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يه لالحمد هلل رب العاملين، أحمده على ما يفعل ويصنع، وأتوكل ع

وأقنع، والصالة والسالم على نبينا محمد الذي بعثه هللا لإلنسانية 

 معلما وهاديا.

الحمد هلل الذي وفقنا إلتمام هذا العمل، ثم الفضل والشكر والثناء 

بصمته في هذا العمل من خالل إلى ألاستاذ املشرف الذي وضع 

 توجيهاته ومراجعته وتمحيصه لهذا العمل.

 ألاستاذ: بن فرحات ساعد

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لألساتذة أعضاء لجنة املناقشة 

 كل باسمه، على مجهوداتهم التي بذلوها في قراءة وتقييم هذا العمل .

ألاصدقاء الذين كما ال يفوتني أن اشكر  عائلتي وكل الزمالء و 

 ساعدوني في إعداد هذا البحث.

 

 شكر وعرفان
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 :توطئـــة

اقتصر مفهوم التنمية يف البداية على جانب خلق وزيادة الثروات، من خالل العمل على رفع معدالت النمو 
املساواة يف توزيع الثروة اليت صاحبها اتساع نطاق الفقر وتفشي مظاهره، توسعت  ومع بروز مشكالت عدم ،االقتصادي

جماالت التنمية لتشمل باإلضافة إىل البعد االقتصادي اجلوانب االجتماعية، وكذلك احلال بالنسبة لقضايا البيئة اليت برزت يف 
مية دون احملافظة على الثروات الطبيعية بصفة خاصة والبيئة السليمة لكوكب مثانينيات القرن املاضي، حيث ال ميكن إقامة تن

ت هيئة األمم املتحدة بإمجاع لقد قرر  ،األرض  بشكل عام مع العمل على إرساء مبادئ احلكم الراشد على أرض الواقع
باالستدامة، ولكي تكون هذه  تكريس مبادئ  ووضع أسس إلقامة تنمية اقتصادية اجتماعية  بيئية تتصف أغلب دول العامل 

التنمية صاحلة لكل زمان ومكان كان من الضروري أن تأخذ على عاتقها إقامة أسس عادلة ليس فقط بني األفراد 
واجملتمعات، بل تتعداه إىل اإلنصاف بني األجيال املتعاقبة، مما أوجب على االقتصاديني التفكري يف سياسات تضمن التوزيع 

 ياة الكرمية لنإنسان  للقضاء عن مجيع مظاهر احلرمان والفقر والعوز   العادل للثروة واحل

لتدارك التأخر الذي تسجله على مجيع  العمل مببادئ التنمية املستدامةدول العامل وخاصة النامية منها  تبنت
تصادي واالجتماعي واحملافظة حتقيق التوازن بني اجلانب االق علىالنظرية االقتصادية التقليدية عدم قدرة املستويات، يف ظل 

على الثروات واملوارد خاصة بعد تطبيقها لربامج اإلصالح االقتصادي اليت فرضتها املؤسسات املالية الدولية اليت كانت هتدف 
الصعيد االجتماعي، حيث أدت إىل  ىإىل استعادة التوازنات االقتصادية الكربى هلذه الدول، لكنها أدت إىل تدهور كبري عل

 رفعصصة القطاع العام و و ماش الطلب الكلي وتفاقمت األوضاع عندما طبقت إجراءات صارمة للتحرير االقتصادي وخانك
الدعم احلكومي عن السلع واخلدمات الضرورية، حترير األسعار، وتعومي أسعار صرف العمالت احمللية، وإلغاء الوظائف يف 

رغم اجلدل الذي أثارته تلك السياسات والربامج إال أن تدهور مستويات املعيشة بدا واضحا وكان من أهم  ،املؤسسات العامة
 مظاهره ارتفاع أعداد الفقراء، حيث وصل يف تسعينيات القرن املاضي إىل ثلث سكان املعمورة  

تطورا كبريا، حيث جتاوز ومه مفههذا األخري الذي شهد  ،هبدف حتسني مستوى معيشة األفراد الذين يعانون الفقر
ليشمل مجيع مظاهر احلرمان من التغذية السليمة، املسكن الالئق، مستوى  ،الدخليف تدين  حدوده الضيقة اليت حصرته

توجب على دول العامل إعادة النظر يف  ،التعليم املناسب، الرعاية الصحية الكافية، حرية االختيار وإبداء الرأي، واملشاركة
ترتكز  ،ناعة السياسات اليت تتماشى مع هدف احلد من مجيع أشكال اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي والسياسيأولويات ص

هذه الرؤية التنموية الشاملة على التمكني االقتصادي والعمل املنتج، باإلضافة إىل دعم الفئات اهلشة يف اجملتمع )األيتام، 
ما ترتكز على احلد من التفاوت، وتصحيح االختالالت، والعمل على حتقيق النساء، املسنني،   ( واحلماية من الصدمات  ك

إعادة توزيع الثروة، وإزالة التباينات بني املناطق، وهذا بالعمل على جتسيد مبادئ التنمية املستدامة تشمل ، الدخل املتكافئ
  خمتلف املناطق والقطاعات 
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يف خاصة  ياإلسالمن اآلليات اليت يوفرها االقتصادي ال يقتصر التمكني على السياسات الوضعية فحسب بل إ
وابرز هذه اآلليات جند منظومتني، أألوىل مفروضة تتكفل بتجسيد أهدافها مؤسسة  ،جمال دفع عجلة التنمية ومكافحة الفقر

 بني أفراد اجملتمع جتسدها مؤسسة األوقاف   والتآزر تضمن التكافلالزكاة، والثانية تطوعية 

جمموعة من خالل تبنيها  ، يف السيطرة عليه انتشار مظاهر الفقر عانت منالدول النامية اليت  د منجنحت العدي 
وتوفري فرص  الفقراء كإجياد سبل للرفع من دخول  ،تنمية بعض اجلوانب أو القطاعات ركزت علىمن الربامج والسياسات اليت 

إجياد صيغ متويلية تتماشى مع ظروفهم وحتسني  ، عن طريقدخللل مستدامإلقامة مشاريع خاصة تضمن هلم مصدرا 
مستوياهتم التعليمية ومهاراهتم التدريبية وتوفري الرعاية الصحية وذلك بالرتكيز على تنمية املناطق احملرومة، على غرار املناطق 

رافق الضرورية للعيش الالئق الريفية واملناطق املعزولة، والعمل على حتسني ظروف العيش يف األحياء الفقرية، عن طريق توفري امل
 (   والصرف الصحي والسكن الالئق   املأمونة)املياه 

 أزمة اقتصادية سياسية حادةمنذ استقالهلا إىل حتسني الظروف املعيشية ملواطنيها، غري أهنا واجهت اجلزائر سعت 
خرجت منها مثقلة مبجموعة من املخلفات االقتصادية واالجتماعية كارتفاع نسبة املديونية اخلارجية،  يف هناية القرن املاضي،

األلفية اجلديدة وانتعاش أسعار احملروقات يف األسواق الدولية،  حبلولعودة االستقرار، ومع  ،ارتفاع معدالت البطالة والفقر
 املواثيق الدولية، باشرت اجلزائر يف تطبيق سياسات إنفاق توسعية سعيا من لنهج التنمية املستدامة املعلن عنه يف اومع تبنيه
تطبيق جمموعة من الربامج التنموية املتتالية كان بدايتها برنامج اإلنعاش  عن طريقلتحقيق أهداف التنمية املستدامة،   خالهلا

اللذين ركزا على تطوير اهلياكل  (1002 -1002)، مث الربنامج التكميلي لدعم النمو (1002 -1002)االقتصادي 
الذي خصص له مبلغ مايل ضخم، حيث وجه لتحسني ( 1022 -1020)مث برنامج توطيد النمو  ،القاعدية يف البالد

( كان موجها لتحقيق التنوع االقتصادي 1022-1022وأخر برنامج التنموي  تبنته اجلزائر للفرتة ) ،مؤشرات التنمية البشرية
ية لتقلبات أسعار احملروقات باعتبارها الركيزة األساسية لالقتصاد الوطين ضمن هذه الربامج مت ختصيص جزء والتخلص من التبع

منها لتحسني ظروف عيش السكان من خالل توفري صيغ خمتلفة للتشغيل، والتكوين تتناسب مع مؤهالت خمتلف فئات 
باإلضافة إىل خمتلف أشكال  ،ن خمتلف التجمعات السكانيةاجملتمع، تعزيز اهلياكل الرتبوية واخلدمات الصحية وتقريبها م

 الدعم املادي واملايل املقدمة لألسر الفقرية 

 نتيجة سجلت ارتفاعا يف معدالت الفقر ،تعد األردن من الدول العربية متوسطة الدخل ذات االقتصاد املتنوع
اخلارجية وحتدي توافد الالجئني الفلسطنني مث العراقيني  افتقارها للموارد االقتصادية كاملياه والطاقة، وارتفاع مديونيتها

لكن األردن تسعى للتخفيف من حدة   ،باإلضافة إىل صعوبة املناخ واجلفاف، حيث أن معظم أراضيها صحراوية ،والسوريني
 دائرة الفقر   الفقر عن طريق تبنيها جملموعة من السياسات والربامج اليت هتدف لرفع مستوى معيشة السكان وإخراجهم من
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ميس تصنف ضمن الدول العربية األقل منوا، وهي تعاين من انتشار كبري ملظاهر الفقر، حيث أما دولة اليمن ف
باإلضافة جتمع اليمن بني خمتلف العوامل اليت تفاقم من الوضع اإلنساين، بسبب شح املوارد وسوء إدارهتا،   معظم السكان

الطبيعية   العوامل كما أن ،اليت شهدهتا خالل فرتات متقطعة من السنوات القليلة املاضيةحلروب والصراعات املسلحة إىل ا
أن اليمن تتبىن جمموعة من الربامج والسياسات  رغم هذه التحديات غري  تساعد يف تفاقم األوضاع كاجلفاف والتصحر

 املتنوعة اليت هتدف للتقليل من أعداد الفقراء 

 :نصيغ إشكالية حبثنا يف السؤال الرئيس األيت على ضوء هذا الطرح ميكن أن

 ؟الحد من الفقر  فيدور  المطبقة في الجزائر، األردن واليمن لسياسات التنمية المستدامةهل  كان 

 : تتفرع على السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:األسئلة الفرعية 

 ؟مصلحة الفقراءماهي السياسات والربامج التنموية املستدامة اليت تصب يف  -
 من قبل الدول حمل الدراسة، املوجهة لتحسني ظروف العيش فيها ؟ املتبناةماهي أهم السياسات التنموية   -
هل سامهت السياسات والربامج  التنموية املستدامة اليت تطبقها كل من اجلزائر، األردن واليمن يف تقليص  -

 معدالت الفقر ؟
 تواجهها الدول الثالثة يف سعيها لبلوغ هدف احلد من الفقر ؟فيما تكمن أهم التحديات اليت  -

 : لنإجابة على األسئلة السابقة مت وضع الفرضيات التالية:الفرضيات 

السياسات التنموية املستدامة اليت تصب يف مصلحة الفقراء هي السياسات التنموية اليت تعمل على متكني  -
 الفقراء من وسائل العيش الالئق 

ياسات املوجهة ملكافحة الفقر يف الدول حمل الدراسة يف جمموعة من الربامج املؤقتة، حيث أهنا ال تنحصر الس -
 االستدامة، نظرا لكوهنا سياسات ترقيعية ال تتمحور بالدرجة األوىل حول ختفيض معدالت الفقر  إىل  ترقى

شرحية كبرية من اجملتمع تعاين من  ظاهريا فقط الن متكنت اجلزائر من حتسني الظروف املعيشية للسكان الفقراء -
، حيث شهد البلدين اهلشاشة، بينما فشلت الربامج اليت تطبقها كل من األردن واليمن يف احلد من ظاهرة الفقر

  ارتفاع يف معدالت الفقر 
 من بني أكرب التحديات اليت تواجهها اجلزائر، األردن واليمن  ارتفاع معدالت البطالة خاصة بني الشباب من -

 املتعلمني، انتشار خمتلف مظاهر الفساد، وعدم االستقرار  
: تنبع أمهية هذه الدراسة يف أن موضوعها يعد من أكرب التحديات اليت تواجه دول العامل والذي بات حمور أهمية الدراسة

نحصرا يف احلرمان من نقاش املنظمات الدولية، كما أن اتساع مفهوم الفقر وتعدد أبعاده وتشعب أثاره، حيث أنه مل يعد م
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السلع واخلدمات نتيجة نقص الدخل، بل جتاوزه إىل نقص الرعاية الصحية والتعليم وانعدام املسكن واإلقصاء االجتماعي   ، 
 ما أثار اهتمام املفكرين وأصحاب القرار إلجياد السبل الكفيلة للحد منه  جعل منه موضوعا غاية يف األمهية، وهو

 الل إجراء هذه الدراسة نسعى إىل الوصول إىل جمموعة من الغايات ومنها:: من خأهداف الدراسة

 ؛إبراز خمتلف املعاين واألبعاد واآلثار اليت ختلفها ظاهرة الفقر، وأساليب وطرق قياس الفقر -
ر الوقوف على التطور التارخيي ملفهوم التنمية االقتصادية والتنمية املستدامة واألهداف اليت بنيت عليها  إظها -

 ؛العالقة بني التنمية املستدامة والفقر وكيفية تأثري أحدمها على اآلخر
عرض خمتلف الربامج والسياسات التنموية االقتصادية واالجتماعية وسياسات التنمية البشرية اليت تطبق للتخفيف  -

   ، مع االستشهاد ببعض التجارب الدولية الرائدة يف جمال احلد من الفقر؛من ظاهرة الفقر
دراسة واقع مكافحة الفقر يف اجلزائر باعتبارها دولة عربية نفطية واململكة األردنية كوهنا دولة ذات اقتصاد متنوع  -

متوسطة الدخل ومجهورية اليمن املصنفة ضمن الدول العربية املنخفضة الدخل واليت تعاين من ارتفاع معدالت 
 يف البلد   الفقر، وتدهور األوضاع اإلنسانية بسبب الصراع الدائر

 إن مربرات اختيارنا هلذا املوضوع تعود أساسا العتبارات علمية وعملية واليت نوجزها كاآليت: :أسباب اختيار الموضوع

نظرا خلطورة الظاهرة كوهنا مشكلة عاملية والسعي الدائم واملتكرر للخرباء والدول واملنظمات الدولية إلجياد احللول  -
 ها الناجعة اليت حتد من انتشار 

حماولة تسليط الضوء على مساعي الدول العربية حمل الدراسة لتحسني الظروف املعيشية لسكاهنا ومدى التزامها   -
 بتطبيق التنمية املستدامة خاصة يف بعدها اإلنساين 

رأسها االهتمام الشخصي باملوضوع، كونه حيتل جانبا بارزا من نقاشات اهليئات الدولية واإلقليمية املختصة وعلى  -
 هيئة األمم املتحدة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

: بالنظر للطبيعة املعقدة لظاهرة الفقر واجلدل القائم حول اآلثار اليت ميكن أن ترتكها السياسات التنموية منهج الدراسة
 على النحو التايل  جمموعة من املناهجاملستدامة عليه، وللقيام بتحليل علمي ومنهجي للموضوع تطلب االعتماد على 

: سنعتمد بالدرجة األوىل على مجع ومسح وحتليل البيانات املرتبطة باملوضوع، عن التحليلي المنهج الوصفي -
اليت ختدم  ، مع تعزيزها باإلحصائياتطريق جمموعة من الدراسات العلمية املتوفرة باللغتني العربية واألجنبية

  املوضوع 
خالله سنتناول تطور السياسات والربامج التنموية اليت مت تطبيقها من قبل الدول : الذي من المنهج التاريخي -

 حمل الدراسة 
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: حيث سنقوم بعرض خمتلف السياسات التنموية اليت تعمل هبا الدول حمل الدراسة من أجل منهج دراسة حالة -
اقيل اليت حتول دون ختفيض أعداد والوقوف على أهم العر  فيها، الفقرانتشار واحلد من لسكاهنا توفري حياة كرمية 

 الفقراء يف الدول حمل الدراسة 
بناء على طبيعة موضوعنا فإن  ،: إن التحكم اجليد يف أي دراسة يتطلب حتديد الفرتة الزمنية اليت تتم فيهاحدود الدراسة

 رمسية ، حسب درجة توفر البيانات اإلحصائية ال1022إىل غاية  1000الفرتة الزمنية حمددة بني سنة 

أما احلدود املكانية فباإلضافة إىل الدول اليت شكلت دراسة احلالة املتمثلة يف اجلزائر، األردن واليمن، مت التطرق  
 إىل دراسة ثالث جتارب دولية رائدة يف جمال مكافحة الفقر يتعلق األمر بالتجربة املاليزية، التجربة الصينية والتجربة الربازيلية  

ومن بني أهم  ،ختلو أي دراسة من الصعوبات والعراقيل اليت يصادفها الباحث خالل إعداد أحباثه ال :صعوبات الدراسة
 يف إعداد هذا البحث جند:تنا الصعوبات اليت واجه

 اختالف كبري وواضح يف اإلحصائيات الواردة من خمتلف اجلهات الرمسية احمللية واهليئات الدولية املختصة؛ -
واملسوح اإلحصائية الوطنية اخلاصة بالفقر، نظرا لصعوبة القيام هبا، نتيجة لتشعب املوضوع  تقادم املعلومات  -

 وتكاليفها الكبرية؛
 التشعب الكبري للموضوع مما صعب مجع املعلومات اخلاصة باجلزئيات املكونة له  -

ضوع حبثنا وسنأيت على ذكر البعض : توجد العديد من الدراسات اليت تناولت أحد اجلوانب املتعلقة مبو الدراسات السابقة
 منها:

 األطروحات: -2
الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاق العام ، بعنوان:" 8108، أطروحة دكتوراه سنة شعبان فرجدراسة  -أ

  تناول الباحث يف هذه الدراسة -00-"، جامعة اجلزائر8101-8111دراسة حالة الجزائر –والحد من الفقر 
جهود اجلزائر يف إرساء مبادئ احلكم الراشد، من خالل ترتيب اجلزائر حسب املؤشرات املعتمدة عامليا  وتأثري احلرية 

ملطبقة من قبل والشفافية ونظام احلكم والدميقراطية ومدى استقاللية القضاء واملشاركة يف برامج االستثمارات العمومية ا
 احلكومات املتعاقبة ومدى تأثريها على معدالت الفقر  

دور وأهمية التنمية الزراعية في الحد من ظاهرة الفقر بعنوان: "  8102، أطروحة دكتوراه سنة سيار زوبيدةدراسة  -ب
 وتطرقت إىل ضعف ، حيث تناولت الباحثة التنمية الزراعية يف الوطن العريب-00-"، جامعة اجلزائرفي الوطن العربي

اإلنتاج الزراعي الذي يرجع إىل االعتماد على األساليب التقليدية، وضعف البنية التحتية يف املناطق الريفية، وتأثريه على 
 ومسامهة هذا األخري يف تفاقم مظاهر الفقر يف املناطق الريفية حيث يرتكز الفقراء  ،األمن الغذائي يف املنطقة
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إشكالية الفقر في الجزائر في ظل البرامج التنموية بعنوان:"  8102وحة دكتوراه سنة أطر  حاجي فطيمةدراسة  -ت
" جامعة بسكرة، تناولت فيها الباحثة الربامج التنموية اليت طبقتها اجلزائر منذ بداية  8102-8112للجزائر للفترة 

ربامج على معدالت الفقر والبطالة، ال هذه ء تطبيقأثنااأللفية إىل غاية هناية فرتة الدراسة، وتأثري النمو االقتصادي احملقق 
، كما قامت الباحثة بإجراء دراسة قياسية هبدف ومدى التقدم الذي توصلت إليه اجلزائر يف حتقيق أهداف األلفية اإلمنائية

  حتديد املتغريات األساسية اليت تأثر على الفقر يف اجلزائر 
 الدراسات: -1

الحد من الفقر بعنوان:"  8108مقدمة ضمن تقرير املنظمة العربية حلقوق اإلنسان سنة  نبيل عبد الحفيظ ماجددراسة  -أ
" تناول فيها مظاهر وأسباب الفقر، آليات معاجلة ظاهرة  الحضري في اليمن تحديات الواقع وإمكانيات المعالجة
أهم مؤشرات أهداف األلفية  من خالل عرض التقدم يف الفقر دوليا، الفقر احلضري يف اليمن والوضع التنموي فيها

    1002اإلمنائية الذي حققته اليمن حىت سنة 
 التقارير: -0

 Rethinkingبعنوان:"  8101تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع هليئة األمم املتحدة الصادر سنة  -أ

Poverty  ""املفاهيم القريبة منه وإظهار الفرق تناول هذا التقرير تطور مفهوم الفقر وخمتلف " إعادة التفكير في الفقر
بينهم، كما تطرق ملختلف السياسات والربامج املوجهة للحد من الفقر، السياسة االقتصادية الكلية ودور األداء املرتبط 
بالنمو االقتصادي، التجارة اخلارجية ودورها يف التقليل من الفقر، سياسات سوق الشغل وكل ما يندرج ضمنها من برامج 

   يف التخفيف من مظاهر الفقر احلوكمةدور ان االجتماعي واحلماية االجتماعية، التمويل املصغر، و الضم
من خالل الدراسة اليت قمنا بإعدادها، اليت حاولنا إعطائها خصائص متيزها عن غريها، من حيث حماولة التطرق 

مع االستشهاد بثالث جتارب دولية رائدة يف جمال احلد  استئصال الفقر إىل وللسياسات والربامج التنموية املستدامة اليت تصب
)اجلزائر، األردن  ثالث دول عربية تناولت دراسة احلالة من الفقر هي: التجربة الصينية، التجربة املاليزية والتجربة الربازيلية 

، بيعية، البشرية واملاديةهنج التنمية املستدامة رغم اختالفها من حيث، اإلمكانيات الطكل واحد منهم   تتبىنواليمن(، 
 والظروف األمنية والسياسية اإلقليمية واحمللية اليت تعيشها كل دولة، وتأثريها على معدالت الفقر 

ثالثة : بناءا على األسئلة اليت مت طرحها  والفرضيات اليت قمنا بصياغتها، ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إىل الدراسة هيكل
 حيث: فصول

ر، عالقة بعض املتغريات بالفقر )النمو األول إىل املفاهيم والنظريات واألبعاد وآثار الفق تطرقنا يف الفصل
طرق قياس الفقر األحادية البعد واملتعددة األبعاد وحتديات قياس كما تناولنا فيه االقتصادي، توزيع الدخل، الفساد، احلوكمة(  

 الفقر 
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ري جلوانب املتعلقة بالفكر التنموي وكل ما يتعلق بالتنمية املستدامة فيه التحليل النظ ناتناول ،أما يف الفصل الثاين
، تناول من خالل إظهار خمتلف املفاهيم والتعريفات الواردة يف املراجع  وأهدافها وأبعادها ،بأبعادها الثالثة وعالقتها مع الفقر

ضعي مع االستشهاد بتجارب دول نامية جنحت يف املبحث الثاين السياسات التنموية املوجهة للحد من الفقر يف االقتصاد الو 
احلد من مظاهر الفقر، بينما خصص املبحث األخري آلليات مواجهة الفقر يف النظام االقتصادي اإلسالمي، من خالل إبراز 

 دور كل من الزكاة والوقف يف متكني الفقراء مع االستشهاد بالتجربة املاليزية يف تفعيل آليات الوقف والزكاة    

أبرز  إىل التطرق من خاللهمت الفصل الثالث ميثل دراسة حالة ثالث دول عربية هي: اجلزائر األردن واليمن، 
السياسات االقتصادية واالجتماعية وسياسات التنمية البشرية املستدامة اليت تطبقها الدول حمل الدراسة وتطور مؤشرات الفقر 

 السياسات املطبقة على تقليص أعداد الفقراء، كما سنحاول إبراز أهم املعوقات املتعدد األبعاد عرب الزمن ملعرفة مدى تأثري
 والعراقيل اليت حتول دون القضاء على الفقر يف هذه الدول 
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 :تمهيد   

باتت تتزايد  حالياا الراهن، غري أن األشكال اليت يتخذها نيعترب الفقر ظاهرة قدمية امتدت عرب األزمنة إىل وقت
فقط  ،حيث شهد مفهوم الفقر تطورا مع مرور الزمن فبعد أن كان مرتبط بتدين مستويات الدخل  لدى فئة الفقراء ،تشعبا

، كما أصبح ينظر إليه اليوم كمفهوم متعدد األبعاد ينشأ بفعل السياسات املتبعة واملوقع اجلغرايف واخلصوصيات اجملتمعية
ومنها ما هو  ،منها ما هو اقتصادي كندرة املوارد والثروات واملوقع اجلغرايفساهم عدة عوامل وأسباب يف تفشي هذه الظاهرة ت

هو سياسي كنظام احلكم املستبد وانعدام املسألة  ومنها ما ،اجتماعي كتفشي اجلهل واألمية وتدهور الظروف الصحية
 ية ، ينشأ عن الفقر جمموعة من اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئواملشاركة السياسية

يتخذ الفقر عدة أشكال على اختالف درجة تطور الدولة أو اجملتمع الذي ينتشر فيه، حيث يظهر يف اجملتمعات 
النامية يف أشكال اجلوع واالفتقار إىل األصول وأسباب العيش ويالزم سياسات توزيع غري فعالة والبطالة واألمية واألمراض 

أما يف البلدان املتقدمة فإنه يفصح عن  ،ة للشرب وشبكة الصرف الصحيونقص اخلدمات الصحية وانعدام املياه الصاحل
 نفسه يف أشكال االستبعاد االجتماعي وتزايد البطالة وتدين األجور  

 يف هذا الفصل وعرب مباحثه الثالثة مجلة من أهم املفاهيم والنظريات املتعلقة بظاهرة الفقر    نالذا تناول       

يضم املبحث األول استعراض أهم املفاهيم والتعريفات الشائعة للفقر والتصنيفات املختلفة له ، كما سنتطرق ألبرز األسباب اليت        
 أدت إىل هذه الظاهرة  عامليا ، ويف األخري سنعرج على خمتلف اآلثار االقتصادية واالجتماعية اليت خيلفها الفقر على الفرد واجملتمع 

يف املبحث الثاين سنتطرق لظاهرة الفقر يف الفكر التنموي ، كما سنقوم بتبيان العالقة بني ظاهرة الفقر وبعض املتغريات االقتصادية        
وغري االقتصادية وهي عوامل مؤثرة يف ظاهرة الفقر على غرار النمو االقتصادي ،  التفاوت يف توزيع الدخل، احلكم الراشد والفساد الذي 

 ه يؤدي إىل حرمان الفقراء من فرص حتسني وضعياهتم واخلروج من دائرة الفقر بانتشار 

ساليب املعتمدة لقياس ظاهرة الفقر ونربز أهم خطو  الفقر املعتمدة األبينما يف املبحث الثالث سنتناول بالدراسة جمموعة من أهم       
م بعدها حساب مؤشرات الفقر املختلفة )مؤشر حدوث الفقر، مؤشر شدة واليت يتم من خالهلا الفصل بني فئة الفقراء وغري الفقراء  ليت

 الفقر، مؤشر فجوة الفقر، مؤشر الفقر البشري ودليل الفقر املتعدد األبعاد(، مع اإلشارة ألهم الصعوبات اليت تواجه عملية قياس الفقر 
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 .المبحث األول: مفاهيم وأسباب وآثار ظاهرة الفقر

وال يستطيع الفقراء أن يغريوا  ،إن الفقر يعين العجز عن االنتفاع باإلمكانيات يف عامل زاخر بالفرص الوفرية 
وعدم التمكن من  ،نتيجة انعدام احلرية السياسية متكنهم من استغالل هذه الفرص، اليتوسائل الأوضاعهم ألهنم ال ميتلكون 

وعدم التمكن من املشاركة يف حياة اجملتمع  ،واألمن الشخصي ،وانعدام أساليب احلكم السليم ،املشاركة يف عمليات صنع القرار
  ونتيجة للتهديدات اليت تعيق العدل بني األجيال على حنو مستدمي ،احمللي

لعلماء على أثار مفهوم الفقر جدال وخالفا يف أدبيات العلوم االقتصادية واالجتماعية، حيث مل يتفق ا مفهوم الفقر: 0.0.0
كما ال ميكن ،مفهوم واحد شامل ومقنع يعكس متضمنات ظاهرة الفقر من املنظور االقتصادي واالجتماعي والبيئي والسياسي

 تعريف واحد للفقر ينطبق على كل البلدان ويف كل األوقات فهو مفهوم ديناميكي ونسيب ترتبط نوعيته بالزمان واملكان  إعتماد

بفقر  هختتلف وتتنوع تعاريف الفقر حسب الزاوية اليت ينظر إليه من خالهلا فهناك ما يعرف: تعريف الفقر -0.0.0.0
وما يستطيع أن يوفره من حاجات ضرورية الستمرار احلياة  يف  ،الدخل أو الفقر النقدي الذي حيصر الفقر يف مستوى الدخل

 ملستوى املعيشة باإلضافة إىل املستوى التعليمي حني أن فقر القدرات يعرب عن عدم قدرة الفقري على توفري احلد األدىن
والرعاية الصحية، بينما فقر الرفاهية له بعد أعمق من ذلك باإلضافة إىل ما سبق ذكره يعترب فقريا من ال يستطيع املشاركة يف 

هتمامات  بقضايا الفقر، أوىل االاإلسالمي احلنيف كان للدين   القرارات السياسية ومن ال يتمتع باحلرية يف إبداء رأيه    
 مجلة من التعاريف اخلاصة بظاهرة الفقر  ناتعرضاسويف ما يلي   حدودهبني لفقر و اعرف حيث 

 :  تعريف الفقر من وجهة نظر الدخل أو الفقر النقدي أ.

من إمجايل الكسب ال يكفي للحصول على احلد األدىن من الضروريات الالزمة  عرفه شيبوم راورنرتي بأنه:"مستوى -
 1للحفاظ على جمرد الكفاءة البدنية "

 2"الدخل الالزم للحصول على احلد األدىن من احلاجات األساسية " :يعرف الفقر النقدي على أنه -

هو االفتقار إىل الدخل وموارد "أن الفقر:  2222ورد يف بيان مؤمتر القمة العاملية حول التنمية االجتماعية كوبنهاجن  -
 3 "اإلنتاج الكافية لضمان وسائل العيش بكيفية مستمرة

 4 "للحياةهو احلالة االقتصادية اليت ال ميكن فيها ختمني وجود مصادر مستقرة لتوفري احلاجات األساسية " :الفقر -

                                                           
1 World Bank[2000] :« world development report- attacking poverty», p:17. 

  20، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ص:«التنمية االقتصادية بين النظرية و التطبيق[:»1002عطية ناصف، علي عبد الوهاب النجا]حممد عبد العزيز عجيمة، إميان  2
  20مذكرة ماجستري ، جامعة اجلزائر،ص:  ،«-حالة الجزائر -إشكالية التنمية المستدامة في ظل العولمة في العالم الثالث[:»1002حيي مسعودي] 3
  12، ص:20العددجملة جامعة امللك عبد العزيز، ، «مكافحة الفقر[:»1002جمتمع املعرفة]حنو  4
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 1 "هو عدم احلصول على ما يكفي من الطعام وعدم متلك أية أصول ميكن هبا مواجهة الصدمات :"الفقر -
من خالل التعرفات الواردة أعاله، يتبني لنا أهنا أمجعت على حصر مفهوم الفقر يف عدم كفاية مصادر الدخل لتوفري  

 مفهوم الفقر أمشل من ذلك متطلبات العيش الالئق لألفراد واألسر، يف حني يعترب 
 : ورد يف هذا الشأن العديد من التعاريف نذكر منها الفقر البشري أو فقر القدراتب. 

تعريف الفقر على أنه: " يعيش الفقراء دون التمتع حبرية العمل  1000ورد يف تقرير التنمية للبنك الدويل سنة  -
والتعليم، والرعاية  وكثريا ما يفتقرون إىل ما يكفي من الغذاء، واملأوى،واالختيار اليت يعتربها األغنياء أمرا مسلما به، 

الصحية، مما حيرمهم من التمتع باحلياة اليت يتمناها كل إنسان، كما أهنم معرضون بشدة لنإصابة باألمراض، وآثار 
ولة واجملتمع وال ميلكون االضطراب االقتصادي والكوارث الطبيعية وكثريا ما يتعرضون لسوء املعاملة من مؤسسات الد

 2القدرة على التأثري على القرارات اهلامة اليت تؤثر يف حياهتم "
ورد يف تعريف آخر أن الفقر البشري "ما يفرض من اخلارج من غياب الفرص واخليارات األكثر أساسية للتنمية البشرية  -

وكذلك باحلرية والكرامة واحرتام الذات  مثل فرص العيش حياة طويلة وسليمة وبناءة والتمتع مبستوى معيشي الئق
  3واآلخرين" 

فإن الفقر:" هو إنكار ورفض للعديد من االختيارات  2222وفق ما ورد يف  تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لسنة  -
املعرفة والفرص األساسية لتنمية اإلنسان، ويتضمن ذلك القدرة على عيش حياة طويلة مبدعة  وصحية وعلى اكتساب 

 4ونيل احلرية  والكرامة واحرتام الذات واحرتام اآلخرين والتوصل إىل املصادر املطلوبة ملستوى معيشة كرمية "
 يعترب الفقر:" انعدام الفرص واخليارات ذات األمهية األساسية للتنمية البشرية، وهي العيش حياة طويلة يف صحة وإبداع، -

 5ة، والكرامة واحرتام الذات وكذلك احرتام اآلخرين "والتمتع مبستوى معيشة الئق، وباحلري
يف تعريف أخر: "عدم القدرة على حتقيق مستوى معني من املعيشة املادية ميثل احلد األدىن املعقول واملقبول يف جمتمع ما   -

 6من اجملتمعات يف فرتة زمنية حمددة "

                                                           
  22، ص:2، العدد:02اجمللد:صندوق النقد الدويل،، جملة التمويل والتنمية، «الفقر هو انعدام الحيلة وانعدام القدرة على التعبير[:»1000ديبا نارايان] 1
  2واشنطن ، ص:  ،، الطبعة األوىل»لتنمية شن الهجوم على الفقرتقرير عن ا«[: 1000البنك الدويل ] 2
"، امللتقى الدويل حول التنمية البشرية وفرص االندماج يف مؤشرات التنمية البشرية المفهوم األساسيات والحساب[:»1002]ييوسف قريشي، إلياس بن ساس3 

  22،21العلوم االقتصادية ، جامعة ورقلة، ص،ص: و اقتصاد املعرفة و الكفاءات البشرية ، كلية احلقوق 
4 PNUD[1997]:«Rapport mondial sur le développement humain»,P.16, (site  d’internet: 

http://unpd.org/fr/media/hdr1997 en pdf).consulte le: 20/70/2015. 

 
، «طرق قياسه في منطقة اإلسكوا محاولة لبناء قاعدة بيانات لمؤشرات الفقرالفقر و [: »1000االجتماعية لغريب آسيا ]املتحدة اللجنة االقتصادية و مم األ 5

   22نيويورك، ص: 
 .12، بريوت، ص: األوىل،مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة «الفقر و توزيع الدخل في الوطن العربي[:» 1002عبد الرزاق الفارس]  6

http://unpd.org/fr/media/hdr1997
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فاض االحتياجات األساسية من الغذاء وما يرتبط به من كما يعرف الفقر: "بأنه حالة احلرمان املادي تنعكس مساته باخن -
تدين احلالة الصحية والتعليمية وتدين املتطلبات السكنية عن مستواها املالئم، فضال عن فقدان األصول الثابتة سواء املتعلقة 

    1منها باملتطلبات احلياتية أو تلك املولدة للدخل "
االقتصادية اليت يفتقد فيها الفرد إىل الدخل الكايف للحصول على املستويات الدنيا من الرعاية الصحية  أن الفقر هو:"احلالة -

  2وغذاء وامللبس والتعليم وكل ما يعد من االحتياجات الضرورية لتأمني مستوى معيشة الئق يف احلياة" 
إن الفقر املادي ال ميثل إال جزءا من املشكلة، فالرعاية أن الفقر:"  1001كما ورد يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية لسنة  -

سواء كانت حيا فقريا  -الصحية املتدنية أو املفقودة أو احنسار فرص احلصول على التعليم اجليد، وتدهور البيئة السكنية
ا متثل مجيعها أو ضعف شبكات األمان االجتماعي أو غياهب–ملوثا يف منطقة حضرية أو بيئة ريفية على تربة مستنزفة 

 3سلسلة متصلة من مظاهر الفقر 
 ووفقا ألمرتياسن يسود الفقر يف جمتمع ما إذا مل يتمكن فرد أو أكثر من احلصول على حد أدىن مقبول من الرفاه اإلنساين  -

Amartya sen ور مركبة يتكون الرفاه من توليفة من األفعال واحلاالت تتفاوت من متغريات أولية مثل جودة الغذاء إىل أم
فيعترب الفقر حمدودية الفرص  مثل احرتام الذات وتوسيع احلرية اليت تعترب الغاية النهائية والوسيلة الرئيسية للتنمية  البشرية 

االقتصادية واحلرمان االجتماعي، أو إمهال اخلدمات العامة والتعصب أو قمع الدولة فهي مصادر رئيسية للحرمان اإلنساين 
 4ش احلرية " وبالتايل النكما

ولكن عدم وفاء الدخل بالنشاطات اليت تتولد عنها القدرة اإلنسانية  ،إن الفقر ال يعين اخنفاض الدخل يف حد ذاته" -
 5 "املناسبة للفرد

وضع إنساين قوامه احلرمان املستمر أو املزمن من املوارد، واإلمكانيات  :"بأنه من وجهة نظر حقوق اإلنسان يعرف الفقر -
واخليارات واألمن والقدرة على التمتع مبستوى معيشي الئق، وكذلك من احلقوق املدنية، الثقافية،  االقتصادية،  

 6السياسية واالجتماعية "
حاالت الوجود لكنه أيضا عملية ذات أبعاد  ليس فقط حالة من :"عرف كل من ليبتون، رافاليون وسني الفقر بأنه -

كثرية  وعادة ما يتميز الفقر باحلرمان وانعدام احلصانة )ارتفاع املخاطر واخنفاض القدرة على املواجهة(  ومضاعفات
  7والعجز وقلة احليلة"

                                                           
  22، الطبعة األوىل، دار الفجر، القاهرة، ص: «العنف و الفقر في المجتمع الجزائري[:» 1002بلقاسم سالطنية، سامية محيدي] 1
   22، الطبعة األوىل، الدار األهلية، ص: «العولمة و مستقبل األرض:» [1000باتر حممد علي وردم ] 2
تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام [:»1001منائي املكتب اإلقليمي للدول العربية، الصندوق العريب لنإمناء االقتصادي واالجتماعي]برنامج األمم املتحدة اإل3 

  02، ص:«خلق الفرص لألجيال القادمة -8118
p:87. », oxford university press, first published,Development As Freedom:« AMARTYA Sen [2001] 4 

  02، ص:02،حبوث اقتصادية عربية، العدد:«إنتاجهآليات الفقر في البلدان العربية و [:»1002سامل توفيق النجفي ] 5
   11، ص:«تقرير مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان[:»1002األمم املتحدة، اجلمعية العامة]6
  12، ص: 2، العدد: 02التنمية، اجمللد ، جملة التمويل و «فقر الريف في البلدان النامية[:» 1000حممد حسن خان] 7
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ية تتسم حبرمان مستدمي أو والثقافية إن:"الفقر حالة إنسان ةورد عن جلنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعي  -
مزمن من املوارد واإلمكانيات واالختيارات واألمن والقدرة الضرورية لالستمتاع مبستوى معيشة مناسب واحلقوق املدنية 

 1والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية األخرى "
هم مظاهرها يف اخنفاض استهالك الغذاء،  يعرف حممد حسني باقر الفقر بأنه:" حالة من احلرمان املادي اليت تتجلى أ -

كما ونوعا وتدين احلالة الصحية واملستوى التعليمي والوضع السكين واحلرمان من متلك السلع املعمرة واألصول املادية 
 2األخرى وفقدان االحتياطي أو الضمان ملواجهة احلاالت الصعبة كاملرض واإلعاقة والبطالة والكوارث واألزمات "

ا من خالل التعاريف السابقة أن مفهوم الفقر قد تطور ليصبح حالة من احلرمان املستدام ليس فقط يف بعدي يتضح لن
 الدخل واالستهالك إمنا مشل أبعاد أخرى غري مادية  

مصطلح الفقر املتعدد األبعاد والذي عرف بـ:  1020: ورد يف تقرير التنمية البشرية لسنة الفقر المتعدد األبعاد  ت.
الفقر ال يعين عدم كفاية الدخل فحسب بل يتجاوزه إىل أبعاد أخرى منها تدهور الصحة وسوء التغذية وتدين " 

 3مستوى التعليم واملهارات، وعدم كفاية موارد العيش، وعدم توفر السكن الالئق واإلقصاء االجتماعي وعدم املشاركة "
من احلياة املرضية واحلرمان املادي من الدخل والصحة والتعليم على أنه "احلرمان الشديد  املتعدد األبعاد يعرف الفقر -

واملعاناة من التعرض للمخاطر كاملرض والعنف واجلرمية والكوارث واالنتزاع من الدراسة وعدم قدرة الشخص على إمساع 
 4صوته وهتميشه وانعدام أو نقض حريته املدنية والسياسية" 

:"الفقر هو حرمان املرء من القدرة على العيش حبرية وكرامة كأي كائن ت األمم المتحدةيعرف الفقر المتعدد األبعاد في أدبيا
بشري مع امتالك كامل اإلمكانيات لتحقيق األهداف املنشودة يف حياته  وللفقر مظاهر عديدة فهو يتمثل يف االفتقار إىل 

ويشمل كذلك شىت أنواع احلرمان األخرى مثل انعدام  الدخل واملوارد اإلنتاجية الكافية لكفالة السبل املستدامة لكسب الرزق
األمن الغذائي، واالفتقار إىل الرعاية الصحية والتعليم وغريمها من اخلدمات األساسية واالفتقار إىل السكن الالئق أو انعدامه 

 5ات أو املشاركة األساسية "واالفتقار إىل السالمة ووسائل اإلنصاف، واالفتقار إىل الكلمة املسموعة أو احلصول على املعلوم

 ( 2-2ميكننا توضيح األبعاد املتعددة للفقر من خالل اجلدول)
 
 

                                                           

  02، بروكسل، ص:«تقرير مكافحة الفقر في الدول اليورومتوسطية[:»1002اجمللس االقتصادي و االجتماعي]1 
، متوفر على املوقع: 1، ص:«قياس الفقر في التطبيق »:[1002]حممد حسني باقر  2

http://www.arabgeographers.net/vb/attachments/attachments/arab، :22/40/2402تم االطالع عليه بتاريخ. 
  22، األمم املتحدة، ص:«الثروة الحقيقية لألمم مسارات إلى التنمية المستدامة[:»1020برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ] 3
سياسات التنمية المستدامة للمجتمعات الريفية  –مشروع مبادرة التوعية باألهداف اإلنمائية لأللفية [:»1021القاهرة]برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، جامعة 4 

  02، ص: «الفقيرة
  02، ص:«8102إطار إجراءات متابعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان و التنمية بعد عام [:»1022األمم املتحدة، اجلمعية العامة] 5
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 (:األبعاد المتعدد للفقر0-0الجدول)

 الفقر كحرمان متعدد األبعاد
 المميزات القدرات

الغذائي، الرفاه املادي، القدرة على توليد الدخل، االستهالك، ملكية األصول اليت ال غىن عنها لتحقيق األمن  االقتصادية
 املكانة االجتماعية 

 تستند على الصحة و التعليم و املياه الصاحلة للشرب، و السكن)مجيع العوامل األساسية لرفاه  اإلنسانية
 األفراد و احلماسة لتحسني سبل عيشهم(

حقوق اإلنسان: احلق يف أن يسمع و يؤثر يف السياسات العامة واألولويات السياسية، واألولويات السياسية، و  السياسية
 احلرمان من احلريات األساسية، وحقوق اإلنسان هي احد اجلوانب الرئيسية للفقر  

القدرات راجعة إىل الوضع االجتماعي والكرامة  القدرة على املشاركة كعضو ذو قيمة )له تأثري( يف اجملتمع، هذه االجتماعية والثقافية
 وغريها من الشرو  الثقافية لالنتماء للمجتمع، واليت تعترب ذات قيمة عالية من الفقراء أنفسهم 

 القدرة على الصمود أمام الصدمات االقتصادية الداخلية و اخلارجية  حمائية )دفاعية(

Source: Angelo Bonfigliolo[2003] :«le pouvoir des pauvres la gouvernance locale pour 

la réduction de la pauvreté», fonds d’équipement des nation unies, Etats-Unis 

d’Amérique, p :17. 

خنلص إىل أن مفهوم الفقر قد تطور ليصبح أكثر من جمرد حد أدىن للدخل، أو  ،من مجلة التعريفات السابقةيتضح لنا 
باعتباره أكثر تعبريا عن حالة الفقر وهو يبني عدم  قدرة  األفراد الوصول إىل إشباع  مستوى معني من االستهالك

مستوى  ة املتمثلة أساسا يفتلبية حاجاته االجتماعييشمل مقدرة الفرد بل ، حاجاهتم الغذائية والغري غذائية كامللبس
وباعتبار هذين البعدين غري كافيني للتعبري عن ظاهرة  الئق من التعلم، واحلصول على اخلدمات العالجية األساسية،

أخر وهو حجم األصول املمتلكة كاملسكن، التلفاز والدراجة اهلوائية أو النارية، ومع تزايد االهتمام  الفقر مت إضافة متغري
قر من قبل الباحثني واملنظمات واهليئات الدولية مت إضافة أبعاد أخرى كالكرامة واحلرية، وهذا ما اصطلح عليه بظاهرة الف

وظيفة مستقرة متكنه من مواجهة املخاطر املستقبلية، واحلرية يف إبداء الرأي باإلضافة إىل  بالفقر املتعدد األبعاد،
، كل هذا جيعل مفهوم الفقر يف حركية دائمة ومتغرية حسب ائجها عليهواملشاركة يف القرارات املصريية اليت تنعكس نت

  الزمان واملكان

تشرتك كل هذه التعاريف يف كون الفقر ميثل وببساطة احلرمان من جمموعة من احلاجات الضرورية واليت تشمل يف 
العالج وكل هذا يتطلب توفر مصدر دخل  الغالب الغذاء السليم واللباس واملسكن الالئق وحد أدىن من التعليم وتوفري مصاريف

 دوالر يوميا    1دوالر و  2يرتاوح كحد أدىن بني 

 ( التطور الذي شهده مفهوم الفقر 2-2يلخص لنا الشكل )
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  (: تطور مفهوم الفقر0-0الشكل )
 

  فترة السبعينيات
 

  بين السبعينيات والثمانينيات
 

 

   
 الثمانينياتانطالقا من منتصف 

 

 
 بداية األلفية 

 

، مداخلة «إشكالية قياس و تقييم ظاهرة الفقر في الدول العربية»:[1022]: طويطي مصطفى، لعرج جماهد نسيمة المصدر
ديسمرب 02-02املنعقد بتاريخ: مقدمة يف إطار امللتقى الدويل حول تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة 

   نقال عن:10، ص:00، جامعة اجلزائر 1022

Source : Jean Pierre Cline et autres[2003] :«les nouvelles stratégies internationales de lutte 

contre la pauvreté» ,2éme édition ; économica ;Paris, p :34.  

إن اإلسالم هو أول نظام سعى إىل حتقيق احلاجات األساسية، فحدد حاجات  :الفقر من وجهة نظر اإلسالم  -ث
هذه األخرية اليت تتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية،  ،اتياإلنسان األساسية الفردية واجلماعية، وقد مسيت الضرور 

نسل واملال، وهي األمور اليت جاءت حبيث إذا مل تلب اختلت احلياة وختص هذه الضرورات: حفظ النفس والدين والعقل وال
 الشريعة حلفظها  

حىت يتسىن له حتمل الرسالة يف  للرعية يف الدولة اإلسالميةبتوفري مستوى معيشي الئق  ياإلسالمالنظام  اهتم 
 الزمان باختالفوعلماء اإلسالم هلم أراء متعددة يف حتديد ما هو ضروري لنإنسان، وقد اختلفت هذه اآلراء  ،سهولة

 :واملكان، ولعل أبلغ تعبري عن ذلك

فقد عرفه الشافعية واحلنابلة بأنه:" من ال ميلك شيئا البتة، أو جيد شيئا يشريا من مال أو كسب، ال يقع موقعا من   -
كفايته  وعرفه احلنفية:" بأنه من ميلك دون نصاب من املال النامي، أو قدر نصاب غري نام مستغرق يف حاجته  

 1" بأنه من ميلك شيئا ال يكفيه قوت عامه "وعرفه املالكية:
 

                                                           
 .20، دار النفائس، الطبعة األوىل، ص:«مشكلة الفقر في العالم اإلسالمي األسباب والحلول[:» 1002مد الرفاعي ]حسن حم 1

ستقالليةعرض للفقر+ الكرامة+ االتاالستهالك+ اخلدمات االجتماعية+ األصول+ ال  

الكرامة عرض للفقر+تاالستهالك+ اخلدمات االجتماعية+ األصول+ ال  

للفقر عرضتاالستهالك+ اخلدمات االجتماعية+ األصول+ ال  

اخلدمات االجتماعية+ األصولاالستهالك+   

االستهالك+ اخلدمات 
 االجتماعية

 االستهالك
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 1عرفه القرضاوي على انه: عجز املوارد املالية للفرد أو اجملتمع عن الوفاء حباجته االقتصادية " -
" إن األحاديث قد جاءت بالفصل بني الفقر والغىن يف أوقات خمتلفة، ففي بعضها :ول أبو عبيد القاسم بن سالم ق  -

درمها(، ويف الرابع أنه الغذاء  20أنه السداد أو القوام من العيش، ويف آخر أنه مخسون درمها، ويف ثالث أنه األوقية )
 2هبا أقوام وأخذوا هبا " أستدلوالعشاء، وكل هذه األقوال قد 

 نفرق بني حد الكفاف وحد الكفاية  من هنا جيب أن 

إن حد الكفاف هو  احلد األدىن للمعيشة من مأكل وملبس ومأوى، مما بدونه ال يستطيع املرء أن يعيش وينتج، فهو  -
 غري قابل للنقصان، وال خيتلف إال باختالف القوة الشرائية يف كل زمان ومكان 

ة احلاجات األساسية، وهذه املقدرة ال ميكن حتقيقها إال يف ضوء يف حني يعترب حد الكفاية املقدرة اإلنسانية لتلبي -
إن هذه األبعاد هي  األبعاد اجلوهرية، واليت تعد مقدمة لتحصيل احلاجات األساسية وهي: الصحة والتعليم والعمل 

 3اليت هتيئ املورد البشري لتحصيل دخل الكفاية 
مفهوم احلاجات، هذه األخرية تكون يف النظام االقتصادي  إن مفهوم الفقر يف اإلسالم يعتمد بدرجة كبرية على

، وهو يعرب عن البعد اإلسالمي سبب فعال يف التوزيع بالنسبة للفئات اليت ال حتصل على احلد األدىن من ضروريات احلياة
النفس ويف الغري الذي يتولد املادي للفقر، بينما البعد غري املادي عدم إتاحة الفرص لألفراد لتحقيق أهدافهم وانعدام الثقة يف 

 مع العوز واحلرمان 

ومن بينها جند تقسيم الفقر لعدة  ،الباحثني وضع تصنيفات حمددة لظاهرة الفقرمن لقد حاول الكثري أنواع الفقر:  -8.0.0.0
 مستويات وهذا بغرض قياسه:

إىل  %20)املقدر بني  التصرف يف دخلهوهو احلالة اليت ال يستطيع اإلنسان عرب ": Absolute Poverty الفقر املطلق -أ
ملسكن وامللبس والتعلم والصحة ا، الوصول إىل إشباع حاجاته األساسية املتمثلة يف الغذاء و من الدخل املتاح( 20%

  4والنقل" 
مبستوى معيشي أدىن من مستوى املعيشة  ىيصنف الفرد يف خانة الفقراء إذا كان حيض:Relative Poverty الفقر النسيب -ب

 5السائد يف املنطقة اليت يقطنها، أو اجملتمع الذي ينتمي إليه، فهو يتغري عرب الزمان واملكان 

                                                           
  22، 22، دار الرسالة، بريوت،  ص ص: «الزكاة في عالج المشكالت االقتصادية دور[:»1002يوسف القرضاوي] 1
، ورقة عمل مقدمة ضمن امللتقى «الفكر االقتصادي اإلسالمي: من المفاهيم إلى القياسات تحليل ظاهرة الفقر في إطار[:»1020حممد فرحي، حسني رحيم]2 

  20-21 الدويل : مؤسسات الزكاة يف الوطن العريب: دراسة تقوميية لتجارب مؤسسات الزكاة ودورها يف مكافحة الفقر املنعقد جبامعة البليدة ص،ص:
، الطبعة األوىل، «التنمية االقتصادية رؤية إسالمية مقارنةعدالة التوزيع و »،«أمحد إبراهيم منصور»طروحات دكتوراه[:سلسلة أ1002مركز دراسات الوحدة العربية]3 

  122-122بريوت، ص ص:
  متوفر على املوقع 2، ص:« مناهج دراستهتعدد الفقر و [:»1002برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،اجتماع فريق اخلرباء حول قياس الفقر ] 4

  11/02/1022، مت اإلطالع عليه بتاريخ: . http:css.escwa.org.lb/SDD/expert-ar.pdfاإللكرتوين:
 نفس املرجع  5
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هو احلالة اليت ال يستطيع اإلنسان عرب التصرف يف دخله الوصول إىل  :"Extreme Poverty أما الفقر املدقع )املزري( -ت
إشباع حاجاته الغذائية لتأمني عدد معني من السعرات احلرارية اليت متكنه من مواصلة حياته " وهو يسمى الفاقة 

Pauperism 1 
الغربية اليت يتمتع أفرادها حدده بعض الباحثني يف اجملتمعات :  Welfar Poverty وهناك ما يسمى بفقر الرفاهية -ث

 2باملنجزات احلضارية احلديثة كاألجهزة املتطورة وبعض وسائل الرتفيه املتنوعة اليت تفتقر إليها بعض الشرائح االجتماعية 
 3يصنف الفقر حسب مدة بقاءه إىل ثالثة أصناف على النحو التايل:

احبه على مدار السنة  يعترب فقراء املدن أكثر الفقراء عرضة الفقر الدائم: وهو ذلك النوع من الفقر الذي يبقى يالزم ص -
 هلذا النوع من الفقر وهذا بسبب نقص فرص اليت ميكن أن يتحصل عليها الفقراء  واليت تنتشلهم من حالة الفقر 

 مثال على الفقر املومسي: هو ذلك النوع من الفقر الذي ينتشر يف فرتات معينة من السنة مت يزول يف فرتات أخرى، وخري -
هذا النوع من الفقر ما يتعرض له املزارعون الفقراء نتيجة أن احملصول الواحد له موسم واحد يف السنة جلنيه، وبالتايل فإن 

 هذه الفئة تعاين من الفقر فرتة معينة من السنة لكن تتحسن ظروفها املعيشية يف فرتة اجلين لتتجاوز عتبة الفقر  
دوث مؤثر ال ميكن توقعه، نتيجة ارتفاع مفاجئ يف األسعار أو اخنفاض مفاجئ يف فقر الصدمات: الصدمة هي ح -

الدخل  وتقع الصدمات بسبب االضطراب وعدم االستقرار يف مستوى النشا  االقتصادي أو نتيجة لبعض القرارات 
مليون عامل  12قدان واليت جنم عنها ف 1002السياسية، وكمثال على هذا األزمة املالية اليت هزت دول العامل سنة 

 ملناصب عملهم يف أوروبا وأسيا فقط مما يعين انضمامهم إىل فئة الفقراء    
  4:كما صنف الفقر حسب العوامل املسببة له إىل نوعني مها

وهو نقص القدرة اإلنسانية الفردية أو الفئوية واجملتمعية املؤسسية وينجم عن عوامل داخلية كالعوامل  :فقر التكوين -
البيولوجية والفيزيولوجية واليت يف مقدمتها اإلعاقة البدنية والعقلية والنفسية، واليت متثل قصورا يف القدرات الشخصية 

ال يف األنوثة مقارنة بالذكورة، والشباب مقارنة باألطفال وكبار للفرد، كذلك عوامل خارجية كالتمييز االجتماعي ممث
السن، واجلماعات الفرعية مقارنة ببعضها، مما يؤدي إىل نقص جزئي أو كلي يف إشباع احلاجات املادية واالجتماعية 

 والثقافية والنفسية لألفراد واجلماعات 

                                                           
1United Nation, Department of economic and social affairs [2010]:«Report on the world social situation2010: 

Rethinking poverty», pp: 01  
  01دار الراية، عمان، ص: ،«اقتصاد الفقر و توزيع الدخل[:»1022عبد الرمحان سيف سردار] 2
، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، 07 :إدارية، العدد، جملة أحباث اقتصادية و «الفقر التعريف و محاوالت القياس[:»1020الطيب حليلح، حممد جصاص] 3

  220-221ص ص:
، 12، الطبعة األوىل، دار جرير، عمان، ص ص:«قياس مؤشرات ظاهرة الفقر في الوطن العربي[: »1020عدنان داود حممد العذاري، هدى زويل خملف الدعمي ] 4

  12و 12
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رة مؤسسات اجملتمع على تلبية احتياجات الناس، والذي يعترب فقر مؤسسي يفصح عن نقص يف قد :فقر التمكني -
 وتفعيل قدراهتم املتاحة أو املمكنة وحثهم على استغالهلا واستثمارها 

 :1الذي أعتمده البنك الدويل قسم الفقر حسب املناطق كما يلي كما جند أن التصنيف 

هذه  تقتصر  ، حيث ية، قلة فرص العمل الفقر الريفي:أين جند أكرب نسب الفقر نتيجة انعدام البين التحتية الضرور  -
 يف الغالب على الزراعة والرعي وهي عادة نشاطات مومسية تدر دخال ضعيفا  الفرص 

خدمات الصرف و السكنات اهلشة والغري الئقة،  تسودالفقر احلضري:ينتشر بكثرة يف األحياء الشعبية وغري النظامية أين   - 
 الصحي الرديئة 

ارتبط مفهوم الفقر بعدة مصطلحات سنتناول بعض من أهم هذه صلة بمفهوم الفقر:  ذاتمصطلحات  -1.0.0.0
 املصطلحات كما يلي: 

وعادة ما يتميز  : هو الذي ال مال له، العاجز عن دفع ما يؤمن لقمة العيش له واحلد األدىن من ضروريات احلياة الفقير -أ
 : 2الفقراء بـ

 مؤقتة، بأجور متدنية، يف الزراعة أو يف القطاع غري النظامي، أو يعانون من البطالة  عادة ما يعمل الفقراء عمالة ناقصة،
 إىل أسر كبرية احلجم عادة ما يكون معيلها امرأة، أو شخص مسن الفقراء غالبا ينتمي 

 يعاين معظم الفقراء يف الدول النامية خاصة من اخنفاض املستوى التعليمي أواألمية 
: هي تلك الدول الغري قادرة على توفري احلد األدىن من خدمات التعليم والرعاية الصحية وتوفري املياه الدول الفقيرة -ب

الصاحلة للشرب والصرف الصحي ومستوى الغذاء كما أو نوعا لكل أفراد اجملتمع باإلضافة إىل معاناهتا من التدهور واالستنزاف 
 3 الدائمني ملواردها الطبيعية

اإلمكانيات اليت يستطيع الفرد أو اجلماعة االجتماعية من خالهلا حتقيق مستوى معني لألداء، من أمهها : وهي القدرات -ت
  4القدرات التعليمية والصحية

ونقصد بذلك جتريد الفقراء من سبل العيش، وهو ( powerlessness) : أو االفتقار أو اإلفقاد أو فقدان القوةالحرمان -ث
 5رأمسال، وخاصة:

 املال اإلنتاجي )األصول املادية(: أرض وآالت ومعدات   إخل؛رأس  -

                                                           
  22، ص: 0، العدد: 22اجمللد:  صندوق النقد الدويل، التنمية،،جملة التمويل و «الفقر الحضري[:» 1002مارتن رفاليون] 1

 .110، 122محود حامد حممود، دار املريخ، الرياض، ص ص: حسن حسين، ،ترمجة حممود«التنمية االقتصادية[:»1002ميشيل تودارو ] أنظر أيضا:

  12، ص:ذكره مرجع سبق: [1002]حنو جمتمع املعرفة 2
  12، ص:ذكره مرجع سبق: [1002]حنو جمتمع املعرفة 3
  02، ص: 22، جملة حبوث اقتصادية عربية، العدد:«أساسية إلى الفقر و توزيع الدخل في المجتمع العربينظرة [:»1002حممد عبد الشفيع عيسى] 4
 .02نفس املرجع سابق، ص:  5
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 رأس املال النقدي واملايل)السيولة والتمويل الطويل األجل(؛ -
 رأس املال املعريف)التعليم والتدريب وكسب املهارات(؛ -
 رأس املال االجتماعي)التماسك والشعور بالتضامن(  -

ففي تعريف ضروريات احلياة هناك  االستبعاد والتهميش غريبة عن مفهوم الفقر،: ليست فكرة الفقر االستبعاد والتهميش -ج
اليت ختص اجملتمع، نتيجة االقتصادية واالجتماعية والسياسية إشارة واضحة الرتبا  الفقر بعدم املشاركة الفعالة يف القرارات 

ات الغنية وامليسورة، مما يؤدي إىل استبعادهم عدم قدرة الفقراء على الظهور مبظهر الئق وعدم  القدرة على مزامحة الطبق
  1وهتميشهم وإقصائهم اجتماعيا 

 مثل  اجملتمع يفمعينة  مجاعات أو أفراد مشاركة عدم على يركز االجتماعي االستبعاد على القائم النهجكما أن   
 تكون قد اآلخر البعض أن حني يف والتعليم، العمل سوق من مستبعدة تكون قد ،حمددة وإثنية االجتماعية اجملتمعات أو النساء

 أساس على االجتماعية الفئات خمتلف حتليل فإن االستبعاد االجتماعي مرتبط بعملية وبالتايل ،السياسية العملية من مستبعدة
 املفاهيم املتعلقةأبرز  منهذا املفهوم  أصبح قدل  الصحي والوضع اجلغرايف، املوقع أو العرق أو الدين أو السن أو اجلنس

 إىل واحلاجة واإلثنية، العرق بشأن خاوفاملو  املساواة عدم الرتفاع نتيجة والنامية املتقدمة البلدان من كل يف الفقر ياتاألدبب
 2 انسجاما أكثر جمتمعات تعزيز

: متثل اهلشاشة حالة من الضعف بسبب عدم كفاية األصول ملواجهة األزمات املفاجئة كأن يفقد الفقر الهشاشة والتعرض -ح
العامل البسيط منصب عمله  وهي متس فئات من السكان الذين ال يعتربون فقراء حبسب قياسات الفقر املتبعة ولكنهم 

اشرة فوق خط الفقر وال ميلكون احتياطيا كافيا معرضون للوقوع يف الفقر يف حال تعرضهم لصدمة معينة، أي أهنم يعيشون مب
من املوارد والقدرات اليت تسمح هلم باستيعاب الصدمات االقتصادية )العامة واخلاصة( أو الطبيعية أو االجتماعية أو الصحية  

 3مما يؤدي إىل تراجع مستوى معيشتهم إىل مادون خط الفقر 
بني: خارجيا متمثال بالتعرض للصدمات والضغط واملخاطرة، إن الشعور بالضعف أو سهولة التأثر ميتلك جان

وداخليا متمثال بضعف احلماية، الذي يعين نقص وسائل التغلب على املشاكل من دون خسائر  أما املصادر اخلارجية للمخاطر، 
يدرك اجملتمع قيمة السالم  فترتاوح بني تذبذب سقو  األمطار واألمراض الوبائية واجلرمية إىل جانب الصراعات الطائفية  عندها

واألمن وحتسن املوقف السياسي بوصفه األولوية املثلى إىل جانب املوقف االقتصادي  ويرتبط الفقر مع املخاطر اليت يتعرض هلا 
األفراد نتيجة نقص وسائل احلماية ضد تلك املخاطر وهذا ما جيعلهم يف حالة من الفقر طويل األمد، وال سيما يف حالة عدم 

 4افر التسهيالت التمويلية ملواجهة تلك املخاطر تو 

                                                           
  02، ص «مرجع سابق[:»1002األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب آسيا ] 1

2 United Nation, Department of economic and social affairs [2010]:op cit, pp:10-11. 
  12،12،ص ص: «تحديات قياس الفقر في منطقة اإلسكوا»اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ]د ت[: 3
سات الوحدة ، مركز درا«السياسات االقتصادية الكلية و الفقر مع إشارة خاصة إلى الوطن العربي[:»1002سامل توفيق النجفي، أمحد فتحي عبد اجمليد] 4

  22-22العربية،الطبعة األوىل، بريوت،ص ص:
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تتولد ظاهرة الفقر وتتفاقم نتيجة تضافر جمموعة من األسباب والعوامل الرئيسية اليت تلعب دورا هاما  :أسباب  الفقر -8.0.0  
اجع االستثمارات إىل فيها، واليت تتعدد بني ما هو اقتصادي كسوء توزيع الثروة والدخل وتدين معدالت النمو االقتصادي وتر 

مسببات اجتماعية كنقص احلماية االجتماعية ونقص التغطية يف نظام التقاعد، ارتفاع نسبة األمية وتراجع اخلدمات الصحية  
ومنها ماهو سياسي كتفشي ظاهرة الفساد، وعدم توفر األمن واالستقرار   إخل   هنا سنقف على جمموعة من أهم العوامل 

 1ة اليت تساهم يف انتشار وتفشي ظاهرة الفقر  واملسببات الرئيسي
: تلعب الظروف السياسية واألمنية دورا فعاال يف تفشي ظاهرة الفقر يف أي جمتمع ومن األسباب السياسية واألمنية 0.8.0.0

 بني األسباب السياسية اليت تؤدي إىل انتشار وتفاقم هذه الظاهرة نذكر:
كل الصراعات واحلروب سواء الداخلية أو اإلقليمية عامال مهما يف تفاقم حدة الفقر، عدم االستقرار السياسي واألمين: تش -أ

وهذا نتاج الدمار الذي ختلفه على مستوى البىن التحتية، واملنشآت األساسية واملوارد األساسية، وتعد عامل طارد 
من الالجئني، واملعطوبني واألرامل واليتامى، لالستثمارات األجنبية طويلة األجل، ناهيك عن احلاالت اإلنسانية اليت ختلفها 

باإلضافة إىل ما ينتج عن هذه الصراعات من تدين ألوضاع التنمية البشرية خاصة التعليم والصحة والسكن والرعاية 
 2االجتماعية 

العقوبات الدولية: مثل حاالت احلصار االقتصادي الذي يفرض على الدولة من قبل جملس األمن الدويل  يعترب احلصار من  -ب
األمور اليت أدت إىل تفاقم مشكلة الفقر وحولت شعوبا كانت يف األصل تتمتع مبستوى مرتفع من التنمية إىل حالة من 

كانت الشعوب املتضرر األول من هذه السياسات، بينما يف أفغانيستان تردت التدهور الشديد  ففي فلسطني وليبيا والعراق  
 األوضاع اإلنسانية اليت كانت سيئة يف األساس إىل درجة تصل إىل حد الكارثة اإلنسانية   

نسان الفساد: يعترب الفساد عائقا يف وجه حتقيق التنمية  فمن شأن تفاقم هذه الظاهرة أن تؤدي إىل انتهاكات حقوق اإل -ت
وعدم احرتام القوانني وإعاقة الربامج اهلادفة إىل التخفيف من وطأة الفقر، حيث تشري اجلهود املبذولة حاليا للحد من الفقر 
إىل أن الفساد يشكل عقبة بالنسبة للبلدان اليت تسعى إلحداث التغريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية املنشودة 

ونتيجة للفقر يف خمتلف تلك الدول فهو يؤثر على احلكومات والقطاع اخلاص واملواطنني يف  لتنميتها  ويعترب الفساد سبب
أصل مبادرات التنمية بسبب االحنرافات يف صنع القرار ووضع املخططات وعملية التنفيذ  فعندما تسيء هذه اجلهات 

د يعمل على مشاركة املواطنني وإهدار الفاعلة استخدام السلطة املوكلة إليها هبدف حتقيق مكاسب شخصية، فإن الفسا
املوارد العامة  لتذهب إىل غري مستحقيها، وجيد الفقراء أنفسهم خاسرين يف هناية سلسلة الفساد ودون دعم من الدولة أو 

 3احلصول على اخلدمات اليت حيتاجوهنا 
                                                           

، اجمللة األكادميية للدراسات «ظاهرة الفقر في الجزائر وآثارها على النسيج االجتماعي في ظل الطفرة المالية، البطالة والتضخم»:[1022]حاج قويدر قورين 1
 22، ص:21االجتماعية واإلنسانية، العدد:

  22: مرجع سابق، ص:[1002محيدي] اسم سالطنية، ساميةبلق 2

، أطروحة دكتوراه، جامعة «8101-8111دراسة حالة الجزائر -الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاق العام و الحد من الفقر[:»1021شعبان فرج] 3
  222-222،ص ص:00اجلزائر 
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ظاهرة الفقر، لذا سنتطرق جلملة من أهم : تتعدد العوامل االقتصادية اليت تساهم يف انتشار األسباب االقتصادية 8.8.0.0
 :1املسببات االقتصادية هلذه الظاهرة وهي

البطالة: أو نقص التشغيل، تركز املعاجلات التقليدية لنقص استغالل القوى العاملة عادة على نقص التشغيل السافر، حيث  -أ
النامية واملتمثلة يف نقص التشغيل املسترت  يعمل املشتغل وقتا أقل من معيار معني، وهتمل أخطر مشاكل التشغيل يف الدول

وهو احلاالت اليت يعمل فيها الفرد بإنتاجية منخفضة، أو أنه ال يستخدم قدراته على أكمل وجه، أو أنه ال يكسب ما 
ن يكفي لتلبية احتياجاته األساسية  يتمخض عن احلالة األوىل إنتاجية منخفضة يف جممل االقتصاد، بينما تنجم الثانية ع

 2نقص الروابط بني نظامي التعليم والتشغيل وتعكس هدرا يف املوارد، أما الثالثة فتعرف أحد أوجه الفقر 
يؤدي ارتفاع معدالت البطالة يف اجملتمع إىل زيادة معدالت الفقر، وتعرب معدالت البطالة املرتفعة عن حالة االختالل 

وبرامج اإلصالح االقتصادي يف اتساع حدة هذه املشكلة من اليت يشهدها سوق العمل، وقد سامهت سياسات اخلصخصة 
خالل اخنفاض الطلب الكلي على عنصر العمل، وعجز القطاع اخلاص عن امتصاص نسبة من الطلب املتزايد من مناصب 

 الشغل 
الت االقتصادية سوء توزيع الدخل واتساع اهلوة بني الفقراء واألغنياء: إن اتساع فجوة توزيع الدخل يعترب من بني املشك -ب

واالجتماعية اليت تعاين منها غالبية دول العامل، يتأثر التفاوت يف توزيع الدخل بسببني غري مباشرين: األول هو عدم املساواة 
يف توزيع األصول املادية واملالية بني السكان  والذي يزيد من حدته صعوبة حصول الفقراء على االئتمان، الذي يؤدي إىل 

ت الفقراء يف اكتساب الرزق، ونظرا لعدم وجود أدوات ضمان لديهم يقدموهنا إىل البنوك للحصول على احلد من قدرا
قروض فإهنم يصبحون عاجزين عن االقرتاض لشراء أصول مادية إنتاجية مثل)أآلت اخلياطة(، أو احلصول على رأس مال 

ىل عدم كفاية التحويالت الصافية للفقراء  ومن بني صغري للبدء يف عمل جتاري يكسبهم دخال  بينما يرجع السبب الثاين إ
األثر االقتصادية للتفاوت يف توزيع الدخل ظهور الطبقية يف اجملتمع وإثراء فئة منه على حساب باقي الفئات مما يعين تقوقعها 

  3.يف دائرة التخلف واحلرمان
العامل الذي يؤدي إىل اخنفاض عائد العمل كأحد عوامل اخنفاض إنتاجية العمال: تعاين الدول النامية من اخنفاض إنتاجية  -ت

اإلنتاج  وباعتبار العمل هو املصدر األساسي للدخل بالنسبة للفقراء، فإن اخنفاض عائد العمل يف الدول النامية هو أحد 
 األسباب املهمة للفقر 

جه الدول النامية، ألن تسديد الديون وأقساطها الديون اخلارجية: تعترب املديونية اخلارجية إحدى التحديات الرئيسية اليت توا -ث
يستنزف جزء مهما من دخل الدولة املدينة، ويزداد الوضع خطورة إذا كان االقرتاض هبدف تسديد فوائد وأقسا  الديون 

                                                           
1 Mohamed hamed[2010] :« poverty in Egypt, human needs and institutional capacities», boston, Lexington 

books, p:21. 
  22،20،ص،ص:«التنمية اإلنسانية العربية خلق فرص لألجيال القادمة تقرير[:»1001برنامج األمم املتحدة اإلمنائي] 2

ص  ،00االقتصاد، العدد:، جملة اإلدارة و «9811تحليل وقياس الرفاهية و عالقتها بعدالة توزيع الدخل في مدينة كركوك [:»1020يونس على أمحد] 3
  120،122ص:
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ادية السابقة  هذا ما جيعل هذه الدول تدور يف حلقة مفرغة من الديون، مما يؤدي إىل استمرار وتفاقم أزمات ومشاكل اقتص
 واجتماعية داخل تلك الدول ومن بينها مشكلة الفقر 

نقص كفاءة السياسة االقتصادية: يقصد بالسياسة االقتصادية غري السليمة تلك اليت ينتج عنها خفض النمو يف خلق  -ج
ثر يف مناصب شغل، وزيادة يف مستوى األسعار، وبالتايل ينخفض األجر احلقيقي  إن عدم كفاءة السياسات احلكومية ستؤ 

معدل منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، عن طريق أثرها على إمكانية احلصول على املوارد، وعلى كفاءة 
استخدامها يف اإلنتاج  تؤدي السياسات النقدية واملالية االنكماشية إىل ختفيض نسبة االستثمارات، وهذا سيؤدي إىل نقص 

ويف توليد الدخل يف االقتصاد  كما أن عدم كفاءة استخدام املوارد سيعمل على  يف اإلنتاج ويف خلق مناصب شغل جديدة،
 ختفيض نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل   

واليت تنحصر يف  ،يؤدي تدهور شرو  التجارة اخلارجية بالنسبة للصادرات الرئيسية تدهور شرو  التجارة اخلارجية: -ح
واليت ترتبط أسعارها باألسواق الدولية إىل ختفيض  ،امة بالنسبة ملعظم الدول الناميةجمموعة املواد والطاقات األولية اخل

العوائد اليت جتنيها الدول املصدرة من العمالت األجنبية، وهذا ما يؤدي بدوره إىل خفض معدل منو نصيب الفرد من 
  إضافة إىل آثار العوملة وحترير التجارة على الناتج القومي اإلمجايل عن طريق ختفيض املوارد املتاحة يف االقتصاد املعين

اقتصاديات الدول النامية من خالل التأثري على النسيج املؤسسايت سواء العام أو اخلاص، هذا األخري الذي عادة ما 
ؤدي هبا يغلب عليه طابع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  اليت تكون غري جمهزة ملواجهة املنافسة اآلخذة يف االشتداد، مما ي

  1وبالتايل زيادة عدد الفقراء واملهمشني  ،إىل اإلفالس وتسريح العمال

 : من أهم األسباب االجتماعية اليت تؤدي إىل بروز ظاهرة الفقر نذكر:األسباب االجتماعية 1.8.0.0
الكرة األرضية، خاصة إذا  النمو السكاين: يشكل تزايد السكان ضغطا على املوارد والبيئة، كما يؤثر على نوعية احلياة على  -أ

كانت تلك الزيادة تتم بني السكان الذين يعيشون يف حالة فقر، أي أن الزيادة يف أعداد الفقراء غري مصحوبة بالزيادة يف 
 املداخيل 

ظروف اخنفاض حجم اخلدمات األساسية املقدمة ألفراد اجملتمع )الرعاية الصحية والتعليم والتكوين(: يعترب كل من التعليم وال -ب
الصحية املواتية والتكوين من بني العوامل الرئيسية اليت تؤهل الفرد ملمارسة نشا  يضمن له دخل يوفر له متطلبات احلياة 
الكرمية، حيث جند أن غالبية من يقع يف دائرة الفقر له مستوى دراسي متدين أو أنه يندرج ضمن فئة األميني، كذلك احلال 

لفرد بكسب مهارات أو تطويره واليت متكنه من الرفع من دخله وحتسني مستوى معيشته  يف بالنسبة للتكوين الذي يسمح ل
حني تتسبب األمراض وعدم توفري مراكز وآليات تقدمي الرعاية الصحية الالئقة إىل تدهور األوضاع الصحية، واملعيشية للفقراء 

    2نتيجة عجزهم عن دفع مستلزمات العالج

                                                           
   2،ص:«سكوال التنمية المستدامة في منطقة اإلأثار الفقر والبطالة ع[:»1001األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا] 1
  22، مرجع سبق ذكره، ص:[1022]حاج قويدر قورين 2
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وبالتايل التقدم ضد الفقر   ،املساواة ميكن أن يضاعف من اآلثار السلبية للسوق والسياسات اخلاصة بالنموعدم الالمساواة:  -ت
وحيث ال يتمكن  ،حيث تضعف األسواق الرأمسالية ،هذا ما جيعل من عدم املساواة مشكلة ذات خصوصية يف الدول النامية

ومن مث تصبح قدرهتم على إقامة عمل صغري حمدودة مما حيد من الفقراء الذين يفتقدون للضمانات الكافية من االقرتاض  
 1فرصهم يف حتسني أوضاعهم 

 : كما جند هناك جمموعة من األسباب اليت ال تندرج ضمن اجملوعات السابقة الذكر وهي:أسباب أخرى 2.8.0.0
التدهور البيئي: لقد أثبتت الدراسات أن العالقة بني الفقر والبيئة هي عالقة مزدوجة االجتاه، فالفقر هو أحد مسببات التدهور  -أ

البيئي ألن احتياجات الفقراء وسبل معيشتهم امللحة تعين يف كثري من األحيان القيام مبمارسات وسلوكات مدمرة للبيئة، مثل 
ك واحليوانات البحرية يف املناطق الساحلية واستخراجها بطرق غري سليمة دون إعطاءها فرصة اإلفرا  يف صيد األمسا

 كذلك أدى اندفاعهم حنو األراضي اهلامشية بسبب قلة مواردهم وزيادة أعدادهم، وعدم كفاية التنمية إىل تدمري 2للتجدد
تمعات الفقري تعتمد بصورة أساسية على املوارد الطبيعية يف األراضي يف الغابات املطرية، والرعي اجلائر يف األراضي اهلشة، فاجمل

معيشتها اليومية  ومن ناحية أخرى جند أن التلوث البيئي يؤثر على البيئة واإلنسان، فزيادة معدالت التصحر وضعف إنتاجية 
فقر  كذلك عندما حتدث مشاكل األراضي الزراعية واخنفاض األمن الغذائي وتردي صحة اإلنسان، يؤدي إىل الوقوع يف دائرة ال

وكوارث بيئية مثل الفيضانات أو اجلفاف فإن الفقراء هم أكثر الناس تعرضا هلا وتأثرا هبا، ألهنم ال ميلكون السبل والوسائل املالية 
  3والتقنية اليت ميكنهم من خالهلا مواجهة مشاكل البيئة

د الذين يعوهلم كل عامل يف املتوسط، يؤدي ارتفاع معدل عبئ اإلعالة ارتفاع معدل عبئ اإلعالة: الذي يشري إىل عدد األفرا -ب
 :4إىل اخنفاض معدل الدخل الفردي، يتأثر معدل عبئ اإلعالة بثالثة عوامل رئيسية هي

 معدل مشاركة القوى العاملة؛ -
 مشاركة املرأة يف القوى العاملة؛ -
 معدالت البطالة  -

، ةاليت يعتمد اقتصادها خاصة على املنتج الفالحي، وبعض الصناعات التحويلي عوامل التفقري للبلدان الناميةمن بني  -ت
احلماية اجلمركية اليت متارسها البلدان الغنية يف وجه صادرات البلدان النامية، وباخلصوص الدعم املايل الذي تقدمه لفالحيها، حىت 

الدعم رقما مهوال يعادل املليار دوالر يوميا  فضال عن ينافس منتجهم الفالحي صادرات تلك البلدان، وقد بلغ مقدار هذا 
عرقلة التبادل بني بلدان اجلنوب مع بعضها البعض، وكذا التالعب بأسعار املواد األولية اليت ال تستطيع الدول النامية التحكم 

 فيها 

                                                           
  22 :ص ،«توظيف التقنية الحديثة لخدمة التنمية البشرية[:»1002اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية]برنامج األمم املتحدة  1
 .111: مرجع سابق، ص: [3002]باتر محمد علي وردم 2
، دار التعليم اجلامعي، «التنمية المستديمة-التلوث البيئي-الفقر التنمية االقتصادية ومشكالتها:مشاكل[:»1020عبري شعبان عبده، سحر عبد الرؤوف القفاش] 3

  21اإلسكندرية، ص:
  220،اجمللس األعلى للتقافة، القاهرة، ص:«دراسات في الفقر و العولمة مصر و الدول العربية[:»1002كرمية كرمي] 4
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 ى مستوى معيشة األفراد البعد واملوقع اجلغرايف للبلد: ومدى توفر الثروات الطبيعية فيه، وهذا ما ينعكس عل -
 ( يلخص لنا األسباب الرئيسية اليت تؤدي إىل انتشار ظاهرة الفقر 2-2الشكل )

 (: أسباب ظاهرة الفقر2-0الشكل)
 
 

 
 
 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحثة باالعتماد على :المصدر: 
، مركز «السياسات االقتصادية الكلية و الفقر مع إشارة خاصة إلى الوطن العربي[:»1002سامل توفيق النجفي، أمحد فتحي عبد اجمليد] -

 22،22، ص ص:األوىل، بريوت دراسات الوحدة العربية،الطبعة
، «التنمية المستديمة-التلوث البيئي-التنمية االقتصادية ومشكالتها:مشاكل الفقر[:»1020عبري شعبان عبده، سحر عبد الرؤوف القفاش] -

  21، ص: دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية
  220لس األعلى للتقافة، القاهرة، ص:،اجمل«دراسات في الفقر و العولمة مصر و الدول العربية[:»1002كرمية كرمي] -
اقتصادية واجتماعية  كما متتد  سياسية أو عندما ينتشر الفقر يف منطقة معينة خيلف عدة آثار قد تكون آثار الفقر: -1.0.0

ويصعب من استئصاهلا ونلخص مجلة اآلثار املرتتبة على ظاهرة الفقر  ،لتمس جوانب أخرى، هذا ما يؤدي إىل تعقد الظاهرة أكثر
 فيما يأيت:

 
 
 

 عدم االستقرار

 الفقر

 البطالة العوامل السياسية

ةسوء توزيع الثرو   

كفاءة السياسات 
تصاديةاالق  

 النمو السكاين

اخنفاض حجم اخلدمات 
 األساسية

 املديونية الالمساواة

 عوامل أخرى

 العقوبات الدولية

ديةالعوامل االقتصا ةالعوامل االجتماعي   

عالةارتفاع معدل عبئ اإل التدهور البيئي  املوقع اجلغرايف 

 الفساد

تدهور شرو  التجارة 
 اخلارجية
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 :تتمثل آثار الفقر على الصعيد االقتصادي فيما يأيت اآلثار االقتصادية للفقر  -0.1.0.0

من اجملتمع تعاين من أثر الفقر على االستهالك:  من أبرز العوامل املؤثرة يف حجم االستهالك جند الدخل، ومبا أن وجود نسبة  -
  1تدين دخوهلا فهذا يؤدي إىل تراجع يف مستوى االستهالك

أثر الفقر على الدخل واالدخار واالستثمار: يرتبط الفقر عادة بتدين مستويات التعليم لدى هذه الفئة وبالتايل ندرة فرص العمل  -
دخرات مما يؤثر على حجم االستثمارات اليت ترتاجع أو اخنفاض املإىل الالئقة اليت تضمن هلم دخال دائم ومقبول، هذا ما يؤدي 

 2يتم اللجوء إىل االستدانة لتمويل املشاريع التنموية 
زيادة الديون والقروض الفردية لسد الضروريات واحلاجيات االستهالكية بداًل من العمل على خطط النهضة والبناء     
 والتعمري

قدرات الفقري وخباصة الفقري املدقع تكون حمدودة، فإن نصيبه يكون أقل من غريه يف  ألن أثر الفقر على اإلنتاج واإلنتاجية: -
الصناعة والزراعة، واستغالل األرض بسبب عدم قدرته على شراء التقنيات احلديثة املتطورة اليت تزيد يف اإلنتاج واإلتقان، فالفقري 

جه قلياًل يف خمتلف اجملاالت، ويكون معدل نصيبه من الناتج القومي يف الغالب يعتمد على الوسائل البدائية، وبالتايل يكون إنتا
 3وكل اخلرباء ينصحون الدول الفقرية بضرورة زيادة اإلنتاج وخباصة اإلنتاج  الزراعي لتخفيض فاتورة الغذاء  قلياًل،

رًا ويؤدي إىل حتقيق التخلف يؤثر تأثريًا مباش ،التالزم بني الفقر املدقع والتخلف، فحيثما كان الفقرـ وخباصة املدقع -
 أخذ بيده ومتت مساعدته   إذا للمجتمع، فالفقري اجلائع غري قادر على املسامهة اجلادة يف حتقيق التنمية إالا 

 4: تتلخص أهم اآلثار اليت خيلفها الفقر على اجلانب االجتماعي يف النقا  التالية:اآلثار االجتماعية للفقر -8.1.0.0

واحلرمان والتهميش من قبل بعض الفئات كالنساء وسكان املناطق املنعزلة، هذا ما يؤدي إىل قتل روح الشعور باإلقصاء  -
 اإلبداع وضعف املشاركة يف احلياة العامة 

 زيادة التفكك األسري وغياب التكافل االجتماعي  -
 م من حقهم يف الدراسة انتشار ظاهرة عمالة األطفال هذا ما جيعلهم عرضة ملختلف املخاطر باإلضافة إىل حرماهن -
العنصرية والتطرف،  تولد مظاهر اإلقصاء االجتماعي ضغوطا نفسية على هذه الفئة مما يؤدي إىل انتشار اجلرائم، -

 واالحنراف 

                                                           
  22،مذكرة ماجستري،جامعة سعد دحلب،البليدة، ص: «-نظرة اقتصادية-سياسات واستراتيجيات مكافحة الفقر في الجزائر[:»1002إبراهيم علي أمال] 1
 نفسه املرجع   2

3 Pnud , disponible sur site d’internet : www.unep.org/.../UNEP%20Post%202015%20Note%206%20Alleviatin... , 

consulté le : 26/05/2015. 
  10، 11، مرجع سبق ذكره، ص:[1022]حاج قويدر قورين 4

األسبوع العلمي ملدينة احلسن ورقة عمل )ليست للنشر( ُمقدمة إىل ، «وطرق معالجتها لظاهرة الفقر االقتصاديةاألسباب » :[2010]حممد حممود العجلونأنظر: 
  2، ص:1020 ماي 21 – 20خالل الفرتة ، األردن، العلمية املنعقد يف جامعة األمرية مسية

http://www.unep.org/.../UNEP%20Post%202015%20Note%206%20Alleviatin
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اخنفاض مستويات التعليم والتكوين واكتساب املهارات لدى الفئات الفقرية واملهمشة، رغم جمانية هذه اخلدمة يف بعض  -
 األسر الفقرية تتحمل تكاليف اقتناء مستلزمات الدراسة والتنقل خاصة يف املناطق املعزولة والنائية الدول إال أن 

ارتفاع معدالت األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة نقص املوارد املالية لتوفري الكميات الكافية من الغذاء  -
)أمراض  ض هذه الشرحية من األفراد ملختلف أشكال األمراضاملتوازن الذي حيتاجه اجلسم يوميا، هذا ما يؤدي إىل تعر 

 قد تؤدي إىل اهلالك  اليت الكولريا، السل،   ( -الفقر
بروز ظاهرة اهلجرة بنوعيها الداخلية واخلارجية، فاألوىل تكون من الريف باجتاه املدن الكربى هبدف احلصول على عمل الئق  -

تية فيها  أما بالنسبة للهجرة اخلارجية فغالبا ما تكون غري شرعية باجتاه الدول وحتسني مستوى املعيشة  لتوفر البىن التح
 املتقدمة هذا ما جيعل حياة املهاجرين عرضة ملختلف املخاطر 

قانونية الامشية غري اهلناطق امليرتبط الفقر احلضري مبظاهر حمددة، منها األحياء الفقرية واملساكن العشوائية، مَشكالة  -
تعرف املناطق وغريها  وكهرباء وصرف صحي  مياهخطار بيئية بفعل افتقارها للخدمات األساسية من عرضة ألاملو 

واألسوار أو سكان  األسطح واملقابرالعشوائية بصفة عامة بأهنا املباين اليت تقام عشوائيا أو بوضع اليد متمثلة يف سكان 
عنصر اجلمال املعماري ومتثل بيئة معمارية  إىل متاما   وتفتقر املباين وتنظيميقانوينإطار الصفيح وذلك يف غياب 

لقد تكونت مناطق اإلسكان العشوائي يف  كما أن اغلب املناطق العشوائية خالية متاما من املرافق العامة    مشوهة
 ففي غياب قوانني ب القانون ونتيجة لالمتداد غري املخطط وحماولة األهايل حل مشكالت اإلسكان بشكل فردي اغي

فراد يلجئون إيل البناء يف أي مكان متاح, وبأي التخطيط والبناء ويف ظل تزايد حدة أزمة اإلسكان جند أن بعض األ
 شكل دون توجيه أو إشراف 

تعاىن منها العديد من الدول النامية كما تعاىن منها بعض  اليتتعترب مشكلة العشوائيات من املشاكل اهلامة 
يعكس حجم  النامية معظم الدول يفإن انتشار املناطق العشوائية   أبعاد املشكلة ووطأهتا الدول املتقدمة، وإن اختلفت

مستويات  اخنفاضتؤثر على اجملتمع بأسره، حيث تعاىن هذه املناطق من  اليتاملشكلة وأسباهبا وتداعياهتا السلبية 
 رئيسيكما أهنا سبب   االجتماعي،كك والتف ،واألمية ،معدالت البطالة وارتفاع ،وتدهور الظروف السكنية ،الدخل

 وتلوث البيئة   ،لتدهور اخلدمات

يعد التلوث مظهًرا : هناك عالقة وطيدة وقوية بني الفقر ومعدالت التدهور والتلوث البيئي  آثار الفقر على البيئة 1.1.0.0
اختالف أمنا  احلياة يف الكثري من مناطق من مظاهر أثر اإلنسان على البيئة اليت غري الكثري من معاملها، مما ترتب على ذلك 

إلشباع احتياجاهتم املعيشية امللحة ودون وعي منهم يعين يف كثري من األحيان القيام بسلوكات وممارسات    إن سعي الفقراءالعامل
األنواع احليوانية والنباتية  مدمرة للبيئة، كاستنزاف املوارد الطبيعية دون إعطائها فرصة للتجدد، ما يؤدي حتما إىل اختفاء الكثري من

الرعي  مما ينعكس سلبا على حياة البشر  وأفضل مثال على ذلك االستعمال غري العقالين للموارد الطاقوية اليت يعرفها عامل اليوم،
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نسان )كرتاكم ويف املقابل فالتدهور البيئي سواء كان ناجتا عن اإل املفر ، استنزاف الغابات والصيد يف أوقات التجدد البيولوجي 
النفايات الصلبة، أو طرح الغازات السامة   اخل(، أو نتج عن الطبيعة كالكوارث الطبيعية )احلرائق، األعاصري، الزالزل   اخل(، قد 

كما أن فئة الفقراء هي أول املتضررين   يساهم بدرجة كبرية يف انتشار الفقر نظرًا لقدرته على عرقلة النشا  االقتصادي لنإنسان 
هذا التدهور البيئي نتيجة الوضعية اهلشة اليت تعيشها وعدم قدرهتا على حتمل األضرار الصحية الناجتة عما يلحق بالبيئة من  من

  1أضرار 

 ( سنحاول توضيح االنعكاسات اليت خيلفها الفقر على أفراد اجملتمع 3-2من خالل الشكل )

  

                                                           
 حماية البيئة»، امللتقى الدويل الثالث، حول «واقع التلوث البيئي في الجزائر، سبل محاربته، و مدى ارتباطه بظاهرة الفقر[:»1020ملياين حكيم،محادي موراد] 1

 ماي، املركز اجلامعي مخيس مليانة               0،2، املنعقد يومي «-حالة الجزائر-و محاربة الفقر في الدول النامية
 على املوقع:،«مشكلة الفقر والبيئة في الجزائر في ظل اإلصالحات االقتصادية»مصابيح فوزية: -

www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=1785 

http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=1785
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 .(:انعكاسات ظاهرة الفقـــر3-0الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 جاء هذا الشكل كملخص ألهم اآلثار اليت يعاين منها الفقراء حبيث:

ة، القيود على احلراك وخاصة يف يعجز الفقراء عن الوصول ألسواق العمل واحلصول على فرص التشغيل واملوارد اإلنتاجي       
 حالة النساء، وازدياد األعباء الناجتة عن احلاجة للجمع بني الواجبات املنزلية واألنشطة اإلنتاجية، وإدارة موارد اجملتمع احمللي؛

ختلف أنواعه، ال غياب إمكانية احلصول على اخلدمات العامة مثل التعليم والصحة، التأثر باملخاطر االقتصادية والعنف مب       
 يتمتع الفقراء بفرص إلمساع أصواهتم ال على املستوى احمللي و ال على املستوى القومي 

 

 

 الفقر

انخفاض 

مستوى 

 المعيشة

تفاوت 

 الدخول

التهميش 

وعدم 

 التمكين

 تدني المشاركة

 تدني اإلنتاجية

اض انخفتفاقم البطالة و

 األجور

 الهجرة

اتانتشار العشوائي  

 التدهور البيئي

 الحرمان من الخدمات امن المجتمع

يتهديد النسيج االجتماع يةغياب الشفافالفساد و  ةتهديد برامج التنمي   تهديد االستقرار 

 غياب التنمية

عنفالتفاوت اإلقليمي غياب العدالة      التطرف وال  

االجتماعية الوسطى فقدان الطبقة  

 –التوعية باألهداف اإلنمائية لأللفية مشروع مبادرة [:»1021برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، جامعة القاهرة] المصدر:
)بالتصرف(  21، ص: «سياسات التنمية المستدامة للمجتمعات الريفية الفقيرة  

 



 لظاهرة الفقر.األساسي  المفاهيمي. اإلطار .................................................................................:األول الفصل 

 

22 
 

 المبحث الثاني: ظاهرة الفقر في الفكر االقتصادي التنموي وعالقتها ببعض المتغيرات االقتصادية.
هلذا كانت هذه االختالالت حمل  تنشأ ظاهرة الفقر نتيجة حدوث خلل يف العالقات االقتصادية واالجتماعية،

  لقد اختلفت تيارات الفكر االقتصادي يف تفسري ظاهرة الفقر، وحتديد دراسة من قبل العديد من املفكرين االقتصاديني
مسبباهتا هلذا ظهرت جمموعة من النظريات اليت حاولت إعطاء تفسري هلذه الظاهرة يتماشى والتيار الفكري السائد يف تلك 

 فلسفة واضعها  الفرتة و 

وغري االقتصادية   تساهم العديد من العوامل االقتصادية كالنمو االقتصادي، درجة العدالة يف توزيع الدخل،
 كاستفحال مظاهر الفساد مبختلف أنواعه، االلتزام بتطبيق مبادئ احلكم الراشد يف درجة انتشار أو تقلص نسبة الفقر  

: يف ما يلي نتناول أبرز النظريات املفسرة لظاهرة الفقر، حيث في الفكر التنموي النظريات المفسرة لظاهرة الفقر 0.8.0
أن كل واحدة منها حتاول حصر املسببات الرئيسية هلذه الظاهرة مع حماولة إبراز االنتقادات املوجهة لكل نظرية واجلوانب اليت 

 مت إمهاهلا عند طرحها 

:ارتبطت فكرة احللقة املفرغة للفقر باسم vicious circle of poverty نظرية الحلقة المفرغة للفقر 0.0.8.0
والذي انطلق يف حتليله لظاهرة الفقر من الفكرة األساسية، وهي أن االقتصاد  Ragner Nurkse رانر نيركسيهاالقتصادي 

بدوره يؤدي إىل يدور يف شكل حلقات مفرغة تبدأ من ضعف الدخل الذي يؤدي إىل ضعف القدرة الشرائية للفرد، وهذا 
سوء التغذية الشيء الذي ينعكس على الوضع الصحي العام، وهذا بدوره يؤثر على املستوى اإلنتاجي للفرد، واخنفاض معدل 
اإلنتاج يعين اخنفاض الدخل وبالتايل ضعف االدخار ومن مثة االستثمار الذي يعد احملرك األساسي للتنمية وبالتايل تنغلق 

   1احللقة

يؤكد وجود عدة حلقات مفرغة تؤدي الستفحال ظاهرة الفقر، فنجد مثال احللقة املفرغة املتعلقة باخنفاض  لكن الواقع
مستوى التعليم واليت تبدأ باخنفاض مستوى التعليم وتراجع مستوى املهارة الفنية اليت تنعكس على مرد ودية العامل بالسلب مما 

  2يقال على احللقة املفرغة املتعلقة باخنفاض املستوى الصحييؤدي إىل اخنفاض يف مستوى الدخل، ونفس الشيء 

 :3ميكن تلخيص هذه احللقات كما يلي

  

                                                           
1Rainer kattel, Jan .a. kregel and Erik’s Reinert[2011]:«Rangar Nurkse (1907-2007) classical development 

economics and its relevance for today», Anthem press,London, first published, p:198.  
  02،ص:«ذكره بقمرجع س[: »1020داود حممد العذاري، هدى زويل خملف الدعمي ] عدنان 2
  21، دار هومة، اجلزائر، ص:«مقدمة في اقتصاد التنمية[:»2222إمساعيل شعباين ] 3
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 اإلنتاجية                    ضعف فقر     ضعف الدخل      ضعف االدخار       ضعف االستثمار       قلة رأس املال       -0
 الفقر              نقص الدخل                        

 ضعف الدخل       قلة الغذاء        ضعف اإلنتاجية        ضعف الدخل       الفقر  -8
ضعف الدخل       قلة الطلب        ضيق األسواق        نقص التشغيل        ضعف االستثمار             ضعف  -1

 اإلنتاجية 
اقرتاحا لكسر هذه احللقة، والذي يتمثل يف االعتماد على املوارد اخلارجية اليت ستسمح بزيادة  قدم نركيسيه

 االستثمار واإلنتاجية وبالتايل الدخل و الطلب، األمر الذي يدفع بالبلد الدخول يف تنمية اقتصادية 
 ( كيف تنشأ حلقة الفقر 4-2يوضح لنا الشكل )

 للفقر.(: الحلقة المفرغة 4-0الشكل)

 عرض رأس المال              الطلب على رأس المال                                                           

 

 

 

 

 

 

  20ص:دار الفجر القاهرة، ، الطبعة األوىل، «المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي[:»1002صاحل صاحلي] المصدر:

قام صاحب النظرية جبمع مسببات الفقر، مثل اخنفاض مستويات الدخل وما ينجم عنها من تدهور يف القدرة 
بدراسة الظاهرة على أهنا ظاهرة معزولة، مل يراعي اجلانب  يهسيالشرائية وبالتايل انعكاسه سلبا على صحة الفرد، كما قام نورك

الدخل كسبب أدى إىل استفحال الفقر يف حني جند أن دول كثرية ال  على نقص يهسيلقد ركز نورك التارخيي يف تشكيلها،
  1تعاين من مشكل قلة الدخل بقدر معاناهتا من سوء استعمال هذه املداخيل 

 مثة منوذج يوفر تصورات مهمة: Closed Cicuitفي التنمية )الدائرة المغلقة( -O-نظرية كريمر الحلقة  8.0.8.0
 (Michael Kremer) مستوى منخفض كان ذلك النموذج الذي مت بناؤه من قبل مايكل كرميرعند  حول أفخاخ التوازن

                                                           
  22مرجع سبق ذكره ،ص:  [:1002صاحل صاحلي]1

 انخفاض اإلنتاجية القدرة الشرائية المحدودة

ادي احلافز االستثماري املاخنفاض 
 والبشري

 نقص رأس المال انخفاض مستوى الدخل

يةضعف القدرة االدخار  انخفاض اإلنتاجية نقص رأس المال  
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حيث أدى فشل جزء صغري ، (Challenger)   إن الفكرة مأخوذة من احلادثة اليت حلقت باملركبة الفضائية2220سنة ونشر 
إىل انفجار املركبة، إن نظرية الدائرة املغلقة هتتم باجلزء ألهنا ال توضح فقط وجود أفخاخ الفقر، ولكن توضح األسباب اليت 

حياول هذا النموذج تفسري سبب وجود الفقر يف الدول املتخلفة وأسباب اخنفاض متوسط دخل توقع تلك البلدان يف الفقر  
ه الدول مقارنة مع الدول املتقدمة  يقوم النموذج على أساس وجود تكامل لصيق بني مدخالت اإلنتاج الفرد يف هذ

واإلنتاجية، كلما زادت مهارة األيدي العاملة، أما إذا كانت نسبة من األيدي العاملة غري مؤهلة فإهنا سوف تتسبب باخنفاض 
لنظرية على ضرورة االهتمام بكافة جوانب اإلنتاج مهما بدت صغرية اإلنتاج واإلنتاجية واستمرار التخلف ولذلك تقوم هذه ا

   مع ترتيب تشكيالت من مدخالت اإلنتاج تقضي على اخنفاض إنتاجية بعض العوامل مبا حيقق التنمية
من ركزت هذه النظرية على سبب واحد للفقر وهو اخنفاض املهارات الذي يؤدي إىل اخنفاض اإلنتاج، يف حني أغفل العديد 

  1األسباب األخرى اليت تؤدي إىل اخنفاض اإلنتاجية مثل ضعف التكنولوجيا، وانتشار الفقر
زعيم املدرسة مالتوس  يعترب :) Traps PovertyJohn Robert Maltus( مصيدة الفقر لروبرت مالتوس 1.0.8.0

يف تفسري ظاهرة الفقر على النمو  هيرتكز حتليلالتشاؤمية الذي وضع نظريته السكانية املعروفة بـ "نظرية مالتوس للسكان"  
ظل توفر وهذا يف السكاين السريع الذي خيضع يف منوه ملتوالية هندسية ، أما املوارد الغذائية فإهنا ختضع يف منوها ملتوالية حسابية 

وعليه فإن عدد سكان املعمورة سيزيد بصورة أسرع من منو الناتج اإلمجايل ومن مثة فإن مشكالت اجلوع، البطالة أحسن الظروف 
والفقر هي مشكالت حتمية ال ذنب ألحد فيها  ويقول أن السبب الرئيسي للفقر الدائم ال صلة له بطرقة احلكم و ال بتوزيع 

غنياء تأمني العمل و الغذاء للفقراء و ليس للفقراء احلق يف مطالبهم فهم جيلبون ألنفسهم الشقاء امللكية، فليس يف وسع األ
  2بتكاثرهم

تقرتب من األوضاع السائدة يف بعض الدول إال أن نظرته التشاؤمية مل تتحقق عامليا   رغم أن حتليالت مالتوس
بسبب التحكم يف التكنولوجيا و تطويعها من أجل زيادة اإلنتاج و خاصة الزراعي و الذي شهد زيادة أكرب من الزيادة يف 

  حجم السكان عكس ما توقع مالتوس
إسرتاتيجية  مدخل احلاجات األساسية هو: The Basic Needs Theory مدخل الحاجات األساسية 2.0.8.0

، تنطلق من رفض نظريات الرتاكم التقليدية كمخرج 2222تنموية بدأت أفكارها يف سبعينيات القرن املاضي واعتمدت سنة 
قه حنو العمل ملأزق التخلف وحتقيق االنطالق االقتصادي، وترى أن توفري احلاجات األساسية لنإنسان هو الذي حيقق انطال

بفعالية  يركز هذا النموذج على النمو من أسفل إىل األعلى من خالل معاجلة الفقر بتوفري احلاجات األساسية للسكان، إن 
 :3تركيز هذا النموذج على توفري ما حيتاجه الفقراء من

                                                           
، البعد االقتصادي، الطبعة األوىل، الدار العربية للعلوم، بريوت، 2، اجمللد:«المستدامة الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية[:» 1002حممد سلطان أبو علي] 1

  22ص:
2Samuel Bowles, Steven N.Durlauf and Karla haff[2006]:« Poverty traps», Princeton university press, new York, 

pp: 15-16.  

