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 الملخص

التعلٌم والعناٌة الصحٌة و ان من التغذٌةإلى الحرم كفاٌة الدخل عدم الفقر ٌتعدى مفهوم

 . االقتصادٌة و السٌاسٌة السكن الالئق و المشاركة و التكوٌنو

القضاء على لهذا أصبح فً العالم،  شخص ملٌار 3,1حوالً ٌعانً من هذه الظاهرة 

حٌث تسعى كل دول  ،الهدف الرئٌسً الذي تتمحور حوله باقً األهداف اإلنمائٌةالفقر 

 لفٌة.العالم إلى و ضع السٌاسات و البرامج المالئمة للحد من الفقر و تحقٌق أهداف األ

من انتشار ظاهرة الفقر، لكن  النامًالدول العربٌة كغٌرها من دول العالم  تعانً

 حٌث تسجل الدول العربٌة المنخفضة الدخل أعلى المعدالت. ،بدرجات متفاوتة

بهدف ، المتنوعة ةقتصادٌة و االجتماعٌاال سٌاساتعلى مجموعة من ال أنها تعتمدغٌر 

و ٌرجع ذلك  لكن كل هذه الجهود لم تحقق األهداف المرجوة ،الحد من انتشار هذه الظاهرة

 لتضافر عدة أسباب و التً ٌأتً على رأسها غٌاب الحكم الراشد.

Abstract 

Poverty does not mean only insufficient income, but also deprivation of nutrition, 

health care, education, training, adequate housing and economic and political 

participation. 

There is about 1,3 billion people in the world suffering from this phenomenon. 

Therefore, poverty eradication is the most important objective of development. 

Accordingly, almost all countries of the world seek for the appropriate policies and 

programs to reduce poverty and achieve the Millennium Development Goals. 

Like the other developing countries, the Arab ones suffer from the spread of 

poverty which defers from one country to another. In this respect, the low-income 

Arab countries have the highest poverty rates. 

 However, these countries rely on a range of diverse socioeconomic policies, in 

order to reduce the spread of this phinomenon. Nevertheless, all these efforts have 

gone in vain due to the combination of a number of reasons, in which the absence 

of good governance is the main. 

 : الفقر، سياسات مكافحة الفقر، أهداف األلفية اإلنمائية، الدول العربية.الكلمات المفتاحية

Key Words: Poverty, Reduction Poverty Policies, Millennium Development Goals 

(M.D.Gs), Arab Countries. 
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إلى وجود  البنك الدولًقدٌرات تأخر حٌث تشٌر  ،تعانً معظم دول العالم من انتشار ظاهرة الفقر
من سكان  %,,، أي ما ٌعادل دوالر 1,,1ال ٌتعدى دخلهم الٌومًملٌار شخص فً العالم  1,3أكثر من 

ٌمثل بل ، فقط الدخل جانبعلى  الفقر ٌقتصر فلم ٌعدلقد تطور مفهوم الفقر عبر الزمن  .العالم النامً
حرٌة إبداء  و السكن الالئق و الرعاٌة الصحٌة و التؤهٌل و التعلٌممن الحرمان  سلسلة متصلة من حلقات

 الخارجٌة كالمرض و البطالة.عدم القدرة على مواجهة الصدمات الداخلٌة و و المشاركة و الرأي
فً توفٌر السٌاسات االقتصادٌة المتبعة كفشل تنشؤ ظاهرة الفقر بناءا على تضافر عدة عوامل 

تفشً البطالة و عدم قدرة االقتصاد على خلق  ،طبقات الهشة فً المجتمعلل مستوٌات العٌش الالئق

الحصول على  التمكن منعدم  ،الفقراءالالمساواة و التهمٌش الذي ٌعانً منه  ،مناصب عمل دائمة

 باإلضافة إلى البٌروقراطٌة و الفساد.  الخدمات الصحٌة الالئقة و التعلٌم الكافً

تمس الجوانب االقتصادٌة كعدم القدرة على إن لتفشً ظاهرة الفقر آثار سلبٌة على الفرد و المجتمع 

األطفال، التفكك األسري، الهجرة بنوعٌها الداخلٌة خطٌرة كعمالة تملك األصول، كما له آثار اجتماعٌة 

. تتشارك مشكلة الفقر مع عدة عوامل اقتصادٌة و ؼٌر اقتصادٌة تؤثر بشدة على درجة انتشار والخارجٌة

 العدالة فً توزٌع الثروةو النمو االقتصادي و التً ٌؤتً على رأسها و كلها تتعلق بقضاٌا التنمٌة الفقر

 .لحكم الراشد و حجم الفساد فً الدولةدرجة تطبٌق مبادئ او

تستعمل عدة مإشرات لقٌاس ظاهرة الفقر من أشهرها نسبة الفقر، فجوة الفقر، مإشر الفقر البشري، 

نظرا و . الذي تم تطوٌره من قبل خبراء برنامج األمم المتحدة اإلنمائً لٌصبح دلٌل الفقر المتعدد األبعاد

فقد ر لحساب معدالت الفقر تناسب مستوى تطور كل دولة و نظرا لتعدد مناهج الحساب ٌوضع معاٌلعدم 

إلجراء  مدى صالحٌة هذه األخٌرةدقة اإلحصائٌات و من حٌثخلق عدة صعوبات  هذا إلىأدى 

 المقارنات الدولٌة.

على مجموعة متنوعة من مشكلة الفقرفً سعٌها للحد من هذه الظاهرة الدول التً تعانً من  تعتمد

تقدٌم معونات عٌنٌة و نقدٌة، توفٌر التؤمٌن كالتً قد تكون مرتكزة على الجانب االجتماعً السٌاسات 

، أو اقتصادٌة كدعم االستثمار فً المناطق المعزولة، توفٌر خدمات القروض ضد البطالة، نظام التقاعد

رات البشرٌة كتحسٌن جودة ما ٌعتمد على تنمٌة القد و منها .، إحداث تنمٌة رٌفٌةالمصؽرة للفئات الفقٌرة

تنمٌة مهارات األفراد عن طرٌق توفٌر فرص التكوٌن  ،و توفٌر الخدمات الصحٌة المجانٌة التعلٌم

هتماما فحة الفقر و أعطت هذه المشكلة ااو أخذت على عاتقها مهمة مكالمنظمات الدولٌة  تبنت التدرٌب.و

من أجل مساعدة الدول الفقٌرة على التخفٌؾ من وطؤة  نشاطاتتقوم بتنفٌذ عدة برامج و  حٌث ،بالؽا

 الفقر.

مإتمر القاهرة حول السكان و التنمٌة فً منذ انعقاد لقد تزاٌد االهتمام بضرورة القضاء على الفقر 

التً دعت إلى ، 1991القمة العالمٌة للتنمٌة االجتماعٌة فً كوبنهاجن سنةتم عقد ، بعدها 1991سبتمبر 

رإساء الدول و الحكومات من  عددأكبر اللقاء الذي جمع ب جت هذه القممتوبمكافحة الفقر التزام عالمً 

رئٌس  189 مالبالػ عددهو تعهد قادة دول العالم المشاركون فً المإتمرأٌن  ،222,فً قمة األلفٌة سنة 

جهد ممكن لتحقٌق األهداؾ والؽاٌات اإلنمائٌة الواردة فً إعالن األمم المتحدة  ببذل كل ومة،دولة و حك

هذا اإلعالن الذي تضمن ثمانً محاور تعتبر من أهم القضاٌا  .211,حلول عام بشؤن األلفٌة حتى

 قضاٌا السلم واألمن على ؼرار لدولً اآلنالسٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة المطروحة على الصعٌد ا

 جملة منحدد لكل هدؾ  حقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة، ...وو والقضاء على الفقر  والتنمٌةالسالح زع ون
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 ،وضع لكل ؼاٌة عدد من المإشرات لقٌاس التقدم فً تحقٌقها و 211,الؽاٌات المفترض تحقٌقها حتى عام

 جاءت على النحو التالً:صبح األهداؾ اإلنمائٌة لأللفٌة عبارة عن قائمة من ثمانٌة أهداؾ و التً لت

 ؛خفض نسب الفقر و الجوع إلى النصؾ -

 ؛تعمٌم التعلٌم فً المرحلة االبتدائٌة  -
 ؛تعزٌز المساواة بٌن الجنسٌٌن  -
 ؛تخفٌض معدل وفٌات األطفال دون الخامسة إلى الثلثٌن  -
 ؛رباعخفض معدل وفٌات األمهات بنسبة ثالثة أ  -
 ؛مكافحة األمراض الخطٌرة على ؼرار مرض نقص المناعة المكتسب، المالرٌا والسل  -
 ؛ضمان االستدامة البٌئٌة -
 العمل على إقامة شراكة من أجل التنمٌة المستدامة.  -

تصبوا إلى تحسٌن األحوال المعٌشٌة لسكان الدول  ةتكاملو ماإلنمائٌة مترابطة جاءت أهداؾ األلفٌة 
دفع ارتفاع أسعار  قدف ها،تعمل على عرقلة السٌر الحسن نحو تحقٌقعدة  تحدٌات  اجهتولكنها  .النامٌة

ٌُقّدر بنحو  ملٌون شخص من سكان البلدان النامٌة إلى السقوط فً هوة الفقر خالل  11المواد الؽذائٌة ما 
، إذ ارتفعت أسعار الؽذاء إلى ما ٌقارب المستوٌات التً سجلتها 212,بٌن جوان ودٌسمبر الممتدة الفترة 
. ومن المتوقع مواجهة المزٌد من التحدٌات فً المستقبل، بالنظر إلى السلسلة األخٌرة من 222,عام 

تمس بدرجة لتؽٌرات المناخٌة تؤثٌرات سلبٌة لكما أن  .222,نهاٌة عام مع األزمات االقتصادٌة العالمٌة 
 .مواجهة مثل هذه التؽٌراتعلى  االفئات الهشة فً المجتمع نظرا لعدم قدرتهكبٌرة 

 متداخلة و مركبة تتنوع بٌن ما هو اقتصادي، اجتماعً صعوباتتعانً الدول العربٌة من عدة 

حٌث ٌعانً  ،سٌاسً و ٌعتبر البعض منها من مخلفات القرن الماضً و ٌؤتً فً مقدمتها مشكلة الفقرو

سكان الدول العربٌة مجتمعة من الفقر بشكل أو بآخر، تعتبر هذه نسبة مرتفعة إذا ما ما ٌقارب خمس 

هذه األخٌرة حٌث تتمٌز  ،ةقورنت بحجم اإلمكانٌات المادٌة، البشرٌة و الطبٌعٌة التً تزخر بها المنطق

 بٌن الدول من حٌث مستوى التنمٌة و درجة التقدم فً تحقٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمائٌة بوجود تباٌنات كبٌرة

و تضم دول مجلس التعاون  األولى تتمٌز بارتفاع فً معدالت الدخلإلى أربع مجموعات فهً تصنؾ 

المجموعة الثانٌة و المجموعة الثالثة تضم دول المشرق و دول المؽرب العربً متوسطة ، الخلٌجً

 ل ، بٌنما المجموعة األخٌرة فهً مجموعة الدول العربٌة منخفضة الدخل.الدخ

تستخدم الدول و تبنٌها ألهداؾ األلفٌة اإلنمائٌة  ض معدالت الفقر فً إطار التزامهاسعٌا منها لتخفٌ

لكنها تواجه .سٌاسات التنمٌة البشرٌة و جتماعٌةاال و سٌاسات االقتصادٌةالالعربٌة مجموعة متباٌنة من 

 عدة تحدٌات تعرقل السٌر الحسن نحو تحقٌق األهداؾ المرجوة.

 :إشكالٌة بحثنا فً السإال التالً نطرحهذاٌمكن أن و على ضوء 

 نتحقيق أهداف األنفية اإلنمائية؟بما يكفي هم سياسات مكافحة انفقر في اندول انعربية فعانة 

 :ةفرعٌة اآلتٌالسئلة األالسإال الرئٌسً  نتتفرع ع

 ؟للحد منهما هً أهم السٌاسات المتبعة و  الفقر، ما أسبابه و آثاره ما -
 تحقٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمائٌة؟ ماهً درجة التقدم المحرز نحو -
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 ما هً أهم السٌاسات التً تتبعها الدول العربٌة فً مجال مكافحة الفقر؟ -
 فٌة؟لألاتقدم كاؾ نحو بلوغ األهداؾ اإلنمائٌة  احرازهل تمكنت الدول العربٌة من  -
 ما هً النقائص و التحدٌات التً تواجهها المنطقة لتحقٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمائٌة؟ -

 انفرضيات

 لإلجابة على األسئلة السابقة تم وضع الفرضٌات التالٌة:

 المنخفضة الدخل.التزال ظاهرة الفقر منتشرة رؼم الجهود المبذولة خاصة فً الدول العربٌة  -

تدابٌر لمكافحة الفقر، بٌنما تعتمد بعض الدول على  سٌاسات ممنهجةالدول العربٌة  بعض تتبنى -

 وإجراءات ظرفٌة مإقتة.
 هناك مجموعة من الدول العربٌة ال تزال بعٌدة عن تحقٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمائٌة. -

 .قٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمائٌةفً مسٌرتها نحو تح تواجه الدول العربٌة مجموعة من التحدٌات -

 أهداف اندراسة
 و األهداؾ و منها:إجراء هذا البحث لبلوغ مجموعة من الؽاٌات  خاللمن نسعى  

 إبراز و توضٌح معنى الفقر و مختلؾ أبعاده و تشعباته و سٌاسات مكافحته. -
 محتوى أهداؾ األلفٌة اإلنمائٌة و درجة التقدم فً تجسٌدها. عرض -
مكافحة الفقر فً الدول العربٌة، باإلضافة إلى الوقوؾ على درجة التقدم المحرز لتحقٌق مختلؾ  واقع -

 .األهداؾ و الؽاٌات اإلنمائٌة فً المنطقة
تحقٌق األهداؾ  نالسٌاسٌة، االقتصادٌة، االجتماعٌة، البٌئٌة التً تحول دو تحدٌاتالوقوؾ على أهم ال -

 .عالمٌا و عربٌا نشودةالم
 

 دراسةأهمية ان

له تؤثٌرات  ،نبمتعدد الجوا ،تستمد هذه الدراسة أهمٌتها فً كونها تتناول موضوعا قدٌما حدٌثا  -

 .عالمتواجهه ال من أكبر التحدٌات التًو من أهم قضاٌا التنمٌة كما أنه  خطٌرة على المجتمع

لخطورته نقاش من قبل المنظمات الدولٌة نظرا للباعتبارالفقر من أبرز المواضٌع المطروحة  -

 وضرورة الحد من انتشاره.

 منهج اندراسة

 إلنجاز هذه الدراسة تطلب األمر استخدام مجموعة من المناهج على النحو التالً: 

 ،جمع و مسح و تحلٌل البٌانات المرتبطة بالموضوع بالدرجة األولى على نادمعتا: المنهج الوصفي -

 ؽتٌن العربٌة و األجنبٌة التً تخدم الموضوع.لبال الدراسات العلمٌة المتوفرةعن طرٌق مجموعة من 

بهدؾ الوقوؾ على مختلؾ مراحل  هذه الدراسةفً  قمنا باستخدام هذا المنهج: المنهج التاريخي -

 .عالمٌا و عربٌاتجسٌد أهداؾ األلفٌة اإلنمائٌة 

لمكافحة الدول العربٌة بعها مجموعة من تتأهم السٌاسات التً  استعرضنا: حٌث منهج دراسة حالة -

فعالٌتها فً تحسٌن األوضاع المعٌشٌة لسكان و مدى حسب درجة توفر البٌانات. ظاهرة الفقر 

 .وبالتالً التقدم المحرز لتحقٌق األهداؾ و الؽاٌات اإلنمائٌة
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 أسباب اختيار انمىضىع

 إن مبررات اختٌارنا لهذا الموضوع تعود أساسا إلى اعتبارات علمٌة و عملٌة.

و لكونه ٌحتل جزءا  الموضوع و خطورة انعكاسات ظاهرة الفقر على استقرار الشعوبتشعب ل نظرا -

 إلحاطة بالسٌاسات التً تستعمل للحد منه و مدى فعالٌتها.لو  بارزا من نقاشات الهٌئات الدولٌة

إحساسها بضرورة تفعٌل العمل المشترك و على كل قناعة الباحثة الشخصٌة بهذا الموضوع و  -

 .ن أجل المساهمة و لو بؤفكار و مقترحات بسٌطة فً حل المشكلةالمستوٌات ، م

 حدود الدراسة

إن التحكم الجٌد فً أي دراسة ٌستوجب تحدٌد الفترة الزمنٌة التً تتم فٌها وبناءا على طبٌعة 

حسب درجة توفر اإلحصائٌات. ، 0222إلى ؼاٌة، 0222موضوعنا فإن الفترة الزمنٌة محددة بٌن سنة

بالحدود المكانٌة فباإلضافة إلى الدول العربٌة سٌتم اإلشارة إلى ثالث تجارب رائدة فً وفٌما ٌتعلق 

 مكافحة الفقر و هً: التجربة المالٌزٌة، التجربة البنؽالٌة و التجربة الصٌنٌة.

 اندراسات انسابقة

سنؤتً على ذكر  الموضوع و اتوجد دراسات عدٌدة تناولت كل واحدة منها جانب من جوانب هذ

 البعض منها:

سياسات مكافحة الفقر في الدول النامية " :بعنوان 221,مذكرة ماجستٌر سنةبوساق كريمة، دراسة  -

التحلٌل النظري لظاهرة الفقر  هذه الدراسة فًالباحثة تناولت  ،جامعة الجزائر"، دراسة حالة الجزائر

فً الدول النامٌة لمكافحة الظاهرة ، ثم  لسٌاساتا لبعض طرقتواقعها فً الدول النامٌة بعدها تو

 قامت بدراسة الظاهرة على مستوى الجزائر.
مشكلة الفقر في " :بعنوان 221,سنةمذكرة ماجستٌر، مناحي بن خنثل بن شري القحطانيدراسة  -

 لقد .ٌةاألردن كلٌة الدراسات العلٌا الجامعة ؛"المجتمع السعودي دراسة ميدانية في منطقة الرياض

جذور المشكلة فً ل تطرق، ثم ظاهرة الفقر من مفهومها وأسبابهاتناول فٌها التؤصٌل النظري ل

سبل معالجة الظاهرة فً المملكة العربٌة و  .المجتمع السعودي عامة و مدٌنة الرٌاض خاصة

 السعودٌة.

جامعة "، إشكالية الفقر في الجزائر:"بعنوان221,سنة ،مذكرة ماجستٌر، بشير معطيب دراسة -

ثم تطرق لظاهرة الفقر فً الجزائر  ،الفقر المفسرة لظاهرةنظرٌات المفاهٌم و التناول فٌها  الجزائر

 المباشرة و الؽٌر مباشرة و سٌاسات محاربة هذه الظاهرة. اأسبابه
الفقر في فلسطين تحت عنوان:"  221,، مذكرة ماجستٌر، سنةعبد هللا صادق أمين حسندراسة  -

تناول الباحث من خالل هذه الدراسة اإلطار النظري لظاهرة "، مكافحته، محافظة جنينوسياسات 

 ،الفقر، األسباب التً تإدي النتشار الظاهرة، اآلثار االقتصادٌة و االجتماعٌة التً تنشؤ عن الظاهرة

على كما تناول مإشرات قٌاس الفقر و السٌاسات المستخدمة فً مكافحته. مع إجراء دراسة مٌدانٌة 

 محافظة جنٌن.
سياسات و استراتيجيات مكافحة الفقر بعنوان:" ، 229,، مذكرة ماجستٌر،إبراهيم علي أمالدراسة  -

"، جامعة البلٌدة، قامت الباحثة بتحدٌد مفهوم الفقر و أسبابه و آثاره، -نظرة اقتصادية -في الجزائر

كما قامت بإجراء دراسة مٌدانٌة   ،مإشرات قٌاسه، ثم تطرقت لسٌاسات و استراتٌجٌات مكافحة الفقر

 على الجزائر.



 

ج  
 

................:.......................................................................................................ةمقدمال
. 

 

 صعىبات اندراسة

 من أهم الصعوبات التً واجهة الباحثة نجد:

 عدم تصرٌح أؼلب الجهات الرسمٌة العربٌة بواقع الفقر فً دول المنطقة. -
نجد فرق كبٌر بٌن النسب المصرح بها من الجهات  حٌث ،تضارب فً بعض النسب المنشورة -

 المحلٌة والهٌئات الدولٌة المتخصصة.
التً تمس جزء من  المفصلة عن كل دولة من دول المنطقةالحدٌثة و اإلحصائٌاتنقص كبٌر فً  -

 الجانب التطبٌقً.

 أقسام اندراسة

نا بتقسٌم بحثنا إلى أربع فصول قم ،بناءا على األسئلة التً تم طرحها و الفرضٌات التً تمت صٌاؼتها

 رئٌسٌة كالتالً:

الذي تم تخصٌصه المعنون بـ "المفاهٌم األساسٌة و المرجعٌات النظرٌة لظاهرة الفقر"، : الفصل األول

 تم تقسٌمه إلى ثالثة مباحث هً: أهم المفاهٌم و النظرٌات التً كان الفقر موضوعهالدراسة 

، عة للفقر والتصنٌفات المختلفة لهالمفاهٌم والتعرٌفات الشائاستعرض مختلؾ الذي المبحث األول 

و مختلؾ اآلثار االقتصادٌة و االجتماعٌة التً ٌخلفها الفقر  سباب التً أدت إلى هذه الظاهرة برز األأ

 على الفرد و المجتمع.

العالقة بٌن ظاهرة ، كما سنقوم بتبٌان لظاهرة الفقر فً الفكر التنموي نا من خاللهقالمبحث الثانً تطر

الفقر على ؼرار  الفقر و بعض المتؽٌرات االقتصادٌة و ؼٌر االقتصادٌة و هً عوامل مإثرة فً ظاهرة

 الفساد.الحكم الراشد و ، النمو االقتصادي، توزٌع الدخل

إشارة مع بالدراسة مجموعة من أهم المقاٌٌس المعتمدة لقٌاس ظاهرة الفقر.  ناالمبحث الثالث تناول 

 أهم الصعوبات التً تواجه عملٌة القٌاس. بعدها قمنا بتلخٌصالفقر المختلفة،  إشراتلم

 مكافحة الفقر.و برامج سٌاسات : الفصل الثاني

فً مجال مكافحة الفقر، السٌاسات االقتصادٌة، سٌاسات  المنتهجة عالمٌاأهم السٌاسات  :المبحث األول

 التنمٌة البشرٌة و السٌاسات االجتماعٌة.

تم تخصٌصه لطرح جهود مكافحة الفقر لدى المنظمات الدولٌة، منظمة األمم المتحدة  :المبحث الثانً

و جهود المنظمات الفرعٌة  .و البنك الدولً و الدور المحوري الذي ٌقومان به على المستوى العالمً

 التابعة لألمم المتحدة.

، ةفٌه مجموعة من التجارب الرائدة فً مجال مكافحة الفقر، األولى مالٌزٌ ناستعرضا :المبحث الثالث

 من الصٌن. تناكثانٌة بنؽالٌة ، بٌنما األخٌرة فال

 ماٌلً:من خالله  تناولناو الذي تحت عنوان أهداؾ األلفٌة اإلنمائٌة واقع و تحدٌات : الفصل الثالث

األهداؾ و أهم مإشرات من األول: دراسة لألهداؾ مع الؽاٌات المندرجة تحت كل هدؾ  المبحث

 قٌاس كل ؼاٌة؛
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 مختلؾ مناطق المبحث الثانً: الذي تم تخصٌصه لرصد التقدم المحرز فً تحقٌق هذه األهداؾ عبر

 العالم؛

ٌر المناخ ألهداؾ، تؽها الدول لتحقٌق هذه افٌه ألهم التحدٌات التً تواجه ناالمبحث الثالث: تعرض

ومخلفات الكوارث الطبٌعٌة، النزاعات و الحروب و ما ٌنجر عنها من دمار مادي و بشري إضافة إلى 

 األزمات االقتصادٌة و المالٌة.

تم تقٌٌم سٌاسات الدول العربٌة فً مجال مكافحة الفقر لتحقٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمائٌة، : الفصل الرابع

مكافحة الفقر فً الدول العربٌة و رصد التقدم المحرز نحو تحقٌق أهداؾ  تخصٌصه لدراسة سٌاسات

 األلفٌة اإلنمائٌة فً المنطقة و هذا عبر المباحث التالٌة.

كل فٌه السٌاسات التً تتبعها  ناالعربٌة حٌث تناولفً الدول مكافحة الفقر المبحث األول: سٌاسات 

 .بحسب المعلومات المتوفرة بهدؾ التقلٌل من الفقر منطقةدول الدولة من 

 ناالمبحث الثانً: التقدم المحرز نحو تحقٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمائٌة فً المنطقة العربٌة. حٌث تطرق

 لدراسة التقدم الذي حققته الدول العربٌة فً مختلؾ الؽاٌات اإلنمائٌة.

ٌتها و نجاحها فً تحقٌق المبحث الثالث: تقٌٌم السٌاسات العربٌة فً مجال مكافحة الفقر و مدى فعال

 األهداؾ الدولٌة.
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 ....المف اهيم األساسية و المرجعيات النظرية لظاهرة الفقر......الفصل األول :.........................................
 تمهٌد 

رغم . على مدى العصور المجتمعاتظاهرة الفقر من أقدم المعضالت التً عانت منها تعتبر 

السٌاسٌة... . إال أن الفقر  و االجتماعٌة و التطور الذي شهده العالم فً جمٌع المجاالت، االقتصادٌة

 مازال منتشرا عبر دول العالم على اختالف درجة تقدمها و ازدهارها.

من سماته انخفاض الدخل  متشعبة و متعددة األوجه معقدة،مفهوم مجرد. فهو ٌعبر عن ظاهرة الفقر 

هةةذا تعارٌفةةه. ال ٌن صةةر   كثةةرتلةةذلا   و قلةةة االسةةتهالا و الجةةوء و سةةوة التعذٌةةة و ضةةعف الصةة ة،

،  ٌة  نجةد النتشار الظةاهرةعلى المفهوم الذي مازال نسبٌا و إنما ٌتعداه إلى العوامل المسببة االختالف 

التعلٌم إكمال مرا ل على متنوعة و متشابكة تساهم فً تكوٌنها العوامل االجتماعٌة كعدم قدرة الفرد  أنها

المنتجة و السٌاسات االقتصادٌة كعدم توفٌر مناصب الشعل الالبقة و بمةو الرعاٌة الص ٌة المال األساسٌة

. تنشأ عن ظةاهرة الفقةر جملةة مةن  ا ثةار كا قصةاة و الظروف السٌاسٌة كعدم االستقرار و فقدان األمن

تتعدد مؤشةرات و معةاٌٌر قٌةال الفقةر سةواة كةان هةذا بالنسةبة  . كماالهجرةو التهمٌش، التفكا األسري و

للمؤشرات الدولٌةة أو بالنسةبة لخطةوط الفقةر الوطنٌةة التةً تظهةر تبةاٌن واضةم مةن  ٌة  معةدالت الفقةر 

  .من منطقة ألخرى انتشارهبالتالً درجة و
بظاهرة  المتعلقةظرٌات فً هذا الفصل و عبر مبا ثه الثالثة جملة من أهم المفاهٌم و الن نالذا تناول

 الفقر.  

سباب التً أدت إلى ، أبرز األمفاهٌم والتعرٌفات الشابعة للفقرال أهمفٌه  ناالمب   األول استعراض

 و مختلف ا ثار االقتصادٌة و االجتماعٌة التً ٌخلفها الفقر على الفرد و المجتمع.هذه الظاهرة  

بتبٌان العالقة بٌن ظاهرة الفقر  نا، كما قمالفكر التنموية الفقر فً لظاهر ناالمب   الثانً تطرق 

النمو االقتصادي، العدالة فً توزٌع الدخل، ال كم ) رات االقتصادٌة و غٌر االقتصادٌةوبعض المتعٌ

 .الراشد، الفساد(

أهم  نابرزأالمعتمدة لقٌال ظاهرة الفقر و  سالٌباألبالدراسة مجموعة من أهم  ناالمب   الثال  تناول

مؤشر  دو  الفقر، مؤشر شدة الفقر، مؤشر فجوة )مؤشرات الفقر ل التطرقخطوط الفقر. لٌتم بعدها 

، مع ا شارة ألهم الصعوبات التً تواجه عملٌة (الفقر، مؤشر الفقر البشري و دلٌل الفقر المتعدد األبعاد

 .الفقر قٌال
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 ....المف اهيم األساسية و المرجعيات النظرية لظاهرة الفقر......الفصل األول :.........................................
 أسباب و آثار ظاهرة الفقر و لمبحث األول : مفاهٌما 

ٌصعب إٌجاد تعرٌف دقٌق و شامل له، نظرا لتعدد و تشابا الفقر من المفاهٌم المجردة التً 

 لو ظ أنه ٌخلف آثار خطٌرة على الفرد و المجتمع.مسبباته. كما 

 :مفهوم الفقر -1-1-1

كعٌره من  ووه ٌعد الفقر ظاهرة ذات أبعاد اقتصادٌة و اجتماعٌة و سٌاسٌة و زمنٌة فً ذات الوقت

المفاهٌم األساسٌة و الظواهر الكبرى صعبة التعرٌف ألنه ال ٌمكن أن ت دد بصورة دقٌقة. كما نجد أن 

مفهوم الفقر قد تطور عبر الزمن  ٌ  اقتصر فً البداٌة على نقص الموارد المالٌة، لٌتوسع وٌشمل 

... . لقد وردت عدة تعارٌف مختلف نوا ً ال ٌاة الكرٌمة من ص ة و تعلٌم و مسكن البق و  رٌة

لمنظمات دولٌة و لكتاب و منظرٌن من أص اب االختصاص و التً سنأتً على ذكر البعض منها فً ما 

 :ٌلً

 :فقر الدخل -1-1-1-1

 . لتعارٌفاان صر مفهوم الفقر فً البداٌة على الجانب المادي فقط و سنأتً على ذكر بعض 

 1."على أنه الدخل الالزم لل صول على ال د األدنى من ال اجات األساسٌة :"ٌعرف الفقر النقدي -

هو االفتقار إلى "أن الفقر: 1995ورد فً بٌان مؤتمر القمة العالمٌة  ول التنمٌة االجتماعٌة كوبنهاجن  -

 2."الدخل و موارد ا نتاج الكافٌة لضمان وسابل العٌش بكٌفٌة مستمرة

االقتصادٌة التً ال ٌمكن فٌها تخمٌن وجود مصادر مستقرة لتوفٌر ال اجات ال الة :"الفقر هو -

 3."األساسٌة لل ٌاة

عدم ال صول على ما ٌكفً من الطعام و عدم تملا أٌة أصول ٌمكن بها مواجهة :"الفقر هو -

 4."الصدمات

 :الفقر التنموي أو البشري -1-1-1-2

لعناصر األساسٌة للتنمٌة الفرد من اهو  رمان  المقصود بالفقر من وجهة نظر التنمٌة البشرٌة 

 5و المتمثلة فً رعاٌة ص ٌة جٌدة مستوى تعلٌمً مرضً و مستوى معٌشً عام مقبول. البشرٌة

تعرٌف الفقر على أنه: " ٌعٌش الفقراة دون التمتع  2000ورد فً تقرٌر التنمٌة للبنا الدولً سنة  -

لما به، و كثٌرا ما ٌفتقرون إلى ما ٌكفً من العذاة، ب رٌة العمل واالختٌار التً ٌعتبرها األغنٌاة أمرا مس

و المأوى،و التعلٌم، و الرعاٌة الص ٌة، مما ٌ رمهم من التمتع بال ٌاة التً ٌتمناها كل إنسان، كما أنهم 

معرضون بشدة لإلصابة باألمراض، و آثار االضطراب االقتصادي و الكوار  الطبٌعٌة و كثٌرا ما 

من مؤسسات الدولة و المجتمع و ال ٌملكون القدرة على التأثٌر على القرارات  ٌتعرضون لسوة المعاملة

   6الهامة التً تؤثر فً  ٌاتهم."

فإن الفقر:" هو إنكار و رفض للعدٌد من االختٌارات  1997وفقا لبرنامج األمم المت دة ا نمابً لسنة  -

      و ص ٌة   ش  ٌاة طوٌلة مبدعةو الفرص األساسٌة لتنمٌة ا نسان، و ٌتضمن ذلا القدرة على عٌ

                                                           
1
 .90،ص:«التنمٌة االقتصادٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق»:[2007]م مد عبد العزٌز عجٌمة، إٌمان عطٌة ناصف، علً عبد الوهاب النجا 
2
، مذكرة ماجستٌر ، جامعة الجزابر،ص: «- الة الجزابر -المستدامة فً ظل العولمة فً العالم الثال إشكالٌة التنمٌة »:[2009]ٌ ً مسعودي 

43. 
3
 .26، ص:33، العدد«مكاف ة الفقر»:[2006]ن و مجتمع المعرفة 
4
 .39، ص:4، العدد:37د:، مجلة التموٌل و التنمٌة، المجل«الفقر هو انعدام ال ٌلة و انعدام القدرة على التعبٌر»:[2000]دٌبا ناراٌان 
5
 .80،ص:«اتجاهات  دٌثة فً التنمٌة»:[2003]عبد القادر م مد عبد القادر عطٌة 
6
 . متوفر على الموقع ا لكترونً:3، الطبعة األولى ،واشنطن ، ص: »تقرٌر عن التنمٌة شن الهجوم على الفقر«: [0222]البنا الدولً  

http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/WDR/Aroverv.pdf :20/03/2033، تم ا طالء علٌه بتارٌخ. 

http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/WDR/Aroverv.pdf
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 ....المف اهيم األساسية و المرجعيات النظرية لظاهرة الفقر......الفصل األول :.........................................
و الكرامة و ا ترام الذات و ا ترام ا خرٌن و التوصل إلى  و نٌل ال رٌة و على اكتساب المعرفة 

 1المصادر المطلوبة لمستوى معٌشة كرٌمة."

ٌعتبر الفقر:" انعدام الفرص و الخٌارات ذات األهمٌة األساسٌة للتنمٌة البشرٌة، و هً العٌش  ٌاة  -

طوٌلة فً ص ة و إبداء ،و التمتع بمستوى معٌشة البق، و بال رٌة، و الكرامة و ا ترام الذات و كذلا 

 2ا ترام ا خرٌن."

فً تعرٌف أخر: "عدم القدرة على ت قٌق مستوى معٌن من المعٌشة المادٌة ٌمثل ال د األدنى   -

 3ة."المعقول و المقبول فً مجتمع ما من المجتمعات فً فترة زمنٌة م دد

كما ٌعرف الفقر: "بأنه  الة ال رمان المادي تنعكل سماته بانخفاض اال تٌاجات األساسٌة من العذاة  -

وما ٌرتبط به من تدنً ال الة الص ٌة و التعلٌمٌة و تدنً المتطلبات السكنٌة عن مستواها المالبم، فضال 

  4أو تلا المولدة للدخل." عن فقدان األصول الثابتة سواة المتعلقة منها بالمتطلبات ال ٌاتٌة

أن الفقر هو:"ال الة االقتصادٌة التً ٌفتقد فٌها الفرد إلى الدخل الكافً لل صول على المستوٌات الدنٌا  -

من الرعاٌة الص ٌة و غذاة و الملبل و التعلٌم و كل ما ٌعد من اال تٌاجات الضرورٌة لتأمٌن مستوى 

  5البق فً ال ٌاة".

ا إذا لم ٌتمكن فرد أو أكثر من ال صول على  د أدنى مقبول من الرفاه ٌسود الفقر فً مجتمع م -

ٌتكون الرفاه من تولٌفة من األفعال و ال االت تتفاوت من  Amartya senووفقا ألمرتٌاسن  ا نسانً.

فإن الفقر ال ٌعنً انخفاض  متعٌرات أولٌة مثل جودة العذاة إلى أمور مركبة مثل ا ترام الذات. و منه

الدخل فً  د ذاته و لكن عدم وفاة الدخل بالنشاطات التً تتولد عنها تتولد عنها القدرة ا نسانٌة المناسبة 

 6للفرد.

من و جهة نظر  قوق ا نسان ٌعرف الفقر "بأنه وضع إنسانً قوامه ال رمان المستمر أو المزمن  -

و األمن و القدرة على التمتع بمستوى معٌشً البق، و كذلا من  من الموارد، و ا مكانٌات و الخٌارات

 7ال قوق المدنٌة، الثقافٌة،  االقتصادٌة،  السٌاسٌة و االجتماعٌة."

"بأنه لٌل فقط  الة من  االت الوجود لكنه أٌضا عملٌة  :عرف كل من لٌبتون، رافالٌون و سٌن الفقر -

          الفقر بال رمان و انعدام ال صانة )ارتفاء المخاطر ذات أبعاد و مضاعفات كثٌرة. و عادة ما ٌتمٌز 

 .8و انخفاض القدرة على المواجهة( و العجز و قلة ال ٌلة"

من جملة التعرٌفات السابقة نخلص إلى أن مفهوم الفقر قد تطور لٌصبم أكثر من مجرد  د أدنى  -

علم و العالج و ال رٌة فً إبداة الرأي لٌشمل مقدرة الفرد على الت .أو مستوى معٌن من االستهالا للدخل

 و المشاركة فً القرارات المصٌرٌة التً تنعكل نتابجها علٌه.
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 ....المف اهيم األساسية و المرجعيات النظرية لظاهرة الفقر......الفصل األول :.........................................
 :الفرق بٌن الفقر البشري و فقر الدخل -1-1-1-3 

مقٌال الفقر البشري على ال رمان من القدرات األساسٌة، أي ال رمان المتعلق بالعمر  ٌركز

     المتوقع عند الوالدة، الص ة ا سكان، المعرفة، المشاركة، األمن الشخصً، البٌبة التً نعٌش فٌها. 

 و باختصار ٌمكن أن نلخص الفقر البشري فً كلمة وا دة هً فقر القدرات.

ل الذي تتعلق قٌاساته بمدى انتشار الفقر المتعلق بخطوط الدخل المستخدمة فً مجال بٌنما فقر الدخ

 .1رسم السٌاسات الوطنٌة أو فً المقارنات الدولٌة

 :الفقر من وجهة نظر اإلسالم -1-1-1-4

ٌعتبر الدٌن ا سالمً شامال لجمٌع نوا ً ال ٌاة ا نسانٌة. و على غرار بقٌة الظواهر االقتصادٌة  

جاة اهتمامه بظاهرة الفقر. فهو ٌراه خطرا على العقٌدة و األخالق وسالمة التفكٌر و الفرد  و االجتماعٌة

  2.فا سالم ٌرى أن الفقر مصٌبة و بالة.

إن نظرة ا سالم إلى الفقر كانت ذات بعدٌن األول مادي و الثانً غٌر مادي،  ٌ  ٌتمثل األول فً 

أشكاله  و نقص المعرفة و التعلم و تعذر ال صول على ال د مظاهر التفرقة و عدم المساواة و القهر بكل 

األدنى من الضرورٌات المطلوبة لل ٌاة. كما تت دد بدرجة الجوء سوة التعذٌة و التشرد و ضعف 

الص ة . فً  ٌن ٌمثل البعد غٌر المادي فً عدم إتا ة الفرص لألفراد لت قٌق أهدافهم و انعدام الثقة فً 

 3نقص االهتمام و قلة اال ترام .النفل و فً العٌر و 

 لم ٌعفل الشارء ال كٌم ذكر الفقر فً القرآن ، كما وردت عدة أ ادٌ  تبرز مدى خطورة الفقر. 

 الفقر فً القرآن و السنة - أ

ورد ذكر الفقر فً الكتاب الكرٌم و فً األ ادٌ  النبوٌة الشرٌفة و ٌتجلى هذا فً بعض آٌات الذكر 

للفقراة الذٌن أ صروا فً سبٌل هللا ال ٌستطٌعون ضربا فً »ر مان الر ٌم:فبعد بسم هللا ال ال كٌم

 سورة البقرة(. 273)ا ٌة ، «األرض ٌ سبهم الجاهل أغنٌاة من التعفف

 08 ، )ا ٌة«للفقراة المهاجرٌن الذٌن أخرجوا من دٌارهم»وٌقول أٌضا بسم هللا الر مان الر ٌم:

 سورة ال شر(.

فً الكتاب الكرٌم بٌن أصناف  الم تاجٌن و درجة أ قٌتهم للصدقات و ٌأتً كما ٌمٌز الدٌن ال نٌف 

إنما الصدقات للفقراة و المساكٌن »على رأسهم الفقراة  وجاة هذا فً قوله بعد بسم هللا الر مان الر ٌم:

من هللا و العاملٌن علٌها و المؤلفة قلوبهم و فً الرقاب و العارمٌن و فً سبٌل هللا و ابن السبٌل فرٌضة 

 سورة التوبة(.  60)ا ٌة ، «و هللا علٌم  كٌم

الذٌن ٌعانون من  االت  رمان و تهمٌش و التً لها آثار سلبٌة على عقٌدة الفرد والمجتمع فقد ٌنتج 

و ال تقتلوا أوالدكم من  :»عنه السرقة و القتل و قد ورد فً قوله عز و جل بسم هللا الر مان الر ٌم 

 سورة األنعام( 151)ا ٌة ،«إٌاكم إمالق ن ن نرزقهم و

سورة  31ا ٌة « ) وال تقتلوا أوالدكم خشٌة إمالق ن ن نرزقهم و إٌاكم إن قتلهم كان خطبا كبٌرا»

 4ا سراة(. وا مالق هو الفقر.

مدى األهمٌة التً ٌولٌها الدٌن ا سالمً لهذه الظاهرة و خطورة انعكاساتها من خالل  دٌ   وٌتبن

 «.كاد الفقر أن ٌكون كفرا»المصطفى علٌه السالم:

                                                           
1
، ص 46، مجلة ب و  اقتصادٌة عربٌة، العدد:«نظرة أساسٌة إلى الفقر و توزٌع الدخل فً المجتمع العربً»׃[2009]الشفٌع عٌسىم مد عبد  

 .32،33ص: 
2
 .39-38،الطبعة األولى،ص ص:«دور الزكاة فً عالج المشكالت االقتصادٌة و شروط نجا ها»:[2003]ٌوسف القرضاوي 
3
تم االطالء  www.islamonlin.com.متوفر على الموقع :435، ص: «مً فً إطار نظرٌة المعرفة ا سالمٌةاالقتصاد ا سال»جاسم الفارل 

 .25/04/2033علٌه بتارٌخ:
4

 .37طبعة مزٌدة و منق ة، ص:  ،«مشكلة الفقر و كٌف عالجها ا سالم»:[3985]ٌوسف القرضاوي
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 ....المف اهيم األساسية و المرجعيات النظرية لظاهرة الفقر......الفصل األول :.........................................
     نظرا لخطورة الظاهرة فقد ورد على النبً صلى هللا علٌه و سلم بعض األدعٌة لتعوذ من الفقر  

 و نذكر منها:

هللا عنه قال: كان رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم ٌقول فً دعابه:" اللهم عن أنل بن مالا رضً 

و أعوذ با من  إنً أعوذ با من العجز و الكسل، و الجبن و البخل، و أعوذ با الفقر و الكفر و الفسوق

 الصمم و البكم و الجنون و سًة األسقام".

هللا علٌه و سلم كان ٌقول:" اللهم  و فً  دٌ  آخر عن مسلم بن أبً بكرة عن أبٌه أن النبً صلى

 إنً أعوذ با من الكفر و الفقر و عذاب القبر".

ا سالم بطبٌعة نظامه ٌكره للنال الفقر و ال اجة و ٌأبى أن ٌعٌش فً األمة جماعة فً مستوى 

الترف و تعٌش جماعة أخرى فً  الة من ال رمان و هنا نذكر ال دٌ  الشرٌف عن الرسول صلى هللا 

و سلم :"ما آمن بً من بات شبعان و جاره جابع و هو ٌعلم". كما ٌقول أٌضا:" ال ٌؤمن أ دكم علٌه 

  1 تى ٌ ب ألخٌه ما ٌ ب لنفسه."

من سأل وعنده ما ٌعنٌه فإنما ٌستكثر من النار  لقد بٌن الرسول الكرٌم  د الفقر فً  دٌثه الشرٌف:

 لة .فقٌل: وما  د العنى ٌا رسول هللا ؟ قال:شبع ٌوم ولٌ

  " الموت األكبر"، عن الفقر بأنه: -كرم هللا وجهه -ومن مواقف الص ابة ٌقول علً بن أبً طالب

و قال:" ٌا بنً إنً أخاف علٌا الفقر فاستعذ باهلل منه. فإن الفقر منفقة للدٌن، مدهشة للعقل، داعٌة 

  2للمقت"، وقال أٌضا:" لو كان الفقر رجال لقتلته"

 فقهاةالفقر من وجهة نظر ال - ب

 ٌ  تم ا جماء المذاهب ا سالمٌة األربعة  هقد تناولتعند جموء الفقهاة ف أما الفقر فً االجتهاد

على أن الفقٌر هو من لٌل له مال و كسب  الل، ٌعنٌه سؤال النال  اجاته من مأكل و ملبل و مسكن، 

  3.و سابر ماال بد منه لنفسه

 المذهب المالكً أن الفقٌر هو من ال ٌملا قوت عامه. فً -

 لفقراة هم الذٌن الشًة لهم أصال.اأما عند الشافعٌة و ال نابلة ف -

 ٌذهب ال نابلة إلى أن الفقٌر هو من ٌملا دون نصاب الزكاة.  -

 تصنٌفـات الفقـر  -2 -1-1

البا ثٌن وضع تصنٌفات م ددة لظاهرة الفقر و من بٌنها نجد تقسٌم الفقر لعدة  من قد  اول الكثٌرل 

 بعرض قٌاسه:و هذا  مستوٌات 

"و هو ال الة التً ال ٌستطٌع ا نسان عبر التصرف فً دخله، : Absolute Povertyالفقر المطلق  -

  4و التعلم و الص ة و النقل".الوصول إلى إشباء  اجاته األساسٌة المتمثلة فً العذاة و المسكن والملبل 

بمستوى معٌشً أدنى  ٌ ظىرد فً خانة الفقراة إذا كان :ٌصنف الفRelative Povertyالفقر النسبً -

من مستوى المعٌشة السابد فً المنطقة التً ٌقطنها، أو المجتمع الذي ٌنتمً إلٌه، فهو ٌتعٌر عبر الزمان 

 5و المكان.

                                                           
1
 .68، الطبعة األولى، ص :«ا سالمعدالة توزٌع الثروة فً »:[3986]عبد السمٌع المصري 
2
-دراسة مقارنة -دور الموارد البشرٌة فً تموٌل التنمٌة، بٌن النظام المالً ا سالمً و النظام المالً الوضعً »:[2006]جمال مصطفى الجمل 

 .304، ص: «
3

 .33األولى، ص: ، الطبعة «مشكلة الفقر فً العالم ا سالمً األسباب و ال لول»:[2006] سن م مد الرفاعً
4
. متوفر على الموقع 6، ص:«تعدد الفقر و مناهج دراسته »:[2009] برنامج األمم المت دة ا نمابً،إجتماء فرٌق الخبراة  ول قٌال الفقر 

 .22/04/2033، تم ا طالء علٌه بتارٌخ: . http://css.escwa.org.lb/SD/0991/expert_presentation4_Ar.pdf ا لكترونً:
5
 نفل المرجع. 
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هو ال الة التً ال ٌستطٌع ا نسان عبر التصرف فً  :"Extreme Povertyأما الفقر المدقع )المزري(  - 

دخله الوصول إلى إشباء  اجاته العذابٌة لتأمٌن عدد معٌن من السعرات ال رارٌة التً تمكنه من 

 Pauperism.1مواصلة  ٌاته." وهو ٌسمى الفاقة 

ٌن فً المجتمعات العربٌة التً :  دده بعض البا ث Welfar Povertyوهناا ما ٌسمى بفقر الرفاهٌة  -

ٌتمتع أفرادها بالمنجزات ال ضارٌة ال دٌثة كاألجهزة المتطورة و بعض وسابل الترفٌه المتنوعة التً 

 2تفتقر إلٌها بعض الشرابم االجتماعٌة.

 : 3كما صنف الفقر  سب العوامل المسببة له إلى نوعٌن هما

هو نقص القدرة ا نسانٌة الفردٌة أو الفبوٌة و المجتمعٌة المؤسسٌة و ٌنجم عن عوامل  :فقر التكوٌن - أ

داخلٌة كالعوامل البٌولوجٌة و الفٌزٌولوجٌة و التً فً مقدمتها ا عاقة البدنٌة و العقلٌة و النفسٌة، و التً 

 ا نا عً ممثال فً تمثل قصورا فً القدرات الشخصٌة للفرد، كذلا عوامل خارجٌة كالتمٌٌز االجتما

مقارنة بالذكور، و الشباب مقارنة باألطفال و كبار السن، و الجماعات الفرعٌة مقارنة ببعضها، مما 

      ٌؤدي إلى نقص جزبً أو كلً فً إشباء ال اجات المادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة و النفسٌة لألفراد

 و الجماعات.

صم عن نقص فً قدرة مؤسسات المجتمع على تلبٌة الذي ٌعتبر فقر مؤسسً ٌف :فقر التمكٌن - ب

 ا تٌاجات النال ، وتفعٌل قدراتهم المتا ة أو الممكنة و  ثهم على استعاللها و استثمارها.

 .التكوٌن و فقر التمكٌن فقرنماذج  (1-1)رقمالشكل  لنا وضمٌ

 

 

  

                                                           
1
: http׃//ar wikipedia.org/wiki/poverty. 

 .23/04/2033تم ا طالء علٌه بتارٌخ:   

 
2
 نفل المرجع 
، الطبعة األولى، ص «قٌال مؤشرات ظاهرة الفقر فً الوطن العربً»: [0202] هدى زوٌل مخلف الدعمًعدنان داود م مد العذاري،  3

 .02و02،02ص:
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 فقر التكوٌن و فقر التمكٌننماذج (: 1-1)رقم الشكل  

 

 

 

                                                               

                                                                          

  

 

 

 

                                                                                       

                                                                                      

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

قٌال مؤشرات ظاهرة الفقر فً الوطن [:» 2010الدعمً]هدى زوٌل مخلف عدنان داود م مد العذاري، : المصدر

 .28، الطبعة األولى، ص «العربً

كما نجد تصنٌفات أخرى للفقر مثل: الذي أعتمده البنا الدولً  ٌ  قسم الفقر  سب المناطق كما 

 1ٌلً:

العمل و التً أٌن نجد أكبر نسب الفقر نتٌجة انعدام البنً الت تٌة الضرورٌة، قلة فرص  الفقر الرٌفً: - أ

 . 2تقتصر فً العالب على الزراعة و الرعً و هً عادة نشاطات موسمٌة تدر دخال ضعٌفا

        وٌنتشر بكثرة فً األ ٌاة الشعبٌة و غٌر النظامٌة أٌن تنتشر السكنات الهشة  الفقر ال ضري: - ب

 3خدمات الصرف الص ً الردٌبة. و البقةالو العٌر 

 بمفهوم الفقر المرتبطةمصطلحات بعض ال -1-1-3

 ارتبط مفهوم الفقر بعدة مصطل ات سنتناول بعض من أهم هذه المصطل ات كما ٌلً: 

: هو الذي ال مال له، العاجز عن دفع ما ٌؤمن لقمة العٌش له و ال د األدنى من ضرورٌات الفقٌر - أ

 4ال ٌاة.و عادة ما ٌتمٌز الفقراة بـ :

                                                           
1
 .35، ص: 3، العدد: 45،مجلة التموٌل و التنمٌة، المجلد: «الفقر ال ضري »:[2007]مارتن رفالٌون 
2
 .220، 239 سن  سنً،د.م مود  امد م مود، ،ص: ،ترجمة أ.د,م مود«التنمٌة االقتصادٌة»:[2006]مٌشٌل تودارو  
3
 .«مرجع سابق»:[2007]مارتن رفالٌون 
4
 .23، ص: «مرجع سابق»:[2006]ن و مجتمع المعرفة 
 

 نماذج فقر التكوين

التمٌٌز على أساس 

 النوع االجتماعً              
التمٌٌز على أساس 

 االنتماء
التمٌٌز على أساس                                        

 الفقر                        

التمٌٌز على أساس 

 اإلعاقة و المرض

 نماذج فقر التمكين

المعرفً  الفقر

                )المؤسسات التعلٌمٌة(                                                                                                         

 االفتقار إلى المساعدة   

                                                                                       
 االجتماعٌة

الفقر الصحً المؤسسات الصحٌة  

 المٌاه                                                                                             

الفقر االقتصادي                                                                               
 المادي مستوٌات المعٌشة()الدخل 

فقر المشاركة فً 

 حٌاة المجتمع

 فقر المأوى   
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ما ٌعمل الفقراة عمالة ناقصة، مؤقتة، بأجور متدنٌة، فً الزراعة أو فً القطاء غٌر النظامً،  عادة - 

 أو ٌعانون من البطالة.

 ٌنتمً الفقراة إلى أسر كبٌرة ال جم عادة ما ٌكون معٌلها امرأة، أو شخص مسن. -

 مٌة.ٌعانً معظم الفقراة فً الدول النامٌة خاصة من انخفاض المستوى التعلٌمً أو األ -

: هً تلا الدول العٌر قادرة على توفٌر ال د األدنى من خدمات التعلٌم و الرعاٌة الدول الفقٌرة - ب

الص ٌة و توفٌر المٌاه الصال ة للشرب و الصرف الص ً و مستوى العذاة كما أو نوعا لكل أفراد 

 .1الطبٌعٌةالمجتمع .با ضافة إلى معاناتها من التدهور و االستنزاف الدابمٌن لمواردها 

ففً تعرٌف  : لٌست فكرة االستبعاد و التهمٌش غرٌبة عن مفهوم الفقر،االستبعاد و التهمٌش - ت

ضرورٌات ال ٌاة هناا إشارة واض ة الرتباط الفقر بعدم المشاركة الفعالة فً القرارات التً تخص 

ا مة الطبقات العنٌة المجتمع، نتٌجة عدم قدرة الفقراة على الظهور بمظهر البق و عدم  القدرة على مز

 2و المٌسورة، مما ٌؤدي إلى استبعادهم و تهمٌشهم و إقصابهم اجتماعٌا.

: تمثل الهشاشة  الة من الضعف بسبب عدم كفاٌة األصول لمواجهة األزمات الهشاشة والتعرض -  

ة المفاجبة كأن ٌفقد العامل البسٌط منصب عمله. و هً تمل فبات من السكان الذٌن ال ٌعتبرون فقرا

ب سب قٌاسات الفقر المتبعة و لكنهم معرضون للوقوء فً الفقر فً  ال تعرضهم لصدمة معٌنة، أي 

أنهم ٌعٌشون مباشرة فوق خط الفقر و ال ٌملكون ا تٌاطٌا كافٌا من الموارد و القدرات التً تسمم لهم 

و الص ٌة. مما ٌؤدي إلى باستٌعاب الصدمات االقتصادٌة )العامة و الخاصة( أو الطبٌعٌة أو االجتماعٌة أ

 3تراجع مستوى معٌشتهم إلى مادون خط الفقر.
 

 :أسباب  ظاهرة الفقر  -1-1-4

تنشأ ظاهرة الفقر فً المجتمعات نتٌجة تفاعل عدة أسباب و عوامل مختلفة. فنجد ما هو سٌاسً 

القتصادي، اكالفساد و تهمٌش لشرٌ ة الفقراة ، كما نجد الجانب االقتصادي كضعف معدالت النمو 

، لتتفاعل معها األسباب االجتماعٌة  كانخفاض مستوٌات التعلٌم و الخدمات ارتفاء معدالت البطالة

 الص ٌة  و الالمساواة و هذا ما سنأتً على تفصٌله فً ما ٌأتً:

 

إن العوامل االقتصادٌة المسببة للفقر كثٌرة و متشعبة لذلا سنكتفً بذكر أسباب اقتصادٌة:   -1-1-4-1

 ا على الن و التالً:البعض منه

المفروضة من طرف  Structural Adjustment: إن سٌاسة التعدٌل الهٌكلً سٌاسة التعدٌل الهٌكلً - أ

على الدول المقترضة تلزمها  IBRDوالبنا الدولً لإلنشاة و التعمٌر  FMI صندوق النقد الدولً

بتخفٌض نفقاتها االجتماعٌة مثل الص ة و التربٌة لكً تتمكن من تسدٌد القروض. أغلب هذه الدول 

أصب ت مجبرة على فتم اقتصادٌاتها مما جعلها تنتقل إلى مصدر صافً للثروات مثل الٌد العاملة  

أدى إلى زٌادة  دة الفقر و التبعٌة لعالبٌة الرخٌصة و المواد األولٌة الخامة المنخفضة الثمن ، مما 

كما أنها ساهمت فً ارتفاء تكالٌف المعٌشة و بالتالً تدهور شعوب العالم التً طبقت هذه السٌاسات. 

أقل من   مستوى الفبة األجٌرة و م دودة الدخل ، فالدخول االسمٌة بقٌت ثابتة ، أو تعٌرت بمعدالت

ل سلبا على الدخول ال قٌقٌة لهذه الفبة خاصة و بالتالً فإن  لقة الفقر معدل التعٌر فً األسعار مما انعك

                                                           
1
 .23، ص: «مرجع سابق»:[2006]ن و مجتمع المعرفة 
2
 .06، ص «مرجع سابق»:[2009]األمم المت دة، اللجنة االقتصادٌة و االجتماعٌة لعربً آسٌا  
3
 .25،26،ص ص: «ت دٌات قٌال الفقر فً منطقة ا سكوا»:[د.ت]اللجنة ا قتصادٌة و االجتماعٌة لعربً آسٌا  
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كما أن تخفٌض النفقات ال كومٌة على ا نفاق الص ً ٌؤدي إلى تدهور الوضع  .1قد ازدادت اتساعا 

و تؤدي  .الص ً للسكان بانتشار األمراض المعدٌة و ارتفاء معدل الوفٌات نتٌجة نقص الرعاٌة الص ٌة

ت ال ادة فً الدعم العذابً و ارتفاء أسعاره إلى زٌادة عدد السكان الذٌن ٌعانون من سوة التخفٌضا

 2التعذٌة.

:  ٌقصد بالسٌاسات االقتصادٌة غٌر السلٌمة ، تلا التً عدم مالئمة السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة - ب

تؤدي إلى خفض معدالت النمو االقتصادي و بالتالً عجز فً خلق مناصب العمل مما ٌؤدي إلى اتساء 

من المسا ة الكلٌة  ℅11دابرة الفقر. با ضافة إلى سوة استعالل الثروات المتا ة فٌجري  الٌا زراعة 

بٌنما فً المنطقة العربٌة ال ٌزرء  .ملٌون هكتار 3200 ـة فً العالم و المقدرة بلألراضً القابلة للزراع

و تؤثر السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة على الفقر  .3من المسا ة ا جمالٌة الصال ة لالستعالل ℅35سوى 

      بطرٌقة غٌر مباشرة من خالل آثارها على نصٌب الفرد من الناتج القومً ا جمالً و توزٌع الدخل

 بٌنما ٌؤدي  .و ٌتجلى هذا من خالل األثر على إتا ة فرص للعمل و من ثمة ال صول على مصدر دخل
التضخم الذي ٌعرف بأنه االرتفاء العام فً أسعار السلع والخدمات معبراً عنها بالنقود ٌؤدي إلى 

 اقتناةالقوة الشرابٌة للنقود و بالتالً تتأثر الدخول ال قٌقٌة لألسر و تصل إلى  الة العجز عن  انخفاض

كل المتطلبات التً ت تاجها و تصبم ضمن تعداد الفقراة بعض النظر عن درجة الفقر فالتضخم سٌزٌد 

 4.التً تقع على العاملٌن فً ظروف التضخم المتسارء ا عالةفً عبا 

ٌُفرز جملة من ا ثار واالنعكاسات االجتماعٌة: إن البطالة - ج فهً  ،تفاقم مشكلة البطالة فً أي مجتمع 

قد تؤدي تدرٌجٌا إلى سلسلة من ال االت المختلفة، أي من البطالة إلى ا قصاة ومن ا قصاة إلى 

لمساواة التهمٌش ومن التهمٌش إلى الجنوح. كما أنها تزٌد من  دة الفوارق االجتماعٌة والشعور بعدم ا

فهً تعمل على تفكٌا  ،بٌن أفراد المجتمع...وهكذا ٌصا ب البطالة نوء من الضعف وعدم االستقرار

على  ةملقاالنسٌج االجتماعً و إضعاف العالقة بٌن أفراد المجتمع،  ٌ  تجد فبة من المجتمع نفسها 

فانقسام المجتمع إلى طبقتٌن،  5هامش المجتمع وال تتمتع بنفل االمتٌازات التً تكتسبها فبات أخرى.

طبقة مستقرة فً عمل ثابت وأخرى م رومة من هذا النوء من العمل ٌؤدي إلى تالشً التماسا 

االجتماعً والشعور بالنقص. فالعمل ال ٌمثل مصدرا للدخل ف سب بل هو وسٌلة الكتساب دور ومكانة 

 ٌ  تمثل أضعف المعدالت  2006-1995ة للفتر℅ 3,2تقدر نسبة العمالة فً الوطن العربً  .فً المجتمع

ملٌون عاطل عن العمل  17 ـمقارنة بباقً األقالٌم فً العالم. و قدر عدد العاطلٌن عن العمل فً المنطقة ب

من إجمالً السكان القادرٌن و الراغبٌن فً العمل و هً من بٌن أعلى  ℅14، بمعدل 2008فً سنة 

 6المعدالت فً العالم.

: ٌؤدي تدهور شروط التجارة الخارجٌة بالنسبة للصادرات الربٌسٌة رة الخارجٌةتدهور شروط التجا - د

و التً تن صر فً مجموعة المواد و الطاقات األولٌة الخامة بالنسبة لمعظم الدول النامٌة والتً ترتبط 

و هذا  .أسعارها باألسواق الدولٌة إلى تخفٌض العوابد التً تجنٌها الدول المصدرة من العمالت األجنبٌة 

عن طرٌق تخفٌض  ،ما ٌؤدي بدوره إلى خفض معدل نمو نصٌب الفرد من الناتج القومً ا جمالً

                                                           
1
مجلة علوم إنسانٌة  ،« الة الجــــزابــــر: فً البالد العربٌةا صالح االقتصادي ا نعكسات االجتماعٌة لبرامج  »:[2007]عبد ال ق بوعترول 

 .24/04/2011بتارٌخ علٌه  االطالءتم  ،«.www .ulum.nl»: ًونترلك ا ، على الموقع34، العدد 
2

، المجلد الرابع البعد االقتصادي «التنمٌة المستدامةالموسوعة العربٌة للمعرفة من أجل » ،«سباسات التكٌف الهٌكلً»:[2007]عبد الخالق جودة

 .230،233،الطبعة األولى، الدار العربٌة للعلوم، بٌروت، ص ص:
3
 .435، الطبعة األولى، ص: «سمٌر كرٌم »: ترجمة« دراسات فً الفقر و العولمة مصر و الدول العربٌة» :[2005]كرٌمة كرٌم 
4
، أطرو ة «دراسة  الة الجزابر -ٌة المستدامة فً االستجابة لت دٌات ال اضر و المستقبل دود التنم»:[2009]م ً الدٌن  مدانً 

 .230دكتوراه،جامعة الجزابر،ص:
5
 ًونترلك ا ، على الموقع«- الة الجزابر–معالجة الفقر فً ظل العولمة  استراتٌجٌة» بن نوي مصطفى، أ. بل مدي سٌد علً: عجٌلة م مد، 

«www.kantakji.com.» ،23/04/2033بتارٌخ االطالء  مت. 
6
 .355،الطبعة األولى،ص: «التنمٌة االقتصادٌة فً العالم العربً، الواقع، العوابق سبل النهوض»:[2030]علً جدوء بخٌتان الشرفات 
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الموارد المتا ة فً االقتصاد المعنً. إضافة إلى آثار العولمة و ت رٌر التجارة على اقتصادٌات الدول  

األخٌر الذي عادة ما ٌعلب النامٌة من خالل التأثٌر على النسٌج المؤسساتً سواة العام أو الخاص، هذا 

علٌه طابع المؤسسات الصعٌرة و المتوسطة  التً تكون غٌر مجهزة لمواجهة المنافسة ا خذة فً 

     1االشتداد، مما ٌؤدي بها إلى ا فالل و تسرٌم العمال. و بالتالً زٌادة عدد الفقراة و المهمشٌن.

من الموارد المتا ة و توجهٌها إلى تسدٌد : إن وجود دٌن خارجً ٌعنً اقتطاء جزة الدٌن الخارجً - ه

و بالتالً زٌادة الدخول  .بدال من استخدامها فً زٌادة ا نتاج و خلق فرص عمل .هذا الدٌن و خدماته

 الم ققة فً هذا االقتصاد.    

 تندرج ت ت هذا البند العوامل و المسببات التالٌة.أسباب سٌاسٌة:  -1-1-4-2

ا ٌنعكل على مستوى مدى توفر الثروات الطبٌعٌة فٌه، وهذا م: و البعد و الموقع الجغرافً للبلد - أ

 .معٌشة األفراد

وما ٌترتب عنها من إهمال لمشارٌع التنمٌة نتٌجة صرف المخصصات المالٌة لهذه  :الحروب - ب

المشارٌع على التسلم، دون أن ننسى بأن عدم االستقرار و فقدان األمن داخل إقلٌم معٌن ٌعد من العوامل 

لالستثمارات بنوعٌها الم لٌة و األجنبٌة، هذا ما ٌعطل مشارٌع التنمٌة و بالتالً تزداد  دة الطاردة 

 .2الفقر

تتجلى مظاهره فً بطة و تعقٌد مختلف ا جراةات ا دارٌة وعدم االكترا   :الفساد والبٌروقراطٌة - ت

ً معدالت النمو بخدمة المصالم العمومٌة .هذا ما ٌنجر عنه  تعطل المشارٌع التنموٌة وتراجع ف

االقتصادي و اختالل فً توزٌع الموارد الوطنٌة لصالم فبة معٌنة. مما ٌؤدي إلى ظهور انعكاسات سلبٌة 

ء الفقراة. با ضافة إلى نقص المتابعة و الرقابة على ا نفاق الموجه للخدمات االجتماعٌة اعلى أوض

 3ففً أغلب األ ٌان توجه هذه األموال لعٌر مست قٌها.

 :ٌمكن تلخٌص أهم هذه األسباب فً النقاط التالٌةأسباب اجتماعٌة:  -1-1-4-3

: ٌعتبر التعلٌم من بٌن المؤهالت األساسٌة التً تسهل نقص إمكانٌة الحصول على الخدمات التعلٌمٌة - أ

على الفرد المتعلم ال صول على عمل ٌضمن له دخال دابما. ٌعتبر التعلٌم من أهم الموارد التً ٌسعى 

تسابها لت قٌق النجاح فً ال ٌاة. ٌعانً الفقراة بصفة عامة من نقص إمكانٌة ال صول على األفراد الك

 4التعلٌم و التكوٌن و التأهٌل الذي ٌقال باستعمال مؤشرٌن هما:

 ؛معدل معرفة القراةة و الكتابة لدى البالعٌن -

 المعدل ا جمالً للمسجلٌن فً المدارل. -

: مثلما ٌعتبر التعلٌم من المؤهالت الهامة لل صول على دخل الرعاٌة الصحٌةخدمات تدهور نوعٌة  - ب

       فإن الص ة لها أهمٌة بالعة لدى ا نسان. فنقص الرعاٌة الص ٌة و انعدام المٌاه الصال ة للشرب 

وفٌات الناتج عن عدل الو قنوات الصرف الص ً، ٌؤدي إلى انتشار األمراض المعدٌة و ٌرتفع م

 5نوعٌة الخدمات الص ٌة من خالل ثال  مؤشرات هً:ٌمكن قٌال  .األمراض

                                                           
1
. 7،ص:«أثار الفقر و البطالة عل التنمٌة المستدامة فً منطقة األسكوا»:[2002]األمم المت دة، اللجنة االقتصادٌة و االجتماعٌة لعربً آسٌا 

 .03/05/2033.تم ا طالء علٌه بتارٌخ:  un.org/information/publication/arabic.pdf.. www.escwa.متوفر على الموقع:
2
 .96، ص :«مرجع سابق:»سامٌة  مٌديبلقاسم سالطنٌة،   
3
 .«مرجع سابق»بل مدي سٌد علً:بن نوي مصطفى،   عجٌلة م مد، 
4
،مداخلة مقدمة فً مؤتمر التنمٌة البشرٌة «التنمٌة البشرٌة و مقومات ت قٌق التنمٌة المستدامة فً الوطن العربً»عبد الر ٌم:د.عبد الر ٌم م مد  

 .33،32،ص ص:[2007]البشرٌة و أثرها على التنمٌة المستدامة، شرم الشٌخ 

 
5
 نفل المرجع. 
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نسبة السكان الذٌن ٌمكنهم ال صول على الرعاٌة الص ٌة، و نسبة التطعٌم ضد األمراض  - 

 ؛المعدٌة عند األطفال

 ؛معدل وفٌات األطفال -

 العمر المتوقع عند الوالدة. -

و السٌاسات  ح االقتصاديلالنفتا: عدم المساواة ٌمكن أن ٌضاعف من ا ثار السلبٌة الالمساواة - ت

هذا ما ٌجعل من عدم المساواة مشكلة ذات  ،الفقر ساهم فً ارتفاء معدالتت بالتالً فهًالخاصة بالنمو و 

األسواق و  ٌ  ال ٌتمكن الفقراة الذٌن ٌفتقدون  المنافسة فً  ٌ  تضعف ،خصوصٌة فً الدول النامٌة

للضمانات الكافٌة من االقتراض و من ثم تصبم قدرتهم على إقامة عمل صعٌر م دودة مما ٌ د من 

   1فرصهم فً ت سٌن أوضاعهم.

با ضافة إلى األسباب السالفة الذكر فهناا عوامل أخرى لها أثارها على  أسباب أخرى:   -1-1-4-4

 2منها:زٌادة الفقر و 

ارتفاء معدالت النمو الدٌمعرافً: ٌعتبر النمو السكانً من العوامل المضادة للنمو فً المجتمع، فكلما  -

ارتفع معدل النمو السكانً بوتٌرة أكبر من ارتفاء معدل النمو فً الناتج الداخلً الخام كلما ارتفع معدل 

 الفقر.  

عاما و كبار السن  14 أقل ٌنتمون للفبة العمرٌةذٌن ارتفاء معدل ا عالة: معدل المعالٌن من السكان ال -

عاما، إلى السكان فً سن العمل، بٌنما على مستوى األسرة فمعدل ا عالة هو عدد األفراد الذٌن  65فوق 

 ٌعولهم كل عامل فً المتوسط و ٌرتفع كلما زاد عدد أفراد األسرة و انخفض الدخل الم صل.  

غٌر ال كومٌة )الجمعٌات( فٌما ٌخص خدمة مصالم الفبات  ضعف أداة المؤسسات ال كومٌة و -

 الفقٌرة و المهمشة.

 (.2-1)رقم السالفة الذكر فً الشكل الفقر أسبابقمنا بتلخٌص جمٌع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .38،ص «ف التقنٌة ال دٌثة لخدمة التنمٌة البشرٌةتوظٌ»:[2003]برنامج األمم المت دة ا نمابً ،تقرٌر التنمٌة البشرٌة 
2
،مذكرة ماجشتٌر، جامعة النجاح الوطنٌة كلٌة «الفقر فً فلسطٌن و سٌاسات مكاف ته،  الة عملٌة م افظة جنٌن»:[2005]عبد هللا صادق أمٌن  

 .23الدراسات العلٌا نابلل،ص: 
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 (: أسبـــاب الفقــــر2-1)رقم  الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 : من إعداد الطالبة.المصدر

 الفقر: آثار -1-1-5

تمتد لتمل  التً، عندما ٌنتشر الفقر فً منطقة معٌنة ٌخلف عدة آثار قد تكون اقتصادٌة و اجتماعٌة

هذا ما ٌؤدي إلى تعقد الظاهرة أكثر و ٌصعب من استبصالها و نلخص جملة ا ثار  .جوانب أخرى

 المترتبة على ظاهرة الفقر فٌما ٌأتً:

 :تتمثل آثار الفقر على الصعٌد االقتصادي فٌما ٌأتً.للفقر اآلثار االقتصادٌة -1-1-5-1

 1أثر الفقر على االستهالا: - أ

االستهالا نجد الدخل، و بما أن وجود نسبة من المجتمع تعانً من أبرز العوامل المؤثرة فً  جم 

 من تدنً دخولها فهذا ٌؤدي إلى تراجع فً مستوى االستهالا.

 2أثر الفقر على الدخل و االدخار و االستثمار: - ب

ٌرتبط الفقر عادة بتدنً مستوٌات التعلٌم لدى هذه الفبة و بالتالً ندرة فرص العمل الالبقة التً 

انخفاض المدخرات مما ٌؤثر على  جم االستثمارات  إلى دخال دابما و مقبول، هذا ما ٌؤديتضمن لهم 

 التً تتراجع أو ٌتم اللجوة إلى االستدانة لتموٌل المشارٌع التنموٌة.

 3أثر الفقر على ا نتاج و ا نتاجٌة: - ت

غٌره فً  ألن قدرات الفقٌر وبخاصة الفقٌر المدقع تكون م دودة ، فإن نصٌبه ٌكون أقل من

الصناعة والزراعة ، واستعالل األرض بسبب عدم قدرته على شراة التقنٌات ال دٌثة المتطورة التً 

، وبالتالً ٌكون إنتاجه قلٌالً عالب ٌعتمد على الوسابل البدابٌة، فالفقٌر فً الا نتاجوجودة  ةكمٌتزٌد فً 

                                                           
1
البلٌدة،  جامعة سعد د لب، ،مذكرة ماجستٌر،«-نظرة اقتصادٌة-مكاف ة الفقر فً الجزابرسٌاسات و استراتٌجٌات »:[2009]إبراهٌم علً أمال 

 .43ص: 
2
 نفل المرجع. 
3
 www .qaradaghi. com/prtal/index.php.  02/05/2033تم ا طالء علٌه ٌوم. 

 أسباب اقتصادية
 سٌاسات التعدٌل الهٌكلً. -

 السٌاسات االقتصادٌة الفاشلة -

 البطالة. -

 المدٌونٌة الخارجٌة. -

 تدهور شروط التجارة الخارجٌة -

 أسباب سياسية
 انعدام األمن و االستقرار. -
الفساد و البٌروقراطٌة و ضعف  -

 الحوكمة.
 

 أسباب اجتماعية
 األمٌة . -
تدهور نوعٌة الخدمات.  -

 الصحٌة.
 الالمساواة. -

 الفقــر

 أسباب أخرى
 النمو الدٌمغرافً  السرٌع. -
 ارتفاع معدل اإلعالة. -
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قلٌالً وكل الخبراة ٌنص ون الدول الفقٌرة فً مختلف المجاالت ، وٌكون معدل نصٌبه من الناتج القومً  

 بضرورة زٌادة ا نتاج وبخاصة ا نتاج  الزراعً لتخفٌض فاتورة العذاة .

