتماؿ عدـ البقاء عمى قيد الحياة 
إلى  2000% سنة 1045، حيث انتقمت قيمة ىذا المؤشر مف 2000% مقارنة بسنة 4149بنسبة  2011
كما نالحظ أف ىذا االنخفاض المحقؽ كاف بوتيرة متباطئة، إذ بمغت نسبة االنخفاض ، 2011% سنة 641

%، ويرجع ىذا االنخفاض رغـ بطئو إلى الجيود التي بذلتيا الدولة مف خالؿ البرامج 348السنوية حوالي 
دور الفعاؿ لبرامج التقدـ الطبي، باإلضافة إلى الو التنموية التي كاف ليا األثر الكبير في تحسف ظروؼ المعيشة، 

 الوقاية لمكافحة األمراض، وىو ما انعكس عمى صحة األشخاص وخاصة األطفاؿ واألميات.
 األمية لدى البالغين مؤشر 9ثانيا

%، حيث انتقمت قيمة 41444بنسبة  2011و 2000سجؿ ىذا المؤشر ىو أيضا انخفاضا بيف سنتي  
، وقد سجمت أكبر نسبة انخفاض سنوية بيف 2011سنة  %1945إلى  2000% سنة 3343ىذا المؤشر مف 

%، ويرجع ىذا االنخفاض المسجؿ 22% إلى 2446%، منتقمة مف 1046، حيث بمغت 2009و 2008سنتي 
إلى النسبة المتقدمة التي بمغتيا الجزائر في مجاؿ االىتماـ بالتعميـ، خاصة التعميـ االبتدائي مف خالؿ مجانية 

جباريتو، و  فأكثر، خاصة إذا ما  15مف المتوقع أف يتواصؿ تراجع نسبة األمية بيف فئة البالغيف سف التعميـ وا 
وطنية لمحو األمية يتـ تنفيذىا وفقا لجدوؿ  إستراتيجيةسطرت  2007عممنا أف الجزائر وبداية مف العاـ 

 سنة. 49و  15فيو األولوية لفئة السكاف بالغي سف ما بيف  ، تعطى2016-2007استحقاقات يمتد عمى الفترة 
 مؤشر مستوى المعيشة 9ثالثا

 المؤشريف التالييف:يمكف توضيحو مف خالؿ 
لقد تحسنت نسبة السكاف المحروميف مف المياه  النسبة المئوية لمسكان الذين ال تتوفر لدييم مياه آمنة9 -2

إلى  2000% سنة 6نالحظ أنيا ارتفعت بشدة مف  )11-5) الصالحة لمشرب، فمف خالؿ بيانات الجدوؿ
، وىذا االنخفاض يدؿ عمى أف ىناؾ تحسف في توزيع 2011% سنة 5، لتعود بعدىا إلى 2005% سنة 15

 اإلشارةمشاريع ربط المنازؿ بشبكات المياه الصالحة لمشرب، التي سبقت  إقامةالمياه الصالحة لمشرب مف خالؿ 
 وؿ مف ىذا المبحث.إليو في المطمب األ

إف النقص في وزف األطفاؿ يتبع تغذية  9)دون خمس سنوات( ذوي الوزن الناقص النسبة المئوية لألطفال-1
تغذية األطفاؿ وبرامج الصحة العمومية لحماية الطفؿ واألـ، وقد حققت و التغذية الطبية خالؿ فترة الحمؿ، و األـ، 
 الحياةف ظروؼ ػؿ مف جية وتحستخص األـ والطفجاؿ، فنتيجة لمبرامج الصحية التي ر في ىذا المػر الكثيػػالجزائ
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إلى  2000نة % س6س سنوات ناقصي الوزف مف ػؿ مف خمػػػػة األطفاؿ األقػػػػػمف جية أخرى، انخفضت نسب
 %.4848، محققة نسبة انخفاض تقدر بػػػ: 2011ة % سن341

رغـ الجيود المبذولة مف طرؼ الجزائر مف خالؿ البرامج التنموية كخالصة ليذا المطمب فإننا نقوؿ أنو  
إال أف الفقر مازاؿ منتشرا وىذا حسب مؤشر الفقر البشري، حيث بمغ ىذا األخير نسبة  2014-2001لمفترة 

 عددية(. عة إذا ما حولت إلى قيمة مطمقة )وىي نسبة مرتف 2011% سنة 13469
 مؤشر خط الفقر وفق التنموية عمى الفقر في الجزائرأثر البرامج  9الثالثالمطمب 

سنتعرض مف خالؿ ىذا المطمب إلى أثر البرامج التنموية عمى ظاىرة الفقر في الجزائر، وذلؾ باستخداـ 
باإلضافة إلى أثر ىذه البرامج عمى مدى تحقيؽ اليدؼ األوؿ مف األىداؼ مؤشر آخر يتمثؿ في خط الفقر، 

 .1990والمتمثؿ في تخفيض نسبة الفقر المدقع إلى نصؼ ما كانت عميو سنة اإلنمائية لأللفية، 
 1023 -1002في الجزائر خالل الفترة  تطور مؤشر خط الفقر الفرع األول9

الفقر في الجزائر نستعرض الجدوؿ التالي، الذي يمثؿ عمى ظاىرة رامج التنموية مف أجؿ معرفة أثر الب
 .2011-1990: قر األعمى في الجزائر لمفترةخط الفنسبة السكاف الذيف يعيشوف تحت 

 1022-92880 خالل الفترة نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر األعمى في الجزائر 9(21-4الجدول )
 الفقر األعمىخط نسبة السكان الذين يعيشون تحت  السنوات الفقر األعمىخط نسبة السكان الذين يعيشون تحت  السنوات
2880 8410 1002 12420 
2882 10477 1001 8450 
2881 11431 1002 8400 
2882 11488 1003 6480 
2883 12447 1004 5470 
2884 14410 1005 5460 
2885 18420 1006 5460 
2886 28400 1007 5400 
2887 20450 1008 5400 
2888 13420 1010 5400 
1000 12410 1022 5400 
 .248، 246مرجع سبؽ ذكره، ص ،حاجي فطيمةالمصدر9 

 :ضيح البيانات المعطاة في الجدوؿ السابؽ سنقـو بتمثيمو بيانيا مف خالؿ الشكؿ التاليوقصد تو  
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 1022-92880 خالل الفترة نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر األعمى في الجزائر9(1-4)الشكل

 

.SPSS باالعتماد عمى مخرجات برنامجالمرجع السابؽ، فطيمة حاجي، لمصدر9 ا  

ف يعيشوف تحت الفقر األعمى ( أف نسبة السكاف الذي2-5( والشكؿ )12-5) يتبيف مف خالؿ الجدوؿ 
ا ارتفعت نسبة الفقر بصورة ػػػوفيي 1997إلى  1990د مف ػػة األولى تمتػف، المرحمػػر بمرحمتيػػالجزائر مفي 
 ، 1990% سنة 8410%، بعدما كانت 28أيف وصمت إلى  1997ة ػػػػسن ة لياػػػػى قيمػػػحتى بمغت أقص رة ػػػمستم

واألمني الذي عاشتو الجزائر خالؿ ما يعرؼ بالعشرية السوداء، التي  واالقتصادي ويفسر ذلؾ بالوضع السياسي
ي الذي بمغ فوارتفاع معدؿ التضخـ ، أثرت كثيرا عمى االقتصاد الوطني، حيث أف تراجع معدؿ النمو االقتصادي

لبرامج التصحيح الييكمي، التي ساىمت في تسريح ما "التي تعزى وارتفاع نسبة البطالة %، 17بداية التسعينيات 
كاف ليا األثر  ،"(1)عامؿ 96000مؤسسة تضـ  503أكثر مف ، وغمؽ 1995عامؿ سنة  500000يقارب 

إلى غاية  1998الثانية فتمتد مف  السمبي عمى االرتفاع الحاد في نسبة الفقر خالؿ تمؾ الفترة. أما المرحمة
إلى ارتفاع  ويرجع ىذا االنخفاض، 2011% سنة 5ت نسبة الفقر بشكؿ كبير حيث بمغت تراجع ، وفييا2011

 اإلستراتيجيةأسعار البتروؿ وما صاحبيا مف جيود تنموية قامت بيا الحكومة لمكافحة ىذه الظاىرة، مف خالؿ 
الفالحة، ، والتي كانت تيدؼ لمساعدة الفقراء، مف خالؿ القرض المصغر، 2005-2001الوطنية لمفترة 

 و ػػـ النمػػػػػػادي وبرنامج دعػػػػػػاالقتص اإلنعاشج ػػػػؽ برنامػػػػػة إلى تطبيػػػػباإلضاف ة،ػػػػالصحي، ػػػػػف المينػػػػػكف، التكويالس
 

                                                           
(1)- Abdelmadjid Bouzizdi, Les années 90 de l'économie Algerienne, (Edition  ENAC, Algerie, 1999), P80. 
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غير مباشرة عمى التقميؿ مف نسبة الفقر، وذلؾ بتأثيرىا التي أثرت إيجابا وبطريقة والمخطط الخماسي األخير، 
 عمى كال مف معدؿ النمو االقتصادي ومعدؿ البطالة.

قد تـ فإنو يعتبر أحد األىداؼ الرئيسية التي حددت لمبرامج الثالثة، و بالنسبة لمعدؿ النمو االقتصادي  
 السابؽ.  المطمبفي  ىذه البرامج عمى معدؿ النمو االقتصاديتوضيح أثر 

ة عمى معدالت البطالة في الجزائر، فيمكف عرضيا مف خالؿ الجدوؿ أما بالنسبة ألثر البرامج التنموي 
 التالي:

 (9 تطور معدالت البطالة خالل فترة البرامج التنموية في الجزائر     الوحدة9 %22-4الجدول )
 معدل البطالة السنوات
1002 27,3 
1001 25,7 
1002 23,7 
1003 17,7 
1004 15,3 
1005 12,3 
1006 11,8 
1007 11,3 
1008 10,2 
1020 10 
1021 9,7 
1023 9,8 

 Rapport Annuel de la banque d’Algérie 2002, 2008, Banque d’Algérie: 2012                المصدر9
 الديواف الوطني لالحصائيات حسب ما جاء في الموقع االلكتروني: مصدرىا ىو  2014نسبة البطالة لسنة  -

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20140819/10677.html  ، :2015ديسمبر  12تاريخ االطالع. 

ىو أف معدالت البطالة تناقصت بصورة مطردة بيف إف ما يمكف مالحظتو مف خالؿ الجدوؿ أعاله  
، 2001، وىو ما يدؿ عمى االنعكاسات اإليجابية لمبرامج التنموية التي بدأت منذ سنة 2014و 2001الفترتيف 

تسعينيات نتيجة % خالؿ عشرية ال30حيث أف ىذه الظاىرة المرضية التي أصابت االقتصاد تعدت حدود 
بتداءا مف إف االنكماش االقتصادي واألزمة المالية التي عصفت باالقتصاد الجزائري مع منتصؼ الثمانينيات.

 االنعاش االقتصاديـ ػػػػج دعػػػػؽ برنامػػػػدأ تطبيػػػبدأت معدالت البطالة في التراجع والتي تزامنت مع مب 2001سنة 
الفكري في حؿ مشكمة البطالة عف طريؽ تنشيط الطمب الكمي الفعاؿ، ونتيجة حيث تمثؿ النظرية الكنزية المرجع 

 ةػػػػ% سن1042ؿ إلى ػػػلتص 2005ة ػػػػػ% سن1543ت ػػػػػاض، حيث بمغػػػػػة في االنخفػػػػت معدالت البطالػػلذلؾ واصم

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20140819/10677.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20140819/10677.html
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برنامج توطيد النمو إلى  نياية، أي مع نياية البرنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادي، لتصؿ مع 2009
مما قد تـ تحقيقيا لو تميز  قؿف الممكف تحقيؽ معدالت بطالة أكاف م %. كما يمكف أف ننوه إلى أنو948

الجياز اإلنتاجي في االقتصاد الجزائري بنوع مف المرونة والحركية في األداء تزامنا مع الزيادة المسجمة في 
تي اعتمدت كاستثمارات عمومية في الجزائر والتي قاربت حدود الطمب الكمي نتيجة المخصصات المالية ال

 .الرمميار دو  34845
 الفرع الثاني9 مدى تحقيق الجزائر لميدف األول من أىداف األلفية

نستعرض الجدوؿ التالي، الذي ميدؼ األوؿ مف أىداؼ األلفية مف أجؿ معرفة مدى تحقيؽ الجزائر ل
 مف دوالر يوميا في الجزائر.ة السكاف الذيف يعيشوف عمى أقؿ نسبيمثؿ 

  الجزائرب اليوم نسبة السكان الذين يعيشون عمى أقل من دوالر واحد في( 23-4الجدول )
 نسبة السكان الذين يعيشون عمى أقل من دوالر في اليوم السنوات
2877 149 
2880 147 
1000 048 
1004 046 
1007 045 
1008 045 
1024 0,3 

Source: le gouvernement Algérien, Rapport National sur les objectifs du millénaire pour le 

développement, Algérie, 2011, P2. 
 ىي قيمة متوقعة. 2015مع مالحظة أف قيمة  -

يعيشوف عمى ( أف نسبة الفقر المحسوبة عمى أساس نسبة السكاف الذيف 14-5يتبف مف خالؿ الجدوؿ ) 
% 048إلى  1988% سنة 149، حيث انتقمت مف 2009-1988أقؿ مف دوالر يوميا انخفضت خالؿ الفترة 

 2009، لتواصؿ االنخفاض التدريجي خالؿ فترة تنفيذ البرامج التنموية أيف وصمت نسبة الفقػػػػػر سنة 2000سنة 
إلى اؼ األلفية لمتنميػػػة، وىو تخفيض نسبة الفقر %. ىذا ما يؤكد تحقيؽ الجزائػػػر لميدؼ األوؿ مف أىد045إلى 

 .2015، حيث أف ىذا اليدؼ تحقؽ قبؿ سنة 2015بحموؿ عاـ  1990ما كانت عميو سنة نصؼ 
 :ضيح البيانات المعطاة في الجدوؿ السابؽ سنقـو بتمثيمو بيانيا مف خالؿ الشكؿ التاليوقصد تو  
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  الجزائرب اليوم يعيشون عمى أقل من دوالر واحد فينسبة السكان الذين   9(1-4) الشكل

. Source: le gouvernement Algérien, Rapport National sur les objectifs du millénaire pour le 

développement, Algérie, 2011. 
 