 
  22-21مكتبة حسني العصرية، بريوت، ص،ص: «دراسات في التنمية االقتصادية[:»0221سانية]بن عبد اللطيف مصطيفى، عبد الرمحان  3

https://cruel.org/econthought/essays/growth/neoclass/solowtrap.html
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 سلع استهالكية )غذاء، لباس، سكن،   (،  -
 عليم،   (، خدمات أساسية )ماء صاحل لشرب، صرف صحي، ت-
 احلاجات األخرى غري املادية)كحرية إبداء الرأي، و املشاركة يف صنع القرار، واهلوية الثقافية   ( -

ال تعين مقاربة احلاجات األساسية أن تكون بديال عن النمو االقتصادي، بل على العكس فهي تكمله وتسعى 
املخرجات ليصبح أكثر توجيها حنو إشباع احلاجات األساسية إىل توجيهه، لذلك فهي تتطلب بالضرورة تغريات يف منط 

وتغريات هيكلية يف تعبئة املوارد اإلنتاجية وختصيصها مبا يف ذلك إعادة توزيع األصول وتبين أمنا  اإلنتاج املستعملة بشكل 
 أكرب للموارد احمللية وللتقنيات كثيفة العمالة 

االهتمام باالستهالك كأداة لرفع النمو االقتصادي من خالل زيادة تعطي مقاربة احلاجات األساسية الفكرة عن  
 الكفاءة اإلنتاجية، هذه الزيادة الناجتة عن حتسن الوضعية املعيشية والصحية للقوى العاملة 

 إن منهج االحتياجات األساسية مرغوب يف ثالثة زوايا:
 ألنه غاية يف حد ذاته، فال حيتاج إىل حجة أو تربير العتناقه؛ -
 ألنه أسلوب لتعبئة املوارد البشرية وجتهيزها لتحقيق مزيد من اإلنتاجية والرفاهية؛ -
ألنه يؤدي إىل ختفيض معدل النمو السكاين )الخنفاض معدل الوفيات من أطفال األسر الفقرية، وارتفاع مستويات  -

 تلك اجملتمعات   التعليم اخلاصة باملرأة(، ومن مث توفري املوارد الالزمة لرفع مستوى املعيشة يف
ما يؤخذ على هذا املدخل، أنه يعطي أمهية كبرية لالستهالك على حساب االدخار واالستثمار  بدال من الرتكيز على زيادة 
الطاقة اإلنتاجية واستمرارها يف املدى الطويل  تتبىن هذه اإلسرتاتيجية توجيه املوارد إىل القطاع االستهالكي للفقراء بدال من 

 و القطاع اإلنتاجي، وهو األمر الذي بالنهاية سريفع مستوى معيشتهم يف املدى الطويل  توجيهها حن
تعد أفكار املاركسيني أكثر وضوحا يف تشخيص مسببات الفقر و تعترب نظرية  :(Karl Marx) النظرية المركسية 2.0.8.0

االقتصادية يف ظل الفروض الرأمسالية، اليت تؤدي إىل فقر )القيمة الفائضة( إحدى أهم املتضمنات املاركسية يف حتليل التنمية 
( أن املوارد االقتصادية القومية :هي الفرق بني كمية إنتاج العامل و احلد األدىن ألجر العمل)القيمة الفائضةـالعمال ، و يقصد ب

اإلنتاجية املستخدمة يف العمليات  ميكنها حتقيق ناتج قومي يفوق إمجايل األجور عند مستوى الكفاف، فضال عن عوائد املوارد
كما أن فائض العمل يدفع األجور اإلنتاجية و الفرق بني ما يدفع للموارد املستخدمة وناجتها هو ما مساه ماركس )فائض القيمة(،  

   1وللحفاظ على مستوى األرباح جيب ختفيض مستوى األجور إىل حد الكفاف* مما يؤدي إىل اتساع دائرة الفقرلالخنفاض، 

يعترب ماركس أن الطبقة الرأمسالية املالكة هي السبب الرئيسي لبؤس وفقر العمال من خالل امتالكها لوسائل 
 اإلنتاج، بينما ال متلك الطبقة العاملة سوى اجلهد معرب عنه بوقت العمل 

                                                           

 حد الكفاف: هو مستوى الدخل الذي يسد الرمق أو الضرورة، أي مستوى االستهالك عند خط الفقر *
 ألخرى مستوى الكفاية: هو حد االستهالك الذي يتوسط حد الكفاف و مستوى الرفاهية، و هو خيتلف من منطقة 

  22،22،ص :ذكره  بقمرجع س [:1002سامل توفيق النجفي،د أمحد فتحي عبد اجمليد] 1
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: وفقا هلذه النظرية تعد الدول النامية أسرية لتنظيم مؤسسات   theory Of Dependencyنظرية التبعية 1.0.8.0
وسياسات جامدة على املستويني احمللي والدويل، حيث أصبحت اقتصادياهتا حمكومة بتبعية اقتصادية للعامل املتقدم، ركزت 

 :1هذه النظرية على ثالث مناذج رئيسية هي
تدادا للفكر املاركسي، والذي يرجع استمرار ختلف دول العامل :يعد هذا النموذج امنموذج التبعية لالستعمار الجديد -أ

الثالث هليمنة النظام الرأمسايل على االقتصاد العاملي، وعدم تكافئ العالقات بني جانيب العامل املتقدم والعامل املتخلف وأن 
ذج باختصار أن ختلف دول العامل هذه األخرية لن تتقدم وحتقق التنمية دون أن تتحرر من تبعيتها االقتصادية  يبني النمو 

الثالث يعود يف األساس إىل استمرار اهليمنة االقتصادية للدول املتقدمة مع استمرار الدول النامية يف تبنيها لسياسات 
اقتصادية تقليدية  وعليه فإن التنمية تتحقق بإحداث تغريات جذرية للنظام االقتصادي العاملي مبا يضمن قيام عالقات 

 ة متكافئة بني دول العامل اقتصادي
 -إضافة إىل ظروفها الداخلية -: يرجع هذا النموذج ختلف دول العامل الثالثنموذج المفهوم الخاطئ للتنمية -ب

إلتباعها سياسات اقتصادية غري مالئمة، نتيجة الضغو  اليت متارسها مؤسسات التنمية الدولية كصندوق النقد والبنك 
اليت ما هي يف الغالب إال انعكاس للفلسفة الفكرية لالقتصاديات الرأمسالية  من ناحية  الدوليني، فضال عن التوصيات

أخرى يشري النموذج إىل أن النظريات واألفكار التنموية املطبقة بنجاح يف الدول املتقدمة ليست بالضرورة قابلة للتطبيق 
 دية هبا يف الدول النامية، وال تنسجم مع أهداف  وأولويات التنمية االقتصا

: تشكل فرضية التنمية الثنائية عقبة يف طريق حتقيق التنمية لدى البلدان النامية اليت تتضح فيها نموذج التنمية الثنائية -ت
معامل الثنائية من خالل متركز الثروة يف أيدي قلة قليلة داخل مساحة كبرية من الفقر، حيث تتجسد هذه الفرضية يف 

 األوجه التالية:
ة الظروف املتباعدة يف آن واحد ويف مكان واحد كأن توجد طريقيت اإلنتاج احلديثة والتقليدية يف قطاع توافر جمموع -

الريف و املدينة أو تعايش القلة القليلة الغنية ذات الدخول املرتفعة و املستوى التعليمي و الثقايف املرتفع مع الكثرة 
ل الصناعية الغنية مع اجملتمعات الفقرية من خالل العالقات الفقرية اجلاهلة و األمية يف بلد ما أو تعايش الدو 

  2االقتصادية الدولية
 يتميز هذا التعايش باالستمرارية لكون أسبابه هيكلية، وليست عابرة فمن الصعب إزالتها  -
عام، ويتضح ال يوجد تقارب بني القطاع أو)البلد( املتقدم والقطاع أو )البلد( املتخلف بل تتسع اهلوة بينهما يف كل  -

 ذلك من خالل تضاعف إنتاجية العامل األول وتدنيها يف الثاين 

                                                           
  21،20، 12،12، ترمجة: حسني قبيس، دار ابن خلدون، بريوت، ص،ص: «نقد نظرية التخلف-التراكم على الصعيد العالمي» أمني]د س[:مسري  1

 
، أطروحة دكتوراه جامعة «دراسة تحليلية وقياسية-عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربيةأثر النمو االقتصادي على [:»1020كبداين سيد أمحد] 2

  22تلمسان، ص:
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تؤدي اخلالصة السابقة الذكر إىل خاصية أخرى مفادها أن األحوال االقتصادية يف القطاع املتخلف ال تتأثر بانتعاش  -
ميق ختلفه مما يكرس القطاع املتقدم، بل على العكس فبدال من جذبه لألعلى قد يتسبب يف دفعه حنو األسفل وتع

 بوضوح ظاهرة التبعية  
بول ، (GUNDER Frank) جندر فرانك، (DOS Santos ) من أبرز كتاب هذه النظرية هم دوس سانتوس

 RAUL) مسري أمني، راؤول بريبيش، (EMMANUEL Wallstein) إميانويل وللشتاين، (PAUL Baran) باران

Prebishe) صاحب نظرية املركز و احمليط  

النمو االقتصادي من بني املؤشرات االقتصادية والعوامل  :يعتربتأثير بعض المتغيرات االقتصادية على ظاهرة الفقر 2 1 1
األساسية اليت حتدد مستوى معيشة أفراد اجملتمع، وبالتايل احلد من انتشار ظاهرة الفقر، لكنه غري كاف لوحده، حيث جيب 

خل، وحماربة الفساد توفر عوامل أخرى للنجاح يف احلد من ظاهرة الفقر ورفع مستويات املعيشة، وهي العدالة يف توزيع الد
 مبختلف أنواعه، كما يؤدي سوء إدارة احلكم إىل ظهور أثار سلبية على الفقراء 

:يعترب النمو من أبرز املتغريات االقتصادية اليت هلا عدة دالالت ومن تأثير النمو االقتصادي على معدالت الفقر 2 1 1 2
ن له عالقة وطيدة بدرجة اتساع عدد الفقراء وهذا ما تناولناه يف هذا بينها مدى توفر الرفاهية ألفراد اجملتمع، فمن املؤكد أ

 الشق:

 النمو االقتصادي أحد أهم املؤشرات االقتصادية، ويعرف يف األدبيات االقتصادية على أنه: 

الزراعة والتعدين جمموع القيم املضافة إىل كافة وحدات اإلنتاج العاملة يف فروع اإلنتاج املختلفة يف اقتصاد معني مثل 
والصناعية  ومتثل القيمة املضافة لوحدة إنتاجية معينة الفرق بني قيمة إمجايل اإلنتاج هلذه الوحدة وقيمة السلع واخلدمات 

 الوسيطة املستهلكة يف ذلك اإلنتاج 

 ل فرتة زمنية معينة إذن فمعىن النمو االقتصادي هنا هو الزيادة يف كمية السلع واخلدمات اليت ينتجها اقتصاد معني خال

يعين النمو االقتصادي حدوث زيادة مستمرة يف متوسط الدخل الفردي احلقيقي مع مرور الزمن، هذه الزيادة تؤدي إىل رفع 
 ، حيث : 1مستويات املعيشة

 

وليس النقدي، هذا األخري الذي ميثل عدد الوحدات النقدية اليت يشري النمو االقتصادي إىل زيادة يف الدخل احلقيقي 
 :1يتحصل عليها الفرد خالل فرتة زمنية معينة عادة ما تكون سنة واحدة، أما الدخل احلقيقي فيعرب عنه بالعالقة التالية

                                                           
  22، الدار اجلامعية اإلسكندرية، ص:« اتجاهات حديثة في التنمية[:»1000عبد القادر حممد عبد القادر عطية] 1

  متوسط الدخل الفردي= الدخل الكلي / عدد السكان
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ميثل الدخل احلقيقي عن كمية السلع واخلدمات اليت يتحصل عليها الفرد من خالل إنفاقه لدخله النقدي خالل فرتة زمنية 
معينة  فإذا زاد الدخل النقدي مبعدل أقل من معدل الزيادة يف املستوى العام لألسعار)معدل التضخم( فإن الدخل احلقيقي 

ة، أما إذا زاد الدخل النقدي واملستوى العام لألسعار بنفس النسبة فإن الدخل للفرد سوف ينخفض ويتدهور مستوى املعيش
 2احلقيقي سوف يظل ثابتا وبالتايل فإن معدل النمو االقتصادي احلقيقي ميثل بالعالقة اآلتية: 

 

د من الدخل احلقيقي النمو االقتصادي هو الزيادة يف إمجايل الدخل الداخلي للبلد مع كل ما حيققه من زيادة يف نصيب الفر  
 3ومن هذا التعريف نستخلص األيت:

جيب أن يرتتب على الزيادة يف الدخل اإلمجايل للبلد زيادة يف دخل الفرد احلقيقي، أي أن معدل النمو االقتصادي هو  -
 عبارة عن معدل منو الدخل الوطين مطروح من معدل النمو السكاين 

 أن الزيادة النقدية يف دخل الفرد مع عزل أثر معدل التضخم  أن تكون الزيادة يف دخل الفرد حقيقية، أي -

 جيب أن تكون الزيادة يف دخل الفرد على املدى الطويل، أي أهنا ال ختتفي مبجرد أن ختتفي األسباب  -

 ينقسم النمو االقتصادي إىل نوعني:

 الدخل الفردي ساكن النمو االقتصادي املوسع: ويكون فيه منو الدخل بنفس معدل منو السكان أي أن 

 النمو االقتصادي املكثف: حيث يفوق معدل منو الدخل معدل النمو السكاين وبالتايل فإن دخل الفرد يرتفع 

من الطبيعي أن يتجه الدخل املطلق الذي حيصل عليه الفقراء لالرتفاع عندما يتجه نصيب الفرد من الدخل 
أهنم سيحصلون يف هذه احلالة على نسبة أكرب من تزايد النمو  وحىت يف الذي حيصل عليه الفقراء لالرتفاع مع النمو، إذ 

تؤكد معظم التجارب الدولية على أنه ميكن للنمو حالة اجتاه نصيبهم من الدخل حنو االخنفاض يف املراحل األوىل للتنمية، 
تفع دخول الفقراء تر زيد اإلنتاجية ومن مث تفالنمو االقتصادي يفرتض أن  ،االقتصادي أن يكون أداة قوية للقضاء على الفقر

ويوسع نظام الفرص واخليارات  تارخييا كان النمو القومي املطرد للناتج احمللي اإلمجايل مقرونا بزيادة األجور واإلنتاجية، وكان 
عكسية بني  فهناك عالقة ،ذلك أحد اجلوانب املهمة واألسباب اليت ساعدت على اخلروج من الفقر يف البلدان الصناعية

                                                                                                                                                                                           
  22نفس املرجع ، ص: 1
  21نفس املرجع، ص:  2
، دار الراية للنشر «8112-0912النمو االقتصادي دراسة قياسية لعينة من الدول العربية خالل الفترة تطور النظام المالي و [ »1021حممد أشواق قدور ] 3
  20التوزيع ، ص: و 

عار.الدخل الحقيقي= الدخل النقدي/المستوى العام لألس  

ل التضخممعد –= الزيادة في الدخل الفردي النقدي   معدل النمو االقتصادي الحقيقي  
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معدل النمو االقتصادي ومعدل الفقر، ففي العقود األخرية من القرن العشرين خفضت معدالت النمو املرتفعة من نسبة الفقر 
بشكل حاد يف بعض الدول كالصني، اندونيسيا وماليزيا  ولكن يف بعض الدول مل يؤدي النمو االقتصادي دوره يف احلد من 

نمو االقتصادي املنخفضة ونوعية وهيكل النمو الذي مل يكن يف صاحل الفقراء  إن متسك الدول الفقر وهذا راجع ملعدالت ال
النامية بالنموذج الذي حيتل فيه النمو االقتصادي املكانة الرئيسية والذي أثبت الواقع عدم دقته يف جمال التخفيف من حدة 

من حدة الفقر ما مل يكن هذا االقتصاد موسع خيلق فرص  فالنمو ليس شرطا كافيا للتخفيف ،الفقر وتطوير العنصر البشري
  1عمل جديدة كافية بدرجات متساوية وأجورا أعلى من حد الفقر 

ينبغي أن توجه السياسات حنو حتقيق معدالت مقبولة للنمو االقتصادي مع مراعاة توجيه عوائد النمو حنو هدف 
كل فعال إال إذا أتاحت فرص العمالة اليت ينشئها هذا النمو للفقراء القضاء على الفقر، فالنمو قد ال يؤثر على الفقر بش

زيادة دخوهلم، إما من خالل ختفيض نسبة البطالة أو العمالة الناقصة أو زيادة عائدات العمل أو كليهما، ويتوقف ذلك على 
لتلك العمالة خاصة يف البلدان النامية،  تركيز النمو يف القطاعات اليت تستوعب العمالة غري املاهرة واعتماد التقنيات الالزمة

وقد اليستطيع الفقراء االستفادة من فرص العمالة اليت حتسن من دخوهلم نتيجة إنتاجيتهم املنخفضة، لذا فإن معدالت النمو 
فقر مثل اليت تعمل على خفض معدالت الفقر جيب أن ترتكز على توجيه املوارد االقتصادية حنو القطاعات اليت ينتشر فيها ال

االقتصاد غري الرمسي، الصناعات الصغرية، تنمية األحياء الفقرية ، فضال عن ضرورة مراعاة هذه املعدالت لالحتياجات 
الضرورية للسكان والظروف القاسية اليت يتعرضون هلا  ومع ذلك يبقى النمو االقتصادي من أساسيات ختفيض حدة الفقر 

 2رغم انه غري كاف حبد ذاته 
: التفاوت أو عدم املساواة هو مفهوم أوسع من الفقر، حيث تأثير التفاوت في توزيع الدخل على انتشار الفقر 2 1 1 1

يتم إدخال مجيع أفراد اجملتمع يف حساب معدل التفاوت وليس شرحية معينة من السكان الذين يعيشون حتت عتبة دخل دنيا 
الة اليت يتم فيها توزيع األصول، الثروة أو الدخل بطريقة غري متكافئة بني األفراد معينة، ويف هذا الصدد فعدم املساواة يف احل

يف فئة معينة من السكان، أو بني الدول، وختتلف عدم املساواة االقتصادية بني اجملتمعات والفرتات التارخيية واهلياكل والنظم 
 االقتصادية  

ومفهوم إعادة توزيع الدخل الوطين، حيث أن األول يتعلق يوجد اختالف كبري يف مفهوم توزيع الدخل الوطين  
بتوزيع الدخل على عوامل اإلنتاج اليت سامهت يف توليده ويسمى بالتوزيع األويل وإعادة توزيع الدخل تكون عن طريق 

ملداخيل بني استفادة خمتلف طبقات اجملتمع من الدخل، ويقصد به السياسة االقتصادية اليت تستخدمها الدولة قصد حتويل ا
    3األفراد أو بني طبقات اجملتمع وهذا عن طريق اإلنفاق احلكومي

                                                           
-222، ص ص: 02، العدد12قانونية، اجمللد،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية وال«دورها في الحد من الفقرالسياسات االقتصادية و [:»1002صابر بلول] 1

222  
، ص 02، اجمللد: 12، جملة العلوم االقتصادية العدد:«دراسة في معدالت النمو الالزمة لصالح فقراء العراق دراسة تطبيقية[:»1020توفيق عباس املسعودي] 2

  02،02ص:
3Pierre Bezbakh ,Sophie Gherarbi[2000] :«Dictionnaire de l’économie», larousse, paris, p :475. 



 لظاهرة الفقر.األساسي  المفاهيمي. اإلطار .................................................................................:األول الفصل 

 

30 
 

تدور فكرة التوزيع حول النصيب الذي حيصل عليه كل فرد عند انتقال املنتجات النهائية إىل األسواق  مبعين نصيب الفرد من 
  1الناتج النهائي للمجتمع، لذا ينبغي التفريق بني:

ل: الذي يدرس التوزيع بني عاملي اإلنتاج الرئيسيني )قوة العمل ورأس املال(  وهو يبني نصيب  التوزيع الوظيفي للدخ -
كل من األجور من جهة واألرباح والفوائد والريع من جهة أخرى يف الدخل القومي  وهو يتبع التقليد املتمثل يف النظر 

أساس إدخاهلا يف منظومة اإلنتاج )العمال، مالك إىل حمددات وتطور توزيع الدخل فيما بني الطبقات االجتماعية على 
ويسلط هذا املقياس على املصادر األساسية للدخل املكتسب من خالل املشاركة يف النشا   رؤوس األموال واألراضي(

 االقتصادي 

ل أي التوزيع الشخصي للدخل: الذي يشري إىل توزيعه بني األسر أو األفراد، بغض النظر عن مصدر الدخل  فقد حيص -
فرد أو أسرة على الدخل من نشا  العمل ومن عائدات رأس املال على حد سواء وكذلك من املعاشات التقاعدية 

   2والتحويالت األخرى من القطاع العام

احلصص التوزيعية: تبحث يف العوامل اليت حتدد  احلصص النسبية اليت حيصل عليها كل فرد من عناصر اإلنتاج من  -
 الدخل القومي 

 تنحصر مشكلة عدم املساواة يف توزيع الدخل فقط بل تتعداه إىل جوانب أخرى منها: ال

التفاوت بني اجلنسني: الفروق املتصلة بنوع اجلنس يف الدخول والفرص حتدد بالعديد من العوامل، مثل أنواع العمالة  -
 واألجور والفروق يف احلصول على الرعاية الصحية  

 التعليم التفاوت يف فرص احلصول على  -

 يتم قياس التفاوت يف توزيع املداخيل باستخدام املؤشرات التالية:

منحىن يقيس حجم التفاوت يف توزيع املداخيل والثروات  وهو شكل بياين  2222سنة  : طور لورينزمنحنى لورنز -
 بسيط يصور التفاوت يف توزيع الدخول أو اإلنفاق من خالل وصف الفجوة بني خط املساواة املطلق ومنحىن التوزيع 

 
 

                                                           
، املكتبة العصرية للنشر و التوزيع، «البطالة، الفقر، والتفاوت في توزيع الدخل-اآلثار االجتماعية لبرامج اإلصالح االقتصادي[:»1002طارق فاروق احلصري] 1

  122املنصورة، مصر، ص: 
  22نفس املرجع ، ص:  2
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املنحىن العالقة بني الرتاكم  الواقعي، أي يقيس التفاوت أو درجة عدم املساواة يف توزيع دخول األسر  ويوضح هذا
   1النسيب لألسر أو األفراد والرتاكم النسيب لدخوهلم أو إنفاقهم

 (: منحنى لورينز.5-0الشكل)
                                                                                            

 

 

 

 
  

 

، ترمجة :حممود حسن حسين، حممود حامد حممود، دار املريخ، الرياض، «التنمية االقتصادية»:[1002]:ميشيل توداروالمصدر
  100ص:

لورينز عبارة عن شكل مربع ترصد على حموره األفقي فئات مكتسيب الدخل يف شكل نسب مئوية منحىن 
متصلة، بينما يرصد على احملور الرأسي نسب الدخل املكتسب فيما ميثل اخلط القطري الذي يبدأ من الزاوية اليسرى الدنيا 

د منحىن لورينز على خط املساواة املطلقة كلما زادت حدة للمربع إىل الزاوية اليمىن العليا خط املساواة املطلقة  كلما ابتع
 التفاوت يف توزيع الدخل القومي وكلما اقرتب من خط العدالة كلما قل معدل التفاوت واقرتبنا من حتقيق املساواة 

مدى عدالة  :يستند هذا املعامل على منحىن لورينز، حيث يصور منحىن لورينزGini coefficientمعامل جيني  -
توزيع الدخول واإلنفاق بيانيا  وللتعبري عن ذلك مبؤشر رقمي يستخدم معامل جيين، وميثل هذا املؤشر مساحة الفجوة 
بني خط املساواة املطلق ومنحىن التوزيع الواقعي مقسوما على املساحة الكلية للتوزيع اليت ميثلها املثلث احملصور بني 

    تني العمودي واألفقي)أ،ب،جـ(خط املساواة املطلق واإلحداثي
 

 

 ( يظهر لنا املساحة املظللة ومساحة املثلث اللتني من خالهلما يتم حساب معامل جيين 6-2الشكل )  

                                                           
 http://www.arab-: ، املعهد العريب للتخطيط: متوفر على املوقع اإللكرتوين:«قياس عدم المساواة في توزيع اإلنفاق مؤشرات»رياض بن جليلي: 1

3.pdf-api.org/images/training/programs/1/2007/25_C2921/21/1022ع عليه بتاريخ: ، مت اإلطال  

          

خط المساواة المطلقة                               

 

 

 

 منحنى لورينز

 المساحة المظللة                      

 =  معامل جيني

 مساحة المثلث)أ،ب،جـ(                         

  النسب الرتاكمية
 لعدد السكان

خلالرتاكمية للد النسب  

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2007/25_C29-3.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2007/25_C29-3.pdf


 لظاهرة الفقر.األساسي  المفاهيمي. اإلطار .................................................................................:األول الفصل 

 

32 
 

  (: معامل جيني6-0الشكل)
  جـ 

 

 

 

 

 أ                                                                    ب 
، ترمجة :حممود حسن حسين، حممود حامد حممود، دار املريخ، الرياض، «التنمية االقتصادية»:[1002]ميشيل تودارو المصدر:

  102ص:

ترتاوح قيمة معامل جيين بني الصفر والواحد، حيث إذا حصلت مجيع األسر على دخول متساوية فإن معامل 
جيين يكون مساويا للصفر، ويف هذه احلالة سوف ينطبق منحىن لورينز على خط العدالة املطلقة الذي ميثل وتر املثلث، أما 

 املعامل تساوى الواحد الصحيح إذا حصلت أسرة واحدة مبفردها على كامل الدخل فإن قيمة 

قام بتقدمي بعض  2221بتقدمي مؤشر للتفاوت، ويف سنة  2222: قام ثيل سنة  Theil index مؤشر ثيل -
تدور الفكرة األساسية هلذه النظرية حول الوقائع اليت حتصل خمالفة للتوقعات بدرجة كبرية واليت ينبغي  .التطبيقات عليه

يفسر تقدير حداث أو الوقائع اليت تتطابق مع توقعاتنا السابقة، حيث أن هذا املؤشر أن حتصل على وزن أكرب من األ
تركيز الثروة عند جمموعة معينة من اجملتمع، مثل جمموعات  املسامهة اليت تقدمها اجملموعات املختلفة للتفاوت الكلي، أو

 1مي أو العمري   واحد، أو جمموعات السكان وفقا للتوزيع التعليالاألقاليم داخل القطر 
يرتبط التفاوت يف توزيع الدخل مع الفقر ارتباطا وثيقا، حيث يتوقف كل منهما على الدخل الذي حتققه األسرة 
أو الفرد  ومبا أن الفقر هو العجز عن تلبية احلاجات األساسية لألسرة أو الفرد وهو يتوقف بالدرجة األوىل على الدخل الذي 

طريق تكلفة املواد األساسية أو ما يعرف خبط الفقر  فاألسر اليت يقل دخلها عن هذا املستوى تعترب حيققه الفرد ويقاس عن 
فقرية  لذلك فإن حجم الفقر يتوقف على تكلفة تغطية االحتياجات األساسية )خاصة أسعار املواد الغذائية األساسية( 

    2زيادة الفقر تقليص أو ومستوى متوسط الدخل وعدالة توزيعه  وقد تؤدي هذه العناصر إىل

                                                           
، أطروحة دكتوراه جامعة تلمسان، «8100-0922دور الضريبة في إعادة توزيع الدخل الوطني دراسة حالة الجزائر خالل الفترة [:»1022بريشي عبد الكرمي] 1

  221، 222ص ص:

  20-21ص،:، «8108تقرير التجارة والتنمية [:»1021مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ] 2

 

 

 

          المساحة المظللة

 

 المثلث)أ،ب،جـ(
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:يعترب الفساد من بني العراقيل اليت تقف يف وجه التنمية، نظرا خلطورته كونه تأثير انتشار الفساد على الفقر  -2 1 1 0
 املتشعب االقتصادي، السياسي، اإلداري واالجتماعي   يغذي نفسه بنفسه، ونظرا لتأثريه

 د نذكر منها:: وردت عدة تعاريف للفسامفهوم الفساد -أ

يعرف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الفساد بأنه:"إساءة استخدام القوة الرمسية أو املنصب أو السلطة للمنفعة اخلاصة، سواء 
عن طريق الرشوة أو االبتزاز أو استغالل النفوذ أو احملسوبية أو الغش أو تقدمي عموالت للتعجيل باخلدمات أو عن طريق 

 "1االختالس 

 "2ف البنك الدويل الفساد على أنه: "استغالل أو إساءة استعمال الوظيفة العامة من أجل مصلحة شخصية يعر   -
:" الفساد هو إساءة استخدام السلطة املوكلة لتحقيق مكاسب خاصة، ميكن تصنيفه 3تعريف منظمة الشفافية الدولية -

 جمه والقطاع الذي تفشى فيه على أنه فساد كبري أو فساد صغري أو فساد سياسي، اعتمادا على  ح
  يتكون الفساد الكبري من األفعال املرتكبة من قبل األشخاص الذين يشغلون مناصب عليا يف الدولة اليت تشوه

 السياسات والسري املركزي للدولة متكنهم من استغالل األموال العامة لتحقيق مصاحلهم اخلاصة  
  املواطن أثناء قيامه باملعامالت اليومية اليت جتري يف الدوائر احلكومية  يشري الفساد الصغري إىل إساءة التعامل مع

 كاملستشفيات، املدارس، مراكز الشرطة وغريها 
 " الفساد السياسي هو تالعب صانعي القرارات يف ختصيص املوارد والتمويل للحفاظ على مناصبهم وثرواهتم 

 :4: يتخذ الفساد األشكال التاليةأشكال الفساد -ب

 الرشوة: هي عرض مال أو خدمات أو أي نوع أخر من اإلغراء على شخص ما إلقناعه بعمل شيء مقابل ذلك   -
 الغش: التدليس الذي يتم للحصول على مزايا غري مستحقة بتقدمي أو احلصول على معلومات خاطئة أو مظللة  -
 نية إلضفاء طابع الشرعية على هذه العائدات غسيل األموال: إيداع وحتويل أموال وعائدات أخرى تتعلق بأنشطة غري قانو  -
 االبتزاز: طلب احلصول على ممتلكات أو أموال أو معلومات حساسة باستخدام القوة أو التهديد   -
استغالل النفوذ:طلب شخص معني احلصول على منافع مقابل استخدام نفوذه، بشكل غري عادل، لصاحل شخص أو  -

 جهة معينة 
  تصب يف صاحل األصدقاء أو الرفقاء يف توزيع املوارد واملناصب، بغض النظر عن مؤهالهتم املوضوعية احملاباة: املعاملة اليت -

                                                           
  02، نيويورك، ص:«مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكم[:»2222برنامج األمم املتحدة اإلمنائي] 1
، تم corruption.-against-fight-key-are-blogs.worldbank.org/arabvoices/arcitizensمجموعة البنك الدولي متوفر على الموقع:  2

 .02/03/3012االطالع عليه بتاريخ: 
3 What is corruption: available on the site: «www.transparency.org/what is corruption», it has been viewed on: 

03/02/2016. 
، «التنمية المستدامةالفساد والتنمية، مكافحة الفساد من أجل الحد من الفقر، تحقيق أهداف األلفية اإلنمائية وتعزيز [:»1002برنامج األمم املتحدة اإلمنائي] 4

  02األمم املتحدة، ص:
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احملسوبية:أحد أشكال التفضيل اليت تشمل العالقات األسرية، ومن بني أشكاهلا األكثر شيوعا هي أن يستغل فرد ما  -
 منصبه أو نفوذه للحصول على وظائف أو مصاحل أخرى ألقربائه 

: يتم قياس مدى انتشار الفساد باستخدام جمموعة من املؤشرات املعتمدة من قبل البنك الدويل شرات قياس الفسادمؤ  -ث
 ( املوايل 1-2ومنظمة الشفافية الدولة واليت نلخصها يف اجلدول)

 (: مؤشرات قياس الفساد المعتمدة من قبل البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية.8-0الجدول)

 مصدره تعريفه المؤشراسم 
يقيس ثقة أفراد اجملتمع يف أحكام لقانون والتقيد هبا يف البلد، مبا يف  مؤشر سيادة القانون

ذلك نوعية تنفيذ العقود وحقوق امللكية والشرطة واحملاكم واحتمال 
 وقوع جرائم وأعمال عنف 

 البنك الدويل

لتحقيق مكاسب خاصة مبا يف  يقيس مدى استغالل السلطة العامة مؤشر احلدمن الفساد
ذلك أعمال الفساد صغريها وكبريها، واستحواذ النخبة وأصحاب 

 املصاحل الشخصية على مقدرات الدولة 

 البنك الدويل

حيسب درجة انتشار الفساد بني املوظفني والسياسني  هو مؤشر  مؤشر مدركات الفساد
 هيئة مستقلة  22مركب يعتمد على مسوحات تقوم هبا 

نك الدويل، منظمة الب
 الشفافية الدولية 

يقيس مدى قدرة مواطين بلد ما على املشاركة يف انتخاب  مؤشر التعبري الرأي واملساءلة
حكوماهتم، وكذلك حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات وحرية 

 وسائل االعالم  

 البنك الدويل

مة، وقدرة جهاز اخلدمة املدنية يقيس هذا املؤشر نوعية اخلدمات العا مؤشر فعالية احلكومة
 واستقالله عن الضغو  السياسية، ونوعية إعداد السياسات 

 البنك الدويل

يقيس هذا املؤشر قدرة احلكومة على توفري سياسات وتنظيمات  مؤشر نوعية  األطر التنظيمية 
 سلمية تتيح تنمية القطاع اخلاص وتساعد على ذلك 

 البنك الدويل

يقيس غياب العنف واإلرهاب، احتمال زعزعت استقرار احلكومة  السياسيمؤشر االستقرار 
 بوسائل غري دستورية، أو عن طريق العنف مبا يف ذلك اإلرهاب 

 البنك الدويل

 

Source: world bank institute[2008]:« governance matters2008», researche at the world bank, the 

development researche,p:01.  
توجد العديد من املؤشرات الفعالة اليت هتدف إىل قياس حجم انتشار الفساد داخل الدول، وتبقى املؤشرات املعدة من 

 قبل منظمة الشفافية الدولية والبنك الدويل األكثر شيوعا واستخداما بني الدول 
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باالعتماد على مسوحات  2222يتم احتساب مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية منذ 
من خالل احتساب املتوسط  20-0مؤسسة مستقلة، تنحصر قيمة املؤشر بني  20واستطالعات متخصصة تقوم بإعدادها 

 تعين انعدام مظاهر الفساد يف الدولة  20وأعلى درجات الفساد  0احلسايب جلميع القيم املوحدة لكل دولة، ميثل 

، واحد من البيانات اليت -1 2و 1 2يعد مؤشر أداء احلكومات الصادر عن البنك الدويل الذي ترتاوح قيمته بني +
ويل تعتمد يف تقييم أداء الدول يف العديد من اجملاالت االقتصادية املرتبطة باإلنفاق احلكومي، والتحصيل الضرييب، و طرق التم

 حجم املديونية وعجز املوازنة   وكذلك السياسة املرتبطة باالستقرار السياسي واألمين، وممارسة احلقوق واحلريات 

: توجد عالقة تبادلية بني الفقر والفساد، إذ ميكن أن يكون الفساد عامال من عوامل دور الفساد في تعميق مظاهر الفقر -ج
حماربة الفقر، ومن جانب أخر ميكن أن يكون الفقر من عوامل ومسببات الفساد ازدياد الفقر من خالل ضعف كفاءة برامج 

 : 1من خالل عرقلة جهود حماربة الفساد  وتظهر جليا أثار الفساد على الفقر يف ما يأيت
لتفشي خمتلف تتمثل أهم اآلثار االقتصادية املرتتبة على الفساد يف الزيادة املباشرة يف التكاليف  وتأيت هذه الزيادة نتيجة  -

مظاهر الفساد، حيث يؤثر الفساد على أداء االقتصاد الوطين ألي بلد كان ومنوه إذ يؤثر يف استقرار البيئة االستثمارية 
العامة ويؤدي إىل زيادة تكلفة  املشاريع  وحيد من إمكانيات نقل التكنولوجيا واملهارات ويضعف األثر اإلجيايب حلوافز 

اريع احمللية واألجنبية، ويؤدي إىل هروب األموال إىل دول أخرى، نتيجة لغياب التنافسية والشفافية االستثمار بالنسبة للمش
واملساءلة اليت تعد من الشرو  األساسية جللب االستثمارات األجنبية  خاصة عندما يكون من ضمن الشرو  األساسية 

احلصول على عمولة  هذه األخرية ال يتحمل عبئها  لتسهيل قبول مشاريعهم احلصول على حصة من العائد االستثماري أو
صاحب املشروع وإمنا يتم نقلها إىل طرف ثالث الذي قد يكون املستهلك أو الدولة ككل أو كليهما، وهذا من خالل 
إدخال قيمة العمولة أو الرشوة ضمن تكلفة املشروع أو السلعة عن طريق رفع سعرها  ومن جهة ثانية فإن استرياد السلع 
األجنبية يؤدي إىل زيادة الطلب على العملة األجنبية األمر الذي يضعف من قوة العملة احمللية، هذا ما يضعف االقتصاد 

 احمللي والقدرة الشرائية ألصحاب املداخيل احملدودة مما يزيد من حدة الفقر 
قدمة إىل عامة السكان سواء كان تدين مستوى اخلدمات: يؤدي الفساد يف أغلب األحيان إىل تدين مستوى اخلدمات امل -

من املؤسسات احلكومية أو من قبل الشركات املتعاقدة معها، تبعا لدراسة البنك الدويل حول املصروفات العامة، فقد أشار 
يف الدول اليت تعاين من انتشار خمتلف  %20مقياس مراقبة اإلنفاق العام إىل أن هناك تسرب يف األموال العامة يصل إىل 

من  %2من املعلمني و  %2الفساد وخاصة يف قطاعي الصحة والتعليم  حيث وجد يف اهليندوراس أن هناك  مظاهر
األطباء املمارسني يف املؤسسات احلكومية يشكلون أمساء ومهية على قائمة الرواتب، يف حني بلغ معدل التغيب عن العمل 

 يف املؤسسات الصحية  %12و  %22يف املدارس االبتدائية 

                                                           
الدراسات، العدد الشفافية للبحوث و  ولنزاهة ، جملة ا«-الكلفة االجتماعية للفساد-الفساد في تعميق مظاهر الفقر في العراق دور:»[1020]حسني طربة 1

  02، 12السادس، ص،ص:
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ساد يغري املعايري اليت حتكم إبرام العقود، حيث أن التكلفة واجلودة ومواعيد التسليم وغريها حتكم إبرام العقود يف الف
الظروف العادية ولكن يف ظل الفساد يصبح املكسب الشخصي للمسئولني عامال مهما يف إبرام العقود ويقلل من أمهية 

لتسليم  وهذا يؤدي إىل اختيار مقاولني أو موردين أقل كفاءة وإىل شراء سلع املعايري األخرى  كالتكلفة واجلودة ومواعيد ا
 أقل جودة 

إن تدين مستوى اخلدمات سيعمل على إيقاف وفشل الكثري من املشاريع اليت يقوم هبا القطاع اخلاص كاملؤسسات 
شات وظائفهم ومصادر رزقهم بسبب الصغرية والورشات، وبالتايل سوف يفقد الكثري من العاملني يف هذه املؤسسات والور 

 إغالقها، هذا ما سيؤدي حتما إىل زيادة معدالت البطالة والفقر معا 

التقليل من كفاءة الربامج املوجهة للحد من الفقر: تقوم الدولة عادة بإقامة مشاريع وبرامج خمصصة للحد من مظاهر  -
الفقرية، أو بصورة غري مباشرة كتوفري فرص العمل للحد من الفقر، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة كتوزيع املعونات لألسر 

البطالة، أو العمل على حتسني مهارات الشباب عن طريق تدريبهم وتكوينهم على خمتلف املهن واحلرف هبدف تعزيز 
اد فرصهم للحصول على وظائف، أو برامج القروض امليسرة ملساعدهتم على إقامة مشاريع صغرية، ويف حال انتشار الفس

 فسيكون من الصعب على الفئات اهلشة والفقرية احلصول على مثل هذه الفرص نظرا الرتفاع تكلفتها 
 ( العالقة بني ظاهريت الفساد والفقر 7-2يلخص لنا الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لظاهرة الفقر.األساسي  المفاهيمي. اإلطار .................................................................................:األول الفصل 

 

37 
 

  (: العالقة بين الفساد والفقر7-0الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، جملة النزاهة «الكلفة االجتماعية للفساد -دور الفساد في تعميق مظاهر الفقر في العراق »:[1020]:حسني طربةالمصدر
  01،ص: 2والشفافية للبحوث و الدراسات، العدد: 
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 زيادة الفوارق

 الطبقية
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 تفشـــــــي الفقـــر
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تنمية متوازنة يف أي دولة، فهو يوفر : احلكم الراشد هو أحد الدعائم األساسية إلقامة تأثير الحوكمة على الفقر 2 1 1 2
 املناخ املناسب للعدل وممارسة احلريات واحلقوق وختطي عراقيل التخلف 

: تعترب احلوكمة أو احلكم الصاحل من الركائز األساسية إلحداث التنمية يف أي جمتمع وهلا عدة تعاريف مفهوم الحوكمة -أ
 منها:

اإلنسانية:" هو احلكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه اإلنسان، ويقوم على تعريف احلكم الصاحل من منظور التنمية  -
توسيع قدرات البشر وخياراهتم وفرصهم وحرياهتم االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ال سيما بالنسبة ألكثر أفراد 

 1اجملتمع فقرا وهتميشا "
سلطة املوارد االقتصادية واالجتماعية ملنظمة ما خلدمة عرفه صندوق النقد الدويل:"انه الطريقة اليت بواسطتها تسيري ال -

 2التنمية وذلك باستخدام طرق فعالة يف التسيري بأقل تكاليف وحتقيق أكرب املنافع "
 : تتحدد من خالل:عناصر الحكم الراشد  -ب

صِلَحة واملبنية على أرض  الدميقراطية: -
ُ
الواقع، مبعىن جتسيد نصوص القانون تتجسد من خالل تعزيز ممارسة الدميقراطية امل

حياة دميقراطية أساسها املشاركة ومتثيل الشعب واحملاسبة واملراقبة ألداء احلكومة، ومن خالل توفري اإلطار املؤسسي يف  طبيقهوت
 ملكافحة الفساد 

االتفاقيات واملواثيق  من خالل تعزيز مفاهيم محاية حقوق اإلنسان ونشر ثقافة حقوق اإلنسان من خالل حقوق اإلنسان: -
الدولية حلقوق اإلنسان، وتتجاه خصائصها من خالل إشاعة مبادئ االحرتام وتعزيز الكرامة وعدم التمييز بني األفراد 

 واملساواة 

 مبعىن احرتام املبادئ القانونية وحكمها واليت تساعد على إرساء قواعد العدالة وتفعيل آليات حلا النزاعات سيادة القانون: -
بالطرق القانونية، وإىل املساواة أمام القانون، وحق التقاضي وأن تنظر القضايا حمكمة مستقلاة وأن يكون القضاة واحملامون 
مستقلاون ال خيضعون ألي سلطان غري سلطان احلق والعدل، ويتم ذلك من خالل العمل على استقاللية اجلهاز القضائي 

 والرقابة على االجناز 

                                                           
  202األمم املتحدة،ص: ،«الفرص لألجيال القادمةخلق [:»1001برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للدول العربية] 1

2 International Monetary fund[2000] :«good governance : the IMF’s role», sur site d’internet:  

http://www.imf.org/external/pubs.   
 

http://www.imf.org/external/pubs
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إذ تعترب مؤسسات اجملتمع املدين من أهم عناصر احلاكمية الرشيدة، وعلى الدول أن تعمل على  مع املدين:مؤسسات اجملت -
تشجيع إنشائها وتفعيل دورها يف الشؤون العامة، وأن تعطيها الشرعية القانونية من خالل سنا التشريعات اليت تساعد بأداء 

 التنمية دورها الرقايب والعملي وحتقيق مفهوم املشاركة يف 

ضرورة وجود اإلدارة احلكومية، يعين أن تعمل على إدارة األموال العامة واستثمار املوارد الطبيعية والبشرية  اإلدارة احلكومية: -
وأن تؤمن مبدأ تكافؤ الفرص وتقلاد الوظائف العامة حتت معيار  ،شركاء يف هذه الثروات اجلميعيف خدمة اجملتمع ويكون 

 تحياز املساواة وعدم ال

على احلكومات وسلطات الدولة أن تقوم بتفويض صالحياهتا وسلطاهتا إلدارات غري مركزية )حلكومة : اإلدارة غري املركزية -
 داخلية حملية( ومبشاركة واسعة من قبل أفراد اجملتمع 

 1وهي  : توجد تسعة معايري للحكم الراشدمعايير الحكم الراشد  -ت

يف التصويت وإبداء الرأي مباشرة أو عرب اجملالس املنتخبة دميقراطيا بالربامج والسياسات والقرارات  املشاركة: تعين حق الفرد -
تتطلب املشاركة توفري القوانني اليت تضمن حرية تشكيل اجلمعيات واألحزاب  حرية التعبري واحلريات العامة اليت تضمن 

 املشاركة الفعالة للمواطنني 

عية القانون يف مجيع القضايا وعلى مجيع األفراد دون استثناء انطالقا من حقوق اإلنسان بشكل سيادة القانون: يعين مرج-
 أساسي  وهو اإلطار الذي ينظم العالقات داخل الدولة 

على املعلومات الضرورية واملوثقة، مما  الشفافية: هي توفري املعلومات الدقيقة يف مواقيتها وإفساح اجملال أمام اجلميع لنإطالع-
 يساعد يف اختاذ القرارات الصاحلة يف جمال السياسات العامة  

 حسن االستجابة: هو قدرة املؤسسات واآلليات على خدمة اجلميع دون استثناء -

اع واسع حول مصلحة التوافق: يرمز إىل القدرة على التوسط والتحكيم بني املصاحل املتضاربة من أجل الوصول إىل إمج-
 اجلميع 

لالرتقاء االجتماعي من أجل حتسني  ،املساواة: هتدف إىل إعطاء احلق للجميع يف احلصول على الفرص بالتساوي-
 أوضاعهم 

                                                           
الفساد » مناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع املعهد السويدي حول:،حبوث و «الصالحمفهوم الحكم [:»1002حسن كرمي] 1

 .202-200،ص ص:«والحكم الصالح في البالد العربية
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الفعالية: هتدف إىل توفري القدرة على تنفيذ املشاريع بنتائج تستجيب إىل احتياجات املواطنني وتطلعاهتم على أساس إدارة -
 وراشدة للموارد  عقالنية

احملاسبة واملساءلة: تعين تتبع نشا  املسئولني يف وظائفهم العامة  والقدرة على حماسبتهم على تسيريهم للموارد العامة  -
 وتطبيق مبدأ محاية الصاحل العام من تعسف السلطة واستغالل السياسيني 

ية واالجتماعية اهلادفة إىل حتسني شؤون الناس وتنمية اجملتمع الرؤية اإلسرتاتيجية: هي الرؤية املنطلقة من املعطيات الثقاف-
 والقدرات البشرية 

ميكن للحكم الصاحل أن حيرر قدرات الفقراء وميكنهم من سبل العيش  :دور الحكم الراشد في الحد من الفقر -ث
 من ثالثة عناصر فاعلة هي: املستدامة  وقد يكون أهم عامل للقضاء على الفقر وتعزيز التنمية، تتكون مؤسسات احلكم

 الدولة؛ -

 اجملتمع املدين؛ -

 القطاع اخلاص  -

ترتبط مشكلة الفقر ارتباطا وثيقا باحلكم، فإساءة استخدام السلطة أو ممارستها بطرق ضعيفة وغري الئقة تؤثر             
مواردهم وخياراهتم  إن تفشي مظاهر بالدرجة األوىل على أولئك األكثر ضعفا، فهم األكثر عرضة للمعاناة، نظرا حملدودية 

احلكم السيئ تعين التنازل عن تقدمي اخلدمات هلذه الفئة، وتنحاز السياسات والربامج واإلنفاق حنو أصحاب املصاحل القوية 
والنفوذ بعيدا عن الفقراء  وغالبا ما يعاين الفقراء من االستبعاد والعجز يف حالة انتهاك حقوقهم واالستغالل من قبل 

 :1أصحاب النفوذ، لذا يعد احلكم الراشد شرطا أساسيا للحد من الفقر باعتبار

تزايد إدراج رأس املال االجتماعي والسياسي والثقايف يف حتليل الفقر، ما انعكس على تزايد أمهية احلكم ملا يتميز به من  -
 مبادئ خاصة املشاركة الواسعة والشرعية واملساءلة 

 الربامج اليت تدعمها ومتويلها املؤسسات الدولية املاحنة، ما جعل املعونات ال حتقق أهدافها يف االنتشار الواسع للفساد يف -
 الكثري من الدول النامية، خاصة هدف خفض معدالت الفقر 

 دون تطبيق مبادئ احلكم الراشد، ومع ندرة املوارد املتاحة فإن الدول واحلكومات غري قادرة على التقدم يف مكافحة الفقر، -
 وهذا كنتيجة حتمية لغياب الشفافية وانتشار الفساد 

                                                           
، مرجع سبق ذكره، ص «8101-8111الجزائردراسة حالة  -الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاق العام و الحد من الفقر[:»1021شعبان فرج] 1

  202 202ص:
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احلكم الراشد أمر ضروري ألن مجيع جوانب الفقر جيب أن تنخفض، وال يتم هذا فقط من خالل زيادة الدخل، ولكن  -
 أيضا من خالل التمكني وزيادة الفرص االقتصادية والسياسية واالجتماعية للفقراء 

ادية، وتقلل من تكاليف املعامالت، من خالل التطبيق الفعلي لسيادة القانون والشفافية جودة احلكم تعزز الكفاءة االقتص -
يف احلكومة وإدارة الشركات، واملساءلة لكل مؤسسة وفرد يف اجملتمع، ما يعمل على االستغالل األمثل للموارد املتاحة حنو 

 حتقيق أهداف التنمية املسطرة 
 الراشد بالتمكني  ( عالقة احلكم2-2خيتصر لنا الشكل )

  (:تمكين اإلنسان والحكم2-0الشكل )
 

 

 

 

 

 

 

بلدان التحديات في -تقرير مقومات الحكم في البلدان العربية»:[1022]اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسياالمصدر:
  21، األمم املتحدة، نيويورك، ص:«التحول نحو الديمقراطية

يكون متكني اإلنسان على ثالثة مستويات : اقتصادية، سياسية واجتماعية ثقافية  فعلى الصعيد االقتصادي يتجسد متكني 
ب مع قدرات الفئات اإلنسان من خالل خلق الفرص، إتاحة الفرص أمامه لتحسني ظروف عيشه، كخلق فرص العمل مبا يتناس

الفقرية، أو توفري إمكانية التعلم والعالج والتدريب ومتكينهم من احلصول على االئتمان وفق ما يتناسب مع أوضاعهم املعيشية  بينما 
ب يكون التمكني السياسي من خالل متكني الفقراء من املشاركة يف اختاذ القرارات وإمساع أصواهتم، إتاحة الفرص هلم لتويل مناص

 سياسية واملطالبة حبقوقهم  بينما يشمل اجلانب االجتماعي والثقايف قيم التعبري عن الذات اليت متكن األفراد من قيادة اجملتمع وتوفري
 األمن واالستقرار  إن توفري التمكني يف هذه األبعاد خيلق البيئة املناسبة اليت حتما ستؤدي إىل ختفيض عدد الفقراء 

 

 

 

 التمكين االجتماعي حقوق اإلنسان
صادالتمكين في االقت والثقافي  

اسةالتمكين في السي  
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  طرق قياس الفقرالمبحث الثالث: 

يعد التحديد الدقيق والقياس اجليد حلجم الفقراء يلعب دورا فعاال يف احلد من هذه الظاهرة، ألنه سيسمح 
لواضعي السياسة بتحديد نطاق الظاهرة، ووضع الربامج واإلجراءات املناسبة للقضاء عليها  تتعدد طرق قياس ظاهرة الفقر 

أو مناهج القياس املتعلقة باملدخل النقدي واليت تتعلق خاصة بالدخل واالستهالك  تبعا لتعدد التعاريف، حيث توجد طرق
ومدى تلبية احلاجات األساسية، ويف املقابل ومع التطور الذي شهده مفهوم الفقر والتوسع يف هذا املفهوم الذي أصبح 

الدة وطبيعة املسكن وغريها من العوامل اليت يشمل عدة جوانب من احلياة كالتعليم والصحة واملشاركة والعمر املتوقع عند الو 
تدخل يف حتديد مفهوم الفقر  تطورت املقاييس اليت حتدد حجم الفقراء إىل مقاييس متعددة األبعاد على غرار مؤشر الفقر 

 البشري ومؤشر الفقر املتعدد األبعاد، وهذا ما حاولنا مجعه وتبسيطه يف هذا املبحث 

:من خالل هذه املقاربة ميكن قياس الفقر باالعتماد على القيم املعربة عن بعاد لقياس الفقرالمنهج األحادي األ -2 0 2
خمتلف أوجه الرفاهية يف مقياس واحد  هذا البعد غالبا ما يتمثل يف الدخل أو اإلنفاق االستهالكي،  ويفضل استخدام هذا 

لكامل أي أن جزء منه خيصص لالدخار ويف هذه احلالة األخري كمقياس لتحقيق الرفاهية، نظرا أن الدخل قد ال يستهلك با
يصبح االستهالك هو األكثر داللة لقياس مستوى الرفاهية، كما أن األفراد يرفضون التصريح مبداخليهم احلقيقية يف حني جند 

 العكس بالنسبة لنإنفاق  

لعتبة احلرجة أو مستوى املعيشة : يعد خط الفقر من أهم اخلطوات لقياس الفقر، وهو ميثل اخطوط الفقر-2 0 2 2
املرجعي الذي يفصل الفقراء عن غريهم، أي حتديد حد أدىن للمعيشة يعترب من ال حيصل عليه من فئة الفقراء  وقد عرفه 

على أنه:"التكلفة النقدية لفرد معني يف زمان ومكان معينني للوصول إىل مستوى رفاه  Martin Ravallionمارتني رفاليون 
 "1مرجعي 

حسب البنك الدويل فإن خط الفقر هو حتديد سقف نقدي معني، وهو احلد الذي ميكن الفقراء من احلصول على السلع 
واخلدمات اليت توفر هلم حياة كرمية  إذن فخط الفقر هو احلد الفاصل بني فئة الفقراء وغري الفقراء فكل أسرة تستطيع توفري 

 قر وتنقسم هذه اخلطو  إىل األنواع التالية:ذاك احلد من االستهالك فهي خارج نطاق الف

:إن تعدد وتنوع احلاجات االستهالكية اليت تتطلبها حياة األفراد يف اجملتمع من االحتياجات خط الفقر المطلق -أ
االستهالكية الغذائية وغري الغذائية هي اليت تعكس لنا مستوى خط الفقر املطلق، حيث يكون هذا اخلط ثابتا زمنيا 

حىت نتمكن من حتديد عدد األفراد الذين يعانون من الفقر والذين يقل استهالكهم عن هذا اخلط  ميكننا ومكانيا 
 :2التمييز بني نوعيني من خط الفقر املطلق

                                                           
  01، املعهد العريب للتخطيط، ص:«السياساتالفقر: مؤشرات القياس و [:»1000على عبد القادر علي] 1
  222، جملة الباحث، العدد السابع:ص: «الفقر...التعريف و محاوالت القياس[:»1020الطيب حليلح، حممد جصاص] 2
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أو خط فقر الغذاء باعتبار أن املكون الرئيسي لالحتياجات الفرد هو الغذاء  فهو يعرب عن القيمة  خط الفقر المدقع  -
ة من أجل احلصول على احلاجات الغذائية األساسية، وهو أسوأ درجات الفقر اليت تسعى الدول النقدية الضروري

 للتخليص األفراد منه 
وميثل احتياجات الفرد غري الغذائية، ال ميكن حصر االحتياجات اإلنسانية يف الضروريات الغذائية  خط الفقر األعلى  -

االحتياجات الغذائية مثل املسكن وامللبس، التنقل، التعليم، العالج وغريها فقط بل هناك احتياجات أخرى ال تقل أمهية عن 
 من احلاجات اليت تعكس املستوى املعيشي لألفراد 

 1: يتم حساب خط الفقر املطلق وفق طريقتني مهاطرق حساب خط الفقر المطلق: 
االحتياجات الالزمة للحفاظ على : تعرف احلاجات األساسية بأهنا تلك طريقة تكلفة االحتياجات األساسية -

النشا  البدين العادي للفرد  يتحدد خط الفقر وفق هذه الطريقة بتكلفة سلة السلع واخلدمات اليت متثل 
 :2االحتياجات األساسية لكل زمان ومكان  غري أنه يفرق يف هذه احلالة بني تكلفتني لالحتياجات األساسية

لغذائي الذي يعرب عن تكلفة حزمة معينة من السلع الغذائية فقط حتدد على أساس األوىل غذائية، وهي متثل خط الفقر ا
 1000و 2200معايري التغذية واليت حتقق احلد األدىن من السعرات احلرارية اليت حيتاجها الفرد يف اليوم واليت ترتاوح بني 

الغذائي السائد يف املنطقة، ويتم تقييمها سعرة حرارية حسب منظمة الصحة العاملية، حبيث تتوافق هذه السلة مع النمط 
 باستخدام األسعار السائدة يف املنطقة حمل الدراسة 

 الثانية ختص االحتياجات األساسية غري الغذائية تضاف إىل خط الفقر الغذائي للحصول على خط الفقر املطلق 

تكلفة السعرات احلرارية املطلوبة للحفاظ  : من خالل استخدام هذه الطريقة يتم حتديدطريقة استهالك الطاقة الغذائية -
على نشاطه احليوي  إن حساب خط الفقر هنا يعتمد على معلومات تتعلق باستهالك السعرات احلرارية، وإمجايل 
اإلنفاق على الغذاء )مبا يف ذلك الغذاء الذي يتم شراؤه من السوق والغذاء الذي يتم جتهيزه يف املنزل(  وعليه فإن دالة 

 السعرات احلرارية هي: تكلفة

     

 

 

 

                                                           
  02، ص:ذكره قب، مرجع س1000علي]على عبد القادر  1

2 Martine Ravallon[1998]:«poverty lines in theory and practice», the world bank, work paper Nº:133, p,p:10,15. 
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Ln yf = a + bc  

C السعرات احلرارية املستهلكة : 

 fY إمجايل اإلنفاق على الغذاء : 

a ,b  معامالت مقدرة : 

 فإن خط فقر الغذاء يساوي: ،*cإذا أدخلنا عدد السعرات احلرارية املطلوبة لكل فرد حسب منظمة الصحة العاملية

zf = ea+bc∗
  

:يعرب الفقر النسيب عن قصور املوارد الالزمة لكي يتمتع الفرد مبستوى معيشة مقبول يف اجملتمع خط الفقر النسبي -ح
فيكون خط الفقر النسيب هو مستوى الدخل أو اإلنفاق لفئة معينة من السكان   وبالتايل فهو يتحدد  الذي ينتمي إليه 

من السكان األدىن  %20احلد األعلى لدخل الـ بنسبة معينة من الدخل املتوسط للبلد، كأن يتحدد بنصف الدخل أو 
من متوسط نصيب الفرد من الدخل  %20دخال  إال أن النسبة الغالب استعماهلا يف الدول ذات الدخل املرتفع هي 

  1القومي
:يعترب خط الفقر النسيب من أسهل املقاييس حسابا، وهذا العتماده على كمية طرق قياس خط الفقر النسبي -

اصة باإلنفاق الشهري لألسرة أو الفرد إضافة إىل الدخل الفردي وتوزيعه النسيب باستخدام إحدى البيانات اخل
 الطرق التالية:

نسبة الدخل املتوسط أو الوسيط:  وهو يعرب عن متوسط دخل الفرد من الدخل الوطين يف فرتة زمنية حمددة، كأن حيدد  -
 من الدخل املتوسط أو الوسيط للفرد من الدخل الوطين  %22( أو الثلثني %20على أساس النصف )

طريقة التجزئة: وفقا هلذه الطريقة يتم ترتيب أفراد اجملتمع ترتيبا تصاعديا أو تنازليا حسب مداخيلهم، مث يتم تصنيفهم  -
ساوي خط الفقر إىل جمموعات جزئية، فتتحدد فئة الفقراء وهم األفراد الذين ينتمون إىل اجملموعة األقل دخال  كأن ي

 من جمموع السكان  %20النسيب يف جمتمع معني احلد األدىن لدخل السكان الذين ميثلون حوايل 
: ميكننا حصر بعض الفروق اجلوهرية بني خط الفقر املطلق الفرق بين خط الفقر المطلق وخط الفقر النسبي -

 وخط الفقر النسيب يف النقا  التالية: 
 بقيمة من متوسط الدخل جيعل قيمة هذا اخلط غري ثابتة، فهي تتغري زمنيا  إن ارتبا  خط الفقر النسيب

 ومكانيا وفق تغري متوسط الدخل من بلد إىل آخر، ومن وقت ألخر بالنسبة لنفس البلد 

                                                           
1 Martine Ravallon[1998]:op cit, p:5. 
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 على التقدير الشخصي مما جيعله خطا حتكميا بعكس خط الفقر املطلق خط الفقر النسيب  يعتمد يف حتديد
   1بتةالذي يعترب قيمة ثا

  يعرب خط الفقر النسيب عن درجة عدم املساواة أكثر من داللته على مستويات الفقر، مما جيعله أكثر داللة يف
الدول املتقدمة ذلك أن الظروف االقتصادية يف هذه الدول تسمح بتعريف فئات السكان اليت تعيش حتت 

باحلد األدىن من متطلبات احلياة على عكس ما املستويات املقبولة اجتماعيا، لكنها ال جتد صعوبة يف الوفاء 
هو حاصل يف الدول النامية، اليت تعاين أغلب الفئات السكانية فيها من مشكلة القدرة على الوفاء 
باالحتياجات األساسية، خاصة الغذائية منها  األمر الذي جيعل من خط الفقر املطلق الطريقة األنسب 

ألنه يعد أكثر تناسبا مع مشكلة الفقر فيها  ألن خط الفقر النسيب حيدد لتحليل ظاهرة الفقر يف هذه الدول 
 نسبة الفقر لكنه ال يقدر مدى احلرمان الذي تعيشه هذه الفئة من االحتياجات األساسية  

  يتيح خط الفقر املطلق إمكانية املقارنة بني الدول وبني احلقب الزمنية املختلفة، كونه يعتمد على معيار
ت األساسية للفرد اليت يفرتض ثباهتا إىل حد ما زمنيا ومكانيا، أما خط الفقر النسيب فال يتيح لنا االحتياجا

 2إمكانية املقارنة كونه يتغري  حسب املكان والزمان  حمل الدراسة 
الدويل : من أجل توحيد القياس الدويل حلساب معدالت الفقر عرب خمتلف دول العامل قام البنك الدوليخط الفقر   -ث

دوالر يوميا، حسب ما ورد يف تقرير التنمية  2بتحديد حجم اإلنفاق األدىن الذي يليب املتطلبات األساسية للفرد مبا يعادل 
  ألجل القيام باملقارنات الدولية يقوم البنك الدويل بإجراء تعادل القوة الشرائية ملختلف العمالت مقابل 2220لسنة 

أصبحت  1002، ويف سنة 2220دوالر بأسعار  02 2لتصبح  2220دوالر لسنة  2ر الدوالر، وقد مت تعديل مقدا
ونظرا لعدم كفاية هذا املقدار من الدخل لتلبية احلاجات األساسية مت رفعه  3 1002دوالر بأسعار سنة  12 2تساوي 
 4 1022دوالر بأسعار سنة  20 2إىل  1022سنة 

ذه الطريقة يتحدد خط الفقر تبعا للدخل واملستوى املعيشي السائد يف املنطقة وفقا هل: خط الفقر الذاتي )االجتهادي(  -ح
حمل الدراسة، حيث حيدد السكان املنتمني إىل تلك املنطقة احلد األدىن ملستوى املعيشة املقبول اجتماعيا، من خالل إجراء 

وبعد حتديد مفهوم االحتياجات األساسية  استبيان وطرح السؤال حول مستوى الدخل الالزم ملقابلة احتياجاهتم األساسية،

                                                           
  12، ص:ذكره بقمرجع س :[1002عبد الرزاق الفارس] 1

2 Issam.a.w.mohamad [2010] :«Measuring poverty and human capital development in Sudan»; Munich 

personnel RePEc archive (MPRA), Al Neelain university, khartoum,Sudan,p:06. 
  20، اللجنة االقتصادية و الجتماعية لغريب أسيا، ص:«تعدد الفقر و مناهج دراسته[:»1002أديب نعمة] 3

4 World Bank Group[2016]:«world development indicators», p:16. 

،  94، اللجنة اإلحصائية الدورة « تقرير البنك الدولي عن إحصائيات الفقر»:[8762]انظر أيضا: األمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي

 .68، ص:8762مارس  4-1المنعقدة 
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يؤخذ متوسط اإلجابات على هذا السؤال ومنه يتحدد خط الفقر الذايت  لذلك فإن خط الفقر االجتهادي يتغري بتغري املكان 
  1دخوهلم والزمان واألفراد، حيث يالحظ أن تقدير األفراد ملقدار احلد األدىن املقبول للعيش مييل إىل االرتفاع عادة بارتفاع

إن الدور الرئيسي الذي يقوم به خط الفقر مهما كان نوعه هو التفريق بني فئة الفقراء وغري   :مؤشرات الفقر 8.0.1.0
تبعا ملوقعهم من هذا اخلط، لكنه ال يعكس مدى عمق الظاهرة من حيث عدد الفقراء أو من حيث بعدهم عن خط  الفقراء

 الفقر ودرجة التفاوت فيما بينهم  لتدارك هذا النقص مت وضع مؤشرات الفقر 

 : هبدف التمكن من حساب نسبة الفقراء وعمق الفقر وشدة الفقر، وضعمؤشر فوستر وقرير وثوربيك -أ
مقياسا للفقر يعد األكثر شيوعا وحيسب وفق  2222سنة ، (Thorbeck)، وثوربيك  (Gréer)وقرير ،(foster)فوسرت

 :2الصيغة التالية

pα =
1

n
∑ [

(z−yi)

z
]

α
q
i=1   

 حيث:
Z : قيمة خط الفقر 
n :عدد األفراد يف اجملتمع. 

Yi :إنفاق الفرد. 

q :عدد األفراد الذين هم أدىن خط الفقر. 

α : لقياس جوانب الفقر معامل متغري 

يهتم مؤشر فوسرت بتجميع املعلومات حول الفقراء الذين مت حتديدهم على أساس خط الفقر لقياس درجة احلرمان 
 :3وهي αيعترب هذا املؤشر مقياس مركب تشتق منه ثالثة مؤشرات تبعا لتغري قيمة املعامل   اليت يعاين منها هؤالء يف اجملتمع

ويعرف كذلك مبؤشر عدد الرؤوس أو مؤشر  اتساع الفقر،  ميثل هذا املؤشر النسبة املئوية لعدد  :مؤشر نسبة الفقر -
الفقراء من إمجايل السكان  وعليه فهو يعكس مدى انتشار وتفشي الفقر يف اجملتمع من خالل نسبة السكان الذين 

 وتصبح العالقة كالتايل: α =0 يقل دخلهم أو إنفاقهم عن خط الفقر، حيسب هذا املؤشر عندما يكون املعامل
H =

q

n
  

                                                           
  20، رسالة ماجستري اجلامعة األردنية، ص :«الفقر في منطقة الشونة الجنوبيةمعالجة [:»1002رانيا عيسى شاكر السويطي] 1

2 Fouzi Mourji ,Bernard Decalwé&Patrick Plane  [2006]:«Le développement face a la pauvreté», Edition 

Economica ,Paris, p :158. 
 322مرجع سبق ذكره، ص:  :[3002]طارق فاروق الحصري 3
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ميتاز بسهولة احلساب والتفسري، إضافة إىل أنه مناسب جدا لبعض املقارنات   2و  0ترتاوح قيمة هذا املؤشر بني 
مثل التقدم احملقق يف احلد من الفقر  ويف املقابل جند أن مؤشر عدد الرؤوس غري حساس لعمق الفقر وعدم املساواة بني 

أي أنه ال يتأثر بالفروق يف عمق الفقر، كما أنه ال يتأثر بتوزيع الدخل ما بني الفقراء، باإلضافة إىل أنه يعجز عن  الفقراء 
 إعطاء صورة حول متركز الفقراء مقارنة خبط الفقر 

: يقيس هذا املؤشر حجم الفجوة املوجودة بني دخول الفقراء ومستوى خط الفقر، إذن هو يعرب مؤشر فجوة الفقر -
عن عمق الفقر، أي مدى بعد الفقراء عن خط الفقر أو الفارق يف الدخل اإلمجايل جلميع الفقراء مقارنة خبط 
الفقر  أي أنه يقيس درجة فقر الفقراء مع حسابه ملتوسط الفارق أو املسافة اليت تفصل بني الفقراء وعتبة الفقر، 

 α=2وهنا تكون قيمة املعامل 

pG =
1

n
∑ [

(z−yi)

z
]

q
i=1  

 حيث:
Z : قيمة خط الفقر 
n :عدد األفراد يف اجملتمع. 

Yi :إنفاق الفرد. 

q :عدد األفراد الذين هم أدىن خط الفقر. 

α : معامل متغري لقياس جوانب الفقر 

ميكننا باستخدام مؤشر فجوة الفقر حتديد درجة التدهور اليت يعيشها الفقراء، وبالتايل حتديد مقدار التحويالت 
لرفع مستوى معيشتهم يف حدود خط الفقر، لكن ويف املقابل فهذا املؤشر ال يتأثر بالتحويالت بني واملساعدات الالزمة 

 الفقراء وال يقيس التفاوت يف توزيع الدخل بني الفقراء   ومن أجل جتاوز هذا النقص مت اقرتاح مؤشر ثالث وهو:

فهو يقيس درجة عدم املساواة )التفاوت( : يعكس هذا املؤشر مدى التفاوت املوجود بني الفقراء مؤشر حدة الفقر -
بالنسبة للفئة املتواجدة حتت خط الفقر  ويعطي هذا املؤشر أوزان نسبية خمتلفة للفقراء حبسب البعد عن خط الفقر، 
 αفيكون الوزن النسيب األكرب لألسر األكثر فقرا واليت متثل أبعد نقطة عن مستوى خط الفقر  تكون قيمىة املعامل 

 ، وهبذا تصبح الصيغة الرياضية للمؤشر كما يلي:1ـ ـمساوية ل

pS =
1

n
∑ [

(z−yi)

z
]

2
q
i=1   
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 حيث:
Z : قيمة خط الفقر 
n :عدد األفراد يف اجملتمع. 

Yi :إنفاق الفرد. 

q :عدد األفراد الذين هم أدىن خط الفقر. 

α : معامل متغري لقياس جوانب الفقر 

الفئة األشد فقرا، وكلما كانت قيمة املؤشر عالية كلما  هذا املؤشر يف تقييم السياسات اليت تستهدف  يساعد
 كانت ظاهرة الفقر أشد قوة، وبالتايل وجود تفاوت كبري يف توزيع املداخيل بني الفقراء 

والذي حاول من خالله التوفيق بني مؤشر عدد الرؤوس وفجوة  2222سنة  : وضعه أمارتياسنSenمؤشر سين  -ب
الفقر، إضافة إىل معامل جيين الذي يهتم بقياس التفاوت يف توزيع الدخل، حيث اقرتح قياس جتميعي عام للفقر 

باملعامل (gi)من خالل اجملموع املرجح لفجوات الفقر الفردية مقارنة خبط الفقر  وهنا مت ترجيح فجوات الفقر 
وهذا يعين  (i)الذي ميثل عدد الفقراء الذين يتمتعون برفاه أكرب مقارنة بوحدة التحليل رقم  (q+1-i)الرتجيحي 

أن فجوة الفقر األكرب تتمتع بوزن ترجيحي أكرب أو ناتج ضرب جمموع فجوات الفقر مبعامل الرتجيح الذي ينحصر 
 :1لصيغة الرياضية التاليةبني الصفر والواحد  يتم حساب هذا املؤشر وفق ا

s(y, z) =
2

(q+1)nz
∑ gi

q
i=1 (q + 1 − i)  

 حيث:
Z : قيمة خط الفقر 
n :عدد األفراد يف اجملتمع. 

Yi :إنفاق الفرد. 

q :عدد األفراد الذين هم أدىن خط الفقر. 

α : معامل متغري لقياس جوانب الفقر 

                                                           
تعزيز –قياس الفقر في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي [:»1022ألحباث اإلحصائية، االقتصادية واالجتماعية و التدريب للدول اإلسالمية ]مركز ا 1

  21، أنقرة، تركيا، ص:«القدرات اإلحصائية الوطنية
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حيث بإمكانه إعطاء أحسن  2222يعترب من أقدم مؤشرات قياس الفقر الذي وضع سنة :watts مؤشر واتس -ت
متثيل وعرض لظاهرة الفقر ، ويقدم بوضوح مقدار اإلعانة الالزمة للفقراء لتحسني أوضاعهم املعيشية ويعطى وفق 

 :1الصيغة الرياضية التالية

w(y, z) =
1

n
∑ ln (

z

yi
)

q
i=1  

 حيث:
Z : قيمة خط الفقر 
n :عدد األفراد يف اجملتمع. 

Yi :إنفاق الفرد. 

q :هم أدىن خط الفقر عدد األفراد الذين. 

α : معامل متغري لقياس جوانب الفقر 

سنة  مت تطوير هذا املؤشر من قبل شروكس:Thon (SST) وتهونShorrocks شروكس  Senمؤشر سن -ث
، حيث اقرتح تعديل مؤشر سن ليصبح قادر على قياس شدة الفقر،  وقد اعتمد على املبدأ الذي يفيد أنه 2222

لكي يكون قياس الفقر مقبوال ال بد أن يسجل الفقر ارتفاعا يف حالة حتويل الدخل من شخص يقع حتت خط 
ؤشر فجوة الفقر ومؤشر سن ال الفقر إىل شخص أخر ذو دخل أكرب، حيث أن كل من مؤشر عدد الرؤوس وم

 :2باستخدام الصيغة الرياضية التالية SSTتتوفر على هذه اخلاصية ، يتم حساب مؤشر 
𝑝(𝑦, 𝑧) = 𝐻 ∙ 𝑝𝐺 ∙ (1 + 𝐺(𝑥))  

:H  مؤشر عدد الرؤوس؛ 

G:p مؤشر فجوة الفقر؛ 

G(x) مؤشر سن  :Sen index . 

على قياس الفقر وفق منظور األبعاد املتعددة، إىل االعتماد  يرجعالمنهج المتعدد  األبعاد في قياس الفقر: -2 0 1
التوسع الذي شهده مفهوم الفقر وخروجه من املفهوم الضيق الذي حيصره يف اجلانب النقدي، تناولنا بالرتكيز على املؤشر 

 املعتمد الذي مت تطويره من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وهو:

                                                           
  21املرجع السابق، ص: [:1022اإلسالمية ]مركز األحباث اإلحصائية، االقتصادية واالجتماعية و التدريب للدول  1

 202، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، ص:«حالة خميس مليانة–نمذجة ظاهرة الفقر في الجزائر [:»1021أعمر بوزيد أحممد ] 2
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يعد مقياسا متعدد مؤشر الفقر البشري، الذي  2222قرير التنمية البشرية لسنة :ورد يف تمؤشر الفقر البشري 0.8.1.0
األبعاد، فهو جيمع يف دليل واحد مركب ميثل أوجه احلرمان من العناصر األساسية للتنمية البشرية واملتمثلة يف رعاية صحية 

  ويةئفهو حيسب كنسبة م ةاملائو  ترتاوح قيمته بني الصفر  جيدة ومستوى تعليمي مرضي ومستوى معيشي عام مقبول
 :1ويتشكل من ثالث جوانب رئيسية وهي

 يعكس اجلانب األول للحرمان فرصة البقاء على قيد احلياة، ويظهر يف الوفاة يف عمر مبكر؛ -
 ميثل الوجه الثاين من احلرمان اجلانب املعريف؛ -
 يركز الوجه الثالث من احلرمان عن عدم وجود مستوى معيشيا مقبوال  -

 مها: 2222ينقسم دليل الفقر البشري إىل مؤشرين فرعيني حسب ما ورد يف تقرير التنمية البشرية لسنة 

خيص هذا املؤشر قياس الفقر البشري يف الدول النامية عن طريق استخدام  (:IPH-1) 10دليل الفقر البشري  -أ
 :2املؤشرات الفرعية التالية

-P1 :من السكان الذين ال يتوقع أن يعيشوا حىت سن األربعني  النسبة املؤوية 

-P2 : النسبة املؤوية من السكان البالغني األميني 

-P3 :احلرمان من مستوى املعيشة الالئق ويتكون من ثالث متغريات هي: 

*P31: النسبة املؤوية ملن ال حيصلون على مياه نقية 

*P32:ملن ال حيصلون على الرعاية الصحية النسبة املؤوية  

*P33:النسبة املؤوية لألطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من نقص يف الوزن. 

p3 =
1

3
(p31 + p32 + p33)  

 بالعالقة التالية: 2-حيسب دليل الفقر البشري  

IPH1 =
1

3
(p1 + p2 + p3)

1

3  

                                                           
1 PNUD[1997]:«Rapport mondial sur le développement humain» ,op cit,P.18-19  
2Ipid.  
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املتقدمة على أربعة أوجه من احلرمان، حيتوي دليل الفقر البشري للبلدان  (:IPH-2) 18-دليل الفقر البشري -ب
بالنسبة لثالث أبعاد األوىل قد مت التطرق هلا يف  .طول العمر، املعرفة، مستوى املعيشة الالئق، واالستبعاد االجتماعي :وهي

 ث:مؤشر الفقر البشري اخلاص بالدول النامية، أما البعد اخلاص باالستبعاد االجتماعي فهو يتعلق بعدم املشاركة، حي

P1وية تضم األفراد الذين ال يتوقع أن يعيشوا حىت سن الستني ئ: ميثل طول العمر بنسبة م 

P2وية لألميني وظيفيا ئ: يعرب عن احلرمان من املعرفة بنسبة م 

P3روية ملن يعيشون حتت خط فقئ: ميثل احلرمان من مستوى املعيشة الالئق من حيث اإلمداد االقتصادي العام بالنسبة امل 
 ( من دخل األسرة الوسيط الذي ميكن التصرف فيه ℅20الدخل، احملدد بنسبة )

P4: ( للقوة العاملة  21أما احلرمان من عدم املشاركة واالستبعاد، فيقاس مبعدل البطالة الطويل األجل )شهر أو أكثر 

 حيسب كما يلي: 1-وعليه فإن دليل الفقر البشري

𝐼𝑃𝐻2 = [
1

4
(𝑝1

3 + 𝑝2
3 + 𝑝3

3 + 𝑝4
3)]

1

3  

  01و  02املؤشرات املكونة لكل من دليل الفقر البشري ( 0-2خلص لنا اجلدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لظاهرة الفقر.األساسي  المفاهيمي. اإلطار .................................................................................:األول الفصل 

 

52 
 

 (.18( و )10(:مكونات دليل الفقر البشري )1-0الجدول)

 (18دليل الفقر البشري) (10دليل الفقر البشري )
نسبة السكان الذين تقل أعمارهم املتوقعة عند الوالدة  -

 سنة  20عن 
 البالغني معدل األمية بني  -
 مؤشر مركب من: -

 *نسبة السكان اليت ال تتوفر هلا مياه أمنة 
*نسبة السكان اليت ال تتوفر هلا خدمات 

 صحية 
*نسبة األطفال حتت سن اخلامسة الذين يعنون 

 من نقص الوزن 

نسبة السكان الذين تقل أعمارهم املتوقعة عند الوالدة  -
 سنة  20عن 
 نسبة األمية الوظيفية  -
 نسبة السكان حتت خط الفقر  -
 شهر فأكثر(  21نسبة البطالة طويلة األمد ) -

 

  22،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، ص:«تعدد الفقر ومناهج دراسته »:[1002]:اديب نعمةالمصدر

يف تقرير التنمية ألول مرة  (MPI):استخدم مؤشر الفقر املتعدد األبعاد دليل الفقر المتعدد األبعاد -8.8.1.0
وهو يقيس نسبة (، OPHI) والذي مت إعداده من قبل مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية 1020البشرية سنة 

األشخاص الذين يعانون من متوسط أوجه احلرمان اليت تعاين منها أسرة فقرية اليت متثل ثالثة أبعاد رئيسية توازي 
أوجه للحرمان  20تعليم، الصحة و مستوى املعيشة، هذه األخرية اليت تتجزء إىل أبعاد دليل التنمية البشرية وهي: ال

هلا نفس درجة األمهية، وتصنف األسرة ضمن خانة الفقر املتعدد األبعاد إذا كانت تعاين من احلرمان يف عدد يرتاوح 
 1مؤشرات  2و1بني 

عدد األبعاد من ثالثة أبعاد تتفرع عنها عشر يتشكل دليل الفقر املت :مكونات دليل الفقر المتعدد األبعاد  -أ
 :2(مؤشرات، وهي20)

: يتشكل بعد التعليم من مؤشرين فرعيني اثنني، مها سنوات الدراسة وااللتحاق باملدارس، وسبب إدراج التعليم  -
عددا معينا "سنوات الدراسة"، هو تأثري الفرد املتعلم على كامل األسرة، حيث إذا كان لدى أسرة  فرد واحد أمضى 

من سنوات الدراسة، فإن هذه املعرفة املكتسبة تعترب مفيدة لسائر أفراد األسرة   وباملثل إذا كان لدى  أسرة فرد واحد 
 غري ملتحق باملدرسة فإن األسرة كلها تعترب حمرومة 

                                                           
  22ص: [: مرجع سبق ذكره،1020املتحدة اإلمنائي]برنامج األمم  1

2Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI): [2010]:«Multidimensional poverty index», University of  Oxford, 

p: 02. 
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ر طويل األجل على : يتكون بعد الصحة من مؤشرين مها : وفيات األطفال، نقص التغذية، ويعترب التقزم مؤشالصحة  -
سوء التغذية  إن احلرمان الذي يعانيه األطفال ولو لفرتات قصرية قد تكون له آثار طويلة املدى  كما أن خطر وفيات 
األطفال الذين يعانون نقص يف الوزن ولو كان ضئيال يزداد، بينما األطفال الذين يعانون نقصا شديدا يف الوزن 

 معرضون خلطر الوفاة بشدة 
: تقاس مستويات املعيشة يف دليل الفقر املتعدد األبعاد بستة مؤشرات هي: الكهرباء، املياه ات المعيشةمستوي -

الصاحلة للشرب، الصرف الصحي، نوعية األرضيات )ارض ترابية أو رملية، أو خشبية أو خيزران(، وقود الطهي 
كن متلك أصال واحد على األقل يتعلق بإمكانية )اخلشب، الفحم، الروث(، السلع املعمرة تكون األسر حمرومة إذا مل ت

احلصول على املعلومات )راديو، تلفزيون، هاتف، انرتنت، حاسوب، لوح الكرتوين( وعلى األقل أصال واحدا يتعلق 
بالتنقل )دراجة، دراجة نارية، عربة جيرها حيوان، قارب( أو على األقل أصال واحدا يتعلق باملعيشة )براد، أرض صاحلة 

 راعة، ثروة حيوانية(  للز 
 ( 2-2تتلخص أبعاد و مؤشرات دليل الفقر املتعدد األبعاد يف الشكل)

 (:مكونات دليل الفقر المتعدد األبعاد.9-0الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI):[2010]:«Multidimensional 

poverty index», University of  Oxford, p: 03. 
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 :1وهو ميثل حاصل ضرب معاملني اثنني مها 0Mبـ  : يعرب عنهحساب دليل الفقر المتعدد األبعاد  -ج
H: نسبة الفقراء او معدل وقوع الفقر املتعدد األبعاد : متثل نسبة من يعيشون يف فقر استنادا إىل أوزان الرتجيح واحلدود

 ؛ الفاصلة إىل إمجايل عدد السكان

A : الفقر: متثل نسبة املؤشرات املرجحة اليت يعاين فيها الشخص الفقري من احلرمان، ويعرب عنه بنسبة مئوية، تتميز شدة شدة
الفقر مبرونة عالية متكنها من أن تعكس التغريات يف مستوى احلرمان بني الفقراء، مبعىن أنه إذا كانت األسرة الفقرية حمرومة 

 تفع حسب مؤشر إضايف فإن شدة الفقر تر 

تتطلب عملية وضع دليل الفقر املتعدد األبعاد توفر مجيع املؤشرات لألسر قيد الدراسة، لكل مؤشر نقطة فاصلة 
تصنف املؤشرات حسب األبعاد الثالثة ويعطى كل بعد وزن  حمددة، دوهنا تعترب األسرة حمرومة وكذلك األمر جلميع أفرادها 

مؤشران، فإذا كان للبعد  الرتجيحي للبعد الواحد على عدد املؤشرات املكونة له ، مث يقسم الوزن 2/0 ترجيحي يساوي الثلث
، يستخدم احلد الفاصل للفقر يف تصنيف األسر واليت تصنف إما 2/2أعطي لكل مؤشر وزن ترجيحي يساوي السدس 

رات املرجحة اليت تكون فيها ، يقارن جمموع املؤش00 0ضمن فئة الفقراء أو غري الفقراء  فإذا كان احلد الفاصل للفقر هو 
األسر حمرومة باحلد الفاصل، وتبعا لذلك تصنف األسر، وبالتايل مجيع أفرادها  يتطلب وضع دليل الفقر املتعدد األبعاد 

النسبة العددية للفقر املتعدد األبعاد هي نسبة من صنفوا ضمن فئة الفقراء  (، A) وشدة الفقر( H) حساب النسبة العددية
الفقر املتعدد األبعاد هي نسبة املؤشرات املرجحة اليت يكون فيها الفقراء يف املتوسط حمرومني  إذن معادلة احتساب وشدة 

 الفقر املتعدد األبعاد هي:

M0 = H × A  

 الرتجيح لكل مؤشر يف دليل الفقر املتعدد األبعاد  أوزان( خمتلف األبعاد واملؤشرات و 2-2يلخص اجلدول رقم )

 

 

 

 

 

                                                           
، األمم املتحدة، «ان المتوسطة الدخل نتائج من األردن والعراق والمغربدليل الفقر المتعدد األبعاد للبلد[:»1022االجتماعية لغريب أسيا ]اللجنة االقتصادية و  1

  02ص:
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  (: أبعاد و مؤشرات ونظم الترجيح لدليل الفقر المتعدد األبعاد2-0)الجدول 

 أوزان الترجيح حدود الحرمان المؤشرات األبعاد
 

 التعليم
 2/2 سنوات من التعليم املدرسي 2إذا مل يكن أي فرد يف األسرة قد أكمل  سنوات الدراسة

 2/2  2ملتحقا باملدرسة حىت الصف  إذا مل يكن أي طفل يف سن التعليم التحاق األطفال باملدرسة
 

 الصحة
 2/2 إذا تويف طفل يف األسرة وفيات األطفال
 2/2 إذا كان أي فرد يف األسرة يعاين من سوء التغذية التغذية

 
 
 

 مستويات
 المعيشة 

 2/22 إذا مل تتوفر الكهرباء لألسرة الكهرباء
املعيشية حمسنة، أو إذا  إذا مل تكن مرافق الصرف الصحي لألسرة  الصرف الصحي

 كانت حمسنة لكنها مشرتكة مع اسر معيشية أخرى 
2/22 

إذا مل تكن األسرة املعيشية حتصل على مياه الشرب احملسنة، أو أن  مياه الشرب احملسنة
دقيقة عن البيت سريا على 00مياه الشرب املأمونة تبعد أكثر من 

 األقدام، ذهابا و إيابا 

2/22 

إذا كانت األرضية اليت تستعملها األسرة املعيشية من تراب أو رمل أو  األرضيات
 روث 

2/22 

 2/22 إذا كانت األسرة تستعمل الروث أو اخلشب أو الفحم يف الطهي وقود الطهي
إذا كانت األسرة ال متلك أكثر من راديو أو تلفزيون أو هاتف أو  ملكية األصول

 براد،وال متلك سيارة أو شاحنة دراجة هوائية أو دراجة نارية أو 
2/22 

 

دليل الفقر المتعدد األبعاد للبلدان المتوسطة الدخل نتائج من »:[1022]املصدر:اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب أسيا
  00، األمم املتحدة، ص:«األردن و العراق والمغرب

ال يعين أهنا سهلة ويف املتناول، بل إن اهليئات  : إن تعدد طرق وأساليب قياس الفقرصعوبات قياس الفقر  -1.1.0
املتخصصة يف رصد وحساب معدالت الفقر تواجه عدة صعوبات وكذلك املؤشرات املوضوعة حلساب معدالت الفقر فهي 

 ال ختلوا من النقائص واليت سنأيت على ذكر البعض منها:

 :1خط فقر دويل فهودوالر يف اليوم ك 20 2برزت عدت حتفظات حول اعتماد ما قيمته   -
ال يعكس املفاهيم املختلفة للفقر اخلاصة بكل دولة أو منطقة كما أن تقديرات الفقر املبنية عليه ال تعكس خصائص  -

 ومستوى التنمية يف البلدان املختلفة وعادة ما يتم تقدير خط الفقر يف البلدان املختلفة باستخدام خط الفقر الوطين 
 

                                                           
  22، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا، األمم املتحدة، ص:«تحديات قياس الفقر في منطقة اإلسكوا[:»1002هبة الليثي] 1
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الفرق يف مستويات املعيشة واألسعار بني املناطق املختلفة داخل البلد الواحد وخاصة بني املناطق ال يأخذ يف احلسبان  -
 احلضرية والريفية 

ال يأخذ يف احلسبان اختالف االحتياجات بني األفراد حسب عمرهم ونوعهم، فاحتياجات الطفل الشك ختتلف عن  -
 د األسرة، وهذا ينطبق على باقي خطو  الفقر احتياجات الفرد البالغ، وكذلك مبدأ التشارك بني أفرا

إن تعادل القوة الشرائية وإن كان حمسوبا على أساس سلة من السلع الغذائية وغري الغذائية إال أن هذه السلة قد ال  -
 تعكس منط االستهالك الفعلي للفقراء  

املكان  لكن هناك مشاكل تتعلق تستند املقارنات الدولية على صحة فرضية تعادل القوة الشرائية عرب الزمان و  -
بتعديالت أسعار الصرف والتضخم، حيث تشري إىل أن املقارنات الدولية تقلل يف تقييمها من تكلفة املعيشة يف 

  1البلدان املتوسطة الدخل باملقارنة مع الفقرية
شر للفقر، تكمن يف كونه إن نقطة الضعف األكثر أمهية يف دليل الفقر البشري، يف حال أردنا استخدامه كمقياس مبا -

دليال جممعا لقياس مستوى احلرمان على مستوى البلد أو املنطقة جغرافية معينة، ومؤشراته غري خمصصة لقياس وضع 
األسر نفسه )أو األفراد(  يف حني أن الفقر هو خاصية لألسر واألفراد وليس خاصية للبلدان واملناطق  وهو شر  يتوفر 

ليدي الذي ينسب لألسر واألفراد مباشرة  وهبذا املعىن، فإن هذا املوضوع ميكن أن تتم من يف قياس فقر الدخل التق
خالل االلتزام باملفهوم الفقر البشري أو فقر القدرات وأن يتم اشتقاق طريقة قياس ملؤشرات احلرمان اليت تغطي األبعاد 

وهر طريقة احلاجات األساسية غري املشبعة اليت هي املتعددة بالنسبة لألسر واألفراد ال للبلدان واملناطق  وهذا هو ج
شكل من أشكال تقييم الفقر البشري، من خالل قياس درجة إشباع جمموعة من احلاجات األساسية او قياس القدرة 

 2على التمتع باحلقوق والقدرات 
لية لكميات وقيم استهالك كل إن تقدير خط الفقر بناء على منط السلوك الغذائي للفقراء يتطلب توفر البيانات التفصي -

 مادة غذائية لكل أسرة من األسر املبحوثة، مما يصعب عملية احلساب 
يعترب خط الفقر النسيب مقياس يصلح حلساب عدم املساواة أكثر منه حلساب معدل الفقر، وهذا ما جيعله أقل  -

 مصداقية مقارنة مع خط الفقر املطلق 
جمردة ميكن التعبري عنها بشكل واضح من خالل خط الفقر فقط، لكن باعتبارها ظاهرة ظاهرة  خط الفقر هذه قيسي -

 ظاهرة الفقر مرتبطة جبوانب عديدة يصعب قياسها مثل عنصر احلرية 

                                                           
  02، ص:«األبعادالتقرير العربي حول الفقر المتعدد [:» 1022اإلسكوا وأخرون] 1

  22، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ص:«تعدد الفقر ومناهج دراسته[:»1002أديب نعمة] 2
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ال يوجد تعارض بني منهجية قياس الفقر النقدي، ومنهجية قياس الفقر املتعدد األبعاد، وال حيل أي منهما حمل اآلخر  -
يؤدي نقص املوارد النقدية إىل احلرمان غري النقدي، ولكن هذا ليس احلال دائما فقد تواجه بعض حيث ميكن أن 

  1األسر الفقرية ماديا حرمانا من بعض اجلوانب غري املادية و بالتايل فإهنما مكمالن لبعضهما
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 :خالصة الفصل

اليت يصعب إجياد تعريفا شامال، هلا نظرا لتشعبها ومتاشيها يعد الفقر من بني املشكالت االقتصادية واالجتماعية 
مع التطورات اليت متس اجملتمعات، حيث شهد مفهوم الفقر تطورات عديدة ففي البداية كان منحصر يف مفهوم النقدي 

اجات غري الغذائية  وعدم كفاية الدخل لتلبية احلاجات األساسية الغذائية اليت تضمن للفرد استمرارية العيش، ليتعداه إىل احل
كامللبس واملسكن  واحلصول على العالج والتعليم، لكنه مل يتوقف عند هذا احلد بل جتاوزه إىل أن أصبح يعرب عن عدم 
مقدرة الفرد على التمتع باحلرية واملشاركة يف حتديد مصريه وعدم قدرته على امتالك أدوات تكنولوجية كاهلاتف النقال واأللواح 

، وهو كذلك يعرب عن حالة احلرمان من الفرص واخليارات والتمتع بالكرامة واالحرتام الذايت واالحرتام من طرف الرقمية مثال
 الغري 

تتضافر جمموعة من العوامل واملسببات وتعمل على إضعاف األفراد وترمي هبم إىل دائرة الفقر واليت يأيت على 
االقتصادية والتدهور البيئي وعدم االستقرار السياسي وانعدام األمن  رأسها تفاقم معدالت البطالة وعدم مالئمة السياسات

واحلروب  تظهر أثار الفقر بصورة واضحة يف تراجع اإلنتاجية ومعدالت االستهالك، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يؤدي 
كذلك تظهر فئة  املتشردين وتنتشر انتشار الفقر إىل ظهور املناطق السكنية العشوائية  اليت تفتقر إىل أدىن ضروريات العيش،

 خمتلف اآلفات االجتماعية، ويتفشى اجلهل واألمية واألمراض 

تأثر بعض العوامل االقتصادية والغري اقتصادية على مدى انتشار أو تقلص عدد الفقراء، واليت يتقدمها النمو 
ر الفقر، كونه يوفر مناصب الشغل الكافية وبالتايل االقتصادي الذي يعد من بني العوامل االقتصادية األكثر فعالية على انتشا

ضمان دخل مستقر للفئات اهلشة والفقرية، لكنه غري كايف لوحده، فباملوازاة مع توفر معدالت منو مقبولة جيب العمل على 
ن تفشي مظاهر توفري العدالة يف توزيع الدخل وتوفري الفرص املناسبة للفقراء اليت متكنهم من اخلروج من حالة الفقر، لك

الفساد ستعمل على حرمان الفقراء من مثل هذه الفرص، بينما يعمل احلكم الراشد على وضع دعائم اإلنصاف واملشاركة 
 واملساءلة ودولة القانون اليت تعمل على تعزيز فرص الفقراء 

ه املؤشرات جند يتم قياس الفقر باستخدام جمموعة من املؤشرات اليت تصنف بني بسيطة ومعقدة، ومن بني هذ
خطو  الفقر ومؤشر الفقر البشري ومؤشر الفقر املتعدد األبعاد الذي يعترب أخر ما توصل إليه املختصون يف جمال قياس 
الفقر، حيث يعمل على قياس الفقر عن طريق جتميع عدد أبعاد احلرمان اليت تقيس املؤشرات الفرعية  لدليل الفقر املتعدد 

ر ذو أمهية بالغة نظرا ملا يوفره من معلومات وبيانات حول املناطق اليت يتمركز فيها الفقراء وأعدادهم، األبعاد  يعد قياس الفق
هذا ما يساعد أصحاب القرار على إعداد السياسات والربامج واآلليات املناسبة اليت تعمل على متكني الفقراء، هذه األخرية 

 اليت ستكون موضوع الفصل املوايل 
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 :تمهيد

 الناتج القومي،حيث اعتربت التنمية كمرادف ملعىن النمواملطرد يف  على النمو التنمية يقتصرمل يعد مفهوم 
فسرعان ما شهد مفهوم التنمية تغريا جذريا نتيجة حصرها يف جمال ضيق ال يتماشى مع متطلبات تطوير الدول  االقتصادي،

اقتصادية مزمنة كالفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل، ومع بروز املشاكل البيئية وتأثرياهتا  النامية اليت تعاين من مشاكل سوسيو
على حياة اإلنسان حتولت االهتمامات إىل دراسة تأثري النشا  االقتصادي على البيئة، ومن هنا توسع مفهوم التنمية  ةالسليب

ة هلذا التطور ظهر ما يعرف بالتنمية املستدامة  اليت تعد منط ليشمل ثالثة أبعاد هي: االقتصادي واالجتماعي والبيئي، نتيج
مقبولة توجه  تنموي ميتاز بالرشادة والعقالنية، وهي تعمل على ضمان استمرارية التقدم االقتصادي وحتقيق معدالت منو

 يعية وعدم اإلضرار هبا عوائده إىل حتسن نوعية حياة األفراد، مع التقيد بإجراءات احملافظة على املوارد والثروات الطب

يعترب القضاء على الفقر من أعظم التحديات اليت يواجهها العامل يف الوقت الراهن، وشر  ال غىن عنه لتحقيق 
التنمية املستدامة  إن الفئات الفقرية واملهمشة  حباجة إىل توفري سبل عيش مستدامة تستدعي تغري أمنا  النمو والتوزيع جبعلها 

إنصافا، حبيث يعمل النمو على خلق فرص العمل املستدامة اليت يستفيد منها الفقراء، توزع عوائده بشكل أكثر استدامة و 
عادل مبا يضمن حقوق الفئات الفقرية، إقامة وتطوير االقتصاد التضامين الذي له دور بارز يف محاية الفئات اهلشة من خماطر 

ريع صغرية عن طريق توفري التمويل هلم، تنمية املناطق اليت تشهد ارتفاع يف التقلبات االقتصادية، متكني الفقراء من إقامة مشا
معدالت الفقر كاملناطق الريفية، حتسني قدرات الفقراء عن  طريق توفري التعليم والرعاية الصحية والصرف الصحي واملأوى 

راء عن طريق مساعدة وتوفري سبل لتمكني الفئات وهذا بإرساء دعائم التنمية البشرية املستدامة، توفري احلماية االجتماعية للفق
 اهلشة داخل اجملتمع 

، واليت كللت بالنجاح يف تقليص معدالت الفقر، من بني النامية يعد البحث يف التجارب اليت خاضتها الدول
ن الفقر واحلرمان  م املواضيع املهمة اليت تسمح بتوضيح الرؤية، وخلق تصور للدول اليت ال يزال جزء مهم من سكاهنا يعاين

رغم اختالف الرتكيبة البشرية، والظروف االقتصادية، والسياسات املنتهجة، واألسباب اليت أدت إىل استفحال مظاهر الفقر، 
  غري أن هذه االختالفات ال متنع االستفادة من هذه التجارب اليت تعترب رائدة عامليا، وقد اخرتنا اخلوض يف ثالث جتارب

 الصينية، والتجربة املاليزية والتجربة الربازيلية  خمتلفة التجربة

اهتم  االقتصاد اإلسالمي بقضية الفقر، واعترب هذه الظاهرة من اخطر التحديات اليت يواجهها اجملتمع، ملا هلا 
خالل  من أثار سلبية على الفرد واجملتمع، هلذا خص اإلسالم هذه الظاهرة حبلول خمتلفة عن ما هو وضعي، واليت تربز من

 إرساء قيم التعاون، بتطبيق أحكام الزكاة وتسخري الوقف خلدمة الفقراء لتمكني الفقراء من سبل العيش املستدامة 

 لذا خصصنا هذا الفصل لدراسة السياسات التنموية املستدامة يف جمال مكافحة الفقر والذي قسمناه إىل:
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 املبحث األول: التأصيل النظري للتنمية املستدامة؛ -
 السياسات والربامج التنموية املستدامة املوجهة للحد من الفقر، وجتارب مكافحته؛ املبحث الثاين: -
 املبحث الثالث: آليات مواجهة الفقر يف االقتصاد اإلسالمي  -

  المبحث األول: التأصيل النظري للتنمية المستدامة

ن املفهوم التقليدي للتنمية، حيث قدمت تصورا حتمل التنمية املستدامة يف طياهتا جمموعة من األفكار املختلفة ع
التأثريات السلبية على البيئة، كما أهنا  ةجديدا ملفهوم التنمية مبين أساسا على التوافق بني أحداث التطور االقتصادي ومراعا

على الدمج بني الدعائم تراعي اجلانب الزمين عن طريق تبنيها ملبدأ العدالة بني األجيال املتالحقة  تقوم التنمية املستدامة 
االقتصادية اليت ترتجم يف حتقيق نسبة مقبولة من النمو االقتصادي، واجلوانب االجتماعية اليت تعمل على حتقيق العدالة يف 
توزيع عوائد النمو على خمتلف شرائح اجملتمع،  وحماربة الفقر وكل أشكال التمييز، وخفض التأثريات السلبية للنشا  

 البيئة واحملافظة على الثروات الطبيعية، لضمان استمرارية بقائها لألجيال الالحقة  االقتصادي على

تبلور مفهوم التنمية املستدامة عرب عقود من الزمن، وكان ظهوره نتيجة فشل النموذج مفهوم التنمية المستدامة:  -1 2 2
الثروات واملشاكل البيئية اليت نشهدها، وهي تعترب التقليدي يف حتسني األوضاع املعيشية للسكان الدول النامية، واستنزاف 

 مفهوم شامل ومتكامل للتنمية  

برز مفهوم التنمية بعد احلرب العاملية الثانية، بعد أن كان هذا األخري مرادف ملفهوم النمو  :مفهوم التنمية -1 2 2 2
الفصل بني املصطلحني شهد مفهوم التنمية  االقتصادي  الذي ينحصر يف جمال زيادة نصيب الفرد من الدخل الوطين، وبعد

 توسعا كبريا عرب عدة مراحل 

 عندما خاصة تقدما، أكثر ويصبح يتغري أو االقتصاد فيها ينمو اليت العملية التنمية هي تعريف قاموس كامريدج:" -
 1"واالجتماعية االقتصادية الظروف من كل حتسني يتم

على أهنا:" عملية تغيري أو تطور هيكلي للمجتمع بأبعاده االقتصادية واالجتماعية والفكرية والتنظيمية  ةتعرف التنمي -
 2من أجل توفري احلياة الكرمية جلميع أفراد اجملتمع" 

جيب أن متثل سلسلة التغيريات بكاملها واليت من بينها أن يتوافق نظام  -يف جوهرها-ويف تعريف أخر :"إن التنمية  -
ماعي بأكمله مع رغبات واحتياجات األفراد واجلماعات املتعددة داخل ذلك النظام، وينتقل بعيدا عن شرو  اجت

                                                           
1Cambridge dictionary , Available on : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/economic-development, 

Viewed :30/04/2017.   
  222،ص:، الطبعة األوىل، عمان، األردن«الكليى علم االقتصاد التحليل الجزئي و مدخل إل[:»1002خالد توفيق الشمري،طاهر فاضل البييت] 2
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احلياة، والذي يرى بشكل واسع أنه غري مقبول وغري مرض جتاه موقف أو شر  احلياة والذي يعد أنه أفضل ماديا 
  1وروحيا "

الشرو  اليت حتدد نوعية احلياة املادية، ميكن أن تشري أيضا إىل عرفت التنمية على أهنا:" التنمية ميكن أن تشري إىل  -
عمليات التغيري والتحسني اليت ترفع من مستويات املعيشة، التنمية ليست عملية اقتصادية خالصة فهي تشمل 

 2الصحة والتعليم ، عدم املساواة والفقر "
عددة األبعاد تتضمن إعادة تنظيم وإعادة توجيه جاء يف هذا التعريف :"ينبغي أن تفهم التنمية بوصفها عملية مت -

لكل األنظمة االقتصادية واالجتماعية، فضال عن حتسينات يف دخل الناس ويف اإلنتاج  وهي منوذجيا تتضمن 
تغريات جذرية يف اهلياكل املؤسسة واالجتماعية واإلدارية وكذلك يف التوجيهات العامة ويف حاالت عدة حىت يف 

  3دات "العادات واملعتق
من جممل التعاريف الواردة أعاله  جند أن التنمية عملية مركبة ومتكاملة طويلة نسبيا، تكون نتيجة حلدوث تغريات 
هيكلية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، تسمح بتطور مستمر للبلد  واليت من شأهنا أن  حتسن نوعية حياة أفراد اجملتمع 

 :4وهي تشتمل على العناصر األساسية التالية سواء يف اجلوانب املادية واجلوانب غري املاديةخاصة الطبقات الفقرية منها، 

إن التنمية عملية داخلية ذاتية: مبعىن كل بذورها ومقوماهتا األصلية موجودة يف داخل نفس الكيان، وأي عوامل أو  -
 قوى خارجة ال تعدو أن تكون عوامل مساعدة أو ثانوية 

 ة ديناميكية مستمرة، أي أهنا ليست حالة ثابتة إن التنمية عملي -
إن التنمية ليست ذات طريق واحد أو اجتاه حمدد مسبقا، وإمنا تتعدد طرقها واجتاهاهتا باختالف الكيانات،   -

 وباختالف وتنوع اإلمكانيات الكامنة داخل كل كيان 
 أن حندد الفروق اجلوهرية بينهما:حيدث أن حيصل تداخل  وخلط بني مفهومي النمو والتنمية لذا ارتأينا  

يشري النمو االقتصادي إىل ارتفاع يف الدخل القومي أو الفردي، هذا األخري الذي يعرب عن قيمة السلع واخلدمات  -
املنتجة من قبل االقتصاد الوطين مقسومة على عدد سكان ذلك البلد  بينما تتألف التنمية من التغيريات اهليكلية 

تصاد ويف اجملتمع، كارتفاع املهارات التكنولوجية للسكان والقدرة التكنولوجية للشركات اليت حتصل يف االق
 5واملؤسسات اليت تسمح هلم بتبين واستيعاب املنافسة والتغيري 

                                                           
  22، 22، ترمجة: حممود حسن حسين،حممود حامد حممود، مرجع سابق، ص ص:«التنمية االقتصادية[:»1002]ميشيل تودارو 1

2 Hollis chenery, T.N srinivasan[1988] :« handbook of development economic», handbook in economice9, 

volume1, Elsevier, north-holland, p:11.   
  02، الطبعة األوىل،إثراء للنشر والتوزيع، األردن، ص: «علم اقتصاد التنمية[:»1020القرشي]حممد صاحل تركي  3
  11، مركز نشر وتوزيع الكتاب اجلامعي، جامعة حلوان، مصر، ص:«التنمية االجتماعية المثال و الواقع[:»1002طلعت مصطفى الساروجي وآخرون] 4
  21، 22ص ص: ذكره، قبمرجع س [:1020حممد صاحل تركي القرشي ] 5
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إن النمو أمر ضروري للتنمية ألنه ميكننا من رفع مستوى املعيشية، لذا من الضروري أن نفرق بني اهلدف والوسيلة،  -
 لتحقيق التنمية اليت تعترب كهدف   -رغم انه األهم -ألن النمو يعترب من بني الوسائل املتعددة

بينما ميثل التحدي الرئيسي للتنمية  يف يكمن اهلدف األساسي للنمو االقتصادي يف رفع مستوى دخل الفرد،  -
حتسني جودة حياة السكان مبا يشمله من حتسني مستويات التعليم والصحة والتغذية، إىل جانب احملافظة على البيئة 

 وحتقيق املساواة بني األفراد يف إتاحة كافة الفرص مبا فيها توسيع احلريات وتعزيز القدرات 
كمية يف بعض املتغريات االقتصادية، أما التنمية فتتضمن حدوث تغريات نوعية يف يتمثل النمو يف حدوث تغريات   -

 1هذه املتغريات 
إن النمو يسبق التنمية وهو ظاهرة حتدث يف املدى القصري، يف حني أن التنمية ال حتل إال على املدى الطويل، وال  -

 ميكن احلكم عليها إال بعد مضي فرتة زمنية طويلة نسبيا 
: يعكس مفهوم التنمية املستدامة التطور احلاصل يف مفهوم التنمية، ففي عقد التنمية األول التنمية المستدامة- 1 2 2 1

(اقرتن مفهوم التنمية بالنمو االقتصادي وفق مؤشرات تركز أغلبها على اعتبارات 2220-2220الذي تبنته األمم املتحدة )
  2حبيث تركز مفهوم التنمية يف زيادة دخل الفرد واجملتمع ممثال يف الدولةاقتصادية خاصة مثل: الدخل القومي ودخل الفرد، 

اكتسب مفهوم التنمية أبعادا اجتماعية وسياسية وثقافية إىل جانب البعد االقتصادي، كان هذا خالل عقد التنمية 
املفهوم ليشمل إىل ( مث توسيع هذا 2220-2220(  وخالل العقد املوايل للتنمية املمتد من )2220-2220الثاين )

جانب احلقول السابقة بعدا دميقراطيا وحقوقيا، وهذا عن طريق إعطاء احلق لكل فرد للمشاركة يف اختاذ القرارات التنموية، 
حبكم أن الدميقراطية واملشاركة تعتربان من الركائز األساسية للحكم الراشد، هذا األخري الذي يعترب من متطلبات جناح عملية 

إضافة إىل ضرورة احملافظة على البيئة كأحد األبعاد املهمة اليت جيب مراعاهتا يف عملية التنمية   شهد عقد التنمية التنمية، 
( نقلة نوعية يف مفهوم التنمية، حيث تأكد مفهوم التنمية املستدامة الذي ورد أول مرة يف تقرير 1000-2220الرابع )

حتت عنوان "اإلسرتاتيجية الدولية للمحافظة على  2220املية الذي صدر سنة االحتاد العاملي للمحافظة على املوارد الع
الذي تأسس  فيه مفهوم التنمية املستدامة انطالقا من إزالة التناقض بني احملافظة على البيئة والتنمية االقتصادية وجاء  3البيئة" 

 تعريف االستدامة يف هذا التقرير:

 4لطبيعية بطريقة تضمن احملافظة على خصائصها الرئيسية على املدى البعيد "االستدامة:" هي استخدام املوارد ا -

                                                           
1  BELATTAF .M[2010] :«Economie du développement»,Office des publications universitaires, p :09. 

  22،الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ص:«التنمية البشرية و أثرها على التنمية المستدامة[:» 1022عبري عبد اخلالق] 2
3 Grands groupes[2010] :«Développement durable, aspects, stratégiques et opérationnels»,Editions Francis 

Lefebvre ,Levallois ; p :14.  
  222[: مرجع سبق ذكره، ص: 1000باتر حممد علي وردم] 4
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 2222سنة  الصادر  Gro Harlem Brundtland  :رئيسة اللجنة العاملية للتنمية والبيئة السيدة تقريرورد يف  -
" التنمية اليت تأخذ بعني االعتبار حاجات اجملتمع الراهنة دون املساس حبقوق  :حتديد مفهوم التنمية املستدمية بأهنا

 1"  األجيال القادمة يف الوفاء باحتياجاهتم
جاء يف هذا التعريف الشامل الذي مل يقدم تصنيفا ألولويات التنمية املستدامة، وخاصة بني االقتصاد ومحاية 

ت األساسية اليت تضمن لألفراد العيش الكرمي، واإلنصاف يف استغالل املوارد بني البيئة، لكنه حدد بدقة ضرورة تلبية احلاجا
 أبناء اجليل الواحد وبني األجيال املتعاقبة 

على أن التنمية  2221ورد يف املبدأ الثالث يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد يف ريو دي جانريو سنة -
ية التنمية، حبيث يكون هناك منو متساوي للحاجات التنموية والبيئية ألجيال احلاضر واملستقبل  املستدامة هي:"القيام بعمل

وأشار املبدأ الرابع الذي أقره املؤمتر أنه كي تتحقق التنمية املستدامة ينبغي أن تكون احلماية البيئية دون أن مينع ذلك من 
  2استمرارية التنمية االقتصادية "

األمم املتحدة :"تدعو التنمية املستدامة إىل وجود معيار مقبول للمعيشة لكل فرد بدون اإلضرار حباجات تعريف منظمة  -
 3أجيال املستقبل "

التنمية املستدامة :"هي التنمية اليت تعمل على التخفيف من وطأة الفقر على فقراء العامل اليوم من خالل تقدمي حياة  -
 4املواد الطبيعية، وتدهور البيئة، واخللل الثقايف، واالستقرار االجتماعي  "آمنة ومستدمية مع احلد من تالشي 

 : 5تعددت تعريفات التنمية املستدامة، غري أن مضموهنا يتمحور حول جمموعة من العناصر األساسية اآلتية 

 ترشيد استخدام املوارد بصورة ال تؤدي إىل اندثارها أو اإلنقاص من قيمتها عرب الزمن؛ -
 ة يف استخدام املوارد غري املتجددة لضمان حق األجيال القادمة يف االستفادة منها؛احلكم -
 مع عدم تناقص املنفعة واالستهالك عرب الزمن؛ تغري أمنا  االستهالك جبعله استهالك مستدام، -
 العدل واإلنصاف يف توزيع عوائد التنمية بني أبناء اجليل الواحد وبني األجيال املتعاقبة؛ -
 االستدامة هي احلالة اليت يتحقق فيها احلد األدىن من استقرر النظام البيئي وجتدده  -

 (  2-1يتضح مضمون التنمية املستدامة من خالل الشكل)

                                                           
1 Commission mondiale pour l’environnement et le développement [1987] :«Notre avenir à tous», oxford 

université  press, oxford, p :43. 
  22، ص: 2، ترمجة هباء شاهني، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، الطبعة «مبادئ التنمية المستدامة[:»1000ف دوغالس موسشيت] 2
  10/02/1022، مت االطالع عليه بتاريخ:www.un.org/ar/developmentموقع هيئة األمم املتحدة :  3
  20، ص:22:العدد، جامعة امللك عبد العزيز، «التنمية المستدامة في الوطن العربي......بين الواقع و المأمول[:»1002حنو جمتمع املعرفة] 4