: تتلخص أهم ا ثار التً ٌخلفها الفقر على الجانب االجتماعً فً النقاط اآلثار االجتماعٌة للفقر-1-1-5-2

 1التالٌة:

قبل بعض الفبات كالنساة و سكان المناطق المنعزلة، هذا الشعور با قصاة و ال رمان و التهمٌش من  -

 ما ٌؤدي إلى قتل روح ا بداء و ضعف المشاركة فً ال ٌاة العامة.

 زٌادة التفكا األسري و غٌاب التكافل االجتماعً. -

انتشار ظاهرة عمالة األطفال هذا ما ٌجعلهم عرضة لمختلف المخاطر با ضافة إلى  رمانهم من  قهم  -

 الدراسة .فً 

تنامً  تولد مظاهر ا قصاة االجتماعً ضعوطا نفسٌة على هذه الفبة مما ٌؤدي إلى انتشار الجرابم، -

 العنصرٌة و التطرف و االن راف.

انخفاض مستوٌات التعلٌم و التكوٌن و اكتساب المهارات لدى الفبات الفقٌرة و المهمشة، رغم مجانٌة  -

سر الفقٌرة تت مل تكالٌف اقتناة مستلزمات الدراسة و التنقل خاصة هذه الخدمة فً بعض الدول إال أن األ

 فً المناطق المعزولة و النابٌة.

ارتفاء معدالت األشخاص الذٌن ٌعانون من سوة التعذٌة نتٌجة نقص الموارد المالٌة لتوفٌر الكمٌات  -

هذه الشرٌ ة من األفراد  الكافٌة من العذاة المتوازن الذي ٌ تاجه الجسم ٌومٌا، هذا ما ٌؤدي إلى تعرض

 لمختلف أشكال األمراض بل قد تؤدي إلى الهالا.

بروز ظاهرة الهجرة بنوعٌها الداخلٌة و الخارجٌة، فاألولى تكون من الرٌف باتجاه المدن الكبرى  -

و من ا ثار  بهدف ال صول على عمل البق و ت سٌن مستوى المعٌشة  لتوفر البنى الت تٌة فٌها.

عالبا ما تكون غٌر فأما بالنسبة للهجرة الخارجٌة  ظهور األ ٌاة الفقٌرة فً المدن الكبرى. المترتبة عنها

 شرعٌة باتجاه الدول المتقدمة هذا ما ٌجعل  ٌاة المهاجرٌن عرضة لمختلف المخاطر.

 :آثار الفقر على البٌئة -1-1-5-3

ٌعد التلو  مظهًرا من . البٌبًهناا عالقة وطٌدة و قوٌة بٌن الفقر ومعدالت التدهور والتلو  

مظاهر أثر ا نسان على البٌبة التً غٌر الكثٌر من معالمها، مما ترتب على ذلا اختالف أنماط ال ٌاة 

 شباء ا تٌاجاتهم المعٌشٌة المل ة و دون وعً منهم ٌعنً  . إن سعً الفقراةمناطق العالم فً الكثٌر من

ارسات مدمرة للبٌبة، كاستنزاف الموارد الطبٌعٌة دون إعطابها فً كثٌر من األ ٌان القٌام بسلوكات ومم

فرصة للتجدد ، ما ٌؤدي  تما إلى اختفاة الكثٌر من األنواء ال ٌوانٌة و النباتٌة مما ٌنعكل سلبا على 

  ٌاة البشر. وأفضل مثال على ذلا االستعمال غٌر العقالنً للموارد الطاقوٌة التً ٌعرفها عالم الٌوم،

 2لمفرط ، استنزاف العابات و الصٌد فً أوقات التجدد البٌولوجً.الرعً ا

و فً المقابل فالتدهور البٌبً سواة كان ناتجا عن ا نسان )كتراكم النفاٌات الصلبة، أو طرح  

، الزالزل...الخ(، قد العازات السامة...الخ(، أو نتج عن الطبٌعة كالكوار  الطبٌعٌة )ال رابق، األعاصٌر

كما أن فبة  .ٌساهم بدرجة كبٌرة فً انتشار الفقر نظًرا لقدرته على عرقلة النشاط االقتصادي لإلنسان

                                                           
1
 .43، ص: «مرجع سابق»:[2009]إبراهٌم عً أمال 
2
، الملتقى الدولً الثال ، «اقع التلو  البٌبً فً الجزابر، سبل م اربته، و مدى ارتباطه بظاهرة الفقرو»:[2030] مادي موراد ملٌانً  كٌم،  

 .ماي، المركز الجامعً خمٌل ملٌانة 3،4، المنعقد ٌومً «- الة الجزابر- ماٌة البٌبة و م اربة الفقر فً الدول النامٌة» ول 
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الفقراة هً أول المتضررٌن من هذا التدهور البٌبً نتٌجة الوضعٌة الهشة التً تعٌشها و عدم قدرتها  

 . 1من أضرارعلى ت مل األضرار الص ٌة الناتجة عما ٌل ق بالبٌبة 

 ( االنعكاسات التً ٌخلفها الفقر على أفراد المجتمع.3-1)رقمالشكل ٌبٌن لنا  

 انعكاسات ظاهرة الفقـــر. (:3-1)رقمالشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، 4،مجلة التموٌل و التنمٌة، العدد:«التعبٌرالفقر هو انعدام ال ٌلة و القدرة على [:»2000:دٌبا ناراٌان]المصدر

 .20،ص:37المجلد:

 ب ٌ :جاة هذا الشكل كملخص ألهم ا ثار التً ٌعانً منها الفقراة     
                                                           

1
 نفس المرجع. 

أسباب الرزق و 
غٌر األصول 

مستقرة،موسمٌة، 
 غٌر كافٌة.

 األماكن

منعزلة، خطرة، ال 
 تتوفر على خدمات.

 القدرات
االفتقار للمعلومات، 

التعلٌم، المهارات، 

 الثقة.

 الجسد
جوعان، مجهد، 

 مرٌض، مظهر مزر.

 تنظيمات الفقراء
 ضعٌفة غٌر مترابطة 

 

 األمن
االفتقار إلى الحماٌة 

 و راحة البال.

 السلوك
االحتقار و إساءة 

 المعاملة من قبل األقوى

 العالقات االجتماعية
تمٌٌزٌة و قائمة على 

 العزلة.

 المؤسسات

تجرد من أسباب القوة، 
 تقوم على االستبعاد

 العالقات بين الجنسين
مضطربة،غٌر 

 متكافئة.
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ٌعجز الفقراة عن الوصول ألسواق العمل و ال صول على فرص التشعٌل و الموارد ا نتاجٌة، 

األعباة الناتجة عن ال اجة للجمع بٌن الواجبات القٌود على ال راا و خاصة فً  الة النساة و ازدٌاد 

 المنزلٌة و األنشطة ا نتاجٌة و إدارة موارد المجتمع الم لً؛

  غٌاب إمكانٌة ال صول على الخدمات العامة مثل التعلٌم و الص ة، التأثر بالمخاطر االقتصادٌة        

أصواتهم ال على المستوى الم لً و ال على و العنف بمختلف أنواعه، ال ٌتمتع الفقراة بفرص  سماء 

 المستوى القومً.
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 المبحث الثانً: النظرٌات المفسرة و العوامل األساسٌة المؤثرة فً ظاهرة الفقر. 

لقد تناولت مختلف التٌارات الفكر االقتصادي مشكلة الفقر بت لٌل مسبباتها  سب وجهة نظر كل 

  .با ضافة إلى وضع و اقتراح  لول لها ،الربٌسٌة التً تؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرةتٌار و العوامل 

فنجد أن الت لٌل الماركسً ٌختلف عن الت لٌل الرأسمالً. تساهم عدة عوامل اقتصادٌة و غٌر اقتصادٌة 

العوامل  فً التأثٌر على درجة انتشار أو تراجع ظاهرة الفقر، على غرار النمو االقتصادي الذي ٌعد من

الربٌسٌة التً تساهم فً تقلٌل معدالت الفقر عن طرٌق توفر بعض الشروط التً تسمم بأن ترجع عوابد 

هذا النمو بدرجة كبٌرة لصالم الفبات الفقٌرة. لكن هذا ال ٌعد كافٌا و ده دون توفر عوامل أخرى مثل 

 م الراشد.العدالة فً توزٌع الدخل، و كذلا األمر بالنسبة لعنصر الفساد ال ك

 :النظرٌات المفسرة لظاهرة الفقر فً الفكر التنموي -1 -1-2

سنتناول فً هذا الجزة أهم النظرٌات التً تناولت الفقر كم ور ربٌسً و الجوانب األخرى هامشٌة 

 تؤثر و تتأثر بدرجة  دته و انتشاره فً المجتمع.

 :Rognar Nurkseنظرٌة الحلقة المفرغة للفقر روجنار نٌركسٌه  -1-2-1-1

تشٌر النظرٌة إلى أن أسال الفقر هو مستوى الدخل الفردي. فمن المعروف فً الدول النامٌة أن 

للفقر  لقة مفرغة تبدأ به و تنتهً به، هذه األخٌرة تتكون نتٌجة انخفاض مستوى الدخل الذي ٌنشأ عنه 

نتاجٌة و الذي تدهور فً نوعٌة العذاة، ثم تراجع ص ة األفراد هذا ما ٌؤدي إلى انخفاض مستوى ا 

ٌؤدي بدوره إلى انخفاض مستوى الدخل و هذا ما ٌنعكل على معدالت االدخار و من ثمة االستثمار 

 1الذي ٌعد الم را األساسً للتنمٌة و بهذا تبقى الدول النامٌة تدور فً هذه ال لقة.

 لقة المفرغة لكن الواقع ٌؤكد وجود عدة  لقات مفرغة تؤدي الستف ال ظاهرة الفقر، فنجد مثال ال

مهارة الفنٌة المتعلقة بانخفاض مستوى التعلٌم و التً تبدأ بانخفاض مستوى التعلٌم و تراجع مستوى ال

ودٌة العامل بالسلب مما ٌؤدي إلى انخفاض فً مستوى الدخل و نفل الشًة ٌقال التً تنعكل على مرد

 .2على ال لقة المفرغة المتعلقة بانخفاض المستوى الص ً

 :3لخٌص هذه ال لقات كما ٌلًو ٌمكن ت

 ضعف االستثمار       قلة رأل المال       ضعف الدخل      ضعف االدخار     فقر         -1

 الفقر. تاجٌة         نقص الدخل        ضعف ا ن

 ضعف الدخل       قلة العذاة        ضعف ا نتاجٌة        ضعف الدخل       الفقر. -2

 ضعف االستثمار      ضٌق األسواق      نقص التشعٌل        قلة الطلب     الدخل     ضعف  -3

 ضعف ا نتاجٌة.

  لقة الفقر. تشكل ٌة كٌف (4-1)رقمٌوضم لنا الشكل 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .02،الطبعة األولى ،ص:«التنموي البدٌل فً االقتصاد ا سالمًالمنهج »:[0222]صالم صال ً 
2
 .72،ص:«مرجع سابق»: [0202] عدنان داود م مد العذاري، أ. هدى زوٌل مخلف الدعمً 
3
 .82، ص:«مقدمة فً اقتصاد التنمٌة»:[3997]إسماعٌل شعبانً  
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 (: الحلقة المفرغة للفقر.4-1)رقم الشكل 

 الطلب على رأس المال                                                             عرض رأس المال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .40، الطبعة األولى، ص:«المنهج التنموي البدٌل فً االقتصاد ا سالمً[:»2006د.صالم صال ً]المصدر:

ؤدي إلى انخفاض القدرة الشرابٌة للفرد مما ٌنعكل ٌتنشأ  لقة الفقر نتٌجة انخفاض الدخل الذي  

ستثمار هذا ما ٌؤدي سلبا على قدرته االدخارٌة  و من المعلوم أن المدخرات تمثل الم را األساسً لال

 إلى تراجع ا نتاجٌة و بالتالً ٌنخفض الدخل و تنعلق ال لقة.

لقد قام صا ب النظرٌة بجمع مسببات الفقر، مثل انخفاض مستوٌات الدخل وما ٌنجم عنها من 

تدهور فً القدرة الشرابٌة وبالتالً انعكاسه سلبا على ص ة الفرد، كما قام نوركل بدراسة الظاهرة على 

ها ظاهرة معزولة، لم ٌراعً الجانب التارٌخً فً تشكٌلها ،لقد ركز نوركل على نقص الدخل كسبب أن

أدى إلى استف ال الفقر فً  ٌن نجد أن دول كثٌرة ال تعانً من مشكل قلة الدخل بقدر معاناتها من سوة 

  1استعمال هذه المداخٌل.

 :Robert Malthusالنظرٌة المالتوسٌة فً تفسٌر الفقر روبرت مالتوس  -1-2-1-2

ٌرتكز ت لٌل مالتول فً تفسٌر ظاهرة الفقر على النمو السكانً السرٌع الذي ٌخضع فً نموه 

لمتوالٌة هندسٌة، أما الموارد العذابٌة فإنها تخضع فً نموها لمتوالٌة  سابٌة و علٌه فإن عدد سكان 

شكالت الجوء، البطالة و الفقر المعمورة سٌزٌد بصورة أسرء من نمو الناتج ا جمالً و من ثمة فإن م

  هً مشكالت  تمٌة ال ذنب أل د فٌها. و ٌقول أن السبب الربٌسً للفقر الدابم ال صلة له بطرقة ال كم 

و ال بتوزٌع الملكٌة، فلٌل فً وسع األغنٌاة تأمٌن العمل و العذاة للفقراة و لٌل للفقراة ال ق فً 

 2رهم.مطالبهم فهم ٌجلبون ألنفسهم الشقاة بتكاث

رغم أن ت لٌالت مالتول  تقترب من األوضاء السابدة فً بعض الدول إال أن نظرته التشاؤمٌة لم 

تت قق عالمٌا بسبب الت كم فً التكنولوجٌا و تطوٌعها من أجل زٌادة ا نتاج و خاصة الزراعً و الذي 

   3شهد زٌادة أكبر من الزٌادة فً  جم السكان عكل ما توقع مالتول.

  

 :Irma Adilmanنظرٌة أدلمان فً تعمٌق الفقر  -1-2-1-3

 استنتجت إرما ادلمان ما ٌلً: 1963إلى  1950( بلدا نامٌا للفترة 43باالعتماد على ت لٌل بٌانات )

                                                           
1
 .43،ص:  «مرجع سابق»:[2006]صالم صال ً 
2
 .60-59،الطبعة األولى،ص  ص: «التنمٌة االقتصادٌة نظرٌات و سٌاسات و موضوعات»:[2007]مد ت القرشً 
3
 .60نفس المرجع،ص: 

 انخفاض اإلنتاجٌة القدرة الشرائٌة المحدودة

الحافز االستثماري  انخفاض

 المادي و البشري

انخفاض مستوى 

 الدخل
 نقص رأس المال

ضعف القدرة  انخفاض اإلنتاجٌة نقص رأس المال

 االدخارٌة
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كان التأثٌر األولً للتنمٌة االقتصادٌة على توزٌع الدخل هو تخفٌض مستوى الدخل للفقراة  ٌ  ٌ رم  

 تنمٌة التً تذهب فً مجملها للطبقات العنٌة.هؤالة من االستفادة من عوابد ال

هذا ما أدى بالبا ثة إلى قناعة مفادها ضرورة إعادة توجٌه استراتٌجٌات التنمٌة لت قٌق األهداف 

المرجوة منها و لهذا اقتر ت إستراتٌجٌة مكونة من ثال  مرا ل تربط بٌن النمو االقتصادي والمساواة 

 :1ٌلً للخروج من  الة الفقر و جاةت كما

المر لة األولى:توسٌع الفرص االقتصادٌة عن طرٌق إعادة توزٌع األرصدة و ٌتم التركٌز على  -

 المناطق الرٌفٌة و تنمٌة النشاط الزراعً.

المر لة الثانٌة ٌتم التوسع إلى تنمٌة رأل المال البشري و على ن و أولً عبر االستثمارات فً  -

 التعلٌم.

تدرٌجٌا عن طرٌق اكتساب رأل المال البشري إلى وضع قاعدة صناعٌة المر لة الثالثة: ٌتم الت ول  -

 تعتمد أساسا على العامل البشري دون التخلً عن النشاط الزراعً. 

 :kremer 1993 Michealنظرٌة الدائرة المغلقة  -1-2-1-3

هذا النموذج تفسٌر سبب وجود الفقر فً الدول المتخلفة و أسباب انخفاض متوسط دخل الفرد  ٌ اول

فً هذه الدول مقارنة مع الدول المتقدمة. ٌقوم النموذج على أسال وجود تكامل لصٌق بٌن مدخالت 

لة غٌر مؤهلة ا نتاج وا نتاجٌة، كلما زادت مهارة األٌدي العاملة، أما إذا كانت نسبة من األٌدي العام

فإنها سوف تتسبب بانخفاض ا نتاج و ا نتاجٌة و استمرار التخلف و لذلا تقوم هذه النظرٌة على 

ضرورة االهتمام بكافة جوانب ا نتاج مهما بدت صعٌرة مع ترتٌب تشكٌالت من مدخالت ا نتاج 

   2تقضً على انخفاض إنتاجٌة بعض العوامل بما ٌ قق التنمٌة.

 :Karl Marxاركسٌة النظرٌة الم  -1-2-1-4

تعد أفكار الماركسٌٌن أكثر وضو ا فً تشخٌص مسببات الفقر و تعتبر نظرٌة )القٌمة الفابضة( 

الماركسٌة فً ت لٌل التنمٌة االقتصادٌة فً ظل الفروض الرأسمالٌة، التً تؤدي إلى  المبادئإ دى أهم 

االقتصادٌة القومٌة ٌمكنها ت قٌق ناتج قومً ٌفوق )القٌمة الفابضة( أن الموارد ـفقر العمال ، و ٌقصد ب

، فضال عن عوابد الموارد ا نتاجٌة المستخدمة فً العملٌات إجمالً األجور عند مستوى الكفاف

ا نتاجٌة و الفرق بٌن ما ٌدفع للموارد المستخدمة و ناتجها هو ما سماه ماركل )فابض القٌمة( و لل فاظ 

 ٌض مستوى األجور إلى  د الكفاف مما ٌؤدي إلى اتساء دابرة الفقر. على مستوى األرباح ٌجب تخف

ٌعتبر ماركل أن الطبقة الرأسمالٌة المالكة هً السبب الربٌسً لبؤل و فقر العمال من خالل امتالكها 

 . 3لوسابل ا نتاج، بٌنما ال تملا الطبقة العاملة سوى الجهد معبر عنه بوقت العمل

 العوامل المؤثرة فً ظاهرة الفقر:  -1-2-2

توجد عدة عوامل اقتصادٌة و غٌر اقتصادٌة تساهم بشكل واضم فً انتشار أو ال د من الفقر و من 

لكنه ال ٌكفً لو ده  بٌن أهم هذه العوامل نجد النمو االقتصادي الذي ٌؤدي ارتفاعه إلى ال د من الفقر،

العوابد المتأتٌة من االرتفاء فً معدل النمو االقتصادي و هذا لن فالبد من توفر عامل العدالة فً توزٌع 

ٌت قق دون الخالص من الفساد و البٌروقراطٌة، لذا سوف نقوم باستعراض العالقة بٌن الفقر وهذه 

 المتعٌرات .

 

                                                           
1
 .386-383،الطبعة األولى،ص ص:«علم اقتصاد التنمٌة»:[2030]م مد صالم تركً القرشً 
2
 .48،ص :«مرجع سابق»،«الموسوعة العربٌة  للمعرفة من أجل التنمٌة المستدامة»:[2007]م مد سلطان أبو على 
 .د الكفاف هو مستوى الدخل الذي ٌسد الرمق أو الضرورة، أي مستوى االستهالا عند خط الفقر  

 مستوى الكفاٌة هو  د االستهالا الذي ٌتوسط  د الكفاف و مستوى الرفاهٌة، و هو ٌختلف من منطقة ألخرى.
3
 .64،65،ص :«مرجع سابق»:[2008]أ مد فت ً عبد المجٌد سالم توفٌق النجفً، 
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 :النمو االقتصادي  -1-2-2-1 

دمات المنتجة فً االقتصاد الزٌادة فً كمٌة أو قٌمة السلع و الخ"ٌعرف النمو االقتصادي على أنه: 

 ".1الم لً خالل فترة معٌنة عادة ما تكون سنة

الزٌادة فً إجمالً الدخل القومً أو الناتج الم لً، فهو ٌعكل التعٌرات الكمٌة فً الطاقة " :و هو

  ".2و مدى استعالل هذه الطاقة ا نتاجٌة

    ً زٌادة نصٌبه من الدخل الكلًٌتعدى هذا المفهوم إلى الت سن فً مستوى معٌشة الفرد ممثال ف 

 ٌ   ،3و ال ٌ د  هذا إال إذا كان الفرق بٌن معدل نمو الناتج الداخلً و معدل نمو السكان موجبا 

 ٌ سب معدل النمو االقتصادي وفق العالقة التالٌة:

 

 

 

 

نعكل ٌهذا ما   .االقتصادي المتواصل و السرٌع ٌؤدي إلى إ دا  زٌادة فً إجمالً الدخلالنمو 

فً المجتمع و ٌترتب على هذا ارتفاعا فً المستوى المعٌشً لألفراد و ٌشترط  دخل الفردعلى متوسط 

و هذا ما تظهره العالقة  4فً هذه الزٌادة أن تكون أعلى من معدل زٌادة السكان و معدل التضخم .

 الموالٌة:

 

 

 

 و منه نستنتج أن شروط ت قٌق نمو اقتصادي هً:

 ت قٌق زٌادة فً متوسط نصٌب الفرد من الدخل. -

 تكون زٌادة  قٌقٌة، تنعكل من خالل ت سن األوضاء المعٌشٌة للسكان. أن -

 أن تكون هذا الت سن مستدام و لٌل مؤقت. -

تؤكد معظم التجارب الدولٌة على أنه ٌمكن للنمو االقتصادي أن ٌكون أداة قوٌة للقضاة على الفقر. 

         راة و ٌوسع نظام الفرص فع دخول الفقترتفالنمو االقتصادي ٌفترض أن ٌزٌد ا نتاجٌة ومن ثم 

            و الخٌارات. تارٌخٌا كان النمو القومً المطرد للناتج الم لً ا جمالً، مقرونا بزٌادة األجور 

و ا نتاجٌة، و كان ذلا أ د الجوانب المهمة و األسباب التً ساعدت على الخروج من الفقر فً البلدان 

ن معدل النمو االقتصادي و معدل الفقر، ففً العقود األخٌرة من القرن الصناعٌة. فهناا عالقة عكسٌة بٌ

 العشرٌن خفضت معدالت النمو المرتفعة من نسبة الفقر بشكل  اد فً بعض الدول كالصٌن، اندونٌسٌا 

نوعٌة لو مالٌزٌا. و لكن فً بعض الدول لم ٌؤدي النمو االقتصادي دوره فً ال د من الفقر و هذا راجع 

النمو الذي لم ٌكن فً صالم الفقراة. إن تمسا الدول النامٌة بالنموذج الذي ٌ تل فٌه النمو و هٌكل 

االقتصادي المكانة الربٌسٌة و الذي أثبت الواقع عدم دقته فً مجال التخفٌف من  دة الفقر و تطوٌر 

                                                           
1
 .40، ص :«مرجع سابق »:[2030]م مد صالم تركً القرشً 
2
، مذكرة ماجستٌر، جامعة «التنمٌة البشرٌة فً الجزابر م اولة القٌال و الت لٌل باستعمال نموذج االن دار المتعدد»:[2009]عثمانً أنٌسة 

 .2سطٌف، ص: 
3
 .33،الدار الجامعٌة،ص: «تجاهات  دٌثة فً التنمٌةإ»:[2003]عبد القادر م مد عبد القادر عطٌة 
4
، ص: 42،مجلة ب و  اقتصادٌة عربٌة، العدد «التضخم و آلٌات تأثٌره فً معدالت الفقر»:[2008]أ مد فت ً عبد المجٌد، بشار أ مد العراقً 

73. 

 معدل نمو السكان –معدل النمو االقتصادي = معدل نمو الدخل الكلي 

 

 

 

 
 معدل التضخم –معدل النمو االقتصادي الحقيقي = معدل الزيادة في الدخل الفردي النقدي 
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اد موسع ٌخلق العنصر البشري. فالنمو لٌل شرطا كافٌا للتخفٌف من  دة الفقر ما لم ٌكن هذا االقتص 

 1فرص عمل جدٌدة كافٌة بدرجات متساوٌة و أجورا أعلى من  د الفقر.

 :التفاوت فً توزٌع الدخل  -1-2-2-2

معنى التوزٌع فً أبسط صوره فً االقتصاد هو توزٌع ناتج أي مشروء فً صورة نقود أو أثمان بٌن 

 :2عناصر ا نتاج التً أسهمت فً إنتاجه و هً

 ؛األجور للعمال -

 ؛الفابدة لرأل المال -

 ؛ا ٌجار لألرض التً قام علٌها المشروء أو الرٌع -

 المنظم الذي ٌقوم بعملٌات التنظٌم و ٌت مل مسؤولٌات صا ب العمل و له نصٌب فً الربم. -

القٌمة الكلٌة للسلع االقتصادٌة التً ٌنتجها المجتمع فً فترة ما توزء على بعض أفراد هذا  إذن

 المجتمع كدخول للذٌن ٌملكون عناصر ا نتاج أو ٌشرفون علٌها.

 و ٌتم التوزٌع بثال  طرق إما توزٌع شخصً، أو توزٌع وظابفً،أو ال صص التوزٌعٌة.

أسمالً معناه الدخول الفعلٌة التً ٌ صل علٌها األفراد فً بالنسبة للتوزٌع الشخصً فً النظام الر

المجتمع فً فترة زمنٌة معٌنة كل  سب ملكٌته ) رأسمال، أرض، جهد...( و نتٌجة التفاوت فً الملكٌة 

 ٌ د  التفاوت فً العوابد.

 3التوزٌع الوظابفً هو األسعار التً ٌدفعها المنتجون إلى عوامل ا نتاج.

لتوزٌعٌة، فهً تب   فً ال صص النسبٌة التً ٌ صل علٌها كل فرد من عناصر بالنسبة لل صص ا

 ا نتاج من الدخل القومً.

ٌتم قٌال التفاوت فً مستوى الدخل اعتمادا على مجموعة من المقاٌٌل ا  صابٌة، المدى، التباٌن،  

         التراكمٌة للدخلو الذي ٌعرف على أنه العالقة بٌن ال صة  (Conrad Lorentzمن نى لورنز لـ ) -

 و ال صة التراكمٌة للو دات الموزعة من الدخل.

و خط العدالة المطلقة و تتراوح   ٌعرف على أنه نسبة المسا ة بٌن من نى لورنز (Gini)معامل جٌنً  -

قٌمته بٌن صفر و وا د ص ٌم،  ٌ  تعبر القٌمة صفر عن  الة العدالة الكاملة أو عدم وجود تفاوت 

 فً توزٌع الدخل، أما القٌمة وا د فتعكل  الة التفاوت المطلق.

فاوت الكلً، أو الذي ٌفسر تقدٌر المساهمة التً تقدمها المجموعات المختلفة للت (Theil)معامل ثٌل -

وا د، أو التركٌز الثروة عند مجموعة معٌنة من المجتمع، مثل مجموعات األقالٌم داخل القطر 

 مجموعات السكان وفقا للتوزٌع التعلٌمً أو العمري...

  Kuznetsفرضٌة كوزنتل: -

 بدراسة العالقة بٌن التباٌن فً توزٌع الدخل و المستوى (Simon Kuznets)قام سٌمون كوزنتل 

(، أٌن قام بمقارنة بٌن كل inverse-Uالم قق من التنمٌة و التً أطلق علٌها فرضٌة المن نى المنقلب )

من الهند، سٌرٌلنكا، بورتٌرٌكو، برٌطانٌا و الوالٌات المت دة فال ظ تزاٌد فً درجة التفاوت فً توزٌع 

 ٌ  ٌزداد التباٌن  ،بلد 18ة من  ٌن أجرى دراسة على عٌنة مكون االدخل، وقد أكد النتابج المتوصل إلٌه

                                                           
1
، 03، العدد25دمشق للعلوم االقتصادٌة و القانونٌة، المجلد،مجلة جامعة «السٌاسات االقتصادٌة و دورها فً ال د من الفقر»:[2009]صابر بلول 

 .559-558ص ص: 
2
، «هشام عبد هللا»، ترجمة «االقتصاد ترجمة الطبعة الخامسة عشر»:[2006]بول .أ. ساموٌلسون، وٌلٌام د. نورد هاول، ماٌكل ج. ماندل 

 .396-392الطبعة الثانٌة، ص ص:
3
 .333-330،الطبعة األولى،ص ص «زٌع الثروة فً ا سالمعدالة تو»:[3986]عبد السمٌع المصري 
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 ....المف اهيم األساسية و المرجعيات النظرية لظاهرة الفقر......الفصل األول :.........................................
ٌصل إلى أقصى درجاته، ثم ٌبدأ فً التراجع أٌن تبدأ لفً توزٌع الدخل فً المرا ل األولى من التنمٌة  

   1درجة التفاوت باالنخفاض مع التقدم فً التنمٌة.

مل (  ٌ  تظهر العالقة بٌن الدخل الوطنً الخام و معا5-1نوضم من نى كوزنتل من خالل الشكل )

 جٌنً.

 

 المنقلب.U–كوزنتس  : منحنى(5-1)رقم الشكل

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 .228،ص: «م مود  سن  سنً،م مود  امد م مود»،ترجمة:«التنمٌة االقتصادٌة[:»2006مٌشٌل تودارو]المصدر:

ٌرجع السبب الربٌسً لظاهرة التفاوت فً توزٌع الدخل إلى الت ول الهٌكلً من القطاء التقلٌدي  

 إلى القطاء ال دٌ  فً االقتصادٌات النامٌة خاصة إذا طالت الفترة االنتقالٌة. 

قة عكسٌة مع درجة التفاوت فً توزٌع الدخل فً المجتمع، فكلما زادت ٌرتبط انتشار الفقر بعال

 2درجة العدالة فً توزٌع الدخل كلما تقلصت دابرة الفقر فٌه

أن نجد إستراتٌجٌة لتخفٌض أعداد الفقراة تعتمد كلٌا على إعادة توزٌع الثروة من الطبقات  ٌمكن 

العنٌة و المتوسطة لصالم الفقراة. من النا ٌة النظرٌة ٌمكن لبلد ٌتبع سٌاسة إعادة توزٌع الدخول أن 

د أمثلة إذ أن لكن فً الواقع ٌصعب إٌجا ،ٌخفض من نسبة الفقراة  تى فً  الة عدم نمو دخله الكلً

السٌاسات التً تزٌد دخل الفقراة كاالستثمار فً التعلٌم و البنٌة األساسٌة الرٌفٌة تؤدي إلى زٌادة القدرة 

 . 3ا نتاجٌة لالقتصاد بأكمله و بالتالً زٌادة دخل كل الفبات فً المجتمع

و تقلٌل التفاوت بٌن لذلا فإن تدخل الدولة قد أصبم ضرورة ال بد منها من أجل إعادة توزٌع الدخل 

الفقراة و األغنٌاة، مع الم افظة على آلٌة العرض و الطلب فً ت دٌد األسعار و ٌكون تدخل ال كومة 

عبر العدٌد من ا لٌات و الوسابل الكفٌلة بت قٌق نوء من العدالة فً توزٌع الدخل و ذلا من خالل إتباء 

على تقدٌم خدمات مجانٌة  ضد البطالة، و ال رصنظام ضربً تصاعدي على الدخل، إتباء نظام التأمٌن 

أو بأسعار رمزٌة كالتعلٌم و العالج، رعاٌة المسنٌن و المعوقٌن و تطوٌر أنظمة التقاعد و الضمان 

 االجتماعً.

 

 
                                                           

1
 .304،ص«مرجع سابق»:[2003]عبد الرزاق الفارل 
2
النظرٌات، -التنمٌة االقتصادٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق»:[2007]م مد عبد العزٌز عجٌمة، إٌمان عطٌة ناصف، علً عبد الوهاب النجا 

 .92ص :«ا ستراتٌجٌات، التموٌل
3
 .8، ص: 4، العدد37،مجلة التموٌل و التنمٌة المجلد «النمو أم إنقاص عدد الفقراة : جدل عقٌم»:[2000]رودرٌادانً  

PIB 

IG 
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 :الحكم الراشد -1-2-2-3  

ٌعرف ال كم الصالم على أنه :" ال كم الذي ٌعزز و ٌدعم و ٌصون رفاه ا نسان و ٌقوم على 

توسٌع قدرات البشر و خٌاراتهم االقتصادٌة و االجتماعٌة و السٌاسٌة، السٌما بالنسبة ألكثر أفراد 

 1المجتمع فقرا و تهمٌشا".

 : تت دد عناصر ال كم الراشد من خالل:عناصر الحكم الراشد -أ

الواقع، بمعنى تتجسد من خالل تعزٌز ممارسة الدٌمقراطٌة الُمصلَِ ة والمبنٌة على أرض  الدٌمقراطٌة: -

تجسٌد نصوص القانون وترجمته ب ٌاة دٌمقراطٌة أساسها المشاركة وتمثٌل الشعب والم اسبة والمراقبة 

 ألداة ال كومة، ومن خالل توفٌر ا طار المؤسسً لمكاف ة الفساد.

من خالل تعزٌز مفاهٌم  ماٌة  قوق ا نسان ونشر ثقافة  قوق ا نسان من خالل   قوق ا نسان: -

التفاقٌات والمواثٌق الدولٌة ل قوق ا نسان وتتّجه خصابصها من خالل إشاعة مبادئ اال ترام وتعزٌز ا

 الكرامة وعدم التمٌٌز بٌن األفراد والمساواة.

بمعنى ا ترام المبادئ القانونٌة و كمها والتً تساعد على إرساة قواعد العدالة وتفعٌل  سٌادة القانون: -

القضاٌا فً لطرق القانونٌة إلى المساواة أمام القانون و ق التقاضً وأن تنظر آلٌات  ّل النزاعات با

م كمة مستقلّة وأن ٌكون القضاة والم امون مستقلّون ال ٌخضعون ألي سلطان غٌر سلطان ال ق 

 والعدل و ٌتم ذلا من خالل العمل على استقاللٌة الجهاز القضابً والرقابة على االنجاز.

إذ تعتبر مؤسسات المجتمع المدنً من أهم عناصر ال اكمٌة الرشٌدة وعلى  المدنً:مؤسسات المجتمع  -

الدول أن تعمل على تشجٌع إنشابها وتفعٌل دورها فً الشؤون العامة وأن تعطٌها الشرعٌة القانونٌة من 

 ٌة.خالل سّن التشرٌعات التً تساعد بأداة دورها الرقابً والعملً وت قٌق مفهوم المشاركة فً التنم

ضرورة وجود ا دارة ال كومٌة، ٌعنً أن تعمل على إدارة األموال العامة واستثمار  ا دارة ال كومٌة: -

كاة فً هذه الثروات وأن تؤمن بمبدأ ٌالموارد الطبٌعٌة والبشرٌة فً خدمة المجتمع وٌكون الشعب شر

ٌّز  .تكافؤ الفرص وتقلّد الوظابف العامة ت ت معٌار المساواة وعدم الت 

على ال كومات وسلطات الدولة أن تقوم بتفوٌض صال ٌاتها وسلطاتها : ا دارة غٌر المركزٌة -

  دارات غٌر مركزٌة )ل كومة داخلٌة م لٌة( وبمشاركة واسعة من قبل أفراد المجتمع.

 2وهً. : توجد تسعة معاٌٌر لل كم الراشدمعاٌٌر الحكم الراشد -ب

: تعنً  ق الفرد فً التصوٌت و إبداة الرأي مباشرة أو عبر المجالل المنتخبة دٌمقراطٌا المشاركة -

بالبرامج و السٌاسات و القرارات. تتطلب المشاركة توفٌر القوانٌن التً تضمن  رٌة تشكٌل 

 الجمعٌات و األ زاب.  رٌة التعبٌر و ال رٌات العامة التً تضمن المشاركة الفعالة للمواطنٌن.

سٌادة القانون: ٌعنً مرجعٌة القانون فً جمٌع القضاٌا و على جمٌع األفراد دون استثناة انطالقا من  -

  قوق ا نسان بشكل أساسً. و هو ا طار الذي ٌنظم العالقات داخل الدولة.

الشفافٌة: هً توفٌر المعلومات الدقٌقة فً مواقٌتها و إفساح المجال أمام الجمٌع لإلطالء على  -

 مات الضرورٌة و الموثقة، مما ٌساعد فً اتخاذ القرارات الصال ة فً مجال السٌاسات العامة. المعلو

  سن االستجابة: هو قدرة المؤسسات و ا لٌات على خدمة الجمٌع دون استثناة. -

التوافق: ٌرمز إلى القدرة على التوسط و الت كٌم بٌن المصالم المتضاربة من أجل الوصول إلى  -

 ل مصل ة الجمٌع.إجماء واسع  و

                                                           
1
تقرٌر التنمٌة ا نسانٌة العربٌة: خلق الفرص [:»2002]برنامج األمم المت دة ا نمابً، الصندوق العربً لإلنماة االقتصادي و االجتماعً 

 . 303ص: لثانٌة،الطبعة ا ، «لألجٌال القادمة
2
،ب و  و مناقشات الندوة الفكرٌة التً نظمها مركز دراسات الو دة العربٌة بالتعاون مع المعهد «مفهوم ال كم الصالم»:[2004] سن كرٌم 

 .304-303،ص ص:«الفساد و ال كم الصالم فً البالد العربٌة »السوٌدي  ول:
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المساواة: تهدف إلى إعطاة ال ق للجمٌع فً ال صول على الفرص بالتساوي لالرتقاة االجتماعً من  - 

 أجل ت سٌن أوضاعهم.

          الفعالٌة: تهدف إلى توفٌر القدرة على تنفٌذ المشارٌع بنتابج تستجٌب إلى ا تٌاجات المواطنٌن  -

 راشدة للموارد. و تطلعاتهم على أسال إدارة عقالنٌة و

ولٌن فً وظابفهم العامة. و القدرة على م اسبتهم على ؤالم اسبة و المساةلة: تعنً تتبع نشاط المس -

 تسٌٌرهم للموارد العامة. و تطبٌق مبدأ  ماٌة الصالم العام من تعسف السلطة و استعالل السٌاسٌٌن.

فٌة و االجتماعٌة الهادفة إلى ت سٌن الرؤٌة ا ستراتٌجٌة: هً الرؤٌة المنطلقة من المعطٌات الثقا -

 شؤون النال و تنمٌة المجتمع و القدرات البشرٌة.

ٌمكن لل كم الصالم أن ٌ رر قدرات الفقراة و ٌمكنهم من سبل العٌش المستدامة. و قد ٌكون أهم  

 عامل للقضاة على الفقر و تعزٌز التنمٌة، تتكون مؤسسات ال كم من ثالثة عناصر فاعلة هً:

 لة؛الدو -

 المجتمع المدنً؛ -

 القطاء الخاص. -

     القانونٌة و  ٌ  تسهم جمٌعها فً إ دا  تنمٌة شاملة  مستدامة من خالل إٌجاد الظروف السٌاسٌة

االقتصادٌة و االجتماعٌة الالزمة لدعم القدرات البشرٌة التً تعزز رفاه ا نسان بالقضاة على الفقر،  و

خلق فرص عمل جدٌدة،  ماٌة البٌبة و النهوض بدور المرأة فً المجتمع. عادة ما نجد أن الفقراة ال 

فقر. لذلا فإن تمكٌن الفقراة ٌملكون من رأل المال سوى قوة عملهم و قدراتهم ا بداعٌة، التً ٌعوقها ال

ٌتطلب من الدولة ال رٌصة على مصالم مواطنٌها اعتماد سٌاسات و برامج توفر للفقراة القدرات التً 

       تعطٌهم صوتا فً جمٌع القرارات التً تمل  ٌاتهم. إن بناة رأل المال البشري من خالل التعلٌم 

فقر ا نسان، فً  ٌن أن رأل المال المادي  و التدرٌب و الرعاٌة الص ٌة ضروري للتعلب على

ضروري للتعبٌر المادي على القدرات. و المطلوب أن تكفل الدولة للفقراة توافر أصناف رأل المال 

المختلفة و تمكنهم منها ، من خالل إجراةات العدالة فً التوزٌع و التً تمثل جوهر المجتمعات الناج ة. 

المدنً عن طرٌق رفع القٌود عن تكوٌن الجمعٌات و فتم المجال  با ضافة إلى تفعٌل دور المجتمع

 1أمامها لتنشط فً جمٌع المجاالت، و أن تدعم قدرة هذا القطاء على المساهمة الفاعلة فً مكاف ة الفقر.

 الفساد : -1-2-2-4

بدرجات  كل المجتمعات ٌنتشر فً ،الفساد ظاهرة اقتصادٌة واجتماعٌة و سٌاسٌة لها عدة جوانب

 .متفاوتة

: " التصرفات التً ٌترتب علٌها ت قٌق مصالم و منافع و امتٌازات خاصة ٌعرف الفساد على أنه 

على  ساب المصالم العامة أو مصالم األخرٌٌن أو مصالم الجهات التً ٌعمل بها هؤالة األفراد 

 . 2المستفٌدون من هذه التصرفات"

 3أنه سوة استخدام الوظٌفة العامة لت قٌق مكاسب خاصة"أما البنا الدولً فٌعرف الفساد على:" 

 من أهم األسباب التً تؤدي إلى انتشار ظاهرة الفساد:

 عدم التعرض للمساةلة نتٌجة نقص شرعٌة المؤسسات الموجودة بالدول النامٌة . -

 غٌاب الشفافٌة فً غالبٌة الدول النامٌة. -

 اجات مواطنٌه و انخفاض مستوٌات األجور.نتٌجة عدم فاعلٌة الجهاز ا داري فً تلبٌة ا تٌ -

 1من أنواء الفساد نجد:
                                                           

1
 .303، ص: «نفل المرجع السابق»:[2004] سن كرٌم 
2
 .63،ص :« مرجع سابق»:[2007]م مد عبد العزٌز عجٌمة، إٌمان عطٌة ناصف، علً عبد الوهاب النجا 
3
 .84، ص: 09،مجلة دراسات اقتصادٌة العدد«الفساد ا داري و االقتصادي رؤٌة واقعٌة و إسالمٌة»:[2007]عمرو صابر 
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ا هفٌ مابولٌن األخالقٌة، بروز شبكات الرقٌق األبٌض، ؤالفساد االجتماعً:  ٌشمل فضابم كبار المس 

 استعالل األطفال.

 الفساد ا داري: ٌشمل الرشوة، الم سوبٌة، اال تٌال، استعالل الوظٌفة لخدمة المصالم الخاصة. 

تهربات الالفساد االقتصادي: ٌشمل صفقات األسل ة، انتشار الجرٌمة المنظمة )مخدرات، غسٌل أموال(، 

 جمركٌة، صفقات دولٌة، مساعدات إنسانٌة خارجة عن أهدافها.الضرٌبٌة و ال

الفساد السٌاسً: ٌشمل فساد الزعماة، فساد التشرٌع و القضاة، فساد األ زاب السٌاسٌة، تبدٌد األموال 

 العامة.

لقد بٌنت الدراسات أن الفساد ٌظل عابقا أمام الدول التً ت اول إ دا  إصال ات فً أنظمتها  

االجتماعٌة و االقتصادٌة كما و أن  الفساد ٌعتبر من أهم أسباب تفاقم مشكل الفقر فً العالم  السٌاسٌة،

  ،لٌة التنمٌة فً أي اقتصادو المتخلفة. ذلا ألن الفساد ٌعمل على إضعاف آ خاصة فً الدول النامٌة

 . 2 ٌ  ٌهبط الفساد بجودة الخدمات العامة و ٌخفض إٌرادات الضرابب

الفساد ٌخل بعملٌة اتخاذ القرارات الخاصة بتموٌل التنمٌة و تخصٌص الموارد المالٌة الذي ٌنعكل  

 .تخفٌض الفقر دفقد اقر البنا الدولً بأن الفساد هو العابق األساسً ض سلبا على الفقراة خاصة،

ٌشكل الفساد تهدٌدا لالقتصاد و األمن و التنمٌة المستدامة فً الدول النامٌة و كمثال على خطورة 

المشكلة فقد تم تقدٌر  جم األموال التً تسرب عبر تبٌض األموال بأنها تكفً النتشال ملٌار شخص من 

 .3الفقر

كما انه  فً المقابل ٌظهر الفساد كنتٌجة ثانوٌة للفقر، ذلا ألن  الفقراة  الذٌن ٌعانون من التهمٌش 

االجتماعٌة و ا نسانٌة   وفً ظل انعدام العدالة فً توزٌع الدخول  و ال رمان من أهم ال قوق السٌاسٌة 

ٌط من  قوقهم  ى جزة بسٌجبرون على  دفع الرشاوى و ممارسة الفساد من اجل ال صول عل

 4المشروعة.

ٌقوم الفساد بت طٌم أعمدة التنمٌة االقتصادٌة، العدالة االجتماعٌة و تجاوز  قوق ا نسان و ا طار 

القانونً الذي ٌضمن هذه ال قوق فٌقوم الفساد بإعادة توجٌه الموارد المالٌة و المادٌة المخصصة 

  5.لم اربة الفقر

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1
مناقشات الندوة الفكرٌة التً نظمها مركز دراسات الو دة العربٌة بالتعاون مع ،ب و  و «الشفافٌة و مراقبة الفساد»:[2004]عماد الشٌخ داود 

 .338،ص: »الفساد و ال كم الصالم فً البالد العربٌة»المعهد السوٌدي با سكندرٌة  ول
2
 .  88، ص :«مرجع سابق »:[2007]عمرو صابر 
3
الفساد من أجل ال د من الفقر، ت قٌق أهداف األلفٌة ا نمابٌة و تعزٌز التنمٌة  الفساد و التنمٌة مكاف ة»:[2008]برنامج األمم المت دة ا نمابً 

، تم ا طالء report 2008/pdf www.pogar.org/ publication/corruption -. متوفر على الموقع ا لكترونً:34، ص: «المستدامة

 .30/04/2033علٌه بتارٌخ: 
4
 .34، ص: نفل المرجع 
5
 .65،ص «مرجع سابق»:[2007]علً عبد الوهاب نجا إٌمان عطٌة ناصف،  م مد عبد العزٌز عجٌمة، 

http://www.pogar.org/
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 قٌاس الفقرأسالٌب : المبحث الثالث 

وكذلا من أجل مراقبة  .نقوم ب ساب معدالت الفقر لمعرفة درجة و دة انتشاره من منطقة ألخرى

  وضع السٌاسات المناسبة و اتخاذ القرارات الضرورٌة لم اربة هذه الظاهرة الفقراة بهدفتطور  جم 

عتمد على الجهود الفردٌة لذا ٌعتمد الخبراة على عدة أسالٌب منها ما هو غٌر علمً ٌ .و التقلٌل منها

للبا ثٌن أٌن ٌقوم هؤالة بإجراة معاٌنة األسر و ت دٌد ما إذا كانت تنتمً لفبة الفقراة أم ال وذلا من 

خالل طرح مجموعة من األسبلة تخص الدخل األسري و ا نفاق و ما إذا كان هذا كافٌا أم ال لضمان 

فً أسلوب خط الفقر و منها تت دد مجموعة من  ٌاة كرٌمة لهم. أما الثانٌة فهً علمٌة و تتمثل 

المؤشرات لقٌال ظاهرة الفقر منها ما ٌعتمد على عامل الدخل و ا نفاق و منها ما ٌعتمد على مؤشرات 

 أخرى كالتعلٌم و الص ة و العمر التوقع و التً تندرج ت ت تسمٌة مؤشر التنمٌة البشرٌة. 

 مؤشرات قٌاس مستوى المعٌشة -1-3-1

ب الدراسات قدرت خطوط الفقر استنادا إلى مفهومه و أشارت إلى أن الفرد ٌصنف فً خانة فً أغل

الفقراة اعتمادا على عامل الدخل و بالتالً إنفاق الفرد على ال د األدنى المطلوب من ال اجات األساسٌة 

أهمها  تً سنذكرو نجد العدٌد من المؤشرات التً تقٌل الفقر من نا ٌة الدخل و ال .لإلبقاة على  ٌاته

 فٌما ٌلً:

 دخل األسرة:  -1-3-1-1

القدرة للفرد أو األسرة لتلبٌة ا تٌاجاتها من السلع و الخدمات االستهالكٌة التً تعد  ٌتٌم الدخل

لل ٌاة و على اعتبار أن نصٌب الفرد من الدخل ٌعكل مستوى معٌشته فإن هذا المؤشر  ًالم دد الربٌس

 .1ٌستعمل لقٌال ظاهرة الفقر

  االستهالكً: اإلنفاق -1-3-1-2

أعتمد مؤشر ا نفاق االستهالكً لألسرة بدال عن الدخل ألنه ٌعتبر أكثر ارتباطا بمستوى معٌشتها، 

لجمع البٌانات عن  ومن نا ٌة أخرى أمكانٌة تقدٌر ذلا ا نفاق و بتالً تسهٌل عملٌة إجراة المسو ات

الفقر، ٌعتمد هذا األسلوب على  ساب بعض السلع الم ددة كمقدار ا نفاق المخصص لبنود م ددة 

 2أساسٌة مثل الطعام و قٌمة السعرات ال رارٌة للطعام.

 : خطوط الفقر -1-3-2

. و ٌعد الفرد فقٌرا إذا كان و غٌر الفقراة خط الفقر هو ال د الفاصل بٌن دخل أو استهالا الفقراة

استهالكه أو دخله ٌقع ت ت مستوى ال د األدنى لل اجات األساسٌة الالزمة للفرد. و ٌعرف ال د األدنى 

لل اجات األساسٌة على أنه خط الفقر. فاألفراد أو األسر التً ٌكون إنفاقها أو دخلها ت ت خط الفقر 

 تصنف على أنها أسر فقٌرة. 

: ٌوجد عدة تقسٌمات لخطوط الفقر سنأتً على ذكر أشهر هذه األنواء قرأنواع خطوط الف  -1-3-2-1

 نجد: هاومن

 :خط الفقر المدقع - أ

ٌعرف خط الفقر المدقع على أنه مستوى الدخل أو ا نفاق الالزم لألسرة أو الفرد لتأمٌن ال اجات 

        3االعتٌادٌة الٌومٌة،العذابٌة األساسٌة التً تؤمن له السعرات ال رارٌة الالزمة لممارسة نشاطاته 

                                                           
1
 .44،ص :«مرجع سابق»:[2030]عدنان داود م مد العذاري، هدى زوٌر مخلف الدعٌمً 
2
 .23، ص: «مرجع سابق»:[2003]عبد الرزاق الفارل 
3
 .07،ص :«مرجع سابق»:[2009]ة االقتصادٌة و االجتماعٌة لعربً أسٌااألمم المت دة، اللجن 
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دوالر للٌوم الوا د و ٌتم تقٌٌم  1.25 ـو  ددت القٌمة الدنٌا لخط الفقر المدقع من قبل البنا الدولً ب 

 .الدوالر باستخدام معادل القوة الشرابٌة

 ٌعتبر خط الفقر المدقع معٌارا مو دا لقٌال الفقر فً مختلف دول العالم.

         ل المفاهٌم المختلفة للفقر الخاصة بكل بلد و مستوى التنمٌة االقتصادٌة و فً المقابل فهو ال ٌعك

 و االجتماعٌة فٌه.

ٌعكل الفروق فً مستوٌات المعٌشة و األسعار بٌن المناطق المختلفة داخل البلد الوا د و خاصة بٌن  

 ال ضر و الرٌف.

 نوعهم.ال ٌأخذ فً ال سبان ا تٌاجات األفراد ب سب عمرهم و 

 قد ال تعكل السلعة المتضمنة فً السلة العذابٌة نمط االستهالا الفعلً للفقراة.

 :خط الفقر المطلق - ب

هو مستوى الدخل أو ا نفاق الالزم لألسرة و الفرد لتأمٌن ال اجات العذابٌة و غٌر العذابٌة األساسٌة 

ٌعد خط الفقر المطلق هو األنسب  و التً تتعلق بالمسكن و الملبل و التعلٌم و الص ة و المواصالت،

 . 1بالنسبة للدول المنخفضة الدخل وذلا كون هذه الدول تسعى إلى توفٌر ال د األدنى من اال تٌاجات

 :خط الفقر النسبً - ت

وفقا لهذا المعٌار ٌعد فقٌرا كل من ٌقل دخله عن قٌمة م ددة، و تختلف هذه القٌمة من منطقة ألخرى 

 و من بلد  خر.

 :2الفقر المطلق عن خط الفقر النسبً فً ما ٌأتً  ٌ ٌختلف خط 

أن خط الفقر النسبً ٌتعٌر  سب تعٌر مستوى المعٌشة من منطقة ألخرى، بٌنما خط الفقر المطلق فهو   -

 م دد وفق قٌمة معٌنة تعتبر كمقٌال لجمٌع الدول.

تباره ٌعتمد على معٌار خط الفقر المطلق ٌتبع إمكانٌة المقارنة بٌن الدول و األزمنة المختلفة باع -

ال اجات األساسٌة لإلنسان و التً ٌفترض ثباتها إلى  د ما من مكان  خر، لكن خط الفقر النسبً ال 

ٌتٌم نفل ا مكانٌة للمقارنة ألنه ٌعتمد على مستوى الدخل و كٌفٌة توزٌعه و هما عرضة للتعٌر عبر 

 المكان و الزمان.  

 :خط الفقر الغذائً -  

على اختٌار سلة العذاة التً ت قق اال تٌاجات األساسٌة من السعرات التً ت ددها  الذي ٌعتمد

 المنظمة العالمٌة للص ة بالتعاون مع المنظمة العالمٌة للزراعة و األغذٌة.

 :خط الفقر االجتهادي - ج

ٌعتمد على ال كم أو االجتهاد من قبل البا ثٌن فً  ((Leyden Poverty Lineو ٌسمى بخط فق لٌدٌن 

قد تستخدم هذه الطرٌقة لتصنٌف األسر إلى مستوٌات معٌشٌة متباٌنة. كما ف .ضوة اطالعهم و خبرتهم

ٌمكن إتباء طرق اجتهادٌة جماعٌة عن طرٌق إجراة استبٌان ألراة عٌنة من األسر و األفراد فً منطقة 

أخرى لت دٌد خط  و هناا طرٌقة .م ددة، بهدف ت دٌد مستوى الدخل و االستهالا المقبولٌن اجتماعٌا

الفقر االجتهادي كاالعتماد على ال د األدنى للرواتب و األجور، أو على ال د األعلى من الدخل المعفى 

     3من الضرٌبة.

                                                           
 سلة من تعادل القوة الشرابٌة : هً طرٌقة تستخدم لقٌال توازن سعر الصرف بٌن عملتٌن ، أي القوة الشرابٌة لمختلف العمالت لبلدانها األصلٌة ل

 السلع.
1
بتطبٌق نماذج االن دار على المتعٌرات االقتصادٌة من خالل مسم نفقات ودخل األسرة تقدٌر مؤشرات الفقر »:[2002]عدنان داود خلٌل بدران 

 .02،مذكرة ماجستٌر الجامعة المستنصرة ،العراق، ص: «فً األردن
2
 .02نفس المرجع، ص:  
3
 .43دنٌة، ص :، رسالة ماجستٌر الجامعة األر«معالجة الفقر فً منطقة الشونة الجنوبٌة»:[2003]رانٌا عٌسى شاكر السوٌطً 
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 ....المف اهيم األساسية و المرجعيات النظرية لظاهرة الفقر......الفصل األول :.........................................
 :1طرق سنأتً على ذكرها فٌما ٌأتً أربع: ٌتم  ساب  د الفقر وفق طرق حساب خط الفقر  -1-3-2-2 

 :طرٌقة االحتٌاجات األساسٌة من الغذاء - أ

ال اجات األساسٌة على أنها مجموعة السلع العذابٌة و غٌر العذابٌة الالزمة لإلنسان ب ٌ   تعرف 

 2ٌبقى  ٌا و ت فظ كرامته ا نسانٌة و ت قق قدرته على مزاولة نشاطاته االعتٌادٌة بصورة مقبولة.

 طرٌقة الطاقة الغذائٌة: - ب

زم لتوفٌر كمٌة من العذاة كافٌة  مداد تبعا لهذه الطرٌقة ٌساوى  د الفقر ا نفاق االستهالكً الال 

السعرات ال رارٌة هذه و ، 3الفرد البالغ بال د األدنى من الطاقة المطلوبة له )السعرات ال رارٌة(

 .4سعره  رارٌة 3050 – 2770م سوبة وفق النمط العذابً المقرر ومقداره ٌتراوح بٌن 

 :بة الغذائٌةتكلفة الوج  - ت

عتبة الفقر أو خط الفقر تناسب،  سب هذه الطرٌقة، تكلفة الوجبة العذابٌة األساسٌة لمختلف  أن

ٌضاف إلى ذلا عدد من المواد غٌر العذابٌة، والتً تعتبر  األعمار وللجنسٌن ومختلف فبات النشاط. و

ت دٌد عدد و نسبة األشخاص اللذٌن ٌتم ت قٌقات،  بعد إجراةو العتبة،هذه و عندما ٌتم ت دٌد   أساسٌة.

 ) وأ ٌانا دخلهم ( أقل من هذه العتبة.  ٌكون استهالكهم

تعرف الوجبة العذابٌة األساسٌة بمجموء المنتجات العذابٌة ) األقل تكلفة ( الضرورٌة  شباء 

 5ال اجات العذابٌة األساسٌة.

 :اإلنفاق على المواد الغذائٌةطرٌقة نسبة  -  

على المواد العذابٌة  ا نفاقأنه كلما ارتفعت نسبة  ،هذا المؤشر وفقا لوجهة النظر التً ترى ٌستخدم

فانةه مؤشةر أو   ،علةى السةلع غٌةر الضةرورٌة وبالتةالً إنفاقهةاانخفضت النسبة التً توجهها األسةرة مةن 

ن مختلةف األسةر داللة على انخفاض مستوى المعٌشةة لألسةرة. ٌمتةاز هةذا المؤشةر بأنةه ٌتةٌم المقارنةة بةٌ

  تى وان تباٌنت أ جامها أو و دات العملة التً تتعامل معها.

 :6مؤشرات قٌاس الفقر  -1-3-3

التفرقة بٌن فبة الفقراة و غٌر الفقراة، عن طرٌق خط الفقر نذهب ل ساب مؤشرات الفقر  ما ٌتم بعد

و نمٌز هنا ثال  مؤشرات للفقر  .بهدف تفكٌا طبقات الفقر و ت دٌد المستوٌات االجتماعٌة لفبة الفقراة

 7على الن و التالً:

 مؤشر حدوث الفقر: -1-3-3-1

و ٌعرف أٌضا بمؤشر عدد الرؤول، ٌعطً هذا المؤشر النسبة المؤوٌة لعدد األفراد الذٌن ٌعٌشون 

دون خط الفقر فً المجتمع، ٌعتبر من أبسط المؤشرات من النا ٌة ال سابٌة، ٌؤخذ علٌه عدم قدرته على 

 الفروق داخل فبة الفقراة أو ما ٌعرف ٌعمق الفقر و ٌتم  ساب هذا المؤشر وفق الصٌعة التالٌة:قٌال 

 

                                                           
1
 .80-79،الدار الجامعٌة، ص ص: «اتجاهات  دٌثة فً التنمٌة»:[2003]عبد القادر م مد عبد القادر عطٌة 
2

 .25/05/2033تم االطالء علٌه بتارٌخ : www.arab-api.org. المعهد العربً للتخطٌط: متوفر على الموقع ا لكترونً:
3
، الملتقى الدولً الثال   ول  ماٌة البٌبة و «ظاهرة الفقر فً الدول العربٌة األسباب و ال لولواقع »:[2030]سٌد علً بل مدي، بو رب  كٌم 

 .6ماي، ص:  4-3 الة الجزابر، المنعقد بخمٌل ملٌانة أٌام  -م اربة الفقر فً الدول النامٌة
4
. متوفر على الموقع االلكترونً: 3،ص:«2050منتدى الخبراة رفٌع المستوى  ول إطعام العالم فً عام »منظمة األغذٌة و الزراعة: 

www.fao.org  :36/04/2033تم االطالء علٌه بتارٌخ. 
5
 .36،مذكرة ماجستٌر، جامعة الجزابر، ص: «إشكالٌة الفقر فً الجزابر»:[2005]بشٌر معٌطب 

 
6
 Mourji fouzi, Decaluwé Bernard, Palane Patrick[2006]׃«Le développement face à la pauvereté», edition 

economica,PP.157,158. 
7
،الطبعة «ا ثار االجتماعٌة لبرامج ا صالح االقتصادي : البطالة، الفقر، التفاوت فً توزٌع الدخل »:[2007]طارق فاروق ال صري 

 .234األولى،ص: 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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 ....المف اهيم األساسية و المرجعيات النظرية لظاهرة الفقر......الفصل األول :.........................................
                                                                                                   

 

 

: ٌ  

P  :.النسبة المؤوٌة للفقراة 

Q  : الذٌن ٌقل دخلهم عن مستوى خط الفقر.عدد السكان 

N  :. إجمالً السكان 

 

 مؤشر فجوة الفقر: -1-3-3-2

إن الهدف من  ساب هذا المؤشر هو التعرف على مقدار الدخل الالزم للخروج من  الة الفقر، أي 

مقدار الفجوة بٌن دخل الفقٌر و خط الفقر، ما ٌعاب على هذا المؤشر عدم قدرته على معرفة مقدار 

 بٌن دخول الفقراة و ٌ سب وفق الصٌعة التالٌة:التفاوت 

 

 

 

: ٌ   

    PG .فجوة الفقر :     

     Z .خط الفقر : 

Yi       .متوسط دخل الفقراة:    

    N .عدد السكان: 

 مؤشر شدة الفقر: -1-3-3-3

ٌقٌل هذا المؤشر با ضافة إلى فجوة الفقر التفاوت الموجود بٌن الفقراة و ٌمكن  سابه بوصفه 

كلما زادة  دة الفقر كلما ارتفعت قٌمة المؤشر  ٌساوي المتوسط ال سابً لمجموء مربعات فجوة الفقر، 

 ٌ سب مؤشر شدة الفقر وفق الصٌعة التالٌة: و  جم التفاوت بٌن الفقراة

   

 

 

 

 : مؤشر شدة الفقر.PS ٌ  تمثل 

 مؤشر الفقر البشري:  -1-3-3-4

ٌعد دلٌل الفقر البشري مقٌاسا متعدد األبعاد، فهو ٌجمع فً دلٌل وا د مركب ٌمثل أوجه ال رمان 

      من العناصر األساسٌة للتنمٌة البشرٌة و المتمثلة فً رعاٌة ص ٌة جٌدة و مستوى تعلٌمً مرضً 

تتراوح قٌمته بٌن الصفر و المبة فهو ٌ سب كنسبة مؤوٌة، ٌنقسم مؤشر  مستوى معٌشً عام مقبول، و

الثانً  ا، أم(IPH-1) 1 -الفقر البشري إلى قسمٌن: األول ٌخص البلدان النامٌة ٌسمى دلٌل الفقر البشري

 1.(IPH-2) 2 -البشريفٌتعلق بقٌال الفقر البشري فً الدول الصناعٌة المتقدمة و ٌسمى بدلٌل الفقر 

 

                                                           
1
 PNUD[1997]:«Rapport mondial sur le développement humain»,P.18-39 (site  d’internet: 

http://unpd.org/fr/media/hdr1997 en pdf).consulte le: 22/05/2011. 
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 ....المف اهيم األساسية و المرجعيات النظرية لظاهرة الفقر......الفصل األول :.........................................
 :(IPH-1)مؤشر الفقر البشري الخاص بالدول النامٌة  - أ 

لدول النامٌة على ثالثة أوجه من ال رمان  ٌ  ٌتعلق الجانب األول لٌركز دلٌل الفقر البشري 

بطول العمر المتوقع عند الوالدة و عدم التعرض للموت فً سن مبكرة، بٌنما ٌتعلق الجانب الثانً 

معدل األمٌة فً المجتمع، أما الوجه الثال  من ال رمان فٌتعلق بمستوى المعٌشة الالبق من بالمعرفة أو 

 :1 ٌ   ٌ  ا مداد،

P1 .النسبة المؤوٌة من السكان الذٌن ال ٌتوقع أن ٌعٌشوا  تى سن األربعٌن : 

 P2.النسبة المؤوٌة من السكان البالعٌن األمٌٌن : 

 P3 الالبق و ٌتكون من ثال  متعٌرات هً:: ال رمان من مستوى المعٌشة 

P31.النسبة المؤوٌة لمن ال ٌ صلون على مٌاه نقٌة: 

P32.النسبة المؤوٌة لمن ال ٌ صلون على الرعاٌة الص ٌة: 

P33.النسبة المؤوٌة لألطفال دون سن الخامسة الذٌن ٌعانون من نقص فً الوزن: 

     معدل ال رمان من مستوى المعٌشة الالبق ب ساب متوسط المتعٌرات المكونة له كما ٌلً:  و ٌ سب

                                                                                                                          

 

 

 على الن و التالً: ،( IPH-1) لنامٌة و على هذا األسال ٌ سب دلٌل الفقر البشري للدول ا

 

 

 

 

 :(IPH-2)مؤشر الفقر البشري الخاص بالدول المتقدمة  - ب

ٌ توي دلٌل الفقر البشري للبلدان المتقدمة على أربعة أوجه من ال رمان  وهً طول العمر، 

بالنسبة لثال  أبعاد األولى قد تم التطرق لها  المعرفة، مستوى المعٌشة الالبق و االستبعاد االجتماعً،

فً مؤشر الفقر البشري الخاص بالدول النامٌة، أما البعد الخاص باالستبعاد االجتماعً فهو ٌتعلق بعدم 

 :2المشاركة،  ٌ 

P1.ٌمثل طول العمر بنسبة مؤوٌة تضم األفراد الذٌن ال ٌتوقع أن ٌعٌشوا  تى سن الستٌن : 

P2ان من المعرفة بنسبة مؤوٌة لألمٌٌن وظٌفٌا.: ٌعبر عن ال رم 

P3 ٌمثل ال رمان من مستوى المعٌشة الالبق من  ٌ  ا مداد االقتصادي العام بالنسبة المؤوٌة لمن :

 من دخل األسرة الوسٌط الذي ٌمكن التصرف فٌه.℅( 50)الدخل، الم دد بنسبة  رٌعٌشون ت ت خط فق

P4شهر أو أكثر(  12ال رمان من عدم المشاركة و االستبعاد، فٌقال بمعدل البطالة الطوٌل األجل ) :أما

 للقوة العاملة.

 ٌ سب كما ٌلً: 2-و علٌه فإن دلٌل الفقر البشري

 

 

 

                                                           
1
 .83 -83،الطبعة األولى، ص ص: «العولمة و التنمٌة البشرٌة المستدامة فً الوطن العربً»:[2008]رعد سامً عبد الرزاق التمٌمً 

 .82 -80،ص ص:«مرجع سابق»:[2003]عبد القادر م مد عبد القادر عطٌة
2
 .33 ، ص:«تقرٌر التنمٌة البشرٌة: توظٌف التنمٌة ال دٌثة لخدمة التنمٌة البشرٌة»:[2002]برنامج األمم المت دة ا نمابً 
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 ....المف اهيم األساسية و المرجعيات النظرية لظاهرة الفقر......الفصل األول :.........................................
 :1 (IPH)االنتقادات الموجهة لمؤشر الفقر البشري  - ت 

بقٌال مجموعة من أوجه ال رمان األساسٌة و قد وجهت له مجموعة من ٌهتم مؤشر الفقر البشري 

 االنتقادات لعل أهمها:

إن المتعٌرات المختارة و التً تدخل ضمن المكونات الربٌسٌة لمؤشر الفقر البشري هً متعٌرات  -

شر غٌر مباشرة و أقل تمثٌال للرفاهٌة، كما أنه ٌتجاهل قضٌة ال رٌة و  قوق ا نسان، لذا فإن مؤ

 الفقر البشري ٌعتبر مؤشر إنذار و لٌل وسٌلة مالبمة لصٌاغة التوصٌات السٌاسٌة.

رغم التأثٌر الكبٌر لعامل الدخل على انتشار ظاهرة الفقر إال أن أخذ بنفل الدرجة من األهمٌة مع  -

 باقً المتعٌرات األخرى المكونة لمؤشر الفقر البشري.

 (.01 ق رقم:)أنظر المل:دلٌل الفقر المتعدد األبعاد -1-3-3-5

دلٌل الفقر المتعدد األبعاد دلٌل بسٌط و هام فً توجٌه السٌاسات العامة و هو مكمل للمقاٌٌل المالٌة، 

ٌ دد أوجه ال رمان المتداخلة على مستوى األسرة فً ثالثة أبعاد هً : مستوى المعٌشة، التعلٌم و 

ٌ توى ستة مؤشرات تعكل ألول االص ة ،  ٌ  نجد كل بعد مكون من مجموعة من المؤشرات ف

مستوى المعٌشة فً كل من امتالا األصول، و األراضً، االستفادة من الطاقة الكهربابٌة، التزود بالمٌاه 

 الصال ة للشرب، االستفادة من قنوات الصرف الص ً، و مدى توفر وقود الطهً.

ل ٌمثل الت اق األطفال بٌنما البعد الثانً و المتمثل فً التعلٌم فجاة معبرا عنه بمؤشرٌن: األو

 بالمدارل بٌنما الثانً فٌمثل عدد سنوات الدراسة.

، أما الثانً بمؤشرٌن األول ٌخص وفٌات األطفالأما البعد األخٌر الذي ٌمثل الص ة فعبر عنه 

 2فٌمثل التعذٌة و نوعٌتها.

من مجموء عشر  ٌنبثق دلٌل الفقر المتعدد األبعاد من نهج ا مكانٌات و ٌشمل ثالثة أبعاد مشكلة

 .(1-6) رقم مؤشرات كما ٌوض ه الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .62-63،ص ص:«مرجع سابق »:[2009]عثمانً أنٌسة 
2
.متوفر على الموقع االلكترونً: 303-95،ص ص: «الثروة ال قٌقٌة لألمم مسارات إلى التنمٌة البشرٌة»:[2030]برنامج األمم المت دة ا نمابً 

http://unpd.org/fr/media/hdr2010 ar. pdf :09/06/2033، تم ا طالء علٌه بتارٌخ. 
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 ....المف اهيم األساسية و المرجعيات النظرية لظاهرة الفقر......الفصل األول :.........................................
: مؤشرات و أبعاد دلٌل الفقر المتعدد األبعاد.(6-1)رقمشكل    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .96، ص:«الثروة ال قٌقٌة لألمم مسارات إلى التنمٌة البشرٌة[:»2010برنامج األمم المت دة ا نمابً] المصدر:

األسرة فقٌرة فً أبعاد متعددة إذا كانت تعانً من  رمان فً عدد ٌتراوح بٌن مؤشرٌن و ستة  تعتبر

 مؤشرات، على األقل.

 :1 ساب دلٌل الفقر المتعدد األبعاد -

(، ت سب كل dٌ دد لكل فرد عدد نقاط معٌن وفقا ألوجه  رمان أسرته فً كل من المؤشرات العشرة )

، أما بعد  1.67أو 5/3المؤشرات بالتساوي؛ نجد لبعدي التعلٌم و الص ة مؤشران، ٌساوي كل مؤشر 

 . 0556أو  5/9مستوى المعٌشة فٌشمل ستة مؤشرات ٌساوي كل منها 

األسرة الذي  رمان لل صول على قٌال ال رمان فًتجمع النقاط المسجلة فً كل وجه من أوجه ال 

أو أكثر تكون األسرة المعٌشٌة و كل أفرادها فً  الة فقر  3 هً  c(، إذا كانت  صٌلة c)ـٌرمز له ب

فتكون معرضة  3و 2، أما األسر التً تتراوح نتٌجتها بٌن )ٌعبر عن ثل  المؤشرات(متعدد األبعاد

 للوقوء فً  الة الفقر المتعدد األبعاد.

دد األبعاد و  دة الفقر تعطٌنا قٌمة دلٌل الفقر إن  اصل ضرب مقٌال نسبة الذٌن ٌعانون من الفقر المتع

 المتعدد األبعاد.

 نسبة السكان الذٌن ٌعانون من الفقر المتعدد األبعاد:                                   

 

 

q.ٌمثل عدد السكان الذٌن ٌعانون من فقر متعدد األبعاد : 

n.تمثل العدد ا جمالً للسكان : 

                                                           
1
 .226-225: مرجع سابق، ص ص: [2030]برنامج األمم المت دة ا نمابً  

الصرف  المٌاه الكهرباء األرضية أصول

 الصحً
 وقود

 الطهً

التحاق 

األطفال 

 بالمدارس

سنوات 

 الدراسة

وفٌات 

 األطفال

 التغذٌة

 الصحة التعليم مستوى المعيشة

 دلٌل الفقر المتعدد األبعاد
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 ....المف اهيم األساسية و المرجعيات النظرية لظاهرة الفقر......الفصل األول :.........................................
التً تدل على  رمان السكان الفقراة، تجمع نقاط  d  نسبة المؤشرات المقاسة Aو تعكل  دة الفقر  

ال رمان المسجلة لألسر الفقٌرة فقط و تقسم على العدد ا جمالً للمؤشرات مضروب فً العدد ا جمالً 

 للسكان الذٌن ٌعانون من الفقر متعدد األبعاد.

 

 

 

 

cا جمالً ألوجه ال رمان. : هو العدد 

d10ـ: عدد المؤشرات و المقدرة ب . 

 :حدود دلٌل الفقر المتعدد األبعاد

تعتبر األسرة فً  الة فقر متعدد األبعاد إال إذا كانت م رومة من ستة مؤشرات لمستوى المعٌشة،  ال -

أو ثال  مؤشرات لمستوى المعٌشة و مؤشر وا د للص ة أو التعلٌم، و هذا ٌجعل المؤشر على قدر 

 من عدم الدقة فً إظهار التفاصٌل.

فقر، لكنه ٌبقى عاجزا عن قٌال عدم المساواة بٌن تجاوز هذا الدلٌل عدد الفقراة لٌقٌل  دة الٌبٌنما  -

 الفقراة.

ٌقل معدل انتشار أوجه ال رمان  سب دلٌل الفقر المتعدد األبعاد فً البلدان التً تتمتع بتنمٌة بشرٌة  -

 متوسطة، لكنه ال ٌعكل المعدالت ال قٌقٌة للفقر إذا ما قورنت بمقاٌٌل الفقر المالٌة.

 لموجودة داخل األسرة الوا دة.   ال ٌستطٌع إظهار الفوارق ا -

 :1صعوبات القٌاس -1-3-4

أمام قٌال  ةتواجه هٌبات ا  صاة الوطنٌة والمنظمات الدولٌة جملة من الصعوبات التً تقف عقب

 معدالت الفقر وطنٌا،إقلٌمٌا و عالمٌا. نلخص هذه الصعوبات فً النقاط التالٌة.