ذا ما تتبعنا تطور نسبة الفقر  1425المحسوبة عمى أساس نسبة السكاف الذيف يعيشوف عمى أقؿ مف  وا 
، ووصمت ىذه النسبة 1988% سنة 346نسبة  تأيضا خالؿ نفس الفترة، فقد بمغ تتراجعأنيا نجد دوالر يوميا 

وبالتالي نجد أف الجزائر حققت ، 2004% سنة 146، لتصؿ إلى 2000% سنة 341و 1995% سنة 547إلى 
 دوالر يوميا إلى النصؼ. 1425، حيث تناقص عدد مف يعيشوف عمى أقؿ مف 2004سنة خالؿ  2015ىدؼ 
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 المبحث الثالث9 نمذجة الفقر في الجزائر
غيراتيا التي تمثؿ عناصر الظاىرة، إف الظاىرة االقتصادية ال يمكف وصفيا وتفسيرىا إال بوصؼ مت 

الوصؼ النظري لوحده ال يمكف أف يكوف كما أف والتي تؤثر بشكؿ أو بآخر عمى الظاىرة االقتصادية وسموكيا. 
قادرا عمى إعطاء رؤية واضحة ودقيقة لمظاىرة وسموكيا، بؿ يجب أف يكوف الوصؼ النظري مستندا إلى آليات 

حصائية قادر  قر ىي ليست ظاىرة عمى الوصؼ بدقة متناىية، وظاىرتنا المدروسة التي تمثؿ الف ةرياضية وا 
نما ظاىرة تغطي أنحاء المعمورة في كؿ تفصيالتيا، وما مف دولة إال أصاب الفقر جانبا مف  محمية فحسب وا 

نما جوانبتاريخيا، وعناصر ظاىرة الفقر لـ تكف اقتصادية  يا متعمقة صرفة كما يشار إلييا في األدبيات وا 
بظواىر اجتماعية وصحية وغيرىا. صحيح أف سبب الفقر ىو اقتصادي بحت إال أف المؤشرات االجتماعية 

 والديموغرافية ليا أثر بالغ األىمية عمى عناصر الظاىرة. 
ه بنمذجة ىذ المبحث، سنقوـ في ىذا لجزائرفي اظاىرة الفقر  عمىالعوامؿ المؤثرة أىـ بغرض معرفة  

تستعمؿ لتقدير معالـ النموذج، إختبار الفرضيات  التي ستخداـ أساليب القياس االقتصاديىذا با، و الظاىرة
 ج، وتعميـ التنبؤات. الموضوعة حوؿ النموذ

 :المبحث مف خالؿ التطرؽ لممطالب التاليةىذا سنحاوؿ معالجة  
 الدراسة االقتصادية والقياسية لمنموذج الخطي العاـ؛ المطمب األوؿ: -
 الجزائر؛ لفقر فيلمتأثير غير المباشر لمبرامج التنموية عمى االتحميؿ االقتصادي والقياسي لمطمب الثاني: ا -
 : التحميؿ االقتصادي والقياسي لمتأثير المباشر لمبرامج التنموية عمى الفقر في الجزائر.المطمب الثالث -

 العامالخطي  منموذجل9 الدراسة االقتصادية والقياسية األول المطمب
، حيث يعتبر النموذج صحيحا لو لبناء أي نموذج خطي عاـ يجب القياـ بالدراستيف االقتصادية والقياسية 

 إذا إجتاز النموذج المقدر ىذيف المرحمتيف، وىو ما سنقـو بعرضو مف خالؿ ىذا المطمب.
 الخطي العاملمنموذج  الدراسة االقتصادية الفرع األول9

مناسب القياسي يتطمب تحديد متغيراتو التابعة والمستقمة، وكذا تحديد الشكؿ الرياضي الإف بناء النموذج  
، بإعتباره يتكوف مف عدة لمعالقة بيف ىذه المتغيرات، ونموذج الفقر في الجزائر كأحد النماذج الخطية العامة

 :يمكف تحديد متغيراتو وشكمو الرياضي كما يمي متغيرات مستقمة
 رات النموذجتحديد متغي9 أوال

بناءا عمى عدة دراسات سابقة، أىميا يمكف أف نحدد متغيرات النموذج الخاص بالفقر في الجزائر  
 في ة بالعراؽػػػة الكوفػػػمف جامع ي،ػػػػالدراسة القياسية التي قاـ بيا المؤلفاف عدناف داود العذاري وىدى زوير الدعم
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 األستاذة فطيمة حاجي في الدراسة التي قامت بيا ، وكذا "العربي قياس مؤشرات ظاىرة الفقر في الوطف"كتابيما  
 2014-2005رة ػػػػػإشكالية الفقر في الجزائر في ظؿ البرامج التنموية لمجزائر لمفتالموسومة بػػ: أطروحة الدكتوراه 

مكف إسقاطيا حيث تـ االستناد عمى المتغيرات الخاصة بالوطف العربي التي تمت في الدراسة األولى، والتي ي
 بيف الدراستيف. اعمى الجزائر مف خالؿ الدراسة الثانية، أي تـ أخذ المتغيرات المشتركة واألكثر تأثير 

  .   ، خط  الفقر األعمىنسبة األسر التي تقع تحت  المتغير التابع9 -2
 الدنيا الغذائية الطاقة أف فرضية أخذت والتي األساسية، االحتياجات تكمفة طريقة عمى تمديع ذا الخطى

 الغذائي، الفقر لخط األدنى الحد يشكؿ ما وىذا غذائية، حريرة 2100بػػ  تقدر اليوـ في واحد فرد يحتاجيا التي
 مى.األعالفقر  خط عمى نتحصؿ الغذائية غير األساسية الحاجيات إلشباع الضرورية النفقات إضافتنا وعند
معينا يمثؿ جانبا ضمت المتغيرات المستقمة مجاميع مختمفة، كؿ مجموعة تمثؿ مؤشرا  المتغيرات المستقمة9 -1

 المدروسة لذا فقد قسمت كما يمي:مف ظاىرة الفقر 
 يضـ ىذا المتغير المؤشرات التالية: السكان9 متغيرات مؤشر -أ
  ؛(Pop)مقدرا بالمميوف نسمة  اإلجماليعدد السكاف  -
 ؛(MP)كنسبة مئوية مف السكافالقوة العاممة مقدرة - 
 (؛PopU)(نسبة سكاف الحضر )نسبة مئوية مف عدد السكاف الكمي -
 ؛(PopR) (نسبة سكاف الريؼ )نسبة مئوية مف عدد السكاف الكمي -
 (؛Féc) عدد الوالدات لكؿ إمرأة()معدؿ الخصوبة  -
 (.Den)الكثافة السكانية مقدرة بالفرد/كيمومتر مربع  -
 يضـ ىذا المتغير المؤشرات التالية: الدخل9 متغيرات مؤشر -ب
 ؛(GDP)مقدرا بالدوالر األمريكي  اإلجماليمؤشر متوسط نصيب الفرد مف الناتج المحمي  -
 .(Inf)معدؿ التضخـ  -
 يضـ ىذا المتغير المؤشرات التالية: 9متغيرات مؤشر التعميم -ج
 ؛(Lit)فأكثر مقدرا كنسبة مئوية مف السكاف  15دؿ معرفة القراءة والكتابة مف سف مع -
 .(Grd)التعميـ العالي  –عدد المتخرجيف  -

 يضـ ىذا المتغير المؤشرات التالية:  ة9متغيرات مؤشر الصح -د
 ؛(LEB)مقدرا بعدد السنيف  اإلجماليالعمر المتوقع  -
 ؛(MorE) مولود حي 1000معدؿ الوفيات لألطفاؿ الرضع لكؿ  -
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 ؛(MorE5) مولود حي 1000سنوات لكؿ  5الوفيات لألطفاؿ تحت معدؿ  -
 ؛(Eau) مياه الشرب اآلمنة )نسبة السكاف الذيف تتاح ليـ سبؿ الحصوؿ عمى مياه الشرب( -
 .(Santé) الصرؼ الصحي )نسبة السكاف الذيف تتوفر لدييـ قدرة الحصوؿ عمييا( -

نظريا سموؾ المتغيرات االقتصادية بعالقتيا مع بعضيا البعض، لذا فإف  فترضتإف النظرية االقتصادية  
ونموذج دراستنا  كؿ متغير يظير عكس سموكو النظري وجب تبريره اقتصاديا أو حسبما تفترضو تمؾ النظرية،

يضاح  إشارات يتكوف مف متغيرات عدة، منيا االقتصادية، االجتماعية، وغيرىا..، وبالتالي وجب تحديد وا 
 عممات المتغيرات لفيـ حقيقة سموكيا ىؿ ىي منطقية أـ ال؟ وىؿ ىي متوافقة مع النظرية أـ ال؟.م

ونسبة سكاف الريؼ فبدءا بالمؤشرات السكانية نتوقع أف تكوف إشارة معممة عدد السكاف اإلجمالي  
أي عالقة طردية مع تغير نسبة الفقر، بينما تكوف اإلشارة  ،موجبةوالكثافة السكانية والحضر ومعدؿ الخصوبة 

 سالبة مع القوة العاممة، وذلؾ نظرا لمعالقة العكسية بينيما.
أما التوقعات النظرية إلشارة معالـ متغيرات مؤشرات الدخؿ فنتوقع ظيور معممة نصيب الفرد مف الناتج  

 مع نسبة الفقر. لتضخـ بإشارة موجبةبإشارة سالبة، وظيور معممة معدؿ االمحمي اإلجمالي 
لقراءة معدؿ معرفة ا إشارة معممتي قيا يجب أف تكوفأما بالنسبة إلى معممة المؤشرات التعميمية فمنط 

 سالبة، إذ أف تزايدىا يؤدي إلى تناقص أعداد الفقراء.عدد المتخرجيف فأكثر و  15والكتابة مف سف 
إشارتيا ومياه الشرب اآلمنة والصرؼ الصحي  ياإلجمالع ػػػر المتوقػػالعمة ػػػع أف تكوف معممػػػا نتوقػػػػكم 
أما بالنسبة لمعدؿ الوفيات لمرضع  نسبة الفقر،في ىذه المتغيرات و تحسف الة العكسية بيف ػػػػرا لمعالقػػػسالبة نظ

الطردية بينيا وبيف نظرا لمعالقة  ،ومعدؿ الوفيات لألطفاؿ دوف الخمس سنوات فنتوقع أف تكوف إشارتيا موجبة
 وأي خالؼ لإلشارات عكس ما ىو منطقي يمكف تبريرىا وفقا لمحقيقة والواقع االقتصادي. نسبة الفقر،

 المناسب لنموذج الفقر في الجزائرالشكل الرياضي  ثانيا9
ث في المرحمة األولى بتقدير ثاللمعرفة الشكؿ الرياضي المناسب لنموذج الفقر في الجزائر، سنقـو  

باستخداـ طريقة ، وذلؾ ، والنموذج الخطي العاـاألسي، النموذج نماذج ممكنة وىي النموذج الموغاريتمي
اإلحصائية ، االقتصاديةكؿ اإلختبارات المربعات الصغرى العادية، والنموذج المناسب ىو الذي تكوف فيو 

والنموذج ماذج المختارة في المرحمة األولى، لمرحمة الثانية أحسف نموذج مف النوالقياسية محققة، ثـ نختار في ا
و                        مف يمتي كالالمختار في ىذه المرحمة ىو الذي تكوف فيو ق

 ى قيمة، حيث أف اليدؼ مف ىذيف اإلختباريف ىو تحديد النموذج المالئـ ػػػػػد أدنػػػعن                  
 القة التي تربط المتغير التابع والمتغيرات المستقمة.لمع
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 الخطي العاملمنموذج  الدراسة القياسية لفرع الثاني9ا
إف أوؿ مرحمة في الدراسة القياسية لمنموذج القياسي االقتصادي العاـ تكمف في تحديد طريقة تقدير  

 النموذج المختار.
، التي تعتبر أحسف (OLS)نستعمؿ في تقدير معالـ النموذج المختار طريقة المربعات الصغرى العادية  

 لممعالـ.وذو كفاءة الطرؽ لتقدير نماذج القياس االقتصادي الخطية، حيث تعطي ىذه الطريقة تقدير غير متحيز 
، 1809عاـ  Gaussو ،1805عاـ  Legendreاستعممت ىذه الطريقة ألوؿ مرة مف طرؼ الباحثيف " 

. تستعمؿ ىذه الطريقة في تقدير النماذج الخطية باإلضافة إلى عدـ وجود التعدد الخطي (1)"في قياس عمـ الفمؾ
 بالنموذج، أي عدـ إرتباط المتغيرات الخارجية فيما بينيا.

 تقدير النموذج الخطي العام 9أوال
وعدد مف المتغيرات    يستند النموذج الخطي العاـ عمى إفتراض وجود عالقة خطية بيف متغير تابع  
متغيرا   مشاىدة و   ، ويتـ التعبير عف ىذه العالقة بالنسبة لػػ   ، وحد الخطأ   ، ...،   ،   المستقمة 

                                      مستقال بالشكؿ التالي:
 معادلة كما يمي:  مشاىدة فسيكوف لنا   إذا كانت العينة تحتوي عمى  

                                                         
                                                         

 
 

                                                        
 يمكننا كتابة مجموعة المعادالت السابقة عمى شكؿ مصفوفات كاآلتي: 

                                                 

[
 
 
 
 
  
  
 
 
  ]

 
 
 
 

 

(

 
 

           

           

 
 
 

 
 

   

   
   

       )

 
 

[
 
 
 
 
  

  

 
 

  ]
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
  

  

 
 
  ]

 
 
 
 

              

 يمكف كتابة ىذا النموذج باختصار كما يمي:
        (    )   (      ) (      )   (    )   

 الفرضيات التي يقوـ عمييا ىذا النموذج يمكف تمخيصيا فيما يمي:

                                                           

 .16(، ص1999، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1، )جمدخل لنظرية القياس االقتصادي صالح تومي،  (1)-
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                                                     ،   (     ) 

 (    )                                    
    (   )                                                     

|   |                                                                             
 النموذج الذي نتحصؿ عميو بعد حساب قيـ مقدرات معممات النموذج ىو:

 ̂    ̂                                                     
 االنحراؼ عف القيمة الحقيقية ىو الشعاع: بينما يكوف مقدار 

 ̂     ̂                                                                                  
 نتحصؿ عمى مجموع مربعات االنحرافات باستعماؿ القانوف:

 ̂  ̂  (   ̂)′(   ̂)  (    ̂)′(    ̂)                   
 ̂  ̂          ̂   ̂      ̂     ̂                                                         

 .̂ باالشتقاؽ بالنسبة لمشعاع  ̂  ̂     ويتـ تخفيض مجموع مربعات االنحرافات 
     ̂  ̂

  ̂
         ̂(   )           

                                           ̂  (   )      
 : مرافؽ أو مبدوؿ المتغير المستقؿ وىو تحويؿ العمود إلى سطر.   حيث: 

 ، وتحسب كما يمي:   : معكوس المصفوفة   (   )
(   )   

 

|   |
       (   )                                            

: ىو تبديؿ موقع عناصر القطر األوؿ فقط، وقمب إشارات عناصر القطر المقابؿ دوف تبديؿ (   )       
 المواقع.