5 Edwarde barbier[1987] :«The concept of sustainable economic, development environmental conservation» 

,vol 14, Nº2,pp:101-110. ; disponible sur site:  https://www.researchgate.net/publication/231829502.  consulte 

le:21/07/2016. 

https://www.researchgate.net/publication/231829502.%20%20consulte
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  (: مضمون التنمية المستدامة0-8الشكل)

 

واالقتصادية في الوطن التنمية السكانية  »:[1002]: من إعداد الباحثة باالعتماد على: صربي فارس اهلييتالمصدر
  22، 22، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، ص:«العربي

تبىن فكرة التنمية املستدامة هو الوصول إىل حتقيق جمموعة من  إن الغرض منأهداف التنمية المستدامة:  -1.0.0.8
 األهداف يأيت على رأسها:

الناضبة، حبيث جنعلها أكثر استدامة وذلك باحملافظة على معدالت تغيري أمنا  االستهالك خاصة تلك اليت ختص املوارد  -
 جتددها يف الطبيعة وخلق بدائل مستدامة هلا؛

هتتم التنمية املستدامة بتوجيه املوارد فيها من اجل االستغالل األمثل، لتحسني ورفع مستويات املعيشة عن طريق توفري  -
 تفاوت يف توزيع الثروات؛احلاجات األساسية للفئات الفقرية، واحلد من ال

إن التنمية البشرية املستدامة هي اهلدف الرئيسي لكل األنظمة، إذ أن اهلدف منها هو توفري االحتياجات األساسية من  -
خدمات صحية وبرامج تعليمية متكاملة، واكتساب وتطوير معارف األفراد من اجل املسامهة احلقيقية يف استدامة 

 التنمية؛
ستدامة بالسيطرة على النمو السكاين، واالهتمام برعاية وتكوين األسرة، وكذلك العمل على توزيع تعىن التنمية امل -

السكان بني املناطق احلضرية والريفية بصورة خمططة من أجل عدم املساس بالبيئة اخلضراء، واحلد من تلوث واكتظاظ 
 املدن الكربى 

امات املائية، من خالل تقليل اهلدر وإنشاء حمطات لتصفية املياه هتدف التنمية املستدامة إىل احملافظة على االستخد -
 واحملافظة على املياه اجلوفية، والعمل على حتسني شبكات اإلمداد باملياه الصاحلة للشرب وشبكات الصرف الصحي؛

كون األخذ بسياسات التوقعات الوقلئية التي ت
أكثر فعالية واقتصاد في تحقيق التنمية 

المالئمة للبيئة، بالرغم من أهمية التعامل مع 
مية مشكالت البيئة المباشرة ، وإن تحقيق التن

من حيث ارتباطها بالبيئة ، رهن بوجود ما 
يسمى بالقدرات المميزة في الدولة والتي 

.تستطيع تحقيق هذا التوازن

اإلدارة الفعالة للمصادر المتاحة والقدرات 
البيئية ، وإعادة تأهيل البيئة التي تعرضت 

.للتدهور

الوفاء بحاجات الحاضر دون الحد من قدرة 
أجيال المستقبل على الوفاء بحاجاتهم، وهو 

ما يتطلب ضرورة معرفة الحاجات 
.والتحديات

المحافظة على الثروات والموارد ، مراعاة 
لحق األجيال المتعاقبة 

مراعاة األهداف التي تدعو إليها التنمية 
المستدامة
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ألساسي للتنمية محاية املناخ أي عدم املخاطرة باستخدام كل ما من شأنه إحداث تغيريات يف املناخ العاملي، اهلدف ا -
 املستدامة هو محاية البيئة من مجيع اآلثار السلبية لألنشطة البشرية 

 ( 2-1ميكننا تلخيص األهداف األساسية اليت ميكن حتقيقها من خالل تبين فكرة التنمية املستدامة يف اجلدول )
  (:التنمية المستدامة واألهداف األساسية من تحقيقها0-8الجدول)

 االستدامة البيئية االستدامة االجتماعية االستدامة االقتصادية الهدف
ضمان إمداد كاف ورفع كفاءة استخدام املياه  المياه

يف التنمية الزراعية والصناعية واحلضرية 
 والريفية 

تأمني احلصول على املياه الكافية 
لالستخدام املنزيل والزراعة الصغرية 

 لألغلبية الفقرية  

ضمان احلماية الكافية للمستجمعات املائية 
واملياه اجلوفية وموارد املياه العذبة وأنظمتها 

 اإليكولوجية 
رفع اإلنتاجية الزراعية واإلنتاج من أجل حتقيق  الغذاء

 األمن الغذائي يف األقاليم والتصدير
حتسني اإلنتاجية و أرباح الزراعة 
 الصغرية وضمان األمن الغذائي  

ستخدام املستدام واحلفاظ على ضمان اال
األراضي والغابات واملياه واحلياة الربية 

 واألمساك وموارد املياه 
زيادة اإلنتاجية من خالل الرعاية الصحية  الصحة

والوقاية وحتسني الصحة واألمان يف أماكن 
 العمل 

فرض معايري للهواء واملياه والضوضاء 
حلماية صحة البشر وضمان الرعاية 
 الصحية األولية لألغلبية الفقرية 

ضمان احلماية الكافية للموارد البيولوجية 
واألنظمة اإليكولوجية واألنظمة الداعمة 

 للحياة  
المأوى 

 والخدمات
ضمان اإلمداد الكايف واالستعمال الكفء 

 ملوارد البناء و نظم املواصالت 
ضمان احلصول على السكن املناسب 

الصحي باإلضافة إىل الصرف 
 واملواصالت لألغلبية الفقرية 

ضمان االستخدام املستدام أو املثايل 
 لألراضي والغابات والطاقة واملوارد املدنية 

ضمان اإلمداد الكايف واالستخدام الكفء  الطاقة
للطاقة يف جماالت التنمية الصناعية، 

 املواصالت واالستعمال املنزيل 

ضمان احلصول على الطاقة الكافية 
لألغلبية الفقرية خاصة بدائل الوقود 

 اخلشيب و تعميم الكهرباء 

خفض اآلثار البيئية للوقود األحفوري عادي 
النطاق احمللي واإلقليمي والعلمي والتوسع يف 
تنمية استعمال الغابات والبدائل املتجددة 

 األخرى 
ضمان وفرة املتدربني لكل القطاعات  التعليم

 االقتصادية األساسية 
ضمان اإلتاحة الكافية للتعليم للجميع 

 من أجل حياة صحية ومنتجة 
إدخال البيئة يف املعلومات العامة والربامج 

 التعليمية 
زيادة الكفاءة االقتصادية والنمو و فرص  الدخل

 العمل يف القطاع الرمسي 
دعم املشاريع الصغرية وخلق الوظائف 
 األغلبية الفقرية يف القطاع غري الرمسي 

ضمان االستعمال املستدام للموارد الطبيعية 
الضرورية للنمو االقتصادي يف القطاعات 

 الرمسية وغري الرمسية 

،مكتبة احلسني العصرية، «التنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية والتطبيق»:[1020]:قادري حممد الطاهرالمصدر
  22بريوت، ص:

: اعتمد مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية املنعقد يف ريودي جانريو يف المستدامةمبادئ التنمية  -2.0.0.8
مبدأ تستهدف توجيه جهود الدول لتحقيق التنمية 12الذي تضمن  12، جدول أعمال القرن 2221الربازيل سنة 

 :2مبادئ رئيسية  هي 2يف  12  مت دمج هذه املبادئ  الـ1املستدامة

                                                           
  00-2يويورك، ص ص:، ن«ن ريو بشأن البيئة والتنمية : التطبيق والتنفيذإعال[:» 2222األمم املتحدة، جلنة التنمية املستدامة،] 1

2 Alain Jounot [2004]:« 100 questions pour comprendre  et agir le développement  durable», AFNOR, France, 

p:04. 
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: ينص هذا املبدأ على احلد من التفاوت يف احلقوق االقتصادية، االجتماعية والبيئية، وضمان التوزيع التضامنمبدأ  -
 العادل ملختلف املوارد بني خمتلف األجيال، من خالل التعاون بني الدول 

تشريعات اليت تقر : يهدف هذا املبدأ إىل حماربة كل أشكال التلوث، من خالل سن القوانني والمبدأ الملوث الدافع -
 بإلزامية دفع ضرائب لكل من ميارس أعماال ختل بالنظام البيئي، وهذا لتجربهم على تقليص أو احلد من التلوث 

: وفق هذا املبدأ جيب محاية البيئة من أي أضرار معلومة كانت أم غري معلومة  واحلرص على تسخري كافة مبدأ االحتياط -
 هنا جتنب الوقوع فيها ومعاجلتها التدابري واإلجراءات اليت من شأ

: يتوجب تسخري كل اإلمكانيات واألدوات اليت تساعد على توقع األضرار البيئية وتصحيحها، ومعاجلة مبدأ الوقاية -
 اآلثار واألسباب اليت أدت إىل ظهورها، مع احلرص على استخدام أحسن احللول املقبولة اقتصاديا 

تتميز التنمية املستدامة بأهنا جاءت لتبني الربط التام بني االقتصاد والبيئة واجملتمع، :أبعاد التنمية المستدامة-2.0.0.8
 حبيث ال ميكن النظر إىل أي من هذه املكونات الثالثة بشكل منفصل، فالبد أن تكون النظرة التحليلية إليهم متكاملة 

نمية املستدامة حول االنعكاسات الراهنة القتصادي للتايتمحور البعد : البعد االقتصادي للتنمية المستدامة -أ
واملستقبلية لالقتصاد على البيئة، إذ يطرح مسألة اختيار ومتويل وحتسني التقنيات الصناعية يف جمال توظيف املوارد 

ت مع األخذ باحلسبان التوازنا ،وفقا للبعد االقتصادي تعمل التنمية املستدامة على تطوير التنمية االقتصادية  الطبيعية
النظام املستدام دون إغفال   1البيئية على املدى البعيد، باعتبار البيئة هي القاعدة واألساس للحياة البشرية الطبيعية

اقتصاديا، وهو النظام الذي يتمكن من إنتاج السلع واخلدمات بشكل مستمر، وأن حيافظ على مستوى معني قابل 
لعام والدين، وأن مينع حدوث إختالالت اجتماعية ناجتة عن السياسة لنإدارة من التوازن االقتصادي ما بني الناتج ا

 االقتصادية  

 :2يضم البعد االقتصادي للتنمية املستدامة جمموعة من األهداف أمهها
قواعد صلبة اقتصادية،  برتسيخيقتضي العمل تأهيل االقتصاد الوطين لبدء عملية التنمية املستدامة، الذي  -

 ؛تكنولوجية، علمية وثقافية ترتكز على مقومات ذاتية دائمة ومتجددة
  ؛تعديل أمنا  االستهالك لتصبح أكثر استدامة -
 إشباع احلاجات األساسية لغالبية السكان عن طريق زيادة اإلنتاج وتطويره ؛ -
 بني طبقات اجملتمع؛ تصحيح االختالل يف هيكل توزيع الدخول مبا يضمن إزالة الفوارق -
 زيادة دور القطاع اخلاص يف التنمية ومشاركته يف حتقيق أهدافها  -

" ، اليت تعين أن لكل نظام بيئي الحدود البيئية: تركز املقاربة البيئية على مفهوم "البعد البيئي للتنمية المستدامة -ب
طبيعي حدودا معينة ال ميكن جتاوزها من االستهالك واالستنزاف، وإن أي جتاوز هلذه القدرة الطبيعية يعين تدهور النظام 

                                                           
  02، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ص: «تخطيطها وأدوات قياسهاالتنمية المستديمة، فلسفتها، [:» 1002] عثمان حممد غنيم، ماجدة أمحد أبو زنط -1
  222، 220، ص ص: 22، جملة حبوث اقتصادية عربية، العدد: «التنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائر[:» 1002ناصر مراد] 2
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إن االستدامة من املنظور البيئي تعين دائما وضع احلدود أمام االستهالك والنمو السكاين والتلوث  البيئي بال رجعة 
النظام املستدام بيئيا جيب أن حيافظ على قاعدة ثابتة من املوارد الطبيعية جتنب االستنزاف الزائد  .اإلنتاج السيئة وأمنا 

للموارد املتجددة وغري املتجددة، ويتضمن ذلك محاية التنوع البيولوجي واألنظمة البيئية الطبيعية اليت ال تصنف كموارد 
والتعرية والتصحر، وعدم جتاوز قدرة النظام البيئي على التخلص من املخلفات اقتصادية، وحماربة كل أشكال التلوث 

 واالنبعاثات املتزايدة مبا يكفل احلد األدىن من اجلودة البيئية، للمحافظة على احلياة فوق سطح هذا الكوكب 

 يتطلب البعد البيئي االهتمام بالعناصر التالية:
 استنزافها أي مراعاة فرتات جتددها؛احلفاظ على املوارد الطبيعية واحلد من  -
 نشر الوعي البيئي لدى أفراد اجملتمع؛ -
 إصدار التشريعات اخلاصة حبماية البيئة ومصادر الطاقة واالهتمام بدراسة علوم البيئة؛ -
 احلفاظ على التوازن البيئي واستخدام التكنولوجيا األنظف  -

العملية اليت تنطوي على إحداث بعض  اجلانب حوليتمحور هذا  :البعد االجتماعي للتنمية المستدامة  -ت
فهي بذلك هدف  االجتماعية اإلنسانية والربامج  االحتياجاتالتغريات التنظيمية املخططة لتحقيق تالؤم أفضل بني 

معنوي لعملية ديناميكية تتجسد يف إعداد وتوجيه الطاقة البشرية للمجتمع عن طريق تزويد األفراد بقدر من اخلدمات 
فرصة من اخلدمات كالتعلم والصحة واإلسكان والنقل واملواصالت     ، حبيث يتيح هلم هذا القدر   ،العامة االجتماعية

  1املنشودة االجتماعيةواالقتصادي لتحقيق األهداف  االجتماعيملسامهة واملشاركة يف النشا  ا

هو أداة التنمية وغايتها النهائية كمستفيد من على اعتبار أن اإلنسان  ،على العنصر البشري وأمهيتهالتنمية تؤكد 
ميكن من خالهلا هتيئة املناخ املناسب للمواطن من حرية وعدالة وطمأنينة ومشاركة ورعاية  االجتماعيةخمرجاهتا  والتنمية 
يف إحداث  ويسهم ،أقصى ما تسمح به إمكانياته وقدراته ولكي يتوافق مع اجملتمع الذي يعيش فيه إىل واستقرار لكي ينمو

 اجملتمع  التغريات املناسبة ملواجهة احتياجاته وإحداث التغريات الالزمة لنمو

الوصول باجملتمع إىل أقصى  هو االجتماعي، املستدامة يف شقها  الشك أن اهلدف العام الذي هتدف إىل التنمية
اليت  ،األساسية االحتياجاتبرامج التنمية مع إذ أن القاعدة اإلنسانية هي أن تتجاوب  االجتماعية درجة ممكنة من الرفاهية 

  وبالتايل حتقيق مزيد من معدالت التنمية الشاملة ،يعرب عنها اجلماهري باعتبارها هي األقدر على حتديد احتياجاهتا ومطالبها
وبالتايل تكون يف موقع أفضل لصياغة  ،ميكن للحكومات املعنية واألجهزة القائمة بالتخطيط االستعانة بدقة املعلومات املتوفرة

ومشاكلهم اليت حبلها تتحقق أهداف التنمية  اجملتمع وأهدافهم أفرادقرارات أكثر عقالنية ويرجع ذلك للفهم الكامل حلاجات 
 :2ومن أهم هذه املشكالت املستدامة

                                                           
  22ص: احلديث، اإلسكندرية، ، املكتب اجلامعي«التنمية االجتماعية من الحداثة إلى العولمة [:»1002طلعت مصطفى] 1

  12-10، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، ص ص: «التنمية والمشكالت االجتماعية[: »2222حممد شفيق] 2
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 قوى البشرية املتزايدة؛ارتفاع معدالت الزيادة السكانية بالنسبة لنإنتاج مع عدم االستغالل األمثل لل -
  ؛سوء توزيع السكان جغرافيا والتفاوت يف االزدهار والنمو بني مناطق اجملتمع -
 سوء التغذية وانتشار الفقر؛ -
 انتشار األمية واخنفاض مستوى التعليم؛ -
 تشغيل األطفال؛ -
 اهلجرة؛ -
 ؛يف الفرص واحلقوقالالمساواة  -
 االجتماعي التهميش واإلقصاء  -

ليست على درجة  املستدامة، غري أهناإن هذه املشكالت تشكل حتديات أمام حماوالت التقدم وحتقيق التنمية                 
فقد يصل تأثريها إىل حد  ،فيما يتعلق بدرجة هذا التأثري خمتلفوزان  فلكل منهاواحدة من األمهية والتأثري يف عملية التنمية، 

 وقد يكون لبعضها جمرد دور املسامهة مع غريها يف هذه اإلعاقة بدرجة طفيفة  ،تنميةاإلعاقة الكاملة لعملية ال
 ( يتبني لنا التداخل بني األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة 1-1من خالل الشكل) 
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الطبعة األوىل، إثراء للنشر والتوزيع، األردن،  ،«علم اقتصاد التنمية[:»1020حممد صاحل تركي القرشي ]: المصدر
  022ص: 

إن التنمية املستدامة هي عملية متعددة ومرتابطة تقوم على أساس التخطيط والتنسيق بني خطط التنمية 
والتنمية البيئية من جهة أخرى، تنمية تراعي إقامة العدل واملواساة يف توزيع الثروات بني أبناء االقتصادية واالجتماعية من جهة 

اجليل الواحد وبني األجيال املتعاقبة، عن طريق االستغالل الكفء هلذه الثروات مبا يضمن جتددها وبقاءها، تنمية تسعى 
 لتحقيق التوازن بني النظام البيئي واالقتصادي واالجتماعي 

: تساهم مؤشرات التنمية املستدامة يف تقييم مدى تقدم الدول واملؤسسات مؤشرات قياس التنمية المستدامة -1 2 2 2
يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة بصورة فعلية  وتتمحور حول األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة   واملؤشر هو أداة تصف 

  1بصورة كمية موجزة وضع أو حالة معينة

: تعكس املؤشرات االقتصادية مدى قدرة البلد يف بناء قاعدة قوية لتحقيق التنمية املستدامة المؤشرات االقتصادية -أ
 وتتعلق هذه املؤشرات جبوانب البنية االقتصادية  وأمنا  اإلنتاج واالستهالك:

  

                                                           
  120[: مرجع سبق ذكره، ص: 1002عثمان حممد غنيم وماجدة أمحد أبو زنط] 1

  بني األجيال 
  املسامهة  العامة 
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 : حيث يتم تقييم أداء الدولة االقتصادي من خالل:البنية االقتصادية-

 يب الفرد من الناتج احمللي؛معدل نص 
  نسبة االستثمار الثابت اإلمجايل إىل الناتج احمللي اإلمجايل:يقصد هبذا املؤشر اإلنفاق على اإلضافات إىل

 األصول الثابتة لالقتصاد كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل، ويقيس نسبة االستثمار إىل اإلنتاج 
 نسبة الصادرات إىل الواردات؛ 
 اعدات اإلمنائية الرمسية؛جمموع املس 

: يف ظل انتشار أمنا  االستهالك واإلنتاج غري املستدامة، اليت تستنزف املوارد بشكل غري أنماط اإلنتاج واالستهالك -
 :1مدروس وخاصة من جانب الدول الصناعية  تقاس مؤشرات أمنا  اإلنتاج واالستهالك باستخدام

 مدى كثافة استخدام املوارد يف اإلنتاج؛ 
 معدل استهالك الفرد للطاقة؛ 
 كمية النفايات املنتجة ومعدل تدويرها؛ 
  مدى توفر املواصالت 

 : تعين مدى توفر الظروف اليت توفر العيش الكرمي للبشر المؤشرات االجتماعية -ب 

لعدالة : مت اختيار مؤشرين لقياس مدى انتشار االمساواة االجتماعية وتحقيق عدالة توزيع الثروة ومكافحة الفقر -
 االجتماعية مها:

 نسبة عدد السكان حتت خط الفقر؛ 
  معدل التفاوت يف توزيع الثروات 

: خاصة يف املناطق الريفية واملناطق النائية حيث اهلدف منها هو السيطرة على األمراض الرعاية الصحية المناسبة -
 الوبائية الناجتة عن تلوث البيئة 

توفريها ألفراد اجملتمع، ألهنا السبيل الفعال لتحقيق النهضة والوعي بضرورة  : من بني أهم احلقوق اليت جيبالتعليم -
 حتقيق التنمية املستدامة 

 : نظرا لتأثري الزيادة السكانية واهلجرة على التنمية املستدامة السكن والسكان -
إىل جمموع القوى : يقيس نسبة السكان القادرين على العمل الذين مل حيصلوا على وظيفة مستقرة معدل البطالة -

 العاملة 
 :2: تتمثل يف متابعة أهم القضايا البيئية املعاصرة واليت يأيت على رأسهاالمؤشرات البيئية -ت 

                                                           
  120ص:، [: مرجع سبق ذكره1002عثمان حممد غنيم وماجدة أمحد أبو زنط] 1

  السابق نفس املرجع[: 1002عثمان حممد غنيم وماجدة أمحد أبو زنط] 2
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:من خالل محايتها من التدهور البيئي، ومكافحة التصحر، واحلد من تراجع مساحة الغابات، استخدامات األرض -
 على تنمية اإلنتاج الزراعي وتعويض مساحة املفقودة من الغابات   والزحف العمراين على األراضي الزراعية، والعمل

: عن طريق وقف الصيد اجلائر، وتنمية الثروة السمكية ومحاية المسطحات البحرية وحمايتها بالحد تلوث البحار -
لدول األنواع املعرضة لالنقراض  باإلضافة إىل مشكلة ارتفاع منسوب مياه البحر والتهديد الذي يشكله على ا

 اجلزرية الصغرية واملدن الساحلية 
: تعاين معظم دول العامل من شح يف هذا العنصر احليوي الذي ال ميكن االستغناء عنه، هلذا يعد مصادر المياه العذبة -

بيئي مؤشر توفر املياه العذبة بالكمية والنوعية اليت تضمن سالمة اإلنسان من بني املؤشرات اهلامة اليت تعرب عن البعد ال
 للتنمية املستدامة  

 : وتنقسم إىل قسمني رئيسيني مها:المؤشرات المؤسسية  -ث

 أو درجة توفر املعلومات ويتم قياسها باستخدام املؤشرات التالية: مدى الحصول على المعلومات: -
  نسمة؛ 2000عدد أجهزة التلفاز والراديو لكل 
  نسمة؛ 2000عدد الصحف اليومية لكل 
  نسمة؛ 2000الشخصية لكل عدد احلواسيب 
  نسمة؛ 2000عدد خطو  اهلاتف الرئيسية لكل 
  نسمة 2000عدد املشرتكني يف االنرتنت/مستخدمي االنرتنت لكل 

 : يعكس مدى إنتاج الدولة للتكنولوجيا ويتم قياسها وفق املؤشرات التالية:العلم والتكنولوجيا -
  مليون نسمة عدد العلماء واملهندسني يف جمال البحث العلمي لكل 
  اإلنفاق على البحث والتطوير: وهو ميثل حجم اإلنفاق املايل على البحث والتطوير كنسبة مئوية من

 الناتج احمللي اإلمجايل 
:تسعى التنمية املستدامة من خالل عمليات التخطيط وتنفيذ دور التنمية المستدامة في مكافحة الفقر - 2.0.0.8 

ية حياة السكان يف اجملتمع اقتصاديا واجتماعيا، عن طريق الرتكيز على اجلوانب النوعية السياسات التنموية لتحسني نوع
   1للنمو، وليس الكمية وبشكل عادل ومقبول ودميقراطيا 

يتضمن مفهوم العيش الكرمي )الرفاه اإلنساين( وجودة احلياة مقومات متكاملة منها االقتصادي كقدرة الفرد على 
تلبية حاجياته املعيشية الضرورية، واالجتماعي من خالل شعور الفرد بأن له قيمة يف اجملتمع عرب مسامهته يف احلراك 

ماعي، فمن خالل هذا املفهوم ال تبلغ التنمية املستدامة مقصدها إال االجتماعي ونوعية عالقته مع حميطه األسري واالجت
 بتحقيق مقومات العيش الكرمي للمواطن  

                                                           
  12[: مرجع سبق ذكره، ص: 1002عثمان حممد غنيم وماجدة أمحد أبو زنط] 1
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إن الفئات الفقرية والضعيفة واملهمشة حباجة إىل فرص لسبل العيش املستدامة، كما ينبغي ضمان حد أدىن من 
من خالل توفري اخلدمات األساسية هلم )املياه النظيفة، الصرف احلماية االجتماعية والبيئية، والعمل على حتقيق حياة كرمية 

 الصحي، الطاقة النظيفة، الرعاية الصحية، التعليم، املأوى   (  هناك ثالثة شرو  أساسية لتحقيق هدف الرفاه اإلنساين:

 تسارع يف النمو االقتصادي؛ -
 احلد من تزايد معدالت الفقر؛ -
 التحكم يف عدالة توزيع الدخل  -

الوصول لتحقيق هذه الشرو  يشمل التقدم يف اجملال االقتصادي واحلقول غري االقتصادية مثل حرية الفرد إن 
والثقافة، حيث تعمل التنمية املستدامة على إحداث تغيري اقتصادي جوهري لوضع حد للفقر وحتسني مستوى املعيشة  وهذا 

 غلب على حتديات البطالة، وندرة املوارد، وحتدي تغري املناخ يتطلب إحداث منو عادل وسريع وشامل ومستدام يستطيع أن يت

جيب أن ختصص األولوية األوىل خللق فرص عمل جيدة، وتوفري وسائل معيشة أمنة من أجل حتقيق النمو 
طة، الشامل وضمان اخنفاض معدل الفقر والتهميش، عند خروج األفراد من دائرة الفقر هذا يعين انضمامهم إىل الطبقة املتوس

ولكن لتحقيق ذلك فإهنم سيحتاجون إىل التعليم والتدريب واكتساب املهارات ليحققوا النجاح يف سوق العمل  أما األولوية 
الثانية فهي رفع اإلنتاجية، حبيث يؤدي النمو إىل توليد املزيد من النمو وسوف تعمل بعض األساسيات على تعجيل النمو 

 1وتطوير السياسة الداعمة حنو املشروعات املتناهية الصغر  منها البنية التحتية واالستثمارات

من أجل حتقيق الرفاهية وخلق فرص جديدة سوف حيتاج النمو أيضا إىل وضع أنظمة جديدة تدعم االستهالك 
طة اخلطرية واإلنتاج املستدامني، وترتبط بالتنمية املستدامة على نطاق واسع، ويتضمن األنشطة املستدامة، واملعاقبة على األنش

 بيئيا واجتماعيا  
 ( التداخل بني التنمية املستدامة ومكافحة الفقر 0-1يوضح لنا الشكل)

 
 
 
 
 
 

.(:عالقة التنمية المستدامة بمكافحة الفقر1-8الشكل)  
 

                                                           
1United Nation[2013]:«A new global partnership: transform economies through sustainable development»‚ 

united Nation Publication‚ pp:08-09.  

 

 

 

د                      ذ                                                                                     ج                           ر    

                                                                                                                 

ث                                                                  

 تحسين نوعية الحياة
 تحقيق الرفاهية
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Source : Beat Burgenmier[2007] :« Economie du développement durable», Edition de  

Boeck  université, Belgique, p: 235. 

إن حتقيق احلاجات واملطامح اإلنسانية هو هدف النشا  اإلنتاجي، حبيث يبدو من غري الالزم التأكيد على 
وغالبا ما يكون الفقر قد وصل إىل حد ال ميكن للناس معه حتقيق حاجاهتم للبقاء دور ذلك يف مفهوم التنمية املستدامة  

واحلياة الرضية حىت لو كانت السلع واخلدمات متوفرة ويف نفس الوقت تكون ملتطلبات أولئك الذين ال يعانون الفقر عواقب 
صول على العمل، كما تدخل يف خانة وخيمة على البيئة، وأكثر احلاجات األساسية ضرورة هي احلاجة إىل العيش واحل

 احلاجات األساسية الطاقة، اليت ال ميكن تلبيتها بشكل شامل ما مل يتغري منط استهالكها 

تعترب احلاجات األساسية املتالزمة مثل السكن وجتهيزات املياه واملستلزمات الصحية، والعناية بالصحة مهمة  
اجلوانب واضحا للعيان، ويتضح من خالل اإلجهاد املتسبب للبيئة  إن اإلخفاق بيئيا أيضا، وغالبا ما يكون النقص يف هذه 

 يف تلبية احلاجات األساسية هو أحد األسباب الرئيسية لكثري من األمراض  املعدية مثل املالريا، والكولريا والسل 

ةــــالصح يالنمو االقتصاد   

ةـــــالبيئ ةيالعدالة االجتماع   
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 The Sustainable Economic Development تقييم التنمية االقتصادية المستدامة لقياس الرفاهية-2.0.0.8 

Assessment  (SEDA)  : نقطة جمموعة متزايدة من املوارد، توفر  متتلك حتقق معدالت منو عالية،إن البلدان اليت
تلقائيا، وحيدث بشكل خمتلف جدا من بلد إىل  ال يكونلكن حتويل الثروة والنمو االقتصادي إىل رفاه  ه،للبناء علي ارتكاز
لفهم كيفية حتويل بلد ما منوه االقتصادي إىل  هي املفتاح غري الناتج احمللي اإلمجايل املؤشرات من تعد متابعة باقي  آخر

ومن مث ميكن هلذا الفهم أن يهيئ الساحة للسياسات واإلجراءات الرامية إىل حتقيق أقصى  مستوى املعيشةحتسينات يف 
  استفادة من الثروة والنمو االقتصاد

جمموعة بوسطن االستشارية )سدا( هو تشخيص يهدف إىل تزويد  الذي وضعتهإن تقييم التنمية االقتصادية املستدامة 
 مدى فعالية حتويل بلداهنم للثروة، مقاسة مبستويات الدخل   احلكومات مبنظور حول

 :1كما يليأبعاد   20: يعرف مؤشر سدا الرفاهية من خالل ثالث عناصر تتضمن مكونات مؤشر سدا -أ

: يقاس هذا العنصر من خالل األداء االقتصادي واستقرار النمو االقتصادي الذي يظهر من خالل العنصر االقتصادي-
تطور الناتج احمللي اإلمجايل ونصيب الفرد منه، وينعكس على معدالت التوظيف، أي أن النمو املتوازن يوفر قاعدة لالستثمار 

 يف باقي العناصر 

: يهتم هذا العنصر برتمجة عوائد النمو االقتصادي إىل خدمات أساسية يتعلق جزء منها بالتنمية البشرية تثمارعنصر االس - 
يف شقي الصحة والتعليم، والشق األخري يهتم بتوفري البنية حتتية، وهي عبارة عن استثمارات طويلة املدى متواجدة كبنود 

 النمو االقتصادي والرفاهية يف نفس الوقت أساسية يف امليزانية احلكومية هتدف إىل تعزيز 

: عنصر االستدامة الذي كان ينحصر يف اجلوانب البيئية، لكن ضمن هذا املؤشر مت إضافة، عنصر عنصر االستدامة -
االندماج االجتماعي له نظرا ألمهيته يف خلق جو من االستقرار الذي خيدم اجلانب االقتصادي، وهو يتكون من ثالثة أبعاد 

 سية هي: التوزيع العادل للثروة، اجملتمع املدين، احلوكمة  أسا

 ( أدناه 2-1يتم قياس مؤشر سدا واألبعاد املكونة له وفق جمموعة من املؤشرات املبينة يف الشكل ) 
 

  SEDA(: مؤشرات القياس الفرعية المكونة لمؤشر سدا 2-8الشكل)
 
 
 

                                                           
1The Boston consulting group,  available on the site :https://www.bcg.com/publications/2017/economic-

development-public-sector-challenge-of-converting-wealth-into-well-being.aspx, it has been viewed on :03/11/2017.  

قتصاديالعامل اال  

 الدخل

ادياالستقرار االقتص  

 المستوى الحالي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي. -
 تطور الناتج المحلي اإلجمالي.  -

 تذبذب معدالت التضخم؛ -
 تذبذب معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي. -

 (سنة؛22-11نسبة العاملين من الفئة العمرية) -
 معدل البطالة؛ -
 معدل العمالة الذاتية.   -

https://www.bcg.com/publications/2017/economic-development-public-sector-challenge-of-converting-wealth-into-well-being.aspx
https://www.bcg.com/publications/2017/economic-development-public-sector-challenge-of-converting-wealth-into-well-being.aspx
https://www.bcg.com/publications/2017/economic-development-public-sector-challenge-of-converting-wealth-into-well-being.aspx
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Source: the Boston consulting group [2016]:«the privet sector opportunity to improve well-

being- the 2016 sustainable economic development assessment», op.cit, p: 14. 

البلدان اليت تتسم بقدر  تعد ،اجملتمع لرفاهيةإن اجملتمع املدين، واحلكم، واملساواة يف الدخل كلها عوامل هامة  
 حتقيق  هذا يعين أنا، هي أكثر قدرة على تسخري ثروهتا ومنوها من أجل حتقيق الرفاه لسكاهن االندماج االجتماعيأكرب من 

العشرين،  نشأت يف النصف الثاين من القرن، حيث رئيسي للتنمية املؤشرليس  همرتفع معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل
وال يزال تضييق هذه الفجوة يشكل حتديا كبريا بالنسبة للكثريين  ، فجوات يف نصيب الفرد من الدخل يف العديد من البلدان

نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل إىل حد كبري، وعلى الرغم من أن النمو االقتصادي قد أدى إىل زيادة متوسط  منهم،

ة نميتقييم الت
ة االقتصادي

 المستدامة 
ستثمارامل االو ع  

ستدامةعامل اال  

 التوظيف

 الصحة

 التعليم

تيةالبنية التح  

 االندماج االجتماعي
 
 توزيعالعدالة  

 الثروة
يالمدن اجملتمع  

 احلوكمة

ةـــالبيئ  

 ساكن؛ 1000عدد األطباء لكل  -
 معدل العمر المتوقع عند الوالدة؛ -
 معدل انتشار نقص التغذية؛ -
 معدل انتشار فيروس نقص المناعة؛ -
 ساكن؛ 1000عدد األسرة في المستشفيات لكل  -
 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة؛ -
 عدد المصابين بداء السل؛ -
 عدد من يعانون من السمنة، -
 لدى األطفال. تمعدل التحصين باللقاحا -

 معدل االلتحاق بمرحلة التعليم العالي؛ -
 معدل االلتحاق بمرحلة التعليم االبتدائي؛ -
متوسط سنوات الدراسة في المرحلة االبتدائية و مرحلة  -

 في الرياضيات والعلوم.   pisaالتعليم العالي؛ نتائج اختبار 

 نسبة السكان الذين يحصلون على مصادر مياه محسنة؛ -
 معدل التغطية بشبكة الصرف الصحي؛ -
 نوعية شبكة المواصالت؛ -
 اإلمداد بالطاقة؛نوعية  -
 شخص. 100عدد مستخدمي الهاتف النقال و االنترنت لكل    -

 معامل جيني؛ -
متوسط النشاط المدني، التماسك بين المجموعات،  -

 السالمة الشخصية و الثقة، المساواة بين الجنسين.
مراقبة الفساد، سيادة القانون، االستقرار السياسي وغياب  -

 المسألة، الحقوق والحريات، حرية الصحافة.العنف، 

 تلوث الهواء وتأثيره على الصحة؛ -
 نسبة المناطق المحمية؛ -
 تركيز ثاني أكسيد الكربون في الهواء؛ -
 تأثير تلوث الهواء على صحة السكان. -
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ويرتتب على هذا التحول آثار بعيدة  تهم عيشممستوى إىل عدم حتسن  وهذا ما أدىفإن عدم املساواة يف الدخل قد ازداد، 
 .املدى، مبا يف ذلك الرتاجع احملتمل عن التدفق احلر للسلع واخلدمات الذي كان حمركا رئيسيا لالزدهار

الرفاه، الذي يوفر مؤشرا على جناح البلد يف تسخري ثروته  تنعكس االختالفات بني البلدان يف الثروة إىل معامل
أن البلد  إىل 2واملعامالت اليت تقل عن  اجليد،إىل األداء  2اليت تفوق  املعامالت  تشري ،العامليمقارنة باملتوسط 

  بتحويل ثروته إىل رفاه مبعدل أدىن من املستوى األساسي يقوم
 أن  ، حيثماثلة من دخل الفرداملستويات املاختالفات كبرية يف معدالت التحويل حىت بني البلدان ذات  تظهر

دوالر(، ولكن  21000)حوايل  متماثلالناتج احمللي اإلمجايل للفرد يف إندونيسيا وجنوب أفريقيا، على سبيل املثال، 
العاملي، يف حني أن معدل التحويل يف جنوب أفريقيا ن املتوسط إندونيسيا تقوم بتحويل تلك الثروة إىل رفاه مبعدل أعلى م

 1 يقل كثريا عن مستوى املساواة

 السياسات والبرامج التنموية المستدامة الموجهة للحد من الفقر، وتجارب مكافحته.المبحث الثاني: 

وسيلتها وهدفها اإلنسان وتوفري فرص يعترب الفقر من أكرب التحديات اليت تواجه التنمية املستدامة، فهذه األخرية 
احلياة الكرمية له وألجياله القادمة، لذلك وجدت عدة سياسات مستدامة موجهة أساسا لتحسني ظروف معيشة اإلنسان، 

، غالبا ما تكون هذه السياسات واليت تعمل على متكني الفئات الفقرية من وسائل  العيش اليت تضمن هلم كسر حلقة الفقر
مل بني خلق فرص اقتصادية وتقدمي مساعدات اجتماعية كما ال ميكن االستغناء عن التعليم  والتكوين  ويف ما مزيج متكا

  يأيت تناولنا أهم السياسات املستدامة املعتمدة للحد من الفقر 

لتحقيق :  يعترب االقتصاد األخضر من بني السبل احلديثة نسبيا، اليت هتدف التحول نحو االقتصاد األخضر -0.8.8
 التنمية املستدامة ولتحسني ظروف معيشة الفرد يف آن واحد  يعرف االقتصاد األخضر على النحو التايل:

يعرف برنامج األمم املتحدة للبيئة االقتصاد األخضر:" هو االقتصاد الذي ينتج عنه حتسن  يف رفاهية اإلنسان واملساواة 
خاطر البيئية وندرة املوارد اإليكولوجية  ميكن أن ننظر لالقتصاد األخضر يف االجتماعية  يف حني يقلل بصورة ملحوظة بني امل

أبسط صورة كاقتصاد تقل فيه االنبعاثات الكربونية، وتزداد كفاءة استخدام املوارد الطبيعية، كما تستوعب فيه مجيع الفئات 
  2االجتماعية "

فض الكربون وفعال من حيث املوارد وشامل اجتماعيا، حسب منظمة العمل الدولية :"االقتصاد األخضر هو اقتصاد منخ
ويوجه فيه النمو يف الدخل والعمالة بواسطة استثمارات من القطاعني العام واخلاص تفضي إىل ختفيض انبعاثات الكربون 

ولد الوظائف  والتلوث وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة واملوارد ومنع خسارة التنوع اإلحيائي وخدمات النظم اإليكولوجية، وي
                                                           

1The Boston consulting group‚ available on the site :https://www.bcg.com/publications/2017/economic-

development-public-sector-challenge-of-converting-wealth-into-well-being.aspx, it has been viewed on :03/11/2017 
  02، األمم املتحدة، ص:«نحو اقتصاد أخضر مسارات إلى التنمية المستدامة و القضاء على الفقر[:»1022برنامج األمم املتحدة للبيئة] 2

https://www.bcg.com/publications/2017/economic-development-public-sector-challenge-of-converting-wealth-into-well-being.aspx
https://www.bcg.com/publications/2017/economic-development-public-sector-challenge-of-converting-wealth-into-well-being.aspx
https://www.bcg.com/publications/2017/economic-development-public-sector-challenge-of-converting-wealth-into-well-being.aspx
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اخلضراء اليت تقلل يف هناية املطاف من األثر البيئي للمؤسسات والقطاعات االقتصادية إىل املستويات اليت تتحقق هبا 
    1االستدامة  "

ترى اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا اإلسكوا:"إن االقتصاد األخضر يعرب عن عالقة الرتابط والتكامل بني البعد  
قتصادي واالجتماعي والبيئي للتنمية، اليت هتدف إىل احلد من الفقر وحتقيق الرفاهية، وهو يسعى لتحقيق التنمية املستدامة اال

 2وال حيل حملها " 

كما يعرف االقتصاد األخضر على أنه:" اقتصاد مستدام وشامل اجتماعيا، يستخدم املوارد بكفاءة وقادر على جماهبة 
 3الصدمات اخلارجية "

ميكن حتديد أهم املزايا املتوقعة لالقتصاد األخضر يف كونه يرتبط أساسا مبفهوم محاية واستدامة املوارد الطبيعية 
لألجيال القادمة، إضافة لعوائده التنموية من خالل حتفيزه ألجهزة الدولة ومؤسساهتا وكذلك القطاع اخلاص لتعزيز وتوجيه 

وخلق فرص العمل اخلضراء ليحقق بذلك نتائج متكاملة جتمع ما بني املنافع االجتماعية االستثمارات لتدعيم األبعاد البيئية، 
  4واالقتصادية والبيئية 

 :5يلعب االقتصاد األخضر دورا حيويا يف احلد من الفقر، حيث

إىل احلد ة داخل البلدان وعربها ايوفر االقتصاد األخضر سباًل لزيادة القدرة على خفض مستوى الفقر وعدم املساو  -
وتشمل هذه القطاعات  ،وستوفر االستثمارات اخلضراء يف قطاعات حمددة فرص العمل واإلنتاج وتنظيم املشاريع ،األقصى

واملوارد الطبيعية األخرى،  والغاباتقطاعات يُرجح إىل حد أكرب أن توفر للفقراء سبل املعيشة مثل الزراعة وصيد األمساك 
األساسية للنقل وقطاعات أخرى حضرية يف األساس، وقطاعات تكون فيها العمالة غري إضافًة إىل التشييد واهلياكل 

 املاهرة واليدوية مهمة 
الستثمار يف رأس ا يفاألكثر اعتمادًا على املوارد الطبيعية  لألشخاصاالقتصاد األخضر بالنسبة  أمهية االنتقال حنوتكمن  -

يعاجل مشكلة الفقر بأشكاله املختلفة، وليس فقط الفقر يف  الذي ،االقتصادي والرفاهية املال الطبيعي كمصدر للنمو
 الدخل، وذلك من خالل توفري الغذاء والرعاية الصحية 

                                                           
  11-22،مؤمتر العمل الدويل، التقرير اخلامس، ص ص:«التنمية المستدامة و العمل الالئق و الوظائف الخضراء[:»1020مكتب العمل الدويل] 1
االقتصاد األخضر في سياق التنمية المستدامة و »،«العدد األول -اإلنتاجية وأنشطة التنمية المستدامة في منطقة اإلسكوا استعراض[:»1022اإلسكوا] 2

  2-0ص ص: «الميلدئ والفرص والتحديات في المنطقة العربية -القضاء على الفقر
إطار عمل مقترح إلعداد خارطة الطريق لالستثمار في االقتصاد األخضر في المنطقة [:»1022ول العربية]االسكوا، برنامج األمم املتحدة للبيئة، جامعة الد 3

  01، املنتدى العريب رفيع املستوى حول التنمية املستدامة، ص:«العربية
 01، ص:212جملة جسر التنمية، العدد: ، املعهد العريب للتخطيط،«االقتصاد األخضر وتحديات التشغيل في الدول العربية[:»1022نواف ابومشالة] 4
، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول: «دور االقتصاد األخضر في خلق الوظائف الخضراء والمساهمة في الحد من الفقر »:[1022]ثابيت احلبيب، بركنو نصرية 5

  200، ص:00، جامعة اجلزائر 1022ديسمرب  02-02تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة، املنعقد يف 
- The united nations environment management group[2011] :«working  towards balanced and inclusive 

green economy/:a united nations system-wide perspective».   
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  وتشري أمنةمثة مسامهة أخرى مهمة ميكن لالقتصاد األخضر أن يقدمها للفقراء وهي تأمني احلصول على طاقة نظيفة و  -
باحلصول على الطاقة ميكن أن تنتج عنه فوائد ذات أبعاد متعددة ترتاوح من دالئل متزايدة إىل أن ضمان متتع الفقراء 

تثبت أنظمة توليد الطاقة خارج نطاق شبكة التوزيع،  حيث ،نتائج مهمة تتعلق بالدخل والتعليم والصحة إىل رفاه املرأة
عالوًة على ذلك فإن  ،ان النامية بالكهرباءاليت تستخدم موارد متجددة أهنا متثل حاًل عملياً لتزويد املناطق الريفية يف البلد

توسيع نطاق الكهرباء الريفية على هذا النحو ميكن أن يساعد يف تعزيز الروابط بني األنشطة الزراعية واألنشطة غري 
 ؛ الزراعية يف املناطق الريفية مما حيفز التنمية ويقلل من حدة الفقر

لعمل وغريها من الفرص االقتصادية يف القطاعات اليت توظف غالبية حيافظ على النمو االقتصادي، ويعزز خلق فرص ا -
 الفقراء؛

يولد كميات كافية من اإليرادات العامة اليت تسمح باستثمارها يف احلماية االجتماعية وخدمات عالية اجلودة مع إمكانية  -
 االستفادة العادلة للفقراء منها 

 خضر يف احلد من الفقر ( الدور املتكامل لالقتصاد األ5-8يوضح الشكل)
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  (: دور االقتصاد األخضر في الحد من الفقر5-2الشكل)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

استعراض اإلنتاجية  وأنشطة التنمية المستدامة في منطقة االسكوا [:»1022اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ] المصدر:
األمم ، «المبادئ والفرص والتحديات في المنطقة العربية -األخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقراالقتصاد »،«10العدد:

  02، ص:املتحدة

إن االنتقال إىل االقتصاد األخضر، هو إدراج القضايا البيئية يف مجيع األنشطة احلالية، وهبذه الطريقة ينخفض 
من األنشطة االقتصادية فتؤدي اآلثار املضاعفة هلذه األنشطة إىل تعزيز االستثمارات، مستوى الكربون،  وجمموع االنبعاثات 

 وحتفيز النمو االقتصادي، وحتسني إجياد فرص العمل ويسهم حتسني الدخل بدوره يف احلد من الفقر   

ة، ذلك لكونه ميثل يرتبع هدف النمو االقتصادي على رأس السياسات االقتصادي :النمو االقتصادي المستدام -1 1 1
اخلالصة املادية للجهود االقتصادية وغري االقتصادية املبذولة يف اجملتمع، وهو شر  ضروري ولكن غري كاف لتحسني املستوى 
املعيشي لألفراد، فاجلانب األخر من املعادلة هو توزيع عوائد النمو احملقق بعدالة بني األفراد  يساهم النمو االقتصادي يف 

يارات أمام األفراد واحلكومات واملنظمات اجملتمعية املختلفة، مما يزيد من إمكانيات زيادة هوامش احلرية أمام اإلبداع توسيع اخل
 واالبتكار لألفراد ويساعد احلكومات على القيام بأدوار هامة مثل الرعاية االجتماعية والتعليم والصحة بشكل أفضل 

 اجملتمع، مثل احلكم الرشيد، واملؤسسات ذات الكفاءة العالية يرتبط النمو االقتصادي بعوامل جوهرية يف
واملشاركة اجملتمعية والبحث والتطوير والتعليم والصحة    وبالتايل أصبح حتقيق معدل النمو االقتصادي املستدام تعبريا عن 

جهة، وبينهما وبني العالقات  العملية التنموية بكاملها، وهو دليل أخر على عدم جدوى الفصل بني السياسة واالقتصاد من

 التكاليف النوعية الدخل

ى زيادة الدخل للقضاء عل

 الفقر من خالل االنتقال

 إلى االقتصاد األخضر.

مل تفادي خسارة فرص الع

خالل االنتقال إلى 

 االقتصاد األخضر

عها الحد من التكاليف التي يدف

م الفقراء لقاء تلبية حاجاته

األساسية و الحصول على 

 الخدمات.

سلع إشراك الفقراء في توزيع ال

والخدمات األساسية من خالل 

لبيئةتنفيذ أنشطة أكثر مراعاة ل  

تطوير سبل العيش 

ة في المستدام تحسين الحيا

المجتمعات الحضرية 

 والريفية .

 إيقاف الهجرة

رة المؤسسات الصغي
والمتوسطة الحجم 
 التدريب والتمويل

ةالمعرفة التقليدي  
 الهجرة

المياه، الغذاء، 

 الكهرباء، السكن.



.ة رائدةالسياسات التنموية المستدامة في مجال مكافحة الفقر، تجارب دولي. ..:.............................................الثانيالفصل   

 

81 
 

االجتماعية واخللفيات الثقافية للمجتمعات  ألن اهلدف احلقيقي لرفع معدالت النمو االقتصادي هو اإلنسان فهو املصدر 
 الرئيسي هلذا النمو عرب األجيال 

فاجلانب االجتماعي من القضية الكربى يف عملية التنمية هي نقطة البدء، فاألولويات كبرية وكثرية ، وكلها مهمة 
حيث رفاه األفراد والتشغيل، وعدالة التوزيع ال يقل أمهية على النهوض باإلنتاجية، والنمو االقتصادي، وتنويع االقتصاد، وال 
عن ضرورة محاية البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعية وضمان استدامتها  وبالتأكيد فإن اجلانب السياسي وطريقة التمثيل 

 ركة اجملتمعية ومناخ احلريات وترسيخ العمل املؤسسايت له أمهيته البالغة يف استدامة النمو واملشا

إن جناح النقلة النوعية لالقتصاد يف إطار نظرة متكاملة وبعيدة املدى للمستقبل، سيمهد إىل االنتقال إىل اجلانب 
ستوى االقتصادي، خيلق تطورا يف اإلنتاج الثقايف االجتماعي، حيث سينتج عنه االستثمار يف رأس املال البشري وحتسن امل

والفكري  ومبا أن النمو االقتصادي املستدام يعترب أحد أهم روافع التحول االقتصادي ألنه يعكس قدرة اجملتمع على زيادة 
 قدراته اإلنتاجية واستثمارها بالطريقة املثلى وشر  االستدامة يتضمن اقتصادا:

 الصدمات؛ متنوعا قادرا على امتصاص -
 ديناميكيا يعتمد على التكنولوجيا ورأس املال البشري؛ -
 تنافسيا يستطيع كسب املزايا النسبية؛ -
 يعمل ضمن سياسات اقتصادية عقالنية حمفزة؛ -
 يتمتع باالستقرار  -

ترتبط استدامة النمو االقتصادي مع جناحه يف ختفيض معدالت الفقر يف اعتماده  بشكل أساسي على رأس 
شري والبحث العلمي والتقانة يف استدامة معدالت مرتفعة من النمو والذي يشكل مصدر أكثر أمهية من الرتاكم املال الب

الكمي لرأس املال، واعتباره أن الفقراء هم الثروة غري املستغلة، لعدم االستثمار فيهم واالستفادة املثلى منهم يف عملية اإلنتاج  
إذا ما أدى إىل ختفيض أعداد الفقراء  أو إذا استفاد الفقراء منه بطريقة نسبية تفوق  يعد النمو االقتصادي حمابيا للفقراء

استفادة غري الفقراء، ومتثل هذه املقاربة تطورا اجيابيا، حيث تركيز على النمو الذي حيدث يف متوسط إنفاق الفقراء مقارنة 
 1مبعدل النمو الذي يتحقق يف االقتصاد ككل 

اإلنصاف  مبادئ على التوفيق بني االقتصاد االجتماعي والتضامين عملي :تماعي التضامنياالقتصاد االج 1 1 0
االقتصادياة وبني املبادئ والغايات  والعدالة االجتماعية وبني التطور االقتصادي، ومن مث التوفيق بني حيوية الديناميات

يقوم عليها  اليت ينبغي أن الدعامة الثالثة االقتصاد االجتماعي والتضامين هو اإلنسانياة للتنمية  وبناء عليه، فإنا 
وينطوي هذا االقتصاد على ما يكفي من  والقطاع اخلاص  القطاع العموميا  إىل جانب املتوازن واملدمج، االقتصاد
 هاماة، مادية وغري مادية  ثروات تعبئة وتوفري والوسائل اليت جتعله قادرا على اإلمكانات

                                                           
  00، ص:11وم االقتصادية السورية، ندوة الثالثاء االقتصادية رقم:، مجعية العل«النمو االقتصادي المحابي للفقراء[:»1002ربيع نصر] 1
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يعرف االقتصاد االجتماعي التضامين:" هو االقتصاد الذي حموره الناس، حيث اهلدف األساسي للنشا  االقتصادي هو  -
 1تلبية احتياجات الناس وليس حتقيق احلد األقصى من األرباح "

ل الدولية :"يشري مصطلح االقتصاد االجتماعي إىل املنشآت واملنظمات السيما التعاونيات تعريف منظمة العم -
وجمتمعات املنفعة التأزرية والرابطات واملؤسسات واملنشآت االجتماعية اليت تتميز خصوصا بإنتاج السلع واخلدمات 

 2ة وتعزيز التضامن "واملعارف والسعي يف الوقت ذاته إىل حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعي

االقتصاد التضامين أو االجتماعي:" هو جمموع األنشطة اإلنتاجية للسلع واخلدمات اليت تنتظم يف شكل بنيات هيكلية  -
 3ومستقلة )مجعيات تعاونيات، تعاضديات(، ختضع لتدبري دميقراطي وتشاركي، ويكون االخنرا  فيه حرا "

دية عديدة هتدف باألساس إىل االستجابة حلاجيات الشرائح االجتماعية احملرومة جيمع االقتصاد االجتماعي أنشطة اقتصا
، التنمية املستدامةواملهمشة قبل حتقيق األرباح  وتتميز هذه األنشطة عن غريها مبحورية الغايات االجتماعية واجملتمعية )

     ( يف مقاصدهاواإلقصاء الفقر التشغيل، التجارة العادلة، حماربة

تتميز مؤسسات االقتصاد التضامين االجتماعي بإعطاء األولوية لألشخاص عوض إعطائها لرأس املال يف عملية 
 بري هذه املؤسسات بكوهنا دميقراطية ابناء القرار )صوت لكل عضو(، وهلذا توصف تد

والتعاونيات والتعاضديات، وحىت املؤسسات اخلريية كما االقتصاد التضامين من اجلمعيات  تتكوان العناصر العاملة يف جمال-
الرابط بني كلا هذه املكوانات هو قيم  ، يعترب4إضافة إىل املقاوالت االجتماعية  ميكن أن يضما بعض املؤساسات االقتصادية

  األساسومنافع اجتماعية ب ،التضامن وإعطاء األولوية لنإنسان على رأس املال خدمة ملشروع مجاعي له أهداف

إذ تشمل التأمني )مثل التعاونيات(  ،أما عن اجملاالت اليت ينشط فيها االقتصاد االجتماعيا فهي متعدادة
، وتشغيل املعوقني، وتوفري فرص احلصول على التعليم، واحملافظة للنفاياتوالصناعات التقليدية، والفالحة، واملعاجلة املستدمية 

 ويل املشاريع الصغرى على الرتاث الثقايف، إضافة إىل مت

االجتماعي والتضامين من تعزيز إقامة توازن جيد على مستوى االستثمارات، كما يعد فرصة ساحنة  االقتصاد ميكن
تساهم يف تعزيز التماُسك االجتماعي وحتسني  جتعل مجيع الشرائح االجتماعية، واملقاوالت من خمتلف القطاعات واجملاالت،

 االقتصادي  النمو

                                                           
، سلسلة السياسات العامة، أوراق موجزة، «االقتصاد االجتماعي التضامني أداة لتحقيق العدالة االجتماعية[:»1022اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا] 1

  02، ص: 02العدد:
  01،االجتماع اإلقليمي اإلفريقي الثاين عشر، جوهنسبورغ، ص:«لخروج من السمة غير المنظمة دور االقتصاد االجتماعيا[:»1022منظمة العمل الدولية] 2

3 Conseil économique, social et environnemental[2015] :«Economie social et solidaire un levier pour une 

croissance inclusive», avis du Conseil économique, social et environnemental, Royaume du Maroc, p :07. 
  00، ص: ، مرجع سبق ذكره[1022اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا] 4

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/6758aed8-7759-44ed-bb60-70fd847850fc
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/6758aed8-7759-44ed-bb60-70fd847850fc
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/d61ffb1a-2f5f-4fe7-b282-46bbe35fc334
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االقتصاد التضامين أول بديل يتالءم مع مبادئ العدالة االجتماعية، حيث ميكن من خالله معاجلة التحديات يعترب 
الدائمة اليت تواجه املسار اإلمنائي، وهو يشكل وسيلة حتد من فرص العمل غري املستقر، حيث متكن العمال واملنتجني يف 

ني ظروف العمل والوصول إىل األسواق، وتطوير أنشطة مدرة القطاع غري النظامي من إنشاء مجعيات وتعاونيات لتحس
  1للدخل

كما يعاجل االقتصاد التضامين عدم املساواة يف توزيع الدخل، وتوزيع األصول، وفرص العمل، والعمل املأجور، 
 واملشاركة يف صنع القرار، حيث تقع مجيع هذه اجملاالت يف صلب العدالة االجتماعية 

تضامين يف تأمني وصول عادل إىل املوارد البيئية، وله دور أساسي يف حتقيق التنمية املستدامة، يساهم االقتصاد ال
فاالعتماد على التجارة احمللية من خالل اجلمعيات الزراعية احمللية على سبيل املثال، حيقق االستدامة، ألهنا تقدم حلوال بديلة 

ير، والطاقات املتجددة، واإلنتاج العضوي للسلع  ومن خالل االقتصاد للمشاكل البيئية من خالل إقامة أنشطة إعادة التدو 
 االجتماعي التضامين يتحسن وصول اجملتمعات احمللية إىل املوارد البيئية 

تشكل قضية العدالة بني األجيال حمورا أساسي للتنمية املستدامة، فمن خالل تركيز االقتصاد التضامين االجتماعي 
واحلفاظ على املوارد غري املتجددة، واالبتكار يف استخدام املوارد املتجددة فهو يعمل على االستدامة البيئية  على التجارة احمللية

 والتوزيع العادل للموارد الطبيعية والثروات بني األجيال احلاضرة واألجيال املستقبلية 

من خمتلف أحناء العامل حنو التعاونيات يوجه االقتصاد االجتماعي التضامين أعدادا هائلة من العاملني واملزارعني 
الزراعية، خاصة يف املناطق الريفية ما يؤدي إىل تنويع اإلنتاج وحتسني نوعيته، وتأمني فرص عمل للعديد من األفراد، وبالتايل 

 تعزيز األمن الغذائي والنمو املنصف 

حية، نظرا لقرهبا من اجملتمعات كما تعمل مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامين على تقدمي اخلدمات الص
اليت ختدمها، من خالل التعاونيات الصحية واملؤسسات االجتماعية اليت تليب االحتياجات الصحية للمجتمعات احمللية وتؤثر 

 على سياسات الصحة العامة من خالل املطالبة خبدمات صحية منصفة  

ل جديدة وابتكاريه وبديلة، تدعم مبادئ التضامن يشجع االقتصاد االجتماعي التضامين على إنشاء أدوات متوي
بالتمويل البالغ الصغر لتأمني متويل مبادرات اقتصادية أطلقها السكان، و هذا باالعتماد على التعاونيات املالية واملصارف 

 احمللية 

                                                           
  02-00[: مرجع سبق ذكره، ص ص: 1022اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا] 1
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وأخرى غري مباشرة   : تؤثر السياسة املالية على الفقر بطرق مباشرةالسياسة المالية في الحد من الفقر دور -2.8.8
تتمحور القناة املباشرة حول سياسة اإلنفاق احلكومي، السيما عن طريق العمالة يف القطاع العام إىل جانب التحويالت 
العينية والنقدية ودعم السلع واخلدمات، يف حني تشمل الطرق غري املباشرة على الطلب التجميعي على السلع واخلدمات 

 قيقي ومعدل التضخم والعمالة وسعر الصرف احل

إن السياسات الرامية إىل حتسني توزيع الدخل هي أكثر فعالية يف التأثري على الفقر من تلك الرامية لزيادة 
االستهالك والنمو  وميكن إرجاع ذلك ملرونة الفقر املالية لتوزيع الدخل، حبيث أن أي سياسة مالئمة لتوزيع الدخل لديها 

 1فقراء واقع اجيايب وفوري على ال

:  يعد اإلنفاق العام من أهم البنود الرئيسية املستخدمة للحد من الفقر باعتباره آلية اإلنفاق الحكومي االجتماعي -
مهمة إلعادة توزيع الدخل  وهو اإلنفاق الذي ميول املسؤولية االجتماعية للدولة جتاه اجملتمع بشكل عام  وغالبا ما 

حلكومية العاملة يف جماالت التعليم والصحة  إن هذا النوع من اإلنفاق تتم من خالل متويل ودعم املؤسسات ا
يساهم بشكل مباشر يف حتسني نوعي وكمي لرأس املال البشري لبلد ما، وبالتايل فإنه يطور القدرات اإلنتاجية 

قوق األساسية اليت للموارد البشرية للبلد  غري أن هذا ال ينفي مفهوم احلق يف التعليم والرعاية الصحية كحق من احل
 2جيب أن حيصل عليها الفرد دون أي متييز 

: تعرف الضريبة يف األدبيات االقتصادية على أهنا:" فريضة نقدية تقتطعها الدولة أومن ينوب إعادة هيكلة الضريبة -
طبقا للقدرة عنها من األشخاص عامة أو األفراد قسرا أو بصفة هنائية، وبدون أن يقابلها نفع معني، تفرضها الدولة 
 3التكليفية للممول وتستخدمها يف تغطية النفقات العامة والوفاء مبقتضيات السياسة املالية العامة للدولة "

ميكن إعادة توزيع الدخل من خالل الضرائب احمللية وهذا عن طريق ختفيض معدالت الضرائب أو إلغائها متاما وتدعيم 
االستهالك الواسع  ويف املقابل تلجأ الدولة إىل فرض ضرائب تصاعدية على أسعار املنتجات من السلع األساسية ذات 

الزيادات احملققة يف رأس املال والضرائب على الثروات املكتسبة، ورفع معدالت الضرائب على السلع الكمالية وعلى 
اليت تؤثر على األغنياء دون  املضاربات املالية قصرية األجل، وعلى جتارة السالح واألنشطة االقتصادية املضرة بالبيئة

 الفقراء، واستخدام هذه العوائد يف حتسني ظروف معيشة الفقراء 
: تعرف التنمية الريفية على أهنا "إسرتاتيجية مصممة لتحسني ورفع مستوى احلياة التنمية الريفية المستدامة -1 1 2

  4االقتصادية واالجتماعية لفقراء الريف "

                                                           
  00،20، ص،ص:202، جملة جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيط، العدد:«المحابية للفقراءالسياسات المالية [:» 1022وليد عبد مواله] 1

  22، ص:«السياسات االقتصادية مقاربة عمالية[:» 1022منظمة العمل الدولية ] 2
مؤسسات الزكاة في الوطن العربي ، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل حول:" «في مكافحة الفقر مقارنة الزكاة بالضريبة[:»1020حامد نور الدين] 3

  220"، جامعة البليدة،  مكتبة اجملمع العريب، الطبعة األوىل، ص: دراسة تقويمية لتجارب مؤسسات الزكاة و دورها في مكافحة ظاهرة الفقر
  02، اليمن، ص:«مل القومية حول سياسات و برامج الحد من الفقر في الريف العربيورشة الع[:»1002املنظمة العربية للتنمية الزراعية] 4
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أكثر مشوال من التنمية الزراعية، فالتنمية الزراعية املستدامة تعين يف األساس زيادة فعالية تعترب التنمية الريفية 
استخدام املوارد الزراعية مع احلفاظ عليها من التدهور، أي زيادة اإلنتاجية، اليت تؤدي لزيادة صايف قيمة اإلنتاج الزراعي  

ضافة إىل تنمية نواحي اجملتمع الريفي املختلفة مع االهتمام مبواضيع بينما جند أن التنمية الريفية تسعى إىل نفس اهلدف باإل
الفقر وعدالة التوزيع وإتاحة الفرص لظهور املبادرات اخلالقة واإلبداعات لسكان الريف  إذن فالتنمية الريفية هي أوسع من 

 ف جمرد نشا  حكومي أو مشاريع تنمية، بل تشمل أنشطة مجيع املنظمات العاملة يف الري
يتمحور مفهوم التنمية الريفية املستدامة حول إجياد إسرتاتيجية ميكن بواسطتها ويف نفس الوقت محاية البيئة مع 
التغلب على الفقر أو تنمية ريفية ذات بعد بيئي  مبعىن أن التنمية الريفية املستدامة تستهدف تأمني وتوفري سبل املعيشة 

والبيئية يف املناطق الريفية من أجل القضاء على الفقر وزيادة متكني  ةية واالجتماعياملستدامة  يف خمتلف األوضاع االقتصاد
الفقراء، وزيادة سبل الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واخلدمات واملؤسسات العامة وخاصة األراضي وفرص العمل والتعليم 

تاحة، مبا يضمن احملافظة على اإلنتاجية احليوية والصحة، دون املساس حبقوق األجيال القادمة يف االستفادة من املوارد امل
 1للمنظومات البيئية الستمرار التنوع احليوي على أساس من التوازن والتوافق 

 :2التنمية الريفية املستدامة هي عملية متكاملة هتدف إىل
املتاحة، مع ضمان ضمان توفري االحتياجات الغذائية للسكان يف احلاضر واملستقبل كما ونوعا يف حدود دخوهلم  -

مستوى الكفاف من الغذاء لألفراد الذين ال يستطيعون احلصول عليه بدخلهم املتاح، اعتمادا على املوارد الذاتية، عن 
 طريق التوسع يف إنتاج السلع الزراعية ؛

يف جمال اإلنتاج توفري فرص العمل املستدامة وزيادة الدخل، وحتسني مستوى املعيشة عامة، وظروف العمل لكل العاملني  -
 الزراعي؛

احملافظة على املوارد الطبيعية والعمل يف حدود املستطاع لزيادة إنتاجيتها دون اإلخالل بالتوازن الطبيعي هلذه املوارد أو  -
 بالقيم االجتماعية والثقافية السائدة يف اجملتمعات الريفية وملنع تعرض البيئة للتلوث؛

ن التعرض للعوامل الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية الضارة باستدامة اإلنتاج، وعلى العمل على محاية القطاع الزراعي م -
 تقوية االعتماد على الذات يف العمل اإلنتاجي؛

 ضمان مشاركة السكان وتعزيز تنمية املوارد البشرية إلحداث التنمية املستدامة  -
 :3هيتتضمن إسرتاتيجية التنمية الريفية للحد من الفقر أربع مداخل 

متكني ودعم فقراء الريف:إن إتاحة فرص متكافئة أمام اجلميع للمشاركة الفعالة يف جهود تنمية اجملتمع احمللي دون تفرقة  -
أو حتيز مكاين أو فئوي أو اجتماعي، وتعزيز عالقات الشراكة مع مؤسسات اجملتمع املدين،  هبدف رعاية األصول 

                                                           
  00، األمم املتحدة، ص:«التنمية الريفية في المنطقة العربية[:»1002االسكوا، املنظمة العربية للتنمية الزراعية] 1
   02،06نفس املرجع،ص ص: 2
  02-02، ص ص:«دراسة الحد من الفقر الريفي في المناطق العربية [:»1001املنظمة العربية للتنمية الزراعية] 3
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طريق توسيع اخليارات أمامها،  من خالل حتسني مستويات وفرص إشباع  البشرية وتنميتها واالرتقاء جبودهتا، عن
احلاجات اإلنسانية يف الصحة والتعليم واملعرفة واالستخدام الرشيد للموارد املتاحة، مبا يؤدي إىل متتع الفرد بنصيب أوىف 

 وأكثر عدالة من الناتج احمللي اإلمجايل 
معظم األسر الريفية الفقرية إىل تنويع مصادر دخلها  جتمع أسر احلائزين ملساحات صغري  تنويع مصادر الدخل:تسعى -

بني زراعة احملاصيل التقليدية أو النقدية، وتربية احليوانات  لكن مهما تعاظمت هذه الدخول فإن قدرهتا على مساعدة 
األصول الزراعية ويأيت على رأسها األراضي  الفقراء للتخلص من الفقر تظل حمدودة، ويرجع ذلك لتعذر اقتناء الفقراء

 الزراعية 
املساواة يف النوع االجتماعي:تعاين النساء من التمييز وهن اقل سيطرة على الدخول وأقل قدرة يف امتالك األصول  -

اجية واخلدمات الزراعية والتكنولوجيا واالئتمان  تتمتع األسر اليت ترتأسها النساء بقدر أقل على الوصول إىل األصول اإلنت
االجتماعية، وهذا الوضع يؤثر على القدرة اإلنتاجية واألوضاع املعيشية، حيث تزداد حدة الفقر  ويف احلاالت اليت ال 
تكون فيها النساء أشد فقرا من الرجال، فإن أوضاعهن تكون أكثر هشاشة بسبب الوقت الذي ينفقنه يف أداء األعمال 

 اختاذ القرار داخل األسرة أو حىت املشاركة فيه  الزراعية، واالفتقار إىل سلطة 
تنمية البنية األساسية الريفية: تتسبب ضعف البنية األساسية يف املناطق الريفية يف تراجع مداخيل السكان، مما يؤدي إىل  -

ات، الطاقة، استحالة حتسني أوضاعهم املعيشة  لذلك وجب مراعاة تنمية البنية األساسية للمناطق الريفية )شبكة الطرق
املياه، خدمات التخزين، شبكات الصرف الصحي   (، لدى وضع إسرتاجتية لتنمية املناطق الريفية واليت ستعمل على 
احلد من التكاليف اليت يتحملها صغار املزارعني لنقل وختزين منتجاهتم، هذا بدوره يؤدي إىل زيادة مداخلهم وحتسني 

 أوضاعهم املعيشية  
بتجارب دولية ناجحة يف جمال التنمية الريفية  اخرتنا التطرق ألحد اجلوانب املهمة يف التجربة هبدف االستشهاد 

التنموية للجمهوية الصينية، حيث شكلت التجربة الصينية واحدة من أهم التجارب التنموية على املستوى العاملي، اليت 
مة القطاع الصناعي، لكن اهلدف اجلوهري هو إحداث اعتمدت منذ البداية على القطاع الزراعي الذي حتول تدرجييا خلد

تنمية يف املناطق الريفية، حيث ترتفع معدالت الفقر  لعل أهم مالمح جناح التجربة الصينية حتقيق معدالت منو اقتصادي 
مليون شخص من اخلروج من  200، وختفيض معدالت الفقر، حيث متكن حوايل 1020سنة  %0 20مرتفع وصلت إىل 

   1سنة 02الفقر خالل دائرة 

                                                           
، اجمللس التنفيذي، الدورة: «جمهورية الصين الشعبية: برنامج الفرص اإلستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج [:»1022الصندوق الدويل للتنمية الزراعية] 1

  01، ص:، روما200
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، تعترب 2222: أسست اجلمهورية الصينية سنة تجربة الصين في تحقيق التنمية الريفية والحد من الفقر -0.2.8.8
من سكان العامل  %12مليار نسمة أي  02 2، بتعداد سكان بلغ ²مليون كم 2 2أكرب بلد نامي، حيث تبلغ مساحتها 

 ( -10-أنظر الملحقجمموعة عرقية  عملتها احمللية هي اليوان ) 22، تتشكل الصني من 

بدأت اإلصالحات يف الصني منذ سبعينيات القرن املاضي، كانت نتائجها ملفتة، حيث شهد االقتصاد الصيين  
، أو ما يعادل 1020مليار يوان سنة  20000ايل للصني تطورا كبريا جعله حيتل املرتبة الثانية عامليا، حيث بلغ الناتج اإلمج

، هذا ما انعكس على متوسط نصيب الفرد من الدخل الذي شهد ارتفاع %0 20مليار دوالر، مبعدل منو  22 2202
هذا ما أدى إىل   دوالر  2200، أي ما يعادل 1020يوان صيين سنة  12200إىل   2222يوان صيين سنة  022من 

، ويرجع 1022سنة  %1 2املعيشية لسكان الصني، وبالتايل جناحها يف تقليص نسبة الفقر اليت وصلت إىل حتسن األوضاع 
 السبب الرئيسي يف هذا النجاح إىل السياسات اليت طبقتها احلكومة الصينية 

صادي عايل خالل ثالثني عاما من اإلصالح واالنفتاح، حافظت الصني على منو اقتعوامل نجاح التجربة الصينية:  -أ
 :1هي نتج عن آثار مشرتكة لعدد من العوامل ، هذا اإلجنازالسرعة تزامنا مع تعزيز احلد من الفقر على نطاق واسع

، مما املواطنني السريع لالقتصاد الصيين إىل حتسن كبري يف مستويات الدخل واالستهالك جلميع أدى استمرار النمو  -
 حيثالزراعي بأمهية خاصة يف احلد من الفقر،  يتمتع النمو ،نطاق واسعلعب دورا حامسا يف احلد من الفقر على 

 الثاين والثالث  القطاعنيالزراعي الصيين أربعة أضعاف  يشكل تأثري احلد من الفقر من النمو
األول عن  املسئولإن احلكومات على كافة املستويات هي الطرف  ،اجلمع بني إشراف احلكومة والتعبئة االجتماعية -

فحة الفقر، وتتحمل املسؤولية عن وضع اسرتاتيجيات احلد من الفقر، وإمداد موارد احلد من الفقر وتعبئتها، مكا
هو مشروع شامل ومنهجي يف الصني تنظيم وتطبيق خطة وسياسة مكافحة الفقر  احلد من الفقر  إىلباإلضافة 

رات املتخصصة، ولذلك فإن السوق، ينطوي على عدد من اجملاالت، ويفتقر إىل الكثري من املعارف واملها
  واملنظمات الشعبية، ومشاركة املواطنني على نطاق واسع هي مهمة جدا لرفع فعاليات التخفيف من حدة الفقر 

الذي الصني يف نظام توزيع األراضي العادل من ناحية  ،احلد من الفقر يف الربامج املسطرة من قبل احلكومة سامهت  -
اللذين يعمالن والرعاية الطبية التعاونية  حد كبري، وتعميم التعليم اإللزامي إىليعزز تأثريات التخفيف من حدة الفقر 

  تراكم رأس املال البشري للفقراء والقدرة على التنمية  على 
اضعة للملكية أي األرض الريفية خ نظام األراضي األساسي يف الصني هو نظام املقاولة املرتبط مبردود األرض، -

، أملاضيف أوائل مثانينات القرن  ،اجلماعية، وأصبح للمزارعني احلق يف استخدام األراضي وإدارهتا على املدى الطويل

                                                           
، مؤسسة الفكر العريب، بريوت، الطبعة «الصين في السنوات الثالثين المقبلة[:»1022هدسون و اخرون، ترمجة: وانغ فو] وو جينغ ليان،يوي كه بينغ، مايكل 1

 .22-22األوىل، ص ص:
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، مما ضمن استفادة العائالت الفقرية أيضا الريفية مت ختصيص األراضي بشكل متساو نسبيا بني أعضاء اجملتمعات
 الزراعية من حيث النظام والتنمية الزراعية من األراضي 

 عام منذ الزراعة لتنمية قصوى عناية دائما الصينية احلكومة : أولتالتنمية الريفية والحد من الفقر الريفي  -ب
 ،والتنمية الزراعي اإلصالح يف سريعة خبطى وسارت واالنفتاح، اإلصالح سياسة خبطوة خطوة الصني نفذت ،2222
 واملناطق الزراعة يف للعمل األولوية بإعطاء( 1000) منذ  األخرية السنوات يف احلكومة التزمت اخلصوص وجه وعلى
 الزراعة وتقاليد الزراعة من طويل بتاريخو  غنية، زراعية مبوارد كبري زراعي بلد وهي الصني، تتمتع  واملزارعني الريفية
 0 2022من السكان البالغ عددهم  %22و  20%، حيث يرتاوح بني اهلائل الريف سكان عدد عن فضالً  املكثفة

من جمموع  %20من السكان يف الزراعة واحلراجة وتربية احليوانات والصيد، وحوايل  %22، يعمل  1مليون نسمة
توظيف العمالة يف الصني واقع يف املناطق الريفية، تراجع جمموع األراضي الزراعية الصاحلة للزراعة املخصصة للمحاصيل 

ضت بتنويع يف احملاصيل النقدية )األرز والذرة    (مع زيادة يف حجم اإلنتاج، مما انعكس على زيادة الغذائية، وقد عو 
، وهذا يعين أن 1002كغ سنة   022إىل حوايل 2222كغ يف سنة   022متوسط نصيب الفرد من إنتاج الغذاء من 

الزراعية، كذلك شهدت تربية الثروة احليوانية الصني متكنت من حتقيق األمن الغذائي الذي حيتل موقعا حموريا يف سياستها 
 2222كغ سنة   2وإنتاج املصايد منوا سريعا يف ذات الفرتة، حيث ارتفع نصيب الفرد من اإلنتاج الكلي من اللحوم من 

  2كغ يف نفس الفرتة  02كغ إىل   2، بينما ارتفع نصيب الفرد من إنتاج املصايد من 1002كغ للفرد سنة   22إىل 

 األراضي من املائة يف 20 من بأقل العامل سكان مخس وإطعام العامل يف احلبوب ربع إنتاج يف الصني جنحت لقد
  الغذائي األمن لتحقيق ا منهاسعي هكتار مليون 2 202 بـ احلبوب املخصصة لزراعة ساحةحيث بلغت امل،  للزراعة الصاحلة
 واملنتجات والبيض والدواجن واللحوم واخلضروات والفواكه والقطن احلبوب إنتاج حيث من العامل يف األوىل املرتبة الصني حتتل

 مليون 02 وطن سكر  مليون 220و طن قطن ماليني 2منها  ، طن مليون 220 اإلمجايل اإلنتاجبلغ حجم  ،السمكية
 و مليون 12 و مليون 22 عن يقل ال ما املائية واملنتجات واحلليب البيض/  والدواجن اللحوم جمموع يبلغفيما  الزيوت، طن
 يف اإلنتاج قيمة إمجايل من ٪20 و ٪02 بنسبة والسمكية احليوانية الثروة تساهم،  التوايل على مليون 20 و مليون 20

 3 الزراعة

، أطلقت الصني يف 1000السياسات الريفية الشاملة عادت بالنفع على فقراء الريف على نطاق واسع  يف عام  
املناطق الفقرية مشروع إعادة التحريج، ومنحت اإلعانات للمزارعني تعويضا عن خسائرهم يف األراضي الزراعية، وبدأت تلغي 

   ت اإلعانات الزراعية الشاملةيف حني نفذ 1002الضريبة الزراعية بكاملها يف عام 

                                                           
1 World Bank Group[2016]:«world development indicators», op cit, p:48.  

  00ص:، ، مرجع سبق ذكره[1022الصندوق الدويل للتنمية الزراعية] 2
3 F.a.o, available at :  http://www.fao.org/china/fao-in-china/china-at-a-glance/en/ viewed:02/05/2017. 

http://www.fao.org/china/fao-in-china/china-at-a-glance/en/
http://www.fao.org/china/fao-in-china/china-at-a-glance/en/
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متلك الصني اكرب نظام للبحث والتطوير الزراعي يف العامل  وترتكز أحباثها يف هذا اجملال يف األكادميية الصينية للعلوم 
  1معهد لألحباث 2200الزراعية واجلامعات واألكادميية الصينية للعلوم، اليت تشكل جمتمعة أكثر من 

وضعتها احلكومة الصينية ملواجهة التحديات البيئية، فرض حضر قطع األشجار على مساحة مشلت التدابري اليت 
من جمموع مساحة الغابات الطبيعية، اجنر عن هذا اإلجراء فقد  %22مليون هكتار من الغابات، أي ما يعادل  20

 :2لتاليةحوايل مليون عامل لوظائفهم، حيث اختذت احلكومة تدابري ملساعدهتم وفق اإلجراءات ا

 منح العمال املسنون التقاعد املبكر؛ -
 إخضاع العمال األصغر سنا لربامج التدريب والتأهيل، ومنحهم دعما يف البحث عن عمل؛ -
 عقود عملهم طواعية، مت منحهم تعويضا وصل إىل ثالثة أضعاف متوسط أجورهم السنوية  االعمال الذين اهنو  -

 122000قد تلقوا تعويضا ملرة وحيدة، وأعيد توظيف  من العمال 220000كان   1020مع هناية سنة 
التعاقد معهم يف إطار أعمال املقاولة من الباطن ( يف غرس غابات  عامل، واستخدم هؤالء العمال )إعادة توظيفهم أو

امل مسرح، ع 200000جديدة، ومحاية الغابات ومشاريع بناء اهلياكل األساسية الريفية ومشاريع البناء العامة، تلقى قرابة 
 من العمال الذين استعصى عليهم إجياد وظائف جديدة دعما عن البطالة  

: حققت الصني جناحا باهرا يف التنمية بشكل عام واحلد االنجازات المحققة في مجال مكافحة الفقر في الصين  -ت
 من الفقر بشكل خاص ومن النتائج املسجلة يف هذا اجملال جند:

تعترب الصني أول بلد نامي ينجح يف حتقيق أهداف األلفية تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي:  -
اإلمنائية اليت وضعتها األمم املتحدة فيما يتعلق باهلدف األول الذي يرمي إىل خفض عدد السكان الذين يعانون من 

ضل يف ذلك إىل حتقيق معدالت منو كبرية ، ويرجع الف1022الفقر الشديد واجلوع إىل النصف حبلول سنة 
وختصيص مبالغ مالية هامة لتنفيذ الربامج الوطنية للحد من الفقر، حققا تراجعا كبريا يف حدة الفقر الريفي املطلق  

دوالر سنة  0 222دوالر، إىل  22 220فقد ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل بني السكان الريفيني من 
ال يزال أقل من ثلث نصيب الفرد من الدخل السنوي املتاح لألسر املعيشية احلضرية البالغ  ، وإن كان ذلك 1020

   الوقت نفسه، ارتفع معيار خط الفقر لسكان املناطق الريفية بشكل متواصليفدوالر يف نفس السنة   2 1212
  2210-1002( ينب لنا تطور نصيب الفرد من الناتج الداخلي خالل الفرتة 1-1اجلدول )

 
 (.8102-8119(:بعض المؤشرات االقتصادية ذات الصلة بالحد من الفقر في الصين خالل الفترة )8-8الجدول)

                                                           
  22ص:« 8101تقرير التنمية البشرية [:»1020برنامج األمم املتحدة اإلمنائي] 1
  22،ص: 201، منظمة العمل الدولية، جنيف، الدورة: «التنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائف الخضراء[:»1020مكتب العمل الدويل] 2
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 8102 8102 8101 8108 8100 8101 8119 البيان
 1.9 2.1 2.2 2.9 9.2 01.1 9.2 معدل منو إمجايل الناتج احمللي
نصيب الفرد من الدخل القومي 

 بالدوالر
1191 2121 2111 2921 1211 2281 2911 

 - 2.2 2.1 2.2 2.1 2.8 2.2 معدل البطالة
 : : من إعداد الباحثة باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويلالمصدر

http://databank.albankadawli.org/data.report.html     ،:22/02/1022مت اإلطالع عليها بتاريخ  

تكوين الناتج احمللي اإلمجايل، حيث تنخفض حصة الزراعة لصاحل الصناعة شهد االقتصاد الصيين حتوال مهما يف 
تراجع الصادرات، رغم  واخلدمات، فقد استندت طفرة النمو يف الصني إىل مستويات عالية جدا من االستثمار واىل ارتفاع كبري يف منو

العاملي، إال أن نصيب الفرد من الدخل  النمواالقتصادي يف الصني، بسبب تأثر هذا األخري بتباطؤ معدالت  معدالت النمو
القومي شهد ارتفاعا مستمرا مما أدى إىل حتسن يف مؤشرات مستويات املعيشة بصفة عامة، بينما شهدت معدالت البطالة 

 استقرار خالل ستة سنوات رغم اخنفاضها الذي يرجع أساسا إىل حتسن أداء االقتصاد الصيين 

ملتوسط نصيب دوالر  2 22أو ما يعادل يوان  102عند  2222يف عام حدد خط الفقر لسكان الريف 
يف عام  دوالر يف السنة  022او ما يعادل  1022يف عام  يوان 1000ارتفع إىل الذي الفرد من الدخل الصايف سنويا  

فقراء يف املناطق بلغ عدد السكان ال .1دوالر يف السنة 222أو ما يعادل  يوان 1200، مت تعديل هذا املعيار إىل 1022
مليون نسمة عن السنة السابقة  بلغت نسبة اإلنفاق  2، أي باخنفاض قدره  1020مليون نسمة يف هناية  12الريفية حوايل 

( تطور 0 -1يف املناطق احلضرية  يظهر لنا اجلدول   ) %02يف الريف و %22على األغذية من جمموع إنفاق األسر 
  1020-1002، 1002معدالت الفقر يف الصني للفرتة 

 .8101-8119، 8112(: تطور معدالت الفقر في الصين خالل السنوات 1 -8الجدول)

 8101 8108 8100 8101 8119 8112 السنوات
 0.22 1.22 2.9 00.02 02.12 02.22 دوالر في اليوم 0.9نسبة الفقر عند خط الفقر 
 00.19 09.12 88.89 82.82 18.91 20.21 دوالر في اليوم 1.0نسبة الفقر عند خط الفقر 

-https://knoema.com/atlas/China/Poverty-ratio-at-dollar19-a: متوفر على املوقع أطلس بيانات العامل،المصدر: 

day    ،22/02/1022: مت اإلطالع عليه بتاريخ. 

                                                           
، تم االطالع ttps://data.albankaldawli.org/indicator/PA.NUS.FCRF?locations=CNقاعدة بيانات البنك الدولي متوفر على الرابط:  1

 .03/02/3012ه بتاريخ: علي
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عرفت معدالت الفقر يف الصني تراجعا كبريا، وقد سجلت أعلى نسبة تراجع يف السنوات األخرية بني سنة 
على  %1 2و  %2 2، بينما وصلت معدالت الفقر يف املناطق الريفية %22 22واليت قدرة بـ  1020و 1021

  %12 22مبعدل اخنفاض بلغ  1022و  1020التوايل لسنيت 

: شهد التفاوت يف الدخل فيما بني األقاليم وبني املناطق احلضرية والريفية اتساعا يف الحد من التفاوت في التوزيع  -
كان   1002، يف سنة **مقارنة باألقاليم الغربية ،*االقتصادي بسرعة أعلى يف األقاليم الشرقية العقود األخرية، فقد اتسم النمو

طق واألقاليم ذات احلكم الذايت السبعة )غوانغشي، منغوليا الداخلية، بينغشيا، التبت، من الفقراء من املنا %20حوايل 
، وهو %22شينجيانغ، مناطق غويتسو، قينغهاي، يونان(، وهي تقع يف وسط وغرب البالد، حيث بلغ معدل انتشار الفقر 

الل الذي يزداد اتساعا وللتخفيف منه ، وتدرك احلكومة هذا االخت%1 2من املتوسط الوطين البالغ  %2 2أعلى حبوايل 
قامت بإلغاء الضرائب الزراعية، وختفيف قيود هجرة العمل، كما سعت احلكومة إىل جذب االستثمارات إىل هذه األقاليم منذ 

ما شهد ، غري أن حمدودية املوارد البشرية والبنا التحتية املادية يف هذه املناطق يشكل عائقا يف وجه التنمية  وعمو 1000سنة 
،  20 21ما مقداره  1002معامل جيين الذي يقيس حجم التفاوت يف توزيع الثروة تراجعا طفيفا، حيث سجل سنة 

، هلذا يشكل التفاوت يف توزيع الثروة ويف التطور بني %22 2فقط مبقدار تغري بلغ  22 21إىل  1021لينخفض سنة 
  1خمتلف املناطق يف الصني حتديا كبريا

 :تقوم التنمية البشرية على جانبني رئيسني مها:التنمية البشرية المستدامة - 1.8.8
 تكوين القدرات البشرية وتنميتها من خالل حتسني الصحة واملعارف واملهارات؛ -
 استخدام الناس للقدرات اليت مت اكتساهبا يف األغراض اإلنتاجية  -

 اهلدف منها زيادة جتميع خيارات البشر فإذا حتقق هذان اخلياران حتققت التنمية البشرية، ألن 

 توجد عدت تعاريف للتنمية البشرية واليت تطورت لتصبح التنمية البشرية املستدامة،  سنذكر البعض منها: -

  أن التنمية البشرية هي:"التنمية اليت تقود إىل توسيع جماالت االختيار  2220ورد يف تقرير التنمية البشرية لسنة
من العيش حياة طويلة، يتمتع فيها بالصحة اجليدة، ومستوى معني من التعليم، كما تسمح لكل فرد ليتمكن 

له باحلصول على املوارد الضرورية اليت تساعده على عيش حياة الئقة باإلضافة إىل متتعه باحلرية، وحقوق 
 2اإلنسان األساسية واحرتام الذات "

                                                           
 أقاليم و بلديات وهي: بكني، فوجيان، غواندونغ،هاينان، هيباي، جيانغسو،ساندونغ، شانغهاي،تياجنني،شيجيانغ  20تشتمل األقاليم الشرقية على  *
الداخلية، نينغشيا، قينغهاي، شانسي، سيشوان، التبت، اقيلم و بلدية ومنطقة حكم ذايت وهي: شونغقينغ، غانسو، غوانشي، غويشو، مغوليا  21تشمل املناطق الغربية  **

 شينجيانغ، يونان 
، مت اإلطالع عليها بتاريخ: ://databank.albankadawli.org/data.report httpقاعدة بيانات البنك الدويل: االحصائيات الواردة  مصدرها،   1

20/02/1022  
2 PNUD[1990]:«Rapport mondial sur le développement humain », p :10. 
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  ية من خالل التعليم والصحة والتغذية وما إىل ذلك  بل إهنا التنمية البشرية ليست جمرد حتسني القدرات البشر
إضافة إىل ذلك تعين انتفاع البشر بقدراهتم وبالتحسينات فيها سواء يف جمال العمل أو التمتع بوقت الفراغ  
فاإلنسان ليس جمرد وسيلة أو عنصر إنتاج بل إنه اهلدف أيضا من التنمية، مبعىن أن التنمية تستهدف حتقيق 

 1اهية البشر يف هناية املطاف رف
وفق منظور التنمية البشرية فإن اإلنسان هو حمور التنمية وهو صانعها وهو من جيب أن تؤول إليه خرياهتا، يعين أن التنمية 
احلقة هي بالضرورة تنمية بشرية أو إنسانية، وإن االعتماد األساسي يف التنمية هو االعتماد على البشر، ويرتتب على 

 ذلك:
 
 ضرورة االهتمام بالبشر بإعطاء أقصى اهتمام ممكن إلشباع حاجاهتم األساسية؛ -
 ضرورة إشراك البشر يف صنع القرارات يف كافة اجملاالت وعلى كافة املستويات، وعدم االكتفاء بتنفيذهم هلا  -

نتاجية العمل، غري تعترب التنمية البشرية هدف التقدم االجتماعي ومقياسه، وأهنا أحد سبل رفع مستوى الدخل وإ
أن هذه الزيادة ال تكون هلا قيمة إال مبقدار ما تسهم به يف منو رفاهية الناس  وعند التحدث عن توسيع خيارات الناس ينبغي 

 األخذ يف االعتبار أن هذه اخليارات تشمل عدة قضايا اليت هتم البشر، وأهنا تتغري تبعا للتطور 
م التنمية بصفة عامة والذي كان له اثر على تطور مفهوم التنمية البشرية تزامنا مع التطور الذي حصل يف مفهو  -

باعتبارها فرعا مهما من فروع التنمية برز مفهوم التنمية البشرية املستدامة الذي ورد تعريفه يف تقرير التنمية البشرية 
، وموالية لفرص العمل، وموالية على النحو التايل:"التنمية البشرية املستدامة هي تنمية موالية للناس 2222لسنة 

للطبيعة فهي تعطي أولوية للحد من الفقر، والعمالة املنتجة، والتكامل االجتماعي وإلعادة تأهيل البيئة، وهي تعجل 
 2بالنمو االقتصادي وترتمجه إىل حتسينات يف حياة البشر دون تدمري رأس املال الالزم حلماية فرص األجيال املقبلة "

العاملية للبيئة والتنمية، التنمية البشرية املستدامة على أهنا:"عملية أو سريورة تغيري يتم فيها جعل  عرفت اهليئة -
عمليات استغالل املوارد وتوجيه االستثمارات ونزوغ التطور التقين والتغيري املؤسسايت متوافقة ومنسجمة مع حاجات 

 3املستقبل جنبا إىل جنب مع حاجات احلاضر "
شرية املستدامة: تتضمن مفهوم أساسي وهو إتاحة أفضل الفرص املمكنة الستغالل الطاقات البشرية التنمية الب -

 4املتاحة من اجل حتقيق مستوى رفاهية أفضل لألفراد 
توسيع خيارات الناس وقدرهتم من خالل تكوين رأس مال اجتماعي، يقوم بتلبية احتياجات »وتعرف كذلك بأهنا: -

 1«صورة ممكنة، دون اإلضرار حباجات األجيال القادمة األجيال احلالية بأعدل
                                                           

  02، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية، ص:«مؤشراتهامتغير دراسة في مفهوم التنمية و  التنمية في عالم[:» 1002إبراهيم العيسوي] 1
2PNUD[1994]:«Rapport mondial sur le développement humain »,  op, cit, p :04.  

  22، دار دجلة، عمان، ص:«-الفرص و التحديات-العولمة و التنمية البشرية المستدامة[:»1020التميمي] رعد سامي عبد الرزاق 3
  222، ص: 22، جملة جامعة أهل البيت، العدد:«التنمية البشرية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة[:»000حسني أمحد دخيل السرحان] 4
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تستهدف التنمية البشرية املستدامة محاية احلياة اإلنسانية يف حاضرها ومستقبلها، فهي إذا تأيت امتدادا مستقبليا 
ية، بل يتجاوزه يف مشوليته للتنمية البشرية، فإن مفهومها ال يقتصر على البعد الزمين أو جمرد محاية البيئة املادية واملوارد الطبيع

إىل احتواء أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية حيوية ونتيجة لذلك تصبح املتطلبات األساسية للتنمية البشرية املستدامة هي: 
القضاء على الفقر، وختفيض معدالت النمو السكاين، وتوزيع أكثر عدالة للموارد واملوجودات، وتوفري متطلبات التعليم 

ة الصحية والتدريب وجعلها يف متناول الفقراء، واستهداف حكومة أكثر تشاركا واقل مركزية وإدراك اكرب لطبيعة النظام والرعاي
 2البيئي وتنوعه 

 : تتشكل التنمية البشرية املستدامة من الركائز التالية:ركائز التنمية البشرية -

 منهجي وتطبيقي، إن مسامهة التعليم يف التنمية متعددة، وقد  : ميثل التعليم عملية نقل وتنمية للمعارف يف سياقالتعليم
تكون بصورة مباشرة أو غري مباشرة، فهو ينتج القوى البشرية املتعلمة، ويغرس القيم جتاه العمل والتنظيم واجملتمع، ويساهم 

ضمن التشغيل كما يساعد يف رفع اإلنتاجية واالستثمار واالدخار، ويساعد على حتسني وتوزيع الدخل وتكافؤ الفرص، وي
على التغيري التقين ويسهم بالتأثري على املهارات اإلدراكية وعلى الطموح الشخصي والتنافس واإلبداع، ويكمل أدوار 

 3املدخالت األخرى يف عملية اإلنتاج، ويعزز إسهام املرأة يف النشا  االقتصادي 
ياق معريف ومنهجي علمي، يف حني متثل الرتبية عملية أما التدريب فيتمثل يف عملية صقل وتنمية للمهارات يف س

 بناء منظومة القيم يف سياق علمي وعملي 
تعترب العمالة عنصر أساسي ألي إسرتاتيجية تنموية، وذلك  لكوهنا أداة حيوية لتخفيف حدة الفقر، وعليه يوجد  

ريب والكفاءة، وبني الفقر وإنتاجية العمل، حيث ارتبا  مباشر بني املكونات النوعية للعمالة من حيث درجة التأهيل والتد
أن حتسني اإلنتاجية يؤدي إىل زيادات يف األجور وتفعيل دورة النمو االقتصادي، الذي بدوره يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية  وهذا 

 4ما جيعل العمالة أساس احلد من الفقر ومتاسك النسيج االجتماعي ومنو اإلنتاجية 

 الصحة من جمرد احلياة والبقاء، أي اخللو من األمراض، إىل املناعة ضد العدوى، واإلصابة باملرض  : يرتاوح مفهومالصحة
إىل قوة االحتمال والنشا  اجلسمي احليوي، إىل سالمة اجلسم والعقل والروح، إىل التوافق والتكيف مع اجملتمع والقدرة 

التمتع بأكرب قدر ممكن من الصحة هو احد احلقوق اإلنسانية إن  5املبدعة على العمل واملشاركة يف خمتلف جوانب احلياة 
 لكل كائن بشري، وتعد الصحة شر  مركزي من شرو  التنمية اإلنسانية الشاملة للحد من الفقر  

                                                                                                                                                                                           
  02ص:  ،02، العدد: 00، جملة التمويل و التنمية، اجمللد: «ية مستدامةحتى تصبح التنم[:» 2220إمساعيل سراج الدين] 1

 20، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل ،بريوت،ص ص:«موانع التمكينبشرية المستدامة منابع التكوين و جدلية نهج التنمية ال[:»1002باسل البستاين] 2
،22  
 202، مرجع سبق ذكره، ص:«دراسات في التنمية االقتصادية[:»1022الرمحان بن سانية] عبد اللطيف مصطيفى،عبد 3
  02، جنيف، ص:«تعزيز العمالة الريفية للحد من الفقر[:» 1002مكتب العمل الدويل] 4
  222األوىل، دار اخلليج، عمان، ص:، الطبعة «التنمية البشرية المستدامة و النظم التعليمية[:»1002املعتصم باهلل اجلوارنة، دمية حممد وصوص] 5
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الصحة هي أيضا للفقراء وسيلة اقتصادية شديدة األمهية فحياهتم بالذات رهن هلا، إذ مىت أمل بالفقري مرض قد 
كملها خسارة الدخل وتكاليف عالية للعناية الصحية؛ إن االهتمام بالصحة يعترب وسيلة مهمة من وسائل تواجه أسرته بأ

التنمية االقتصادية، كما يعترب شر  ال بد منه لكسر حلقة الفقر، فالصحة اجليدة تسهم يف التنمية من عدة وجهات، فهي 
  1 تزيد من إنتاجية العمل، ومستوى التحصيل الرتبوي والتوظيف

تتأثر قدرة كفاءة اجلسم والصحة بالتغذية والرفاهية والقدرة العالجية، فتحسني التغذية تزيد من الطاقة اإلنتاجية للعاملني -
سواء على أساس اإلنتاجية أو خالل مدة العمل، بينما املستويات املنخفضة من التغذية تأثر سلبا على اإلنتاجية، لكوهنا 

لية، ويشكل اجلوع التهديد األوسع انتشارا ألمن اإلنسان، فمن دون توفر التغذية الكافية ال تضعف الصحة اجلسمية والعق
 2يتمكن اإلنسان من أداء وظائف  احلياة األساسية، لن يشعر باألمن الشخصي، ولن يستطيع إبراز أي من القدرات البشرية 

بل مت حتويل عوائد النمو إىل استثمارات يف الثروة مل يقتصر التحسن الذي شهدته الصني على املستوى االقتصادي فحسب 
 البشرية، حيث شهد مؤشر التنمية البشرية وركائزه تطورا ملحوظا، وهذا ما سنتطرق له:

: شهدت الصني ارتفاعا كبريا يف مستوى التنمية البشرية فقد احتلت الصني عام التنمية البشرية في الصين -0.1.8.8
ومت تصنيفها ضمن البلدان ذات التنمية البشرية  كمؤشر للتنمية البشرية،  212 0 حيث سجلت 20املرتبة  1022
سنة  2 22سنة إىل  22، شهد العمر املتوقع عند امليالد ارتفاعا ملحوظا، من 2220سنة  222 0، بعدما سجل 3املرتفعة
، 1001وفاة سنة  02، مقابل 1022والدة حية سنة  2000طفل لكل  22  بلغ معدل وفيات األطفال 1022عام 
وفاة  20، مقابل 1022والدة حية سنة  000 200وفاة لكل  12، ويبلغ معدل وفيات األمومة 2220وفاة سنة  22و

 220او ما يعادل  يوان تريليون 2 0اإلنفاق على الصحة بالقيمة احلقيقية ، بلغ 2220وفاة عام  22، و1001سنة 
من السكان بإمكانية  %2 22ويتمتع  من الناتج احمللي اإلمجايل لنفس السنة، % 2 2أي ،  1022يف عام  مليار دوالر

  يتم توفري مرافق الصرف الصحي لـ 2220املسجلة عام  %22، مقارنة بنسبة 1022احلصول على مياه الشرب سنة 
 4 1022من السكان سنة  2% 22

الذين ال يعملون من خالل دعم مايل  لألسرة الصغرية وسكان احلضر 1002بدأ نظام التأمني الصحي عام 
يوان لألسرة الواحدة، واتبعت احلكومة جمموعة من السياسات تدل على الرتاجع عن اخلصخصة من أجل  20حكومي حوايل

لكل من فقراء الريف واحلضر، وإقامة صندوق لنإغاثة الطبية،  يحتسني الرعاية الصحية، كما مت تأسيس شبكة أمان صح
ة املوارد البشرية من خالل اختيار الكفاءات من املديرين بناء على اجلدارة واالستحقاق، والتحول عن إضافة إىل تنمي

                                                           
  02، ص:«نظرة عامة التوجيهات والمستندات المرجعية لهيئة مساعدة التنمية: الفقر و الصحة[:»1000منظمة التعاون االقتصادي والتنمية] 1
  202مرجع سبق ذكره، ص: [:1002حممد عبد العزيز عجيمة، إميان عطية ناصف، علي عبد الوهاب جنا] 2
  02، ص:«موجز حول تقرير التنمية البشرية: التنمية في كل عمل[:»1022ج األمم املتحدة اإلمنائي]برنام 3
، الطبعة األوىل، مؤسسة الفكر العريب، بريوت، ، ص ص: «البريكس، القوى االقتصادية في القرن الحادى والعشرين[:»1022باسكال ريغو، ترمجة: طوين سعادة] 4

22-22  



.ة رائدةالسياسات التنموية المستدامة في مجال مكافحة الفقر، تجارب دولي. ..:.............................................الثانيالفصل   

 

95 
 

احلكومية بالكامل، ووضعت تشريعات منظمة  ةالقطاع اخلاص من خالل متويل اخلدمات الصحية الريفية من امليزاني إسرتاتيجية
 .لتحقيق هامش ربح صفر لألدوية

كجزء من التدعيم الكلي   احلكوميالرعاية الصحية وتدعيم اإلنفاق   أهدافإىل  سعت الصني للوصول
للخدمات العامة وإصالح اخلدمات احلكومية واحلقوق الصحية، وهتدف تلك الدورة إىل تقدمي خدمات صحية شاملة لكل 

 :1من خالل 1010الشعب الصيين حبلول عام 

  للمؤسسات الصحية وعدم دفع رسوم من قبل مستخدم اخلدمةتطوير نظام الصحة، عن طريق التمويل الكامل. 
 تقدمي اخلدمة يف الريف واحلضر وبتكلفة منخفضة. 
  للمستشفيات وضمان تقدميها اخلدمة دون حتقيق ربح اإلدارياإلصالح. 
 تطوير نظام تأمني صحي للمستخدمني يف احلضر، تتضمن موظفي اخلدمة املدنية والفئات السكانية احلضرية غري 

املنظمة، ونظام التعاونيات الطبية اجلديد يف الريف للمزارعني، وكذلك نظام إغاثة طبية لفئات السكان حمدودة 
  الدخل

 (: تطور اإلنفاق على الصحة يف الصني 2-1يوضح لنا اجلدول )
 (.8102-8112(: تطور اإلنفاق على الصحة في الصين خالل الفترة )2-8الجدول)

 8102 8101 8108 8100 8101 8119 8112 السنة
 2.2 2.2 2.1 2 2.9 2.0 2.1 النسبة من الناتج اإلجمالي

نصيب الفرد من اإلنفاق على الصحة 
 دوالر /نسمة

022 091 881 829 189 122 281 

 1.18 8.1 2.19 8.98 1.28- 01.1 8.82 %التغير
 : متوفر على املوقع أطلس بيانات العامل: المصدر

https://knoema.com/atlas/China/Health-expenditure-per-capita ،مت اإلطالع عليه بتاريخ :
22/02/1022.  

وذلك لضمان سبل العيش ، 1002بدأت الصني بإنشاء نظام الضمان االجتماعي يف املناطق الريفية يف عام 
األدىن من الدخل، والتأمني ضد الشيخوخة، األساسية واخلدمات العامة لسكان القرى الفقرية من خالل ضمان احلد 

بلغ عدد املشرتكني من كل مدن ومراكز الدولة يف تأمني رعاية املسنني  1002، ويف هناية عام وغريها من األنظمة
  2مليون شخص 22 102

                                                           
 ، متوفر على املوقع اإللكرتوين:«، الصين الشعبية18تجارب التنمية» مركز بديل للتخطيط والدراسات اإلسرتاتيجية: 1

http://pss.elbadil.com/2016/04/18/ / :22/02/1022، مت اإلطالع عليه بتاريخ. 