من السلع العذابٌة، فهً ال تخضع  لتقدٌر متفق علٌه، بالنسبة لت دٌد  جم و قٌمة اال تٌاجات األساسٌة  -

كما و أنها تتأثر ب جم الجهد الذي ٌبذله كل فرد فً األسرة وفقا لطبٌعة العمل الذي ٌقومون به، التعٌر 

 فً األسعار من فترة ألخرى، السلع العذابٌة البدٌلة التً تلبً  اجات الجسم الربٌسٌة.

لتنمٌة والنمو والدخل داخل ا قلٌم الوا د و  تى داخل الدولة الوا دة، هناا تفاوت كبٌر فً مستوٌات ا -

مما ٌجعل اعتماد قٌاسات مو دة أمرا غٌر علمً. كما أن المتوسطات ا قلٌمٌة التً ال تأخذ بعٌن 

 .2االعتبار هذه التفاوتات تكون مضللة هً األخرى، وال تعكل الواقع ال قٌقً لعالبٌة البلدان

نتقادات لخط الفقر كونه ٌعتبر ظاهرة الفقر ظاهرة مجردة ٌمكن قٌاسها و التعبٌر عنها توجه بعض اال -

بشكل واضم من خالل خط الفقر فقط، لكن ظاهرة الفقر مرتبطة بجوانب عدٌدة ٌصعب قٌاسها مثل 

 عنصر ال رٌة. ٌخفً خط الفقر الفروق فً دخل األسر الفقٌرة.

ع غٌر العذابٌة، و ت دٌد اعتبارات تفضٌل ا نفاق على هذه كما ٌصعب ت دٌد كمٌة ا نفاق على السل -

 السلع، و اختٌار و دة قٌال خط الفقر أٌهما أصم األسرة أم الفرد.

بالنسبة لت دٌد اال تٌاجات األساسٌة من السلع العذابٌة الذي ٌخضع لبعض المتعٌرات التً ٌصعب  -

األفراد فً إشباء  اجاتهم التً تختلف من  قٌاسه و السٌطرة علٌها كمسألة األذواق و مٌول و رغبات

 شخص  خر.

                                                           
1
 www.arab-api.org/course.41/pdf.21/04/2011. 

2
 .03،ص: «مقترح أولً  طالق مجموعة الفقر فً الدول العربٌة»:[2005]أدٌب نعمة 
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قد تكون هناا مشكلة نقص فً البٌانات أو عدم توفر سالسل زمنٌة للنوء نفسه من البٌانات مما ٌعٌق  - 

رصد التطور، كما ٌمكن أن ال تكون هناا طرق مو دة فً ا تساب المؤشرات مما ٌعٌق إمكانٌة 

 د أو بٌن مختلف البلدان و األقالٌم.إجراة المقارنات داخل البلد الوا 

لل صول على نصٌب الفرد من الدخل و استهالا، ٌتم تقسٌم إجمالً دخل األسرة فً فترة زمنٌة م ددة  -

على عدد األفراد المكونٌن لهذه األسرة، و لكننا نال ظ وجود قدر كبٌر من التفاوت داخل األسرة 

أقل بكثٌر مما ٌ صل علٌه الرجال سواة من الدخل  الوا دة  ٌ  ت صل النساة و األطفال على نصٌب

أو من العذاة، هذا ما ٌبٌن وجود انقسام داخل األسرة الوا دة، جزة ٌقع فوق خط الفقر و الجزة الثانً 

 1ٌقع ت ت خط الفقر.

با ضافة إلى ما سبق ذكره فإن معدالت الفقر تخفً وراةها ظاهرة خطٌرة هً انقراض الطبقة  -

 جتمع و التً تمثل أكثر شرابم المجتمع دٌنامٌكٌة.الوسطى فً الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 .33، ص: 46، المجلد 4، مجلة التموٌل و التنمٌة،العدد«الفقر منفصال عن الواقع »:[2009]رافً كانبور 
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 خالصة الفصل األول 

 ٌلً: فً هذا الفصل نخلص إلى ما تناولناهامن خالل كل المفاهٌم التً 

المتخصصة على تعرٌف شامل ٌلقى دولٌة الفقر ظاهرة مركبة متعددة األبعاد لم تجمع الهٌبات ال

التعرٌف الذي ٌ صره فً رغم تطور و تبلور مفهوم الفقر عبر الزمن لٌتجاوز  ،الظاهرةقبوال عاما لهذه 

عدم مقدرة الفرد على تلبٌة ال اجات األساسٌة التً تمكنه من العٌش  ٌاة نقص مصادر الدخل إلى 

 من التعلٌم و الرعاٌة الص ٌة و المشاركة و ال رٌة.كرٌمة 

 .ةالتً أدت إلى انتشار هذه الظاهر بمعرفة مختلف األسباب إن التشخٌص السلٌم لظاهرة الفقر ٌكون

و التعرف على هذه العوامل ٌعتبر الخطوة األولى فً وضع استراتٌجٌات سلٌمة و فعالة للخالص أو 

 التقلٌل من  دة هذه الظاهرة.

التً تظهر جلٌا على مختلف  ،تنعكل ظاهرة الفقر على الفرد و المجتمع فً جملة من ا ثار

 األصعدة االقتصادٌة، االجتماعٌة، السٌاسٌة و البٌبٌة.

كانت ظاهرة الفقر م ور دراسة و ب   من طرف العدٌد من البا ثٌن الذٌن برزت جهودهم من 

عوامل التً تؤدي إلى المجموعة  بت لٌلفسرت الظاهرة التً  ،خالل جملة من النظرٌات االقتصادٌة

    .هاانتشار

بهدف وضع ا جراةات المناسبة و ت دٌد  جم البد من ت دٌد  جم الفقراة و أماكن تواجدهم  

لقٌال ظاهرة الفقر، منها ما  أسالٌب. لهذا السبب ظهرت عدة ا مكانٌات الالزم لمساعدة المناطق الفقٌرة

 و منها ما ٌعتمد على خطوط  .فقراة و غٌر الفقراةال فبة لى مقٌال مستوى المعٌشة للفصل بٌنٌعتمد ع

جوانب ال رمان من التعلٌم  ٌعتمد علىكمؤشر شدة الفقر، مؤشر الفقر البشري الذي  و مؤشرات الفقر

والرعاٌة الص ٌة المالبمة هذا األخٌر الذي تم تطوٌره من قبل خبراة برنامج األمم المت دة ا نمابً 

جوانب أساسٌة كالمسكن الالبق، درجة توفر مٌاه الشرب، الوقود،  لٌقٌل درجة ال رمان من عدة

 . الصرف الص ً الم سن، التعذٌة السلٌمة

 إال أن ،رغم هذه االجتهادات لل صول على معدالت تعكل واقع الفقر خاصة فً الدول النامٌة

تواجه صعوبات فً استخدامها كصعوبة ال صول على البٌانات الخاصة بدخل األسر  عملٌة القٌال

تجاوزها من أجل  تمو صعوبة قٌال بعض األبعاد األساسٌة لظاهرة الفقر، التً ٌ و جم استهالكها

  .ظاهرة الفقرخٌص الوصول لتش

 مع ظروف ىت دٌد أماكن تمركز الفقراة بهدف وضع السٌاسات و البرامج المالبمة التً تتماش ٌتم 

جهم من  الة الفقر و هذا ما سنتناوله اإخر معٌشتهم والتً تسمم بت سٌن مستوى وكل منطقة وإمكانٌات 

 فً الفصل الموالً.

 
 



 

 

 

 

 

 

 الثاني الفصل

 مكافحة  برامج و سياسات

 الفقر



 

73 
 

 مكافحة الفقر.  برامج...سياسات و  ....................الفصل الثاني:.........................................................

 تمهٌد:

 اكتست طابعا و اهتماما دولٌا التًأحد أهم المواضٌع  الفقر كانت و ال تزال مسألة مكافحة

 وأضحت تشكل أكبر التحدٌات التً تواجه دول العالم، حٌث ال ٌمكن إٌجاد حل واحد ٌطبق عالمٌا،

التوجهات و األهداؾ. لكن من  و القدرات و اإلمكانٌات المتباٌنةمزٌج من الدول  العالمألن 

الضروري للقضاء على هذه الظاهرة وضع سٌاسات و إجراءات وطنٌة تتناسب و خصابص الظاهرة 

و األسباب الهٌكلٌة التً أدت لظهورها ، فً البلد المعنً وفق ما ٌحقق و ٌتبلءم مع مسارات التنمٌة 

 مستدامة والشاملة.ال

تتباٌن سٌاسات مكافحة الفقر بٌن االقتصادٌة و االجتماعٌة و فً ؼالب األحٌان ٌتم المزج بٌن 

و ٌلعب التعلٌم و التكوٌن و التدرٌب دورا مهما فً تنمٌة  االثنتٌن، للوصول إلى األهداؾ المسطرة

تقوم المنظمات الدولٌة بدور كبٌر فً قدرات الفقراء و مساعدتهم للحصول على مصدر رزق دابم. 

، نشر اإلحصابٌات ٌس و اإلعبلم بمدى خطورة الظاهرةمجال مكافحة الفقر. فمن إجراءات التحس

التً تخص الظاهرة عبر العالم. إلى مساعدة الدول الفقٌرة فً وضع السٌاسات المناسبة للخروج من 

 ل إلى الؽاٌة المرجوة. دابرة الفقر. و هً تتبع عدة برامج و إجراءات للوصو

لقد نجحت عدة دول فً محاربة ظاهرة الفقر، رؼم االختبلؾ فً اإلمكانٌات و القدرات 

والمناهج المتبعة، فمنهم من اعتمدت نهج النمو االقتصادي و العدالة فً توزٌع الدخل، و منهم من 

أٌن ٌنتشر الفقر بشكل  اعتمدت نهج التنمٌة البشرٌة ومنهم من ركزت على تنمٌة المناطق الرٌفٌة

كبٌر، و فً هذا الصدد قمنا باختٌار ثبلثة تجارب رابدة فً مجال مكافحة الفقر. فمالٌزٌا اعتمدت نهج 

التنمٌة البشرٌة فً سعٌها للقضاء على الفقر. بٌنما بنؽبلدٌش اعتمدت إستراتٌجٌة القرض المصؽر فً 

ق مزٌج من السٌاسات الهادفة لتخفٌض عدد الصٌن قامت بتطبٌفً حٌن نجد أن القضاء على الفقر. 

 الفقراء. 

 :إلىالذي ٌنقسم هذا ما سنتناوله فً هذا الفصل 

المبحث األول أهم السٌاسات المستعملة فً مجال مكافحة الفقر، السٌاسات االقتصادٌة، سٌاسات  

 التنمٌة البشرٌة و السٌاسات االجتماعٌة.

لفقر لدى المنظمات الدولٌة، فمنظمة األمم المبحث الثانً فٌتم تخصٌصه لطرح جهود مكافحة ا 

و جهود المنظمات  .المتحدة و البنك الدولً و الدور المحوري الذي ٌقومان به على المستوى العالمً

 الفرعٌة التابعة لؤلمم المتحدة.

المبحث الثالث  سنستعرض فٌه مجموعة من التجارب الرابدة فً مجال مكافحة الفقر، األولى 

 الثانٌة بنؽالٌة ، بٌنما األخٌرة فستكون من الصٌن.  من مالٌزٌا ،
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 سٌاسات مكافحة الفقر.: المبحث األول

  علىفقر لل لآلثار السلبٌةبشكل ملفت إلى دق ناقوس الخطر نظرا الفقراء  أدى ارتفاع أعداد

مسٌرة التنمٌة.  لقد أضحى اهتمام الدول و الهٌبات الدولٌة منصبا حول تسخٌر اإلمكانٌات و خلق 

بهدؾ تمكٌنهم من سبل العٌش المستدام و تحسٌن أوضاعهم المعٌشٌة  ،الفرص أمام الفبات الفقٌرة

اتٌجٌات بالشكل الذي ٌلٌق بهم كبشر و ٌحفظ كرامتهم و ال ٌتحقق هذا إال بوضع سٌاسات و استر

 هدفها األساسً خدمة الفبات الفقٌرة.

   السٌاسات االقتصادٌة: -2-1-1

ترمً السٌاسات االقتصادٌة إلى رفع مستوى الدخل لدى الفقراء من خبلل إتباع سٌاسات نمو 

مناصرة للفقراء و تبنً سٌاسات مالٌة تتمحور حول زٌادة االستثمار عن طرٌق تطوٌر االدخار 

سٌاسات األجرٌة أكثر تحفٌزا لرفع معدالت اإلنتاجٌة و بالتالً زٌادة المحلً. إضافة إلى جعل ال

معدالت النمو. مع ضمان التوزٌع العادل للدخل عن طرٌق إتباع سٌاسات توزٌعٌة تضمن حقوق 

 الفقراء.

 دعم و تموٌل نمو اقتصادي ٌصب فً مصلحة الفقراء:  -2-1-1-1

النمو الذي ٌصب فً صالح الفقراء بأنه:" النمو الذي ٌعود نفعه على الفقراء نسبٌا أكثر  ٌعرؾ

 أو هو:" النمو الذي ٌؤدي إلى تخفٌض أعداد الفقراء". مما ٌعود على ؼٌرهم". 

    ٌقاس النمو الذي ٌصب فً صالح الفقراء بحساب الفرق بٌن معدل نمو متوسط دخل المجتمع 

دم المساواة فً توزٌع الدخل. ٌؤدي نهج النمو التدرٌجً إلى تركٌز االنتباه على و معدل التؽٌر فً ع

     أنواع البلمساواة البنٌوٌة التً تحرم الفقراء و المجموعات المهمشة من فرصة مواتٌة للمساهمة 

، إذ ٌضع إعادة التوزٌع جنبا إلى جنب مع النمو فً 1و المشاركة فً النمو على أسس أكثر إنصافا

الفقر و ٌنبه التعرٌؾ الوارد أعبله واضعً معدالت محور برنامج السٌاسات الهادفة لتخفٌض 

السٌاسات إلى حقٌقة أنهم عندما ٌضعون سٌاساتهم الموجهة للنمو فً سٌاق التنمٌة، فعلٌهم أن ٌولوا 

أمام الدول اهتماما خاصا آلثار التوزٌع المترتبة على مثل هذه السٌاسات  وهذا ٌشكل تحدٌا ربٌسٌا 

لجعل النمو فً صالح الفقراء بدرجة أكبر ٌنبؽً توفر ثبلثة شروط: تركٌز النمو  2النامٌة خاصة.

 مبلبمةعلى القطاعات التً ٌمكنها أن تعود بالنفع المباشر على الفقراء كالقطاع الزراعً، توفٌر بٌبة 

 .البشرٌة األساسٌةمستدام لهم و تعزٌز قدراتهم  تدعم توظٌفهم و إٌجاد دخل حقٌقً

ٌمكن رفع معدالت النمو االقتصادي عن طرٌق :زٌادة قدرة الشركات و المستثمرات الفبلحٌة 

على استٌعاب التكنولوجٌا و المعارؾ الجدٌدة و أن تستثمر فً رفع مهارات العمال. و تشجع على 

علٌه النهوض بمستوى التنوع االقتصادي من خبلل إقامة روابط  بٌن مختلؾ األنشطة االقتصادٌة و 

األنشطة التصدٌرٌة. وعلى سبٌل المثال نذكر تجربة مورٌتانٌا فً صناعة جبن الجمال الذي قامت 

                                                           
1
التعاون الدولً على مفترق الطرق المعونة و التجارة و األمن فً عالم غٌر »:[5002]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً، تقرٌر التنمٌة البشرٌة، 

 .62/03/5066. تم االطالع علٌه بتارٌخ: /www.un.org/Arabic/esa/hdr/2005. متوفر على الموقع اإللكترونً:52،ص:«متساو
2
.متوفر 62،ص :«6تحدٌات التنمٌة فً الدول العربٌة نهج التنمٌة المستدامة الجزء »:[5005]األمم المتحدة اإلنمائً،جامعة الدول العربٌةبرنامج  

، تم االطالع http://204.200.211.31/contents/file/dev_ch_report/devchallengesvol1_arb.pdfعلى الموقع اإللكترونً: 

 .03/03/5066علٌه بتارٌخ:

http://204.200.211.31/contents/file/dev_ch_report/devchallengesvol1_arb.pdf
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بتصدٌره لئلتحاد األوروبً. أما فً مبلوي فقد قام صؽار المزارعٌن بزراعة أصناؾ ذرة عالٌة 

 1اإلنتاجٌة بهدؾ تصدٌرها.

ستثمار الخاص و النظم المالٌة و المعرفٌة التصدي ألوجه الضعؾ المؤسسً التً تعرقل اال

والمصرفٌة الرسمٌة الضعٌفة و االبتمانٌة ؼٌر الرسمٌة بالؽة التكلفة. كما ٌجب تحفٌز و زٌادة الطلب 

حٌث ٌشكل الطلب المحلً و األجنبً المتزاٌد على منتجات أي بلد عامبل مؤثرا على المناخ 

الحافز األساسً لتطوٌر القدرات اإلنتاجٌة، حٌث أثبتت االستثماري الجٌد. بٌنما ٌشكل هذا الطلب 

تعد الزراعة المصدر  .األدلة أن زٌادة الطلب المحلً ساهم أكثر من ؼٌره فً النمو االقتصادي

الربٌسً للكسب فً معظم الدول الفقٌرة لذا فإن التطورات فً الطلب المحلً مرتبط بقطاع الزراعة 

ى خلق حلقة حمٌدة تحل محل حلقة الفقر ٌؤدي فٌها حافز الطلب لذلك ٌنبؽً أن تسعى السٌاسات إل

المحلً على القطاع الزراعً إلى حث االستثمار و القدرة على تنظٌم المشارٌع و العمالة فً األنشطة 

 2وكذلك ٌشكل رفع مستوى الصادرات أمرا حٌوٌا لرفع معدالت النمو االقتصادي. .ؼٌر الزراعٌة

 :و تعبئة الموارد المحلٌةتوسٌع االستثمار العام  -2-1-1-2

إن التأكٌد على أهمٌة توسٌع االستثمار العام ٌستند إلى أنه قادر على مزاحمة تدفق االستثمار 

الخاص، عندما ٌتم توجٌهه لدعم النمو بطرٌقة مناسبة كجزء من إستراتٌجٌة تستند إلى قناعة بدعم 

دورا مهما فً إعادة تخصٌص الموارد  النمو المناصر للفقراء. فبإمكان االستثمار العام أن ٌلعب

      للتقلٌل من درجة التفاوت و عدم المساواة و بالتالً تقلٌص معدالت الفقر. كما ٌجب تهٌبة المناخ

و الظروؾ االقتصادٌة المناسبة من أجل استقطاب و تشجٌع زٌادة االستثمار األجنبً داخل البلد ألنه 

ٌمكنهم من  مناصب عمل تضمن لهم دخبل مستداماسٌرفع من فرص الفقراء فً الحصول على 

 3الخروج من دابرة الفقر.

 :دعم و تشجٌع المشروعات الصغٌرة -2-1-1-3

الصؽٌرة والمتوسطة إحدى القطاعات االقتصادٌة التً تستحوذ على اهتمام  المشروعاتتمثل 

ذلك بسبب دورها  من قبل دول العالم كافة فً ظل التؽٌرات والتحوالت االقتصادٌة العالمٌة و كبٌر

المحوري فً اإلنتاج والتشؽٌل وإدرار الدخل واالبتكار والتقدم التكنولوجً عبلوة على دورها فً 

 :4من أهم خصابص هذه المشروعات نجد، االقتصادٌة واالجتماعٌة األهداؾتحقٌق 

ٌّز هذه  - تحقٌاق التنمٌاة  و باالنتشار الجؽرافً مما ٌسااعد علاى تقلٌال التفاوتاات اإلقلٌمٌاة المشروعاتتتم

بالتعامال  خدمة األسواق المحدودة التاً ال تؽارى المنشاات الكبٌارة باالتوّطن باالقرب منهاا أو المتوازنة و

 معها.

                                                           
1
، «تقرٌر األونكتاد عن أقل البلدان نموا :التقلٌل من الفقر عن طرٌق تضٌق الفجوة التكنولوجٌة»:[5003]مؤتمر األمم المتحدة لتجارة و التنمٌة 

تم االطالع علٌه بتارٌخ :  /PR/2007/014. www.unectad.org/unectad/pressاللكترونً:.متوفر على الموقع ا6-5ص ص:

63/03/5066. 
2
،متوفر على الموقع االلكترونً: 7، ص:«الحد من الفقر عن طرٌق اإلنتاج»:[5002]مؤتمر األمم المتحدة لتجارة و التنمٌة 

www.unectad.org/unectad/press/PR/2006/14. :63/03/5066تم االطالع علٌه بتارٌخ. 
3
 .234،ص: «مرجع سابق »:[5005]صابر بلول 
4
متوفر على الموقع اإللكترونً: ، «المشروعات الصغٌرة و آثارها فً القضاء على البطالة »:[5060]أحمد سٌد كردي 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/158527 :63/03/5066، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/28079/posts
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سلعاً وخدمات لفبات المجتمع ذات الدخل المحدود والتً تساعى للحصاول علٌهاا  المشروعاتهذه  توفر -

مااع قاادراتها الشاارابٌة اوإن كااان األماار ٌتطلااب التنااازل بعااض الشااًء عاان  بأسااعار رخٌصااة نساابٌاً تتفااق

 اعتبارات الجودة(.

لبلقتصاااد وتنمٌااة هااذه  قصااوى أهمٌااةتحااافظ علااى األعمااال التراثٌااة احرفٌااة / ٌدوٌااة( التااً تمثاال   -

 أبوابااٌفاتح  وأٌضاالتشاؽٌل الشاباب خاصاة المارأة  األباوابفٌة التقلٌدٌة الصاؽٌرة ٌفاتح الحر المشروعات

لاذا ٌجاب الحفااظ علاً هاذه الصاناعات التقلٌدٌاة مان  ،للتصدٌر بكمٌات كبٌرة تدر دخبل لبلقتصاد القومً

   . االندثار

الكبٌارة فاً بعاض األنشااطة التساوٌقٌة والتوزٌاع والصاٌانة وصاناعة قطاع الؽٌااار  المشاروعاتتسااعد   -

الكبٌرة من التركٌز على األنشطة الربٌسٌة وذلك ٌؤدي إلى تخفاٌض تكلفاة  المشروعاتاألمر الذي ٌمكن 

 التسوٌق.

أن تكون مصدراً للتجدٌد واالبتكار وتسهم فً خلق كوادر إدارٌة وفنٌة ٌمكنها االنتقال للعمال فاً  ٌمكن -

 الكبٌرة. المشروعات

تاوفر  أنهاا علىوعاء للتكوٌن الرأسمالً من حٌث امتصاصها للمدخرات الفابضة والعاطلة فضبلً  تمثل -

    فرصاً استثمارٌة ألصحاب المدخرات الصؽٌرة.

من خبلل تسطٌر برامج لتموٌل  ٌتم تسخٌر المشروعات الصؽٌرة و المتوسطة فً خدمة الفقراء

ذلك عن طرٌق تقدٌم قروض مٌسرة من قبل البنوك، للبدء بإقامة مشروع  المشروعات الصؽٌرة و

صؽٌر و حث الشركات العمومٌة و الخاصة على منح عقود مناولة ألصحاب هذه المؤسسات 

لتشجٌعهم و مساعدتهم على االنطبلق فً العمل. ٌمكن خلق بٌبة مواتٌة لنمو و ازدهار هذه 

تقدٌم المساعدة الفنٌة و االستشارة و التدرٌب للقابمٌن المؤسسات عن طرٌق تسطٌر جدول أعمال ل

دور الهام الذي تلعبه فً توفٌر لعلى هذه المشارٌع لضمان نجاحها و استمرار نشاطها. نظرا ل

عالٌة على استٌعاب القوة العاملة و بالتالً إتاحة الفرصة للفبات الفقٌرة تها القدرم و 1مناصب العمل

  2المساهمة فً الحد من ظاهرة الفقر. ٌعنً ،فً الحصول على دخل

 :التموٌل متناهً الصغر -2-1-1-4

تتراوح مابٌن  ،تقدٌم خدمات مالٌة متنوعة للفقراء"ٌعرؾ التموٌل المتناهً الصؽر على أنه: 

       ٌتعدد فٌها الفاعلون من هٌبات مانحة كالبنوك التجارٌة  ،القروض و التأمٌنات و الخدمات الفنٌة

 "الحكومٌة المتخصصة.و المنظمات ؼٌر 

تجدر اإلشارة فً البداٌة إلى تحدٌد الفرق بٌن التموٌل المتناهً الصؽر و اإلقراض متناهً 

الصؽر، حٌث ٌشٌر األول إلى مجموعة من العملٌات المالٌة أكثر شموال من المفهوم الثانً، فالتموٌل 

 متناهً الصؽر ٌعكس ما شهده حقل اإلقراض متناهً الصؽر من تطور.

                                                           
1
 .665،ص: «تحلٌل ظاهرة الفقر»:[5005]وياعبد الرحمان محمد العٌس 
2
، تم  www .kantakji.com، متوفر على الموقع: «الفقر فً وطننا العربً »سلٌمان بن محمد السدالن، عبد هللا بن محمد علً القحطانً: 

 .60/03/5066اإلطالع علٌه بتارٌخ : 
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ٌحتاج الفقراء إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالٌة المناسبة، المرنة و المٌسرة، المسعرة 

على نحو معقول. ٌعد التموٌل الصؽٌر أحدها وهو قطاع متخصص ٌجمع بٌن الصٌرفة و األهداؾ 

ادة زٌ إلى هذا ما ٌؤدياالجتماعٌة. ٌمكن الفقراء من الوصول إلى الخدمات المالٌة على نحو مستمر. 

، و بالتالً تقل درجة تعرضهم لؤلزمات الخارجٌة، كما ٌمكن األسر مادٌة صولأل تهمدخولهم و حٌاز

حالة تأمٌن قوت ٌومهم فقط، إلى مرحلة التخطٌط للمستقبل، الحصول على الخروج من الفقٌرة من 

ن عدم تؽذٌة أفضل، تحسٌن ظروؾ معٌشتهم، بتعمٌم هذه الخدمات، كما تعد وسٌلة مهمة للحد م

و للوصول ألكبر عدد ممكن من الفقراء ٌجب بناء أنظمة مالٌة خاصة  .1المساواة بٌن طبقات المجتمع

بهذه الفبة، تعتمد على مؤسسات مالٌة قادرة على تحرٌك وإعادة تدوٌر المدخرات المحلٌة لتوسٌع 

 2االبتمان.

 :تنمٌة المناطق الرٌفٌة -2-1-1-5

على ضرورة التكامل بٌن األنشطة االقتصادٌة ٌتأسس مفهوم التنمٌة الرٌفٌة المتكاملة 

و ضرورة تقدٌم خدمات متكاملة تمكن من االستخدام  .االجتماعٌة و البٌبٌة فً المناطق الرٌفٌةو

 :3األمثل للموارد الطبٌعٌة و البشرٌة المتاحة بهدؾ توفٌر سبل العٌش المستدامة  وذلك من خبلل

فً الحاضر و المستقبل، كما و نوعا، إلى جانب التوسع فً  ضمان توفٌر االحتٌاجات الؽذابٌة للسكان -

 إنتاج السلع الزراعٌة األخرى.

توفٌر فرص العمل المستدام و زٌادة الدخل و تحسٌن ظروؾ العمل لكل العاملٌن فً مجال اإلنتاج  -

 الزراعً. 

اإلخبلل بالتوازن المحافظة على الموارد الطبٌعٌة و العمل فً حدود المستطاع لزٌادة إنتاجٌتها دون  -

 الطبٌعً لهذه الموارد و منع تعرض البٌبة للتلوث.

العمل على حماٌة القطاع الزراعً من التعرض للعوامل الطبٌعٌة ، االقتصادٌة و االجتماعٌة الضارة  -

 باستدامة اإلنتاج و تقوٌة آلٌات االعتماد على الذات. 

التعقٌدات البالؽة التً تواجه سكان المناطق الرٌفٌة، إال أنه ال ٌستحٌل إقامة تنمٌة رٌفٌة  رؼم  

تصب فً صالح فقراء هذه المناطق و تساعدهم للخروج من دابرة الفقر. فإنشاء التعاونٌات الرٌفٌة 

ادي. لقد أظهرت المنظمات الجماعٌة لبلعتماد على الذات هً آلٌة جوهرٌة لبناء قدر من األمن االقتصو

تجربة برنامج تنمٌة التجمعات الرٌفٌة، التعاونٌات و رابطات المزارعٌن أنه باإلمكان التخلص من الفقر 

فً المناطق الرٌفٌة عن طرٌق وضع سٌاسات لئلصبلح الفبلحً و ٌتم ذلك بمنح حق االمتٌاز فً 

                                                           
1
، 55،المجلة العربٌة لإلدارة، مجلد «إدارة القروض متناهٌة الصغر اآللٌات و األهداف و التحدٌات»:[5005]عالٌة عبد الحمٌد عارف 

 . 623-622،ص:06العدد
2
. متوفر على الموقع اإللكترونً: 2-6، ص ص:«دراسة تثقٌفٌة حول التموٌل الصغٌر»:[5003]مصرف سورٌا المركزي 

www.banquecentrale.gov.sy/ba-edu/Microcredit.pdf :60/03/5066، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
3
. متوفر على الموقع اإللكترونً: 07، ص:«التنمٌة الرٌفٌة فً المنطقة العربٌة»:[5003]المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة 

www.aoad.org/deverreport2007.pdf. :50/03/5066، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
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ٌة تكون فً شكل قروض مٌسرة استؽبلل األراضً الزراعٌة لصؽار الفبلحٌن مع تدعٌمهم بموارد مال

طوٌلة األجل، بمعدل فابدة منخفض نسٌبا مقارنة مع بقٌة أنواع القروض األخرى و وسابل مادٌة 

كمعدات خدمة األرض و الخدمات الفنٌة عن طرٌق توفٌر االستشارة من المختصٌن فً الزراعة و تربٌة 

 ،و الحصول على أكبر عابد من هذا النشاط المواشً للفبلحٌن بهدؾ االستؽبلل الرشٌد و الجٌد للموارد

هذا ما ٌساعد على توسٌع دابرة النشاط الزراعً و استٌعاب عدد أكبر من الٌد العاملة مما ٌعنً رفع 

دخول فبة من السكان أي تحقٌق إنتاجٌة أكبر و معٌشة أفضل، باإلضافة إلى التقلٌل من ظاهرة الهجرة 

ه الجهود عن طرٌق بناء هٌاكل أساسٌة فً المناطق الرٌفٌة بتوفٌر ذلك بتدعٌم هذكل ٌتم  . وإلى المدن

 1الطرق، وسابل المواصبلت، توفٌر خدمات اجتماعٌة حٌوٌة كالمدارس و المراكز الصحٌة.

كما نجد لتجربة التجمعات الرٌفٌة األثر االٌجابً البالػ فً دفع عجلة التنمٌة فً المناطق الرٌفٌة  

ث ٌقوم مبدأها على خلق بؤرة اقتصادٌة اجتماعٌة، تقوم على بناء قدرات النابٌة و المنعزلة. حٌ

المجتمعات المحلٌة من خبلل إشراكهم فً مراحل تخطٌط و تنفٌذ المشارٌع. إضافة إلى تطوٌر 

بناءا  و المؤسسات المحلٌة التً لدٌها القدرة على إحداث التطور االقتصادي و االجتماعً فً األرٌاؾ

وجب بناء أكبر عدد من التجمعات الرٌفٌة و التركٌز أكثر على رفع قدراتها اإلنتاجٌة على ما سبق ٌت

 التً تصب فً صالح الفقراء.  

 :هٌكلة السٌاسة الضرٌبٌة  -2-1-1-6

إن الضرابب بوصفها إحدى مصادر التموٌل، تساهم مساهمة ربٌسٌة فً تقلٌل حدة التفاوت فً 

خبلل تطبٌق نظام فرض الضرابب التصاعدٌة الذي ٌتم بموجبه خفض  توزٌع الدخل. ٌتم ذلك من

العبء الضرٌبً الذي ٌطال الفبات الفقٌرة و أصحاب الدخول الضعٌفة، من خبلل تخفٌض معدالت 

ل المحدودة، وكذلك الحال بالنسبة ٌالضرابب أو إلؽابها على الدخل و األرباح ألصحاب المداخ

مباشرة على السلع و المواد األساسٌة ذات االستهبلك الواسع. بٌنما  لتخفٌض معدالت الضرابب ؼٌر ال

،  2ٌتم رفع معدالت الضرابب المفروضة على السلع الكمالٌة و على أصحاب الدخول المرتفعة 

إلعادة توزٌع هذه اإلٌرادات عن طرٌق تموٌل الخدمات العامة و منح البطالة التً ٌستفٌد منها 

 و المنعدمة. أصحاب الدخول المحدودة 

 :إعادة توجٌه اإلنفاق العام لصالح الفقراء  -2-1-1-7

جزء كبٌر من تركٌز التحلٌبلت المالٌة المساندة للفقراء على سٌاسات تحوٌل بنود اإلنفاق  نصبا

العمومً. و ٌتجلى توجه الحكومة فً تبنً استراتٌجٌات تصب فً صالح الفقراء، من خبلل بنود 

ٌع اإلٌرادات المٌزانٌة العامة للدولة، التً ٌتم إعدادها مع األخذ فً االعتبار مبدأ العدالة فً إعادة توز

العامة للدولة، بهدؾ ضمان استفادة الفقراء من الجزء المخصص لهم و فً هذا السٌاق قد تلجأ 

الحكومات فً بعض األحٌان إلى تخفٌض نفقات الدفاع و اإلدارة العامة و فً المقابل زٌادة األنفاق 

                                                           
1
. متوفر على الموقع 75،ص:«الخالص من الفقر»:[5007]منظمة العمل الدولٌة، مؤتمر العمل الدولً 

، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: wcamsp2/groups/public/@ed_norm/…/wcms_622447.pdf www.ilo.org/اإللكترونً:

50/03/5066. 

FOUZI MOURJI, BERNARD DECALUWÉ, PATRICK PLANE[2006], op.cit, p291-292. ׃ 
2
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حتٌة كالطرق الرٌفٌة و على الجانب االجتماعً، كالتعلٌم األساسً و الرعاٌة الصحٌة و البنى الت

   1الفقراء. ٌقطنهاتوفٌر المٌاه الصالحة للشرب، خدمات الصرؾ الصحً فً المناطق التً 

 :تولٌد فرص عمل جدٌدة   -2-1-1-8

مستدامة تهدؾ إلى    و ٌتطلب الحد من الفقر إتباع مسار تنمٌة ٌسهم فً تولٌد فرص عمل منتجة

الدخل الكافً مقابل الجهد الذي ٌبذلونه و تعزٌز تحسٌن المستوى المعٌشً لؤلفراد عن طرٌق منحهم 

فرص العمل أداة بالؽة األهمٌة لتوزٌع الدخل الذي ٌتحقق من مختلؾ تعد  مستوٌات الرفاه العام. 

قطاعات النشاط االقتصادي على أوسع عدد ممكن من السكان. فإذا تقاضى األفراد مستوى مقبول من 

مكنون من تخطً عتبة الفقر. إضافة إلى أن حصول األفراد على األجور لقاء ما ٌبذلونه من جهد فسٌت

مناصب عمل دابمة مقرون بمشاركتهم فً الضمان االجتماعً و استفادتهم من فرص التكوٌن 

 . 2التدرٌب التً تساهم فً تنمٌة مهارتهمو

ٌمكن للحكومات تحقٌق التؽٌٌر الهٌكلً الهادؾ إلى تولٌد فرص العمل من خبلل إتباع سٌاسات 

 :3مدروسة فً عدد من المجاالت منها 

وضع سٌاسات صناعٌة و زراعٌة، و إدارتها على نحو ٌؤسس لعبلقات منتجة بٌن القطاعٌن الخاص  -

 و العام.

زٌادة الطلب على الٌد العاملة و تعزٌزه من خبلل زٌادة اإلنتاج المحلً و زٌادة الطلب على السلع  -

 الخدمات المحلٌة.و

االستثمار فً البنى التحتٌة و فً التعلٌم و التدرٌب و البحث بهدؾ تحسٌن مهارات السكان  -

 إنتاجٌاتهم.و

 لى األسواق األجنبٌة. إتباع سٌاسات تجارٌة تسهل تصدٌر المنتجات المحلٌة إ -

المساعدة فً البحث عن منصب عمل، من خبلل إنشاء هٌبات تساعد العاطلٌن عن العمل فً  -

 الحصول على وظابؾ حٌث تعمل هذه الهٌبات كوسٌط بٌن سوق العمل و المؤسسات االقتصادٌة.

شر و فً الؽالب دعم األجور، ٌستخدم هذا اإلجراء لدعم الباحثٌن عن عمل ألول مرة بمنحهم دعم مبا -

 ٌكون مبلػ هذا الدعم أقل من الحد األدنى لؤلجور السابدة.

 :سٌاسات التنمٌة البشرٌة -2-1-2

   هً مجموعة اإلجراءات و التدابٌر التً تقوم على تحسٌن مستوى التعلٌم، الخدمات الصحٌة  

روؾ و التكوٌن حتى ٌتمكن الفقراء من كسب المهارات البلزمة التً تساعدهم على تحسٌن ظ

 معٌشتهم.

                                                           
1
 .665، ص: «مرجع سابق»:[5004]أحمد فتحً عبد المجٌد سالم توفٌق النجفً، 
2
 .06ص:  «مكافحة الفقر و عدم المساواة، التغٌٌر الهٌكلً و السٌاسات العامة»:[5060]معهد األمم المتحدة لبحوث التنمٌة االجتماعٌة 
3
 ، متوفر على الموقع:55، ص : «مكافحة الفقر فً الدول الٌورو متوسطٌة»تقرٌر المجلس االقتصادي و االجتماعً: 

www. Ces.es/TRESMED/…/ARA__0002.  :65/03/5066تم االطالع علٌه بتارٌخ 
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أنها: "التنمٌة التً تقود إلى توسٌع مجاالت االختٌار لكل فرد، لٌتمكن  ىتعرؾ التنمٌة البشرٌة عل

من العٌش حٌاة طوٌلة، ٌتمتع فٌها بصحة جٌدة و مستوى معٌن من التعلٌم ، كما تسمح له بالحصول 

على الموارد الضرورٌة التً تساعده على عٌش حٌاة البقة، باإلضافة إلى تمتعه بالحرٌة السٌاسٌة، 

 1ان و احترام الذات ."حقوق اإلنس

ٌمكن تحسٌن قدرة الجٌل الحالً من الفقراء على تحقٌق دخل أكبر و المساهمة فً زٌادة قدرة 

أبنابهم على الكسب فً المستقبل من خبلل اتخاذ خطوات لزٌادة فرص حصولهم على الموارد بما فً 

ل على توظٌؾ أصول ذلك المعرفة و االبتمان و ٌمكن تحقٌق ذلك عن طرٌق تحسٌن فرص الحصو

لبلستثمار فً رأس المال من المرجح أن ٌكون  .إنتاجٌة و تعزٌز مكافاتهم عن األنشطة اإلنتاجٌة

 األثر األكبر على المدى الطوٌل.البشري الصحة و التعلٌم 

العمل و الوقت. و ٌلعب التعلٌم دورا كبٌرا فً الرفع من  إن األصول الربٌسٌة للفقراء هً

بالصحة الجٌدة و على مستوى من المعرفة و التؽذٌة   إنتاجٌة تلك األصول و القوى العاملة التً تتمتع

السلٌمة، هً أقدر جسدٌا و ذهنٌا من تلك التً تعانً األمراض و األمٌة لذا من األفضل إتباع 

 :2كفاءة رأس المال البشري اإلجراءات التالٌة لرفع

فٌعتبر دعم القضاء على  ،تحسٌن فعالٌة اإلنفاق العام لزٌادة فرص تكوٌن رأس المال البشري للفقراء -

األمٌة و الحد من التسرب المدرسً بٌن الفقراء من أهم أهداؾ التنمٌة  و علٌه البد من التنفٌذ السرٌع 

طعام لؤلطفال فً المناطق الفقٌرة و لتشجٌع اإلناث للبرامج  التً تهتم بتقدٌم خدمات النقل و اإل

 خاصة على االلتحاق بالمدارس و البقاء فٌها.

توفٌر تعلٌم جامعً ذو نوعٌة ٌتجاوب مع احتٌاجات السوق، فالتعلٌم العالً له القدرة على زٌادة  -

التً توفرها لكن فً حالة ما إذا كانت التخصصات  إمكانٌة الحصول على مستوى جٌد من الدخل و

 الجامعة تتناسب مع احتٌاجات سوق العمل.

توسٌع شبكة المرافق الصحٌة و رفع قٌمة النفقات المخصصة لهذا القطاع، لتمكٌن أكبر عدد ممكن  -

 .بٌبة نظٌفة وكسر دورة المرض و توفٌر  من الفقراء من إمكانٌة الحصول على الرعاٌة الصحٌة 

   لتحسٌن تؽذٌة الفبات المهمشة، بالتركٌز على حماٌة األطفال  البد من تصمٌم و تنفٌذ برنامج محكم -

و المسنٌن من خبلل توزٌع حصص من المواد الؽذابٌة الهامة على المشاركٌن فً الحصص الدراسٌة 

المخصصة لمحو األمٌة لدى الكبار. فهذا ٌساعد هذه الفبات للتؽلب على نفقات الؽذاء و ٌكون بمثابة 

 رفٌة.حافز لكسب قدرات مع

إن توفٌر خدمات البنٌة التحتٌة مثل المٌاه الصالحة للشرب و قنوات الصرؾ الصحً، إلى المناطق  -

 التً ٌنتشر بها الفقر، هً وسٌلة فعالة لتحسٌن الوضع الصحً للفبات الفقٌرة. 

                                                           
1
 PNUD[1990]:«Rapport mondial sur le développement humain»,P: 60.  ( sur site  d’internet: 

http://unpd.org/fr/media/hdr1990 en pdf). consulté le: 10/08/2011. 
2
 . متوفر على الموقع اإللكترون666ً-660،  ص ص: «5006-6552الفقر فً سورٌا »:[5002] برنامج األمم المتحدة اإلنمائً 

:www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/…/syria-poverty-05a.pdf :55/03/5066، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 

http://unpd.org/fr/media/hdr1990
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ً تنمٌة المهارات من أجل توفٌر سبل الرزق المستدامة: ال ٌخفى على أحد منا مدى أهمٌة المهارات ف -

تحسٌن اإلنتاجٌة و الدخول و فرص الحصول على العمل لذلك توجب وضع برامج تركز على 

االحتٌاجات المحددة للذٌن ٌعٌشون فً حالة فقر، حٌث تعد الشراكات بٌن القطاع العام و الخاص ذات 

 أهمٌة فً تفهم أنماط المهارات المطلوبة.

 السٌاسات االجتماعٌة:  -2-1-3

هرة الفقر دون االعتماد على السٌاسات االجتماعٌة التً تتماشى مع من ؼٌر الممكن الحد من ظا 

السٌاسات االقتصادٌة و تتراوح هذه البرامج بٌن برامج المعونة االجتماعٌة و برامج التأمٌنات 

 االجتماعٌة.

 : حٌث ٌندرج تحت هذا البند اإلجراءات التالٌة:برامج المعونة االجتماعٌة  -2-1-3-1

: إن دعم السلع الؽذابٌة األساسٌة و تأمٌنها الغذائٌة األساسٌة و توفٌر األمن الغذائًدعم السلع  - أ

بأسعار منطقٌة هً خطوة فً االتجاه الصحٌح لدعم شرٌحة الفقراء التً البد من تأمٌن األساسٌات 

األفضل أن ٌترافق ذلك مع دعم  منالؽذابٌة لها لكً تتمكن من االنخراط فً عملٌة التنمٌة و

ساسٌات األخرى كالكهرباء و ؼٌرها. و هذا ال ٌتحقق إال عن طرٌق االهتمام بالنشاط الزراعً األ

للوصول إلى هدؾ األمن الؽذابً و رفع حجم الصادرات من المنتجات الؽذابٌة لرفع مستوى الناتج 

  1المحلً و التحكم فً مستوى أسعار الؽذاء بالشكل الذي ٌخدم الطبقة الفقٌرة.

: من أهم أسس تحسٌن ظروؾ حٌاة ول إلى سكن مالئم و قروض اإلسكان للفقراءتحسٌن الوص - ب

الفقراء، تحقٌق ظروؾ سكن مبلبمة و مرٌحة و تكمن الخطوة األولى نحو تحقٌق هذا الهدؾ فً 

و علٌه ٌجب  .تطوٌر المعلومات عن وضع أفراد المجتمع فٌما ٌخص توفر السكن البلبق من عدمه

     تطوٌر شبكة بٌانات لتقٌٌم مستوى نوعٌة مساكن الفقراء و ٌجب توسٌع مشارٌع اإلسكان للفقراء 

و تسهٌل الحصول على القروض عن طرٌق تقدٌم الحوافز المبلبمة للجهات المانحة و توفٌر 

 اإلمكانات المبلبمة ضمن المناطق الصناعٌة المؤهلة لجذب الفقراء للعمل فٌها. 

    اكبار السن  :  تهدؾ هذه البرامج لحماٌة األفراد ؼٌر المؤهلٌن للعملالتحوٌالت العٌنٌة و النقدٌة - ت

تساهم التً و  .و المعوقٌن( ضد المخاطر التً تمتد لفترات طوٌلة المرتبطة بفقدان مصادر الدخل

ل التحوٌبلت و ٌتم هذا من خبل 2بشكل كبٌر فً تعوٌض فشل السوق فً توفٌر دخل كاؾ للفقراء

تشمل هذه البرامج التً ٌتم التخطٌط لها من قبل الهٌبات الرسمٌة  .خصص لهمتالعٌنٌة و النقدٌة التً 

فً الدولة، على نظام المنح المدرسٌة لؤلسر الفقٌرة الؽٌر قادرة على تحمل مصارٌؾ التمدرس 

        .بٌة األساسٌة لهذه الفبةالخاصة بأبنابها، كما تضم أنظمة التموٌن عن طرٌق توفٌر المواد الؽذا

و ٌمكن أٌضا وضع آلٌات لتوفٌر االبتمان لهذه األسر حتى تمكنهم من االحتفاظ بأصولهم العٌنٌة، أو 

                                                           
1
 .246،ص: «مرجع سابق »:[5005]صابر بلول 
2
. متوفر على الموقع اإللكترونً: 65،ص:«تحدٌات إستراتٌجٌة ماثلة فً األفق»:[5004] 53منظمة العمل الدولٌة، مؤتمر العمل الدولً الدورة  

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/.../wcms_093484.pdf ، :31/00/2011تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/.../wcms_093484.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/.../wcms_093484.pdf
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استردادها إذا تخلصوا منها بهدؾ تأمٌن االستهبلك و ٌقصد هنا بتوفٌر االبتمان إعطاء منح و لٌس 

 1علٌة.قروض، لذا ٌجب التنبه الحتٌاجات الفقراء الف

: هً برامج توفر مناصب شؽل دابمة و مؤقتة لكل الفبات ٌكون هذا فً برامج األشغال العامة - ث

و التً ٌتم اإلشراؾ علٌها من قبل هٌبات عمومٌة و ٌمكن االستناد فً  .مشارٌع البنٌة التحتٌة

 2تصمٌمها على المبادئ التالٌة:

 ٌكون الهدؾ من إقامة هذه المشارٌع توفٌر فرص العمل.  أن  -

 أن ٌتم اختٌار هذه المشارٌع من قبل السكان المحلٌٌن. -

أن ٌتم تحدٌد مقدار األجور فً هذه المشارٌع، لتشجٌع المحتاجٌن على التقدم للعمل فً هذه الوظابؾ  -

 و تشؽٌل أكبر عدد ممكن منهم.

 برامج التأمٌن االجتماعً: -2-1-3-2

تعرؾ أدبٌات األمم المتحدة التأمٌن االجتماعً على أنه: مجموعة السٌاسات المعدة من أجل 

التصدي للمخاطر و مواطن الضعؾ لؤلفراد القادرٌن و ؼٌر القادرٌٌن على العمل على حد سواء، 

بؽرض مساعدتهم و حماٌتهم من التقلبات االقتصادٌة و االجتماعٌة و الحد من المخاطر المحدقة 

الفبات الهشة فً المجتمع. فهً تلعب دورا فعاال فً تحقٌق التوازن االقتصادي و االجتماعً أثناء ب

 برامج التأمٌن االجتماعً األزمات. حٌث تمثل المحتوى األساسً لحق اإلنسان فً حٌاة كرٌمة. تضم

ت الهشة فً عدة جوانب أساسٌة تتراوح بٌن: توفٌر الخدمات الصحٌة األساسٌة، تأمٌن الدخل للفبا

المجتمع على ؼرار األطفال و العاجزٌن عن العمل االمسنٌن و المعوقٌن( عن طرٌق االستحقاقات 

 3إدارة المخاطر المتبادلة و ؼٌر الرسمٌة. ،تقدٌم المعونة االجتماعٌة ،األساسٌة

هذا النظام من قبل : ٌعتبر نظام التقاعد قدٌم نوعا ما مقارنة مع بقٌة البرامج ، ٌتم إنشاء نظام التقاعد - أ

ٌقوم على مبدأ اقتطاع جزء من األجرة الشهرٌة للعمال األجراء المستفٌدون من نظام  ،الحكومات

كما ٌتحمل صاحب العمل جزء من أعباء التأمٌن. ٌستفٌد المؤمن من منحة  ،الضمان االجتماعً

انونٌة لبلستفادة من هذه التقاعد بعد انقضاء سنوات الخدمة المحددة قانونا أو بعد وصوله السن الق

 4المنحة إلى ؼاٌة وفاته.

:  إن ظروؾ عدم التأكد التً تسود سوق العمل تجعل من هذه االتفاقٌات أمرا فً التأمٌن على البطالة - ب

ؼاٌة األهمٌة، لحماٌة الفبات الهشة من التقلبات و األزمات التً ٌمكن أن تمس الببلد من حٌن ألخر. 

ل هذه األنظمة عن طرٌق الضرابب المفروضة على أرباب العمل و بمجرد أن ٌفقد المؤمن ٌٌتم تمو

                                                           
1
 .62، مجلة جسر التنمٌة ، المعهد العربً للتخطٌط، ص:«الفقر مؤشرات القٌاس و السٌاسات»:[5007]لً عبد القادر علًع 
2
 ، متوفر على الموقع االلكترونً:«القٌاس و السٌاساتت مؤشرا  الفقر:» على عبد القادر علً 

www.arab-api.org/devlop/publicatio/devlop_bridge4.pdf   :50/04/5066تم اإلطالع علٌه بتارٌخ . 
3
. متوفر على الموقع اإللكترونً: 02،ص: «5005المحفل االجتماعً »:[5005]األمم المتحدة، الجمعٌة العامة 

www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/.../A-HRC-13-51_ar.pdf، :15/00/2011 تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
4
 .20، ص:«مرجع سابق[:»5005]ابراهٌم علً أمال  

http://www.arab-api.org/devlop/publicatio/devlop_bridge4.pdf
http://www.arab-api.org/devlop/publicatio/devlop_bridge4.pdf
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منصب عمله فإنه ٌستطٌع الحصول على منحة البطالة. و بهذا ٌكون نظام التأمٌن على البطالة وسٌلة 

 1تمنع وقوع األفراد فً حالة الفقر.

أجل التخفٌؾ من اآلثار السلبٌة لبرامج  : تم إنشاء هذه البرامج مندعم صنادٌق التنمٌة االجتماعٌة - ت

خاصة إذا طالت فترة المرحلة االنتقالٌة فً أثناء تطبٌق هذه البرامج. لهذا أنشأت  ،التكٌٌؾ الهٌكلً

هذه الصنادٌق لتخفٌؾ من اآلثار االجتماعٌة لهذه البرامج على الفقراء، و ٌتضمن مشروع صنادٌق 

 2التنمٌة االجتماعٌة ستة برامج ربٌسٌة هً:

 ؛الفقٌرة تحسٌن البنى التحتٌة و الخدمات األساسٌة فً المناطق -

 ؛تولٌد فرص عمالة عن طرٌق إقامة مشارٌع األشؽال العمومٌة -

 ؛تحسٌن النظام األساسً لخدمات النقل العام -

تشجٌع المشاركة و زٌادة القدرات و التعاون مع مختلؾ األطراؾ الفاعلة فً المجتمع ا الجمعٌات،  -

 ؛المنظمات ؼٌر الحكومٌة،...(

 ؛مناصب عمل فً المناطق منخفضة الدخل إقامة وتنمٌة مشروعات إنتاجٌة تولد -

 تقوٌة القدرات اإلدارٌة و الفنٌة حتى تتمكن من تنفٌذ المشروع بكفاءة و فعالٌة. -

ال ٌمكن اعتبار هذه الصنادٌق حبل جذرٌا لظاهرة الفقر، نظرا لؤلثر اإلٌجابً المحدود الذي        

 بٌق برامج التكٌٌؾ الهٌكلً.خلفته وهذا راجع لبطء معدالت النمو االقتصادي أثناء تط

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .56، ص:«مرجع سابق»،«مكافحة الفقر فً الدول الٌرومتوسطٌة»تقرٌر المجلس االقتصادي و االجتماعً، 

 
2
 .633-632، ص،ص:«مرجع سابق»:[5002]كرٌمة كرٌم 
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 الدولٌة فً مكافحة الفقر. المبحث الثانً: جهود المنظمات

تسعى تواجه دول العالم مجموعة من القضاٌا العالمٌة الحالٌة باعتبارها تحدٌات كبرى، ٌجب أن 

بصورة مباشرة و بإرادة المجتمع الدولً و تصمٌمه. ومن بٌن أهم تلك التحدٌات  إلٌجاد حل لها

القضاء على الفقر المدقع الذي ٌجرد اإلنسان من إنسانٌته و نظرا لخطورة الظاهرة فقد تبنت 

منظمة األمم المتحدة من خبلل الوكاالت  فً مقدمتهاٌأتً الدولٌة هدؾ مكافحة الفقر و المنظمات 

التابعة لها. كما كان للبنك الدولً دور بارز فً هذا المجال و ٌتم ذلك عن طرٌق إتباع عدة مناهج 

 لبلوغ الهدؾ المنشود.

ٌان من تقدٌم المساعدة ٌتألؾ دور منظمة األمم المتحدة فً أؼلب األح منظمة األمم المتحدة: -2-2-1

إلى الحكومات لترجمة األهداؾ العالمٌة إلى سٌاسات و برامج إنمابٌة وطنٌة. إالء األهمٌة الكبرى 

لؤلهداؾ التً تهتم بالقضاء على الفقر والتً تصب فً مصلحة الفقراء. و للقٌام بذلك تؤكد المنظمة 

المجهودات التً تبذلها و جملة البرامج التً على اهتمامها الدابم بالفبات الفقٌرة و الهشة من خبلل 

على ؼرار برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، عقد األمم المتحدة األول و الثانً للقضاء على  ،تسطرها

الفقر، باإلضافة إلى تبنً المنظمات الدولٌة ذات الصلة و المكاتب الفرعٌة  التابعة لؤلمم المتحدة 

الخبلص  علىعة أوضاع الفقر فً العالم و مساعدة الدول الفقٌرة لتحقٌق هذا الهدؾ من خبلل متاب

 منه. 

هو  United Nations Development Programme (UNDP) :برنامج األمم المتحدة اإلنمائً -2-2-1-1

 شبكة تطوٌر عالمٌة تابعة لؤلمم المتحدة. و هو برنامج ٌدعم التؽٌٌر وربط الدول بالمعرفة و الخبرة 

بحٌث تعمل على  1دولة. 166الموارد لمساعدة األشخاص لبناء حٌاة أفضل و هً تعمل فً  و

مساعدتهم فً تطوٌر حلولهم الخاصة لمواجهة تحدٌات التنمٌة المحلٌة و العالمٌة كما تعمل على 

دل تطوٌر القدرات المحلٌة و ٌهدؾ برنامج األمم المتحدة اإلنمابً إلى مساعدة الدول على بناء و تبا

 2: فً المجاالت التالٌة الحلول لتحدٌات التنمٌة

 ؛الحكم و الدٌمقراطٌة -         

 ؛الحد من الفقر -          

 ؛الحد من األزمات و التعامل معها -          

 ؛البٌبة و الطاقة -          

 اإلٌدز. -         

                                                           
1
 PNUD[2005]:«Le temp des ambitions hardies- nous pouvons, ensemble ,réduire la pauvreté de moitie» p:37 

sur site internet: www .pnud.org/ ,consulte le:10/08/2011. 
2
 

2
 .66/04/5066تم اإلطالع علٌه بتارٌخ:   www.undp.org/povertyموقع  اإللكترونً لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً:ال 
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ٌركز تقرٌر التنمٌة البشرٌة السنوي، بتفوٌض من برنامج األمم المتحدة اإلنمابً على قضاٌا 

التنمٌة العالمٌة و توفٌر أدوات قٌاس و تحالٌل مبتكرة و اقتراح سٌاسات عامة لمواجهة تحدٌات 

  1و حتى المحلٌة.تقارٌر التنمٌة اإلقلٌمٌة و القطرٌة  اإلنمابًالتنمٌة. كما ٌدعم برنامج األمم المتحدة 

ٌكمن التحدي  ،تكمن المهمة األساسٌة للبرنامج  اإلنمابً فً الوصول لهدؾ القضاء على الفقر

فً الوقت الراهن فً ارتفاع عدد الفقراء حٌث ٌعٌش خمس سكان العالم على دخل فردي ٌقل عن 

و لبرنامج  .من سكان العالم ألبسط مرافق الصرؾ الصحً ℅56دوالر واحد ٌومٌا، حٌث  ٌفتقر 

األمم المتحدة اإلنمابً دور كبٌر فً جعل مكافحة الفقر تتصدر أحداث الساعة و ذلك عن طرٌق 

   ، و إجراء نقاش بشأن كٌفٌة إحراز تقدم فً هذا المجالمن خبلل تقارٌر التنمٌة البشرٌة رصد الفقر

 60و العمل على رسم استراتٌجٌات لمكافحة الفقر و العمل على متابعة تنفٌذها  و ٌدعم البرنامج فً 

     بلدا جهودا ترمً إلى رصد الفقر و تحدٌد مقاٌٌس مرجعٌة لئلطبلع على درجة حدته و انتشاره 

تمد الحكومات فٌما تع .و كان له األثر الكبٌر فً تؽٌٌر نظرة المجتمع الدولً للفقر و سبل محاربته

بلد على منشورات  برنامج األمم المتحدة اإلنمابً و خدماته و دعمه المالً فً وضع  108ٌزٌد عن 

و تنفٌذ خطط العمل الوطنٌة للقضاء على الفقر و فً كل مكان حقق فٌه نجاح فً تخفٌض الفقر، 

 كانت الصٌػ المتبعة متشابهة و هً:

و العادل المقترن باستراتجٌات ترمً إلى االستجابة لبلحتٌاجات تحقٌق النمو االقتصادي المتواصل  -

الصحٌة و التعلٌمٌة ألفقر فبات المجتمع. كما ٌبادر البرنامج إلى نقل تلك االستراتٌجٌات إلى األماكن 

التً تشتد فٌها الحاجة إلٌها و ٌزود البرنامج البلدان النامٌة بالمشورة و خدمات الخبرة االستشارٌة 

 حتاج إلٌها لتحقٌق معدل نمو مرتفع و تمكٌن الفقراء و تؽٌٌر عٌشهم نحو األفضل.التً ت

توزٌع إنفاق برنامج األمم المتحدة اإلنمابً على أهم البرامج التً  (1-2) رقم نستظهر من خبلل الشكل

 ٌتبناها و عبر العالم.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .60/04/5066االطالع علٌه بتارٌخ  ar.wikipidia.org/wiki//الموسوعة الحرة وٌكٌبٌدٌا، متوفر على الموقع االلكترونً: 
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         2010: توزٌع إنفاق برنامج األمم المتحدة اإلنمابً على برامجه إلى ؼاٌة أفرٌل (1-2)رقم الشكل

 ا نسبة مبوٌة(.

 

برنامج األمم المتحدة اإلنمابً فً مٌدان العمل الوفاء [: »2010 -2009: برنامج األمم اإلنمابً]المصدر

 ، بالتصرؾ.08، ص:«بااللتزامات

ٌظهر لنا من خبلل الشكل أن برنامج األمم المتحدة اإلنمابً ٌركز نشاطاته فً أربع مجاالت   

أساسٌة هً : الحد من الفقر و تحقٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة، تعزٌز الحكم الدٌمقراطً، منع األزمات 

 و دعم اإلنعاش، البٌبة و التنمٌة المستدامة؛ إضافة إلى برامج أخرى.

، كانت موزعة 2009ملٌون دوالر سنة  4107موع اإلنفاق على مختلؾ هذه المجاالت وقد بلػ مج

 1كما ٌلً:

 ملٌون دوالر لتعزٌز الحكم الراشد و مبادئ الدٌمقراطٌة فً الدول األعضاء. 147349 -

ملٌون دوالر خصص للحد من الفقر و تحقٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة عن طرٌق  117541 -

دي الشامل الذي ٌصب فً مصلحة جمٌع الفبات، بٌنما انصب االهتمام تعزٌز النمو االقتصا

على  هدفٌن اثنٌن هما: المساواة بٌن الجنسٌٌن و تخفٌؾ أثر فٌروس نقص المناعة البشرٌة 

 متبلزمة نقص المناعة ااإلٌدز(.

 6104254بلػ حجم اإلنفاق فً مجال تعزٌز القدرات على إدارة مخاطر النزاعات و الكوارث  -

 ٌون دوالر.مل

                                                           
1
برنامج األمم المتحدة اإلنمائً فً مٌدان العمل الوفاء  »:[5060-5005]كل األرقام الواردة مأخوذة من: برنامج األمم المتحدة اإلنمائً  

. متوفر على الموقع اإللكترونً: 4،5، ص ص: «بااللتزامات

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/UNDP-in-action/2010/UNDP_AR_2010.pdf تم ،

 .02/04/5066اإلطالع علٌه بتارٌخ: 

الحد من الفقر و تحقٌق 
28,61; أهداف األلفٌة  

;  الحكم الدٌمقراطً
35,88 

;  منع األزمات و اإلنتعاش
14,86 

البٌئة و التنمٌة 
12,3; المستدامة  

;  أخرى
8,35 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/UNDP-in-action/2010/UNDP_AR_2010.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/UNDP-in-action/2010/UNDP_AR_2010.pdf
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كان نصٌب البٌبة و التنمٌة المستدامة بما فً ذلك تعزٌز التكٌؾ مع التؽٌر فً المناخ، تمكٌن  -

 ملٌون دوالر. 5054221الفقراء من خدمات البٌبة و الطاقة، 

ملٌون دوالر للبلدان المستفٌدة من البرامج ؼٌر المرتبطة  34342خصص المبلػ المتبقً البالػ  -

بإطار النتابج اإلنمابٌة لخطة برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، إضافة إلى موارد الخدمات للدعم 

 اإلنمابً و التقٌٌم و مكتب تقرٌر التنمٌة البشرٌة.

بهدؾ تعزٌز الوعً  1993نة أكتوبر ٌوما عالمٌا للقضاء على الفقر، منذ س 17كما تم إقرار ٌوم 

حٌث أصبحت هذه الحاجة من  ،حول الحاجة للحد من الفقر فً كافة البلدان خاصة النامٌة منها

أولوٌات التنمٌة. ٌعد االحتفال بالٌوم العالمً للقضاء على الفقر بمثابة تذكٌر و تكرٌم لكفاح الفقراء 

تم  1م فً اإلسهام فً تحسٌن أوضاعهم.ٌتٌح لهم فرصة التعبٌر عن انشؽاالتهم و ٌعكس رؼبتهو

وضع شعار"من الفقر إلى االستدامة: الناس فً مركز التنمٌة الشاملة"،  كموضوع للٌوم الدولً 

ٌصبح من الضروري لفت االنتباه إلى أهمٌة القضاء على الفقر لبناء  .2011للقضاء على الفقر لعام 

مستقبل مستدام للجمٌع فالفقراء ٌواجهون تحدٌات صعبة متزاٌدة مثل: تؽٌر المناخ، التدهور البٌبً و 

لذا ٌجب أن تتضمن السبل إلى التنمٌة المستدامة إدماج  ،ارتفاع أسعار الؽذاء التً تهدد جمٌعها حٌاتهم

2اء فً عملٌات صنع القرار. وأن تتخذ اإلجراءات الحاسمة لتلبٌة حاجاتهم واالستجابة لمطالبهم.الفقر
 

 صندوق األمم المتحدة للمشارٌع اإلنتاجٌة ) االستثمار مع الفقراء(: -2-2-1-2

التً ٌعدها الصندوق أمثلة ناجحة ألنها توفر المشورة لحكومات الدول النامٌة بشأن  تعد المشارٌع

 كٌفٌة تعزٌز النمو االقتصادي. وقد ركز صندوق األمم المتحدة للمشارٌع اإلنتاجٌة على مجالٌن:

دعم التموٌل الصؽٌر حٌث ٌبحث الصندوق عن مؤسسات فعالة و ذات مردودٌة و ٌقوم بتموٌلها  -

 دمات لصؽار المستثمرٌن الذٌن قد ال تستجٌب المصارؾ التقلٌدٌة لطلباتهم.لتقدٌم خ

تعزٌز مشارٌع البلمركزٌة: ٌعمل الصندوق على دعم الحلول المحلٌة و تعزٌز االستفادة من التجارب  -

الناجحة للعمل بها فً مناطق أخرى. و قد حقق الصندوق الذي ٌمول بالتبرعات و بمشارٌع التموٌل 

 جاحا كبٌرا فً مساعدة الحكومات على جعل الخدمات الربٌسٌة المركزٌة.المشترك ن

ٌعمل الصندوق من أجل القضاء على الفقر فً مختلؾ أنحاء العالم. و توسٌع الفرص بإتاحة   

  3التموٌل ووضع مشارٌع تتٌح للجماعات المحلٌة اختٌار وسابل الخبلص من الفقر و تحقٌق التنمٌة.

: تم اقتراح تخصٌص عقد (2006 -1997)األمم المتحدة األول للقضاء على الفقر  عقد -2-2-1-3

للقضاء على الفقر بهدؾ التقدم نحو تحقٌق الحد من الفقر بدرجة ملموسة عبر العالم. أقر فً برنامج 

و أعلنت الجمعٌة العامة بدءه رسمٌا فً دورتها  عمل مؤتمر القمة العالمً للتنمٌة االجتماعٌة

ٌن، و ساعدت مختلؾ األنشطة المعمول بها خبلل السنة الدولٌة للقضاء على الفقر فً عام الخمس

                                                           
1

، متوفر على الموقع: «الفقر علىبٌوم دولً للقضاء  االحتفال»:[6557]األمم المتحدة، الجمعٌة العامة

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/47/196  :02/04/5066تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
2
،تم اإلطالع علٌه /www.un.org/ar/events/povertyday: :متوفر على الموقع اإللكترون5066ًالٌوم الدولً للقضاء على الفقر لعام  

 .55/60/5066بتارٌخ: 
3
 . 67-66،ص:«السٌاسات المراعٌة للفقراء»:[5006]األمم المتحدة اإلنمائًبرنامج  

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/47/196
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/47/196
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، فً إطار موضوع "القضاء على الفقر فً  شتى أنحاء العالم أمر ممكن و واجب" فً إرساء 1996

لى أسس االحتفال بالعقد بالتوعٌة بالمسابل المتصلة بالقضاء على الفقر و مساندة الجهود المبذولة ع

 1الصعٌدٌن الوطنً و الدولً دعما للعمل الفعال الهادؾ للقضاء على الفقر.

:  بعد انقضاء اآلجال المحددة (2017-2008)عقد األمم المتحدة الثانً للقضاء على الفقر  -2-2-1-4

لعقد األمم المتحدة األول للقضاء على الفقر أٌن شهدت بعض المناطق فً العالم تقدما فً مجال الحد 

زال عدد من المناطق فً العالم تعانً من تفشً ظاهرة تإال أن هذا التقدم ٌتمٌز بالتباٌن فبل من الفقر، 

الفقر بٌن سكانها و خاصة فً أقل البلدان نموا. تم إقرار عقد جدٌد للقضاء على الفقر للفترة الممتدة 

 :   موضوع 2008دٌسمبر  19المؤرخ بـ:  230/ 63و حدد قرار الجمعٌة العامة  2017إلى  2008من 

" تحقٌق العمالة الكاملة و توفٌر العمل الكرٌم للجمٌع " موضوعا لعقد األمم المتحدة الثانً للقضاء 

بهدؾ دعم و متابعة األهداؾ الدولٌة المتفق علٌها و على رأسها هدؾ القضاء على الفقر.  ،على الفقر

مم المتحدة للتنمٌة، مع التأكٌد على أهمٌة و تنسٌق الدعم  الدولً لتحقٌق هذه الؽاٌة فً إطار خطة األ

معالجة أسباب الفقر و تحدٌاته بإتباع استراتجٌات متكاملة و منسقة و متماسكة على جمٌع المستوٌات 

 2المحلٌة، الوطنٌة، اإلقلٌمٌة و الدولٌة.

: تشمل المساعدة جمٌع المنح و الهبات و القروض التً تتضمن المساعدات اإلنمائٌة -2-2-1-5

، سواء أخذت شكبل نقدٌا أو أي شكل آخر و التً لها أهداؾ واسعة لنقل الموارد من الدول امتٌازات

تؤكد منظمة األمم المتحدة على أهمٌة  3الؽنٌة المتقدمة نحو الدول األقل نموا للتنمٌة أو لتوزٌع الدخل.

بكل االلتزامات المساعدة اإلنمابٌة الرسمٌة بوصفها مصدرا من مصادر التنمٌة. و تدعو إلى الوفاء 

من الناتج القومً  ℅047بتقدٌم المساعدات اإلنمابٌة، بما فٌها االلتزام بتحقٌق هدؾ تخصٌص 

اإلجمالً للبلدان المتقدمة للمساعدة اإلنمابٌة الرسمٌة و تحث البلدان المتقدمة النمو التً لم تبذل بعد 

  4ذلك.جهودا ملموسة فً هذا الصدد، وفقا اللتزاماتها، على أن تفعل 

 دور البنك الدولً فً مكافحة الفقر:  -2-2-2

ٌعتبر البنك الدولً من أكبر المؤسسات الدولٌة التً تهتم بمكافحة الفقر. و قد تؽٌرت السٌاسات 

ففً الستٌنٌات اعتمد البنك الدولً  ،التً اعتمدها البنك الدولً لتحقٌق هذا الهدؾ مع مرور الزمن

سٌاسات التصنٌع السرٌع و االستثمار فً البنٌة التحتٌة من أجل القضاء على الفقر. بٌنما فً 

السبعٌنٌات و بعد أن اتضح فشل إستراتٌجٌة النمو الصناعً تم التركٌز على التنمٌة الرٌفٌة لتحسٌن 

ً األرٌاؾ. و مع بداٌة عقد الثمانٌنٌات و ظهور مشاكل الحٌاة المادٌة لؽالبٌة السكان الذٌن ٌعٌشون ف

عدٌدة عانت منها الدول النامٌة من تفاقم أزمة المدٌونٌة و تراجع إٌرادات هذه الدول، هذا ما دفع 

البنك الدولً إلى اعتماد تسوٌات اقتصادٌة عملٌة و صارمة، ترافقت مع تشجٌع اإلصبلحات 

                                                           
1
 .7،ص:«(5002-6553استعراض عقد األمم المتحدة األول للقضاء على الفقر)»:[5002]األمم المتحدة، المجلس االقتصادي و االجتماعً 
2
، متوفر على الموقع اإللكترونً: 6،ص:«(5063-5004على الفقر ) عقد األمم المتحدة الثانً للقضاء»:[5060]األمم المتحدة، الجمعٌة العامة 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/477/47/PDF/N1047747.pdf?OpenElementتم اإلطالع علٌه ، 

 .02/04/5066بتارٌخ: 
3
 .233، ص:«مرجع سابق» ،«التنمٌة االقتصادٌة»:[5002]مٌشال تودارو 
4
 ، متوفر على الموقع االلكترونً:«(5063-5004عقد األمم المتحدة الثانً للقضاء على الفقر )»:[5004]األمم المتحدة ، الجمعٌة العامة 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/476/05/PDF/N0747605.pdf?OpenElement  تم االطالع علٌه

 .02/04/5066بتارٌخ:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/477/47/PDF/N1047747.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/477/47/PDF/N1047747.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/476/05/PDF/N0747605.pdf?OpenElement
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لها األثر البالػ على تزاٌد عدد الفقراء و التفاوت الكبٌر فً توزٌع  االقتصادٌة، هذه األخٌرة التً كان

 1الدخل. هذا ما جعل البنك الدولً ٌعاود االهتمام بسٌاسات مكافحة الفقر كهدؾ أساسً له. 

ٌدعم البنك الدولً عملٌة إٌجاد مناخ جٌد لبلستثمار ٌساعد فً تعزٌز النمو. و خفض أعداد 

ٌستثمر البنك الدولً فً زٌادة فرص الناس للمشاركة فً القرارات التً الفقراء و فً نفس الوقت 

تؤثر على حٌاتهم و رفاهٌتهم. حٌث تبٌن أن المساواة بٌن الجنسٌن تعزز النمو االقتصادي و تقلل 

 أعداد الفقراء و لهذا فإن تحقٌق المساواة ٌعد جزءا من رسالة البنك الدولً فً تخفٌض الفقر.

االستثمار عبر سٌاسات االقتصاد الكلً المستقرة والبٌبة العالمٌة المفتوحة ٌتم تحسٌن مناخ 

ن نظام اإلدارة العامة و المؤسسات الخالٌة من الفساد و البٌروقراطٌة المفرطة. ٌحستللتجارة 

حٌث تبٌن من خبلل خبرة البنك الدولً التً اكتسبها بالعمل مع  ،توفٌر البنٌة األساسٌةإلى باإلضافة 

مجموعة مختلفة من البلدان فً العالم وجود عبلقة وطٌدة بٌن حسن سٌر اإلدارة العامة و تحقٌق 

التنمٌة و خفض عدد الفقراء. لذا فإن البنك الدولً ٌؤكد على ضرورة إصبلح نظام اإلدارة العامة 

روقراطٌة. كما شجع على العمل بمبادرة الحكومة االلكترونٌة بهدؾ تحسٌن ومحاربة الفساد و البٌ

     أداء القطاع العام هذا بدوره ٌؤدي إلى تقدٌم الخدمات المباشرة للفقراء و بتالً تمكٌنهم اقتصادٌا 

 و اجتماعٌا، ألنهم أكبر المتضررٌن من عدم الكفاءة اإلدارٌة و الفساد.

برامج المعونة مع االستراتٌجٌات الخاصة بكل بلد لتحسٌن فعالٌة برامجه  ٌسعى البنك الدولً لتوفٌق - أ

 Country Assistance Strategy)فً الدول النامٌة. و ٌتم ذلك عن طرٌق إستراتٌجٌة المساعدة القطرٌة

C.A.S) و هً عبارة عن خطة عمل أعدها البنك الدولً بالتشاور مع الحكومات و أصحاب .