 بؿ  (OLSرى )ػػػػات الصغػػػة المربعػػػاؿ طريقػػػا إستعمػػػي في النموذج، فال يمكننػػػد تعدد خطػػػػا إذا وجػػػػأم
 (.GLS) نستعمؿ طريقة المربعات الصغرى العامة

( في حالة وجود تعدد خطي داخؿ النموذج وىو BLUEإف ىذه الطريقة تعطي متغير غير متحيز ) 
 (1)عمى الشكؿ التالي:

                                                    ̂  (     )           
(  ) : مصفوفة التبايف والتبايف المشترؾ بحيث:  حيث:    . 
 . : معكوس المصفوفة    

 

                                                           

أطروحة ، 1008-2870تحميل اقتصادي قياسي ألىم العوامل المؤثرة عمى قيمة الناتج المحمي الفالحي الجزائري خالل الفترة  زىير عماري، -)1(
 .210، ص2014 - 2013، كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعمـو التسيير، جامعة بسكرة، (غير منشورة) دكتوراه
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 : تبايف األخطاء أو اإلنحرافات.(  ) 
بعد تكويف نموذج االنحدار وتقدير معامالتو سوؼ نحصؿ عمى نموذج محدد لتمثيؿ العالقة محؿ  

ننتقؿ اآلف إلى تحميؿ األداء العاـ لنموذج  ،  ومجموعة العوامؿ المؤثرة فييا    المفسَّرةالدراسة بيف الظاىرة 
 االنحدار المختار وتقييـ جودة وفعالية تمثيمو لمعالقة المدروسة.

 اإلحصائية لممقدراتمعنوية ال إختبار 9ثانيا
مف أجؿ تقييـ األىمية اإلحصائية لتكويف معامالت  لكل مقدر عمى حدى9 اإلحصائيةالمعنوية  إختبار -2

)نموذج االنحدار     يتـ حساب مقياس ستيودنت 
                          (1)مف معامالت النموذج المقترح:   ( لكؿ معامؿ 

  ̂ 
 

 ̂ 

    ̂ 

                                                                             

 في نموذج االنحدار.   : معامؿ المتغير  ̂ حيث أف: 
    ̂ 

 ̂    )الخطأ المعياري   ̂ : متوسط مربع خطأ المعامؿ 
.) 

    ̂ 
 

 ̂ √            
 

 ̂  √            
 

 
 

√     
                                                    

          حيث: 

 .  بجميع المؤشرات المستقمة    : معامؿ التحديد المتعدد لممؤشر  
          

 . بجميع المؤشرات المستقمة ما عدا المتغير التابع    : معامؿ التحديد المتعدد لممؤشر  
 : االنحراؼ المعياري لقيـ المؤشر التابع. ̂ 
 ̂  

 . ̂ المرافؽ لممعامؿ   : االنحراؼ المعياري لقيـ المؤشر 
 : عدد المتغيرات المستقمة. ،     المشاىدات: عدد  

 ̂  )بمقارنة قيمة  
 (              ) المحسوبة مف العبارة السابقة بقيمتيا المستخرجة مف الجدوؿ (

 .( ̂ )عمى المعنوية اإلحصائية لممعامؿ يمكننا أف نحكـ 
 ̂  |إذا كانت 

| ، أما في حالة  ̂ حوؿ الطبيعة العشوائية لتكويف    سيتـ رفض فرضية       
التي حصمنا عمييا ويكوف مف األفضؿ في مثؿ ىذه الحالة   ̂ العكس فإنو يتأكد الطابع العشوائي لقيمة المعامؿ 

 في نموذج االنحدار.  ̂ المرافؽ لػػػ    التخمي عف إدخاؿ المتغير 
في إختبار معنوية المعالـ المقدرة تستعمؿ ىذه اإلحصائية  النموذج9لكل مقدرات حصائية المعنوية اإل ختبارإ-1

الذي تصاغ عالقتو العامة  إختبار فيشرلذلؾ  المقدرة، حيث نستعمؿواحدة، وىذا نظرا لتعدد معالـ النموذج  دفعة
 كما يمي:  

                                                           

 .158(، ص2007)ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  االقتصاد القياسي، دروس ومسائل محمولة، عمي مكيدة، (1)-
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 : عدد المتغيرات المستقمة : عدد المشاىدات   ،      المتعدد،      معامؿ التحديد  :  حيث: 
 مبني عمى فرضيتيف أساسيتيف، ىما:إف إختبار فيشر 

                                  
                                                                      

 يمكف أف نتوصؿ لمقراريف التالييف: 
،   فإننا نرفض فرض العدـ  ،         إذا كانت قيمة فيشر المحسوبة أكبر مف القيمة الجدولية أي: -أ

واحد  رػػػر مفسػػؿ متغيػػػد عمى األقػػػة أي يوجػػػػواحدة مقبول ةػالقائؿ بأنو يوجد عمى األقؿ معممونقبؿ الفرض البديؿ 
عمى المحور   تستخرج قيمتيا مف جدوؿ توزيع فيشر بدرجات حرية      لو عالقة بالمتغير التابع، حيث 

، 0405أو  0401عمى المحور العمودي، عند مستوى معنوية معينة غالبا ما تكوف        األفقي، و
 ؛               أي: 
 ،   دـ ػؿ فرض العػػػػ، فإننا نقب         ة أي:ػػػة الجدوليػػإذا كانت قيمة فيشر المحسوبة أقؿ مف القيم -ب

 لمتغير التابع.وال متغير مف المتغيرات المفسرة التي يحتوييا النموذج لو عالقة با أيونرفض الفرض البديؿ، 
   معامل التحديد المتعدد  ثالثا9

نعتمد عمى ىذا المعامؿ في معرفة النسبة المئوية التي تفسر بيا المتغيرات المستقمة المتغير التابع،  
 (1)الكمية، حيث صيغتو الرياضية ىي النحو التالي: تغيراتإلى الويعرؼ بأنو عبارة عف نسبة التغيرات المفسرة 

                                                    
   

   
   

   

   
           

  (̅    )∑، أي: ̅ عف وسطو   : مجموع مربعات االنحرافات الكمية لممتغير التابع    حيث: 
(̅   ̂ )∑، أي:  ̅ عف وسطيا الحسابي  ̂  : مجموع مربعات انحرافات القيـ المقدرة   

  
( ̂    )∑أي:   األخطاء،: مجموع مربعات    

  
 تصبح كما يمي:    وبالتالي فإف العالقة السابقة لػػ: 

                                                
∑( ̂   ̅) 

∑(    ̅) 
   

∑(    ̂ )
 

∑(    ̅) 
 

 (، مف التغير في  اأي  دار ػػػمعادلة االنحدما ال تفسر ػػػر )عنػػػو ما بيف الصفػػػراوح قيمتػػػد تتػػػؿ التحديػػمعام 
، وكمما اقتربت قيمة       والواحد الصحيح )عندما تقع كؿ النقاط عمى خط االنحدار(، أي أف: 

 معامؿ التحديد مف الواحد الصحيح كمما زادت زادت جودة توفيؽ خط االنحدار والعكس صحيح. 
  

                                                           
(1)- R. Bourbonnais, Econométries, (3

ieme
 édition, Dunod,  paris), p37. 
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 ر را، ذلؾ ألنو يرتفع بمجرد إدخاؿ متغيػػو كثيػػػػاد عميػػػػف اإلعتمػػػػػيمكر ال ػػػػىذا المؤش تجدر اإلشارة إلى أف
ف لـ تكف ىناؾ عالقة سببية بيف ىذا المتغير الجديد والمتغير التابع، لذا يفضؿ  مفسر جديد في النموذج، حتى وا 

مى ىذا المؤشر اإلعتماد عمى مؤشر آخر في حالة وجود أكثر مف متغير مفسر واحد في النموذج، يطمؽ ع
 (1)، حيث: ̅ (، يرمز لو بالرمز           معامؿ التحديد )

                                                           ̅    (    )
   

   
 

 : عدد المعالـ المقدرة. : عدد المشاىدات.              حيث:   
 (Durbin – Watsonواتسون )  –ة داربين إحصائي ،إختبار االرتباطات الذاتية بين األخطاء رابعا9

الفرضية األساسية لتطبيؽ طريقة المربعات الصغرى العادية في النموذج الخطي ىي عدـ وجود ظاىرة 
 رة زمنية معينة ػد الخطأ في فتػػػػدرة لحػػػفإف ىذا يدؿ عمى أف القيمة المقاالرتباط الذاتي، فإذا لـ يتحقؽ ىذا الفرض 

ض انعداـ التبايف المشترؾ الالـز مرتبط بالقيمة المقدرة لحد الخطأ في فترة زمنية سابقة ليا، ىذا ما يتنافى مع فر 
 لمحصوؿ عمى مقدرات مربعات صغرى عادية تتسـ بالكفاءة.

ذا ما حاولنا تحديد أىـ أسبا  (2)ا ذكر:خطاء، يمكننب مشكمة االرتباط الذاتي لألوا 
لسبب أو آلخر، مثؿ عدـ توفر البيانات المناسبة حذؼ بعض المتغيرات المستقمة مف العالقة المدروسة  -1

 رات المحذوفة ما ىي مرتبطة ذاتيا؛عنيا أو بيدؼ تبسيط ىيكؿ النموذج، فقد يكوف مف بيف المتغي
 عدـ دقة المعمومات والبيانات التي تؤثر عمى األخطاء؛ -2
 سوء تحديد الصيغة الرياضية لمنموذج؛ -3
اآلثار المترتبة عمى السمسمة الزمنية، حيث نجد أف ىناؾ بعض العوامؿ العشوائية الطارئة وغير المتكررة قد  -4

كالحروب والزالزؿ والفيضانات، التي  ،ينتج عنيا ارتباط في قيـ العنصر العشوائي ألكثر مف فترة زمنية واحدة
 كاساتيا عمى االقتصاد لعدة سنوات متتالية.تمتد آثارىا وانع

أما النتائج المترتبة عمى ىذا المشكؿ فتتمثؿ في بقاء المعالـ المقدرة تتصؼ بعدـ التحيز، لكنيا ال تبقى  
كما يؤثر االرتباط الذاتي عمى نتائج تحميؿ االنحدار فتعطي "ؿ مقدرات، أي تفقد خاصية الكفاءة، كأفض
 وده، حيث تستند تمؾ ػػػػػدـ وجػػػة عػػػػؿ عمييا في حالػػػػة مف تمؾ المتحصػػػؿ دقػػػػج أقػػػػر نتائػػػػودنت وفيشػػػػارات ستػػػاختب

 ؿ عمييا باستخداـ طريقة ػة التنبؤات المتحصػػػدـ دقػػع"، باإلضافة إلى (3)"اإلختبارات عمى التبايف والخطأ المعياري
 

                                                           
(1)- Pindyck Robert and Rubinfeld Daniel, Econometric models and economic Forecasts, (New York : MC Graw-Hill, 

Book company, 1976), p92. 

 181، 180مرجع سبؽ ذكره، ص عثماني أنيسة،  (2)-
 .198ص(، 2007، )دار اليازوري العممية لمنشر، عماف، االقتصاد القياسي حسيف عمي بخيت وسحر فتح اهلل،  (3)-
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 المحصؿالمربعات الصغرى العادية، فيي ال تتسـ بالكفاءة، أي أف تبايف ىذا التنبؤ سيكوف أكثر مف تبايف التنبؤ 
 .(1)"عميو باستعماؿ طريقة قياس أخرى

ؼ عف وجود مشكؿ االرتباط الذاتي بيف األخطاء نجد إحصائية ػة لمكشػػػػرؽ المستعممػػػف الطػػػمف بي
، حيث يصمح ىذا اإلختبار 1949سنة مف طرؼ الباحثيف داربيف وواتسوف واتسوف، التي تـ اكتشافيا  –داربيف 

، أي وجود ارتباط بيف القيمة المقدرة AR(1)نموذج يحتوي عمى ارتباط ذاتي لألخطاء مف الدرجة األولى في 
 نية السابقة ليا مباشرة.لحد الخطأ في فترة زمنية معينة والقيمة المقدرة لحد الخطأ في الفترة الزم

 نموذج االرتباط الذاتي مف الدرجة األولى يتحدد مف خالؿ المعادلة التالية: أف حيث
                                                             

        : معامؿ االرتباط الذاتي مف الدرجة األولى، حيث:    

}     وجود أو عدـ وجود االرتباط الذاتي طبقا لمفرضيتيف التاليتيف:لذا يجب اجراء اختبار 
        
        

 

(، التي صيغتيا عمى الشكؿ   واتسوف ) –يجب حساب إحصائية داربيف    أجؿ إختبار فرضية العدـ  مف
                      التالي:

∑ ( ̂   ̂   )
  

   

∑  ̂ 
  

   

 .   القيمة المقدرة لممتغير العشوائي   ̂ ،   حيث تمثؿ   

 (̂   )    كما يمي: مف الصيغة السابقة واتسوف  –كما يمكف صياغة إحصائية داربيف 
̂      : حيث  

∑  ̂  ̂   
 
   

∑  ̂ 
  

   

، ويتضح مف 4و 0تمثؿ القيمة المحسوبة لإلختبار وتأخذ قيميا بيف     ،  و 

̂ إذا كانت:  السابقة أنو المعادلة   .    فإف    
 لجدولية، التي تشير إلى وجود أو عدـ وجود االرتباط الذاتي مف ا   و    قيـ ( 3-5) ويوضح الشكؿ 