  22، الطبعة األوىل، دار النشر الصينية عرب القارات، الذاكرة للنشر، بغداد،ص:«االقتصاد الصيني:»[1021تشينغ يل]وو دي يل سوي فو مني  2

http://pss.elbadil.com/2016/04/18/%20/
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أين أجاز مؤمتر الشعب الوطين الصيين  2222حققت الصني نتائج مهمة يف جمال التعليم، خاصة بعد عام 
 2سنة يف املرحلة األساسية ) 22و 2ون تأمني التعليم اإللزامي اجملاين جلميع األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني قان

  تطال األمية 1سنوات 2 2إىل  2 2سنوات(، هذا ما أدى إىل ارتفاع متوسط سنوات الدراسة يف املناطق الريفية من 
منهم من فئة النساء، بينما تنعدم األمية بني  %20من جمموع السكان،  %22مليون شخص  220لدى الكبار 

وبينما  %22سنة ، ويبلغ املعدل الصايف لالخنرا  يف املدارس االبتدائية  12و  22الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني
خالل مخس  %2 20، أي بزيادة قدرها 1022سنة  %0 22سجل معدل االلتحاق يف مرحلة، التعليم الثانوي بـ: 

من %22 0ما نسبته  1002، خصصت الصني سنة %20قط، ويف التعليم العايل بلغت نسبة االلتحاق سنوات ف
ناجتها اإلمجايل لنإنفاق على التعليم، ومثل اعتماد وزارة الرتبية والتعليم ونشرها ملعايري بشأن املدارس الصديقة لألطفال، 

املبادئ التوجيهية الوطنية لرصد املدارس واألشراف عليها، نتيجة والتخطيط إلدماج املؤشرات املتعلقة هبذه املدارس يف 
مدرسة يف احملافظات اليت تعاين من الفقر 2200ملموسة على أساس اعتماد منهج املدارس الصديقة لألطفال يف 

م، وجرى تعزيز إدارة الشديد، مع مراعاة حتقيق املساواة بني اجلنسني، والسالمة والشمولية واملشاركة، ونوعية التعليم والتعل
املعلومات ووضع معايري تتعلق بتخطيط التعليم ورسم خرائط للمدارس وختصيص املوارد للفئات الضعيفة من السكان، 
ووضعت مبادئ توجيهية للتعليم املبكر والتنمية بغرض استخدامها على الصعيد الوطين يف رصد مرحلة التعليم قبل 

 :2، وأدخلت مبتكرات وأساليب للوصول إىل الفئات الضعيفة واعتمدت علىاملدرسي وقياس درجة تأهب املدارس

إسرتاتيجية التثقيف بشأن انتقال التعلم من اآلباء واألمهات إىل األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة للمجتمعات  -
 الفقرية؛

، حيث جيري اآلن توسيع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسني نوعية التعليم يف املدارس الريفية -
 نطاقها من قبل احلكومات احمللية؛

 هنج التعليم غري النظامي للمراهقني غري امللتحقني باملدارس اليت أعادت احلكومات احمللية تطبيق مناذجها أيضا    -
 ( 1022-1002( بعض مؤشرات التنمية البشرية يف الصني خالل الفرتة )2-1يلخص لنا اجلدول )  
 
 

 (.8102-8119(: تطور بعض مؤشرات التنمية البشرية في الصين )2-8الجدول)
 8102 8102 8101 8108 8100 8101 8119 البيان

 1.212 1.21 1.28 1.20 1.20 1.2 1.19 مؤشر التنمية البشرية
 - 22.2 22.1 22.2 22.8 22 22.2 العمر المتوقع عند الوالدة

                                                           
  21سابق،  ص:رجع م :[1021وو دي يل سوي فو مني تشينغ يل] 1
من جدول  02، البند:1020،الدورة السنوية لعام:«صينتقرير أعضاء مكتب المجلس التنفيذي عن الزيارة الميدانية لل[:»1020منظمة األمم املتحدة للطفولة] 2

  02أعمال املؤقت، ص:
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 92.2 92.2 92 91.8 98.1 90.2 91.2 نسبة توفير مياه الشرب المحسنة
 21.2 22.2 22.8 21.0 20.9 21.2 19.1 نسبة توفير مرافق الصرف الصحي

 - 92.1 91.8 98.0 29.0 22.9 21.1 معدل االلتحاق في مرحلة التعليم الثانوي
 من إعداد الباحثة باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل: المصدر: 

http://databank.albankadawli.org/data.report.html    :22/02/1022، مت اإلطالع عليها بتاريخ  

،  1022واصل مؤشر التنمية البشرية ارتفاعه من سنة إىل أخرى ليسجل أعلى قيمة له خالل فرتة الدراسة سنة 
من سكان الصني من خمتلف أوجه  %2حيث تصنف الصني ضمن الدول ذات التنمية البشرية املرتفعة  عان ما يقارب 

التعليم، الطاقة، مصادر املياه، الصرف الصحي(  يبقى احلرمان وفقا لألبعاد األساسية للتنمية )صحة جيدة، سكن الئق، 
يف توفري مرافق  %2 10من السكان من عدم توفر مصادر مضمونة للمياه، بينما يالحظ وجود عجز يقدر  % 2 2يعاين 

الصرف الصحي جلميع السكان، وهذا يرجع أساسا لكرب مساحة الصني ووجود تضاريس صعبة هبا وتشتت السكان يف 
 املعزولة والنائية  املناطق

املشروعات الصغرية واملتناهية الصغر باعتبارها  حنوالتوجه تزايد  : إنتوفير التمويل للفقراء )التمويل األصغر( -2.8.8 
أهم اآلليات املبتكرة لتحقيق أهداف كالتمويل األصغر   أدى إىل بروزقطاعًا هامًا لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، 

 للتمويل   هماملنشودة والتخفيف من حدة الفقر وآثاره، وذلك من خالل استهداف الفقراء وتوسيع الفرص أمامالتنمية 
التمويل األصغر:" هو تقدمي نطاق واسع من اخلدمات املالية يف اجملاالت االئتمانية واالدخار واإليداع والتأمني والتحويالت 

 1خفضة من الفقراء الناشطني اقتصاديا  "بل والتدريب وبناء القدرات لذوي الدخول املن
يعرف التمويل املتناهي الصغر على أنه:" عملية تقدمي خدمات مالية متنوعة للفقراء ترتاوح ما بني قروض، ومدخرات، 

 2وتأمينات، يتعدد فيها الفاعلون من هيئات ماحنة وبنوك جتارية، إىل منظمات غري حكومية متخصصة ومتعددة األهداف "
كن تعريفه:"املقصود بالتمويل األصغر تقدمي حزمة من اخلدمات املالية للفئات من أصحاب الدخل احملدود)احملتاجني( كما مي

النشطني اقتصاديا الذين يعملون حلساهبم اخلاص، وميلكون أعمال وأنشطة يديروهنا ، اليت مت تأسيسها من مواردهم الذاتية 
 3قروض، التأمني، التحويالت،    ( "وتتضمن هذه احلزمة اخلدمات املالية )ال

 تتميز برامج املؤسسات العاملة يف ميدان التمويل األصغر باخلصائص التالية:
 تقدمي القروض الصغرية والقصرية ألغراض رأس املال العامل؛ -

                                                           
تجربة مصرف االدخار والتنمية –دور التمويل األصغر في تمويل المشروعات الصغيرة [: »1022عصام عبد الوهاب بوب، كمال الدين حممد عثمان البشري ] 1

  22/20/1022عليه بتاريخ: ، مت االطالع   /https://papers.ssrn.com، متوفر على املوقع:02ص:  ،«االجتماعية
، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية –اجمللة العربية لنإدارة ، «التحدياتتناهية الصغر، اآلليات األهداف و إدارة القروض الم[:» 1002عالية عبد احلميد عارف] 2

  222، ص:02، العدد: 12اجمللد:
، دورة تدريبية حول خدمات التمويل األصغر للفرتة بني «دور خدمات التمويل األصغر[:» 1020معهد علوم الزكاة السودان، أمانة التدريب والتعليم املستمر] 3

  20، ص: 22/00/1020و  22/00

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2586540
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 التقييم البسيط والسهل الستثمارات املقرتضني؛ -
 دخار اإللزامي بدال من استخدام الضمانات العينية؛استخدام بدائل مستحدثة كالضمانات اجلماعية، وأسلوب اال -
 إمكانية حصول املقرتض على قروض جديدة يتوقف على مدى وفائه بالتزاماته يف تسديد قروضه السابقة؛ -
 الدفع املبسط ألقسا  القروض كأسلوب الدفع اليومي، األسبوعي والشهري؛ -
حتصيل القروض على مستوى بعض املؤسسات املالية ارتفاع معدالت التحصيل ألقسا  القروض مقارنة مبعدالت  -

 التقليدية؛
 استخدام أدوات االدخار الطوعي كأسلوب يزيد من قدرة املقرتض على تلبية احتياجاته اخلاصة الظرفية؛ -
 فرض أسعار فائدة مرتفعة لتغطية التكاليف؛ -
 خدمات مالية مالئمة من حيث السرعة والتوقيت والقيمة  -

ات املالية للفقراء على حنو مستمر ميكن الفقراء من زيادة دخوهلم، بناء األصول وختفيض إن توفري اخلدم   
تعرضهم لألزمات اخلارجة عن إرادهتم، حيث ميكن التمويل املتناهي الصغر األسر من االنتقال من حالة تأمني قوت يومهم 

  1إىل مرحلة التخطيط للمستقبل، حتسني شرو  املعيشة 
ية اليت حتدثها املشروعات الصغرية واملصغرة واملشروعات العائلية املمولة ضمن برامج مؤسسات يرتتب على احلرك

التمويل املتناهي الصغر حتفيزا لالقتصاديات احمللية من خالل حتريك الطلب على جمموعة واسعة من السلع واخلدمات املنجزة 
 من قبل الفقراء  

اخلدمات املالية بسبب اإلقصاء االقتصادي واالجتماعي من قبل معظم الفقراء غري قادرين على الوصول إىل 
املؤسسات املالية الرمسية  كون هؤالء قليلو املردودية وإقراضهم يرتتب عليه حتمل درجة كبرية من املخاطر، لكن بناء مؤسسات 

ملنشود، واالستدامة تعين قدرة مالية مستدامة ليس هدفا حبد ذاته، وإمنا هو الوصول إىل أكرب عدد من الفقراء هو اهلدف ا
مقدم التمويل الصغري على تغطية مجيع نفقاته، فهي تسمح بتحقيق استمرارية عمليات مقدم التمويل وتزويد الفقراء بشكل 
مستمر باخلدمات املالية  ويؤدي حتقيق االستدامة املالية إىل ختفيض كلفة الصفقات وتقدمي منتجات أفضل تعىن باحتياجات 

 وإجياد طرق جديدة للوصول إىل الفقراء الزبون 
تعمل برامج التمويل املتناهي الصغر على توفري خدمات مالية جتعل الفقراء قادرين على بدء مشروعات صغرية 
ومصغرة، مما يسمح هلم من خالل تلك املداخيل املرتاكمة  من اخلروج من دائرة الفقر، وال شك يف أن التجاوز التدرجيي لعتبة 

 يعين حتسني شرو  احلياة، حيث أن زيادة الدخل تؤدي إىل ختفيض مستويات احلرمان الفقر 
يوجه الفقراء املداخيل احملصل عليها من مشروعاهتم املمولة بقروض صغرية يف االستثمار يف تعليم أبناءهم، ألهنم 

 يدركون جيدا أمهية التعليم بالنسبة ألسرهم والقرى اليت يسكنون فيها 
 بالعديد من التجارب الدولية الناجحة اليت اعتمدت على توفري التمويل للفقراء، ومن بني السياسات يزخر العامل

 اليت طبقتها ماليزيا لتمكني الفقراء توفري التمويل املالئم للفئات اهلشة يف اجملتمع واليت سنتطرق إليها يف النقطة املوالية:
                                                           

  00، ص:«دراسة تثقيفية حول التمويل الصغير[:»0210مصرف سوريا املركزي] 1
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أقاليم احتادية وهي دولة قارية  0والية و  20: ماليزيا إحتاد يتألف من التجربة الماليزية في الحد من الفقر -0.2.8.8
جزرية، تتألف من شبه جزيرة ماليزيا )ماليزيا الغربية(، وماليزيا الشرقية اليت تتوسط حبر الصني اجلنويب  وحيد شبه جزيرة ماليزيا 

زيرة ماليزيا، حيث يفصلها عنها مضيق ملقا، أما تيلندة من الشمال وسنغافورة من اجلنوب، وتقع جزيرة سومطرة غرب شبه ج
( تبلغ جمموع -18-أنظر الملحقماليزيا الشرقية فتقع على جزيرة بورنيو، حيث تتقاسم حدودها مع اندونيسيا وبروناي )

مليون  002 00املاليزي، يبلغ عدد السكان هبا    عملتها الوطنية هي الرخنيت²كم  012222مساحة األراضي املاليزية 
  1022نسمة حسب إحصائيات سنة 

التجارب  من بني ابرز نتائج مبهرة، وهي تعد ماليزيا دولة ذات مقومات كبرية، حققت خالل األربع عقود املاضية
من إعطاء دفعة قوية القتصادها، التنموية الناجحة على املستوى العاملي، فمن خالل الربامج التنموية اليت طبقتها متكنت 

وتطوير املوارد البشرية، وحتقيق التوازن االجتماعي العرقي  إن النهج الذي سلكته ماليزيا يف مسارها حنو مكافحة الفقر كان 
االقتصادي يقود إىل املساواة يف الدخل، ووفق هذا التوجه متكنت ماليزيا من ختفيض معدالت  يعتمد على فلسفة أن النمو

 لفقر والقضاء على مسبباته، ومن بني الربامج املعتمد للقضاء على الفقر يف ماليزيا جند:ا

معظم  : تتميز)مؤسسة أمانة اختيار وفلدا( في الحد من الفقر ودور المؤسسات  غير الحكومية القرض المصغر -أ
على إتاحة الفرص أمام الفقراء لتحديث مزارعهم، وزيادة  ركزت اإلسرتاتيجية اذل، يالزراع مبمارسة النشا األسر الفقرية  

القيمة املضافة ألنشطتهم الزراعية والتجارية بقصد زيادة دخوهلم  ويف هذا االجتاه نفذت مشاريع مبتكرة: كإعادة إصالح 
، واملطا  وأداة توطني وتأهيل األراضي، ومتليك احليازات الزراعية للفقراء، من أجل زراعة احملاصيل التجارية: زيت النخيل

 :1املزارعني يف مناطق مهيأة باخلدمات الضرورية   اشتملت هذه اإلسرتاتيجية على الربامج التالية
إعادة تأهيل وإصالح األراضي واملشروعات الزراعية، والرتكيز على الزراعة احملاصيل التجارية باستخدام طرق اإلنتاج  -

حلكومة بتشكيل جمموعات تعاونية من املزارعني حىت يستفيدوا من مزايا اإلنتاج احلديثة، والتقنيات اجلديدة، وقامت ا
 الكبرية 

التكامل بني األنشطة اإلنتاجية األولية يف املزارع وربط التنمية الريفية بعمليات اإلنتاج الزراعي، وتشجيع الصناعات  -
  إضافيا للمزارعني التقليدية القروية، واملشروعات الريفية غري الزراعية اليت تدر دخال

إنشاء أسواق للمنتجات الزراعية يف املناطق احلضرية حىت يتمكن املزارعون من تصريف منتجاهتم مباشرة إىل  -
 املستهلكني، دون وسطاء من أجل احملافظة على أسعار مقبولة للجميع  

التنمية الزراعية والتقنية والطرق إعداد وتنفيذ برامج تعليمية و توجيهية ضمن مشروعات التنمية الريفية، ال تغطي  -
اإلنتاجية احلديثة فحسب، بل تعمل على غرض املبادئ و القيم املعنوية اإلجيابية اليت حتث على االجتهاد واملثابرة 

 واإلخالص يف العمل 

                                                           
، ص ص: 1و 2، العددان:02، جملة تفكر، اجمللد:«سياسات وأساليب مكافحة الفقر دروس مستفادة من التجربة الماليزية[:» 1002حممد شريف بشري الشريف] 1

220 ،222    
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ائتمانية توفري نظام للتدريب احلريف تستهدف به قوى العمل يف الريف، وخاصة الشباب إىل جانب تقدمي تسهيالت  -
  متكنهم من العمل يف وظائف غري زراعية 

، كأمانة خاصة حتت عقد احتاد األمانات سنة 2222: تأسست مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا سنة مؤسسة أمانة اختيار -
  وظيفتها األساسية مساعدة الفقراء، وهي تعترب أكرب مؤسسة لنإقراض املتناهي الصغر  أخذت فكرة نشاطها 2221
بة بنك غرامني يف بنغالديش، غري أهنا ليست مصرف  تطبق  مؤسسة أمانة اختيار الطرق اإلسالمية يف التعامالت من جتر 

من قيمة القرض، وهي  %2املالية، حيث أهنا ال تتعامل بالفوائد الربوية بل تأخذ عموالت عن اخلدمات اإلدارية تقدر بـ 
القرض  تعمل احلكومة على تقدمي الدعم املايل هلذه املؤسسة دوالرا حسب قيمة  10إىل  2غالبا ما ترتاوح بني 

ملساعدهتا على جتاوز عقبات التمويل، وبالتوازي مع عمليات اإلقراض تعمل املؤسسة يف جمال العمل اخلريي عن طريق 
 :1تقدمي الدعم للفقراء يف اجملاالت التالية

 10% ؛من مساعدات التعليم 
 10 %  ؛الصحيةللحصول على املساعدة 
 10% ؛من الكوارث الطبيعية لنإغاثة 
 20% للبنية التحتية واجملتمع املدين    

تكمن املهمة األساسية ملؤسسة أمانة اختيار يف تقدمي القروض للفئات احملتاجة، وفق خطوات معينة، حيث ال 
ت محاية الصندوق  ويف املقابل يشرت  تقدمي ضمان وال توجد إجراءات قانونية ملتابعة املدين هذا األخري الذي يكون حت

يستفيد املدين من تدريب يؤهله ليصبح مسئوال وقادرا على املنافسة ومصدر ثقة بالنسبة للمؤسسة  يتم تشكيل جمموعات 
عمل من األفراد املؤهلني للحصول على القروض، حبيث ال تربطهم أي صلة قرابة  حجم القروض يف العموم يكون صغريا 

  2سبوعياوالتسديد يكون أ
حترص مؤسسة أمانة اختيار على توفري جمموعة من اخلدمات املالية اليت تتماشى مع احتياجات الفقراء، حيث  

ترتاوح هذه القروض بني االقتصادية أي توفري التمويل الكايف إلقامة نشا  اقتصادي بالنسبة لألسرة الفقرية، وبني االجتماعي 
 ( 2-1وهذا ما يوضحه اجلدول) وهي تتعلق بقروض اإلسكان والتعليم 

  (: أنواع القروض التي تقدمها مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا1-8الجدول ) 

قروض 
 اقتصادية

 المستفيدون فترة السداد قيمة القرض  أنواع القروض
 رينخت  22200يصل إىل  2نوع  2قرض 

 دوالر 2 2212
لقيمة  أعلىأول مرة  يتم طلب القرض مينح كحد - أسبوع 12-220

يستفيد يف كل مرة  أنرجنيت، وميكن  0000القرض 
 من نفس املبلغ  

من القرض  2مينح لألعضاء الذين حتصلوا على النوع  أسبوع 220-12 رينخت 22200-2000 1نوع 
                                                           

 12/01/1022، مت االطالع عليه بتاريخ:  https://www.aim.gov.myمؤسسة أمانة اختيار ماليزيا، متوفر على املوقع: 1

 سابق  مرجع ، https://www.aim.gov.myمؤسسة أمانة اختيار ماليزيا، متوفر على املوقع: 2

https://www.aim.gov.my/
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2022 0-2212 2 
 دوالر

وقاموا بتسديده يف اآلجال احملددة ، ميكنهم احلصول 
 فأكثر رجنيت  0000على قرض أخر قيمته 

 رينخت 2000 01قرض 
 دوالر 2 2221

 متويل فصلي قصري األجل أسبوع 20-200

 رخنيت 20000-10000 00قرض 
2222 2-22212 2 

 دوالر

التمويل يكون لألعضاء الذين جنحوا يف إقامة  أسبوع 12-120
 مؤسسات صغرية و متوسطة 

 رخنيت 2000-2000 02قرض 
 دوالر 2 2-2221 101

 تغطية األعضاء الذين فشلوا يف مشاريعهم  أسبوع 12-220

قروض 
 اجتماعية

 رخنيت 2000يصل إىل  قرض التعليم
 دوالر 2 2221

ويريدون قرض خاص  2للذين استفادوا من القرض أسبوع 12-200
 بالتعليم 

 رخنيت20000-1000 قرض السكن
 دوالر 2 2-2012 222

 ،2مينح هذا القرض لألعضاء الذين استفادوا من النوع  أسبوع 12-220
 من اجل إقامة مسكن أو استثمار 

pembiayaan-https://www.aim.gov.my/khidmat/skim-:  موقع مؤسسة أمانة اختيار،المصدر

spi-ikhtiar 22/01/1022االطالع عليه بتاريخ: ، مت  
دوالر يف اليوم،  2 22رجنيت او ما يعادل  122يستفيد من القرض األول األسر اليت ال يتجاوز دخلها الشهري 

دوالر(  بينما مينح القرض الثاين للمستفيدين  0 10رجنيت يف الشهر) 22أو متوسط نصيب الفرد من الدخل يف حدود 
دوالر(  بينما مينح  00 222رجنيت ) 200ادة من قروض ومت تسديدها، ويشرت  أن يبلغ دخلهم الذين سبق هلم  االستف

 باقي القروض ماعدا الرابع، للمستفيدين الذين لديهم سجل جيد، بناءا على سداد القرض الكامل ويف الوقت احملدد 

تضاعف عدد أعضائها مرتني خالل منذ بداية نشاطها متكنت مؤسسة أمانة اختار من حتقيق نتائج مهمة، حيث 
عضو، متكنت من فتح  120202 ارتفع إىل عضو 2222، حيث سجلت على التوايل 1020و  2222سنة بني  10
  1020سنة مليون دوالر( 02 02)مليون رجنيت  2 220فرع موزعة على أقاليم البلد، وصل رأس مال املؤسسة إىل  22

، مشلت هذه القروض أهم 1020سنة   مليون دوالر( 2 12)مليون رجنيت 2 22بلغ حجم القروض اليت قدمتها املؤسسة
 النشاطات اليت يزاوهلا الفقراء وهي :

 التجزئة، املنتجات حرفية واملصنوعات احمللية؛ من القروض يستفيد منها صغار جتار 21% -
 من القروض يستفيد منها املزارعون؛  11% -
 ملريب احليوانات وأنشطة أخرى   22%  -

  1020إىل سنة 1000سنوات من سنة  20( نشا  مؤسسة أمانة اختيار على مدار 2-1يلخص لنا اجلدول)

https://www.aim.gov.my/khidmat/skim-pembiayaan-ikhtiar-spi
https://www.aim.gov.my/khidmat/skim-pembiayaan-ikhtiar-spi
https://www.aim.gov.my/khidmat/skim-pembiayaan-ikhtiar-spi
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 ) الوحدة: الرينخت( 8101-8111(: تطور نشاط مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا خالل الفترة 2-8الجدول )

 نسبة التسديد حجم القروض حجم الدخل عدد األعضاء رأس مال المؤسسة السنة
1000 202212220 22202 12222202 222222210 22 2 
1002 220221220 20220 12202222 221112222 22 2 
1001 221021220 22202 12202121 202022222 20 
1000 012222220 20022 12100120 220020222 22 2 
1002 012222220 202222 22122222 002212222 20 2 
1002 002200200 222222 01212222 122200220 22 
1002 022220122 222122 22122200 022222212 22 0 
1002 201122020 221022 22210212 022222222 22 
1002 222222122 221020 22202222 222002221 22 2 
1002 202220200 100022 202220102 222202222 22 1 
1020 2202022200 120202 202201022 220202022 22 0 

دور مؤسسة أمانة اختيار ومؤسسة  -مكافحة الفقر في ماليزيا[:»1022بن خزناجي أمينة، مخيسي قايدي] المصدر:
سياسات اإلقالل  تقييم»، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول:«و مدى استفادة الجزائر من هذه التجربة -فلدا

 نقال  120 ، ص:00،جامعة اجلزائر  1022ديسمرب  02 ،02، املنعقد أيام:«من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة
 عن:

Amanah Ikhtiar Malaysia[2012]:« AIM2012 Annual Report», Kuala Lumpur. 
وهذا دليل على الزيادة الكبرية يف دخول املستفيدين  %2 22بلغ متوسط تسديد القروض خالل هذه الفرتة 

رجنيت  1220وقدرهتم على السداد  عملت مؤسسة أمانة اختيار على حتسني مستويات دخول الفقراء اليت وصلت إىل 
 2000مة  أدى هبا إىل النجاح يف  إنشاء ، ومتكنت من احلصول على دعم من احلكو 1002خالل سنة دوالر(  2 220)

  أدى تنويع اخلدمات املالية املقدمة من قبل املؤسسة إىل حتسن مستويات 1021مؤسسة صغرية ومتوسطة للنساء سنة 
حتسنت أوضاعهم نسبيا،  %01متكنوا من اخلروج من حالة الفقر  و نمن املستفيدي  %22معيشة الفقراء، حيث أن  

 الزالوا يف حالة فقر من األعضاء  22%

أصبحت فلدا تابعة إلدارة رئيس  1002، يف سنة 2222: تأسست اهليئة االحتادية لتطوير األراضي سنة مؤسسة فلدا -
 :1الوزراء  وهي تسعى لتحقيق التطور يف النشا  الزراعي يف املناطق التابعة هلا  وهتدف من خالل نشاطها لتحقيق

  استقرارها؛رفع مستوى دخول الفالحني وضمان 

                                                           
، «و مدى استفادة الجزائر من هذه التجربة -دور مؤسسة أمانة اختيار و مؤسسة فلدا -مكافحة الفقر في ماليزيا[:»1022بن خزناجي أمينة، مخيسي قايدي] 1

،جامعة اجلزائر  1022ديسمرب  02،02، املنعقد أيام:«تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة»مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول:
  122، 122، 122، ص ص:00
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 توفري التعليم لعائالت املزارعني؛ 
  حتسني اإلنتاج الزراعي خاصة زيت النخيل واملطا ؛ 

: سعيا منها لتحسني األوضاع املعيشية للفئات الفقرية  يف املناطق الريفية نشاط مؤسسة فلدا في مجال مكافحة الفقر
 أقدمت مؤسسة فلدا على وضع جمموعة من الربامج وهي:

واعتربت أول   1002مليون هكتار إلنتاج زيت النخيل، سنة  2 2: مت استغالل اج زيت النخيلمشروع إنت -
جتربة يف هذا اجملال يف ماليزيا، إلنتاج علف املواشي، هذا ما مكن من رفع دخل املؤسسة وختفيض استرياد هذه 

  دوالر( 2 20رخنيت للشهر ) 220األعالف، كذلك ارتفعت مداخيل الفالحني مبقدار 
: عملت مؤسسة فلدا على توفري خدمات التعليم ألبناء املزارعني،  توفير خدمات التعليم ألبناء المزارعين -

  ومت إنشاء مراكز إيواء الطلبة اليت استقبلت حوايل 1002مركز تعليم سنة  102حيث متكنت من إنشاء 
وير العلوم التقنية عن طريق إنشاء ، وكذلك عملت مؤسسة فلدا على تط1002من أبناء املزارعني سنة  22222

ألف دوالر( سنويا، استفاد من خدمات املركز  2 122مليون رخنيت) 2مركز هلا، خصصت هلذا املشروع مبلغ 
طالب  قامت بتقدمي منح دراسية ألبناء املزارعني ملتابعة تكوينهم  يف الدراسات العليا، حيث تنقسم هذه  2200

 املنح إىل ثالثة أنواع هي:
 200 ( للدراسة يف قسم التدرج؛ 1 222رخنيت )دوالر 
 2000 (للدراسة يف مرحلة ما بعد التدرج؛2 020رجنيت )دوالر 
 2200 ( للدراسة خارج البالد  2 222رجنيت )دوالر 

 222022حوايل  1002جنحت مؤسسة فلد يف استصالح األراضي الزراعية اليت بلغت مساحتها حبلول عام 
مليون طن،  22 2هكتار، حيث مت إنتاج  202222زيت النخيل على معظمها مبساحة قدرها هكتار، يستحوذ إنتاج 

، وبلغ 1002مليون طن عام  22 2، مقارنة بـ1002مليون دوالر( سنة  2 2120مليون رخنيت ) 21 2222بقيمة 
 2 112ت )مليون رخني 22 220هكتار  بناتج قدر بـ  22122طن على مساحة قدرها  202022إنتاج املطا    

  1002مليون دوالر( سنة 

ملحوظا  الفقر املدقع اخنفاضاً  معدلباشرة لتلك السياسات سجلل املنتيجة انت الك:نتائج مكافحة الفقر في ماليزيا -
 ( 2-1وحتسنا كبريا كما يوضحه اجلدول )

 (.8102، 8118(: معدالت الفقر في ماليزيا خالل السنوات )2-8الجدول)
 1022 1021 1002 1002 1002 1001 السنة

 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 معدل الفقر الوطني



.ة رائدةالسياسات التنموية المستدامة في مجال مكافحة الفقر، تجارب دولي. ..:.............................................الثانيالفصل   

 

104 
 

 2 2 2 0 2 2 2 2 2 22 2 20 معدل الفقر الريفي
 0 0 2 2 2 1 2 1 0 1 معدل الفقر الحضري

 ratio-https://knoema.com/atlas/Malaysia/Poverty-: أطلس بيانات العامل، متوفر على املوقع:  المصدر

line?origin=ar.knoema.com-poverty-at :82/78/8760، تم االطالع عليها بتاريخ. 

أسرة  022000أي من  %00الفقر إىل تراجع عدد األسر الفقرية بنسبة أدى االخنفاض املستمر يف معدالت 
  وقد حدث هذا االخنفاض نتيجة حتقيق معدالت منو مرتفعة، 1002و  1002أسرة يف الفرتة املمتدة بني  102000إىل 

لفقرية داخل اجملتمع ويعترب كدليل على جناعة السياسات االجتماعية اليت أدت دورها يف توزيع عوائد النمو على الفئات ا
 1002دوالر( يف عام  2022رينغيت ) 0222سنويا أي من  %0 0املاليزي  يالحظ ازدياد دخل األسر يف املدن بنسبة 

، أي من %2 2، بينما سجل دخل األسر يف الريف ارتفاعا قدر بـ 1002دوالر( سنة 0 2122رينغيت )2022إىل 
، وارتفع متوسط دخل األسر املعيشية يف 1002دوالر( سنة 2 200رينغيت) 1120( إىل 2 220رينغيت ) 2222

، %02 2دوالر(، أي مبعدل منو سنوي 2 2022رينغيت ) 0222دوالر( إىل 222رينغيت شهريا) 0122ماليزيا من 
ويرجع السبب يف هذا االرتفاع إىل حتسن أسعار السلع األساسية، وال سيما املطا  وزيت النخيل  كما تراجعت معدالت 

أي أن ماليزيا تعد من الدول اخلالية من البطالة، وهذا راجع الهتمام احلكومة املاليزية بالقضاء على  %2لبطالة إىل أقل من ا
مليون رينغيت( للتدريب ضمن برنامج إمناء  00مليون دوالر )  20املشاكل االجتماعية، حيث  خصصت صندوقا بقيمة 

  1تقليل معدالت الفقراقتصادي يهدف إىل تطوير مهارات العمال و 

: تعترب التنمية االجتماعية عمل إنساين، متتد جذورها يف طبيعة اإلنسان كمخلوق التنمية االجتماعية برامج - 2.8.8
اجتماعي يسعى دائما إىل البقاء واالستمرار، مستعينا بقدراته املختلفة يف التعاون والتفاعل مع الغري إلشباع االحتياجات 

ت، تكمن أمهية السياسات االجتماعية يف كون فوائد النمو التصل إىل اجلميع تلقائيا، ويتم تربير ومواجهة املشكال
السياسات االجتماعية ليس فقط من وجهة النظر اإلنسانية بل أيضا ألهنا حاجة اقتصادية وسياسية من أجل حتقيق النمو 

 واالستقرار 

ملمارسة اإلنسان حلقوقه االجتماعية والسياسية وتأمني العدل االجتماعي  تعرف التنمية االجتماعية على أهنا:" توفري الفرص
 2وتكافؤ الفرص مع حتقيق الرفاهية اإلنسانية "

كما تعرف:" على أهنا أداة تعتمدها احلكومات لتنظيم مؤسسات السوق واهلياكل االجتماعية وإكماهلا كجزء من واجباهتا 
يتم حتديد احلقوق والواجبات  -الذي يعترب أساس العالقة بني الدولة واملواطنني -عيحنو مواطنيها  ففي إطار العقد االجتما

                                                           
   220، 221[:مرجع سبق ذكره، ص ص: 1002بشري الشريف] حممد شريف 1

  11، ص:مرجع سبق ذكره[: 1002آخرون]طلعت مصطفى السروجي و  2

https://knoema.com/atlas/Malaysia/Poverty-ratio-at%20-poverty-line?origin=ar.knoema.com
https://knoema.com/atlas/Malaysia/Poverty-ratio-at%20-poverty-line?origin=ar.knoema.com
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املتفق عليها لتعزيز املصاحل املشرتكة، حيث يقوم املواطنون بدعم حكوماهتم  من خالل تأدية واجباهتم املعتمدة، مقابل أن 
 1تضمن هلم احلماية والرفاه من خالل سياساهتا وخططها اإلمنائية "

 عى التنمية االجتماعية إىل إشباع احلاجات اإلنسانية ألفراد اجملتمع مبفهومها الشامل وهي:تس

 احلاجة إىل العمل والتملك واالستهالك؛ -
 احلاجة إىل االستقرار واألمن؛ -
 احلاجة إىل احلماية االجتماعية و ضمان احلقوق األساسية؛ -
  احلاجة إىل الرعاية االجتماعية للفئات اخلاصة  -

ماية االجتماعية رافد للتنمية، وآلية للمحافظة على املوارد البشرية، ولتكريس قيم : تعترب احلالحماية االجتماعية 1 1 2 2
التضامن والتآزر بني خمتلف الفئات واألجيال، وحتسني مستوى عيش األفراد واألسر ودعم أواصر االستقرار والتماسك 

 االجتماعي 

ن جمموعة من اآلليات واملؤسسات، اليت تركز على مبدأ التضامن والتكافل، تضمن لألفراد احلماية تعرب احلماية االجتماعية ع
من األخطار االجتماعية، املتمثلة أساسا يف األمراض والبطالة واملخاطر اليت قد تنجم عن ممارسة بعض األعمال، والفقر، 

 2والتكفل باملتقاعدين، والفئات اخلاصة 

ماعية على أهنا:"السياسات والنهج اليت تساعد الناس واألسر واجملتمعات احمللية حلماية أنفسهم ضد تعرف احلماية االجت
 3الصدمات واملخاطر "

قبل التفصيل يف حمتوى برامج احلماية االجتماعية جيب التمييز بني مفهوم احلماية االجتماعية وشبكات األمان االجتماعي، 
 ( 2-1وهذا ما يوضحه لنا اجلدول)

  (: الفرق بين الحماية االجتماعية وشبكات األمان االجتماعي9-8الجدول)

 شبكات األمان االجتماعي الحماية االجتماعية
الرعاية االجتماعية مكون أساسي للعقد االجتماعي بني الفرد 

 والدولة  
الرعاية االجتماعية هي خدمات تعويضية متنح للفقراء واملتضررين 

 لفرتة زمنية حمددة من اقتصاد السوق 
شاملة، مبعىن أنه جلميع أفراد اجملتمع احلق يف احلماية االجتماعية 

 من دون متييز 
 يستهدف فقط شرائح حمددة من اجملتمع ولفرتة حمدودة 

                                                           
، ورقة حبثية مقدمة يف «سياسات التنمية االجتماعية الشاملة: المضمون و اآلليات ) تجربة دولة فلسطين([:»1022اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا] 1

  02، بريوت لبنان، ص:1022نوفمرب  2-2اجتماع فريق اخلرباء حول التنمية االجتماعية الشاملة يف املنطقة العربية،
، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر احلماية االجتماعية والتنمية، جامعة نايف للعلوم «مفهوم الحماية االجتماعية وعالقتها بالتنمية[:»1022علي بن إبراهيم النملة] 2
  01، ص: 22/22/1022منية، املنعقد بتاريخ: األ
  22، مؤسسة فريدريش إيربت، مكتب مصر، ص:«الحماية االجتماعية للفقراء[:»1022صاحل هاشم] 3
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ذات بعد تنموي، حيث أهنا تضع مكونات احلماية االجتماعية 
)التعليم، الصحة، عمل، غذاء( يف إطار متكني األفراد 

 ماعات من النمو واالزدهار والتحول إىل طاقات منتجة واجل

ذات بعد ريعي زبائين، حيث غالبا ما يكون لشبكات األمان 
االجتماعي أثار عكسية مبا ال حيفز املستفيدين من برامج 

 االستهداف على تغيري أحواهلم 
يعيد االعتبار إىل العمل كحق من حقوق اإلنسان مما يدعم 

 سياسات التشغيل 
حييد احلق بالعمل عن امليدان االجتماعي ويتقاطع بسياسات 

 النمو ألريعي غري املنتج لفرص العمل 
حيفز اإلنتاجية والنمو االقتصادي من خالل تكامله مع سياسات 

 التشغيل 
 يستنزف األموال العامة بطريقة أقل إنتاجية 

  20، ص: «من االمتيازات إلى الحقالحماية االجتماعية  »:[1022]: منظمة العمل الدوليةالمصدر
تعترب احلماية االجتماعية من أهم األدوات التنفيذية لتحقيق العدالة االجتماعية وكأحد املكونات األساسية ملفهوم 
التنمية املدجمة، تتميز احلماية االجتماعية بارتباطها باحلق يف النمو واالزدهار اإلنساين للجميع دون متييز، بينما تستهدف 
شبكات األمان االجتماعي الفقراء والفئات اهلشة يف اجملتمع  يرتكز مؤيدو شبكات األمان االجتماعي على أن النمو 
االقتصادي املتأيت من حترير التجارة وفتح األسواق وخصخصة قطاعات اخلدمات العامة، قد يكون له بعض اآلثار السلبية 

 من اجملتمع )امتناعهم عن العمل(  ةعلى فئات حمدد

ألهنا تعاجل االحتياجات املالية  ،متثل أنظمة احلماية االجتماعية أيضًا عوامل تثبيت اقتصادي واجتماعي فعالة         
لذلك فإن احلماية االجتماعية  ،ف االجتماعي واالقتصادي وختفف من تأثري الكوارثيواملشاكل االجتماعية وعمليات التكي

ولالستثمار يف نظام وطين للحماية  ،ب أن تكون يف قلب التحول العادل حنو اقتصاد مراٍع للبيئة وسهل التكيف مع املناخجي
آثار اقتصادية إجيابية ألنه ميكن اجملتمعات من االجتاه حنو تنمية قدراهتا اإلنتاجية الكاملة  إن هذه األنظمة  ةاالجتماعي

متع بصحة كافية وتغذية جيدة ومثقف وحيظى بفرص وظيفية أكرب يف االقتصاد الرمسي   أساسية يف إجياد جمتمع سكاين يت
كذلك تساهم هذه األنظمة يف التعايف بصورة فعالة من الكوارث االقتصادية واالجتماعية والطبيعية اليت تؤثر على صحة 

ة، بوصفها شبكة سالمة، تدفع حتمل املخاطر اإلنسان ودخله وأمنه الغذائي ومأواه  إضافًة إىل ذلك فإن احلماية االجتماعي
 وأنشطة تنظيم املشاريع اليت هي ضرورية لتحقيق حتول منهجي حنو اقتصاد أخضر 

 تنقسم برامج احلماية االجتماعية اليت تستهدف الفئات املهمشة إىل ثالثة أقسام هي:برامج الحماية االجتماعية:  -أ
التوزيع هي هدف شرعي للسياسة االجتماعية من أجل موازنة اجتاه السوق إن إعادة : االجتماعي شبكات األمان-

لرتكيز املوارد  وميكن إعادة التوزيع من خالل الربامج اإلجراءات اليت تسعى لتقدمي خمتلف أشكال املعونة  للفئات 
 : الضعيفة يف اجملتمع وهي



.ة رائدةالسياسات التنموية المستدامة في مجال مكافحة الفقر، تجارب دولي. ..:.............................................الثانيالفصل   

 

107 
 

 سلع الغذائية األساسية وتأمينها بأسعار منطقية دعم السلع الغذائية األساسية وتوفري األمن الغذائي: إن دعم ال
هي خطوة يف االجتاه الصحيح لدعم شرحية الفقراء، اليت البد من تأمني األساسيات الغذائية هلا لكي تتمكن 

  1واألفضل أن يرتافق ذلك مع دعم األساسيات األخرى كالكهرباء، وغريها   من االخنرا  يف عملية التنمية
 قروض اإلسكان للفقراء: من أهم أسس حتسني ظروف حياة الفقراء،  تسهيلسكن مالئم و  حتسني الوصول إىل

وتكمن اخلطوة األوىل حنو حتقيق هذا اهلدف يف تطوير املعلومات عن  ،حتقيق ظروف سكن مالئمة ومرحية
مستوى  وعليه جيب تطوير شبكة بيانات لتقييم  وضع أفراد اجملتمع فيما خيص توفر السكن الالئق من عدمه
وتسهيل احلصول على القروض عن طريق تقدمي  ،نوعية مساكن الفقراء، وجيب توسيع مشاريع اإلسكان للفقراء

احلوافز املالئمة للجهات املاحنة، وتوفري اإلمكانات املالئمة ضمن املناطق الصناعية املؤهلة جلذب الفقراء للعمل 
   2فيها

 كبار السن واملعوقني( ضد  لربامج حلماية األفراد غري املؤهلني للعملالتحويالت العينية والنقدية:  هتدف هذه ا(
تشمل هذه الربامج اليت يتم التخطيط هلا من   املخاطر اليت متتد لفرتات طويلة، واملرتبطة بفقدان مصادر الدخل

مل مصاريف التمدرس قبل اهليئات الرمسية يف الدولة، على نظام املنح املدرسية لألسر الفقرية الغري قادرة على حت
اخلاصة بأبنائها، كما تضم أنظمة التموين عن طريق توفري املواد الغذائية األساسية هلذه الفئة، وميكن أيضا وضع 
آليات لتوفري االئتمان هلذه األسر حىت متكنهم من االحتفاظ بأصوهلم العينية، أو اسرتدادها إذا ختلصوا منها 

 3بتوفري االئتمان إعطاء منح وليس قروض  هبدف تأمني االستهالك، ويقصد هنا
 يكون هذا يف   توفر مناصب شغل دائمة ومؤقتة لكل الفئات عمل عامة برامج األشغال العامة: هي برامج

وميكن االستناد يف تصميمها على ، مشاريع البنية التحتية واليت يتم اإلشراف عليها من قبل هيئات عمومية
 4املبادئ التالية:

 أن يكون اهلدف من إقامة هذه املشاريع توفري فرص العمل    -
 أن يتم اختيار هذه املشاريع من قبل السكان احملليني  -
أن يتم حتديد مقدار األجور يف هذه املشاريع، لتشجيع احملتاجني على التقدم للعمل يف هذه الوظائف، وتشغيل  -

 أكرب عدد ممكن منهم 
تعرف أدبيات األمم املتحدة التأمني االجتماعي على أنه: جمموعة السياسات املعدة من برامج التأمين االجتماعي:  -ب

أجل التصدي للمخاطر ومواطن الضعف لألفراد القادرين وغري القادريني على العمل على حد سواء، بغرض مساعدهتم 
فهي تلعب دورا فعاال  ،واحلد من املخاطر احملدقة بالفئات اهلشة يف اجملتمع ،ومحايتهم من التقلبات االقتصادية واالجتماعية

                                                           
  222[: مرجع سبق ذكره،ص: 1002صابر بلول] 1
  21، ص:«والفقر المدقع تقرير الخبرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق اإلنسان[:»1002األمم املتحدة، اجلمعية العامة] 2

  22مرجع سبق ذكره، ص: [:1000علي عبد القادر علي] 3
 نفس املرجع السابق   4
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تضم  ،حبيث متثل احملتوى األساسي حلق اإلنسان يف حياة كرمية ،يف حتقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي أثناء األزمات
فئات اهلشة يف اجملتمع على غرار عدة جوانب أساسية ترتاوح بني: توفري اخلدمات الصحية األساسية، تأمني الدخل لل

إدارة  ،تقدمي املعونة االجتماعية ،عن طريق االستحقاقات األساسية ،األطفال والعاجزين عن العمل )املسنني واملعوقني(
  1املخاطر املتبادلة وغري الرمسية

ة، العجز والوفاة  هو نظام لالحتيا  االجتماعي، يهدف إىل التأمني ضد خماطر املرض، الشيخوخنظام التقاعد:  -
يعترب نظام التقاعد قدمي نوعا ما مقارنة مع بقية الربامج، يتم إنشاء هذا النظام من قبل احلكومات  يقوم على مبدأ 
اقتطاع جزء من األجرة الشهرية للعمال األجراء املستفيدون من نظام الضمان االجتماعي  كما يتحمل صاحب 

املؤمن من منحة التقاعد بعد انقضاء سنوات اخلدمة احملددة قانونا أو بعد  العمل جزء من أعباء التأمني  يستفيد
 وصوله السن القانونية لالستفادة من هذه املنحة إىل غاية وفاته 

التأمني على البطالة:  إن ظروف عدم التأكد اليت تسود سوق العمل، جتعل من هذه االتفاقيات أمرا يف غاية  -
ة من التقلبات واألزمات اليت ميكن أن متس البالد من حني ألخر  يتم متول هذه األمهية، حلماية الفئات اهلش

األنظمة عن طريق الضرائب املفروضة على أرباب العمل  ومبجرد أن يفقد املؤمن منصب عمله، فإنه يستطيع 
 2حالة الفقر احلصول على منحة البطالة  وهبذا يكون نظام التأمني على البطالة وسيلة متنع وقوع األفراد يف 

هتدف هذه الربامج إىل تعزيز قدرات األفراد من خالل التأهيل والتدريب الذي برامج سوق العمل النشطة:  -ت
 ميكنهم من احلصول على فرصة عمل، وهناك عدة آليات لتنفيذ هذه الربامج أمهها:

 العمل؛خاصة للتنسيق بني الباحثني عن العمل ومناصب الشغل املتوفرة يف سوق  خلق مكاتب -
التدريب املهين الذي يسمح للبطالني من اكتساب خربات وكفاءات جديدة توسع من فرصهم للحصول على  -

 وظيفة، وتتضمن هذه الربامج أيضا إعادة تدريب وتأهيل العمال لتعزيز بقائهم يف وظائفهم وحتسني إنتاجيتهم 
 يالت مباشرة للعمال واملؤسسات   دعم األجور، غالبا ما يتم دعم الباحثني عن العمل ألول مرة بتحو  -
 (:2-1كن تلخيص برامج احلماية االجتماعية يف الشكل )مي 

 (: برامج الحماية االجتماعية.1-8الشكل)
 

 

 

                                                           
  02،ص: «8119المحفل االجتماعي [:»1002األمم املتحدة، اجلمعية العامة] 1

  12، ص:«مرجع سابق»، تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي 2

 

 الحماية االجتماعية

ق سياسات سو

 العمل

ات(التأمين االجتماعي ) القائم على االشتراك شبكات األمان االجتماعي) غير قائمة على  

 االشتراكات(

خدمات الرعاية 

 االجتماعية

 المكملة

لمحليالتأمين الصحي القائم على المجتمع ا  
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الحماية االجتماعية للفقراء  »،«تقرير حالة انعدام األمن الغذائي في العالم »:[1021]: املنظمة العاملية للزراعة المصدر
 ، )بالتصرف( 02، ص: «والضعفاء

تنمية شاملة،  اقتصادية  يعد النموذج التنموي الربازيلي من بني التجارب الناجحة عامليا، حيث جنحت الربازيل يف إحداث
، وختلصها من أزمة الديون اخلارجية اليت عانت منها لفرتة طويلة،  %2من خالل رفع معدل الناتج الوطين الربازيلي الذي وصل إىل 

عدل باإلضافة إىل سيطرهتا على معدل التضخم، وسياسية عن طريق إقامة حكم دميقراطي يراعي العدل واملساواة واجتماعية بتقليص م
أدى تأزم الوضع إىل  ضروري وضع التدابري الكفيلة بتحسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف البالد، الفقر  وعدم املساواة، 

 لذلك اعتمدت الربازيل على جمموعة من السياسات كان أبرزها التنمية االجتماعية 

 22 2الربازيل أكرب دولة يف أمريكا اجلنوبية، مبساحة تقارب  تعترب:في مجال الحد من الفقر التجربة البرازيلية -8.8.2.8
  تعترب الربازيل عاشر أقوى 1022مليون نسمة حسب إحصائيات سنة  222 102، يبلغ تعداد سكاهنا ²مليون كم

قتصاد مليار دوالر، حتتل الزراعة مكانة هامة يف اال 1022اقتصاد على املستوى العاملي، حبجم ناتج وطين إمجايل بلغ 
من القوة العاملة يف  %22من إمجايل الصادرات الربازيلية، يستوعب القطاع  %02الربازيلي، حيث متثل الصادرات الزراعية 

تصنف الربازيل األعلى دخال من بني الدول املتوسطة 1عاملني حلساهبم اخلاص يف مزارع عائلية  %20أجراء و %2الربازيل، 
مليون شخص يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد، وتعيش  22ليون أسرة فقرية، أي م 0 2الدخل، ويف املقابل يوجد 

 (-11-أنظر الملحق)              معظم أفقر العائالت الربازيلية يف املدن الصغرية، واملتوسطة احلجم واملناطق الريفية 

الربازيل للحد من الفقر وحتسني مستوى : من بني أهم الربامج اليت اعتمدهتا برامج القضاء على الفقر في البرازيل -أ
 معيشة السكان جند:

                                                           
1 IFAD[2016]:«Federative republic Brazil : country strategic opportunities programmer», executive board, 

117th session, Rome, p:01. 

 اإلعانات المخصصة لتسيير الوصول

كن.الصحة، التعليم و السللمرافق العامة،   

 التحويالت النقدية و العينية

 برامج األشغال العامة



.ة رائدةالسياسات التنموية المستدامة في مجال مكافحة الفقر، تجارب دولي. ..:.............................................الثانيالفصل   

 

110 
 

، استند مشروع 1000، وشرع يف تنفيذه سنة 1002أطلق برنامج القضاء على اجلوع سنة برنامج القضاء على الجوع:
احتياجاهتم القضاء على اجلوع إىل افرتاض مفاده أن جلميع الناس احلق يف احلصول على الغذاء بكمية وجودة كافيتني لتلبية 

الغذائية األساسية واحلفاظ على صحتهم  وجتمع هذه السياسات بني التدابري اهليكلية واإلجراءات الطارئة، والتكامل بني 
  1(: متضمنات مشروع القضاء على اجلوع يف الربازيل2-1السياسات االقتصادية واالجتماعية: ويوضح الشكل)

  

                                                           
 وزارة التنمية الزراعية الربازيلية، املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، منظمة األغذية والزراعة]1021[:»برنامج القضاء على الجوع التجربة البرازيلية«، رو ما، ص 1

  022-002ص: 
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  الجوع في البرازيل (: متضمنات مشروع القضاء على2-8الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج »:[1021]: وزارة التنمية الزراعية الربازيلية، املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، منظمة األغذية والزراعةالمصدر
  21، روما، ص«القضاء على الجوع التجربة البرازيلية

 سياسات هيكلية
 توليد فرص العمل والدخل؛
 الضمان االجتماعي املعمم؛
 حتفيزات الزراعة األسرية؛
 تكثيف اإلصالح الزراعي؛

 املنحة املدرسية والدخل األدىن 
 
 سياسات خاصة 

 برنامج بطاقات الغذاء؛
 سالل أغذية الطوارئ؛
 خمزونات األمن الغذائي؛

و جودة األغذية؛سالمة   
 توسيع برنامج غذاء العمال،

 عمليات مكافحة النقص يف التغذية لدى الطفل واألم؛
 توسيع نطاق برنامج الوجبة املدرسية؛

 الرتبية من أجل االستهالك والرتبية الغذائية 

 سياسات محلية
 

 المدن الكبرى
  أجل املطاعم املدعمة من

 السكان الفقراء؛
 بنك الطعام؛ 
 شراكات مع جتار التجزئة؛ 
 حتديث مرافق التموين؛ 
  عالقات جديدة مع املراكز

 التجارية الكربى 

 المناطق الريفية
 دعم الزراعة األسرية؛ 
  دعم اإلنتاج من أجل

 االستهالك الذايت 
 

 المدن الصغيرة والمتوسطة
 بنك الطعام؛ 
 شراكات مع جتار التجزئة؛ 
 حتديث مرافق التموين؛ 
  عالقات جديدة مع املراكز التجارية

 الكربى؛
  الزراعة احلضرية 
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: تعمل هذه السياسات على زيادة دخل األسر وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية، السياسات الهيكلية -
لتحسني مستوى معيشة األفراد، عن طريق احلصول على الغذاء السليم واحلد من الفقر والتفاوت يف توزيع الدخل 

 بتطبيق:
 لتقليص الفوارق  :مع إعطاء األولويةالرامية إلى خلق فرص العمل والزيادة في الدخل السياسات

 200االجتماعية من خالل توزيع أفضل للدخل يبقى استئناف سياسة زيادة احلد األدىن لألجور إىل 
دوالر إجراءا مهما  باإلضافة إىل ذلك قامت احلكومة باستئناف جتربة تأسيس جبهات عمل مؤقتة يف 

رامج تكوينية حتفيزية لضمان حصول املناطق اليت متيزت بارتفاع معدالت البطالة املومسية  مع اعتماد ب
الشباب على أول وظيفة، وكذلك اعتماد برامج التكوين املستمر وخاصة بالنسبة لألشخاص فوق سن 

 األربعني 
 يعمل مشروع القضاء على اجلوع، على توزيع األراضي كسياسة تنموية تكثيف اإلصالح الزراعي  :

 حملاربة تركيز الدخل   وهيكلية وأداة إسرتاتيجية
 مت اقرتاح توفري حد أدىن للدخل لألسر ذات الدخل برنامج المنحة المدرسية والحد األدنى للدخل :

املنخفض واليت تضم أطفاال يف سن التمدرس، شريطة اقرتان هذا الدخل بتحسني يف املعايري الرتبوية 
سنة  22و2طفل ترتاوح أعمارهم بني  مليون 0 0لسكان الربازيل، حيث تشري التقديرات إىل وجود 

 خارج املدرسة  
 ميكن حتقيق ذلك من خالل تنفيذ جمموعة من التدابري املتكاملة اليت يتصدرها، حوافز للزراعة األسرية :

التأمني الزراعي، وإسناد األولويات لنإنتاج احمللي باالعتماد على الواردات فقط عند فشل موسم احلصاد، 
قامة تعاونيات لنإنتاج والتسويق، تقدمي احلوافز للبحوث العامة املقرتنة باملساعدة التقنية وتقدمي احلوافز إل

 الفعالة، وسياسات االئتمان 
: تستهدف هذه السياسات وضع الربامج اليت تعزز األمن الغذائي وحماربة اجلوع ونقض التغذية السياسات الخاصة -

 بصورة مباشرة بني السكان منخفضي الدخل 
 جاء هذا الربنامج الستبدال السياسة التقليدية ملكافحة اجلوع القائمة على توفري امج بطاقات الغذاءبرن :

سالل الغذاء األساسي، وهي سياسة مؤقتة وخاضعة للتقلبات، إضافة إيل توليدها للتبعية والفساد  
قرا، وربط املستهلكني بدون وتكمن أهم مميزات الربنامج يف إمكانية الوصول إىل الشرحية السكانية األشد ف

قدرة شرائية مبنتجي املواد الغذائية الصغار، هلذا السبب ال تنتج عن هذا الربنامج أثار تضخمية، كما ميكنه 
توجيه قدرة االستهالك اإلضايف للمستهلكني الفقراء لشراء املنتجات الغذائية، هذا ما يشكل حتفيزا لصغار 
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 10مليون أسرة، بتكلفة إمجالية وصلت  0 2ستفيدين من هذا الربنامج املزارعني احملليني  بلغ عدد امل
 مليون دوالر  2 2مليون لاير برازيلي، أي ما يعادل 

 يستفيد من هذا الربنامج العمال املسجلني رمسيا والعاملني يف توسيع وتوجيه برنامج غذاء العمال :
بالتحديد العمال الذين يتقاضون أقل  الشركات الصغرية اليت ختضع لنظام ضرييب بسيط، وهؤالء هم

 األجور  ويستثىن من هذا الربنامج العمال غري النظامني 
 يقرتح مشروع القضاء على اجلوع، تكوين خمزون من الغذاء لضمان حفظ مخزونات األمن الغذائي :

ية اليت يستهلكها األمن الغذائي، أي احلد األدىن من املواد املدرجة يف القائمة األساسية للمنتجات الغذائ
 السكان خالل الفرتة الالزمة الستريادها أو توسيع إمداداهتا  

 ينبغي إعطاء األولوية  للرقابة الوقائية، اليت تعمل على توفري ضمان سالمة وجودة المنتجات الغذائية :
 املعلومات اخلاصة بسالمة األغذية  

يات والواليات، معظمها بشراكة مع اجملتمع املدين، وهي : تطبق هذه الربامج على مستوى البلدالسياسات المحلية -
تتفرع إىل ثالثة أقسام رئيسية حسب املنطقة: املناطق احلضارية الكربى، املدن الصغرى ، املناطق الريفية، وهي 

 تشرتك يف تطبيق الربامج التالية:
 بسعر التكلفة، : يقرتح هذا الربنامج توفري وجبات مطاعم مدعمة للسكان ذوي الدخل المنخفض

وذلك هبدف تلبية الطلب الكبري من قبل العمال حمدودي الدخل، اجملربون على تناول وجبة على األقل يف 
اليوم خارج املنزل واليت ال تليب احتياجات الفرد الغذائية بشكل مناسب  بلغت تكلفة الوجبة يف هذه 

 لاير برازيلي مبا فيها تكاليف اليد العاملة  2 2املطاعم 
 يقتضي التربع بالطعام الزائد عن احلاجة إىل اجلمعيات اخلريية واحملتاجني  بنك الغذاء : 
 هتدف إىل ختفيض أسعار املنتجات الغذائية، عن طريق إنشاء مرافق تحديث مرافق إمدادات الغذاء :

 د الغذائية بأسعار رخيصة مركزية القتناء املواد الغذائية وتوزيعها يف املناطق الفقرية، ويتعهد التجار ببيع املوا
 تنفرد املناطق الريفية بالسياسات التالية: 

 هذا الربنامج أمشل الربنامج لتدعيم أسر املزارعني يف الربازيل، ويتم من خالله  :يعتربدعم الزراعة األسرية
مليون  20منح أكثر من  1000منح قروض زراعية وغري زراعية بأسعار فائدة منخفضة، وقد مت منذ 

مليار دوالر(، واهلدف من هذا الربنامج خفض تكاليف  2 22مليار لاير برازيلي )  21قرض، مببلغ قدره 
من األغذية املستهلكة يف البالد  بلغ  %20نتاج الغذاء وحتسني نوعيته  متثل الزراعة األسرية حاليا إ

، وزادت ميزانية 1020مليار دوالر سنة  2 2جمموع االستثمارات يف سياسات دعم املزارعني األسريني 
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شرة أضعاف منذ انطالقه سنة برنامج االئتمان الريفي املخصصة للربنامج الوطين لتعزيز الزراعة األسرية ع
1000 1 

تعمل احلكومة على توفري تأمني للمحاصيل ضد خماطر تقلب أسعار الغذاء واألحداث املناخية القاسية، 
وضمانات احلد األدىن للسعر، والدعم اخلاص للمرأة، والتنمية الريفية واملساعدة التقنية  وعلى مدار العشر سنوات املاضية 

 ألف أسرة معدمة  200مليون هكتار ألكثر من  20احلصول على األراضي بتخصيص عززت إمكانية 
 كجزء من برنامج   1000: يسعى هذا الربنامج املبتكر، الذي أطلق سنة برنامج شراء إنتاج المزارع األسرية

ألكثر تعرضا إىل القضاء على اجلوع، إىل شراء األغذية مباشرة من املزارعني األسريني ملؤسسات ترعى فئات السكان ا
املخاطر أو يتم استخدمه لتجديد خمزونات احلكومة  وقد ساهم هذا الربنامج بتوفري سوق للمزارعني األسريني الصغار 
يف التخفيف من حدة الفقر يف املناطق الريفية  إذ أن ما يقرب من نصف املزارعني املشاركني يف هذا الربنامج من 

 1000، تلقى كل منهم يف املتوسط 1021ألف مزارع سنة  222هذا الربنامج الفقراء  وصل عدد املشاركني يف 
دوالر تقريبا مقابل منتجاته، وارتفع اإلنفاق احلكومي على هذا الربنامج مبقدار ثالثة أضعاف منذ انطالقه ليبلغ أكثر 

  وانضم أكثر من %21  هذا ما أدى إىل ارتفاع دخل املزارعني األسريني بنسبة 1020مليون دوالر سنة  200من 
  2مليون شخص يف املناطق الريفية إىل الطبقة الوسطى  2 0

 تتمثل يف املساعدات احلكومية اليت تقدمها لصغار املزارعني كالبذور، ومريب دعم اإلنتاج من أجل االستهالك :
 احليوانات )النحل، الدواجن، الغنم، املاعز، األرانب(،    

سن األوضاع االقتصادية إىل االهتمام باجلوانب االجتماعية من قبل احلكومة الربازيلية أدى حت البرامج االجتماعية: -ب
 هبدف حتسني األوضاع املعيشية للسكان، واحلد من مظاهر عدم املساواة داخل اجملتمع 

، أين أطلقت احلكومة برنامج بولسا 1002: بدأ تطبيق هذه الربامج سنة برنامج اإلعانة المالية المشروطة -
وهو جيمع جمموعة ، Bolsa Familia واخذ اسم بولسا فاميليا 1000ليتم توسيعه سنة ، Bolsa Escola سكوالإ

  يف ظل هذا الربنامج حتصل األسر اليت يقل 3من الربامج النقدية والعينية يف برنامج موحد حتت إشراف إدارة موحدة
 00لاير برازيلي) 21دوالر أمريكي على دعم قدره  12لاير برازيلي شهريا أي ما يعادل  20دخل الفرد فيها عن 
أطفال، كما  0سنة فأقل، حبد أقصى قدره  22دوالر( لكل طفل يبلغ من العمر  2لاير ) 10دوالر( لكل فرد، 
سنة، إذن فاألسر الفقرية  22و  22دوالر( أخرى لكل فرد يبلغ من العمر بني  22لاير) 00حتصل األسرة على 

                                                           
،تقرير حول حالة «تعزيز البيئة التمكينية لتحسين األمن الغذائي والتغذية[:»1022منظمة األغذية والزراعة، الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، برنامج األغذية العاملي] 1

  12األمن الغذائي يف العامل، روما، ص: 

  12سابق، ص: الرجع نفس امل 2
  22[: مرجع سابق، ص:1020برنامج األمم املتحدة اإلمنائي] 3
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من احلد األدىن  %20دوالر( وهو ما يعادل  00 20لاير ) 221حتصل على متوسط إعانة شهرية إمجالية تبلغ 
 لألجر الشهري يف البالد 

، استحدثت احلكومة الربازيلية إعانة دعم 1002 : بعد إلغاء دعم الغاز النفطي املسال سنةتقديم إعانات الطاقة  -
، ملساعدة األسر منخفضة الدخل يف شراء هذا الوقود من خالل تقدمي  1001جديدة للغاز النفطي املسال سنة 

  1مت دمج هذا الربنامج ضمن برنامج اإلعانة املالية املشروطة بولسا فميليا 1000كبونات الغاز  ويف سنة 
اخرتاقا جديدا، من حيث متكني املرأة، من خالل تطوير قنوات توزيع مبتكرة، مثل بطاقات أحدث هذا الربنامج 

 الصراف اآليل لألمهات من ذوي الدخل املنخفض اللوايت ليست لديهن حسابات مصرفية 
من السكان املستهدفني،  % 0 22مليون أسرة يف مجيع أحناء البالد، أي  21غطى هذا الربنامج أكثر من  

من األسر الفقرية من هذا الربنامج يف املناطق األكثر فقرا  إن برنامج اإلعانات املالية املشروطة ال يكلف  %22ومشل 
 من جممل الناتج احمللي اإلمجايل  %0 0احلكومة سوى 

جاء لتعويض نقص السكن يف : أطلق هذا الربنامج للسكن االجتماعي، الذي توفير السكن "برنامج منزلي حياتي" -
مليار دوالر( ، وصمم لبناء مليون بيت لألسر منخفضة  22مليار لاير برازيلي ) 02مبيزانية أولية قدرها  1002مارس 

  وأعلن عن املرحلة الثانية من الربنامج، املدمج يف الربنامج احلكومي لتسريع وترية النمو 1022الدخل حبلول هناية سنة 
  التزم الربنامج 1022-1022مليار دوالر للفرتة  220مليار لاير برازيلي، أي  122مبيزانية قدرها   1020يف مارس 

مليون منزل إضايف، تلقت األسر اليت ال يزيد دخلها على ثالث أضعاف احلد األدىن لألجر يف املدن اليت يفوق  1ببناء 
ويضمن لألسر اليت  لاير برازيلي، 20ي حبوايل ألف نسمة، مساعدات حتدد معدل السداد الشهر  200تعداد سكاهنا 

من  %10تكسب من ثالثة إىل ستة أضعاف احلد األدىن لألجر أال تتجاوز مدفوعاهتا الشهرية من الرهن العقاري 
دخلها  جيب أن تستويف املنازل املبنية يف إطار الربنامج جمموعة من املتطلبات البيئية، مبا فيها استجماع مياه األمطار 

 2استخدام خشب معتمد، وإلزامية تركيب مسخنات املياه الشمسية و 
: يدخل هذا الربنامج ضمن سياسات األمن الغذائي والتغذية يف الربازيل، وهو يعمل على توفير الوجبات المدرسية -

، عن مليون طفل 20أكثر من  1021تقدمي وجبات جمانية جلميع تالميذ املدارس العامة، الذين بلغ عددهم يف سنة 
على األقل من نفقات املدارس على األغذية )الشراء املباشر من املزارعني األسريني(  ويلتحق  %00طريق ختصيص 

باملدارس العامة يف الربازيل أساسا األطفال من األسر منخفضة الدخل  بلغ حجم اإلنفاق العام على هذا الربنامج 
 3ختفيض معدل نقص التغذية مبقدار الثلث    بفضل هذا الربنامج مت1021مليار دوالر سنة  2 2

                                                           
  22، ص:«إصالح دعم الطاقة :دراسات حالة حول إصالح دعم الطاقة الدروس المستفادة واالنعكاسات[:» 1020صندوق النقد الدويل] 1

  22[: مرجع سبق ذكره، ص:1020مكتب العمل الدويل] 2
  12مرجع سبق ذكره، ص:  :[1022منظمة األغذية والزراعة، الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، برنامج األغذية العاملي] 3
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 1: يف هذا الصدد عملت الربازيل على توفري احلياة الكرمية للمسنني واملعاقنيحماية الفئات الهشة -
 ليحل حمل الدخل الشهري مدى 2222: وضع برنامج االستحقاق املستمر للمسنني سنة المسنين ،

قيمة هذا االستحقاق احلد األدىن لألجر، وال يشرت  ، تعادل 2220احلياة الذي كان معمول به منذ 
 22اشرتاكا ماليا، موجه ملن يعادل دخله ربع احلد األدىن لألجر، حددت السن القانونية لالستفادة منه بـ

سنة بالنسبة للرجال و  02سنة  كما يستفيد املسنون من معاشات تقاعدية قائمة على مدة االشرتاك 
  سنة بالنسبة للنساء  00

 ويشرت  فيها تقدمي دليل على  2222: استحدث استحقاق الرعاية االجتماعية للمعاقني سنة المعاقين
 اإلعاقة، وأن يقل دخل املستفيد عن ربع احلد األدىن لألجر  

احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف إطار نظام الضمان االجتماعي،  2222: وسع دستور عام الضمان االجتماعي -
بنظام االقتصاد املنزيل ضمن األنشطة الزراعية، واحلق يف احلد األدىن لتغطية الرعاية االجتماعية بالنسبة حيث اعرتف 

  22222لألشخاص املسنني واملعاقني واألرامل  وقد مت االحتفاظ هبذا النظام يف دستور 
فني يف االقتصاد غري تقدم الربازيل على مبادرة لتوسيع نطاق الضمان االجتماعي، ليشمل العمال املستضع 

املنظم   مثل مهنة الصيد، حيث حيق لصيادي األمساك التقليدين احلصول على تأمني ضد البطالة خالل الفرتة املغلقة اليت 
حيضر فيها نشا  صيد األمساك للسماح بتكاثرها، ولكي يكون العمال مؤهلني لالستفادة من تعويض البطالة، جيب أن 

مسجلون كصيادي أمساك لدى املعهد الوطين للضمان االجتماعي مقابل دفع اشرتاكات، مع إثبات  يقدموا إثباتا على أهنم
أن مهنة الصيد هي مصدر رزقهم الوحيد  تبلغ قيمة التعويض احلد األدىن لألجر الشهري، هذا ما مسح إلضفاء الطابع 

 3ألف صائد مسك   200الرمسي على أكثر من 
متثل هذه اخلطة هنجا يضاف إىل سياسات احلماية االجتماعية اليت سنتها احلكومات  :خطة البرازيل بدون فقر مدقع -

 السابقة، وهي تدعو إىل هنج متعدد األبعاد ومركز وممول من قبل احلكومة االحتادية هبدف احلد من الفقر 
،  جيمع 1022 ، وهي إسرتاتيجية للقضاء على الفقر املدقع حبلول عام1022أطلقت هذه املبادرة سنة       

 الربنامج بني مفهوم احلماية االجتماعية ومفهوم النهوض االجتماعي  
تسعى هذه اخلطة إىل صقل املهارات وتوسيع الفرص أمام الناس الذين يعيشون يف فقر مدقع، من خالل 
حتسني سياسات التحويالت النقدية، وزيادة فرص احلصول على خدمات احلماية االجتماعية، وحتسني جودهتا، وتنفيذ 

                                                           
لمقدمة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: التقارير الدورية الثانية ا[:» 1002اجمللس االقتصادي واالجتماعي، األمم املتحدة] 1

  21-22، ص ص:«من العهد، البرازيل 02و 01دول األطراف بموجب المادتين من ال

  22[: مرجع سبق ذكره، ص:1021وزارة التنمية الزراعية الربازيلية، منظمة األغذية والزراعة] 2
  20[: مرجع سبق ذكره، ص:1020مكتب العمل الدويل] 3
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ل: العمالة غري الرمسية يف املناطق احلضرية، مبادرات ترمي إىل اإلدماج يف أنشطة منتجة ملختلف الفئات الضعيفة مث
 واملزارعني ، وجامعي املواد القابلة للتدوير، واملشردين بدون مأوى، واجملتمعات احمللية والسكان األصلني 

، بدأت األسر اليت تعيش يف فقر مدقع احلصول على مساعدات مالية تضمن حدا أدىن من 1020يف مارس 
مليون برازيلي من الفقر  2 11دوالر يف اليوم  نتيجة تطبيق هذه التدابري مت انتشال  12 2يبلغ  الدخل للفرد الواحد الذي

  1022املدقع منذ سنة 
حققت الربازيل تقدما كبريا يف احلد من الفقر منذ بداية األلفية، خاصة يف الفرتة  :نتائج مكافحة الفقر في البرازيل -ت

من جمموع السكان، بينما  %2 2إىل  %11حيث متكنت من ختفيض معدل انتشار الفقر من  ،1020و  1002بني 
من السكان يف املناطق الريفية حتت خط الفقر، وترتفع  %22  ويعيش حنو %2إىل  %2تراجع معدال الفقر املدقع من 

املدقع أي يقل دخله على أشخاص من الفقر  0من  2يف مناطق الشمال الشرقي، حيث يعاين  %22هذه النسبة  إىل 
 1دوالر يف اليوم  12 2
 ( يبني لنا تطور معدالت الفقر منذ بداية األلفية 20-1اجلدول )

  (8102-8110لسنوات مختارة بين )ومعامل جني في البرازيل  (: تطور معدل الفقر01-8الجدول)

 8102 8101/8108 8100 8119 8112 8112 8110 السنة
 2 2 2 2 2 22 0 20 2 22 12 2 12 معدل الفقر
 20.22 28.12 21.19 21.22 - - 00 22 معامل جني

مت اإلطالع عليه  ،  https://knoema.com/atlas/Brazil.: أطلس بيانات العامل متوفر على املوقع:المصدر
  12/01/1022بتاريخ:

يدل جناح الربازيل يف حتقيق هذه النتائج املهمة، على فعالية السياسات املطبقة اليت مكنت من خفض معدل 
من السكان ثالث أضعاف منو  %10  منى دخل أفقر 1021و  1002بني سنة  %2 0إىل  %22الفقر املدقع من 

مالين شخص  20احلضرية، حيث مت ختليص من السكان  وقد تناقص عدد الفقراء حبدة أكرب يف املناطق  %10دخل أغىن 
مليون شخص، غري أن االخنفاض األكرب يف نسب الفقر قد حدث   2 2اخنفاض بـ  امسجلتمن الفقر، تليها املدن الكربى، 

  على الرغم من النتائج احملققة يف جمال احلد من %22وبشكل تناسيب يف املناطق الريفية، حيث سجلت اخنفاضا بأكثر من 
يش يف فقر مدقع  تصنف مليون شخص يع 2مليون شخص يعيش دون خط الفقر، وأكثر من  22الفقر إال انه ال يزال 

                                                           
 to-central-is-un.blogspot.com.br/2012/09/knowledge-http://ifad-املوقع: الصندوق الدويل للتنمية الريفية متوفر على 1

overcoming.html :1/2/1022، مت االطالع عليه بتاريخ  

https://knoema.com/atlas/Brazil
http://ifad-un.blogspot.com.br/2012/09/knowledge-is-central-to-overcoming.html
http://ifad-un.blogspot.com.br/2012/09/knowledge-is-central-to-overcoming.html
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مليون شخص يعاين من فقر  2املناطق الشمالية والشمالية الشرقية من أفقر املناطق يف الربازيل، حيث يرتكز يف هذه املناطق 
   1منهم من سكان املناطق الريفية %22مدقع، 

العشرية املاضية تراجع يؤدي تراجع التفاوت يف توزيع الدخل إىل تعزيز أثر النمو االقتصادي على الفقر، ويف 
يف  معدل الفقر يف الربازيل إىل حوايل النصف، ويرجع السبب يف ذلك أساسا إىل النمو االقتصادي أوال مث إىل تراجع التفاوت

 :2التحويالت احلكومية حيث، نتيجة فعالية %20توزيع الثروة  الذي تراجع حبوايل 
العمال األجراء وأصحاب العمل احلر هو العامل األهم، حيث ميثل كان التزايد يف املساواة يف توزيع األرباح بني  -

ويرجع السبب يف ذلك إىل أن أجور العمال احملدودي املهارة والتعليم زادت بوترية أسرع  ،من تراجع التفاوت 20%
ية من أجور العاملني املتحصلني على مستوى تعليمي فوق الثانوى، حيث شهدت ركودا نتيجة السياسات التعليم

التوسعية اليت طبقت يف التسعينيات  هذا ما أدى إىل زيادة يف عرض العمالة املاهرة يف الربازيل  بينما شهدت سوق 
العمل زيادة يف الطلب على العمالة منخفضة املهارة بسبب زيادة الطلب على السلع األولية الزراعية   ارتفعت أيضا 

 احلد األدىن من األجور  أجور العاملني منخفضي املهارة استجابة لرفع
من هذا الرتاجع   %10بينما العامل الثاين املسئول عن خفض التفاوت هو التحويالت احلكومية اليت تفسر حنو  -

 فقد ازدادت التحويالت احلكومية من حيث احلجم وأصبحت توجه بشكل أفضل للفقراء 

  اد اإلسالميالمبحث الثالث: اآلليات المؤسسية لعالج ظاهرة الفقر في االقتص

ينفرد النظام االقتصادي اإلسالمي حبلول خاصة  للحد من الفقر، حيث يعمل على حتقيق مصاحل اجملتمع دون 
املساس مبصلحة األفراد، فإذا اغتىن الفرد استفاد معه اجملتمع وإذا تطور اجملتمع زادت رفاهية الفرد  ويرجع هذا للتناغم 

 شرعية وضرورة اقتصادية كنظام الزكاة والوقف  والتنسيق عرب نظمه اليت يعترب البعض منها فريضة 

: الزكاة نظام مايل اقتصادي فريد، باعتبارها ضريبة مالية تفرض على سائر الثروات، وهي مورد مايل نظام الزكاة -1 0 2
جاته  وهي دائم من موارد الدولة تصرف يف حترير اإلنسان من ذل الفقر، وتدفعه إىل العمل، واإلنتاج، وترمي إىل إشباع حا

 إىل جانب ذلك معاجلة اقتصادية الكتناز األموال 

 الزكاة هي الركن الثالث يف العقيدة اإلسالمية وهي عبادة ملن أداها  ومعناها اللغوي الزيادة والنماء 

للنماء اليت حال  الزكاة اصطالحا: هي حق اهلل املعلوم يف مال املسلم، يفرض على جمموع القيمة الصافية للثروة النامية والقابلة
عليها احلول )السنة اهلجرية( أو عند حصادها، وتقع داخل النصاب احملدد وجتىب من قبل الدولة، وتنفق بواسطتها هبدف 

 1متليك جزء معني من املال املعني إىل املصارف اليت عينها اهلل يف كتابه 
                                                           

  22: مرجع سبق ذكره، ص: [1022باسكال ريغو، ترمجة: طوين سعادة] 1
  22، ص:00، الرقم:21، جملة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدويل، العدد:«األكثر تفاوتا على األرض[:»1022نورا لوستينغ] 2
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إنمما الصدقاُت للفقراء :"  الرمْحمِن الرمِحيمِ ِبْسِم اللِ : ذكرهم اهلل تعاىل يف قوله: المستحقون للزكاة-0.0.1.8
والمساكيِن والعامليَن عليها والمؤلفِة قلوبُهم وفي الرقاب والغارميَن وفي سبيِل الل وابن السبيِل َفريضًة من الل 

 ََ     «من سورة التوبة 11 اآلية»  ".والل عليٌم حكيٌم

جاءت فريضة الزكاة لضمان العيش الكرمي لكل عاجز عن اكتساب ما يكفيه بسبب إعاقة أومرض، وإعطائه ما  
يكفيه سنويا جربا لضعفه ورمحة لعجزه، كما جيوز إنفاق جزء من أموال الزكاة يف تعليم وتأهيل ذوي احلرف والصناعات، 

  2عمل  بعد جهد وسعي حثيث عن احلصول على منصب اوعلى الذين عجزو 
الفقراء واملساكني: هم أول املصاريف وهم املعدمون، وغري القادرين على كفاية حوائجهم األصلية ومن يعولون بعيدا عن   -أ

ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان التكاسل والتواكل  يقول الرسول صل اهلل عليه وسلم:" 
"     ذي ال يجد غنى يغنيه وال يفطن له فيتصدق عليه، وال يقوم فيسأل الناسوالتمرة والتمرتان، ولكن المسكين ال

 ) رواه الشيخان( 
فالفقري هو الذي ال ميلك قدر النصاب الزائد عن احلاجة األصلية له وألوالده، من مأكل، ومشرب، ومسكن،  -

 القدر، فهو فقري يستحق الزكاة وملبس، ودابة، وآلة حرفة، وحنو ذلك مما ال غىن له عنه، فكل من عدم هذا 
َربَة  :" ِبْسِم الِل الرمْحمِن الرمِحيمِ املسكني قال اهلل تعاىل:  - "، ذا مرتبة  من سورة البلد 22رقم: اآلية" "،َأْو ِمْسِكيًنا َذا َمتـْ

فهو مسكني أي ذا فاقة شديدة لصق منها بالرتاب، فاملسكني هو أكثر فقرا من الفقري فمن ميلك أقل من ما يلزمه 
 ومن ميلك أكثر من نصف ما يلزمه وليس كل ما يلزمه فهو فقري 

العاملون على الزكاة: هم جباة الزكاة واخلزانة واحلراس الذين حيفظوهنا والكتبة واحلاسبون واملوزعون الذين يفرقوهنا على -ب
 أهلها، وهذا دليل على ضرورة إجياد إدارة منظمة للزكاة 

تمالتهم إىل اإلسالم، أو تثبيتهم عليه أو كف شرهم عن املسلمني، أو رجاء نفعهم يف الدفاع عنه، أو املؤلفة قلوهبم: الس -
 نصرهم على عدو هلم 

 يف الرقاب: هو حترير العبيد واإلماء من العبودية والرق على أنواعهما  -
مع ما يكفيهم مطعما وملبسا  الغارمون: هم الذين أثقلتهم الديون وعجزوا عن وفائها، فيعطون بقدر ما يغطي الدين -

 ومسكنا، على أن يكون هذا الدين يف طاعة أو يف أمر مباح 

                                                                                                                                                                                           
، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل «تشخيص ظاهرة الفقر بالجزائر ودور الزكاة في مواجهتها[:» 1020ناجي بن حسني] فريد كورتل، 1

  222،ص:02، جامعة البليدة، اجلزء«مؤسسات الزكاة يف الوطن العريب دراسة تقوميية لتجارب مؤسسات الزكاة و دورها يف مكافحة ظاهرة الفقر»حول:
مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل  ،«عض التجارب العربيةفعالية مؤسسة الزكاة في تخفيض تعداد الفقراء بالجزائر على ضوء ب[:»1020ساملي مجال] 2

  202، ص:01، جامعة البليدة، اجلزء:«مؤسسات الزكاة يف الوطن العريب دراسة تقوميية لتجارب مؤسسات الزكاة و دورها يف مكافحة ظاهرة الفقر»حول:
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يف سبيل اهلل: هي الطريق املوصل إىل مرضاة اخلالق من العلم والعمل، ويرى مجهور العلماء أن املراد به هو الغزو، ويضيف  -
 كلمة اهلل هي العليا    الفقهاء إىل ذلك اإلنفاق على املعرفة يف كل جهاد يراد به أن تكون

يقول النووي:" يعطى ابن السبيل من النفقة  ابن السبيل: هو املسافر الذي مير  من بلد إىل بلد وقد نفذت نفقته، -
والكسوة ما يكفيه إىل مقصده أو موضع ماله إن كان له مال يف طريقه هذا، وإن مل يكن له مال يكفيه أن يعطى ما 

 1يتم به كفايته "
 2تقسيم  الزكاة من الناحية الوظيفية إىل  أربعة أقسام وهي:كما ميكن  -
نفقات اجتماعية: فسهم الفقراء واملساكني يعطي إعانة حتويلية للعاجزين عن العمل، بقدر ما يسد ضروراهتم وحاجاهتم وحتصل به   -أ

 كفايتهم، وابن السبيل هو الغريب الذي خرج من غري معصية فاحتاج، وهو يشمل عمل مالجئ األيتام والعجزة  
 اد ديوهنم، ومد القادرين على العمل بأداة احلرفة نفقات اقتصادية: وهي سهم إعانة الغارمني بسد -ب
نفقات سياسية: وهي حترير الرقاب من العبودية سواء كان ذلك بإعتاق الرقيق أو مساعدة الشعوب املستعبدة  املؤلفة قلوهبم مىت  -ت

 الم وعن املستضعفني دعت احلاجة إىل إعطائهم لدفع شرهم عن املسلمني، ويف سبيل اهلل لتجهيز املتطوعني للدفاع عن اإلس
 نفقات إدارية: وهي رواتب العاملني عليها، وإجيارات مباين بيت املال ووسائل النقل وصيانتها     -ث

: تعطى األولوية يف استحقاق أموال الزكاة للفقراء واملساكني، وهي إجراءات دور الزكاة في محاربة الفقر-8.0.1.8
عامة للدولة، هذه الفئة اليت يكون ميلها احلدي لالستهالك يساوي الواحد، وبالتايل حتويلية فعلية غري خمصومة من امليزانية ال

فإن هذه الفئة ستقوم بإنفاق كامل دخلها مبا فيه الزكاة املقبوضة، هذا ما يؤدي إىل زيادة الطلب الكلي مما يؤدي إىل ارتفاع 
ني على زيادة اإلنتاج من السلع االستهالكية لتلبية األسعار لعدم حتقق حالة التوظيف الكامل، األمر الذي حيفز املنتج

الطلب املتنامي سعيا لزيادة أرباحهم مما يزيد الطلب على استخدام عناصر اإلنتاج )رأس املال والعمل(، أي ارتفاع الطلب 
ن خالله تليب على العمل وبالتايل ختفيض معدالت البطالة، مبعىن أن فئة من اجملتمع كانت دون دخل أصبح لديها دخال م

 احتياجاهتا األساسية وبالتايل خروجها من دائرة الفقر  

 ( مسامهة الزكاة يف تنشيط االقتصاد واحلد من الفقر 2-1يلخص لنا الشكل)
 

 (: مساهمة الزكاة في تنشيط االقتصاد والحد من الفقر.2-8الشكل)

                                                           
مؤسسات الزكاة يف الوطن العريب »مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل حول: ،«ميدور الزكاة في اإلنفاق العام من منظور إسال[:»1020محيدوش علي] 1

  222، ص:01، جامعة البليدة، اجلزء: «دراسة تقوميية لتجارب مؤسسات الزكاة و دورها يف مكافحة ظاهرة الفقر
مؤسسات الزكاة يف »، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل حول:«يفعالية الزكاة في مكافحة ظاهرة الفقر في ظل القصور الضريب[:»1020قرزيز حممود] 2

  122، ص:01، جامعة البليدة، اجلزء: «الوطن العريب دراسة تقوميية لتجارب مؤسسات الزكاة و دورها يف مكافحة ظاهرة الفقر
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 يظهر لنا الشكل أعاله تأثري الزكاة على إنعاش االقتصاد من خالل احللقة التالية:

الطلب على العمل أي اخنفاض معدالت البطالة، توزيع أموال الزكاة يؤدي إىل زيادة القدرة الشرائية، وبالتايل زيادة 
وبالتايل ارتفاع الدخول، وحدوث تراكم رأمسايل لدى الفئات املنتجة يعين زيادة توظيف رؤوس األموال يف القطاع 

 اإلنتاجي، هذا ما حيدث زيادة يف حصيلة الزكاة بسبب توسع شرائح دافعي الزكاة أفقيا وعموديا 

 زيادة الطلب

 على العمل

 زيادة الدخول)أجور، أرباح(

 أموال الزكاة

 زيادة القدرة الشرائية؛

؛زيادة االستهالك )الطلب(  

 زيادة اإلنتاج )العرض(

 في المدى القصير 

 زيادة رأس المال العامل

 زيادة حصيلىة الزكاة

يعتبر إعفاء 

ة األصول الثابت

من الزكاة حافز 

 لالنتقال إليها

في المدى الطويل زيادة رأس المال 

الثابت و توسيع تكوين األصول 

 الرأسمالية

طالةزيادة التوظيف و انخفاض معدالت الب  

/تراجع معدالت الفقرادـــــــــاالقتصاش ـــــانتع  

، متوفر على 02، ص: «عالميةوالبطالة  بين المحلية والالزكاة ودورها في محاربة الفقر »: سامر قنطقجيالمصدر:
www.kantakji.orgاملوقع:   01/22/1022، مت اإلطالع عليه بتاريخ: 
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ثر فعالية يف إعادة توزيع الثروة ملصلحة الفئات الفقرية واحملتاجة، حيث أهنا اقتطاع من الزكاة هي الوسيلة األك 
األغنياء وعطاء للفقراء يف شكل نقود أو سلع استهالكية وهذا يعين حدوث زيادة يف دخول الفقراء، مما يؤدي إىل تنمية 

 فقراء القدرة االقتصادية حملدودي الدخل، وتضييق الفجوة بني األغنياء وال
يهدف نظام الزكاة إىل تعزيز التضامن االجتماعي، الذي يشكل اللبنة األساسية لتماسك اجملتمع، هذا األخري 

 الذي يساهم يف توفري املناخ االقتصادي املالئم الذي يقلل من عنصر املخاطر ويرفع من امليل لالستثمار 
قيق مستوى الئق من املعيشة، باإلضافة إىل ال يقتصر هدف الزكاة يف إعطاء الفقري حد الكفاف، ولكن حت

املساعدات النقدية، تقدم املشروعات العامة اليت تنشئها مؤسسة الزكاة وختصصها للفقراء وحمدودي الدخل ومن بينها 
جند: املستشفيات واملستوصفات اجملانية ونصف جمانية، خدمات دور الرعاية االجتماعية )األيتام واملشردين، وكبار 

 ،    (، مراكز التعليم والتدريب املهين اجملاين   السن
إن فكرة الوقف تقوم على تنمية قطاع ثالث متميز عن كل من القطاع احلكومي الذي حتكمه قوة القانون، الوقف: -8.1.8

شطة اليت والقطاع اخلاص اليت خيضع للمصلحة الفردية، ألن هذا القطاع حيمل على عاتقه مسؤولية النهوض مبجموعة من األن
 تتميز بطابعها التعاوين واخلريي  

، أي هو حبس عني والتصدق مبنفعتها، وحبس العني يعين ال "حتبيس األصل وتسبيل املنفعة  " :تعريف الوقف -1 0 1 2
 1يصرف فيها البيع أو الرهن أو اهلبة، وال تنتقل باملرياث ويعين التصدق هبا جلهات الرب حبسب شرو  الواقف 

" هو حتويل لألموال عن االستهالك واستثمارها يف أصول رأمسالية إنتاجية، تنتج االقتصادي للوقف:التعريف  -
 2املنافع واإليرادات اليت تستهلك يف املستقبل، مجاعيا أو فرديا  فهو إذن عملية جتمع بني االدخار واالستثمار معا "

 
  

                                                           
دور » املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول: مداخلة مقدمة ضمن فعاليات، «ةدور األوقاف في تفعيل المسؤولية االجتماعي[:»1020بن محودة فطيمة، مناصر خدجية] 1

  02، جامعة البليدة، ص: 1020ماي  10/12، املنعقد يف: «التمويل اإلسالمي غري الرحبي ) الزكاة و الوقف(، يف حتقيق التنمية املستدامة 
  20الفكر، دمشق، ص: ، دار «تنميته -إدارته-الوقف اإلسالمي: تطوره[:»1000منذر قحف] 2
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 :1يليينقسم الوقف إىل عدة أقسام كما : أنواع الوقف-8.8.1.8

 من حيث الزمن هناك نوعان وقف مؤبد ووقف مؤقت  -أ
 مضمونه: هناك وقف مباشر ووقف استثماري، من حيث طريقة الوقف أو -ب

 الذي يقدم خدمات مباشرة للموقوف عليهم حبيث ميكن االستفادة من ذات املوقوف  الوقف املباشر: هو -2

وإمنا بقصد االنتفاع بريعها  ،قصد االنتفاعي ال  يتم وقفهااألموال اليت  ستثماري: هوغري املباشر أواال الوقف  -1
 هي:   وهو ينقسم بدوره إىل أربعة أنواعالذي يتم االستفادة منه ألغراض الوقف

وقف العقار: ميكن وقف العقارات واألراضي إلنشاء مؤسسات اقتصادية أو مباين وقفية )مدارس، معاهد تكوين،  -
 مستشفيات،   ( 

وز وقف املنقول باستثناء، بعض متقدمي األحناف الذين اشرتطوا أن يكون متصال بالعقار اتصال وقف املنقول: جي -
قرار وثبات كالبناء واألشجار  ويكون خمصصا خلدمة العقار، كما يكمن يف بعض األدوات واملعدات اليت ميكن أن 

 تستفيد منها املؤسسات  
املضاربة والشركة وغري ذلك، وما يتحقق من عوائده يصرف وقف النقود: هو وقف نقد يستثمر أمواله بصيغة  -

حسب شرو  الواقفني، حتت رقابة وضبط حماسيب، وصناديق الوقف املفتوحة يف متويل املشروعات الصغرية توجد 
 على صيغة وقف نقود 

ك املعنوي وقف احلقوق املعنوية: كحق التأليف وحق اإلبداع وحق االسم التجاري ويكون ذلك حق استغالل املل -
 بتصريح من املؤلف أو املبتكر 

 :ثالثة أقسام هي إىلينقسم  من حيث الغرض من الوقف: -ت
 كان ريعه خمصصا للصرف علي جهة من اجلهات اخلريية   ما وقف خريي: وهو  -
 وقف ذري "أهلي": والغرض منه تأمني التكافل االجتماعي ألقرباء الواقف وذريته، -
 وقف مشرتك: وهو جيمع بني النوعني السابقني ففيه حصة أهلية وحصة خريية   -
من حيث جماالت الوقف وأهدافه: تتعدد أنواع الوقف وفقا هلذا املعيار، حيث جند أهنا تشمل مجيع مناحي احلياة  -ث

 من التعليم والصحة وتكوين قاعدة هيكلية    إخل 
 (2-1ميكننا تلخيص أنواع الوقف يف الشكل)

                                                           
 ، متوفر على املوقع :1022، جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية، عدد: أكتوبر «دور الوقف في تمويل متطلبات التنمية البشرية[:»1022مىن حممد احلسيين] 1

m/article/details/ID/53http://giem.kantakji.co00/22/1022اإلطالع عليه بتاريخ:  ،  تم  

http://giem.kantakji.com/article/details/ID/53،%20%20تم
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 (: أنواع الوقف.9-8الشكل)
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

، «دور الوقف في تمويل متطلبات التنمية البشرية[:»1022مىن حممد احلسيين] من إعداد الباحثة باالعتماد :المصدر:
اإلطالع  مت،   http://giem.kantakji.com: ، متوفر على املوقع1022جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية، عدد: أكتوبر 

   00/22/1022: عليه بتاريخ
 

:تعمل مؤسسة األوقاف على حماربة البطالة وإعادة توزيع الدخل دور مؤسسة الوقف في مكافحة ظاهرة الفقر-1.8.1.8
 1وإشباع احلاجات األساسية للفرد واجملتمع 

يف تعليم أفراد اجملتمع، دور الوقف يف توفري فرص العمل وختفيف أزمة البطالة: أدت مؤسسة الوقف دورا مهما  -
وتنمية مهارهتم وزيادة قدرهتم، وتوفري الفرص لتشغيلهم وهذا من خالل التعليم والتدريب والتأهيل )مراكز التدريب 

 الوقفية(؛
ازدياد املرونة واالستقرار يف أعمال املشروع، فاالستقرار يقصد به قدرة املشروع على فقدان أفراده املهيمنني، ومع  -

يستمر يف ممارسة نشاطه بكفاءة تامة، أما املرونة فهي قدرة املؤسسة على التكيف مع التغريات قصرية األجل ذلك 
 اليت حتدث يف كمية العمل الواجب إجنازها؛

                                                           
، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل «األوقاف في مكافحة ظاهرة الفقرامل الوظيفي بين مؤسستي الزكاة و التك[:» 1020مجال لعمارة، منصور كمال] 1

  000، 011، ص ص:01، جامعة البليدة، اجلزء: «الزكاة يف الوطن العريب دراسة تقوميية لتجارب مؤسسات الزكاة و دورها يف مكافحة ظاهرة الفقر مؤسسات»حول:

 الوقف

حسب الجهات  من حيث المنافع من حيث الزمن

 المستفيدة

 من حيث مجاالته

 مؤقت

 مؤبد

 غير مباشر مباشر

 عقار

 منقول

 نقود

حقوق

 
 

 مؤقت

خيري 

 عام

 أهلي

 مشترك

ةهياكل أساسي  

 الصحة

مالتعلي  
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تنوعت خدمات الوقف لدور التعليم واملتعلمني، حيث كفلت للمعلمني واملتعلمني شئون التعليم واإلقامة والطعام  -
   من شأنه أن يوفار وسائل التعليم جلميع فئات اجملتمع الواحدوالعالج ، وهذا 

أثر الوقف يف إعادة توزيع الدخل: إن القيام بوقف أموال على جهات النفع العام والفئات اخلاصة من الفقراء  -
 واحملتاجني، من شأنه إعادة توزيع الدخل لصاحل هذه الفئات، فاجلهة ذات النفع العام من مساجد ومستشفيات
ومدارس ومراكز التأهيل وغريها اليت ضمن هلا الوقف مصدر متويل دائم، تستمر يف أداء دورها وخدماهتا للناس 
بدون مقابل، أي أن املستفيد قد وفر مثن احلصول على هذه اخلدمة وبالتايل سيوجهه للحصول على خدمات 

 أخرى أي أن مستواه املعيشي سوف يتحسن 
كبريا  من خالل توفري احلاجات األساسية للفقراء من لباس ومأوى وغذاء، وتوفري عدد   يلعب الوقف دورا  اقتصاديا -

من السلع واخلدمات العامة كالرعاية الصحية واخلدمات املالية مثل القروض احلسنة، مما حيسن من املوارد املتاحة 
ملوازنة العامة للدولة، وتوجيه للمحتاجني  ومن جانب أخر يؤدي توفري مثل هذه اخلدمات إىل ختفيف العبء على ا

النفقات اليت كانت خمصصة للجانب االجتماعي حنو اجلانب اإلنتاجي عن طريق استثمارها  كما يساهم الوقف يف 
زيادة االدخار ألنه حيبس جزء من املوارد عن االستهالك فضال عن أنه ال يرتك الثروة احملبوسة عاطلة وإمنا يعمل على 

 يف ريعها )بعد استقطاع تكاليف الصيانة واإلحالل( استثمارها وينفق صا
يعمل الوقف على توفري عدد من الوظائف من خالل العاملني واملشرفني وغريهم ممن يعمل على تسيري األوقاف   -

ويساعد الوقف يف متويل املشروعات الصغرية اليت تعمل على امتصاص جزء من القوة العاطلة  واستغالل الثروات 
 خول واإلنتاج،  يعين إتاحة مزيد من السلع واخلدمات مما يؤدي إىل مزيد من الرفاهية وزيادة الد

تشجيع الوقف على منح القرض احلسن لتمويل وتوسيع نشا  املشروعات الصغرية: من أغراض وقف النقود جند  -
نية معلومة مع تقدمي القرض احلسن، حيث يقع التحبيس يف رأس املال الذي مينح للمحتاج لالنتفاع به يف فرتة زم

ضمانات إلرجاع القرض يف تاريخ  استحقاقه دون زيادة  ويف ظل استفحال املعامالت املالية الربوية، فإن صندوق 
الوقف قادر على مجع األموال لغرض إقراضها لذوي احلاجات لالنتفاع هبا، مث يتم ردها لينتفع هبا غريهم  وميكن أن 

املؤقت اليت أجازها فقهاء املالكية، فيسمح للميسورين إيداع أمواهلم الفائضة عن  يستفيد الصندوق من صيغة الوقف
 1احلاجة لفرتة زمنية مث يتم اسرتداده ويف هذه املدة يتم إقراضها للمحتاجني لالنتفاع هبا 

 يعمل الوقف من خالل ما تقدمه مؤسساته املختلفة من مأكل ومشرب ومساعدات وتعزيز عالقات التواصل بني -
الناس، على توفري مورد مستدمي لنشاطات شبكة األمان االجتماعي ويوطدها  ويدعم اهتماماهتا مبحاربة الفقر 
والقضاء عليه، وحيمي الطبقات احملتاجة، هذا ما وفر على املدى الطويل أمنا وسالما اجتماعيا ووفر أيضا عدالة 

 مالية واجتماعية 

                                                           
، 02، مجلة دراسات إسالمية، العدد:«الوقف اإلسالمي ودوره في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة »:[3001]حسين عبد المطلب األسرج 1

 32،32ص،ص:
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قفية من األساليب اجلديدة والطرق احلديثة اليت تساير التطورات يف جمال الصناديق الوقفية: تعترب الصناديق الو  -
 املعامالت املالية، اليت مت ابتكارها إحياء لسنة الوقف،حىت تعمل على تفعيل دوره االقتصادي واالجتماعي 
تثمار هذه الصندوق الوقفي عبارة عن جتميع أموال نقدية من عدد من األشخاص عن طريق التربع أو األسهم، الس

األموال، مث إنفاق ريعها وغلتها على مصلحة عامة حتقق النفع لألفراد واجملتمع، وتكوين إدارة هلذا الصندوق تعمل 
  1على رعايته واحلفاظ عليه واإلشراف على استثمار األصول 

ول متنوعة، تدار الصندوق الوقفي هو وعاء جتتمع فيه أموال موقوفة تستخدم لشراء عقارات وممتلكات وأسهم وأص 
على صفة حمفظة استثمارية لتحقيق أعلى عائد ممكن ضمن مقدار املخاطر املقبولة  والصندوق يبقى ذا صفة مالية 
إذ أن شراء العقارات واألسهم واألصول املختلفة ومتويل العمليات التجارية ال يغري طبيعة هذا الصندوق ألن كل 

صندوق   وليست العقارات أو األسهم هي الوقف، إن حمتويات هذا ذلك إمنا هو استثمار لتحقيق العائد لل
الصندوق ليست ثابتة بل تتغري حبسب سياسة إدارة الصندوق ويعرب عن الصندوق دائما بالقيمة الكلية حملتوياته، اليت 

مقسمة إىل حصص  متثل مبلغا نقديا وهذا املبلغ هو الوقف وهو مبثابة العني اليت مت حتبيسها  واألموال يف الصندوق
صغرية تكون يف متناول األفراد من املسلمني الراغبني يف الوقف  ويكون للصندوق شخصية اعتبارية إذ يسجل على 

 2صفة وقف  
إذن الصندوق الوقفي هو وقف نقدي تستثمر أمواله بصيغة املضاربة والشركة وغري ذلك، وما حتقق من أرباح وعوائد 

 ت رقابة حكومية وضبط حماسيب  يصرف حبسب شرو  الواقفني، حت
: استطاعت بعض الدول اإلسالمية على غرار ماليزيا، تفعيل دور الوقف والزكاة في مكافحة الفقر في ماليزيا-1 0 0

 دور الوقف والزكاة وإعادة االعتبار هلما  كمؤسستني تضمنان حتقيق التكافل والتنمية االجتماعية 

: تعد ماليزيا من الدول اليت أحدثت صيغ تتماشى واملستجدات في ماليزياالدور االجتماعي للوقف - 0.1.1.8
املصرفية خاصة عن طريق شركات التأمني، حيث تتجسد أهم مؤسسات هذا القطاع يف صندوق الوقف اخلريي واحلج، 

 3ومؤسسة الوقف يف سالجنور وصندوق احلج والبنك اإلسالمي املاليزي 

يف األراضي مل ختضع لصيغة استثمارية سوى اإلجارة، فمعظم أراضي األوقاف إن معظم ممتلكات الوقف متمثلة 
عام، كذلك يف كل من  ميالكا وبينانق، وقد متكن 22إىل  22يف برياك على سبيل املثال مؤجرة بأجرة زهيدة ملدة ترتاوح بني 

                                                           
االطالع  تم ،  http://kantakji.com، متوفر على املوقع: :02، ص:«الصناديق الوقفية المعاصرة: تكييفها، أشكالها، حكمها، مشكالتها»حممد الزحيلي 1

  02/22/1022عليه بتاريخ:

مت ، muenchen.de-https://mpra.ub.uni، متوفر على املوقع: 2-2، ص ص:«دور الوقف في التنمية[:» 1021حسني عبد املطلب األسرج] 2
  02/22/1022اإلطالع عليه بتاريخ: 

  2، ص:«التجربة الماليزية والتجربة الجزائريةدراسة مقارنة بين  -دور مؤسسات الوقف في تحقيق التنمية االجتماعية المستديمة  »عامر حبيبة: بوقرة رابح، 3
  10/01/1022مت االطالع عليه بتاريخ: ،  http://www.kantakji.com/wakfمتوفر على املوقع:

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/42575/
http://www.kantakji.com/wakf
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أجرة بالوقفية اليت يتم استغالهلا ملصلحتهم طويلة من إنشاء مباين سكنية وجتارية على األراضي العقود ال هذهاملستأجرون اثر 
زهيدة  ومن هذا الوضع مت تشكيل جلان استثمار استشارية للمجالس اإلسالمية يف هذه األقاليم مهمتها تقدمي املشورة 

  1املتخصصة حول نوع االستثمار والنواحي املتعلقة بإنشائه ومصادر متويله

نة خاصة لنإشراف على إدارة األوقاف والبحث عن السبل والوسائل اجمللس اإلسالمي بإقليم ميالكا جل أنشء 
املالئمة لتنميتها وتطويرها  ويف إقليم بينانق أنشأت هيئة استشارية لتقدمي املشورة الفنية للمجلس اإلسالمي فيما يتعلق  

ة جلنة االستثمار من اجناز مشروع بتقصي اجلدوى االقتصادية للمشاريع الوقفية االستثمارية  وقد متكن اجمللس مستعني مبشور 
رينجيت ماليزي سنويا، ووقع اجمللس اإلسالمي عقدا مع اجلهة املمولة  1000000متجرا قدر بـ  20شقة و 11مبىن بـ 

  سنة تعود بعدها ملكية املشروع للمجلس  00رينجيت ماليزي سنويا من عائدات املشروع ملدة  1000يتقاضى مبوجبه 

رينجيت ماليزي يف إطار مباين جتارية وسكنية، كما يسعى اجمللس لتمويل  200000التقديرية مشروع تبلغ كلفته 
 رينجيت ماليزي  22000مشروع بقرض من احلكومة الفدرالية ومن املتوقع أن يبلغ العائد 

ثمارية لدى عقب بدأ عمليات البنك اإلسالمي املاليزي، شرع اجمللس يف حتويل استثماراته املصرفية إىل ودائع است
البنك املذكور  وأصبحت األوقاف النقدية واألسهم الوقفية الوسيلة املستخدمة من قبل اجملالس الدينية يف ماليزيا لتوليد املوارد 

 املالية لتمويل االستثمارات واألمالك الوقفية 

الوقف من طرف اجلامعة من أهم اجنازات إدارة الوقف يف ماليزيا صندوق الوقف اخلريي واحلج، فقد انشأ صندوق 
يقوم على مجع التربعات حلساب الصندوق اجلامعي، خلدمة الطلبة ومتكينهم من تامني دخل خاص  2222 سنة اإلسالمية

هبم ومنح وقروض  أما صندوق احلج التعاوين املاليزي فقد بدأ برأس مال زهيد، واليوم يتعامل مبليارات الدوالرات، يستثمر 
 يحقق أهدافه السامية لأمواله بشكل ممتاز 

 00 1222220إىل  1022تطورت مداخيل الوقف يف ماليزيا خالل السنوات األخرية حيث وصلت سنة 
 21 12020رينخيت ) 02 22200أين سجلت  1002دوالر(، مقارنة بسنة  122 222122رينخيت ماليزي)

  2دوالر(

ماليزيا على مجيع القطاعات مبا فيها قطاع الزكاة، حيث انعكست النهضة اليت حققتها : الزكاة في ماليزيا -8.1.1.8
تطورت طرق إدارة الزكاة من حيث جباية أموال الزكاة وطرق توزيعها على مستحقيها، هذا ما أدى إىل تطور واضح يف 

 ( املوايل 22-1حصيلة الزكاة كما يوضحه اجلدول)

                                                           
نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات  -التطبيق المعاصرنظام الوقف في [:» 1000البنك اإلسالمي للتنمية، األمانة العامة لألوقاف الكويت ] 1

  211، الطبعة األويل ، ص:«اإلسالمية
2 Yayasan waqaf malaysia[2016] :«laporan tahuman », p:24. 
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 الوحدة )مليون الرينخت((               8102-8101(: تطور حصيلة الزكاة في ماليزيا للفترة )00-8الجدول )

 1022 1022 1020 1021 1022 1020 السنة 
 0122222 1 2222222 2 2222222 2 2120202 2 2222220 2 0202112 2 حصيلة الزكاة

Source :Pusat pungutan zakat[2015] :«Satu sumber maklumat zakat di malaysia», p :98 
 

سنوات، نتيجة فعالية وسائل  2يتضح لنا من خالل اجلدول أن حصيلة الزكاة يف ماليزيا قد تضاعفت خالل  
مجع الزكاة املتنوعة، حيث تنشأ إدارات الزكاة وهيئاهتا يف كل والية، أين تنتشر مكاتب جلمع وحتصيل أموال الزكاة على 

ت ويفتح يف كل جهة مكتب، أو عن طريق فتح شبابيك خاصة مستوى كامل إقليم الوالية، حيث تقسم الوالية إىل جها
لتحصيل أموال الزكاة يف البنوك ومكاتب الربيد، باإلضافة إىل استخدام وسائل الدفع اإللكرتوين كالدفع للبنك عن طريق 

بة للعمال من غري االنرتنت ، و اقتطاع نسبة الزكاة من رواتب العمال الذين تبلغ جمموع مرتباهتم السنوية النصاب )بالنس
املسلمني فهم خيضعون للضرائب(   باإلضافة إىل نظام العقوبات الذي تطبقه إدارات الزكاة املاليزية يف حال التهرب من أداء 

  1أشهر 2فريضة الزكاة عن طريق فرض غرامات مالية وقد تصل العقوبة إىل احلبس ملدة أقصاها 
ليم مبالغ الزكاة ملستحقيها، بل تطلق هيئات وإدارة الزكاة يف كل الواليات ال يقتصر توزيع الزكاة يف ماليزيا على تس

املاليزية برامج وخطط متنوعة ومتعددة من شأهنا أن تنجح عملية التوزيع، وخاصة حني يتعلق األمر بتوزيع القروض احلسنة 
 .2موجهة لالستثمار، حيث يتم مرافقة املستفيد لضمان جناح مشروعه

 املاليزية برامج عدة لتنجح عملية توزيع الزكاة فقد أطلقت هيئة الزكاة بوالية سالجنور الربامج اآلتية: تتبع الواليات
برامج التنمية االجتماعية: وهبا جلان عدة منها ما خيتص بتقدمي األطعمة واإلعانات املالية واملساعدات الطبية، وتقدمي  -أ

 يف املناسبات واألعياد الدينية للفئات املستحقة ألموال الزكاة  املساعادات
برامج التنمية االقتصادية: تعمل هذه الربامج على تقدمي التمويل املناسب إلقامة مشاريع أعمال عن طريق إعطاء  -ب

كرأس مال للفقري ملباشرة مشروعه وتعمل على مرافقته   رينخيت 2000رينخت إىل  200مستحق الزكاة ما مقداره 
 ليبيع و يسوق منتجاته 

الربامج التعليمية: تقدمي الزكاة للفقراء واملساكني خاصة بالدراسة اجلامعية داخل وخارج ماليزيا، يستفيد من هذا  -ت
 الربنامج طالب املدارس الدينية والطلبة املتفوقني 

مستحقيها يف الواليات املاليزية حبسب اإلدارة املسرية لصندوق الزكاة يف الوالية، تتعدد طرق  توزيع الزكاة على 
مثال يعتمد بيت مال والية برسكوتوان كواالملبور على طريقتني يف توزيع الزكاة ، أوهلا طريقة التوزيع املباشرة عن طريق بيت 

                                                           
  122، ص:2العدد:، جملة رؤى اقتصادية، «تحليل أداء مؤسسات الزكاة الماليزية مع صندوق الزكاة بالجزائر[:» 1022فوزي حمرييق] 1
 .02/02/1022مت اإلطالع عليه بتاريخ: ، zakat.com.my-http://www.e: هيئة إدارة الزكاة بوالية سالجنور متوفر على املوقع 2

http://www.e-zakat.com.my/
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عتمدين، حيث يتفق بيت املال والزكاة مع شركات ومعاهد املال وثانيهما طريقة التوزيع غري املباشر، عن طريق الوكالء امل
 تتكفل بتوزيع الزكاة على مستحقيها  

تستحوذ ثالث واليات ماليزية على أكرب حصيلة لزكاة وهي: سالجنور، برسكتوان وجوهور،  تعترب والية سالجنور 
بـ  1022وقد قدر مبلغ الزكاة احملصل لسنة رائدة يف مجع وتوزيع الزكاة حيث حتتل املرتبة األوىل على مدار مخس سنوات 

من إمجايل حصيلة الزكاة يف  %21 12، أي بنسبة دوالر( 221201222) رينخيت ماليزي 00 212110220
كان توزيع الزكاة يف والية  ، ويرجع سبب ريادهتا كوهنا منطقة  صناعية  باإلضافة إىل كرب مساحتها وحجم سكاهنا،ماليزيا

 ( 21-1على النحو املوضح يف اجلدول)  1022سالجنور لسنة 

 8102(: توزيع حصيلة الزكاة على مستحقيها في والية سالنجور لسنة 08-8لجدول)ا
 الوحدة )رينخت ماليزي(                                                                               

 النسبة المبلغ الصنف
 22 22 00 22222222 الفقير

 22 12 00 102221122 المسكين
 22 22 00 22201222 العاملين عليها
 00 2 00 20222222 المؤلفة قلوبهم

 2 2 00 22202222 الغارمين
 2222 0 00 2101220 ابن السبيل
 0 0 00 11122002 في الرقاب

 22 10 00 222102102 في سبيل الل
 200 00 222022222 المجموع

Source: Pusat pungutan zakat[2015] :«Satu sumber maklumat zakat di malaysia», p: 100. 
من  20حسب ما ورد يف القرآن الكرمي ) اآلية  ملستحقيهايتضح لنا من خالل اجلدول أن توزيع الزكاة كان 

من املبلغ احملصل، حيث يتم توزيع الزكاة يف شكل  %02 22لفقراء واملساكني بنسبة سورة التوبة(،  كانت احلصة األكرب ل
مبالغ مالية ليس فقط لسد حاجة الفقراء واملساكني وإمنا إلقامة مشاريع استثمارية هبدف متكينهم وضمان مصدر رزق هلم 