 النمو القابل لبلستمرار و تخفٌض أعداد الفقراء. الخارجٌٌن لتدعٌمالمصالح و الشركاء 

هناك مبادرة أخرى طرحها البنك الدولً لمساعدة البلدان الفقٌرة و هً تخفٌض دٌون البلدان الفقٌرة  - ب

، تستهدؾ تخفٌض أعباء الدٌون  The Heavily Indebted Poor Country   (HIPC)المثقلة بالدٌون،

 2أفقر البلدان فً العالم .التً تواجهها 

  Poverty Reduction Strategy Papers     (P.R.S.P)   :أوراق إستراتٌجٌة تخفٌف الفقر - ت

 1999بدأ البنك الدولً و صندوق النقد الدولً باستخدام أوراق إستراتٌجٌة تخفٌؾ الفقر فً سنة 

و هذا بإدارة القروض التً ٌقدمانها للدول الفقٌرة. و ٌقتضً األمر تقدٌم أوراق إستراتٌجٌة تخفٌؾ 

الفقر ألي دولة مؤهلة للحصول على إعفاء من الدٌن بموجب مبادرة من الدول الفقٌرة ذات المدٌونٌة 

 67هذه األوراق  حٌث بلػ عدد الدول التً أعدت ،الكبٌرة  أو للحصول على قروض جدٌدة بامتٌازات

و نسقت الدول المانحة برامجها وفق هذه اإلستراتٌجٌات. ٌتم إعداد أوراق  2008دولة بحلول سنة 

إستراتٌجٌة تخفٌؾ الفقر وفق منهج قٌاس الفقر فً البلد، بعدها ٌتم تحدٌد أهداؾ تخفٌؾ الفقر، ثم ٌتم 

لدولة المعنٌة إعداد إستراتٌجٌة رسم برنامج و سٌاسات تسمح بتحقٌق األهداؾ المسطرة. ٌفترض با

لتخفٌؾ الفقر كل ثبلثة سنوات، ؼٌر أنها تستطٌع إدخال تعدٌبلت على إستراتٌجٌة تخفٌؾ الفقر التً 

                                                           
1
 .502 ،الطبعة األولى، ص:«حامد حمٌد محسن»، ترجمة«االقتصاد و التنمٌة»:[5060]بربرة انجهام  
2
 .46-47،ص ص: 67، سلسلة دراسات تصدرها جامعة الملك عبد العزٌز ، العدد «مكافحة الفقر»:[5002]نحو مجتمع المعرفة 
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أعدتها كل سنة باستخدام "تقرٌر مدى التقدم السنوي". تتكون أوراق إستراتٌجٌة تخفٌؾ الفقر من 

 العناصر األساسٌة اآلتٌة:

برهن الحكومة أنها تفهم مدى الفقر و طبٌعته فً البلد و تدرك جٌدا حجم تشخٌص الفقر: ٌجب أن ت -

 العوابق التً تقؾ أمامها من أجل التخفٌؾ من الفقر.

  السٌاسة و اإلستراتٌجٌة: ٌجب أن تحدد الحكومة تكلفة إجراء السٌاسة المخططة على شكل أولوٌات  -

 ى مجموعات المجتمع المعرضة للخطر.و فهم لؤلثر المحتمل إلجراءات األساسٌة  المختلفة عل

األهداؾ و المؤشرات: تتضمن كل أوراق إستراتٌجٌة تخفٌؾ الفقر جداول تذكر قطاع النشاط و مجال  -

توضح كٌؾ ٌقٌس البلد أثر جهوده التً تندرج تحت سة وأهداؾ عامة محددة و مؤشرات. السٌا

 تحرزه فً تحقٌق أهدافها العامة.إستراتٌجٌة تخفٌؾ الفقر و تحدد بالتالً مدى النجاح الذي 

وفقا لمسؤولً البنك الدولً فإن األهداؾ المسطرة لٌست ملزمة و لكن أولوٌة اإلقراض تعطى       

 للدول التً أحرزت أكبر تقدم باتجاه تحقٌق أهدافها.

 1تشمل ورقة إستراتٌجٌة تخفٌؾ الفقر وصفا لعملٌة التشارك المستخدمة لتطوٌر الورقة،        

 تنفٌذ و متابعة النتابج المحققة.  -

 تقٌٌم أوضاع الفقر بعد تطبٌق السٌاسات و تحلٌل تأثٌر النمو و التدابٌر العامة بشأن مكافحة الفقر.  -

ٌتم تحدٌد الفجوات الربٌسٌة التً تتعلق بالموضوع، بعدها ٌتم وضع تحلٌل جدٌد ٌعالج الفجوات   -

  2لٌكمل العمل الراهن.

لعبت المنظمات الفرعٌة التابعة لؤلمم  ت المتخصصة و المنظمات ذات الصلة:دور الوكاال  -2-2-3

المتحدة دورا هاما فً مكافحة الفقر على المستوى العالمً كل فً مجال تخصصها و سنأتً على 

 ذكر أهم المنظمات و الجهود التً تبذلها لمكافحة الفقر.

  3                                     (IFAD) :الصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة  -2-2-3-1

. هو مؤسسة مالٌة دولٌة و وكالة من وكاالت األمم المتحدة 1976أنشً الصندوق فً عام 

حٌث ٌعٌش أؼلبٌة أفقر  ،المتخصصة المكرسة الستبصال الفقر فً المناطق الرٌفٌة من البلدان النامٌة

بلدا. بهدؾ تقدٌم  165لبلدان األعضاء البالػ عددهم سكان العالم. ٌقوم الصندوق بتعببة الموارد من ا

من أجل  ،قروض و منحها بأسعار فابدة منخفضة إلى البلدان األعضاء المتوسطة و المنخفضة الدخل

تموٌل برامج و مشروعات الحد من الفقر. ٌحمل الصندوق لواء الدفاع عن الرٌفٌٌن الفقراء، فتوجهاته 

                                                           
1
. متوفر على الموقع اإللكترونً:               62-66، ص ص:«تحدي المؤسسات المالٌة الدولٌة»:[5004]اإلتحاد الدولً للنقابات 

www.ituc-csi.org/IMG/pdf/challenging_IFI_arabic-2.pdf :14/00/2011، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
2
 . متوفر على الموقع االلكترونً:6، ص:«منشور سٌاسة العملٌات: تخفٌض أعداد الفقراء»:[5006]البنك الدولً  

siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/OP100_Arabic.pdf   تم االطالع علٌه بتارٌخ

66/04/5066. 
3
. متوفر على الموقع 6-5، ص ص:«5060-5003موجز اإلطار االستراتٌجً للصندوق للفترة »:[5002]الصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة 

 .31/00/2011، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: www.ifad.org/gbdocs/eb/100/a/EB-2010-100-R-20.pdfاإللكترونً: 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/challenging_IFI_arabic-2.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/challenging_IFI_arabic-2.pdf
http://www.ifad.org/gbdocs/eb/100/a/EB-2010-100-R-20.pdf
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عالمٌا قوٌا لمناقشة قضاٌا السٌاسات الرٌفٌة وزٌادة الوعً بأهمٌة  المتعددة األطراؾ تشكل منطلقا

ملٌار  945االستثمار فً الزراعة و التنمٌة الرٌفٌة، للوصول لؤلهداؾ المنشودة. حٌث قام باستثمار 

ملٌار دوالر بتموٌل مشترك من مؤسسات  25برنامج و مشروع بلػ مجموع تكالٌفهم  732دوالر فً 

                                                                                                                          ملٌون نسمة على اتخاذ خطوات لتحسٌن معٌشتهم ؛ 300االستثمارات  ساعدت هذه ،أخرى

اجون كما ٌعمل على تمكٌن الفقراء من الوصول إلى األصول و الخدمات و الفرص التً ٌحت

ٌساعدهم على بناء معارفهم و مهاراتهم و منظماتهم بما ٌتٌح لهم  وإلٌها من أجل التؽلب على الفقر 

 اإلمساك بزمام  عملٌة التنمٌة الخاصة بهم.

 (I .L.O)منظمة العمل الدولٌة:   -2-2-3-2

حددت المنظمة المعاٌٌر التً  بموجب معاهدة فرساي. 1919تم تأسٌس منظمة العمل الدولٌة سنة 

أصبحت مرجعا أساسٌا للكثٌر من أوجه العمل. فقد لعبت المنظمة دورا جوهرٌا فً تطوٌر السٌاسات 

االقتصادٌة و االجتماعٌة و وضعت المعاٌٌر حٌز التنفٌذ من خبلل برامج التعاون التقنً و طورت 

كمن هدؾ المنظمة فً تعزٌز فرص حصول الناس على عمل البق المعرفة المتعلقة بعالم العمل.  ٌ

 1منتج فً ظروؾ توفر لهم الحرٌة و العدالة و األمن و الكرامة اإلنسانٌة.و

الصادر عن منظمة العمل الدولٌة، تعبٌراً عن  المبادئ والحقوق األساسٌة فً العملإعبلن ٌعد 

       التزام الحكومات بتشجٌع ظروؾ العمل العادلة بما فً ذلك:                 

 حرٌة تكوٌن الجمعٌات والحق فً التفاوض الجماعً؛ -    

 والقضاء على العمل تحت الضؽط أو اإلجبار؛ -

 على ظاهرة عمل األطفال؛القضاء  -

 إلؽاء التمٌٌز فً أماكن العمل.  -

لقد أدمجت منظمة العمل الدولٌة هذه المجاالت األربعة فً مفهوم شامل هو مفهوم 

. وٌشمل مفهوم العمل البلبق توفٌر فرص العمل المنتج والذي ٌحقق دخبلً عادالً البلبق" "العمل

أماكن العمل والحماٌة االجتماعٌة لؤلسر وتحسٌن فرص الترقً على المستوى  وتحقٌق األمن فً

الشخصً والتكامل االجتماعً وحرٌة األشخاص فً التعبٌر عن همومهم. والمشاركة فً اتخاذ 

 2القرارات التً تؤثر على حٌاتهم. وتحقٌق المساواة فً الفرص والمعاملة بٌن جمٌع النساء والرجال.

 

                                                           
1
-5، ص ص:26، العدد «اعٌةالذكرى التسعون لمنظمة العمل الدولٌة: العمل من أجل العدالة االجتم»:[5005]مجلة منظمة العمل الدولٌة 

 .متوفر على الموقع اإللكترونً :2

www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/info/world/world_64.pdfاإلطالع علٌه بتارٌخ:  ،  تم

50/04/5066.  
2

 .66/04/5066تم االطالع علٌه بتارٌخ : .www.ilo.org/public/libdoc/ilo/pdfمتوفر على الموقع الرسمً لمنظمة العمل الدولٌة: 

http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/WhatisDecentWork/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/info/world/world_64.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/pdf
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 (F.A.O)ألغذٌة و الزراعة:األمم المتحدة لة منظم  -2-2-3-3

إن استبصال الجوع ٌعد من أهداؾ التنمٌة و هو مرتبطة من خبلل حلقة محتومة من الفقر 

اإلقصاء االجتماعً. حٌث تدرك منظمة األؼذٌة و الزراعة مدى خطورة و ارتباط هذه الظواهر، و

من خبلل تسطٌر برامج ووضع استراتٌجٌات لتوفٌر الؽذاء  1945فهً لم تدخر جهدا منذ إنشابها سنة 

و القضاء على الجوع و ساعد فً ذلك مبادرة محاربة الجوع التً وضعتها المنظمة عند انعقاد 

لتكون سنة "التحالؾ الدولً ضد الجوع" و هً  2002مؤتمر القمة العالمً لؤلؼذٌة. تم اختٌار سنة 

ؼٌر الحكومٌة و الدولٌة. و هً بذلك بدأت فً تجسٌد فكرة  تحشد تحالؾ التنظٌمات الحكومٌة و

خرٌطة بمواقع الفقر و نقص الؽذاء وهما متبلزمان فً أؼلب األحٌان فً مختلؾ مناطق العالم. بعدها 

ٌتم متابعة الجهود المبذولة الستبصال الفقر و الجوع و تتجلى أهم جهود منظمة األؼذٌة و الزراعة 

 :1ولٌة ضد الجوع خاصة و الفقر عامة عن طرٌقالتً بنت المواقؾ الد

مساعد الدول األعضاء على صٌاؼة برامج لمكافحة الجوع. كما تحرص المنظمة على إعداد تقارٌر  -

 دورٌة تضم إحصابٌات حول حالة نقص الؽذاء عبر العالم.

 2تنفٌذ المشارٌع الرٌفٌة حٌث تعانً هذه المناطق العزلة و التهمٌش. -

ومكاتبها المٌدانٌة كل ٌوم لقاء العشرات  للدول األعضاء ٌشهد المقر الربٌسً للمنظمةتنظٌم ملتقٌات  -

العالم الذٌن ٌعملون على صٌاؼة االتفاقٌات  من واضعً السٌاسات والخبراء من مختلؾ أرجاء

معاً والفقٌرة  والزراعة. تهٌا المنظمة فرصة التقاء البلدان الؽنٌة المتصلة بالقضاٌا الربٌسٌة لؤلؼذٌة

  .للتوصل إلى تفاهم مشترك

زٌادة االستثمارات المحلٌة فً قطاع الزراعة فً الدول النامٌة و زٌادة الدعم الرسمً للتنمٌة المقدمة  -

 لقطاع الزراعة.

 تحوٌل منظمة األؼذٌة و الزراعة إلى دعامة  لئلدارة العالمٌة. -

       خدام الكؾء للموارد الطبٌعٌةضمان تحقٌق االستمرار. ضمان و تعزٌز عملٌة التخزٌن و االست -

 ا المٌاه، األراضً، التنوع البٌولوجً الزراعً،...(.

تموٌل المشارٌع الصؽٌرة التً تهدؾ لتعزٌز القدرة اإلنتاجٌة الزراعٌة المستدامةاتربٌة المواشً،  -

لتؽٌٌر تربٌة النحل، إنتاج الحلٌب ...(، مع الوضع فً االعتبار دورها فً التكٌؾ و التخفٌؾ من آثار ا

 المناخً .

تعمل على زٌادة الوعً فً الرأي العام العالمً حول اآلثار المدمرة للجوع و الفقر فً العالم. و هً  -

ال تقتصر على توعٌة المجتمع المدنً العالمً فقط و لكنها تشمل الحكومات و البرلمانات للدول 

 األعضاء فً المنظمة.

 

                                                           
1
تم االطالع ، www .fao.org الموقع اإللكترونً:، موفر على «5062 -5065آلن وللجمٌع توفٌر األمن الغذائً ا»مٌجل أنجٌل موراتٌنوس : 

 .62/04/5066علٌه بتارٌخ 
2
، متوفر على الموقع االلكترونً: 6، ص:«حالة انعدام األمن الغذائً فً العالم[:»5007]منظمة األغذٌة و الزراعة 

/unfao/about/ar/index.  www.fao.org  :62/04/5066تم االطالع علٌه بتارٌخ. 

http://www.fao.org/
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 :مكتب األمم المتحدة السامً لحقوق اإلنسان -2-2-3-4

لمفوضٌة العلٌا لحقوق اإلنسان هً الجهة المسبولة فً األمم المتحدة عن دعم وتعزٌز حقوق ا

اإلنسان الواردة فً مٌثاق األمم المتحدة ومعاهدات وقوانٌن حقوق اإلنسان. ومن مهامها ضمان 

التنسٌق بٌن األنشطة ذات الصلة فً أجهزة األمم المتحدة  منع االنتهاكات و احترام حقوق اإلنسان و

األخرى. وكذلك تبذل جهود للتوصل لمقاربة حقوقٌة متكاملة فً كافة أجهزة ووكاالت األمم المتحدة. 

وتهدؾ المفوضٌة إلى توجٌه ومساعدة وتعلٌم الدول كٌفٌة التحرك والعمل بموضوعٌة لتمكٌن األفراد 

  .وهى إدارة تابعة لؤلمانة العامة لؤلمم المتحدة ومقرها فً جٌنٌؾ، سوٌسراواحترام حقوق اإلنسان. 

 :1مسبولٌات المفوضٌة العلٌا لحقوق اإلنسان كما حددتها الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة  

       تعزٌز التمتع الحقٌقً بجمٌع حقوق اإلنسان المدنٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة -
 ؛حماٌتها و

 ؛تقدٌم المشورة والدعم الفنً والمالً فً مجال حقوق اإلنسان بناًء على طلب الدول -

 ؛تنسٌق برامج األمم المتحدة للتعلٌم والمعلومات العامة فً مجال حقوق اإلنسان -

لعب دور فعال فً إزالة العوابق إلدراك جمٌع حقوق اإلنسان بشكل كامل والحد من انتهاكات حقوق  -
 ؛نسان فً العالماإل

 ؛مخاطبة الحكومات لضمان احترام حقوق اإلنسان -

 ؛تقوٌة التعاون الدولً لتعزٌز وحماٌة جمٌع حقوق اإلنسان -

 ؛تنسٌق األنشطة الوطنٌة لحماٌة وتعزٌز حقوق اإلنسان فً منظومة األمم المتحدة بأكملها -

  ؛اتنظٌم أعمال األمم المتحدة، وإصبلحها وتقوٌتها وتعمٌمه -

بصفة أكثر تحدٌداً، تقوم المفوضٌة بتنظٌم أعمال آلٌات حقوق اإلنسان األخرى باألمم المتحدة، و  

لجنة حقوق الطفل، وؼٌرها من هٌبات المعاهدات. فمثبلً تتولً المفوضٌة تلقً  كمجلس حقوق اإلنسان و

 تقارٌر المنظمات ؼٌر الحكومٌة المقدمة للمجلس.

ؤكد على ٌ و إلى الحقوق فً القضاء على الفقرمكتب األمم المتحدة السامً لحقوق اإلنسان  ٌستند  

أن الفقر و عدم المساواة ٌعتبران انتهاكا لحقوق اإلنسان حسب اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان و من ثم 

  2بشري. ٌنبؽً أن تنبثق اإلجراءات التً تحارب الفقر من الحق األساسً فً التنمٌة لكل كابن

   تعزٌز التعاون الدولً فً مجال حقوق اإلنسان له أهمٌة واسعة فً فهم  جمٌع حقوق اإلنسان 

 و تعزٌزها و حماٌتها.

                                                           
1
، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=20347موقع المفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسان:  

50/05/5065. 
2
 .55/04/5066تم االطالع علٌه بتارٌخ: .www.css.escwa.org.lb/publication.pdfمتوفر على الموقع اإللكترونً:  

http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=20347
http://www.css.escwa.org.lb/publication.pdf
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ال بد على الدول أن تسعى لمشاركة أفقر فبات المجتمع فً عملٌة صنع القرار لٌتسنى للفقراء أن 

 ٌصبحوا شركاء حقٌقٌٌن فً عملٌة التنمٌة.

تعزٌز احترام حقوق اإلنسان و الحرٌات األساسٌة، من أجل تلبٌة أكثر هذه االحتٌاجات  ضرورة

إلحاحا لدى الفقراء، بوسابل فً جملتها تصمٌم و إنشاء آلٌات مناسبة و وضع أسس متٌنة للمؤسسات 

 1المحلٌة الرسمٌة و ؼٌر الرسمٌة و الحكم الدٌمقراطً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
تم االطالع   /www .un.orgعلى الموقع اإللكترونً: . متوفر60،ص:«حقوق اإلنسان و الفقر المدقع»:[5003]األمم المتحدة، الجمعٌة العامة 

 .63/04/5066علٌه بتارٌخ : 
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 الثالث: تجارب رائدة فً مكافحة الفقر. المبحث

رؼم أن هذه  ،ٌزخر العالم بالعدٌد من تجارب الدول النامٌة التً تعد مثاال فً القضاء على الفقر

التجارب ؼٌر قابلة لتطبٌق فً بقٌة األقطار إال فً حالة إعادة  تكٌفها مع الظروؾ السابدة فً البلد 

عادات و تقالٌد سكانه و علٌه  و االجتماعٌة و االقتصادٌة وة المعنً بما ٌتبلءم مع بٌبته السٌاسٌ

سنعرض فً هذا المبحث التجربة المالٌزٌة التً سنبرز من خبللها دور التنمٌة البشرٌة و المساواة فً 

توزٌع الدخل كتوجه لمكافحة الفقر. أما التجربة الثانٌة فهً تجربة ذات صدى عالمً من خبلل 

د من الفقر على سٌاسة القرض المصؽر. واضعها هً تجربة بنؽبلدٌش التً اعتمدت فً سعٌها للح

السٌاسات التً أدت فً النهاٌة البرامج و لكن الصٌن نجحت من خبلل تطبٌق مجموعة متنوعة من 

 إلى تخفٌض أعداد الفقراء.

   التجربة المالٌزٌة:  -2-3-1

من  دولة مالٌزٌا دخلت العولمةفإذا كانت العولمة ساهمت فً زٌادة معدالت الفقر عبر العالم 

.2020بابها الواسع وهً تسعى جاهدة لبللتحاق بركب الدول الصناعٌة بحلول عام 
و فً نفس الوقت  1

عملت مالٌزٌا على التقلٌل من الفقر بإتباع نهج  تعد من بٌن الدول الرابدة فً مجال مكافحة الفقر، 

نجحت فً تطبٌقها وتحقٌق التنمٌة البشرٌة. لهذا قامت ببرمجة مجموعة من السٌاسات التنموٌة التً 

 األهداؾ المرجوة منها.

 :خصائص التجربة المالٌزٌة  -2-3-1-1

عوامل نتٌجة وعً و إدراك الحكومة المالٌزٌة بضرورة إحداث تؽٌٌر  ةساعدت و تضافرت عد

 2نحو األفضل، ومن أهم هذه العوامل نذكر:

 .ا فً إحداث تنمٌة شاملة فً الببلدالمناخ السٌاسً للببلد، لقد لعب االستقرار السٌاسً دورا مهم -

الثقافً اعتمدت مالٌزٌا على استراتٌجٌات تنموٌة نابعة من واقعها السٌاسً ،االقتصادي، االجتماعً و -

 .، معتمدة  على الكفاءات و الخبرات المحلٌة و تنمٌة قدرات السكان إلحداث التؽٌٌر المنشود

الشعبٌة و اإلدارة الجٌدة و الفعالٌة لمؤسسات المجتمع المدنً إضافة إلى الشفافٌة  المشاركة -

 .المساءلة، فنظام الحكم قابم على البلمركزٌة فً صنع القرارو

وضعت الحكومة المالٌزٌة ضمن أولوٌاتها، تحسٌن الظروؾ المعٌشٌة للمواطنٌن الفقراء و تقلٌص  -

 أعدادهم.

 :المالٌزٌة مقومات التجربة -2-3-1-2

تقوم فكرة التنمٌة البشرٌة التً تبنتها مالٌزٌا على تحسٌن مستوى معٌشة السكان الفقراء مع  

الحرص قدر اإلمكان على ضمان قدر من المساواة، بحٌث تنعكس مكاسب التطور االقتصادي 

اة من بصورة إٌجابٌة على المواطنٌن عامة و الفقراء بوجه خاص، من خبلل توفٌر ضرورٌات الحٌ
                                                           

1
 .670،ص:«تجربة مالٌزٌا فً تطبٌق االقتصاد اإلسالمً تحلٌل و تقوٌم»:[5005]نبٌه فرج أمٌن الحصري  

2
 .657-655،ص،ص:«مرجع سابق»،«التنمٌة االقتصادٌة»:[5002]مٌشٌل تودارو 
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ؼذاء، عبلج، تعلٌم، أمن. إن االعتماد على هذه اإلستراتٌجٌة له تأثٌر ذو اتجاهٌن، فتحسٌن نوعٌة 

 الحٌاة ٌساهم فً زٌادة معدالت النمو االقتصادي و العكس صحٌح.

و هً  ℅3إلى تقلٌل نسبة الفقر بمقدار  ℅1فً مالٌزٌا أدت زٌادة معدل النمو االقتصادي ب 

 ٌقها بٌن الدول النامٌة.أعلى زٌادة تم تحق

: سطرت مالٌزٌا للوصول لهدؾ تقلٌص معدالت أهم البرامج التً طبقتها دولة مالٌزٌا -2-3-1-3

 الفقر عدة برامج نذكر أهمها فٌما ٌأتً:

 : برامج التنمٌة لألسر األشد فقرا - أ

كما ٌسعى  ،ٌقوم هذا البرنامج على فكرة خلق فرص جدٌدة للعمل المولد للدخل بالنسبة للفقراء

قام البرنامج بإنشاء العدٌد من  .لتوفٌر الخدمات األساسٌة خاصة فً المناطق الرٌفٌة والمناطق النابٌة

المساكن لصالح الفقراء و ترمٌم و تأهٌل البعض اآلخر و تحسٌن ظروؾ العٌش فٌها وذلك بتوفٌر 

 1إمدادات المٌاه الصالحة للشرب و قنوات الصرؾ الصحً و الطاقة.

 : مج أمانة أسهم " البومبٌترا"برنا - ب

حٌث ٌقوم بتقدٌم قروض حسنة للفقراء  لٌة للفقراء تم وضع هذا البرنامجتموٌ بهدؾ خلق صٌؽة

أٌن ٌتمكن الفقراء من  بفترات سماح تصل إلى أربع سنوات ،من السكان األصلٌٌن " البومبٌترا" 

 2استثمار جزء من هذه القروض فً شراء أسهم بواسطة المؤسسة نفسها.

 :برنامج أمانة اختٌار مالٌزٌا - ت

بادرت المنظمات ؼٌر الحكومٌة  لمجموعة من الوالٌات إلى وضع هذا البرنامج بهدؾ مساعدة 

دون فوابد لهم، كما تساهم الفقراء عن طرٌق زٌادة دخول األسر األشد فقرا عن طرٌق منح قروض 

و ٌتم ذلك بتقدٌم قروض دون فوابد لهذه التنظٌمات بؽرض  ةالحكومة فً هذا البرنامج بتوفٌر السٌول

 3تموٌل مشارٌع الفقراء فً مجال الزراعة و المشروعات الصؽٌرة و متناهٌة الصؽر.

 اإلعانات الحكومٌة: - ث

كدفع منح شهرٌة تتراوح بٌن  ،األسر الفقٌرعكفت الحكومة على تقدٌم إعانات مالٌة لؤلفراد و 

دوالر أمرٌكً لؤلفراد الذٌن ٌعولون أسرا وٌعانون من اإلعاقة أو أنهم ؼٌر مؤهلٌن للعمل  260 -130

بسبب كبر السن. كما توفر الحكومة المالٌزٌة قروض بدون فوابد لتسهٌل اقتناء مسكن للفقراء. تم 

. ٌتم 1997من آثار األزمة المالٌة التً مرت بها الببلد فً عام إنشاء صندوق لدعم الفقراء بهدؾ الحد 

تحدٌد اعتمادات فً الموازنة العامة للدولة لصالح مشارٌع اجتماعٌة موجهة لتطوٌر المناطق الرٌفٌة 

 4و األنشطة الزراعٌة الخاصة بالفقراء.

                                                           
1
: الموقع اإللكترونً، متوفر على «التجربة المالٌزٌة فً التنمٌة البشرٌة و مقومات نجاحها »نحاج قوٌدر، كتوش عاشور،قوٌدر 

www.kantakgi.com/fiqh/files/manage/840.pdf. :63/04/5066تم االطالع علٌه بتارٌخ. 
2
 نفس المرجع. 
3
 نفس المرجع. 
4

 .«مرجع سابق »كتوش عاشور،قوٌدر نحاج قوٌدر،
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 توفٌر مرافق البنٌة األساسٌة: - ج

 شق، كٌة فً المناطق النابٌة و الفقٌرةالمرافق الضرورعملت الحكومة المالٌزٌة على توفٌر 

الطرق، توفٌر خدمات النقل، االتصاالت السلكٌة و البلسلكٌة، بناء المدارس  و المرافق الصحٌة، 

إتاحة الفرصة  و ذلك عن طرٌق توفٌر الكهرباء، كما شملت المناطق الحضرٌة التً ٌقطنها الفقراء

الصحٌة و العٌادات من خبلل فتح المجال و الحث على االستثمار فً للقطاع الخاص فً فتح المراكز 

المناطق الرٌفٌة كما تم إنشاء مدارس دٌنٌة بهدؾ دعم قاعدة التعلٌم و تشجٌع التبلمٌذ من األسر 

 1الفقٌرة و المعدمة على تلقً مبادئ التعلٌم األساسً.

 :تحدٌث األنشطة الزراعٌة التقلٌدٌة - ح

على التحول إلى األنشطة الزراعٌة و التجارٌة التً تلبً طلب األسواق المحلٌة فً  التركٌز

 القرى و المدن، من خبلل إدخال تقنٌات حدٌثة على القطاع الزراعً.

تشجٌع الفبلحٌن على المشاركة و االنخراط فً التنظٌمات الفبلحٌة بهدؾ االستفادة من المزاٌا 

 2ضعٌتهم المعٌشٌة و المهنٌة.المقدمة لهم التً تسعى لتحسٌن و

 :تطبٌق مبدأ الضرٌبة التصاعدٌة - خ

تأكٌد مبدأ عٌا ٌستفٌد منه الفقراء و ذلك بتضمنت السٌاسة الضرٌبٌة فً مالٌزٌا بعدا اجتما

دوالر أمرٌكً فً الشهر  658التصاعدٌة. حٌث بلػ الحد األدنى من الدخل الخاضع للضرٌبة حوالً 

اط التأمٌن الصحً و نفقات تعلٌم المعوقٌن من األطفال و من ٌعول و تؤخذ الضرٌبة بعد خصم أقس

 3من الوالدٌن و تكون مساهمة الصندوق إجبارٌة.

 تحفٌز المواطنٌن على أداء الزكاة: - د

الحكومة المواطنٌن المسلمٌن على دفع الزكاة لصالح صندوق جمع الزكاة القومً الذي  شجعت

إدارة الشؤون اإلسبلمٌة فً مقابل  تشرؾ علٌهٌدار بواسطة إدارة صندوق جمع الزكاة القومً الذي 

 4تخفٌض نسبة الضرٌبة على الدخل. 

 :الوقف - ذ

من أهم انجازات إدارة الوقؾ فً مالٌزٌا صندوقا الوقؾ الخٌري و الحج، فقد أنشا صندوق 

و هو عبارة عن وكٌل قانونً ٌقوم من خبلل نشاطات  1999الوقؾ من طرؾ الجامعة اإلسبلمٌة سنة 

مختلفة بجمع التبرعات و المساعدات لحساب الصندوق الجامعً من أجل تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة 

لثقافٌة فً الجامعة، ٌساعد الطلبة على تأمٌن دخل خاص بهم من خبلل توفٌر المنح و القروض او

                                                           
1
تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: .cpsfiles.imamu.edu.sa.   www:على الموقع اإللكترونً،متوفر «التجربة المالٌزٌة»بن محمد العبٌد، سعد 

63/04/5066 
2
 نفس المرجع. 
3
تم االطالع علٌه /www.islamiccenter.kau.edu.sa/Arabic:على الموقع: متوفر «الفقر، أسبابه و عالجه»سعد بن محمد العبٌد 

 .64/04/5066بتارٌخ:
4
 نفس المرجع. 
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المساعدات المختلفة لهم. كما تم استعمال أراضً الوقؾ من خبلل تأجٌرها بأجرة زهٌدة لمدة و

 1عاما، لٌتم استؽبلل العوابد لصالح الفقراء. 99و  66تتراوح بٌن 

 اإلنجازات المحققة: -2-3-1-4

   .℅545إلى  ℅5244تخفٌض معدل الفقر من  2000 -1970استطاعت مالٌزٌا خبلل ثبلثة عقود 

و مع مواصلة الجهود الحثٌثة التً تبذلها الحكومة فقد تواصل انخفاض معدل الفقر إلى أن وصل إلى 

 .2007سنة  ℅248

من الفقراء فً مالٌزٌا  ℅94ٌتاح لـ 2ملٌون فرصة عمل؛  724ونجحت دولة مالٌزٌا فً خلق 

 معدل العمر المتوقع عند الوالدةارتفع منهم من المٌاه النقٌة، كما  ℅65تعلٌم أطفالهم مجانا، و ٌستفٌد 

 سنة . 73إلى 

 التجربة البنغالٌة:  -2-3-2

اعتمدت بنؽبلدٌش على مجموعة من السٌاسات و البرامج لمواجهة مشكلة الفقر المتفشً فٌها 

تقدٌم المساعدات الؽذابٌة، برنامج اإلعانات المالٌة لؤلسر الفقٌرة، أما البرنامج الذي حقق على ؼرار: 

النجاح الكبٌر فً التخفٌؾ من حدة الفقر فهو البرنامج الذي أتاح للفقراء فرصة الحصول على 

 قروض بهدؾ تحسٌن وضعهم المعٌشً.

بعد المجاعة التً حلت  ،ش الفقٌرةبدأت فكرة بنك الفقراء  بجولة قادت صاحبها لقرى بنؽبلدٌ

حٌث وقؾ على حجم المعاناة التً ٌعٌشها الفقراء و مدى استؽبلل المرابٌن  1974بالببلد فً سنة 

ألوضاعهم و احتٌاجهم لٌخرج بفكرة تموٌل الفقراء لحثهم على العمل وكسب قوتهم، لتحسٌن وضعهم 

جعل منها مدرسة  الشًء الذيهذه التجربة التً القت نجاحا كبٌرا فً بنؽبلدٌش و خارجها  .المعٌشً

تتعلم منها بقٌة األمم و الشعوب، لذلك استحقت سبعة جوابز محلٌة و عالمٌة و منح صاحب المبادرة 

م حتى تكرٌما من مختلؾ بلدان العال 15دكتوراه فخرٌة و  27جابزة محلٌة و عالمٌة، إضافة إلى  60

2006تحصل البنك و صاحب فكرة إنشابه  الدكتور: محمد ٌونس على جابزة نوبل عام 
. و سنتطرق 3

 إلى خصابص و سمات التجربة و أهم االنجازات التً حققتها. 

 :   التعرٌف ببنك الفقراء -2-3-2-1

لٌكون أول بنك  1983وتعنً باللؽة المحلٌة بنك القرٌة، سنة  Grameen Bankتأسس بنك الفقراء  

فً العالم ٌقوم بتوفٌر رؤوس األموال للفقراء فقط، بتقدٌم قروض دون ضمانات مالٌة، بهدؾ إقامة 

 أعمال خاصة مدرة للدخل. 

 :   خصائص التجربة -2-3-2-2

 تمٌز بنك الفقراء عن ؼٌره من البنوك بما ٌلً:
                                                           

1
، مذكرة ماجستٌر، جامعة «أهمٌة الصٌغ و الوسائل التموٌلٌة الحدٌثة لتموٌل و استثمار المشروعات الوقفٌة »:[5005]عبد الفتاح تبانً 

 .645سطٌف،ص:
2
 .37،ص:«مرجع سابق»:[5005]إبراهٌم على أمال 
3
 .3-5، ص،ص:«المرأة الرٌفٌة الفقٌرة غرامٌن بنك: بنك»:[5004]د.رفٌق ٌونس المصري 
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ملٌون دوالر. ٌقوم بإقراض  1245مشروع اقتصادي أهدافه اجتماعٌة: هو بنك ذو رأس مال ٌقدر بـ: - أ

هذه األموال لتموٌل مستوٌات مختلفة و متصاعدة من االستثمارات. أما الفبة المستفٌدة من هذه 

 القروض فهً شرٌحة الفقراء و حسب البنك ٌجب توفر شرطان لحصول العمٌل على القرض: 

  .امتبلكه لنصؾ هكتار من األرضً الزراعٌة على األكثر -

 عدم امتبلكه ألصول أخرى ذات قٌمة. -

من أسهم البنك. وهم كذلك أصحاب القرار داخل البنك  ℅92أصبح عمبلء البنك ا الفقراء( ٌمتلكون  - ب

 من خبلل عضوٌتهم فً مجلس إدارة البنك.

ٌقوم عمل البنك على مجموعة من المبادئ كاالنضباط والتعاون. كما ٌحرص على تشجٌع عمبلء  - ت

بشأن الحفاظ على صحتهم من خبلل استعمال مٌاه نقٌة للشرب والصرؾ الصحً و البنك و توعٌتهم 

 1كما ٌعمل على تطوٌر و توسٌع النشاط الزراعً. ،تعلٌم أبنابهم

كما ٌسمح للمقترضٌن بإعادة  ،ال ٌمكن أن تتجاوز مجموع الفابدة قٌمة القرض مهما طالت مدة سداده - ث

 جدولة دٌونهم.

من عمبلء البنك و هذا لعدة أسباب نذكر  ℅94مثل النساء تالتركٌز على النساء كقوة للعمل، حٌث  - ج

 :2منها

نظرة البنك لؤلعمال المنزلٌة للنساء الرٌفٌات الفقٌرات كمورد اقتصادي ؼٌر مستؽل أو أنه مشؽل  -

 بصورة محدودة و علٌه توجب تموٌل النساء فً مجال األعمال الٌدوٌة المنزلٌة.

معاناة النساء من أشكال القهر االجتماعً ألنهن نساء، فقٌرات، ضعٌفات ومن ثمة فإنهن ٌتحملن  -

 العبء األكبر لمشكلة الفقر داخل األسرة.

أثبتت التجربة أن األسرة الفقٌرة تحقق فابدة فورٌة، إذا كان مصدر تحسن وضعها هو المرأة، فؤلسرة  -

 هً قمة أولوٌات المرأة. 

 اآلتٌة: بنك الفقراء لتحقٌق جملة األهداؾتم إنشاء  البنك: أهداف -2-3-2-3

 .مد التسهٌبلت المصرفٌة للفقراء  -

 .القضاء على استؽبلل المرابٌن للفقراء -

 فرص للتوظٌؾ الذاتً للشرٌحة الكبٌرة من البطالٌن. ٌجادإ -

أفراد الفبة الهشة من المجتمع فً نموذج مؤسسً ٌستطٌعون استٌعابه و التعامل معه و ٌستمدون  دمج -

 منه القوة االجتماعٌة، السٌاسٌة و االقتصادٌة من خبلل التعاون و الدعم المتبادل.

                                                           
1
 .665 -666دراسات اقتصادٌة، العدد الرابع، ص ص:  ةمجل ،«بنك الفقراء»:[5006]مجدي سعٌد 
2
 .622،ص :«775مجلة المستقبل العربً، العدد »، «تجربة بنك الفقراء»:[5003]هشام البساط 
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. إدارة الحلقة المفرؼة للفقر بعكس اتجاهها، لتصبح نسقا متصاعدا من دخل أكبر مدخرات أكثر -

 تحقٌق عابد أكبر.ل ة ٌتم استثمار هذه األخٌرحٌث 

خدمات البنك تبعا الحتٌاجات المواطنٌن  تم تطوٌر :أنواع القروض التً ٌقدمها البنك -2-3-2-4

 الراؼبٌن فً الحصول على قروض و التً تتنوع كما ٌلً: 

 هو النوع األساسً من القروض فً البنك ٌمكن أن ٌحصل علٌه كل أعضاء البنك القرض العام: - أ

 أالؾ تكا و ٌستخدم فً جمٌع أؼراض االستثمار الفردي. 10الحد األقصى له هو و

 القرض الموسمً:  الؽرض منه هو دعم الزراعات الموسمٌة و هو على نوعٌن: - ب

 آالؾ تكا، ترد فً موسم الحصاد أو خبلل ستة أشهر؛ 3الفردي و الحد األقصى له  -

ألؾ تكا للمركز المكون من ستة  135آالؾ تكا للمجموعة و  10الجماعً ٌبلػ حده األقصى  -

 مجموعات.

قرض األسرة: تحصل علٌه النساء ٌسدد على أقساط أسبوعٌة خبلل سنة تتراوح قٌمة القرض بٌن  - ت

 كا.ألؾ ت 30ألؾ تكا و قد ٌصل إلى  15 -10

 وهناك أنواع أخرى هً: قرض اإلسكان و قرض صنادٌق االدخار.

 1استطاع بنك الفقراء تحقٌق عدة انجازات منها: :اإلنجازات  -2-3-2-5

ملٌون دوالر.  11244حوالً  2005تحقٌقه ألرباح منذ تأسٌسه، حٌث بلػ إجمالً رقم أعمال البنك عام  - أ

ملٌون دوالر و ذلك على الرؼم  15421ملٌون دوالر، لٌبلػ صافً األرباح  97417و إجمالً النفقات 

على قروض  ℅10من أن نسب الفوابد التً ٌطبقها البنك هً األدنى فً بنؽبلدٌش حٌث تصل 

 ℅8دوالر طوال العام. و نسبة  15دوالر على قرض ٌصل إلى  145المشروعات المدرة للدخل أي 

على قروض الطبلب. أما قروض المتسولٌن و المكافحٌن من أفقر  ℅5على قروض اإلسكان. و نسبة 

 الفقراء فبل فوابد علٌها.

بٌنما  ،من األسر المقترضة نجحت فً تخطً خط الفقر ℅15أظهرت نتابج المسوح الدخلٌة أن  - ب

 تتحسن أحوال النسبة الباقٌة بشكل مضطرد و هً تسٌر على الطرٌق السلٌم لتخطً هذا الخط.

كسٌاسته فً تقٌٌم  ،فً وضع سٌاسات جدٌدة لم ٌسبق تطبٌقها فً العمل المصرفًنجح البنك   - ت

فروعه و موظفٌه بإعطاء رموز ملونة للفروع و الموظفٌن المتمٌزٌن فً أعمال محددة وفقا لمقٌاس 

درجة، فعلى سبٌل المثال النجمة الخضراء تعطً للفروع التً تحقق  100رقمً لئلنجاز مكون من 

النجمة الزرقاء لتحقٌق األرباح و البنفسجٌة للوكاالت القادرة على سداد القروض.  فً ℅100نسبة 

توفٌر كل تموٌلها من دخلها و اإلٌداعات الخاصة و الحمراء للفروع التً تجاوز كل عمبلبها خط 

 الفقر.  ٌتم منحه تلك النجوم بعد إجراء الفحص و التأكد من اإلنجازات المحققة.

                                                           
1
 .55-54، ص،ص: «مرجع سابق»:[5002]نحو مجتمع المعرفة 
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ٌوظؾ البنك  ،قرٌة 75359فرع، تؽطً  2343إلى  2007نك مع مطلع سنة وصل عدد فروع الب - ث

بلٌون تكا. وكانت نسبة  31020بلػ إجمالً القروض المقدمة منذ بداٌة نشاط البنك  ،شخص 21363

 .℅98سداد القروض 

البنك بسٌاسة رابدة لفتح الفروع الجدٌدة تقوم على أن ٌمول الفرع نفسه من اإلٌداعات التً  أقر 

 ٌحصل علٌها و ال ٌحصل على أي تموٌل من المكتب الربٌسً أو أي فرع آخر.

 التجربة الصٌنٌة: -2-3-3

الفقراء فً أواخر وصل عدد  حٌث ،الفقر تفشً ظاهرةعانت الصٌن من فً العقود الماضٌة 

ملٌون فقٌر. لقد تبنت الحكومة الصٌنٌة مجموعة من  250سبعٌنٌات القرن الماضً إلى ما ٌقارب 

السٌاسات المتنوعة بهدؾ مواجهة مشكلة الفقر و التقلٌل منها وقد خطت بذلك خطوات عمبلقة فً 

مع نهاٌة القرن  ملٌون فقٌر 50مجال مكافحة الفقر حٌث نجحت فً تخفٌض أعداد الفقراء إلى 

الماضً و بذلك أضحت الصٌن من الدول الرابد فً مجال مكافحة الفقر لذا سنتطرق ألهم السٌاسات 

 1التً تبنتها الحكومة الصٌنٌة لتخفٌض معدالت الفقر.

   :النهوض بالزراعة و التنمٌة الرٌفٌة فً الصٌن -2-3-3-1

فً البداٌة تم التخلً عن السٌاسات الفاشلة بإلؽاء الزراعة الجماعٌة و تحوٌل مسبولٌة الزراعة      

لؤلسر. كان للتوزٌع العادل نسبٌا لؤلراضً الذي أمكن تحقٌقه األثر اإلٌجابً لتحقٌق مكاسب ضخمة 

  2ألفقر األسر فً الببلد.

م إلؽاء حق الدولة فً الحصول على ، حٌث تن حوافز إنتاجٌة فً مجال الزراعةمنحت الصٌ

كذلك تم تخفٌؾ أنظمة  ،المحاصٌل بأسعار منخفضة و السماح للمزارعٌن ببٌع فابض إنتاجهم للتجار

المراقبة على التجارة الخارجٌة  و مساعدة المزارعٌن على إحداث قفزة فً مجال تصدٌر السلع 

 3الزراعٌة خاصة األرز، البن، و سلع أخرى.

حٌث كانت قبل هذا تطبق نظاما متوسعا ٌقضً  ،ة الصٌنٌة بتخفٌض الضراببقامت الحكوم

بفرض ضرٌبة كبٌرة على المزارعٌن بتحدٌد حصص و أسعار لتورٌد المنتجات الزراعٌة تقل عن 

مستوٌات أسعار السوق. لقد ساعد تقلٌل هذه الضرٌبة بتحدٌد أسعار للتورٌد أقرب إلى أسعار السوق 

 من الفقر و عدم المساواة. الحد فً

 :تحقٌق تنمٌة متوازنة بٌن األقالٌم -2-3-3-2

ٌرجع النمو المتحقق فً الصٌن إلى نجاح المناطق الساحلٌة فً تحقٌق تنمٌة سرٌعة مقارنة مع       

كما أنها  ،حٌث كانت محل اهتمام من طرؾ الحكومة إلقامة مشارٌع هامة ،المناطق الداخلٌة

استطاعت أن تجلب العدٌد من المشارٌع االستثمارٌة الخاصة امحلٌة و أجنبٌة( أكثر من ؼٌرها من 

                                                           
1
 .33،ص:«مرجع سابق »:[5005]إبراهٌم علً أمال 
2
،مجلة التموٌل و التنمٌة، المجلد: «التعلم من النجاح: فهم تقدم الصٌن ) المتفاوت( فً مكافحة الفقر »:[5006]مارتن رافالٌون، شاوهوا شٌن  

 .64، ص ص: 06، العدد:66
3
 .605،ص: «مرجع سابق»، «5006 -6552الفقر فً سورٌة »:[5002]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً 
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المناطق األخرى، لهذا حاولت الحكومة المركزٌة و حكومات المقاطعات تصحٌح هذا التحٌز اإلقلٌمً 

ة لسد الفجوة التنموٌة بٌن عن طرٌق إقامة برامج لتنمٌة المناطق الرٌفٌة. رؼم أن الجهود لم تكن كافٌ

 1المناطق الساحلٌة و المناطق الداخلٌة إال أن هذه السٌاسة حققت عدة مكاسب فً التقلٌل من الفقر.

 :سٌاسات االقتصاد الكلً -2-3-3-3

حٌث كان  ،تبٌن تجربة الصٌن أن استقرار االقتصاد الكلً كان مفٌدا فً تقلٌل أعداد الفقراء      

لسٌاسات تجنب صدمات التضخم عن طرٌق الجمود القصٌر األجل فً أسعار بعض عوامل اإلنتاج 

 2الربٌسٌة و المنتجات التً تأثر بشكل مباشر على الدخول الحقٌقٌة للفقراء.

كاملة متقاعدة اقتصادٌة ونتٌجة لذلك تم بناء  ومطردمستمر  اقتصاديحافظت الصٌن على نمو 

ناتجها المحلى إلى أكثر من ترٌلٌون ٌوان . وتعد الصٌن الٌوم أكبر متلق  إجمالًوصول  الببلد مع فً

وسادس أكبر قوة تجارٌة على مستوى العالم. وشهد  النامًالعالم  فًالمباشر  األجنبًلبلستثمار 

بصورة  االقتصاديٌعتمد النمو  . وعبلوة على ذلكمستوى المعٌشة ونوعٌة الحٌاة للشعب تحسنا كبٌرا

وٌتم حالٌا تحسٌن  ،متزاٌدة على سبل أكثر استدامة تقوم على تعزٌز الكفاءة ولٌس الكم الكبٌر للموارد

 .3الكمالبصورة تدرٌجٌة لجعله أقرب ما ٌكون إلى  االقتصاديالهٌكل 

 سٌاسات رفع مستوٌات التعلٌم:  -2-3-3-4

هم السٌاسات التً تعمل على تخفٌض اعتبرت الصٌن التعلٌم و تنمٌة الموارد البشرٌة من بٌن أ

باإلضافة إلً سعٌها لتمكٌن الفقراء من سبل الرزق المستدام عن طرٌق تنمٌة مهاراتهم  ،أعداد الفقراء

 4و من بٌن أهم اإلجراءات التً عملت بها الصٌن فً هذا المجال نجد:

مقاٌٌس خاصة لضمان سبلمة تطبٌق برامج التعلٌم بهدؾ بلوغ مستوٌات أعلى من التعلٌم من  وضع - أ

 خبلل سن قوانٌن تقضً بإجبارٌة التعلٌم لمدة تسع سنوات و محو األمٌة.

 إجراء تعدٌبلت على برامج التعلٌم بما ٌتماشى مع احتٌاجات السوق المحلٌة. - ب

ٌد سكان هذه المناطق بالمهارات الفنٌة البلزمة لزٌادة وو تز رفع مستوٌات التعلٌم فً المناطق الرٌفٌة - ت

 دخولهم والخروج من حالة الفقر التً ٌعٌشونها.

 تنفٌذ المزٌد من االستثمارات فً البنى التحتٌة الخاصة بمؤسسات التعلٌم. - ث

 رفع مستوى و جودة برامج التعلٌم. - ج

 أداء مهامهم. فًتأطٌر المدرسٌن لرفع كفأتهم  - ح

 ارم للتفتٌش التعلٌمً لضمان سبلمة تطبٌق القوانٌن و البرامج التعلٌمٌة.وضع نظام ص - خ

                                                           
1
 .65، ص: «مرجع سابق »:[5006]مارتن رافالٌون، شاوهوا شٌن  
2
 .65نفس المرجع، ص:  
3
،متوفرعلى الموقع اإللكترونً: «برنامج عمل للتنمٌة المستدامة فً الصٌن فً أوائل القرن الحادى و العشرٌن»شبكة الصٌن،  

http://arabic.china.org.cn/txt/2003-07/28/content_2079270.htm :03/06/5065، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
4
 .35، ص:«مرجع سابق »:[5005]إبراهٌم علً أمال  

http://arabic.china.org.cn/txt/2003-07/28/content_2079270.htm
http://arabic.china.org.cn/txt/2003-07/28/content_2079270.htm
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فً ؼضون عقد من الزمن، حقق برنامج شامل لمحو األمٌة بقٌادة مركز إدارة التعلٌم محو األمٌة   - د

االصٌن(. ونال  على مستوى الجماعات المحلٌة نتابج مذهلة فً القرى الفقٌرة لمقاطعة لونؽشنػ

أصبح العدٌد من   .البرنامج أخٌراً جابزة الٌونسكو لمحو األمٌة الصادرة عن الرابطة الدولٌة للقراءة

المزارعٌن والحرفٌٌن ٌمتلكون الٌوم مهارات فنٌة فً حقلً اختصاص أو ثبلثة باإلضافة إلى 

 261 قرابةٌوان اأي  197894، ارتفع متوسط دخل الفرد إلى 2006اختصاصهم األصلً. وفً عام 

.1990الفرد فً عام دخل أضعاؾ متوسط  547دوالر أمٌركً(، وهو ما ٌمثل 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: -http://www.dr-saud-a.com/vb/showthread.php?4587متوفر على الموقع اإللكترونً:  

03/06/5065. 

http://www.dr-saud-a.com/vb/showthread.php?4587-
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 :خالصة الفصل

 من خبلل استعراضنا لجملة السٌاسات المخصصة لمكافحة الفقر نخلص إلى ما ٌلً: 

هذه أول خطوة نحو القضاء على  تبنى الدول و الحكومات فكرة القضاء على الفقر، ٌعتبر

دمج فكرة الحد من الفقر ضمن سٌاسات التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة من خبلل ذلك و  .الظاهرة

ل ، خلق مناصب عمل صادي مصحوب بعدالة فً توزٌع الدختحقٌق نمو اقت عن طرٌقالتً تطبقها 

    التقاعد، التأمٌن على البطالة دابمة مع ضمان جمٌع حقوق العمال من ضمان اجتماعً، الحق فً 

تحسٌن  ىو ؼٌرها، إتاحة الفرصة أمام الفقراء المتبلك أصول مادٌة و مهارات تساعدهم عل

  .أوضاعهم المعٌشٌة

ارتفاع فً سجل كما ٌجب استبصال الفقر من مصادره ، أي التركٌز على تنمٌة المناطق التً 

كما ال ٌمكن إؼفال دور  ، و البنٌة التحتٌة  من خبلل توسٌع قاعدة المشارٌع االقتصادٌة اءالفقر عدد

التنمٌة البشرٌة فً الحد من الفقر فهً تعتمد على بناء القدرات المعرفٌة و اكتساب المهارات،  توفٌر 

 المرافق الصحٌة الضرورٌة. 

انطبلقا من نشر تقارٌر بهدؾ  ،فً مكافحة الفقرمعتبرة د وجهببذل المنظمات الدولٌة  قامت

مدى خطورة الظاهرة على األفراد و المجتمعات، إلى عقد مؤتمرات وقمم عالمٌة لمناقشة التحسٌس ب

القضاٌا المستجدة فً الموضوع وحتى و ضع استراتٌجٌات دولٌة للحد من الفقر و مساعدة الدول 

     للحد من الفقر و حث األمم الؽنٌة على دعم الدول األشد الفقراء هاالفقٌرة فً صٌاؼة استراتٌجٌات

 .المساعدات اإلنمابٌةو مدها بمختلؾ أشكال 

من مالٌزٌا و بنؽبلدٌش   من خبلل عرض ثبلث تجارب رابدة عالمٌا فً مجال مكافحة الفقر لكل

اعتمدت على التنمٌة الشاملة و التنمٌة البشرٌة بشكل أساسً، من خبلل  ألولىأن اٌث ح . و الصٌن

تبنً مجموعة من البرامج التً تستهدؾ المناطق األكثر فقرا، ومساعدة األسر األشد فقرا على 

و قد نجحت إلى  .تحسٌن وضعها المعٌشً، و ضمان التعلٌم و الرعاٌة الصحٌة و المسكن البلبق لهم

ن الفقر، أما التجربة البنؽالٌة التً اعتمدت بشكل أساسً على التموٌل المتناهً حد بعٌد فً الحد م

الصؽر الذي وضع خصٌصا للفبات الفقٌرة و التً القت صدا عالمٌا  منقطع النظٌر. بٌنما جاءت 

التجربة الصٌنٌة بتطبٌق مجموعة متباٌنة من السٌاسات التً نجحت من خبللها فً تقلٌص أعداد 

و الجدٌر بالذكر أن هذه التجارب كانت نابعة من إرادة الحكومات المحلٌة فً تخلٌص  الفقراء.

 شعوبها من مظاهر الفقر و العوز.

فٌا الكن رؼم هذه الجهود الفردٌة الناجحة فً بعض دول العالم النامً، إال أن هذا لم ٌكن ك

ؤتمرات و القمم العالمٌة التً تم و بناءا على سلسلة من الملتخلٌص البشرٌة من ظاهرة الفقر، لهذا 

بإجماع قادة  التً تمخض عنها مع مطلع القرن الحالً وأعلى هٌبة دولٌة فً العالم و عقدها من قبل

التً جاءت  منسجمة  التً أطلق علٌه تسمٌة "أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة" األهداؾ  دول العالم مجموعة

 بحلولحسٌن أوضاع الشعوب فً الدول النامٌة سعى إلى تتتصب فً هدؾ ربٌسً واحد   ،متكاملة

 الفصل الموالً.   سنكمل به موضوع بحثنا من خبلل. و هذا ما 2015سنة 
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 تمهيد: .

إجماع  0222سبتمبر من سنة  6إلى  4انبثق عن أكبر تجمع لرإساء الدول فً الفترة الممتدة من 

التزام كل من الدول الؽنٌة و الفقٌرة  هذا المإتمر تضمن ،تارٌخً عرؾ بإعالن األمم المتحدة لأللفٌة

المتصلة به، من خالل على حد سواء ببذل أقصى الجهود الممكنة للقضاء على الفقر و جمٌع القضاٌا 

تحدٌد ثمانٌة أهداؾ ربٌسٌة تتفرع عنها ثمانٌة عشر ؼاٌة ٌسعى المجتمع الدولً لتحقٌقها بحلول عام 

0203. 

 برهنت لقدتمثل األهداؾ اإلنمابٌة لأللفٌة جدول األعمال اإلنمابً المشترك بٌن بلدان العالم. 

تحسن معدالت االلتحاق بالمدارس و صحة النجاحات الكبٌرة التً تحققت على صعٌد مكافحة الفقر و 

األمهات و األطفال و مكافحة المال رٌا و عالج اإلٌدز، على أن هذه األهداؾ قابلة للتحقٌق حتى فً أشد 

 البلدان فقرا.

تتعرض المكاسب التً تحققت بعد بذل جهود كبٌرة للتراجع ومن دون تجدٌد االلتزام باتخاذ 

ة تعرض دول العالم لجملة من التحدٌات و التً من أخطرها التؽٌرات نتٌج ،إجراءات ملموسة و شاملة

 (.0226الحروب و النزاعات المسلحة و األزمات االقتصادٌة )أزمة المناخٌة، 

هداؾ األلفٌة اإلنمابٌة الثمانٌة و ذلك من خالل مباحثه أل ااستعراض الذي قدمنا فٌهفً هذا الفصل 

 :لٌةنا الجوانب التاالثالثة حٌث تناول

األهداؾ و أهم مإشرات من الؽاٌات المندرجة تحت كل هدؾ  والمبحث األول: دراسة لألهداؾ  

 قٌاس كل ؼاٌة؛

 المبحث الثانً: الذي تم تخصٌصه لرصد التقدم المحرز فً تحقٌق هذه األهداؾ عبر العالم؛

 ٌر المناخ هداؾ، تؽها الدول لتحقٌق هذه األهم التحدٌات التً تواجهألفٌه  تطرقناالمبحث الثالث: 

مخلفات الكوارث الطبٌعٌة، النزاعات و الحروب و ما ٌنجر عنها من دمار مادي و بشري إضافة إلى و

 .(0226) أزمة  المالٌةو  األزمات االقتصادٌةتؤثٌر 
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 المبحث األول: دراسة األهداف و الغايات .

بالعمل من أجل إٌجاد عالم   0222سنة دولة عضو فً األمم المتحدة فً سبتمبر من  067التزمت 

ٌكون فٌه التخلص من الفقر و تحقٌق التنمٌة المستدامة على رأس أولوٌاته. وقع على إعالن قمة األلفٌة 

ربٌس دولة، بعد إجماع أعضاء الجمعٌة العامة لألمم المتحدة، حٌث تمخض عن هذا اإلعالن ما  025

التً جاءت كنتٌجة للمإتمرات التً نظمتها األمم المتحدة فً  و 1أصطلح علٌه بؤهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة

تسعٌنٌات القرن الماضً. تعتبر األهداؾ اإلنمابٌة الثمانٌة بمثابة دلٌل استرشادي للمجهودات التً تبذلها 

تم  قبول هذه األهداؾ كإطار لقٌاس درجة التقدم فً  ،الدول فً مجال التنمٌة و السٌاسات االجتماعٌة

 لتنمٌة.عملٌة ا

تطالب األهداؾ اإلنمابٌة لأللفٌة المجتمع الدولً بتركٌز جهوده على تحقٌق تحوالت فً مختلؾ 

الجوانب الحٌوٌة للمجتمعات البشرٌة التً ٌمكن تتبعها من خالل تحدٌد مقاصد و مقاٌٌس لمختلؾ 

انٌة فهً تعبر عن مدى المجاالت التً لها تؤثٌر على تطور و ازدهار المجتمعات النامٌة، أما من ناحٌة ث

التزام الدول الؽنٌة على تقدٌم المساعدات لتموٌل البرامج اإلنمابٌة. إضافة إلى دور المإسسات الدولٌة 

 :2التً تساعد الدول على متابعة تنفٌذ هذه األهداؾ التً جاءت على النحو اآلتً

 ؛القضاء على الفقر المدقع و الجوع -

 ؛تحقٌق التعلٌم االبتدابً الشامل -

 ؛تشجٌع المساواة بٌن الجنسٌن و تمكٌن المرأة من أسباب القوة -

 ؛تخفٌض معدل وفٌات األطفال -

 ؛تحسٌن صحة األمهات -

 ؛مكافحة فٌروس و مرض اإلٌدز و المالرٌا و ؼٌرها من األمراض -

 ؛ضمان استدامة البٌبة -

 .إقامة شراكة عالمٌة من أجل التنمٌة -

 ة:السياق التاريخي ألهداف األلفية اإلنمائي -3-1-1

ظهرت نتٌجة لسلسلة  قدسٌاق طوٌل من تطور الفكر التنموي العالمً. ف نتاج أهداؾ األلفٌة هً

و برامج العمل التً صدرت عنها  القرن الماضً القمم و المإتمرات العالمٌة التً انطلقت فً التسعٌنٌات

 (.)جنٌؾ، القاهرة، كوبنهاؼن، بٌجٌن، نٌوٌورك، اسطنبول، مونتري، جوهانزبورغ،...
 

التزام جدٌد  إعالنلٌس بدٌال عن ما جاء فً برامج عمل هذه القمم بل هو  األلفٌة أهداؾما جاء فً       

بعمق  األلفٌة أهداؾوبالتالً ال ٌمكن فهم ر والمتصلة بالقضاء على الفق إلحاحا األكثرالتنموٌة  باألولوٌات

 .بقاساالكثٌرة المعلنة  واألهداؾبارتباطها ببرامج العمل  إال

استضافت القاهرة أكبر مإتمر ٌتم انعقاده على المستوٌٌن الحكومً والدولً حول  ،0772فً سبتمبر 
مشارك ٌمثلون الحكومات والمنظمات والوكاالت المتخصصة لألمم  00222السكان والتنمٌة، بحضور 

دولة  062من وقد شارك فً المفاوضات أكثر   ووسابل اإلعالم. المتحدة  والمنظمات ؼٌر الحكومٌة

                                                           
1
 .70، ص: 72، العدد:44،المجلد:  مجلة التموٌل و التنمٌة ،«مبادئ االقتصاد الذكً»:[2770]ماٌرا ٌوفٌنٌتش، إلٌزابٌت م كٌنػ  

2
 http׃⁄⁄en.wikipedia.org/wiki/united_nations_millennium. Consulte le03/05/2011 ׃. 
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فً مجال السكان والتنمٌة على مدى العشرٌن سنة المقبلة  لبرنامج عمل المإتمرلوضع اللمسات األخٌرة  .
1. 

على ، إستراتٌجٌة جدٌدة تإكد 0772سبتمبر  01ٌدعم برنامج عمل المإتمر، الذي تم اعتماده فً 
الترابط الوثٌق بٌن السكان والتنمٌة وتركز على تلبٌة احتٌاجات األفراد من النساء والرجال، بدالً من 

ٌرتكز هذا النهج الجدٌد على تمكٌن المرأة وتوفٌر المزٌد  رافٌة. وؼالتركٌز على تحقٌق األهداؾ الدٌمو
والخدمات الصحٌة وتطوٌر  من الخٌارات أمامها وذلك من خالل توسٌع فرص الحصول على التعلٌم

المهارات والعمالة وأٌضاً من خالل مشاركتها الكاملة فً وضع السٌاسات وعملٌات صنع القرار على 
هذا وٌعد االعتراؾ بالحاجة إلى تمكٌن المرأة أحد أعظم اإلنجازات لمإتمر القاهرة   كافة المستوٌات.

، وباعتباره عنصرا ربٌسٌا فً تحسٌن نوعٌة الدولً، نظراً ألهمٌة هذا األمر فً حد ذاته من جانب
 2جمٌع، من الجانب اآلخر.لالحٌاة ل

ٌتوافق مإتمر القاهرة بشكٍل تام مع األهداؾ اإلنمابٌة لأللفٌة، كما أنه ٌشكل األساس الذي انطلقت 
قدم  فبٌنما تعزز التزامات الحدثٌن العالمٌٌن بعضها البعض، نجد أن مإتمر القاهرة  منه تلك األهداؾ.

داؾ اإلنمابٌة رإٌة واسعة وشاملة للتنمٌة ومتطلباتها والتً وضعت اإلطار التحلٌلً الذي تستند إلٌه األه
فعلى سبٌل المثال، نجد أن برنامج عمل مإتمر القاهرة ٌتعرض للعالقات المعقدة  الثمانٌة لأللفٌة.

فة عناصرها التً تتمثل فً التوزٌع والمتشابكة بٌن السكان والنمو االقتصادي والتنمٌة المستدامة، بكا
 3السكانً وتؽٌر المناخ والتحضر والهجرة وجمع البٌانات وتحلٌلها.

عقدت األمم المتحدة مإتمر القمة العالمً للتنمٌة االجتماعٌة إلٌجاد حلول عالمٌة لمشاكل الفقر 
عقد فً كوبنهاؼن، نم. ففً االجتماع البٌرةجتماعً. وحقق المإتمر استجابة كوالبطالة والتفكك اال

على برنامج ٌجعل  ،من رإساء الدول أو الحكومات 005من بٌنهم  بلدا 064الدانمرك، اتفق ممثلون من 
وافقت البلدان على إعالن  من تحقٌق التنمٌة االجتماعٌة قضٌة ذات أولوٌة على الصعٌد الدولً. و

فقرة ٌحدد  022وبرنامج عمل مإلؾ من  التزامات بتحقٌق التنمٌة االجتماعٌة 02كوبنهاؼن الذي ٌتضمن 
 .4االستراتٌجٌات والؽاٌات واألهداؾ المتعلقة بتحسٌن نوعٌة الحٌاة بالنسبة للناس فً كل مكان

ضم قادة العالم الذٌن الذي ، تم عقد أكبر حدث عالمً 0222فً سبتمبر و عدة سنواتمرور بعد 
دولة بالتصدٌق على  067لأللفٌة، حٌث قامت اجتمعوا فً نٌوٌورك للمشاركة فً قمة األمم المتحدة 

أهم األهداؾ الربٌسٌة لأللفٌة وهو  0203وٌعد القضاء على الفقر بحلول عام   .إعالن األلفٌة وأهدافها
 ومترابطة فً ذات الوقت  مثل الصحة هدؾ طموح ٌتطلب تحقٌقه تكثٌؾ الجهود فً مجاالت مختلفة

والتعلٌم، واالقتصاد، والبٌبة من خالل الفاعلٌن المعنٌٌن ومن بٌنهم الحكومات والمجتمعات المدنٌة 
 5والوكاالت الدولٌة.

ٌنص إعالن األلفٌة على االلتزام بمساعدة األفراد لتحقٌق قدراتهم البشرٌة والتً تإهلهم لٌعٌشوا 
ٌعنً القدرة على إشباع حاجات اإلنسان األساسٌة مثل الؽذاء وتجنب اإلصابة حٌاة كرٌمة. وهذا 

                                                           
1
صندوق األمم المتحدة للسكان: متوفر على الموقع اإللكترونً:                  

http://egypt.unfpa.org/Arabic/Staticpage/64c7e0f9-76e3-4bf9-a8fe-49a3f64ed1ad/ICPD_MDGs_AR.aspx.aspx ،

 .70/74/2772تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: 
2
 نفس المرجع. 
3
 فس المرجع.ن 
4
،متوفر على الموقع اإللكترونً: «مؤتمر القمة العالمً للتنمٌة االجتماعٌة و ما بعده »:[2777]الجمعٌة العامة 

www.un.org/arabic/ga/s_24/main.htm :70/74/2772، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
5
مرجع »، «: أهداؾ التنمٌة لأللفٌة تعاهد بٌن األمم إلنهاء الفاقة البشرٌة2772تقرٌر التنمٌة البشرٌة  »:[2772]مم المتحدة اإلنمايًبرنامج األ 

 .22، ص: «سابق

http://www.unfpa.org/icpd/summary.cfm
http://www.unfpa.org/icpd/mdgs-basics.cfm
http://www.unfpa.org/icpd/mdgs-basics.cfm
http://egypt.unfpa.org/Arabic/Staticpage/64c7e0f9-76e3-4bf9-a8fe-49a3f64ed1ad/ICPD_MDGs_AR.aspx.aspx
http://egypt.unfpa.org/Arabic/Staticpage/64c7e0f9-76e3-4bf9-a8fe-49a3f64ed1ad/ICPD_MDGs_AR.aspx.aspx
http://www.un.org/arabic/ga/s_24/main.htm
http://www.un.org/arabic/ga/s_24/main.htm
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باألمراض المبكرة وكذلك القدرة على تحسٌن الذات، من خالل الفرص المتوافرة، بفضل الحصول على  .
مستوٌات جٌدة من التعلٌم والمشاركة فً القرارات التً تإثر على حٌاة الفرد. هذا وقد أثبتت التجارب أن 

إلخالل بؤيٍ من تلك المجاالت ٌقود المجتمع إلى الفقر المدقع واألمراض المتوطنة، لٌس فقط لمجرد ا
 1النقص فً الدخول وإنما أٌضا نتٌجة لعدم القدرة على االختٌار فً الحٌاة.

تستخدم األهداؾ اإلنمابٌة لأللفٌة، كإطار عام مشترك لتوجٌه السٌاسات و البرامج التنموٌة و تقٌٌم 
الٌتها. و قد جرى التؤكٌد على هذه األهداؾ فً اجتماع "مونتري" المنبثق عن مإتمر األمم المتحدة فع

( بجوهانزبورغ فً 02. و مإتمر القمة العالمً للتنمٌة المستدامة )رٌو+0220لتموٌل التنمٌة فً مارس 
 . 0220سبتمبر 

 0203إلنمابٌة إلى ؼاٌة سنة كسنة أساس لقٌاس التقدم نحو ببلوغ األهداؾ ا 0772تم وضع سنة 
 التارٌخ المحدد لتحقٌق األهداؾ. 

 ركائز حول األهداف و الغايات: -3-1-2

ٌعتمد فً تحلٌل أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة على جملة من الؽاٌات الفرعٌة التً تسمح باإللمام بمختلؾ 

 2الجوانب المتعلقة بالهدؾ الربٌسً و تقٌٌم ما تم انجازه.

 على الفقر المدقع و الجوعالقضاء الهدف األول:  -3-1-2-1

هذا األخٌر ٌعد  ،ٌتصدر مجموعة األهداؾ اإلنمابٌة لأللفٌة هدؾ القضاء على الفقر المدقع و الجوع

من أولوٌات الدول من أجل إقامة مجتمع متماسك تسوده العدالة االجتماعٌة و ٌحقق مستوٌات اندماج 

و ٌكون ذلك من خالل توفٌر  .أي تمٌٌزاقتصادي و اجتماعً مقبول لمختلؾ مكونات المجتمع دون 

شرابح المجتمع الفرص لتحقٌق ظروؾ  ة و االجتماعٌة التً تتٌح لمختلؾالظروؾ االقتصادٌة والمادٌ

معٌشٌة مناسبة تسمح لهم بضمان حٌاة اقتصادٌة كرٌمة و صحٌة جٌدة لهم. و لن ٌتحقق هذا إال من خالل 

الر واحد فً الٌوم و هً تمثل الؽاٌة األولى من الهدؾ تخفٌض نسبة السكان الذٌن ٌقل دخلهم عن دو

األول، التً ٌضاؾ إلٌها تحقٌق العمالة الكاملة و المنتجة و العمل الالبق للجمٌع و التً تمثل الؽاٌة 

 .0203الثانٌة. أما الؽاٌة الثالثة فتتمثل فً تخفٌض نسبة من ٌعانون الجوع إلى النصؾ بحلول عام 

ٌض نسبة السكان الذٌن ٌقل دخلهم الٌومً عن دوالر واحد إلى النصؾ فً الفترة بٌن : تخفالغاية األولى

0772-0203. 

 عدد األفراد الذٌن ٌعٌشون فً فقر مدقع و ٌقل دخلهم عن دوالر واحد ٌومٌا ٌرتكز على تخفٌض

شخص عبر  ملٌار 0,2 ـو قد قدر البنك الدولً عددهم ب 0203و  0772إلى النصؾ فً الفترة الممتدة بٌن 

. ٌعتبر ارتفاع أسعار المنتجات الؽذابٌة فً األسواق الدولٌة  السبب الربٌسً لتزاٌد 0223سنة  العالم

ففً حٌن تراجع عدد الفقراء الذٌن ٌعٌشون على أقل من دوالر واحد فً الٌوم  ،أعداد الفقراء عبر العالم

ر األمور نحو االتجاه المعاكس فً تسٌٌ ،فً منطقة آسٌا نتٌجة تسجٌل معدالت نمو اقتصادي مشجعة

                                                           
1

  صندوق األمم المتحدة للسكان، مرجع سابق.
2
، 74، العدد:47، مجلة التموٌل و التنمٌة،المجلد «اإلنمايٌةكٌؾ ٌمكن التعجٌل بالتقدم نحو أهداؾ األلفٌة »:[2772]مارك بٌرد، سودهٌر شٌتى  

 .74ص: 



 

04 
 

 .الواقع و التحديات  اإلنمائية . أهداف األلفية..................الفصل الثالث:...........................

حٌث  ،منطقة إفرٌقٌا جنوب الصحراء التً تمر بحالة من الكساد مما ٌجعل أوضاعها تسٌٌر نحو األسوأ .

 .1المنطقة األكثر هشاشة على المستوى العالمً تعتبر

 اء و الشباب.: توفٌر العمالة الكاملة و المنتجة و العمل الالبق للجمٌع، بمن فٌهم النسالغاية الثانية

تعتمد سٌاسات القضاء على الفقر و الجوع على توفٌر العمل الالبق للجمٌع بمن فٌهم النساء 

ٌعود ذلك إلى الدور الذي ٌلعبه العمل فً تؤمٌن  المشاركة  الشباب للوصول للعمالة الكاملة و المنتجة وو

جهة و فً إٌجاد الظروؾ الموضوعٌة  الفعالة فً الحٌاة االقتصادٌة و االندماج االجتماعً لألفراد من

هذا  ما ٌنطبق بصفة خاصة على الفبات  ،التً تإمن حٌاة كرٌمة و آمنة ألفراد المجتمع من جهة أخرى

لذا تسعى السٌاسات التنموٌة للقضاء على البطالة من خالل  ،األكثر عرضة لالستؽالل كالنساء و الشباب

 د المجتمع.توفٌر فرص عمل منتجة و البقة لكافة أفرا

 .0203-0772: تخفٌض نسبة السكان الذٌن ٌعانون من الجوع إلى النصؾ فً الفترة ما بٌن الغاية الثالثة

حٌث  ،إن القضاء على الفقر مرتبط بالواقع الصحً ألفراد المجتمع و السٌما لدى النساء و األطفال

رؾ بالفقر الؽذابً الذي ٌنجر عنه ٌتؤثر مستوى نموهم بالنظام الؽذابً السابد داخل أسرهم، هذا ما ٌع

معاناة األفراد من عدة أمراض كسوء التؽذٌة مثال و ال ٌعتبر انخفاض السعرات الحرارٌة من المواد 

لفرد و توفٌر المؽذٌات الدقٌقة الؽذابٌة إال سببا واحدا لسوء التؽذٌة، فتوزٌع الؽذاء داخل األسر و صحة ا

األطفال فً  معاناتاحتمال  باإلضافة إلى ارتفاعنواتج التؽذٌة أٌضا. الفٌتامٌنات و المعادن( تإثر على )

 2األسر الفقٌرة فً الدول النامٌة من نقص الوزن ضعؾ ما ٌعانً منه أطفال األسر الؽنٌة.