   ختبار غير محددة، وىذا بمقارنة قيمة الدرجة األولى الموجب أو السالب، أو التي تجعؿ نتيجة اإل
 المناسب، عند مستوى معنوية معيف. المحسوبة مع ىاتيف القيمتيف، مف أجؿ اتخاذ القرار اإلحصائي

 Durbin – Watson(9 مناطق القبول والرفض إلختبار 2-4الشكل)
 
 
 

 .217مرجع سبؽ ذكره، ص زىير عماري،المصدر9 

  يمكننا الحصوؿ عمى الحاالت التالية: 
 

                                                           

 .216(، ص1995جامعة الممؾ سعود، المممكة العربية السعودية، )مطابع  ،مقدمة في االقتصاد القياسي عبد المحمود محمد عبد الرحماف، (1)-

4 
0 dl du 4 - dl 4 - du 2 

 ارتباط ذاتي موجب
 H0رفض 

 

 

 غير محدد
 )منطقة الشك(

 سالبارتباط ذاتي 
 H0رفض 

 

 غير محدد
 )منطقة الشك(

 

 H0قبول  عدم وجود ارتباط،

 

        

 

    

 

    

 

 ؟ ؟
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 H0 فرض العدـ رفض: نقوؿ أف ىناؾ إرتباط ذاتي موجب، أي ]       ]   إذا كانت  -1

 H0 فرض العدـ رفض: نقوؿ أف ىناؾ إرتباط ذاتي سالب، أي [        [   إذا كانت  -2

 نتيجة اإلختبار غير محددة، ومف : [           ]   أو  [        ]   إذا كانت  -3
 كثر.أ ثـ يجب إضافة بيانات

 .H0: نقوؿ أنو ال يوجد إرتباط ذاتي بيف األخطاء، أي قبوؿ ]         [   إذا كانت  -4

في حالة وجود اإلرتباط الذاتي لألخطاء ال بد مف محاولة التخمص منو عف طريؽ إجراء التصحيحات  
 اآلتية:

                                نفترض أف النموذج محؿ الدراسة ىو:
                        :كالتاليوأف العالقة بيف عنصر الخطأ مف مشاىدة إلى أخرى ىي 

                                       بالتعويض نحصؿ عمى:

                                  بما أف:
  (   )       (   )     (   )                           فإف:     

  نجد:   بضرب الطرفيف في القيمة 
                    (   )      (   )        (   )            

 وبالتعويض نتحصؿ عمى: 
                                        (   )      (   )        (   )                      
           (   )    (      (   ) )    (      (   ) )      (      (   ) )        

                         أي:  
    

       
       

         
     

 تتوفر فيو الشروط الخاصة بعنصر الخطأ.     عمما أف
̂ باستعماؿ القانوف:   مقدر المعممة  ̂ إذف لمعالجة ىذه المشكمة نقوـ أوال بحساب    

∑  ̂  ̂   
 
   

∑  ̂ 
  

   

 ، 

 ونحسب مقدرات معمماتو مف جديد.ثـ نعوضيا في النموذج المتحصؿ عميو سابقا، 
 خطأإختبار عدم تجانس تباين حد ال خامسا9

 حد الخطأ، أي: مف بيف إفتراضات نموذج اإلنحدار الخطي ىو ثبات تبايف 
      (  )   (  

 )                                 
حيث يشير إختالؼ التبايف إلى الحالة التي يكوف فييا تبايف حد الخطأ غير ثابت عند كؿ قيـ المتغير 

  )  :أي أف ،المستقؿ
 )  ىذا أساسا في البيانات المقطعية.، ويحدث    

رات معالـ طريقة المربعات الصغرى العادية تظؿ غير متحيزة ػػف فإف تقديػػػػإختالؼ التباي ودػػػػة وجػػػحالفي  
 ؤدي إلى إختبارات ػػػا يػػػزة، ممػػػػوف متحيػػػػف تكػػػػرات التبايػػػػػة إلى تقديػػػػاءة، باإلضافػػػػػوف ذات كفػػػػػة لكنيا ال تكػػػومتسق
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 إحصائية غير صحيحة لممعالـ وفترات ثقة متحيزة.
 عدـ تبايف حد الخطأ، سنكتفي بعرض إثنيف منيا كما يمي: توجد عدة طرؽ إلكتشاؼ 

يعتمد عمى إفتراض التوزيع الطبيعي، كما أنو ال  يتميز ىذا اإلختبار بأنو ال" White's Test9إختبار وايت  -2
 .(1)"يتطمب معرفة أسباب عدـ ثبات التبايف، إال أنو يصمح لمعينات الكبيرة فحسب

 لمتحقؽ مف وجود تجانس التبايف مف عدمو حسب ىذه الطريقة لنموذج مكوف مف متغيريف مفسريف، فإننا  
 (2)نتبع الخطوات التالية:

ى ػػؿ عمػػا نحصػػة باستخداـ طريقة المربعات الصغرى العادية، ومنيػػدار األصميػػػة اإلنحػػنقوـ بتقدير معادل -أ
     ̂      ̂   ̂   ̂                              : ̂  البواقي

 ̂   ̂   ̂   ̂      ̂                                                
 ̂ مساعد بيف النحدار اإلتقدير نقوـ ب -ب

داخؿ مف جية توالمتغيرات المستقمة ومربعاتيا وحدود المف جية   
 أي تقدير الصيغة التالية:، أخرى
               ̂ 

   ̂   ̂      ̂      ̂    
   ̂    

   ̂            
 لإلنحدار المساعد؛   حساب معامؿ التحديد  -ج
                           نقـو بإختبار فرض العدـ: -د

ودرجات حرية  0401أو  0405عند مستوى معنوية معيف    مع        وذلؾ بمقارنة قيمة  
 (.)المتغيرات + مربعات المتغيرات + جداء المتغيرات صيغة اإلنحدار المساعدفي المتغيرات تساوي عدد 

(         )     إذا كانت 
فإننا نرفض فرض العدـ، أي توجد مشكمة عدـ ثبات التبايف، والعكس   

 صحيح. 
حيث ييدؼ ىذا اإلختبار إلى معرفة ما إذا كاف ىناؾ إرتباط بيف مربعات البواقي،  ARCH -LM9إختبار  -1

 (.  أنو يعتمد عمى مضاعؼ الغرانج )إحصائية
 يمي:تتمثؿ خطوات إجراء ىذا اإلختبار فيما 

 ̂ النموذج العاـ بطريقة المربعات الصغرى ثـ حساب تقدير  -أ
  ، ̂   

  ،... ، ̂   
 ؛ 

 ̂ نقـو بإنحدار  -ب
  ، ̂   

  ،... ، ̂   
 كما يمي:    

 ̂ 
   ̂   ̂  ̂   

     ̂  ̂   
                                

 ؛  نقوـ بحساب معامؿ التحديد- ج

                                                           

 .295(، ص2013، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف، 1، )طاإلقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق، حساـ عمي داود وخالد محمد السواعي (1)-
(2)- Khedhiri Sami, Cours d'introduction à l'économétrie, (centre de publication universitaire, 2005), p. 64 
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                     بإختبار فرض العدـ: نقوـ- د
ودرجات حرية  0401أو  0405عند مستوى معنوية معيف    مع        وذلؾ بمقارنة قيمة  
 .صيغة اإلنحدار المساعدفي عدد المتغيرات تساوي 

(         )     إذا كانت 
لألخطاء غير لتبايف الشرطي فإننا نرفض فرض العدـ، وبالتالي ا  

 )غير ثابت(، والعكس صحيح. متجانس
 إختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدرسادسا9 
 نقػػػػـو بحسػػػاب إحصائيػػػة  (0Hي :ػػػع طبيعػػػي ذات توزيػػػة البواقػػػػػد )سمسمػػػة العػػػػار فرضيػػػػمف أجؿ إختب 
  ، كما يمي:        ( )بيرا –جاؾ 

 

 
   

 

  
(    )   ( )

 ( ) 
( )   القرار اإلحصائي: إذا كاف 

 فإننا نرفض فرضية التوزيع الطبيعي لألخطاء.  ( ) 
 لإلستقرارية (    )ختبار 9 إسابعا

نمجأ إلى ىذا النوع مف اإلختبارات لمعرفة سموؾ المتغيرات االقتصادية في حالة وجود تغير ىيكمي أو  
 ة ػػػإستقراري ةػػػر، وكذا دراسػػػادي آخػػػادي إلى نظاـ إقتصػػوؿ مف نظاـ إقتصػػالتحرب أو ػػاـ، مثؿ إندالع حػػػحدث ى

 يمكف تمخيص خطوات إجراء ىذا اإلختبار فيما يمي:نموذج ما عبر الزمف. 
∑معرفة مجموع مربعات البواقي لمنموذج المقدر  -1  ̂ 

 ؛ 
المعالـ المقدرة لمنموذج األصمي ىو نفسو في الفترتيف تقسيـ الفترة المدروسة إلى فترتيف حيث يكوف عدد  -2

 األولى والثانية؛
∑تحديد مجموع مربعات البواقي لمنموذج األوؿ وليكف  -3  ̂  

∑، ولمنموذج الثاني    ̂  
 ؛ 

 ، كما يمي:(    )لػػػ    حساب إحصائية فيشر  -4

                                                        

∑ ̂ 
  (∑  ̂  

  ∑ ̂  
 )

   

∑ ̂  
  ∑  ̂  

 

   (   )

     

 (   )   و     ودرجات حرية  0405المجدولة بمستوى معنوية    وقيمة    نقارف بيف قيمة  -5

  ا في كامؿ الفترة، وبالتاليػػػرة معنويػػػػفإننا نقبؿ الفرضية الصفرية، أي أف المعامالت مستق      فإذا كانت: 
 النموذج مستقر.

 وذج المختار من الناحية القياسيةتقييم النم ثامنا9
ختبار معالمو المقدرة، نتوصؿ في األخير إلى مرحمة تقييـ   بعد عممية تقدير النموذج القياسي المختار وا 

 النموذج مف الناحية القياسية مف خالؿ قبولو أو رفضو قياسيا.
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فإننا نتوصؿ إلى نتيجة مفادىا أف النموذج السابقة إذا إجتازت المعالـ المقدرة لمنموذج كؿ اإلختبارات  
مف  ةػػة، عدـ وجود إرتباطات ذاتيػػة إحصائيػػـ ذات مدلوليػػا، أي أف كؿ المعالػػالقياسي المدروس مقبوؿ قياسي

ي تتوزع طبيعيا، وأخيرا التأكد مف إستقرارية النموذج. الدرجة األولى بيف األخطاء، ثبات تبايف حد الخطأ، البواق
 وبالتالي نتوصؿ إلى القوؿ أف كؿ المتغيرات الخارجية سوؼ تفسر المتغير التابع بنسبة كبيرة جدا، أي أنيا تمثمو 

 أحسف تمثيؿ.  
  اإلحصائيةوكذا االختبارات  الجزائر، فينموذج الفقر  بتقدير تقوـ التي الطريقة حددنا لقد عامة بصفة

 وقتا منا تتطمب فسوؼ يدويا الطريقة  ىذه باستعماؿ قمنا إذا لكفوالقياسية التي يجب أف تتحقؽ في النموذج، 
 معالـ بتقدير يقوـ الذي الحاسب استعماؿ إلى دائما الحاالت ذهى في نمجأ لذا جدا، ةير كب وحسابات طويال

 .التنبؤ وطرؽ والتقدير اإلحصاء تقنياتالذي يختص ب Eviews4ىو و  خاص برنامج مف انطالقا النموذج
 فقر في الجزائرلمتأثير غير المباشر لمبرامج التنموية عمى ال التحميل االقتصادي والقياسي9 الثانيالمطمب 
 فػػب مف بيػػوذج المناسػػار النمػػالؿ إختيػػر، وذلؾ مف خػػر في الجزائػػة الفقػػذا المطمب بنمذجػػـو في ىػػػسنق 

، إنطالقا العاـالخطي وأخيرا النموذج األسي ، ثـ النموذج ـ تقديرىا، بداية بالنموذج الموغاريتميالنماذج التي سيت
، حيث نيدؼ في األخير إلى معرفة أىـ المتغيرات التي تأثرت (OLSمف طريقة المربعات الصغرى العادية )

 الجزائر. بالبرامج التنموية وأثرت عمى نسبة الفقر في
 مفقر في الجزائرالموغاريتمي ل نموذجال تقديرالفرع األول9 

سنقـو ، باستخداـ النموذج الموغاريتمي في الجزائر لمفقرقصد الوصوؿ إلى النموذج القياسي المقدر  
حيث أف ىذا  الخارجية ليذا النموذج دفعة واحدة ثـ نقدره بواسطة طريقة المربعات الصغرى، بإدخاؿ المتغيرات

 (   )    (   ) النموذج يأخذ الشكؿ التالي:
  (  ) 

   (   ) 
       

(  )    (   )   حولو إلى الشكؿ الخطي التالي:نالذي       (   )         (   )     
(̂   )النموذج المقدر يأخذ الشكؿ:   

 
  ̂ (   ) 

 ̂ (  ) 
 ̂  (   ) 

 ̂   
(̂   )   الذي يمكف تحويمو إلى الشكؿ الخطي التالي:

 
   ( ̂ )   ̂   (   )     ̂    (   )  

نعيد التقدير بواسطة و والقياسية، ، اإلحصائية نقوـ بإخضاع النموذج المقدر عمى الدراسة االقتصاديةثـ 
  ، اإلحصائيةات الخارجية التي ترفضيا الدراسة االقتصاديةوذج أي بعد نزع المتغير ػػػؿ النمػػػة بعد تعديػػنفس الطريق

 والقياسية، وىكذا حتى نصؿ إلى النموذج الصحيح.
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 تقدير النموذج األول 9أوال
 النموذج الموغاريتمي األوؿ لمفقر كما يمي:نتائج تقدير يمكف عرض تقدير  

 النموذج الموغاريتمي األول لمفقر(9 نتائج تقدير 24-4الجدول )

 

 Eviews.4برنامج  مخرجاتمف إعداد الطالب بناءا عمى المصدر9 

عدد السكاف  :معنوييف إحصائيا وىما تغيريف فقطمىناؾ أف  (15-5خالؿ الجدوؿ )نالحظ مف 
أقؿ  اقيمة االحتماؿ ليمنجد أف حيث ،  Lit فأكثر 15ومعدؿ معرفة القراءة والكتابة مف سف  ،PopG اإلجمالي