رينخيت، املتاجرة يف  20000ملالبس مببلغ ومن بني املشاريع اليت يتم متويلها و مرافقة أصحاهبا جند: متويل حمل غسل ا
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رينخيت، الدكان املتحرك عن طريق جتهيز شاحنات صغرية تعطى للفقري  10000املأكوالت اخلفيفة يعطى ملستحق الزكاة 
  1سنوات 2رينخيت ملباشرة العمل ويتم مرافته ملدة  00000مع مبلغ 

 :خالصة الفصل

ي إىل ظهور آثار سلبية على البيئة اليت نعيش فيها، مما عجل بإدماج أدى التطور احلاصل يف امليدان االقتصاد
البعد البيئي يف صلب اهتمام التنمية، وهو األمر الذي مسح بربوز ما يسمى بالتنمية املستدامة، هذه األخرية اليت ال تنحصر 

لة هتدف إىل تطبيق مبدأ اإلنصاف بني اهتماماهتا يف رصد اآلثار البيئية السلبية للنشا  االقتصادي بل جاءت شاملة متكام
 أفراد اجملتمع وبني األجيال املتعاقبة، ما يضمن هلم االستفادة من الثروات املتاحة خاصة تلك الناضبة  

يعد القضاء على الفقر ضمن أولويات التنمية املستدامة، هلذا فهي ختص هذه الفئة من اجملتمع بربامج تعمل 
  هلا مع مراعاهتا ملتطلبات االستمرارية بني األجيال املتالحقة، ومن بني أهم هذه الربامج نذكر:على توفري سبل العيش الكرمي

التحول حنو االقتصاد األخضر، وهو االقتصاد الذي تكون فيه املمارسات االقتصادية  مراعية للبيئة، ويف نفس الوقت تعمل -
 على حتسني األوضاع املعيشية جلميع فئات اجملتمع؛

جعل النمو االقتصادي مستدام عن طريق العمل على تشجيع االستثمار يف العنصر البشري خاصة الفئات الفقرية، اليت -
تعترب طاقة اقتصادية غري مستغلة، نتيجة اإلقصاء والتهميش، عن طريق متكينها وجعلها عنصر فعال مدر للدخل يف 

 االقتصاد؛ 
قتصاد االجتماعي التضامين، الذي يتمحور دوره يف حتقيق اإلنصاف بني فئات تنمية دور القطاع الثالث أو ما يعرف باال-

اجملتمع، وهذا بالعمل على العدالة يف توزيع الثروة وتقليص جمال العمل غري النظامي وإجياد اآلليات الكفيلة بإدماج النشا  
 االقتصادي غري النظامي ضمن االقتصاد النظامي؛ 

الية يف احلد من توسع دائرة الفقر، عن طريق حتويل بنود اإلنفاق العام حنو خدمة مصاحل يتم تسخري أدوات السياسة امل-
الفئات الفقرية واحملرومة عن طريق رفع معدالت اإلنفاق على الصحة والتعليم والتدريب، وإعادة هيكلة الضرائب مبا خيدم 

 الطبقات الفقرية وحيمي البيئة يف آن واحد؛
رتفعة يف املناطق الريفية، أين تكون ظروف احلياة جد صعبة، هذا ما يستلزم وضع برامج خاصة ينتشر الفقر مبعدالت م-

بتنمية هذه املناطق وفق ما خيدم أهداف البيئة وحيقق التنمية املستدامة  ودليل جناح التنمية الريفية املستدامة يف احلد من 
شكل أساسي يف الريف، حيث جنحت من خالل الرتكيز على الفقر، التجربة اليت خاضتها الصني ضد الفقر الذي يرتكز ب

تنمية املناطق الريفية يف ختفيض معدالت الفقر، والتفاوت يف توزيع عوائد النمو بني األفراد واملناطق، مع مراعاة االستدامة 
 البيئية؛  

                                                           
، «مقارنة بين صندوق الزكاة الجزائري وصندوق الزكاة الماليزيدراسة -دور الزكاة في تحقيق التوازن واالستقرار االقتصادي الكلي[:»1022حمرييق فوزي] 1

  002، 002، ص ص:00أطروحة دكتوراه يف االقتصاد جامعة اجلزائر 
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دعائم للتنمية املستدامة يتوجب يعترب العنصر البشري وسيلة وهدف التنمية، لذا ومن اجل حتسني وضعية الفقراء وإرساء -
 على صناع القرار العمل على تنمية العنصر البشري، ومحاية احلياة اإلنسانية حاضرها ومستقبلها؛

يعترب التمويل األصغر أحد أهم اآلليات اليت تعمل على متكني الفقراء عن طريق توفري التمويل الالزم إلقامة مشاريعهم -
من هلم وجود دخل مستدام يغنيهم عن ذل السؤال، ويعمل تدرجييا على إخراجهم من دائرة االقتصادية الصغرية، اليت تض

الفقر  عملت ماليزيا على تطبيق هنج التمويل األصغر اقتداء بتجربة بنك جرامني يف بنغالدش، عن طريق مؤسسيت أمانة 
 الريفية واحلضرية    اختياري، ومؤسسة فلدا اللتني توفران التمويل املناسب للفقراء، يف املناطق

تعاجل احلماية االجتماعية االحتياجات املالية واملشاكل االجتماعية وعمليات التكييف االجتماعي واالقتصادي والتخفيف -
من آثار الصدمات االقتصادية،  والكوارث البيئة، عن طريق توفري شبكات األمان االجتماعي اليت هتتم بـ)تقدمي املساعدات 

دية، توفري املأوى والغذاء،   (، وبرامج التأمني االجتماعي بتفعيل كل من )نظام التقاعد والتأمني على البطالة(، العينية والنق
وتنمية برامج سوق العمل النشطة  حققت الربازيل نتائج مهمة يف جمال احلد من الفقر، من خالل اعتمادها على نظام 

ج املتكاملة الشاملة النتشال أكرب عدد ممكن من الفئات اهلشة من دائرة احلماية االجتماعية، عن طريق جمموعة من الربام
 الفقر 

تتالءم مبادئ اإلسالم مع متضمنات التنمية املستدامة، وهي تصب يف نفس األهداف، حيث يعمل اإلسالم 
يال املتالحقة فيها، على توفري العدل واإلنصاف بني أفراد اجملتمع، وحيث على احملافظة على املوارد مبا يضمن حق األج

وضمان كرامة اإلنسان وحقه يف العيش الالئق، وهو يسعى إىل اجتثاث الفقر من اجملتمع عن طريق تطبيق آلياته اليت تتميز 
باالستدامة والفعالية، على غرار الزكاة اليت تعترب أو نظام للحماية االجتماعية وهي نظام مايل يعمل على التوزيع العادل للثروة 

 ريق اقتطاع جزء من هذه الثروة ملصلحة الفقراء واحملتاجني، واعتبارها حقا هلم؛عن ط

كما اختص النظام االقتصادي  اإلسالمي بوضع آليات متكني احملتاجني كالوقف الذي يعترب تنازل عن جزء من 
ل االجتماعي وتعزيزا حلق األجيال الثروة اإلنتاجية اخلاصة وختصيصها ألنشطة اخلدمة االجتماعية العامة ضمانا لتحقيق التكاف

القادمة يف هذه الثروات، ومن األمثلة احلديثة الناجحة يف تطبيق نظامي الوقف والزكاة وتفعيل دورمها االقتصادي واالجتماعي 
 يف احلد من الفقر  التجربة املاليزية 

ة الفقر ومدى استدامتها سيتم التعرف على السياسات املطبقة من قبل الدول حمل الدراسة يف جمال مكافح
 وتأثريها على خفض معدالت الفقر يف الفصل املوايل  
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 :تمهيد   

بلدا متتد من مشال إفريقيا إىل غرب آسيا ومن احمليط األطلسي غربا إىل احمليط  11تتكون املنطقة العربية من 
واقتصادية وسياسية وبيئية متنوعة واليت تساهم جمتمعة يف تفاقم اهلندي شرقا، تواجه املنطقة جمموعة من التحديات  اجتماعية 

 1021سنة  %2 10دوالر  12 2مظاهر الفقر، حيث بلغت نسبة السكان يف املنطقة الذين يقل دخلهم اليومي عن 
مل إال أهنا ، ات الطبيعية والبشريةثرو تزخر مبجموعة من الاملنطقة أن على الرغم من  ،2220املسجلة سنة  %2 11مقارنة بـ 

  سكاهناتنجح يف رفع مستوى رفاهية 

تنقسم املنطقة العربية من حيث متوسط الدخل  إىل أربع جمموعات، دول ذات دخل مرتفع واملتمثلة يف الدول  
عة النفطية، دول ذات الدخل املتوسط  وهي الدول ذات االقتصاد املتنوع،  والدول ذات الدخل املنخفض، بينما اجملموعة الراب

قمنا باختيار دولة من كل جمموعة، اجلزائر باعتبارها بلد نفطي غين بالثروات  فتمثل الدول اليت تعاين من صراعات وحروب،
الطبيعية والبشرية يعترب أكرب بلد عريب من حيث املساحة، حيث تبنت اجلزائر تطبيق مبادئ وأهداف التنمية املستدامة املعلنة 

 ، وعملت على احتواء الفقر بتطبيق برامج وآليات لتمكني الفئات اهلشة يف اجملتمع  من قبل هيئة األمم املتحدة

تعترب األردن من ضمن الدول العربية املتوسطة الدخل اليت تعمل على حتسني رفاهية سكاهنا باستمرار، لكن رغم 
 األمن واالستقرار الذي تنعم به إال أن حميطها يشهد اضطرابات أمنية ترجع أثارها السلبية على األردن  

برامج تنموية شاملة، لكن عدم االستقرار سعت اليمن إىل حتسني األوضاع املعيشة لسكاهنا عن طريق تطبيق 
 مظاهر الفقر واحلرمان وسوء التغذية    لاألمين جعلها تعاين من تدهور األوضاع واستفحا

 بناء على ما سبق قسمنا هذا الفصل إىل ثالث مباحث هي:

 املبحث األول: سياسات التنمية املستدامة ودورها يف احلد من الفقر يف اجلزائر؛ -
 الثاين: سياسات التنمية املستدامة ودورها يف احلد من الفقر يف األردن؛املبحث  -
 املبحث الثالث: سياسات التنمية املستدامة ودورها يف احلد من الفقر يف اليمن  -
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  المبحث األول:دور سياسات التنمية المستدامة في الحد  من الفقر في الجزائر

األبيض املتوسط، وهي التاسعة عامليا من حيث املساحة، واألوىل متوسطيا قع اجلزائر بالضفة اجلنوبية للبحر ت
كم على البحر األبيض املتوسط،   2100  يقدر طول شريطها الساحلي بـ1كم  1022222وعربيا وإفريقيا مبساحة قدرها 

اء الغربية  عاصمة اجلزائر وهي تتقاسم احلدود مع كل من تونس، املايل، النيجر، ليبيا، املغرب األقصى، موريتانيا والصحر 
 (12أنظر الملحق رقم: ) %20، عملتها الدينار اجلزائري، اقتصادها ريعي بنسبة السياسية واالقتصادية هي مدينة "اجلزائر"

 1000تبنت اجلزائر تعريف الفقر حسب ما ورد يف الندوة الدولية األوىل حول مكافحة الفقر، واإلقصاء سنة 
وتكمن  1.كتفاء يف االستهالك الغذائي كما وكيفا، وعدم كفاية االحتياجات االجتماعية األساسية"على انه " ميثل عدم اال 

األسباب األساسية وراء استفحال مظاهر الفقر يف اجلزائر إىل خملفات الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت مرت 
هبا البالد أواخر القرن املاضي، وعلى رأسها عدم االستقرار األمين، تطبيق سياسات إعادة اهليكلة، باإلضافة إىل ارتفاع معدل 

جلزائرية وتفشي مظاهر البريوقراطية والفساد، ومع تزايد وترية النشا  البشري، ظهر التدهور البيئي كأحد اإلعالة لدى األسر ا
العوامل اليت تساهم يف زيادة معدالت الفقر  لذلك عملت اجلزائر على إرساء دعائم التنمية املستدامة اليت تتمحور حول 

 اإلنسان، وحتسني ظروف عيشه 

مرت اجلزائر خالل مسريهتا التنموية  :نموية المستدامة الموجهة للحد من الفقر في الجزائرالسياسات الت -0.0.1  
، وكمرحلة أوىل اتبعت النهج االشرتاكي، حيث هيمنت الدولة على مجيع اجملاالت، 2221استقالهلا سنة  منذمراحل  ثالثة ب

ويلها من عائدات احملروقات اليت متثل املصدر الرئيسي وكون اجملتمع اجلزائري جمتمع زراعي قامت بإنشاء مزارع كبرية مت مت
إليرادات الدولة، كما طبقت برامج تنموية  هتدف إىل حتسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية للسكان، والتخلص من 

املايل باسرتجاع سيادهتا على القطاع ( التسيري الذايت،  حيث  قامت 2222-2220خملفات االستعمار كمرحلة متهيدية )
، مث الدخول يف مرحلة األوىل باملخططات التنموية أوال مث تلتها سلسة التأميمات حىت اسرتجاع سيادهتا على الثروة البرتولية

( هتدف هذه املرحلة بناء االقتصاد تعتمد أساسا على القطاع الصناعي، ونظرا لظهور صراعات تسيريية 2222-2222)
( لتعزيز 2222-2222( واخلماسي الثاين )2222-2220طط اخلماسي األول)بني العمال واإلدارة مت وضع املخ

ظهور بوادر ختلي اجلزائر عن النظام االشرتاكي وتبنيها النظام اللربايل خاصة بعد تأزم 2222الالمركزية يف التسيري، يف سنة 
املداخيل مما اضطرها إىل اللجوء ومع تواصل الرتاجع يف  2222األوضاع االقتصادية نتيجة اهنيار أسعار البرتول، سنة 

لالستدانة من صندوق النقد الدويل وخضوعها لنإصالحات املفروضة من قبله )اخلوصصة، غلق املؤسسات، ختفيض اإلنفاق 
االجتماعي   (، باإلضافة إىل األزمة السياسية اليت أدت إىل فقدان األمن واالستقرار، ورغم فشل هذه الربامج على الصعيد 

دي خاصة يف جمال إرساء قاعدة اقتصادية صلبة وإحداث تنوع اقتصادي للتخلص من التبعية للمورد الواحد، تراجع االقتصا

                                                           
1 Ministre de l’action sociale et de la solidarité national, programme des nation unies pour le 

développement[2001] :«carte de la pauvreté en Algérie», p :14.  
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يف مستوى معيشة السكان ارتفاع كبري يف معدل البطالة، إال انه كان هلا األثر االجيايب على بعض املؤشرات والتنموية )إلزامية 
  1انية الرعاية الصحية( وجمانية التعليم، تراجع معدل األمية، جم

مشلت سياسات مكافحة الفقر املعتمدة من قبل الدولة اجلزائرية حزمة متنوعة من الربامج اليت باشرهتا الدولة منذ  
بداية األلفية، تزامنا مع اسرتجاع االستقرار األمين، وحتقيق موارد مالية هامة بعد انتعاش أسعار احملروقات يف السوق الدولية،  

مليار  22,2ع احتياطي الصرف إىل ا ارتفو  1000سنة  ℅0احمللي اخلام الذي وصل حلدود ارتفاع الناتج هذا ما ساهم يف 
(، 1002-1002(، مث برنامج دعم النمو االقتصادي)1002-1002، كانت البداية مبخطط اإلنعاش االقتصادي)دوالر

كغريها من دول العامل   (  والتزام اجلزائر1022-1022(، واخلطة اخلمسية للنمو )1022-1020وبرنامج توطيد النمو)
، واليت هتدف يف جمملها إىل حتسني نوعية احلياة لدى املواطن 1000بالعمل على حتقيق أهداف األلفية اإلمنائية سنة 

 اجلزائري 

: شهدت السياسة االقتصادية يف اجلزائر حتوال جذريا منذ هناية القرن السياسات االقتصادية في الجزائر-0.0.0.1
أين تغري التوجه من تطبيق مبادئ الرأمسالية وحتييد دور الدولة إىل إعادة تفعيله عن طريق دعم  2222املاضي، حتديدا سنة 

ية اليت اعتمدهتا اجلزائر، باإلضافة إىل الطلب الكلي، بالتوسع يف النفقات العامة  وجتسد ذلك يف املخططات التنموية املتتال
 الربامج اليت هتدف إىل تنمية اجلنوب واهلضاب العليا  

انتهجت اجلزائر سياسات توسعية مل يسبق هلا مثيل من قبل السيما من ناحية  1002منذ سنة    البرامج التنموية:-أ
 وجاءت على النحو التايل: املخصصات املالية،

هبدف تدعيم النمو االقتصادي،  هو عبارة عن دعم مقدم إىل االقتصاد(: 8112-8110برنامج اإلنعاش االقتصادي ) -
ويعمل على تدارك التأخر املسجل على مدار عشر سنوات من األزمة واستدامة النتائج احملققة على مستوى التوازنات الكلية 

مليار  212ه، رصد له مبلغ مايل قدر 1002االقتصادي يف أفريل سنة اعتماد برنامج اإلنعاش وتنشيط الطلب الكلي  مت 
ينب لنا عزم احلكومة اجلزائرية على إعطاء دفعة قوية خللق حركية لدى قطاعات النشا  هذا  (مليار دوالر 2)دينار 

لغالف املايل مليار دينار من ا 0 022أي  %22االقتصادي الوطين، وتعجيل عملية التنمية، حيث مت ختصيص ما يقارب 
 ( 1001-1002الذي رصد هلذا الربنامج لسنتني األوىل والثانية )

يهدف هذا الربنامج إىل تفعيل األنشطة اإلنتاجية وتدعيم اخلدمات العمومية يف جماالت النقل والبنية التحتية  
رخص الربنامج عرب السنوات وعلى الري والتنمية احمللية، تطوير املوارد البشرية وحتسني ظروف معيشة السكان  جاء توزيع 

 ( 2-0خمتلف القطاعات كما يوضحه اجلدول )
 

                                                           
1 Hamid A. TEMMAR[2014]:«l’économie de l’Algérie- les stratégies de développement», tome 1, l’office des 

publications universitaires, p:IX.  
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 (: التوزيع السنوي لبرنامج اإلنعاش االقتصادي على مختلف القطاعات خالل الفترة0-1الجدول)
 (8110-8112)  

 
 القطاعات

  رخص البرامج
 8112-8110 8112 8111 8118 8110 %النسبة 

 2 2 22 - - 22 0 00 دعم اإلصالحات
 2 21 22 21 2 11 0 10 2 20 الفالحة و الصيد البحري

 2 12 222 0 2 02 2 21 2 01 التنمية المحلية
 2 20 2 120 1 2 02 2 22 20 األشغال الكبرى
 1 22 1 20 2 0 2 22 2 12 2 02 الموارد البشرية

 200 212 2 10 1 220 2 222 2 102 المجموع
 / 200 2 00 22 12  22 02 21 02 %النسبة

تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي [:»1002]: اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعيالمصدر: المصدر
 )بالتصرف( 211، ص:1002، نوفمرب 22، الدورة العامة «8110للسداسي الثاني من سنة 

 : 1حسب جماالت االستثمار على النحو التايل بينما مت توزيعه
 ؛ 08.6℅بنسبة مليار دينار، 22اإلصالحات:  دعم 
 ؛℅12.40بنسبة مليار دينار، 654الصيد: و الفالحة 
 ؛21.70℅بنسبة  مليار دينار، 114احمللية: التنمية 
 ؛℅40.10بنسبة  مليار دينار، 210.5الكربى: األشغال 
 17.20بنسبة  مليار دينار، 90.2ة:املوارد البشري℅. 

وهذا لكونه قادر على  ℅2 20اإلنعاش االقتصادي لقطاع األشغال الكربى بنسبة خصصت أكرب نسبة من برنامج 
استيعاب نسبة معتربة  من اليد العاملة العاطلة،كما أنه يعمل على حتسني البيئة االستثمارية من خالل حتسني البنية التحتية  

مج اإلنعاش االقتصادي، هبدف دعم، من برنا ℅21,20كما مت األخذ بعني االعتبار القطاع الفالحي الذي خصص له 
وتشجيع، وتطوير هذا القطاع احلساس الذي يلعب دورا بارزا يف توفري مناصب الشغل، ويعزز االستقالل االقتصادي  واهتم 
برنامج اإلنعاش االقتصادي بتنمية املوارد البشرية عن طريق بناء املؤسسات الصحية والرتبوية لتخفيف االكتظاظ يف األقسام 

 الرفع من معدالت التمدرس خاصة يف املناطق النائية    و 

 مت وضع هذا املخطط من أجل الوصول إىل ثالثة أهداف رئيسية:
 ؛احلد من الفقر وحتسني مستوى املعيشة 
 ؛خلق مناصب عمل و احلد من البطالة 
  دعم التوازن اجلهوي وإعادة تنشيط الفضاءات الريفية 

                                                           
1 CNES[2008] :« Etat économique et sociale de la nation, 2005-2006-2007», Alger, P:12. 
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من بني أضخم املخططات اليت شرعت اجلزائر يف  (:8119-8112) البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي -
 تبنت ( 1002-1002)       اإلنعاش االقتصادي خمطط يف إطار مواصلة الربامج واملشاريع اليت سبق إقرارها يفتنفيذها 

مليار دج أي ما يعادل  8750 احلكومة الربنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي الذي خصص له مبلغ مايل يقدر بـ 
مليار دينار، باإلضافة إىل  2122مليار دوالر، وهو يتضمن خمصصات ما تبقى من برنامج اإلنعاش االقتصادي 222

وبرناجما تكميليا   مليار دج 220مج تنمية اهلضاب العليا بقيمة وبرنا ،مليار دج 022برنامج تنمية مناطق اجلنوب بقيمة 
 :1تضمن هذا الربنامج مخس حماور رئيسية مثل ما هو موضح  مليار دينار200موجها المتصاص السكن اهلش مببلغ 

  :؛℅22,2مليار دج ، أي ما نسبته  2202,2حتسني ظروف معيشة السكان مببلغ 
 :؛℅20,2مليار دج، أي ما نسبته  2200,2 تطوير املنشآت األساسية مببلغ 
  :؛℅2مليار دج، أي ما نسبته  002,1دعم التنمية االقتصادية مببلغ 
  :؛℅2,2مليار دج، أي ما نسبته  100,2تطوير اخلدمة العمومية مببلغ 
  :2,2مليار دج، أي ما نسبته  20تطوير تكنولوجيا االتصال مببلغ℅  

أكرب نسبة زيادة  شهدتعرفت وترية النفقات العمومية تزايد ملحوظ خالل مشروع دعم النمو االقتصادي فقد 
، بسبب كثافة 1002و 1002، وتضاعفت أكثر من ثالث مرات ما بني 1002عن سنة  %2 22ـب 1002سنة 

(، 1002-1002ق اجلنوب واهلضاب العليا)بسبب تبين الربناجمني التكميليني لتنمية مناطاملربجمة،  االستثماريةاملشاريع 
 :2وهذا اعتبار للخصائص اجلغرافية للمنطقتني، حيث خصص هلما املبالغ التالية

  الربنامج التكميلي لتنمية مناطق اجلنوب يهدف الربنامج إىل حتسني ظروف معيشة سكان املنطقة وترقية التنمية املستدامة
 مليار دينار  200ار، مت تعزيزه مببلغ إضايف قدرة مليار دين 120فيها  خصص هلذا الربنامج 

  مليار دينار 210الربنامج التكميلي لتنمية مناطق اهلضاب العليا، خصص له مبلغ 
مليار  122مليار دينار أي ما يعادل 12122خصص له(: 8102-8101برنامج توطيد النمو االقتصادي )  -

مليار دوالر، جاء هذا الربنامج  200مليار دينار أي ما يعادل  2220السابق دوالر، مبا يف ذلك الغالف اإلمجايل للربنامج 
ونظرا لتأخر يف إجناز بعض املشاريع املندرجة   1002الستكمال  مسار التنمية الذي شرعت اجلزائر يف تطبيقه منذ سنة 

تلف مناطق البالد  حركية تنموية متوازنة بني خم إحداثوالسعي من أجل  (1002-1002ضمن املخطط اخلماسي )
 :3تضمن هذا املخطط ثالث حماور رئيسية

 ؛℅20بنسبة مليار دينار،  2 2222بقيمة  البنية األساسية  ةهتيئة اإلقليم وتنمي 
  ؛℅22,2مليار دينار بنسبة  20211يف خدمة التنمية االقتصادية بقيمة وجعلها دعم التنمية البشرية 

                                                           
   02، 02، ص ص: «8119-8112البرنامج التكميلي لدعم النمو بالنسبة للفترة »:[1002الوزير األول] بوابة 1

  02، ص:«ملحق بيان السياسة العامة[:»1020مصاحل الوزير األول] 2

  02، ص: «8101ماي  82بيان اجتماع مجلس الوزراء [:»1020(،]1022-1020برنامج التنمية اخلماسي) 3
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  21,0تعزيز تنافسية االقتصاد الوطين بنسبة℅  
 هذه احملاور اليت وضعت من أجل الوصول لتحقيق جمموعة من األهداف كما يلي:

 حتسني مستوى التنمية البشرية عن طريق حتسني معدالت التمدرس والرعاية الصحية؛ 
 مواصلة تطوير املنشآت القاعدية األساسية وحتسني اخلدمات العمومية؛ 
 تنويع النسيج االقتصادي خارج قطاع احملروقات؛ دعم تنمية االقتصاد الوطين عن طريق توسيع و 
 السعي للتخفيض من معدالت البطالة عن طريق خلق أكرب عدد من مناصب الشغل الدائمة واملؤقتة؛ 
  تطوير اقتصاد املعرفة 
 : استكماال ملسار التنمية الذي بدأته اجلزائر منذ بداية األلفية، ويف ظل(8109-8102البرنامج الخماسي للنمو)  -

مليار دوالر، واحتياطي صندوق ضبط املوارد بـ  100وجود احتياطات مالية معتربة، أين قدر احتياطي الصرف بـ 
( ، بقيمة مالية 1022-1022مليار دينار، ومديونية خارجية جد متدنية  مت إعداد املخطط اخلماسي للنمو ) 2200
دف إدماج االقتصاد الوطين يف حميطه اخلارجي ويأخذ مليار دوالر، هب 120مليار دينار أي ما يعادل  11200قدرها 

يف احلسبان الوصول إىل اهلدف األساسي حتقيق التنوع االقتصادي الذي يؤدي إىل التخلص التدرجيي من التبعية 
 :1للمحروقات عن طريق تسطري جمموعة من األهداف القطاعية ومنها

 يف جمال تنويع اإلنتاج: مت اعتماد األهداف التالية: 
تنمية الصناعات الغذائية: من خالل تعزيز اإلنتاج الزراعي وإجياد جمال جديد لتصدير املنتجات ذات القيمة  -

املضافة، ورفع معدل إنتاج املنتجات األساسية )احلبوب،اخلضر، اللحوم، احلليب   (، حيث يصل معدل النمو 
مليون هكتار  2الفالحي بزيادة قدرها    تطوير الري1022-1022خالل الفرتة  %2السنوي يف إنتاجها إىل 
هكتار من املساحات الغابية، وضع  221000  كما سيتم تنفيذ خمطط خاص بتهيئة 2من املساحة املسقية

  3هكتار من األشجار املثمرة 200000هكتار منها  020000برنامج إلعادة تشجري 
متابعة ودعم املشاريع اجلاري إجنازها واليت تقدر مبا تعزيزا للنشا  السياحي يف إطار تنويع االقتصاد الوطين، يتم   -

   4سرير جديد 02000مؤسسة محوية قيد اإلجناز، فضال عن االنطالق يف اجناز  22سرير، و  20200يفوق:
 تطوير النسيج الصناعي الوطين من خالل إنشاء وحدات بيرتوكيمائية جديدة  -
يف كل من: تيارت، حاسي مسعود  1022اخلام مع مطلع مصايف جديدة ملعاجلة وتكرير البرتول  00إنشاء  -

 مليون طن/ السنة  20وبسكرة بطاقة إنتاجية تقدر بـ: 
 مليون طن/ السنة  2بناء وحدة لتحويل الوقود الثقيل يف سكيكدة إلنتاج الوقود بقدرة معاجلة تصل إىل  -

                                                           
  2، ص:«مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية[:» 1022مصاحل الوزير األول] 1

  02، ص:«السياسة الحكومية في مجال الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري[:»1022وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري] 2
  22ص:، : مرجع سبق ذكره[1022مصاحل الوزير األول] 3
  11، ص: نفس املرجع 4
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  مليون وحدة سكنية جديدة يف أفق  2 2دف إجناز مليار دوالر هب 22يف  جمال قطاع البناء: رصدت له ميزانية مقدرة بـ
1022 1  

 (الرامي إىل مضاعفة اإلنتاج 1010-1022املخطط اجلديد لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية األحياء املائية )
  2من اإلنتاج %20ألف طن سنويا(، وذلك بفضل تنمية تربية األحياء املائية اليت ستمثل  100السمكي )

 3وارد املائية:  مت تسطري األهداف اآلتيةيف جمال امل: 
تعبئة املوارد املائية قصد تلبية احتياجات املواطنني من املاء الشروب، وكذلك  دعم قطاع الري الفالحي، تقرر إجناز  -

سدود لرفع  20  إضافة إىل نزع الطمي واألوحال من ³مليون م 222سد بقدرة استيعاب إمجالية تصل إىل  12
ألف مرت خطي بقدرة تعبئة  220بئر بطول خطي مقداره  220، كذلك حفر وجتهيز ³مليون م 22 قدراهتا إىل
 مرت مكعب سنويا  221تصل إىل 

كلم من   2220خزان، كما سيتم إعادة تأهيل  202كلم من األنابيب سنويا، إجناز حمطة معاجلة و  1220إجناز  -
ت إىل حتسني اخلدمة العمومية للماء وضمان التوزيع قنوات املاء الشروب سنويا، حيث هتدف كل هذه اإلجنازا

 ساعة يف اليوم  21اليومي على كل املواطنني ملدة ال تقل عن 
ماليني  2حمطة معاجلة مياه مستعملة وحبريات تصل قدرهتا إىل تطهري الصرف الصحي لفائدة 20سيتم اجناز  -

املخطط نفسه على اجناز هياكل حلماية جممع للصرف الصحي، كما حيتوى  2000نسمة، يضاف إليها إجناز 
 كلم من جماري الوديان   000املدن ضد الفيضانات وهتيئة 

ألف هكتار وكذلك إجناز   10مشروع ري كبري مبساحة إمجالية مقدرة بـ  01الري الفالحي: من املتوقع إجناز  -
ح بسقي مساحة مقدرة بـ مليون مرت مكعب، هذا ما سيسم 20سد صغري بقدرة تعبئة واستيعاب تصل إىل  122
 ألف هكتار  22

 4يف جمال الطاقة: تعمل شركة سونلغاز والفروع التابعة هلا على زيادة قدرات اإلنتاج والتوزيع للطاقة كمايلي: 
 ميغاوا  مولدات الغاز(؛ 0212ميغاوا  مولدات هجينة،  20012ميغاوا  )  22022إنتاج الكهرباء  -
 مركز حتويل الكهرباء  002الكهرباء  و كلم من خطو   22221نقل الكهرباء  -
 مركز حتويل الكهرباء؛ 02221كلم و   22222توزيع الكهرباء:  -
 توزيع عمومي للغاز؛ 221منشأة غاز و  222تتمثل آفاق تطوير شبكة الغاز يف إجناز  -
ربة ، حيث مت إخضاعه لفرتة جت1022مت حتيني برنامج تطوير الطاقات املتجددة، الذي مت اعتماده سنة  -

خمصصة الختبار التقنيات املختلفة، وتنفيذ مشاريع جتريبية من بينها: حمطة هجينة للطاقة )الغاز والطاقة 

                                                           
  21، ص: «االقتصاد األخضر في الجزائر فرصة لتنويع اإلنتاج الوطني وتحفيزه[:»1022األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية ألفريقيا] 1
 ، نفس املرجع 2
  2-2، ص ص:«والبيئةالسياسة الحكومية في مجال الموارد المائية [:»1022وزارة املوارد املائية والبيئة] 3
  22 ،21، ص ص: « السياسة الحكومية في مجال الطاقة[:» 1022وزارة الطاقة] 4
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الشمسية( حباسي الرمل، حمطة الطاقة الضوئية بغرداية وحمطة طاقة الرياح بأدرار  مت وضع هدف زيادة القدرة 
، من بينها 1000لالستهالك الوطين، يف آفاق ميغاوا  موجهة  11000اإلنتاجية من الطاقات املتجددة إىل 

من ميزان إنتاج   %12  هذا ما يؤدي إىل رفع الطاقة اإلنتاجية إىل 1010ميغاوا  حبلول  2200أكثر من 
 من الغاز الطبيعي  ³مليار م 000الطاقة، مما سيوفر حجم 

وحدة سكنية يف السنة،  220000ري لـ العمل على االستخدام األمثل للطاقة يف جمال السكن من خالل )العزل احلرا -
 مليون مصباح من الصوديوم لنإنارة العمومية،    (  2 2إدخال 

حافلة تسري بالغاز الطبيعي  22000مليون سيارة خاصة إىل غاز البرتول املميع، اقتناء  0 2يف جمال النقل)حتويل 
 املضغو ( 

 %22از الطبيعي، هذا ما سيؤدي إىل رفع نسبة الربط إىل مليون بالغ 1مليون زبون جديد بالكهرباء، و 2 2تزويد 
  1بالنسبة للغاز %20بالنسبة للكهرباء، و

هذه الربامج لتعزيز فكرة حتقيق األمن الغذائي بدل االكتفاء الذايت، واليت  :جاءتالتنمية الريفية في الجزائر -ب
تتضمن الكثري من وسائل الدعم وتشجيع القطاع اخلاص لالستثمار يف هذا القطاع وحتسني مستوى معيشة سكان 

ة اليت هتدف لتطوير القرى واألرياف  وقد تبنت احلكومات اجلزائرية منذ بداية األلفية جمموعة من املخططات التنموي
 : القطاع الفالحي واملناطق الريفية واليت جاءت على النحو التايل

بغالف مايل قدره ، 1000مت اعتماد هذا الربنامج سنة PNDA (2222-2222 :) الوطني للتنمية الفالحيةالمخطط -
عن يهدف أساسا إىل زيادة اإلنتاج الفالحي، وتشجيع سكان املناطق الريفية على ممارسة األنشطة الريفية   مليار دينار 20

 :2طريق هتيئة البيئة األساسية، واحلد من النزوح الريفي، واحملافظة على التوازنات اجلهوية، حدد هلذا املخطط حمورين مها

  وعصرنة املستثمرات الفالحية وتربية املواشي ؛ يتعلق بالربامج املخصصة إلعادة تأهيل :1المحور 
  وهي برامج موجهة للمحافظة وتنمية اجملاالت الطبيعية، باإلضافة إىل خلق مناصب شغل : 8المحور 

إن األهداف املبدئية للربنامج قد وسعت لتشمل PNDAR (2222-2222 :) البرنامج الوطني للتنمية الزراعية الريفية -
عامل الريف، من خالل األخذ يف احلسبان إصالح التوازنات البيئية، وحتسني شرو  احلياة للسكان الريفيني عن طريق 

للتخفيف من البطالة يف  3002مليار دينار سنة  11  خصص له مبالغ تقدر بـ PNDARاملخطط الوطين للتنمية الريفية 
مليون دينار  وتوسيع  10، إضافة إىل رفع قيمة االستثمارات إىل 3002عن سنة  %12اطق الريفية، بزيادة قدرها املن

 :3دعم قطاع املؤسسات  وتتمحور برامج املخطط الوطين للتنمية الزراعية والريفية حول النقا  التالية
 حتسني ظروف ممارسة النشا  الفالحي، والغايب، والرعوي؛  -

حتسني احلصول على اخلدمات العمومية، واحلصول على السكن وذلك لفك العزلة عن السكان يف املناطق   -
 النائية؛

                                                           
  11، ص:مرجع سبق ذكره[: 1022مصاحل الوزير األول] 1
  002-002ص ص: ،1022 ، جانفي22، جملة دفاتر السياسة والقانون، العدد:«مدى فعالية الدعم في إطار سياسة التجديد الفالحي[:»1022شعابنة إميان] 2
 نفس المرجع. 3



.دن واليمنإسهامات سياسات التنمية المستدامة في مكافحة الفقر في الجزائر، األر :............................................الثالثالفصل   

141 
 

 توفري بدائل تنموية اقتصادية عرب حتويل نظم اإلنتاج وتكييفها، والتشجري، وهتيئة املناطق اجلبلية والسهبية؛  -

 ات الفالحية واملزارع الصغرية تشجيع االستثمارات اإلنتاجية والتكنولوجية يف املستثمر  -
يشكل الربنامج الوطين للتنمية الزراعية الريفية جمال خصبا لتخفيف الفقر الريفي، وخلق حركية ونشا  اقتصادي 
واجتماعي يف املناطق الريفية عن طريق إقامة ألبنا التحتية األساسية يف هذه املناطق )شق الطرق، إيصاهلا بالكهرباء والغاز، 

 الضرورية الصحية والتعليمية واإلدارية،    (  املرافق

إن إسهامات الربنامج الوطين للتنمية الزراعية الريفية بالنسبة للطبقات الكادحة يف الريف وكنتيجة أولية تبني أن ما 
من أجل سكان مناطق مستهدفة يقدر بــ  3001و 3002مشروع قد مت املوافقة عليها بني سنة  2131يقارب 

 منصب عمل  121000، وإنشاء دج 220000

إن إسرتاتيجية التنمية الريفية املستدامة املتبناة من  : SNDRDاإلستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية المستدامة  -
 هتدف إىل إعادة بعث احلياة يف املناطق الريفية ترتكز حول: 3002طرف السلطات العمومية سنة 

 التنمية الريفية اليت تقوم على وسائل مالية ومؤسساتية، إذ على املستوى املؤسسايت  تنفيذ إسرتاتيجية
مشروع جوارية التنمية الريفية هو وسيلة قاعدية لضم مباشر للسكان خاصة يف املناطق املهمشة، أما على 

فحة التصحر، املستوى املايل إن رأس مال التنمية الريفية تثمني األراضي عن طريق رخص االستثمار، مكا
وتنظيم الرعي تشكل الوسيلة املميزة لدعم التمويل بني خمتلف قطاعات النشاطات إلسرتاتيجية التنمية 

 الريفية املستدامة 

  إن تعزيز اجلوارية اليت تأخذ بعني االعتبار جمموع احلظوظ إلقليم ما، تشكل السياسة القاعدية للتنمية
ليت تسكن يف املناطق املتفرقة أو املعزولة وتتم يف إطار إسرتاتيجية الريفية، وهي ختص اجملتمعات الريفية ا

 التنمية الريفية املستدامة، مدهتا القصوى سنة 

املندرجة ضمن اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية الريفية املستدامة تكون مرافقة للمجتمعات الريفية من  إن املشاريع
ات، الرعي، الصناعات التقليدية، ترقية منشآت وجتهيزات اجتماعية، اقتصادية حيث، تنمية املهن املرتبطة بالزراعة، الغاب

 وثقافية لالستعمال اجلماعي االستعمال العقالين وتثمني املوارد الطبيعية )ماء، أراضي،     ( 

موافق  2011مشروع جواري للتنمية الريفية املدجمة منها  13121تقرر برجمة  3011-3001بالنسبة للفرتة 
منصب شغل، استفادة  122110قرية، متكنت من خلق  1112بلدية و 1321مت الشروع فيها عرب  2121يها، وعل

 أسرة من هذه املشاريع   211300

التجديد الفالحي والريفي من جديد على اهلدف األساسي  تؤكد سياسة:PRR سياسة التجديد الفالحي والريفي -
منذ االستقالل، وهو التدعيم الدائم لألمن الغذائي الوطين مع التشديد الذي تتبعه السياسات الفالحية املتعاقبة 

على ضرورة حتويل قطاع الفالحة إىل حمرك حقيقي للنمو االقتصادي الشامل؛ ترتكز سياسة التجديد الفالحي 
 (:1-2والريفي على ثالث ركائز أساسية كما هو موضح يف الشكل)

-  

  التجديد الفالحي والريفي(: الركائز األساسية لسياسة 1-3الشكل)
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،الندوة «مسار التجديد الفالحي والريفي عرض وآفاق»:[3011]وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري :المصدر

 ، 02، ص:3001فيفري  31الوطنية للتجديد الفالحي والتجديد الريفي، بسكرة، 

  :1التجديد الفالحي والريفي، واليت تعترب كأداة لتحقيق األمن الغذائي هي الدعائم الثالثة لنإسرتاتيجية

  التجديد الفالحي: يرتكز التجديد الفالحي على البعد االقتصادي ومردود القطاع لضمان بصفة دائمة األمن
لتصويب الغذائي للبالد  فهو يشجع تكثيف، وعصرنة اإلنتاج يف املستثمرات، واندماجها يف مقاربة "فرع" 

منتجات أساسية أو ذات  10أعمال دعم االستثمارات العديدة املنجزة يف القطاع، مت وضع قائمة من عشر 
أولوية هي: احلبوب، البقول اجلافة، احلليب، اللحوم البيضاء واحلمراء، البطاطس، الطماطم الصناعية، زراعة 

 الزيتون، النخيل، البذور والشتائل 

 رنامج التجديد الريفي إىل حتقيق تنمية منسجمة، ومتوازنة ومستدامة لألقاليم الريفية، التجديد الريفي: يهدف ب
من خالل تنفيذ املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة اليت يتكفل هبا الفاعلون احملليون، يأخذ يف احلسبان 

ن، يستهدف التجديد الريفي الذي األهداف االقتصادية واالجتماعية يف جمال التشغيل والدخل واستقرار السكا
يعترب أمشل من التجديد الفالحي ويف مداه كل األسر اليت تعيش وتعمل يف الوسط الريفي وخاصة الذين 

 يعيشون يف املناطق اليت تتميز بصعوبة ظروف املعيشة فيها واإلنتاج )اجلبال، السهوب، الصحراء( 

  هذه الركيزة تفاديا للصعوبات الين يواجهها الفاعلون لالندماج يف دعم القدرات البشرية واملساعدة التقنية: تأيت
 تنفيذ هذه السياسة وهي هتدف إىل:

 عصرنة مناهج اإلدارة الفالحية؛ -

االستثمار يف البحث والتكوين واإلرشاد الفالحي من أجل تشجيع وضع تقنيات جديدة وحتويلها السريع  -
 يف الوسط اإلنتاجي؛

                                                           
 12،الندوة الوطنية للتجديد الفالحي والتجديد الريفي، بسكرة،«مسار التجديد الفالحي والريفي عرض وآفاق[:»1022وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد] 1

مت  http://www.minagri.dz/pdf/Divers/Juillet/LE_RAR_AR1.pdf، متوفر على املوقع االلكرتوين: 20 -2، ص ص: 1002فيفري 
  10/02/1022اإلطالع عليه بتاريخ:

الركيزة األولى
التجديد الريفي

الركيزة الثالثة
ت برنامج تعزيز القدرا

البشرية

الركيزة الثانية
التجديد الفالحي

http://www.minagri.dz/pdf/Divers/Juillet/LE_RAR_AR1.pdf
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 والبشرية لكل املؤسسات واهليئات املكلفة بدعم منتجي ومتعاملي القطاع؛تعزيز القدرات املادية  -

تعزيز مصاحل الرقابة واحلماية البيطرية والصحة النباتية ومصاحل تصديق البذور والشتائل والرقابة التقنية  -
 ومكافحة حرائق الغابات 

الذي  3012فه حتقيق األمن الغذائي حبلول مليار دينار من النفقات العمومية، هد 1000خصصت الدولة هلذا الربنامج 
  :1حقق مجلة من النتائج نذكر منها

للفرتة املمتدة بني   %1322( إىل 3001-3000خالل الفرتة ) %2حتسني معدل منو اإلنتاج الفالحي من  -
 (؛3010-3012)

 زيادة اإلنتاج الوطين وحتسني خمتلف أنواعه؛ -

مشروع تنمية  10300يمية، وحتسني شرو  حياة السكان يف الريفي وهذا بـ دعم التنمية املستدامة والتوازنات اإلقل -
مليون  133مسكن ريفي ومحاية أكثر من  232000منطقة ريفية، بتحسني شرو  حياة  3122ريفية مدجمة لـ 

 هكتار من الرتبة؛

 التسيري املستدام لآلالت الصناعية وحتسني االندماج الفالحي الصناعي؛ -

 منصب شغل دائم  210000خلق حوايل  -

: تشمل السياسة االجتماعية يف اجلزائر نشاطات واسعة ومؤسسات عديدة السياسة االجتماعية في الجزائر -8.0.0.1
 ميكن تقسيمها إىل جزئني رئيسيني:

ى : يشمل جمموع املستفيدين وذوي احلقوق من خدمات صناديق احلماية االجتماعية القائمة علالضمان االجتماعي -أ
صناديق  2مداخيل االشرتاكات الشهرية ألصناف األجراء، وغري األجراء  تتكون منظومة الضمان االجتماعي يف اجلزائر من 

 :2هي

الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء، هو : CNAS الصندوق الوطني للضمان االجتماعي -
 2222جانفي  21املؤرخ يف:  02-22من القانون رقم:  22مؤسسة عمومية ذات تسيري خاص، طبقا للمادة:

 3.املتضمن القانون التوجيهي  للمؤسسات العمومية االقتصادية، يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقاللية املالية
صندوق بدور حموري ضمن منظومة الضمان االجتماعي من حيث احلجم، املهام، خاصة لكونه يقوم ال 

املؤسسة الوحيدة املؤهلة لتحصيل جمموع االشرتاكات وتوزيعها بنسب حمددة على بقية الصناديق  يستمد الصندوق متويله من 
 مصدرين مها:

                                                           
  10/02/1022، مت االطالع عليه بتاريخ: http://www.minagri.dz، متوفر على املوقع: وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد 1
راصد الحقوق االقتصادية واالجتماعية في البلدان العربية: الحماية االجتماعية الوجه األخر ألزمة »:[3012]شبكة المنظمات العربية غير الحكومية 2

 .111-111، ص،ص: «الدولة
، تم اإلطالع عليه cnas-la-de-http://www.cnas.dz/?q=ar/presentationالصندوق الوطني للضمان االجتماعي: متوفر على الموقع:  3

 .12/02/3012بتاريخ:

http://www.minagri.dz/
http://www.cnas.dz/?q=ar/presentation-de-la-cnas
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  التمويل عن طريق الضرائب: ويتمثل يف تكفل اخلزينة العمومية ببعض فصول التعويضات مثل: املنح العائلية
  نسب املسامهات املقررة على الفئات اخلاصة )املعوقني، الطلبة، العاملون عند 2222منذ الفاتح من جانفي 

ة يف حاالت العجز املايل لصناديق الضمان اخلواص حلساهبم اخلاص واملمتهنون، واملسامهات اليت تقدمها الدول
 االجتماعي( 

  التمويل عن طريق االشرتاكات: وهو أهم مصدر لتمويل الصندوق، ويتمثل يف اشرتاكات األجراء، وأرباب
 العمل يف متويل الصندوق بنسبة حمددة مرتبطة مبستوى الدخل 

 باملهام اآلتية: 2221جانفي  02املؤرخ يف  02/21يقوم الصندوق طبقا للمرسوم التنفيذي رقم: 

 يف ما خيص براجمها املتعلقة بالصحة ومؤسسات املعاجلة باملياه املعدنية وعيادات إعادة التأهيل؛    

 تسيري األداء العيين والنقدي للتأمينات االجتماعية وحوادث العمل واألمراض املهنية؛ -    
 تأمني التحصيل واملراقبة على حتصيل االشرتاكات املخصصة لتمويل األداءات؛ -    
 تيسري تعويضات املنح العائلية على حساب الدولة من اخلزينة العمومية؛ -    
 منح رقم تسجيل وطين للمؤمنني اجتماعيا واملستخدمني وإعطائهم رقما وطنيا؛ -   
 ختلفة املتعلقة بالضمان االجتماعي للفئات املأجورة وغري املأجورة؛توفري اخلدمات االجتماعية امل -   
 ربط وتوجيه أهداف وزارة العمل واحلماية االجتماعية -   
املسامهة يف تنمية سياسة الوقاية من حوادث العمل من خالل الدراسة واقرتاح احللول والتأمني على الضحايا يف حالة  -   

 وقوعها؛
 ممارسة الرقابة الطبية؛تنظيم وتنسيق  -   
 تسيري تعويضات األشخاص املستفيدين من االتفاقيات الدولية  -   

من األجراء أي مانسبته  2212001عامل منهم  22021222ما يقارب  1022بلغ عدد املؤمن عليهم سنة 
22 02% 1 

، يتوىل الصندوق مهام 2220-02-01أنشئ الصندوق الوطين للتقاعد بتاريخ: :CNRالصندوق الوطني للتقاعد   -
، 2222، 2222أساسية لضمان احلماية االجتماعية لفئة املتقاعدين  شهد نظام التقاعد تعديالت هامة خالل السنوات: 

وذلك بإدخال آليات قانونية مسحت بتوسيع  1022ديسمرب  02املؤرخ يف  22-22 :قانون رقم، وال2222، 2222
 : 2دون املساس بطريقة حساب التقاعد، وتتمثل هذه اآلليات يف شرو  التقاعد، وختفيضها من

  غري أنه توجد استثناءات ختص فئات معينة وهي )اجملاهدين  20توحيد سن اإلحالة على التقاعد عند سن– 
سنة عمل بدون شر   01) أخرىالعمال اللذين يشغلون مناصب عمل على قدر من الضرر ( وتسهيالت  -املرأة

 (؛20سنة عمل فعلية مع وجوب بلوغ سن  10السن والتقاعد املسبق بعد 
                                                           

  01، ص: 22، نشرة رقم: «8102-8101الجزائر باألرقام نتائج [:» 1022الديوان الوطين لنإحصائيات] 1

 .12/02/3012 ، مت اإلطالع عليه بتاريخ:/retraite-de-http://cnr.dz/ar/systemeللتقاعد، متوفر على املوقع:  الصندوق الوطين 2

http://cnr.dz/ar/systeme-de-retraite/
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 ؛عن كل سنة مثبتة % 2 1 ـتوحيد نسبة اعتماد سنوات التأمني ب 
 ؛من األجر الوطين األدىن املضمون % 22 ـتأسيس مبلغ أدىن للمعاش يقدر ب 
 ضعفا من األجر الوطين األدىن  22واألقصى اخلام للمعاش ب  %20 ـحتديد نسبة أقصى ملعاش التقاعد تقدر ب

 ؛املضمون
 ؛سنة 01 ـحتديد مدة أقصى لفرتة العمل ب 
  02مث بناء على  ،شهر من األجر األخرية السابقة لنإحالة على التقاعد 21حساب معاش التقاعد بناء على 

جانفي  02من  ابتداءشهرا  20إىل 2222من ماي ابتداء شهرا  22/  2222من جويلية   شهرا ابتداء
 ؛1000

  من منحة اهلالك توزع على ذوي احلقوق وفقا لشرو  معينة %20حتديد نسبة قصوى قدرها  
  1 1022متقاعد سنة  1220222بلغ عدد املتقاعدين 

األجراء على يقوم نظام الضمان االجتماعي لغري :  CASNOSالصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء -
مبدأ التضامن االجتماعي الوطين، يتمتع الصندوق وفقا للقانون بالشخصية املعنوية واالستقاللية اإلدارية واملالية، تأسس 

، هبدف توسيع القاعدة االجتماعية املستفيدة من الضمان االجتماعي وضمان خدماته لفئات 2221/ 02/02بتاريخ: 
شمل هذه الفئة من العمال خاصة: التجار، السائقني، احلرفيني، أصحاب املهن احلرة، واسعة من العمال غري األجراء   ت

من العائد السنوي املصرح به  %22الصناعيني، الفالحني     ميول الصندوق من املسامهات السنوية للمنخرطني املقدرة بـ: 
  قدر عدد 2، واجلزء املتبقي للتقاعديتعلق بالتأمينات االجتماعية %2 2اخلاضع للضريبة وهي مقسمة إىل نصفني، 

 3منخر   220222مليون شخص، وعدد املشرتكني  2 2املنخرطني يف الصندوق ما يقارب 

 نظرا لعمليات التسريح اجلماعي النامجة عن إعادة هيكلة وخوصصة:  CNACالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة-
بناءا على املرسوم التشريعي   املؤسسات العمومية، مت وضع جهاز للتأمني على البطالة واإلحالة على التقاعد املسبق

 لفقدان مناصب عملهم نياحلفاظ على الشغل ومحاية األجراء املعرضاملتضمن  2222ماي  12املؤرخ يف  02-22رقم:
املتعلق بإحداث نظام التأمني على البطالة لفائدة  2222ماي  12 املؤرخ يف 22-22بصفة ال إرادية  واملرسوم التنفيذي 

              باإلضافة إىل املرسوم التنفيذي  األجراء الذين قد يفقدون مناصب عملهم بصفة ال إرادية وألسباب اقتصادية
ني على البطالة  يقوم الذي يتضمن القانون األساسي للصندوق الوطين للتأم 2222جويلية  02املؤرخ يف  222-22رقم 

الصندوق الوطين للتأمني على البطالة ويف إطار االهتمام بفئة البطالني الذين ال ميكنهم التعامل مع الوكالة الوطنية لدعم 
، املتعلق بدعم إنشاء النشاطات من 00/21/1000املؤرخ يف  222-00املرسوم الرئاسي رقم:  تشغيل الشباب مت إصدار

                                                           
  10، مرجع سبق ذكره، ص:[1022الديوان الوطين لنإحصائيات] 1

، جملة العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم «لوالية البويرة casnosالضمان االجتماعي في الجزائر دراسة حالة [:» 1022قرومي محيد، ضحاك جنية ] 2
  22، ص:20التسيري، العدد:

  10، مرجع سبق ذكره، ص:[1022الديوان الوطين لنإحصائيات] 3
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الذي  00/02/1002املؤرخ يف  01-02واملرسوم التنفيذي رقم:  ،سنة 20و  02لغني من العمر بني قبل البطالني البا
 حيدد شرو  ومستويات اإلعانات املرصودة  

وختفيض يف  ،من قيمة املشروع %12إىل  %10حيث يستفيد البطالني من قروض دون فوائد ترتواح قيمتها من 
 ا واملنطقة اجلغرافية املقام فيه ،حسب قيمة االستثمار %20و %20رتاوح بني نسب فوائد القروض اليت متنحها البنوك ي

، مسحت اإلجراءات اجلديدة املتخذة لفائدة الفئة االجتماعية اليت يرتاوح عمرها ما 1020من سنة  ابتداء
 ،ماليني دج  20سنة االلتحاق باجلهاز، مبزايا متعددة منها مبلغ االستثمار اإلمجايل الذي أصبح يف حدود  20 و00 بني

  1 إنتاج السلع واخلدمات لذوي املشاريع الناشطني اتقدر وكذا إمكانية توسيع  ،ماليني دج بعدما كان ال يتعدى مخسة

، 02/01/2222تأسس الصندوق بتاريخ: CACOBATPHالصندوق الوطني للتأمين عن العطل المدفوعة  األجر -
هبدف مساعدة عمال القطاعات املعنية على ضمان دخل مستمر ومضمون  بسبب ظروف العمل اليت تتميز باالنقطاعات 

الظروف اجلوية  يغطي الصندوق وفقا لقواعد تفصيلية حمددة، العطل املدفوعة والبطالة املؤقتة  ونظرا هلشاشة املومسية بسبب 
فئات العمالة املومسية وصعوبة ضبطها ضمن قواعد قانونية دقيقة، اجتهت سياسة الصندوق إىل اختزال شرو  االستفادة 

: إثبات دفع االشرتاكات، تقدمي تصريح للصندوق بالتوقف عن بالنسبة هلذه الفئات من العمال يف إجراءات بسيطة هي
شخص يف  22221ساعة عمل يف الشهرين السابقني للتوقف  بلغ عدد املنخرطني يف الصندوق  100العمل، استيفاء 

  10222عامل سنة  2201202حني وصل عدد العمال املصرح هبم 

جملموعة من اإلصالحات منذ بداية األلفية، حيث مت هبدف حتسني أداء نظام الضمان االجتماعي، مت إخضاعه 
لكل حاملي بطاقة الشفاء واملؤمن عليهم الذين بلغ  1022توسيع نظام التعويضات الطبية ابتداء من الفاتح أوت عام 

 صيدلية عرب الوطن  باإلضافة إىل الرعاية اجملانية يف اهلياكل 20012مليون شخص،  وذلك بعقد اتفاق مع  00عددهم 
العمومية؛ مت تعزيز فرص احلصول على الرعاية الصحية للسكان عن طريق توقيع اتفاقيات أبرمت بني مؤسسات الضمان 

 22االجتماعي وجمموعة من العيادات اخلاصة بتطبيق  نظام دفع الطرف الثالث، ومن بني هذه املؤسسات اخلاصة جند:
خمتص يف تركيب النظارات الطبية لصاحل األطفال  222، مركز غسيل الكلى 200عيادة جلراحة القلب والشرايني، 

املتمدرسني، واتفاق مع الديوان الوطين لألعضاء االصطناعية لصاحل ذوي االحتياجات اخلاصة  ومن أجل تقريب مؤسسات 
تفع الضمان االجتماعي من املواطن مت فتح فروع جديد ملختلف صناديق الضمان االجتماعي عرب مجيع الواليات حيت ار 

                                                           
موقع الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة:  1

https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_PresentationCNAC.aspx :مت اإلطالع عليه بتاريخ ،
22/02/1022  

  10، مرجع سبق ذكره، ص:[1022الديوان الوطين لنإحصائيات] 2

https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_PresentationCNAC.aspx
https://www.cnac.dz/site_cnac_new/Web%20Pages/Ar/AR_PresentationCNAC.aspx
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سنة  كما مت  22خالل  %22أي بنسبة زيادة قدرها  1022مركز سنة  2200إىل  2222مركز سنة  221عددها من 
 1مراكز جهوية للتصوير الطيب تابعة لصندوق الضمان االجتماعي  02فتح 

نقدي أو عيين : يقوم هذا اجلزء على مبدأ التضامن الوطين، الذي تكفله الدولة يف شكل دعم النشاط االجتماعي -ب
انتقائي ملؤسسات وفئات اجتماعية، بشكل دائم أو مؤقت، وتدفع على حساب اخلزينة العمومية للدولة  وتوكل مهام العمل 

جوان  12املؤرخ يف  22-101التضامين يف اجلزائر لوكالة التنمية االجتماعية اليت مت إنشاءها مبوجب املرسوم التنفيذي 
ية مزودة بقانون خاص، يكفل هلا استقاللية إدارية ومالية، مت وضع الوكالة حتت وصاية وزارة باعتبارها مؤسسة عموم 2222

بعدما كانت حتت 1002التشغيل والتضامن الوطين)سابقا( أي وزارة التضامن الوطين واألسرة وقضايا املرأة حاليا، منذ سنة 
 اإلرادة يعكسوهذا ما  ،ا احلكومة مبالغ هامةهل صصتخفقد  االجتماعية للتحويالت بالنسبة ماسلطة رئاسة احلكومة   أ

 1 10مليار دينار، أي ما يعادل  1200ما قيمته  1022 حيث خصصت يف سنة ،االجتماعي الطلب لتلبية السياسية
بلغ من الناتج الوطين اإلمجايل  ومن املالحظ أن هذا امل %0 2، 1022مليار دوالر، أي مخس امليزانية العامة للدولة لسنة 

 مليار دج للتحويالت االجتماعية  022، حيث خصص مبلغ  1002مرات مقارنة مبخصصات سنة  2قد تضاعف

 :2تعمل الوكالة على جتسيد الربامج التالية 

: بتبين مقاربة تشاركية بني القطاعات وبالتعاون مع اجمللس الوطين لنإعاقة من حماية فئة ذوي االحتياجات الخاصة  -
 خالل:

  إعانات مالية مباشرة لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة غري القادرين على العمل، حيث استفاد تقدمي
دج شهريا مرفقة بالتغطية االجتماعية على املستوى الوطين   2000شخص  من منحة شهرية قدرها 322000
ن اليت تبلغ من املنحة اجلزافية للتضام %100شخص ممن تبلغ نسبة إعاقتهم أقل من 323000كما استفاد 

 دج شهريا، مع االستفادة من التغطية االجتماعية 2000قيمتها 
 حتسني ظروف التكفل هبذه الفئة يف الوسط املؤسسايت؛ 
  من مناصب العمل لصاحل ذوي %1تسهيل ظروف إدماجهم املهين، السيما عرب تنفيذ قاعدة ختصيص نسبة

بية وشبه ضريبية ألرباب العمل الذين يوظفون عمال من االحتياجات اخلاصة، ويف هذا اإلطار مت منح حوافز ضري
 فئة ذوي االحتياجات اخلاصة، وكذا تدعيمهم ماليا لتهيئة وجتهيز مناصب العمل املخصصة لذات الفئة 

                                                           
1le gouvernement Algérien[2016] :«Algérie, objectif du millénaire pour le développement», rapport  national 

2000-2015, p:22. 
  22/02/2102، مت اإلطالع عليه بتاريخ:  /http://www.ads.dzموقع الوكالة الوطنية للتنمية االجتماعية:  2

http://www.ads.dz/
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  ،التشجيع على اإلدماج االجتماعي هلذه الفئة عرب إحداث مراكز املساعدة عن طريق العمل، والورشات احملمية
ورشات حممية  01مراكز للمساعدة عن طريق العمل،  02لبيداغوجي  مع اإلشارة إىل وجود وأيضا املزارع ا

 مزارع بيداغوجية مسرية من قبل احلركة اجلمعوية  02و
  )ضمان التعليم والرتبية املتخصصني لفائدة األطفال املصابني بإعاقة حسية )املكفوفني، الصم واملتخلفني ذهنيا

طفل من هذه الشرحية مع العمل على  11110صة تابعة للقطاع تتكفل بـ مؤسسة متخص 311على مستوى 
تشجيع متدرسهم باملؤسسات الرتبوية التابعة لقطاع الرتبية الوطنية، واإلدماج بالوسط املدرسي العادي على مستوى 

 مريب متخصص   210طفل، وبتأطري  3211والية لفائدة  22قسم مدمج موزع عرب  313
، من 3012شخص خالل سنة  12211فئة فإن أغلبها ينتمي إىل أسر معوزة، حيث استفاد بالنسبة هلذه ال

مساعدات خمتلفة متمثلة يف كراسي متحركة، أعضاء اصطناعية ومساعدات )مادية واجتماعية( إضافة إىل خدمات املرافقة 
  1والوساطة االجتماعية

دار الستقبال األشخاص املسنني 23الشرحية مت تأسيس : لضمان التكفل املناسب هبذه األشخاص المسنينحماية  - 
مقيم أغلبهم دون روابط أسرية، غري أن اإلدماج يف الوسط العائلي هو األوىل، ويف هذا اإلطار يتم  1112تتكفل بـ 

إطالق ترتيب االستقبال النهاري على مستوى املؤسسات املتخصصة لفائدة األشخاص املسنني املتواجدين يف الوسط 
سري  فضال عن ترتيب اإلعانة واملرافقة املنزلية لألشخاص املسنني يف وضعية تبعية، من خالل وضع حتت التصرف األ

شخص  31111مت تقدمي خدمات املرافقة والوساطة لصاحل  3012خالل سنة  2مساعدات أو املساعدين على احلياة 
  3مسن

تضمن هلم العيش الكرمي، سواء يف  3011طفل سنة  1222مؤسسة تستقبل  12: التكفل بالطفولة المسعفة -
الوسط املؤسسايت أو عن طريق الوضع بالكفالة يف الوسط العائلي، حىت يتسىن هلذا الطفل أن يبين مشروع حياته الذي 

 يتماشى وتطلعاته وقدراته وحتقيق استقالليته، واالعتماد على الذات  
: مثل عمليات التضامن يف شهر رمضان وتوزيع األدوات املدرسية والنقل املدرسي، نية الظرفيةالعمليات التضام  -

اإلقامات التضامنية لفائدة املسنني املعوزين ولفائدة األطفال املنحدرين من عائالت احملرومة القاطنة يف املناطق النائية ويف 
 :4هذا الصدد
  لدعم وخمتلف املساعدات املالية والطبية والنفسية    بغية حتسني عائلة معوزة من املرافقة وا 12223استفادت

 ظروفهم املعيشية كاأليت:

                                                           
مارس  02، جملة أصداء وكالة التنمية االجتماعية، العدد:«الخاليا الجوارية للتضامن[:» 1022وزارة التضامن الوطين واألسرة و قضايا املرأة، وكالة التنمية االجتماعية] 1

 .01، ص:1022

  00، ص:ذكره مرجع سبق [:1022وزارة التضامن الوطين األسرة وقضايا املرأة] 2
  01، ص:ذكره سبق مرجع[: 1022وزارة التضامن الوطين  ألسرة وقضايا املرأة، وكالة التنمية االجتماعية] 3
  00-01ص ص:نفس املرجع،  [:1022وزارة التضامن الوطين  ألسرة وقضايا املرأة، وكالة التنمية االجتماعية] 4
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 عائلة معوزة اجتماعيا وماديا؛ 11211مساعدة -
 شخص؛ 1222توزيع جهاز قياس السكري لفائدة -
 شخص؛ 21121مرافقة ووساطة اجتماعية لفائدة -
 جلوية؛عائلة متضررة جراء االضطرابات ا 3102التكفل بـ-
 عائلة إلنشاء نشاطات مدرة للدخل وحتسني عيشها؛ 2111مرافقة -
 عائلة مستفيدة من القروض إلجناح مشاريعهم املنتجة  232مرافقة ومتابعة -

تسعى وكالة التنمية االجتماعية إىل ترقية املرأة وحتسني مستواها املعيشي ودجمها يف عامل الشغل والتنمية، حتضى  -
امرأة من خمتلف نشاطات املساعدة واملرافقة  12210مبرافقة خاصة، حيث استفادت  املرأة الريفية

 والوساطة االجتماعية  
: يف هذا الصدد تبنت اجلزائر سياسات دعم اجتماعي متعددة األبعاد لفائدة اإلعانات والتحويالت االجتماعية -ت

   باإلضافة 1022مليار دينار سنة  2 2220بلغت السكان، وهي تعمل على ختصيص مبالغ ضخمة لتغطية هذا الدعم 
 :1إىل الدعم املدرسي، ودعم العالج تعتمد اجلزائر صيغ أخرى للدعم منها

: تندرج أسعار البيع بالتجزئة للمنتجات النفطية والغاز يف اجلزائر ضمن أدىن األسعار يف العامل دعم أسعار الطاقة والمياه -
 2 20، بزيادة قدرها  1022مليار دينار سنة  2 20رباء كلفت هذه اإلعانات الدولة بفضل دعم الوقود والغاز والكه

  كما تدعم الدولة تزود األسر باملياه الصاحلة للشرب يف أهم املدن الساحلية من خالل تكفلها 1022مليار دينار عن سنة 
 بالنفقات املرتبطة بتحلية مياه البحر 

: يسمح دعم أسعار احلبوب الغذائية واحلليب بإبقاء السلع األساسية بأسعار ألساسيةدعم أسعار المواد االستهالكية ا -
مقبولة ويف متناول مجيع السكان ويف هذا الصدد بلغت امليزانية اإلمجالية اليت خصصت ألهم اهليئات املكلفة هبذه اإلعانة يف 

 1 22مليار دينار، مقارنة بـ  2 112أكثر من على غرار الديوان الوطين للحبوب والديوان الوطين للحليب  1022عام 
  وبلغت القيمة الرتاكمية لنإعفاءات الضريبية املمنوحة يف إطار استرياد القمح 1020مليار دينار املخصصة هلذا الدعم سنة 

  1021مليار دينار سنة  0 220والسكر واألدوية 

تعكف احلكومة على مواصلة اجلهود املبذولة يف جمال : يشكل السكن أهم مطالب املواطن اجلزائري، لذا دعم السكن -
 السكن مبا يضمن التكفل بكل الطلبات املسجلة  ملختلف شرائح اجملتمع مبختلف الصيغ من خالل تنويع العرض وهي:

 سكنات عمومية اجتماعية؛ 
 سكنات حضرية ترقوية؛ 
 سكنات ريفية مدعمة؛ 

                                                           
  22األمم املتحدة، أديسا بيبا ، اثيوبيا، ص: ،«-الجزائر–موجز قطري  [:»1022اللجنة االقتصادية إلفريقيا ] 1
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 سكنات بصيغة البيع باإلجيار؛ 
 العمومية  السكنات الرتقوية 

عملت احلكومة على تعزيز التدابري اليت تضمن تسهيل حصول املواطن على مسكن الئق حسب مستوى دخل  
 1كل فئة، يف إطار الدعم العمومي الذي مشل التدابري التالية:

دينار ألصحاب املداخيل اليت تساوي أو ترتاوح قيمتها بني  200000منح مساعدة عمومية مباشرة تقدر بـ -
 ؛%2أضعاف األجر الوطين األدىن املضمون، مع ختفيض كلفة القرض البنكي إىل2إىل  الضعف

أضعاف األجر الوطين األدىن املضمون، فيستفيدون من  2و 2بالنسبة ألصحاب املداخيل اليت ترتاوح بني  -
دينار، مع ختفيض نسبة الفائدة على القرض السكين اليت  200000مساعدة عمومية مباشرة مقدرة بـ:

 ؛%2يتحملها املستفيد واملقدرة بـ 
ضعف األجر الوطين األدىن املضمون من ختفيض   21إىل  2يستفيد أصحاب املداخيل اليت ترتاوح بني ماقيمته  -

  %0كلفة القرض البنكي املقدرة بـ 
يستفيد سكان القرى واألرياف، على غرار سكان املدن من الدعم املخصص للسكن، لكن هذا الدعم موجه 

 للمواطنني الراغبني يف بناء مساكن خاصة هبم وهو على النحو التايل:

أضعاف األجر الوطين األدىن املضمون من مساعدة  2يستفيد أصحاب املداخيل اليت ترتاوح بني الضعف إىل  -
دينار مع احلق يف االستفادة من قرض بنكي ميسر الفائدة اليت تقدر  200000عمومية مباشرة تقدر بـ

 ؛%2بـ
ضعف األجر الوطين األدىن املضمون والراغبني يف بناء  21و2لنسبة ألصحاب املداخيل اليت ترتاوح بني با -

  %0سكن ريفي فيستفيدون من ختفيض نسبة الفائدة على القرض السكين املقدرة بـ: 
-1002، خالل الفرتة 1002-2222سكن خالل الفرتة  220000تشري اإلحصائيات إىل أنه مت اجناز 

  2مليون سكن 1مت تسليم  1002-2222مليون سكن، وخالل العشرية 022 2مت تسليم  1002

تعمل احلكومة اجلزائرية  على مضاعفة هذه الربامج، وتسريع اجنازها من أجل االستجابة للطلب املتزايد على 
سكنية منها وحدة  1110200برامج اجناز  1022السكنات خاصة من فئة الشباب، مت إحصاء إىل غاية شهر مارس 

 1020وحدة قيد اإلجناز  إىل غاية هناية  2222012وحدة منجزة،  212222انطلقت األشغال هبا،  1000221
انطلقت األشغال على مستوى   1022وحدة سكنية  وإىل غاية هناية سنة  2222202انطلقت األشغال على مستوى 

والذي يسجل  (AADL)مج سكنات البيع باإلجيار   وسيتواصل بصفة أولية اجناز الربنامج املوجه لربنا1222202
                                                           

                                ، متوفر على املوقع: «النمو االقتصاديخذة لفائدة التشغيل، االستثمار و التدابير المت[:»1020مصاحل الوزير األول] 1

ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/meice2010ar.pdf-www.premier :10/02/1022، مت اإلطالع عليه بتاريخ  
  22، ص:مرجع سبق ذكره[: 1020مصاحل الوزير األول] 2

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/meice2010ar.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/meice2010ar.pdf
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  واالنطالق يف برنامج قوامه 1001-1002وحدة لفائدة الطلب الذي مل تتم تلبيته يف إطار برنامج  100000
مليون سكن من أجل تدارك  2 2القيام بإجناز  1022-1022  كما سيتم على مدى الربنامج اخلماسي 200000

    1واطنني انطالقا من البطاقية الوطنية لطاليب السكنالعجز اهليكلي، مع السهر على التكفل باحلاجيات املعرب عنها من قبل امل

يبدو أن تطور معدل اإلقامة يف املساكن "أي عدد األشخاص املقيمني يف كل مسكن"  الذي يستخدم باعتباره 
شخص يف  22 2ما قيمته  2222أحد املعايري الرئيسية لتقييم تطور وضعية السكن يف اجلزائر قد تراجع، حيث سجل سنة 

شخص يف املسكن  2 2لتصل هذه النسبة إىل  10022شخص يف املسكن سنة  21 2سكن الواحد، ويف املقابل سجل امل
  1022سنة 

 ( 1022-1000(: عدد الوحدات السكنية املوزعة خالل الفرتة )1-0يظهر لنا اجلدول )
 سكن   الوحدة : ألف(8102-8111(: السكنات الموزعة عبر الوطن خالل الفترة)8-1الجدول)

 8112 8111 8112 8112 8111 8118 8110 8111 السنة
 2 222 2 222 2 201 2 222 1 222 2 200 201 2 221 عدد السكنات

 *8102 8102 8101 8108 8100 8101 8119 8112 السنة
 2 222 0 022 2 122 1 222 2 121 2 220 2 122 2 110 عدد السكنات

Source : le gouvernement Algérien[2016] :«Algérie, objectif du millénaire pour le  

développement», pp :116. 

 توقفت اإلحصائيات يف شهر سبتمرب   1022*بالنسبة لسنة 
، حيث بلغ 1000تعكس لنا األرقام الواردة يف اجلدول حجم االلتزام بضرورة ختطي أزمة السكن منذ سنة 

ألف سكن، غري أهنا ال متثل سوى جزء من حجم السكنات املخطط   2 0002السكنات املوزعة خالل الفرتة إمجايل 
إلجنازها  تسهل الدولة حصول السكان على مسكن الئق من خالل خمتلف الصيغ السكنية، ال سيما عن طريق الوكالة 

مليار دينار  اليت  221 122بـ  1022درت سنة الوطنية لتحسني السكن وتطويره، وحتظى هذه الربامج مبيزانية ضخمة ق
 من حجم اإلنفاق احلكومي  %2 22متثل نسبة 

ما يؤخذ على الدعم املقدم من قبل الدولة انه يشكل مبالغ ضخمة من امليزانية، من املمكن حتويلها لصيغ 
متويلية ميسرة إلقامة مشاريع اقتصادية تعيل هذه الفئات  كذلك جند أن املنحة اليت يستفيد منها ذوي االحتياجات اخلاصة 

شهر  كما أن بعض هذه املساعدات تذهب لغري مستحقيها نتجة  هي رمزية جدا ال تكفي لسد احلاجيات األساسية لفرتة
 عدم وجود رقابة صارمة و استفحال مظاهر الفساد 

                                                           
  02، 00ص ص: ،رجع سبق ذكرهم [:1022مصاحل الوزير األول] 1
بالحق في عدم التمييز في اصر الحق في مستوى معيشي مناسب و تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن الالئق كعنصر من عن[:»1022جملس حقوق اإلنسان] 2

 .20، ص: 22، األمم املتحدة، اجلمعية العامة، الدورة «هذا السياق
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: يف إطار السياسة الوطنية للتشغيل اليت هتتم بوضع تدابري آليات التشغيل والحد من البطالة في الجزائر -1.0.0.1
 حرمانا يف اجملتمع، وهي تأخذ شكلني مها: خللق مناصب العمل لصاحل الشباب، وخاصة الفئات األكثر

 خلق فرص عمل؛ - 
 إنشاء أنشطة اقتصادية  -

 :املؤرخ يف 102-22مت إنشاؤها مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  :ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -أ
 22/02/1000املؤرخ يف  000-00املتعلق بدعم تشغيل الشباب، املعدل واملتمم باملرسوم الرئاسي رقم 01/02/2222

مليون دينار جزائري و  1بالنسبة لالستثمارات اليت ال تتجاوز قيمتها  ℅12متنح الوكالة قروض دون فوائد يف حدود 
ماليني دينار جزائري  من جهة أخرى تعمل الوكالة على ختفيض  20بالنسبة لالستثمارات اليت ال تتجاوز قيمتها  ℅10

( حسب طبيعة النشا  واملنطقة اليت ℅22و ℅20نسب فوائد القروض املمنوحة من قبل البنوك إىل مستويات ترتاوح بني )
ما ساهم  ، هذا02/21/1022مشروع منذ إنشائها وإىل غاية  022220سامهت الوكالة يف متويل  1يتواجد فيها املشروع 

فرصة عمل  222222استحداثمت  ،1022-1022ويف الفرتة منصب شغل خالل نفس الفرتة،  222122يف خلق 
 أشاءهتا الوكالة، منذ بداية نشاطها  من إمجايل عدد الوظائف اليت ٪20 ، واليت متثلالوكالةمن قبل 

هذا الربنامج الذي مبوجب املرسومني مت إطالق : ESILبرنامج مناصب الشغل الموسمية ذات المنفعة المحلية -ب
  موجهة للشباب من ذوي املؤهالت احملدودة الذين يعانون من البطالة 11/02/2220 :بتاريخ 222-20و  20-220

اهلدف منه حتضري الشباب إلدماجهم يف مناصب شغل دائمة عن طريق إكساهبم اخلربة املهنية الكافية يف الوحدات اإلنتاجية 
دج هذه املناصب املؤقتة يتم إنشاءها من 1200لعمومية، من خالل عقد عمل ملدة سنة بأجرة شهرية تبلغ أو اإلدارات ا

استبدلت وزارة التضامن الوطين هذا الربنامج بربنامج اإلدماج االجتماعي مبوجب  1002قبل اجلماعات احمللية  خالل سنة 
و  22ذا الربنامج موجه للشباب البالغني من العمر بني ، ه00/02/1002املؤرخ يف  212 -02املرسوم التنفيذي رقم: 

يف  AIGمت دمج هذا الربنامج ضمن برنامج النشاطات ذات الفائدة العامة  سنة حاملي الشهادات ومنعدمي الدخل  02
منصب شغل  122000   بالنسبة لربنامج النشاطات ذات املنفعة العامة مت خلق 1021إطار الشبكة االجتماعية سنة 

شاب  222000مليار دينار  بينما استفاد  2 22، بتكلفة مالية بلغت 1022و  1002الل الفرتة املمتدة بني سنة خ
  1002و 1002من برنامج مناصب الشغل املومسية ذات املنفعة احمللية خالل الفرتة املمتدة بني 

، بينما ارتفع 1002نةمنصب عمل س22122بالنسبة لربنامج تنمية اهلضاب العليا الذي متكن من احداث -
 مليون دينار جزائري  1202,12بغالف مايل قدره12220يف السنة املوالية ليصل إىل

 ، بغالف مايل قدر بـ1002منصب شغل سنة2210فيما خيص برنامج تنمية مناطق اجلنوب الذي خلق -
 مليون دينار جزائري  222,12

                                                           
، مت http://www.ansej.org.dz/GenerateurAr.aspx?PageGenerer=ANSEJenBrefarموقع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:  1

  22/02/1022اإلطالع عليه بتاريخ:

http://www.ansej.org.dz/GenerateurAr.aspx?PageGenerer=ANSEJenBrefar
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املؤرخ يف 1002-20مبوجب املرسوم الرئاسي رقم: أنشأت  :ANGEM الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -ت
، املتعلق 11/02/1002املؤرخ يف  1002-22املتعلق بآلية القرض املصغر واملرسوم التنفيذي رقم:  11/02/1002

من املبلغ اإلمجايل ℅12بإنشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  تتكفل هذه األخرية بتقدمي قروض بدون فوائد بنسبة 
، إذا تراوحت قيمة ℅20وختفيض يف نسبة الفائدة على القرض البنكي يصل إىل يف منط التمويل الثالثي  لالستثمار 

دينار جزائري، أو من الكلفة اإلمجالية لشراء املواد األولية اليت ال تتجاوز  200000و 200000االستثمار بني 
  1كما تقوم الوكالة باملهام اآلتية:  دينار جزائري 00000

 ؛ألف دينار جزائري200ألف دينار جزائري و 20 منح قرض بنكي يرتاوح بني -
من الكلفة اإلمجالية للمشروع واليت ال ميكن  %200 ـدون فوائد لشراء املواد األولية مقدرة ب قرضمتنح الوكالة  -

على  دج 120 000 إىل القرض اوقد تصل قيمة هذ ،  دج 200 000 أن تفوق مئة ألف دينار جزائري 
 ؛مستوى واليات اجلنوب

  القرض البنكي  متنح فرتة مساح تقدر بثالثة سنوات لتسديد -

 جيب أن تتوفر أربع شرو  يف طالب القرض وهي:
 مناصب شغل دائمة  0كان مشروعه سينشئ   إذاسنة  20سنة  و كاستثناء  02و 22أن يرتاوح سنه بني  -
 مهارة مثبتة أن يكون حائز على شهادة أو  -
 توفري إسهام شخصي حتت شكل أموال خاصة تتغري قيمتها وفقا لتكلفة االستثمار املخطط  -

نساء ماكثات يف البيت،  %21، منها 1022مستفيد من القرض املصغر يف عام  222000 الوكالة  رافقت
    وخرجيي اجلامعات، كما ضمنت املرافقة من خالل التكوين والتأطري

 :املؤرخ يف 201-22أطلق هذا الربنامج مبوجب املرسوم التنفيذي رقم:CPE عقود ما قبل التشغيلبرنامج  -ث
هذا الربنامج موجه إلدماج الشباب من حاملي شهادات  ADSحتت إشراف وكالة التنمية االجتماعية 10/21/2222

إىل زيادة العروض هذا الربنامج ياة املهنية  يهدف والتقنيني السامني من خمتلف املعاهد الوطنية للتكوين يف احل ،التعليم العايل
حبيث أن املستفيد من عقود  ،وتشجيع وتسهيل إدماج حاملي الشهادات يف عامل الشغل من خالل الفرصة اليت متنحها هلم

النهائي لدى املؤسسات العامة واخلاصة  تتكفل الدولة  االندماجما قبل التشغيل يتمكن من اكتساب جتربة تساعده على 
منصب 300520مناصب الشغل احملدثة باملستفيدين طيلة فرتة العقد  بلغ عدد بتسديد األجور واألعباء االجتماعية اخلاصة

 2 عقد02222 إىل1022 ، بينما بلغ عدد هذه العقود يف سنة1002إىل2222شغل مؤقت للفرتة املمتدة من

                                                           
            موقع الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر:                                                                                     1

dz.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=110-ahttp://www.mede مت اإلطالع ،
  22/02/1022عليه بتاريخ: 

  02، ص:«السياسة الحكومية في مجال التضامن الوطني[:»1022وزارة التضامن الوطين األسرة وقضايا املرأة] 2

http://www.medea-dz.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=110
http://www.medea-dz.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=110
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تتوىل وكالة التنمية االجتماعية تسيري :  TUP HIMOمج األشغال العمومية ذات الكثافة العالية من اليد العاملةبرنا -ج
تشغيل الشباب غري  وهو موجه لتشجيع2222/ 12/02: هذا الربنامج مبوجب االتفاقية املربمة بني القطاعات املؤرخة يف

مت  1002املناطق اليت تشهد ارتفاع يف معدالت البطالة  يف بداية سنة املؤهل من خالل إطالق برامج ذات منفعة عامة يف 
استبدال هذا الربنامج بربنامج النشاطات ذات املنفعة العامة، الذي يهدف إىل خلق مناصب عمل مؤقتة بصورة كثيفة يف 

  10221منصب شغل سنة   22000مسح هذا اجلهاز باستحداث  وقت سريع 

  بلغ عدد املناصب 1002-1002دينار جزائري للفرتة املمتدة بني سنيت2012020رهمت ختصيص غالف مايل قد  
منصب عمل على التوايل  وفيما  1202و 1220 (1002 – 1002)احملدثة يف إطار برنامج تنمية اهلضاب العليا سنيت
  1002ة سنمنصب شغل 2221و 1002منصب شغل سنة 1222يتعلق بربنامج تنمية مناطق اجلنوب فلقد مت إحداث

هبدف تسهيل وترقية الشغل املأجور للشباب طاليب العمل ألول مرة املسجلني  :DAIP دعم ترقية الشغل المأجور -ح
عن طريق الرفع من معدل اإلدماج يف القطاع االقتصادي العام واخلاص  مت إنشاء ، (ANEM)لدى الوكالة الوطنية للتشغيل

، تقوم 1002أفريل22املؤرخ يف 02-212املهين، مبوجب املرسوم التنفيذي رقم: هذا اجلهاز اجلديد للمساعدة على اإلدماج
الوكالة الوطنية للتشغيل بتسيري هذا اجلهاز بالتنسيق مع مديرية التشغيل على مستوى كل  والية، يتضمن هذا اجلهاز ثالث 

 أنواع من عقود لنإدماج:

خرجي اجلامعات والتقنيني الساميني، حيث متنحهم عقود إدماج حاملي الشهادات طاليب العمل ألول مرة من -
 فرصة االستفادة من العمل يف اإلدارات العمومية ومؤسسات القطاع االقتصادي؛

عقود اإلدماج املهين موجه لشباب طاليب العمل ألول مرة خرجيي الطور الثانوي، ومراكز التكوين املهين الذين يتم  -
 ومؤسسات النشا  االقتصادي؛دجمهم يف اإلدارات العمومية 

عقود تكوين/ إدماج الشباب دون مؤهل علمي ودون تكوين يتم إبرام عقود عمل مؤقت معهم يف ورشات  -
 العمل التابعة للجماعات احمللية؛
منصب عمل خالل السنة   312102خلق  3011إىل غاية سبتمرب  3010مت خالل الفرتة املمتدة من سنة 

 مليار دينار  22302قدرها كمتوسط، بتكلفة مالية 
املتخرجني من اجلامعات  الشباب من العمل عن العاطلني اخلرجيني توظيف هو: DIP برنامج إدراج حملة الشهادات -خ 

 املهنية اخلربة على احلصول أجل من ،سنة02 و22 بنيالذين ترتاوح أعمارهم  املهين، التكوين مؤسسات وكذلك ،واملعاهد
إىل  1020بلغ متوسط حصيلة التشغيل ضمن هذا الربنامج خالل الفرتة املمتدة من . فرص حصوهلم على عمل وحتسني

   يف السنة  مستفيد 21200 ،1022غاية منتصف 

                                                           
  نفس املرجع 1
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( الباعة) رمسية غريالذين ميارسون نشاطات جتارية وحرفية بصفة  لشباب يسمح :الرسمية غير األنشطةإدماج جهاز  -د
مع منحهم  مأنشطته ية ومتابعةالتجار  اهتمبيان تسجيلما يسمح ب ،     ةلياحملاألسواق  من بالقرب حمالتعلى  احلصول

مت إدماج   الرمسي النشا  يف االندماجهذا ما يسمح هلم ب من النشا   األول سنواتلل بعض املزايا كاإلعفاء الضرييب
   1022إىل غاية سبتمرب  1021شاب خالل الفرتة  02122

 ،عاما 20-22للمواطنني الذين ترتاوح أعمارهم بني  العملية احلياةملباشرة  إطار يوفرمحل لكل بلدية:  011 برنامج -ذ
 خالل ٪20-20% حالت التجارية ترتاوح بنيللم اإلجيار سعر على خصم مع املهنية، أو التجارية األنشطة أداء أجل من
حمل على املستوى  202000شاب من هذه احملالت اليت بلغ عددها  22200سنوات األوىل من النشا   استفاد  02

 حمل غري مستغلة   00200  فيما ال تزال 1022حىت سبتمرب  1002الوطين خالل الفرتة 

 ( 0-0دول)كل هذه الربامج كان هلا أثر واضح على تراجع معدالت البطالة يف اجلزائر وهذا ما يظهره اجل

 (.8102-8111( تطور معدل البطالة في الجزائر خالل الفترة )1-1الجدول)

 8119 8112 8112 8111 8112 8112 8111 السنوات

 01.8 00.1 01.2 08.1 02.1 02.2 81.2 معدل البطالة

 8101 8102 8102 8101 8108 8100 8101 السنوات

 00.2 00.8 01.1 9.2 00 01 01 معدل البطالة

Source : le gouvernement Algérien[2016] :«Algérie, objectif du millénaire pour le 

développement», rapport national 2000-2015, p :42. 

، بعدها واصلت %2أين ارتفعت بنسبة  1022شهدت معدالت البطالة يف اجلزائر منحى تنازيل إىل غاية سنة 
يد للسنوات الثالث األخرية، أين سجل ارتفاع حاد يف معدل البطالة بني النساء الذي وصل الرتاجع لتعاود االرتفاع من جد

سنة(، وخاصة الذين ال ميلكون شهادة أو مؤهل علمي واليت متثل  12-22)بني %2 12والشباب  %2 22إىل نسبة 
من خرجي  %12، ومن أصحاب شهادات معاهد التكوين املهين %0 10من إمجايل البطالني مقارنة بـ  2% 22

  ويرجع السبب وراء هذا االرتفاع إىل كون السياسات املوجهة حملاربة البطالة تعتمد على العالج املؤقت مثل 1اجلامعات
مقابل  1022منصب شغل سنة  022222برنامج عقود ماقبل التشغيل مثال، حيث بلغ عدد مناصب الشغل املؤقتة 

يتم فيها منح قروض للشباب هبدف إقامة مشاريع خاصة، فهناك الكثري من هذه  ، بينما الربامج اليت2منصب دائم 22102
املشاريع اليت تعثرت بسبب نقص اخلربة واملتابعة  باإلضافة إىل سياسة التقشف اليت باشرهتا احلكومة بسبب تراجع مداخيل 

                                                           
                  ، متوفر على املوقع:«8102النشاط االقتصادي والتشغيل والبطالة خالل سبتمبر [:» 1022الديوان الوطين لنإحصاء] 1

.html-chomage-et-Emploi-http://www.ons.dz/  :22/02/1022، مت اإلطالع عليه بتاريخ  
  21، مرجع سبق ذكره، ص:[1022]الديوان الوطين لنإحصائيات 2

http://www.ons.dz/-Emploi-et-chomage-.html
http://www.ons.dz/-Emploi-et-chomage-.html
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من اليد  %1 20اع العام يستوعب  البالد بسبب اخنفاض أسعار احملروقات، واليت مست جانب التشغيل باعتبار أن القط
 العاملة النشطة، والنسبة املتبقية يتقامسها القطاع اخلاص واملختلط 

: " تعد اجلزائر من أكثر البلدان اإلفريقية اليت حققت تقدما يف دليل التنمية التنمية البشرية في الجزائر -2.0.0.1
بلد  222من بني  20يف املرتبة  1022تقرير للتنمية البشرية ،" فقد صنفت حسب أخر 1022-2220البشرية يف الفرتة 

، حيث سجل مؤشر التنمية البشرية 1022مقارنة بسنة  222 0يف العامل، حيث سجل مؤشر التنمية البشرية قيمة 
0 202"1  

 22،1سنة إىل  1 22: ارتفع العمر املتوقع عند الوالدة خالل عقدين من الزمن من مؤشر العمر المتوقع عند الوالدة -أ
عام بالنسبة للنساء  و يرجع السبب إىل االستقرار األمين الذي شهدته  21 2سنوات تقريبا و  20سنة بالنسبة للرجال أي 

 البالد وحتسن املؤشرات االقتصادية واالجتماعية 

حد من أهم مؤشرات قياس : يعترب نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل وانصيب الفرد من الدخل الوطني اإلجمالي -ب
األداء االقتصادي الكلي، وعنصرا مهما من العناصر اليت تقيس نوعية احلياة، فهو يوضح لنا مدى فعالية السياسات اليت 

سنة  %2 2تتبعها الدولة لتحسني نوعية حياة سكاهنا  سجل الناتج احمللي اإلمجايل باستثناء قطاع احملروقات منوا بنسبة 
والبناء واألشغال  %2 0والتجارة بـ  %2 0، وسامهت الزراعة يف معدل النمو بنسبة 1022سنة  %2 2مقابل  1022
، 1000( يوضح لنا تطور هذا املؤشر خالل الفرتة 2-0اجلدول ) 2 %2 0والنقل واالتصاالت بـ %2 0العمومية 
1002-1022   

                                                           
  10، ص: «تنمية للجميع -لمحة عن تقرير [:»1022برنامج األمم املتحدة اإلمنائي] 1
  02، ص: ذكره بقمرجع س :[1022اللجنة االقتصادية إلفريقيا ] 2
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.8101-8112 ،8111(: نصيب الفرد من الدخل الوطني اإلجمالي للفترة 2-1لجدول)  

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار  السنة
 الجارية )مليار دوالر(

 عدد السكان
 )مليون نسمة( 

نصيب الفرد من الناتج 
 المحلي اإلجمالي

1000 22 22 02 22 2220 
1002 22 22 00 12 1200 
1002 202 20 00 22 0020 
1002 211 22 02 0 0220 
1002 222 02 02 22 2100 
1002 222 22 02 22 2120 
1020 222 02 02 22 2220 
1022 222 22 02 22 2220 
1021 220 12 02 22 2220 
1020 102 22 02 00 2220 
1022 120 22 02 22 2220 
1022 221 02 02 22 2210 
1022 220 22 20 20 2120 

: قاعدة بيانات البنك الدويل، متوفر على املوقع: المصدر
http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country=DZA مت اإلطالع عليه ،

   01/02/1022بتاريخ: 
الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل قد شهد ارتفاعا  من خالل البيانات الواردة يف اجلدول أعاله يتبني لنا أن نصيب

مستمرا، صاحبه تراجع يف السنتني األخريتني ،ويرجع السبب يف ذلك إىل ارتبا  الدخل الوطين بعائدات احملروقات، هذه 
ىل ، حيث وصل سعر الربميل إ%22األخرية اليت ترتبط أسعارها باألسواق الدولية  وقد شهدت مؤخرا اخنفاضا بنسبة 

  ويف ظل عجز الدولة عن خلق بدائل  متويلية مستدامة، وضعف االستثمارات األجنبية املباشرة 1022دوالر سنة  2 22
مليار   22مث فقدت  1022مليار دينار سنة  22 222اليت تراجعت إىل  1020مليار دينار سنة  110اليت مل تتجاوز 

أن متويل امليزانية العامة  مايزال يعتمد على اجلباية البرتولية  ، وحيث1022مقارنة بسنة  1022دينار من حجمها سنة 
، وبلغ معدل االخنفاض يف متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي %22بـ  1022، قدر عجز امليزانية سنة %20بأكثر من 

الناتج احمللي   إضافة إىل أثر النمو السكاين على تراجع حصة الفرد من %22بـ  1022-1022اإلمجايل خالل سنيت 
  1اإلمجايل

                                                           
  وق ذكره، ص: ب[: مرجع س1022اللجنة االقتصادية إلفريقيا ] 1

http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country=DZA
http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country=DZA
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: لقد أحرزت اجلزائر تقدما واضحا يف جمال تعميم التعليم، حيث تضاعف عدد األطفال الخدمات التعليمية -ت
من عدد السكان  بلغت نسبة األطفال املتمدرسني  %10مالين تلميذ أي  2إىل  1022املتمدرسني ليصل سنة 

وفاق  .%12 20واليت قدرت بـ  1000مقارنة بالنسبة املسجلة سنة  1022سنة  %22 22سنوات  2البالغني 
للفتيات  أما  %2 222بالنسبة للفتيان و %1 211، حيث قدر بـ %200املعدل اخلام لاللتحاق بالتعليم االبتدائي 

ا بلغ معدل االلتحاق للفتيات، بينم %2 22للفتيان و  %2 202يف التعليم الثانوي فلقد قدر إمجايل االلتحاق نسبة 
من األطفال الذين  %2للفتيات  رغم هذا التقدم مت تسجيل ما نسبته %2 22للفتيان و  %2 12بالتعليم العايل 

سنة غري ملتحقني مبقاعد الدراسة  يعترب التسرب املدرسي) التسرب أو التخلي( أحد  22سنوات و 2يرتاوح سنهم بني 
مليون تلميذ، أي  2ام التعليمي، فعلى مستوى مجيع املراحل التعليمية، مس الرسوب أخطر املشاكل اليت يعاين منها النظ

  1من التالميذ امللتحقني باملدارس %2، بينما استأثر التسرب الدراسي حبوايل 1022من التالميذ سنة  %20حوايل 

تكوين املتعلقتني بالتعليم يف سامهت اجلهود املبذولة لعدة سنوات يف جمال إجناز املنشآت األساسية لالستقبال وال
تكثيف خدمة التعليم يف األطوار الثالثة يف سبيل حتسني خدمات التمدرس، خاصة فيما يتعلق بتقريب املؤسسة التعليمية من 

مؤسسة مع ارتفاع  11222التالميذ، لقد شهدت املنشآت التعليمية توسعا معتربا خالل السنوات املاضية، حيث مت بناء 
 ( 2-0وهذا ما يوضحه اجلدول ) %2يقدر بـ  سنوي متوسط

  8102-8112(: تطور عدد المؤسسات التعليمية في الجزائر خالل الفترة 2-1الجدول )
 المجموع الثانوي المتوسط االبتدائي الموسم الدراسي

8112-8119 22221 2222 2222 10211 
8101-8100 22220 2202 2222 12020 
8100-8108 22222 2012 2220 12220 
8108-8101 22222 2022 2222 12002 
8101-8102 22220 2222 1020 12022 
8102-8102 22000 2102 1222 12220 

ما مكانة الشباب في التنمية  »:[1022]: اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي، برنامج األمم املتحدة اإلمنائيالمصدر
  20، ص: «المستدامة في الجزائر؟

كما كان لتهيئة ظروف التمدرس دور قي ارتفاع عدد امللتحقني يف مجيع األطوار، وتعزيز فرص تعليم أطفال األسر 
 :2املعوزة، ومن بينها جند

                                                           
  11ق ذكره ، ص: ب[: مرجع س1022]اللجنة االقتصادية إلفريقيا  1
  22-22[: مرجع سبق ذكره، ص ص:1022االجتماعي، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي]اجمللس الوطين االقتصادي و  2
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خدمة اإلطعام يف املؤسسات التعليمة يف األطوار الثالثة لصاحل التالميذ خاصة  يهتم بتوفرياإلطعام المدرسي:  -
 كما 10211مليار دينار سنة 12 22والنائية  بلغت اإلعانات لفائدة املطاعم املدرسية يف املناطق املعزولة 

 يلي:
  :وجبة على املستوى  221 022 0تقدم 1022مطعما سنة  20222بلغ عددها بالنسبة للطور االبتدائي

ه النسبة من جمموع التالميذ، أما يف واليات اجلنوب فقد بلغت هذ %22الوطين، أي بنسبة تغطية تقدر بـ
200%  

 :عرف نظام نصف داخلي يف طوري املتوسط والثانوي تقدما حمسوسا، حيث  بالنسبة للطور المتوسط والثانوي
، وتسجل والية %12مليون متمدرس أي بنسبة تغطية قدرها  2إىل قرابة  1022ارتفع عدد املستفيدين منه سنة 
  أتاحت هذه %1اجلزائر أضعف نسبة بتغطية قدرها  ، فيما سجلت والية%22أدرار املعدل األكرب للتغطية بـ

اخلدمة للتالميذ املعوزين فرص التعلم، خاصة يف الطورين املتوسط والثانوي وهذا ما أدى إىل ارتفاع عدد املستفيدين 
متضاعفا أربع  1020سنة 200000إىل 1000متمدرس سنة 222000من خدمات اإلطعام املدرسي من 

 سنة   22مرات يف غضون 
 دج 0000مالين تلميذ معوز من املنحة املدرسية اليت تقدر قيمتها بـ 0استفاد اإلعانات النقدية: -
ماليني تلميذ من املعوزين، وأبناء القطاع من احلصول على الكتب املدرسية  2:متكن مجانية الكتاب المدرسي -

 جمانا  
تلميذ من هذه األدوات  1222222ايل :من احملافظ واملآزر وخمتلف األدوات استفاد حو األدوات المدرسية -

  1022سنة 
 2222إىل  1000حافلة سنة  2021: ارتفع عدد احلافالت املخصصة للنقل املدرسي من النقل المدرسي -

وقد مت تشجيع البلديات على عقد  حافلة  2222ليصل إىل  1022، بينما ارتفع سنة 1022حافلة سنة 
 النقل املدرسي اتفاقيات مع الشركاء اخلواص لضمان 

: خدمة الكشف واملتابعة يف الوسط املدرسي، تسهر عليها فرق مكونة من )أطباء عامون، الصحة المدرسية -
 2112جراحو أسنان، أطباء نفسانيون، وأعوان شبه طبيون(، شهد عدد هذه الفرق ارتفاعا، حيث سجل 

جراح أسنان،  2022، طبيب عام 2222، يشرف عليها 1022فرقة سنة  2122و  1002فرقة سنة 
  2عون شبه طيب  2222طبيب نفساين و 212

مؤسسة  222مركز استشفائي جامعي، و  22مستشفى، منها  121: حيوز قطاع الصحة العامة الصحة الرعاية -ث
 20202غرفة عالج  أما فيما يتعلق بالقطاع اخلاص توجد  2202مستوصف و  2222استشفائية عامة، باإلضافة إىل 

                                                           
  22[: مرجع سبق ذكره، ص: 1022اللجنة االقتصادية إلفريقيا ] 1

2 le gouvernement Algérien[2016] :«Algérie, objectif du millénaire pour le développement», Op Cit , p :58. 
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  ارتفع عدد 1020وهذا يف سنة  122ني املتخصصة والعامة أما العيادات الطبية والطبية اجلراحية فبلغ عددها عيادة ب
  بينما %2 0، مبتوسط زيادة سنوية قدرها 1020سنة  22222إىل  1020سنة  22222األسرة يف املستشفيات من 

يف عام  222يف حني وصل إىل  1020نسمة لكل سرير سنة  222ارتفع عدد السكان لكل سرير، حيث سجل 
يف الوسط  %2 12من املستشفيات يف الشمال، منها  %22، ويعزى ذلك إىل ارتفاع عدد السكان  يوجد 1020

من جمموع املستشفيات مبنطقة اهلضاب العليا، وال  %0 12يف الشمال الغريب، يف حني يوجد  %2 22والشمال مقابل 
يف أقصى اجلنوب، مما يضطر سكان اجلنوب إىل قطع مسافات كبرية  %2 2منها  %2 22حيضى اجلنوب سوى بنسبة 

 للعالج وحتمل تكاليف ومشاق السفر 

، حيث سجل اكرب ارتفاع يف 1020و  1020بالنسبة لنإمكانيات البشرية: "ارتفع عدد العاملني يف اجملال الطيب عامي 
ليصل إىل  1020طبيب أخصائي سنة  22022ل وجود ، أين سج%02سلك األطباء األخصائيني بنسبة وصلت إىل 

طبيبا  2 21   يوجد يف اجلزائر 1"%22، أما بالنسبة للممارسني العامني، قدرت الزيادة بـ 1020طبيب سنة  12211
 أالف مواطن  20ممرضا لكل  2 22و

إىل  2220ود حي سنة مول 2000حالة وفاة لكل 2 22بالنسبة للمؤشرات الصحية: اخنفض معدل وفيات األطفال من 
، مث إىل (للذكور األلف يف 2 10 و ،لنإناث األلف يف 2 10) 1021مولود حي سنة  2000حالة وفاة لكل  22 11
حالة وفاة لكل  2 22  واخنفضت وفيات حديثي الوالدة من 1022مولود حي سنة  2000حالة وفاة لكل  2 10
، غري أن املؤشر الذي يثري 1022مولود حي سنة 2000حالة وفاة لكل  2 20إىل  1022مولود حي سنة  2000

لكنه يبقى مرتفع نسبيا،  20 العقد بداية منذ ملحوظ بشكلالقلق هو وفيات األطفال دون سن اخلامسة الذي اخنفض 
 عام يفمولود حي  ألف لكلوفاة  2 12 إىل تراجع ،2220 عام يف حية والدة ألف لكل وفاة 2 22 حيث سجل 

بسبب أمراض اجلهاز التنفسي، التعرض لنإسهال احلاد،  (للذكور األلف يف 2 12 و لنإناث األلف يف 2 10) 1022
   2مرض املالريا 

 مسحت وقد(  املدرسة دخول) سنوات 2 سن يف منشطة رعةجب عززيو  شهرأ 02 سن يف احلصبة ضد التطعيميتم 
 عام يف ٪22 إىل 2222 عام يف ٪22 بنسبة املرض هذا ضد بالتطعيم التغطية من لالنتقال اجملال هذا يف املبذولة اجلهود
 منألف  200 لكل شخص 2 22 ظهور هذا املرض، حيث مس احلد من على كبري تأثري  التطعيم هلذا وكان  1022
  3األخرية السنوات يف نسمة 200 000 لكل حالة 02 من أقل تراجع إىل لتسعينيات،ا يف السكان

                                                           
  211-210، ص ص:مرجع سبق ذكره[:1022ج األمم املتحدة اإلمنائي]اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي، برنام 1

2 le gouvernement Algérien[2016] :«Algérie, objectif du millénaire pour le développement», Op Cit 

,pp :74,75,76et80. 
3 Ibid. 
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 200000وفاة لكل  22 20، حيث قدر عدد الوفيات النفاسية بـ األمهات صحة حتسني متكنت اجلزائر من
 إىل التحسن هذا ويعزى والدة حية  200000وفاة لكل  222، 2222  يف حني سجل يف سنة 1022والدة حية سنة 

 قبل الرعاية أخذت املاضيني العامني خالل وضعن اللوايت النساء من ٪20 ، حيثوالوالدة احلمل املراقبة ظروف حتسني
 وفيات اليت تؤدي إىل األمراض مكافحة إجراءات زادت وقد  مهيأة مصحات يفمتت  الوالدات من ٪22 و ،الوالدة

 واألطفال الوالدة حديثي خدمات لتقدمي املنظمة املعايري وضعب املتعلق 1002سنة   التنفيذي املرسوم إصدار منذ األمهات
 طبو  التوليديف جمال ختصص طب أمراض النساء و  التغطية الطبية  تعزيزب اخلصوص وجه على يتعلق وهذا، الوالدة حديثي
 نسائي طبيب 2يف مناطق اهلضاب العليا وواليات اجلنوب  تشري اإلحصائيات إىل وجود  توازنا أكثر توزيع مع األطفال،

 تزوجةم رأةما 2222 يد لكل طبيب متخصص يف أمراض النساء والتول2 ، مقابلاإلجناب سن يف تزوجةم رأةما 0221كل ل
 ةؤسسم 01 توجد نفسه، الوقت ويف  اإلجناب سن يف تزوجةم رأةما 200 قابلة لكلو  ،2222 عام اإلجناب يف سن يف

 وفيات تسارع من احلد لتعزيز أخرى تدابري اختاذ متكما   تشغيلمنها يف حالة  12 ،"الطفل/  األم" استشفائية متخصصة
 :1وهي ،األمهات

 ؛األمهات وفيات عن اإللزامي اإلبالغ 1020 سنة ابتداء من - 
 على لوقوفل ،حدوثها إىل تؤدي اليت واآلليات العوامل حتليل أجل من األمهات وفياتل مراجعةمت إعداد  ،1022 يف - 
  ؛ الرعاية نوعية وحتسني ،ة وراءها الدقيق باسباأل
 املبادرات من جزء اليت متثل 1022-1022 األمهات خفض وفيات ريعتسلالوطنية  طةاخل على األخرية اللمسات وضع -

 (  CARMMA) أفريقيا يف األمهات وفيات تسارع من للحد محلة اإلقليمية،

 ( تطور املؤشرات السابقة الذكر املتعلقة بالصحة يف اجلزائر؛2-0يلخص لنا اجلدول )

 (.8102-8112، 8111الفترة)(: تطور المؤشرات الصحية في الجزائر خالل 1-1الجدول)

Source : le gouvernement Algérien[2016] :«Algérie, objectif du millénaire pour le 

développement»,, pp :74 ,75,76 et80. 

 مولود حي؛ 2000الرضع حتسب لكل بالنسبة لوفيات األطفال دون سن اخلامسة و وفيات *: 
 **: بالنسبة للتلقيح ضد احلصبة متثل نسبة مئوية؛

                                                           
1 le gouvernement Algérien[2016] :«Algérie, objectif du millénaire pour le développement», Op Cit 

,pp :74,75,76et80.. 

 8102 8101 8108 8100 8101 8119 8112 8112 8111 8112 8111 السنوات
 82.1 81.0 81.0 81.2 82.2 89 89.2 11.2 10.2 12.1 21 *وفيات األطفال 

 88 88.2 88.1 81.0 81.2 82.2 82.2 81.8 81.9 11.2 11.9 *وفيات الرضع
 92 91.1 91.1 - - - - - 91.2 - 21 **التلقيح ضد الحصبة

 11.1 11.9 21.1 21.9 21.9 20.2 21.8 22.9 - - - ***وفيات األمهات
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 والدة حية  200000***: بالنسبة لوفيات األمهات متثل عدد الوفيات لكل 
مليار دينار أي بنسبة  222 010بلغت مسامهة الدولة يف النفقات التشغيلية للمؤسسات االستشفائية العامة 

من  %2وهي متثل  مليار دينار 210 2202اليت بلغت  1022التحويالت االجتماعية لسنة  ، من جمموع2% 22
   1من نفقات امليزانية%20الناتج احمللي اإلمجايل، و

بذلت اجلزائر جهودا جد معتربة يف جمال التدبري العقالين للموارد املائية والطاقة، السياسة البيئية في الجزائر: -2.0.0.1
 التصحر، تراجع مساحة الغابات، وتقليص االنبعاثات النامجة عن األنشطة الصناعية مكافحة 

القدرة على تعبئة املوارد املائية السطحية للسدود، ومعدل ربط  لقد مت حتقيق تقدم مهم يف ما يتعلق بتحسنيالمياه:  -أ
السكان يف املناطق احلضرية بالشبكة العمومية  للماء الشروب والشبكة العمومية للتطهري  ويف جمال تثمني املوارد املائية غري 

 1022مليار مرت مكعب سنة  1 2حمطة تطهري لرتتفع القدرة اإلمجالية للتطهري إىل  102التقليدية وضع برنامج الجناز 
  وبلغ حجم املياه العادمة املطهرة املوجهة لالستخدام الفالحي 1020مرت مكعب سنويا سنة  220و 220مقابل مابني 

مليون مرت مكعب يف  2 2مصانع للتحلية تبلغ قدرهتا اإلنتاجية  2  تتوفر اجلزائر على 1022مليون مرت مكعب سنة  200
 ( مؤشرات اإلمكانيات اهليكلية ومستوى خدمة املياه الصاحلة للشرب 2-0  يوضح اجلدول ) 2د االجنازاليوم، ومصنعان قي

                                                           
1  le gouvernement Algérien[2016] :«Algérie, objectif du millénaire pour le développement», Op Cit, p :74. 