    الهدف الثاني: تحقيق التعليم االبتدائي الشامل -3-1-2-2

حكومات و الهٌبات الدولٌة تسعى ٌلعب التعلٌم دورا أساسٌا فً عملٌة التنمٌة الشاملة مما ٌجعل ال

بصورة متواصلة لتوفٌر الظروؾ المادٌة و الموضوعٌة لتحقٌق فرص التحاق األجٌال المتوالٌة فً 

مختلؾ المناطق و بمختلؾ مستوٌات التعلٌم و خاصة المرحلة االبتدابٌة كحد أدنى تشترك فٌه المجتمعات 

االبتدابً على مجرد تعمٌم االلتحاق بالمدارس فهو ٌشمل  الفبات االجتماعٌة. ال ٌقتصر التعلٌم البشرٌة و

   ٌتعلمون مهارات لؽوٌة  بانتظامبمعنى أن جمٌع األطفال الذٌن ٌرتادون المدارس  ،أٌضا نوعٌة التعلٌم

من أجل ذلك و لتقٌم سٌاسات الدول التعلٌمٌة  ،3و ٌتمون مرحلة التعلٌم االبتدابً فً موعدها وعددٌة

بتوفٌر التعلٌم للجمٌع و تخفٌض نسب األمٌة فً المإتمر العالمً  0772لدولً فً عام تعهد المجتمع ا

ملٌون طفل ممن هم فً 003الذي انعقد فً جومتٌن بتٌلند، عندما أشارت اإلحصاءات الدولٌة إلً وجود 

سن التمدرس ؼٌر مسجلٌن فً أٌة مدرسة و ؼالبٌتهم من اإلناث. لهذا كان من الضروري إدراج هدؾ 

تعمٌم التعلٌم االبتدابً و جعله الهدؾ الثانً من أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة للمطالبة بتحقٌق تعلٌم ابتدابً 

شامل من خالل تمكٌن األطفال )ذكور و إناث( فً كل مكان من إتمام مرحلة التعلٌم االبتدابً بحلول سنة 

د باعتبار التعلٌم االبتدابً الزما لتلبٌة بهدؾ تحقٌق الظروؾ المستقبلٌة المناسبة إلدماج األفراو  . 0203

                                                           
1
www.wikipedia.org/objectifdumillénairepour le développement. consulte le:  05/09/2011. 

2
  www .worldbank.org/information/milleniumdevloppementgoles .consulte le:6/09/2011.   

3
. متوفر على الموقع اإللكترونً: 74، ص:«تقرٌر عن أهداؾ األلفٌة االنمايٌة »:[2772]األمم المتحدة  

www.un.org/millenniumgoals/2008highlevel/pdf/newsroom/mdg%20reports/MDG_Report_2008_arabic.pdf ،

 .74/72/2777تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: 

http://www.wikipedia.org/objectifdumillénairepour%20le%20développement.%20consulte
http://www.un.org/millenniumgoals/2008highlevel/pdf/newsroom/mdg%20reports/MDG_Report_2008_arabic.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/2008highlevel/pdf/newsroom/mdg%20reports/MDG_Report_2008_arabic.pdf
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الحاجات األساسٌة من التربٌة و القراءة و الكتابة، أٌن ٌتمكن الفرد من استخدام أدوات التعلم و ٌكتسب  .

إضافة إلى هذا   ،قدرا مناسبا من المعارؾ و المهارات و القٌم و االتجاهات التً ٌحتاج إلٌها فً الحٌاة

تعلٌم االبتدابً ٌتٌح فرصا موضوعٌة لالندماج االجتماعً بٌن مختلؾ فبات فإن التحاق الجمٌع بال

  1المجتمع و ٌحقق للجمٌع المساواة فً الفرص.

 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أسباب القوة الهدف الثالث: -3-1-2-3

لكنها تعنً  ،المساواة بٌن الجنسٌن ال تعنً بالضرورة تساوي النتابج لكل من الذكور و اإلناث

  التساوي فً الحصول على "الفرص التً تسمح للناس بمواصلة الحٌاة التً ٌختارونها بمحض إرادتهم 

و تجنب أوجه الحرمان الشدٌدة فً النتابج ". و المساواة فً الحقوق تشٌر إلى المساواة فً ظل القانون 

مساواة فً الفرص بما فً ذلك المساواة سواء كان عرفٌا أو تشرٌعا. و تشٌر المساواة فً الموارد إلى ال

فً الحصول على االستثمارات فً رأس المال البشري و ؼٌره من الموارد اإلنتاجٌة و الوصول إلى 

األسواق و تعكس المساواة فً التعبٌر القدرة على التؤثٌر و المشاركة فً الحوار و القرار السٌاسً و فً 

 2عملٌة التنمٌة. 

را مقاربات عدٌدة انعكست فً استراتٌجٌات مختلفة تدعو إلى إحداث تؽٌٌر فً قد طرحت مإخل       

 ،القٌم المجتمعٌة بالشكل الذي ٌإدي فً النهاٌة إلى تمكٌن المرأة من أسباب القوة االقتصادٌة و التنموٌة

  أفضلفتعزٌز المساواة فً الحقوق و الموارد و التعبٌر ٌإدي إلى أداء اقتصادي أكفاء و إلى مإسسات 

و القضاء على مختلؾ أشكال التمٌٌز التً كانت تعانً منها و ٌقصد بذلك إنهاء العنؾ ضد المرأة، 

الالمساواة فً العالقات و التوزٌع العادل للفرص و الثروات بٌن الجنسٌن و إلؽاء جمٌع أشكال التباٌن 

  تعدات ألداء جمٌع الوظابؾفً اإلمكانٌات. و ٌقوم ذلك على االرتقاء بقدرات النساء بحٌث ٌصبحن مس

        و تحسٌن مهاراتهن لتوسٌع مجاالت مشاركتهن فً جمٌع مناحً الحٌاة االجتماعٌة و االقتصادٌة 

 و السٌاسٌة و الثقافٌة التً تساهم فً تطوٌر المجتمع.

ه و تحسٌن مركزها فً المجتمع أمر بالػ األهمٌة، فضال عن كون ٌعتبر تمكٌن المرأة و استقاللها

من خالل مطالبة الدول باتخاذ جملة من التدابٌر الرامٌة إلى تحسٌن  ،أمرا أساسٌا لتحقٌق تنمٌة مستدامة

هذا ما أكدته أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة من  ،مركز المرأة و تحقٌق مشاركتها فً جمٌع الجوانب الحٌاتٌة

المرأة و بالخصوص فٌما ٌتعلق  خالل محتوى الهدؾ الثالث الذي ٌدعو إلزالة كافة أشكال التمٌٌز ضد

 بالجوانب الثالثة اآلتٌة: التعلٌم و المشاركة السٌاسٌة و المناطق الجؽرافٌة.

 تخفيض معدل وفيات األطفالالهدف الرابع:  -3-1-2-4

 ،ألسباب ٌمكن تفادٌها أو معالجتها ،طفل ٌومٌا 12222أي بمعدل  –ملٌون طفل سنوٌا  00ٌموت 

إنقاذ معظم هذه األرواح عبر توسٌع برامج الرعاٌة الصحٌة، التً تعد حٌث ّأثبتت الدراسات أنه ٌمكن 

ضمن أولوٌات التنمٌة الشاملة. لذلك عملت الدول و ال زالت تعمل على توفٌر مختلؾ الخدمات األساسٌة 

الالزمة للعناٌة بمختلؾ الشرابح االجتماعٌة، خاصة الفبات األكثر عرضة لألمراض، كاألطفال، من 

ع فً بناء المإسسات الصحٌة، مراكز رعاٌة األطفال ، القٌام بعملٌات التطعٌم ضد األمراض خالل التوس

                                                           
1
 .72، ص: 72،العدد:42، مجلة التموٌل و التنمٌة، المجلد:«تعهد العقول بالرعاٌة»:[2777]جوٌل كوهٌن، دافٌد بلوم 
2
 .77،ص:«مرجع سابق»:[2770]ماٌرا بوفٌنٌتش،إلٌزابٌت.م كٌنػ  
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و ٌندرج تحت هذا  .الوبابٌة و المعدٌة كالحصبة، تنظٌم حمالت التوعٌة و تنفٌذ برامج الصحة المدرسٌة .

ً الفترة مابٌن الهدؾ الؽاٌة التً تسعى، لتخفٌض معدل وفٌات األطفال دون سن الخامسة بمقدار ثلثٌن ف

0772 – 0203.1 

  الهدف الخامس: تحسين صحة األمهات  -3-1-2-5

جاء أول حدٌث صرٌح عن الهدؾ القابم على ضمان حصول كافة األفراد على المعلومات 

الخدمات المتعلقة بالصحة اإلنجابٌة و الجنسٌة فً المإتمر الدولً للسكان و التنمٌة الذي عقد بالقاهرة و

حٌث تعتبر صحة المرأة عموما و األمهات خصوصا من بٌن أهم  ،مم المتحدة، تحت رعاٌة األ0772

أولوٌات السٌاسات الصحٌة للدول نظرا لمكانة المرأة فً األسرة و المجتمع ككل. األمر الذي جعل 

للعناٌة بصحة المرأة و السٌما تخفٌض وفٌات األمهات أثناء فترات الحمل وعملٌة الوالدة و فً فترة 

جسا عالمٌا نظرا لحجم الخسابر فً األرواح الذي ٌسجل عبر العالم، حٌث تم إحصاء أكثر من النفاس ها

أضرار صحٌة و إعاقات فً عام  األمهاتوفاة بٌنما ٌعانً عشرون ضعؾ هذا العدد من  322222

ص راء ارتفاع حجم وفٌات األمهات إلى نقلنامٌة. ترجع األسباب الربٌسٌة ومنها فً الدول ا ℅77، 0223

صار تعمٌم توفٌر   2الرعاٌة الصحٌة، نقص التؽذٌة، الوالدة دون إشراؾ طاقم طبً متخصص.

عبر العالم الخدمات األساسٌة لضمان صحة إنجابٌة البقة من األهداؾ اإلنمابٌة لأللفٌة، لهذا تسعى دول 

 3:اآلتٌة إلى تحقٌق األهداؾجملة من التدابٌر 

  ؛باألمهات قبل وبعد الوالدةتوفٌر نظام لرعاٌة الصحٌة الخاصة  -

 ؛توفٌر الظروؾ المادٌة التً تساعد على تنظٌم األسرة -

 القضاء على عملٌات اإلجهاض؛ -

محاربة جمٌع األمراض التً تصٌب المرأة كسلطان عنق الرحم و سلطان الثدي و ؼٌرها من  -

 األمراض األخرى.

 ها من األمراضالهدف السادس: مكافحة فيروس و مرض اإليدز و المالريا و غير -3-1-2-6

ترتب عن انتشار فٌروس نقص المناعة البشرٌة فً العقدٌن الماضٌٌن فً العدٌد من مناطق العالم 

الدعوة إلى ضرورة إدراج محاربة هذا المرض المعدي و الخطٌر ضمن أولوٌات األمم و الهٌبات 

ن للفٌروس نتٌجة تعدد الدولٌة المتخصصة. جاء هذا  بعد ارتفاع عدد المصابٌن بهذا المرض و الحاملٌ

تعمٌم  فرص العالج للمصابٌن ضمن أولوٌات المجتمع الدولً إدراج مما استوجب  ،طرق انتشاره

وجعله هدفا من أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة. باإلضافة إلى هذا فقد أكدت األمم المتحدة ضرورة محاربة 

                                                           
1
. متوفر على الموقع اإللكترونً: 27و  74،ص:«عن األهداؾ اإلنمايٌة لأللفٌة 2777تقرٌر عام  »:[2002]األمم المتحدة  

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Goals2005/Arabic.pdf تم اإلطالع علٌه بتارٌخ ،

:72/72/2777. 
2
 .24، ص:«مرجع سابق»، «تقرٌر عن أهداؾ األلفٌة اإلنمايٌة »:[2772]األمم المتحدة  
3
تطوٌر البحوث إلثراء سٌاسات الصحة اإلنجابٌة بالمعلومات فً منطقة الشرق »:[2772]لٌلفرزانة رودي،فهٌمً ولوري أستفورد، كرٌمة خ 

.متوفر على الموقع اإللكترونً:                                                                       77،ص:«األوسط و شمال إفرٌقٌا

www.arabicdocs-popcouncil.org/CMS/pdfs/1236857538_MENAresearch_Arabic.pdf : تم اإلطالع علٌه بتارٌخ ،

27/72/2777. 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Goals2005/Arabic.pdf
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Goals2005/Arabic.pdf
http://www.arabicdocs-popcouncil.org/CMS/pdfs/1236857538_MENAresearch_Arabic.pdf
http://www.arabicdocs-popcouncil.org/CMS/pdfs/1236857538_MENAresearch_Arabic.pdf
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فراد كداء المالرٌا الذي ٌتفشى انتشار أمراض أخرى ال تقل خطورة عن مرض االٌدز و تهدد صحة األ .

ملٌون شخص سنوٌا و ٌتسبب فً وفاة  322إلى  132فً الكثٌر من بلدان العالم، حٌث ٌصٌب مابٌن 

 طفل ٌومٌا.  0222من المصابٌن فً إفرٌقٌا جنوب الصحراء و ما ٌعادل  ℅72

 تندرج تحت هذا الهدؾ ثالث ؼاٌات هً:

و بدأ انحساره اعتبارا من  0203لمناعة البشرٌة بحلول عام وقؾ انتشار فٌروس نقص ا: الغاية األولى

 هذا التارٌخ.

لجمٌع من  0203تعمٌم إتاحة العالج من فٌروس نقص المناعة البشرٌة بحلول عام : الغاية الثانية

 ٌحتاجونه.

ء من و بدأ انحسارها ابتدا 0203وقؾ انتشار المالرٌا و ؼٌرها من األمراض بحلول عام : الغاية الثالثة

 هذا التارٌخ.

 1الهدف السابع: ضمان االستدامة البيئية -3-1-2-7

ٌقصد باالستدامة البٌبٌة استخدام الموارد الطبٌعٌة بحكمة و حماٌة النظم االٌكولوجٌة التً ٌتوقؾ 

أصبح الحفاظ على البٌبة و العمل على ضمان استدامتها من بٌن  لقدعلى سالمتها بقاء الجنس البشري. 

ت التنموٌة و ٌعود إدماج دور المحافظة على بٌبة سلٌمة ضمن أهداؾ التنمٌة إلى أهمٌة أولوٌات السٌاسا

العوامل الطبٌعٌة فً تحسٌن ظروؾ معٌشة األفراد و تطوٌر أنشطتهم و رفع مداخلهم، فلن تكون 

االنجازات فً مجال تخفٌض أعداد الفقراء مستدامة و لن تتحسن ظروؾ حٌاة المالٌٌن من الناس عبر 

عالم ما لم نتمكن من الحفاظ على التنوع البٌولوجً و الحد من انبعاث الؽازات المسببة لالحتباس ال

 الحراري و زٌادة مساحة الؽابات..... 

لضمان استدامة البٌبة و تحسٌن ظروؾ حٌاة األفراد أجمعت الدول على ضرورة التحكم فً جملة 

ستفادة األفراد من مختلؾ الموارد الطبٌعٌة و على من الموارد للتقلٌل من سلبٌات التصنٌع و تسهٌل ا

 رأسها المٌاه الصالحة لالستعمال.

 :2ٌندرج تحت هذا الهدؾ أربع ؼاٌات فرعٌة و هً       

إدماج مبادئ التنمٌة المستدامة فً السٌاسات و البرامج القطرٌة و انحسار فقدان الموارد الؽاٌة األولى: 

 ؛البٌبٌةّ 

 ؛حد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البٌولوجًالالؽاٌة الثانٌة: 

   تخفٌض نسبة األشخاص الذٌن ال ٌمكنهم الحصول باستمرار على مٌاه الشرب المؤمونة الؽاٌة الثالثة: 

 ؛0203و خدمات الصرؾ الصحً األساسٌة إلى النصؾ بحلول 

                                                           
1
،سلسلة دراسات سكانٌة، «م و استشراؾاألهداؾ اإلنمايٌة لأللفٌة فً دولة قطر تقٌٌ»:[2772]عبد القادر لطرش، سمٌح البستانً،موزة المسلم 

، www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/.../qatar_millenium_goals.pdf: .متوفر على الموقع اإللكترون24ً،ص:74العدد:

 .20/04/2011تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: 
2
 .24، ص:«مرجع سابق»:[2772].عبد القادر لطرش، سمٌح البستانً،موزة المسلم 

http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/.../qatar_millenium_goals.pdf
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 . 0202حٌاء الفقٌرة بحلول ملٌون من سكان األ022تحسٌن ظروؾ معٌشة ما ال ٌقل عن الؽاٌة الرابعة:  .

 إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية الهدف الثامن: -3-1-2-8

ٌوجد الٌوم توافق دولً على وجوب إقامة شراكة دولٌة بؽٌة إقامة إطار مإسسً ٌسمح بإدارة 

ة. رشٌدة للتنمٌة، لذلك تم إدراج الشراكة العالمٌة من أجل التنمٌة ضمن أولوٌات األهداؾ اإلنمابٌة لأللفٌ

وهو تعاهد دولً ٌفعل االلتزام العالمً بتخفٌض الفقر من خالل االعتماد على المسإولٌات المتبادلة بٌن 

البلدان الؽنٌة و الفقٌرة، تقوم الشراكة العالمٌة من أجل التنمٌة على جملة من المرتكزات تهدؾ كلها إلى 

 :2، من خالل1تحسٌن المناخ االقتصادي للدول النامٌة

وٌر النظام المالً و التجاري المنفتح بحٌث ٌكون ؼٌر تمٌزي كما ٌتضمن هذا النظام زٌادة تط  -

 التزاما بالحكم الصالح و التنمٌة القطرٌة و الدولٌة؛

معالجة االحتٌاجات الخاصة للبلدان األقل نموا و ٌتضمن ذلك فرصا لتصدٌر منتجاتهم من دون   -

توظٌؾ االٌجابً للمساعدات الدولٌة فً حصص نسبٌة أو تعرٌفات جمركٌة. و العمل على ال

مختلؾ المجاالت الحٌوٌة خاصة فً مجال خلق فرص عمل للشباب، تعزٌز التخفٌؾ من أعباء 

 الدٌن عن كاهل البلدان الفقٌرة المثقلة بالدٌون و إلؽاء الدٌن الثنابً الرسمً؛

 ول الجزرٌة الصؽٌرة؛معالجة االحتٌاجات الخاصة بالبلدان التً لٌس لها منافذ بحرٌة و الد  -

تحسٌن الواقع الصحً، من خالل التعاون مع الشركات الصٌدالنٌة، إلتاحة المستحضرات   -

 الدوابٌة األساسٌة بؤسعار مٌسرة فً الدول النامٌة.

التعاون مع القطاع الخاص لتوفٌر التكنولوجٌات الحدٌثة كتقنٌات المعلومات االتصاالت الحدٌثة  -

 ت النامٌة. لمختلؾ شرابح المجتمعا

 (20رقم: )أنظر الملحق :قياس أهداف األلفية اإلنمائية مؤشرات -3-1-3

من البدٌهً وضع مإشرات لقٌاس مدى التقدم المحرز لتحقٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة، لذلك تم 

مإشر. تستخدم جملة  42مإشر تم تعدٌلها فٌما بعد بإضافة مإشرات أخرى لٌصل عددها إلى  26وضع 

 3أهداؾ ربٌسٌة سنؤتً على تفصٌلها من خالل هذا الفرع. 6ؼاٌة تتفرع عن  06رات لقٌاس المإش

 القضاء على الفقر المدقع و الجوع قياس الهدف األول: مؤشرات -3-1-3-1

ٌتكون الهدؾ األول من ثالثة ؼاٌات أساسٌة، ٌتم قٌاس كل ؼاٌة بمجموعة من المإشرات، بحٌث 

ل ثالثة مإشرات و الؽاٌة الثانٌة بؤربع مإشرات، أما الؽاٌة الثالثة و األخٌرة تقاس الؽاٌة األولى من خال

 فتقاس بمإشرٌن.

                                                           
1
 .747، ص:«أهداؾ التنمٌة لأللفٌة: تعاهد بٌن األمم إلنهاء الفاقة البشرٌة »:[2772]برنامج األمم المتحدة اإلنمايً 
2
. متوفر على الموقع اإللكترونً: 0، ص:«األلفٌة إعالن األمم المتحدة بشأن »:[2777]األمم المتحدة، الجمعٌة العامة 

www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Standards_and_Norms/UN_Mill_Ara_.pdf

 .22/72/2777تم اإلطالع علٌه بتارٌخ : ،
3
 .72-77، ص ،ص : «أهداؾ التنمٌة الدولٌة و صٌاؼة السٌاسات االقتصادٌة و االجتماعٌة فً الدول العربٌة»:[2772]علً عبد القادر علً 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Standards_and_Norms/UN_Mill_Ara_.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Standards_and_Norms/UN_Mill_Ara_.pdf
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 .الواقع و التحديات  اإلنمائية . أهداف األلفية..................الفصل الثالث:...........................

: تخفٌض نسبة السكان الذٌن ٌقل دخلهم الٌومً عن دوالر واحد إلى النصؾ فً الفترة الغاية األولى .

 .0203إلى  0772الممتدة من 

 واحد فً الٌوم. المإشر األول:نسبة السكان الذٌن ٌقل دخلهم عن دوالر

 المإشر الثانً:نسبة فجوة الفقر.

 األفقر من السكان فً االستهالك الوطنً. ℅02المإشر الثالث: حصة الخمس 

 :توفٌر العمالة الكاملة و المنتجة و العمل الالبق للجمٌع بمن فٌهم النساء و الشباب.الغاية الثانية

 النسبة لكل شخص.المإشر األول: معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً ب

 المإشر الثانً: نسبة السكان العاملٌن إلى عدد السكان.

 المإشر الثالث: نسبة السكان العاملٌن الذٌن ٌقل دخلهم عن دوالر واحد فً الٌوم.

 المإشر الرابع:نسبة العاملٌن لحسابهم الخاص إلى إجمالً العاملٌن.

 .0203 -0772الجوع إلى النصؾ فً الفترة مابٌن  : تخفٌض نسبة السكان الذٌن ٌعانون منالغاية الثالثة

 المإشر األول: نسبة األطفال الذٌن تقل أعمارهم عن خمس سنوات و ٌعانون من نقص فً الوزن.

 المإشر الثانً :نسبة السكان الذٌن ال ٌحصلون على الحد األدنى من السعرات الحرارٌة.

 م االبتدائي الشاملتحقيق التعلي :مؤشرات قياس الهدف الثاني -3-1-3-2

ٌمثل الهدؾ الثانً ضمان تمكٌن األطفال فً كل مكان )ذكور و إناث( على حد سواء من إكمال 

 1المقرر الدراسً الكامل الخاص بالمرحلة االبتدابٌة، ٌتم قٌاسه بثالث مإشرات هً:

 المإشر األول:صافً نسبة التسجٌل فً التعلٌم االبتدابً.

 المٌذ الذٌن ٌكملون المرحلة االبتدابٌة.المإشر الثانً: نسبة الت

 سنة. 02و  03المإشر الثالث: معدل اإللمام بالقراءة و الكتابة لدى األشخاص الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 

 تعزيز المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة من أسباب القوة :مؤشرات قياس الهدف الثالث -3-1-3-3

    النوع االجتماعً على مستوى التعلٌم االبتدابً  ة بٌن الجنسٌن ⁄وضع هذا الهدؾ إلزالة التفرق

كحد  0203و فً جمٌع مراحل التعلٌم مع حلول عام  0223و الثانوي. و ٌفضل أن ٌتم مع حلول عام 

 :2أقصى

 المإشر األول: نسبة البنات إلى البنٌن فً مرحلة التعلٌم االبتدابً و الثانوي و العالً.

                                                           
1
 .72،74، ص،ص:  «مرجع سابق»،«2772تقرٌر عن األهداؾ اإلنمايٌة  »:[2772]األمم المتحدة 
2
 .77،72، ص،ص: نفس المرجع 
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  سنة. 02-03نسبة النساء إلى الرجال ممن ٌلمون بالقراءة و الكتابة لمن هم فً سن  المإشر الثانً: .

 المإشر الثالث: حصة المرأة من الوظابؾ ذات األجر فً القطاع ؼٌر الزراعً.

 المإشر الرابع: نسبة المقاعد التً تحتلها النساء فً البرلمانات الوطنٌة.

 دل وفيات األطفالتخفيض مع :مؤشرات الهدف الرابع -3-1-3-4

 0203-0772لقٌاس خفض نسبة وفٌات األطفال دون سن الخامسة بمعدل الثلثٌن فً الفترة ما بٌن 

 :1نستعمل المإشرات التالٌة

 المإشر األول: معدل وفٌات األطفال دون سن الخامسة.

 المإشر الثانً: معدل وفٌات الرضع.

 سنة واحدة المحصنٌن ضد الحصبة. المإشر الثالث: نسبة األطفال البالؽٌن من العمر

 تحسين صحة األمهات :مؤشرات الهدف الخامس -3-1-3-5

التً نفصلها على المإشرات مجموعة من تندرج تحت هذا الهدؾ جملة الؽاٌات التً ٌتم قٌاسها ب

 :2النحو التالً

 -0772بٌن عامً التً تنص على: خفض نسبة الوفٌات بٌن األمهات بمعدل ثالثة أرباع  الغاية األولى 

 و الذي ٌتم قٌاسه بالمإشرات اآلتٌة: 0203

 المإشر األول: معدل وفٌات األمهات النفابس.

 المإشر الثانً: نسبة الوالدة التً تجري تحت إشراؾ أخصابًٌ الصحة ذوي المهارة.

 المإشر الثالث: معدل استخدام وسابل منع الحمل.

 .0203اإلنجابٌة بحلول عام  : تعمٌم إتاحة خدمات الصحةالغاية الثانية

 المإشر األول: نسبة الوالدات عند المراهقات.

 المإشر الثانً: الحصول على الرعاٌة الصحٌة قبل الوالدة ) زٌارة الطبٌب مرة واحدة على األقل(.

 المإشر الثالث: الحاجة ؼٌر الملباة فً مجال تنظٌم األسرة.

 روس و مرض االيدز و المالريا و غيرها من األمراضمكافحة في: مؤشرات الهدف السادس -3-1-3-6

 :1تنقسم مإشرات قٌاس هذا الهدؾ حسب الؽاٌات المكونة له كما ٌلً     

                                                           
1
 .27،27، ص،ص:  «مرجع سابق»،«2772تقرٌر عن األهداؾ اإلنمايٌة  »:[2772]األمم المتحدة 
2
. متوفر على الموقع 27،ص:«اإلنجازات و التطلعات 2777األهداؾ التنموٌة لأللفٌة فً البلدان العربٌة : نحو »:[2772]برنامج األمم المتحدة 

، تم اإلطالع علٌه  http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ead-03-1-a.pdfاإللكترونً: 

 .72/77/2777بتارٌخ:
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: إٌقاؾ انتشار فٌروس نقس المناعة البشرٌة/ متالزمة نقص المناعة البشرٌة )االٌدز( الغاية األولى .

 و المباشرة فً الحد من انتشاره. 0203بحلول عام 

شر األول: مدى انتشار فٌروس نقص المناعة البشرٌة لدى النساء الحوامل آالبً ٌتراوح سنهن بٌن المإ

 سنة. 02و 03

 المناعة. صالمإشر الثانً: معدل انتشار استخدام موانع الحمل التً تحول دون انتقال فٌروس نق

ناعة المكتسب و الذٌن المإشر الثالث: نسبة السكان الذٌن لدٌهم معرفة شاملة صحٌحة بمرض نقص الم

 سنة. 02 -03ٌتراوح سنهم بٌن 

سنة  للدراسة إلى نسبة  02و  00المإشر الرابع: نسبة حضور التالمٌذ األٌتام الذٌن ٌتراوح سنهم بٌن 

 حضور التالمٌذ ؼٌر المٌتمٌن من نفس الفبة العمرٌة.

 .إلٌه االٌدز لجمٌع من ٌحتاجون: تعمٌم إتاحة العالج من فٌرس نقص المناعة البشرٌة/ الغاية الثانية

المإشر األول: نسبة السكان الذٌن بلؽت إصابتهم بفٌروس نقص المناعة مراحل متقدمة وبإمكانهم 

 الحصول على مضادات الفٌروسات العكوسٌة.

 .0203: إٌقاؾ انتشار المالرٌا و األمراض الربٌسٌة بحلول عام الغاية الثالثة

 ض المالرٌا.المإشر األول: نسبة انتشار مر

المإشر الثانً: نسبة السكان الذٌن ٌقٌمون فً المناطق المعرضة لخطر المالرٌا و الذٌن ٌستخدمون 

 تدابٌر فعالة للوقاٌة منه و عالجه.

 المإشر الثالث: نسبة انتشار و معدل الوفٌات المرتبط بمرض السل.

طار نظام العالج لفترة قصٌرة تحت المإشر الرابع: نسبة حاالت السل التً اكتشفت و تم شفاإها فً إ

 المراقبة المباشرة.

 ضمان االستدامة البيئية :مؤشرات الهدف السابع -3-1-3-7

 :2لقٌاس مدى التقدم نحو تحقٌق هدؾ ضمان االستدامة البٌبٌة تستعمل المإشرات اآلتٌة

حد من خسارة الموارد : دمج مبادئ التنمٌة المستدامة فً سٌاسات البلد و برامجه و الالغاية األولى

 البٌبٌة.

 المإشر األول: نسبة مساحة األراضً المؽطاة بالؽابات.

                                                                                                                                                                                     
1
 .27، ص: «سابق مرجع»:[2772]برنامج األمم المتحدة 
2
إللكترونً: متوفر على الموقع ا .777،772، ص،ص: «األهداؾ اإلنمايٌة لأللفٌة منظور شبابً»:[2770]برنامج األمم المتحدة اإلنمايً 

http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ead-07-3-a.pdf  :تم اإلطالع علٌه بتارٌخ ،

72/77/2777. 
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 المإشر الثانً: نسبة األرصدة السمكٌة الموجودة فً الحدود البٌولوجٌة اآلمنة. .

مقاسا بمعدل القوة  -المإشر الثالث: الطاقة المستخدمة بما ٌعادل كٌلوؼرام واحد من الوقود لكل دوالر

 من الناتج المحلً اإلجمالً. -ة المتعادلةالشرابٌ

المإشر الرابع: انبعاث ؼاز ثانً أكسٌد الكربون للفرد و استهالك ؼازات الكلوروفلور كربون المسببة 

 لنفاذ طبقة األوزون. 

 المإشر الخامس: نسبة الموارد المابٌة الكلٌة المستخدمة.

 .0202تنوع البٌولوجً بحلول عام : الحد بقدر ملموس من معدل فقدان الالغاية الثانية

 المإشر األول: نسبة المناطق البرٌة و البحرٌة المحمٌة.

 المإشر الثانً: نسبة األجناس المهددة باالنقراض.

: خفض نسبة السكان العاجزٌن عن التؤمٌن المستدام لمٌاه الشرب اآلمنة االستعمال و السكان الغاية الثالثة

 .0203الصحً المستدام إلى النصؾ بحلول  ؼٌر المتمتعٌن بخدمات الصرؾ

المإشر األول: نسبة السكان فً الحضر و الرٌؾ الذٌن ٌمكنهم الوصول بصورة مستدامة إلى مصادر 

 محسنة للمٌاه.

المإشر الثانً: نسبة السكان فً المناطق الحضرٌة و الرٌفٌة الذٌن ٌتمتعون بالوصول إلى خدمات  

 الصرؾ الصحً.

ملٌون من القاطنٌن فً المناطق  022تحقٌق تحسن ملحوظ فً حٌاة ما ال ٌقل عن  :الغاية الرابعة

 .0202العشوابٌة ) األحٌاء الفقٌرة المكتظة(، بحلول عام 

 على السكن المضمون. تحصل تًالمإشر األول: نسبة األسر المعٌشٌة ال

 ةإقامة شراكة عالمية من أجل التنمي :مؤشرات قياس الهدف الثامن -3-1-3-8

الهدؾ الثامن هو الهدؾ الذي ٌضم أكبر عدد من الؽاٌات و المإشرات و التً سنؤتً على تفصٌلها فٌما 

 1ٌلً:

 المإشرات الخاصة بقٌاس الؽاٌة المتعلقة بالمساعدة الرسمٌة للتنمٌة:أوال:  -

من إجمالً المإشر األول: صافً المساعدات الرسمٌة للتنمٌة ) اإلجمالٌة و للدول األقل نموا ( كنسبة 

 الدخل القومً للدول المانحة من منظمة التعاون االقتصادي و التنمٌة/ لجنة مساعدات التنمٌة.
                                                           

1
 NATIONS UNIES, le groupe de réflexion sur le retard pris dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le 

développement [ 2010]:« Huitième objectif du millénaire pour le développement : le partenariat mondial pour 

le développement à la croisée des chemins»,p:IX . sur site internet : 

www.un.org/fr/millenniumgoals/pdf/MDG_GAP_Report2008.pdf. consulte le: 22/08/2011. 

 

http://www.un.org/fr/millenniumgoals/pdf/MDG_GAP_Report2008.pdf
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المإشر الثانً: نسبة المساعدات الثنابٌة الرسمٌة للتنمٌة لمنظمة التعاون و التنمٌة االقتصادٌة/لجنة  .

التعلٌم األساسً، الخدمات  ) القطاعً إلى الخدمات االجتماعٌة مساعدات التنمٌة القابلة لتخصٌص

 الصحٌة األساسٌة، الؽذاء، المٌاه اآلمنة، الصرؾ الصحً(.

المإشر الثالث: نسبة المساعدات الثنابٌة الرسمٌة ؼٌر المقٌدة لمنظمة التعاون االقتصادي و التنمٌة/ لجنة 

 مساعدات التنمٌة.

دول المحاطة بالٌابسة إلى إجمالً دخلها المإشر الرابع: المساعدات الرسمٌة للتنمٌة التً حصلت علٌها ال

 القومً.

المإشر الخامس: المساعدات الرسمٌة للتنمٌة التً حصلت علٌها الدول النامٌة المكونة من جزر صؽٌرة 

 إلى إجمالً دخلها القومً.

 : المإشرات المخصصة لقٌاس الؽاٌة المتعلقة بالنفاذ إلى األسواق:ثانيا -

  نموا النامٌة األقلالدول المتقدمة ) بالقٌمة و باستثناء األسلحة( من الدول المإشر األول: نسبة واردات 

 و التً تم إعفاإها من الرسوم.

            المإشر الثانً: متوسط التعرٌفات المفروضة من قبل الدول المتقدمة على المنتجات الزراعٌة 

 و المنسوجات و المالبس من الدول النامٌة.

وٌة من ناتجها بدٌر الدعم الزراعً لدول منظمة التعاون االقتصادي و التنمٌة كنسبة مالمإشر الثالث: تق

 المحلً اإلجمالً.

 المإشر الرابع: نسبة المساعدات الرسمٌة للتنمٌة الممنوحة لبناء القدرات التجارٌة.

 : المإشرات المخصصة لقٌاس الؽاٌات المتعلقة بالقدرة على تحمل الدٌون.ثالثا -

ول: إجمالً عدد الدول التً وصلت إلى نقطة اتخاذ القرار بالنسبة لمبادرة الدول الفقٌرة التً المإشر األ

 تعانً من مدٌونٌة شدٌدة و عدد الدول التً وصلت إلى نقطة االنتهاء.

المإشر الثانً: خفض الدٌن الملتزم به ضمن إطار مبادرة تخفٌؾ وطؤة الدٌن للدول الفقٌرة التً تعانً 

 ة شدٌدة ) بالدوالر األمرٌكً(.من مدٌونٌ

 المإشر الثالث: خدمة الدٌن كنسبة من صادرات السلع و الخدمات.

لقٌاس الؽاٌة المرتبطة بتطوٌر و تطبٌق خطط إلٌجاد فرص عمل البق و منتج للشباب و ذلك   -

 .ٌستعمل مإشر وحٌد هو بالتعاون مع الدول النامٌة

 سنة )اإلجمالً و لكل جنس / نوع اجتماعً على حدة(. 02-03 المإشر: معدل البطالة لدى الفبة العمرٌة

تعاون مع الب مٌسرة،لقٌاس ؼاٌة تؤمٌن الحصول على األدوٌة األساسٌة فً الدول النامٌة بكلفة  -

 شركات األدوٌة، نستعمل .
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المإشر: نسبة السكان الذٌن ٌتمكنون من الحصول على األدوٌة األساسٌة بسعر مقدور علٌه و بشكل  .

 تدام.مس

          ٌتم قٌاس الؽاٌة المتعلقة بتعمٌم فوابد التقنٌات الحدٌثة، خاصة المتعلقة بمجالً المعلومات  -

 و االتصاالت، بالتعاون مع القطاع الخاص، باستعمال مإشرٌن هما:

 فرد. 022الهاتؾ النقال لكل شبكات المإشر األول: عدد خطوط الهاتؾ الثابت. و المشتركٌن فً 

 022فرد. و مستعملً الهاتؾ النقال لكل  022الثانً: عدد الحواسٌب الشخصٌة المستعملة لكل المإشر 

 1نسمة من السكان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .27-27، ص ص:«اإلنجازات و التطلعات 2777األهداؾ التنموٌة لأللفٌة فً البلدان العربٌة نحو  »:[2772]برنامج األمم المتحدة اإلنمايً 
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  اإلنجازات في مجال تحقيق أهداف األلفية اإلنمائيةالمبحث الثاني:  .

لعالم. و منذ ذلك لقد مرت أكثر من عشر سنوات على اعتماد أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة من قبل قادة ا

   التً شكلت رإٌة واسعة ،الوقت زاد وعً األفراد و المجتمعات بؤهمٌة و ضرورة بلوغ هذه األهداؾ

من األشخاص و ساعدت فً تحدٌد األولوٌات الوطنٌة و العالمٌة. كما أنها نجحت فً إخراج مالٌٌن 

العدٌد من الناس من األمراض  دابرة الفقر و الحرمان و وسعت نطاق الفرص المتاحة للمرأة و خلصت

 القاتلة و كان هذا التقدم متباٌن من هدؾ ألخر و من إقلٌم آلخر.

   التقدم المحرز في مجال الحد من الفقر -3-2-1

 0226دوالر فً الٌوم و الذي تم تعدٌله فً عام  0,26 ـوفقا لخط الفقر الذي حدده البنك الدولً ب

ملٌار شخص حسب  0.2 ـ، فٌقدر عدد الفقراء فً العالم ب0223ر سنة دوالر فً الٌوم بؤسعا 0.03لٌصبح 

و ٌرجع الفضل األكبر فً هذا اإلنجاز  0772ملٌار شخص فقٌر فً عام  0,6 ـأخر اإلحصابٌات مقارنة ب

لتحقق نمو مستمر فً البلدان النامٌة و خاصة فً آسٌا. ؼٌر أنه و نظرا لكون هذه األخٌرة هً من حقق 

ت فإن إحراز تقدم بدونها ٌبدو بطٌبا جدا،  حٌث نجد أن أفرٌقٌا جنوب الصحراء و أجزاء أعلى المعدال

من آسٌا ال تزال معدالت الفقر فٌها مرتفعة فقد ارتفع عدد الفقراء الذٌن ٌعٌشون على دوالر فً الٌوم 

ا خالل مالٌٌن فً ؼرب آسٌ 6ملٌون شخص فً أفرٌقٌا جنوب الصحراء الكبرى و بمقدار  70بمقدار 

و ٌزداد الوضع خطورة فً حالة أخذت جوانب أخرى للفقر كالحرمان  0223إلى 0772الفترة من 

نبٌن أخر اإلحصابٌات المتعلقة بالفقر المدقع فً مختلؾ  (0-1)فً الجدول رقم  اإلقصاء االجتماعً.و

 مناطق العالم.

 .0203ع إلى النصؾ بحلول : التقدم المحرز لتحقٌق هدؾ تخفٌض الفقر المدق(1-3الجدول رقم )

 
أفريقيا 
جنوب 

 الصحراء

جنوب 
 آسيا

منطقة 
البحر 

 الكاريبي

آسيا 
 الوسطى 

جنوب 
شرق 

 آسيا

شرق 
 آسيا

أمريكا 
 الالتينية

غرب 
 آسيا

شمال 
 أفريقيا

إجمالي 
المناطق 

 النامية
1991 36℅ 27℅ 07℅ 4℅ 17℅ 42℅ 00℅ 0℅ 3℅ 23℅ 

2115 30℅ 17℅ 04℅ 07℅ 07℅ 04℅ 5℅ 4℅ 1℅ 05℅ 

2115 07℅ 02,3℅ 01,3℅ 1℅ 07,3℅ 12℅ 3,3℅ 0℅ 0,3℅ 00,3℅ 

 .(تصرؾالب)، 24، ص:«0200تقرٌر أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة : »[0200]: األمم المتحدةالمصدر

ٌتضح لنا من خالل تفاصٌل الجدول أن أكبر انخفاض فً معدالت الفقر سجل فً شرق، جنوب 

السرٌع و تحقٌق معدالت نمو مرتفعة مقارنة بباقً دول العالم جنوب شرق آسٌا وهذا راجع للتطور و

النامً، بٌنما شهدت كل من أفرٌقٌا جنوب الصحراء، منطقة البحر الكارٌبً، أمرٌكا الالتٌنٌة و شمال 

أفرٌقٌا تحسنا طفٌفا فً تخفٌض معدالت الفقر المدقع. و على العكس من المجموعتٌن األولى و الثانٌة فقد 

ضع فً كل من ؼرب آسٌا و آسٌا الوسطى فازداد معدل الفقر المدقع فٌهما وٌرجع السبب تدهور الو

الربٌسً لهذا التباطإ إلى ارتفاع تكالٌؾ العٌش وعدم المقدرة على مواجهة أزمة ارتفاع أسعار المواد 

 1األساسٌة فً األسواق الدولٌة وعدم وضع سٌاسات صارمة لحد من ظاهرة الفقر.

                                                           
1
متوفر على الموقع اإللكترونً: .70-77:  ،ص،ص«تقرٌر األهداؾ اإلنمايٌة لأللفٌة»:[2777]األمم المتحدة 

www.un.org/arabic/millenniumgoals/pdf/MDG.Report.2011.pdf :70/70/2777، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 

http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/pdf/MDG.Report.2011.pdf
http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/pdf/MDG.Report.2011.pdf
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نمو االقتصادي فً كثٌر من بلدان العالم على مدى العقود الماضٌة نمو سرٌع فً خلق  لم ٌنتج عن ال .

عدم  و ٌعتبرمناصب الشؽل المستدامة، مما أدى إلى استحداث مصطلح "نمو ؼٌر منشا للعمالة"  

إحراز تقدم فً خلق وظابؾ منتجة و البقة فً المناطق الحضارٌة، إلى جانب ركود اإلنتاجٌة الزراعٌة 

 ً العدٌد من المناطق الرٌفٌة السببٌن الربٌسٌٌن وراء استمرار انتشار ظاهرة الفقر.ف

من العمال عاشوا مع عابالتهم  %00.0ملٌون عامل فً العالم أي  411تقدٌرات، فإن الو بحسب 

. و تشٌر التقدٌرات إلى أن هذا العدد 0226دوالر للشخص الواحد فً الٌوم خالل عام  0.03على أقل من 

ملٌون فً أفرٌقٌا  06ملٌون فً جنوب آسٌا و  022ملٌونا،  003، أٌن وصل إلى 0227ازداد فً عام 

من العمال كانوا عرضة للفقر  %5جنوب الصحراء الكبرى. ٌدل هذا على أن نسبة إضافٌة تصل إلى 

سنة(  02و03قد ارتفع معدل البطالة بٌن الشباب ) الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن ل. 0227-0226بٌن عامً 

إلى  0227، فقد وصل هذا المعدل فً سنة السنوات السابقةبمعدل أسرع من معدل البطالة عموما فً 

0226سنة  %00.0 ـبٌنما كان ٌقدر ب ،02%
1
.  

نسبة العمالة إلى إجمالً السكان فً مختلؾ مناطق العالم فً الفترة الممتدة  (0-1)نبرز فً الجدول رقم

 .0202و  0222بٌن سنة 

 .0222،0227،0202: نسبة العمالة إلى إجمالً السكان فً العالم للسنوات (2-3الجدول رقم)        

 2111 2119 2111 

 %52 %52 52% شرق آسيا

 %44 %44 %44 أوقيانوسيا

 %44 %44 %45 جنوب شرق آسيا

 %42 %42 %41 أفريقيا جنوب الصحراء

 %40 %40 %36 أمريكا الالتينية و البحر الكاريبي

 %42 %37 %33 القوقاز و آسيا الوسطى

 %36 %36 %35 جنوب آسيا

 %24 %24 %21 شمال أفريقيا

 %21 %22 %23 غرب آسيا

 %32.6 %33.2 %33.5 المناطق المتقدمة النمو

 %40.5 %40.5 %41.0 المناطق النامية

 .(تصرؾالب )،26، ص:«0200تقرٌر أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة »:  األمم المتحدة: المصدر

إلى  0225فً عام  ℅34,6لقد انخفضت نسبة العمالة إلى عدد السكان فً المناطق المتقدمة النمو من 

و باختصار فإن معظم . ℅32,6إلى  0202و استمر االنخفاض بعد ذلك لٌصل سنة  0227فً عام ℅ 33,2

دد السكان الذٌن بلؽوا سن االقتصادٌات فً العالم فشلت فً تولٌد فرص عمل كافٌة الٌستعاب النمو فً ع

العمل، هذا ما ٌمثل الفجوة بٌن النمو االقتصادي و النمو فً سوق العمالة و مثلت كل من منطقة القوقاز 

                                                           
1
فاء بالوعود: استعراض تطلعً لتعزٌز وضع برنامج عمل متفق علٌه لبلوغ األهداؾ اإلنمايٌة لأللفٌة الو»:[2777]األمم المتحدة، الجمعٌة العامة 

. متوفر على الموقع اإللكترونً:                                                                                  72-70، ص، ص: «2777بحلول 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/238/00/PDF/N1023800.pdf :تم اإلطالع علٌه بتارٌخ ،

77/72/2777. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/238/00/PDF/N1023800.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/238/00/PDF/N1023800.pdf
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و آسٌا الوسطى  و أمرٌكا الالتٌنٌة و البحر الكارٌبً و شرق آسٌا استثناء من حٌث تحقٌق ارتفاع فً  .

 معدالت العمالة .

تزداد باستمرار نسبة الجٌاع إلى  0773ز فً وقت سابق، إال أنه و منذ على الرؼم من التقدم المحر

عدد سكان العالم. فال ٌزال أكثر من ملٌار شخص ٌعانون من الجوع و أكثر من ملٌاري شخص ٌعانون 

ملٌون طفل ٌعانون من التقزم و ٌرجع هذا بدرجة كبٌر إلى نقص فرص الحصول  007 .من نقص الوزن

رتفاع أسعار األؼذٌة و الوقود و علٌه فإنه سٌكون من الصعب تحقٌق هدؾ الحد من على الؽذاء بسبب ا

 الجوع فً مناطق كثٌرة من العالم النامً.

مع انتعاش االقتصاد العالمً. بعد ما ارتفع بشكل حاد  0202انخفض عدد ناقصً التؽذٌة فً سنة 

و لكنه مازال مرتفعا بدرجة ؼٌر مقبولة، نتٌجة ارتفاع أسعار المواد الؽذابٌة  0227-0224خالل الفترة 

حٌث أنه أعلى مما كان علٌه قبل األزمتٌن األخٌرتٌن ) أزمة الؽذاء و الوقود و األزمة المالٌة( و أعلى 

 سنة. 22من المستوى الذي كان قابما قبل 

ملٌون  0201 استنادا إلى أحدث البٌانات المتوافرة، ٌقدر العدد الكلً لناقصً التؽذٌة فً العالم بنحو

، حٌث وجد أن الدول 0202ملٌون فً سنة  703لٌصل إلى % 7.4نخفض بنسبة ا حٌث ،0227شخص سنة 

         ٌتمركز هإالء فً سبعة بلدان هً  .%75النامٌة تضم أؼلبٌة من ٌعانون من نقص التؽذٌة بنسبة 

و الصٌن(، فٌما ٌعٌش أكثر من )إثٌوبٌا، إندونٌسٌا، بنؽالدٌش، جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة، الهند 

 فً الهند و الصٌن وحدهما. 22%

، أي بانخفاض %02,4 ـب 0200تقدر نسبة من ٌعانون من نقص التؽذٌة أو الجوع عبر العالم فً سنة 

، رؼم هذا االنخفاض إال أنه ؼٌر كافً لتحقٌق ℅04 حٌث سجلت نسبة 0202عن سنة  ℅0,2بنسبة قدر 

-0772فً الفترة  %02األلفٌة اإلنمابٌة حٌث انحسر انتشار الجوع من  الؽاٌة المسطرة ضمن أهداؾ

 0200.1فً سنة  %02,4إلى  0770

 عدد ناقصً الوزن عبر مختلؾ أقالٌم العالم.لنا وضح ٌ (0-1)رقمالشكل 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Welf hunger hilfe, international food policy researche institute , concern worldwild[2011]:« Globle hunger 

index : the challenge of hunger taming price spikes and excessive food price volatility», p:11.sur site internet: 

www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi11.pdf, consult le: 12/02/2012. 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi11.pdf
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 حسب األقاليم )بالمالين(. 2212(: نقص التغذية في عام 1-3الشكل ) .

    

: التصدي النعدام األمن 0202تقرٌر حول حالة انعدام الؽذاء فً العالم [:»0202لزراعة ]: منظمة األؼذٌة و االمصدر

 .02،ص:«الؽذابً فً ظل األزمات الممتدة

تشٌر التوقعات إلى أن عدد ناقصً التؽذٌة سٌنخفض فً كل األقالٌم النامٌة و لكن بدرجات متفاوتة، 

ذي ٌسجل أكبر عدد من ناقصً التؽذٌة و لكن بالمقابل فمازال إقلٌم آسٌا و المحٌط الهادي هو اإلقلٌم ال

 %00فإنه ٌسجل أكبر تحسن على المستوى العالمً و ذلك بفضل انخفاض عدد ناقصً التؽذٌة فٌه بنسبة 

0202ملٌون شخص سنة  356إلى  0227ملٌون شخص سنة  436أي من 
1
. 

 االبتدائيالتعليم  تعميم الهدف الثاني: تحقيق التقدم المحرز نحو -3-2-2

، حٌث 0222أحرز تقدم ملحوظ فً اتجاه توفٌر التعلٌم االبتدابً للجمٌع فً البلدان النامٌة منذ عام 

فً مجال التسجٌل فً المدارس االبتدابٌة. سجلت أفرٌقٌا جنوب  ℅72اجتاز العدٌد من البلدان نسبة 

فً  ℅54إلى  0222سنة  ℅36من أٌن ارتفعت هذه النسبة فً هذا المجال الصحراء الكبرى أسرع زٌادة 

، لكن وتٌرة التقدم هذه ؼٌر كافٌة لتمكٌن جمٌع الفتٌات و الفتٌان من إتمام دورة دراسٌة كاملة 0227عام 

 . 0203من مرحلة التعلٌم االبتدابً بحلول عام 

                                                           
1
، «تقرٌر حول حالة انعدام الؽذاء فً العالم : التصدي النعدام األمن الؽذايً فً ظل األزمات الممتدة»:[2777]منظمة األؼذٌة و الزراعة  

، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: www.fao.org/docrep/013/i1683a/i1683a.pdf. متوفر على الموقع اإللكترونً: 77-70ص:

27/72/2777. 

.متوفر على الموقع اإللكترونً: 77، ص:«حالة األؼذٌة و الزراعة»:[2777]منظمة األؼذٌة و الزراعة 

www.fao.org/docrep/014/i2330a/i2330a.pdf :27/72/2777، تم اإلطالع علٌه ٌوم. 

19; البلدان المتقدمة  
الشرق األوسط و شمال 

37; أفرٌقٌا  
أمرٌكا اللىتٌنٌة و 

53; البحر الكارٌبً  

أفرٌقٌا جنوب الصحراء 
239; الكبرى ;  آسٌا و المحٌط الهادي 

578 

http://www.fao.org/docrep/013/i1683a/i1683a.pdf
http://www.fao.org/docrep/014/i2330a/i2330a.pdf
http://www.fao.org/docrep/014/i2330a/i2330a.pdf
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ً طفل بالمدارس ف 65طفل فً المناطق النامٌة ٌلتحق  022تشٌر اإلحصابٌات إلى أنه من بٌن كل     .

المرحلة األولى من التعلٌم االبتدابً. و ٌترك طفالن على األقل من كل خمسة أطفال الدراسة قبل إتمام 

 1المرحلة االبتدابٌة.

 الذي ٌبن لنا درجة التقدم فً نسب االلتحاق بمرحلة التعلٌم االبتدابً عبر مناطق العالم. (1-1)رقمالجدول 

 .2119 و 1999 تية التعليم االبتدائي لكل من سن: نسبة االلتحاق في مرحل(3-3)رقمالجدول 

 السنة                              
 المناطق

1999 2119 

 ℅54 ℅36 أفرٌقٌا جنوب الصحراء

 ℅66 ℅61 ؼرب آسٌا

 ℅71 ℅72 القوقاز و آسٌا الوسطى

 ℅72 ℅64 شمال أفرٌقٌا

 ℅72 ℅71 جنوب شرق آسٌا

 ℅73 ℅71 لكارٌبًأمرٌكا الالتٌنٌة و منطقة البحر ا

 ℅74 ℅73 شرق آسٌا

 ℅67 ℅60 المناطق النامٌة

 تصرؾ(.ال) ب 04، ص: «تقرٌر األهداؾ اإلنمابٌة لأللفٌة [:»0200: األمم المتحدة ]المصدر    

الجدول أن معدالت االلتحاق بمرحلة التعلٌم االبتدابً شهدت تقدما فً ٌتضح لنا من األرقام الواردة 

نقاط مإوٌة خالل عشر سنوات و ٌمكن مالحظة  5 ـحٌث سجلت ارتفاعا ب ،النامً ككلبطٌبا فً العالم 

ؤكبر نسبة تقدم سجلتها منطقة أفرٌقٌا جنوب فالتً تظهر: بٌن األقالٌم درجة االختالؾ فً معدالت التقدم 

. تلتها كل من 0227سنة  ℅54، إلى 0777سنة  ℅36الصحراء حٌث ارتفعت نسبة االلتحاق فٌها من 

على التوالً. بٌنما سجلت منطقة القوقاز و آسٌا  ℅6و  ℅00جنوب آسٌا و شمال أفرٌقٌا بتقدم قدر بـ 

 .℅71إلى  ℅72الوسطى تراجعا فً نسبة االلتحاق بمرحلة التعلٌم االبتدابً من 

 024تظهر األرقام انخفاض فً عدد األطفال الذٌن لم ٌلتحقوا بالمرحلة األولى من الدراسة من 

من أفرٌقٌا جنوب  نصفهم .0227إلى  0777ملٌون طفل فً الفترة الممتدة من  45طفل إلى ملٌون 

الصحراء و ربعهم من سكان جنوب آسٌا. توجد عوامل أساسٌة تإدي إلى عرقلة التطور فً اتجاه تحقٌق 

هدؾ تعمٌم التعلٌم االبتدابً و تجعل من القضاء علٌها لبلوغ الهدؾ المنشود تحدٌا حقٌقٌا و من أهم هذه 

 : 2األسباب

الفتٌات أكثر حرمانا من الحق فً الدراسة خاصة فً عدم المساواة بٌن الذكور و اإلناث، حٌث أن  -

المناطق الرٌفٌة و المعزولة، فتشٌر اإلحصابٌات إلى انخفاض نسبة الفتٌات الالتً لم ٌلتحقن 

   .خالل عقد من الزمن ℅31إلى  ℅36بالمدارس من مجموع األطفال  الذٌن لم ٌلتحقوا بالمدارس من 

 .عدم قدرة معٌل األسرة على تحمل أعباء تدرٌس أطفاله ٌرجع السبب الثانً إلى مشكل الفقر و -

                                                           
1
. متوفر على الموقع اإللكترونً: 70-77، ص ص:«2777تقرٌر عن األهداؾ اإلنمايٌة لأللفٌة »:[2777]األمم المتحدة  

www.un.org/arabic/millenniumgoals/pdf/2010Report.pdf :70/70/2777، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
2
 .70، ص: «مرجع سابق »:[2777]األمم المتحدة  

http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/pdf/2010Report.pdf
http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/pdf/2010Report.pdf
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ملٌون  06حٌث ٌعٌش  ،الحروب و الصراعات الداخلٌة التً تحول دون التحاق األطفال بالمدارس - .

طفل من إجمالً عدد األطفال الذٌن لم ٌلتحقوا بالمدارس من الدول الفقٌرة المتضررة من 

 الصراعات.

تعزيز المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة من  الهدف الثالث: تحقيقالتقدم المحرز نحو  -3-2-3

 أسباب القوة

شهدت الفجوة بٌن الجنسٌن فً مجال القٌد فً المدارس االبتدابٌة تقلصا ملحوظا، رؼم أنه كان 

ة فتا 74بطٌبا. و قدر عدد الفتٌات المقٌدات فً المرحلة االبتدابٌة من الدراسة فً إجمالً الدول النامٌة 

. و قد تمكنت كل من المناطق التالٌة: 0777فتاة فً سنة  70بالمقارنة مع  0227صبً فً عام  022مقابل 

) القوقاز و آسٌا الوسطى، أمرٌكا الالتٌنٌة و منطقة البحر الكارٌبً و جنوب شرق آسٌا( من تحقٌق 

الفتٌان، بٌنما كان التقدم فً هدؾ المساواة بٌن الجنسٌن  و بصورة استثنابٌة فإن عدد الفتٌات ٌفوق عدد 

بلد ؼاٌة  005بلدا فقط من بٌن  31مجال تحقٌق المساواة فً مرحلة التعلٌم الثانوي  أكثر بطبا و حقق 

 .0777بلد مقارنة بسنة  02التكافإ بٌن الجنسٌن فً كل من مرحلة التعلٌم االبتدابً و الثانوي، أي بزٌادة 

بؤجر فً مختلؾ قطاعات النشاط االقتصادي باستثناء الوظابؾ النساء العامالت  معدل استمر ارتفاع

. و شهدت كل من 0227فً عام  %22إلى  0772سنة  %13من هذه النسبة الزراعٌة، حٌث ارتفعت 

منطقتً جنوب آسٌا و أفرٌقٌا جنوب الصحراء الكبرى تحسنا كبٌرا، حٌث حققت األولى زٌادة قدرها 

، أما فً شمال أفرٌقٌا فلم تتؽٌر نسبة النساء العامالت منذ %7قدر بـ ، بٌنما الثانٌة حققت  زٌادة ت4%

0772. 

مقارنة بـ  0200نصٌب المرأة فً المقاعد البرلمانٌة الوطنٌة فً الدول النامٌة سنة  %06سجلت نسبة 

، رؼم هذا التقدم إال أنه ؼٌر كافً لبلوغ هدؾ المساواة فً المشاركة السٌاسٌة بٌن 0222سنة  00%

 رجل و المرأة.ال

 اآلتً: (0-1) رقم لمزٌد من التوضٌح حول نصٌب المرأة فً المقاعد البرلمانٌة الوطنٌة وضعنا الشكل
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                  (2111-2111): نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات (2-3)رقم الشكل .

 الوحدة )نسبة مئوية(

 

 .00، ص:«تقرٌر األهداؾ اإلنمابٌة لأللفٌة »[:0200] األمم المتحدة المصدر:

البٌانً، أن التقدم نحو إحراز المساواة بٌن الجنسٌن فً مجال المقاعد  شكلٌتضح لنا من خالل ال 

بعد مرور  لكن 0222سنة  ℅02حٌث سجلت نسبة  ،البرلمانٌة التً تشؽلها النساء كان بطٌبا عبر العالم

، أي بزٌادة فقط ℅2ؽلها النساء فً المجالس النٌابٌة ارتفاعا بنسبة سنة شهدت نسبة المقاعد التً تش 00

. و سجلت منطقة أمرٌكا ℅12وهً نسبة بعٌدة عن الهدؾ المسطر و المقدر بـ . ℅2,14سنوٌة تقدر بـ 

 و هً أعلى نسبة مقارنة بباقً مناطق العالم النامً.    ℅01الالتٌنٌة و البحر الكارٌبً نسبة  

 تخفيض معدل وفيات األطفال. المحرز نحو تحقيق الهدف الرابع: التقدم -3-2-4 

ملٌون وفاة وهو أقل بكثٌر من عدد وفٌات األطفال  6,0بـ  0227قدر عدد وفٌات األطفال سنة 

ملٌون وفاة. و تشٌر أخر اإلحصابٌات إلى خفض معدل وفٌات  00,3و المقدر بـ  0772المسجل فً عام 

حالة وفاة  42إلى  0772فً عام  مولود ح0222ًلكل  حالة وفاة 67من  أي لث،األطفال فً العالم إلى الث

من وفٌات األطفال تحدث فً الشهر األول بعد  ℅14مولود حً. إن ما نسبته  0222لكل  0227سنة 

 ℅32الوالدة و معظمها فً األسبوع األول منه. و لقد تحقق انخفاض فً معدل وفٌات األطفال بنسبة 

جنوب آسٌا نتٌجة ارتفاع مستوٌات  الصحراء وجمٌع المناطق باستثناء أفرٌقٌا جنوب على األقل فً 

نتٌجة عدم االستقرار من جراء  الصعبة أوالظروؾ االقتصادٌة  المناعة واإلصابة بفٌروس نقص 

 1الحروب و النزاعات.

                                                           
1
. متوفر على الموقع اإللكترونً: 77، ص:«اإلحصاءات الصحٌة العالمٌة »:[2772]منظمة الصحة العالمٌة 

www.who.int/entity/whosis/whostat/AR_WHS09_Full.pdf :11/04/2011، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 

0 5 10 15 20 25
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http://www.who.int/entity/whosis/whostat/AR_WHS09_Full.pdf
http://www.who.int/entity/whosis/whostat/AR_WHS09_Full.pdf
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ة إلى توسٌع ٌرجع السبب الربٌسً لتقدم المحقق فً تقلٌص معدالت وفٌات األطفال دون سن الخامس .

المالرٌا، االلتهابات الربوٌة، الحصبة و توفٌر  نطاق عالج األمراض المسببة للوفاة كاإلسهال،

 المضادات الحٌوٌة و اللقاحات الضرورٌة و الناموسٌات المعالجة بالمبٌدات الحشرٌة .

 تحسين صحة األمهات التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الخامس:  -3-2-5

صحة األمهات هو الهدؾ الذي ٌتمٌز بؤقل قدر من التقدم بٌن سابر األهداؾ  إن هدؾ تحسٌن

امرأة جراء مضاعفات مرضٌة أثناء الحمل أو الوالدة.   314222 تموتاإلنمابٌة لأللفٌة. ففً كل سنة 

 122وتمثل وفٌات األمهات أثناء النفاس أكبر إجحاؾ تتعرض له المرأة فً الدول النامٌة بحٌث ٌزٌد عن 

عؾ معدل وفٌات النفابس فً الدول المتقدمة النمو، حٌث ٌمثل أعلى مستوٌات التفاوت أو ما ٌسمى ض

من  ℅65بالفجوة الصحٌة الكبرى. و تسجل كل من أفرٌقٌا جنوب الصحراء الكبرى و جنوب آسٌا 

وفٌات  إجمالً الوفٌات المسجلة عبر العالم. بٌنما تشٌر الدراسات إلى إمكانٌة تجنب نسبة كبٌرة من

األمهات أثناء فترة الحمل و الوالدة عن طرٌق توفٌر الرعاٌة الصحٌة من قبل مختصٌن و هذا ما حدث 

من الوالدات التً تتم تحت  إشراؾ اختصاصً فً الصحة  ℅31أٌن سجل نسبة  0772فعال منذ سنة 

  .0227سنة  ℅43اإلنجابٌة، بٌنما ارتفعت هذه النسبة  لتصل إلى 

حالة وفاة لكل  262إال أن معدل وفٌات األمهات لم ٌنخفض كثٌرا حٌث سجلت  رؼم هذا التحسن

. هذا 0227مولود حً سنة  022222حالة وفاة لكل  072، بٌنما تم تسجٌل 0772مولود حً سنة  022222

ما ٌعنً أن الدول النامٌة ال تزال بعٌدة عن الهدؾ المسطر و الذي ٌقضً بتخفٌض وفٌات األمهات 

0203ث أرباع بحلول عام بمقدار ثال
1
.   

سجلت أفرٌقٌا جنوب الصحراء الكبرى أعلى نسبة بٌن مناطق العالم فً حاالت الوالدة لدى  

فتاة مراهقة و هو ضعؾ المعدل السابد فً  1000حالة والدة لكل  123المراهقات  حٌث ٌساوي تقرٌبا 

 باقً مناطق الدول النامٌة.

فً مجال انتشار وسابل منع الحمل  0226و  0222ٌا بٌن سنتً شهدت المناطق النامٌة تقدما متدن

على التوالً ما ٌستوجب استثمار المزٌد من الموارد المادٌة و البشرٌة  ℅40و  ℅42حٌث تم تسجٌل 

 لتحسٌن معدل انتشار وسابل منع الحمل و برامج تنظٌم األسرة.

وس و مرض االيدز و المالريا و غيرها مكافحة فير التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف السادس: -3-2-6

 من األمراض

رؼم التقدم المحرز على مدى ثالثة عقود منذ ظهور وباء االٌدز ألول مرة وخاصة خالل الفترة 

أٌن انخفض معدل اإلصابة بفٌروس نقص المناعة البشرٌة  0227 -0220األخٌرة  الممتدة بٌن عامً 

. إال أن هذا التقدم ٌخفً تباٌنات إقلٌمٌة كبٌرة، حٌث سجلت كل تقرٌبا فً جمٌع أنحاء العالم ℅03بنسبة 

من أفرٌقٌا جنوب الصحراء الكبرى و جنوب آسٌا انخفاضا فً معدل اإلصابة بهذا المرض، بٌنما سجلت 

كل من أوروبا الشرقٌة و آسٌا الوسطى ارتفاعا فً معدل اإلصابة. قدر عدد المصابٌن الجدد بفٌروس 

                                                           
1
، متوفر على الموقع اإللكترونً: 4-2، ص،ص: «وضع األطفال فً العالم »:[2772]منظمة األمم المتحدة للطفولة 

http://www.unicef.org/arabic/sowc09/docs/SOWC09-FullReport-AR.pdf :22/72/2777، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ.  

 .22، ص : «2777تقرٌر األهداؾ اإلنمايٌة لأللفٌة  »اإلحصاءات الواردة باالعتماد على 

http://www.unicef.org/arabic/sowc09/docs/SOWC09-FullReport-AR.pdf
http://www.unicef.org/arabic/sowc09/docs/SOWC09-FullReport-AR.pdf
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مقارنة بسنة  ℅00ملٌون شخص. و قد انخفض بنسبة  0,4بحوالً  0227رٌة سنة نقص المناعة البش .

 أٌن بلػ عدد اإلصابات الجدٌدة ذروته. 0775

شخص فً  3522ملٌون شخص بمعدل  12ٌقدر عدد الوفٌات الناتجة عن مرض االٌدز بؤكثر من 

ملٌون طفل قد تٌتم  04ملٌون مصاب بفٌروس نقص المناعة البشرٌة و أكثر من  11الٌوم مع وجود 

. وصل عدد 2شخص ٌومٌا 4622و ٌتعرض لإلصابة بفٌروس نقص المناعة البشرٌة  1بسبب االٌدز.

األشخاص الذٌن ٌتلقون عالجا بمضادات الفٌروسات العكوسٌة  لمكافحة فٌروس نقص المناعة البشرٌة 

و قد  0227نهاٌة عام  ملٌون شخص مع 3,03مرض االٌدز فً الدول ذات الدخل المتوسط و المنخفض و

و هً أكبر زٌادة سجلت  0226ملٌون شخص منذ نهاٌة  0,0ارتفع عدد األشخاص الذٌن ٌتلقون العالج بـ 

على اإلطالق. كما ارتفع عدد األشخاص الذٌن هم بحاجة إلى عالج ضد فٌروس نقص المناعة البشرٌة 

كمعدل لتؽطٌة  ℅14نسبة  ، سجلت0227ملٌون شخص مع نهاٌة  02,4ملٌون شخص إلى  02,0من 

 . 0226المسجلة فً سنة  ℅06العالجٌة من فٌروس نقص المناعة و مرض االٌدز مقارنة بنسبة 

ملٌون حالة  003إلى  0222ملٌون حالة سنة  011انخفضت عدد حاالت اإلصابة بداء المالرٌا من 

وفاة  763222العالم من  ، كما سجل انخفاض فً عدد الوفٌات الناجم عن مرض المالرٌا عبر0227سنة 

. و ٌرجع هذا التقدم للجهود المبذولة فً مجال تطوٌر و توفٌر 0227وفاة سنة  560222، إلى 0222سنة 

أدوات فعالة للقضاء على المرض و التً شملت توفٌر الناموسٌات المعالجة بالمبٌدات الحشرٌة طوٌلة 

تفع عدد األشخاص المحصنٌن ضد المالرٌا فً األمد و العالج المركب القابم على األرتٌمٌسٌنٌن. ار

، نتٌجة 0227ملٌون شخص سنة  53إلى  0223 ملٌون شخص سنة 01أفرٌقٌا جنوب الصحراء من 

0202ملٌون ناموسٌة معالجة بالمبٌدات مع نهاٌة  067الجهود المبذولة لمحاربة المرض حٌث تم توزٌع 
3
. 

قد أؼلبهم من دول العالم النامً. و ة ٌومٌانسم 322ٌقتل السل نحو ملٌونً إنسان سنوٌا أي 

حالة لكل  020أٌن تم تسجٌل  0222انخفضت اإلصابات بداء السل منذ أن وصلت إلى أقصى حد لها سنة 

مالٌن حالة  7نسمة. و ٌسجل فً كل سنة حوالً  022222حالة لكل  015نسمة، لٌصل إلى  022222

℅12ا سجلت منطقة أفرٌقٌا نسبة بٌنم ℅33إصابة جدٌدة أؼلبها فً آسٌا بنسبة 
4
.  

 ضمان االستدامة البيئية التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف السابع: -3-2-7

 01ال ٌزال معدل التصحر مرتفع فً كثٌر من الدول فعلى مدى العقد الماضً تم تحوٌل ما ٌقدر بـ  

ملٌون هكتار  04المقارنة مع ملٌون هكتار من الؽابات فً جمٌع أنحاء العالم إلى استخدامات أخرى، ب

أضافت برامج التشجٌر فً العدٌد من الدول إلى جانب  لقدفقدت سنوٌا فً تسعٌنٌات القرن الماضً. 

التوسع الطبٌعً للؽابات فً بعض المناطق على ؼرار منطقة آسٌا التً حققت زٌادة فً مساحة الؽابات 
                                                           

1
متالزمة نقص المناعة المكتسب )االٌدز(،  /اإلعالن السٌاسً بشأن فٌروس نقص المناعة البشرٌة »:[2777]الجمعٌة العامة األمم المتحدة ، 

. متوفر على الموقع اإللكترونً: 2، ص: «تكثٌؾ جهودنا الرامٌة إلى القضاء على فٌروس نقص المناعة البشرٌة

http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2011/06/N1136782-AR.pdf :20/72/2777، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
2
 UNAIDS, WORLD HEALTH ORGNAZATION[2007]:«AIDS epidemic update», p:04.sur site internet: 

data.unaids.org/pub/epislides/2007/2007_epiupdate_en.pdf, consult le:07/09/2011.  
3
 WORLD HEALTH ORGANIZATION [2010]:«World malaria report »¸P: XX.  Sur site internet: 

www.who.int/malaria/world_malaria_report_2010/en.pdf. consulte le: 10/09/2011. 
4
متوفر على  .4، ص: «من أجل الحٌاة نحو عالم متحرر من السل 2777 – 2777الخطة العالمٌة لدحر السل  »:[2777]منظمة الصحة العالمٌة 

 .22/70/2777، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: www.emro.who.int/stb/Media/PDF/GPII_Arabic.pdfالموقع اإللكترونً: 

http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2011/06/N1136782-AR.pdf
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2011/06/N1136782-AR.pdf
http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2010/en.pdf
http://www.emro.who.int/stb/Media/PDF/GPII_Arabic.pdf
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مالٌٌن هكتار  5ـ دة فً مساحة الؽابات تقدر بملٌون هكتار سنوٌا، بٌنما سجلت زٌا 0,0تقدر بحوالً  .

ملٌون  6,1مما أدى إلى انخفاض صافً الخسابر فً مساحة الؽابات من  ،سنوٌا على المستوى العالمً

. و سجلت 0202-0220ملٌون هكتار سنوٌا خالل الفترة  3,0، إلى 0222-0772هكتار سنوٌا خالل الفترة 

 1,2مالٌن و  2 ـكل من أمرٌكا الالتٌنٌة و أفرٌقٌا بمساحة تقدر بأكبر الخسابر فً مساحة الؽابات فً 

 ملٌون هكتار سنوٌا على التوالً. كما سجلت أسترالٌا خسابر معتبرة فً مساحة الؽابات نتٌجة الحرابق.  

و التً كان من المفترض أن تصل إلى  0202فشلت دول العالم فً تحقٌق الؽاٌة المنشودة لعام 

نوع من  05222لى التنوع البٌولوجً، حٌث تشٌر التقدٌرات إلى وجود ما ٌقارب تحقٌق الحفاظ ع

هذا ما سٌإدي إلى حدوث تحوالت كبٌرة فً النظم اإلٌكولوجٌة  ،النباتات و الحٌوانات مهدد باالنقراض

 1لكوكب األرض.