αمف مستوى المعنوية  ، بينما باقي المتغيرات غير معنوية إحصائيا بدليؿ أف قيمة االحتماؿ ليـ تفوؽ      
، ونقدر األوؿإحصائيا في النموذج  لغير معنويةا السابقة جميع المتغيراتنحذؼ . الذكر مستوى المعنوية السابؽ

 .فأكثر  سنة 15ومعدؿ معرفة القراءة والكتابة مف سف  عدد السكاف اإلجمالي باستخداـ متغيري الثانيالنموذج 
 ثانيا9 تقدير النموذج الثاني

 لمفقر كما يمي: الثانيالنموذج الموغاريتمي نتائج تقدير يمكف عرض تقدير  
  لمفقر الثانيالموغاريتمي (9 نتائج تقدير النموذج 25-4الجدول )

 

 .Eviews.4برنامج  مخرجاتمف إعداد الطالب بناءا عمى المصدر9 
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عدد السكاف أف إشارة قيـ المعالـ المقدرة لممتغيريف المتمثميف في  )16-5نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )
فاإلشارة الموجبة لمعممة مقبولة إقتصاديا،  ،سنة فأكثر 15ومعدؿ معرفة القراءة والكتابة مف سف  ،اإلجمالي

المتغير الثاني اإلشارة السالبة لمعممة ىذا المتغير ونسبة الفقر، و المتغير األوؿ تدؿ عمى العالقة الطردية ما بيف 
ومنو  ،وبالتالي فإف ىذا النموذج مقبوؿ إقتصاديا ا بيف ىذا المتغير ونسبة الفقر،عمى العالقة العكسية م تدؿ

 اإلحصائية والقياسية عمى ىذا النموذج، كما يمي:يمكننا أف نواصؿ في الدراسة 
دوؿ ػػي الجػػػؿ عمييا فػػػػج المحصػػػػالؿ النتائػػػظ مف خػػنالح Adjusted  R- Squared9معامل التحديد  -2
معدؿ % بواسطة المتغيريف الخارجييف المتمثميف في 50457لمفقر مفسر بنسبة  الثانيأف النموذج  )5-16)

 .عدد السكاف اإلجماليسنة فأكثر و  15معرفة القراءة والكتابة مف سف 
المتغيريف السابقيف لكال مف  T- Studentإذا ما تتبعنا قيمتي  T- Student9إختبار إحصائية ستودنت  -1

ر ػػػػػػا أكبػػػػف ليمػػػػػف المطمقتيػػػػػوالقيمتي 5,13-و 5,79عمى التوالػػػػي تقػػػػػدراف بػػػ: TCalوبتيف ػػا المحسػػنجد أف قيمتييم
، كما يتأكد ذلؾ مف خالؿ 0405مستوى معنوية  ، عند            درة بػػػ:ػػػػػػوالمقة ػػػػة الجدوليػػػػف القيمػػػم

ا معنويتيف إحصائيا، أي ػػػدؿ عمى أنيمػػػ، وىذا ي0405ة ػػػػالف عف مستوى المعنويػػػػا المتيف تقػقيمتي اإلحتماؿ ليم
 إحصائيا. وبالتالي فيما مقبولتيف ،أف ىناؾ عالقة ذات معنوية بيف كؿ متغير عمى حدى ونسبة الفقر

ؽ أف ػػػػظ مف خالؿ الجدوؿ السابػػػػنالح Durbin – Watson 9إختبار اإلرتباطات الذاتية بين البواقي  -2
إمكانية وجود االرتباطات الخطية بيف البواقي أو  ة ػػػػا دراسػػػػػا يمكننػػػف خالليػالتي م Durbin – Watsonة ػػػقيم

، أي أنو          القيمة الحرجة الدنيا تقؿ عفوىي قيمة ،         أخطاء التقدير تقدر بػػ: 
، وعدد المتغيرات المستقمة       المشاىداتدد ػػوذلؾ عند عب، ػػاط ذاتي بيف البواقي موجػػجد إرتبيو 

ولمتخمص مف مشكمة اإلرتباط الذاتي بيف األخطاء نعيد تقدير النموذج  .0401معنوية  ، ومستوى    
 ،First Order Autoregressive Correction or AR(1) Corretionمف جديد بإستخداـ طريقة  نيالثا

 كما يمي: )17-5)رقـ  ونتائج التقدير موضحة بالجدوؿ
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 لمفقر بعد التصحيح.الثاني الموغاريتمي (9 نتائج تقدير النموذج 26-4الجدول )

 
 .Eviews.4برنامج  مخرجاتمف إعداد الطالب بناءا عمى المصدر9 

بعد التأكد مف إشارة معالـ المتغيريف المستقميف ومعنويتيما اإلحصائية ومعامؿ التحديد، يتضح مف  
صبحت قيمتيا ، وأ1451واتسوف إرتفعت إلى  –بعد التصحيح أف قيمة داربيف  الثانيخالؿ نتائج تقدير النموذج 

وذلؾ عند عدد المشاىدات  ، [             ]        أي:  [        ]تقع في المجاؿ 
وىذا يعني أننا تخمصنا مف مشكمة  ،0401، ومستوى معنوية     ، وعدد المتغيرات المستقمة      

 اآلف مواصمة اإلختبارات المتبقية ليذا النموذج.اإلرتباط الذاتي بيف البواقي، وبالتالي يمكننا 

 إلكتشاؼ عدـ ثبات التبايف لحد الخطأ، نستخدـ اإلختباريف التالييف: إختبار إكتشاف عدم تباين حد الخطأ9 -3
 :(17-5إنطالقا مف الجدوؿ ) (18-5)يمكننا أف نتحصؿ عمى الجدوؿ  :White's Test إختبار وايت -أ

  إختبار وايت لتباين حد الخطأ(9 نتائج 27-4الجدول )

 .Eviews.4برنامج  مخرجاتمف إعداد الطالب بناءا عمى المصدر9 
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يعتمد بالدرجة األولى عمى إحصائية مضاعؼ الغرانج فإف ىذه األخيرة إذا إعتبرنا أف إختبار وايت 
                     ومنو يكوف لدينا:، ( )              تعطى بالعالقة التالية:

ة ػػػػحري ػػػػةع بدرجػػػػػاي تربيػػػة المجدولة لتوزيع كػػػمف اإلحصائي ؿػػػػقأة المحسوبة لإلختبار ػػػػا اإلحصائيػػػػلدين
( )            )) متغيريف + مربعاتيما + جداء المتغيريف(، أي:  5 عند مستوى (        

 العدـ، إذف تبايف حد الخطأ متجانس.، ومنو نقبؿ فرضية 0401معنوية 
 ذاتي لمربعات بواقي الدرجة األولى:النحدار اإل( يبيف نتائج 19-5الجدوؿ ) ARCH-LM9إختبار  -ب

 لتباين حد الخطأ ARCH-LM(9 نتائج إختبار 28-4الجدول )

 
 .Eviews.4برنامج  مخرجاتمف إعداد الطالب بناءا عمى المصدر9 

يعتمد بالدرجة األولى عمى إحصائية مضاعؼ الغرانج فإف ىذه  ARCH-LMإذا إعتبرنا أف إختبار 
                     ومنو يكوف لدينا: ( )            : األخيرة تعطى بالعالقة

 1مف اإلحصائية المجدولة لتوزيع كاي تربيع بدرجات حرية  قؿأ لالختبارلدينا اإلحصائية المحسوبة 
(           ( ) تبايف ال، ومنو نقبؿ فرضية العدـ، إذف 0405( عند مستوى معنوية       

 متجانس. اءالشرطي لألخط
 نستخدـ قدرمال لمنموذج البواقي توزيع طبيعة عرفةلم المقدر9 االنحدارالتوزيع الطبيعي لنموذج  اختبار-4

 : يمي كما Jaque – Bera اختبار
 ة ػػػػػاب إحصائيػػػػػ(، نقـو بحس   ي: ػػػػع طبيعػػػػػة البواقي ذات توزيػػػػػدـ ) سمسمػػػػفرضية الع اختبارمف أجؿ 

 0,379( تساوي 4-5(، التي نجدىا مف خالؿ الشكؿ )Sبيرا ) –جاؾ 
             :  لدينا

 ( ) التوزيع الطبيعي لمبواقي عند نقبؿ فرضية وبالتالي        
 .0405مستوى معنوية 
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 (9 معامالت التوزيع الطبيعي لبواقي دالة الفقر3-4الشكل)

 

 .Eviews.4برنامج  مخرجاتمف إعداد الطالب بناءا عمى المصدر9 

لدراسة إستقرارية النموذج ال بد مف تقسيـ فترة الدراسة إلى فترتيف  النموذج9 الستقرارية Chow اختبار- 5
الوطني أو برامج تنموية ىدفيا مكافحة  لالقتصادوتحوؿ جذري  انتقاؿتكوف السنة الفاصمة بينيما تعبر عف 

اد ػػدىا االقتصػػػرة التي شيػػػة بيف الفتػىي سنة فاصم 2001الفقر بالخصوص، وحسب إعتقادي فإف سنة 
التي تجسد فييا ثالث برامج تنموية ىي برنامج اإلنعاش  فػػا، وفترة االستقرار والسمـ واألمػػػري عمومػػػلجزائا

والمخطط  2009 -2005، برنامج دعـ النمو االقتصادي خالؿ الفترة 2004-2001االقتصادي خالؿ الفترة 
حيث قامت الدولة بسياسة مالية توسعية تمثمت في اإلنفاؽ العاـ، كانت مف ، 2014-2010الخماسي لمفترة 

مف خالؿ الجدوؿ    نتحصؿ عمى قيمة  Chowإختبار بيف أىدافيا التخفيؼ مف حدة الفقر، وباإلعتماد عمى 
 :التالي

 لإلستقرارية Chow إختبار(9 10-4)الجدول

 

 Eviews.4بمساعدة برنامج مف إعداد الطالب، المصدر9 

 نجد: 17و  3ودرجات حرية  0405الجدولية عند مستوى معنوية    بمقارنة ىذه القيمة بػػ 
                                                          

 معالـ النموذج مستقرة، وبالتالي فإف النموذج مستقر خالؿ فترة الدراسة.نستنتج أف 
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 المناسب لمفقر في الجزائر ىو:المقدر يتضح مما سبؽ أف النموذج الموغاريتمي  
              (   ̂)

 
 (    ) 

    (   ) 
      

اإلحصائية، والقياسية، بمعنى أنو يمتمؾ قوة و كؿ االختبارات االقتصادية، إجتاز حيث أف ىذا النموذج  
الي ومعدؿ معرفة القراءة والكتابة مف سف عدد السكاف اإلجممفقر بواسطة متغيريف مستقميف ىما: تفسيرية كبيرة ل

 .سنة فأكثر 15
 لمفقر في الجزائرنموذج األسي 9 تقدير الالثانيالفرع 

، سنقوـ بإدخاؿ األسيفي الجزائر باستخداـ النموذج  لمفقرقصد الوصوؿ إلى النموذج القياسي المقدر  
الخارجية ليذا النموذج دفعة واحدة ثـ نقدره بواسطة طريقة المربعات الصغرى، حيث أف ىذا النموذج  المتغيرات

     (   )       (   )        (   )يأخذ الشكؿ التالي:   
     (   )       (   )       (   )  الذي يمكف تحويمو إلى الشكؿ الخطي التالي:    

(̂   )   النموذج المقدر يأخذ الشكؿ التالي:
 
   ̂   ̂ (   )     ̂  (   )  

(̂   )     الذي يمكف تحويمو إلى الشكؿ الخطي التالي:
 
  ̂   ̂ (   )     ̂  (   )  

 اسطة نعيد التقدير بو و والقياسية، ، اإلحصائية ثـ نقوـ بإخضاع النموذج المقدر عمى الدراسة االقتصادية
 ة، ػػة والقياسيػػة االقتصاديػػا الدراسػػة التي ترفضيػػرات الخارجيػػزع المتغيػػد نػػوذج أي بعػػنفس الطريقة بعد تعديؿ النم

 وىكذا حتى نصؿ إلى النموذج الصحيح.
وباتباع نفس التسمسؿ المطبؽ عمى النموذج الموغاريتمي السابؽ، فإننا سنكتفي بإعطاء النتائج بصورة  
 مباشرة.

ختبار االرتباط الذاتي بين األخطاء حصائيةاإلو اإلختبارات االقتصادية  9أوال  وا 
الصرؼ نالحظ مف خالؿ النتائج المحصؿ عمييا أف ىناؾ متغير واحد فقط معنوي إحصائيا وىو: 

نجد أف قيمة حيث  ،يف تتوفر لدييـ قدرة الحصوؿ عمى خدمات الصرؼ الصحي(نسبة السكاف الذالصحي )
αاالحتماؿ ليا تقدر بػػ أقؿ مف مستوى المعنوية  ، بينما باقي المتغيرات غير معنوية إحصائيا بدليؿ أف      

قيمة االحتماؿ ليـ تفوؽ مستوى المعنوية السابؽ الذكر. نحذؼ جميع المتغيرات السابقة الغير معنوية إحصائيا 
 .الصرؼ الصحيتخداـ متغير في النموذج األوؿ، ونقدر النموذج الثاني باس

بسيط إشارتو مقبولة إقتصاديا، معنوي إحصائيا،  أسي، تحصمنا عمى نموذج الثانيبعد تقدير النموذج 
، أي أنو يوجد         وىي قيمة تقؿ عف القيمة الحرجة الدنيا  ، 0,317 تقدر بػػواتسوف  –قيمة داربيف 

 ،     رات المستقمة ػػػػدد المتغيػػػ، وع     اىداتػػػػعند عػػدد المشإرتبػػاط ذاتي بيف البواقي موجػػب، وذلؾ 
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ولمتخمص مف مشكمة اإلرتباط الذاتي بيف األخطاء نعيد تقدير النموذج الثاني مف جديد  .0401ومستوى معنوية 
وبعد تقدير  ،First Order Autoregressive Correction or AR(1) Corretionبإستخداـ طريقة 

النموذج الثاني بعد التصحيح تحصمنا عمى نموذج أسي بسيط جديد إشارتو مقبولة اقتصاديا، معنوي إحصائيا، 
  أي: [        ]في المجاؿ  ي أنيا تقعأ  1,518قيمة داربيف واتسوف تقدر بػػ

، وعدد المتغيرات      ، وذلؾ عند عدد المشاىدات  [              ]         
، وىذا يعني أننا تخمصنا مف مشكمة اإلرتباط الذاتي بيف البواقي، 0401، ومستوى معنوية     المستقمة 

 وبالتالي يمكننا اآلف مواصمة اإلختبارات المتبقية ليذا النموذج.
 ختبار إكتشاف عدم تباين حد الخطأإ 9ثانيا

 إلكتشاؼ عدـ ثبات التبايف لحد الخطأ، نستخدـ اإلختباريف التالييف:   
 ( )            تعطى بالعالقة التالية:       :  White's Testإختبار وايت -2

                       ومنو يكوف لدينا: 
   ةػػػػحري ػػػػةع بدرجػػػػػاي تربيػػػع كػػػػالمجدولة لتوزية ػػػمف اإلحصائي قػػػػؿأار ػػة المحسوبة لإلختبػػػػا اإلحصائيػػػػلدين

( )           (، أي: )+ مربع المتغير )متغير 2 ، ومنو 0405( عند مستوى معنوية       
 نقبؿ فرضية العدـ، إذف تبايف حد الخطأ متجانس.