، مرجع سبق ذكره، ص: «االقتصاد األخضر في الجزائر فرصة لتنويع اإلنتاج الوطني وتحفيزه[:»1022األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية ألفريقيا] 2
02  
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(: مؤشرات اإلمكانيات الهيكلية ومستوى خدمة المياه الصالحة للشرب.2-1الجدول)  
 قيمة المؤشر البيان

 كم210000 الطول اإلجمالي للشبكة
 إجمالي المياه المتوفرة تتفرع إلى: -

 مياه سطحية؛ -
 مياه جوفية؛ -
 مياه التحلية. -

 / السنة³مليار م 2 0
02% 
22% 
22% 

 ³مليون م 2خزان/ 20200 القدرة اإلجمالية للتخزين
 ³مليون م 2 2 محطات المعالجة

 / اليوم³مليون م220 2 محطات تحلية قيد االستغالل
 حمطة 0222 عدد محطات الضخ

 %22 المياه الصالحة للشربالمعدل الوطني للربط بشبكة 
 %200تقارب  نسبة الربط في الوسط الحضري
 لرت /اليوم للفرد220 متوسط التموين اليومي بالمياه

de-http://www.mree.gov.dz/presentation-: املرصد الوطين للبيئة والتنمية املستدامة، متوفر على املوقع: المصدر

lonedd/?lang=ar ، :00/02/1022مت اإلطالع عليه بتاريخ. 

إضافة إىل احملطات العملية, يضم  ،طورت اجلزائر إمكانياهتا يف جمال ختزين املياه نظرا لكوهنا تتميز مبناخ شبه جاف
عند االنتهاء من هذا  / سنة   0مليون م 122حمطة تطهري يف طور اإلجناز بطاقة إنتاجية تقدر حبوايل  22قطاع املوارد املائية 
 2000وحدة بطاقة إنتاجية تقدر حبوايل  120( سوف يصل عدد حمطات التطهري إىل أكثر من 1010الربنامج )آفاق 

رغم اجملهودات اليت تقوم هبا الدولة لتوفري هذه املادة احليوية، غري أن نصيب الفرد منها قد تراجع من .1 / سنة0مليون م
وهو أقل بكثري من خط الفقر املائي املقدر بـ  10222للفرد سنويا سنة  ³م 122إىل  1022/السنة  عام  ³م 012
 التوزيع  /السنة، باإلضافة فاقد الناتج عن قدم شبكة ³م 2000

شهدت شبكة الصرف الصحي الوطين ارتفاعا منذ تنفيذ برنامج شبكات الصرف الصحي يف مجيع : الصرف الصحي  -ب
أحناء البالد، هذا مكن من إلغاء جزء كبري من تصريف مياه الصرف الصحي امللوثة خصوصا يف املناطق احلضرية، 

أحناء البالد، مما يقلل من خطر اإلصابة باألمراض املتنقلة  والقضاء على عدد كبري من خنادق الصرف الصحي يف مجيع
كلم    22000، حيث بلغ طول الشبكة %20عن طريق املياه  قدرت نسبة ربط السكان بشبكة الصرف الصحي 
   1022سنة  %2 22بلغت نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي احملسنة 

                                                           
مت اإلطالع ، lonedd/?lang=ar-de-http://www.mree.gov.dz/presentationاملرصد الوطين للبيئة والتنمية املستدامة، متوفر على املوقع:  1

 .00/02/1022عليه بتاريخ: 
2  UNDP[2013] :« water governance in the Arab region : Managing scarcity and securing the future», 

tableA3.4, p:140. 

http://www.mree.gov.dz/presentation-de-lonedd/?lang=ar
http://www.mree.gov.dz/presentation-de-lonedd/?lang=ar
http://www.mree.gov.dz/presentation-de-lonedd/?lang=ar
http://www.mree.gov.dz/presentation-de-lonedd/?lang=ar
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استندت الدراسة على  ، حيثإسرتاتيجية الصرف الصحي يف املناطق الريفيةوضع أسس  عملت اجلزائر على
مدن  2البيانات العامة على املستوى الوطين، وكذلك القيام بتحقيقات ميدانية إىل جانب األسر والبلديات : مشل التحقيق 

أسرة(  بينت الدراسة أن  202مشلت اليت والتحقيقات ) ،انطالقا من اخلربات التقنية ألنظمة الصرف الصحي املوجودة
الصرف الصحي املستقل يف اجلزائر هو حل جيب تقديره، وأن تقسيم مناطق الصرف الصحي ضروري لتحقيق تنمية متناغمة، 

نسب الولوج  (2-0)يبني لنا اجلدول   1000( مليون أسرة يف آفاق عام 2يف إطار هذه اإلسرتاتيجية اليت ستمس واحد )
  1022-1002، 1000صول على خدمات الصرف الصحي يف اجلزائر خالل الفرتة إىل مياه الشرب واحل

(: تطور معدالت الحصول على مياه الشرب اآلمنة وخدمات الصرف الصحي في الجزائر 2-1الجدول)
 .8102-8112، 8111للفترة 

 8102 8102 8101 8108 8100 8101 8119 8112 8112 8111 السنة
 2 20 22 2 22 2 22 0 22 2 22 1 22 2 22 22 2 22 مياه الشرب 

 2 22 2 22 1 22 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 20 الصرف الصحي
: قاعدة بيانات البنك الدويل، متوفر على املوقعالمصدر: 

http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country=DZA :مت اإلطالع عليه بتاريخ ،
01/02/1022  

: يعد التصحر مشكلة رئيسية تؤثر على مستقبل الزراعة يف اجلزائر  وترجع األسباب األساسية النتشار ظاهرة التصحر -ت
 التصحر يف اجلزائر إىل:

 يف املناطق السهبية؛الرعي اجلائر  -
 تراجع الغطاء النبايت، نتيجة التعرية الرحيية واملائية؛ -
 تراجع اإلنتاجية الزراعية نتيجة متلح األراضي؛ -
 تراجع خصوبة الرتبة وتلوثها؛ -
 هتدم البناء األرضي وتصلب سطوح الرتبة  -

من املساحة اإلمجالية  يف حني  %2 21، أي ما يعادل ²ألف كم 2220تقدر املساحة املتصحرة يف اجلزائر 
من املساحة اإلمجالية  %2 2، ما يعادل ²ألف كم 100بلغت مساحة األراضي املتدهورة ) املهددة بالتصحر( 

 هبدف احلد من خطر زحف التصحر على األراضي املتبقية مت اختاذ بعض التدابري يف املناطق اليت تشهد تدهورا يف 1للجزائر
 :2نوعية األراضي منها

هكتار من مراعي احللفاء 2200مت يف موقع بن حامد ببلدية تعظميت والية ورقلة، إجناز حممية طبيعية مبساحة  -
 هكتار؛ 200والشيح  وتنفيذ زراعات رعوية على مساحة 

 يف موقع سهل الرمت بلدية الزعفران، مت التدخل بعمليات تثبيت الكثبان الرملية بالطرق امليكانيكية والبيولوجية، -
 وزراعة النباتات املالئمة؛

                                                           
  122، ص:«التقرير العربي الموحد[:»1021صندوق النقد العريب] 1
  22، ص:«8102التقرير الفني السنوي [:»1022املركز العريب لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة)أكساد(] 2

http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country=DZA
http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country=DZA
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هبدف إعادة تأهيل األراضي املتدهورة قامت مصاحل الفالحة يف موقع سبخة عني الصفرة بلدية الزعفران جبمع  -
بذور النباتات احمللية ونثرها مباشرة بعد نزول األمطار اخلريفية، يف املواقع العارية أو ذات الكثافة النباتية 

 الضعيفة؛
شجريات الربسيم املعمرة واحللفاء يف منطقة الشبكة بلدية بويرة األحداب، بعد تطبيق مت البدء يف غرس  -

إجراءات احلماية وتنفيذ األشغال امليكانيكية  حلصاد مياه األمطار اليت مشلت فتح خنادق مصحوبة بسدات 
 ترابية وتتخللها أخاديد يف عكس اجتاه جريان املياه 

ل املصاحل املتخصصة يف جمال مكافحة التصحر غري أهنا تبقى حمدودة  يف ظل بالرغم من اجلهود املبذولة من قب
املساحة الشاسعة لألراضي املتصحرة، واستمرار املمارسات غري البيئية ) كالرعي اجلائر  ( يف ظل غياب الوعي البيئي لدى 

 املواطن البسيط، وحمدودية املوارد والبدائل   
املصادق عليها ضمن اتفاقية  %20ئر شبكة واسعة من املناطق احملمية جتاوزت نسبة : تضم اجلزاالتنوع البيولوجي -ث

من املساحة اإلمجالية للجزائر، تضم  %2 00هكتار، أي أهنا متثل  22220022التنوع البيولوجي، قدرت مساحتها بـ 
حظائر ثقافية،  02بيعية، حمميات ط 02حظائر وطنية،  02منطقة حممية توجد  12معظم النظم االيكولوجية  من بني 

هكتار منها  22222حمميات صيد )زرالدا، معسكر، تلمسان واجللفة(، مبساحة إمجالية تقدر بـ  02حدائق، و  00
 20  بني مؤشرات التنوع البيولوجي جند املناطق الرطبة، حيث تتشكل يف اجلزائر %22هكتار من الغابات، أي  11202

 1.متاحف حبرية ) تيبازة، وهران، عنابة( 00من التنوع البيولوجي يف اجلزائر من بينها  %20منطقة رطبة وهي متثل 
: اهتمت اجلزائر مبكافحة الفساد، ويتجلى ذلك من خالل مصادقتها آليات مكافحة الفساد في الجزائر - 1.0.0.1

  اليت مت تعزيزها بإصدار جمموعة من القوانني للحد من 1002 افريل 22على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بتاريخ 
املتعلق بالوقاية من  1002أفريل 01الصادر يف  02/02مظاهر الفساد يف اجلزائر واليت كان بدايتها إصدار القانون رقم: 

املتضمن    02/222م احملدد لنموذج التصريح باملمتلكات  واملرسو  02/222رقم:  الفساد ومكافحته يف اجلزائر  املرسوم
، املتعلق بالوقاية من تبيض األموال 02/02كيفية التصريح باملمتلكات اخلاصة باألعوان العموميني، باإلضافة إىل قانون رقم: 

، ومراجعة الصفقات العمومية، وتعديل القانون رقم: 1021الصادر سنة  01-21واإلرهاب املعدل واملتمم باألمر 
، املتعلق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من 11/22قم: ، وتعديل الـأمر ر 22/00

وإىل اخلارج  وقد تعززت هذه القوانني بإنشاء هيئات رقابية مهمتها الوقاية من الفساد وأمهها: اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد 
  2نسان، اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعيومكافحته، جملس احملاسبة، اهليئة الوطنية حلقوق اإل

 :3ترجع األسباب األساسية لتفشي مظاهر الفساد يف اجلزائر إىل
 عدم التطبيق الفعلي والصارم لقوانني مكافحة الفساد ونقص الردع؛ -

                                                           
1 le gouvernement Algérien[2016] :«Algérie, objectif du millénaire pour le développement», Op Cit , p :662. 

  122-120مرجع سبق ذكره، ص ص:[:1022بن عزوز حممد] 2
  122  ،122، ص ص:مرجع سبق ذكره، «دراسة حالة الجزائر -الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاق العام والحد من الفقر[:» 1021شعبان فرج] 3
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نقص الشفافية يف اهليئات واملؤسسات العمومية، فنجد أن اهليئات واملؤسسات العمومية تتكتم على املعلومات  -
 املتعلقة باجلانب املايل هلا وبالتايل يصعب الرقابة عليها أوحماسبتها؛

 عدم وجود ضمانات كافية لألشخاص أو املؤسسات اليت تبلغ عن حاالت الفساد؛ -
مة للقضاء واهليئات الرقابية املوجودة مما جيعلها عرضة للضغو  من قبل السلطة أو من قبل عدم االستقاللية التا -

رجال األعمال؛ إن وجود نظام قضائي مستقل ضروري جدا للحد من حصانة املنصب وفرض القانون العادل 
لني الفاسدين أو املسامهة وتعزيز ثقة اجلمهور واجلهة املاحنة واملستثمرين، فإذا مل تستطع احملاكم مالحقة املسئو 

 يف واسرتجاع األموال املنهوبة يبقى أي تقدم يف جمال مكافحة الفساد بعيد املنال؛
عدم إشراك اجملتمع املدين واهليئات املستقلة بسبب انعزال منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال مكافحة  -

إسرتاتيجية مهمة للدول النامية اليت هتدف إىل  الفساد؛حيث أن تعزيز مؤسسات اجملتمع املدين واملواطنة هي
 حتميل احلكومات املسئولية والكثري من احلكومات حتد من نشاطات اجملتمع املدين؛

وجود ثغرات يف القانون مثل قانون الصفقات العمومية الذي يعطي صالحيات واسعة للمسئولني إلبرام  -
 واليت عادة ما ينتج عنها تقدمي رشاوي؛صفقات بالرتاضي يف حاالت استثنائية  كاالستعجال 

 على العمل اإلعالمي خاصة يف قضايا الفساد الكبري؛  قنقص اإلعالم بسبب التضيي -
 تطور مؤشر مدركات الفساد يف اجلزائر:

  (8102-8112(: تطور مؤشر مدركات الفساد في الجزائر خالل الفترة )9-1لجدول)ا
 8102 8101 8102 8102 8101 8108 8100 8101 8119 8112 8112 البيان

 00 02 02 02 02 *02 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0 قيمة املؤشر
 221 202 22 200 200 202 221 202 222 21 22 الرتتيب
 222 220 176 167 174 222 222 221 222 220 222 عدد الدول

 : منظمة الشفافية الدولية، متوفر على املوقع:المصدر

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 تم االطالع ،

 .82/76/8762عليه بتاريخ: 

 . 200و0رتاوح بني أصبحت قيمة مؤشر مدركات الفساد ت 1021ابتداء من سنة *: 

عامليا   221نقطة، حيث كان ترتيبها  20( من جتاوز عتبة 1022-1002مل تتمكن اجلزائر خالل الفرتة )
، وهذا ما يدل على أن تصنيفها يندرج ضمن الدول اليت تعاين من 1022عربيا سنة  20، فيما احتلت املركز 1022سنة 

ىل نقص الشفافية، حيث مل تتجاوز قيمة مؤشر استفحال مظاهر الفساد، ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا الرتاجع إ
 221من أصل  210نقطة وترتيب اجلزائر تعدى  200نقطة من  12،  1020-1020استقاللية القضاء خالل الفرتة 

 1022-1020دولة معنية بالرتتيب  يشري مؤشر الدميقراطية إىل أن أداء احلكومة اجلزائرية اتسم بالضعف خالل الفرتة 
ونفس الشيء بالنسبة للمشاركة السياسية الذي مت من خالله تصنيف  200نقطة من  2 11قيمة املؤشر  حيث مل تتعدى

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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دولة بسبب التضييقات املمارسة على حق حرية التعبري  وحقق مؤشر نوعية  222دولة من أصل  02اجلزائر ضمن أخر 
، وهذا ما يؤكده النقص الفادح 1022نة س 200نقطة من  2 22التنظيم واإلجراءات  درجات متدنية حيث مل تتجاوز 

 1 1020دولة  سنة  220من  202يف احلصول على املعلومات، وهو ماجعل اجلزائر حتتل املرتبة 
رغم عدم تبنيها للمعامالت املالية  صندوق الزكاةبادرت اجلزائر إىل إنشاء  :صندوق الزكاة في الجزائر -2.0.0.1
واليت تضمن له التغطية القانونية بناء على  ،إشراف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف صندوق الزكاة حتتعمل اإلسالمية  ي

، وهو مبثابة مؤسسة خريية هتدف إىل إحياء فريضة الزكاة وتسهيل وحتسني معامالهتا، وترسيخ القانون املنظم ملؤسسة املسجد
ية كتجربة أولية مشلت واليتني مها: عنابة وسيدي وكانت البدا 1000قيم التكافل والتآزر بني أفراد اجملتمع، تأسس سنة 

  ولتحصيل أموال الزكاة وتنظيم عملية توزيع 2مت تعميم هذه العملية لتشمل كافة واليات الوطن 1002بلعباس  ويف سنة 
 :كمايلي جلان تنظيمية ليتشكمت  حصيلة الزكاة

 يف: مهاامهتتشكل على مستوى كل دائرة؛ من اللجنة القاعدية:  -
 صاء املزكني واملستحقيني؛إح 
 املتابعة والتحسيس؛ 
  حتديد املستحقني للزكاة على مستوى كل دائرة 

 التالية:م اهاملتوكل إليها تتشكل على مستوى كل والية  اللجنة الوالئية:  -
 تنظيم العمل)إنشاء اللجان القاعدية والتنسيق بينها(؛ 
 الرقابة واملتابعة؛ 
  الزكاة على مستوى الوالية الدراسة النهائية مللفات 

 جند:اللجنة الوطنية: جند من مكوناهتا اجمللس األعلى لصندوق الزكاة ومن مهامها األساسية  -
 رسم ومتابعة السياسة الوطنية للصندوق؛ 
 وضع الضوابط املتعلقة جبمع وتوزيع الزكاة؛ 
 النظر يف املنازعات؛ 
 الرقابة الشرعية؛ 

: يتخذ صندوق الزكاة املسجد أساسا للقيام بنشاطه التحسيسي والتضامين  يتم مجع أموال آلية عمل صندوق الزكاة    -
الزكاة يف األساس عن طريق احلسابات الربيدية، كما يتم االستعانة بالصناديق املسجدية ألجل التحصيل  بينما يتم إعداد 

 :3مع جلان األحياء ويتم حتصيل نوعني من الزكاةقوائم مستحقي الزكاة انطالقا من خاليا الزكاة يف املساجد بالتعاون 

                                                           
  122، 122، ص ص: مرجع سبق ذكره[: 1022بن عزوز حممد] 1

، مداخلة ضمن امللتقى الدويل الثاين حول املالية اإلسالمية، صفاقس، تونس، «صندوق الزكاة الجزائري كآلية لمعالجة ظاهرة الفقر[:»1020عبد اهلل بن منصور] 2
  02، ص:1020جوان 

، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات املؤمتر «دراسة حالة والية البليدة-صندوق الزكاة الجزائري ودوره في التنمية االقتصادية[:»1020الزين،سفيان نقماري]منصوري  3
  2،2ص ص:، جامعة البليدة، «دور التمويل اإلسالمي غير الربحي )الزكاة و الوقف( في تحقيق التنمية المستدامة» العلمي الدويل الثاين حول:
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  زكاة الفطر: جتب على كل من ميلك قوت يومه تدفع قبل صالة عيد الفطر، يتم حتديد مقدار زكاة الفطر كل سنة 
  زكاة املال: جتب على من ملك النصاب وحال عليه احلول   وزكاة الزروع اليت جتب عند جين احملصول، وزكاة

 األنعام 
 يتم صرف أموال الزكاة بناء على املداوالت النهائية للجنة الوالئية إىل:توزيع حصيلة الزكاة يف اجلزائر: 

 وهو خاص بالعائالت الفقرية واحملرومة اليت ال متلك عائال أو يكون عائلها غري قادر  :جزء موجه لالستهالك
  م،   (على العمل )العجزة، ذوي االحتياجات اخلاصة، األرامل، األيتا

 خيصص جزء من أموال الزكاة لالستثمار لصاحل الفقراء كالقرض احلسن أو شراء أدوات قسم موجه لالستثمار :
 العمل للمشاريع الصغرية واملصغرة 

 ( نسب صرف حصيلة الزكاة يف اجلزائر 20-0يوضح اجلدول )
 .(: نسب صرف حصيلة الزكاة في الجزائر01-1الجدول)

 النسب البيان
 مليون ديتار 2الحصيلة أكثر من  مليون دينار 2الحصيلة أقل من 

 %20 %2 22 الفقراء و المساكين
 %2 02 / مصاريف تنمية حصيلة الزكاة

 توزع كمايلي: 08.2 - مصاريف تسيير صندوق الزكاة
 لتغطية تكاليف نشاطات اللجنة الوالئية؛ 2% 2 -
 لتغطية تكاليف نشاطات اللجنة القاعدية؛2% -
تصب يف احلساب الوطين لتغطية تكاليف نشاطات الصندوق 1% -

 على املستوى الوطين 
، تم اإلطالع عليه بتاريخ:  http://www.marw.dz/index.phpوزارة الشؤون الدينية واألوقاف متوفر على الرابط: المصدر:

82/66/8760. 

مالية لصاحل الفقراء واملساكني، يف حالة مل ، كمساعدات %2 22متنح النسبة األكرب من أموال الزكاة واملقدرة بـ
ماليني دج،  2من حصيلة الزكاة إذا جتاوزت هذه األخرية  %20ماليني دج  بينما توزع  2يتجاوز مبلغ الزكاة احملصل 
إلقامة مشاريع صغرية ملصلحة الشباب املؤهل عن طريق منح قروض حسنة ألصحاب  %2 02وختصص النسبة املقدرة بـ

  املبادرات

 .1021ىل إ 1000من  يبني حصيلة الزكاة وعدد املستفيدين منها خالل الفرتة املمتدة املوايل (22-0)اجلدول

 

 (8108 – 8111خالل الفترة )وعدد المستفيدين منها  الزكاة حصيلة(:00-1الجدول )

 المستفيدون المجموع السنوات
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8111 22211222 22 12221 
8112 102220222 22 210202 
8112 202222222 22 222022 
8111 222220222 22 110022 
8112 201222212 01 102222 
8112 222200220 22 112202 
8119 202220102 20 102222 
8101 222221202 22 120222 
8100 2222020220 22 122012 
8108 2002222201 02 122022 

 8129921 2092201022.21 المجموع
أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في تطوير صندوق الزكاة الجزائري وتفعيل دوره في تحقيق »: بن رجم حممد مخيسيالمصدر

وزارة  ، نقال عن:22، حبث مقدم ضمن فعاليات الندوة الدولية العاشرة حول املالية واالقتصاد اإلسالمي، ص:«التنمية الشاملة
  الشؤون الدينية واألوقاف

حني حتتل عائدات  يف %  34.36، تليها زكاة الفطر بنسبة %22 ـملال أكرب نسبة وتقدر بمتثل مداخيل زكاة ا
وهي تسجل ارتفاعا مستمرا من سنة إىل أخرى نتيجة زيادة وعي األفراد جتسيدا   %4.1  ـالزروع والثمار املرتبة الثالثة  ب

، لكن تبقى هذه األرقام 1022سنة مليار سنتيم خالل  220 لفريضة الزكاة، ونظرا لسهولة التعامل، وصلت حصيلة الزكاة 
ال تعرب عن األوعية احلقيقية للزكاة يف اجلزائر، خاصة يف ظل نقص الثقة يف صندوق الزكاة وامتناع الكثري من املزكني عن 

 التعامل معه 
املستحقني للزكاة، ليتم بعدها قبل الشروع يف توزيع حصيلة الزكاة يف كل والية، البد من حتديد قائمة الفقراء 

 حتديد طريقة صرف حصيلة الزكاة 
بالنسبة للدعم املباشر لصاحل الفقراء واملساكني  مت تصنيف العائالت الفقرية حسب أولوية االستحقاق ويعطي   -

 1022دج سنويا، مت رفع قيمة هذا الدعم ليصل سنة 2000دج و 1000كل واحد منهم مبلغا يرتاوح بني 
مرات يف السنة )كل ثالثي( لنفس العائلة، يتسلمه من مصلحة الربيد  2الف دينار، ميكن أن تدفع أ 20إىل 

  عن طريق حوالة بريدية، يف حالة ما إذا كان التحصيل ميسورا؛
بالنسبة لالستثمار لصاحل الفقراء )القروض احلسنة(، من الشباب احلاملني لشهادات القادرين على العمل، جتار  -

دج ومدة اسرتجاعه  200000دج و20000الحني، خرجيي اجلامعات، ترتاوح قيمة القرض بني حرفيني، ف
 سنوات على أقسا  شهرية أو ثالثية  انطالقا من الشهر السابع من استالم القرض  2و 2ترتاوح بني 

عن طريق إبرام  إنشاء صندوق استثمار أموال الزكاةمن أجل استثمار أموال الزكاة بشكل أكثر فعالية، مت    
 1002مارس  11، بتاريخ مع بنك الربكة اجلزائرياتفاقية بني وزارة الشؤون الدينية باعتبارها املشرف على صندوق الزكاة 
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  1مليون دينار 20لتكون وكيال تقنيا يف جمال استثمار أموال الزكاة  بلغ رأس املال االبتدائي لصندوق استثمار أموال الزكاة 
تكون   والنساء املاكثات يف البيوت أصحاب الشهادات،ن الصيغ التمويلية اليت تليب حاجات احلريف و عتمد عددا ميو 

 :2هو فرع من صندوق الزكاة على أنواعو متويالت صندوق االستثمار 

 ؛متويل مشاريع دعم وتشغيل الشباب -
 ؛متويل مشاريع الصندوق الوطين للتامني على البطالة -
 ؛متويل املشاريع املصغرة -
 ؛دعم املشاريع املضمونة لدى صندوق ضمان القرض التابع لوزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة -
 ؛مساعدة املؤسسات الغارمة القادرة على االنتعاش -
  إنشاء شركات بني صندوق استثمار أموال الزكاة وبنك الربكة اجلزائري -

 (.8108 – 8111 خالل الفترة )القرض الحسن  عدد المستفيدين من(: 08-1الجدول )

 اجملموع 1021 1022 1020 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1000 السنة
 11222 2022 0222 1201 1020 2222 2222 1222 2222 2220 2 الطلبات عدد
 2222 2002 2212 222 222 222 222 202 222 222 2 املستفدين عدد

الحوكمة في تطوير صندوق الزكاة الجزائري وتفعيل دوره في أهمية تطبيق مبادئ »: بن رجم حممد مخيسيالمصدر
، 22، حبث مقدم ضمن فعاليات الندوة الدولية العاشرة حول املالية واالقتصاد اإلسالمي، ص:«تحقيق التنمية الشاملة

   وزارة الشؤون الدينية واألوقاف نقال عن:
القرض احلسن يرجع أساسا الرتباطه باملبالغ املتزايدة للحصول على  يف تغطية الطلباتاملسجل  عجز ال إن

مليار سنتيم من  221مت إخراج   سنوات األخرية 20على مدار   ةاملخصصة له وهذه األخرية مرتبطة باملداخيل احملصل
فشل و قرض يف امليدان جنح بعضها   2200جسد منها  ،آالف قرض للشباب املستثمرين 02على   صندوق الزكاة، وزعت

طغت املشاريع اخلدمية على جمموع املشاريع املمولة من قبل  .كما مل يتمكن العديد منها من تسديد األقسا   ،اآلخرالبعض 
نظرا الرتفاع عدد البطالني من أصحاب الكفاءات من خرجي معاهد التكوين املهين  %02صندوق الزكاة وهذا بنسبة 

 واجلامعات 

                                                           
، حبث مقدم ضمن فعاليات «أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في تطوير صندوق الزكاة الجزائري وتفعيل دوره في تحقيق التنمية الشاملة»بن رجم حممد مخيسي 1

 متوفر على املوقع:  22الندوة الدولية العاشرة حول املالية واالقتصاد اإلسالمي، ص:

http://www.irti.org/English/Research/Documents/Conferences/ICIEF/ICIE_.pdf ،  :تم االطالع عليه بتاريخ

69/70/8760. 
 .20، نفس املرجع السابق، ص:بن رجم حممد مخيسي 2

http://www.irti.org/English/Research/Documents/Conferences/ICIEF/ICIE_.pdf
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شهدت املؤشرات االجتماعية واالقتصادية حتسنا ملحوظا منذ بداية األلفية  :تطور الفقر ومؤشراته في الجزائر- 8.0.1
على غرار ارتفاع نصيب الفرد من الدخل الوطين اإلمجايل، ومتوسط العمر املتوقع عند الوالدة، نسب التمدرس،   ، وكان 

 .حقيقة التفاوت بني املناطقعرفت تراجعا ملحوظا، مع أهنا ال تعكس هلذا التحسن أثر واضح على معدالت الفقر اليت 

 %2 22: حققت اجلزائر اخنفاضا ملحوظا يف جمال الفقر، حيث انتقل معدل الفقر من الفقر والالمساواة -0.8.0.1
إىل % 2 2دوالر يف اليوم من  1الذين يقل دخلهم عن   وتراجعت نسبة السكان 1022سنة  % 2 2إىل  2222سنة 
  1022-2222تطور معدالت الفقر ومعامل جيين للفرتة ( يبني لنا 20-0  واجلدول )2%

 (.8100-0922(: نسبة الفقر ومعامل جيني في الجزائر للفترة )01-1الجدول)

 8100 8112 8111 0992 0922 السنة
 2 2 2 2 2 21 2 22 2 2 معدل الفقر
 2 0 - 2 0 2 0 2 0 *فجوة الفقر

 *2 12 - 20 02 00 02 22 20 معامل جيني
  222، ص:«8101التقرير العربي الموحد  »:[1022]: صندوق النقد العريبالمصدر

* : le gouvernement Algérien[2016] :«Algérie, objectif du millénaire pour le développement», p:37. 

، نتيجة حتسن الظروف املعيشية 1022إىل  2222للفرتة املمتدة من  %22اخنفض معدل الفقر بنسبة 
من صادرات اجلزائر وارتفاع نصيب الفرد من الناتج  %20للسكان، بسبب انتعاش أسواق احملروقات  اليت تشكل أكثر من 

ضعت آليات اقتصادية واجتماعية احمللي اإلمجايل، وبعدها ومع بداية األلفية تبنت اجلزائر الربامج التنموية واليت من خالهلا و 
، وهي متثل الفرق بني متوسط إنفاق 2 0إىل  2 0ملكافحة الفقر، وخالل نفس الفرتة تراجعت فجوة الفقر اليت انتقلت من 

سعرة حرارية يف اليوم للفرد  0200بـ  1022األسر الفقرية على الغذاء مقارنة مع خط الفقر الغذائي، الذي قدر سنة 
على النحو املبني يف  1022-2220تقرتب تدرجييا من خط الفقر الغذائي الذي تطور خالل الفرتة البالغ، وهي 

 ( املوايل 22-0اجلدول)
 (.)الوحدة: سعرة حرارية(8102-0991(: تطور خط الفقر الغذائي في الجزائر خالل الفترة )02-1الجدول)

 8102 8100 8112-8111 0999-0991 الفترة
 1211 1211 1011 8922 خط فقر الغذاء 

Source : le gouvernement Algérien[2016] :«Algérie, objectif du millénaire pour le développement», 

p :45. 
سوء توزيع الدخل: يواجه منوذج التنمية الذي مسح فعليا خبفض الفقر بصورة ملحوظة، صعوبات يف احلد من  -

إىل  1000سنة  %20 02مؤشر معامل جيين من  رغم اخنفاض قيمةأوجه التفاوت االجتماعي واإلقليمي، 
، غري أن التباين بني معدالت الفقر يشري إىل أن مكاسب النمو التوزع بصفة عادلة 1022سنة  % 2 12
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بني خمتلف األقاليم واملدن الساحلية واحلضرية الكربى يف الشمال اليت تتميز بالديناميكية وترتكز فيها األنشطة 
صادية وتأثرها بالفقر أقل حدة، ومناطق اجلنوب اليت تتميز باجلفاف وتضم أغلبية السكان الذين يعيشون االقت

 حتت مستوى الفقر، وبني توزيع النفقات الشهرية لألسر املعيشية فوارق واضحة بني الساحل والصحراء 
ة يف توزيع عوائد التنمية بني أفراد نصيب اخلمس األكثر فقرا من االستهالك الوطين: يعترب كمقياس لعدم املساوا -

، حتسن نصيب اخلمس األكثر فقرا يف اجملتمع من االستهالك، 1022-1000يف الفرتة املمتدة بني  ،اجملتمع
  هذا التطور الذي مس بشكل ملحوظ سكان املناطق الريفية، حيث %2 2إىل  %2 2حيث ارتفع من 

نقطة مؤوية يف املناطق  2 0بينما تراجع بـ  1022سنة  %2 21إىل  1000سنة  %2 20ارتفع من 
  تراجع التفاوت من حيث نصيب الفرد من %2 2إىل  1000سنة  %2 2احلضرية، حيث انتقل من 

مقارنة  %2 22اإلنفاق حسب املنطقة اجلغرافية، حيث كان ميثل اإلنفاق السنوي للفرد يف املناطق الريفية 
   1022سنة  %2 22 ، وارتفع إىل1000باملناطق احلضرية سنة 

 ( 1022-1002( يتبني لنا تطور متوسط نصيب الفرد من االستهالك للفرتة )22-0من خالل اجلدول)

  (8102-8112(: تطور نصيب الفرد من االستهالك في الجزائر خالل الفترة )02-1الجدول)
 : دوالر/ اليومالوحدة                                                                                                                                              

 
متوسط نصيب الفرد من 

 االستهالك اإلجمالي
متوسط نصيب الفرد من 

 االستهالك العائلي
الفرد من متوسط نصيب 

 االستهالك الحكومي
1002 0 2 - 2 20 
1002 0 - 2 02 
1002 0 - 2 00 
1002 2 2 0 2 2 22 
1002 2 22 0 20 2 22 
1020 2 22 2 22 2 21 
1022 2 22 2 22 0 02 
1021 2 22 2 22 0 20 
1020 2 02 2 20 0 22 
1022 2 20 2 20 0 21 
1022 2 22 2 01 1 20 

، 10، 12، 12، 12، 22، ص ص: «التقرير العربي الموحد »:[1022، حىت 1002]النقد العريب: صندوق المصدر
  على التوايل 22، 12،30،02 00، 12، 12، 12

، حيث وصل ذروته 1020إىل سنة  1002شهد معدل نصيب الفرد من االستهالك ارتفاعا مستمرا من سنة 
عرف نصيب الفرد من  1022دوالر يف اليوم، وابتداء من سنة  02 2مسجال أعلى حجم استهالك للفرد اجلزائري بـ 

كما كان للضغو  التضخمية يد يف تراجع حجم االستهالك الفردي،  االستهالك تراجعا مستمرا، بسبب تراجع املداخيل 
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، تاله %10وهو ناتج عن اخلفض االمسي لقيمة العملة مبقدار  %2 2إىل  1022حيث وصل معدل التضخم سنة 
 مما أدى إىل ارتفاع األسعار بشكل عام والذي مس أسعار املواد الغذائية   1022ختفيض ثاين لقيمة العملة يف 

من السكان يف اجلزائر يفتقدون لعدة أشياء سنة  22 2 %: إن ما نسبته مؤشر الفقر المتعدد األبعاد 8.8.0.1
في  بلغت شدة الفقر اليت متثل النسبة املتوسطة للحرمان يف الوسط الري %2 1يف الوسط احلضري و %2، منها 1021

موزعة بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية حسب النسب  %02 02املتعدد األبعاد الذي يعاين منه األشخاص 
 على التوايل  بلغ مؤشر الفقر املتعدد األبعاد الذي ميثل حصة السكان الفقراء متعددي األبعاد، %22 02و  21% 02

يف الوسط الريفي  ومقارنة مع مؤشر  022 0يف الوسط احلضري مقابل  000 0، منها 002 0املعدل بشدة احلرمان 
  وهذا حسب ما 1يف الوسط الريفي %02 21، بينما سجلت شدة الفقر بـ %22 2املقدر بـ  1002الفقر لسنة 

 ( 1-0يوضحه الشكل)

 .8108(: مؤشرات الفقر في الجزائر لسنة 8-1الشكل)

 

ما مكانة الشباب في التنمية  »:[1022]اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي :المصدر
  22، ص: «المستدامة في الجزائر؟

من خالل الشكل يتبني لنا أن البنية اجلغرافية للفقر مل تتغري، حيث تشري خمتلف املؤشرات املسجلة إىل ارتفاع 
معدالت الفقر يف املناطق الريفية مقارنة باملناطق احلضرية، نظرا الفتقار املناطق الريفية إىل املرافق األساسية كالتمويل باملياه 
الشروب، ومرافق الصرف الصحي، والطاقة، ويف بعض املناطق املعزولة جند بعض األسر تعيش يف مساكن بأرضيات ترابية، 

ملتعدد األبعاد، باإلضافة إىل ارتبا  املناطق الريفية بالنشا  الفالحي الذي يتميز باملومسية وهذا ميثل أحد أوجه الفقر ا
 1021سنة  %22 2واخنفاض الدخل  وتسجل املناطق الوسطى أعلى معدالت الفقر يف اجلزائر نسبة الفقر تقدر بـ 

سنة  %22 22شدة الفقر يف املنطقة من  ، بينما اخنفضت1002نقطة مئوية مقارنة بسنة  10 0مسجلتا ارتفاعا يقدر بـ
                                                           

  22، ص: مرجع سبق ذكره[: 1022الوطين االقتصادي واالجتماعي، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي] اجمللس 1
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سنة  %20 0  بينما تسجل املناطق الشمالية أدىن املعدالت، فنسبة الفقر فيها تقدر بـ1021سنة  02 02إىل  1002
 ( يبني لنا التفاصيل 22-0  واجلدول )1021

  8108و 8111(: تطور مؤشر الفقر المتعدد األبعاد حسب المناطق في الجزائر للفترة 01-1الجدول)

 
 1021مؤشرات سنة  1002مؤشرات سنة 

 الفقر املتعدد األبعاد شدة الفقر نسبة الفقر الفقر املتعدد األبعاد شدة الفقر نسبة الفقر
 000 0 02 02 20 0 002 0 02 02 02 0 املناطق الشمالية

 000 0 20 02 22 0 000 0 22 02 22 0 املناطق الشمالية الشرقية
 002 0 22 02 22 2 000 0 22 02 22 0 الشمالية الغربيةاملناطق 

 022 0 02 02 22 2 011 0 22 22 22 2 مناطق املرتفعات الوسطى
 002 0 22 02 20 2 002 0 02 22 21 2 املرتفعات الشرقية
 02 0 12 01 02 0 002 0 12 20 22 1 املرتفعات الغربية
 021 0 22 02 10 0 22 0 2 02 22 1 اجلنوب

 002 0 02 02 22 2 002 0 02 21 22 2 اجملموع الوطين
ما مكانة الشباب في التنمية  »:[1022]اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي :المصدر

  22، ص: «المستدامة في الجزائر؟
  ويف 1002سنة  %2 1إىل 2222سنة  %2 2انتقلت نسبة انتشار نقص الوزن لدى األطفال دون سن اخلامسة 

نفس السياق عرفت نسبة السكان الذين ال حيصلون على الغذاء الكايف اجتاها نزوليا متباطئ، حيث اخنفضت هذه النسبة من 
، بينما شهدت تسارعا يف االخنفاض مع بداية األلفية اجلديدة، حيث سجلت سنة 1000سنة  2 0، إىل 2222سنة  2% 0

  %2 0إىل  1022تواصل هذا االخنفاض إىل أن وصل سنة  1 %2 2نسبة  1002

  دور سياسات التنمية المستدامة في الحد من الفقر في األردن :المبحث الثاني

، استقلت اململكة ²كم  22122يقع األردن جنوب غرب آسيا، يتوسط املشرق العريب ، تبلغ مساحة األردن  
لواء ، عاصمة األردن عمان، عملة  22حمافظة اليت تضم  21ينقسم األردن إىل ، 12/02/2222األردنية اهلامشية بتاريخ 
  2األردن الدينار األردين

                                                           
1 Le gouvernement Algérien, PNUD[2010] :«Algérie 2e rapport national sur les objectifs du millénaire pour le 

développement» , p :40.  
، مت اإلطالع عليه بتاريخ: http://www.rjgc.gov.jo/RJG.aspx?PID=165&lang=arاملركز اجلغرايف امللكي األردين، متوفر على املوقع:  2

22/22/1022  

http://www.rjgc.gov.jo/RJG.aspx?PID=165&lang=ar
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اختلفت األوضاع االقتصادية ألسباب حيث  ،بعد منتصف الثمانينات إالمل تربز ظاهرة الفقر كمشكلة يف األردن 
أوىل األردن    لقديادة مشكلة البطالة وارتفاع نسبة الفقرز  إىلمما أدى  كان أبرزها عدم االستقرار الذي مييز املنطقة،عدة  

  اهتماما بالفقر، باعتباره قضية وطنية هلا أولوية، ضمن اخلطط والسياسات الرمسية

أبدى األردن التزامه بتطبيق مبادئ التنمية املستدامة، هبدف حتسني   :سياسات التنمية المستدامة في األردن -0.8.1
للمواطن، ومحاية البيئة  ويتجلى ذلك بوضوح يف اخلطط التنموية اليت تعدها احلكومة األردنية واليت تتمحور األوضاع املعيشية 

 يف األساس حول النقا  التالية:

 حتقيق النمو االقتصادي املستدام؛ -
 حماربة الفقر والبطالة؛ -
 احملافظة على األمن واالستقرار، وحتقيق العدل واملساواة؛ -
 البنية التحتية؛توفري خدمات  -
 محاية البيئة واإلدارة املستدامة لألراضي  -

: يعترب االقتصاد األردين من االقتصاديات اليت تعتمد بالدرجة األوىل على القطاع السياسات االقتصادية -0.0.8.1
 %22صغرية، اخلدمي الذي يرتكز بالدرجة األوىل على القطاع العام، شكل قطاع التصنيع الذي يتألف معظمه من شركات 

  وتعترب الصناعات الثقيلة يف األردن حمدودة للغاية، 1022-1000من معدل منو الناتج احمللي احلقيقي كمتوسط للفرتة 
حيث يتم تصنيع األمسدة من ماديت الفوسفات والبوتاس ومها املادتان الوحيدتان املتوفرتان يف األردن   كما يصنف قطاع 

من منو إمجايل الناتج احمللي  %2 22قطاعات الرئيسية يف األردن، حيث يسامهان بنسبة النقل واالتصاالت من ضمن  ال
، %1 21يف منو الناتج احمللي اإلمجايل، والعقارات والبناء بـ  %2 22احلقيقي خالل نفس الفرتة  تساهم اخلدمات املالية بـ 

من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة  %20، وشكلت اخلدمات احلكومية %20والتجارة واملطاعم والفنادق حبوايل 
1000-10221  

التحويالت من شرحية املغرتبني الكبرية املستقرة معظمها يف دول جملس التعاون اخلليجي، مصدرا مهما  تعد
من إمجايل الناتج احمللي   %22للتحويالت النقدية، مما يساهم يف ختفيف قيود التمويل اخلارجي، بلغ حجم هذه التدفقات 

 2 1022-1000كمتوسط خالل الفرتة 

 %1 2يشهد األردن منذ مطلع القرن احلايل منوا نشيطا لكنه متقلب، فقد ارتفع إمجايل الناتج احمللي بنسبة  
، %2 2مبعدل  1002  تراوح معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل بني أعلى قيمة مسجلة سنة 1022-1000خالل الفرتة 

                                                           
، البنك «تعزيز إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك الدراسة التشخيصية المنهجية عن األردن -المملكة األردنية الهاشمية[:» 1022جمموعة البنك الدويل] 1

  21، 02 ،02الدويل، منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، واشنطن، ص ص: 

 نفس املرجع  2
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،  وتواصل تراجع معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل بعدها، حيث سجل %0 1بقيمة  1020وأدىن معدل مسجل سنة 
، وجاء هذا الرتاجع نتيجة جمموعة من العوامل الداخلية واخلارجية اليت متثلت يف % 2 1معدل  1020يف هناية سنة 

ارات اخلارجية وارتفاع املديونية العامة للدولة، اليت بلغت مستويات قياسية تداعيات األزمة املالية العاملية وتراجع حجم االستثم
من الناتج احمللي اإلمجايل  كما أدت  %20مليار دينار أردين، أي ما يقارب  10، لتصل إىل ما يقارب 1020يف عام 

 %2 2التضخم، اليت وصلت إىل  اإلجراءات اليت اختذت لتحرير أسعار السلع وخاصة املشتقات النفطية إىل ارتفاع معدالت
  1  1020هناية 

 ( 1022-1002(: تطور معدالت النمو والتضخم واملديونية يف األردن للفرتة )22-0يوضح اجلدول)

(: تطور معدالت النمو االقتصادي والتضخم والمديونية في األردن خالل الفترة            02-1الجدول)
(8112-8102.) 

 8112 8112 8119 8101 8100 8108 8101 8102 8102 
 8.2 1.0 8.2 8.2 8.1 8.1 2.2 2.8 2.8 معدل النمو االقتصادي
 - 8.2 2.2 2.2 2.8 2 1.2- 01.9 2.2 معدل التضخم

صايف املديونية إىل الناتج 
 - 21.2 21 22.2 12.2 10.0 22.0 22.2 12.1 احمللي اإلمجايل

بيانات البنك الدويل متوفر على الرابط:  قاعدةالمصدر:
http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country=jor :تم اإلطالع عليه بتاريخ ،

33/01/3012. 
متأثرا  1022، بعدها عاود الرتاجع سنة %2 0، حيث سجل معدل 1022طفيفا سنة سجل النمو انتعاشا 

على التوايل، بينما ساهم قطاع املناجم  %2 0، %2، %0 2بانكماش قطاعات الفنادق واملطاعم والبناء والزراعة بنسب 
سنوات من االنتعاش املستمر، 2واحملاجر والقطاع املايل وقطاع التأمينات  وخدمات األعمال على حتفيز النمو  بعد مرور 

، نتيجة تفاقم اثر التطورات األمنية يف سوريا والعراق، أين مت غلق 1022سجل النمو االقتصادي يف األردن تباطأ سنة
 202ملمرات التجارية بني األردن وسوريا والعراق، مما أدى إىل تراجع منو قطاعي السياحة والتجارة  ومع دخول ما يزيد عن ا

ألف الجئ سوري إىل األراضي األردنية، هذا ما يضعها يف مواجهة العديد من التحديات التنموية ويأيت يف مقدمتها الفقر 
   2والبطالة

                                                           
  222[: مرجع سبق ذكره، ص: 1022شبكة املنظمات العربية غري احلكومية] 1

2 Word bank[2015]:«Jordan economic monitor-a hiccup amidst sustained resilience and committed reforms», 

global practice for  macro economics and fiscal management, middle east and north Africa regions, p: 07.    

http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country=jor
http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country=jor
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جمموعة من  1021لية العامة وتعزيز مبدأ االعتماد على الذات تبنت احلكومة سنة هبدف حتسني أوضاع املا
 :1التدابري ارتكزت على ثالث حماور رئيسية هي

حمور اإليرادات: تضمن إلغاء بعض اإلعفاءات الضريبية على بعض السلع واخلدمات، وحتسني كفاءة حتصيل اإليرادات واحلد 
 من التهرب الضرييب؛

، وختفيض الدعم املقدم للوحدات احلكومية %22ت: تطرق إىل ختفيض النفقات احلكومية التشغيلية بأكثر من حمور النفقا
 ، وإصدار قانون لدمج اهليئات واملؤسسات املستقلة %22بنسبة 

ادة تعريفة ختفيض الدعم احلكومي:ورد فيه إعادة توجيه دعم الطاقة ملستحقيه من ذوي الدخل احملدود واملتوسط والتدرج يف زي
استهالك الكهرباء لبعض القطاعات اليت ال حتتاج إىل دعم كالبنوك وشركات االتصاالت والتعدين  أدت هذه اإلجراءات إىل 

-1021حتسن طفيف يف معدل النمو االقتصادي، مما أدى إىل ضرورة وضع برنامج لنإصالح االقتصادي ممتد بني 
1022  

مشكلة مزمنة املتسبب فيها بشكل رئيسي بطء النمو االقتصادي الذي تفاقم بفعل  مازالت البطالةالبطالة في األردن:  -أ
، %2 20قد بلغ  1022األزمة السورية، حيث تظهر البيانات أن معدل البطالة املسجل يف الربع الثالث من عام 

ل يف األردن   تعاين سوق العم%2 22حيث بلغ معدل البطالة  1022عاكسا اجتاهه من الرتاجع الذي حدث سنة 
منذ بداية القرن احلايل، ترتفع البطالة بشكل ملفت  %22من مواطن ضعف هيكلي، إذ مل ينخفض معدل البطالة عن 

، ويعاين الشباب كذلك من ارتفاع معدالت 1022خالل الربع الثالث من سنة  %12بني النساء، حيث سجل نسبة 
سنة، على املستوى اإلقليمي سجلت حمافظتا عجلون  12و10بالنسبة للفئة العمرية بني  %00البطالة، حيث بلغت 

على التوايل، بينما سجلت أدىن املعدالت يف   %22و  %22والبلقاء أعلى معدالت البطالة يف األردن، حيث بلغت 
 (12أنظر الملحق رقم: )2%2 20والعاصمة عمان  %0 2كل من حمافظة الزرقاء 

  1022لة يف حمافظات األردن ( يظهر لنا معدالت البطا22 -0اجلدول ) 

 

 

 

 

                                                           
 21، ص:1022، التقرير الثاين «حالة البيئة في المملكة األردنية الهاشمية»:[1022] وزارة البيئة 1
  10[: مرجع سبق ذكره، ص:1022جمموعة البنك الدويل] 2
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 .(: معدالت البطالة في محافظات األردن02-1الجدول)

 معدل البطالة المحافظات
 22 معان

 2 20 عجلون
 2 22 البلقاء 
 0 21 جرش

 1 22 العقبة 
 2 22 المفرق
 2 22 الطفيلة
 1 22 مادبا
 20 اربد

 2 20 الزرقاء
 2 22 الكرك
 2 20 عمان

، التقييم «التنمية المستدامة في المملكة األردنية الهاشمية »:[1022]اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا المصدر: 

  12الوطين للتنمية املستدامة، وثيقة خلفية التقرير العريب حول التنمية املستدامة، ص:

، لكن تبقى 1022سنة  %2 20، إىل 2220سنة  %10تشري التقديرات إىل اخنفاض معدل البطالة من 
هذه النسبة مرتفعة بسبب عدم موائمة خمرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وارتفاع منافسة العمالة الوافدة للعمالة 
احمللية يف العديد من القطاعات مثل الزراعة واإلنشاءات، وارتفاع معدل منو حجم قوة العمل، حيث تشري التقديرات إىل 

عام  %2األردن احلالني سن العمل خالل العشر سنوات املقبلة أي أن معدل منو قوة العمل سيبلغ من سكان  %22دخول 
من سكان األردن، هذا ما سيكون له أثر واضح على  %11سنة  12-22  متثل شرحية الشباب من الفئة العمرية 1010

ألف منصب شغل سنويا خالل  200وفري مليون عامل، وهذا يتطلب ت 2 1مليون عامل إىل  2 2ارتفاع حجم العمالة من 
، للمحافظة على معدالت البطالة احلالية، ويف حالة استمرار الظروف احلالية قد يصل معدل الفقر 1010-1022الفرتة 
 1 1010وسيكون هناك نصف مليون عاطل عن العمل يف حدود سنة  %10إىل 

االعتبار مستويات األسعار املرتفعة ملختلف السلع تعترب معدالت األجور يف األردن متدنية إذا اخذ يف 
دينار أردين شهريا، يف  200من املشتغلني األردنيني يتقاضون متوسط أجر شهري يقل عن  %1 22واخلدمات فما نسبته 

دينار شهريا، يف  220ويبلغ احلد األدىن لألجور  %2 22دينار شهريا فأقل، تبلغ حنو  000حني أن نسبة من يتقاضون 

                                                           
  22، ص: ذكره قمرجع سا [:1022اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا] 1
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دينارا شهريا، ما يشري إىل اتساع  222فردا ما يقارب  0 2الوقت الذي يبلغ فيه خط الفقر املطلق لألسرة املعيارية البالغة 
من العاملني  %22رقعة العمالة الفقرية، باإلضافة إىل اتساع مساحة قطاع العمل غري املنظم يف األردن، إذ تبلغ نسبته 

  1ال يتمتعون بأدىن شكل من أشكال احلماية االجتماعية  األردنيني، وغالبية هؤالء العمال
منهم، مت %2من السكان، ويوظف تقريبا  %10:يوفر قطاع الزراعة الدخل إىل ما يقارب الزراعة والتنمية الريفية -ب

لوضع قطاع الزراعة على أسس مستدامة،  1001( سنة 1020-1001تبين اإلسرتاتيجية الوطنية لتطوير الزراعة)
ق التوظيف األمثل لألراضي ومحايتها من التدهور، وإىل زيادة مسامهة قطاع الزراعة يف الناتج احمللي اإلمجايل  وحتدد ولتحقي

 :2اإلسرتاتيجية ثالث حماور أساسية لدعم وتطوير املناطق الريفية
 حتقيق التنمية الزراعية املستدامة؛ -
 ية من خالل االستخدام األمثل للموارد الطبيعية؛حتقيق األمن الغذائي واحلد من الفقر يف املناطق الريف -
 توفري خدمات التمويل والتسويق لألسر الزراعية يف الريف  -
 تقرتح اإلسرتاتيجية سياسات شاملة للحد من الفقر تشمل:   -
 استحداث فرص العمل يف املناطق الريفية؛ -
 تنويع احملاصيل ذات القيمة العالية؛ -
واحليواين، محاية املراعي الطبيعية وحتسني إنتاج وتطوير املراعي على أساس إشراك دمج اإلنتاج الزراعي  -

 اجملتمعات احمللية؛
 اعتماد تكنولوجيا جتميع املياه، -
 تنمية وحتسني إنتاجية الثروة احليوانية وتشجيع مشاريع اإلنتاج احليواين على مستوى األسر يف املناطق الريفية  -
تعد السياسة االجتماعية هي احملور الرئيسي الذي تقوم عليه مساعدة عية في األردن: السياسات االجتما 8.0.8.1

 الفقراء يف األردن و هي تنقسم إىل قسمني:

 : تتعدد حمركات احلماية االجتماعية يف األردن وتنقسم إىل قسمني:الحماية االجتماعية -أ

ونظام التقاعد العسكري؛ وبعض املؤسسات واحلمالت اليت قسم حكومي: نظام الضمان االجتماعي، نظام التقاعد املدين -
 تستهدف متكني الفئات املهمشة يف اجملتمع ملواجهة صعوبة األوضاع املعيشية 

 اهليئات غري الرمسية املتمثلة يف منظمات اجملتمع املدين   -

املستفيدين، ونوع احلماية  : يعد الضمان االجتماعي أكرب شبكة محاية اجتماعية من حيث عددالضمان االجتماعي -
اليت يقدمها  ويعتمد كغريه من أنظمة الضمان االجتماعي يف العامل على مسامهة العاملني وأصحاب العمل، سواء  ةاالجتماعي

                                                           
  210[: مرجع سبق ذكره، ص: 1022شبكة املنظمات العربية غري احلكومية] 1
  222-220، ص ص:«8181-8101اإلستراتيجية الوطنية للحد من الفقر[:»1020التخطيط والتعاون الدويل]املتحدة اإلمنائي، وزارة برنامج األمم 2
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، 2222أكان صاحب العمل قطاعا خاصا أم قطاعا عاما  صدر قانون الضمان االجتماعي يف األردن كقانون مؤقت سنة 
صادي واالجتماعي يف اململكة، حيث استهدف الفئات العاملة غري املشمولة بنظم وقوانني تقاعدية أخرى نتجة التطور االقت

مثل  التقاعد املدين والتقاعد العسكري، الذي كان ال بد معه من وجود مظلة اجتماعية اقتصادية، تضفي محاية على تلك 
الذي أقره جملس األمة يف  1020رها القانون املؤقت لسنة الفئات املنتجة  وأدخلت عدة تعديالت على القانون، وكان آخ

، إعانات إصابات العمل، اإلعانات -التقاعد-  ويقدم الضمان االجتماعي تأمينات للمشرتكني )إعانات الشيخوخة1020
 العائلية، إعانات األمومة، إعانات العجز وإعانات الورثة، إعانات البطالة( 

من إمجايل املشتغلني يف اململكة، ويبلغ عدد املشرتكني يف  %22وقت الراهن يغطي الضمان االجتماعي يف ال
ألف مشرتك، فيما تتدىن نسبة النساء املشموالت بالضمان االجتماعي،  20مليون و  2الضمان االجتماعي ما يقارب 

 1 %12ألف مشرتكة أي  122حيث بلغ عددهن 

 ويشمل موظفي 2222االجتماعية احلكومية، وبدئ العمل به يف عام : هو أحد أنظمة احلماية التقاعد المدني 
اجلهاز احلكومي املدين املصنفني  يتحصل العاملون واملتقاعدون مبوجب هذا النظام على جمموعة املزايا، مثل إعانة 

 نات الورثة الشيخوخة )التقاعد(، إعانات إصابات العمل، اإلعانات العائلية، إعانات أمومة، إعانات العجز وإعا
 ويشمل كافة املنتسبني 2222: هو أحد أنظمة التقاعد احلكومية وبدئ العمل به سنة التقاعد العسكري ،

 %212لألجهزة األمنية  وحيصل املنتسبون مبوجب هذا النظام على راتب تقاعدي أساسي وحيد أعلى يتجاوز 
لية، باإلضافة إىل مشول املتقاعدين وعائالهتم من الراتب األساسي األخري، إىل جانب العالوات الشخصية والعائ

 بنظام تأمني الصحي العسكري 
 من  : توفر النقابات املهنية، وهي مؤسسات تعمل وفق قوانني خاصة متثل املهنينيصناديق النقابات المهنية

كل كامل من األطباء واملهندسني واحملامني واملمرضني وغريهم، نظم محاية اجتماعية متنوعة، يتم متويلها بش
اشرتاكات األعضاء، وتغطي رواتب تقاعدية للمشرتكني املتقاعدين إىل جانب توفري تأمينات صحية وصناديق 
تكافل اجتماعي  وتتسم هذه الصناديق باالستقرار، حيث يديرها أشخاص وخرباء منتخبون من قبل اهليئات العامة 

 قبل اهليئات العامة للنقابات  للنقابات املهنية ذاهتا، وختضع للمتابعة والرقابة من
 حيث كان يعتمد  على 2222: صدر أول نظام للتأمني الصحي احلكومي يف األردن سنة التأمينات الصحية ،

اخلدمات املقدمة داخل املستشفيات واملراكز احلكومية للمشرتكني واملنتفعني وعالج غري القادرين جمانا  وجرت عدة 
ني الصحي الذي ميول ، ومبوجب هذا التعديل أنشئ صندوق التأم1002تعديالت على النظام كان أخرها سنة 

من املخصصات اليت ترصد يف املوازنة العامة حلساب الصندوق، واقتطاعات بدل االشرتاك املقرر مبوجب هذا 
النظام، وأمثان األدوية، وعوائد استثمار أموال الصندوق واهلبات والتربعات اليت ترد للصندوق شريطة موافقة جملس 
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أردين  يغطي التأمني الصحي كال من األطفال دون سن السادسة  الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غري 
ومتعاقدي الضمان االجتماعي من موظفي احلكومة ومنتفعيهم، وأزواج املوظفات يف القطاع العام واملتقاعدات 

 سنة، وعمال املداومة املتقاعدين، سكان املناطق النائية، وسكان املناطق األشد فقرا، 12و22وأبناءهم بني سن 
واألردنيني غري القادرين بناء على دراسات اجتماعية رمسية، واملصابني باألمراض املزمنة مثل مرضى الفشل الكلوي 
 والسلطان، واملسنني فوق ستني عاما والنساء احلوامل، ويغطي التأمني الصحي ما يقارب ثلثي املواطنني يف األردن 

لفئات اهلشة يف اجملتمع عن طريق تنفيذ جمموعة من آليات أولت الدولة عناية خاصة باالنشاط االجتماعي: -ب
   1ملساعدهتم اليت تعمل على تنفيذها وزارة التنمية االجتماعية

تعترب وزارة التنمية االجتماعية املظلة الرئيسية اليت يتم مبوجبها تقدمي الرعاية واالهتمام للمسنني يف العناية بالمسنين:  -
للقطاع اخلاص  اليزال عدد  2تابعة للقطاع التطوعي،  2من مراكز التمريض  22على األردن  من خالل اإلشراف 

منتفعا، نظرا لألعراف والعادات السائدة يف املنطقة، حيث يعترب من غري املقبول  020النزالء املسنني متدنيا، حيث يبلغ 
 لديهم أي فرد من األسرة  اجتماعيا وضع الوالدين يف مأوى، ومعظم النزالء ممن ليس لديه مأوى أو ليس

يتم تقدمي خدمات لألشخاص املعوقني على ثالث مستويات: التشخيص،   العناية بذوي االحتياجات الخاصة: -
 مركزا   12الكشف املبكر، إعادة التأهيل، من خالل 

 دمج عملية الكشف املبكر ضمن برامج: تنفيذ إسرتاتيجية وطنية إلعادة التأهيل تشمل مجال الصحة: -
إسرتاتيجية مرحلة الطفولة املبكرة، وزيادة الوعي بني كافة األمهات حول معامل منو الـأطفال، وسبل الكشف عن 

 اإلعاقة والعمل مع معلمي رياض األطفال لتحسني أدوات ومهارات الكشف املبكر 
على التعليم ضمان أن يتمتع األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة حبقوق متساوية للحصول مجال التعليم: -

الرمسي من خالل تبين دمج هذه الفئة، مع دعم التدريب واإلتاحة والوعي، ويشمل هذا أيضا التعليم اجليد 
للمصابني بإعاقة مسعية وبصرية بلغة اإلشارة  التأكد من توفر اخلدمات عالية اجلودة وبأسعار معقولة يف مجيع 

شامل يكون مراعيا الحتياجات األطفال املعاقني ذهنيا يف  أحناء اململكة، والتحرك تدرجييا حنو نظام تعليمي
 اهلياكل الرمسية للمدارس العامة واخلاصة 

ضمان أن يوظف القطاع اخلاص، مع دمج األشخاص املعاقني يف جمال التدريب املهين وبرامج القروض  التشغيل: -
ملنازل اجلماعية، برامج املنازل البديلة املصغرة  استحداث فرص عمل لألشخاص املعاقني ذهنيا ابتداء من برامج ا

 وبناء القدرات 
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تستهدف بشكل أكثر فعالية األسر املعيشية الفقرية من خالل أمنا  االستهالك أنواع الدعم الشامل األخرى:  -ت
ة نسبة أكرب من اخلبز وغاز البرتول املسال منتجني تستهلكهما األسر املعيشية األردنية بكثرة، وتنفق األسر املعيشية الفقري 

من  %1من االستهالك اإلمجايل لألسرة الفقرية، ويف املقابل تشكل  %2نفقاهتا الشهرية على هذين املنتجني حوايل 
 %2 0االستهالك اإلمجايل لألسر الغنية على نوع أكثر حتديدا  تنفق األسرة األردنية يف الشرحية العشرية األكثر فقرا 

بالنسبة للشرائح العشرية  %2من نفقاهتا على السلع الغذائية املدعومة، يف حني تنخفض هذه النسبة إىل أقل من 
من إنفاقها اإلمجايل على  %0 1من األسر األردنية األكثر فقرا  10 %الثالث األكثر ثراء  على صعيد مماثل: تنفق 

 1غاز البرتول املسال 

هبدف تأمني احلماية والرعاية لألسر احملتاجة  2222تأسس صندوق املعونة الوطنية سنة صندوق المعونة الوطنية:   -ث
ورفع مستوى املعيشة هلذه األسر، وتفعيل مسامهتها واشرتاكها يف احلفاظ على موارد التنمية، باإلضافة إىل تنمية مهارات 

ل مستدام، وحتويل أفرادها إىل مقدمني للمعونة وقدرات أفراد هذه  األسر، ودفعها إىل سوق العمل لضمان حصوهلا على دخ
ألف  200مستحقني هلا  يقدم الصندوق حاليا خدماته يف جمال املعونات الشهرية املتكررة إىل ما يقارب  ابدال من أن يبقو 

وق مليون دينار  يشرف على إدارة الصند 20من سكان األردن، مبوازنة سنوية تقارب  %2 2أسرة وهذا يشكل ما نسبته 
مكتب رئيسيا منتشر يف خمتلف مراكز  22جملس إدارة برئاسة وزير التنمية االجتماعية  يقدم الصندوق خدماته من خالل 

مكتبا فرعيا تنتشر يف باقي مناطق الريف و البادية األردنية  ارتفع إمجايل إنفاق  02احملافظات الرئيسية، باإلضافة إىل 
مليون دينار سنة  1 22مليون دينار إىل  2 02، حيث سجل 1021و 1002 سنيت صندوق املعونة الوطنية باستمرار بني

  1021مليون دينار أردين سنة  22،  وصل إىل 1002مليون دينار سنة  22مت ارتفع حجم اإلنفاق ليصل إىل 1002
 : 2ث مشلتأطلق صندوق املعونة يف نفس السنة تعليمات جديدة لتوسيع نطاق االستفادة من برامج الصندوق، حي

تعزيز نطاق احلماية االجتماعية لتشمل كافة الفئات احملتاجة والفقرية يف اجملتمع مبا يف ذلك فئة الفقراء العاملني وغري   -
 القادرين على زيادة دخوهلم وذلك لتحقيق العدالة والشمول يف منح املعونات املالية؛

 :النحو التايل تقسيم املعونات الشهرية تبعا للظروف املسببة هلا على

 املعونات املالية الشهرية املتكررة وتصرف لألسر اليت متر بظروف مسببة للفقر هلا صفة الدميومة واالستمرار؛ -
 املعونات املالية الشهرية املؤقتة وتصرف لألسر اليت متر بظروف طارئة مؤقتة مسببة للفقر  -
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الفقر وأن ال تشكل املعونات املقدمة حافزا للتقاعس عن العمل، تنشيط األسر الفقرية واحملتاجة اقتصاديا وضمان مكافحة 
   1عن طريق منح تسهيالت لألسر احملتاجة لالخنرا  يف سوق العمل 

 :2برامج رئيسية، ميكن توضيحها كمايلي 2يدير صندوق املعونة 

اصة واحلاالت اإلنسانية يرتاوح باستثناء معونة اسر ذوي االحتياجات اخلبرنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة: -
دينار أردين شهريا لألسرة الواحدة، ويتم حتديد مقدار املعونة الشهرية ومدة منحها  220-22مقدار هذه املعونات ما بني 

وفقا لعدد  أفراد األسرة املستحقني للمعونة وفئتها وتبعا ألوضاعها االقتصادية واالجتماعية، حيث يقدم الصندوق حاليا 
فئة رئيسية تتوزع إىل معونات متكررة )أسر األيتام، املرأة اليت ال معيل ألسرهتا، املصابون بالعجز  22نات مالية شهرية لـ معو 

دينار  20و10ترتاوح املعونة يف هذه احلالة بني  -الدائم وأسرهم، املسنون وأسرهم، املطلقات، األسر اليت ترعى املعوقني
ني يف األسرة(، ومعونات شهرية مؤقتة )العاجزون ماديا وأسرهم، أسر األحوال الشخصية شهريا حسب عدد األفراد املعاق

اخلاصة، املصابون بالعجز الكلي املؤقت، أسر السجناء واملفقودين،اخلارجون من السجن وأسرهم(   ويشرت  للحصول على 
 هذا النوع من املعونات مايلي:

 أن تقع األسرة حتت خط الفقر املطلق؛ -
 يكون لألسرة دخل يساوي أو يزيد مقدار املعونة؛ أن ال  -
 أن ال يكون لألسرة ممتلكات أو ثروات تزيد عن احلد املقبول واملسموح به لالنتفاع؛ -
 دينار شهريا؛ 200أن ال يزيد الدخل احلقيقي لألبناء عن  -
 دينار؛ 22أن ال يقل الفرق بني دخل األسرة واستحقاقها عن  -
 سن الدراسة باملدارس؛ضرورة التحاق األبناء يف  -
 أن يكون األبناء حمصنني ضد األمراض؛ -

: هي مبالغ نقدية تصرف لألفراد واألسر اليت متر بظروف خاصة أو طارئة  يبلغ حدها برنامج المعونات المالية الطارئة  -
ار أردين دين 000دينار أردين، ومن شرو  منح هذا النوع من املعونات أن ال يزيد دخل األسرة عن  020األقصى 

 شهريا، وتصرف يف حال تعرض األسرة ألي من الظروف الطارئة التالية:
 ؛وفاة معيلها أو أحد أفرادها -
 فقدان األسرة ملصدر دخلها الرئيسي؛ -
 تعرض األسرة للكوارث والنكبات ويستثىن من ذلك اجلفاف وانتشار األوبئة؛ -
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قدرات ومهارات األفراد الذين يعانون من إعاقات أو : يهدف هذا الربنامج إىل تطوير برنامج التأهيل الجسماني  -
مشاكل صحية وزيادة قدرهتم اإلنتاجية، وذلك من خالل تأمني تكاليف شراء بعض األجهزة الطبية واملساندة اليت 
حيتاجها املنتفع بناء على تقرير طيب من املرجع املختص املعتمد، كرتكيب أطراف اصطناعية أو مساعات أذن أو 

لل أو طقم أسنان أو نظارات طبية أو أي لوازم أخرى تكون ضرورية له تتناسب مع بيئته وبنيته وعمره  أجهزة ش
من  %2دينار سنويا للفرد الواحد، ويشكل هذا النوع من املعونات  200يبلغ احلد األعلى هلذا النوع من املعونات 

نات يشرت  أن ال يزيد دخل األسرة الشهري جمموع اإلنفاق السنوي للصندوق وللحصول على هذا النوع من املعو 
 دينار أردين، وعدم حصوهلا على هذه األجهزة من أي مصدر أخر  000عن 

:يهدف هذا الربنامج إىل تأهيل وتدريب املنتفعني وأبنائهم من القادرين برنامج التدريب المهني ألبناء األسر المنتفعة -
ق العمل، مبا حيسن من املستوى املعيشي لألسرة  يبلغ عدد األسر اليت تستفيد على العمل واإلنتاج متهيدا الخنراطهم يف سو 

 أسرة    200من هذا الربنامج سنويا ما يقارب من 

: صنف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي األردن ضمن بلدان التنمية البشرية املتوسطة، التنمية البشرية في األردن -1.0.8.1
  1022دولة على مؤشر التنمية البشرية لسنة  222عامليا من بني  22التاسع عربيا وحيث أحتل األردن املركز 

مليون نسمة يف  2 2كان   أن، بعد 1022مليون نسمة يف عام  2 2األردن بلٌد غري ساحلي بلغ عدد سكانه 
  خالل السنوات اخلمس عشرة املاضية، ارتفع عدد %0 2سنوي يصُل إىل سكاين ، مسجاًل معدل منوا 1000عام 

  تعترب نسبة 1022ألف شخص يف عام 222إىل  1000شخص يف عام  222من  كبريالالجئني يف األردن بشكل  
  مع 1022من سكاهنا يعيشون يف مناطق حضرية يف عام  %20التحضار يف األردن مرتفعة للغاية، حيث كان أكثر من 

وارتفاع متوسط العمر املتوقع عند الوالدة ، فإن الشرحية السكانية اليت  ،والدات 0 0ستقرار معدل اخلصوبة يف البالد حبدود ا
 .1000يف عام  %0 21، مقارنة مع 1022يف عام  %2 22تقل أعمارها عن ثالثني عاًما وصلت إىل 

 مستمرا حتسنا املؤشر هذا شهد وقد ، سنة 1 22 متوسطه ما 1022 سنة الوالدة عند املتوقع العمر متوسط بلغ
 سنة  2 22 الوالدة عند املتوقع العمر متوسط سجل حيث ، 1000 سنة منذ
وهو ثالث أقل معدل يف املنطقة العربية،  %2ختفيض معدل األمية إىل  متكن األردن منالخدمات التعليمية:  -أ

، بينما 1020سنة %2 22إىل 2222سنة %22وازدادت نسبة االلتحاق اإلمجايل مبرحلة التعليم االبتدائي من 
( يبني 22-0  اجلدول )1خالل نفس الفرتة %2 22إىل  %20ارتفع معدل االلتحاق مبرحلة التعليم الثانوي من 

  1022-1002-1000مراحل التعليم يف األردن خالل الفرتة تطور نسب االلتحاق مبختلف 
 
 

                                                           
  22، 22، ص ص:«8102-8111التقرير الوطني لتقييم التعليم للجميع [:» 1022وزارة الرتبية والتعليم األردنية ] 1
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 (.8102-8112و) 8111(: تطور معدالت االلتحاق في مختلف مراحل التعليم خالل الفترة 09-1الجدول)

 1022 1020 1021 1022 1020 1002 1002 1000 البيان
 0 22 2 22 2 22 2 22 22 2 22 200 2 201 معدل االلتحاق مبرحلة التعليم االبتدائي
 22 2 22 - 22 - 2 200 0 202 1 202 معدل إمتام مرحلة التعليم االبتدائي
 2 21 2 21 0 22 2 22 2 22 22 2 20 22 معدل االلتحاق مبرحلة التعليم الثانوي

: قاعدة بيانات البنك الدويل متوفر على املوقع: المصدر
http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country=jor  مت االطالع عليه

  20/02/1022بتاريخ:
، وبلغ عدد املشتغلني يف قطاع 1002طوار سنة كان يف األردن، حوايل ثلث السكان مسجلني يف التعليم يف خمتلف األ

 :1شخصا يف القطاعني العام واخلاص  تتوفر األردن على هياكل قاعدية يف قطاع التعليم كما يلي 222000التعليم 
مدرسة خاصة واليت توفر التعليم من املرحلة التعليم  1120مدرسة عامة،  0200مدرسة ) 2220 -

 الثانوي( التحضريي إىل التعليم 
 منها تتلقى دعما من امليزانية العامة للدولة(  12كلية جمتمع )  22 -
 خاصة(  12عامة و  20جامعة ) 02 -

من جمموع امللتحقني الدعم من خالل امليزانية الوطنية، حيث أقل دعم حكومي يوجه إىل رياض  %20يتلقى أكثر من 
  القطاع التعليمي اخلاص  منهم مسجلني يف %22األطفال يف املدارس العامة، يف حني 

بالنسبة للمؤشرات اخلاصة بالتعليم وفيما يتعلق مبؤشر صايف االلتحاق يف مرحلة التعليم االبتدائي هو عدد األطفال 
املسجلني يف التعليم االبتدائي كنسبة مئوية من عدد األطفال يف سن التمدرس لنفس املرحلة  املعدالت الصافية 

خالل الفرتة %22إىل  %22حيث سجلت  2220ألساسية تشري إىل زيادات كبرية منذ سنة لاللتحاق يف املدارس ا
هذا يبني أنه قد مت إحراز تقدم كبري يف توفري التعليم األساسي للجميع وضمان االنتهاء من دورة كاملة  1022-1021

الدراسة )من الصف األول إىل  من التعليم األساسي  بشأن نسبة التالميذ الذين يكملون بنجاح املرحلة األوىل من
خالل املوسم الدراسي   %22إىل 2220سنة  %21الصف اخلامس ابتدائي( يظهر حتسنا، حيث ارتفع من 

1002-1020   
طالب لكل معلم يف مرحلة التعليم  22-22نسبة الطالب إىل املدرسني منخفضة يف األردن، حيث بلغت 

طالب يف الصف لكل  20-2طالب لكل معلم  وتنخفض إىل  12هذه النسبة األساسي، بينما يف املنطقة العربية تبلغ 
  2معلم يف مرحلة التعليم الثانوي

                                                           
 .نفس املرجع السابق [:1022وزارة الرتبية والتعليم األردنية ] 1

  20/02/1022مت االطالع عليه بتاريخ: ، www.arabdevelopmentportal.com: البوابة العربية للتنمية متوفر على املوقع 2

http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country=jor
http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country=jor
http://www.arabdevelopmentportal.com/
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 %2 20أو ما يعادل  1022مليون دينار أردين سنة  2 202بلغت املخصصات املالية لقطاع التعليم العام 
على  امن ميزانياهت %10إىل  %22يف املتوسط بني من إمجايل ميزانية احلكومة، وتعترب األدىن بني الدول العربية اليت تنفق 

  1التعليم

: يتمتع األردن بواحدة من أحدث البىن التحتية للرعاية الصحية احلديثة يف املنطقة  يتكون النظام الرعاية الصحية -ب
 املاحنة الصحي يف األردن من مزيج مكون من ثالث قطاعات رئيسية هي: القطاع العام والقطاع اخلاص واجلهات 

يتكون القطاع العام من برناجميني كبريين للتمويل وكذلك تقدمي الرعاية الصحية: وزارة الصحة واخلدمات الطبية 
امللكية، وهناك برامج عامة أخرى أصغر حجما تشمل عددا من الربامج يف اجلامعات، مثل مستشفى اجلامعة األردنية يف 

 مستشفى والعديد من العيادات اخلاصة   22مدينة اربد  يشمل القطاع اخلاص عمان ومستشفى امللك املؤسس عبد اهلل يف 

مليون الجئ فلسطيين يف األردن على الرعاية الصحية األولية عن طريق وكالة األمم  2 2كما حيصل أكثر من 
يه نظامه اخلاص به للتمويل املتحدة ألعمال اإلغاثة )األونوروا(  وكل واحد من القطاعات الفرعية يف قطاع الرعاية الصحية لد

 وتقدمي اخلدمات 

تقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية األساسية )األولية( والثانوية واملستوى الثالث، حيث يتم توفري 
مركزا للرعاية الصحية األولية،  022مركزا صحيا شامال و  22خدمات الرعاية الصحية األولية من خالل شبكة تتألف من 

 02عيادة لصحة الفم واألسنان  كما تدير وزارة الصحة  022مركزا لألمومة والطفولة،  211قروية و  عيادة 112
من الطاقة االستيعابية للمستشفيات يف األردن  أما  %2 02سريرا وذلك ميثل  2021حمافظات  بسعة  20مستشفى يف 

من رعاية املرضى  %2 22لوالدات، و من ا 2 22من اإلقامة يف املستشفيات و  %1 02من حيث االستخدام فإن 
من األطباء املمارسني يف األردن  وتوفر اخلدمات  %12اخلارجيني تتكفل هبا املستشفيات العامة  توظف وزارة الصحة 
مستشفيات متخصصة(، بسعة  2عامة و 2مستشفى ) 22الطبية امللكية خدمات الرعاية الثانوية واملستوى الثالث، ولديها 

 2222يوجد  1من جمموع أسرة املستشفيات يف األردن، ويف املستشفيات اجلامعية وعددها %2 22متثل سريرا  1202
مركزا  12سريرا   بينما تدير وكالة األمم املتحدة ألعمال اإلغاثة  0222مستشفى تشمل  20سريرا   ميتلك القطاع اخلاص 

 22ممرضا و 2 02طبيبا و 2 12يتوفر يف األردن سريرا   22نسمة يف األردن  2000صحيا  تبلغ نسبة األسرة لكل 
   2أالف نسمة 20طبيب أسنان لكل  0 2صيدليا و

 ( 1022-1020( اإلحصائيات اخلاصة هبياكل الصحية يف األردن للفرتة )10-0يوضح لنا اجلدول)

 

 

                                                           
  22/22/1022، مت اإلطالع عليه بتاريخ: dosweb.dos.gov.jo، متوفر على املوقع: األردن دائرة اإلحصائيات العامة 1
  2،  امللخص التنفيذي للتقرير الثاين، ص:« حالة البيئة في المملكة األردنية الهاشمية [:»1022وزارة البيئة] 2
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 (.8102-8101(: البنية التحتية والموارد البشرية في قطاع الصحة األردني )81-1الجدول)

 8102 8101 8108 8100 8101 البيان
 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 أالف نسمة01عدد األطباء لكل 

 202 200 202 202 202 عدد المستشفيات
 21202 21020 21202 22222 22222 عدد األسرة

 22 22 21 22 22 عدد المراكز الصحية الشاملة التابعة لوزارة الصحة
 022 022 021 022 022 التابعة لوزارة الصحةعدد المراكز الصحية األولية 

 101 102 122 110 112 عدد المراكز الصحية الفرعية التابعة لوزارة الصحة
 221 222 222 202 201 عدد مراكز األمومة التابعة لوزارة الصحة

 022 022 022 022 022 عدد عيادات األسنان التابعة لوزارة الصحة

  2،  امللخص التنفيذي للتقرير الثاين، ص:« حالة البيئة في المملكة األردنية الهاشمية [:»1022]األردن وزارة البيئةالمصدر:
يعترب معدل وفيات األطفال ومعدل وفيات األطفال دون اخلامسة مؤشرات تدل على صحة الوضع االقتصادي 

مولود حي سنة  2000لكل  %2 22والدة واالجتماعي يف اجملتمع، تظهر النتائج أن معدل وفيات األطفال حديثي ال
ومن أسباب حدوث هذه الوفيات التشوهات القلبية اخللقية وعدم النضوج غري املربر واالختناق غري املربر  واخنفض  1021

مولود حي سنة  2000وفاة لكل 22إىل  1020مولود حي سنة  2000وفاة لكل  12عدد وفيات األطفال من 
والدة  2000وفاة لكل  02فاضا ملموسا يف معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة من، كما  حقق األردن اخن1022
، وعلى العكس من ذلك شهد 1022وفاة لسنة  12إىل  1020والدة سنة  2000وفاة  لكل  12إىل  2220حية سنة 

ألف والدة  200حالة وفاة لكل  22معدل وفيات األمهات ارتفاعا خالل السنوات األخرية بعد أن سجل تراجع من 
ألف  200حالة وفاة لكل  22ألف والدة بعدها انتقلت إىل 200حالة وفاة لكل  22، تراجعت إىل 2220سجلت سنة 

 يرجع السبب الرئيسي الرتفاع وفيات األمهات إىل مضاعفات اإلجهاض واحلمل 1والدة 

مت رصد  1021ختتلف وفيات األطفال بدرجة كبرية تبعا لألقاليم واحملافظات وحسب نوع السكن  يف سنة 
مولود حي على  2000حالة وفاة لكل  12و  11أعلى معدالت لوفيات الرضع واألطفال دون سن اخلامسة يف اجلنوب 

حالة  وسجل أدىن  22وفيات الرضع الذي بلغ من حيث معدل  الرتتيب، وكان أداء املناطق الشمالية والوسطى متماثال 
حالة وفاة  كما مت تسجيل فروق بني  22معدل لوفيات األطفال دون سن اخلامسة يف اإلقليم الشمايل، أين سجلت 

حالة بالنسبة لوفيات  02حالة بالنسبة لوفيات الرضع، و 12احملافظات، حيث سجلت أعلى املعدالت يف حمتفظة الطفيلية 

                                                           
  222، ص: مرجع سبق ذكره[: 1022صندوق النقد العريب] 1

World Heath organization:« Jordan. w.h.o. statistical profile», http:www.who.int/gho/en//. 28/09/2017. 
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يلخص لنا   1حالة وفاة على التوايل  22حالة و 22ون سن اخلامسة  سجلت حمافظة عجلون أدىن املعدالت األطفال د
 ( تطور بعض املؤشرات الصحية يف األردن  12-0اجلدول)

 (.8102-8112، 8111(: مؤشرات صحية مختارة خاصة باألردن خالل الفترة)80 -1الجدول)

 1000 1002 1002 1002 1020 1022 1021 1020 1022 1022 
 1 22 2 22 2 20 2 20 2 20 2 20 0 20 2 20 20 2 22 العمر املتوقع عند امليالد
 2 22 2 22 22 2 22 1 10 2 10 2 12 2 11 2 11 2 12 وفيات األطفال 

معدل التحصني ضد 
 احلصبة

22 22 22 22 22 22 22 22 22 - 

: قاعدة بيانات البنك الدويل، متوفر على املوقع االلكرتوين: المصدر
http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country=jor ، عليه بتاريخ:  ، مت اإلطالع

02/02/1022  
من اجلدول أعاله يتضح مقدار التحسن يف املؤشرات الصحية الواردة أعاله، منذ بداية األلفية خاصة بالنسبة 

 للتحصني ضد احلصبة الذي قارب التغطية الكلية   

ترب حجم ، يع%2 2نسبة  1022بلغ إنفاق األردن على الصحة كنسبة مئوية من إمجايل الناتج احمللي سنة 
يف جيبويت   %2 20اإلنفاق املخصص لقطاع الصحة يف اململكة مرتفع مقارنة مع باقي الدول العربية الذي تراوح بني 

يشكل النفقات  % 2 22من ميزانية الدولة لنفس السنة،  %2 20يف قطر   وشكلت النفقات الصحية نسبة  1 1و
جلزء األكرب من هذه النفقات اخلاصة على األدوية بنسبة نفقات خاصة   ويذهب ا %0 00العمومية على الصحة، و

من دخلها  %2، ويف األخري العيادات اخلاصة  تنفق األـسر األكثر فقرا %00، يليه العالج يف املستشفيات اخلاصة 20%
اخلدمات  من سكان اململكة من %22من دخلها  يستفيد  %2على الرعاية الصحية مقارنة باألسر األكثر ثراء اليت تنفق 

  2الصحية 

ما خيلق اختالل التوازن السكاين   1022سنة  %2 22إىل الريف  %2 21: يالحظ ارتفاع نسبة احلضر السكن -ت
جمموعة من القرارات يف جمال العقارات لتخفيف عبء  1022وحىت هناية  1020اختذت احلكومة األردنية منذ سنة 

من  ²م 220ارتفاع أسعار املساكن  على املواطنني ، كان أبرزها إعفاء الشقق السكنية اليت تبلغ مساحتها أو تقل عن 
للشقق اليت تزيد مساحتها  %2إىل  %20وتسجيل امللكية وختفيض رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار من  رسوم نقل

                                                           
  201، ص:ذكره مرجع سبق[: 1022جمموعة البنك الدويل] 1

  200ص: ،رجع نفس امل  2

http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country=jor
http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country=jor


.دن واليمنإسهامات سياسات التنمية المستدامة في مكافحة الفقر في الجزائر، األر :............................................الثالثالفصل   

189 
 

إىل  %22، وختفيض ضريبة املبيعات على بعض مواد البناء األساسية كاحلديد من  ²م000وال تتجاوز  ²م220عن 
2%1   

مضموهنا حترير قطاع التمويل اإلسكاين  سعت احلكومة إىل إجراء إصالحات مؤسسية وتشريعية ومالية تشكل يف
من معوقات اإلقراض السكين طويل األجل  متثل ذلك حبشد املوارد املالية وتشجيع إنشاء مؤسسات التمويل غري املصرفية، 
وتعزيز املنافسة املتكافئة يف سوق التمويل اإلسكاين  كما تعددت أساليب التمويل مثل العمل على أسس التمويل 

  2اإلسالمي
خالل سنة  %02 0بلغت نسبة اإلنفاق احلكومي على البنية التحتية إىل الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة 

  بلغ نصيب الفرد من االنفاق على خدمات البنية التحتية سنة  1022عن سنة  %02 1، مسجلة اخنفاض قدره  1021
  بلغت نسبة األسر اليت تتصل مساكنها  1022عن سنة  %20دينار سنويا، منخفضا بنسبة  2 22حوايل  1021

  1021على التوايل سنة  %2 22، %2 22، %2 22بشبكة املياه والكهرباء والصرف الصحي  على مستوى اململكة 
 عملت احلكومة على توفري عدد من برامج اإلسكان املوجهة لفئات الدخل احملدود على النحو التايل:

ان األسر العفيفة وإنشاء وصيانة مساكن األسر الفقرية من خالل وزارة التنمية املكارم امللكية إلسك -
 االجتماعية؛

 إعادة تأهيل مساكن األسر الفقرية يف املخيمات؛ -
 برنامج حزمة األمان االجتماعي؛ -
 املشروعات املشرتكة بني دائرة الشؤون الفلسطينية ووكالة اإلغاثة الدولية؛ -
 خالل املؤسسة العامة لنإسكان والتطوير احلضري؛ اإلنتاج السكين املباشر من -
من %20اإلنتاج السكين بواسطة القطاع اخلاص، ويشمل شركات اإلسكان ومالك البناء، وقد لىب قرابة  -

 (؛1021-1002احلاجة السكنية السنوية خالل الفرتة )
األردنية على إعداد برنامج السكن يقوم برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وبالتعاون مع احلكومة  -

 دينار؛ 200و  000امليسر لذوي الدخول اليت ترتاوح بني 
 تعزيز وحتسني فرص احلصول على التمويل اإلسكاين؛ -
  1002إنشاء اجمللس الوطين لألبنية اخلضراء سنة  -
التنمية االقتصادية (1022-1002اعتمدت األجندة الوطنية األردنية ) :السياسات البيئية في األردن- 2.0.8.1

املستدامة بيئيا كهدف حيوي على صعيد السياسات، على النحو الذي ينعكس على جمموعة من القطاعات، ومن ضمنها 
(، الذي يسلط 1020-1022النقل والطاقة وإدارة النفايات، وقد ترمجت هذه القطاعات إىل الربنامج التنفيذي الوطين )

                                                           
  02، 02مرجع سبق ذكره، ص،ص: :[1022وزارة البيئة ] 1

 نفس املرجع  2
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وبرامج ومؤشرات حمددة  كان من ضمن أهداف الربنامج التنفيذي تطوير موارد املياه  الضوء على أهداف وسياسات ومشاريع
واالرتقاء بكفاءة إدارهتا وحتقيق األمن يف إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها  وعلى حنو يعكس حجم مشكلة ندرة املياه يف 

لية لقطاع املياه والصرف الصحي(  ويف سنة من إمجايل املخصصات املا %2 22األردن، خيصص الربنامج أكرب نسبة متويل )
صار األردن أول بلد يف املنطقة جيري دراسة استطالعية وطنية لالقتصاد األخضر، واليت أطلق عليها مبادرة االقتصاد  1020

األخضر، من خالل هذه املبادرة، حدد األردن العديد من الفرص إلطالق عناقيد خضراء، من ضمنها الطاقة املتجددة 
 كفاءة الطاقة، إدارة املياه ومياه الصرف، النفايات الصلبة، البنايات اخلضراء، السياحة البيئية، والنقل و 

:يعترب األردن من أكثر دول العامل اليت تعاين من شح مصادرها املائية، حيث أصبحت تلبية المياه والصرف الصحي -أ
اجه العملية التنموية  وملواجهة هذا التحدي مت تشكيل جلنة ملكية الطلب املتزايد على املياه إحدى أهم التحديات اليت تو 

-1002لوضع إسرتاتيجية بعيدة املدى لقطاع املياه يف األردن واليت خلصت إلصدار إسرتاتيجية املياه  1002عام 
ليون مرت م 122مليون مرت مكعب سنويا، منها ما يقارب  220 تقدر مصادر املياه املتجددة يف األردن حبوايل1011

من املياه يف  %20حوض مائي سطحي،  22أالف بئر عاملة،  0مكعب من املياه اجلوفية اآلمنة  توجد يف األردن 
مقارنة  1020لعام  ³مليون م 201اململكة هي مياه مشرتكة  فيما بلغت كمية املياه املستهلكة لكافة األغراض، 

 122مرت مكعب، وهذا ما يدل على وجود عجز مائي يقدر بـ  مليون 2100بالطلب على املياه لنفس السنة والبالغ 
من احلد املقبول  %22أو ما نسبته  ³م 220، وقد وصلت حصة الفرد من املياه جلميع االستخدامات حوايل ³مليون م

ا ³م 2000عامليا املقدر بـ  من السكان من شبكات املياه البلدية            %2 20  يستفيد 1من املياه سنوي
يوميا، وتبلغ نسبة املشرتكني بشبكة  %2 1منهم على املياه مرة واحدة أسبوعيا و %2 22)مشرتكون باملياه(، وحيصل 

فقط من جمموع املشرتكني باملياه، بلغ عدد املشرتكني من مياه الشرب وشبكات الصرف  %2 22الصرف الصحي 
، بلغت كمية مياه الصرف 1021ويف عام   2مشرتكا على التوايل  220220و  2222020، 1020الصحي لسنة 

، وقد استخدمت كلها يف الزراعة، وقد تسبب تدفق أعداد هائلة من الالجئني إىل ³مليون م 2 202الصحي املعاجلة 
ان واملياه املتاحة  وقوبلت الزيادة منطقة تسجل معدال مرتفعا للنمو السكاين الطبيعي باختالل التوازن بني عدد السك

املفاجئة يف عدد السكان بإفرا  يف استخراج املياه، خزانات املياه اجلوفية لتلبية الطلب املتزايد وتشري التقديرات إىل أن 
جتاوز معدل سحب املياه العذبة  1022خزانا للمياه اجلوفية تتعرض لالستنزاف يف عام  21خزانات من أصل  02

من املوارد الداخلية واخنفض منسوب املياه اجلوفية مبعدل سنوي تراوح بني مرت ومرتين يف املتوسط   %202نسبة السنوي 
ويعتمد األردن حاليا اعتمادا كبريا على خزانات املياه اجلوفية األحفورية، غري املتجددة )مثل خزان الديسي املشرتك بني 

االختالل يف التوازن املائي   ويف حني حيصل جزء كبري نسبيا من السكان على األردن واململكة العربية السعودية( لتعويض 
مصادر حمسنة ملياه الشرب فإن فرص احلصول على املياه ليست دائما موثوقة خاصة يف املناطق املنخفضة الدخل  ويطرح 

                                                           
  12[: مرجع سبق ذكره، ص:1022واالجتماعية لغريب آسيا]اللجنة االقتصادية  1

  00، ص: «مياه الصرف الصحي في األردن[:»1022وزارة املياه والري] 2
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لشمالية، حيث مل تتمكن نقص املياه مشكلة حقيقية يف املدن الكربى مثل عمان، وتفاقم هذه املشكلة يف املدن ا
لذلك عملت  1إمدادات املياه من مواكبة النمو السكاين الكبري الناجم عن التوافد املفاجئ ألعداد كبرية من الالجئني 

 :2األردن على توفري هذا املورد الضروري للحياة من خالل التدابري التالية

ه وترشيد االستهالك، وتنفيذ املشاريع ، هبدف حتسني إدارة امليا1011-1002وضع إسرتاتيجية املياه  -
اإلسرتاتيجية كاستغالل مياه الديسي، ومشروع البحر األمحر البحر امليت، حيث هتدف اإلسرتاتيجية إىل سد 

 200يف حال مت تنفيذ مشروع البحر األمحر البحر امليت الذي يتوقع أن يوفر  1011العجز املائي حبلول سنة 
 من املياه   ³مليون م

سع يف إنشاء السدود الصحراوية واحلفائر والربك لزيادة االستفادة من مياه األمطار، حيث مت بناء ما جمموعه التو  -
  ³مليون م 222،2سدا، وحفرة وبركة بسعة ختزينية تقدر بـ  122

 بئر 222ردم اآلبار املخالفة، حيث مت ردم  -
 212من أصل  ³مليون م 212اجلة ما جمموعه التوسع مبعاجلة املياه العادمة وإعادة استخدامها، حيث مت مع -

حمطة، ويتم استخدام ما جمموعه  12من املياه العادمة اليت دخلت حمطات التنقية البالغ عددها  ³مليون م
  %21من املياه املعاجلة، أي بنسبة  ³مليون م 222

ما يعادل  1022من النفط والغاز سنة  : مصادر األردن من الطاقة التقليدية حمدودة، بلغ حجم اإلنتاج احملليالطاقة -ب
  يف حني بلغ  الطلب على الطاقة األولية لعام 1020عن سنة %20ألف طن مكافئ نفط بنسبة اخنفاض قدرها  22

  وبلغ حجم استخدام 1020عن سنة  %2 2مليون طن مكافئ نفط بنسبة منو تقدر بـ  200 2ما مقداره  1022
جيجا وا  بنسبة منو  22202مليون طن مكافئ  بلغت كمية الطاقة الكهربائية املولدة  2 2النفط اخلام واملشتقات النفطية 

بنسبة منو   1022جيجا وا   سنة 22222  يف حني بلغ حجم الطاقة الكهربائية املستهلكة 1020عن سنة  %0قدرها 
مليون طن حتتوي  20بلغ    نتيجة استغالل االحتيا  السطحي من الصخر الزييت الذي1020عن سنة  %2 2مقدارها 

مليار زيت صخري، واليت تستخدم يف توليد الطاقة الكهربائية عن طريق احلرق املباشر والغاز عن طريق  2على ما يزيد عن 
تقنية التقطري أو احلقن احلراري  عملت األردن على تنمية مصادر الطاقة خاصة املتجددة منها  كما ورد يف االسرتاتيجيات 

واليت كانت هتدف إىل ترشيد استهالك الطاقة  تشمل  1002بداية بإسرتاتيجية كفاءة الطاقة لسنة  اليت أعدهتا
(، اليت تبني سبل تطوير املوارد 1010-1002االسرتاتيجيات األخرى ذات الصلة إسرتاتيجية الطاقة الوطنية والثروة املعدنية )

باإلضافة إىل ذلك يتم رسم هدف زيادة مسامهة شمسية والطاقة النووية، التقليدية واملتجددة والبديلة كطاقة الرياح  الطاقة ال
  ساهم 1010سنة  %2، 1022حبلول  %2إىل  1002يف  %2الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة الوطين الكلي من 

ل اخلواص، يف تشجيع االستثمار يف هذا اجملال من قب 1021الصادر يف  20قانون الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة رقم:
                                                           

  22،22، ص ص:02، تقرير السكان والتنمية العدد:«تقرير السكان والتنمية في المنطقة العربية[:»1022اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا] 1
  12رجع ، ص:امل نفس 2
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مشروع مستقل لتوليد الكهرباء  21ميغاوا ، و 222حيث مت متويل مشروع مستقل إلنتاج الكهرباء بقدرة إنتاجية بلغت 
ميغاوا  معظمها يف منطقة معان وقد بدأت هذه املشاريع نشاطها  100عن طريق الطاقة الشمسية بقدرة إنتاج تزيد عن 

ميغاوا  يف منطقة املفرق  بدأ  20ء اخلاص  من الطاقة الشمسية  باستطاعة   بدأ مشروع  توليد الكهربا1022هناية 
ميغاوا  يف منطقة الطفيلة وباشر املشروع  222األشغال يف مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح بطاقة إنتاجية قدرها 

   10221نشاطه سنة 

اليت تعاين منها الكثري من املناطق القاحلة والشبه  : تعد ظاهرة التصحر أو تدهور األراضي من بني الظواهرالتصحر -ت
من املساحة اإلمجالية لألردن  لكن  %20القاحلة واجلافة ومنها األردن  تشكل املناطق املعرضة للتصحر يف األردن ما نسبته 

ملناطق الشريط تبقى املناطق اهلامشية الواقعة ضمن النطاق اجلاف املعتدل هي األكثر عرضة للتصحر، حيث تفصل هذه ا
  2من مساحة اململكة  %22الصحراوي عن مناطق املناخ املعتدل واليت تتميز بالتساقط  وتشكل هذه األراضي ما نسبته 

مما  %20أدت املمارسات غري املستدامة إىل زيادة معدالت تدهور األراضي ، حراثة أراضي املراعي اليت قدرت 
حريقا أدت  02( حبوايل 1022-1022ق  حيث قدر معدهلا السنوي خالل الفرتة )أدى إىل تدمري الغطاء النبايت،  احلرائ

أالف هكتار  بينما يؤدي الرعي اجلائر إىل تراجع الغطاء النبايت يف املناطق  2ألف شجرة وأكثر من  20إىل  القضاء على 
 اليت تتميز باهلطول املنخفض  باإلضافة إىل متلح الرتبة والزحف العمراين 

زارة البيئة األردنية بتحديث اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة التصحر  مبا ينسجم مع اتفاقية األمم املتحدة قامت و 
(  اليت هتدف إىل إدارة مستدامة للموارد الطبيعية واحملافظة على إنتاجية األنظمة البيئية، 1022-1002ملكافحة التصحر )

لزراعية، كما هتدف إىل تأمني مستوى معيشي جيد لسكان املناطق املتضررة وعلى وجه اخلصوص الغابات واملراعي الطبيعية وا
من التصحر، وحتسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية هلذه املناطق  وجرى العمل حلشد املوارد املالية لتنفيذ خطة العمل    

  1022كما مت إعداد إطار استثمار متكامل  لنإدارة املستدامة لألراضي  سنة 
 ، اليت تضمنت مخسة أهداف أساسية تتمثل يف:1022حتديث اإلسرتاتيجية الوطنية للمراعي سنة جرى 
 التنمية املستدامة للمراعي و إدارهتا؛ -
 حتسني الظروف االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات الرعوية؛ -
 تعزيز بناء القدرات؛ -
 مراقبة وتقييم حالة املراعي؛  -

 األراضي يف األردن ( نوعية 11-0يظهر اجلدول )
  (: نوعية األراضي في األردن88-1الجدول)
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 النسبة تفصيل االستعمال النوع
 1 2 مناطق سكنية وجتارية وصناعية %0.2مناطق حضرية 

 2 0 حماجر ومقالع ومناجم
 %2.9مناطق زراعية 
 

 2 1 مناطق زراعية حبوب مروية
 2 2 مناطق مروية

 2 2 مناطق أشجار مروية
 0 0 الغابات %1.1غابات 

 1 2 سهول رملية %91.0مراعي ومناطق غير زراعية 
 2 2 األودية

 0 10 مناطق تربة قاحلة
 2 22 مناطق صخرية جرداء 

 2 20 مناطق صخرية بازلتية جرداء
 2 12 سهول الصوان
 2 0 املسطحات الطينية

 2 0أقل من  املياه العادمةالسدود وحمطات تنقية  %1.0أجسام مائية أقل من 
 200 المجموع

  101، ص: « حالة البيئة في المملكة األردنية الهاشمية»:[1022]:وزارة البيئة المصدر
: قام املركز الوطين للبحث واإلرشاد بتأسيس وحدة لنإنذار املبكر للجفاف بدعم من برنامج األغذية الجفاف -ث

مبراقبة ورصد اجلفاف باستخدام تقنية االستشعار عن بعد وأنظمة املعلومات ، وتقوم الوحدة 1002العاملي سنة 
اجلغرافية، حيث جيري دوريا حتميل صور وإنتاج اخلرائط الرقمية متثل حالة اجلفاف  وهبدف حماربة ظاهرة اجلفاف واحلد 

جتميع املياه يف املنطقة الزراعية، من تدهور األراضي مت استخدام تقنيات احلصاد املائي بالسيطرة على اجلريان السطحي و 
وتعظيم استغالل مياه األمطار يف منطقة البادية األردنية وتقليل اجنراف الرتبة  تبلغ جمموع املساحات اليت قام املركز 

هكتار  كما نفذت حفائر حصاد مائي يف منطقة احلسينية واجلفر  22022بتنفيذ مشروعات حصاد املياه فيها حوايل 
 1 ²م 220000لية تقدر بـبسعة إمجا

: مييز األردن موقعه املتوسط بني ثالث قارات، مما أدى إىل تنوع اخلصائص املناخية اليت سامهت التنوع البيولوجي-ج 
بدورها يف توفري املناخ املناسب لعدد من األنواع احليوانية والنباتية  للحفاظ على التنوع احليوي والثروات الطبيعية لألجيال 

 1022  ومت تشكيل اللجنة الوطنية للتنوع احليوي سنة 1002سنة الصادر  12القادمة مت وضح قانون محاية البيئة رقم:
وهي تعترب كفريق استشاري وطين لوزارة البيئة  جيري اعتماد مبدأ االستخدام املستدام ملكونات التنوع البيولوجي خاصة 

يات الطبيعية، اليت بلغ ( اليت مت يف إطارها تأسيس احملم1010-1022اإلسرتاتيجية الوطنية للتنوع احليوي  وخطة العمل )
                                                           

 112، ص: السابق نفس املرجع [:1022وزارة البيئة ] 1
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، باإلضافة إىل احملمية البحرية الوحيدة يف العقبة كما أسست ²كم  2202حمميات برية تغطي مساحة تقدر بـ  20عددها 
عدد من املناطق ذات احلماية اخلاصة وهي مناطق ذات أمهية بيئية تدار بالتعاون مع اجملتمعات احمللية واليت ميكن اعتبارها 

مليون هكتار  22، وتغطي املراعي الطبيعية يف األردن ²كم100احملمية جزئيا(، حيث بلغت مساحتها  ضمن )املناطق
من املساحة اإلمجالية  كما تقوم بتشجيع احملافظة على البيئة عن طريق تنفيذ برنامج ملنح  %20تقريبا أو ما يعادل 

 متنح للمرافق السياحية هبدف تشجيع املمارسات البيئية  الشهادات البيئية مثل برنامج املفتاح األخضر وهو شهادة بيئية 

األمم املتحدة ملكافحة الفساد,  اتفاقيةاألردن من الدول الَسباقة يف التوقيع على : مكافحة الفساد في األردن- 2.0.8.1
، لتحقيق أعلى درجات الوقاية من آفة الفساد اليت ال االتفاقيةذه هب االلتزاموهذا السبق حفاز األردن رمسيًا وشعبيًا إىل ضرورة 

ؤثر فقط على الصعيد الوطين، بل على املستوى الدويل أيضاً  وحرصًا من األردن الذي يُعترب من أكثر دول اإلقليم أمناً ت
ملموس, أصبح من ملعدالت منو حقيقية وذات أثر  االقتصادمستويات  وارتفاعجيدة  استثمار، وللحفاظ على بيئة واستقرارا
 .أن يستمر األردن بنهج اإلصالحات وصوالً ألعلى درجات النزاهة والشفافية يف القطاعني العام واخلاصي الضرور 

، وقـد دخلت حيز التنفيذ 1000 أكتوبر 02مكافحـة الفساد يف  اتفاقيةأقرات اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
، وكان أول دولة االتفاقيةأساسي يف أعمال اللجنة املكلفة بوضع مسودة ، وقد شارك األردن بدور 1002 ديسمرب 22يف 

 االتفاقية، وكان على الدول املوقعة على 1002 فيفري 12، وصادق عليها يف 1000 ديسمرب 2عربية وذلك بتاريخ 
قوانني وطنية، منها  االتفاقيةعن هذه  انبثقمكافحـة الفساد  وقد االتفاقية مع  لتتالءممراجعة تشريعاهتا الوطنية وتطويرها 

، 1002، وقانون ضمان احلق يف احلصول على املعلومات لسنة 1002تشكيل هيئة مكافحة الفساد بقانون يف العام 
 .1002وتشكيل ديوان املظامل األردين بقانون يف العام 

ر العربية، كما وقعت هيئة مكافحة العربية ملكافحة الفساد يف مجهورية مص االتفاقيةوقعت األردن على  1020ويف العام 
األردن إىل  وانضمتإنشاء األكادميية الدولية ملكافحة الفساد يف النمسا،  اتفاقيةالفساد ممثلة لألردن يف العام نفسه على 
بالبدء يف مناقشات  1022 أفريل حكومية يف، وصدرت توجيهات 1022مبادرة شراكة احلكومة املفتوحة يف العام 

 :1للعوامل التالية أساساسبب وجود الفساد يف األردن  يرجع .ستخراجية مبادرة شفافية الصناعات اإلإىل االنضمام

بني هذه  االختصاصإدارياً ومالياً، ووجود تنازع نوعي يف  استقالليتهاضعف أداء األجهزة الرقابية الرمسية لعدم  -
 .املؤسسات مما ُيشتت اجلهود ويُعيق التنسيق والتشاركية فيما بينها يف قضايا الفساد

إىل القدرات  الفتقارهاوجود إختالالت يف دور بعض مؤسسات اجملتمع املدين املعنية مبكافحة الفساد  -
الشفافية يف اإلفصاح عن  عن وابتعادهابعضها على التمويل اخلارجي،  واعتمادوآليات احلوكمة،  واالختصاصات

 .تقاريرها اإلدارية واملالية
 .تقييد الوصول إىل املعلومات وعدم إتاحتها لتمكني املواطنني من املشاركة يف احلياة السياسية -

                                                           
blogs.world bank.org arabvoices-، متوفر على املوقع االلكرتوين: «طريق مكافحة الفساد ال يزال طويال» البنك الدويل: مركز الشفافية األردين 1

jord.  :12/02/1022، مت االطالع عليه بتاريخ  
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ملالحقة األموال املنهوبة واحلاجة لتعديل بعض القوانني هلذه الغاية،  املنظمةضعف بعض التشريعات اإلجرائية  -
الدولية ملكافحة الفساد مثل:  لالتفاقيةملكافحة الفساد وعدم موائمة بعضها  املنظمةات الوطنية وقصور التشريع

  النفوذ واستغاللالرشوة يف القطاع اخلاص 
 .املتعلقة بقضايا الفساد االستقصائيةضعف اإلعالم يف حتقيقات الصحافة  -
وجتاوزاهتم لتنفيذ القانون بعدالة وعدم تعرضهم للمساءلة عن جتاوزاهتم جتعل من القوانني  املسئولنيإن حصانة بعض  -

غري مفعالة وُتضاعف دور جملس النواب مبهمته الرقابية ويصبح أقرب  ،قانون اإلنتخاب :للعمل السياسي مثلاملنظمة 
ري الوالء على معايري الكفاءة يف شغل ترجيح معاي إىلإىل جملس خدمايت بدل من قيامه بالواجب الرقايب، إضافة 

 .العليا املناصب

، حيث مل تتغري قيمة مؤشر الفساد عن السنة السابقة أين 1022دولة سنة  220من  22أحتل األردن الرتبة
وفق مؤشر  200نقطة من  22قيمة املؤشر يف حدود  دولة  واملركز الثالث عربيا،كانت 222من  22احتل األردن املرتبة 

 1نقا   2بـ  1022، حيث أنه تراجع عن سنة 1022مدركات الفساد ملنظمة الشفافية الدولية لسنة 
، 2222لسنة  00: مت إنشاء صندوق الزكاة مبوجب قانون صندوق الزكاة رقم: صندوق الزكاة في األردن -1.0.8.1

على أنه:" ينشئ صندوق الزكاة الذي يتمتع  2222الصادر سنة  02قانون الزكاة رقم:  من 00حيث نصت املادة رقم: 
مبقتضى هذا القانون فقد مت تشكيل جملس   2بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل واإلداري وله حق التملك والتقاضي   "