ب شر الحصول على مٌاه امكانٌاتتسٌر معظم مناطق العالم على المسار الصحٌح نحو توفٌر 

ٌظل  البنٌة األساسٌة و مؤمونة وٌرجع الفضل فً ذلك جزبٌاً إلى التوسع السرٌع فً اإلنفاق على مرافق

اإلنمابٌة لأللفٌة أمراً بالػ األهمٌة لبقاء  التقدم نحو تحقٌق هذا الجزء من الهدؾ السابع من األهداؾ

بات  0224 –0772الممتدة بٌن التحسٌنات الصحٌة. فخالل فترة  األطفال على قٌد الحٌاة وللعدٌد من

در مٌاه شرب محسنة، لترتفع بذلك نسبة السكان اشخص الوصول إلى مص ملٌار 0.4بإمكان أكثر من 

. ٌصل عدد البلدان النامٌة التً 0226خالل سنة  % 65، إلى 0772سنة  % 55 القادرٌن على ذلك من

 بلداً نامٌاً لم تحقق أي 01لكن هناك  ،داً بل 54الصحٌح إلى بلوغ ذلك الهدؾ إلى نحو  تسٌر على المسار

 2بلدان تراجعا. 3و فً المقابل سجلت المٌاه الصالحة للشرب  وفٌرتقدم فً مجال ت

ملٌار  0,4ما ٌزال هدؾ توفٌر المرافق الضرورٌة لخدمات الصرؾ الصحً بعٌد المنال. فحوالً 
ؾ الصحً المحسن و هذا ما ٌشكل شخص على الصعٌد العالمً ال ٌستخدمون أي نوع من أنواع الصر

 حسب وتٌرة التقدم التً ٌشهدها العالم فً هذا المجال من المرجح عدم بلوغ هذا الهدؾف ،خطرا صحٌا
حٌث  ،الصحً فنصؾ سكان البلدان النامٌة تقرٌباً ٌفتقرون إلى خدمات الصرؾ ،فً التارٌخ المحدد

     لحصول على خدمات الصرؾ الصحً منشهدت منطقة أفرٌقٌا جنوب الصحراء ارتفعا فً نسبة ا
، بٌنما كانت %14إلى  %03وفً جنوب آسٌا ارتفعت من  .0226فقط عام  %10إلى  0772عام 04%

المنطقة الوحٌدة التً تجاوزت تحقٌق ؼاٌة الصرؾ الصحً هً شمال أفرٌقٌا حٌث ارتفعت  فٌها 
 .0226سنة  %67إلى  0772سنة  %50التؽطٌة من 

ألحٌاء الفقٌرة ٌتزاٌد باستمرار و ٌرجع ذلك إلى تسارع وتٌرة التحضر. ٌقدر حالٌا إن عدد سكان ا
 0772، حٌث شهد ارتفعا مقارنة بسنة عبر العالم ملٌون شخص 606عدد الذٌن ٌعٌشون فً أحٌاء فقٌرة 

 ملٌون شخص و فً المقابل فقد انخفض عدد السكان الذٌن ٌعٌشون فً 435أٌن كان عدد الفقراء ٌقارب 
 .%11إلى  %17من  0202و  0222األحٌاء الفقٌرة ضمن المناطق الحضرٌة فً الدول النامٌة بٌن عامً 

 وتم إمداد هإالء السكان بالمٌاه المؤمونة و الصرؾ الصحً أو سكن دابم أقل ازدحاما.

ٌجً أسفر برتوكول مونتلاير المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة األوزون عن نجاح فً اإللؽاء التدر
من جمٌع المواد المستنفذة لطبقة ألوزان و على النقٌض سجلت  %76إلنتاج و استخدام ما ٌزٌد عن 

                                                           
1
  .77، ص:«مرجع سابق»،«تقرٌر األهداؾ اإلنمايٌة لأللفٌة  »:[2777]األمم المتحدة  
2
، تم االطالع  .www.worldbank.org/ A1WRU153H0، متوفر على الموقع االلكترونً:«تقرٌر الرصد العالمً »:[2777]البنك الدولً 

 .20/72/2777علٌه بتارٌخ: 
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بلٌون طن متري، أي بزٌادة قدرها  12,0 ـقدر ب 0226ثانً أوكسٌد الكربون سنة ؼاز  زٌادة فً انبعاثات  .
إلى  0220الممتد من سنة عن العام السابق و أقرت المنظمة العالمٌة لألرصاد الجوٌة أن العقد  0,5%

 ، من حٌث متوسط درجة الحرارة.0662هو األكثر حرارة منذ  0202

 إقامة شراكة عالمية من أجل التنميةالتقدم المحرز لتحقيق الهدف الثامن:  -3-2-8

ملٌار دوالر أمرٌكً،  006,5حوالً  0202بلػ حجم صافً المساعدات اإلنمابٌة التً أنفقت فً عام 
من مجموع الدخل القومً للدول المتقدمة. و كان هذا أعلى مستوى من المساعدات  ℅2,10ل أي ما ٌعاد

 00227.1 سنةعن  ℅4,3الحقٌقٌة التً سجلت على اإلطالق بزٌادة قدرها 

فً نفس الوقت الذي تستمر  .℅3,7زادت المساعدات الثنابٌة لبرامج و مشارٌع التنمٌة بنسبة قدرها 
ٌادة مشارٌع التنمٌة الجوهرٌة و معظم هذه الزٌادات كانت نتٌجة منح قروض فٌه الدول المانحة فً ز
. ظلت نسبة وصول أقل البلدان نموا أو ℅4,6بٌنما زادت المنح بنسبة  ℅01,0جدٌدة التً نمت بنسبة 

 2البلدان النامٌة إلى األسواق التفضٌلٌة دون تؽٌر نسبٌا مقارنة بمستوٌات السنوات الخمس السابقة.

كفاءة إدارة الدٌون وازدٌاد التجارة الخارجٌة التً تإدي إلى انخفاض ملموس  فً عبء ب ٌتعلق فٌما
قد سجل انخفاض فً متوسط فوابد الدٌن العام إلى الصادرات فً المناطق فدفع الدٌون ألفقر الدول 

 0226.3و  0222خالل الفترة الممتدة  1,2إلى  00,3النامٌة من 

ملٌار مشترك. و ٌقدر  3,1المشتركٌن فً خطوط الهاتؾ المحمولة إلى وصل عدد  0202مع نهاٌة 
على المستوى العالمً. بٌنما تقدر هذه نسبة فً الدول  ℅54معدل انتشار استعمال الهواتؾ المحمولة إلى 

و مع ذلك فإن مستوٌات عبر مختلؾ مناطق العالم االنترنت . ٌستمر التوسع فً استخدام ℅46النامٌة بـ 
، 0202بحلول نهاٌة  ℅00استخدام االنترنت فً العالم النامً مازالت منخفضة نسبٌا، حٌث بلؽت  انتشار

فً المناطق متقدمة النمو. و على الصعٌد العالمً شخص واحد من بٌن كل ثالثة  ℅50مقارنة مع 
مع  ℅1رنت أشخاص ٌستخدم االنترنت، بٌنما فً أقل البلدان نموا لم ٌتجاوز معدل انتشار استخدام االنت

  0202.4نهاٌة عام 
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  المبحث الثالث: التحديات التي تواجهها الدول لتحقيق أهداف األلفية اإلنمائية .

   العدٌد من العقبات   0222دول العالم فً سعٌها للوصول للؽاٌات الدولٌة المتفق علٌها سنة تواجه 
لة من العقبات التً ٌواجهها العالم بؤسره و التحدٌات التً تختلؾ من منطقة إلى أخرى. ولكن هناك جم

دون تمٌٌز كمشكل تدهور البٌبة و التؽٌر المناخً، عدم المساواة فً المشارٌع التنموٌة بٌن المناطق 
 الرٌفٌة و الحضرٌة، النزاعات و الحروب و األزمات المالٌة التً تهز االقتصاد العالمً من حٌن آلخر.

 ير المناختغ -3-3-1

مات المناخٌة  فً حٌاة الفقراء بشكل بارز و ؼالبا ما تترك حوادث مثل موجات الجفاؾ تإثر الصد
ناخٌة كما أن الصدمات الم ،و العواصؾ شعورا بعدم األمان و الخطر الؽامض الذي ٌتهدد حٌاة البشر

ٌزداد  ٌر المناخ ٌزٌد من المخاطر التً تواجه الفبات الهشة فً المجتمع وتقلل من فرص التنمٌة. و تؽ
االهتمام و القلق من التعرض لكوارث طبٌعٌة ناتجة عن التؽٌر المناخً، حٌث أدت الزالزل إلى خسابر 
فادحة فً األرواح فً كل من هاٌتً و الشٌلً و الصٌن و الفٌضانات فً البرازٌل و أدت هذه الكوارث 

 .1لنامً من هذه الكوارث فً العالم ا ℅76شخص. و سجلت أكثر من  252222 ةإلى وفا

ٌر المناخ على سقوط المطر و على توفر درجة الحرارة و الماء الالزمٌن  للزراعة فً ٌإثر تؽ
المناطق الضعٌفة. فمن المتوقع أن تزٌد المناطق المتؤثرة بالجفاؾ فً أفرٌقٌا جنوب الصحراء الكبرى 

ملٌار  04من خسابر تبلػ ملٌون هكتار، إلى جانب معاناة المناطق الجافة  72إلى  42بمساحة تقدر من 
و هو مبلػ ٌفوق قٌمة مساعدات التنمٌة المقدمة للمنطقة. من المتوقع أن  0242دوالر أمرٌكً بحلول عام 

تتعرض مناطق نامٌة أخرى على ؼرار أمرٌكا الالتٌنٌة لخسابر فً اإلنتاج الزراعً تفوق جهود الحد 
ملٌون شخص حتى  422ٌن بسوء التؽذٌة بمعدل كما ٌتوقع أن ٌرتفع عدد المصاب ،من الفقر فً الرٌؾ

 .0262عام 

سٌإدي ذوبان الجلٌد إلى المزٌد من الضؽط اإلٌكولوجً، مما ٌضعؾ تدفقات المٌاه المخصصة 
ملٌون شخص إضافً فً بٌبة  0,6أن ٌعٌش  0262ري و االستعمال البشري، حٌث ٌتوقع بحلول عام لل

ى، شمال الصٌن، و الجزء الشمالً من جنوب آسٌا تراجع نادرة المٌاه. و تواجه كل من آسٌا الوسط
مترا سنوٌا من جبال الهٌماالٌا و التً ٌنجر عنها  03و  02فً حجم األلواح الجلٌدٌة، بما ٌتراوح بٌن 

هذا ما مستوٌات البحار  عارتفا الشًء الذي سٌإدي إلىزٌادة فً تدفقات األنهار العظمى فً المنطقة 
ساحات شاسعة من الٌابسة و الجزر الصؽٌرة. و سٌواجه حوالً ملٌار شخص ؼرق و اختفاء م ٌعنً

ٌعٌشون فً أحٌاء حضارٌة فقٌرة مقامة على حواؾ األنهار مخاطر كبٌرة من جراء تعرضهم 
من مساحة أراضً العالم وتإوي األراضً % 20,1تحتل األراضً الجافة  .2للفٌضانات الموسمٌة

التصحر ، بلٌون هكتار من أراضً اإلنتاج الزراعً 0 فقد سنوٌاً  ،ُمن سكان العالم %12,5الجافة 
من األراضً الزراعٌة متدهورة بدرجة تتراوح من  %32أكثر من  ،شخص ٌُلحق الضرر ببلٌونً

، 3سنوٌاً فً بعض المناطق %0تتدنى إنتاجٌة األراضً بمعدل ٌدعو إلى القلق ٌبلػ  ،معتدلة إلى شدٌدة
      فة إلى ندرة كبٌرة فً المٌاه المؤمونة و مٌاه السقً خاصة فً منطقة كما ستتعرض المناطق الجا

 .) الشرق األوسط(
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درجات حرارة لقد عانت نصؾ أنظمة الشعاب المرجانٌة فً العالم من االنكماش نتٌجة ارتفاع  .
ٌإدي إلى ر المناخ سرٌع جدا بحٌث ال ٌسمح للكثٌر من األنواع بتؤقلم معه هذا ما ساألرض. إن معدل تؽٌ

 1من األنواع الحٌوانٌة و النباتٌة. ℅12إلى ℅02انقراض ما نسبته 

 .(1-1)ٌظهر تؤثٌر الكوارث الطبٌعٌة على القاعدة التنموٌة من خالل الشكل رقم

 : تأثير الكوارث الطبيعية على التنمية(3-3)رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 22، مجلة التموٌل و التنمٌة، المجلد:«امتصاص الصدمات:»[0221]لورا ردٌفٌر  : نانسً هاب، ممتاز حسٌن،المصدر
 .(بالتصرؾ) .03، ص:22العدد:

                                                           
1
. 2-0، ص،ص: «ٌر المناخ التضامن اإلنسانً فً عالم منقسممحاربة تؽ –تقرٌر التنمٌة البشرٌة  »:[2770]دة اإلنمايًبرنامج األمم المتح 

، تم اإلطالع علٌه //:hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_AR_complete.pdf  httpمتوفر على الموقع اإللكترونً: 

 .03/02/2011بتارٌخ: 

 الكوارث الطبيعية

، الوفٌات و الجرحى

                                                انتشار األمراض

البنٌة األساسٌة 

 مدمرة

 خسابر فً اإلنتاج

 المحاصٌل و المنشآت الصناعٌة()

 

 الخسابر البٌبٌة

انخفاض اإلٌرادات 
العامة و زٌادة 

اإلنفاق الحكومً 
ألؼراض اإلؼاثة و 

التعمٌر و احتمال 
تحوٌل الموارد عن  

مشروعات األجل 
 ل .الطوٌ

 

اض حصٌلة انخف
الصادرات وزٌادة 

الواردات من األؼذٌة و 
المواد  الالزمة للصناعة 

و انكماش  .و التعمٌر
اإلٌرادات من النقد 

و  نقص  .األجنبً
 األؼذٌة.

 

انخفاض االدخار و 
االستهالك الخاص 

وهبوط االستثمار فً 
النمو طوٌل األجل و 

احتمال زٌادة عدم 
 المساواة فً الدخول

 

 

 و التعليم ، زيادة الفقر و ازدياد سوء مؤشرات الصحةالقوميانخفاض نمو الدخل 



 

22 
 

 .الواقع و التحديات  اإلنمائية . أهداف األلفية..................الفصل الثالث:...........................

و كوارث لكن خسابرها تكون أشد و تؤثرها  إلى صدماتتتعرض البلدان النامٌة كؽٌرها من الدول  .
و إلى ؼاٌة مارس  0226ة فمنذ بداٌ .أكبر، فتتعرض لخسابر اقتصادٌة عالٌة بالنسبة لحجم اقتصادٌاتها

ملٌار دوالر. و قد بلؽت نسبة  040قدرت الخسابر االقتصادٌة جراء الكوارث الطبٌعٌة بؤكثر من  0202
على التوالً و تعتبر  ℅45و  ℅42الخسابر فً الدول الجزرٌة الصؽٌرة و الدول ؼٌر الساحلٌة النامٌة بـ 

كما ٌرتفع فٌها عدد  ،ل على مواجهة مثل هذه األخطارهذه النسب عالة مقارنة بقدرة اقتصادٌات هذه الدو
التحتٌة مما ٌإدي إلى تراجع فً اإلنتاج الزراعً و الصناعً و بالتالً انخفاض  ىلبناالوفٌات و تدمٌر 

الناتج المحلً و سٌكون تركٌز الدول المتضررة من جراء الكوارث على إعادة بناء ما تم تدمٌره من شق 
 نفاق العام على الجانب االجتماعًالجسور... و هذا سٌكون على حساب اإل للطرقات و المبانً و

)الصحة و التعلٌم(، مما ٌإدي إلى تراجع فً درجة التؽطٌة الصحٌة و تدهور فً معدالت التمدرس. 
إضافة إلى ارتفاع عدد الفقراء نظرا ألن الفبات الهشة فً المجتمعات النامٌة ال تملك ما تواجه به مثل 

 لظروؾ االستثنابٌة لعدم كفاٌة دخلها ومحدودٌة قدرتها للحصول على االبتمان. هذه ا

 النزاعات المسلحة -3-3-2

تشكل النزاعات المسلحة سواء بٌن البلدان أو الحروب األهلٌة تهدٌدا خطٌرا لألمن اإلنسانً وكذلك 
ة ماسة للتركٌز على األسباب المكاسب التً تحققت فٌما ٌتعلق باألهداؾ اإلنمابٌة لأللفٌة. فهناك حاج

الربٌسٌة التً أدت إلى نشوب هذه النزاعات لوضع الحلول المناسبة لتعزٌز األمن اإلنسانً و النهوض 
بمستوٌات التنمٌة و ٌستلزم ذلك تعزٌز المإسسات التً تعمل على الحد من الصراعات و إنهاء التوترات 

ومن بٌن ما تخلفه من آثار  إلى حدوث كوارث إنسانٌة القابمة قبل أن تتحول إلى نزاعات مسلحة و تإدي
 1نجد:

ملٌار شخص  0,3من سكان المعمورة، أي  2تشٌر التقارٌر الدولٌة إلى أنه ٌعٌش واحد من كل   -
 فً دول هشة متؤثرة بالصراعات.

أعمال نقطة مإوٌة فً البلدان التً تطول فٌها  02تزٌد معدالت الفقر فً المتوسط بؤكثر من   -
 نؾ مقارنة ببلدان أخرى.الع

الصراعات لها تداعٌات إقلٌمٌة و عالمٌة، فما ٌنجم عن الصراع من وفٌات و تدمٌر و تؤخر فً  -
أعمال التنمٌة له آثر سلبً على الدول المتؤثرة بالصراعات. و ٌمتد آثاره لٌشمل الدول المجاورة 

لناتج المحلً اإلجمال كل سنة من ا℅ 2,5فبلد مثل تنزانٌا  ٌحرز تقدما فً التنمٌة ٌخسر نحو 
 نتٌجة الصراعات فً الدول المجاورة.

خالل الثالثٌن  ارتفع عدد الالجبتٌن و المشردٌن الذٌن تإوٌهم دول مجاورة إال ثالثة أضعاؾ -
 من الالجبٌن تإوٌهم بلدان مجاورة. ℅53عاما الماضٌة. و قرابة 

ما ٌعادل  ، أيدارس فً هذه البلدانملٌون طفل ممن هم فً سن التمدرس ؼٌر ملتحقٌن بالم 06 -
 2من المجموع العالمً. ℅20

ٌنبؽً أن تشمل اإلصالحات الرامٌة إلى تعزٌز المإسسات بتشجٌع الشفافٌة و إعطاء الفرصة 
للمجتمعات المحلٌة التً لم تكن ممثلة بقدر كاؾ فً السابق، للتعبٌر عن آرابها و تمثٌل نفسها لتصبح 

 لسالم.صاحبة مصلحة فً عملٌة ا

                                                           
1
 WORLD BANK[2011] :«World development report 2011:conflics, security and development»,pp:04,05. Sur 

site internet: http://wdr2011.worldbank.org/sites/default/files/pdfs/WDR2011_Full_Text.pdf. consulte 

le:29/03/2012. 
2
، «تقرٌر الرصد العالمً توفٌر التعلٌم للجمٌع: األزمة الخفٌة النزاعات المسلحة و التعلٌم »:[2777]منظمة األمم المتحدة للتربٌة العلم و الثقافة 

، تم اإلطالع علٌه http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001907/190743a.pdf. متوفر على الموقع اإللكترونً: 722،ص: 

 .77/77/2772بتارٌخ:

http://wdr2011.worldbank.org/sites/default/files/pdfs/WDR2011_Full_Text.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001907/190743a.pdf
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     تكتسً مرحلة ما بعد حل النزاع أهمٌة بالؽة، أٌن ٌجب تعزٌز سٌادة القانون و العدالة و األمن  .
الحد من العنؾ و تقدٌم دعم مبكر لإلنعاش االقتصادي و إعادة بناء و ترمٌم البنٌة  استراتٌجٌاتو تنفٌذ 

البلدان من جدٌد فً الهٌكل العالمً مع التحتٌة التً تخدم المجتمع و إقامة مإسسات دٌمقراطٌة و إشراك 
كما ٌجب تفعٌل الجهود للقضاء على عدم المساواة و التمٌٌز فً  ،الحفاظ على خصوصٌة الحلول الوطنٌة

  1الحصول على الموارد و الفرص.

  على مسار أهداف األلفية اإلنمائية 2118تأثير األزمة المالية   -3-3-3

تصادٌة العالمٌة آثار بالؽة على جمٌع المستوٌات. تم تصنٌؾ األزمة تترك األزمات المالٌة و االق
حٌث أدت إلى  ،على أنها األسوأ منذ الكساد الكبٌر 0226األخٌرة التً هزة االقتصاد العالمً سنة 

انخفاض مفاجا فً أسعار السلع المصدرة من العالم النامً، باإلضافة إلى تراجع معدالت التجارة 
شك فً أنها أثرت بشكل  مما أدى إلى تباطإ معدالت النمو فً الدول النامٌة. و ال ،تثمارالخارجٌة و االس

 أو بآخر و بدرجات متفاوتة على سٌر األهداؾ الدولٌة للتنمٌة.

 0.03لقد أدت األزمة االقتصادٌة و المالٌة العالمٌة إلى زٌادة عدد الفقراء الذٌن ٌعٌشون على أقل من 
، معظمهم من منطقة أفرٌقٌا جنوب 0202ملٌون شخص مع نهاٌة سنة  42ب دوالر ٌومٌا بما ٌقار

 .  0203تصل هذه المنطقة لتحقٌق الؽاٌة المنشودة بحلول عام  توقع أن الٌ حٌث ،الصحراء

ورد فً دراسة للبنك الدولً حول تؤثٌر األزمة االقتصادٌة و المالٌة األخٌرة على التقدم المحرز 
جود سناٌوهات تؤثٌر األزمة على و تأظهر التً ،0202ٌة اإلنمابٌة حتى عام نحو تحقٌق أهداؾ األلف

   .(1-1)رقمأعداد الفقراء هذا ما سٌظهر فً الجدول 

 .2121 -1991سيناريوهات انخفاض الفقر على المستوى العالمي : (3-3)رقم الجدول 

 1991 2115 2115 2121 

 دوالر فً الٌوم 0,03نسبة الفقراء الذٌن ٌعٌشون على أقل من 

 00,5 02,0 03,0 20,5 قبل األزمة

 00,6 03 03,0 20,5 بعد األزمة

 04,1 06,3 03,0 20,5 حالة النمو البطيئ

 دوالر فً الٌوم 1221عدد األشخاص الذٌن ٌعٌشون على أقل من 

 533 644 0150 0605 قبل األزمة

 604 706 0150 0605 بعد األزمة

 0231 0010 0150 0605 حالة النمو البطيئ

SOURSE׃ World bank, global monitoring report[2010]: « The MDGs after the crisis», 

pp:020. 

فً حالة عدم وقوع األزمة العالمٌة  ℅02,0إلى  0203كان من المفترض أن ٌصل معدل الفقر سنة 
لكن حدوث  ،وا ٌعٌشون فٌهاملٌون شخص من حالة الفقر التً كان 31أي أنه سٌتم انتشال ما مقداره 

من المتوقع و مع استمرار حٌث  األزمة و تؤثٌرها المتسع الذي طال معظم دول العالم بدرجات متفاوتة، 
. أما إذا ما تراجعت معدالت النمو ℅03التحسن أن ٌصل معدل الفقر مع حلول التارٌخ المنشود إلى 

                                                           
1
 .72-70، ص،ص:«مرجع سابق»:[2777]األمم المتحدة الجمعٌة العامة 
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أي أنه سٌقع فً شرك  ℅06,3الفقر سترتفع إلى  ، فإن نسبةامستمر ااالقتصادي العالمً و سجلت تباطإ .
. و ٌتوقع أن ٌواصل عدد الفقراء فً 0203ملٌون شخص إضافً مع حلول عام  002الفقر ما ٌقدر بـ 

معظمهم من الدول النامٌة.  ℅00,6ملٌون فقٌر، أي بمعدل  604إلى  0202الزٌادة لٌصل مع حلول عام 
 005أي ما ٌعادل  ℅1,3قتصادي بطٌبا فإن هذه النسبة سترتفع بـ أما فً حالة ما إذا كان معدل النمو اال
 ملٌون شخص سٌسقط فً دابرة الفقر.

تخفٌض عدد الذٌن ٌعانون من الجوع إلى النصؾ بارتفاع المتعلقة بؽاٌة الكان تؤثٌر األزمة على  
 %2.2ادة قدرها ملٌون شخص أي بزٌ 20.1 عدد األشخاص الذٌن ٌعانون من سوء التؽذٌة عبر العالم بـ

فً حالة عدم وقوع األزمة، هذا ما سٌإثر سلبا على أهداؾ أخرى على ؼرار تخفٌض وفٌات األطفال 
ول على أكثر من ثلث أمراض إحٌث أن سوء التؽذٌة مس ،النفابس دون خمس سنوات  و وفٌات األمهات

      1مهات أثناء الوالدة.من األ %02أكثر من  ةاألطفال دون سن الخامسة و هو السبب الربٌسً فً وفا

 12األزمة  الذي كان جلٌا على سوق العمل، حٌث  تعرض على األقل  أحد تؤثٌركما ال ٌخفى على 
فً كافة أنحاء  0227و نهاٌة عام  0225ملٌون شخص  إلى فقدان وظابفهم فً الفترة الممتدة بٌن عام 

ملٌون منصب عمل جدٌد  00ق ما ال ٌقل عن العالم. وهذا ٌعنً أن االقتصاد العالمً فً حاجة إلى خل
سنوات فً ظل المعدل  3من أجل العودة إلى معدالت التوظٌؾ العالمٌة السابقة لألزمة. و سٌستؽرق هذا 

 الحالً للنمو االقتصادي.

 043222خمس سنوات باإلضافة إلى العمر من  لم ٌبلؽواطفل ملٌون  0,0من المحتمل أن ٌموت 
تلمٌذ التعلٌم  132222نتٌجة األزمة. كما لن ٌكمل  0203و 0227ة الممتدة بٌن مولود جدٌد فً الفتر

 مؤمونة.الشرب الملون شخص على مٌاه  022ٌتوقع أن ال ٌحصل  واالبتدابً بحلول التارٌخ المحدد 

سلبا على العدٌد من الدول النامٌة، حٌث  0227-0226كما أثرت األزمة المالٌة و الكساد العالمً     
ت ضؽوطا حادة على العدٌد من الدول منخفضة الدخل. مما أدى إلى زٌادة أهمٌة عملٌة الوفاء فرض

بتقدٌم التزامات مساعدات التنمٌة الرسمٌة. هذا على الرؼم من أن التحوٌالت الصافٌة للدول منخفضة 
الت و مخاطر ، إال أن االنتعاش الهش لدى الدول المتقدمة و احتما0202الدخل ظلت اٌجابٌة خالل عام 

 ،حدوث ركود مزدوج خلقت شعورا متزاٌدا بعدم الٌقٌن بشؤن مستقبل حجم المساعدات التنمٌة الرسمٌة
  2باإلضافة إلى ذلك فإن معدالت توصٌل المساعدات قد انخفضت عن التعهدات المعلنة من قبل المانحٌن.

 

 

 

 

                                                           
1
 WORLD BANK, Global Monitoring Report [2010]׃«The MDGs after the crisis»,pp101-103׃. Sur site internet: 

http://siteresources.worldbank.org/INTGLOMONREP2010/Resources/6911301-

1271698910928/GMR2010WEB.pdf. consulte le: 22/09/2011/ 
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 : خالصة الفصل .

لتنمٌة و جملة التحدٌات التً تواجهها فً كافة أنحاء من خالل االطالع على جملة األهداؾ الدولٌة ل
 العالم تم التوصل إلى ما ٌؤتً:

مإشر تم  26 باستخدامٌتم قٌاسها ؼاٌة  06 فرع إلىتتتم االتفاق على وضع ثمانٌة أهداؾ ربٌسٌة 
تطوٌرها و توسٌع مجالها فً ما بعد و جاءت هذه األهداؾ كالتزام دولً لتحقٌق دفعة قوٌة للشعوب 

وضعها االقتصادي و االجتماعً و تقلٌص حجم الفجوة بٌن مجموعة الدول الدول النامٌة بهدؾ تحسٌن 
 المتقدمة و الدول النامٌة.

ر بعض األقالٌم على المناطق عبر العالم ففً حٌن تسٌ تم تحقٌق تقدم متفاوت من حٌث األهداؾ و

حقٌق بعض المسار الصحٌح فً مجال تحقٌق األهداؾ اإلنمابٌة لأللفٌة تتراوح أقالٌم أخرى بٌن ت

تؤخرا على جمٌع  منطقة إفرٌقٌا جنوب الصحراءاألهداؾ و انحرافها عن البعض األخر. بٌنما تشهد 

و بشكل عام ٌبقى كل هذا . 0203األصعدة و ٌتوقع عدم قدرتها على بلوغ األهداؾ المسطرة بحلول عام 

 بعٌدا عن ما هو مسطر فً برنامج األهداؾ.

شد فقرا جملة من التحدٌات التً تقؾ كعقبة فً وجه تحقٌق التقدم تواجه الدول النامٌة وخاصة األ
ر المناخً الذي ٌتحمل أؼلب ٌن أهم هذه التحدٌات  مشكل التؽٌنحو بلوغ األهداؾ اإلنمابٌة لأللفٌة. من ب

، سواء كانت فً شكل خسابر اقتصادٌة أو ℅62و ℅53 تكالٌفه الدول النامٌة بنسبة تتراوح ما بٌن
التً تهدد الكثٌر من الدول النامٌة و التً تؤتً على  مسلحةإلضافة للحروب و النزاعات البا ،اجتماعٌة

إحداث دمار وكوارث إنسانٌة. كما ال ننسى تؤثٌر األزمة االقتصادٌة و المالٌة التً هزت االقتصاد 
عدالت التقدم و مازالت تؤثٌراتها ممتدة إلى ٌومنا الحاضر، حٌث أدت إلى تراجع فً م 0226العالمً سنة 

 نحو تحقٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة التً تحققت قبل األزمة .

أما بالنسبة للدول العربٌة و مدى تقدمها فً تحقٌق األهداؾ الدولٌة و مدى نجاح السٌاسات التً 
 تنتهجها فً القضاء على الفقر فسنتطرق له فً الفصل الموالً.  

 



 

 

 

 

انرابـــع انفـصــم  
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 العربية لتحقيق أهداف األلفية اإلنمائية.  الفقر في الدولمكافحة  و برامج   سياساتتقييم  الفصل الرابع:

 تمهٌد: .

إن مكافحة الفقر عامل أساسً فً تحقٌق التماسك االجتماعً و بناء األوطان و تعزٌز االستقرار 

ظاهرة الفقر فً الدول العربٌة قدٌمة وترجع جذورها إلى حقب االستعمار األجنبً الذي السٌاسً. تعتبر

السٌاسات االقتصادٌة من  ناسبو تسعى حكومات الدول العربٌة إلى إٌجاد مزٌج م المنطقة تعرضت له

بها  تواالجتماعٌة للتقلٌل من أعداد الفقراء وتحقٌق جزء من متطلبات أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة، التً التزم

 فً بداٌة القرن الحالً.

بعد مرور أحدى عشرة سنة من انطالق العمل فً سبٌل تحقٌق أهداؾ األلفٌة و فً ظل التباٌن 

 ،مجموعات حسب اإلمكانٌات التً تتوفر علٌها أربعتنقسم إلى  التً هذه األخٌرةالمسجل فً المنطقة، 

دول مجلس التعاون الخلٌجً(. بٌنما دول النفطٌة ذات الدخل المرتفع )تمثل المجموعة األولى ال

دول المشرق و دول المؽرب دول العربٌة ذات الدخل المتوسط )فتمثل الو الثالثة المجموعة الثانٌة 

 .موعة األخٌرة فهً الدول العربٌة المنخفضة الدخلالعربً(. أما المج

ر بخطى ثابتة نحو تحقٌق األهداؾ المنشودة، تتراوح المجموعة ففً حٌن أن المجموعة األولى تسٌ

بٌن تحقٌق جزء من األهداؾ و تنحرؾ عن المسار الصحٌح لتحقٌق الباقً، بٌنما تسجل و الثالثة  الثانٌة 

العربٌة األقل نموا فشال على جمٌع األصعدة و على مستوى جمٌع  و هً الدول الرابعةالمجموعة 

األهداؾ. وٌرجع السبب الربٌسً وراء هذا التدهور إلى نقص االلتزام السٌاسً وتفشً مظاهر الفساد، 

ما هذا الموارد المالٌة وعدم مالبمة السٌاسات المنتهجة وؼٌرها من األسباب و إلى نقصباإلضافة 

 ٌضم: الذيلفصل فً هذا ا سنتناوله

و حٌث سنتناول فٌه أهم السٌاسات  ،المبحث األول: السٌاسات العربٌة فً مجال مكافحة الفقر

 التً تتبعها مختلؾ الدول العربٌة بهدؾ التقلٌل من الفقر.البرامج 

حٌث ، المبحث الثانً: التقدم المحرز نحو تحقٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة فً المنطقة العربٌة

 لدراسة التقدم الذي حققته الدول العربٌة فً مختلؾ الؽاٌات اإلنمابٌة.سنتطرق 

المبحث الثالث: تقٌٌم السٌاسات العربٌة فً مجال مكافحة الفقر و مدى فعالٌتها و نجاحها فً تحقٌق 

 األهداؾ الدولٌة.
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 العربية لتحقيق أهداف األلفية اإلنمائية.  الفقر في الدولمكافحة  و برامج   سياساتتقييم  الفصل الرابع:

 .مكافحة الفقر فً الدول العربٌةو برامج سٌاسات  األول: المبحث .

هذه انتشارحسب درجة  ،مكافحة الفقر فً الدول العربٌة من دولة إلى أخرى إجراءاتو  تتباٌن سٌاسات

لذلك سنحاول من .فً كل دولة بمحاربة هذه الظاهرة الظاهرة و حسب درجة التزام الجهاز التنفٌذي

 .خالل هذا المبحث أن نرصد سٌاسات مكافحة الفقر فً كل دولة على حدا حسب البٌانات المتوفرة لدٌنا

 دراجإب قامت الجزابرإلى التخفٌؾ من وطؤة الفقر منها سعٌا سٌاسات مكافحة الفقر فً الجزائر:-4-1-1

على جمٌع مستوٌات الحٌاة هذه القضٌة ضمن برامج التنمٌة التً اعتمدتها منذ بداٌة القرن الحالً 

 1تقوم على ما ٌلً: و التً االجتماعٌة و السٌاسٌة و االقتصادٌة

الفقر فً الجزابر من قبل وزارة التشؽٌل و التضامن الوطنً بالتعاون مع برنامج  إنجاز خارطة -

ٌشكل هذا . 2001األمم المتحدة اإلنمابً و الوكالة الوطنٌة للتهٌبة و التعمٌر و هذا فً شهر ماي

العمل أداة مرجعٌة تسمح بتعمٌق فهم هذه الظاهرة لتقٌٌمها و التعرؾ على مدى انتشارها و شدتها، 

لجهود القضاء على الفقر المدقع من خالل وضع و إعداد سٌاسات موجهة ما أنها تمثل توحٌد ك

 للتنمٌة الشاملة و المستدامة حسب خصوصٌة كل منطقة.

وضع المخطط الوطنً لمحاربة الفقر و التهمٌش الذي تم إعداده من قبل وزارة التشؽٌل و التضامن  -

ة فً تجسٌد جهودها لتحسٌن ظروؾ معٌشة المواطنٌن و هو ٌعكس إرادة الحكوم 2001الوطنً سنة

 .األكثر حرمانا 

سمحت بتقٌٌم حجم الفقر فً 2000تم تنظٌم ندوة وطنٌة للقضاء على الفقر و التهمٌش فً أكتوبر -

الجزابر و تحدٌد األنشطة ذات األولوٌة الممكن تنفٌذها و من بٌنها " وضع إستراتٌجٌة وطنٌة 

ندوة ثانٌة حول الخالص من الفقر من خالل  2003مٌش"، تبعها فً أكتوبرللقضاء على الفقر و الته

 نظمتها وزارة التشؽٌل و التضامن بالمشاركة مع مكتب المنظمة الدولٌة للعمل بالجزابر. ،العمل

شرع فً للتضامن الوطنً و مكافحة الفقر، فً إطار السٌاسة االجتماعٌة  البرامج االجتماعٌة: -4-1-1-1

 02 المإرخ فً 08-02لى لإلدماج عن طرٌق العمل بناءا على المرسوم التنفٌذي رقمإحداث الهٌاكل األو

ٌتعلق األمر بمإسسات العمل المحمً ) الورشات المحمٌة و مراكز توزٌع العمل بالبٌت( ،  2008جانفً

 تم.و مإسسات اإلعانة عن طرٌق العمل) مراكز اإلعانة عن طرٌق العمل و المزارع البٌداؼوجٌة(

هذه الخالٌا فً  تعمل ،عامل 460ٌنشطها  و 2008سنة152الخالٌا الجوارٌة التً ارتفع عددها إلى تطوٌر

و فٌما ٌتعلق  مجاالت الدعم االجتماعً و الصحة المشتركة و التكفل النفسً و االتصال االجتماعً

شخصا من 626371بالشطر االجتماعً و فً إطار برنامج اإلعانة االجتماعٌة والتضامن الوطنً، استفاد

 2إضافة إلى هذا تم وضع مخطط عمل ٌتمحور حول النقاط التالٌة:. 2007إعانات جزافٌة للتضامن سنة

 ؛تحسٌن شروط تعلٌم األطفال و باألخص الساكنٌن بالمناطق النابٌة و الفقٌرة -

 ؛تحسٌن تدابٌر اإلعانة و التضامن الوطنً و تكٌٌفها حسب احتٌاجات المستفٌدٌن و آمالهم -

                                                           
1

، «3000للجمعٌة العامة  31ونتائج الدورة االستثنائٌة 3331تنفٌذ مناهج بٌجٌن رد على اإلستبٌان الموجه للحكومات بشأن »الجمعٌة العامة 

 .01/33/3033تم االطالع علٌه بتارٌخ: .www.Alg.un.org/publication/arabicمتوفر على الموقع : 
2

بل النظراء، نقطة االرتكاز الوطنٌة اآللٌة اإلفرٌقٌة للتقٌٌم من ق»:[3002]تقرٌر حول حالة تنفٌذ برنامج العمل الوطنً فً مجال الحكامة

 .113-111،ص،ص:«الجزائر
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 ؛دخل الجواري السٌما لدى سكان المناطق الرٌفٌةالت - .

 ؛إحداث هٌاكل استقبال جدٌدة مكٌفة حسب التؽٌٌرات الطاربة -

 ؛إحداث مراكز إعانة استعجالٌه لفابدة األشخاص المحتاجٌن مإقتا -

 إعادة تنشٌط مكاتب النشاط االجتماعً البلدي من أجل تدخل جواري فً مجال التضامن. -

برٌة على مجموعة من البرامج االجتماعٌة لتقدٌم تعوٌضات مناسبة ألصحاب تعتمد الحكومة الجزا

 الدخول المحدودة و العاجزٌن عن العمل و منها:

أكتوبر  24المإرخ ف94ً– 336هً المنحة التً اقرها المرسوم رقم : المنحة الجزافٌة للتضامن - أ
أرباب اسر بدون دخل.  كانت فً البداٌة ممنوحة لألشخاص المسنٌن واألشخاص المعاقٌن 1994

األشخاص المعاقٌن وذوي األمراض المزمنة  واألشخاص المصابٌن  لتشمل2001وتوسعت سنة 

دج لكل شخص تحت الكفالة  120دج فً الشهر ، ٌضاؾ إلٌه  1000بقٌمة المنحة بالعمى ٌقدر مبلػ 
1عند حدود ثالثة أشخاص
. 

. 2007شخصا سنة 371626و 2006شخصا سنة 605870بلػ عدد المستفٌدٌن من هذه المنحة،

 2008.2شخصا فً نهاٌة السداسً األول من سنة 92681وقد بلػ عدد المستفٌدٌن

: ٌمنح التعوٌض لألشخاص المعوزٌن و القادرٌن على التعوٌض عن النشاطات ذات المنفعة - ب

دج فً الشهر وٌستفٌد ربٌس الورشة المنتقى من طرؾ  3000بـ  التعوٌض ٌقدر مبلػ. العمل

سمح هذا اإلجراء باإلدماج االجتماعً لعدد ال ٌستهان به من  .3دج إضافٌة 1200مشاركٌن بـ ال

 كما نجح فًاألشخاص المعوزٌن، ال سٌما فً المناطق الفقٌرة ذات النسٌج االقتصادي الضعٌؾ. 

تحسٌن ظروؾ الحٌاة لدى السكان بفضل أعمال صٌانة التجهٌزات و األمالك التً تم وضعها فً 

جدٌد من هذا اإلجراء، لٌصل مجموع المستفٌدٌن مستفٌد  3140تطوٌر النشاطات.  تم تسجٌل إطار

 .4شخصا 575268 إلى2008فً نهاٌة السداسً األول من سنة

ٌتم منح األسر التً تتبنى  بالكفالة أطفال  :إعانة األطفال المحرومٌن و الطفولة المسعفة - ت

سنة 19دٌنار بالنسبة لألطفال العادٌٌن دون سن1300مجهولً النسب أو أٌتام منحة شهرٌة تقدر بـ

 .5دٌنار بالنسبة لألطفال المعوقٌن1600و

بالنسبة لألشخاص بدون دخل ، حضري، بري، بالسكة الحدٌدٌة()التكفل بمصارٌؾ النقل - ث

 والمعوقٌن.

                                                           
1

وكالة التنمٌة االجتماعٌة، مشروع دعم التنمٌة االجتماعٌة االقتصادٌة المحلٌة بشمال شرق الجزائرمتوفر على الموقع 

، تم اإلطالع  http://www.padsel-nea.org/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemidاإللكترونً:

 .01/01/3033علٌه بتارٌخ: 
2

 .113-111،ص،ص:«مرجع سابق»:[3002]تقرٌر حول حالة تنفٌذ برنامج العمل الوطنً فً مجال الحكامة
3
 ، مرجع سابق.شروع دعم التنمٌة االجتماعٌة االقتصادٌة المحلٌة بشمال شرق الجزائر: وكالة التنمٌة االجتماعٌة، م 
4

 .111،111، ص ص : «نفس المرجع السابق»:[3002]تقرٌر حول حالة تنفٌذ برنامج العمل الوطنً فً مجال الحكامة 
5
ANAT,PNUD[2006]׃«Communes pauvres territoires, population et capacités d'action», étude d'affinement de 

la carte de la pauvreté de 2000,p.p12,13׃. Sur site 

internet׃http://www.dz.undp.org/evenements/idep2006/dossier%20de%20presse.pdf, consult le12/02/2012 ׃. 

http://www.padsel-nea.org/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid
http://www.dz.undp.org/evenements/idep2006/dossier%20de%20presse.pdf
http://www.dz.undp.org/evenements/idep2006/dossier%20de%20presse.pdf
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ور : تتمثل هذه الهٌاكل أساسا فً دتقدٌم خدمات اإلٌواء و الرعاٌة الصحٌة للمسنٌن و المعوقٌن - ج .

مإسسة جدٌدة  14العجزة و المراكز الطبٌة البٌداؼوجٌة المخصصة لألطفال المعوقٌن. تم فتح 

 مإسسة. 289إلى  ا، لٌصل عدده2009سنة 

: ٌتم الشروع فً كل سنة فً تنفٌذ عملٌات التضامن المدرسً بؽٌة عملٌات التضامن المدرسً - ح

و المقٌمٌن بمناطق محرومة من متابعة تمكٌن األطفال المتمدرسٌن المنحدرٌن من عابالت فقٌرة 

 1: تمدرسهم فً ظروؾ حسنة حٌث

ٌتم منح إعانة مدرسٌة لكل طفل محتاج مسجل بإحدى مإسسات التربٌة الوطنٌة وكذا لكل معاق  -

 متمدرس فً مإسسة دراسٌة خاصة.

 بتزوٌد البلدٌات بحافالت النقل. ،ٌتم ضمان النقل المدرسً ألطفال المناطق النابٌة -

 از و تجهٌز المطاعم المدرسٌة.إنج -

 منح اللوازم المدرسٌة لألطفال المحرومٌن فً بداٌة كل موسم دراسً. -

 %.61نسبة التؽطٌة  فً الطور االبتدابً  تتوفٌر اإلطعام على مستوى المدارس، حٌث بلؽ -

، ابريدٌنار جز 3000 إعادة تقٌٌم اإلعانة المدرسٌة لتصبح بقٌمة 2008-2007تم فً الموسم الدراسً

 هذه اإلعانة. مالٌٌن طفل ٌستفٌد سنوٌا من 3 مع العلم أن ما ٌزٌد عن

حافلة للبلدٌات من أجل النقل المدرسً.  563تم منح 2009-2008فٌما ٌتعلق بالموسم الدراسً

ملٌون دٌنار جزابري، وزعت على األطفال المعوزٌن. تم 33135من اللوازم المدرسٌة بمبلػ 500000و

 .2مدرسً فً المناطق المعزولةمطعم  200إنجاز

كثفت السلطات العمومٌة تدابٌر ترقٌة الشؽل : برامج ترقٌة الشغل و الدعم االجتماعً -4-1-1-2

و فً هذا  2008إلى 1999 عن طرٌق إحداث نشاطات و مناصب عمل مإقتة خالل الفترة الممتدة من

 :هًالمجال تم استحداث أربع برامج 

 402-98أطلق هذا البرنامج بموجب المرسوم التنفٌذي رقم: :(CPE)برنامج عقود ما قبل التشغٌل -أ

دماج إل موجهالبرنامج هذا  ADSتحت إشراؾ وكالة التنمٌة االجتماعٌة 20/12/1998المؤرخ فً 

فً و التقنٌٌن السامٌن من مختلؾ المعاهد الوطنٌة للتكوٌن الشباب من حاملً شهادات التعلٌم العالً 

للفترة الممتدة منصب شؽل مإقت  300520 ثةمناصب الشؽل المحد الحٌاة المهنٌة. بلػ عدد

3عقد14075إلى 2009سنة فً السداسً األول منعدد هذه العقود  بلػبٌنما ، 2008إلى1999من
. 

                                                           
1
LE GOUVERNEMENT ALGERIEN[2005]:«Rapport national sur les objectifs du millénaire pour le développement 

Algerie»¸p: 17. Sur site internet :www.dz.undp.org/publication/national/RNODM_2005/RNODM_2005.pdf, 

consulte le :16/12/2011. 
2

 .103،101، ص،ص: «نفس المرجع السابق»:[3002]تقرٌر حول حالة تنفٌذ برنامج العمل الوطنً فً مجال الحكامة 
3

، متوفرة على الموقع 3003االجتماعٌة ، حصٌلة المنجزات االقتصادٌة و  3002-3333حصٌلة المنجزات االقتصادٌة و االجتماعٌة للفترة 

 .32/33/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: www.premier_ministre.gov.dzاإللكترونً: 

http://www.dz.undp.org/publication/national/RNODM_2005/RNODM_2005.pdf
http://www.premier_ministre.gov.dz/


 

301 
 

 العربية لتحقيق أهداف األلفية اإلنمائية.  الفقر في الدولمكافحة  و برامج   سياساتتقييم  الفصل الرابع:

هذا البرنامج الذي تم إطالقه : (ESIL)برنامج مناصب الشغل الموسمٌة ذات المنفعة المحلٌة -ب .

موجهة للشباب الذٌن ٌعانون من  22/05/1990بتارٌخ  144-90و  143-90بموجب المرسومٌن 

عن طرٌق إكسابهم الخبرة  الهدؾ منه تحضٌر الشباب إلدماجهم فً مناصب شؽل دابمة ،البطالة

استبدلت وزارة  2008المهنٌة الكافٌة فً الوحدات اإلنتاجٌة أو اإلدارات العمومٌة. خالل سنة 

 127 -08دماج االجتماعً بموجب المرسوم التنفٌذي رقم: التضامن الوطنً هذا البرنامج ببرنامج اإل

سنة حاملً  35و  19، هذا البرنامج موجه للشباب البالؽٌن من العمر بٌن 2008 أفرٌل30المإرخ فً 

 1الشهادات و منعدمً الدخل. 

بٌنما ، 2006منصب عمل سنة14287بالنسبة لبرنامج تنمٌة الهضاب العلٌا و الذي تمكن من احداث -

 ن دٌنار جزابري.ملٌو 2904328بؽالؾ مالً قدره 27413ع فً السنة الموالٌة لٌصل إلىارتف

بؽالؾ مالً قدر ، 2007منصب شؽل سنة 5820فٌما ٌخص برنامج تنمٌة مناطق الجنوب الذي خلق -

 ملٌون دٌنار جزابري. 566328بـ

تتولى وكالة :(TUP HIMO)برنامج األشغال العمومٌة ذات الكثافة العالٌة من الٌد العاملة - ت

/ 29/07االتفاقٌة المبرمة بٌن القطاعات المؤرخة فًالتنمٌة االجتماعٌة تسٌٌر هذا البرنامج بموجب 

الشباب ؼٌر المإهل من خالل إطالق برامج ذات منفعة عامة فً  و هو موجه لتشجٌعتشؽٌل1996

دال هذا البرنامج ببرنامج تم استب 2008فً بداٌة سنة  المناطق التً تشهد ارتفاع فً معدالت البطالة.

 النشاطات ذات المنفعة العامة.

بلػ . 2009-2006للفترة الممتدة بٌن سنتًدٌنار جزابري 5328390 قدرهم تخصٌص ؼالؾ مالً ت

 منصب 2913و 2007:2934و 2006عدد المناصب المحدثة فً إطار برنامج تنمٌة الهضاب العلٌا سنتً

 منصب شؽل سنة 2116امج تنمٌة مناطق الجنوب فلقد تم إحداثعمل على التوالً. و فٌما ٌتعلق ببرن

 .2007 منصب شؽل سنة 1672و2006

 514-03ٌنظمه المرسوم الرئاسً رقم:  :(C.N.A.C)للتأمين عن البطالةالصندوق الوطني  - ث

و  35، المتعلق بدعم إنشاء النشاطات من قبل البطالٌن البالغٌن من العمر بٌن 30/12/2003المؤرخ فً 

الذي ٌحدد شروط و مستوٌات  03/01/2004المؤرخ فً  02-01سنة و المرسوم التنفٌذي رقم:  50

إلى  %20وح قٌمتها من احٌث ٌستفٌد البطالٌن من قروض دون فوائد تتر ،اإلعانات المرصودة

و %60 و تخفٌض فً نسب فوائد القروض التً تمنحها البنوك ٌتراوح بٌنمن قٌمة المشروع 25%

 .2فٌهاة االستثمار و المنطقة الجغرافٌة المقام حسب قٌم 80%

شهد قطاع السكن فً العشرٌة : توفٌر السكن الالئق و القضاء على السكنات الهشة -4-1-1-3

، بعدها 2004-1999وحدة سكنٌة خالل الفترة  810417حٌث تم انجاز ، بوقسالماضٌة انتعاشا ؼٌر م

                                                           
1

، «ٌٌمٌة لحدود االلتزام و طبٌعة اإلنجازاتدراسة تق -سٌاسات التنمٌة المستدامة و األهداف اإلنمائٌة لأللفٌة فً الجزائر»:[3033]بلعاطل عٌاش

 .333مذكرة ماجستٌر، جامعة سطٌف، ص: 
2

 .111، ص:«مرجع سابق »:[3002]تقرٌر حول حالة تنفٌذ برنامج العمل الوطنً فً مجال الحكامة 
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 216500وحدة سكنٌة، باإلضافة إلى  1034500تم تسطٌر انجاز  2009-2005وضمن المخطط الخماسً  .

 :1وحدة سكنٌة فً إطار برامج تنمٌة الهضاب العلٌا و الجنوب، موزعة كما ٌلً

 ؛وحدة سكنٌة بالنسبة لوالٌات الجنوب 62000 -

 ؛وحدة سكنٌة بالنسبة لوالٌات الهضاب العلٌا 97800 -

 ؛وحدة سكنٌة فً إطار برنامج امتصاص السكنات الهشة 29500 -

 ؛دة فً إطار البرامج الخاصةوح27200 -

 ملٌار دٌنار. 1020تم تخصٌص خالؾ مالً إلنجاز هذه السكنات بقٌمة 

هدؾ تشجٌع العاطلٌن عن العمل أو عدٌمً الدخل على خلق أنشطة ب: القرض المصغر -4-1-1-4

 2:تم وضع برنامجٌن هماخاصة بما فٌها األعمال المنزلٌة 

التً تم إنشاإها بموجب المرسوم الرباسً  :(ANSEJ)الوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب -

المتعلق بدعم تشؽٌل الشباب، المعدل و المتمم بالمرسوم  02/07/1996المإرخ فً  234-96رقم: 

 ℅25تمنح الوكالة قروض دون فوابد فً حدود 11/09/2003المإرخ فً:  300-03الرباسً رقم: 

بالنسبة لالستثمارات  ℅20و  نار جزابريملٌون دٌ 2بالنسبة لالستثمارات التً ال تتجاوز قٌمتها 

مالٌٌن دٌنار جزابري. من جهة أخرى تعمل الوكالة على تخفٌض  10التً ال تتجاوز قٌمتها 

حسب  ℅(95و ℅60)نسب فوابد القروض الممنوحة من قبل البنوك إلى مستوٌات تتراوح بٌن 

 3.المشروع طبٌعة النشاط و المنطقة التً ٌتواجد فٌها

أنشؤت بموجب المرسوم الرباسً رقم:  :(ANGEM)وطنٌة لتسٌٌر القرض المصغر الوكالة ال -

-14المتعلق بآلٌة القرض المصؽر و المرسوم التنفٌذي رقم: 22/01/2004المإرخ فً  13-2004

، المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر. تتكفل 22/01/2004المإرخ فً  2004

من المبلػ اإلجمالً لالستثمار وتخفٌض فً ℅25وض بدون فوابد بنسبة هذه األخٌرة بتقدٌم قر

         100000بٌن ، إذا تراوحت قٌمة االستثمار ℅70نسبة الفابدة على القرض البنكً ٌصل إلى 

 30000دٌنار جزابري، أو من الكلفة اإلجمالٌة لشراء المواد األولٌة التً ال تتجاوز 400000و

 4دٌنار جزابري.

 .ألؾ دٌنار جزابري400ألؾ دٌنار جزابري و50رض بنكً ٌتراوح بٌن منح ق -

                                                           
1

 .110، ص:«مرجع سابق »:[3002]تقرٌر حول حالة تنفٌذ برنامج العمل الوطنً فً مجال الحكامة 
2

، متوفر على الموقع اإللكترونً: 3030ر المتخذة لفائدة التشغٌل و االستثمار و النمو االقتصادي دٌسمبر التدابٌ

www.premier_ministre.gov.dz :32/33/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
3

، تم http://www.ansej.org.dz/GenerateurAr.aspx?PageGenerer=ANSEJenBrefarموقع الوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب: 

 .32/33/3033اإلطالع علٌه بتارٌخ:
4

                                                          موقع الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصغر:                            

http://www.medea-dz.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=110الع ، تم اإلط

 .33/33/3033علٌه بتارٌخ: 

http://www.premier_ministre.gov.dz/
http://www.premier_ministre.gov.dz/
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
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ألؾ دٌنار 100ً شكل قرض بدون فابدة عندما تفوق كلفة المشروعفتقدٌم المساعدة من الدولة  - .

 جزابري.

حتى ANGEMالمشارٌع الممولة من طرؾ الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر ًبلػ إجمال -

 .منصب عمل مباشر 94689روع سمحت بخلقمش63126، 2008نهاٌة شهر أوت

وسعت األهداؾ المبدبٌة للبرنامج  :(PNDAR)البرنامج الوطنً للتنمٌة الزراعٌة الرٌفٌة -4-1-1-5

ضمان األمن الؽذابً تحسٌن شروط الحٌاة للسكان الرٌفٌٌن و من خالل  وذلك ٌةالرٌف التنمٌةلتشمل 

افة إلى ذلك  فإن اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة باإلض عن طرٌق المخطط الوطنً للتنمٌة الرٌفٌة.للبالد 

قد تطورت برسم حدود تنمٌة رٌفٌة مدمجة، متوازنة و مستدامة ، (SNDRD)الرٌفٌة المستدامة

همٌش. فهً تسعى لخلق لمختلؾ األقالٌم الرٌفٌة، حٌث تدمج مبدأ تكافإ الفرص، مكافحة الفقر و الت

الرٌفٌة عن طرٌق تزوٌد المناطق الرٌفٌة بالكهرباء، فتح الظروؾ المناسبة الستقرار سكان المناطق 

 1و تحدٌث شبكة الطرقات، إنشاء المرافق الصحٌة و التعلٌمٌة،...

، بقات الفقٌرة فً المناطق الرٌفٌةإن مساهمة البرنامج الوطنً للتنمٌة الزراعٌة الرٌفٌة بالنسبة للط

تؤطٌر المنشآت و الخدمات لصالح سكان  مل،تتمثل فً إحداث مصادر جدٌدة للدخل وتحسٌن ظروؾ الع

بٌن  قد تم الموافقة علٌهمشروع  3121و كنتٌجة أولٌة تبٌن أن ما ٌقارب .خاصةالمناطق المعزولة 

 .2عمل منصب169000ساكن وتم خلق 370000من أجل 2005و 2003سنتً

مإسسة دٌنٌة اجتماعٌة تعمل تحت إشراؾ وزارة الشإون الدٌنٌة :صندوق الزكاة -4-1-1-6

ٌتشكل الصندوق  ،التً تضمن له التؽطٌة القانونٌة بناء على القانون المنظم لمإسسة المسجد.األوقاؾو

 من ثالث مستوٌات تنظٌمٌة هً:

وتكون على مستوى كل دابرة، مهمتها تحدٌد المستحقٌن للزكاة على مستوى كل دابرة،  اللجنة القاعدٌة: 
إساء اللجان المسجدٌة، ممثلً لجان األحٌاء، ممثلً حٌث تتكون لجنة مداولتها من: ربٌس الهٌبة، ر

 األعٌان، ممثلٌن عن المزكٌن.

وتكون على مستوى كل والٌة، توكل إلٌها مهمة الدراسة النهابٌة لملفات الزكاة على  اللجنة الوالبٌة: 
 .مستوى الوالٌة

الهٌبة المنظمة لكل ما  دالذي ٌعونجد من مكوناتها المجلس األعلى لصندوق الزكاة،  اللجنة الوطنٌة: 
 ٌتعلق بصندوق الزكاة فً الجزابر.

 تجمع الزكاة بطرٌقتٌن هما: 

البٌة حساب برٌدي جاري تصب فٌه الزكاة ولكل لجنة  :أوال: عن طرٌق الحسابات البرٌدٌة الجارٌة

 .مباشرة من طرؾ المزكٌن

                                                           
1
C.N.E.S¸P.N.U.D[2007]:«Rapport nationale sur le développement humain Algérie 2006»¸pp: 38-39. Sur site 

internet :www.dz.undp.org/publication/national/rndh_2006.pdf. consulte le :16/12/2011. 
2

، مذكرة ماجستٌر، جامعة سطٌف، «المستدامة فً إطار سٌاسات استخدام الموارد الطبٌعٌة المتجددةالتنمٌة الرٌفٌة  »:[3033]طالبً رٌاض

 .313،311ص،ص:
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ٌق تصب فٌها زكاة المحسنٌن فً كل مسجد ٌوجد عدد من الصناد :ثانٌا: الصنادٌق المسجدٌة للزكاة .

 لتصب فً الٌوم الموالً فً الحساب البرٌدي الوالبً. .وتحصى ٌومٌا بمحضر رسمً

 ٌتم صرؾ أموال الزكاة بناء على المداوالت النهابٌة للجنة الوالبٌة إلى:

أو ثالثٌا  وهذا حسب األولوٌة وذلك بإعطابها مبلؽا سنوٌا أو سداسٌا )كل ستة أشهر(، العابالت الفقٌرة: -

 )كل ثالثة أشهر(

: جزء من أموال الزكاة سٌخصص لالستثمار لصالح الفقراء، كؤن نعتمد االستثمار لصالح الفقراء -

 1.طرٌقة القرض الحسن، أو شراء أدوات العمل للمشارٌع الصؽٌرة والمصؽرة

 تصرؾ الزكاة فً الجزابر حسب النسب التالٌة:

 :ملٌون دج  5صٌلة الوالبٌة الحالة األولى: إذا لم تتجاوز الح

 .توزع على الفقراء والمساكٌن 8735% -

 تخصص لتؽطٌة تكالٌؾ نشاطات الصندوق. ℅1235 -

 :ملٌون دج 5الحالة الثانٌة: إذا تجاوزت الحصٌلة الوالبٌة 

 .توزع على الفقراء والمساكٌن )مبالػ ثابتة( ℅ 50 -

 .توزع فً شكل قروض حسنة على القادرٌن على العمل 3735% -

 تخصص لتؽطٌة تكالٌؾ نشاطات الصندوق. ℅ 1235 -

تطور حصٌلة الزكاة و حصة األسر الفقٌرة منها و عدد المشارٌع  (1-4)رقم الجدولٌظهر لنا 

 الممولة من قبل صندوق الزكاة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .32/33/3033تم اإلطالع عٌه بتارٌخ: .www.Marwakf.dz.org/zakatالموقع الرسمً لوزارة الشؤون الدٌنٌة و األوقاف

http://www.marwakf.dz.org/zakat
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و عدد المشاريع الممولة بأموال  منها عدد األسر المستفيدة: تطور حصيلة الزكاة و (1-4)رقمالجدول  .

 (2009-2003للفترة )لزكاة ا

الحصيلة الوطنية بالدينار  السنة
 الجزائري

عدد األسر المستفيدة من 
 حصيلة الزكاة

 عدد المشاريع

1424/2003 118158269335 21000 - 

1425/2004 200527635350 35500 256 

1426/2005 367187942379 53500 466 

1427/2006 483584931329 62500 857 

1428/2007 478922597302 22562 1147 

1429/2008 427179898329 150598 800 

1430/2009 614000000300 - 1200 

تم .www.Marwakf.dz.org/zakat: متوفر على الحامل اإللكترونً وزارة الشإون الدٌنٌة و األوقاؾموقع : المصدر

 (.بالتصرؾ،)32/33/3033:تارٌخاإلطالع عٌه ب

حصٌلة الزكاة قد تضاعفت خمس مرات مقارنة بؤول سنة وهذا ٌرجع ٌظهر لنا من خالل الجدول أن 
أساسا إلى زٌادة وعً أفراد المجتمع بالدور الذي ٌقوم به صندوق الزكاة لتعزٌز التنمٌة االجتماعٌة 

حٌث  ارتفع عدد   ،مساعدة األسر المحتاجةفهو ٌسعى لتخفٌؾ من حدة الفقر عن طرٌق  ،واالقتصادٌة
كما تقوم . 2008أسرة سنة150598إلى، 2003أسرة سنة21000األسر المستفٌدة من حصٌلة الزكاة من 

إلى  وصل عددها شباب الراؼب فً إقامة مشارٌع خاصة حٌثلالصندوق بتقدٌم قروض حسنة ل ةإدار
 نشاط االقتصادي والتخفٌؾ من البطالة و الفقر.مشروع، هذا ما ٌسمح بتعزٌز ال4726إلى2009سنة ؼاٌة

: ٌندرج هذا البرنامج ضمن إستراتٌجٌة إعادة اإلعمار 2014-2010المخطط الخماسً -4-1-1-7

بعدها تم  ،2001الوطنً التً انطلقت قبل عشر سنوات، ببرنامج اإلنعاش االقتصادي الذي أطلق سنة

 لبرامج الخاصة التً رصدت لصالحالذي تدعم هو األخر با2009-2004وضع برنامج دعم النمو 

ما  والٌات الهضاب العلٌا و الجنوب بلؽت كلفة جملة عملٌات التنمٌة المسجلة خالل الخماسً السابق

 ملٌار دٌنار جزابري من بٌنها بعض المشارٌع المهٌكلة التً ما تزال قٌد اإلنجاز.17500ٌقارب

ملٌار دوالر أمرٌكً 286أو ما ٌعادلي جزابرملٌار دٌنار 21214تم تخصٌص موارد مالٌة  بقٌمة

ٌخصص برنامج االستثمار . 2014-2010لبرنامج االستثمارات العمومٌة الذي وضع للفترة الممتدة ما بٌن

 1من موارده لتحسٌن التنمٌة البشرٌة من خالل:℅40أكثر من 2014 -2010العمومً

                                                           
1

 .«3030ماي  31بٌان اجتماع مجلس الوزراء  »:[3030] 3031-3030برنامج التنمٌة الخماسً 

http://www.marwakf.dz.org/zakat
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 ثانوٌة. باإلضافة إلى 850و لٌةإكما 1000،ابتدابٌة 3000منشؤة للتربٌة الوطنٌة منها 5000بناء - .

مإسسة للتكوٌن  300سرٌر إلٌواء الطلبة و أكثر من 400000 ،مقعد بٌداؼوجً جامعً 600000

 المهنً.

 377مركب صحً متخصص، 45، مستشفى 172 منشؤة قاعدٌة صحٌة، منها 1500 إقامة أكثر من -

 .وقٌنمإسسة صحٌة لفابدة المع 70 عٌادة متعددة التخصصات باإلضافة إلى

 ملٌون وحدة سكنٌة . 2بناء -

 مسكن رٌفً بالكهرباء. 220000 توصٌل ملٌون مسكن بشبكة الؽاز الطبٌعً و تزوٌد -

محطة لتحوٌل المٌاه و إنهاء األشؽال  25سدا و 35تحسٌن التزود بالماء الشروب من خالل إنجاز -

 بجمٌع محطات تحلٌة مٌاه البحر الجاري انجازها.

 .من موارده لمواصلة تطوٌر المنشآت القاعدٌة األساسٌة ℅40 ما ٌقارب كما ٌخصص ذات البرنامج

 بهدؾ فك العزلة على المناطق النابٌة وهذا من خالل:

ملٌار دٌنار جزابري موجهة لقطاع األشؽال العمومٌة لمواصلة توسٌع  3100 تخصٌص أكثر من -

 و تحدٌث شبكة الطرقات و تعزٌز قدرات الموانا.

ملٌار دٌنار موجهة لتحدٌث و مد شبكة السكة الحدٌدٌة و تحسٌن  2800 ـحضً قطاع النقل ب -

 مدٌنة بترامواي( و تحدٌث الهٌاكل القاعدٌة بالمطارات. 14النقل الحضري ) من خالل تجهٌز

 ملٌار دٌنار جزابري لتحسٌن إمكانٌات و خدمات اإلدارات العمومٌة.1800ما ٌقارب -

 لدعم التنمٌة الفالحٌة و الرٌفٌة . دٌنار جزابريملٌار 1000كما تم تخصٌص -

من خالل  دٌنار جزابريملٌار 150من أجل ترقٌة المإسسات الصؽٌرة و المتوسطة تم تخصٌص -

 إنشاء مناطق صناعٌة و الدعم العمومً لتؤهٌل و تسٌٌر القروض البنكٌة .

إلدماج  بريدٌنار جزاملٌار  350تم تخصٌص ،من أجل الوصول لهدؾ خلق ثالث مالٌٌن منصب شؽل -

خرٌجً الجامعات و مراكز التكوٌن المهنً و دعم إنشاء المإسسات الصؽٌرة و المتوسطة وتموٌل 

 إنشاء مناصب شؽل مإقتة فً إطار عقود ما قبل التشؽٌل.

تعتمد المملكة األردنٌة الهاشمٌة عدة برامج فً سعٌها الحثٌث :برامج مكافحة الفقر فً األردن-4-1-2

 :1اهرة الفقر و سنؤتً على ذكر أهم هذه البرامج فً ماٌلًلمحاربة انتشار ظ

جاء اهتمام الحكومة بهذا النهج سعٌا منها إلى تحوٌل المنتفعٌن : برنامج األسر المنتجة -4-1-2-1

من صندوق المعونة الوطنٌة من أشخاص متلقٌن للدعم المباشر إلى أشخاص منتجٌن و مساهمٌن فً 

لحد من الفقر و البطالة. ٌقوم البرنامج على توفٌر الدعم المباشر األمر الذي ٌإدي إلى ا،عملٌة التنمٌة

                                                           
1

-3ص: -، ص«سٌاسة التنمٌة االجتماعٌة و تقٌٌم الفعالٌة الحكومٌة فً مكافحة الفقر و البطالة »:[3003]وزارة التنمٌة االجتماعٌة األردن

 .33/33/3033تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: .www .mosd.gov.jo/publication.متوفر على الموقع اإللكترونً: 31
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 204 و خلق المزٌد من فرص العمل. تم تموٌل1هازٌادة دخلٌساعدها هذا ما .المادي و الفنً لألسر .

 تم تدعٌم 2009 ألؾ دٌنار أردنً، إلى ؼاٌة سبتمبر من سنة 341بقٌمة بلؽت 2008 سنةمشروع خالل 

 .ألؾ دٌنار أردنً 264تاجٌة بقٌمةأسرة بمشارٌع إن140

ألؾ دٌنار أردنً  169 صندوقا بقٌمة إجمالٌة 20 : بلػ عدد الصنادٌقصنادٌق االئتمان -4-1-2-2

 ألؾ دٌنار أردنً. 95 جمعٌة بصنادٌق االبتمان بقٌمة 13بٌنما تم دعم. 2008 فً العام

 137 بتكلفةمنزل  132 تم شراء و إنشاء و صٌانة :ألسر الفقٌرةالالئق ل توفٌر السكن -4-1-2-3

 جدٌد بتكلفة إجمالٌة تقدر بـ مسكن 15تم إنشاء 2009و فً سنة 2008خالل عامأردنً ملٌون دٌنار 

 ألؾ دٌنار. 400 زل جاهز بقٌمةنم 25ألؾ دٌنار أردنً و شراء  240

تندرج الحاالت، التً تتدخل فٌها وزارة التنمٌة االجتماعٌة تحت فبة : الصحٌة الخدمات -4-1-2-4

" كل :على أنهً عرفها نظام التؤمٌن الصحً المدنً النافذ فً المادة الثانٌة منه ؼٌر المقتدر، الت

أردنً ٌعٌل نفسه أو ؼٌره وال ٌتجاوز الدخل السنوي له وألسرته التً ٌعٌش معها كوحدة اجتماعٌة 

الحد األعلى الذي ٌقرره مجلس الوزراء، أو من ٌتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة 

وم صندوق المعونة الوطنٌة بتسدٌد نفقات التؤمٌن الصحً لألسر المستفٌدة من خدماته، ٌق".الوطنٌة

. فضالً عن الحاالت المستفٌدة من برنامج شخص 195964أسرة وعدد أفرادها 65658البالػ عددها

والحاالت المستفٌدة من برنامج التؤهٌل الجسمانً، التً  .حالة 6847مهدمعونة اإلعاقات، البالػ عد

 .2حالة 500در معدلها السنوي بحوالً ٌق

فً حال كونهم من أحدى الفبات  :إٌواء األفراد ذوي الظروف واالحتٌاجات الخاصة -4-1-2-5
 :3التالٌة

البالػ  األطفال األٌتام، مجهولً النسب،المفككٌن أسرٌا، الذٌن ٌعٌشون فً دور الرعاٌة، -
فً المإسسات ؼٌر %77327و فً المإسسات الحكومٌة %22373وطفلة، منهم طفال 10928عددهم

 .الحكومٌة
المحتاجٌن للحماٌة والرعاٌة، الذٌن ٌودعون فً دور الرعاٌة  الموقفٌن، المحكومٌن،األحداث  -

 5000البالػ معدلهم السنوي، والشهري ،بموجب أحكام قضابٌة باالستناد إلى قانون األحداث النافذ

 حدث على التوالً. 400و
هن دار الوفاق األسري، البالػ وتستضٌف .عنؾ من داخل أسرهنالنساء اللواتً وقع علٌهن ال  -

 على التوالً. إمرأة 50و 600معدلهن السنوي، والشهري
وٌقدر . المعوقٌن الملتحقٌن فً مراكز الرعاٌة والتؤهٌل والتدرٌب، بنوعٌها الداخلً والخارجً -

 معاقاً ومعاقة.1100معدلهم بحوالً
ٌعانون من ظروؾ اجتماعٌة أو اقتصادٌة أو صحٌة  تتطلب  للمسنٌن الذٌن م خدمات اإلٌواءٌتقد -

و كرامتهم على مكانتهم االجتماعٌة  واء حسنة تحافظاالنتقال بهم إلى الخدمات اإلٌوابٌة فً أج
على 122 مسن منهم327دور مسنٌن تابعة للقطاع الخٌري، ٌستفٌد منها سنوٌا10اإلنسانٌة. ٌوجد

 الوزارة.نفقة 

                                                           
1

، متوفر على الموقع اإللكترونً: «دور المشارٌع الصغٌرة فً الحد من ظاهرة الفقر و البطالة »وزارة التنمٌة  االجتماعٌة األردنٌة:

www .mosd.gov.jo/publication. :33/33/3033تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
2

تم اإلطالع علٌه  .www.mosd.gov.jo/index.phpرة التنمٌة االجتماعٌة األردنٌة. متوفر على الموقع اإللكترونً: الموقع الرسمً لوزا

 .33/33/3033بتارٌخ: 
3

 .«مرجع سابق»الموقع الرسمً لوزارة التنمٌة االجتماعٌة األردنٌة:

http://www.mosd.gov.jo/index.php
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عن طرٌق مكاتب وأسرهم، الذٌن تدرس حالتهم االجتماعٌة  ح والتؤهٌلنزالء مراكز اإلصال  - .
 .الخدمة االجتماعٌة

ذات الدخل المرتفع لذا فإن  تعد مملكة البحرٌن من الدول سٌاسات مكافحة الفقر فً البحرٌن:-3 -4-1
سعى و على الرؼم من هذا فإن الحكومة البحرٌنٌة ت .بمعدالت منخفضة ةمشكلة الفقر فٌها منتشر

 جاهدة للمساعدة الفبات المحرومة عن طرٌق جملة البرامج التً تقدمها. 