 ( )            تعطى بالعالقة التالية:        ARCH-LM9إختبار  -1
                         ومنو يكوف لدينا: 

 1مف اإلحصائية المجدولة لتوزيع كاي تربيع بدرجات حرية  قؿألدينا اإلحصائية المحسوبة لإلختبار 
(           ( ) ، ومنو نقبؿ فرضية العدـ، إذف التبايف 0405( عند مستوى معنوية       

 الشرطي لألخطاء متجانس.
 إختبار التوزيع الطبيعي لنموذج اإلنحدار المقدر 9ثالثا

 : يمي كما  jaque – Bera اختبار نستخدـ المقدر لمنموذج البواقي توزيع طبيعة لمعرفة

 ة ػػػػػاب إحصائيػػػػػ(، نقـو بحس  ي: ػػػػع طبيعػػػػػة البواقي ذات توزيػػػػػسمسمدـ )ػػػػة العػػػػػػار فرضيػػػػػؿ إختبػػػػػػمف أج
 18465تساوي  (، التي نجدىا مف خالؿSبيرا ) –جاؾ 
             :  لدينا

 ( )        
 .0405فرضية التوزيع الطبيعي لمبواقي عند مستوى معنوية  نرفض
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 إلستقرارية النموذجChow 9إختبار  -رابعا
 نجد: 19و  2ودرجات حرية  0405الجدولية عند مستوى معنوية    بمقارنة ىذه القيمة بػػ 

                                                        

 معالـ النموذج مستقرة، وبالتالي فإف النموذج مستقر خالؿ فترة الدراسة.نستنتج أف  
 المناسب لمفقر في الجزائر ىو:المقدر  األسي يتضح مما سبؽ أف النموذج

 (   ̂)
 
           (     )     

إختبار التوزيع ماعدا كؿ االختبارات االقتصادية، اإلحصائية، والقياسية، إجتاز حيث أف ىذا النموذج  
لمفقر بواسطة  ما ضعيفة نوعابمعنى أنو يمتمؾ قوة تفسيرية الذي أظير أف البواقي ال تتوزع طبيعيا،  الطبيعي 

 .   صوؿ عمى خدمات الصرؼ الصحييف تتوفر لدييـ قدرة الحنسبة السكاف الذ: واحد وىو متغير مستقؿ
 الفرع الثالث9 تقدير النموذج الخطي العام لمفقر في الجزائر 

، سنقـو في الجزائر باستخداـ النموذج الخطي العاـ لمفقرقصد الوصوؿ إلى النموذج القياسي المقدر  
 ة طريقة المربعات الصغرى، حيث أف ىذا ػػدره بواسطػػػػدة ثـ نقػػػة واحػػػالخارجية ليذا النموذج دفع بإدخاؿ المتغيرات

     (   )       (   )       (   )النموذج يأخذ الشكؿ التالي: 
(̂   )النموذج المقدر يأخذ الشكؿ التالي: 

 
  ̂   ̂ (   )     ̂  (   )  
التقدير بواسطة نفس الطريقة نعيد و ثـ نقوـ بإخضاع النموذج المقدر عمى الدراسة االقتصادية والقياسية، 

بعد تعديؿ النموذج أي بعد نزع المتغيرات الخارجية التي ترفضيا الدراسة االقتصادية والقياسية، وىكذا حتى 
 نصؿ إلى النموذج الصحيح.

ختبار االرتباط الذاتي بين األخطاء حصائيةاإلو اإلختبارات االقتصادية  9أوال  وا 
الصرؼ مييا أف ىناؾ متغير واحد فقط معنوي إحصائيا وىو: نالحظ مف خالؿ النتائج المحصؿ ع

نجد أف قيمة حيث  ،يف تتوفر لدييـ قدرة الحصوؿ عمى خدمات الصرؼ الصحي(نسبة السكاف الذالصحي )
αاالحتماؿ ليا تقدر بػػ أقؿ مف مستوى المعنوية  ، بينما باقي المتغيرات غير معنوية إحصائيا بدليؿ أف      

قيمة االحتماؿ ليـ تفوؽ مستوى المعنوية السابؽ الذكر. نحذؼ جميع المتغيرات السابقة الغير معنوية إحصائيا 
 .الصرؼ الصحيفي النموذج األوؿ، ونقدر النموذج الثاني باستخداـ متغير 

نموذج بسيط إشارتو مقبولة إقتصاديا، معنوي إحصائيا، قيمة بعد تقدير النموذج الثاني، تحصمنا عمى 
، أي أنو يوجد         ، وىي قيمة تقؿ عف القيمة الحرجة الدنيا  0,514واتسوف تقدر بػػ  –داربيف 

 ،    رات المستقمة ػػػ، وعدد المتغي    اىدات ػػػػد عػػدد المشػػػػإرتبػػاط ذاتي بيف البواقي موجػػب، وذلؾ عن
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ولمتخمص مف مشكمة اإلرتباط الذاتي بيف األخطاء نعيد تقدير النموذج الثاني مف جديد  .0401ومستوى معنوية 
وبعد تقدير  ،First Order Autoregressive Correction or AR(1) Corretionبإستخداـ طريقة 

تصاديا، معنوي إحصائيا، قيمة النموذج الثاني بعد التصحيح تحصمنا عمى نموذج بسيط جديد إشارتو مقبولة اق
 أي:  [        ]ي أنيا تقع في المجاؿ أ  1,59داربيف واتسوف تقدر بػػ

، وعدد المتغيرات      ، وذلؾ عند عدد المشاىدات  [              ]        
، وىذا يعني أننا تخمصنا مف مشكمة اإلرتباط الذاتي بيف البواقي، 0401، ومستوى معنوية     المستقمة 

 وبالتالي يمكننا اآلف مواصمة اإلختبارات المتبقية ليذا النموذج.
 ختبار إكتشاف عدم تباين حد الخطأإ 9ثانيا

 إلكتشاؼ عدـ ثبات التبايف لحد الخطأ، نستخدـ اإلختباريف التالييف:   
 ( )            بالعالقة التالية:        تعطى: White's Test إختبار وايت -2

                     ومنو يكوف لدينا: 
ة ػػػػحري ػػػػةع بدرجػػػػػاي تربيػػػة المجدولة لتوزيع كػػػمف اإلحصائي قػػػػؿأة المحسوبة لإلختبار ػػػػا اإلحصائيػػػػلدين

( )          أي: ) )متغير واحد + مربعو(، 2  ، ومنو نقبؿ 0405( عند مستوى معنوية       
 فرضية العدـ، إذف تبايف حد الخطأ متجانس.

 ( )            تعطى بالعالقة التالية:        ARCH-LM9إختبار  -1
                      : ومنو يكوف لدينا 

  1ة لتوزيع كاي تربيع بدرجات حرية ػة المجدولػػػػمف اإلحصائي قؿأار ػػة لإلختبػػػة المحسوبػػػا اإلحصائيػػػلدين
(           ( ) ف التبايف ، ومنو نقبؿ فرضية العدـ، إذ0405( عند مستوى معنوية       

 الشرطي لألخطاء متجانس.
 الطبيعي لنموذج اإلنحدار المقدر إختبار التوزيع 9ثالثا

 : كمايمي  jaque – Bera اختبار نستخدـ المقدر لمنموذج البواقي توزيع طبيعة لمعرفة

 ة ػػػػػاب إحصائيػػػػػ(، نقوـ بحس  ي: ػػػػع طبيعػػػػػة البواقي ذات توزيػػػػػسمسمدـ )ػػػػمف أجؿ إختبار فرضية الع
 82461تساوي  (، التي نجدىاSبيرا ) –جاؾ 
             :    لدينا

 ( )        
 .0405فرضية التوزيع الطبيعي لمبواقي عند مستوى معنوية  نرفض 
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 إلستقرارية النموذج Chowإختبار  9رابعا
 نجد: 19و  2ودرجات حرية  0405الجدولية عند مستوى معنوية    بمقارنة ىذه القيمة بػػ 

                                                      

 النموذج مستقرة، وبالتالي فإف النموذج مستقر خالؿ فترة الدراسة.معالـ  نستنتج أف
 المناسب لمفقر في الجزائر ىو:الخطي العاـ  يتضح مما سبؽ أف النموذج

(   ̂)
 
            (     )      

 إختبار التوزيعحيث أف ىذا النموذج إجتاز كؿ االختبارات االقتصادية، اإلحصائية، والقياسية، ماعدا 
لمفقر بواسطة  ما تفسيرية ضعيفة نوعاالذي أظير أف البواقي ال تتوزع طبيعيا، بمعنى أنو يمتمؾ قوة  الطبيعي

 .                                                  متغير مستقؿ واحد
لفقر في لنموذج ا المناسببعد إتماـ المرحمة األولى والمتمثمة في تقدير ثالث نماذج ممكنة لمشكؿ 

 ة بيف ػػػالمقارن راءػػػػوذلؾ بإج ،ة األولىمػػدرة في المرحػػػفي المرحمة الثانية بإنتقاء أحسف النماذج المق، سنقـو الجزائر
لكؿ نموذج، والنموذج األفضؿ ىو الذي                   و                        قيـ

 (.21-5والنتائج موضحة مف خالؿ الجدوؿ ) أدنى قيمة،عند تكوف عنده قيمة ىذيف اإلحصائيتيف 
        و        (9 النماذج التي تم تقديرىا وقيمة اإلختبارين 12-4الجدول )

إحصائية  النماذج التي تم إختبارىا
        

إحصائية 
        

 النموذج الخطي العام
   (   ̂)

 
            (     )           

5421 5436 

 
 النموذج الموغاريتمي9

   (   ̂)
 
 (    ) 

    (   ) 
            

 
- 0,67 

 
- 0,52 

 
 النموذج األسي9        

(   ̂)
 
           (     )    

 
- 0,57 

 
- 0,42 

 Eviews.4برنامج  مخرجاتمف إعداد الطالب بناءا عمى المصدر9 

تقؿ في النموذج الموغاريتمي         و        ( نالحظ أف إحصائيتي 21-5مف خالؿ الجدوؿ ) 
ارات ػؿ اإلختبػػػػاز كػػػػػوذج الموغاريتمي إجتػػػػـ أف النمػػػػػػا نعمػػػػكم، الخطي العاـو ألسي مقارنة بالنموذجيف ا

أحد اإلختبارات القياسية أال  از الـ يجت والخطي العاـ األسييف ة، لكف النموذجػػػػػػة والقياسيػػػػػة واإلحصائيػػػػػاالقتصادي
 وىو عدـ تبعية البواقي لمتوزيع الطبيعي.

 رة عمى الفقر في الجزائر ىو اسب لمعوامؿ المؤثالمن المقدر سيف أف نستنتج أف النموذج القياوعميو يمك
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(̂   )         النموذج الموغاريتمي التالي:
 
 (    ) 

    (   ) 
        

 نموذج الموغاريتميال نتائجتحميل  9الرابعالفرع 
عمى الفقر في وامؿ المؤثرة لمعمف الصيغة المتوصؿ إلييا لمنموذج القياسي المقدر المناسب  انطالقا 
  فإننا نستنتج ما يمي: ،الجزائر

يتأثر الفقر في الجزائر بمتغيريف أساسييف، أوليما ىو عدد السكاف اإلجمالي، فتطور ىذا األخير تربطو – 1
، سنة فأكثر 15، أما المتغير الثاني فيو معدؿ معرفة القراءة والكتابة مف سف عالقة طردية مع تطور نسب الفقر

 بطو عالقة عكسية بتطور نسب الفقر؛ىذا المتغير تر تطور حيث أف 
 ؿ ما يعرؼ بالمرونة، حيث تشير إلى أنو في ػوىي تمث 1466اف اإلجمالي بػػ ػػػػدد السكػػػػة عػػػػة معممػػػػدر قيمػػػتق -2

ة ػػػػثبات قيم راضػػػػ%، مع إفت1466ة ػػػبنسب % فإف نسبة الفقر ستزيد1قيمة عدد السكاف اإلجمالي بػػػ زيادةحالة 
قراءتو مف خػالؿ ىذه القيمػة ىو أنيا  ، أما ما يمكف سنة فأكثر 15معػػػػدؿ معرفػػػػة القراءة والكتابػػػة مف سف 

الفقراء، وما صاحبو مف  مرتفعػة، ويرجػع ذلؾ إلى التزايػد الكبيػر في عػدد السكاف مف سنة ألخرى، خاصة لدى
الناتج المحمي اإلجمالي نصيب الفرد مف ؿ فترة الدراسة، الذي أثر عمى معدؿ النمو االقتصادي خالفي  تذبذب

بفعؿ إال أف تأثيره كاف محدودا الناتج المحمي اإلجمالي نصيب الفرد مف  فرغـ التحسف فينتاج ىذا التزايد، 
أدى . ىذا ما الواقعباإلضافة إلى إمكانية االستفادة الفعمية مف ىذا النصيب في  ،السكافالتزايد الكبير في عدد 