 عامة للصندوق إلدارة الصندوق يتوىل رسم السياسة العامة وإقرار املشاريع واملوازنة ال

 :3: ترتكز أهداف الصندوق حول النقا  التاليةأهداف الصندوق -أ
دراسة املناطق اليت يرتفع فيها نسبة الفقر، والتعرف على الواقع املعيشي لألفراد واألسر احملتاجة هبدف مساعدهتم  -

 وتشخيص نوع املعونة اليت هم يف حاجة إليها؛
واحملسنني على أداء الزكاة حتقيقا ملرضاة اهلل، ومساعدة للفقراء واحملتاجني ومساندة املواطنني وخباصة التجار حث   -

منهم هلذه الفئة اليت حيرص الصندوق على أن ينهض مبستواها االجتماعي، وتقدمي العون هلا واملسامهة يف مساعدة 
  .الطلبة الفقراء واحملتاجني، ومعاجلة املرضى وشراء األدوية هلم

على توعية املواطنني بوسائل اإلعالم املختلفة على فضل أداء الزكاة هبدف دعم الصندوق ليتمكن من العمل   - 
  .حبيث متكنهم من العيش بكرامة والكسب احلالل ،مساعدة احملتاجني وتأهيلهم بإجياد مشاريع خريية هلم

                                                           
منظمة الشفافية الدولية، متوفر على املوقع:  1

transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016https://www. :مت االطالع عليه بتاريخ ،
12/01/1022  

  222، ص: ذكره بقمرجع س :[1020خليل الرفاعي] 2
صندوق الزكاة األردين متوفر على املوقع اإللكرتوين:  3

http://www.zakatfund.org/Default.aspx?Lng=1&P=PD&T=1&S=1&Q=20 :22/02/1022، مت اإلطالع عليه بتاريخ  

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www.zakatfund.org/Default.aspx?Lng=1&P=PD&T=1&S=1&Q=20
http://www.zakatfund.org/Default.aspx?Lng=1&P=PD&T=1&S=1&Q=20
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ع اإلجراءات اليت تقوم هبا ومتابعة ضبط العمل يف جلان الزكاة املنتشرة يف أحناء اململكة واألشراف على مجي  -
  .مشاريعها والتدقيق على حساباهتا

 ؛مساعدة األفراد واألسر ذات احلاجة وتقدمي العون املادي والعيين هلم حسب ما تقتضيه احلالة االجتماعية  -
 ؛ قاعدة املعوناتزيادة املعونة ودعم املشاريع اإلنتاجية بغرض إجياد فرص تشغيل يف مناطق الفقر املختلفة وتوسيع  -
  .األمثلرفع كفاءة املوظفني وتوفري اإلمكانيات التقنية املناسبة للوصول إىل األداء  -

 يستمد الصندوق موارده من املصادر التالية:: موارد الصندوق -ب

 ؛موارد صندوق الزكاة -
 ؛فراد املسلمون بتأديتها للصندوقالزكاة اليت يرغب األ -
 ؛اهلبات والتربعات -
 ؛الصدقات واألضاحي والنذور وصدقة الفطر -
 ؛موارد أخرى يوافق عليها جملس اإلدارة -

ن تدفع إىل من يرونه من أصحاب االستحقاق أوهنا, دالزكاة املشروطة : وهي الزكاة النقدية اليت يشرت  املزكون الذين يؤ 
  دوقمن قيمة هذه املبالغ لصاحل الصن %10حسب معرفتهم, وذلك بعد اقتطاع نسبة 

حيث توزع هذه االقتطاعات على ؛ من واردات جلان الزكاة املشكلة من قبل صندوق الزكاة %10اقتطاع ما قيمة     
  مستحقيها من الفقراء

الفقرة ب  ال سيما 2222لسنة  0 :رقم ةقام جملس إدارة الصندوق بإصدار تعليم :لجان صندوق الزكاة في األردن -ت
ان الزكاة وحماسبتها وأسس عملها حتدد كيفية تشكيل جل ،2222لسنة  2 :من قانون صندوق الزكاة رقم 22 :من املادة

وتنظيما لعمل هذه اللجان حرصت إدارة صندوق الزكاة على تشكيل جلان زكاة تطوعية يف  .وضبط أعماهلا واإلشراف عليها
من خالل تواجد هذه  ،كانية والتعرف على األسر املستهدفةهبدف تسهيل الوصول إىل التجمعات الس ،خمتلف أحناء اململكة
عماهلا واإلشراف أحيث حدد قانون الزكاة كيفية تشكيل جلان الزكاة وحماسبتها وأسس عملها وضبط   ،اللجان يف احملافظات

  جلنة منتشرة يف خمتلف مناطق اململكة 100وقد بلغ عدد هذه اللجان  ،عليها

 :1مت تقدمي املساعدات التالية 1022خالل سنة : ولجانهانجازات صندوق الزكاة  -ث

اليت تقاضت رواتب شهرية من الصندوق وجلانه ما يقارب  األسربلغ عدد  المساعدات النقدية الشهرية: -
 دينار سنوياً  2222202 ـيقدر ب إمجايلأسرة ومببلغ  22000

                                                           
 وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية: متوفر على املوقع: 1

http://www.zakatfund.org/Default.aspx?Lng=1&P=PD&T=1&S=1&Q=20 :21/02/1022مت اإلطالع عليه بتاريخ  

http://www.zakatfund.org/Default.aspx?Lng=1&P=PD&T=1&S=1&Q=20
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دينار ،  222,122أسرة مبساعدات طارئة قيمتها 22000قام الصندوق وجلانه مبساعدة  المساعدات الطارئة: -
  ملتقيات اخلري، اليت ينفذها الصندوق يف خمتلف مناطق اململكة أثناءعلى الفقراء  إنفاقهما مت  إىل إضافة

غذاء والكساء على ال وجباتقام الصندوق وجلانه بتوزيع  الغذاء والكساء وطرود الخير وكسوة العيد: وجبات -
 دينار  2220020أسرة بالتعاون مع املؤسسة االستهالكية املدنية تقدر قيمتها بـ  20000الفقرية وعددها  األسر

املكفولني عن طريق الصندوق  لأليتامدينار رواتب شهرية وعيديات  20220000مت صرف مبلغ  :األيتامكفالة  -
 يتيم  20000الذين يكفلهم الصندوق وجلانه  األيتامدد وجلانه يف خمتلف مناطق اململكة ، وقد بلغ ع

دينار خالل العام لشراء حقائب مدرسية ومستلزماهتا، حيث قامت  202000مت صرف مبلغ  الحقيبة المدرسية: -
 حقيبة على الطلبة الفقراء يف خمتلف حمافظات اململكة  2200جلان الزكاة التابعة للصندوق بتوزيع ما يقارب 

وجبة  02000قامت جلان الزكاة التابعة للصندوق خالل شهر رمضان املبارك، بتقدمي وتوزيع  من:موائد الرح -
 دينار  202000قدرها  إمجاليةالفقرية يف خمتلف مناطق اململكة وبكلفة  األسرطعام، على 

مستوصفات ومراكز طبية خريية، تابعة للجانه  2يشرف الصندوق وجلانه على  :الرعاية الصحية )المريض الفقير( -
محالت طبية جمانية خالل  2مريض وتنفيذ  220000تشتمل على عدد من االختصاصات، حيث مت معاجلة حنو

 دينار  2002122بلغت  إمجالية بقيمةالعام، يف خمتلف مناطق اململكة 
 بع للجنة زكاة وصدقات حي نزال والذراع الغريب برعاية ملكية افتتاح مستشفى املقاصد اخلريية التا

املنتفعة  األسريقوم الصندوق وجلانه باستقبال صدقة الفطر، وتوزيعها على مستحقيها، وقد بلغ عدد  الفطر: زكاة -
 دينار  100,000قدرها  إمجاليةبقيمة  أسرة( 1000من صدقة الفطر )

طالب وبتكلفة  2200بتنفيذ خطته يف هذا اجملال بتقدمي املساعدة الفورية لـ قام الصندوق وجلانه  الطالب الفقير: -
 دينار  222220تقدر بنحو  إمجالية

 ،دينار 220000قام الصندوق وجلانه باستقبال أمثان األضاحي وشرائها نيابة عن أصحاهبا بقيمة  :األضاحي -
 أسرة  10000 املستفيدة األسروتوزيعها على مستحقيها، من الفقراء واحملتاجني حيث بلغ عدد 

أسرة بقيمة مالية تقدر بنحو  10000قام الصندوق من خالل جلانه بتوزيع كسوة العيد على  كسوة العيد: -
 دينار  2000000

يقوم صندوق الزكاة وجلانه بتنفيذ املشاريع التأهيلية املنتجة، هبدف مساعدة الفقراء املعوزين،  المشاريع التأهيلية: -
مبشاريع خريية استثمارية ، تعود عليهم مبا ميكنهم من العيش بكرامة وتغنيهم عن السؤال، ويف الوقت ذاته تساهم 

ر يف هذا ادين 222200تمع، وقد مت صرف مبلغ يف احلد من ظاهرة البطالة، وتعمل على التنمية االقتصادية يف اجمل
 مشروع / أسرة ضمن برامج التأهيل  220اجملال، حيث مت تأهيل 

  1022(اإليرادات واملصاريف اخلاصة بصندوق الزكاة لسنة 10-0يلخص لنا اجلدول )
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  8102 (: إيرادات ومصاريف صندوق الزكاة81-1الجدول)

 المبلغ البيان
 12220222 جلان الزكاةإيرادات  اإليرادات

 1200222 إيرادات الصندوق
 82122181 المجموع

 11020000 مصاريف جلان الزكاة النفقات
 200202 املصاريف اإلدارية للصندوق
 222002 مساعدات غذائية و عينية

 1122002 مساعدات دورية
 20012 مشاريع التأهيل
 22222 مساعدات طارئة
 22122 مصاريف متفرقة
 221220 مساعدات األيتام

 82801822 المجموع

  12، ص:«صندوق الزكاة التقرير السنوي[:» 1022وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية] :المصدر

 
، وميثل هذا %2 22حوايل  1020بلغ معدل الفقر املطلق يف األردن سنة  نتائج مكافحة الفقر في األردن:- 8.8.1
دينار أردين  222النسبة املئوية من األردنيني حتت خط الفقر املطلق، يعادل خط الفقر املطلق قيمة اإلنفاق املساوية لـالرقم 

دينار لألسرة  تعكس 2 2022دينارا للفرد يف الشهر  أما على مستوى األسرة فيعادل ذلك  2 22للفرد يف السنة أو 
شخصا يعانون من فقر الدخل يف سائر أحناء اململكة  222220رة أو أس 222222نسبة الفقر املطلق يف األردن وجود 

   1020سنة 

، يساوي خط الفقر املدقع 1020سنة  %01 0بلغت نسبة الفقر املدقع  وفق خط الفقر الغذائي نسبة 
 22220أسرة أو  1102دينار يف الشهر، وهو يدل على وجود  12دينارا للفرد يف السنة أو  002معدل إنفاق يبلغ 

( يوضح تطور معدالت الفقر يف اململكة األردنية 12-0  اجلدول )1020شخصا يعاين من الفقر املدقع يف األردن سنة 
 منذ بداية األلفية 
 
 
 
 



.دن واليمنإسهامات سياسات التنمية المستدامة في مكافحة الفقر في الجزائر، األر :............................................الثالثالفصل   

199 
 

 (.8101-8112-8111-8118(: تطور معدالت الفقر في األردن )82-1الجدول)

 1020 1002 1002 1001 البيان
 2 22 0 20 20 1 22 نسبة الفقر المطلق
 02 0 02 0 12 0  22 2 معدل الفقر المدقع

 2 0 2 1 2 1 0 0 فجوة الفقر*
 12 2 22 0 20 0 2 2 شدة الفقر*

  222،ص:«التقرير االقتصادي العربي الموحد»:[1022]: من إعداد الباحثة باالعتماد على، صندوق النقد العريبالمصدر
، التقييم الوطين للتنمية «التنمية المستدامة في المملكة األردنية الهاشمية»:[1022]اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا:*

  22املستدامة، وثيقة خلفية التقرير العريب حول التنمية املستدامة، ص:
، وعاودت 1002-1001الفرتة  نالحظ من خالل اجلدول أن معدالت الفقر املطلق قد شهدت اخنفاض قي

بسبب تداعيات األزمة االقتصادية اليت هزت العامل، واليت أثرت على االقتصاد األردين،  1002االرتفاع مع مطلع سنة 
واستمر معدل الفقر يف االرتفاع نتيجة عدم االستقرار الذي تشهده املنطقة خاصة بعد ظهور األزمة السورية وتدفق 

مليون الجئ سوري دخلوا األراضي األردنية بني سنيت  2 2و األردن، حيث بلغ عددهم حوايل الالجئني السورين حن
والعراقيني  تشري مؤشرات فجوة الفقر وشدة الفقر إىل أن  ، باإلضافة إىل الالجئني الفلسطينيني1022-1022

اليت تنحدر إليها األسر  ولكن عمق الفقر أو متوسط املسافة 1020و 1001معدالت الفقر املطلق قد اخنفضت بني 
كانت أكثر فقرا من تلك اليت وجدت   1020حتت خط الفقر قد تزايد،  أي أن األسر اليت تعاين من الفقر يف عام 

، أي 1012حبلول سنة  %2  تستهدف األردن ختفيض نسبة الفقر إىل 1001نفسها يف حالة فقر الدخل يف عام 
  قدرت نسبة السكان الذين يعيشون %22املقدرة بـ  1022ا املسجلة سنة نقا  مئوية مقارنة مبستوياهت 2بتخفيضها 

ألف شخص من جمموع السكان  يف حني بلغت  022 0، أي 1021سنة  %1 2يف فقر متعدد األبعاد يف األردن 
  بينما 1ألف شخص من جمموع السكان 022 0أي  %2نسبة السكان املعرضون للوقوع يف الفقر املتعدد األبعاد 

إىل أعلى %2 22هد نسب الفقر تفاوتا كبريا بني احملافظات من أدىن نسبة مسجلة يف العاصمة عمان مبعدل تش
( معدالت الفقر املطلق و الفقر املدقع يف حمافظات 12-0يف حمافظة معان  يظهر لنا اجلدول ) %2 12مستوى بلغ 

  1020اململكة األردنية لسنة 
 
 
 
 

                                                           
 البوابة العربية للتنمية، مرجع سبق ذكره. 1
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 .8101المدقع والمطلق حسب المحافظات األردنية سنة (: معدالت الفقر 82-1الجدول)

 معدل الفقر المدقع معدل الفقر المطلق المحافظات
 22 1 2 12 معان

 12 0 2 12 عجلون
 00 2 10 البلقاء 
 00 0 10 جرش

 2 0 1 22 العقبة 
 12 2 1 22 المفرق
 00 0 1 22 الطفيلة
 00 2 22 مادبا
 2 0 22 اربد

 02 0 2 22 الزرقاء
 22 0 2 20 الكرك
 02 0 2 22 عمان

 01 0 2 22 المملكة األردنية
اإلستراتيجية »:[1020]برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، وزارة التنمية االجتماعية المصدر:

  02، ص:«8181-8101الوطنية للحد من الفقر
حمافظة معان تسجل أعلى نسبة من الفقر املطلق يف اململكة األردنية، لكن تظهر األرقام الواردة يف اجلدول أن 

فردا، تليها حمافظة أربد  122222أسرة أو  02221أكرب جمموع أعداد من الفقراء سجلت يف العاصمة عمان بـ
ء يف فردا  بينما كان أصغر تعداد للفقرا 212022أسرة أو  22222فردا، مث الزرقاء  220200أسرة أو  11022

أسرة أو  1202فردا، ومادبا 22222أسرة أو 2222فردا، جرش  22122أسرة أو  2221حمافظات الطفيلة 
 فردا  10022

: يتوزع الفقر بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية مبعدالت متقاربة  سجلت تركيز الفقر في األردن -0.8.8.1
، غري أن أعداد الفقراء يف املناطق احلضرية أكرب بكثري منها %2 20، واملناطق احلضرية %2 22املناطق الريفية نسبة 

أسرة  10122شخصا يف املناطق احلضرية مقابل  222201أسرة فقرية أو  22122يف املناطق الريفية، حيث تعيش 
احلضرية  من األسر الفقرية يف األردن تتواجد يف املناطق %02 20فردا يف املناطق الريفية، وهذا يعين أن  222222أو 
يف املناطق الريفية  ويتواجد الفقراء يف املناطق احلضرية غالبا يف احملافظات ذات الكثافة السكانية العالية  %22 22و

 مثل عمان وإربد والزرقاء وذلك نتيجة الرتفاع عدد السكان يف مدن اململكة الرئيسية 
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أسرة، أي أن  122102من السكان يف اململكة فوق خط الفقر مباشرة أي  %2 11بينما يعيش ما يقرب 
  %2 12نسبة كبرية من السكان معرضة للوقوع يف الفقر، وترتكز جمملها يف املناطق الريفية بنسبة 

، وهي تقريبا نفس القيمة املسجلة  1020سنة  0220 0: بلغت قيمة معامل جيينالفقر والالمساواة- 8.8.8.1
 1002-1001، تشري البيانات إىل ارتفاع الالمساواة داخل اجملتمع األردين خالل الفرتة 1001و  1020سنيت 

، أين سجل 1002، تراجع حجم الالمساواة بشكل طفيف خالل سنة %2 02حيث سجل مؤشر معامل جيين 
  وهتدف األردن 1001نة ، وبعدها استمر مؤشر جيين يف الرتاجع ليستقر عند القيمة املسجلة س%2 02املؤشر قيمة 

   1012سنة  12 0إىل ختفيض قيمة معامل جيين إىل 
، بينما كان العشر األفقر مسئول عن 1020سنة  %2 2بلغت حصة اخلمس األفقر من االستهالك الوطين 

ية من حجم االستهالك الوطين، ويف املقابل وبالنظر إىل تطور حجم استهالك العشر األفقر منذ بدا %2 0استهالك 
، بعدها %2 0إىل  %2اخنفض حجم استهالك اخلمس األفقر من  1002-1001األلفية يتبني لنا أنه خالل الفرتة 

،  غري أن العشر األفقر من اجملتمع يعاين من  %2 0إىل  1002-1002عاود االرتفاع بشكل متباطئ خالل الفرتة 
 حالة متزايدة من الالمساواة يف الدخل 

  دور سياسات التنمية المستدامة  في الحد من الفقر في اليمن المبحث الثالث:

تقع اجلمهورية اليمنية يف اجلزء اجلنويب من شبه اجلزيرة العربية، حتدها اململكة العربية السعودية من الشمال، حبر 
يف الطرف اجلنويب العرب وخليج عدن من اجلنوب، وسلطنة عمان من الشرق والبحر األمحر من الغرب  ويقع باب املندب 

  لقد نشأت حكومة اليمن 1جزيرة مينية يف البحر األمحر وحبر العرب 221الغريب للجمهورية اليمنية  يوجد ما يزيد عن 
أصبح اليمن أفقر البلدان  -أرض الرخاء والسعادة  -بعد أن كان يُعرف عرب التاريخ "باليمن السعيد"   2220املوحد سنة 

هبدف احلد من  2220خطط مخسية لنإصالح االقتصادي منذ عام  أربعكومة اليمنية حىت اآلن العربية  وقد نفذت احل
 :2على النحو التايل الفقر وحتفيز التنمية يف خمتلف القطاعات

اليمن أمام فرصة  2220ماي  11وضع حتقيق الوحدة اليمنية يف  :السياسات التنموية المستدامة في اليمن -0.1.1
جيدة لبناء دولة تقوم على أسس دميقراطية ، تسعى لتحقيق التطور االقتصادي واالجتماعي ، وبعد مضي ما يقارب ثالثة 

 . عقود، يعيش اليمن أوضاعا إنسانية صعبة، يعمل للخروج منها ليعاود مسرية البناء من جديد
حتسني مؤشرات  1022-1002استهدفت اخلطط التنموية خالل الفرتة السياسات االقتصادية في اليمن:  -0.0.1.1

التنمية ومعاجلة قضايا الفقر والبطالة وحتقيق العدالة يف التوزيع وذلك من خالل سياسات اقتصادية واجتماعية تساهم يف حفز 
 النمو وزيادة نصيب اإلنفاق االجتماعي 

                                                           
  20/02/1022مت االطالع عليه بتاريخ: ، /nic.info/yemen-http://www.yemen: للمعلومات متوفر على املوقعرئاسة اجلمهورية اليمنية، املركز الوطين  1

للتنمية املستدامة، وثيقة خلفية التقرير العريب حول ، التقييم الوطين «التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية[:» 1022اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا] 2
  02التنمية املستدامة، ص:

http://www.yemen-nic.info/yemen/
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اهتم اليمن منذ توحده بتطوير االقتصادية واالهتمام بتحسني مستوى معيشة السكان لذا البرامج التنموية في اليمن:  -أ
 قام بوضع جمموعة من الربامج التنموية نذكر أمهها:

، حيث شهدت اليمين: مرحلة حرجة ألداء االقتصاد التحديات: اليمن الموحد في مواجهة  0992 -0991الفترة -
، تالها بأشهر انفجار حرب  2220اليمن تغريات اقتصادية واجتماعية وسياسية هامة متثلت يف حتقيق الوحدة يف مايو 

اليت متثل مصدرا  اخلليج الثانية اليت تسببت يف عودة قرابة مليون مغرتب ميين من السعودية ودول اخلليج، وفقدان حتويالهتم
 هاما لتمويل التنمية  وانعكس ذلك على مستوى معيشة الفرد ورفاهيته  

، إىل  2222بادرت احلكومة يف مطلع عام  : تبني برنامج اإلصالحات والتخطيط التنموي: 8111-0992الفترة  -
 : مهاانتهاج مسارين متالزمني ملعاجلة الوضع الراهن وحتريك عجلة النشا  االقتصادي والتنموي 

اعتماد برنامج اإلصالح االقتصادي واملايل واإلداري هبدف حتقيق االستقرار االقتصادي واحلد من الضغو   -املسار األول 
 ختالل يف املوازين الداخلية واخلارجية التضخمية ومعاجلة اال

واليت استهدفت تصحيح االختالل االقتصادية  1000-2222اإلعداد والتنفيذ للخطة اخلمسية األوىل  -املسار الثاين  
 صادية املتاحة واملالية والنقدية، وحتقيق زيادات هامة يف النمو االقتصادي، واالنتفاع من املزايا النسبية يف املوارد البشرية واالقت

إال أن اخلطة مل تتمكن من حتقيق أهدافها، نظرا للمناخ االستثماري يف اليمن خالل تلك الفرتة الذي مل يكن مواتًيا جلذب 
من إمجايل االستثمارات، مبا فيها  %02االستثمارات األجنبية واحمللية، حيث مل يسهم التمويل اخلارجي إال بنسبة 

من املخطط  ولذلك فمتوسط معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احملقق مل يتجاوز  % 20ي تقل عن االستثمارات النفطية، وه
  كما تعرض قطاع الزراعة خالل تلك الفرتة  1% 22الذي استهدفته اخلطة وبنسبة اجناز   % 1 2، مقابل % 2 2

، مقابل زيادة إنتاج احملاصيل  %2 0 قدر بـ على الفقر، حني اخنفض إنتاج احلبوب مبتوسط سنوي سلبا أثرتلتغريات 
 ، مما يشري إىل تدهور أوضاع مزارعي الكفاف وحتسن رحبية الزراعة التجارية  %2 2النقدية مبتوسط 

جاء إعداد  : التنفيذ المتزامن للخطة الخمسية الثانية وإستراتيجية التخفيف من الفقر: 8112-2001الفترة  -
يف الوقت الذي بدأت فيه "اسرتاتيجيات التخفيف  1002- 2001االقتصادية واالجتماعية اخلطة اخلمسية الثانية للتنمية 

من الفقر" كربامج وآليات تعاقدية ترتكز على استمرار اإلصالحات االقتصادية واملالية واإلدارية من ناحية، وتأخذ يف االعتبار 
رى  ويف هذا السياق أعدت احلكومة إسرتاتيجية معاجلة اآلثار السلبية اليت تنتج عن تلك اإلصالحات من ناحية أخ

، بارتبا  كامل مع اخلطة اخلمسية الثانية، فيما يتعلق بالغايات واألهداف على 1002-1000التخفيف من الفقر للفرتة 
 مستوى االقتصاد الكلي واألولويات على مستوى القطاعات والربامج واملشروعات اإلسرتاتيجية  

                                                           
 :نفس املرجع السابق [1022اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا]  1
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لتنفيذ اخلطة واإلسرتاتيجية كانت النتائج احملققة اقل من املستهدف على صعيد النمو االقتصادي، إذ منى  ويف احملصلة النهائية
، بينما بلغ متوسط منو الناتج احمللي اإلمجايل غري % 2 2 مبا هو خمططمقارنة  % 2 2الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي مبعدل 

مقارنة  % 2 2معدل منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي   ومل يتجاوز % 2مقارنة مبعدل  % 0 2النفطي 
  وقد اثر بطء النمو االقتصادي سلبا على جهود احلكومة للتخفيف من الفقر والبطالة، حيث ارتفع معدل % 0 1مبعدل 

   1002يف عام  % 2 22إىل  1000يف عام  % 2 22البطالة من 

مت إعداد اخلطة الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر  :8101 -8111فيف من الفقر الخطة الثالثة للتنمية والتخ -
يف املتوسط خالل الفرتة، وذلك  %  2 2، اليت استهدفت معدال طموًحا للنمو االقتصادي يصل إىل 1020 -1002

تج احمللي مل حيقق النا اعتماًدا على توقعات مفرطة يف التفاؤل فيما يتعلق حبجم التمويل من املصادر احمللية واخلارجية  ولكن
، ويرجع هذا النمو أساسَا إىل  1002 –1002, خالل الفرتة % 0 2اإلمجايل احلقيقي سوى منو مبعدل متوسط 

, يف حني سجل القطاع النفطي تراجعًا كبريًا خالل الفرتة املذكورة بلغ يف  % 1 2القطاعات غري النفطية واليت منت مبعدل 
يف تباطؤ النمو االقتصادي خالل الفرتة  ساهم غري املتوقع يف إنتاج النفط اخلام،، ويعود ذلك إىل الرتاجع  %2 2املتوسط 
1002 –  1002  

إجراء مراجعة نصف مرحلية للخطة الثالثة وفق منهجية أكثر واقعية يف توقعات النمو االقتصادي للفرتة  1002مت يف عام 
واالعتبارات األخرى واليت من أمهها : توقع تراجع إنتاج  ومبراعاة للمستجدات االقتصادية احمللية والدولية، 1002-1020

مليار دوالر يف  20النفط اخلام واخنفاض حجم املوارد اخلارجية اليت بنيت اخلطة على أساسها، وهي احلصول على حوايل 
األهداف  مليار دوالر فقط مما استلزم مراجعة 0 2حوايل  1002حني بلغ حجم تعهدات املاحنني يف مؤمتر لندن عام 

 والسياسات 

مليار لاير لتنفيذ هذه اخلطة 2220مت ختصيص (: 8102-8100الخطة الخمسية االقتصادية واالجتماعية الرابعة ) -
مليار لاير الجناز مشاريع جديدة  موزعة على القطاعات اإلنتاجية  1220مليار لاير إلمتام املشاريع قيد االجناز 0220منها 

املوارد البشرية، واحلكم اجليد واإلدارة العامة وشبكة األمان االجتماعية، حيث حتظى قطاعات البنا  والبنا التحتية وتنمية
من إمجايل خمصصات هذه اخلطة، تليها قطاعات  %2 22التحتية )طرق، كهرباء، مياه، صرف صحي، اتصاالت، نقل( 
، مث قطاعات احلماية االجتماعية )الصندوق %0 10( بنسبة تنمية املوارد البشرية )التعليم العام الفين والعايل، الصحة العامة

، أما القطاعات اإلنتاجية )الزراعة، األمساك، %2 21االجتماعي للتنمية، مشروع األشغال العامة، الربامج األخرى( بنسبة 
اع وحرب يف والباقي خصص لقطاع اخلدمات احلكومية   بسبب وجود صر  %2 2النفط، الصناعة والسياحة( فكان نصيبها 

 اليمن تعذر جتسيد هذه اخلطة 
: وضع هذا الربنامج يف ظل أوضاع استثنائية وغري مستقرة (8102-8108البرنامج المرحلي لالستقرار والتنمية ) -

وبدعم من اجلهات املاحنة، استهدف الربنامج مواصلة اجلهود املبذولة ملكافحة الفقر وخاصة يف الريف، وتوسيع مظلة احلماية 
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الجتماعية للتخفيف من اآلثار السلبية لألوضاع االقتصادية املتدهورة، وحتسني األمن الغذائي اعتمادا على اإلنتاج الزراعي ا
مليون دوالر من بينها مساعدة النازحني واالستجابة  1202احمللي، وقدرت تكلفة االحتياجات اإلنسانية العاجلة  حبوايل 

   1الفعالة لالحتياجات اإلنسانية
معدالت منو جيدة  1020:شهد االقتصاد اليمين خالل العقدين األخريين وحىت عام الوضع االقتصادي في اليمن-ب

وتراجع قليال  %2حوايل  1002 -2221للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، وبلغ متوسط النمو للفرتة  %2 2مبتوسط منو 
دوالر  2020، وقد تضاعف متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل إىل 1020 -1001للفرتة  %2 2إىل حنو 
  غري أن ذلك النمو االقتصادي مل يكن مولدا للعمل ومل يساعد 2221دوالر عام  222مقارنة حبوايل  1020يف عام 

والفقر إىل  1020يف عام  %2 22الة إىل عموما على التخفيف من الفقر وحتديدا يف العقد األخري حني ارتفعت البط
مستويات غري مسبوقة  ويعود السبب يف ذلك أن االقتصاد اليمين ريعي، يعتمد بشكل شبه كلي على إنتاج وتصدير النفط 

يف  من الناتج احمللي اإلمجايل  وتتدىن مسامهة القطاعات اإلنتاجية األخرى %02والغاز الطبيعي، إذ ميثل النفط مبفرده قرابة 
، والصناعة  %20من العمالة مبتوسط  %20تكوين الناتج احمللي اإلمجايل، حيث سامهت الزراعة واليت توظف أكثر من 

يف ظل هشاشة البيئة السياسية واألمنية واالجتماعية، تتصاعد حدة الضائقة   2خالل العقدين األخريين %2بأقل من 
استنزاف املوارد املالية  وكان التأثري االقتصادي لألزمة مدمرا لليمن، وهو ما االقتصادية، مع ازدياد ضعف املؤسسات الرمسية و 

انكمش االقتصاد  1022فاقم من حدة تدهور األداء االقتصادي الذي كان تراجع بالفعل من قبل نشوب الصراع  ويف عام 
ايل على املوازنة العامة إىل اخنفاض   وأدى الضغط امل%00من إمجايل الناتج احمللي، يف حني ارتفع التضخم إىل  %12بنحو 

 1022  ومل تكن املوارد املالية املتاحة سنة 1022سنة  %2يف حني تراجعت اإليرادات بـ %2حاد يف املصروفات حبوايل 
تسمح إال بتمويل الرواتب األساسية للموظفني احلكوميني، وتأجلت االستثمارات العامة يف قطاعات هامة مثل الصحة 

،  والشيء الذي أدى إىل تفاقم الوضع هو التوقف 1022سنة  %2 22كما سجل عجز يف املوازنة العامة قدر بـ  والتعليم،
، نتيجة تعليق أنشطة شركات 1022إىل النصف الثاين من سنة  1022عن إنتاج النفط والغاز يف الربع الثاين من سنة 

إىل 20من إيرادات املوازنة العامة و %20إىل  20اهليدروكربونية النفط األجنبية العاملة يف اليمن، حيث توفر صناعة املواد 
  3من النقد األجنيب ) الصادرات(  20%

 

 

 
                                                           

  20، ص:مرجع سبق ذكره[: 1022اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا] 1

  2ص:  بق ،اسالرجع نفس امل 2
-8102مذكرة مشاركة بشأن الجمهورية اليمنية لمدة السنة المالية[:» 1022املؤسسة الدولية للتنمية، مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار] 3

  22، جمموعة البنك الدويل، ص:«8102
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  سنوات السابقة 20( تطور الناتج احمللي اإلمجايل ونصيب الفرد منه يف اليمن خالل 12-0يوضح اجلدول )
 (.8101-8111اليمن خالل الفترة )(: تطور الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد منه في 81-1الجدول )

 1022 1022 1022 1020 1021 1022 1020 1002 1002 1002 1002 البيان
الناتج احمللي اإلمجايل 

 مليار دوالر 
2202 1222 1222 1220 0022 0120 0220 2022 2010 0220 1201 

متوسط نصيب الفرد 
 من الناتج االمسي

220 220 220 2020 2220 2020 2120 2220 2220 2220 2020 

متوسط نصيب الفرد 
 من الناتج احلقيقي

202 202 222 212 210 222 220 222 200 012 - 

 : قاعدة بيانات البنك الدويل، متوفر على الرابط:المصدر

http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country=YEM مت االطالع عليه ،
  21/02/1022بتاريخ: 

من خالل البيانات الواردة يف اجلدول يتضح ارتفاع نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة 
بسبب حالة احلرب وعدم االستقرار اليت تعيشها اليمن   ، بينما شهد تراجعا خالل السنتني األخريتني1002-1022

من خالل مشاركة القطاع  يعتمد االقتصاد اليمين على آلية السوق وإعطاء القطاع اخلاص الريادة يف إدارة عجلة التنمية
قطاع الزراعة هو القطاع  ويتسم االقتصاد اليمين بطابعه التقليدي، إذ مازال  اخلاص ودوره يف إدارة وتوجيه املوارد واستغالهلاً 

األكثر استيعابًا للعمالة مع أن نسبة إسهامه يف الناتج احمللي ال تعكس مكانته يف البنية االقتصادية للبلد  ويعتمد االقتصاد 
يرتكز استغالل  .حيث يسهم هذا القطاع بالنسبة األوفر يف الناتج احمللي اإلمجايل ،اليمين اليوم على قطاع النفط بشكل أكرب

، حيث وصل حجم اإلنتاج إىل 1021النفط يف اليمن يف حقليي املسيلة ومأرب، تراجع إنتاج النفط يف اليمن منذ سنة 
ألف برميل يف اليوم، ويف عام  222بإنتاج  1001-1002ألف برميل يف اليوم، بعدما وصل ذروته خالل سنيت  220
هذا ما كان له األثر الواضح على تراجع الناتج احمللي اإلمجايل  %2 22 تراجعت إيرادات النفط والغاز مبعدل 1022

ونصيب الفرد منه  باإلضافة إىل تراجع قيمة العملة احمللية الريال اليمين مقابل الدوالر الذي سجل ادين مستوياته يف مارس 
  ميين  لاير 122لاير مقابل الدوالر بعدما كان قبل األزمة يقارب  120بقيمة   1022من سنة 

باإلضافة إىل تدين احلصيلة الضريبية، حيث تعد اليمن من الدول األقل حتصيال لنإيرادات الضريبية، واليت 
يف  %2 22من الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة املاضية يف حني تصل يف املتوسط إىل  %2شكلت أقل من 

رييب يف اليمن وعدم سيادة القانون الضرييب وانتشار الفساد  ويف عام االقتصاديات املماثلة، وهذا يعود إىل قصور النظام الض
، بسبب انعدام األمن يف كثري من املناطق، وتقييد حركة التجارة %1 22، اخنفضت اإليرادات الضريبية حبوايل 1022

 اخلارجية وتضرر املنافذ اجلمركية يف عدن واحلديدة وانكماش النشا  االقتصادي 

http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country=YEM
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مليار  2 2اخلارجي، حيث بلغ إمجايل املنح والقروض اخلارجية املقدمة للموازنة العامة حوايل توقف التمويل 
، ولعبت دورا 1022-1021من إمجايل اإليرادات العامة خالل الفرتة   %2 22دوالر )معظمها منح( واليت شكلت 

، اخنفضت املنح 1022رحلة االنتقالية ويف عام أساسيا يف احتواء عجز املوازنة وحتسني االستقرار االقتصادي الكلي خالل امل
بسبب تعليق  %2 20مليون دوالر، أي بنسبة  222مليار لاير أو ما يعادل  2 20والقروض اخلارجية بصورة حادة إىل 

من إمجايل  %2 20دعم املاحنني للموازنة العامة للدولة وبالتايل اخنفضت نسبة مسامهة املنح والقروض اخلارجية من 
 (11)أنظر الملحق رقم:  10221سنة  %2 2إىل  1022رادات العامة سنة اإلي
: تعد البطالة من أهم التحديات اليت تواجه عملية التنمية وتساهم يف تقويض االستقرار السياسي واألمن البطالة-

نسبة الشباب سنة( مبا يف ذلك املتعلمني، حيث ارتفعت  12-22االجتماعي خاصة وأهنا ترتكز بني أوسا  الشباب )
من إمجايل املتعطلني من الشباب املؤهل  وقد أدت حمدودية الوظائف وعجز النمو االقتصادي  %2 22املتعطلني إىل حوايل 

عن خلق وظائف عمل، وعدم توافق خمرجات التكوين والتعليم مع متطلبات سوق العمل اليمنية، وعدم االستقرار إىل ارتفاع 
، ترتفع البطالة بني 1022سنة  22 22%مث إىل  1020سنة  %2 22إىل  1002ة سن %1 22معدالت البطالة من 

بني أوسا  الشباب  يف حني قد تتضاعف البطالة اجلزئية إىل أكثر  %2 21بينما تبلغ  %2 22اإلناث حيث تصل إىل 
 مليون شخص لوظائفهم   2إىل فقدان  1022من ذلك  أدت األزمة اليت اندلعت يف اليمن منذ 

 وهي تتفرع إىل :السياسات االجتماعية في اليمن:  -8.0.1.1

ميتلك اليمن جمموعة من برامج احلماية االجتماعية والسياسات يف جمال الضمان  :الحماية االجتماعية في اليمن -أ
االجتماعي واملساعدات االجتماعية وسوق العمل  ظهرت فكرة إنشاء شبكة األمان االجتماعي للتخفيف من اآلثار 

النكماشية على الدخول والتوظيف ومستويات املعيشية، اليت تزامنت مع تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي واملايل واإلداري ا
وتقليص اإلنفاق على الربامج احلكومية املوجهة للحماية االجتماعية ، وخاصة الدعم احلكومي للسلع واخلدمات األساسية 

قل واملواصالت واالتصاالت   (، واستبداهلا مبجموعة من الربامج االجتماعية األقل  )القمح، الكهرباء، مشتقات النفط، الن
 :2كلفة واملوجهة مباشرة حلماية الفئات الفقرية  وتنقسم شبكة األمان االجتماعي يف اليمن حاليا إىل جمموعتني أساسيتني

متطلبات البنية االجتماعية واليت تستهدف تعزيز تتمثل اجملموعة األوىل يف الربامج واآلليات اليت أنشئت كجزء من 
  التكافل يف اجملتمع، وتأمني التوازن االجتماعي  وتشمل هذه اجملموعة بصورة رئيسية هيئات التأمني االجتماعي واملدين 

                                                           
، 1022، مارس 21، العدد:«المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن [:»1022وزارة التخطيط والتعاون الدويل، قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية] 1

   01ص:

https://www.yemen- ، متوفر على الرابط:«واقع الفقر في اليمن»املركز الوطين للمعلومات: 2

ontents/popul/social/Social/brief/index.phpnic.info/c :11/10/3012، تم االطالع عليه بتاريخ 

https://www.yemen-nic.info/contents/popul/social/Social/brief/index.php
https://www.yemen-nic.info/contents/popul/social/Social/brief/index.php
https://www.yemen-nic.info/contents/popul/social/Social/brief/index.php
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سلبية لربامج متثل اجملموعة الثانية الربامج واآلليات املؤقتة واليت تستهدف مواجهة اآلثار االجتماعية واالقتصادية ال
اإلصالح االقتصادي على ذوي الدخل احملدود وتشمل هذه اجملموعة الصناديق والربامج واملشاريع اليت تعمل على متليك 

 األصول اإلنتاجية وتوفري اخلدمات األساسية وخلق فرص عمل مؤقتة ومنها:
 صندوق الرعاية االجتماعية؛ -
 الصندوق االجتماعي للتنمية؛ -
 عامة؛مشروع األشغال ال -
 صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي؛ -
 برامج تنمية اجملتمع واألسرة  -

 :1: ينفذ اليمن جمموعة من اإلجراءات من خالل اهليئات العامة للتأمينات وهيالتأمين االجتماعي في اليمن-

 الصادر  12نون رقم: : أنشئت اهليئة العامة للتأمينات واملعاشات مبوجب القاالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
بشأن التأمني على موظفي الدولة يف القطاع املدين، وهتدف اهليئة إىل حتقيق احلماية االجتماعية  2222سنة 

 ملوظفي الدولة الذين لديهم وظائف دائمة من اخلاضعني لوزارة اخلدمة املدنية واملستفيدين من بعدهم:
رافق الدولة والقطاعني العام واملختلط اخلاضعني للقانون العام يطبق هذا القانون على خدمات املؤمن عليهم يف م

للخدمة املدنية وانتهت خدماهتم لديها ومل حيصلوا  على مستحقاهتم بعد، بشر  أن تكون االشرتاكات طول مدة 
ني بدرجات اخلدمة مسددة للصندوق  أي أن العمل حمصور باملوظفني باجلهاز اإلداري والقطاعني العام واملختلط املعين

دائمة معتمدة باخلدمة املدنية، أما املتعاقدون فال خيضعون هلا ولو عملوا يف القطاع العام، طاملا ليسوا مثبتني بوظائف 
 دائمة 

 تتكون موارد صندوق  التأمينات واملعاشات من:
 اشرتاكات جهات العمل واملؤمن عليهم واحملددة يف القانون؛ -
 عليهم عن فرتة اخلدمة؛املبالغ اليت يؤديها املؤمن  -
 القيمة الرأمسالية لصناديق التقاعد والضمان االجتماعي؛ -
 املبالغ اليت تلتزم هبا اخلزينة العامة للدولة  عن طول فرتة خدمة موظفي القطاع العام قبل صدور هذا القانون؛ -

 مبوجب القانون 2222يف عام  أنشئت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية:المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،
والذي قضى بإنشاء املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية مقرها العاصمة صنعاء، تتمتع بالشخصية  2222لسنة  22رقم:

االعتبارية واالستقالل املايل  تتوىل تنفيذ وتطبيق قانون التأمينات االجتماعية على العاملني يف القطاع اخلاص وهي هتدف 
 إىل:

                                                           
  100مرجع سبق ذكره، ص:  [:1022شبكة املنظمات العربية غري احلكومية] 1
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ف نظام التأمينات يف املؤسسة إىل توفري احلماية االجتماعية للعاملني وألسرهم من بعدهم، وذلك عن طريق جتميع يهد
وحتصيل االشرتاكات التأمينية واستثمارها وصرف احلقوق واملزايا التأمينية من معاشات وتعويضات ومنح وإعانات  

ة للمؤمن عليهم وأسرهم عند إهناء اخلدمة، وذلك عن طريق جتميع وهتدف املؤسسة إىل توفري احلماية االجتماعية املستقر 
اشرتاكات التأمينات واستثمارها وصرف معاشات وتعويضات وأي مبالغ أخرى مستحقة للمؤمن عليهم واملستحقني من 

 بعدهم واملقرة طبقا ألحكام القانون 
ثر، مث عامال واحدا فأكثر، وكذا نصه عمال فأك 2نص القانون على خضوع مجيع أصحاب العمل الذين يستخدمون 

على تطبيق تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة، وكذا تأمني إصابات العمل واألمراض املهنية  لكن عمل املؤسسة اقتصر 
على تطبيق نظام تغطية خماطر الشيخوخة والعجز والوفاة والذي ميول باشرتاكات أصحاب العمل والعمال يف املنشأة يف 

على العامل وبالتدريج على  %2من أجور العاملني الشهرية على صاحب العمل و %2اص بنسبة القطاع اخل
  1الفئات

أحد املكونات اهلامة لسياسة الدولة االجتماعية اهلادفة : تعترب شبكة األمان االجتماعي شبكة األمان االجتماعي -ب
االجتماعي اليت  طار منظومة شبكة األمانإيف   الدخلإىل ختفيف وطأة الفقر على الشرائح االجتماعية متدنية/ معدومة 

  حيث تتشكل أنشئت ملواجهة اآلثار االجتماعية السلبية لربنامج اإلصالح االقتصادي علي الفقراء واملعدمني يف اجملتمع
 من اآليت:

 لسنة 02:رقمبناء علي القانون  2222 أنشى صندوق الرعاية االجتماعية يف عام :صندوق الرعاية االجتماعية -
إثر تزايد الفئات االجتماعية الواقعة  ىوتزايد نشاطه بشكل كبري عل ,2222منذ العام  الفعلينشاطه باشر  ،2222

 حتت خط الفقر خالل السنوات األخرية 

إثرها  ىعل زايدت نفذ الصندوق خالل السنوات السابقة سلسلة متوالية من مسوحات البحث واالستهداف,
حيث ترمجت  املساعدات النقدية بصورة دورية(, ىعدد األسر واألفراد املستفيدين من خدمات الصندوق )احلصول عل

إىل أكثر من  2222ألف أسرة عام  200احلكومة التزاماهتا إىل توسع تدرجيي يف التغطية، حيث ارتفع عدد املستفيدين من 
  ألف حالة جديدة 200مت اعتماد  1022ير من سنة  وحىت شهر فربا 1020مليون أسرة حبلول عام 

 :2تتمثل أهداف إنشاء صندوق الرعاية االجتماعية: يف اآليت
  اإلسهام يف تقدمي املساعدة العينية والنقدية للمحتاجني من األسر واألفراد لرفع املستوى املعيشي واالجتماعي لذوي

كالتواكل واالعتماد على مساعدة الدولة والتسول :ميكن أن تنشأوحماربة العادات والسلوكيات السيئة اليت  ،احلاجة
  والتشرد وغريها 

                                                           
  102، 100، ص ص: ذكره قب[: مرجع س1022شبكة املنظمات العربية غري احلكومية] 1
، مت nic.info/contents/popul/social/Social/brief/index.php-https://www.yemenاملركز الوطين للمعلومات، متوفر على الرابط:  2

  22/20/1022االطالع عليه بتاريخ: 

https://www.yemen-nic.info/contents/popul/social/Social/brief/index.php
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  تأمني الرعاية واحلماية لألفراد واألسر املشمولة باملساعدات االجتماعية من ذوي احلاجة والعوز وخماطر االحنراف
 االجتماعي 

  العينية والنقدية والتأهيلية وتوفري الوسائل االستقرار النفسي واالجتماعي ألولئك احملتاجني بكل أشكال املساعدة
 الكفيلة بتأهيلهم للعمل النافع يف اجملتمع 

  توجيه اإلمكانيات املتاحة حنو تنمية الطاقات البشرية املعطلة وتأهيلها أو إعادة تأهيلها وتأمني التحاقها باألعمال
 ومشاركتها يف بناء اجملتمع 

 دولة واجملتمع وتعزيز التكامل بني أفراد اجملتمع بدعم عالقات احملتاجني بذويهم تعزيز قيم التعاون االجتماعي بني ال
 ومحاية أواصر القرىب والتماسك االجتماعي يف األسرة اليمنية 

  اإلسهام يف مساعدة األفراد واألسر يف حالة تعرضهم للكوارث والنكبات الفردية والعامة ومتكينهم من التغلب على
هدف إنشاء صندوق الرعاية  02 :املرتتبة عن هذه الكوارث  حدد القانون يف املادة رقماملصاعب واملشكالت 

االجتماعية بـ" املسامهة الفاعلة لتخفيف وطأة وشدة الفقر، ورفع املعاناة عن الفقراء النامجة عن اإلجراءات 
 االقتصادية"

حلصول على املساعدة من الصندوق هم أولئك : األفراد الذين هلم احلق يف االفئات المشمولة بمساعدات الصندوق -
األفراد الذين ليس هلم دخول تساوي أو تفوق احلد األدىن من األجر واملرتبات وقد أدرجهم قانون الرعاية االجتماعية يف 

 كما يلي:(12-0تظهر يف اجلدول)فئتني 
  اليمن(: الفئات المشمولة بمساعدات صندوق الرعاية االجتماعية في 82-1الجدول)

 المشمولين بالمساعدات المؤقتة بالمساعدة الدائمة المشمولين

 املصابون بالعجز الكلي املؤقت .األيتام

 املصابون بالعجز اجلزئي املؤقت املرأة اليت ال عائل هلا

 أسرة الغائب أو املفقود املصابون بالعجز الكلي الدائم

 أسرة املسجون املصابون بالعجز اجلزئي الدائم

 اخلارج من السجن الفقراء واملساكني

https://www.yemen-المركز الوطني للمعلومات، متوفر على الرابط: : المصدر

nic.info/contents/popul/social/Social/brief/index.php 11/10/3012االطالع عليه بتاريخ: ، تم. 

 :املقدمة مقدار املساعدات النقدية
لاير  200لاير كحد أدىن و  120 نبعند بدء عمل الصندوق كان مقدار املساعدة النقدية اليت تقدم للمستفيد ترتاوح ي

 شهرياً كحد أقصى 
لاير شهريًا كحد أقصى  ونتيجة  2000لاير كحد دىن و 200رفع الصندوق مقدار املساعدة لترتاوح بني  2222ويف عام 

 2222الخنفاض القيمة الشرائية للريال وارتفاع األسعار بعد تطبيق املرحلة األول من برنامج اإلصالح املايل واالقتصادي عام 
لاير لكل فرد من  100لاير شهريًا للشخص الواحد املستفيد تضاف إليها  2000مت رفع مقدار املساعدات املالية لتصل إىل 

https://www.yemen-nic.info/contents/popul/social/Social/brief/index.php
https://www.yemen-nic.info/contents/popul/social/Social/brief/index.php
https://www.yemen-nic.info/contents/popul/social/Social/brief/index.php
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وقام الصندوق برفع املساعدات ليصل  لاير شهرياً لألسرة اليت يصل عدد أفرادها إىل ستة أفراد  1000أفراد أسرته وحبد أقصى
ويأمل الصندوق يف  1002لاير شهريًا كحد أقصى من الربع الثاين لعام  2000 و لاير شهريًا كحد أدىن 1000 مقدارها من

  ساعدة ليصل مقدارها إىل احلد األدىن من األجور رفع حجم هذه امل

، 1997 لعام 20 :أنشئ الصندوق االجتماعي للتنمية مبوجب القانون رقم: 0992الصندوق االجتماعي للتنمية  -
وقد نفذ ثالث مراحل    للمسامهة يف حتقيق وتنسيق براجمه مع أهداف خطة الدولة االجتماعية واالقتصادية واحلد من الفقر

ىل إتنموية من خالل حتسني فرص الوصول  يقدم الصندوق فرصًا    1022من عملياته، وبدأ مرحلته الرابعة يف بداية عام 
اخلدمات األساسية وزيادة الفرص االقتصادية واحلد من ضعف الفقراء، فضال عن بناء القدرات على الصعيدين الوطين مبا يف 

وللوصول إىل هذه األهداف، يطبق الصندوق االجتماعي أفضل املمارسات   لي واألطر اجملتمعية ذلك سلطات احلكم احمل
 .1التنمية شركاءالدولية واحمللية والسياسات والنُـُهج اجملَربة ملشاركة خرباته مع 

يف مليار دوالر   22 2قام الصندوق االجتماعي للتنمية بصرف ما يقرب من  2222منذ بداية نشاطه سنة 
حي من أحياء املدن باملناطق األشد فقرا مبحافظات اجلمهورية اليمنية  0200قرية و  20000مشروعات يف أكثر من 

  كانت ابرز استثمارات الصندوق االجتماعي للتنمية يف جماالت التعليم واملياه والطرق والنقد مقابل العمل، والزراعة، 12الـ
مشروعا  2202استكمل الصندوق اجناز  1022-1022  خالل الفرتة 2ية الصغروتنمية منشآت األعمال الصغرية ومتناه

مليون شخص تشكل نسبة  2 2مليون دوالر، يقدر عدد املستفيدين من هذه املشاريع حوايل  222بكلفة تعاقدية تقارب 
فصال  21112ومليون فرصة عمل مؤقتة،  2 12  وقد وفرت املشاريع املنجزة أكثر من %22اإلناث من املستفيدين 

 2 2كم من الطرق الريفية  وتوفري حوايل   2222فصال مرمما(  كما مت اجناز  0022فصال جديدا و 2212دراسيا )منها 
سقاية خاصة  22200من مياه الري للزراعة، واستكمال إجناز أكثر من  ³ماليني م 2من مياه الشرب، وأكثر من  ³مليون م

مليار لاير حوايل  2222قرض بقيمة إمجالية تقدر بـ  010200  ومتويل أكثر من ³مليون م 2 1بسعة إمجالية تقدر بـ 
مليون دوالر من  2 2مشروعا جديدا بكلفة تقديرية تقارب  21طور الصندوق  1022مليون دوالر  خالل عام  100

اليت كان قد بدأ تطويرها  منهم إناث(  استمر الصندوق يف تنفيذ املشاريع %21املتوقع أن ختدم قرابة مليون شخص مباشر )
مليون  2 201مشروعا بتكلفة تعاقدية تقارب  200يف السنوات السابقة، حيث بلغ عدد املشاريع املستكمل اجنازها 

مليون دوالر  وصل عدد فرص العمل املستحدثة إىل  20 22ما قيمته  1022دوالر  بلغت نفقات الصندوق خالل سنة 
    3مليون يوم عمل  00 1أكثر من 

يعترب مشروع األشغال العامة أحد أهم املكونات األساسية لشبكة األمان  :مشروع األشغال العامة في اليمن -
واملايل واإلداري الذي تبنته  االقتصادياهلادفة إىل التخفيف من اآلثار اجلانبية النامجة عن تنفيذ برنامج اإلصالح  االجتماعي،

 بشأن  2222 لسنة 02 :رقم بناءا على القانون العامة األشغال مشروع أنشئ وقد  2222احلكومة اليمنية منذ مارس 

                                                           
  02، ص: « 8102التقرير السنوي [:» 1022]اليمين اعي للتنميةالصندوق االجتم 1

  10[: مرجع سبق ذكره، ص:1022املؤسسة الدولية للتنمية، مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار] 2
 .02، ص: : مرجع سبق ذكره[1022]اليمين الصندوق االجتماعي للتنمية 3
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يف نفس  مت كما الدويل، بنكلل التابعة الدولية التنمية وهيئة اليمن بني املوقعة للمشروع التنموي القرض اتفاقية على املوافقة
   أنشئ هذا املشر و ع من أجل حتقيق  األهداف التالية1:هلا األساسية املهام وحتديد  املشروع إدارة جلنة تشكيل  السنة 

 ؛إجياد أكرب قدر من فرص العمل للعمالة املاهرة وغري املاهرة -
 احتياجا؛توفري اخلدمات األساسية للفئات األكثر  -
 ؛سني األوضاع االقتصادية والبيئية للفئات الفقريةحت -
 ؛اهلندسية احمللية واالستشاراتمبهنيت املقاوالت  االرتقاء -
 .مبستوى املشاركة الشعبية يف العملية التنموية االرتقاء -

، املعدمة واألسر النازحني خاصة احمللي اجملتمع أوسا  يف ملموس إجيايب أثر حتقيق يف العامة األشغال مشروع جنح
قرية  22100مشروعا يف حنو  2222من تنفذ  1022إىل ديسمرب  2222متكن خالل الفرتة املمتدة من حيث 

مليون  2 22مليون دوالر  واستفاد من هذه الربامج  222حي من أحياء املدن مببلغ إمجايل يقدر حبوايل  2000و
 فرصة 20222من توفري  1022 - 1022 الفرتة خالل العامة األشغال مشروع أجنزها اليت املشاريع متكنت شخص، 

استفاد قطاع التعليم من  ،النائية املناطق يف وخاصة العمالة هلذه املعيشية الظروف حتسني يف كبري بشكل سامهت،مؤقتة عمل
 باإلضافة إىل توفري مياه الري أعلى نسبة من االستثمارات بالنسبة لربنامج األشغال العامة، 

صندوق يسمى  2220الصادر سنة  02ينشأ مبوجب  القانون رقم:  :صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي -
العمل على دعم وتشجيع اإلنتاج إن اهلدف من إنشاء هذا الصندوق هو . صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي

  2مبا ميكن من إنتاج معدالت متنامية من األغذية لتغطية االحتياجات احمللية والتصديرية ،الزراعي والنبايت واحليواين والسمكي
قطاع األمساك يف الناتج احمللي ما بني نسبة مسامهة  القتصاد اليمين وترتاوحيف االسمكي من أهم القطاعات  يعترب القطاع

(2-1%)   
 حيث بلغت قيمة الصادرات السمكية يف عام ،مصدراً أساسيًا خللق عوائد الصادرات كما يعد قطاع األمساك

ساهم يف حتقيق األمن فهو ياحمللي   مصدر لتوفري الربوتني الغذائي لالستهالك أنه يعتربكما ،  مليار لاير 00حوايل  2009
حيث تعيش معظم الشرائح ، أفراد اجملتمع يف القرى والتجمعات السمكية ذائي، وهو أيضًا مصدر لدخل شرحية منالغ

 .من السكان املنتشرة على طول السواحل واجلزر اليمنية الفقرية
ألف طن سنويًا دون أن يتأثر  200- 020السمكي يسمح باصطياد أكثر من  بالرغم من أن املخزون

الناتج احمللي اإلمجايل هي األخرى الزالت  ومسامهة هذا القطاع يف ،إال أن حجم ما يتم اصطياده مازال حمدوداً  ،املخزون هذا
اإلنتاج السمكي الناتج عن انعدام استخدام الوسائل احلديثة لعمليات  وذلك الخنفاض حجم ،حمدودة وضئيلة

 .األمثل ذه الثروة االستغاللووجود بعض املعوقات اليت تعمل على عدم استغالل ه ،االصطياد

                                                           
ar/pwp-us-http://www.pwpyemen.org/2017/index.php/ar/about-مشروع األشغال العامة متوفر على املوقع االلكرتوين:  1

profile:21/02/1022، مت االطالع عليه بتاريخ  
، مت االطالع عليه nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11401-https://www.yemenاملركز الوطين للمعلومات متوفر على الرابط:  2

  02/22/1022بتاريخ: 

http://www.pwpyemen.org/2017/index.php/ar/about-us-ar/pwp-profile
http://www.pwpyemen.org/2017/index.php/ar/about-us-ar/pwp-profile
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أسهم خالل السنوات  مصدرًا رئيسيًا للعمل وخللق دخل لبعض املناطق الريفية األكثر فقراً  وقد وميثل نشا  االصطياد
 .شخص 020000قرابة  اخلمسة عشر املاضية بفعالية يف ختفيف الفقر ويعيل حالياً 

  من التعاونيات واجلمعيات السمكية والصيادين األفراد يتكون النشا  اإلنتاجي لالصطياد الساحلي التقليدي
 10221 ومتتلك حوايل يمن تعاونية ومجعية مسكية على طول الشريط الساحلي لل 212ويبلغ عدد التعاونيات السمكية 

ون ملي222،022، حيث بلغت قيمة مبيعات األمساك واإلحياء البحرية املصطادة )الصيد التقليدي( 1021قارب حىت عام 
، أما االصطياد الصناعي/ التجاري فيمارس نشاطه يف أعماق وأعايل البحار املؤسسات والشركات يف خليج 1021لاير عام 

خصصة، حيث بلغت قيمة مبيعات تعدن والبحر العريب واملؤسسات والشركات يف البحر األمحر اليت متتلك القوارب الكبرية امل
  1021مليون لاير عام  2,002فق االصطياد الصناعي األمساك واإلحياء البحرية املصطادة و 

: يساعد برنامج تنمية املنشآت الصغرية واألصغر على ختفيف البطالة ورفع مستوى املعيشة حملدودي التمويل األصغر-
واخلدمية الصغرية الدخل، عن طريق تقدمي اخلدمات املالية  وغري املالية للربامج واملؤسسات اليت تدعم املشروعات اإلنتاجية 

ألف مدخر حىت  222ألف عميل و  20وحتسن املهارات  جتاوز عدد العمالء النشطني لبنوك ومؤسسات التمويل األصغر 
 222 2  وتبلغ حمفظة القروض ما يقارب 1001ألف مدخر سنة  0ألف عميل و  2مقارنة مع حوايل  1022هناية 

 222 22ألف قرض مببلغ  222 222بلغت القروض املوزعة تراكميا و  1001مليون لاير سنة  211مليار لاير مقابل 
 1منهم نساء  %22مليار لاير 

 222:يصنف اليمن ضمن البلدان ذات التنمية البشرية املنخفضة، حيث احتل املركز التنمية البشرية في اليمن-1.0.1.1
مليون  2 12حوايل  1022ن سنة   بلغ عدد سكان اليم1022لسنة  221 0بلد بلغت قيمة املؤشر  222من أصل 

 سجل معدل العمر املتوقع عند امليالد حتسننا مستمرا يف اليمن، حيث وصل إىل %2 1نسمة، ويقدر معدل اخلصوبة بـ 
  ويشري مؤشر السنوات املتوقعة 1000سنة يف بداية األلفية سنة  20 20،  بعدما كان يف حدود 1022سنة  20 22

سنة  يف صحة جيدة خالية من  22التمتع بالصحة اجليدة أن املواطن اليمين من املتوقع أن يعيش للحياة عند الوالدة مع 
املرض والعجز، باملقارنة مع دول مماثلة جند املواطن اليمين يتوقع أن يعيش سنوات حياة متمتعا بصحة جيدة أقل من نظريه يف 

سنوات يعيشها الفرد  2ة الصحية الضائعة يف اليمن حوايل سنة  بلغ متوسط احليا 21سنوات و التونسي بـ  2األردن بـ 
  2اليمين مع املرض أو العجز

 ارتفع حيثأولت الدولة حتقيق التعليم األساسي للجميع اهتماما كبريا ضمن توجهاهتا التنموية، : الخدمات التعليمية -أ
 2 22 إىل %2 21من  1002-2220عامي  عاماً بني 22-2معدل االلتحاق الصايف بالتعليم األساسي للفئة العمرية 

، يف حني تقل معدالت االلتحاق %2 22إىل  1021  ووصل إمجايل معدل االلتحاق مبرحلة التعليم األساسي سنة %
وبالرغم من هذه الزيادة اليت تبني حتسن مستوى التعليم إال أن معدالت   %12الصافية يف مرحلة التعليم الثانوي  عن 

سنة يف العشر  22-2فال الفقراء تتناقص، كما إن معدل االلتحاق عند األطفال ضمن الفئة العمرية االلتحاق عند أط
                                                           

  22[: مرجع سبق ذكره، ص:1022أسيا]اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب  1
  22نفس املرجع،ص:  2
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باملائة  2باملائة  بينما زاد معدل االلتحاق اخلاص بالعشر األغىن بنسبة  2األشد فقرا قد تناقص يف الريف واحلضر معا بنسبة 
ارس، وصعوبة االنتقال العائقني الرئيسيني اللتحاق األطفال باملدارس، باملائة يف الريف  وميثل عدم توفر املد 12يف احلضر و

  إىل جانب األسباب األخرى لعدم االلتحاق مثل عدم رغبة األسرة يف تعليم األبناء أو احتياجها إىل عملهم

 1002-1000) ( يبني معدالت القيد وااللتحاق يف مرحليت التعليم األساسي و الثانوي  خالل املومسني12-0اجلدول )
 ( 1020-1021و

(: معدالت القيد وااللتحاق بمرحلتي التعليم األساسي والثانوي في اليمن خالل الموسمين 82-1الجدول)
   (8101-8108و 8111-8110)

 8111-8110 8108-8101 
 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 2 212 2 222 2 200 2 22 2 20 2 202 معدل القيد في التعليم األساسي
 2 20 0 22 2 22 2 21 2 21 21 صافي معدل االلتحاق

 0 22 1 22 2 22 2 22 2 22 22 معدل االنتقال إلى المرحلة الثانوية
 2 02 2 01 2 22 2 01 2 11 20 معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم الثانوي

 1 12 2 10 1 01 2 22 2 22 1 12 صافي معدل االلتحاق

  20، ص: «8102تقرير االستعراض السنوي للتعليم للجميع بحلول عام »:[1022]وزارة الرتبية والتعليم: المصدر
أدى ارتفاع الطلب االجتماعي على التعليم، إىل اهتمام احلكومة بتوجيه الكثري من االستثمارات احمللية واخلارجية 

املالية والبشرية، لضمان توفري املوارد واألدوات الضرورية لتطوير  املناهج والتدريب  كما قامت احلكومة بتخصيص املوارد 
للوصول إىل تعليم ذو جودة لتجسيد هدف تعميم التعليم اإللزامي واجملاين، حيث ارتفع عدد املعلمني العاملني سنة 

معلمة يف  20202معلم منهم  112020إناث، إىل  %0 10منهم 222002الذي كان حوايل  1000-1002
حوايل  1020-1021  تصل نسبة املعلمني احلاصلني على مؤهل جامعي أو أعلى سنة 1020-1021اسي املوسم الدر 
  تراجع اإلنفاق على التعليم كنسبة من الناتج احمللي 1001-1002سنة  %2 00يف حني مل تتجاوز نسبتهم  2% 22

-1021ملوسم الدراسي خالل ا %2 2إىل  1001-1002يف املوسم الدراسي  %0 2اإلمجايل، حيث انتقل من 
، وهذا راجع لالزمة  األمنية اليت تعاين منها اليمن وبسبب أزمة الغذاء، مما اضطر احلكومة إىل ختفيض حجم اإلنفاق 1020

، %2 22نسبة  1001-1002على التعليم من إمجايل اإلنفاق احلكومي، حيث سجل هذا األخري خالل السنة الدراسة 
  11020-1021املوسم  خالل %2 22بعدها تراجع إىل 

                                                           
  22، ص:«8102تقرير االستعراض الوطني للتعليم للجميع بحلول عام [:»1022]اليمنية وزارة الرتبية والتعليم 1



.دن واليمنإسهامات سياسات التنمية المستدامة في مكافحة الفقر في الجزائر، األر :............................................الثالثالفصل   

214 
 

سنة  %0 22إىل  1001-1002سنة %22اخنفضت نسبة استكمال املرحلة األوىل من التعليم من 
وكان اخنفاض يف نسب استكمال املرحلة األوىل من التعليم أكرب بني  %0 22وبلغ معدل االخنفاض  1021-1020

  ويعود %2 21سنة  21نقطة مئوية، بينما كان االخنفاض املسجل يف صفوف اإلناث خالل  2 11األوالد حيث بلغ 
التسرب للبحث عن  الرتاجع إىل أسباب عديدة منها: رداءة نوعية التعليم، وارتفاع تكاليف الدراسة الذي يرغم الطالب على

عمل أو ملساعدة األهل يف القيام باألعمال املنزلية  ويساهم اخنفاض البقاء يف املدارس دائما يف ازدياد األمية ،إذ ال تتاح 
  للطالب فرصة لتطوير مهارات القراءة والكتابة األساسية

يف حني سجل  1020-1021سنة  %22سنة( 12-22بلغ معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني الشباب )
أي بنسبة  22221إىل  1020-1021، وصلت نسبة امللتحقني بربنامج حمو األمية سنة 1001-1002سنة  22%

إناث  بلغت نسبة اإلنفاق على برامج حمو األمية وتعليم الكبار من اإلنفاق على  22220من األميني منهم 1% 22
  11020-1021سنة   %001 0التعليم 

الريفية أكثر حرمانا، املناطق  من السكان ترتكز يف املدن وتبقى %22اخلدمات الصحية  تغطي: الصحةالرعاية  -ب
وقد أدى النمو السكاين املرتفع والتشتت الواسع إىل الضغط على اإلمكانيات املالية والفنية والبشرية للقطاع 

اخلدمات الوقائية والعالجية على حد واحملدودة أساسا، وبالتايل استمرار تدين اخلدمات الصحية، حيث تعاين شبكة 
( عدد املرافق الصحية وعدد األسرة املتوفرة يف اليمن سنة 12-0سواء من قصور كمي ونوعي  يوضح اجلدول) 

1022  
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 .8102(: عدد المرافق الصحية في اليمن سنة 89-1الجدول) 
 القطاع الخاص  القطاع العام

 العدد نوع المرفق عدد األسرة العدد نوع المرفق
 020 المستشفيات 0112 18 المستشفيات المرجعية
 181 المستوصفات 9029 22 المستشفيات العامة

 210 المراكز الطبية 2212 022 المستشفيات المديرية
 122 عيادات الطب العام 129 220 المراكز الصحية

 0011 عيادات الطب المتخصص - 1122 وحدات الرعاية الصحية األولية
 212 عيادات طب األسنان - 11 مجمعات صحية

 021 معامل أسنان 01220 2812 المجموع
 0891 المختبرات  

 012 عيادات األشعة
 0221 عيادات اإلسعاف األولي

 22 عيادات قبالة
 1121 صيدليات

 1190 مخازن أدوية
   12، ص:«التقرير اإلحصائي الصحي السنوي العام »:[1022]وزارة الصحة العامة واإلسكانالمصدر: 

مرفق   1222باإلضافة إىل ما ورد يف اجلدول أعاله جند أن عدد املرافق اليت تقدم خدمات األمومة والطفولة   
أالف نسمة يف  20مركز لكل  2 2يوجد ارتفاع بطيء يف معدل التغطية باملراكز والوحدات الصحية احلكومية واخلاصة، من 

وهو أقل من النمو السكاين السنوي مما يعكس  %2 2، أي مبعدل منو سنوي 1002مراكز يف عام  1إىل  1002ة سن
تدهور يف معدل التغطية خبدمات الرعاية الصحية األولية، باإلضافة إىل أن هذا املعدل احملقق أقل من املتوسط الدويل املوصى 

أالف نسمة، وكذلك الشأن  20مركز ريفي صحي لكل  21ي يقدر بـ به لتوفري الرعاية الصحية األولية للجميع والذ
ألف نسمة يف املناطق الريفية  200( مستشفى لكل 2-2بالنسبة للمستشفيات فهي أقل من املتوسط املوصى به واحملدد )

مة من السكان أالف نس 20ارتفع معدل التغطية باألسرة يف املستشفيات واملراكز احلكومية لكل  مستشفى يف املدن  20و
بسبب احلرب  1020سرير سنة  2 2، لكنه تراجع إىل حوايل  1002سرير سنة  1 2إىل  1000سرير سنة  2 2من 

سرير لكل  20اليت تعيشها البالد، يعترب هذا املعدل اقل بكثري من املعدل املوصى به من قبل منظمة الصحة العاملية واملقدر بـ 
  1أالف نسمة 20

                                                           
  22، ص:«الوطني الرابع تنمية الموارد البشريةتقرير التنمية البشرية [:»1020اجلمهورية اليمنية] 1
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إىل  1022تعاين اليمن من وجود عجز يف املوارد البشرية الصحية، حيث وصل عدد األطباء سنة 
متوسط عدد السكان لكل طبيب أسنان  1020نسمة  يف حني بلغ سنة  20000طبيب أي يتوفر طبيب لكل 2200
أالف  20شخص، غري أن معدل األطباء لكل  2221شخص، وممرض لكل 22122، ويف مقابل كل صيديل 02222

جنحت اليمن يف حتقيق خفض  أالف نسمة  20أطباء لكل  20نسمة أقل بكثري من احلد األدىن املقبول دوليا و املقدر بـ 
كبري يف معدالت وفيات األطفال الرضع وحديثي الوالدة ودون سن اخلامسة، حيث اخنفض معدل وفيات األطفال والرضع 

،  1020مولود حي سنة  2000وفاة لكل  20مث  1020عام  22إىل  2220والدة حية عام  2000لكل  20من 
واخنفض معدل وفيات األطفال دون مولود حي،  2000حالة وفاة لكل  12الذي يبقى بعيد عن اهلدف املسطر املقدر بـ 

وفاة  20مث  من املواليد األحياء 2000وفاة لكل  22إىل  2220لكل ألف والدة حياة يف عام  212سن اخلامس من 
 %20بلغ معدل التغطية بالتلقيح ضد مرض احلصبة   0102-1000خالل الفرتة  %20  ومبعدل اخنفاض 1020 سنة
  11022سنة 

 120إىل  2220ألف والدة حياة يف عام  200حالة وفاة لكل  220مت خفض نسبة وفيات األمهات من 
وعلى الرغم من هذا  ،1020ألف والدة حية سنة 200وفاة لكل  222واصل تراجعه إىل   1020حالة وفاة يف عام 

تبقى مرتفعة مقارنة مع باقي البلدان العربية، حيث تسجل التقدم الذي مت إحرازه فان املعدالت احلالية لوفيات األمهات 
هات ارتباطا وثيقا بنوعية الرعاية الصحية قبل ويرتبط ارتفاع معدل وفيات األم حالة وفاة، 20حالة وفاة ولبنان  20فلسطني 

فنجد أن الوالدة التقليدية التزال منتشرة خاصة يف املناطق وإمكانية الوصول إىل موظفني صحيني مؤهلني  ،وأثناء الوالدة
  اإلجنابيةفضال عن إمكانية الوصول  إىل خدمات تنظيم األسرة وخدمات الصحة اجلنسية و  انتشار الزواج املبكر، ،الريفية

حالة  220 مقارنة بـ 2220يف عام  ساكنألف  200حالة لكل  2120حاالت اإلصابة باملالريا من  تراجعت
تقدر حاالت التهاب   1002سنة  %1 02من حاالت األمراض املبلغ عنها مقارنة بـ  %21مبا يعادل  1020يف عام 

ألف  200حالة لكل  22إىل  202إلصابة مبرض السل من ، واخنفاض ا2ألف حالة 2-2الكبد املبلغ عنها سنويا مابني 
 20ألف حالة إىل  2من  1020، يف حني سجلت حاالت السل اجلديدة ارتفاعا سنة 1020-2220نسمة بني عامي 

  1020حالة سنة  101وبلغ عدد املصابني بنقص املناعة    ألف حالة

من الناتج احمللي  %2 2ميثل نسبة أقل من  وهو %1 2مل يتجاوز نصيب القطاع الصحي من اإلنفاق العام 
من إمجايل اإلنفاق على قطاع الصحة بينما حتصل  %2 22  يقل نصيب الفئة األقل دخال على 1020اإلمجايل سنة 

                                                           
   12، ص:مرجع سبق ذكره :[1022]وزارة الصحة العامة واإلسكان 1
  02، ص: «8101التقرير الوطني الثاني لليمن حول مستوى التقدم نحو األهداف اإلنمائية لأللفية [:»1020وزارة التخطيط والتعاون الدويل ] 2
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  ويرجع السبب إىل التشتت السكاين الكبري خاصة يف املرتفعات وكذلك حمدودية البنية %2 12الشرحية األعلى دخال على 
   1واخنفاض املوارد املالية لتلبية االحتياجات السكانية خاصة يف املناطق الريفيةالتحتية 

يواجه اليمن مشكالت بيئية كبرية وحادة ويأيت يف مقدمتها تدهور نوعية األراضي  :السياسات البيئية في اليمن-2.0.1.1
من األراضي ويقضي على  %22مليون هكتار، والتصحر الذي يهدد  2 22من إمجايل املساحة البالغة  %2 21حبوايل 

من األراضي الزراعية سنويا، والذي تعود  أسبابه إىل النمو السكاين وازدياد الطلب على الغذاء واألعالف  0-2%
من مساحة األرض % 2تغطي حوايل ، أي أهنا ²كلم2220واملمارسات الزراعية غري املناسبة  تبلغ املساحة الغابية يف اليمن 

، نتيجة اجلفاف واألنشطة  1002-2220يف املائة خالل الفرتة  02 2اإلمجالية يف اليمن ، تقلص الغطاء احلراجي بنسبة 
ة  نتيجة تتدهور البيئة البحري من السكان يستخدمون األخشاب كوقود % 20الزراعية والرعي اجلائر والتحطيب، إذ ال يزال 

الصيد اجلائر الذي يعيق تكاثر األمساك واألحياء البحرية املتنوعة، باإلضافة إىل تعرض الشعاب املرجانية واألحياء البحرية 
للتدمري جراء شباك اجلر القاعية، واستخدام املتفجرات أو الردم والتجريف خلط الشاطئ الطبيعي، وخملفات السفن وتسريبات 

 2ناقالت النفط 

تعد اليمن من بني املناطق األكثر فقرا يف العامل من حيث وفرة املوارد املائية، حيث يرتاوح : المياه والصرف الصحي - أ
ملم  20ملم يف املناطق الساحلية، ودون  200-20ملم سنويا يف املرتفعات، و 200-200معدل تساقط األمطار بني 

 ³مليار م 2 2منها حوايل  ³مليار م 2 1املوارد املائية املتجددة سنويا بنحو يف املناطق الشرقية والصحراوية، ويقدر إمجايل 
، وهذا ما يعين وجود عجز ³مليار م 2 0مياه سطحية، ويف املقابل تقدر املياه املستخدمة حبوايل  ³مليار م 2مياه جوفية، 

للفرد يف السنة يف  ³م2120السنة مقارنة بـ يف  ³م 220  ال يتجاوز نصيب الفرد من املياه يف اليمن ³مليار م 2 0يقدر بـ
، يف حني أن %200-120كمتوسط عاملي  تتعرض بعض األحواض املائية لالستنزاف يرتاوح بني   ³م2200دول املنطقة و

تقريبا، هذا ما يعين سرعة نضوب مصادر املياه وتدهور نوعيتها وارتفاع  ³م 2-2منسوب املياه ينخفض سنويا مبعدل 
إن موارد املياه اجلوفية آخذة يف النضوب يف الوقت احلايل إال أن الوضع   3ا جيعلها غري صاحلة للشرب أو حىت الريملوحتها مم

ففي املدن الواقعة على طول الساحل تقل حدة مشكلة املياه بشكل عام، ويتوقع أن تكون  ،يتفاوت من منطقة إىل أخرى
ويف حوض صنعاء، جيري حاليا استغالل أحد مكامن املياه اجلوفية العميقة  .موارد املياه اجلوفية كافية على املدى املتوسط

 ،واحد بينما تكاليف الطاقة الالزمة لضخ املياه عالية للغاية ويتطلب ذلك حفر آبار يصل عمقها لنحو كيلومرت ،للغاية
 22سنوات إىل  20لفرتة ترتاوح من  ويعتقد أن هذا املكمن حيتوي على موارد كافية لتلبية الطلب املستقبلي يف هذا احلوض

 .سنة

                                                           
  11[: مرجع سبق ذكره، ص:1022االجتماعية لغريب أسيا]اللجنة االقتصادية و  1
  12بق ، ص: اسالرجع امل  نفس 2

  02[: مرجع سبق ذكره، ص: 1020برنامج األمم املتحدة اإلمنائي] 3
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أما يف األماكن األخرى باملناطق املرتفعة، فإن وضع موارد املياه أكثر ترديا، إذ نضبت بالفعل موارد املياه 
اجلوفية يف تعز وإب  وهناك مفاوضات جارية لضخ مياه حمالة من البحر األمحر  وتقدر التكلفة اإلمجالية إلمدادات املياه 

على مستوى البالد )أي % 30 تبلغ نسبة السحب الزائد للمياه اجلوفية حوايل .دوالر للمرت املكعب الواحد 22 2يل حبوا
املياه اجلوفية(  ويف بعض األحواض تصل هذه النسبة  جتددعن املعدل الذي يضمن  % 00أن نسبة ضخ املياه تزيد بواقع 

 .% 120إىل 

من حجم الطلب اإلمجايل على املياه يف  %2أو  ³مليون م 102املياه حبوايل تقدر االستخدامات املنزلية من 
، يف حني حاز القطاع الزراعي على اكرب قدر من ³مليون م 22، ما يقارب %1اليمن، بينما بلغت االستخدامات الصناعية 

 ألف هكتار  222واليت ختصص لسقي  %22أي  ³م 0022الطلب على املياه واملقدر بـ 

 املستهلكون يف صنعاء حيصلوال   % 20ىل إ 20متوسط الفاقد من املياه يف شبكة األنابيب بني  يرتاوح
ويف تعز ال يتم التزويد باملياه سوى مرة واحدة كل ثالثة أو  ،املياه من شبكة األنابيب احمللية إال مرة واحدة كل أسبوعني على

  .أربعة أسابيع

السكان يف املناطق احلضرية، أما شبكة الصرف الصحي  من % 56 طي شبكة أنابيب املياه سوى حنوالتغ 
من السكان على مياه شرب مأمونة، أما خدمات % 22ويف املناطق الريفية حيصل حوايل  ،% 02فال تغطي سوى حوايل 

ملدن وخاصة أكرب ا -من السكان  باإلضافة إىل ذلك، فإن املدن% 12الصرف الصحي املالئمة فال تتوافر سوى لنسبة 
تعاين نقصا شديدا يف املياه وتواجه تكاليف باهظة للغاية بالنسبة للبدائل األخرى اجلديدة للحصول على  –مثل صنعاء وتعز 

املياه  ومما ال شك فيه أن الخنفاض نسبة متتع الفقراء خبدمات إمدادات املياه والصرف الصحي آثارًا سلبية وضارة على 
 .ومستوى الرفاه العام الصحة العامة، وتعليم األطفال

مليار مرت  2 1اإلمدادات املتجددة تقدر بنحو  مليار مرت مكعب، لكن 2.0يبلغ إمجايل إمدادات املياه 
مليار مرت مكعب، مما يعين عجزا قدره مليار مرت مكعب سنويا  ويتم تعويض هذا العجز  2 0مكعب بينما يصل الطلب إىل 

مليار مرت مكعب من إمدادات املياه  2 1مليار و  2 2حفورية  ويضيع الفرق بني من خالل استخراج املياه اجلوفية األ
 .بالتبخر وتدفق مياه السيول إىل البحر

أخذت قضية توفري مرافق الصرف الصحي بعدا إنسانيا، خاصة يف مناطق النزوح والصراعات  ويزداد الصرف الصحي: -
دهور األوضاع الصحية وانتشار األوبئة واليت قد تؤدي أغلبها إىل الوضع سوءا عندما يؤدي قصور هذه اخلدمات إىل ت

فإن نسبة السكان غري املستخدمني خلدمات الصرف  1002-2222الرغم من حدوث حتسني بطيء بني عامي الوفاة  
 ،% 01، مع التفاوت بني احلضر والريف )1002من السكان عام % 22الصحي احملسن ما تزال كبرية إذ تصل إىل 

بينما ارتفع عدد احملتاجني خلدمات املياه والصرف الصحي بشكل حاد من   1002على التوايل يف عام  (%  11
 1 1022مليون شخص سنة  2 20إىل  1022مليون شخص سنة  2 21

                                                           
صادية واالجتماعية واإلنسانية االنتقال السياسي في اليمن وتداعياته االقت»، مقال ضمن كتاب:«الوضع اإلنساني في اليمن[:»1022إميان عبد الرمحان شريان] 1
  222، املرصد االقتصادي للدراسات واالستشارات، مؤسسة فريدريش ايربت، ص:«(8100-8102)
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بلغ حجم انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون : انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهالك المواد المستنفدة لألوزون -ب
وبلغ متوسط  2222باملائة منذ عام  20 2ألف كيلو طن،  مبعدل زيادة سنوية تصل إىل  1 12حوايل  1002 العام يف

باملائة  22 1مبعدل زيادة سنوية  1002طن مرتي يف عام  22 0نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون 
ملؤشر إال انه يدل على تدين مستوى إتاحة الطاقة واستخدامها يف خالل نفس الفرتة  وعلى الرغم من اجلانب االجيايب هلذا ا

طن مرتي ، ويف   21نبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون يف الدول املتقدمة إىل احيث يصل معدل نصيب الفرد من  ،اليمن
 أطنان مرتية   0الدول النامية إىل 

الغطاء النبايت، إال أن اليمن مازالت متلك تنوع حيوي يف :رغم هشاشة املوارد الطبيعية، واحنصار المحميات الطبيعية-ت
األنواع واألصناف وكذلك يف النظم االيكولوجية، باإلضافة إىل وجود العديد من النظم واألعراف والتقاليد اليت عملت على 

زالت قيد الدراسة  إجياد توازن بيئي خاصة يف بعض أجزاء اليمن  وقد مت ترشيح بعض املناطق كمحميات طبيعية وأخرى ما
موقع مرشح كمحمية طبيعية يف اليمن ومت اإلعالن  02هبدف محايتها وإدارهتا بطريقة مستدامة  مت مسح وحتديد أكثر من 

 حمميات هي: 2عن 

، وحوف  وغابة برع، وحمميات األراضي الرطبة يف عدن وأخريا منطقة مشال كمران حممية محية عتمة، وحممية سقطري
 1طبيعية ساحلية  ويتم اإلعداد إلعالن حمميات شرمة وبئر علي الساحليتان وإرف الربية  

من  ³م تريليون 2 22أصبحت اليمن من الدول املصدرة للغاز الطبيعي، باحتياطي مؤكد يصل إىل حوايل : الطاقة -ث
ن يؤدي جناح اليمن يف تطوير قطاع الغاز الطبيعي املسال إىل إجياد املزيد من فرص التنقيب عن أالغاز الطبيعي  ومن املرجح 

ومن املتوقع أن تعوض صادرات الغاز الطبيعي املسال عن تراجع عائدات تصدير النفط يف اليمن،  . الغاز الطبيعي وإنتاجه
بيعي املسال إىل كامل طاقته اإلنتاجية   كما بدأت اليمن بتطوير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء عند وصول مشروع الغاز الط

تطوير البنية التحتية للغاز ويتطلب توسيع االستغالل االقتصادي للغاز الطبيعي وتوفريه لقطاعي الصناعة والنقل مستقبالً  
  الطبيعي

 من الكهرباء على احلصول على القادرين نسبة كانت حيث للكهرباء، انتشارا املنطقة بلدان أقل من اليمن نإ
متثل الطاقة الكهربائية أهم التحديات أمام التنمية يف اليمن   ،الصراع نشوب قبل املائة يف 22 تتجاوز ال مصادرها خمتلف

كوهنا هتدد بوضعها احلايل البنية التحتية واخلدمات االجتماعية والنشا  االقتصادي  لقد أغفلت احلكومات املتعاقبة هذا 
والذي انعكس يف حمدودية  القطاع ألكثر من عقدين من الزمن أين شابه الكثري من اإلختالالت املالية واإلدارية والفساد

 1020جيجا وا  ساعي سنة 2222مرتاجعة عن  1021جيجاوا  ساعي سنة  2222الطاقة املنتجة اليت ال تتجاوز 
 بسبب األعمال التخريبية اليت تتعرض هلا اهلياكل القاعدية إلنتاج ونقل الكهرباء  

 النسبة متوسط سدس قرابة أي، 1020 عام يف فقط ساعة/كيلووا  120 للكهرباء الفرد استهالك متوسط بلغ
حمطة  22و %2 02وحمطات خبارية  %1 22  يتم إنتاج الكهرباء يف اليمن من حمطة مأرب الغازية باملنطقة السائدة

وهي  %2 22وتشكل الطاقة املشرتات من القطاع اخلاص  %20وحمطات فروع الديزل  %1 22ملنظومة الوقود )الديزل( 

                                                           
  02، ص:«المحميات الطبيعية -المرحلة الثانية -مشروع اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية» وزارة املياه والبيئة، اهليئة العامة حلماية البيئة]د ت[: 1
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 على القدرة إىل صنعاء، العاصمة فيها مبا البلد أحناء بقية تفتقرا جيعلها تشكل عبئا على امليزانية العامة، ذات تكلفة عالية مم
  يساهم (الشمسية الطاقة ألواح أو الصغرية كاملولدات) فردية كهرباء مصادر على وتعتمد للطاقة مصادر أي على احلصول

من الناتج احمللي اإلمجايل والذي يعكس حمدوديته وقصوره يف اإلنتاج واالستثمار  يقدر الطلب  %2هذا القطاع بأقل من 
  ال تتجاوز تغطية خدمات الشبكة %20جيجا وا  مبعدل منو سنوي يقدر بـ  0201حبوايل  1010على الكهرباء سنة 

ا جيعلها األدىن يف املنطقة العربية  احتل اليمن يف املناطق الريفية، مم %11من إمجايل السكان وتنخفض إىل %21الكهربائية 
بني  221، واملرتبة 1022دولة يف مؤشر احلصول على الكهرباء يف تقرير ممارسة األعمال سنة  220بني  222املركز 
     1دولة يف تصنيف نوعية اإلمداد  222

من اجل توفري إمدادات الطاقة ،تنمية واستغالل مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة يف اليمن قضية حيوية  إن 
وذلك بالنظر ملا تتمتع به اليمن من إمكانيات واعدة يف هذا اجملال   ،الكهربائية للمناطق الريفية وال سيما املناطق النائية

ونظرًا للمزايا االقتصادية والتجارية للمصادر اليت ثبت جناحها عامليًا فضالً   البوغاز    اخل كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح،
تتمتع اجلمهورية  ،عن املزايا البيئية وتلك املتعلقة بأعمال الصيانة والتشغيل اليت غالبًا ال تتوفر يف املناطق الريفية بصفة إمجالية

مما جيعلها أفضل املواقع املناسبة  / السنة(²ك و  س / م 1200 -1220) إىلصل ياليمنية مبعدالت إشعاع مشسي مباشر 
 .مناسبة الستغالل طاقة الرياح يف توليد الكهرباء إمكانياتلتنفيذ مشاريع النظم الشمسية احلرارية  كما تتوفر يف اليمن 

يف منطقة املخاء   ميجاوا 200 – 20تتضمن خطة التنمية احلالية مشروعا إلنشاء مزرعة رياح إلنتاج الكهرباء بطاقة 
  الساحلية

قام اليمن بوضع آليات وإجراءات ملكافحة الفساد وتعزيز شرو   :الحكم الراشد ومكافحة الفساد في اليمن-2.0.1.1
احلكم الرشيد، من خالل تعزيز العمل املؤسسي يف كافة مستوياته، ورفع مستوى الشفافية واملسألة، ودعم أجهزة السلطة 

 :2على سيادة القانونية واالهتمام باحلقوق واحلريات من خالل ما مت إقراره من إجراءات وقوانني كان أمههاالقضائية والتأكيد 

(، اإلسرتاتيجية 1022-1002إعداد جمموعة من االسرتاتيجيات أمهها، إسرتاتيجية حتديث وتطوير القضاء) -
 ؛1010الوطنية ملكافحة الفساد، واإلسرتاتيجية الوطنية للحكم احمللي 

، اليت استهدفت الوصول إىل نظام إداري حديث 1020-1002تنفيذ األجندة الوطنية لنإصالحات للفرتة   -
وكفء يعزز سيادة القانون ويضمن الشفافية، ويساهم يف حتسني األمن واالستقرار وتقوية الشراكة مع الـأطراف 

 ذات العالقة؛

، بشأن مكافحة 1002لسنة  02والقانون رقم:بشأن الذمة املالية   1002لسنة  00إصدار القانون رقم: -
إقرار خالل املرحلة  1000إقرار خالل املرحلة األوىل، وحوايل  21200الفساد، حيث مت تقدمي حوايل 

 الثانية؛

                                                           
  02-02[: مرجع سبق ذكره، ص ص: 1022االسكوا] 1
يف إطار إعداد التقرير العريب حول التنمية  ، تقييمات وطنية للتنمية املستدامة« 8102الجمهورية اليمنية أولويات التنمية المستدامة لما بعد [:» 1022االسكوا] 2

  02املستدامة، ص:
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 إصدار قانون مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب وفقا لتشريعات األمم املتحدة؛ -

للحفاظ  1002واملزايدات ضمن حزمة اإلصالحات اهليكلية يف عام  إنشاء اهليئة العليا للرقابة على املناقصات -
 على املال العام وحماربة الفساد يف املناقصات؛

إىل مبادرة الشفافية يف الصناعات اإلستخراجية، كتحالف عاملي من أجل االنفتاح  1002انضمام اليمن سنة  -
  واإلدارة املسئولة لنإيرادات املتأتية من املوارد الطبيعية

عملت اليمن على إرساء قاعدة متينة ملكافحة الفساد، غري أهنا مل تنجح يف تنفيذ هذه القوانني بفعالية، 
ويساهم الريع االقتصادي يف منو الفساد واتساع نطاقه، حيث تتجلى أهم مظاهره يف اجلمع بني السلطة السياسية واهليمنة 

تطور إىل فساد مؤسسايت، وأصبح الفساد الصغري أيضا ضروريا وصمام أمان االقتصادية واليت ميارس يف إطارها فسادا  كبريا 
للمحافظة على السلطة من ناحية واستمرار الفساد الكبري من ناحية أخرى  باعتباره يوسع القاعدة االجتماعية للنظام 

بني اقتصاد السوق والتحرر السياسي دون تكلفة ويؤمن إنتاج السيطرة واهليمنة السياسية واالقتصادية، من خالل الفصل 
املدين والسياسي ليصبح الفساد قيمة اجتماعية مقبولة يف اليمن، هذا ما يؤكده لنا ترتيب اليمن  يف مؤشر مدركات الفساد  

 (:00-0، كما هو مبني يف اجلدول )1022-1002خالل الفرتة 

 (.8102-8112الفترة)(: ترتيب اليمن وفق مؤشر مدركات الفساد خالل 11-1الجدول)

 1022 2016 1022 1022 1020 1021 1022 1020 1002 1002 السنة
 222 170 154 161 222 222 222 222 222 202 ترتيب اليمن
 220 176 167 174 222 222 221 222 220 222 عدد الدول
 22 14 18 19 18 *23 2.1 2.2 2.1 2.5 قيمة المؤشر

Source: Transparency international corruption perceptions index:[2007,…,2016]. 

 .677و  7أصبحت قيمة مؤشر مدركات الفساد تتراوح بين  8768: ابتداء من سنة *

يظهر تطور مؤشر مدركات الفساد إخفاق اليمن يف مكافحة الفساد مع احتالهلا للمراتب األخرية والرتاجع 
أي أن حجم   1022رتبة سنة  22تربز األرقام الواردة يف اجلدول أعاله أن اليمن فقد املسجل من سنة إىل أخرى، حيث 

سنوات مدى انتشار مظاهر الفساد يف  2، وتعكس  قيمة املؤشر املسجلة  وهي األدىن على مدار %2الفساد قد ارتفع  
يعترب الفساد يف اليمن السبب الرئيسي اليمن، رغم وجود بعض التحسن خالل هذه الفرتة إال أنه يبقى حتسن ظاهري فقط  

لرتاجع مؤشرات التنمية املستدامة  وتدرك احلكومة اليمنية صعوبة التحديات اليت تواجه برامج وآليات مكافحة الفساد،  رغم 
جهود  وجود عدد من املؤسسات الرقابية وعلى رأسها الربملان الذي ميتلك صالحيات واسعة، غري أن الربملان نفسه حيتاج إىل

ذاتية لتحقيق الشفافية داخله والقيام بدوره يف املسألة والرقابة ومن ضمنها مكافحة الفساد  ويظهر اجلهاز املركزي للرقابة 
واحملاسبة كمؤسسة ضعيفة وال يبدو مستقال عن السلطة التنفيذية، باإلضافة إىل عدم تنظيم عالقته بالربملان وحماكم األموال 

 العامة 
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ومت حتويلها ملراقبة كافة أنشطة  1002الوطنية العليا ملكافحة الفساد اليت مت إنشائها يف ديسمرب أما اهليئة 
اجلهات احلكومية، تبقى تابعة للسلطة التنفيذية ويتجلى هذا يف عجزها عن معاجلة قضايا الفساد الكربى، واكتفائها بالقضايا 

 الصغرى 

ن جانب البت يف القضايا املنظورة أمام احملاكم مع طول فرتة مل يشهد أداء السلطة القضائية حتسنا يذكر م
التقاضي، وضعف تنفيذ األحكام القضائية، والذي يفقد الناس الثقة يف القضاء هذا األخري الذي ال يزال عرضة لتدخل 

ار األوضاع التنظيمية للجهاز اإلداري للدولة عدم استقر  ةالسلطة التنفيذية  كما تواجه اخلدمة املدنية والبنية املؤسساتي
لوحدات اخلدمة العامة، خاصة وأن العديد منها ال يزال بدون هياكل تنظيمية  وتفتقر إىل القدرات املتخصصة، وتسيري 

 عمليات إعادة اهليكلة للبعض منها ببطء شديد، مع غياب التشريعات الالزمة وحمدودية قاعدة البيانات وعدم حتديثها 

ية إىل حتقيق األمن واالستقرار، إال أن الوضع غري املستقر أدى إىل ارتفاع اإلنفاق حيتاج جناح جهود التنم
   1 1020-1002من اإلنفاق العام خالل الفرتة  %22العسكري إىل حوايل 

تعاين اليمن من تفشي مظاهر الفقر، وصعوبة احلياة املعيشية لدى شرحية كبرية من :الفقر في اليمنأوضاع  -8.1.1
يرجع تفشي مظاهر الفقر يف اليمن إىل العديد من العوامل االقتصادية والبشرية والطبيعية ، حيث ينخفض دخل السكان  

الفرد جراء درجة وطبيعة النمو االقتصادي الذي ينتج عن حمدودية االستثمارات احمللية واألجنبية والرتاجع املستمر يف إنتاج 
ومعدل اإلعالة االقتصادية نتيجة الرتكيبة الفتية للسكان  %0السكاين املقدر بـ النفط، باإلضافة إىل استمرار ارتفاع النمو 

، وتواضع مستويات التأهيل والتدريب %2 20وتدين مشاركة املرأة يف سوق العمل، كما أن ارتفاع  نسبة األمية اليت تقدر بـ 
 اليت تساهم يف انتشار الفقر يف اليمن واتساع القطاع غري املنظم، وضعف احلماية االجتماعية، متثل أهم العوامل 

، 1002مقارنة بسنة  1020: تشري النتائج إىل تراجع مؤشرات الفقر يف اليمن سنة تطور مؤشرات الفقر -0.8.1.1
املسجلة سنة  %2 02مقارنة بنسبة  %12 00ما يقارب  1020حيث بلغت نسبة السكان حتت خط الفقر العام سنة 

، كان حوايل 1020يف عام    %2 21ن الذين يعانون من فقر الغذاء فقد ارتفعت نسبتهم ، أما بالنسبة للسكا1002
 2 2)حوايل  %2 11مليون نسمة( من السكان يعيشون يف حالة من الفقر املتعدد األبعاد، كما كان يعيش  2 2) 20%

 .مليون نسمة( ضمن فئة املعَرضني لفقر متعدد األبعاد

يف املناطق   1002/1002يف الفرتة ما بني  % 2 02إىل  2222عام  % 2 20تراجعت نسبة الفقراء من 
، ونتيجة الصراع 1002/1002عامي  % 2 20إىل  2222عام  % 2 21الريفية باليمن، اخنفضت نسبة الفقر من 

  1021سنة  %2 22فقد ارتفع معدل الفقر إىل  1022الدائر يف املنطقة منذ 

                                                           
  02-02[: مرجع سبق ذكره، ص ص: 2102اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا] 1
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ريااًل مينياً  222لفرد يصل إىل لا وجود عجز بنسبة ي، وهو ما يعين ضمن% 2 2مؤشر فجوة الفقر إىل وصل 
 .الفقر قيودمن  لتخلصريااًل مينيًا شهريا حىت يتمكن من ا 2202شهريا  ويف املتوسط، ينبغي أن حيصل الفرد الفقري على 

من إمجايل الناتج احمللي( لسد % 2مليار لاير ميين سنويا )حنو  2 212االستهداف النموذجي للفقراء يتطلب فقط     
 .الفجوة بني اإلنفاق الفعلي لألسر الفقرية وخط الفقر

من الفقراء  ويعود التباين بني الريف واحلضر  %22يأخذ الفقر يف اليمن طابعا ريفيا، حيث حيتضن الريف حنو 
إىل عدة أسباب أمهها استفادة املناطق احلضرية بشكل أكرب من النمو االقتصادي املدعوم بنمو قطاع اخلدمات، مقابل تراجع 

اإلنتاجية يف منو القطاع الزراعي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالفقراء يف الريف، فضال عن حمدودية فرص التمويل، واخنفاض 
 1العمل الزراعي، خاصة يف ظل استمرار الوسائل اإلنتاجية التقليدية، وعدم مواكبة األساليب احلديثة يف اإلنتاج 

، تراوحت 1002/1002تتباين مستويات انتشار الفقر فيما بني حمافظات اليمن تباينًا كبرياً  ففي عامي 
 حمافظات ) تعز، احلديدة، حجة، إب، عمران( على 2استحوذت  بني احملافظات  % 22و  % 2 2معدالت الفقر بني 

حيث تصل نسبة  ،يف املناطق الريفية مبحافظة عمران لفقرويبلغ أعلى معدل لمن إمجايل عدد الفقراء يف اليمن،  %22حوايل 
أدناه يف حمافظات  (، يف حني يبلغ مستوى انتشاره% 20، وتأيت شبوه والبيضاء بعد عمران )% 22الفقر بني السكان إىل 

 .2املهرة وصنعاء

  1022-2222( يظهر لنا تطور معدالت الفقر يف اليمن خالل الفرتة 02-0اجلدول)

 (.8102-0992(: تطور معدل الفقر في اليمن خالل الفترة )10-1الجدول)

 1022 1022 2009 1002 2222 السنة
 21 22 42.8 2 02 2 20 معدل الفقر

من إعداد الطالبة باالعتماد على:التقرير الوطين للجمهورية اليمنية حول التنمية املستدامة املقدم إىل مؤمتر األمم  :المصدر
  02، ص:1021املتحدة حول التنمية املستدامة، الربازيل، 

حادة يف  أدت االضطرابات االقتصادية والسياسية يف اليمن، حىت من قبل اندالع الصراع املسلح الدائر إىل زيادة
ـ، لكن الوضع تدهور بشدة  يف عام 1022-1002نسبة الفقر  وكان مستوى الفقر يشهد توجها متصاعدا بني عامي 

، وهذا 1022عام  %21إىل  1022سنة  %0 22ويظهر أن معدالت الفقر قد تضاعفت حيث ارتفعت من  1022
يدل على تدهور كبري يف األساس املعيشي باليمن، وكانت املراكز احلضرية الرئيسية مثل صنعاء وعدن وتعز هي األكثر تضررا 

 من حيث ضياع الرفاه 

                                                           
   21، ص:مرجع سبق ذكره [:1020األمم املتحدة اإلمنائي] برنامج 1

متوفر على الرابط، «  أوضاع الفقر في اليمن» بنك الدويللا 2
yemen-in-http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2010/01/20/poverty :12/20/1022، مت االطالع عليه بتاريخ  

http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2010/01/20/poverty-in-yemen
http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2010/01/20/poverty-in-yemen
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: اتسع التفاوت يف توزيع الدخل، حيث حيصل العشريين األول والثاين  من السكان التفاوت في توزيع الثروة- 8.2.1.1
للعشرين األعلى دخال ، ويستحوذ اخلمس األعلى دخال على   %22من إمجايل الدخل، مقابل  %2قل دخال على األ

للخمس األدىن دخال، وهذا يدل على أن نسبة القدرة على اإلنفاق لذوي  %2 2من إمجايل اإلنفاق مقابل  2% 02
، بينما ترتفع هذه النسبة يف املناطق احلضرية لتصل %2 2الدخل األدىن إىل القدرة على اإلنفاق لفئة الدخل األعلى هي 

للخمس  %2 2من إمجايل اإلنفاق مقابل  %2 22والذي يعكس نسبة استحواذ اخلمس األغىن على ما يقارب  2% 2
ث األفقر  هذا يعين ارتفاع عدد السكان غري القادرين على الوصول إىل املوارد اليت تضمن هلم سد احتياجاهتم األساسية، حي

، واجته منحىن لورنز إىل االحنناء اجتاه نقطة األصل، مما 1002سنة  20 0إىل  2222سنة  21 0ارتفع معامل جيين من 
يدل على تراجع عدالة توزيع عوائد النمو لغري صاحل الفقراء  وال يقتصر هذا التفاوت على اإلنفاق الغذائي بل ميتد إىل 

الصحية وغريها  كذلك فإن عوائد النمو القائمة على الريع البرتويل مل تعد بالنفع  االلتحاق باملدارس واحلصول على اخلدمات
على الفقراء، وخاصة يف املناطق الريفية، وكان لتدهور سعر صرف الريال اليمين األثر البالغ على مستوى معيشة الفقراء  كما 

 1 %12 ارتفاع تكاليف العيش بنسبة يف 1002-2222تسببت إجراءات اإللغاء التدرجيي لدعم الطاقة بني عامي 

: يعترب انعدام األمن الغذائي انعكاسا لقصور السياسات االقتصادية خاصة يف األمن الغذائي في اليمن -1.8.1.1
قطاعات الزراعة واملياه والصحة، فضال عن ارتفاع فاتورة الغذاء يف ظل تدهور القطاع الزراعي وعجزه عن حتقيق االكتفاء 

الغذائية على اخلارج ويتجلى ذلك من خالل استرياد  ااملنتجات األساسية، حيث تعتمد اليمن يف سد احتياجاهت الذايت من
من القمح   باإلضافة لرتاجع القوة الشرائية وتدهور األوضاع االقتصادية، خالل الفرتة االنتقالية، ارتفعت نسبة من  20%

سنة  %2 22لتنخفض إىل  1022سنة  %2 22، إىل 1002سنة  %2 02يعانون من انعدام األمن الغذائي من 
والذي يرجع إىل  1022-1021خالل الفرتة   %2  فقد اخنفض اإلنتاج الزراعي من احملاصيل األساسية حبوايل 1022

اخنفاض جودة مدخالت اإلنتاج الزراعي من ناحية والظروف املناخية وضعف كفاءة الري من ناحية أخرى، باإلضافة إىل 
 %20  ونتيجة لذلك أصبحت 2واليت يتم إحالهلا بدال من احملاصيل األساسية %22حبوايل  *رار توسع زراعة القاتاستم

من األسر إىل ختفيض استهالكها  %20من األسر مثقلة بالديون بسبب احتياجاهتا االستهالكية الضرورية، يف حني تلجأ 
ارتفاع نسبة  هذا ما نتج عنهالعتماد على األطعمة األقل فائدة  من املواد الغذائية عن طريق تقليص عدد الوجبات أو ا

إىل  %00من  1002-2220األطفال حتت سن اخلامسة الذين يعانون من نقص شديد أو معتدل يف الوزن خالل الفرتة 
ن أشديد  وتظهر البيانات كذلك % 22متوسط وشديد و % 21كانت النسبة   1020-1002وبني عامي  % 20

الفقر يرتبط بوضوح مبستوى التقزم واخنفاض الوزن عند األطفال اليمنيني، وأن أطفال األسر الفقرية  يعانون من سوء التغذية 

                                                           
االنتقال السياسي في اليمن وتداعياته » ، ورقة عمل ضمن كتاب«فشل سياسات وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية[:» 1022طه أمحد الفسيل] 1

  22،املرصد االقتصادي للدراسات واالستشارات، مؤسسة فريدريش إبرت، ص:«8102-8100ماعية واإلنسانية االقتصادية واالجت
 مليون ساعة عمل يوميا، يعمل يف جماهلا ربع القوة العاملة  10القات نبتة منبهة ومنشطة تشكل آفة اقتصادية، هتدر أكثر من *
  222ص:مرجع سبق ذكره، [:1022إميان عبد الرمحان شريان] 2
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بنسبة أعلى، مع التباين الكبري يف هذا اجلانب بني أطفال الريف واحلضر بوضوح أكثر مما تظهره األنواع األخرى من سوء 
 افظات بعض احملالشديد قد ازدادت يف حاالت التقزم أن التغذية  كما 

من إمجايل الناتج احمللي  ورغم أن اإلنفاق العام املتكرر على التعليم املستمر  % 2اخنفض اإلنفاق االجتماعي يف اليمن إىل 
 .يفيد أصحاب كل الدخول على السواء، إال أن التوزيع يصبح أكثر تفاوتا يف مستويات التعليم األعلى

ية التطعيم باللقاحات يف اليمن حتسنا خالل العقد املاضي  بالنسبة للتطعيم ضد احلصبة كان معدل شهدت نسبة تغط
وبني اخلمس األشد فقرا من األسر، كان عدد األفراد الذين سعوا للحصول  .% 20التغطية على املستوى الوطين أقل من 

وكانت العيادات اخلاصة هي  ،ا لدى املرافق الصحية العامةعلى الرعاية لدى املرافق الصحية اخلاصة أكرب ممن كانوا يطلبوهن
 .األكثر شيوعاً من حيث اإلقبال عليها من قبل الفقراء

شهد اجلمهورية اليمنية يف الوقت الراهن صراعًا وحروبًا داخلية  :تأثير النزاع على مسار التنمية في اليمن -1.1.1
االقتصاد وتدمري البنية التحتية وإعاقة تقدمي اخلدمات  شلل يفوأدت إىل  ،أضرارًا إنسانية فادحة خلفتوخارجية عنيفة 

ورغم استمرار حمادثات السالم بني األطراف املتصارعة، إال أن  ،األساسية، ناهيك عن منو نشا  اجلماعات املتطرفة
أوصل القتال  1022نذ مارس   مالتنموية شاكلاملالصعوبات األمنية والسياسية على أرض الواقع ما تزال كبرية وتفاقم 

 كربيات األزمات اإلنسانية يف العامل  حدوث  املتصاعد يف اليمن البالد إىل حافة االهنيار وأدى إىل 

مطالبة باحلرية  1022االحتجاجات واملظاهرات يف اليمن منذ فرباير  :بدأتمسار الصراع في اليمن-0.1.1.1
والعدالة والكرامة اإلنسانية  وتعكس تلك املطالب أسباب وجذور التخلف والصراعات يف البالد وأمهها غياب احلريات 

قال حقيقي للسلطة  ورغم احلقيقية والعدالة واملشاركة السياسية وكذلك ضعف احلوكمة والتنمية العادلة، وعدم إجراء انت
واليت قسمت السلطة بني اخلصوم السياسيني وما تالها من شبهة إمجاع  1022التوقيع على املبادرة اخلليجية يف نوفمرب 

تُرمجت نتائج املؤمتر املتعلقة بتشكيل هيكل فيدرايل للدولة   1022على وثيقة احلوار الوطين، اليت قدمت يف جانفي 
 نشاء ستة أقاليم متمايزة، وهو ما صار بدوره إسهامًا أثار االنقسام أكثر مما حقق من االستقرار إىل اقرتاح حمدد بإ

وأسفر الرتسيم اجلديد للحدود عن إثارة السخط لدى مجاعات مثل احلوثيني واحلراك اجلنويب اللذان رأيا يف تلك اخلطوة 
  ومع استمرار مظاهر الفساد اقتسام املوارد بدرجة أكثر عدالً هتميشًا خطريًا مقصودًا ملطالبهما مبزيد من احلكم الذايت و 

خالل املرحلة االنتقالية والفشل على االتفاق على بعض بنود الدستور اجلديد، مما أدى إىل اهنيار مسار احلوار الوطين  
سلمي للصراع   بعدها أخذت العملية االنتقالية منحى التدهور حنو احلرب الشاملة مع تضاؤل األمل يف إجياد حل

استمرت التأثريات السلبية على الوضع يف اليمن، وأدت إىل تراكم التحديات االقتصادية واالجتماعية واألمنية، يف ظل 
غياب اإلرادة السياسية وعدم اجلدية يف  تنفيذ اإلصالحات  كما برزت مظاهر الفساد وهنب املال العام بصورة أكرب، 

 1022تدعاء التدخل اخلارجي وحرب التحالف السعودي على اليمن يف مارس وتصاعدت األحداث وصوال إىل اس
مل حتقق جولتان من حمادثات السالم اليت جرت يف سويسرا يف وتصعيد املواجهات الداخلية خملفة دمار كبريا يف البالد  

 22سري منذ وي جولة مفاوضات أخرى استضافتها الكويت  1022وبدأت يف أواخر أبريل  أي تقدم  1022عام 
وما زالت احملادثات جارية، لكن أطراف الصراع ال تزال على خالفها بشأن كيفية وقف إلطالق النار،  1022أبريل 
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الذي يقضي بإعادة تنصيب املؤسسات احلكومية ونزع سالح اجلماعات  1122تنفيذ قرار جملس األمن الدويل رقم: 
 1املسلحة 

 يف اليمن  ( تطور أحداث الصراع0-0يوضح الشكل )

  (: تطور أحداث الصراع في اليمن1-1الشكل)

 األحــــــــــــــــــــــــــــــداث السنـــة
 ؛1122طوال ما يقرب من سبعة أشهر في عام ،  اليت امتدت 1022انطالق االحتجاجات يف فيفري  - 1022
صاحل إىل حكومة انتقالية تقتسم  التوصل إىل اتفاق أسفر عن تسليم سلمي مشرو  للسلطة من الرئيس - 1021

 السلطة؛
 بداية احلوار الوطين  1020
 اختتام مؤتمر الحوار الوطني، االنتهاء من وضع مسودة دستور جديد ليصبح اليمن دولة اتحادية؛ - 1022

واستغلت  ، بدأ الصراع املسلح بني احلكومة وامليليشيات ميتد ليشمل الكثري من أحناء البلد 1022يونيو  -
 ؛1022، وقوات صاحل املساندة هلا، السخط الشعيب لشق طريقها إىل صنعاء يف سبتمرب *ميليشيات احلوثيني

تدريجيًا على المؤسسات  الحوثيون وأنصار الرئيس صالح استول، 1022خالل الربع األول من عام  - 1022
 ر البالد؛ فرار الرئيس هادي وحكومته.، قاموا بحل البرلمان وأعلنوا تشكيل لجنة ثورية لتسييالحكومية

بلدان عربية بقيادة اململكة العربية السعودية محلة عسكرية إلعادة حكومة الرئيس  2شن حتالف مؤلف من  -
بلدان عربية بقيادة اململكة العربية السعودية محلة عسكرية إلعادة  2هادي إىل السلطة وشن حتالف مؤلف من 

  سلطةحكومة الرئيس هادي إىل ال
 جولة مفاوضات أخرى استضافتها الكويت وحظيت مبساندة اجملتمع الدويل  1022بدأت يف أواخر أبريل  - 1022

  وقف إلطالق النار 1022أبريل  22يسري منذ -
بشأن مذكرة مشاركة  »:[1022]املؤسسة الدولية للتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان االستثمار :المصدر

  02، ص:، جمموعة البنك الدويل«8102-8102الجمهورية اليمنية لمدة السنة المالية 
ميثل احلوثيون، أو "أنصار اهلل"، حركة دينية محلت اسم مؤسسها حسني احلوثي  وقد خاض احلوثيون، الذين يتخذون من صعدة *

 الواقعة يف مشال اجلمهورية اليمنية، ست حروب مع احلكومة املركزية 
يسعى  1002وهذا احلراك الذي تأسس يف عام  احلراك الشعيب اجلنويب هو ائتالف يضم طوائف خمتلفة جبنوب اجلمهورية اليمنية - 

 .بني اجلنوب والشمال 2220لفك أواصر الوحدة اليت قامت يف عام 

من سكان  %21مليون شخص أي  %1 12أن  1022: قدر يف ديسمرب الخسائر التي خلفها الصراع -8.1.1.1
 2 22أي  1022عما كان مسجل سنة  %00اليمن كانت تلزمهم مساعدة إنسانية  وقد ارتفعت هذه النسبة مبقدار 

ألف جريح  ويتزايد انعدام األمن  22قتيل وأكثر من  2222مليون شخص  وأدت هذه النزاعات إىل سقو  أكثر من 

                                                           
-8102مذكرة مشاركة بشأن الجمهورية اليمنية لمدة السنة المالية  »:[1022]املؤسسة الدولية للتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان االستثمار 1

  02، جمموعة البنك الدويل، ص:«8102
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وقد ارتفعت معدالت سوء التغذية يكافحون للحصول على ما يكفي من الغذاء،  صمليون شخ 2 21بشكل كبري  فهناك 
مليون إىل إمكانية  2 10، فيما يفتقر مليون شخص 0 0، وتؤثر اآلن على ما يقرب من 1022منذ عام  %22مبعدل 

ما يرتك احلصول على مياه صاحلة للشرب أو صرف صحي وقد أغلقت منشآت صحية عديدة مبا يف ذلك املستشفيات 
مليون طفل يف سن  2 2مليون شخص من دون إمكان احلصول على رعاية صحية أساسية  وبسبب النزاع فقد  1 22

ألف طفل غري قادرين 200مدرسة أي ربع املدارس مغلقة، وحنو  0200السادسة إمكان الوصول إىل املدرسة، مع أكثر من 
من األطفال يف سن التمدرس  %22ليون طفل يف سن التمدرس أي م 0على تقدمي امتحاناهتم وأدى هذا األمر إىل وجود 

مليون طفل بعض أشكال سوء التغذية يف اليمن،  2 2غري قادرين على تلقي التعليم بسبب النزاعات والفقر والتمييز  يعاين 
  كما 1022 أي بزيادة قدرها مليون طفل تقريبا عن سنة 1022منهم نصف مليون يعاين من سوء التغذية احلاد سنة 

يتسبب النزاع املتصاعد يف تفاقم وضع النساء اللوايت تواجه منذ أمد بعيد جوانب عدم املساواة بني اجلنسني وقدر عدد 
( نتائج الصراع على اجلانب اإلنساين 2-0  يلخص الشكل )1من جمموع املشردين داخليا %22بـ  1022املشردات سنة 

 يف اليمن 

  على الجانب اإلنساني في اليمن ( نتائج الصراع2-1الشكل )
من السكان في حاجة إلى  %21مليون شخص أي  80.0

 مساعدات إنسانية.
طفل.  211شخصا بينهم مدمنيون وأكثر من  2122مقتل 

 شخص إلى خارج البلد. 080111وفرار 

من السكان ال يمكنهم  %91مليون شخص  82.1
 تعرضوا للتشرد.مليون شخص  8.2 الحصول على الطاقة الكهربائية.