ٌنص دستور مملكة البحرٌن على أن تكفل الدولة تحقٌق الضمان  الحماٌة االجتماعٌة: -4-1-3-1

االجتماعً الالزم للمواطنٌن فً حالة الشٌخوخة أو المرض أو العجز عن العمل و الٌتم و الترمل 

خدمات التؤمٌن االجتماعً و الرعاٌة الصحٌة و تعمل على وقاٌتهم من الجهل  والبطالة. كما تإمن لهم

 . 1و الخوؾ و الفاقة

باإلضافة إلى مجانٌة التعلٌم  ،الحكومٌة اإلعاناتٌستفٌد جزء كبٌر من السكان فً مملكة البحرٌن من 

ٌة نظم المعاشات فً والخدمات الصحٌة )وفقا للحاجة(. كما ٌتمتع عمال القطاعٌن العام و الخاص بتؽط

 .2حالة الشٌخوخة و اإلعاقة

تدفع إعانة مالٌة ، 2006منذ سنة (التعطلالبطالة )شرعت مملكة البحرٌن فً تنفٌذ خطة التؤمٌن ضد 

قٌمة  . تتراوحلبطالة. و لطالبً العمل ألول مرةلعمال كل من القطاع العام و الخاص فً حالة تعرضهم ل

ٌنً، لمدة أقصاها ستة أشهر. استفادة من هذه المنحة فً شهر دٌسمبر دٌنار بحر150و120اإلعانة بٌن

 .3من فبة الباحثٌن عن العمل ألول مرة 2009،2187

 وضعحقوق اإلنسان و التنمٌة االجتماعٌة وزارة لقد استطاعت :لتموٌل متناهً الصغرا -4-1-3-2
والبرامج التً  عٌرامن المش وإنجاز العدٌد .الدخل المحدود اتتحتٌة للمشارٌع الداعمة لألسر ذالبنٌة ال

وٌؤتً مشروع )الماٌكروفاٌننس( مشروع التموٌل المتناهً الصؽر لدعم المنظمات  .تحقق االستدامة
وترجمة للهدؾ االستراتٌجً للتمكٌن  .2030األهلٌة المعنٌة بذوي الدخل المحدود ضمن رإٌة البحرٌن 

ضمن برامج ومبادرات الخطة الوطنٌة تدخل  الدخل المحدود التً  اتألسر ذلاالقتصادي واالجتماعً 
وسٌكون لبنك األسرة دور مساهم فً دعم المشروع وتهٌبه  لتنمٌة األسر وخدمات المنزل المنتج

وٌؤتً  المشروع. فًالظروؾ المناسبة للحصول على التموٌل للمنظمات األهلٌة التً ستكون طرفاً 
 ألؾ دٌنار 140ت األهلٌة والذي بلؽت كلفته ما ٌقاربمشروع المٌكروفاٌننس كمرحلة ثانٌة لدعم المنظما

 .4بحرٌنً

ٌرمً المشروع الوطنً لدعم وتنمٌة األسر :المشروع الوطنً لدعم وتنمٌة األسر المنتجة-4-1-3-3
عبر تطوٌر  .ر نوعً وكمً فً أنشطة األسر المنتجة البحرٌنٌةٌالمنتجة بشكل ربٌسً إلً إحداث تؽٌ

، ثم إتاحة التموٌل متناهً إدارة المشروع ىبدأ بالتدرٌب المتخصص عل  ،دعممنظومة من الخدمات وال
تصنٌع  ،خٌاطة صناعٌة ،وإتاحة عدد من الوحدات اإلنتاجٌة المتخصصة )مطبخ إنتاجً الصؽر

                                                           
1

.متوفر على الموقع 1، ص:«3031-3030مملكة البحرٌن البرنامج الوطنً للعمل الالئق  »:[3030]منظمة العمل الدولٌة

، تم اإلطالع http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/decent/dw_bahrain.pdfاإللكترونً:

 .33/33/3033علٌه بتارٌخ: 
2

 .1نفس المرجع السابق،ص: 
3

 .1نفس المرجع، ص:
4

الموقع الرسمً لوزارة حقوق اإلنسان و التنمٌة االجتماعٌة 

 .33/33/3033: ، تم اإلطالع علٌه ٌوم .www.social.gov.bh /ar/social_policies_and_information/dimensionالبحرٌن:

http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/decent/dw_bahrain.pdf
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 مع توفٌر ،وتوفٌر الخدمات االستشارٌة لتطوٌر المنتجات واالبتكار والمشورة والمتابعة .مجوهرات( .
باإلضافة إلً إقامة عدد من مراكز األسر المنتجة )مركز فً  ،ام األسر بمقابل رمزيأم مقرات العمل

 وإدماجموذج ناجح لدعم األسر المنتجة كل محافظة( لتسوٌق المنتجات. وٌعمل المشروع على خلق ن
وعبر تفعٌل قدرات منظمات  .( فً أنشطة إنتاجٌة مدرة للدخلبطالٌنالاكبر عدد من األفراد )المرأة، 

قد تم إنجاز األنشطة اآلتٌة فً إطار هذا و  ورجال األعمال والقطاع الخاص المدنًالمجتمع 
 : 1المشروع

 ؛اإلعالن عن الٌوم العربً لألسر المنتجة وإقامة الفعالٌات بعدد من التجمعات بالمملكة -

 ؛ضل جهة راعٌهأف و أفضل أسرة، ثالثة جوابز: أفضل منتجهً  المنتجة وألسر ااإلعالن عن جابـزة  -

 ؛(2006جانفًإقامة أول سوق لمنتجات األسر فً مركز المعارض ) -

 ؛إجراء مناقشات استصدار قرار التصرٌح بالعمل من المنزل -

 ؛استضافة شركه أمرٌكٌة متخصصة فً تسوٌق المنتجات الٌدوٌة والعمل لتصدٌر المنتجات البحرٌنٌة -

 ؛منحة لزٌادة حجم التموٌل مشروع المٌكروستارتتقدٌم  ىموافقة احد البنوك الوطنٌة عل -

 ى؛نتاجٌة والمحالت بمركز األسر المنتجة بالمحافظة الوسطاإلالبدء فً أعمال تؤهٌل عدد الوحدات  -

 ؛لمنتجة بمحافظة العاصمةبناء مجمع األسر ا -

 ؛دلٌل لمنتجات األسر المنتجة إصدار -

 المراكز والوحدات المتخصصة. التفاوض مع شركاء محلٌٌن ودولٌٌن إلقامة  -

:  أدت التحوٌالت المباشرة للمداخٌل فً الماضً دورا مهما فً سٌاسات مكافحة الفقر فً تونس -4-1-4

التخفٌؾ من الفقر، لكن العقد األخٌر شهد ظهور برامج أكثر تنوعا فً السعً إلى القضاء على تلك 

"، البنك التونسً للتضامن و صندوق 26-26الظاهرة. حٌث تم إنشاء صندوق التضامن الوطنً "

"، برامج مساعدة العابالت المعوزة باإلضافة إلى البرامج التً تستهدؾ الفبات االجتماعٌة 21-21التشؽٌل"

 الهشة.

فً  "26-26":أنشا صندوق التضامن الوطنً "26-26"صندوق التضامن الوطنً  -4-1-4-1

ً الذي تودع فٌه إلى رقم الحساب المصرففً إشارة  "26-26". ٌحمل هذا الصندوق اسم 1990دٌسمبر 

منطقة  1150بهدؾ تحسٌن أوضاع الفقراء فً البالد. و قد استهدؾ الصندوق  األرصدة المجمعة،

ٌدها بالخدمات و البنى األساسٌة) المٌاه، الكهرباء، الطرق، شبكات وجرى تشخٌصها مسبقا لٌتم تز

         ا ٌإدي إلى تحسٌن الظروؾ المعٌشٌة الصرؾ الصحً، المراكز الصحٌة، المدارس،....(، مم

خاصة التً تقع فً األرٌاؾ. اتسع نطاق عمل الصندوق جؽرافٌا  حددة،والمداخٌل فً المناطق الم

منها  ℅85ملٌون دٌنار تونسً، خصص  500بتكلفة إجمالٌة قدرها  2001منطقة سنة  1452لٌشمل 

و تدعٌمها. ٌمول الصندوق عن طرٌق االعتمادات لتولٌد موارد الدخل  ℅15لتطوٌر البنى التحتٌة، 
                                                           

1
 .«مرجع سابق »الموقع الرسمً لوزارة حقوق اإلنسان و التنمٌة االجتماعٌة،
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المخصصة له فً المٌزانٌة، باإلضافة إلى مساهمات المإسسات و األفراد تكرٌسا لمفهوم التضامن  .

 :1تمثلت أهم انجازات الصندوق فً اآلتً  ،االجتماعً لصالح المحرومٌن

 ؛أسرة بالكهرباء 75358 إمداد -

 ؛للشربأسرة بالمٌاه الصالحة  75424إمداد  -

 ؛عوٌض األكواختمسكن ل 31632بناء وإصالح  -

 ؛كلم من قنوات الصرؾ الصحً 31576إنشاء  -

 ؛مدرسة 135إنشاء -

 ؛مركز للرعاٌة الصحٌة األولٌة 115بناء  -

 ؛إنشاء مراكز متنوعة ) مراكز تنمٌة اجتماعٌة، دور شباب،...( -

 شخص من مساعدة الصندوق لتولٌد مصدر للرزق.58837استفاد  -

أسرة ) أي  255000ما ٌقارب  2007إلى نهاٌة سنة  1993دخالت فً الفترة الممتدة من الت مست -

 .2ملٌون دٌنار تونسً 857338موقع بمبلػ إجمالً قدره  1800ملٌون نسمة( و ذلك فً  133نحو 

ٌعتمد الصندوق على فكرة المشاركة أي مشاركة السكان فً تحدٌد األولوٌات، صٌاؼة المشارٌع ، 

حٌث بلػ عدد هذه  ،متابعة تنفٌذها . لذا نصب الصندوق لجانا تنموٌة فً كل منطقة محرومة إدارتها و

 عضو. 7000لجنة تضم  1019اللجان 

: أنشا هذا الصندوق بموجب قانون المالٌة "21-21"الصندوق الوطنً للتشغٌل -4-1-4-2

. لهم العمل . الؽاٌة منه تحسٌن إمكانٌة عمل الشباب و رصد فرص1999دٌسمبر  31المإرخ فً 101

مساعدات األفراد و المجموعات و جزء من إٌرادات عملٌات ٌمول الصندوق من الهبات و 

 3الخصخصة.تتركز تدخالت الصندوق حول ثالث محاور هً:

تعببة الشركاء مع كافة الهٌبات االقتصادٌة و االجتماعٌة و من ضمنها الهٌاكل الجهوٌة،  -

الة . من أجل تدعٌم التضامن الوطنً و ترشٌد وسابل الجامعات، جهاز التدرٌب المهنً و العم

 ؛التدخل على صعٌد المإسسات

 ؛تطوٌر عملٌات تدخل تعتمد على القرب الجؽرافً من المناطق و القرى و األحٌاء الفقٌرة -

                                                           
1

.متوفر على 11_11ص: -، ص«نماذج السٌاسات االجتماعٌة التجربة التونسٌة و دالالتها »:[3001]اللجنة االقتصادٌة و االجتماعٌة لغربً آسٌا

،تم اإلطالع علٌه css.escwa.org.lb/SDD/SP.reading/social℅20policies℅20in℅20tunis.pdfالموقع اإللكترونً:

 .33/01/3033ٌوم:
2

.متوفر على الموقع 33، ص:«تونس 1/3)أ( من مرفق قرار حقوق اإلنسان  31التقرٌر الوطنً المقدم وفقا للفقرة  »:[3002]الجمعٌة العامة

، تم اإلطالع www.arabhumanright.org/publication/countries/tunisia/upr/A_HRC-WG6-1-Tun-1-08a.pdfاإللكترونً: 

 .30/33/3033علٌه بتارٌخ: 
3
PNUD[2001]:«Rapport nationale sur le développement humain en Tunisie»¸p:20.Sur site 

internet :http :planipolis.iiep.unisco.org/upload/Tunisia/Tunisia℅30HDR.pdf. consulte le :30/12/2011. 

http://www.arabhumanright.org/publication/countries/tunisia/upr/A_HRC-WG6-1-Tun-1-08a.pdf
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 العربية لتحقيق أهداف األلفية اإلنمائية.  الفقر في الدولمكافحة  و برامج   سياساتتقييم  الفصل الرابع:

 استهداؾ فبة البطالٌن حسب سلم أولوٌات ٌوضع وفقا لخصوصٌات النسٌج االقتصادي اإلقلٌمً. - .

 على خمسة برامج ربٌسٌة هً:تتوزع هذه المحاور 

 برنامج تؤهٌل حاملً الشهادات الجامعٌة و تحوٌلهم إلى مجاالت تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت. -1

البرنامج الذي ٌستهدؾ حاملً الشهادات الجامعٌة فً التخصصات التً توصؾ بالصعبة ومنها اآلداب  -2

فً تعلٌم الكبار فً إطار البرنامج الوطنً  و العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة، لتحوٌلهم إلى العمل

 لمكافحة األمٌة.

برنامج تدرٌب و تشؽٌل الشباب من المستوى التعلٌمً المحدود لتحوٌلهم إلى اختصاصات متنوعة فً  -3

 المجاالت ذات الطابع العام.

 برنامج التشجٌع على إنشاء المشارٌع الفردٌة و المإسسات الصؽٌرة. -4

سنة و ال ٌملكون  20سن التعلم المباشر و ٌشمل الشباب الذٌن هم دون  برنامج التدرٌب من خالل -5

 مإهالت و ٌعٌشون فً مناطق فقٌرة.

مستفٌدا من حالة  84557شهر من إنشابه نتابج مهمة، حٌث تمكن من إخراج  18سجل الصندوق بعد 

شخصا  11864ة و من حملة الشهادات الجامعٌ ℅833شخصا أي  7015البطالة. ومن بٌن أخر المستفٌدٌن 

من الذٌن لم ٌكملوا ℅7737شخصا أي   65678من الذٌن لم ٌتجاوزوا مرحلة التعلٌم الثانوي و  ℅14أي 

ارتفع عدد المستفٌدٌن من برامج الصندوق لٌصل إلى  2002مرحلة التعلٌم االبتدابً. و فً شهر أوت سنة 

 شخصا موزعٌن حسب نوع البرامج على النحو التالً: 92398

 شخصا استفادوا من دورات التدرٌب أو التؤهٌل فً تخصصات مطلوبة فً سوق العمل. 27181 -

 شخصا استفادوا من تدرٌب فً أشؽال ذات طابع عمومً. 36043 -

 .شخصا أنشإا مإسسات خاصة بهم 15682 -

 .حصلوا على عمل لقاء راتب 6869 -

 .1خصاش 771271ما ٌقارب  2007استفاد من تدخالت الصندوق حتى دٌسمبر      

بهدؾ تموٌل مشارٌع لصالح  ،1997: تم إنشاء هذا البنك سنة البنك التونسً للتضامن -4-1-4-3

من أجل  ،سكان المناطق الفقٌرة الذٌن ال تتوفر فٌهم الشروط التً ٌفرضها النظام المصرفً التقلٌدي

ر تونسً ملٌون دٌنا 30ٌبلػ رأس مال البنك  تنمٌة قدراتهم و تمكٌنهم من و سابل العٌش المستدامة.

منه ملك للخواص و الباقً ملك للحكومة و المإسسات العمومٌة، تتركز أنشطة البنك حول  ℅46

 2محورٌن هما: 

: ٌستفٌد من هذه القروض خاصة حملة الشهادات الجامعٌة و منح القروض المباشرة من البنك -

ادة االندماج شهادات التدرٌب المهنً و ذوي المهن و المهارات، الذٌن ٌبحثون عن سبٌل إلع
                                                           

1
 .33، ص:«مرجع سابق » ،«تونس 1/3)أ( من مرفق قرار حقوق اإلنسان  31التقرٌر الوطنً المقدم وفقا للفقرة  »:[3002]الجمعٌة العامة

2
 11_11ص: -، ص«مرجع سابق »:[3001]اللجنة االقتصادٌة و االجتماعٌة لغربً آسٌا
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 العربية لتحقيق أهداف األلفية اإلنمائية.  الفقر في الدولمكافحة  و برامج   سياساتتقييم  الفصل الرابع:

وتؽطً أنشطة البنك كافة فروع النشاط االقتصادي و السٌما المهن الصؽرى و الصناعات التقلٌدٌة  .

و الزراعة و الخدمات. تتراوح فترات اإلعفاء التً ٌمنحها البنك بٌن ستة أشهر و سبع سنوات، 

أالؾ دٌنار  10ٌن بٌنما تتراوح فترة االسترداد بٌن أربع و خمس سنوات. و تبلػ قٌمة القرض ب

و بعد مرور أكثر من ثالث  ،ها من حملة الشهادات العلٌاألؾ دٌنار، إذا كان طالب 33تونسً و 

 دٌنار 163884089مشروعا بؽطاء مالً قدره  46491سنوات على إنشاء البنك تمكن من تموٌل 

 قرضا.93727قرابة  2008فرصة عمل. منح البنك لؽاٌة بداٌة سنة  25235مما سمح بخلق  تونسً

: أنشا هذا النظام فً منح القروض الصغرى من خالل جمعٌات التنمٌة المعتمدة لدى وزارة المالٌة -

الستكمال آلٌات التموٌل القابمة و لتمكٌن جمعٌات التنمٌة من مساعدة المواطنٌن من  1999مارس 

و تحسٌن الظروؾ  ذوي الدخل المحدود لبدء تنفٌذ مشارٌع فردٌة و عابلٌة منتجة لتولٌد الدخل

عقود بٌن بنك التضامن و الجمعٌات حٌث تعتمد هذه العقود لدى  إبرامعن طرٌق  ،المعٌشٌة للفقراء

دٌنار تونسً  500دٌنار تونسً، مع سقؾ قدره  1500وزارة المالٌة. ال تتجاوز قٌمة هذه القروض 

سنوٌا. من خالل ℅5ا للقرض المخصص لتحسٌن الظروؾ المعٌشٌة أما الفابدة فال ٌتجاوز معدله

دٌنار تونسً. سمح  10246559قٌمتها اإلجمالٌة بـ  تقرضا صؽٌرا قدر  14412هذا البرنامج تم منح

2007قرضا مصؽرا حتى سبتمبر 269000هذا النظام بمنح 
1. 

، فٌما  2007سنة  ℅92إلى نحو  1987سنة  ℅5436تطورت نسبة التؽطٌة االجتماعٌة فً تونس من 

2011فً عام ℅97ٌة الحادٌة عشر أن تبلػ هذه النسبة نحو تتوقع خطة التنم
2. 

تعتمد المملكة فً سعٌها للقضاء على الفقر  :فً المملكة العربٌة السعودٌة سٌاسات مكافحة الفقر-5 -1 -4

 على مجموعة من البرامج المتنوعة و الشاملة لكافة شرابح المجتمع و هً:

          موعة واسعة و متنوعة من خدمات الرعاٌة ٌتم تقدٌم مج :خدمات الرعاٌة االجتماعٌة -4-1-5-1

والدعم االجتماعً و االقتصادي للفقراء و الفبات ذات االحتٌاجات الخاصة من خالل برامج وزارة 

 3هما:  مجموعتٌن علىتتوزع خدمات الرعاٌة و الدعم  ،الشإون االجتماعٌة و الجمعٌات األهلٌة

ً المباشر لتعزٌز دخل األسر الفقٌرة من خالل المساعدات و معاشات أوال: تقوم الدولة بتقدٌم الدعم المال

حٌث بلػ  ،الضمان االجتماعً. و قد ارتفعت على مدى السنوات الماضٌة المبالػ الموجهة لهذا الؽرض

-1993معدل النمو السنوي المتوسط لإلنفاق على معاشات الضمان االجتماعً خالل الفترة الممتدة من 

. بٌنما بلػ معدل نمو اإلنفاق على 2005بلٌون لاير سعودي سنة  23575بلػ قدرهبم،  ℅137 ،2005

 .2005ملٌون لاير فً سنة  43631نحو إلى سنوٌا لٌصل ℅435المساعدات االجتماعٌة 

ثانٌا: تقوم الدولة بتقدٌم خدمات الرعاٌة و الدعم من خالل مجموعة من المإسسات التً توفر الخدمات 

 4التالٌة:

                                                           
1

 .33، ص:«ابقمرجع س »:[3002]الجمعٌة العامة
2

 .30نفس المرجع، ص:
3

 .331-331، ص ص:«مرجع سابق »:[3001]نحو مجتمع المعرفة
4

، متوفر على الموقع «المملكة العربٌة السعودٌة األهداف التنموٌة لأللفٌة »:[3001]وزارة االقتصاد والتخطٌط، برنامج األمم المتحدة اإلنمائً

، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: www.undp.org.sa/sa/documents/mdg/mdgs_sa_2005℅20_arabic/pdfاإللكترونً: 

33/33/3033. 



 

333 
 

 العربية لتحقيق أهداف األلفية اإلنمائية.  الفقر في الدولمكافحة  و برامج   سياساتتقييم  الفصل الرابع:

 .2005فردا عام  8688لمعاقٌن، حٌث بلػ عدد المستفٌدٌن منها خدمات ا - .

 فردا فً نفس السنة. 1782خدمات األطفال الٌتامى و بلػ عدد المستفٌدٌن منها  -

 فردا. 659خدمات رعاٌة المسنٌن الذٌن ٌعانون من عجز، بلػ عدد المستفٌدٌن  -

 فردا.13830بلػ عدد المستفٌدٌن  حٌث خدمات رعاٌة األحداث و مالحظتهم، -

        برنامج التوعٌة و التوجٌه: ٌهدؾ إلى رفع مستوى الوعً لدى الفبات المستهدفة بمشكالت الفقر 

و أسبابها و أبعادها و آثارها على الفرد و المجتمع. و طرق الوقاٌة منها و معالجتها و رفع المهارات 

 ٌة شاملة و خطة مدروسة.االقتصادٌة لدٌهم كمفهوم االستهالك، االدخار و ؼٌر ذلك وفق رإ

             18:مالمراسٌم الملكٌة رقموجب م إنشاء الضمان االجتماعً بت :الضمان االجتماعً -4-1-5-2

بسن نظام الضمان االجتماعً فً المملكة العربٌة السعودٌة وتتولى تنفٌذه  .1961الصادرة سنة19و 

تاجة من األسر واألفراد ورعاٌتهم لتنظٌم مساعدة الفبات الفقٌرة و المح ،مصلحة الضمان االجتماعً

فٌتم تقدٌم هذه الخدمات  .المستمرة ضد الحاجة ولٌكفل لهم حداً أدنى من العٌش الكرٌم وٌحفظ كرامتهم

لضمان  خصص. وقد بلػ إجمالً ما اإلدارٌة للمملكةمكتباً وهً موزعة حسب المناطق  94عبر

 1رٌاالً. 2008،92048338825المالً  حتى العام1961منذ إنشابه فً العام المالً االجتماعً 

:ٌعمل على استثمار طاقات الفقراء و توظٌفها لمساعدتهم برنامج المشروعات الصغٌرة -4-1-5-3

و أسرهم من خالل دعم و تشجٌع و رعاٌة المشارٌع الصؽٌرة الموجهة للفبات  قدراتهمتطوٌر  على

سن و التدرٌب و المساعدة على تجاوز و ذلك بتقدٌم الدعم الفنً و المالً و تسهٌل القرض الح .الفقٌرة

العقبات التً تعترض هذه المشارٌع كذلك طرح الفرص االستثمارٌة المناسبة لكل منطقة ولكل 

 .2مستفٌد

: ٌقوم على توظٌؾ قدرات أفراد األسرة المحتاجة بهدؾ برنامج األسرة المنتجة -4-1-5-4

الصندوق دعم و رعاٌة المشارٌع و ٌتولى  .مساعدتها على إعالة نفسها و إخراجها من دابرة الفقر

المنزلٌة الموجهة لمثل هذه الفبات بتقدٌم الدعم الفنً و تسهٌل التموٌل ) القرض الحسن( و التدرٌب 

قرضا  340وقد تجاوزت القروض   .والمساعدة فً تذلٌل العقبات التً قد تعترض مثل هذه المشارٌع

 3فً هذا البرنامج.

فً المناطق التً  األسر الفقٌرة  اعدة على توظٌؾ أبناءمسال: ٌسعى إلى برنامج التوظٌف -4-1-5-4

 4ٌعٌشون فٌها و ذلك بجمع المعلومات عن الوظابؾ المطروحة فً سوق العمل.

         :ٌعمل على رفع المستوى التعلٌمً للفقٌر و مهاراتهبرنامج المنح التعلٌمٌة و التدرٌبٌة -4-1-5-5

جهة للتوظٌؾ انطالقا من حاجة سوق العمل وٌقوم من خالل برامج التعلٌم و التدرٌب المو ،و قدراته

البرنامج على تؤهٌل الفقٌر القادر و الراؼب فً العمل من خالل مجموعة من البرامج التعلٌمٌة 

والتدرٌبٌة و اكتساب المتدرب المعارؾ و المهارات الالزمة للبدء فً العمل المالبم و قد وصل عدد 

                                                           
1

 .33/33/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: .www.mosa.gov.sa/sociail-policiesموقع وزارة الشؤون االجتماعٌة السعودٌة: 
2

 331-331، ص ص:«مرجع سابق »:[3001]نحو مجتمع المعرفة
3

 .331نفس المرجع ، ص: 
4
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 1ء األسر منخفضة الدخل. شاب من أبنا 108المتدربٌن فٌها إلى  .

: تعد السودان من الدول العربٌة التً تعانً من تفشً ظاهرة مكافحة الفقر فً السودان سٌاسات-6 -1 -4

 لذا فإن الحكومة السودانٌة تسعى عن طرٌق مجموعة من البرامج للحد من هذه الظاهرة..الفقر

تحقٌق هدفها ى فً السودان هو مإسسة الحماٌة والضمان االجتماعً األول: دٌوان الزكاة -4-1-6-1

العدالة االجتماعٌة بتحوٌل الموارد المالٌة من الفبات القادرة إلى الفبات الضعٌفة فً المجتمع وإدارة 

فاعلة للتنمٌة البشرٌة وصون كرامة اإلنسان وبسط األمن واالستقرار فً المجتمع وترتكز فلسفة الزكاة 

ص و تصرؾ لجهات محددة أهمها الفقراء المال المخصمقادٌر معلومة من  تحصٌل األموال بؤخذ ىعل

 2والمساكٌن.

بنسبة  2008سنة  سودانً ملٌون جنٌه 22537بلػ حجم المخصصات التً تم توجهها للفقراء والمساكٌن 
 :خصص للدعم المباشر سودانً ملٌون جنٌه 115منها  ،2007عن العام  %10.2بزٌادة بلؽت أي  64%

 110.7  ن صحً والقوت والمساعدات المالٌة..الخ. كما خصص مبلػكفاالت وعالج مباشر وتؤمٌ

و إنتاجٌة )فردٌة  .تعلٌم(المٌاه، الصحة، ال) سودانً لمشروعات التنمٌة األسرٌة خدمات ملٌون جنٌه
 2008.3 أسرة من حصٌلة الزكاة  لعام1955000و قد استفادت . وجماعٌة(

 :2008 لدٌوان الزكاة للعام  من أهم البرامج المركزٌة

ملٌون جنٌه شملت)كٌس الصابم ، برنامج الراعً والرعٌة،  11تنفٌذ برنامج رمضان بتكلفة بلؽت  -
 فرحة العٌد، إطالق سراح الؽارمٌن( .

جهاز  66ملٌون جنٌه شملت) تزوٌد المستشفٌات الرٌفٌة بـ  3131  دعم مشروعات الصحة بمبلػ -
سرٌر وتركٌب عدد من  300المستشفٌات بـ آالت لؽسٌل الكلى ، تؤهٌل   ماٌكروسكوب ، شراء

إلى جانب دعم المرضى الفقراء عبر  ،مولدات الكهرباء وتوفٌر أجهزة ومعدات طبٌة أخرى(
أسرة  306663 ملٌون جنٌه لعملٌات القلب وؼسٌل الكلى وإدخال 6.5مكتب العالج الموحد بمبلػ 

إمن علٌهم بالسودان بدعم مركزي من جملة الم %32فقٌرة تحت مظلة التامٌن الصحً بما ٌعادل 
 ملٌون جنٌه وبالتنسٌق مع الصندوق القومً للتامٌن الصحً. 40قدره 

، إجالس الطالب،  ٌةمدارس األساسالملٌون جنٌه ) شملت تؤهٌل  6دعم مشروعات التعلٌم بمبلػ  -
  لةثانوي إضافة إلً كفاال و ًساسفً الطور األطالب  7000ـل  المستلزمات المدرسٌةتوفٌر 

 الطالب الجامعً ( . 
مضخات ٌدوٌة   آبار، تركٌب  ملٌون جنٌه شملت ) حفر وتركٌب 733دعم مشروعات المٌاه بمبلػ  -

 ، إقامة سدود( 
 .(لألسر الفقٌرة  لماشٌةملٌون جنٌه)آالت زراعٌة، تملٌك ا 337دعم المشروعات الزراعٌة بمبلػ  -

لتؤمٌن االجتماعً فً السودان عن ٌدار نظام ا :الصندوق القومً للتأمٌن االجتماعً -4-1-6-2

طرٌق الصندوق القومً للتؤمٌن االجتماعً وهو صندوق مستقل مالٌا وإدارٌا وله الشخصٌة االعتبارٌة 

الخدمات  تقدٌم ٌعمل على المستقلة ٌخضع الصندوق إلشراؾ وزٌر الرعاٌة والتنمٌة االجتماعٌة

 :4التالٌة

                                                           
1

 .«مرجع سابق »:[3001]نحو مجتمع المعرفة
2

 .31/33/3033، تم اإلطالع علٌه ٌوم:  chamber.gov.sd :www .zakat-الموقع الرسمً لدٌوان الزكاة السودانً
3

 نفس المرجع.
4

 .31/33/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ:  .www.nsif.sudan.orgوقع الرسمً للصندوق القومً للتأمٌن االجتماعً: الم

http://www.nsif.sudan.org/
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 سنة اشتراك. 12سنة حسب حالة المإمن و 55او  سنة 60سن  المستفٌد معاش الشٌخوخة ببلوغ -  .
سنة  12و سنة فؤكثر حسب األحوال  45سن  المستفٌد معاش الشٌخوخة المبكرة ببلوغ -   

 اشتراك.
تارٌخ انتهاء  معاش العجز الصحً وٌشترط حدوث العجز أثناء الخدمة أو خالل سنة من-  

 ط مدة.الخدمة ولٌس له شر
وٌشترط حدوث الوفاة أثناء الخدمة أو خالل سنة من تارٌخ انتهاء معاش الوفاة الطبٌعٌة  -

 الخدمة.
 معاش إصابة العمل وٌشترط توفر وصؾ إصابة العمل ولٌس له شرط مدة. -
قام الصندوق بإنشاء إدارة متخصصة هً إدارة  : لتخفٌؾ حدة الفقر لدى المنتفعٌنالخدمات االجتماعٌة -أ

محاوال بذلك استحداث نظام تكمٌلً اجتماعً ٌؽطى الشرٌحة التً  1995فً عام  الشإون االجتماعٌة
 تعتمد فقط على المعاش واستهداؾ هإالء بالمساعدات التالٌة:

 كفالة الطالبة الجامعٌة. -
 كفالة األٌتام. -
 التامٌن الصحى. -
ٌقوم الصندوق القومً للتؤمٌن االجتماعً بتقدٌم مساعدات للمشتركٌن وأسرهم لمساعدتهم على  

 تخفٌؾ من مشاكل الفقر فً المجاالت التالٌة:ال
: دفع الرسوم الدراسٌة التً تقررها الوزارة المتحان شهادتً األساس و السودانٌة فً مجال التعلٌم  -

 باإلضافة إلى دفع منحة التفوق.
ة من الرسوم الجامعٌ %50المساهمة مع أبناء المشتركٌن فً تسدٌد الرسوم الجامعٌة للسنة األولى و 

 للمتفوقٌن.
أشهر  9جنٌه شهرٌاً لمدة  50كفالة بنت إلى بنتٌن لكل مشترك التً تدرس بجامعة حكومٌة بمبلػ 

 تحددها شهادة التسجٌل من الجامعة.
تؽطٌة المشتركٌن بمشروع التؤمٌن الصحً باستخراج البطاقات ودفع   فً مجال الصحة و المعٌشة: -

 االشتراكات.
 .جنٌهاً شهرٌاً لكل ٌتٌم100ة الٌتٌم فاقد األبوٌن: فً مجال التكافل: كفال -

 شهرا12توفٌر قروض استهالكٌة حسنة للمشتركٌن تسترجع على مدار         
و المبالػ التً تم صرفها  2010النشاط االجتماعً التكافلً فً السودان لسنة  (2-4)رقمٌلخص الجدول 

 على كل نشاط.
 

 2010الجتماعً لسنة :إحصائٌة اإلسناد ا(2-4)الجدول رقم
  

 المبلغ بالجنٌه العدد البٌان

 65845 291 المساعدات و الحج

 75380 835 احتفال بالمتفوقٌن

 1734924 41726 التؤمٌن الصحً 

 998850 2063 كفالة الطالبة الجامعٌة

 -  458 كفالة األٌتام

 783412 5419  قوت العام

 2044560 34076  مساعدات شهر رمضان

 45744849  84868 تثمار اجتماعً ودعم الحد األدنىاس 

  

 : الصندوق القومً للتؤمٌن االجتماعً السودان )بالتصرؾ(.لمصدرا
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، ٌتضح لنا من خالل الجدول اهتمام الحكومة السودانٌة بتوفٌر المستلزمات األساسٌة للسكان الفقراء .

مار االجتماعً لضمان الحد األدنى من حٌث تصدر حجم اإلنفاق االجتماعً على الفقراء كل من االستث

مستوى المعٌشة. ٌلٌها المساعدات الظرفٌة و التً تختصر فً مساعدات شهر رمضان. بٌنما كان نصٌب 

      بعدد األفراد الذٌن شملهم هذا البرنامج  ضبٌال مقارنةالمساعدات التً تندرج تحت تسمٌت قوت العام 

 جنٌه سودانً. 783412و الذي بلػ 

تموٌل األصغر ومتناهً الصغر والصغٌر والتموٌل المصرفً ذو البعد ال تاسٌاس -4-1-6-3
ٌسعى البنك المركزي السودانً إلى تعمٌم ثقافة التموٌل األصؽر و متناهً الصؽر و ذلك  :االجتماعً

   :1و منها من خالل تحقٌق جملة من األهداؾ
  
 .لنمو االقتصادي تخفٌؾ من حدة الفقر وتقلٌل التفاوت بٌن الطبقات، بدفع عجلة اال-
وفق تخصصاتهم للمساهمة فً توفٌر فرص جماعٌة تنموٌة  عٌرااستٌعاب الخرٌجٌن والشباب فً مش-

 العمل وحل مشكلة البطالة.
تٌسٌر وصول خدمات التموٌل األصؽر إلى الشرابح الضعٌفة ؼٌر القادرة على الوصول إلى الخدمات -

 المالٌة الرسمٌة للمساهمة فً التنمٌة.
 ٌة الخدمات المقدمة بواسطة مإسسات التموٌل األصؽر للمشروعات الصؽرى والصؽٌرة.ترق-
االرتقاء بمستوي االدخار واالستثمار من خالل تعببة رإوس األموال من األفراد والجمعٌات والهٌبات -

 ؼٌر الحكومٌة.
لمدنً الخاصة تشجٌع روح التكافل الجماعً بإنشاء جمعٌات تعاونٌة أو أي من منظمات المجتمع ا-

 بصؽار المنتجٌن.
نشر ثقافة الصٌرفة التً تعزز قدرات التموٌل األصؽر ومتناهً الصؽر والتموٌل المصرفً ذو البعد -

 االجتماعً.
 آلٌات تحقٌق األهداؾ : من أجل الوصول إلى تحقٌق جملة األهداؾ المسطرة تم اتخاذ اإلجراءات التالٌة:

فظة التموٌل بالمصارؾ فً أي وقت لقطاع التموٌل األصؽر كحد أدنى من مح %12 تخصٌص نسبة -
 ومتناهً الصؽر والصؽٌر والتموٌل المصرفً ذو البعد االجتماعً.

والتموٌل الصؽٌر وذو  ومتناهً الصؽر مناصفة بٌن التموٌل األصؽر %12بـ ٌتم توزٌع النسبة المحددة-
 لة فً التموٌل األصؽر والمتناهً الصؽر.البعد االجتماعً وٌمكن للمصارؾ أن تستؽل هذه النسبة كام

 إنشاء وحدات متخصصة للتموٌل األصؽر بفروع بنك السودان المركزي. -
تشجٌع استخدام الضمانات ؼٌر التقلٌدٌة، مع مراعاة استخدام التؤمٌن كضمان مصاحب عبر الشراكة مع -

 وحدة التموٌل األصؽر والشركة السودانٌة لتنمٌة التموٌل األصؽر.
إنشاء مإسسة تكافلٌة لضمان مإسسات التموٌل األصؽر، بالتنسٌق مع الجهات ذات الصلة  ىلعمل علا-

 جذب خدمات ضمان االبتمان الدولٌة. ىوالعمل عل

اتخذت الحكومات السورٌة عدة إجراءات لمكافحة الفقر سنؤتً :سٌاسات مكافحة الفقر فً سورٌا-4-1-7

 على ذكر أهمها.

أول البرامج الحكومٌة  بطالةكان البرنامج السوري لمكافحة ال: لةبرنامج مكافحة البطا -4-1-7-1

الذي ٌقضً بإحداث الهٌبة  ،2001الصادر سنة71:تندرج تفاصٌله ضمن القانون رقم ،لمكافحة الفقر

حدد هذا القانون األهداؾ  .قابل للتجدٌدالعامة للبرنامج الوطنً لمكافحة البطالة مدته خمس سنوات 

                                                           
1

خ: ، تم االطالع علٌه بتارٌ.www.cbos.gov.sd/mode/1361الموقع اإللكترونً:: متوفر على 3033سٌاسات بنك السودان المركزي 

32/33/3033. 
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لوطنً لمكافحة البطالة و نشاطاته و أولها دراسة و تموٌل و تنفٌذ مجموعة من العامة للبرنامج ا .

فً تولٌد الدخل، توفٌر مناصب عمل، خلق األنشطة اإلنتاجٌة و الخدمٌة التً من شؤنها المساهمة 

، استٌعاب قوة العمل المتوافرة مجاالت عمل و إنتاج جدٌدة، تنوٌع هٌكل القطاع االقتصادي و الخدمً

ملٌار لٌرة سورٌة ٌتم إنفاقها 50خصٌص ؼالؾ مالً ٌقدر بـإلى سوق العمل ألول مرة. تم ت ةداخلو ال

 1.خالل مدة البرنامج

 كانت خطة شاملة من أهم أهدافها مكافحة الفقر:(2010 – 2005) الخطة الخمسٌة العاشرة -4-1-7-2

بالحد من  حٌث تضمنت فصال كامال خاص ،تنمٌة اقتصادٌة و اجتماعٌة شاملةمن خالل إحداث 

كما جاءت كل فصولها مترابطة بحٌث ال نجد فصال ٌخلوا من اإلشارة إلى الفقر من قرٌب أو  ،الفقر

 2من بعٌد و نذكر على سبٌل المثال:

المناطق األقل إقامة تنمٌة متوازنة إقلٌما و عادلة اجتماعٌا تؤخذ باالعتبار حاجات و طموحات  -

رة كما ورد فً ذات الخطة أنه سٌجري إٌصال تجهٌزات نموا و تنهض بالفبات االجتماعٌة الفقٌ

الماء الصالح للشرب كً ترتفع مساحة التؽطٌة إلى المناطق النابٌة و األرٌاؾ التً مازالت 

 .2015بحلول %92محرومة منها إلى ما ٌزٌد عن 

              .%8.7إلى %11.4كما تهدؾ الخطة إلى تخفٌض حجم األسر التً تقع تحت خط الفقر من -

%13.7و تخفٌض معدل وفٌات األطفال إلى
3
. 

تم ،  2008فً بداٌة سنةفً نفس هذه الفترة تم إطالق البرنامج الوطنً للحد من الفقر فً سورٌا   -

ؼرؾ بمشاركة كل من: وزارة الشإون االجتماعٌة، اإلتحاد العام لنقابات العمال و إتحاد  إعداده

ساهمة فً الحد من الفقر فً سورٌة من خالل بهدؾ الم.2010–2008الصناعة السورٌة لسنوات
4: 

 ؛فٌر العمل الالبق للشباب و النساءوت -

 ؛تحسٌن قدرة الشركاء الثالثة لتنفٌذ سٌاسات وتشرٌعات العملالتركٌز على أولوٌات  -

 ؛تحسٌن أداء إدارة سوق العمل -

 ؛تفتٌش العمل و احترام المبادئ و الحقوق األساسٌة فً العمل -

 ؛لٌات الحوار االجتماعًسٌاسات و آ تحسٌن -

 ؛زٌادة فرص العمل من خالل وضع إستراتٌجٌة وطنٌة للتشؽٌل -

 ؛إصالح خدمات التشؽٌل للعاطلٌن عن العمل وفق معاٌٌر العمل الدولٌة -

                                                           
1

 .31، ص: «الفقر فً سورٌة نحوتحول جذري فً سٌاسة معالجة الفقر »:[3033]فاٌز سارة
2

: متوفر على الموقع اإللكترونً.311،ص:«3030-3001سٌة العاشرة، الخطة الخم»:[3001]التخطٌط الحكومٌةلجنة 

www.paning.gov.sy/SF/Files/Fypchapere-Ar/pdf.  :31/02/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
3

.متوفر على الموقع اإللكترونً: 31-33، ص ص: «الفقر و مكافحته فً إطار الخطة الخمسٌة العاشرة»:[3001]عبد القادر النٌال

www.asfer.org/doc/rebat/rebat-39.pdf :30/33/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
4

 .31-33، ص ص: «مرجع سابق»:[3001]عبد القادر النٌال

http://www.paning.gov.sy/SF/Files/Fypchapere-Ar/pdf
http://www.paning.gov.sy/SF/Files/Fypchapere-Ar/pdf
http://www.asfer.org/doc/rebat/rebat-39.pdf
http://www.asfer.org/doc/rebat/rebat-39.pdf
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من خالل توسٌع الوصول إلى الحماٌة االجتماعٌة لكل  ،ٌر سٌاسات التؤمٌن االجتماعًوتط - .

القطاع ؼٌر النظامً، الذٌن ٌشكلون قوة مهمة من بما فً ذلك العمال فً  .العمال و أسرهم

 .إجمالً العاملٌن فً سورٌة

اتخذت الهٌبة العامة للتشؽٌل و تنمٌة :تشجٌع إقامة مشارٌع صغٌرة و متوسطة -4-1-7-3

مبادرة  2007و التً حلت مكان هٌبة مكافحة البطالة فً عام 2009 المشروعات فً سورٌة سنة

قٌات مع عدد من المصارؾ لتموٌل المشارٌع الصؽٌرة حٌث قامت بتوقٌع اتفا ،لمكافحة الفقر

تولٌد فرص عمل جدٌدة فً مناطق إقامة هذه المشارٌع بعد قٌام الهٌبة باختٌار األشخاص لوالمتوسطة 

بعدها  ،فً االستفادة من خدماتها و تؤهٌلهم وتنظٌم دورات تدرٌبٌة تتناسب مع طبٌعة عملهمالراؼبٌن 

المقدمة من قبل الشباب الراؼبٌن فً إقامة مشارٌع صؽٌرة  دٌة للمشارٌعالجدوى االقتصا تقوم بدراسة

 و متوسطة.

 قامت الحكومة السورٌة بإحداث صندوق المعونة: إحداث صندوق المعونة االجتماعٌة -4-1-7-4

بلػ المجموع اإلجمالً  .االجتماعٌة لتقدٌم مساعدات مالٌة لألسر الفقٌرة فً مختلؾ مناطق البالد

ملٌون لٌرة سورٌة( و قد أطلق الصندوق أولى خطواته فً 11500) والرملٌون د250 للمساعدات

ألؾ عابلة من  420 لتوزٌع اإلعانات المالٌة على ما ٌقارب2011مجال المساعدة المباشرة فً فبراٌر

 .على مختلؾ أنحاء البالد مركز موزع170العابالت ذات الدخل المحدود عبر

تم تنفٌذه على  .تمع الرٌفً فً جبل الحصٌسمى بمشروع تنمٌة المج :التنمٌة الرٌفٌة -4-1-7-5

جرى إطالق برنامج القرى الصحٌة من جانب 2004فً سنة ، 2007و2000مرحلتٌن ما بٌن عامً

وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعً بالتعاون مع الٌونسٌؾ. ٌهدؾ هذا البرنامج لدعم و بناء قدرات 

ج المرأة فً التنمٌة و النهوض بواقع المرأة ، عبر دممرأة الرٌفٌة فً الشمال الشرقً من البالدال

الرٌفٌة و تمكٌنها اقتصادٌا و اجتماعٌا و صحٌا. كما ٌسعى لخلق فرص عمل للمرأة الرٌفٌة و تحسٌن 

المستوى المعٌشً لألسرة الرٌفٌة. تم تنفٌذ هذا البرنامج فً خمس محافظات. و تم فً إطاره تدرٌب 

 .2004سنةنحو ألفً سٌدة رٌفٌة 

و الذي  :مج القروض التشغٌلٌة الصغٌرة التً منحت ألصحاب المشارٌع المصغرةبرنا -4-1-7-6

من الراؼبٌن فً  الفلسطٌنٌٌنبدعم من الوكالة الدولٌة إلؼاثة و تشؽٌل الالجبٌن  2003انطلق سنة 

 تؤسٌس أعمال صؽٌرة أو تنمٌة األعمال القابمة بؽٌة تحسٌن ظروفهم المعٌشٌة و الحد من الفقر.

الذي ٌسمح لمجلس النقد و التسلٌؾ بالترخٌص ،15:المرسوم التشرٌعً رقم2007 مصدر فً عاو

 باإلضافة إلى خدمات مالٌة  تهدؾ إلى تقدٌم قروض صؽٌرة ،مإسسات مالٌة مصرفٌة اجتماعٌة نشاءبإ

 1.توجه ألصحاب الدخول المحدودة .و مصرفٌة أخرى

وزٌع المساعدات الؽذابٌة التً شملت ت:2009األمم المتحدة لمكافحة الجفاف سنة حملة -4-1-7-7

حٌث تم توزٌع سلة ؼذاء بهدؾ مساعدة  ،للعابالت المتضررة من الجفاؾ فً شمال شرق سورٌة

سكان المناطق للتؽلب على الظروؾ الناجمة عن خراب المحاصٌل الزراعٌة و تدهور الثروة 

 الحٌوانٌة بعد مرور مواسم من الجفاؾ.

                                                           
1

 .02، ص: «مرجع سابق»،«31/3001دراسة تثقٌفٌة حول التموٌل الصغٌر و شرح للمرسوم  »:[3001]مصرف سورٌة المركزي
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 العربية لتحقيق أهداف األلفية اإلنمائية.  الفقر في الدولمكافحة  و برامج   سياساتتقييم  الفصل الرابع:

ً ٌعٌشها العراق و التً تجاوزت نظرا لحالة عدم االستقرار التمكافحة الفقر في العراق: سياسات-4-1-8 .

فً االقتصادٌة فقر على بعض البرامج االجتماعٌة مج مكافحة القتصر تحلٌلنا لبراقد اعشرون عاما ف

 1و التً نذكر منها:حدود المعلومات التً تمكنا من جمعها 

الذي .27/2006:قاعد الموحد رقم: اعتمد المجلس االنتقالً العراقً قانون التنظام التقاعد -4-1-8-1

الذي تم بموجبه توحٌد أنظمة معاشات المتقاعدٌن المطبقة على ،2006دخل حٌز التنفٌذ فً جانفً

بٌنما ٌحصل سنة من الخدمة.  25 سنة لمن أكمل 63عمال القطاع العام، حٌث حدد سن التقاعد بـ

 .شتراكاتاالعاما من دفع 30العامل فً القطاع الخاص على التقاعد بعد مرور

: تعتبر أهم شبكة لألمان االجتماعً بدأ (نظام التوزٌع العاماإلعانات العٌنٌة و النقدٌة ) -4-1-8-2

طبق برنامج 1996فً عام. برنامجا لتوزٌع الؽذاء المنتج محلٌا اباعتباره، 1991العمل بها فً عام

عتمد ربع السكان ٌ 2005من سكان العراق. منذ جوان℅90النفط مقابل الؽذاء كان هذا البرنامج ٌؽطً

التً تقدم بموجب نظام التوزٌع العام من أجل توفٌر  ،العراقٌٌن اعتمادا كبٌرا على السالت الؽذابٌة

 .الؽذاء األساسً للمحتاجٌن

باإلضافة إلى ذلك تقدم وزارة العمل و الشإون االجتماعٌة معونات عامة نقدٌة و عٌنٌة لألشخاص 

وٌالت نقدٌة و خدمات التدرٌب و إعادة التؤهٌل و بموجب برنامج األشد فقرا و تشمل هذه اإلعانات تح

معونات الرعاٌة األسرٌة، توفر وزارة العمل و الشإون االجتماعٌة معونة نقدٌة شهرٌة موحدة و التً 

، األرامل أو المطلقات اللواتً ٌكفلن أطفال تشمل المكفوفٌن و المعوقٌن ؼٌر القادرٌن على العمل

أسرة من تحوٌالت شهرٌة بمبلػ 113000ال ٌحصلون على معاش تقاعدي. استفادتوالمسنٌن الذٌن 

        أما فٌما ٌتعلق بالمساعدات العٌنٌة التً تشمل دور األٌتام ،2004دٌنار عراقً سنة30000قدر بـإجمالً 

 شخص من هذه المساعدات.6300حوال2004ًاستفاد فً سنة أٌن ،و المسنٌن، معاهد المعوقٌن

: ٌتم التركٌز على إمداد المزارعٌن بالمستلزمات الزراعٌة المدعومة الرٌفٌة التنمٌة -4-1-8-3

قروض مٌسرة لصؽار المزارعٌن عن طرٌق المصرؾ الزراعً الستثمارها  ٌتم منحكما  ،األسعار

كما تعمل الدولة على تسهٌل عملٌة تسوٌق  ،فً تطوٌر العمل الزراعً و زٌادة اإلنتاج و الدخل

فً . 2الزراعٌة هممنتجاتالكافً ألسعار ضمان حصول المزارعٌن على الدعم  و الفالحٌة المنتجات

 :3هذا اإلطار اعتمدت الحكومة العراقٌة عدة برامج منها

 التخصصٌة للمبادرة الزراعٌة: خصصت المبادرة الزراعٌة للحكومة العراقٌة فً سنة الصنادٌق-

 وفٌر السٌولة النقدٌة لقطاع الزراعة.ملٌون دوالر للصنادٌق التخصصٌة لت 240: بمبلػ قدره 2008

ملٌار دٌنار عراقً،تم زٌادته لٌصل 25صندوق إقراض صؽار الفالحٌن: بلػ رأس مال الصندوق -

 .دٌنار عراقً  بهدؾ منح قروض مٌسرة للفالحٌنملٌار  80إلى2007سنة
                                                           

1
متوفر على الموقع .20،23،23،21،21، ص،ص: «وظائف من أجل العراق: إستراتٌجٌة للعمالة و العمل الالئق »:[3001]منظمة العمل الدولٌة

، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/.../publ/publ_10_ar.pdfاإللكترونً: 

21/12/2011. 
2

. متوفر على الموقع اإللكترونً: 31، ص: «التنمٌة الرٌفٌة فً المنطقة العربٌة»:[3001]األمم المتحدة، المجلس االقتصادي و االجتماعً

http://css.escwa.org.lb/sdpd/30-10_1-11/D8.pdf:31/33/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
3

، متوفر على الموقع 11،11، ص،ص: «دراسة اتجاهات و مؤشرات الفقر فً الدول العربٌة»:[3003]المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة

، تم اإلطالع علٌه www.aoad.org/Studies/Indicators-of-poorness-level-inarabcountires.pdfاإللكترونً:

 .10/33/3033:بتارٌخ

http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/.../publ/publ_10_ar.pdf
http://css.escwa.org.lb/sdpd/30-10_1-11/D8.pdf
http://css.escwa.org.lb/sdpd/30-10_1-11/D8.pdf
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 العربية لتحقيق أهداف األلفية اإلنمائية.  الفقر في الدولمكافحة  و برامج   سياساتتقييم  الفصل الرابع:

اإلطارات  ٌعد هذا المشروع خطوة أساسٌة للتنمٌة الزراعٌة من خالل إدماجالقرى العصرٌة:  - .

)مهندسٌن، بٌاطرة( فً عملٌة اإلنتاج الزراعً. شرعت الحكومة فً إنشاء أول قرٌة فً محافظة 

خرٌج من مهندسٌن أو بٌاطرة. ٌتكون  2800 سٌشؽل .ملٌار دٌنار عراقً 20037كربالء بتكلفة قدرها

. رهكتارات من األراضً الزراعٌة تسقى من اآلبا10ـمنزل كل منزل مرفق ب 100المشروع من

 .مركز للشرطة و القرٌة مدعمة بمدرستٌن ابتدابٌتٌن، متوسطة، مركز صحً

برنامج التؤهٌل المجتمعً بالتنسٌق بٌن وزارة  1997أطلق فً سنة :القروض الصغٌرة -4-1-8-4

و منظمة العمل الدولٌة. تم استهداؾ بعض المعاقٌٌن القادرٌن جزبٌا عن  العمل و الشإون االجتماعٌة

حٌث دمج  وس أموال تشؽٌلٌة و قد حقق هذا البرنامج نجاحا كبٌرا منحٌث صرفت لهم رإ ،العمل

برنامج لتوفٌر السٌولة  2007فبة المعاقٌن فً الحٌاة االجتماعٌة. أطلق برنامج القروض الصؽٌرة سنة

و الهدؾ منه تمكٌن هذه الفبة من إقامة مشارٌع مصؽرة لضمان  النقدٌة للفبات االجتماعٌة المحرومة

 .1البرنامج احتٌاجاتملٌون دوالر لتؤمٌن 30تم تخصٌص مبلػ  ،دخل مستدام

:تعتمد سلطنة عمان فً سعٌها للقضاء على الفقر على مكافحة الفقر فً سلطنة عمان سٌاسات-4-1-9

 جملة من البرامج االجتماعٌة و االقتصادٌة و منها:

مشروعات موارد الرزق تهدؾ إلى إٌجاد مصدر دخل  :مشروعات موارد الرزق -4-1-9-1
العمل  ةلمستفٌدٌن لرفع مستوى معٌشتهم  وتعزٌز الشعور بؤهمٌة العمل لكسب الرزق  وتعمٌق فكرل

الحر لدى المستفٌدٌن ومساعدتهم فً االعتماد على الذات وبناء أسرة منتجة قادرة على الخروج 
األهداؾ . حٌث تسعى وزارة التنمٌة االجتماعٌة لتحقٌق هذه ةاالجتماعٌ مساعدةمستقبالً من مظلة ال

 إلى المشروع هدؾٌلدى ما ٌقارب مابة أسرة من األسر العمانٌة تستفٌد من هذا المشروع فً كل عام. 

تمكٌن األسر المسجلة فً نظام الضمان االجتماعً والمعاقٌن ومن فً حكمهم اقتصادٌا من خالل 
جتماعً وتساهم تحوٌلهم إلى اسر منتجة تستؽنً مستقبالً عن معاشات ومساعدات برنامج الضمان اال

 .  2فً نمو االقتصاد الوطنً
: هو أحد وسابل األمن االجتماعً التً تكفل لألسر المحتاجة معاشا الضمان االجتماعً -4-1-9-2

شهرٌا ٌساعدها فً تلبٌة احتٌاجاتها األساسٌة فً حالة عدم وجود دخل شهري منتظم أو قرٌب ملزم 
لاير كحد أعلى  264كحد أدنى للفرد الواحد و لاير 80 مقدار المساعدة الشهرٌة ٌبلػقادر على النفقة. 

 لألسرة وفقا لجدول المعاشات الملحق بقانون الضمان االجتماعً. 
توفٌر  ،ٌهدؾ نظام الضمان االجتماعً إلى تقدٌم المساعدة المالٌة لألفراد واألسر المعوزٌن مادٌا

األمان االجتماعً بالمشاركة تحقٌق تكامل فً تؽطٌة شبكة  ،حماٌة اجتماعٌة للفبات الهشة اجتماعٌا
 مع بقٌة مكوناتها. 

: هً مشارٌع تنموٌة وخدمٌة ذات النفع العام ٌتعاون األهالً مشارٌع الجهود الذاتٌة -4-1-9-3
قامتها لمواجهة احتٌاجات ٌشعرون بها فً مجتمعهم المحلً وتتمثل فً إنشاء وترمـٌم افٌما بٌنهم على 

الطرق الداخلٌة وؼٌرها من المشارٌع  وتعمل الوزارة على  المجالس العامة  ـ المرافق الصحٌة العامة
 دعم جهود األهالً بالمساهمة فً هذه المشارٌع وفقا للقواعد التنظٌمٌة الصادرة.

 ألسر المحتاجة و األحٌاء الفقٌرة.إلى جانب تقدٌم مجموعة من اإلعانات ل

                                                           
1

 .11نفس المرجع السابق، ص:، «دراسة اتجاهات و مؤشرات الفقر فً الدول العربٌة»:[3003]المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة
2

 .33/33/3033، تم االطالع علٌه بتارٌخ: .www.mosd.gov.om/about_mosd.aspموقع وزارة الشؤون االجتماعٌة العمانٌة: 

http://www.mosd.gov.om/about_mosd.asp
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 ،خالل شهر رمضان الكرٌم فً إطار عملٌات التضامن التً تقدمها وزارة التنمٌة االجتماعٌة - .
طرد من المواد الؽذابٌة للفبات المستهدفة من أسر الضمان  2500 حٌث قامت بتوزٌع أكثر من

 وذلك فً كافة والٌات البالد.  .االجتماعً وذوي الدخل المحدود وكذلك المتقاعدٌن
ضمان صرؾ مساعدة نقدٌة مإقتة لألسر واألفراد المحتاجٌن من الذٌن ال ٌتقاضون معاش ال -

 االجتماعً . 
صرؾ مساعدة مالٌة شهرٌة لألشخاص المصابٌن بؤمراض مزمنة تتطلب حالتهم المراجعة  -

 مثل مرضى الفشل الكلوي.  ،المستمرة للمستشفى
الالبحة المنظمة األجهزة واللوازم الطبٌة لألفراد واألسر المحتاجة وفقاً للشروط المحددة ب تقدٌم -

ن ، الكراسً المتحركة ، النظارات الطبٌة، أطقم اآلسنان، )سماعات األذ للمساعدات مثل :
 األطراؾ الصناعٌة ( .

لخاضعة لقانون تحمل الوزارة قٌمة رسوم إدخال التٌار الكهربابً والمٌاه لمساكن األفراد و األسر ا

 .الضمان االجتماعً

معتبرة فً سعٌها تبذل السلطات الفلسطٌنٌة مجهودات  مكافحة الفقر فً فلسطٌن: سٌاسات-4-1-10

  رؼم محدودٌة إمكانٌاتها و سٌطرة االحتالل اإلسرابٌلً على معظم الثروات و الموارد. ،لمكافحة الفقر

و تعتمد السلطات الفلسطٌنٌة فً تموٌل برامج مكافحة الفقر التً تضعها على المساعدات األجنبٌة ومن 

 :  نجدبٌن البرامج التً تعتمدها 

: تهدؾ لرفع الكفاءة التسوٌقٌة للمحاصٌل الزراعٌة لتعظٌم ربحٌة ةبرامج التنمٌة الرٌفٌ -4-1-10-1

و تطوٌر مهارات وقدرات العاطلٌن عن العمل و الفقراء لتمكٌنهم من العمل لتحسٌن  .المزارعٌن

تسعى الدولة لتعزٌز فرص مشاركة الفقراء فً العملٌة االقتصادٌة من خالل توفٌر  ،ظروؾ معٌشتهم

 1رها من عناصر اإلنتاج السلعً.األرض و التموٌل و ؼٌ

: ٌهدؾ هذا البرنامج إلى الحد من مشكلة البطالة عن طرٌق برنامج مساعدة البطالٌن -4-1-10-2

توفٌر فرص عمل للبطالٌن الذٌن هم فً مرحلة البحث عن عمل و ذلك لمدة شهرٌن. ٌستفٌد من 

اده لتقدٌم خدمات شٌكل للفرد المستفٌد الذي ٌبدي استعد 500 ألؾ شخص شهرٌا، بقٌمة50 البرنامج

اجتماعٌة متى طلب منه ذلك أثناء فترة استفادته من البرنامج، و ٌمنح المستفٌد المتزوج عالوة قدرها 

ٌوما فً  15عن مدة ال تقلل المثبتشكٌل، بٌنما ٌتحصل المستفٌد الذي ٌبدي استعداده للعمل  150

 2 .شٌكل  750 على مبلػ قدره الشهر أثناء فترة استفادته من البرنامج

: تم تشكٌل الهٌبة بناء على قرار مجلس الوزراء المنعقد الهٌئة الوطنٌة لمكافحة الفقر -4-1-10-3

. تتلخص مهام الهٌبة فً اإلشراؾ على و ضع السٌاسات و االستراتٌجٌات 31/01/2005بتارٌخ: 

سات تهم  و وضعها ضمن أولوٌات السٌااحٌث ٌتم إشراك الفقراء لتحدٌد احتٌاج ،الهادفة لمكافحة الفقر

التنموٌة، مراجعة الخطط الوطنٌة للتؤكد من أنها تهتم بمكافحة الفقر، توجٌه و إرشاد لجان مكافحة 

 3الفقر و متابعة نشاطهم، اإلشراؾ على تحدٌث البٌانات و المعلومات حول الفقر فً فلسطٌن.

                                                           
1

 .31، ص: «مرجع سابق»،«التنمٌة الرٌفٌة فً المنطقة العربٌة »:[3001]المجلس االقتصادي و االجتماعًاألمم المتحدة، 
2

 www.pecdar.ps/user، متوفر على الموقع اإللكترونً:02تقرٌر المجلس االقتصادي الفلسطٌنً للتنمٌة و اإلعمار، ص: 

files/thepovertyinplastine.pdf :01/03/3033،تم اإلطالع علٌه بتارٌخ . 
3

 .03تقرٌر المجلس االقتصادي الفلسطٌنً للتنمٌة و اإلعمار، مرجع سابق، ص:

http://www.pecdar.ps/user%20files/thepovertyinplastine.pdf
http://www.pecdar.ps/user%20files/thepovertyinplastine.pdf
http://www.pecdar.ps/user%20files/thepovertyinplastine.pdf
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ء : أطلقت وزارة الشإون االجتماعٌة برنامج حماٌة أفقر الفقرابرنامج حماٌة الفقراء -4-1-10-4 .

فً قطاع ؼزة. و كانت  ℅55منهم فً الضفة الؽربٌة و  ℅45ألؾ مواطن منه،  400لٌستفٌد نحو 

شٌكل شهرٌا، ذوي االحتٌاجات الخاصة  600األولوٌة فً هذا البرنامج لألسر التً ٌقل دخلها عن 

ة من أي ، األرامل و األٌتام، الذٌن ال ٌتلقون مساعد(سنة فؤكثر 65)واألمراض المزمنة، كبار السن 

 1جهة.

تقتصر سٌاسات مكافحة الفقر فً الجمهورٌة اللبنانٌة على مكافحة الفقر فً لبنان:  سٌاسات-11 -4-1

 و التً سنؤتً على ذكرها فً ما ٌلً: .بعض النشاطات التً تقوم بها وزارة الشإون االجتماعٌة

عٌة اللبنانٌة فً :أطلقت وزارة الشإون االجتماالبرنامج الوطنً لدعم األسر األكثر فقرا -4-1-11-1
الذي بدأ اإلعداد له من العام  .البرنامج الوطنً لدعم األسر األكثر فقرا""الٌوم العالمً للحد من الفقر 

. وتهدؾ الخطة التنفٌذٌة للبرنامج إلى بناء قاعدة بٌانات وطنٌة لألسر األكثر فقراً ضمن نظام 2007
اعدة لهذه األسر عبر إعادة صٌاؼة النظام معلوماتً متخصص على أسس ومعاٌٌر علمٌة لتوفٌر المس

الوطنً للحماٌة االجتماعٌة استناداً إلى مبادئ الشفافٌة والموضوعٌة والكفاءة. وقد جهزت وزارة 
مركزاً من مراكز الخدمات اإلنمابٌة موزعة فً جمٌع المناطق الستقبال  96الشإون االجتماعٌة لذلك 

ألؾ دوالر  200ملٌونا و 28ء مبلػ مالً مقداره طلبات المواطنٌن. وقد خصص مجلس الوزرا
 2.كرصٌد أولً لهذا البرنامج وإلعداد سلة المساعدات

ألؾ لبنانً( و كبداٌة   400ألؾ أسرة تحت خط الفقر )أي حوالً  80ٌطمح البرنامج إلى استهداؾ 
إون االجتماعٌة ٌتم االستفادة من سلة المساعدات ؼٌر النقدٌة  وذلك بعد تقدٌم طلب إلى مراكز الش

عامل  400المعنٌة والموزعة فً كافة المناطق و تخضع الطلبات للتدقٌق والتحقٌق المٌدانً من قبل 
تكمن أهمٌة مقاربة  .ومحقق اجتماعً إضافة إلى موظفً الوزارة لتؤكد من صحة المعلومات الواردة فٌها

 ة وتتسم بالشفافٌة والمصداقٌة. العمل الجدٌدة فً أنها تسمح بتركٌز المنح على الفبات المستحق

بناء قدراتها ولكسر  نحو ودفعهالعابالت األكثر فقرا المساعدة لٌد  لمدٌشكل هذا البرنامج فرصة 
المجانً والرعاٌة  العالجإن المساعدات التً ستقدم لألسر تتضمن الخدمات التالٌة:  .حلقة الفقر والمعاناة

وإعفاء أبناء هذه العابالت من رسوم التسجٌل فً المدارس الصحٌة األولٌة وتؤمٌن األدوٌة الالزمة 
كلفة التعلٌم عن ترفع ل هذا ما سٌإديوتؤمٌن الكتب المدرسٌة،  والتعلٌم المهنً الرسمٌة بكافة المراحل

إضافة إلى اإلعفاء من رسوم  .كاهل العابالت وٌساعد فً الحد من التسرب المدرسً وعمالة األطفال
 .ءاالشتراك فً الكهربا

إن مهام المشروع تنحصر فً تقدٌم  :لمطاعم المدرسٌةالمجانٌة فً امشروع التغذٌة  -4-1-11-2
وجبة ؼذابٌة ساخنة لتالمٌذ المدارس االبتدابٌة المنحدرٌن من عابالت ذات أوضاع اجتماعٌة 

كما  ،الحرارٌة المطلوبة للمستفٌدٌن الطاقةمن  %40-30إذ تإمن هذه الوجبة حوالً  هشة،واقتصادٌة 
الوعً الصحً لدٌهم وتعلمهم مبادئ  اكذلك تنش ،الوقاٌة لألطفال المعرضٌن لسوء التؽذٌة تضمن

ذ ٌالتؽذٌة الصحٌحة وتخفؾ بعض من العبء االقتصادي عن عابالتهم وتشجع على انتظام تالم
المدارس االبتدابٌة فً الدراسة. ابتدأ العمل فً مشروع التؽذٌة للمطاعم المدرسٌة المجانٌة فً 
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 .30، ص: تقرٌر المجلس االقتصادي الفلسطٌنً للتنمٌة و اإلعمار، مرجع سابق
2

، تم اإلطالع علٌه .www.worldbank.org/WBSITE/external/EXTRABICHOME/newsARABICمتوفر على الموقع اإللكترونً: 

 .31/33/3033بتارٌخ: 
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مطاعم مدرسٌة موزعة على كافة  7وحالٌاً فإن المشروع ٌدعم  1980تٌن فً بٌروت فً العام مدرس .
2010-2009تلمٌذ فً العام الدراسً  3220المناطق اللبنانٌة. أما عدد التالمذة المستفٌدٌن فهو 

1. 

 2تقدٌم الخدمات التالٌة: تنحصر فًبرامج أخرى: -4-1-11-3
تم إنشاء بنك الفقراء اللبنانً بعد موافقة  م العربًلمكافحة الفقر فً العال "أجفند"ضمن مشروع  -

 .البنك المركزي اللبنانً
 ن.دراسٌة للفقراء المتفوقٌن فً فرع الجامعة العربٌة المفتوحة فً لبنا تقدٌم منح -

 .من حّق المعّوق االستفادة من قرض سكنً من "المإسسة العامة لإلسكان" -

إجراء ٌتم كما عار منخفضة وصٌانة مجانٌة، تؤمٌن سماعات ألصحاب اإلعاقة السمعٌة، بؤس -
 فحوصات مجانٌة للسمع فً المدارس.

تؤمٌن وسابل  بهدؾو ألؾ الجا  30: بهدؾ تؤمٌن الدعم لـ نخدمات توظٌؾ الالجبٌن الفلسطٌنٌٌ -
الجا فلسطٌنً  1000حٌث تمكنت من توظٌؾ  ،العٌش لهم تم إنشاء مراكز خدمات التوظٌؾ

 تقنً و مهنً. منهم على تدرٌب 400تحصل 

و هً فً الؽالب ذات : تتنوع برامج مكافحة الفقر فً مصر سٌاسات مكافحة الفقر فً مصر-12 -4-1

نظام التؤمٌن االجتماعً، مشروع األسر المنتجة، بنك ناصر طابع اجتماعً و من بٌنها نجد: 

 3االجتماعً، الصندوق االجتماعً للتنمٌة و نظام دعم المواد الؽذابٌة.

 الذيالذي تقوم بتنفٌذه وزارة التؤمٌنات و الشإون االجتماعٌة : لتأمٌن االجتماعًنظام ا -4-1-12-1

 4: نظام التؤمٌن االجتماعً و برامج المعونات االجتماعٌة.برنامجٌنمن ٌتكون 

النظام الشامل للتؤمٌن االجتماعً: ٌقوم بتؤمٌن شرٌحة عرٌضة من المجتمع من األشخاص الذٌن لٌست  -

ٌتم  ،تؤمٌنٌة أخرى، خاصة العمال المإقتٌن و العمال فً القطاع ؼٌر الرسمً لدٌهم أٌة تؽطٌة

االشتراك فً هذا النظام عن طرٌق شراء طابع بمبلػ جنٌه واحد كل شهر من أحد المكاتب المحلٌة 

أضعاؾ  10للهٌبة القومٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة و ٌقدم النظام تعوٌضات معتبرة للمشتركٌن تصل 

 تراكات.مبالػ االش

نظام معاش السادات: قدمته وزارة الشبون االجتماعٌة و التؤمٌنات كنظام ٌقدم مدفوعات دون  -

 سنة فؤكثر . 65اشتراكات. و هو ٌؽطً الفقراء الذٌن ٌبلػ سنهم 
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 .31/33/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: .www.socialeaffairs.gov.lb/docsالموقع الرسمً لوزارة الشؤون االجتماعٌة اللبنانٌة: 
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. متوفر على الموقع 01، ص:31، العدد:«مجال مرصد الجمعٌات األهلٌة فً لبنان »:[3033]مجموعة األبحاث و التدرٌب للعمل التنموي

 .33/01/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: http׃//crtda.org.lb/webfm_send/439اإللكترونً:
3

. متوفر على الموقع اإللكترونً: 33، ص:«لمحة عامة إقلٌمٌة»:[3033]نظمة العمل الدولٌةم

www.ilo.org/public/arabic/rigion/arpro/bierut/donloads/publ/overview_ar.pdf.،اإلطالع علٌه بتارٌخ:  تم

33/01/3033. 
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 1: تؽطً هذه البرامج خمسة نظم هً:برامج المعونة االجتماعٌة -4-1-12-2 .

ٌتام و األرامل و كبار السن و المطلقات و العوقٌن نظام المعاشات: ٌقدم مدفوعات شهرٌة لأل -

 10ذوي العجز الكامل، أسر المسجونٌن الذٌن صدرت بشؤنهم أحكام بالسجن لمدة ال تقل عن 

 30متوسط المعاش الشهري   .بلػسنة 50سبق لهن الزواج و بلؽن سن ٌسنوات، النساء الالتً لم 

 جنٌه مصري للمعوقٌن. 34م و جنٌه مصري لألٌتا 21جنٌه مصري، ٌتراوح بٌن 

ستفٌدوا من خدمات نظام ٌنظام المساعدات الشهرٌة: ٌقدم مبالػ شهرٌة لألفراد الذٌن لم  -

من بٌن هإالء المستفٌدٌن نجد النساء الحوامل حتى الوالدة، األطفال حدٌثً الوالدة  المعاشات. و

رضى، الزوجات الالبً بلوؼهم سنتٌن من العمر، األشخاص ذوي اإلعاقة الجزبٌة، الم حتى

 21جنٌه مصري للزوجات المهجورات و  11ن أزواجهن و ٌتراوح مبلػ المساعدة بٌن ههجر

 جنٌه مصري للنساء الحوامل و األطفال حدٌثً الوالدة.

نظام مساعدات الدفعة الواحدة: ٌؽطً مساعدات تدفع مرة واحدة فً المناسبات التالٌة: الوفٌات،  -

رب األسرة، التالمٌذ فً مرحلة التعلٌم المتوسط، المفرج عنهم حدٌثا من حاالت الوالدة، بطالة 

جنٌه فً حالة بطالة رب  176جنٌها للتالمٌذ و  32السجون، تراوحت قٌمة المساعدات بٌن 

 األسرة.

نظام مساعدات تخفٌؾ الكوارث: فً حالة وقوع كوارث مثل الفٌضانات أو الزالزل أو حوادث  -

 بق،....(، ٌتم دفع مبالػ للمتضررٌن.) انهٌار بناٌات، حرا

نظام المساعدات للموظفٌن السابقٌن بالحكومة و القطاع العام: ٌتم دفع مبالػ مالٌة للموظفٌن أو  -

ألسرهم بعد وفاتهم فً الحاالت التالٌة: المرض، تدنً مستوى الدخل إلى أقل من ثلثً دخل 

الة تمدرس، زواج البنات أو األخوات، الموظؾ قبل تركه الخدمة، وجود أفراد من األسرة فً ح

طالق االبنة أو األخت ) ما لم تكن مؽطاة بؤي نظام اجتماعً أخر(. تتراوح قٌمة المساعدة بٌن 

 جنبه مصري. 230و  95

، كؤحد 1964: أنشؤته وزارة الشإون االجتماعٌة و التؤمٌنات سنة مشروع األسر المنتجة -4-1-12-3

ٌة االجتماعٌة. وكان الهدؾ منه هو تعببة قدرات أعضاء المشروعات المهمة للعمل فً مجال التنم

عن  -جنٌه مصري شهرٌا 100خاصة تلك التً ٌقل دخلها عن -األسرة المصرٌة منخفضة الدخل 

رؾ الٌدوٌة،....( حمنزلٌة ) تفصٌل و خٌاطة المالبس، صناعة السجاد، الال تشجٌع األعمالطرٌق 

ا فً مراكز تدرٌب ٌٌتلقى المستفٌدون تدرٌبا مهنكً ٌتمكنوا من الحصول على دخل مناسب. و ل

عهم إلى جانب تقدٌم القروض، ٌقدم مشروع األسرة المنتجة خدمات ٌرااألسر المنتجة قبل بدء مش

لمشروع األسر المنتجة فً  أخرى كتسوٌق المنتجات، توفٌر المعدات و المواد الخام. توجد فروع

          سر المنتجة تحت إشراؾ وزارة الشإون االجتماعٌة تدٌرها جمعٌة األالجمهورٌة محافظات كافة 

 2و التؤمٌنات.

                                                           
1

 .303، 300، ص، ص: «مرجع سابق»،،«دراسات فً الفقر و العولمة مصر و الدول العربٌة»:[3001]كرٌمة كرٌم
2

 .303، ص: نفس المرجع، 



 

313 
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تشرؾ علٌه وزارة الشإون االجتماعٌة  ،1971: تم إنشابه سنة بنك ناصر االجتماعً -4-1-12-4 .

و المجتمعات  والتؤمٌنات و ٌؤتً تموٌله األساسً من أموال الزكاة التً تدفعها المشروعات العامة

المستشفٌات و سٌارات اإلسعاؾ و المراكز التعلٌمٌة(. كما ٌقدم ثل )ملهبات ، باإلضافة إلى االمحلٌة

البنك منحا نقدٌة و عٌنٌة إلى الفقراء و ؼٌر القادرٌٌن و المعوزٌن من خالل شبكة من جمعٌات 

قروض بدون فوابد إلى الفقراء لمساعدتهم على مواجهة التزاماتهم المالٌة فً الظروؾ و الزكاة. 

هذا إلى جانب قٌام البنك بتقدٌم قروض صؽٌرة  ،طاربة) كالزواج، المرض و الوفاة،...(الخاصة و ال

لتموٌل المشروعات  (℅6و ℅3جنٌه مصري. بؤسعار فابدة تتراوح بٌن ) 10000و  1000تتراوح بٌن 

 1الصؽٌرة.