 . أميف دخؿ يدفعو خارج دائرة الفقرالتي تجعؿ الفرد غير قادر عمى تالمادي،  الحرماف بدوره إلى نشوء حالة مف
وىي تمثؿ ما يعرؼ  - 6426بػػ سنة فأكثر  15معدؿ معرفة القراءة والكتابة مف سف تقدر قيمة معممة  -3

% 1 بػػػسنة فأكثر  15معدؿ معرفة القراءة والكتابة مف سف قيمة  زيادةبالمرونة، حيث تشير إلى أنو في حالة 
ا ما يمكف قراءتو ػػ%، مع إفتراض ثبات قيمة عدد السكاف اإلجمالي، أم6426بنسبة إف نسبة الفقر ستنخفض ف

 وػػوأىميت مف خالؿ ىذه القيمة ىو أنيا مرتفعة جدا وتأثيرىا كبير جدا مقارنة بالمتغير السابؽ، وذلؾ نظرا لمكانتو
 رة تطبيؽ البرامج ػػالؿ فتػػػـ خػػػو قطاع التعميػػػػالذي عرفف ػػػػتحسالالكبيرة في تقميؿ الفقر، ويمكف أف نرجع ذلؾ إلى 
وزعت ىذه المبالغ عمى  وقد ،مميار دينار جزائري 2488,1التنموية الثالثة، حيث رصدت الحكومة ما يقارب 

جامعات، مخابر البحث، اإلقامات والمطاعـ، مراكز التكويف الميني(، باإلضافة إنشاء ىياكؿ تعميمية )مدارس، 
بذلت الدولة الجزائرية جيودا كبيرة لتحسيف وضعية التعميـ، باعتباره  كما إلى تكويف المعمميف واألساتذة ...إلخ،

جبارية التعميـ لكؿ أىـ االستثمارات التي يجب تحقيقيا، وقد جسدت ىذه القناعة مف خالؿ إقرار مجانية وا  
 ؿ األطفاؿ ػـ اإلجباري لكػػػرط التعميػػػيشت ي، حيث ػػػو القانوف األساسػػػاألطفاؿ لمدة تسع سنوات، وىذا كما نص عمي
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 البالغيف مف العمر ست سنوات كاممة. 
  الجزائرالتحميل االقتصادي والقياسي لمتأثير المباشر لمبرامج التنموية عمى الفقر في 9 الثالثالمطمب 
سنحاوؿ إجراء تقدير لمنموذج  قصد قياس التأثير المباشر لمبرامج التنموية عمى الفقر في الجزائر 

التكعيبي الذي يربط نسبة الفقر كمتغير تابع مع الزمف كمتغير مستقؿ، وذلؾ قصد الحصوؿ عمى نقطة 
اض نسبة الفقر، ىذه النقطة الزمنية اإلنعطاؼ، التي تبيف النقطة الزمنية التي حدث فييا تحوؿ في درجة إنخف

وية ساىمت أكثر في تخفيض نسبة الفقر في الجزائر مف بيف يدلنا عمى أي البرامج التنم ستكوف بمثابة مؤشر
 البرامج الثالثة التي تـ اإلشارة إلييا في الفصؿ الرابع.
            (   )النموذج التكعيبي يأخذ الشكؿ التالي:               

     
     
(̂   )النموذج المقدر يأخذ الشكؿ التالي:                      

 
  ̂   ̂    ̂  

   ̂  
  

 بعد إجراء التقدير تحصمنا عمى النتائج التالية: 

 (9 نتائج تقدير النموذج التكعيبي لمفقر.11-4الجدول )

 

 Eviews.4برنامج  مخرجاتمف إعداد الطالب بناءا المصدر9 

 ؛%7544: تقدر قيمتو بػػ: Adusted  R- Squaredمعامل التحديد  -2

 ؛0,0,يقل عه  احتمالهامقبىلة كلها ألن قيمة  T- Student9إختبار إحصائية ستودنت  -1

 ؛0,0,تقل عه  احتمالهامقبىلة ألن قيمة  F- Fisher9إختبار إحصائية فيشر  -2

 تبيف عدـ وجود إرتباط ذاتي بيف األخطاء. :Durbin – Watsonإختبار اإلرتباطات الذاتية بين البواقي  -3
 المناسب لمفقر في الجزائر ىو:المقدر  التكعيبييتضح مما سبؽ أف النموذج  
                    (   ̂)
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  بعد حساب المقدار  
 ̂ 

  ̂ 
 ،ىا المشتقة الثانية )نقطة االنعطاؼ(دالذي يمثؿ القيمة التي تنعدـ عن، 

  وجدنا أنيا تساوي 
 ̂ 

  ̂ 
 

    

 (    )
السنة التي حدث فييا تحوؿ في  ، وىذا يدؿ عمى أف         

ـ  ، أي أف البرنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادي ىو الذي ساى2006درجة إنخفاض نسبة الفقر ىي سنة 
 أكثر في تخفيض نسبة الفقر في الجزائر مف بيف البرامج الثالثة التي تـ اإلشارة إلييا سابقا.

، حيث مميار دج 420247لمبرنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادي يجد أف تكاليفو بمغت والمتتبع  
وآخر بمناطؽ اليضاب مميار دج  432أضيؼ لو بعد إقراره برنامجيف خاصيف، أحدىما بمناطؽ الجنوب بقيمة 

 1071مميار دج، زيادة عمى الموارد المتبقية مف برنامج دعـ اإلنعاش االقتصادي والمقدرة بػػػ:  668العميا بقيمة 
مميار دج والتحويالت الخاصة بحسابات الخزينة بقيمة  1191مميار دج، والصناديؽ اإلضافية المقدرة بػػػ: 

 مميار دج. 870447لنيائي لقيمتو يصبح مميار دج، وعميو فإف المجموع ا 1140
برنامج تحسيف ظروؼ معيشة  :وقد شمؿ ىذا البرنامج الضخـ خمسة محاور رئيسية كبرى، وىي 
، برنامج تطوير الخدمة العمومية، و برنامج دعـ التنمية االقتصاديةو  ،برنامج تطوير اليياكؿ القاعدية، و السكاف

 برنامج تحسيف ظروؼ معيشة السكاف، حيث حظي لإلعالـ واالتصاؿبرنامج تطوير التكنولوجيات الحديثة و 
% مف إجمالي المبالغ المخصصة ليذا البرنامج، والتي 45441مميار دج، أي ما يمثؿ  190845بتكمفة قدرىا 

قادريف عمى العمؿ وبالتالي التخمص  األفرادتجعؿ صرفت عمى القطاعات التي مف شأنيا تحقيؽ تنمية بشرية 
، البرامج البمدية لمتنميةالتكويف الميني، التربية، التعميـ العالي، ، السكفمف الفقر، وتمثمت ىذه القطاعات في: 

الصحة العمومية، ، الغازتزويد السكاف بالماء والكيرباء و ، تنمية مناطؽ اليضاب العميا والمناطؽ الجنوبية
نجاز منشآت لمعو  وقد حقؽ ىذا البرنامج ىذا التحوؿ واالنعطاؼ باعتباره جاء مكمال لمبرنامج األوؿ وىو  .يادةا 

مف خالؿ برنامج اإلنعاش االقتصادي االقتصادي، فالمبالغ التي صرفت عمى التنمية البشرية  اإلنعاشبرنامج 
تالي فالبرنامج التكميمي لدعـ النمو مميار دج لـ تحقؽ النتائج المرجوة مف ىذا البرنامج، وبال 9042والمقدرة بػػ 

االقتصادي واصؿ مسار تحقيؽ التنمية البشرية وىو ما أحدث قفزة نوعية في تخفيض نسبة الفقر خالؿ ىذه 
 الفترة. 
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 خالصة الفصل9
ت محور يجد أنيا ت 2014 –2001التي رسمتيا الحكومة خالؿ الفترة  إف المتتبع لألىداؼ االجتماعية

حوؿ تحقيؽ التنمية البشرية لمسكاف مف خالؿ تحسيف الظروؼ الصحية والتعميمية والمعيشية ليـ، وقد خصصت 
الحكومة مبالغ كبيرة ليذا الغرض، حيث وزعت ىذه المبالغ مف خالؿ البرامج التنموية التي تـ اعتمادىا خالؿ 

، وتطور نسب الفقر 1، ودليؿ الفقر البشريمف خالؿ إحصائيات دليؿ التنمية البشريةو  .2014 – 2001الفترة 
في مجاؿ مكافحة الفقر، حيث أف ىذا ضئيال في الجزائر خالؿ فترة الدراسة يتبيف أف الجزائر حققت تحسنا 

التحسف رغـ ضآلتػػػو يرجػػػػػع إلى التحسف في مؤشرات التنمية البشرية والفقر البشري التي تأثرت بالسياسة التي 
أولت الدولة أىمية بالغة لكؿ مف الصحة  وقد، 2014-2001في إطار البرامج التنموية لمفترة اتبعتيا الدولة 

 والتعميـ ومستوى المعيشة، والتي تشكؿ في مجمميا مؤشرات أساسية لقياس التنمية البشرية والفقر البشري.
أف النموذج القياسي المقدر المناسب لمعوامؿ المؤثرة عمى الفقر في الجزائر ىو بينت الدراسة القياسية 
(̂   )النموذج الموغاريتمي التالي:  

 
 (    ) 

    (   ) 
في الجزائر ، الذي يوضح أف الفقر      

القة طردية مع تطور بمتغيريف أساسييف، أوليما ىو عدد السكاف اإلجمالي، فتطور ىذا األخير تربطو عيتأثر 
، حيث أف تطور ىذا سنة فأكثر 15معدؿ معرفة القراءة والكتابة في سف نسب الفقر، أما المتغير الثاني فيو 

بطو عالقة عكسية بتطور نسب الفقر، كما بينت الدراسة القياسية أيضا أف السنة التي حدث فييا المتغير تر 
، أي أف البرنامج التكميمي لدعـ النمو االقتصادي ىو الذي 2006تحوؿ في درجة إنخفاض نسبة الفقر ىي سنة 

 ساىـ  أكثر في تخفيض نسبة الفقر في الجزائر مف بيف البرامج الثالثة التي تـ اإلشارة إلييا سابقا.

 



 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 اخلامتــــــة
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 :الخاتمة
في معالجة  1022-1002لمفترة تمحورت حول دور البرامج التنموية بعد دراسة موضوع اإلشكالية التي 

 التالية:البحثية واآلفاق  والمقترحات النتائجمجموعة من تم التوصل إلى فقد ، ظاىرة الفقر في الجزائر
 ة النظريةنتائج الدراس :أوال

 من خبلل ما تم عرضو في الفصول النظرية، تم التوصل إلى النتائج التالية:
إختبلف صعوبة تحديد تعريف موحد لظاىرة الفقر، وذلك نظرا لكونيا متعددة األبعاد، باإلضافة إلى  -2

 ؛الظاىرةىذه  خبلليا بالدراسةاتجاىات الباحثين وتباين الجوانب التي يتناولون من 
حالة من الحرمان بشقيو المادي والمعنوي، فالمادي  الفقر بأنيظاىرة ايمكن أن نعطي تعريفا شامبل وعاما ل -1

يتمثل أساسا في مستوى الدخل إذا كان ال يكفي لتمبية أدنى االحتياجات والمتطمبات الضرورية التي تبقي الفرد 
إلى انخفاض استيبلك الغذاء وتدني الوضع الصحي والتعميمي والسكني، أما الشق  عمى قيد الحياة، باإلضافة

والتمثيل السياسي والحرمان  اإلنسانيةالمعنوي فيتمثل أساسا في التيميش بكل صوره كالحرمان من الحقوق 
 ؛الثقافي...الخ

عتمد عمى الفقر، ومنيا من يعتمد عمى أسموب خط الفقر، فمنيا من يظاىرة ساسية لقياس األمقاييس تتعدد ال -3
 ؛الفقر البشريأسموب األدلة المركبة، والمتمثمة أساسا في دليمي التنمية البشرية و 

أىميا، تحقيق نمو اقتصادي مستديم  ،الفقر لعبلج ظاىرةفي االقتصاد الوضعي العديد من اآلليات  توجد -2
 شري وتحقيق الحماية االجتماعية والتنمية الريفية؛موزع توزيعا عادال، تنمية رأس المال الب

تعد مؤسسة و  عبلج ظاىرة الفقر،االقتصاد اإلسبلمي في مول الوقائية والعبلجية التي جاء بيا تساىم الح -5
 ؛اإلسبلميالمؤسسات التي تساىم في القضاء عمى الفقر في االقتصاد أىم الزكاة ومؤسسة األوقاف من 

عمى مقاومة  ةوقادر  ةمرن ات أنيتممحوظا في مكافحة الفقر المدقع، وأثب تقدماالعالم النامي  حققت دول -6
لكن حتى في ظل المعدل الحالي لمتقدم، فإن . الغذائية والنفطاألزمات االقتصادية األخيرة وارتفاع أسعار المواد 

 ؛استمرار تعرض الفقراء لممعاناةذلك ال يمنع من 
، لكن بشعوبيا تطور في السنوات األخيرة الكبيرة التي بذلتيا الدول العربية لمكافحة الفقر إال أنورغم الجيود  -7

األىمية  بو وضع الحر ييكمي و التصحيح البرامج  آثارت متفاوتة، وىذا راجع لعدة أسباب، أىميا، بدرجا
  ة؛يـــالعربواالضطرابات السياسية التي تعاني منو البمدان 

ظيــرت العديــد مــن التجــارب الدوليــة الناجحــة لمحــد مــن ظــاىرة الفقــر، أبرزىــا التجــربتين البرازيميــة والماليزيــة،  -8
 ر ــوفت، عـــواقمة لــة الواضحـــة والرؤيـــة القويـــاإلرادة السياسيا: ـــأىميل في نجاحيما، ــحيث ساىمت العديد من العوام
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الصـدق والشـفافية فـي التعامـل مـع الشـعب الثقة البلزمة بين أصحاب القرار ومنفذيو، وىـو مـا يحـتم ضـرورة تـوفر 
ضـــرورة أن تتـــوزع التنميـــة عمـــى جميـــع أطيـــاف ومكونـــات البمـــد دون  ، باإلضـــافة إلـــىمـــن طـــرف أصـــحاب القـــرار

ىمال مناطق أخرى التجـارب التنمويـة وىـذا طبعـا فـي ظـل االعتماد عمى الذات فـي بنـاء ، و التركيز عمى مناطق وا 
 ؛استقرار سياسي واجتماعي