من مرافق المياه و الصرف الصحي دمرت  %21و 29%
 أو تضررت في العاصمة صنعاء و تعو على التوالي.

مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي، ويعاني  02.2
 مليون شخص منهم بشدة من انعدام األمن الغذائي. 2.1

 مليون طفل يعانون من سوء التغذية. 0.1 من المنشآت الصحية دمرت أو تضررت جزئيا 81%

 من سكان اليمن يعيشون في فقر. %18مليون شخص أي  01

مذكرة مشاركة بشأن  »:[1022]:املؤسسة الدولية للتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان االستثمارالمصدر
  22البنك الدويل، ص:، جمموعة «8102-8102الجمهورية اليمنية لمدة السنة المالية 

بأحناء  سكانأسفر الصراع يف اليمن عن نشوء أوضاع إنسانية مأساوية  إذ تزايدت أعداد القتلى واجلرحى من ال
من حتديات كثرية على خمتلف  1022البلد وتفاقم تدهور اخلدمات العامة، وكان اليمن يعاين بالفعل منذ ما قبل سنة 

األصعدة، من ارتفاع معدالت النمو السكاين والتفاوت بني املناطق احلضرية والريفية، وتفشي الفقر، واجلمود االقتصادي  
وفيفري  1022تدهور األوضاع اإلنسانية  خلف الصراع يف الفرتة املمتدة بني مارس  يعمل الصراع الدائر على تفاقم شدة

                                                           
  222، ص:«انية في واقع متغيرالشباب وآفاق التنمية اإلنس[:»1022برنامج األمم املتحدة اإلمنائي] 1
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مليون شخص من  2 22آخرين  يعاين  2000مدين  فضال عن جرح  0000قتيل، بينهم  2200أكثر من  1022
حنو نصف سكان   ويعيش 1022منذ أواخر سنة  %2نقص مرافق الصرف الصحي واملياه املأمونة، وميثل هذا زيادة بنسبة 

مليون نسمة يف مناطق متضررة بشكل مباشر من الصراع ويؤثر النقص احلاد يف األمن الغذائي  2 12اليمن البالغ تعدادهم 
منهم من حاالت سوء تغذية حادة  حيول النقص  010000مليون طفل يعاين  0 2مليون شخص من بينهم  2 2على 

مليون طفل على  0 2مليون ميين منهم  22يتصل بالصراع من دمار دون حصول املزمن يف األدوية وعدم دفع الرواتب وما 
مليون طفل آخرين من املدارس منذ بداية الصراع ليصل إمجايل األطفال احملرومني  2 2خدمات الرعاية الصحية  كما خرج 

التجنيد على أيدي اجلماعات مليون طفل، ويتهدد األطفال املشردين خطر احلرمان من التعليم و  0من الدراسة إىل أكثر 
مليون ميين إىل النزوح القسري داخليا تاركني منازهلم، وفر عدد إضايف منهم يقدر حبوايل  2 1املتطرفة  أضطر حنو 

شخص من النازحني  داخليا  000000شخص إىل جيبويت واثيوبيا والصومال والسودان، عاد ما يقدر بنحو  212000
 1طفل  222000يف سن الدراسة من بني النازحني داخليا إىل عدن  يقدر عدد األطفال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :خالصة الفصل

يرجع انتشار الفقر يف اجلزائر إىل خملفات األزمة االقتصادية والسياسية اليت تعرضت هلا البالد يف القرن املاضي، 
ومع حلول األلفية اجلديدة وانتعاش أسعار الطاقة يف األسواق الدولية عملت اجلزائر على استثمار هذه العوائد املالية،  وتطبيق 

                                                           
  22، ص: «8102نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية [:» 1022األمم املتحدة، األمانة العامة]1
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رقي باملستوى املعيشي للفرد، من خالل الربامج التنموية املتتالية لبادئ االستدامة، واليت هتدف لالسياسات التنموية اليت تتبىن م
اليت طبقتها، واليت ظهرت مثارها على مستوى معدل الفقر الذي سجل تراجعا ملحوظا  لكنها بقيت تواجه جمموعة من 

توزيع عوائد النمو بني املناطق ، وارتفاع معدل البطالة  التحديات واليت يأيت يف مقدمتها اتساع نطاق الفساد، والتفاوت يف
 بني الشباب خاصة املتعلم منهم، باإلضافة إىل فشلها يف إحداث تنويع اقتصادي حيررها من لعنة التبعية للمورد الواحد 

معدالت النمو أبدى األردن التزامه بتحقيق التنمية املستدامة وحتسني مستوى املعيشة للمواطنني، عن طريق تعزيز  
واستدامتها مبا حيد من عجز املوازنة العامة وارتفاع حجم املديونية اخلارجية، لكنه يبقى يواجه جمموعة من التحديات احمللية 

يف ظل الطفرة واإلقليمية، واليت يأيت يف مقدمتها، النمو السكاين، وعجز االقتصاد األردين عن استيعاب القوة العاملة احمللية 
مما أدى إىل ارتفاع معدالت البطالة، باإلضافة إىل افتقاره للمجتمع األردين وتوافد العمالة األجنبية )الالجئني(،  الشبابية

ملصادر الطاقة واملياه وتدهور نوعية األراضي، بينما يشكل عدم االستقرار يف املنطقة خاصة بعد األزمة السورية ونزوح أكثر 
 ن حتديا إقليميا وضغطا على املوارد املالية والطبيعية احملدودة يف األصل  مليون الجئ سوري حنو األرد 2 2من 

إن اجلمهورية اليمنية بوصفها إحدى دول العامل األقل منوا تواجه حتديات كبرية يف القضاء على الفقر واحلفاظ على 
يتطلب تعديالت هيكلية واسعة على صعيد السياسات واملؤسسات والتشريعات  الذيالنمو، والتحول إىل االقتصاد األخضر 

هذا إىل جانب املتطلبات الكبرية األخرى من االستثمارات وبناء القدرات، واليت ستنطوي بالتأكيد على تكاليف  ،وغريه
  ماده على اإليرادات النفطية املتقلبة، يف ظل حمدودية املوارد املالية واعتإضافية ال يقوى اقتصاد اليمن الضعيف على حتملها

جهود اليمن حنو حتقيق التنمية املستدامة بركائزها الثالث، االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية، بالتفاوت امللحوظ بني  اتسمت
ني حدث تقدم نسيب يف إطار الركيزة االجتماعية، والسيما يف جمايل التعليم مستويات التقدم من ركيزة إىل أخرى، يف ح

يف ظل اشتداد الصراع  ،ا يف بعض النواحيتالركيزتني االقتصادية والبيئية شهدتا تباطأ ملحوظا، بل وتراجع أنوالصحة، جند 
بنية التحتية الرئيسية واملساكن الذي خلف سقو  ضحايا مدنني، ونزوح داخلي وخارجي، باإلضافة إىل تدمري كبري لل

واملنشآت االقتصادية، ماجعل نسبة الفقر وانعدام األمن الغذائي ترتفع بشكل كبري، وقضى على سبل العيش واالقتصاديات 
 احمللية وأفقد البالد منجزات التنمية السابقة احملدودة يف األصل 
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بتغري مظاهره عرب الزمان، فهو  من املسائل امللحة على املستوى احمللي والدويل  يتميز الفقر تعترب مكافحة الفقر
 مرهتن مبا يطرأ من حتوالت يف مستوى ظروف العيش ومسات اهلوية االجتماعية  

 اليت يعاين منهاومن بني العديد من حاالت احلرمان  هم،حقوقعدم متكنهم من احلصول على من  يعاين الفقراء
، صعوبة النفاذ إىل التعليم أو اخلدمات الصحية أو املياه الصاحلة للشرب أو خدمات الصرف الصحي األساسية الفقراء

فهم يستبعدون أحياناً من املشاركة بفعالية يف العملية السياسية واملطالبة بإنصافهم النتهاكات تطال حقوقهم  ،وفقدان الكرامة
النتهاكات خاصة حلقوق اإلنسان، مثاًل ألن الفقراء جمربون على العمل يف بيئات غري  بباس وميكن للفقر أن يكون ،األساسية

النتهاكات حقوق اإلنسان، حني ال يكون مبقدور األطفال  نتيجة آمنة وغري صحية  يف الوقت نفسه، ميكن للفقر أن يكون
  ال ميكن عزل الفقر عن السياسات االقتصادية  التعليماخلاصة ب ةاهلرب من الفقر ألن الدولة ال تؤمن البنية األساسية املالئم

 واالجتماعية وعن منط احلوكمة الذي تطبقه الدولة، والرتابط والتأثريات احمللية واإلقليمية والدولية 

إن التخفيف من الفقر يتطلب ضرورة االستفادة من التجارب الدولية الناجحة، على املستوى العاملي يف جمال 
سياسات التنمية املستدامة للحد من الفقر، كالتجربة املاليزية اليت اعتمدت توفري جو من االنسجام والتآلف بني تطبيق 

األقليات اليت تشكل اجملتمع،  وحتقيق النمو االقتصادي الذي يقود إىل املساواة يف التوزيع، من بني آليات دعم النمو اليت 
تمويل تتناسب مع أوضاع الفقراء عن طريق مؤسسات خاصة )مؤسسة أمانة ركزت عليها ماليزيا جند توفري آليات لل

اختياري(، وحتسني ظروف العيش يف املناطق الريفية  اعتمدت التجربة الصينية على تنمية املناطق األكثر فقرا أو ما يعرف 
احلكومة الصينية  رادةالت مرتفعة وإجبيوب الفقر عن طريق توفري البنية التحتية وحتسني ظروف العمل ويعد النمو السريع مبعد

ركزت الربازيل يف مساعيها للتخفيف ، بينما لنجاح هذه التجربة تيف حتسني مستوى معيشة السكان أهم العوامل اليت هيئ
إسرتاتيجية القضاء على اجلوع، وحتسني برامج الرعاية االجتماعية عن طريق تقدمي خدمات متنوعة  ىمن معدالت الفقر عل

الفقرية، والتحويالت االجتماعية اليت تعد شكال من أشكال إعادة التوزيع داخل اجملتمع، مع الرتكيز على التعليم  للفئات
 والتدريب  

 :نتائج الدراسة -2
يعترب إيقاف اآلليات االجتماعية واالقتصادية املولدة للفقر واالستبعاد بشكل هيكلي، من األولويات اليت جيب أن 

ات التنموية املستدامة املوجهة ملعاجلة الفقر وعدم املساواة، باعتبارمها وجهان لظاهرة واحدة تؤدي إىل تويل اهتمام  السياس
حرمان مسار التنمية املستدامة من مسامهات فئات كبرية  من اجملتمع بسبب ما يولده الفقر وعدم املساواة من إحساس 

فقر كمسألة من مسائل عمل اخلري، بل كقضية ملحة من قضايا لذلك ال جيب النظر إىل مكافحة ال ،بالتهميش وعدم الرضا
فاستمراره يف دول قادرة على القضاء عليه يفاقم تدهور األوضاع املعيشية بشكل واضح، لذا توجد  ،التنمية املستدامة

 سياسات اقتصادية اجتماعية سياسية مستدامة تعمل على تعزيز قدرات الفقراء وتضمن هلم استمرارية العيش الالئق 
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جيعل من الرتكيز الكبري لسياسة استهداف  على عوائد الريع النفطي، إن اعتماد إيرادات الدولة)اجلزائر، اليمن(
الفقر على التوسع يف اإلنفاق االجتماعي سواء من خالل تقدمي املنح واملساعدات أو اخلدمات األساسية كالرعاية الصحية 
والتعليم والسكن أو دعم برامج التشغيل واإلدماج جيعل معدالت الفقر عرضة للتزايد يف حال تعرض االقتصاد للصدمات 

نفاقية، حيث خلارجية نظرا هلشاشته، هذه األخرية اليت تتسبب يف تراجع إيرادات الدولة، ومن مثة على توجه السياسة اإلا
 يكون اجلانب االجتماعي املستهدف األول منها  

ل مل تلقى االهتمام الكايف خال لكنها  تعترب قضية عدم املساواة من أشد املتغريات عالقة بالفقر مبعناه الواسع
العقود الثالثة األخرية يف البلدان حمل الدراسة، وإن كانت حكومات هذه الدول اعرتفت مباشرة أو غري مباشرة بوجود مشكلة 
الفقر إال أهنا حاولت أن تبقي هذه املشكلة ضمن أضيق النطاق متأثرة بالتوجهات اليت روجت هلا بعض املؤسسات الدولية  

 ف األلفية اإلمنائية، املتبوع بربنامج أهداف التنمية املستدامة(  كهيئة األمم املتحدة )برنامج أهدا

يعترب الفقر ظاهرة ريفية بشكل أساسي، حيث أن معظم الفقراء يرتكزون يف األرياف ويرتبط فقرهم بانعدام البنية 
االقتصادي حول القطاع الزراعي، هذا األخري الذي يعتمد بدرجة كبرية على األمطار، كما  همرتكز معظم نشاطياألساسية و 

تتفاقم مظاهر الفقر بسبب البطالة املومسية  بينما تتجلى مظاهر الفقر احلضري يف انتشار األحياء الفقرية، اليت ال تتوفر على 
خنفاض اإلنفاق احلكومي على اخلدمات األساسية، وتراجع أدىن متطلبات العيش  يتالزم ارتفاع معدالت وشدة الفقر مع ا

 نصيب الفرد من الدخل نتيجة ارتفاع معدل اإلعالة 

نقص اخلربة و التأهيل العلمي الذي يرجع ال تزال شرحية واسعة تعاين من البطالة خاصة يف أوسا  الشباب نتيجة 
ضعف العالقة بني النمو االقتصادي وخلق فرص عمل فشل النظم التعليمية يف تلبية متطلبات سوق العمل، و أساسا ل

معدل الشغل  ويف ظل احتساب مناصب الشغل املؤقتة ضمن ،ليست دائمةغالبا جديدة، حيث أن الوظائف، املستحدثة 
تخفيف من ل  يعد برنامج معلومات سوق العمل أحد الربامج اليت تعتمدها احلكومات، لتبقى معدالت البطالة نسب مظللة

واحلد من البطالة عن طريق توفري املعلومات عن القوى العاملة واحتياجات أصحاب العمل، ووضع شبكة مؤسساتية  الفقر
لتدعيم القدرات احمللية يف صياغة السياسات اخلاصة بسوق الشغل وإدارة املعلومات اخلاصة بالعمالة والعمل، غري أن هذا 

 حدوث اختالل يف سوق العمل من حيث الكم والنوع  الربنامج ال يعمل بفعالية كافية ويتجلى هذا يف

تعتمد الدول اليت مت إجراء الدراسة عليها بشكل مفر  على صرف املساعدات االجتماعية قصرية األمد من 
شرية خالل إعانات الغذاء والوقود أو من خالل التحويالت املالية والعينية اليت ال تؤدي إىل االستثمار االجتماعي يف املوارد الب

  أو إعادة التوزيع بشكل عمودي ، حبيث تتقلص التفاوتات االجتماعية فيه 
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ن حماولة إعادة توزيع الدخل عن طريق دعم الطاقة، خاصة يف الدول النفطية يتسم بكثرة عيوبه، فمعظم من إ 
 %10ما يستهلكه  أضعاف 2األغىن تستهلك  %10يستفيد من هذا الدعم هم األغنياء أكثر من الفقراء، حيث جند أن 

األفقر، نظرا ألن األغنياء هم من ميلك سيارات ويقوم بتنقالت أكثر من الفقراء  وبنفس الطريقة يستفيد األغنياء من دعم 
الكهرباء ألهنم ميتلكون منازل أوسع مبعدات أكثر، لذا فهم أكثر من يستفيد من دعم الطاقة   تعترب تكلفة دعم الطاقة 

على امليزانية العامة للدولة خاصة يف ظل تراجع أسعار النفط، هذا األخري الذي ميثل املصدر الرئيسي  باهظة، مما يشكل عبئ
، وهو ميثل مقدار العجز 1022من إمجايل الناتج احمللي سنة  %22لنإيرادات  ففي اجلزائر مثال بلغت تكلفة دعم الطاقة 
يستفيد أصحاب املصانع من دعم بعض املواد  كما ،ليم جمتمعتنييف امليزانية العامة للدولة، وضعف ميزانية الصحة والتع

هلذا فإن نظم الدعم ال توفر الدعم الكايف للفقراء، كما تتسبب يف حدوث تشوهات  ،مثل السكر واحلليباألساسية الغذائية 
 تلحق الضرر باالقتصاد والبيئة، وتزاحم نفقات مهمة 

من اخلمس األفقر يف حني تفوق  %10يفة، حيث ال تصل إىل تبقى تغطية برامج املساعدة االجتماعية ضع
تندرج الدول حمل الدراسة ضمن املنطقة اليت تصنف ثاين أدىن منطقة يف العامل من حيث   %20نسبة التغطية العاملية 

النقدية على الرغم من القيمة  متوسط تدابري احلماية االجتماعية، وتصنف األدىن يف العامل من حيث دقة االستهداف،
، إال أن ) األيتام، املسنني، ذوي االحتياجات اخلاصة( املنخفضة ملنح الدعم واملساعدات املقدمة للفئات اهلشة يف اجملتمع

 استفادة املنخرطني يف التأمني الصحي يوفر هلم محاية أكرب من املنحة ذاهتا 

البشرية، لكن باخلوض يف تفاصيل املؤشر جند  عملت اجلزائر واألردن واليمن على حتسني ترتيبها وفق مؤشر التنمية
ارتفاع نسب االلتحاق جبميع املستويات  حققت وجود تقدم كمي على حساب النوعي، خاصة يف الصحة والتعليم، فمثال

 TIMSSو PISAالتعليمية لكن نتائج حتصيل الطالب يف ماديت الرياضيات والعلوم، وفق برنامج التقييم الدويل للطالب 
، بينما سجلت األردن تراجعا يف ترتيبها، 1022دولة مشاركة سنة  21من  22حيث احتلت اجلزائر املرتبة عيفا، يبقى ض

، وتدين الوعي بأمهية الكافيني لالعتماد على إسرتاتيجية تذكر املعرفة وليس إنتاجها، وافتقارها للوقت والتمويلويرجع السبب 
 البحث العلمي  

البلدان الثالث من نقص الكوادر الصحية املتخصصة خاصة يف املناطق الريفية مما حيد يعاين القطاع الصحي يف 
من فرص احلصول على الرعاية الصحية الضرورية للفقراء، باإلضافة إىل اخنفاض حجم اإلنفاق العام على الصحة الذي مل 

 ن على التوايل من إمجايل الناتج احمللي يف األردن اجلزائر واليم %2 2، %1 2، %2 2يتجاوز 



 ...........................................................:..................................................................الخـــــــاتمـــــــــــــــــــة

 

 
234 

 

تعاين الدول حمل الدراسة من التشتت السكاين، خاصة يف املرتفعات هذا ما يعيق توفري اخلدمات األساسية  
كالتعليم، الصحة، الربط بشبكات التزود باملياه والصرف الصحي، مما حيول دون استفادة شرحية واسعة من سكان املناطق 

  األساسية الريفية من هذه اخلدمات

تشهد الدول الثالث )اجلزائر، األردن واليمن( عدم العدالة يف التوزيع بني املناطق خاصة بني الريف واحلضر،  
حيث تتمتع املناطق احلضرية بتوفر مجيع متطلبات البنية التحتية، بينما تشهد املناطق الريفية والنائية مثل املرتفعات واملناطق 

ندرة يف بعض املرافق األساسية كاملؤسسات الصحية والتعليمية، وهذا ما يضطر األسر الصحراوية نقص قد يصل أحيانا إىل ال
 إىل التنقل إىل مناطق بعيدة للحصول على اخلدمات األساسية، هذا ما يشكل إجهادا هلا  

لتصحر تواجه الدول حمل الدراسة حتديات بيئية رئيسية تشمل تلوث اهلواء وإزالة الغابات وتدهور األراضي  يؤدي ا
وتغيري املناخ والتلوث والنزاعات املسلحة إىل تدهور شديد يف املوارد الطبيعية، باإلضافة إىل تدين الوعي اجملتمعي بأمهية احلفاظ 

لنإنسان نتيجة  ةالسلبي املمارسات باإلضافة إىل ،على البيئة واحملميات الطبيعية واستدامة املوارد الطبيعية لألجيال القادمة
 خاصةيشكل قطاع النقل واألنشطة الصناعية  ، يف حنيصيد اجلائرين واالستخدام املفر  لألراضي واملوارد املائيةالرعي وال

 الصناعة االستخراجية املصدر الرئيسي للتلوث الذي يتفاقم بفعل العواصف الرملية والغبارية املومسية  

ل عام خاصة تلك اليت تعاين التصحر واجلفاف تعد ندرة املياه التحدي األبرز الذي تواجهه دول املنطقة بشك
)اليمن واألردن وجنوب اجلزائر(، وتؤدي الزيادة السكانية وأمنا  االستهالك غري املستدامة، وبعد مصادر املياه عن التجمعات 

إىل تراجع نصيب الفرد من السكانية باإلضافة إىل ارتفاع نسبة الفاقد من املياه نتيجة تدين كفاءة أنظمة التزود والتوزيع باملياه، 
   إىل ما دون املستوى املقبول عامليا املياه العذبة

تؤدي أوجه الضعف يف احلكم الذي تعاين منه كل من اجلزائر واألردن واليمن، من قبيل انعدام الشفافية واملساءلة 
مواطنيها خاصة الفقراء منهم  فالفساد يف القطاع العام وحاالت الفساد إىل تقليل قدرة الدولة على تلبية حاجيات وأولويات 

حيرم الفقراء من نصيبهم العادل من املوارد االقتصادية واخلدمات األساسية ويوجه موارد الدولة إىل وجهات غري مشروعة ما 
 يقلل من كفاءة وفعالية سياساهتا وبراجمها التنموية 

ة، ودورها الفعال يف احلد من البطالة والفقر، رغم فعالية اآلليات التنموية اإلسالمية مؤسسات الوقف والزكا
، وتوفريها ملصادر متويل هامة متكنها من إحداث حركة تنموية شاملة، إال أن دورها يبقى هامشي على مستوى هذه الدول

 بسبب نقص الثقة بني املزكي ومؤسسات الزكاة وضعف التسيري وعدم تطوير آليات مجع الزكاة وتوزيعها  
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العربية حالة من عدم االستقرار، اليت اجنر عنها تبعات اقتصادية واجتماعية وبيئية على الدول اليت  تشهد املنطقة
تعاين من نزاعات داخلية، والدول اجملاورة هلا، كرتاجع الفرص االستثمارية وزيادة نفقات األمن وحماربة اإلرهاب على حساب 

سلع واخلدمات والضغط على توفريها خاصة اخلدمات الصحية والتعليمية زيادة كلفة الدعم احلكومي على ال ،اإلنفاق التنموي
أعداد الالجئني على تدهور البيئة )اهلواء، املياه، األراضي، يف واإلسكان واملياه والطاقة والبنية التحتية، باإلضافة لتأثري التزايد 

 النفايات(   

 :االقتراحات -1
املكتسبات اليت حققتها يف جمال احلد من الفقر، وحتقيق متطلبات التنمية يتوجب على الدول املعنية احلفاظ على 

املستدامة، مع تكثيف نشاطها لتدارك النقائص املسجلة يف خمتلف أبعاد التنمية املستدامة مبا يعمل على حتسني األوضاع 
  سكاناملعيشية لل

ها دوريا، وإعداد تقارير شاملة جلميع إنشاء قاعدة معلومات خبصوص مؤشرات التنمية املستدامة، يتم حتديث
مواطن الضعف يف تطبيق التنمية و املؤشرات واألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية واملؤسساتية، للوقوف  على نقا  القوة  

 املستدامة يف كل بلد 

  يق التنوع االقتصاديتشجيع ودعم االستثمارات احمللية واألجنبية يف القطاعات اإلنتاجية غري النفطية قصد حتق
الذي يعد مدخال رئيسيا لتحقيق النمو االقتصادي املستدام، وتأمني أحد ركائز التنمية املستدامة  إصالح النظام الضرييب مبا 

 خيفف العبء على الفقراء وتقليص الالمساواة بني الفئات االجتماعية 

البد  ستثمار فيها باعتبارها مورد اقتصادي جد مهمتستدعي اال بطاقات بشرية هامة، الدول حمل الدراسة تزخر   
لتفعيل النهضة االقتصادية التنموية، عن طريق توفري مراكز للتعليم والتدريب تتناسب  همن وضع رؤية شاملة الستغالل

راءات وإج الصغر، امليسرة والتمويل املتناهي القروضمثل  خلق آليات فعالة للتمويلختصصاهتا مع متطلبات سوق الشغل، 
البطالة والفقر  من هذا ما يعمل على احلد ،إقامة األعمال عن طريق تشجيع روح املقاوالتية لدى الشباب وفتح أنشطة املناولة

 معا     

من الضروري أن ترتكز عملية احلد من الفقر على خفض التفاوتات املناطقية يف البلدان املعنية من خالل برامج 
 ذ مثل هذه التدخالت من خالل خرائط الفقر املتاحة استهداف جغرايف وميكن تنفي

من املستحسن خفض دعم الطاقة املعمم تدرجييا وإبداله بربامج التحويالت النقدية موجهة على وجه التحديد 
لألسر منخفضة الدخل، وهذا ما سيجعل التحويالت النقدية املوجهة سبيال أكثر كفاءة حلماية الفقراء كما أهنا ستكون أقل 
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، مما سيسمح للحكومة زيادة إنفاقها على قطاعات أكثر أمهية كالتعليم والتدريب والصحة والبنية املعمم تكلفة من الدعم
 التحتية، وهو ما ميكنه إعطاء دفعة للنمو وتوظيف العمالة 

قتصادية ينبغي تركيز أولويات السياسات الوطنية للتنمية املستدامة على توسيع فرص املشاركة يف األنشطة اال
الزراعية وغري الزراعية كوسيلة ملواجهة الفقر والبطالة  وتتطلب التنمية الريفية يف الدول املعنية االعتماد على جمموعة متنوعة من 
األنشطة االقتصادية وحتسني اخلدمات االجتماعية وجيب أن يستند هذا على مبدأ اعتبار هذه اخلدمات حقا، وهذا يستلزم 

لالئق واخلدمات الصحية للمناطق األكثر فقرا، ولن يكون هلذا تأثريا مباشر على العمالة يف هذه املناطق فقط توفري التعليم ا
 بل سيتيح أيضا النفاذ إىل اخلدمات األساسية للطبقات احملرومة من اجملتمع، واحلد من النزوح الريفي 

قادرة وخاضعة للمساءلة  وتؤكد اخلربات املرتاكمة  ال ميكن للتدابري املشار إليها أعاله أن تنجح يف ظل غياب دولة 
على أمهية حتسني قدرة املؤسسات العامة على أداء وظائفها على حنو فعال من خالل توفري املوارد البشرية واملادية والبنية 

 امة التحتية الضرورية للقطاع العام، وهذا يتطلب وجود نظام فعال وشفاف إلدارة األموال واالستثمارات الع

 أفاق الدراسة:  -1
للمقاربة النقدية يف حتليل ظاهرة الفقر، اليت ترتكز أساسا على معيار الدخل  ةنظرا الستخدام معظم الدول العربي 

 حول: دراسة ميكن إجراءواإلنفاق االستهالكي، ويف ظل تطور املقاربات احلديثة املتعددة األبعاد لتحديد الفقراء 

 ؛ الفقر املتعدد األبعاد يف الدول العربية والسياسات املالئمة الستهدافه -

  يف الدول العربية جتسيد أهداف التنمية املستدامةآليات  -
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I. المراجع باللغة العربية: 
 الكتب: -أ

 .«من سورة البلد 01األية رقم:» ، «من سورة التوبة 11األية رقم:» القرآن الكرمي:  2
، الطبعة الثانية، دار الشروق، «التنمية في عالم متغير دراسة في مفهوم التنمية و مؤشراتها[:» 1002إبراهيم العيسوي]  1

 القاهرة 
، «عدالة التوزيع والتنمية االقتصادية رؤية إسالمية مقارنة»[:سلسلة أطروحات دكتوراه،1002أمحد إبراهيم منصور ]  0

 .دة العربية بريوتالطبعة األوىل، مركز دراسات الوح
، الطبعة األوىل، دار أسامة «اقتصاد التنمية: نظريات نماذج واستراتيجيات[:»1021إمساعيل حممد بن قانة]  2

 للنشر،عمان 
 ، دار هومة، اجلزائر «مقدمة في اقتصاد التنمية[:»2222إمساعيل شعباين ]  2
، الطبعة األوىل، دار «المستدامة و النظم التعليمية التنمية البشرية[:»1002املعتصم باهلل اجلوارنة، دمية حممد وصوص]  2

 اخلليج، عمان 
االنتقال السياسي في اليمن »، مقال ضمن كتاب:«الوضع اإلنساني في اليمن[:»1022إميان عبد الرمحان شريان]  2

ت، ، املرصد االقتصادي للدراسات واالستشارا«(8102-8100وتداعياته االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية )
 مؤسسة فريدريش ايربت 

 ، عمان ، األردن ، الطبعة األوىل، الدار األهلية«العولمة و مستقبل األرض:» [1000باتر حممد علي وردم ]  2
، الطبعة األوىل، مركز «جدلية نهج التنمية البشرية المستدامة منابع التكوين و موانع التمكين[:»1002باسل البستاين]  2

 ،بريوت دراسات الوحدة العربية، 
، الطبعة «البريكس، القوى االقتصادية في القرن الحادى والعشرين[:»1022باسكال ريغو، ترمجة: طوين سعادة]  20

 األوىل، مؤسسة الفكر العريب، بريوت 
 ، الطبعة األوىل، دار الفجر، القاهرة «العنف والفقر في المجتمع الجزائري[:» 1002بلقاسم سالطنية، سامية محيدي]  22
  .، دار النفائس، الطبعة األوىل«مشكلة الفقر في العالم اإلسالمي األسباب والحلول[:» 1002حسن حممد الرفاعي ]  21
، الطبعة «مدخل إلى علم االقتصاد التحليل الجزئي والكلي[:»1002طاهر فاضل البييت] خالد توفيق الشمري،  20

 األوىل، عمان، األردن 
، دار دجلة، «-الفرص والتحديات-العولمة و التنمية البشرية المستدامة[:»1020التميمي]رعد سامي عبد الرزاق   22

 عمان 
السياسات االقتصادية الكلية و الفقر مع إشارة خاصة إلى [:»1002سامل توفيق النجفي، أمحد فتحي عبد اجمليد]  22

 ، الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة العربية، ، بريوت «الوطن العربي
 .، ترمجة: حسني قبيس، دار ابن خلدون، بريوت«نقد نظرية التخلف-التراكم على الصعيد العالمي» مسري أمني]د س[:  22
  ، الطبعة األوىل، دار الفجر، القاهرة«المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي[:»1002صاحل صاحلي]  22
 ، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان «في الوطن العربيالتنمية السكانية واالقتصادية  »:[1002]صربي فارس اهلييت  22
البطالة، الفقر، والتفاوت في توزيع -اآلثار االجتماعية لبرامج اإلصالح االقتصادي[:»1002طارق فاروق احلصري]  22

 ، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، املنصورة، مصر «الدخل
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، مركز نشر وتوزيع الكتاب اجلامعي، «ماعية المثال والواقعالتنمية االجت[:»1002طلعت مصطفى الساروجي وآخرون]  10
 جامعة حلوان، مصر

 ، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية «التنمية االجتماعية من الحداثة إلى العولمة [:»1002طلعت مصطفى]  12
» ، ورقة عمل ضمن كتاب«فشل سياسات وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية[:» 1022طه أمحد الفسيل]  11

املرصد االقتصادي  ،«8102-8100االنتقال السياسي في اليمن وتداعياته االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية 
 للدراسات واالستشارات، مؤسسة فريدريش إبرت 

، الوحدة العربية، الطبعة األوىل، مركز دراسات «الفقر و توزيع الدخل في الوطن العربي[:» 1002عبد الرزاق الفارس]  10
 .بريوت

 ، الدار اجلامعية ،اإلسكندرية « اتجاهات حديثة في التنمية[:»1000عبد القادر حممد عبد القادر عطية]  12
 مكتبة حسني العصرية، بريوت ، «دراسات في التنمية االقتصادية[:»1022عبد اللطيف مصطيفى، عبد الرمحان سانية]  12
 دار الراية، عمان  ،«الفقر و توزيع الدخلاقتصاد [:»1022عبد الرمحان سيف سردار]  12
 ، الطبعة األوىل، الدار اجلامعية، االسكندرية «نماذج تنموية معاصرة[:»1020عبد املطلب عبد احلميد]  12
-التلوث البيئي-التنمية االقتصادية ومشكالتها:مشاكل الفقر[:»1020عبري شعبان عبده، سحر عبد الرؤوف القفاش]  12

 ار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية ، د«التنمية المستديمة
 ،الدار اجلامعية، اإلسكندرية «التنمية البشرية و أثرها على التنمية المستدامة[:» 1022عبري عبد اخلالق]  12
، دار «التنمية المستديمة، فلسفتها، تخطيطها وأدوات قياسها[:» 1002] عثمان حممد غنيم، ماجدة أمحد أبو زنط  00

 مان الصفاء للنشر والتوزيع، ع
، «قياس مؤشرات ظاهرة الفقر في الوطن العربي[: »1020عدنان داود حممد العذاري، هدى زويل خملف الدعمي ]  02

 الطبعة األوىل، دار جرير، عمان 
، ترمجة هباء شاهني، الطبعة األوىل،الدار الدولية «مبادئ التنمية المستدامة[:»1000ف دوغالس موسشيت]  01

 لالستثمارات الثقافية 
 مكتبة حسن العصرية،،«التنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية والتطبيق[:»1020حممد الطاهر]قادري   00

 بريوت 
 ، القاهرة للثقافة،اجمللس األعلى «دراسات في الفقر و العولمة مصر و الدول العربية[:»1002كرمية كرمي]  02
 اجلامعي احلديث، اإلسكندرية  ، املكتب«التنمية والمشكالت االجتماعية[: »2222حممد شفيق]  02
التنمية االقتصادية بين النظرية [:»1002حممد عبد العزيز عجيمة، إميان عطية ناصف، علي عبد الوهاب النجا]  02

 الدار اجلامعية، اإلسكندرية «  والتطبيق
البعد االقتصادي، ، 2، اجمللد:«الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة[:» 1002حممد سلطان أبو علي]  02

 .الطبعة األوىل، الدار العربية للعلوم، بريوت
 ، الطبعة األوىل،إثراء للنشر والتوزيع، األردن «علم اقتصاد التنمية[:»1020حممد صاحل تركي القرشي]  02
تطور النظام المالي والنمو االقتصادي دراسة قياسية لعينة من الدول العربية خالل [ »1021حممد أشواق قدور ]  02

 ، دار الراية للنشر و التوزيع «8112-0912الفترة 
 ، دار الفكر، دمشق «تنميته -إدارته-الوقف اإلسالمي: تطوره[:»1000منذر قحف]  20
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 حسن حسين،د حممود حامد حممود، دار املريخ، الرياض  ،ترمجة أ د,حممود«التنمية االقتصادية[:»1002ميشيل تودارو ]  22
، «الصين في السنوات الثالثين المقبلة[:»1022، ترمجة: وانغ فو]وآخرون، مايكل هدسون وو جينغ ليان،يوي كه بينغ  21

 الطبعة األوىل، مؤسسة الفكر العريب، بريوت 
، الطبعة األوىل، دار النشر الصينية عرب القارات، الذاكرة «االقتصاد الصيني[:»1021وو دي يل سوي فو مني تشينغ يل]  20

 للنشر، بغداد 
 ، دار الرسالة، بريوت «الزكاة في عالج المشكالت االقتصادية دور[:»1002القرضاوي]يوسف   22

 المذكرات والرسائل: -ب
،مذكرة «-نظرة اقتصادية-سياسات واستراتيجيات مكافحة الفقر في الجزائر[:»1002إبراهيم علي أمال]  2

 ماجستري،جامعة سعد دحلب،البليدة 
 ، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان «حالة خميس مليانة–ظاهرة الفقر في الجزائر  نمذجة[:»1021] أحممدبوزيد  أعمر  1
-0922دور الضريبة في إعادة توزيع الدخل الوطني دراسة حالة الجزائر خالل الفترة [:»1022بريشي عبد الكرمي]  0

 ، أطروحة دكتوراه جامعة تلمسان «8100
 ، رسالة ماجستري اجلامعة األردنية «منطقة الشونة الجنوبية معالجة الفقر في[:»1002رانيا عيسى شاكر السويطي]  2
، رسالة دكتوراه «حالة الجزائر-الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية دور [:»1020سايح بوزيد]  2

 يف العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان 
دراسة حالة الجزائر  -العام و الحد من الفقرالحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاق [:»1021شعبان فرج]  2

 .0، أطروحة دكتوراه جامعة اجلزائر«8111-8101
دراسة مقارنة بين صندوق الزكاة -دور الزكاة في تحقيق التوازن واالستقرار االقتصادي الكلي[:»1022حمرييق فوزي]  2

  00اجلزائر ، أطروحة دكتوراه يف االقتصاد جامعة «الجزائري وصندوق الزكاة الماليزي
دراسة -أثر النمو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية[:»1020كبداين سيد أمحد]  2

 ، أطروحة دكتوراه جامعة تلمسان «تحليلية وقياسية
ذكرة م ،«-حالة الجزائر -إشكالية التنمية المستدامة في ظل العولمة في العالم الثالث[:»1002حيي مسعودي]  2

 ماجستري ، جامعة اجلزائر 
 الملتقيات: -ت
سياسات التنمية االجتماعية الشاملة: المضمون واآلليات ) [:»1022اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا]  2

 2-2العربية،، ورقة حبثية مقدمة يف اجتماع فريق اخلرباء حول التنمية االجتماعية الشاملة يف املنطقة «تجربة دولة فلسطين(
 ، بريوت لبنان 1022نوفمرب 

مداخلة مقدمة ضمن ، «دور األوقاف في تفعيل المسؤولية االجتماعية[:»1020بن محودة فطيمة، مناصر خدجية]  1
دور التمويل اإلسالمي غري الرحبي ) الزكاة و الوقف(، يف حتقيق التنمية » املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول: فعاليات
 ، جامعة البليدة 1020ماي  10/12، املنعقد يف: «املستدامة 

 -دور مؤسسة أمانة اختيار ومؤسسة فلدا -مكافحة الفقر في ماليزيا[:»1022بن خزناجي أمينة، مخيسي قايدي]  0
تقييم سياسات اإلقالل من الفقر »، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول:«ومدى استفادة الجزائر من هذه التجربة

  00،جامعة اجلزائر  1022ديسمرب  02،02، املنعقد أيام:«العربية يف ظل العوملةيف الدول 
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أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في تطوير صندوق الزكاة الجزائري وتفعيل دوره في تحقيق »بن رجم حممد مخيسي .9
 متوفر على املوقع:سالمي ، حبث مقدم ضمن فعاليات الندوة الدولية العاشرة حول املالية واالقتصاد اإل«التنمية الشاملة

http://www.irti.org/English/Research/Documents/Conferences/ICIEF/ICIEF_ 

دور االقتصاد األخضر في خلق الوظائف الخضراء والمساهمة في الحد من  »:[1022]ثابيت احلبيب، بركنو نصرية  2
يف ظل العوملة، املنعقد يف ، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول: تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية «الفقر
  .00، جامعة اجلزائر 1022ديسمرب  02-02

، «التكامل الوظيفي بين مؤسستي الزكاة واألوقاف في مكافحة ظاهرة الفقر[:» 1020مجال لعمارة، منصور كمال]  2
الزكاة يف الوطن العريب دراسة تقوميية لتجارب مؤسسات  مؤسسات»مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل حول:

  01، جامعة البليدة، اجلزء: «الزكاة و دورها يف مكافحة ظاهرة الفقر
، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل «في مكافحة الفقر مقارنة الزكاة بالضريبة[:»1020حامد نور الدين]  2

دراسة تقويمية لتجارب مؤسسات الزكاة و دورها في مكافحة ظاهرة مؤسسات الزكاة في الوطن العربي حول:" 
 "، جامعة البليدة،  مكتبة اجملمع العريب، الطبعة األوىل الفقر

حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية  ،«مفهوم الحكم الصالح[:»1002حسن كرمي]  2
 « الفساد والحكم الصالح في البالد العربية» بالتعاون مع املعهد السويدي حول:

مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى  ،«دور الزكاة في اإلنفاق العام من منظور إسالمي[:»1020محيدوش علي]  2
، «مؤسسات الزكاة يف الوطن العريب دراسة تقوميية لتجارب مؤسسات الزكاة و دورها يف مكافحة ظاهرة الفقر»الدويل حول:
  01ليدة، اجلزء: جامعة الب

، مداخلة مقدمة ضمن أعمال امللتقى «إيجاز عن تجربة صندوق الزكاة في األردن[:» 1020خليل الرفاعي]  20
 « مؤسسات الزكاة يف الوطن العريب: دراسة تقوميية لتجارب مؤسسات الزكاة ودورها يف مكافحة ظاهرة الفقر»الدويل:

 ،«خفيض تعداد الفقراء بالجزائر على ضوء بعض التجارب العربيةفعالية مؤسسة الزكاة في ت[:»1020ساملي مجال]  22
مؤسسات الزكاة يف الوطن العريب دراسة تقوميية لتجارب مؤسسات »مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل حول:

 .01، جامعة البليدة، اجلزء:«الزكاة و دورها يف مكافحة ظاهرة الفقر
، مداخلة مقدمة «إشكالية قياس وتقييم ظاهرة الفقر في الدول العربية[:»1022طويطي مصطفى، لعرج جماهد نسيمة ]  21

-02يف إطار امللتقى الدويل حول تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة املنعقد بتاريخ: 
 .00، جامعة اجلزائر 1022ديسمرب 02

، مداخلة ضمن امللتقى الدويل الثاين «ي كآلية لمعالجة ظاهرة الفقرصندوق الزكاة الجزائر [:»1020عبد اهلل بن منصور]  20
  1020حول املالية اإلسالمية، صفاقس، تونس، جوان 

، مداخلة ضمن «تفعيل الدور التنموي لصندوق الزكاة في ظل تطبيق مبادئ الحوكمة[:»1020عبد اهلل بن منصور]  22
  1020ي يف حتقيق التنمية املستدامة، جامعة البليدة، ماي امللتقى الدويل حول دور التمويل اإلسالمي غري الرحب

، مداخلة مقدمة «تشخيص ظاهرة الفقر بالجزائر ودور الزكاة في مواجهتها[:» 1020ناجي بن حسني] فريد كورتل،  22
ها يف مؤسسات الزكاة يف الوطن العريب دراسة تقوميية لتجارب مؤسسات الزكاة ودور »ضمن فعاليات امللتقى الدويل حول:

 .02، جامعة البليدة، اجلزء«مكافحة ظاهرة الفقر

http://www.irti.org/English/Research/Documents/Conferences/ICIEF/ICIEF_10/4-%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B1%D8%AC%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A.pdf
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، مداخلة مقدمة ضمن «فعالية الزكاة في مكافحة ظاهرة الفقر في ظل القصور الضريبي[:»1020قرزيز حممود]  22
 مؤسسات الزكاة يف الوطن العريب دراسة تقوميية لتجارب مؤسسات الزكاة و دورها يف مكافحة»فعاليات امللتقى الدويل حول:

  01، جامعة البليدة، اجلزء: «ظاهرة الفقر
، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر احلماية «مفهوم الحماية االجتماعية وعالقتها بالتنمية[:»1022علي بن إبراهيم النملة]  22

  22/22/1022االجتماعية والتنمية، جامعة نايف للعلوم األمنية، املنعقد بتاريخ: 
المستدامة في  ةأثر األمن البيئي في مكافحة الفقر وتحقيق التنمي »:[1022]كسرى مسعود، طاهري الصديق  22

، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة «الجزائر
  00، جامعة اجلزائر 1022ديسمرب 02-02املنعقد بتاريخ: 

اهرة الفقر في إطار الفكر االقتصادي اإلسالمي: من المفاهيم إلى تحليل ظ[:»1020حممد فرحي، حسني رحيم]  22
، ورقة عمل مقدمة ضمن امللتقى الدويل : مؤسسات الزكاة يف الوطن العريب: دراسة تقوميية لتجارب مؤسسات «القياسات

 الزكاة و دورها يف مكافحة الفقر املنعقد جبامعة البليدة 
ورقة عمل )ليست للنشر( ، «وطرق معالجتها لظاهرة الفقر االقتصاديةاألسباب » :[2010]حممد حممود العجلون  10

 ماي 21 – 20خالل الفرتة ، األردن، ُمقدمة إىل األسبوع العلمي ملدينة احلسن العلمية املنعقد يف جامعة األمرية مسية
1020، 

، دورة تدريبية «دمات التمويل األصغردور خ[:» 1020معهد علوم الزكاة السودان، أمانة التدريب والتعليم املستمر]  12
  22/00/1020و  22/00حول خدمات التمويل األصغر للفرتة بني 

، «واقع التلوث البيئي في الجزائر، سبل محاربته، و مدى ارتباطه بظاهرة الفقر[:»1020ملياين حكيم،محادي موراد]  11
 0،2، املنعقد يومي «-حالة الجزائر-دول الناميةحماية البيئة و محاربة الفقر في ال»امللتقى الدويل الثالث، حول 

 ماي، املركز اجلامعي مخيس مليانة 
دراسة حالة والية -صندوق الزكاة الجزائري ودوره في التنمية االقتصادية[:»1020سفيان نقماري] منصوري الزين،  10

التمويل اإلسالمي غير الربحي )الزكاة دور » ، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول:«البليدة
 ، جامعة البليدة «و الوقف( في تحقيق التنمية المستدامة

تعزيز آليات التمكني »،ورشة عمل اإلقليمية: «الحد من الفقر الحضري في اليمن[:»1021نبيل عبد احلفيظ ماجد]  12
، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 1021جانفي  22-22، املنعقدة يف القاهرة  بتاريخ: «القانوين للفقراء يف املنطقة العربية
 املنظمة العربية حلقوق اإلنسان 

،الندوة الوطنية للتجديد «مسار التجديد الفالحي والريفي عرض وآفاق[:»1022وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد]  12
  1002فيفري  12الفالحي والتجديد الريفي، بسكرة،

"، امللتقى الدويل مؤشرات التنمية البشرية المفهوم األساسيات والحساب[:»1002اس]يوسف قريشي، إلياس بن س  12
 حول التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية ، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ، جامعة ورقلة 

 المجالت: -ث
  02، العدد: 00جملة التمويل و التنمية، اجمللد:  ،«حتى تصبح التنمية مستدامة[:» 2220إمساعيل سراج الدين]  2
 02، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد:«الفقر التعريف و محاوالت القياس[:»1020الطيب حليلح، حممد جصاص]  1

 ، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة 
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،اجمللة اجلزائرية للعوملة «حالة الجزائر-الفساد اإلداري واالقتصادي، أثاره وآليات مكافحته[:» 1022بن عزوز حممد]  0
 .02والسياسات االقتصادية، العدد:

، جملة العلوم «دراسة في معدالت النمو الالزمة لصالح فقراء العراق دراسة تطبيقية[:»1020توفيق عباس املسعودي]  2
  02، اجمللد: 12االقتصادية العدد:

آثارها على النسيج االجتماعي في ظل الطفرة المالية، البطالة ظاهرة الفقر في الجزائر و »:[1022]حاج قويدر قورين  2
  21، اجمللة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد:«والتضخم

، جملة جامعة أهل البيت، «التنمية البشرية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة[:»000حسني أمحد دخيل السرحان]  2
  22العدد:

، جملة النزاهة «-الكلفة االجتماعية للفساد-الفساد في تعميق مظاهر الفقر في العراق دور»:[2013حسني طربة]  2
  02العدد: والشفافية للبحوث والدراسات،

، جملة دراسات «الوقف اإلسالمي ودوره في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة[:» 1002حسني عبد املطلب األسرج]  2
  02إسالمية، العدد:

صندوق النقد  ، جملة التمويل والتنمية،«الفقر هو انعدام الحيلة و انعدام القدرة على التعبير:»[1000ديبا نارايان]  2
 .2، العدد:02اجمللد: الدويل،

، مجعية العلوم االقتصادية السورية، ندوة الثالثاء االقتصادية «النمو االقتصادي المحابي للفقراء[:»1002ربيع نصر]  20
  11رقم:

 .02،حبوث اقتصادية عربية، العدد:«الفقر في البلدان العربية و آليات انتاجه[:»1002]سامل توفيق النجفي   22
، جملة دفاتر السياسة والقانون، «مدى فعالية الدعم في إطار سياسة التجديد الفالحي[:»1022شعابنة إميان]  21

  1022، جانفي 22العدد:
،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية «لفقرالسياسات االقتصادية ودورها في الحد من ا[:»1002صابر بلول]  20

  02، العدد12والقانونية، اجمللد
، 12، اجمللد:«إدارة القروض المتناهية الصغر، اآلليات األهداف والتحديات[:» 1002عالية عبد احلميد عارف]  22

  املنظمة العربية للتنمية اإلدارية –اجمللة العربية لنإدارة ، 02العدد: 
،جملة الواحات للبحوث «قراءة في بعض تجارب االنطالق االقتصادي بالدول النامية[:» 1022عبد الرمحان بن سانية]  22

  22والدراسات، العدد:
 ، املعهد العريب للتخطيط «الفقر: مؤشرات القياس و السياسات[:»1000على عبد القادر علي]  22
، جملة رؤى اقتصادية، «ليزية مع صندوق الزكاة بالجزائرتحليل أداء مؤسسات الزكاة الما[:» 1022فوزي حمرييق]  22

  02العدد:
، جملة «لوالية البويرة casnosالضمان االجتماعي في الجزائر دراسة حالة [:» 1022قرومي محيد، ضحاك جنية ]  22

  20العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، العدد:
  2العدد:     ،02 :، جملة التمويل والتنمية، اجمللد«في البلدان النامية يفقر الريف[:» 1000حممد حسن خان]  22
، جملة حبوث اقتصادية «نظرة أساسية إلى الفقر و توزيع الدخل في المجتمع العربي[:»1002حممد عبد الشفيع عيسى]  10

  22عربية، العدد:
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، جملة تفكر، «التجربة الماليزية سياسات وأساليب مكافحة الفقر دروس من[:»1002حممد الشريف بشري الشريف]  12
  2،1، العددان: 02اجمللد:

  00، العدد: 22اجمللد: صندوق النقد الدويل،،جملة التمويل  والتنمية، «الفقر الحضري[:» 1002مارتن رفاليون]  11
  22، جملة حبوث اقتصادية عربية، العدد: «التنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائر[:» 1002ناصر مراد]  10
، جامعة امللك عبد «التنمية المستدامة في الوطن العربي......بين الواقع و المأمول[:»1002و جمتمع املعرفة]حن  12

 22العزيز، العدد:
  20، جامعة امللك عبد العزيز،العدد:«مكافحة الفقر[:»1002حنو جمتمع املعرفة]  12
، جملة جسر التنمية، املعهد العريب «عربيةاالقتصاد األخضر وتحديات التشغيل في الدول ال[:»1022نواف ابومشالة]  12

 للتخطيط 
، جملة جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيط، «السياسات المالية المحابية للفقراء[:» 1022وليد عبد مواله]  12

  202العدد:
  00، الرقم:21العدد:، جملة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدويل، «األكثر تفاوتا على األرض[:»1022ورا لوستينغ]  12
، جملة «الخاليا الجوارية للتضامن[:» 1022وزارة التضامن الوطين واألسرة و قضايا املرأة، وكالة التنمية االجتماعية]  12

  1022مارس  02أصداء وكالة التنمية االجتماعية، العدد:
المستجدات االقتصادية واالجتماعية [:» 1022وزارة التخطيط والتعاون الدويل، قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية]  00

  1022، مارس 21، العدد:«في اليمن
، جملة «8119تحليل وقياس الرفاهية وعالقتها بعدالة توزيع الدخل في مدينة كركوك [:»1020يونس على أمحد]  02

  00اإلدارة واالقتصاد، العدد:
 التقارير: -ج

 ، نيويورك «ريو بشأن البيئة والتنمية: التطبيق والتنفيذإعالن [:» 2222األمم املتحدة، جلنة التنمية املستدامة،]  2
 ، نيويورك «تقرير مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان[:»1002األمم املتحدة، اجلمعية العامة]  1
أثار الفقر والبطالة عل التنمية المستدامة في [:»1001األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا]  0

 ، نيويورك «منطقة األسكوا
الفقر وطرق قياسه في منطقة اإلسكوا محاولة [: »1000األمم املتحدة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ]  2

 ، نيويورك «لبناء قاعدة بيانات لمؤشرات الفقر
 « قرير الخبرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق اإلنسان والفقر المدقعت[:»1002األمم املتحدة، اجلمعية العامة]  2
)ا( من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان 02تقرير وطني مقدم وفق الفقرة [:»1002األمم املتحدة، اجلمعية العامة]  2

 ، جملس حقوق اإلنسان «: ماليزيا 0.2
 «8119المحفل االجتماعي [:»1002األمم املتحدة، اجلمعية العامة]  2
إطار إجراءات متابعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد عام [:»1022األمم املتحدة، اجلمعية العامة]  2

 ، نيويورك «8102
االقتصاد األخضر في الجزائر فرصة لتنويع اإلنتاج [:»1022األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية ألفريقيا]  2

 « الوطني وتحفيزه
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، اللجنة اإلحصائية «تقرير البنك الدولي عن إحصائيات الفقر[:»1022مم املتحدة، اجمللس االقتصادي واالجتماعي]األ  20
 .1022مارس  2-2، املنعقدة  22الدورة 

 ، الطبعة األوىل ،واشنطن »تقرير عن التنمية شن الهجوم على الفقر«[: 1000البنك الدويل ]  22
نماذج  -نظام الوقف في التطبيق المعاصر[:» 1000لعامة لألوقاف الكويت ]البنك اإلسالمي للتنمية، األمانة ا  21

 ، الطبعة األويل «مختارة من تجارب الدول والمجتمعات اإلسالمية
  22، نشرة رقم: «8102-8101الجزائر باألرقام نتائج [:» 1022الديوان الوطين لنإحصائيات]  20
 « الوطني الرابع تنمية الموارد البشرية تقرير التنمية البشرية[:»1020اجلمهورية اليمنية]  22
 ، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا «تعدد الفقر ومناهج دراسته[:»1002أديب نعمة]  22
 « التقرير العربي حول الفقر المتعدد األبعاد[:» 1022وأخرون] ،اإلسكوا  22
 ، األمم املتحدة «في المنطقة العربية التنمية الريفية[:»1002االسكوا، املنظمة العربية للتنمية الزراعية]  22
، اجمللس «جمهورية الصين الشعبية وثيقة الفرص اإلستراتيجية القطرية[:»1002الصندوق الدويل للتنمية الزراعية]  22

 ، روما 22التنفيذي، الدورة 
لقطرية المستند إلى جمهورية الصين الشعبية: برنامج الفرص اإلستراتيجية ا[:»1022الصندوق الدويل للتنمية الزراعية]  22

 ، روما 200، اجمللس التنفيذي، الدورة: «النتائج
 «  8102التقرير السنوي [:» 1022]اليمين الصندوق االجتماعي للتنمية  10
 ، نيويورك «تحديات قياس الفقر في منطقة اإلسكوا»اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ]د ت[:  12
تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة في بلدان اإلسكوا تحليل [:»1002لغريب أسيا]اللجنة االقتصادية واالجتماعية   11

 .األمم املتحدة، نيويورك« النتائج
اإلنتاجية وأنشطة التنمية المستدامة في منطقة  استعراض[:»1022] اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا  10

دئ والفرص ابالم -نمية المستدامة والقضاء على الفقراالقتصاد األخضر في سياق الت»،«العدد األول -اإلسكوا
 ، األمم املتحدة، نيويورك «والتحديات في المنطقة العربية

إطار عمل مقترح [:»1022اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا، برنامج األمم املتحدة للبيئة، جامعة الدول العربية]  12
، املنتدى العريب رفيع املستوى حول التنمية «االقتصاد األخضر في المنطقة العربيةإلعداد خارطة الطريق لالستثمار في 

 املستدامة 
، «االقتصاد االجتماعي التضامني أداة لتحقيق العدالة االجتماعية[:»1022اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا]  12

  02سلسلة السياسات العامة، أوراق موجزة، العدد:
التحديات في بلدان -تقرير مقومات الحكم في البلدان العربية[:»1022ادية واالجتماعية لغريب أسيا]اللجنة االقتص  12

 ، األمم املتحدة، نيويورك «التحول نحو الديمقراطية
دليل الفقر المتعدد األبعاد للبلدان المتوسطة الدخل نتائج من [:»1022اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا ]  12

  نيويورك، األمم املتحدة، «العراق والمغرب األردن و
، التقييم «التنمية المستدامة في المملكة األردنية الهاشمية[:» 1022اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ]  12

 الوطين للتنمية املستدامة، وثيقة خلفية التقرير العريب حول التنمية املستدامة 
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، تقرير السكان والتنمية «تقرير السكان والتنمية في المنطقة العربية[:»1022لغريب أسيا]اللجنة االقتصادية واالجتماعية   12
  02العدد:

، التقييم الوطين للتنمية «التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية[:» 1022اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا]  00
 املستدامة املستدامة، وثيقة خلفية التقرير العريب حول التنمية 

 .، األمم املتحدة، أديسا بيبا ، اثيوبيا«-الجزائر–موجز قطري  [:»1022اللجنة االقتصادية إلفريقيا ]  02
 .، بروكسل«تقرير مكافحة الفقر في الدول اليورومتوسطية[:»1002اجمللس االقتصادي واالجتماعي]  01
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية تنفيذ العهد [:» 1002اجمللس االقتصادي واالجتماعي، األمم املتحدة]  00

من العهد،  02و  01واالجتماعية والثقافية: التقارير الدورية الثانية المقدمة من الدول األطراف بموجب المادتين 
 « البرازيل

تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي الثاني من سنة [:»1002اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي]  02
  1002، نوفمرب 22الدورة العامة  ،«8110

ما مكانة الشباب في التنمية [:» 1022اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي]  02
 .«المستدامة في الجزائر؟

 « 8102التقرير الفني السنوي [:»1022املركز العريب لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة)أكساد(]  02
مذكرة مشاركة بشأن [:» 1022املؤسسة الدولية للتنمية، مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار]  02

 ، جمموعة البنك الدويل «8102-8102الجمهورية اليمنية لمدة السنة المالية
حماية االجتماعية للفقراء ال» ،«تقرير حالة انعدام األمن الغذائي في العالم[:» 1021املنظمة العاملية للزراعة ]  02

 « والضعفاء
 « دراسة الحد من الفقر الريفي في المناطق العربية [:»1001املنظمة العربية للتنمية الزراعية]  02
ورشة العمل القومية حول سياسات وبرامج الحد من الفقر في الريف [:»1002املنظمة العربية للتنمية الزراعية]  20

 ، اليمن «العربي
  ، نيويورك«مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكم[:»2222تحدة اإلمنائي]برنامج األمم امل  22
، «نحو اقتصاد أخضر مسارات إلى التنمية المستدامة و القضاء على الفقر[:»1022برنامج األمم املتحدة للبيئة]  21

 األمم املتحدة، نيويورك 
 املتحدة، نيويورك ، األمم «االقتصاد األخضر[:»1021برنامج األمم املتحدة للبيئة]  20
 األمم املتحدة، نيويورك « 8101تقرير التنمية البشرية [:»1020برنامج األمم املتحدة اإلمنائي]  22
-8101اإلستراتيجية الوطنية للحد من الفقر[:»1020املتحدة اإلمنائي، وزارة التخطيط والتعاون الدويل]برنامج األمم   22

8181 » 
  نيويورك، «توظيف التقنية الحديثة لخدمة التنمية البشرية[:»1002ر التنمية البشرية]تقري برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  22
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املكتب اإلقليمي للدول العربية، الصندوق العريب لنإمناء االقتصادي   22

 ، نيويورك «القادمةخلق الفرص لألجيال  -8118تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام [:»1001واالجتماعي]
الفساد و التنمية، مكافحة الفساد من أجل الحد من الفقر، تحقيق أهداف [:»1002برنامج األمم املتحدة اإلمنائي]  22

 .، األمم املتحدة، نيويورك«األلفية اإلنمائية وتعزيز التنمية المستدامة
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 .، نيويورك تعدد الفقر و مناهج دراسته[:»1002] اجتماع فريق اخلرباء حول قياس الفقر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  22
، األمم املتحدة، «الثروة الحقيقية لألمم مسارات إلى التنمية المستدامة[:»1020برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ]  20

 نيويورك 
 « 8101ماي  82بيان اجتماع مجلس الوزراء [:»1020(،]1022-1020برنامج التنمية اخلماسي)  22
سياسات  –مشروع مبادرة التوعية باألهداف اإلنمائية لأللفية [:»1021ملتحدة اإلمنائي، جامعة القاهرة]برنامج األمم ا  21

 ، نيويورك «التنمية المستدامة للمجتمعات الريفية الفقيرة
جديدة للقضاء على الفقر  إستراتيجية[:»1020مركز السياسات الدولية للنمو الشامل]برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،   20

  122، العدد رقم :«برازيل بدون فقر مدقع –في البرازيل، بزوغ خطة برازيل سيم ميزيريا 
األمم املتحدة،  ،«موجز حول تقرير التنمية البشرية: التنمية في كل عمل[:»1022برنامج األمم املتحدة اإلمنائي]  22

  نيويورك
 « الشباب وآفاق التنمية اإلنسانية في واقع متغير[:»1022برنامج األمم املتحدة اإلمنائي]  22
راصد الحقوق االقتصادية واالجتماعية في البلدان العربية: الحماية [:»1022شبكة املنظمات العربية غري احلكومية]  22

 « االجتماعية الوجه األخر ألزمة الدولة
 مكتب مصر  ، مؤسسة فريدريش إيربت،«الحماية االجتماعية للفقراء[:»1022صاحل هاشم]  22
إصالح دعم الطاقة :دراسات حالة حول إصالح دعم الطاقة الدروس المستفادة [:» 1020صندوق النقد الدويل]  22

 « واالنعكاسات
 « التقرير العربي الموحد[:» 1022، إىل،1002صندوق النقد العريب]  22
ن عناصر الحق في مستوى تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن الالئق كعنصر م[:»1022جملس حقوق اإلنسان]  20

 .22، األمم املتحدة، اجلمعية العامة، الدورة «معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق
تعزيز إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك الدراسة  -المملكة األردنية الهاشمية[:» 1022جمموعة البنك الدويل]  22

 الدويل، منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، واشنطن ، البنك «التشخيصية المنهجية عن األردن
 ، جنيف«تعزيز العمالة الريفية للحد من الفقر[:» 1002مكتب العمل الدويل]  21
،مؤمتر العمل الدويل، التقرير «التنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائف الخضراء[:»1020مكتب العمل الدويل]  20

 ، جنيف 201اخلامس،الدورة:
قياس الفقر في البلدان [:»1022اث اإلحصائية، االقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ]مركز األحب  22

 ، أنقرة، تركيا «تعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية–األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
 ملفات القوى الصاعدة  ، سلسلة«البرازيل القوة الصاعدة من أمريكا الالتينية :»[1020مركز اجلزيرة للدراسات]  22
 « الحماية االجتماعية في األردن[:»1022مركز الفينقيني للدراسات االقتصادية واالجتماعية]  22
، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، األمم «المسح المتكامل ألوضاع األسر المعيشية[:»1002مروان احلوري]  22

 .املتحدة
 ،«بيان السياسة العامةملحق [:»1020مصاحل الوزير األول]  22
 « مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية[:» 1022مصاحل الوزير األول]  22
 « دراسة تثقيفية حول التمويل الصغير[:»1002مصرف سوريا املركزي]  20



 ..........................................................................................................................:قائمـــة المراجـــــع

248 
 

 .«8108تقرير التجارة والتنمية [:»1021مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ]  22
،االجتماع اإلقليمي «الخروج من السمة غير المنظمة دور االقتصاد االجتماعي[:»1022ية]منظمة العمل الدول  21

 اإلفريقي الثاين عشر، جوهنسبورغ  
 ، جينيف «السياسات االقتصادية مقاربة عمالية[:» 1022منظمة العمل الدولية ]  20
 جينيف   ،«الحماية االجتماعية من االمتيازات إلى الحق[:» 1022منظمة العمل الدولية]  22
،الدورة «تقرير أعضاء مكتب المجلس التنفيذي عن الزيارة الميدانية للصين[:»1020منظمة األمم املتحدة للطفولة]  22

 من جدول أعمال املؤقت  02، البند:1020السنوية لعام:
التنمية: نظرة عامة التوجيهات والمستندات المرجعية لهيئة مساعدة [:»1000منظمة التعاون االقتصادي والتنمية]  22

 « الفقر والصحة
تعزيز البيئة التمكينية [:»1022منظمة األغذية والزراعة، الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، برنامج األغذية العاملي]  22

  تقرير حول حالة األمن الغذائي يف العامل، روما  ،«لتحسين األمن الغذائي والتغذية
 ادية واالجتماعية لغريب أسيا، األمم املتحدة ، اللجنة االقتص«قياس الفقر في منطقة اإلسكوا  22
 برنامج[:»1021وزارة التنمية الزراعية الربازيلية، املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، منظمة األغذية والزراعة]  22

 .، روما«القضاء على الجوع التجربة البرازيلية

السياسة الحكومية في مجال الفالحة والتنمية الريفية والصيد [:»1022وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري]  20
 « البحري

 « السياسة الحكومية في مجال الموارد المائية والبيئة[:»1022وزارة املوارد املائية والبيئة]  22
 «  السياسة الحكومية في مجال الطاقة[:» 1022وزارة الطاقة]  21
 « السياسة الحكومية في مجال التضامن الوطني[:»1022وزارة التضامن الوطين األسرة وقضايا املرأة]  20
 ،  امللخص التنفيذي للتقرير الثاين « حالة البيئة في المملكة األردنية الهاشمية [:»1022وزارة البيئة]  22
 « مياه الصرف الصحي في األردن[:»1022وزارة املياه والري]  22
 « صندوق الزكاة التقرير السنوي [:»1022]األردنية وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية  22
 «8102-8111التقرير الوطني لتقييم التعليم للجميع [:» 1022وزارة الرتبية والتعليم األردنية ]  22
 « 8102تقرير االستعراض السنوي للتعليم للجميع بحلول عام [:»1022وزارة الرتبية والتعليم اليمنية]  22
 « التقرير اإلحصائي الصحي السنوي العام[:» 1022وزارة الصحة العامة واإلسكان اليمنية]  22
التقرير الوطني الثاني لليمن حول مستوى التقدم نحو األهداف اإلنمائية [:»1020وزارة التخطيط والتعاون الدويل ]  20

 « 8101لأللفية 
 -المرحلة الثانية -مشروع اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية:» وزارة املياه والبيئة، اهليئة العامة حلماية البيئة]د ت[  22

 « المحميات الطبيعية
 مواقع ألكترونية: -ح

1. http׃//ar wikipedia.org/wiki/poverty. 

  10/02/1022مت اإلطالع عليه بتاريخ: 
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 ، متوفر على املوقع:«الوقف ودوره في التنمية االقتصادية» أمين حممد العمر:  1
http://site.islam.gov.kw/eftaa/ControlPanel/ScientificResearchDocuments/1269159625.d

oc ، :00/22/1022مت اإلطالع عليه بتاريخ  
 على املوقع:،«الفقر والبيئة في الجزائر في ظل اإلصالحات االقتصادية مشكلة»مصابيح فوزية: .1

www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=1785 
للتخطيط: متوفر على املوقع ، املعهد العريب «مؤشرات قياس عدم المساواة في توزيع اإلنفاق»رياض بن جليلي:  2

، مت  pdf-api.org/images/training/programs/1/2007/25_C29-http://www.arab.3: اإللكرتوين:
 21/21/1022اإلطالع عليه بتاريخ: 

، مت االطالع عليه  www.un.org/ar/development://httpموقع هيئة األمم املتحدة :   2
  10/02/1022بتاريخ:

 ، متوفر على املوقع اإللكرتوين:«، الصين الشعبية18تجارب التنمية» مركز بديل للتخطيط والدراسات اإلسرتاتيجية:  2
http://pss.elbadil.com :22/02/2102، مت اإلطالع عليه بتاريخ  

دور التمويل األصغر في تمويل المشروعات [: »1022عصام عبد الوهاب بوب، كمال الدين حممد عثمان البشري ]  2
متوفر على املوقع:  ،«تجربة مصرف االدخار والتنمية االجتماعية–الصغيرة 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2586540 مت االطالع عليه ،
  22/20/1022بتاريخ:

دراسة مقارنة بين التجربة  -دور مؤسسات الوقف في تحقيق التنمية االجتماعية المستديمة » عامر حبيبة: بوقرة رابح،  2
مت االطالع عليه ،  http://www.kantakji.com/wakf:  متوفر على املوقع2، ص:«الماليزية والتجربة الجزائرية

  10/01/1022بتاريخ: 
 ، متوفر على املوقع:02، ص: «الزكاة ودورها في محاربة الفقر والبطالة  بين المحلية والعالمية»سامر قنطقجي:   2

www.kantakji.org/: /http 01/22/1022عليه بتاريخ:  ، مت اإلطالع  
، جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية، عدد: «دور الوقف في تمويل متطلبات التنمية البشرية[:»1022مىن حممد احلسيين]  20

اإلطالع عليه  ،   تم akji.com/article/details/ID/53http://giem.kant:، متوفر على املوقع 1022أكتوبر 
  00/22/1022بتاريخ: 

 ، متوفر على املوقع: :02، ص:«الصناديق الوقفية المعاصرة: تكييفها، أشكالها، حكمها، مشكالتها»حممد الزحيلي  22
http://kantakji.com/article/details/ID/52054.pdf ، 02/22/1022االطالع عليه بتاريخ: تم  

، متوفر على املوقع: 2-2، ص ص:«دور الوقف في التنمية[:» 1021حسني عبد املطلب األسرج]  21
muenchen.de/42575/-https://mpra.ub.uni ، :02/22/1022مت اإلطالع عليه بتاريخ  

، مت اإلطالع عليه بتاريخ: =https://knoema.com/search?queryأطلس بيانات العامل، متوفر على املوقع:   20
22/02/1022  

-blogs.worldbank.org/arabvoices/arcitizens-are-key-fight-against: متوفر على املوقعالبنك الدويل  .12

corruption. ، :00/01/1022مت االطالع عليه بتاريخ  

http://site.islam.gov.kw/eftaa/ControlPanel/ScientificResearchDocuments/1269159625.doc
http://site.islam.gov.kw/eftaa/ControlPanel/ScientificResearchDocuments/1269159625.doc
http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=1785
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2007/25_C29-3.pdf
http://www.un.org/ar/development:/
http://pss.elbadil.com/2016/04/18/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2586540
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2586540
http://www.kantakji.com/wakf
http://giem.kantakji.com/article/details/ID/53،%20%20%20تم
http://giem.kantakji.com/article/details/ID/53،%20%20%20تم
http://kantakji.com/article/details/ID/52054.pdf،%20%20تم
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/42575/
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/42575/
https://knoema.com/search?query=Malaysia
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قاعدة بيانات البنك الدويل متوفر على املوقع:   22
http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country مت االطالع عليه ،

  22/01/1022بتاريخ:
، مت االطالع عليه بتاريخ:  https://www.aim.gov.my:مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا، متوفر على املوقع  22

12/01/1022  
 ، متوفر على املوقع:«الكتاب األبيض حول التنمية السلمية يف الصني »وزارة اخلارجية الصينية:  22

.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/t864256.htmhttp://www :22/02/1022، مت االطالع عليه بتاريخ  
، متوفر على املوقع: «الدقة يف التخفيف من وطأة الفقر: هنج جديد ملكافحة الفقر يف الصني» وانغ سان قوي   22

04/05/content_718745.htm-http://www.chinapictorial.com.cn/al/se/txt/2016 مت االطالع عليه ،
  22/02/1022بتاريخ:

 un.blogspot.com.br/2012/09/knowledge-http://ifad-:الصندوق الدويل للتنمية الريفية متوفر على املوقع  22

overcoming.html-to-central-is :1/2/1022، مت االطالع عليه بتاريخ  
la-de-http://www.cnas.dz/?q=ar/presentation-الصندوق الوطين للضمان االجتماعي: متوفر على املوقع:   10

cnas، :22/02/1022مت اإلطالع عليه بتاريخ  
 ، متوفر على املوقع:1، ص:«قياس الفقر في التطبيق »:[1002]حممد حسني باقر   12

http://www.arabgeographers.net/vb/attachments/attachments/arab745d1235599881/ ، تم االطالع

 .22/40/2402عليه بتاريخ:
11   
موقع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:   10

org.dz/GenerateurAr.aspx?PageGenerer=ANSEJenBrefarhttp://www.ansej. مت اإلطالع عليه ،
  22/02/1022بتاريخ:

  موقع الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر:                                                                                      12
-http://www.medea

dz.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=110 مت اإلطالع ،
  22/02/1022عليه بتاريخ: 

، متوفر على «8102النشاط االقتصادي والتشغيل والبطالة خالل سبتمبر [:» 1022الديوان الوطين لنإحصاء]  12
 .22/02/1022، مت اإلطالع عليه بتاريخ:  /html-chomage-et-Emploi-http://www.ons.dz.املوقع: 

، متوفر على املوقع:            «فائدة التشغيل، االستثمار و النمو االقتصاديالتدابير المتخذة ل[:»1020مصاحل الوزير األول]  12
ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/meice2010ar.pdf-www.premier  مت اإلطالع عليه ،

  10/02/1022بتاريخ:
de-http://www.mree.gov.dz/presentation-املرصد الوطين للبيئة والتنمية املستدامة، متوفر على املوقع:   12

lonedd/?lang=ar :00/02/1022، مت اإلطالع عليه بتاريخ  
 املوقع:منظمة الشفافية الدولية، متوفر على   12

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_ مت االطالع عليه ،
  22/02/1022بتاريخ: 

http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country
http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source=2&country
https://www.aim.gov.my/
http://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/t864256.htm
http://www.chinapictorial.com.cn/al/se/txt/2016-04/05/content_718745.htm
http://www.chinapictorial.com.cn/al/se/txt/2016-04/05/content_718745.htm
http://ifad-un.blogspot.com.br/2012/09/knowledge-is-central-to-overcoming.html
http://ifad-un.blogspot.com.br/2012/09/knowledge-is-central-to-overcoming.html
http://www.cnas.dz/?q=ar/presentation-de-la-cnas
http://www.cnas.dz/?q=ar/presentation-de-la-cnas
http://www.cnas.dz/?q=ar/presentation-de-la-cnas
http://www.arabgeographers.net/vb/attachments/attachments/arab745d1235599881/
http://www.arabgeographers.net/vb/attachments/attachments/arab745d1235599881/
http://www.ansej.org.dz/GenerateurAr.aspx?PageGenerer=ANSEJenBrefar
http://www.ansej.org.dz/GenerateurAr.aspx?PageGenerer=ANSEJenBrefar
http://www.medea-dz.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=110
http://www.medea-dz.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=110
http://www.ons.dz/-Emploi-et-chomage-.html
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/meice2010ar.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/meice2010ar.pdf
http://www.mree.gov.dz/presentation-de-lonedd/?lang=ar
http://www.mree.gov.dz/presentation-de-lonedd/?lang=ar
http://www.mree.gov.dz/presentation-de-lonedd/?lang=ar
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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صندوق الزكاة األردين متوفر على املوقع اإللكرتوين:   12
http://www.zakatfund.org/Default.aspx?Lng=1&P=PD&T=1&S=1&Q=20،  مت اإلطالع عليه

  22/02/1022بتاريخ: 
مت اإلطالع عليه بتاريخ: ، zakat.com.my-http://www.e: سالجنور متوفر على املوقعهيئة إدارة الزكاة بوالية   00

02/02/1022  
 الشؤون واملقدسات اإلسالمية: متوفر على املوقع:و وزارة األوقاف   02

http://www.zakatfund.org/Default.aspx?Lng=1&P=PD&T=1&S=1&Q=20  مت اإلطالع عليه
  21/02/1022بتاريخ:

، متوفر على املوقع االلكرتوين: «طريق مكافحة الفساد ال يزال طويال» البنك الدويل: مركز الشفافية األردين  01
blogs.world bank.org arabvoices-jord.  12/02/1022االطالع عليه بتاريخ: ، مت  

 املركز الوطين للمعلومات، متوفر على الرابط:  00
nic.info/contents/popul/social/Social/brief/index.php-https://www.yemen بتاريخ: ، مت االطالع عليه

22/20/1022  

 مشروع األشغال العامة متوفر على املوقع االلكرتوين:  02
profile-ar/pwp-us-http://www.pwpyemen.org/2017/index.php/ar/about مت االطالع عليه ،
  21/02/1022بتاريخ:

متوفر على الرابط، «  أوضاع الفقر في اليمن» بنك الدويللا  02
yemen-in-http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2010/01/20/poverty مت االطالع ،

  12/20/1022عليه بتاريخ: 
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B. Les Rapports : 
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  (: خريطة التقسيم اإلداري في جمهورية الصين.10الملحق رقم)
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 المؤشرات التنموية الرئيسية الخاصة بالصين: -

 القيمة/ السنة المؤشر 
 ²مليون كم 2 2 المساحة

 مليار نسمة 02 2 عدد السكان
 1022/ %2 2 معدل نمو الناتج اإلجمالي الفعلي

 دوالر2200 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
 %2 2 معدل البطالة

 سنة 2 22 الميالدمتوسط العمر المتوقع عند 
 - صافي نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي

 %200 معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار
 %22 2 نسبة الفقر

 مولود حي 2000وفاة لكل 22 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
 ألف والدة حية 200وفاة لكل  12 معدل وفيات األمهات

 %2 22 المياه المحسنةنسبة توفر مصادر 
 %2 22 نسبة توفر مرافق الصرف الصحي 
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 خريطة ماليزيا (:18الملحق رقم )
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 :المؤشرات التنموية الرئيسية الخاصة بماليزيا -

 القيمة المؤشر
 ²كم  012222 المساحة

 مليون نسمة 002 00 عدد السكان
 %2 2 معدل نمو الناتج اإلجمالي الفعلي

 دوالر 20220 نصيب الفرد من النتاج المحلي اإلجمالي
 %1 معدل البطالة

 21 22 متوسط العمر المتوقع عند الميالد
 %22 202 صافي نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي

 %22 معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار
 %2 0 نسبة الفقر

 والدة حية  2000وفاة لكل  1 2 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
 وفاة 20 ألف والدة حية 011معدل وفيات األمهات لكل 

 %1 22 نسبة توفر مصادر المياه المحسنة
 %22 نسبة توفر مرافق الصرف الصحي
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 (: خريطة التقسيم اإلداري في البرازيل.11الملحق رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنطقة الشمالية.             
 المنطقة الشمالية الشرقية.           
 المنطقة الجنوبية الشرقية.           
 المنطقة الجنوبية.           
  المنطقة المركزية الغربية.           
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 المؤشرات التنموية الرئيسية الخاصة بالبرازيل: -

 القيمة المؤشر
 ²مليون كم 22 2 المساحة

 مليون نسمة 222 102 عدد السكان
 %2 معدل نمو الناتج اإلجمالي الفعلي

 %2 معدل التضخم
 %1 22 معدل البطالة

 سنة 22 متوسط العمر المتوقع عند الوالدة
 %22 202 صافي نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي

 %22 معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار
 %2 2 نسبة الفقر

 %22 22 معامل جيني
 مولود حي 2000وفاة لكل  2 22 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة

 ألف والدة حية 200وفاة لكل  22 معدل وفيات األمهات
 %2 22 توفر مصادر المياه المحسنة

 %2 21 نسبة توفر مرافق الصرف الصحي
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 (: خريطة تبين التقسيم اإلداري في الجزائر.12الملحق رقم)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

-  
-  
-  

 01والية جيجل 

 19 يفوالية سط 

 20 والية سعيدة 

 21 والية سكيكدة 

 22 والية سيدي بلعباس 

 23 والية عنابة 

 24 والية قالمة 

 25 والية قسنطينة 

 26 والية المدية 

 27 والية مستغانم 

 28 والية المسيلة 

 29 والية معسكر 

 30 والية ورقلة 

 31 والية وهران 

 32 والية البيض 

 33 والية إليزي 
 الية برج بوعريريجو 34

 35 والية بومرداس 

 36 والية الطارف 

 37 والية تندوف 

 38 والية تيسمسيلت 

 39 والية الوادي 

 40 والية خنشلة 

 41 والية سوق أهراس 

 42 والية تيبازة 

 43 والية ميلة 

 44 والية عين الدفلى 

 45 والية النعامة 

 46 والية عين تموشنت 

 47 والية غرداية 

 48 والية غليزان 
 

 1 والية أدرار 

 2 والية الشلف 

 3 والية األغواط 

 4 والية أم البواقي 

 5 والية باتنة 

 6 والية بجاية 

 7 والية بسكرة 

 8 والية بشار 

 9 والية البليدة 

 10 والية البويرة 

 11 والية تمنراست 

 12 والية تبسة 

 13 والية تلمسان 

 14 والية تيارت 

 15 والية تيزي وزو 

 16 والية الجزائر 

 17 والية الجلفة 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%83%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%83%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D9%86%D8%B4%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D9%86%D8%B4%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B2%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B2%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9
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 المؤشرات التنموية الرئيسية الخاصة بالجزائر: -
 القيمة/ السنة المؤشر

 ²مليون كم 022 1 المساحة
 مليون نسمة 202 20 عدد السكان

 %0 0 الناتج اإلجمالي الفعليمعدل نمو 
 %2 2 معدل التضخم

 %2 22 معدل البطالة
 %2 22 معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 

 %2 202 نسبة إنهاء مرحلة التعليم االبتدائي
 سنة2 22 متوسط العمر المتوقع عند الوالدة

 %2 2 نسبة الفقر
 %2 12 معامل جيني

 مولود حي  2000لكل  1 12 الخامسةمعدل وفيات األطفال دون سن 
 ألف والدة حية  200وفاة لكل  22 20 معدل وفيات األمهات

 221/222 الترتيب حسب مؤشر مدركات الفساد 
 ³م122 نصيب الفرد من المياه سنويا

 %2 20 نسبة التغطية بمياه الشرب اآلمنة
 %2 22 نسبة التغطية بمرافق الصرف الصحي 

 طن مرتي / السنة 2 0 أكسيد الكربونانبعاث ثاني 
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 (: خريطة تبين التقسيم اإلداري في األردن.12الملحق رقم)
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 المؤشرات التنموية الرئيسية الخاصة األردن: -
 القيمة/ السنة المؤشر

 ²كم010 22 المساحة
 مليون نسمة 222 2 عدد السكان

 %2 1 معدل نمو الناتج اإلجمالي الفعلي
 %2 التضخممعدل 

 %2 20 معدل البطالة
 %22 معدل االلمام بالقراءة والكتابة

 %22 نسبة إنهاء مرحلة التعليم االبتدائي
 سنة 1 22 العمر المتوقع عند الميالد

 %2 22 نسبة الفقر
 %2 02 معامل جيني

 مولود حي 2000لكل  12 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
 ألف والدة حية 200لكل  22 معدل وفيات األمهات

 22/222 الترتيب حسب مؤشر مدركات الفساد 
 2 20 نسبة التغطية بمياه الشرب اآلمنة

 2 22 نسبة التغطية بمرافق الصرف الصحي 
 ³م220 نصيب الفرد من المياه سنويا
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 (: خريطة تبين التقسيم اإلداري في اليمن.11الملحق رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .............................:........................................................................................... المالحـــــق

 
268 

 

 

 المؤشرات التنموية الرئيسية الخاصة باليمن: -

 القيمة/ السنة المؤشر
 ²كم  220 212 المساحة

 مليون نسمة 2 12 عدد السكان
 %2 2- معدل نمو الناتج اإلجمالي الفعلي

 - معدل التضخم
 %22 22 معدل البطالة

 سنة 20 22 متوسط العمر المتوقع عند الوالدة
 %0 22 االبتدائينسبة إنهاء مرحلة التعليم 

 %22 معدل اإللمام بالقراءة و الكتابة لدى الكبار
 %21 نسبة الفقر

 / معامل جيني
 %2 22 انعدام األمن الغذائي

 مولود حي 2000وفاة لكل  20 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
 ألف والدة حية 200وفاة لكل  222 معدل وفيات األمهات

 222/222 الترتيب حسب مؤشر مدركات الفساد 
 %2 20 نسبة توفر المياه الصالحة للشرب
 %02 نسبة توفر مرافق الصرف الصحي

 ³م220 نصيب الفرد من المياه سنويا
 طن مرتي/ السنة 2 0 ثاني أكسيد الكربون co2انبعاثات 
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 قائمــــــــــة الجداول

 الصفحة عنــــوان الجدول الرقم
 02 األبعاد املتعددة للفقر 2-2
 02 مؤشرات قياس الفساد املعتمدة من قبل البنك الدويل ومنظمة الشفافية الدولية 2-1
 21 مكونات دليل الفقر البشري 2-0
 22 الرتجيح لدليل الفقر املتعدد األبعادأبعاد ومؤشرات ونظم  2-2
 22 التنمية املستدامة واألهداف األساسية من حتقيقها 1-2
 20 (1022-1002بعض املؤشرات االقتصادية ذات الصلة باحلد من الفقر يف الصني خالل الفرتة ) 1-1
 20 1020-1002، 1002تطور معدالت الفقر يف الصني خالل السنوات  1-0
 22 (1022-1002تطور اإلنفاق على الصحة يف الصني خالل الفرتة ) 1-2
 22 (1022-1002تطور بعض مؤشرات التنمية البشرية يف الصني ) 1-2

 202 أنواع القروض اليت تقدمها مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا 22-
 201 1020-1000تطور نشا  مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا خالل الفرتة  22-
 202 (1022، 1001معدالت الفقر يف ماليزيا خالل السنوات ) 22-
 202 الفرق بني احلماية االجتماعية وشبكات األمان االجتماعي 22-
 222 (1022-1002لسنوات خمتارة بني )ومعامل جيين  يف الربازيل تطور معدل الفقر  220-
 212 (1022-1020تطور حصيلة الزكاة يف ماليزيا للفرتة ) 1-22
 212 1022توزيع حصيلة الزكاة على مستحقيها يف والية سالجنور لسنة  1-21
 202 (1002-1002خالل الفرتة    ) التوزيع السنوي لربنامج اإلنعاش االقتصادي على خمتلف القطاعات 3-2
 222 (1022-1000السكنات املوزعة عرب الوطن خالل الفرتة ) 3-1
 222 (1022-1000خالل الفرتة ) تطور معدل البطالة يف اجلزائر 3-0
 222 1022-1002، 1000نصيب الفرد من الدخل الوطين اإلمجايل للفرتة:  3-2
 222 1022-1002تطور عدد املؤسسات التعليمية يف اجلزائر خالل الفرتة:  3-2
 222 1022-1002، 1000تطور املؤشرات الصحية يف اجلزائر خالل الفرتة:  3-2
 220 اإلمكانيات اهليكلية ومستوى خدمة املياه الصاحلة للشربمؤشرات  3-2
، 1000تطور معدالت احلصول على مياه الشرب اآلمنة وخدمات الصرف الصحي يف اجلزائر للفرتة:  3-2

1002-1022 
222 

 222 يف اجلزائر  1022-1002تطور مؤشر مدركات الفساد يف اجلزائر خالل الفرتة:  3-2
 222 نسب صرف حصيلة الزكاة  3-20
 222 1021-1000حصيلة الزكاة وعدد املستفيدين منها يف اجلزائر خالل الفرتة:  0-22
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 220 1021-1000عدد املستفيدين من القرض احلسن خالل الفرتة:  3-21
 222 1022-2222تطور نسبة الفقر ومعامل جيين يف اجلزائر للفرتة:  3-20
 222 1022-2220الغذائي يف اجلزائر خالل الفرتة: تطور خط الفقر  3-22
 221 1022-1002تطور نصيب الفرد من االستهالك يف اجلزائر خالل الفرتة:  3-22
 220 1021-1002تطور مؤشر الفقر املتعدد األبعاد حسب املناطق يف اجلزائر للفرتة:  3-22
 222 1022-1002يف األردن خالل الفرتة: تطور معدالت النمو االقتصادي والتضخم واملديونية  3-22
 222 1022معدل البطالة يف حمافظات األردن سنة  3-22
 222 1022-1002، 1000تطور معدالت االلتحاق مبختلف مراحل التعليم خالل الفرتة:  3-22
 222 1022-1020التحتية واملوارد البشرية يف قطاع الصحة األردين:  يةالبن 3-10
 222 1022-1002، 1000صحية خمتارة خاصة باألردن خالل الفرتة: مؤشرات  3-12
 220 نوعية األراضي يف األردن 3-11
 222 1022إيرادات ومصاريف صندوق الزكاة لعام  3-10
 222 1020، 1002، 1002، 1001تطور معدالت الفقر يف األردن خالل السنوات:  3-12
 100 1020احملافظات األردنية سنة معدالت الفقر املدقع واملطلق حسب  3-12
 102 1022-1002تطور الناتج احمللي اإلمجايل ونصيب الفرد منه يف اليمن خالل الفرتة:  3-12
 102 الفئات املشمولة مبساعدات صندوق الرعاية االجتماعية يف اليمن 3-12
( 1002-1000اليمن خالل املومسني  )معدالت القيد وااللتحاق مبرحليت التعليم األساسي والثانوي  يف  3-12

 (1020-1021و)
120 

 122 1022عدد املرافق الصحية يف اليمن سنة  3-12
 112 1022-1002ترتيب اليمن وفق مؤشر مدركات الفساد خالل الفرتة:  3-00
 110 1022-2222تطور معدل الفقر يف اليمن خالل الفرتة:  3-02
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 قائمـــــة األشكــــال

 الصفحة عنــــوان األشكـــــال الرقم
 02 تطور مفهوم الفقر 2-2
 22 أسباب ظاهرة الفقر 2-1
 12 انعكاسات ظاهرة الفقر 2-0
 10 احللقة املفرغة للفقر 2-2
 02 منحىن لورنز 2-2
 01 معامل جيين 2-2
 02 العالقة بني ظاهريت الفساد والفقر  2-2
 22 متكني اإلنسان واحلكم 2-2
 20 مكونات دليل الفقر املتعدد األبعاد  2-2
 22 مضمون التنمية املستدامة 1-2
 20 أبعاد التنمية املستدامة 1-1
 22 عالقة التنمية املستدامة مبكافحة الفقر 1-0
 22 مؤشرات القياس الفرعية املكونة ملؤشر سدا 1-2
 20 دور االقتصاد األخضر يف احلد من الفقر 1-2
 202 احلماية االجتماعيةبرامج  1-2
 222 متضمنات مشروع القضاء على اجلوع يف الربازيل 1-2
 212 مسامهة الزكاة يف تنشيط االقتصاد واحلد من الفقر 1-2
 212 أنواع الوقف 1-2
 221 الركائز األساسية لسياسة التجديد الفالحي والريفي 3-2
 220 1021مؤشرات الفقر يف اجلزائر لسنة  3-1
 112 تطور أحداث الصراع يف اليمن 3-0
 112 نتائج الصراع على اجلانب اإلنساين يف اليمن 3-2

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فهرس المحتويات
 الصفحة العنوان الرقم
 أ مقدمة 
 02 الفصل األول: اإلطار ألمفاهيمي األساسي لظاهرة الفقر 
 01 متهيد 
 00 مفاهيم، أسباب وآثار الفقر.  المبحث األول: 
 00 مفهوم الفقر 2 2 2

 00 تعريف الفقر  2 2.2.2
 02 أنواع الفقر 2.1 2.2

 22 مصطلحات ذات صلة مبفهوم الفقر 2.2.0 2
 20 أسباب الفقر 2 2.1
 20 األسباب السياسية واألمنية 2.2 2.1
 22 األسباب االقتصادية 2.1 2.1
 22 األسباب االجتماعية 2.0 2.1
 22 أسباب أخرى  2.2 2.1
 22 آثار الفقر 2 2.0
 22 اآلثار االقتصادية 2.2 2.0
 22 اآلثار االجتماعية 2.1 2.0
 22 أثر الفقر على البيئة 2.0 2.0

المبحث الثاني: ظاهر الفقر في الفكر االقتصادي التنموي وعالقته مع بعض المتغيرات  
 االقتصادية

11 

 11 التنموي النظريات املفسرة لظاهرة الفقر يف الفكر 2 1 2
 11 نظرية احللقة املفرغة للفقر 2 1 2 2
 10 الدائرة املغلقة -0-نظرية كرمير احللقة  2 1 2 1
 12 مصيدة الفقر لروبرت مالتوس 2 1 2 0
 12 مدخل احلاجات األساسية 2 1 2 2
 12 النظرية املركسية 2 1 2 2
 12 نظرية التبعية 2 1 2 2



 

 

 12 االقتصادية على ظاهرة الفقرتأثري بعض املتغريات  2 1 1
 12 تأثري النمو االقتصادي على معدالت الفقر 2 1 1 2
 12 تأثري التفاوت يف توزيع الدخل على انتشار الفقر 2 1 1 1
 00 تأثري انتشار الفساد على الفقر 2 1 1 0
 02 تأثري احلوكمة على الفقر 2 1 1 2
 21 المبحث الثالث: طرق قياس الفقر 
 21 املنهج أحادي الـأبعاد لقياس الفقر 2 0 2
 21 خطو  الفقر 2 0 2 2
 22 مؤشرات الفقر 2 0 2 1
 22 املنهج املتعدد األبعاد يف قياس الفقر 2 0 1
 20 مؤشر الفقر البشري 2 0 1 2
 21 دليل الفقر املتعدد األبعاد 2 0 1 1
 22 صعوبات قياس الفقر 2 0 0
 22 خالصة الفصل 
، تجارب دولية الفصل الثاني: السياسات التنموية المستدامة في مجال مكافحة الفقر 

 رائدة.
22 

 20 متهيد 
 22 المبحث األول: التأصيل النظري للتنمية المستدامة 
 22 مفهوم التنمية املستدامة 2 1.2

 22 مفهوم التنمية 2 1.2.2
 20 التنمية املستدامة 1 2 2 1
 22 التنمية املستدامةأهداف  1 2 2 0
 22 مبادئ التنمية املستدامة 1 2 2 2
 22 أبعاد التنمية املستدامة 1 2 2 2
 20 مؤشرات قياس التنمية املستدامة 1 2 2 2
 21 دور التنمية املستدامة  يف مكافحة الفقر 1 2 2 2
 22 تقييم التنمية االقتصادية املستدامة )سدا( لقياس الرفاهية 1 2 2 2
المبحث الثاني: السياسات والبرامج التنموية المستدامة الموجهة للحد من الفقر، تجارب  

 دولية رائدة.
22 

 22 التحول حنو االقتصاد األخضر 1 1 2



 

 

 20 النمو االقتصادي املستدام 1 1 1
 22 االقتصاد االجتماعي التضامين 1 1 0
 22 دور السياسة املالية يف احلد من الفقر 1 1 2
 22 التنمية الريفية املستدامة 1 1 2
 22 جتربة الصني يف حتقيق التنمية الريفية واحلد من الفقر 1 1 2 2
 22 التنمية البشرية املستدامة 1 1 2
 22 التنمية البشرية يف الصني 1 1 2 2
 22 توفري التمويل للفقراء )التمويل األصغر( 1 1 2
 22 من الفقرالتجربة املاليزية يف احلد  1 1 2 2
 202 برامج التنمية االجتماعية 1 1 2
 202 احلماية االجتماعية 1 1 2 2
 220 التجربة الربازيلية يف جمال احلد من الفقر 1 1 2 1
 222 المبحث الثالث: اآلليات المؤسسية لعالج ظاهرة الفقر في النظام االقتصادي اإلسالمي 
 222 نظام الزكاة 1 0 2
 222 املستحقون للزكاة 1 0 2 2
 210 دور الزكاة يف احلد من الفقر 1 0 2 1
 211 الوقف 1 0 1
 211 تعريف الوقف 1 0 1 2
 210 أنواع الوقف 1 0 1 1
 212 دور مؤسسة الوقف يف مكافحة الفقر  1 0 1 0
 212 دور الوقف والزكاة يف مكافحة الفقر يف ماليزيا 1 0 0
 212 للوقف يف ماليزياالدور االجتماعي  1 0 0 2
 212 الزكاة يف ماليزيا 1 0 0 1
 200 خالصة الفصل 
إسهامات سياسات التنمية المستدامة في مكافحة الفقر في الجزائر، األردن الفصل الثالث: 

 واليمن
201 

 200 متهيد 
 202 المبحث األول: دور سياسات التنمية المستدامة في الحد من الفقر في الجزائر 
 202 السياسات التنموية املستدامة املوجهة للحد من الفقر يف اجلزائر 0 2 2
 202 السياسات االقتصادية يف اجلزائر 0 2 2 2



 

 

 220 السياسات االجتماعية يف اجلزائر 0 2 2 1
 222 التنمية البشرية يف اجلزائر 0 2 2 0
 221 السياسات البيئية يف اجلزائر 0 2 2 2
 222 مكافحة الفساد يف اجلزائرآليات  0 2 2 2
 222 صندوق الزكاة يف اجلزائر 0 2 2 2
 222 تطور الفقر ومؤشراته يف اجلزائر 0 2 1
 222 الفقر والالمساواة يف اجلزائر 0 2 1 2
 220 الفقر املتعدد األبعاد يف اجلزائر 0 2 1 1
 222 الفقر في األردنالمبحث الثاني: دور سياسات التنمية المستدامة في الحد من  
 222 سياسات التنمية املستدامة يف األردن 0 1 2
 222 السياسات االقتصادية يف األردن 0 1 2 2
 222 السياسات االجتماعية يف األردن 0 1 2 1
 222 التنمية البشرية يف األردن  0 1 2 0
 222 السياسات البيئية يف األردن 0 1 2 2
 222 يف األردنمكافحة الفساد  0 1 2 2
 222 صندوق الزكاة يف األردن 0 1 2 2
 222 نتائج مكافحة الفقر يف األردن 0 1 1
 100 تركيز الفقر يف األردن 0 1 1 2
 102 الفقر والالمساواة 0 1 1 1
 102 المبحث الثالث: دور سياسات التنمية المستدامة في الحد من الفقر في اليمن 
 102 املستدامة يف اليمن السياسات التنموية 0 0 2
 102 السياسات االقتصادية يف اليمن 0 0 2 2
 102 السياسات االجتماعية يف اليمن 0 0 2 1
 121 التنمية البشرية يف اليمن 0 0 2 0
 122 السياسات البيئية يف اليمن 0 0 2 2
 110 احلكم الراشد ومكافحة الفساد يف اليمن 0 0 2 2
 111 اليمن أوضاع الفقر يف 0 0 1
 111 تطور مؤشرات الفقر 0 0 1 2
 112 التفاوت يف توزيع الثروة 0 0 1 1
 112 األمن الغذائي يف اليمن 0 0 1 0



 

 

 112 تأثري النزاع على مسار التنمية يف اليمن 0 0 0
 112 مسار الصراع يف اليمن 0 0 0 2
 112 اخلسائر اليت خلفها الصراع 0 0 0 1
 112 خالصة الفصل 
 102 الخاتمــة 
 102 قائمة المراجع 
 122 فهرس المالحق 
 122 المالحق 
 120 الفهارس 
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 :الملخص         

يعترب الفقر من بني أقدم وأكرب التحديات اليت تواجهها دول العامل، خاصة النامية منها، كونه يف الوقت الراهن 
اهتمام احلكومات واملنظمات الدولية  ويف ظل التوسع الذي شهده مفهوم الفقر بات من الضروري استحداث  يشكل حمور

سياسات ملواجهته  تتماشى مع هذا التطور،  باعتبار التنمية املستدامة أخر ما توصل إليه الفكر التنموي من تطور 
فمن املؤكد أن التخلص  ،ت العيش الالئق لألجيال املتعاقبةوباعتبارها تنمية شاملة متكاملة هدفها األساسي ضمان متطلبا

 النهائي من قيود  الفقر سيكون بإتباع سياسات تنموية مستدامة  

تبنت أغلب دول العامل هنج التنمية املستدامة، اليت هتدف من خالل أبعادها الثالث إىل حتسني مستوى معيشة 
قها الدول حمل الدراسة تطبيق هذا النهج، ويتجلى هذا يف الربامج واخلطط السكان، وكغريها من دول العامل أخذت على عات

لكن هذه اجلهود كانت نتائجها عكس ماهو متوقع، فاملالحظ تراجع يف املستوى املعيشي لغالبية  ،اليت تنفذها دوريا
لدول ويأيت يف مقدمتها وترجع أسباب هذا الفشل إىل القيود اليت تواجهها هذه ا ،السكان وارتفاع يف معدالت الفقر

 استفحال مظاهر الفساد، وعدم االستقرار األمين الذي تشهده املنطقة وما اجنر عنهما من خسائر على مجيع األصعدة 
 : الفقر، مكافحة الفقر، التنمية املستدامة، السياسات التنموية، اجلزائر، األردن، اليمن الكلمات المفتاحية

Abstract : 

Poverty is one of the oldest and greatest challenges facing the world, especially 

developing countries, for that it becomes the focus of attention of Governments and 

international organizations.With the expansion of poverty concept, it was necessary to develop 

rational policies to contain it. 

  Therefore, sustainable development is one of the most comprehensive 

development models that provide effective solutions to contain poverty through sustainable 

development standards and thus contribute to guaranteeing the rights of future generations. 

 Most countries around the world have adopted the sustainable development approach, 

which aims, through its three dimensions, to improve the standard of living of the 

population, and like other countries, the countries studied have taken this approach into 

account .This is reflected in programs and plans implemented periodically. But these efforts 

have been the opposite of what is expected, the decline in the standard of living of the 

majority of the population and high rates of poverty.  

 The reasons for this failure are due to the restrictions faced by these countries, 

foremost among which is the increase in the manifestations of corruption and the security 

instability in the region, which resulted in losses at all levels. 

Key words: poverty, poverty reduction, sustainable development, development policies, 

Algeria, Jordan, Yemen. 

 