تغيــرات ممــا ليــا مــن تــأثير عمــى جميــع الوذلــك مــن خــبلل أدواتيــا و  ،ذات أىميــة بالغــةالماليــة السياســة  تعــد -9
ة لمعالجــة المشــكبلت االقتصــادية واالجتماعيــة، والتــي مــن كمــا تمثــل األداة التــي تســتخدميا الحكومــ ،االقتصــادية

تعـديل كـل مـن  السياسـة اإلنفاقيـةي يمكنيـالضـريبية، و لـذلك نجـد أن األدوات الماليـة سالسياسـة ابينيا ظـاىرة الفقـر. 
يـق أقصـى فضبل عن قدرتيا عمى ترشيد استخدام األموال العامـة، وتحق ،االجتماعي لممجتمعالييكل االقتصادي و 

 نتاجية من ىذه األموال؛إ
عمى تحسين الجوانب ، 1002قبل عام التي طبقت االقتصادية  واإلصبلحاتالبرامج التنموية اقتصرت  -20

والمتعمقة بمستوى المعيشة لمسكان. ىذا ما أدى إلى ضرورة النقدية والمالية وأغفمت التحديات الحقيقية لمنمو، 
 الشعب الجزائري، خاصة فيما يتعمق بالوضع االجتماعي؛وجود إصبلحات عميقة تستجيب لتطمعات 

نتائج معتبرة ومتميزة في جميع  1022و 1002البرامج االستثمارية المطبقة في الجزائر خبلل الفترة  حققت -22
قممت من حدة المجاالت، نذكر منيا أنيا ساىمت في خمق مناصب العمل وبالتالي خفضت من نسبة البطالة، 

عادة تنشيط الفضاءات الريفية، الفقر وحسنت م ستوى المعيشة لمسكان، كما ساىمت في دعم التوازن الجيوي وا 
 لى نتائج تم ذكرىا في كل برنامج؛باإلضافة إ

 ثانيا: نتائج الدراسة القياسية
تم التوصل إلى أن النموذج القياسي المقدر المناسب لمعوامل المؤثرة عمى الفقر في الجزائر ىو النموذج - 2

(̂   )الموغاريتمي التالي:            
 
 (    ) 

    (   ) 
       

معدل و عدد السكان اإلجمالي الجزائر يتأثر بمتغيرين أساسيين، يتمثبلن في وىو ما يبين أن الفقر في 
 ؛سنة فأكثر 25بة من سن امعرفة القراءة والكت

إلى التزايـد الكبيـر في عـدد  1,66يرجع االرتفاع المسجل في معممة عدد السكان اإلجمالي، والمقدرة بــ  -1
 ادي خبلل فترة ــــو االقتصــــدل النمـــو من تذبذب في معــــراء، وما صاحبــــة لدى الفقـــالسكان من سنة ألخرى، خاص

ىذا التزايد، فرغم التحسن في نصيب  د من الناتج المحمي اإلجمالي نتيجةالدراسة، الذي أثر عمى نصيب الفر 
إال أن تأثيره كان محدودا بفعل التزايد الكبير في عدد السكان باإلضافة إلى الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي 

 تزايد السكان يرتبط بحجم الموارد، والجزائر قارة وتم تبديدف ذا النصيب في الواقع.ــة من ىـــالفعميادة ــاالستف ةإمكاني
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ليو جميع إ، بسبب ارتفاع معدالت الفساد في الجزائر، كما تشير ثرواتيا المادية والمالية مواردىا وسوء استغبلل
 التقارير الدولية.

التحســــن إلى  ،سنة فأكثر 25معممة معدل معرفة القراءة والكتابة من سن يرجع االرتفاع الكبير المسجل في  -3
الذي عرفــــو قطاع التعميـــم خـــبلل فتــرة تطبيق البرامج التنموية الثبلثة، حيث رصدت الحكومة ما يقارب 

باإلضافة إلى تكوين المعممين المبالغ عمى إنشاء ىياكل تعميمية، وزعت ىذه  وقد ،مميار دينار جزائري 2488,1
الجزائرية جيودا كبيرة لتحسين وضعية التعميم، باعتباره أىم االستثمارات  الحكومةواألساتذة ...إلخ، كما بذلت 

 غير أن ىذا التحسن يرتبط بمؤشرات عممية والواقع يؤكد تدىور مستويات التعميم. .التي يجب تحقيقيا
  نتائج إختبار الفرضيات ثالثا:

 صحة الفرضيات المدرجة في المقدمة كما يمي: مدى إختبار تم
في تخفيض نسبة  1022و 1002المطبقة في الجزائر خبلل الفترة الممتدة بين البرامج التنموية ساىمت  -2

، 2، لكن ىذه المساىمة كانت بدرجة ضئيمة، فمن خبلل مؤشر دليل التنمية البشرية، ودليل الفقر البشريالفقر
 ن لكنو لم يرق إلى درجة ما تم ضخو من أموال في إطار ىذه البرامج، والتي كان تحسنبلحظ وجود  ،وخط الفقر

 ؛األولىالفرضية  يؤكد صحة وهو ماىدفيا ىو تحسين مستوى معيشة األفراد وبالتالي الخروج من دائرة الفقر، 
إلى أكثر من النصف، وىو نبلحظ أن قيمتو تحسنت من خبلل تتبعنا لمسار معدل الفقر المدقع في الجزائر  -1

وىو تخفيض نسبة ، MDGsمن األىداف اإلنمائية لؤللفية الجديدة ما يؤكد أن الجزائر قد حققت اليدف األول 
ا يعني أن البرامج التنموية ساىمت بشكل فعال في ىذا مم ،1025المدقع إلى النصف بحمول سنة الفقر 

 ؛الثانيةوهو ما يؤكد صحة الفرضية  اإلنجار،
، أي 1006بينت الدراسة القياسية أن السنة التي حدث فييا تحول في درجة إنخفاض نسبة الفقر ىي سنة  -3

ساىم  أكثر في تخفيض نسبة الفقر في الجزائر من بين البرامج لتكميمي لدعم النمو االقتصادي قد أن البرنامج ا
 ؛الثالثة، وهو ما يؤكد صحة الفرضية إلييا سابقاالثبلثة التي تم اإلشارة 

، تبين أن النموذج المناسب لمفقر في 1023-2990من خبلل الدراسة القياسية التي أجريت خبلل الفترة  -2
ر، والتي الجزائر ىو النموذج الموغاريتمي، الذي تم من خبللو تحديد أىم المتغيرات المؤثرة عمى الفقر في الجزائ

سعبلقة  سنة فأكثر 25ومعدل معرفة القراءة والكتابة في سن ي عبلقة طرديةس اإلجماليدد السكان تمثمت في ع
 الفرضية الرابعة.صحة وهو ما ينفي عكسيةي 

 المقترحات :رابعا
 إيجاد حمول كفيمة بعبلج ظاىرة الفقر تساىم في  أنىناك عدة مقترحات يمكن بناءا عمى النتائج السابقة  
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 نذكر منيا:في الجزائر، 
 وذلـك بمحاولـة إسـقاطيا عمـى الجزائـرالتجـارب الدوليـة الناجحـة لمحـد مـن ظـاىرة الفقـر، ضرورة االستفادة مـن  -1

التركيبة الداخمية لممجتمع، فاالقتصـاد البرازيمـي مثـل االقتصـاد الجزائـري يعتمـد وفق ما تقتضيو متطمبات وبمورتيا 
جزائـــري فـــي مـــوارده، لكـــن كـــبل واالقتصـــاد المـــاليزي يختمـــف عمـــى االقتصـــاد البدرجـــة كبيـــرة عمـــى عوائـــد البتـــرول، 

، ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أمــر ميــم متــوفر لكــبل نــاجحتين اتين فــي تحقيــق التنميــة ومعالجــة الفقــر كانتــالتجــرب
قــرار ومنفذيــو، وفر الثقــة البلزمــة بــين أصــحاب التــ، و واقــعماإلرادة السياســية القويــة والرؤيــة الواضــحة لالبمــدين وىــو 

 ما يجب أن يتحقق في الجزائر قصد تحقيق النجاح في أي تجربة تنموية؛وىو 
 ؛وضع السياسات المبلئمة لتحقيق التنمية الشاممة المستدامة -1
ار جديدة ـــــة بأفكــــل المشاركـــالحفاظ عمى قواعد الديمقراطية ومكتسباتيا قصد إتاحة الفرصة لآلخرين من أج -3

 ؛عممية التنميةمن شأنيا تحقيق تقدم في 
تباع سياسات اقتصاديةو  ،الصناعيو  الزراعي وطنياإلنتاج ال ودعم تطوير -2 وترقية  رفع القدرة الشرائيةل ا 

التي تعصف باالقتصاد تنافسية االقتصاد الوطني لمتخفيف من االنعكاسات السمبية لؤلزمات االقتصادية العالمية 
 ؛اليومالعالمي 

دون التركيز عمى مناطق ية عمى جميع المناطق لتنماعتماد سياسات التوازن الجيوي وتوزيع مكاسب ا -5
ىمال مناطق أخرى، مما يترتب عميو الكثير من المشكبلت المناطق اليجرة إلى ، التكدس السكاني، مثل ،وا 

 ؛والتيميش الشعور بالطبقية وسوء توزيع الدخلتكريس المعنية بالتنمية، 
 بمراجعة اتفاقات الشراكة، بما يضمن تحقيق مصالح االقتصاد الوطني؛االستفادة من التكتبلت اإلقميمية  -6
 وىو الذي يقود إلى    التنمية  ىدفالتركيز عمى التنمية البشرية ورفع كفاءة رأس المال البشري، فاإلنسان ىو  -7

 عمميات التحول والتغيير؛
 األدوات االقتصادية والمالية اإلسبلمية في مجال التنمية مثل الزكاة والوقف من خبلل وجودىمية تفعيل أ -8

 مؤسسات تنظم عمميا والرقابة عمى أدائيا؛
  ؛مؤسسة األوقافالزكاة و بإقامة مؤسسة االقتصادية والمالية اإلسبلمية في مجال التنمية  البدائلتفعيل  -9

تفعيــل دور الــدواوين والييئــات اإلحصــائية المتخصصــة، بغــرض تــوفير اإلحصــائيات الســنوية حــول جميــع  -20
تاحــة المعمومــات الضــرورية فــي القيـاس لمســاعدة متخــذي القـرار المتغيـرات االقتصــادية، وذلــك قصـد اســتعماليا ، وا 

 ؛لمباحثين
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 آفاق الدراسة :اخامس

 ، وىي:الدراسة والبحثإن بعض الموضوعات تستحق المزيد من 
 ؛أو التركيةكالتجربة البرازيمية  ،الجزائر يمكن تطبيقيا فيناجحة بديمة دراسة نموذجية لتجربة تنموية  -2
بإعتباره المؤشر األساسي لئلستفادة من  ،الجزائرفي  لمدخلالعادل آليات وسياسات التوزيع  في البحث -1

 ت النمو المرتفعة لصالح الفقراء؛معدال
، من خبلل النتائج المتحققة 1030 دراسة تقييمية لمدى قدرة الجزائر عمى تحقيق أىداف التنمية المستدامة -3

  .1029 – 1025من البرنامج الخماسي 
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 الممخص: 

تعتبر الجزائر واحدة من الدول النامية التي لم تسمم من ظاىرة الفقر، حيث ورثت بعد االستقالل مجتمعا فقيرا في كل 
الجوانب، سواء الجانب المادي أو الصحي أو التعميمي، وقد امتدت ىذه الحالة إلى غاية التسعينيات من القرن الماضي. وقصد 

بانتياج سياسة مالية توسعية لم  1002منذ سنة ضاع المعيشية لمسكان، قامت الجزائر النيوض باالقتصاد الوطني وتحسين األو 
، 1002 -1002باعتماد ثالث برامج تنموية، أوليا برنامج االنعاش االقتصادي خالل الفترة  يسبق ليا مثيل من قبل، حيث قامت

-1020أما الثالث فيو المخطط الخماسي لمفترة  ،1002-1002والثاني برنامج دعم النمو االقتصادي الذي طبق خالل الفترة 
وىو تخفيض  MDGsفي تحقيق الجزائر لميدف األول من األىداف اإلنمائية لأللفية الجديدة . وقد ساىمت ىذه البرامج 1022

أكثر في ، كما أن البرنامج التكميمي لدعم النمو االقتصادي ىو الذي ساىم  1022نسبة الفقر المدقع إلى النصف بحمول سنة 
تخفيض نسبة الفقر في الجزائر من بين البرامج الثالثة، وبصفة عامة فإن ىذه البرامج ساىمت فعال في تخفيض نسبة الفقر في 
الجزائر، لكن ىذه المساىمة كانت بدرجة ضئيمة، حيث أنيا لم ترق إلى ما تم ضخو من أموال في إطار ىذه البرامج. كما بينت 

فقر في الجزائر يتأثر بمتغيرين أساسيين أوليما ىو ىو عدد السكان اإلجمالي، أما اآلخر فيو معدل معرفة الدراسة القياسية أن ال
 سنة فأكثر. 22سن  منالقراءة والكتابة 

  .السياسة المالية، التنمية البشرية الفقر، البرامج التنموية، الكممات المفتاحية:
Summary: 

Algeria is one of the developing countries that has not moved away from the 

phenomenon of poverty. Algeria, after the independence, has inherited a poor society in all 

aspects, whether physical, health or educational, and this situation extended until the 

nineties of the last century. 

In order to promote the national economy and improve the living conditions of the 

population, Algeria has adopted an unprecedented expansionary fiscal policy since 2001, 

adopting three development programs, the first of which is the Economic Recovery Program 

2001-2004. The second is the economic supporting program during the period 2005-2009, 

and the third is the five-year plan for the period 2010-2014. These programs have 

contributed to Algeria's achievement of the first Millennium Development Goal (MDGs), 

halving extreme poverty by 2015. Then, the supplementary program to support economic 

growth has contributed to reducing Algeria's poverty rate among the three programs, These 

programs have already contributed to the reduction of poverty in Algeria, However, this 

contribution was unsaficient as it was not at the required level of  the funds that were 

injected under these programs. The standard study also showed that poverty in Algeria is 

affected by two main variables. The first is the total population, while the other is the rate of 

literacy at the age of 15 and more. 

Key words: Poverty,  Development Programs, Financial Policy, Human Development. 
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