: ضمن برنامج الحكومة المصرٌة لتطوٌر المناطق المنعزلة تم برنامج التنمٌة الرٌفٌة -4-1-12-5

 البرامج التالٌة:وضع 

الذي تم 1994: بدأ البرنامج القومً للتنمٌة الرٌفٌة المتكاملة المسمى شروق فً عام مشروع شروق-أ

تابع لوزارة الشإون  مشروع و هو .تنمٌة و تعمٌر القرٌة المصرٌةلالهٌبة العامة  وضعه من طرؾ

 عاما24 ٌستمر المشروعصر. سد الفجوة بٌن المناطق الرٌفٌة و الحضرٌة فً مإلى هدؾ ٌالمحلٌة 

مرحلة  2007 -2002مرحلة البداٌة،  2002-1994وذلك عبر أربع مراحل هً:  .2017سنة إلى ؼاٌة

مرحلة االستدامة. ٌرمً هذا  2017-2012مرحلة النضج و االزدهار،  2012 -2007االنطالق،

 2:األهداؾ التالٌةالمشروع لتحقٌق 

كؾء للموارد المحلٌة. و هو ما ٌدعو إلى التوسع تنمٌة محلٌة من خالل االستخدام ال إقامة -

خدمات البنٌة األساسٌة، مثل المٌاه الصالحة للشرب، الصرؾ الصحً، الطاقة ب والنهوض

 واالتصاالت.

تعزٌز التنمٌة االقتصادٌة المحلٌة التً تتضمن زٌادة فرص العمالة المحلٌة المنتجة و زٌادة  -

حقٌق ذلك عن طرٌق تنوع نواحً النشاط االقتصادي، وتنوٌع مصادر الدخل فً الرٌؾ و ٌتم ت

 .(اإلنتاج الحٌوانً ،المحاصٌل )مثل التصنٌع الرٌفً و زٌادة و تنوٌع اإلنتاج الزراعً 

التوجه نحو التنمٌة البشرٌة المحلٌة التً تتضمن تعزٌز كفاءة الخدمات العامة المحلٌة، مثل  -

مع إعطاء االهتمام  .ة و الثقافة و المعلوماتالتعلٌم و التدرٌب و الخدمات األخرى فً الصح

أٌضا لزٌادة المشاركة الفعالة للمرأة الرٌفٌة. هذا فضال عن االعتماد على الشباب و تعزٌز 

 مشاركة المجموعات االجتماعٌة المهمشة فً التنمٌة.

ة التوجه نحو التنمٌة المإسسٌة المحلٌة و هو ما ٌتضمن تعزٌز دور المنظمات ؼٌر الحكومٌ -

والمإسسات الحكومٌة المحلٌة، مثل رفع كفاءة المنظمات ؼٌر الحكومٌة التً تتمٌز بالطبٌعة 

 الدٌمقراطٌة و االعتماد على النفس.

من  ،ملٌار جنٌه مصري 267ما قٌمته  2017ٌقدر إجمالً االستثمار المطلوب للبرنامج حتى عام 

التحتٌة، بٌنما ٌخصص الباقً إلقامة مشروعات  المفترض أن ٌوجه نحو ثلث هذا المبلػ إلى تحسٌن البنٌة
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فً نواحً النشاط االقتصادي األخرى، حٌث ٌقرر أفراد المجتمع أنواع و أحجام المشروعات الضرورٌة  .

 فً التخطٌط لتنفٌذها. مع ضمان مشاركتهملتنمٌة المناطق التً ٌعٌشون فٌها 

خفٌض معدالت الفقر فً المناطق الرٌفٌة : بهدؾ تالقومً لتنمٌة األلف قرٌة األكثر فقرا البرنامج - ب

أطلقت  ،و تمكٌن الشباب من الحصول على الحاجات األساسٌة من إسكان و خدمات اجتماعٌة

البرنامج القومً لتحسٌن األوضاع المعٌشٌة لألسر األولى  2008الحكومة المصرٌة فً عام 

 14قرٌة. ٌتضمن هذا البرنامج  1141ملٌون نسمة و التً تنتشر عبر  12بالرعاٌة و البالػ عددها 

 1هدؾ النهوض بمستوى البنٌة التحتٌة و الخدمات االجتماعٌة.بمحور 

 :نجدمن جملة ما تم إنجازه فً هذا اإلطار 

ملٌار  132بتكلفة إجمالٌة بلؽت  ،مشروعا للصرؾ الصحً فً هذه القرى 102ٌجري إنجاز  -

 جنٌه.

قرٌة إلى جانب إنشاء أو  151لطوارئ لـ قامت وزارة الصحة بتوفٌر خدمات اإلسعاؾ و ا -

 وحدة للرعاٌة الصحٌة. 40تطوٌر 

مشروع قٌد  123باإلضافة إلى وجود  ،مشروع مدرس100ًانتهت وزارة التعلٌم من إنشاء  -

 ملٌون جنٌه. 500اإلنجاز بتكلفة إجمالٌة بلؽت 

 ملٌار جنٌه لتحسٌن خدمات المٌاه فً هذه القرى. 432تم تخصٌص  -

على الرؼم من وجود بعض أشكال اإلحسان :اسات مكافحة الفقر فً المملكة المغربٌةسٌ -13 -4-1

فً  العمومً و المساعدات التً تقدمها الدولة، إال أن المكافحة الممنهجة للفقر تعتبر حدٌثة العهد

 2.المؽربٌة السٌاسات العمومٌة

 :3عوامل ربٌسٌة هً تةتضافر سفً معدل الفقر، بفضل سجل المؽرب انخفاضا ملفتا          

 .تباطإ النمو الدٌمؽرافً -

 .االستثمار فً البنٌة التحتٌة -

 .و االستخدام االستراتٌجً لعابدات الخصخصة النظام الضرٌبً الفعال -

                                                           
1

. متوفر على الموقع اإللكترونً: 301، ص:«مصر تقرٌر التنمٌة البشرٌة  »:[3030]معهد التخطٌط القومً، برنامج األمم المتحدة اإلنمائً

www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/2010/egypt-a.pdf :10/33/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
2

-31، ص ص: «خمسٌن سنة من التنمٌة البشرٌة»،«تقرٌر حول التنمٌة البشرٌة فً المملكة المغربٌة »:[3001]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً

، تم اإلطالع علٌه www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/2005/morocco-a.pdf.متوفر على الموقع اإللكترونً: 31

 .10/33/3033بتارٌخ: 
3

. متوفر على الموقع 1-3، ص ص:«ات السٌاسة العامةتجربة المغرب فً مواجهة الفقر: الدروس، التحدٌات و خٌار»:[3030]الحسن العاشً

، تم اإلطالع علٌه http://carnegieendowment.org/files/morocco_poverty_AR__07lahsan-_21-12-2010.pdfاإللكترونً: 

 .03/33/3033خ: بتارٌ

 

http://www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/2010/egypt-a.pdf
http://www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/2010/egypt-a.pdf
http://www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/2005/morocco-a.pdf
http://carnegieendowment.org/files/morocco_poverty_AR__07lahsan-_21-12-2010.pdf
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 .المساهمة القوٌة لقطاع القروض الصؽٌرة - .

 .التحوٌالت المالٌة للمهاجرٌن -

 المشاركة الدٌنامٌكٌة لمنظمات المجتمع المدنً. -

 -1980: انخفض معدل الخصوبة فً المؽرب بٌن عامً عدل النمو الدٌمغرافًتباطؤ م -4-1-13-1

طفل لكل امرأة بالؽة. لقد أدى هذا االنخفاض فً معدل الخصوبة إلى تخفٌؾ  432إلى  6من  2010

كما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلً اإلجمالً للفرد بنسبة  ،الضؽط على اإلنفاق العام الجاري

 الماضً .على مدى العقد 336%

: لقد استثمرت الدولة فً برامج البنٌة التحتٌة األساسٌة االستثمار فً البنٌة التحتٌة -4-1-13-2

خاصة فً المناطق الرٌفٌة. و أدى توسٌع نطاق شبكات مٌاه الشرب إلى تحسٌن األوضاع حتى فً 

ات و وفر إلى المعلومكذلك أتاح تمدٌد الكهرباء إلى األرٌاؾ الوصول  ،المجتمعات المحلٌة الفقٌرة

فرصا أكبر لألفراد و الشركات. فضال عن ذلك خلقت الطرق الرٌفٌة فرصا اكبر لتنقل األفراد أو 

، كما وسعت من إمكانٌات الحصول على خدمات التعلٌم و الخدمات المنتجات من و إلى األرٌاؾ

 الصحٌة.

طرٌق : بدأ المؽرب فً إصالح نظامه الضرٌبً فً الثمانٌنٌات عن اإلصالح الضرٌبً -4-1-13-3

من  %24ترشٌد اإلعفاءات و تعزٌز اإلدارة الضرٌبٌة. علما أن اإلٌرادات الضرٌبٌة تشكل اآلن نسبة 

باإلضافة إلى ذلك أنشؤت السلطات المؽربٌة صندوقا خاصا تم توجٌه نصؾ  ،الناتج المحلً اإلجمالً

صلة فً الصندوق العابدات المحصلة من الخصخصة إلٌه بصورة تلقابٌة و بلػ حجم التراكمات المح

ملٌار دوالر من  27و ساهم فً تموٌل أكثر من  2009 سنةملٌار دوالر أمرٌكً  4أكثر من 

 االستثمارات العامة باستخدام مصادر أخرى.

: شكلت القروض المتناهٌة الصؽر الممنوحة لألفراد أداة القروض المتناهٌة الصغر -4-1-13-4

ب الٌوم فً موقع الرٌادة فً العالم هذا ما وضع المؽر ،أخرى ساهمت فً خفض معدالت الفقر

من مجموع القروض اإلقلٌمٌة  %59العربً فً مجال القروض المتناهٌة الصؽر، بمجموع ٌصل إلى 

الممنوحة. فالقروض الصؽٌرة تساعد فً الخروج من دابرة الفقر من خالل إطالق مشروع اقتصادي 

هذا  إن .ملٌون شخص 133ض الصؽٌرة صؽٌر أو تعزٌز مشروع قابم. بلػ عدد المستفٌدٌن من القرو

المناطق الرٌفٌة والمنعزلة لتمكنهم من  موجه بدرجة األولى لسكانالصؽٌرة  من القروضالنوع 

 أسباب الحصول على مصدر رزق.

: ٌلعب المؽاربة العاملون فً الخارج دورا بارزا فً خفض تحوٌالت المهاجرٌن -4-1-13-5

 100بلػ متوسط التحوٌالت الشهرٌة لكل مهاجر.معدالت الفقر عن طرٌق تحوٌل األموال لذوٌهم

دوالر. و تمثل الهجرة المتزاٌدة ألحد أفراد األسرة إلى الخارج إستراتٌجٌة ربٌسٌة النتشال األسر من 

 من الناتج المحلً فً المؽرب. %8التحوٌالت نسبة تقدر،الفقر

مدنً المحلٌة : أسهمت المشاركة النشطة لمنظمات المجتمع المساهمة المجتمع المدنً -4-1-13-6

 ،فً انخفاض معدل الفقر فً البالد. فقد سمحت الدولة فً البداٌة بعمل المنظمات ؼٌر الحكومٌة

وساهمت الشراكة  .ٌرة ركزت نشاطها على تقدٌم الخدمات بمختلؾ أنواعهاخاصة و أن هذه األخ
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الكهرباء و المٌاه و  و المجالس المحلٌة  بهدؾ توفٌر  التً عقدتها المنظمات ؼٌر الحكومٌة مع الدولة .

للمنظمات ؼٌر  2002محو األمٌة فً تعزٌز موقفها و سمح تعدٌل اإلطار القانونً للجمعٌات فً عام 

 الحكومٌة فً المؽرب من االستفادة المباشرة من المساعدات األجنبٌة.

تنفٌذا لهذه المبادرة تم تسطٌر أربع : 2010-2005المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة  -4-1-13-7

قتصادي و ذلك عبر االجتماعً واالمج تهدؾ إلى الحد من النقص الكبٌر المسجل على المستوى برا

تم تخصٌص مٌزانٌة ضخمة لتنفٌذ هذه المبادرة بلؽت قٌمتها  .الهشةتلبٌة الحاجات األساسٌة للفبات 

ً لسنة ملٌون درهم الذي خصص لتنفٌذ البرنامج أالستعجال 250ملٌار درهم، باإلضافة إلى مبلػ  10

تهدؾ المبادرة إلى البحث عن التماسك االجتماعً و ضمان تكافإ الفرص مع تعزٌز مقاربة  .2005

توى المعٌشة للفبات المحرومة و الفقٌرة من السكان إلعادة إدماجها األسري سالنوع و تحسٌن م

 :1و تتمثل أهم هذه البرامج فًمهنً الو

قروي ٌتجاوز معدل الفقر فٌها  تجمع 403ي ٌستهدؾ : الذبرنامج محاربة الفقر بالوسط القروي  -

 ملٌار درهم. 237باستثمار أكثر من  مشروع 6756ملٌون شخص من  136استفاد . ℅30

حٌا حضارٌا األكثر  264ٌهم هذا البرنامج :برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعً بالوسط الحضري -

ملٌون شخص من  136حٌث استفاد  ،المملكةمدٌنة عبر تراب  36تهمٌشا بالمدن الكبرى و المنتمٌن لـ 

 ملٌار درهم. 431مشروعا و نشاطا بؽالؾ مالً إجمالً فاق  4069

 2395ألؾ شخص بمبلػ مالً قدر بـ  537مشروعا لفابدة  2148تم إنجاز : برنامج محاربة التهمٌش -

 كانت مخصصة لبناء و تجهٌز مراكز االستقبال و الحماٌة االجتماعٌة. ،ملٌار درهم

على المستوى المحلً من خالل  االبتكارٌهدؾ هذا البرنامج إلى تشجٌع المبادرة و األفقً: البرنامج  -

 9032تم فً هذا اإلطار إنجاز  ،اقتراح المشارٌع ذات الطابع التعاونً و األنشطة المدرة للدخل

 ملٌون شخص. 135ملٌار درهم استفاد منه حوالً  4335مشروع بمبلػ 

عربٌة التً تعانً من تعتبر مورٌتانٌا من أكثر الدول ال :كافحة الفقر فً مورٌتانٌام سٌاسات-14 -4-1

أطلقت السلطات  من حدة الظاهرةتخفٌض البهدؾ  و%50تصل إلى قرابة  التًالفقر  ارتفاع نسبة

 بعدها و فً سنة ،1992لتنمٌة القاعدٌة ابتداء من سنة وا وطنٌة لمكافحة الفقر استراتٌجٌةالمورٌتانٌة 

الذي ٌهدؾ إلى تنفٌذ اإلصالحات التً تعزز  تم المصادقة على البرنامج الوطنً لمكافحة الفقر 1998

التً تخدم  المكتسبات فً مجال التوازنات االقتصادٌة الكبرى و المحافظة على وتٌرة النمو االقتصادي

 .الفبات االجتماعٌة الهشة

 اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر: -4-1-14-1

الذي جاء كتكملة للجهود السابقة فً ،تم إعداد اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر 2000فً سنة  -1

 2.تتمحور هذه اإلستراتٌجٌة حول أربع نقاط ربٌسٌة هً:هذا المجال
                                                           

1
، ص، «3030-3001تقرٌر المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة  »:[3030]المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة المملكة المغربٌة

، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: http://www.anclm.ma/IMG/pdf/_-9.pdf.متوفر على الموقع اإللكترونً: 33،13،13،13،11ص:

01/03/3033. 
2

.متوفر على الموقع اإللكترونً: 11، ص:«التقرٌر الوطنً حول التنمٌة البشرٌة المستدامة مورٌتانٌا»:[3003]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً

www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/2002/mauritania-a.pdf :31/33/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 

http://www.anclm.ma/IMG/pdf/_-9.pdf
http://www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/2002/mauritania-a.pdf
http://www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/2002/mauritania-a.pdf
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 االقتصادي و تحسٌن تنافسٌة االقتصاد و الحد من تبعٌته للخارج. وتسرٌع وتٌرة النم - .

اء رقٌة القطاعات التً ٌستفٌد منها الفقرعن طرٌق ت ،تمكٌن الفقراء فً مجال اإلنتاجٌة -

 .فً المناطق الفقٌرة هازٌمباشرة و ترك

 تنمٌة الموارد البشرٌة و تعزٌز البنى التحتٌة األساسٌة. -

ترقٌة اإلطار المإسسً من خالل توطٌد دولة القانون، تطوٌر قدرات اإلدارة و الالمركزٌة  -

تعزٌز قدرات المجتمع لالتشاركٌة  مبدأتبنً  و التسٌٌر الناجع و الشفاؾ لألموال العمومٌة و

 المدنً.

الذي ٌمثل الوثٌقة  ،تمت المصادقة على اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر 2001فً جانفً -2

و قد جرى تنفٌذ هذه اإلستراتٌجٌة  ،2015-2001الربٌسٌة لتوجٌه السٌاسة الحكومٌة خالل الفترة 

تركز على خمس مجاالت ذات  2004إلى 2001من تمتد األولى  متتالٌةمن خالل خطط عمل 

 أولوٌة هً:

 .2004بحلول سنة  %53التنمٌة الرٌفٌة بهدؾ تخفٌض معدالت الفقر الرٌفً إلى أقل من  -

 التنمٌة الحضارٌة لألحٌاء الهشة فً المدن الكبرى و المدن الثانوٌة. -

 .‰160، مع خفض معدل وفٌات الرضع إلى %80رفع معدل التؽطٌة الصحٌة إلى -

فً الوسط الحضري بحلول عام  ،%85بالمٌاه الصالحة للشرب إلى اإلمدادرفع معدل  -

2015.1 

هو عبارة عن مشروع ثنابً للتعاون ناشا :الصندوق المورٌتانً الكندي لمكافحةالفقر -4-1-14-2

الهدؾ من هذا المشروع هو المساهمة فً  ،بٌن مورٌتانٌا و كندا 1996سنة  ةالتفاهم المبرم اتفاقٌةعن 

من خالل دعم إنجاز مشارٌع تستهدؾ تلبٌة الحاجات  ،فٌذ اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفقرتن

 اإلنسانٌة األساسٌة للفبات األكثر فقرا من السكان المورٌتانٌٌن.

األمومة و الطفولة، التربٌة القاعدٌة، الؽذاء  ،ٌتدخل الصندوق فً أربعة قطاعات هً: الصحة

صندوق عن طرٌق تقدٌم دعم لٌتم تلبٌة الطلبات الموجهة ل و الصرؾ الصحً.والتؽذٌة، الماء الشروب 

 2مالً للمشارٌع التً تحظى بالقبول.

تصنؾ الجمهورٌة الٌمنٌة من بٌن الدول العربٌة األقل نموا  :مكافحة الفقر فً الٌمن سٌاسات -15 -4-1

ن الحكومة الٌمنٌة تسعى جاهدة لهذا فإ، ℅5939تصل إلى  التًتعانً من ارتفاع معدالت الفقر التً 

 لتخفٌض هذه النسبة عن طرٌق تطبٌق مجموعة من البرامج التً نذكر منها.

الصندوق االجتماعً أداة مهمة من أدوات شبكة :مشروع الصندوق االجتماعً للتنمٌة -4-1-15-1

. ٌقدم الصندوق لهملتخفٌض أعداد الفقراء عن طرٌق إتاحته فرص التنمٌة  االجتماعً األمان

                                                           
1

. متوفر على الموقع اإللكترونً: 13، ص:»التقرٌر الوطنً حول التنمٌة البشرٌة المستدٌمة و الفقر»:[3001]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً

www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/2005/mauritania-a.pdf :31/33/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 

 .11،ص:«مرجع سابق»:[3003]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً

http://www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/2005/mauritania-a.pdf
http://www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/2005/mauritania-a.pdf
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 أهم من ،والضعفاءالفقراء  بةلفوظابؾ إدارة المخاطر االجتماعٌة تماعً   مجموعة متنوعة من االج .

 1:البرامج التً ٌقدمها الصندوق

برنامج للتنمٌة المجتمعٌة والمحلٌة ٌساند المشروعات الفرعٌة التً تراعً احتٌاجات  -

 المجتمعات المحلٌة فً مختلؾ القطاعات.

م التموٌل التً تقدجهات لٌقدم المساعدة الفنٌة ل ،رة والصؽرىبرنامج لتنمٌة المنشآت الصؽٌ -

 األصؽر وٌساعد فً تهٌبة بٌبة مواتٌة لتنمٌة المنشآت الصؽٌرة والصؽرى. 

برنامج لتنمٌة القدرات ٌركز على تنمٌة قدرات المإسسات المحلٌة ومنها هٌبات الحكم  -

 جتمعات المحلٌة. المحلً والحكومة المركزٌة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة والم

مقابل العمل  دخل مستدامشبكة أمان لتقدٌم  ٌوفر الصندوق،لةماشؽال كثٌفة العاألبرنامج  -

 لألسر األكثر فقرا.

فنصؾ المستفٌدٌن من  ،الصندوق االجتماعً للتنمٌة فً الوصول بخدماته إلى النساء الفقٌرات تمكن

الصندوق تحصلت على خدمات ألسر التً من ا℅12خدمات الصندوق االجتماعً هم من النساء ونحو 

وعلى نطاق تؽطٌة الخدمات األساسٌة لتشمل المجتمعات المحلٌة األكثر فقراً.  توسٌع تمتعولها النساء. 

 ،قسم دراس7606ً، بناء وإعادة تؤهٌل دمة من برنامج التنمٌة المجتمعٌةتضمنت المساندة المق سبٌل المثال

 إطار فً الصحة220. نجح البرنامج فً تدرٌب طفل 684046لـظروؾ التمدرس  هذا ما سمح بتحسٌن

طرٌقا فرعٌا تخدم  92شقشبكة لتجمٌع المٌاه و 187عامال فً مجال الرعاٌة الصحٌة وبناء  1992و

ووفر البرنامج أٌضا مرافق البنٌة التحتٌة األساسٌة للمجتمعات المحلٌة الفقٌرة فً .شخصا531810

 .حماٌة التربة واستصالح المدرجات الزراعٌةمجاالت الري وتجمٌع المٌاه و

: ٌعد البرنامج الوطنً لتنمٌة المجتمع البرنامج الوطنً لتنمٌة المجتمع و األسر المنتجة -4-1-15-2

و األسر المنتجة أحد برامج شبكة األمان االجتماعً الذي ٌهدؾ إلى تؤهٌل و تدرٌب األسر الفقٌرة 

باإلضافة إلى ربط مخرجات تدرٌب  ،االجتماعٌة خاصة التً تستفٌد من إعانات صندوق الرعاٌةو

2006ل ومن أبرز األنشطة التً قام بها الصندوق خالل سنة مراكزه بسوق العم
تدرٌب حوالً  ،2

حوالً  ٌقوم بتدرٌب، 2010مركز سنة 105إلى  لٌرتفع عددها مركز تدرٌب 67شخص، إنشاء  6700

 .3شخص 56800

ق الرعاٌة االجتماعٌة أحد مكونات شبكة األمان : ٌعد صندوصندوق الرعاٌة االجتماعٌة -4-1-15-3

 31الذي ٌعمل على توسٌع دابرة الرعاٌة االجتماعٌة وفق قانون الرعاٌة االجتماعٌة رقم : ،االجتماعً

                                                           
1

 .33/33/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: .http:// go.worldbank.org/JYQNEWXF0ونً: متوفر على الموقع اإللكتر

2
المراجعة النصف مرحلٌة لخطة التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة الثالثة للتخفٌف من الفقر »:[3003]وزارة التخطٌط و التعاون الدولً الٌمنٌة

                                                                                                      . متوفر على الموقع اإللكترونً: 11، ص:«3001-3030

-until_31_marche.pdfmtr /tabid/2574// اإلصداراتwww.yemen.gov.ye/portal/mpic تم اإلطالع علٌه ،

 .333/33/3033بتارٌخ:
3

 .متوفر على الموقع اإللكترونً:30، ص: «تقرٌر إنجاز إستراتٌجٌة التخفٌف من الفقر»:[3001]وزارة التخطٌط و التعاون الدولً الٌمنٌة 

-until_31_marche.pdfmtr /tabid/2574// اإلصداراتwww.yemen.gov.ye/portal/mpic :تم اإلطالع علٌه بتارٌخ ،

33/33/3033. 
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 العربية لتحقيق أهداف األلفية اإلنمائية.  الفقر في الدولمكافحة  و برامج   سياساتتقييم  الفصل الرابع:

. سعٌا لتحسٌن 1من خالل تقدٌم اإلعانات النقدٌة لتشمل كافة الفبات المستهدفة ،1996الصادر سنة  .

بدأ الصندوق بتوزٌع المستحقات عن طرٌق مكاتب البرٌد أنظمة االستحقاق و الصرؾ للمستفٌدٌن 

وصلت مدفوعات صندوق الرعاٌة االجتماعٌة فً  لضمان وصولها للمستفٌد و منع تكرار صرفها.

2007سنة 
 .شخص 1044078ملٌار لاير ٌمنً،بٌنما بلػ عدد المستفٌدٌن  19إلى  2

: ٌستهدؾ بنك األمل تقدٌم القروض النقدٌة للفقراء القادرٌن األمل لإلقراض األصغربنك  -4-1-15-4

ة المصرفٌة بما فً ذلك قبول الودابع طكافة األنشٌمارس البنك  ،على إقامة أنشطة مولدة للدخل

 و تقدٌم الخدمات المالٌة للفبات المستهدفة والمنظمات التً المدخرات، منح التسهٌالت االبتمانٌةو

ملٌون دوالر تساهم الحكومة  535ٌبلػ رأس مال البنك  ،تمارس أنشطتها فً مجال التخفٌؾ من الفقر

ملٌون دوالر، بٌنما تبلػ حصة برنامج الخلٌج العربً لدعم منظمة األمم المتحدة 235الٌمنٌة فٌه بمبلػ 

 3ٌساهم به القطاع الخاص. ىملٌون دوالر و الباق 2)أجفند( 

تعد التؤمٌنات االجتماعٌة من البرامج التقلٌدٌة لشبكة األمان : اعٌةالتأمٌنات االجتم -4-1-15-5

االجتماعً وقد تضمنت إستراتٌجٌة التخفٌؾ من الفقر سٌاسات و إجراءات ركزت على توسٌع نظام 

اشتراكا  12611التؤمٌنات و إصالح صنادٌق المعاشات لتحسٌن المعاش التقاعدي. و قد سجلت الهٌبة 

 4من فبة الموظفٌن اإلدارٌٌن فقط.474879المإمنٌن ، لٌصبح عدد جدٌدا

: ٌهدؾ مشروع األشؽال العامة إلى تنمٌة المجتمع من خالل مشروع األشغال العامة -4-1-15-6

بلػ عدد  ،تحسٌن مستوى الخدمات التعلٌمٌة و الصحٌة و المساهمة فً خلق فرص عمل دابمة

 1020حوالً  2008-2006لً خالل عامً المشارٌع التً تم الموافقة علٌها و دخلت حٌز التنفٌذ الفع

عدد المستفٌدٌن من البرامج وصل  ،ملٌون دوالر11636حوالً  االلتزاماتمشروع، كما بلػ إجمالً 

 5شخص. 6159600والمشارٌع المنفذة خالل نفس الفترة حوالً 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .21، ص:«مرجع سابق  »، «تقرٌر إنجاز إستراتٌجٌة التخفٌف من الفقر»: :[3001]وزارة التخطٌط و التعاون الدولً
2

-3001المراجعة النصف مرحلٌة لخطة التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة الثالثة للتخفٌف من الفقر »:[3003]وزارة التخطٌط و التعاون الدولً

 .11، ص: «مرجع سابق»،«3030
3

 .33، ص: «مرجع سابق »:[3001]وزارة التخطٌط و التعاون الدولً
4

 .33،ص: «مرجع سابق »:[3001]وزارة التخطٌط و التعاون الدولً
5

 .11، ص: «مرجع سابق»:[3003]وزارة التخطٌط و التعاون الدولً 
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 العربية لتحقيق أهداف األلفية اإلنمائية.  الفقر في الدولمكافحة  و برامج   سياساتتقييم  الفصل الرابع:

 بٌةأهداف األلفٌة اإلنمائٌة فً الدول العرالتقدم المحرز نحو تحقٌق لمبحث الثانً: ا .

فً هذا  ٌتضح ،لتحقٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌةلم ٌبقى سوى ثالث سنوات على بلوغ التارٌخ المحدد 

انقسام الدول العربٌة  ٌظهركما  ،األهداؾ التً ستتحقق من تلك التً ال ٌمكن أن تتحققللمتتبعٌن الوقت 

ٌر دول مجلس التعاون ساألهداؾ اإلنمابٌة. حٌث ت على مستوى التقدم المحرزمجموعات  أربعإلى 

الدول العربٌة الخلٌجً بخطى ثابتة فً هذا المجال، بٌنما تتراوح درجات التقدم بٌن هدؾ و آخر فً 

الدول العربٌة  تبقىو  التً تضم مجموعتٌن هما دول المشرق و دول المؽرب العربً متوسطة الدخل

 .(03)أنظر الملحق رقم:األهداؾ.كل األقل نموا بعٌدة عن تحقٌق 

 التقدم المحرز نحو تحقٌق هدف القضاء على الفقر المدقع و الجوع1-2-4- 

تقدر بـ حققت الدول العربٌة بعض النجاح فً تخفٌض معدالت الفقر المدقع، حٌث سجلت المنطقة نسبة  

إذا قمنا بقٌاس معدل دوالر فً الٌوم. لكن1.25المقدر بـ استخدام خط الفقر الدولً  و هذا فً حالة  4%

دوالر فً الٌوم ترتفع هذه النسبة لتصل إلى  2.5خط الفقر األعلى المقدر بـ  لفقر فً المنطقة باستخداما

مما ٌجعلها  تعٌش على حافة الفقر ) الطبقة الهشة(، كبٌر من السكان شرٌحةوهذا ٌدل على وجود  17%

على مستوى المجموعات فقدر  ، بٌنماعلى مواجهة األزمات دابرة الفقر لعدم قدرتهاقوط فً سبال مهددة

، بٌنما ℅50سجلت السودان أعلى نسبة بـ  ℅36معدل الفقر فً مجوعة الدول العربٌة األقل نموا بـ 

أخذت دولة فلسطٌن  ،℅19سجلت دول المشرق العربً متوسط معدل الفقر فً المجموعة و الذي قدر بـ 

، ℅937دل الفقر فً دول المؽرب العربً ، فً حٌن كان متوسط مع℅3431الصدارة فٌها بمعدل ٌقدر بـ 

ٌتوقؾ الحد من انتشار الفقر على تحقٌق قدر من . ℅839و الذي قدر بـ    سجلت المؽرب أعلى معدل

ارتفاع درجة عدم المساواة فً توزٌع  هرظالعدالة فً توزٌع الدخل  المقاس بمعامل جٌنً و الذي ٌ

واألدنى سجلت فً  64334على درجة بلؽت قٌمتها حٌث حققت جزر القمر أ ،الدخل فً الدول العربٌة

حٌث تسجل  ،و التً ال تزال بعٌدة عن ما هو مسجل فً دول العالم خاصة المتقدمة 3131مصر بمقدار 

 (04)أنظر الملحق رقم: 2833و ألمانٌا  2439 الٌابان، 25 السوٌد درجة

ألؾ دوالر  للفرد ٌرتفع فً دول  637دول العربٌة بلػ متوسط الناتج المحلً اإلجمالً لمجموعة ال

من الناتج المحلً اإلجمالً لٌتراوح ℅ 4539من السكان العرب و ℅13مجلس التعاون الخلٌجً التً تضم 

ألؾ دوالر فً الدول التً تعتمد على تصدٌر المواد  232ألؾ دوالر و بالمقابل لم ٌتعدى  2737و  1536بٌن

توضح النتابج المبٌنة على إنفاق األسر التً أجرٌت فً الفترة بٌن من السكان. ℅22األولٌة و التً تشكل 

و هو أقل من  ℅18أن متوسط المعدل المرجح للفقر فً الدولة المدرجة فً العٌنة كان  2000-2009

حٌث انخفض معدل الفقر فً دول  ،℅20ـالمعدل المسجل فً تسعٌنٌات القرن الماضً و المقدر ب

معدل نمو نصٌب الفرد من االستهالك السنوي  رؼم ارتفاعسنوٌا ℅037بنسبة لم تتجاوز المشرق العربً 

الدول العربٌة األقل نموا أكبر نجاح أٌن حققت انخفاضا سنوٌا فً معدالت الفقر  حققت. ℅139الذي بلػ 

عة وكانت المجمو .℅138رؼم انخفاض معدل نمو الفرد من االستهالك السنوي الذي بلػ ℅135وصل إلى 

، مع العلم أن ℅236افٌههً دول المؽرب العربً التً بلػ معدل تخفٌض الفقر  المجالالرابدة فً هذا 

 1.℅1حٌث قدر بـ دنى مقارنة مع المجموعتٌن السابقتٌن األمعدل االستهالك السنوي كان هو 

                                                           
1

و آثار األزمة االقتصادٌة العالمٌة على  3030التقرٌر العربً الثالث حول األهداف التنموٌة لأللفٌة »:[3030]الدول العربٌةاألمم المتحدة، جامعة 

          . متوفر على الموقع اإللكترونً:                                                                         1-1ص:-، ص«تحقٌقها
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 العربية لتحقيق أهداف األلفية اإلنمائية.  الفقر في الدولمكافحة  و برامج   سياساتتقييم  الفصل الرابع:

 سنةالعاملة فً  القوة حجمتوفٌر العمالة الكاملة و المنتجة للجمٌع بمن فٌهم النساء و الشباب: ٌقدر  - .

من إجمالً عدد السكان فً الدول ℅4131ملٌون نسمة و هو ما ٌمثل حوالً  13634بحوالً  2008

فً ℅1131بٌن  2008-1995العربٌة. ٌتراوح معدل النمو السنوي للقوة العاملة للفترة الممتدة بٌن 

دل نمو القوى إلجمالً الدول العربٌة و ٌرجع ارتفاع مع℅336فً الكوٌت، بمتوسط  ℅5قطر و 

 العاملة إلى استمرار النمو السكانً و تزاٌد معدالت المشاركة فً سوق العمل خاصة بٌن النساء.

القوى العاملة هً األدنى بٌن مناطق العالم إذ ال تتجاوز  من إجمالًولكن تبقى حصة النساء 

2832℅.1 

على بٌن مختلؾ األقالٌم و هو األ℅ 1438ٌقدر متوسط معدل البطالة فً الدول العربٌة بحوالً 

من  ℅7ي أ2009ملٌون شخص فً عام  14األخرى فً العالم، حٌث بلػ عدد العاطلٌن عن العمل 

 ℅50التً تراوحت بٌن  نسب البطالة فً مختلؾ الدول العربٌة (1-4)العاطلٌن فً العالم. ٌظهر لنا الشكل

 (.05أنظر الملحق رقم:)فً قطر. ℅033فً جٌبوتً و 

                                                                                                                                                                                     
/www.arab-hdr.org/publications/other/undp/mdgr/regional/thirdarabreport-mdg-10-ar.pdf تم اإلطالع علٌه ،

 .30/02/3033بتارٌخ: 
1

. متوفر على الموقع اإللكترونً: 11،11، ص،ص: «10العدد »، «3030التقرٌر العربً الموحد  »:[3030]صندوق النقد العربً

www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2010 :33/30/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 

http://www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2010
http://www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2010
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 العربية لتحقيق أهداف األلفية اإلنمائية.  الفقر في الدولمكافحة  و برامج   سياساتتقييم  الفصل الرابع:

. 

 

 )بالتصرؾ(. 37، ص:«30:العدد»، «التقرٌر العربً الموحد[:» 2010ندوق النقد العربً]: صالمصدر

أن أثنى عشر دولة من بٌن أثنٌن وعشرٌن دولة عربٌة سجلت معدل  (1-4)ٌتبن لنا من خالل الشكل

ٌرجع سبب ارتفاع معدالت البطالة فً الدول العربٌة إلى ارتفاع نسبة الشباب فً  و ℅10بطالة ٌفوق 

 ، حٌثمن إجمالً السكان ℅23ٌصل إلى بمعدلحٌث تمثل أكبر شرٌحة سكانٌة  ،لمجتمع العربًا

 .2006حسب األرقام المسجلة سنة  ℅50تجاوزت نسبة العاطلٌن عن العمل من هذه الفبة 

: 2015 -1990فً الفترة الممتدة بٌن خفض نسبة السكان الذٌن ٌعانون من الجوع إلى النصؾ  -

من مجموع السكان  ℅25الذٌن ٌعانون من سوء التؽذٌة فً الدول العربٌة بلؽت نسبة األشخاص 

و سجلت االتجاهات المتعلقة  1990مقارنة بسنة  ℅19، وقد انخفضت هذه النسبة بمقدار 2005سنة 

تصنؾ المنطقة العربٌة  ،2007-1997بتؽذٌة األطفال تقدما ضبٌال على مدار الفترة الممتدة بٌن 

ؽذٌة فً وضع جٌد نسبٌا بالمقارنة مع باقً مناطق العالم النامً. لكن وفق مإشرات سوء الت

الحد من التقدم نحو خفض نسبة ارتفاع أسعار الؽذاء و الجفاؾ و الصراعات، ساهمت فً 

فال ٌزال مإشر الجوع فً الدول العربٌة منخفضة الدخل  .األشخاص الذٌن ٌعانون من الجوع

و هً أعلى نسبة على % 2731فً الٌمن معدل  حٌث سجل ،2010حسب إحصابٌات  مرتفعا

، بٌنما %1331، مورٌتانٌا %2039السودان ، %2335المستوى العربً، فً حٌن سجلت جٌبوتً 
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 2009معدالت البطالة في الدول العربية :(1-4)رقم انشكم



 

313 
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ارتفع عدد األشخاص الذٌن ٌحتاجون  لقد1.فً كل من سورٌا و المؽرب %5ٌزٌد قلٌال عن  .

. بٌنما قدر برنامج 2008نة ملٌون شخص فً س 236لمساعدة إنسانٌة عاجلة فً الصومال بمقدار 

األمم المتحدة اإلنمابً و جامعة الدول العربٌة عدد األشخاص الذٌن هم بحاجة إلعانة ؼذابٌة بـ 

 2ملٌون شخص فً نفس السنة. 538

 (06)أنظر الملحق رقم: التقدم المحرز نحو تحقٌق تعمٌم التعلٌم االبتدائً-4-2-2

. و ٌتبٌن لنا من خالل 2015التعلٌم االبتدابً بحلول عام  ٌفترض أن تحقق الدول العربٌة هدؾ تعمٌم -

، حٌث لم البٌانات المتوفرة أن تحقٌق هذا الهدؾ فً متناول كل الدول العربٌة عدا السودان و جٌبوتً

 ℅4632و ℅ 6837حوالً  2008ٌتجاوز معدل القٌد اإلجمالً فً مرحلة التعلٌم االبتدابً فٌهما فً عام 

أما العراق والٌمن  ،℅7533 و ℅6832ما سجلت كل من عمان و فلسطٌن نسبة على التوالً. بٌن

نسبة التسجٌل فً مرحلة التعلٌم االبتدابً  قاربت. و فً بقٌة البلدان ℅7237 و℅ 7734نسبة  فسجلتا

لقد و فرت معظم الدول العربٌة فرصا شبه متكافبة اللتحاق اإلناث و الذكور بالمدارس  ،℅100

 عدا جٌبوتً، السودان، الٌمن، العراق.االبتدابٌة ما 

كمعدل التسجٌل فً مرحلة التعلٌم  ℅68ما نسبته  2008كما سجلت معظم الدول العربٌة سنة  -

، بٌنما فً نفس السنة ℅37و  ℅16العربٌة األقل نموا بٌن  فً الدولهذه النسبة  تراوحت ،3الثانوي

 ℅36حلة التعلٌم الثانوي محصورة بٌن كانت معدالت القٌد الصافً فً مرفً باقً دول المنطقة 

 .و هو معدل تحقق فً دولة البحرٌن℅ 8934إلى  كؤدنى نسبة سجلت فً المؽرب و تصل

فً جمٌع الدول  2008-1990بٌنحقق معدل القٌد فً التعلٌم العالً نموا ملحوظا خالل الفترة الممتدة -

عدل القٌد فً مل بالنسبةلدول العربٌة . تصدرت لبنان قابمة ا℅16حٌث تراجع بـ  ،، عدا قطرالعربٌة

 ،℅7. بٌنما كانت مإشرات جٌبوتً السودان و مورٌتانٌا دون ،℅5136مرحلة التعلٌم العالً بنسبة 

سجلت فً هذه المرحلة من التعلٌم فجوة كبٌرة بٌن الجنسٌن لصالح اإلناث فً كل من دول مجلس 

 لبنان و لٌبٌا.التعاون الخلٌجً، األردن، الجزابر، تونس، فلسطٌن، 

وبلؽت  .2007فً عام  ℅29سنة فما فوق( فً الدول العربٌة حوالً  15قدرت نسبة األمٌة بٌن البالؽٌن )-

و هً تفوق مثٌالتها فً جمٌع أقالٌم العالم  سنة. 24و 15بٌن الشباب الذٌن ٌتراوح سنهم بٌن  ℅13نسبة 

جلت الدول العربٌة تقدما ملحوظا فً هذا لقد س ،ماعدا إقلٌمً جنوب آسٌا و أفرٌقٌا جنوب الصحراء

ألؾ 60.181ما ال ٌقل عن  سجلت 2008ففً سنة  المجال بفضل برامج محو األمٌة و تعمٌم التعلٌم

، ℅63، السودان ℅69و تقع النسبة األكبر من أمٌة اإلناث فً العراق  نساء ℅65شخص أمً، منهم 

℅72الٌمن 
4
. 

 
                                                           

1
متوفر على الموقع اإللكترونً: .34، ص: «2010أوضاع األمن الغذائً العربً »:[3030]المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة

http://www.aoad.org/Arab-food-security-report-2010.pdf :30/03/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
2

، ص، ص: «مرجع سابق»، «3030التقرٌر العربً الثالث حول األهداف التنموٌة لأللفٌة »:[3030]األمم المتحدة، جامعة الدول العربٌة

31،33. 
3

، «تقرٌر الرصد العالمً لتوفٌر التعلٌم للجمٌع: األزمة الخفٌة، النزاعات المسلحة و التعلٌم »:[3033]ألمم المتحدة للتربٌة العلم و الثقافةمنظمة ا

 .11،ص: «مرجع سابق»
4

 .11، ص:«مرجع سابق»:[3033]منظمة األمم المتحدة للتربٌة العلم و الثقافة

http://www.aoad.org/Arab-food-security-report-2010.pdf
http://www.aoad.org/Arab-food-security-report-2010.pdf
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 اة بٌن الجنسٌن و تمكٌن المرأةالتقدم المحرز نحو تحقٌق تعزٌز المساو -4-2-3 .

حٌث تمكنت  ،نسبة البنات إلى البنٌن فً مراحل التعلٌم: تظهر الصورة اإلجمالٌة إحراز تقدم ملموس-

، لٌتجاوز معدل خاصة فً مرحلة التعلٌم االبتدابًمعظم الدول العربٌة من سد الفجوة بٌن الجنسٌن 

حٌث سجلت أعلى  ،تعلٌم الثانوي فً أؼلب الدول العربٌةالتحاق البنات مثٌله عند األوالد فً مرحلة ال

، بٌنما ال تزال الطرٌق طوٌلة فً البحرٌن للذكور℅8732 مقابل℅9137كانت نسبة البنات والمعدالت 

نسب األمٌة بٌن اإلناث فً بعض لكن سجلت بعض االستثناءات ف. و أمام جٌبوتً، المؽرب و الٌمن

)أنظر الملحق رقم: .المنطقة دولفً باقً  مثٌالتهازالت أعلى من  الدول العربٌة كمصر و العراق ال

06) 

سجلت مشاركة المرأة فً النشاط االقتصادي فً المنطقة العربٌة زٌادة مطردة خالل العقود القلٌلة -

الماضٌة، لكنها تصنؾ األدنى مقارنة بباقً دول العالم فحصة المرأة من مجموع القوى العاملة فً 

فً المؽرب  ℅22فً البحرٌن و  ℅12تراوحت بٌن  حٌث ،℅22العربٌة ال تتجاوز م الدول معظ

وسجلت كل من األردن  ارتفاع فً معدل المشاركة المرأة فً القوى العاملة خارج القطاع الزراعً 

حٌن تراجعت ذات فً ، 2000وٌة عن سنة بنقطة م 2بزٌادة قدرها  2009سنة  ℅16حٌث وصلت إلى 

 2004و1990حٌث كانت معدالت االنخفاض بٌن سنتً  ،إلمارات السعودٌة و قطرالنسبة فً كل من ا

℅.1و  ℅2على التوالً 
1 

حٌث وصلت نسبة  ،شهدت المنطقة العربٌة تحسنا بسٌطا فً مجال مشاركة المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة-

2000سنة التً سجلت  ℅3مقارنة بـ ℅12تمثٌل المرأة فً المجالس النٌابٌة إلى 
ن تبقى هذه و لك 2

إحراز تقدم ألول مرة قد تمكنت بعض الدول العربٌة من ل. النسبة ضبٌلة مقارنة مع بقٌة مناطق العالم

نساء من الوصول إلى مجلس األمة فً ماي   خمسحٌث تمكنت  ،فً هذا المجال على ؼرار الكوٌت

الحكومات  و من أجل إتاحة فرص أفضل أمام المرأة عمدت بعض3سنة. 20بعد نضال دام  2009

نظام الحصص بهدؾ تضٌق الفجوة و صوال إلى تحقٌق المساواة  العربٌة إلى اتخاذ تدابٌر خاصة مثل

حٌث سجلت تونس أعلى مستوى فً المنطقة  ،نتابج إٌجابٌة إحراز بٌن الجنسٌٌن، الشًء الذي أدى إلى

ال ٌوجد تمثٌل للمرأة فً  . فً حٌن℅25، ثم السودان بـ ℅26ها العراق بنسبة تلت، ℅28العربٌة بنسبة 

 (.07أنظر الملحق رقم:) المجالس التشرٌعٌة فً قطر و المملكة العربٌة السعودٌة.

 .(08)أنظر الملحق رقم: خفض معدل وفٌات األطفالالتقدم المحرز نحو تحقٌق هدف 4-2-4-

-1990تدة بٌن بالنسبة لخفض معدل وفٌات األطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثٌن فً الفترة المم-

و التً من المفترض أن : لم تحرز الدول العربٌة باإلجمال التقدم المطلوب نحو تحقٌق هذه الؽاٌة 2015

 مولود حً 1000حالة وفاة لكل  28تصل إلى تقلٌص معدل وفٌات األطفال دون سن الخامسة إلى 

السلٌم ر على المسار تسٌ المشرق العربًلكن الؽوص فً التفاصٌل ٌثبت أن دول  ،2015بحلول عام 

بٌنما ال تزال البلدان األقل نموا متؤخرة حٌث تسجل وفاة أكثر من طفل من كل  ،هذه الؽاٌة لتحقٌق

                                                           
1

 .13، ص:«مرجع سابق»، «3030التقرٌر العربً الثالث حول األهداف التنموٌة لأللفٌة »:[3030]األمم المتحدة، جامعة الدول العربٌة
2

 33، ص: «مرجع سابق»،«تقرٌر عن األهداف اإلنمائٌة لأللفٌة »:[3033]األمم المتحدة
3

المرأة »، المؤتمر الدولً التاسع حول«ة التمكٌن السٌاسً للمرأة فً مجال تحقٌق أهداف التنمٌ»:[3030]رٌا حفار الحسن، لمٌاء المبٌض البساط

 .2، 1، القاهرة، ص،ص: 3030مارس  31إلى 33، المنعقد من «و الشباب فً التنمٌة العربٌة
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حالة  110حصول2008 - 1990طفل قبل بلوغ سن الخامسة. تبٌن اإلحصابٌات للفترة الممتدة بٌن 20 .

 69حالة وفاة فً مورٌتانٌا،   73حالة وفاة فً جٌبوتً،  85فً الصومال،  حًمولود 1000وفاة لكل 

حالة وفاة  50بباقً الدول العربٌة التً سجلت  مقارنة حالة وفاة فً الٌمن،59حالة وفاة فً السودان، 

 .1،مولود حً 1000لكل 

بالنسبة لتخفٌض معدل وفٌات الرضع: انخفض معدل وفٌات الرضع إلى النصؾ فً معظم الدول  -

قل نموا كالٌمن، لكن باقً الدول كالصومال و جٌبوتً، جزر القمر، و حتى فً بعض الدول األ العربٌة

 ، بٌنما سجل العراق تقدما بسٌطا فً هذا المجال.1990السودان لم تسجل أي تقدم لتحقٌق هذه الؽاٌة منذ 

ٌبن التقدم فً تحقٌق الهدؾ التنموي الرابع خفض معدل وفٌات األطفال حسب  (3-4)و الجدول رقم 

 ان العربٌة.مجموعة البلد

 .(2008-1990)للفترة  مولود حً 1000معدل وفٌات األطفال دون سن الخامسة لكل : (3-4)الجدول رقم

 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2015 

 17 27 28 31 42 52 71 دول المشرق العربً

 25 35 36 39 46 56 70 دول المغرب العربً

 14 18 19 19 21 27 37 دول مجلس التعاون الخلٌجً

 99 110 112 115 121 129 137 الدول العربٌة األقل نموا

 46 52 53 56 64 72 83 المنطقة العربٌة

التقرٌر العربً الثالث حول األهداف التنموٌة لأللفٌة »:[2010]األمم المتحدة، جامعة الدول العربٌة المصدر:

 .49ص:،«2010

المجموعات فً المنطقة العربٌة تحرز تقدما نحو  أن مختلؾ أعالهتبن األرقام الواردة فً الجدول 

المقدر بـ  من المفترض أن تصل دول المشرق العربً لتحقٌق الهدؾف ،التنموي الرابعتحقٌق الهدؾ 

، فً حٌن تتؤخر كل من دول المؽرب العربً و دول مجلس التعاون له قبل بلوغ التارٌخ المحدد ℅24

على التوالً. بٌنما تتؤخر الدول العربٌة األقل  ℅12، ℅23ـ الخلٌجً عن تحقٌق الهدؾ و الذي ٌقدر ب

و هذا لن ٌتحقق مع حلول سنة ℅45نموا بشكل كبٌر فمن المفترض أن تخفض معدل وفٌات األطفال إلى 

2015. 

فً كامل  فً المقابل ارتفع معدل التحصٌن ضد مرض الحصبة لألطفال البالؽٌن سنة واحدة من العمر -

الحظ أن دول مجلس التعاون الخلٌجً تحتل الصدارة فً هذا المجال بتؽطٌة وصلت المنطقة، لكن الم

بٌنما احتلت دول المشرق العربً المركز الثالث  ،℅93ها دول المؽرب العربً بنسبة ت، تل℅97إلى 

                                                           
1

سلسلة أوراق بحثٌة تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة و توجهات المنطقة  »:[3030]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً المكتب اإلقلٌمً للدول العربٌة

-http://www.arab.متوفر على الموقع اإللكترونً:31،31، ص، ص: «لعربٌة و سٌاساتها: التحدٌات و اإلمكانٌات المتاحةا

hdr.org/publications/other/ahdrps/paper01-ar.pdf31/03/3033ارٌخ: ، تم اإلطالع علٌه بت. 

http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdrps/paper01-ar.pdf
http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdrps/paper01-ar.pdf
http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdrps/paper01-ar.pdf
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نقطة مإوٌة عن  12بزٌادة قدرها  ℅65لقد سجلت الدول العربٌة األقل نموا نسبة  ،℅84بتؽطٌة قدرها  .

تدنً نسبة التحصٌن ضد الحصبة إلى نقص الوعً الربٌسٌل ٌرجع السبب،1990المسجلة فً عام  النسبة

السكانً بؤهمٌته و قٌمته إضافة إلى عدم توفر الكم الكافً من اللقاح فً بعض المناطق خاصة الرٌفٌة 

 المنعزلة.

 المحرز نحو تحقٌق هدف تحسٌن صحة األمهات التقدم -4-2-5

ففً حٌن تحافظ عدة دول على مستوى منخفض العربٌة ت فً المنطقة تظهر األرقام وجود تباٌنا -

حالة وفاة لكل  144حٌث سجلت كمتوسط  ،منها ؼالبٌة دول مجلس التعاون الخلٌجًلوفٌات األمهات 

حٌث سجلت  ،2008ألؾ والدة سنة  100حالة وفاة لكل  112لتنخفض إلى 1990ألؾ والدة سنة  100

كذلك األمر بالنسبة لدول ، 2008ألؾ والدة سنة  100حالة وفاة لكل  15المملكة العربٌة السعودٌة 

حالة وفاة لكل  66مقابل  2000سنة  ألؾ والدة 100 حالة وفاة لكل 109 المشرق العربً التً سجلت

حالة وفاة  84 العراق فًو 2009 حالة وفاة سنة 19 سجلت األردن، 2008ألؾ حالة والدة سنة  100

المؽرب العربً تقدما بسٌطا نحو تحقٌق الهدؾ حٌث تراجع معدل وفٌات  حققت دول،2007 سنة

ألؾ والدة سنة  100حالة وفاة لكل  34ألؾ والدة بعدما كان  100حالة وفاة لكل  28األمهات إلى 

ٌبقى المؽرب  بٌنماحالة وفاة فً الجزابر  89حالة مقابل  36سجلت أدنى نسبة فً تونس بـ  ،2000

تواجه الدول العربٌة  ،2009والدة سنة 100000حالة وفاة لكل  132حٌث سجل  ،جالمتؤخرا فً هذا الم

بسبب ارتفاع هذه النسبة أٌن و تحدى كبٌر لتحقٌق هدؾ تخفٌض معدل وفٌات األمهات األقل نموا 

 2000.1 حالة وفاة مسجلة سنة 745 حالة فً أحدث البٌانات المتحصل علٌها مقابل 772 صلت إلى

بٌرا فً زٌادة عدد السودان و الصومال قد حققت تقدما ك باستثناءالدول  تشٌر األرقام إلى أن جمٌع -

الدول العربٌة التً سجلت تحقٌق انخفاض  تعدعموما  ،الوالدات تحت إشراؾ فرٌق طبً متخصص

محسوس فً نسب وفٌات األمهات هً نفسها التً حققت تقدما فً مجال التؽطٌة الطبٌة أثناء و بعد 

.%90تفوق تؽطٌة ، حٌث سجلت نسب فترة الحمل و الوالدة
2 

تقدما ملموسا فً رفع معدالت استخدام وسابل تنظٌم حققت كل من دول المشرق و دول المؽرب  -

 ،نساء متزوجات 10من بٌن  6حٌث بلػ عدد النساء الالبً ٌستخدمن وسابل تنظٌم األسرة  ،األسرة

و ال ٌتعدى معدل استخدام وسابل تنظٌم الدول العربٌة األقل نموا متؤخرة فً هذا المجال لكن تبقى 

 3.%15األسرة فٌها 

و بالتالً سن أدى تحسن فرص التعلم أمام الفتٌات و حصولهن على وظابؾ إلى ارتفاع سن الزواج  -

كمعدل إلنجاب المراهقات فً كل من: الجزابر، تونس،  %20حٌث تم تسجٌل نسبة  ،اإلنجاب

 لبنان، بٌنما بقٌة معدالت اإلنجاب عند المراهقات مرتفعة البحرٌن، الكوٌت، لٌبٌا، قطر، المؽرب و

و هذا راجع بالدرجة األولى إلى العادات و التقالٌد التً  فً كل من سورٌة، السودان و مورٌتانٌا

 4.تقضً بتزوٌج الفتٌات فً سن مبكرة

                                                           
1

 .11، ص:«مرجع سابق»، «3030التقرٌر العربً الثالث حول األهداف التنموٌة لأللفٌة »:[3030]األمم المتحدة، جامعة الدول العربٌة
2

 .11نفس المرجع، ص:
3

 .13نفس المرجع، ص:
4

 .10نفس المرجع ، ص:
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ٌجً، دول الرعاٌة الطبٌة أثناء الحمل فً دول مجلس التعاون الخل10نساء حوامل من بٌن  8تتلقى - .

 نساء فً الدول العربٌة األقل نموا. 10نساء حوامل لكل  6المؽرب و المشرق العربً، مقابل 

التقدم المحرز نحو تحقٌق هدف مكافحة فٌروس نقص المناعة البشرٌة/ اإلٌدز و المالرٌا  -4-2-6

 وغٌرها من األمراض

بفٌروس نقص  عدد اإلصاباتشهدت الدول العربٌة بشكل عام و منذ مطلع األلفٌة الثالثة زٌادة فً  -

و بلػ عدد المصابٌن بفٌروس نقص  2007إصابة جدٌدة سنة  40000تم تسجٌل  ،المناعة البشرٌة

بـ  2007و  2001، حٌث ارتفع عدد المصابٌن بٌن سنتً ألؾ شخص 380المناعة فً الدول العربٌة 

العالج توفً و نظرا لمحدودٌة الحصول على  .مصاب فً السودان 50000شخص منهم  90500

2007سنة  مصاب 25000
1. 

شرطان أساسٌان إن الفهم الدقٌق ألخطار فٌروس نقص المناعة البشرٌة و كٌفٌة الوقاٌة منه ٌعتبران  -

سنة(  24- 15) الذٌن هم فً سنللحد من أخطار انتشار الفٌروس و الكثٌر من شباب المنطقة العربٌة 

ت االستجابة تطور لقد من الفٌروس. إجماالقاٌة الو ٌفتقرون إلى المعرفة األساسٌة حول كٌفٌة

لفٌروس نقص المناعة البشرٌة/ اإلٌدز فً الدول العربٌة بشكل مستدام و تم إقرار مبدأ ثالثة فً 

فً برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز على نطاق واسع فً  )المعالجة الثالثٌة(واحد

 المنطقة.

نقص  أالؾ شخص فً المنطقة العربٌة ٌتلقون العالج ضد فٌروس 10 كان هناك 2008مع نهاٌة سنة  -

ٌعٌش فً السودان أكبر عدد من األشخاص الذٌن ٌحملون فٌروس نقص المناعة  ،اإلٌدزالمناعة البشرٌة/ 

بٌنما تحتل المؽرب المرتبة الثانٌة، فً حٌن  ،البشرٌة و ٌخضعون لعالج بمضادات الفٌروسات الرجعٌة

فً عام ℅77و ℅50بٌن  الرجعٌة تراوحمان ارتفاع فً معدل استخدام مضادات الفٌروسات الٌمن و عسجلت 

℅100، فً حٌن حققت كل من لبنان، السودان و الصومال زٌادة قدرها 2008
2. 

ٌنتشر داء المالرٌا بشكل وبابً فً أربع دول عربٌة هً: جٌبوتً، الصومال، السودان و الٌمن.  -

المحدودة فً ثالث محافظات شمال العراق و الجزء الجنوبً الؽربً بعض المناطق باإلضافة إلى 

انخفاضا محسوسا هذه األخٌرة رؼم هذا فقد سجلت من المملكة العربٌة السعودٌة فً الحدود مع الٌمن،

بٌنما تكاد تخلوا  ،2008حالة سنة  21إلى  ،2005حالة سنة  204من  تتراجع التًفً عدد اإلصابات 

 .3ؽرب العربً من تسجٌل حاالت وبابٌةدول المشرق و الم

ٌعتبر داء السل السبب الربٌسً للوفٌات الناجمة عن األمراض المعدٌة فً الدول العربٌة األقل نموا.  -

بها  ًالعالج لفترة قصٌرة تحت المراقبة المباشرة  الموصو مع ذلك فقد أدى استخدام إستراتٌجٌة 

كما ℅24بلؽت نسبة االنخفاض بـ  حٌث ،1990عام  تخفٌض مستوٌات انتشار المرض منذ إلىدولٌا 

كل من دول المشرق و دول المؽرب سجل تراجع فً عدد الوفٌات الناجم عن انتشار داء السل فً 

                                                           
1

سلسلة أوراق بحثٌة ، تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة: المستوٌات السكانٌة »:[3030]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً المكتب اإلقلٌمً للدول العربٌة

 .31، ص: «مرجع سابق »، «و توجهات المنطقة العربٌة و سٌاساتها، التحدٌات و اإلمكانٌات المتاحة
2

 13، ص:«مرجع سابق»، «3030لأللفٌة التقرٌر العربً الثالث حول األهداف التنموٌة »:[3030]األمم المتحدة، جامعة الدول العربٌة
3

 .11،11المرجع ، ص،ص : نفس
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، بٌنما سجلت الدول األقل نموا ارتفاعا فً 2007سنة  ℅50دول مجلس التعاون الخلٌجً وصل إلى و .

1990منذ عام  ℅7بنسبة  بداء السل الوفٌات عدد
1. 

 التقدم المحرز نحو تحقٌق هدف كفالة االستدامة البٌئٌة -4-2-7

فقدان الموارد البٌبٌة و الحد  ارصلتنموي السابع الذي ٌسعى النحنحو تحقٌق الهدؾ اتم إحراز تقدم  -

من فقدان التنوع البٌولوجً و تحسٌن فرص الحصول على إمداد المٌاه، خدمات الصرؾ الصحً 

أن الؽابات ال تعد من بٌن الموجودات الطبٌعٌة  من ؼمربال ،ةالفقٌروتحسٌن معٌشة سكان األحٌاء 

 .على نسبة المساحات المؽطاة من الؽابات تحافظالدول العربٌة  إال أن ،العربٌة الربٌسٌة فً المنطقة

إن ما تتسبب فٌه المنطقة العربٌة من انبعاث للؽازات الدفٌبة قلٌل مقارنة بباقً المناطق فً العالم  -

فهً تساهم  االنبعاثاتهذه عن ول األكبر إلدول العربٌة المنتجة للنفط المس. تعتبر ا%5حٌث ٌمثل 

انبعاث ؼاز ثانً أكسٌد  تحتل المنطقة العربٌة المرتبة الثالثة عالمٌا من حٌث تنامً.%74بنسبة  هافٌ

رتفاع و التً تتركز فً منطقة الشرق األوسط و شمال إفرٌقٌا بسبب ا %88الكربون بنسبة تزٌد عن 

 .2الوقود المحترق كمٌات

فبعض  ،دولة عربٌة على األقل خطر استنفاذ مواردها المابٌة المتجددة و ؼٌر المتجددة 15تواجه  -

 الدول كالبحرٌن، األردن، الكوٌت، لٌبٌا، عمان، قطر و اإلمارات العربٌة المتحدة تقع تحت مستوى

ً دول أخرى كمصر، المؽرب، تونس من متر مكعب للفرد فً السنة و تعان1000خط الفقر المابً

ٌكمن التحدي األكبر الذي تواجهه المنطقة فً إدارة موارد المٌاه  ،نقص خطٌر فً توفر المٌاه العذبة

من موارد المسطحات  ℅66المشتركة بٌن دول المنطقة و الدول المجاورة، حٌث نجد أن أكثر من 

جفاؾ من الدول العربٌة إلى  دالمٌاه الجوفٌة فً العدٌأدى استنفاذ  اكمالمابٌة تنبع من خارج المنطقة. 

 3األراضً الرطبة و فقدان التنوع البٌولوجً نتٌجة التدهور البٌبً و ارتفاع وتٌرة النشاط االقتصادي.

. ℅8136ما نسبته  2008لسكان المنطقة العربٌة سنة ر مٌاه الشرب اآلمنة ٌتوفتم تسجٌل متوسط   -

: اإلمارات، و هًلجمٌع السكان قة من توفٌر هذه المادة الحٌوٌة تمكنت خمسة دول فً المنط

بٌنما تمكنت سبعة دول عربٌة من توفٌر المٌاه الصالحة لشرب  ،البحرٌن، قطر، الكوٌت، لبنان

و هً: األردن، تونس، جٌبوتً، السعودٌة، فلسطٌن، جزر القمر  ℅90للسكان بنسبة تفوق 

فً مورٌتانٌا،  ℅49فً السودان،  ℅57فً الٌمن،  ℅62تنخفض هذه النسبة إلى  ،فً حٌنومصر

 (.09أنظر الملحق رقم:).4فً الصومال ℅30

                                                           
1

 .11، ص: «مرجع سابق»، «3030التقرٌر العربً الثالث حول األهداف التنموٌة لأللفٌة »:[3030]األمم المتحدة، جامعة الدول العربٌة
2

رطة تهدٌدات تغٌر المناخ و تأثٌرات التنمٌة اإلنسانٌة فً البلدان رسم خا »:[3030]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً، المكتب اإلقلٌمً للدول العربٌة

م ، تhttp://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdrps/paper02-ar.pdf. متوفر على الموقع اإللكترونً:33، ص: «العربٌة

 .31/03/3033اإلطالع علٌه بتارٌخ:
3

الفقر الرٌفً فً الوطن العربً و دور المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة فً »:[3003]جامعة الدول العربٌة، المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة

، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ http://jfu.org.jo/images/page.pdf، متوفر على الموقع اإللكترونً: 1،2، ص،ص: «الحد من آثاره

:33/33/3033. 
4

. متوفر على الموقع اإللكترونً: 11،11ص ص: ، «التقرٌر العربً الموحد»:[3033]صندوق النقد العربً

www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2011.pdf :33/03/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 

http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdrps/paper02-ar.pdf
http://jfu.org.jo/images/page.pdf
http://www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2011.pdf
http://www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2011.pdf
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، إال أنها استطاعت رؼم التفاوت الكبٌر بٌن دول المنطقة فً مجال توفٌر خدمات الصرؾ الصحً - .

كمجموعة أن تحقق معدالت أفضل من باقً الدول النامٌة، حٌث سجلت فً المتوسط تؽطٌة بنسبة 

كمتوسط مسجل فً الدول النامٌة. ٌالحظ وجود تفاوت كبٌر بٌن  ℅52، مقارنة بـ 2008سنة  ℅7535

المنطقة العربٌة فً مجال توفٌر خدمات الصرؾ الصحً  داخلالمناطق الرٌفٌة و المناطق الحضرٌة 

فً  ℅63، فً حٌن لم تتعدى هذه النسبة 2008فً المناطق الحضرٌة سنة ℅8835حٌث سجلت نسبة 

تمكنت كل من قطر، لبنان و الكوٌت من توفٌر خدمات الصرؾ الصحً لجمٌع  ،ناطق الرٌفٌةالم

و هً: األردن، اإلمارات، الجزابر،  ℅90بٌنما سجلت سبعة دول عربٌة نسب تجاوزت السكان، 

 كانتحٌث  ،السعودٌة، سورٌا و لٌبٌا. و تبقى الدول العربٌة منخفضة الدخل متؤخرة فً هذا المجال

فً مورٌتانٌا،  ℅26فً السودان،  ℅34فً جزر القمر،  ℅36: على النحو التالً التؽطٌةمعدالت 

 (.09أنظر الملحق رقم:).1فً الصومال ℅23

 المحرز نحو تحقٌق هدف إقامة شراكة عالمٌة من أجل التنمٌة  التقدم -3-2-8

ضا حادا فً انخفضت نسبة المساعدات الرسمٌة للتنمٌة من حٌث نصٌب الفرد الموجهة للمنطقة انخفا -

أن هذه  انهاٌة العقد األول من األلفٌة الثالثة، مقارنة بسنوات التسعٌنٌات من القرن الماضً. كم

بٌنما وصلت المساعدات الرسمٌة  ،المساعدات ال تلبً بشكل كامل متطلبات الدول العربٌة األقل نموا

بذلك بلػ إجمالً المساعدات و .2010ملٌار دوالر لعام  4336من الدول العربٌة المانحة إلى حوالً 

بلؽت نسبة  ،ملٌار دوالر147315حوالً 2010 -1970اإلنمابٌة المقدمة من الدول العربٌة خالل الفترة

 ℅331قطر، ℅839اإلمارات، ℅1434الكوٌت، ℅68مساهمة المملكة العربٌة السعودٌة فٌها حوالً

 .أقل تساهم كل من العراق، لٌبٌا، الجزابر و عمان وبنسب

عن طرٌق صادراتها من السلع ت الدول العربٌة النفاذ إلى األسواق الدولٌة للدول المتقدمة استطاع -

. و من 1996المسجلة سنة  ℅35، مقارنة بنسبة 2007سنة  ℅93وصلت نسبتها إلى  النفطٌة التً

ء خالل العشرٌة السابقة، حٌث تم إنشاجهتها فقد اتخذت الدول العربٌة تدابٌر جدٌة لتحرٌر التجارة 

من االنضمام  دولة عربٌة11مكنتت ،الكبرى ومجلس التعاون الخلٌجًمنطقة التجارة الحرة العربٌة 

 .2إلٌها ماماالنضمع المنظمة بؽٌة  دول أخرى مفاوضات 8منظمة التجارة العالمٌة، بٌنما تجري  إلى

، 2010فً نهاٌة ملٌار دوالر17239العام الخارجً للدول العربٌة المقترضة إلى ارتفع إجمالً الدٌن  -

و ٌرجع السبب وراء هذا االرتفاع إلى تعرض الدول العربٌة  .2009عن سنة  ℅239أي بزٌادة قدرها 

حٌث ازدادت المدٌونٌة الخارجٌة للمؽرب بنسبة  ،رضة لصعوبات مالٌة نتٌجة األزمة  المالٌةتالمق

ملٌار  35ة فً مصر ، فً حٌن بلػ حجم المدٌون2010ٌملٌار دوالر سنة  2336لتصل إلى  ℅2137

 .3دوالر

شرعت الدول العربٌة خالل العشر سنوات األخٌرة فً تشٌٌد البنى األساسٌة لتقنٌات المعلومات  -

دولة عربٌة تقدما فً مجال نشر تقنٌات المعلومات و االتصاالت  11و قد شهدت  واالتصاالت.

دل انتشار  الحواسٌب فً جمٌع فً ما عدا السعودٌة و الكوٌت فمع ،1995مقارنة بما كانت علٌه عام 

                                                           
1

 .11، ص: «مرجع سابق »:[3033]صندوق النقد العربً
2

 .303-33، ص،ص:«مرجع سابق »:[3030]المتحدة، جامعة الدول العربٌة األمم
3

 .311،311، ص،ص:«مرجع سابق »، «التقرٌر العربً الموحد» :[3033]صندوق النقد العربً
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الدول العربٌة  ٌقع دون المتوسط العالمً. انتشر استخدام اإلنترنت بشكل ملموس خالل الخمس  .

 بقى منخفضٌفً أؼلب هذه الدول االستخدام  إال أن معدل ،سنوات األخٌرة فً كافة الدول العربٌة

م الدول العربٌة فً تحقٌق تقدم نجحت معظ كما ،من السكان℅21عن المتوسط العالمً و المقدر بـ

ٌبن 1نحو نشر استخدام تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت خاصة فً مجال استخدام الهاتؾ النقال.

 مإشر تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت فً الدول العربٌة.تطور (4-4)الجدول رقم
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، متوفر على الموقع اإللكترونً: 332،310،ص،ص:«تقرٌر المعرفة العربً: نحو تواصل معرفً منتج»:[3003]دة اإلنمائًبرنامج األمم المتح

http://www.mbrfoundation.ae/English/Documents/AKR2009-Ar/AKR-Ar.pdf :32/33/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 

http://www.mbrfoundation.ae/English/Documents/AKR2009-Ar/AKR-Ar.pdf
http://www.mbrfoundation.ae/English/Documents/AKR2009-Ar/AKR-Ar.pdf
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 .2010و 2008 لسنتًاالتصاالت فً البلدان العربٌة  مؤشر تكنولوجٌا المعلومات و تطور: (4-4)الجدول .

 الدول

الترتٌب 

المحلً 

2010 

الترتٌب 

العالمً 

2010 

قٌمة 

المؤشر 

 2010سنة 

الترتٌب 

العالمً 

2008 

قٌمة المؤشر 

 2008سنة 

فً  رالتغٌ

الترتٌب 

 العالمً

 0 5363 32 6319 32 1 اإلمارات

 4 435 48 536 44 2 قطر

 -3 5316 42 5357 45 3 البحرٌن

 9 4313 55 5342 46 4 السعودٌة

 8 3345 68 4338 60 5 عمان

 0 3329 73 3383 73 6 األردن

 -2 3312 77 3357 79 7 لبنان

 -2 2398 82 3343 84 8 تونس

 10 2360 100 3329 90 9 المغرب

 1 2373 92 3328 91 10 مصر

 0 2366 96 3305 96 11 سورٌة

 2 2341 105 2382 103 12 الجزائر

 0 1349 127 1372 127 13 الٌمن

 2 1344 130 1367 128 14 القمر

 -5 1356 124 1366 129 15 جٌبوتً

 -5 1350 126 1358 131 16 مورٌتانٌا

  3304  3357   المتوسط

Source:International Telecommunication Union[2012] :«Connect  Arab summit 

2012:adoption and prospects in the arab region», p:16. 

ٌقٌس مإشر تنمٌة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت، تطور استخدام تكنولوجٌا المعلومات 

. مإشرا فً مقٌاس واحد 11اقتصاد فً جمٌع أنحاء العالم من خالل الجمع بٌن  152 واالتصاالت فً
                                                           


 :هًمجموعات 3مإشر تمثل  11والذي ٌتكون من تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت مإشر الموحد لال
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عربٌة مجتمعة فً مجال استعمال تكنولوجٌا حققته الدول النالحظ من خالل بٌانات الجدول التقدم الذي  .

هذه الزٌادة الطفٌفة التً ساهم  ،المعلومات و االتصاالت و التً بلؽت خالل سنتٌن نصؾ نقطة مبوٌة

مراتب و تمكنت من تحسٌن قٌمة مإشر  10المؽرب التً تقدمت بـ فٌها و بشكل ملفت كل من: 

بٌنما احتلت المرتبة الثانٌة المملكة العربٌة مبوٌة،  نقطة 0369تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بـ: 

 46لتصبح فً المرتبة  2008ا سنة ٌعالم 55مراتب حٌث كانت تحتل المرتبة  09السعودٌة التً كسبت 

بـ:   و قدرت معدالت التؽٌرمراتب  04مراتب ثم قطر بـ  08، تلٌها عمان التً تقدمت بـ 2010سنة 

 03مراتب، البحرٌن بـ 05فً حٌن تراجعت كل من مورٌتانٌا و جٌبوتً بـ  .على التوالً 0393،131، 1329

 مراتب و لبنان و تونس بمرتبتٌن رؼم أن كل من جٌبوتً ، لبنان و تونس حققت زٌادة فً قٌمة المإشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 ؛مإشرات الولوج .1

 ؛مإشرات االستخدام .2

 .مإشرات التؤهٌل .3
 تتكون المجموعة األولى من: 

 ؛مواطن 100لهاتؾ الثابت لكل اعدد خطوط .1

 ؛مواطن 100الهاتؾ الخلوي لكل  عدد االشتراكات فً .2

 ؛ت فً الثانٌة(اٌعة االنترنت العالٌة النطاق بالنسبة للمستخدم )بالبرس .3

 ؛نسبة األسر التً تملك حاسوبا .4

 .باإلنترنتنسبة المنازل المتصلة .5

 أما المجموعة الثانٌة من: 

 ؛شخص 100عدد مستخدمً االنترنت لكل  .1

 ؛اقعدد المشتركٌن فً االنترنت العالٌة النط .2

 .عدد المشتركٌن فً الهاتؾ الخلوي عالً النطاق .3

 والمجموعة الثالثة:  

 ؛معدل القٌد اإلجمالً الثانوي .1

 ؛معدل القٌد اإلجمالً الجامعً .2

 .معدل اإللمام بالقراءة والكتابة .3
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 . المبحث الثالث: تقٌٌم سٌاسات مكافحة الفقر فً الدول العربٌة .

ققه الدول العربٌة فً مجاالت التنمٌة المختلفة، إال أنها تعانً من عدة على الرؼم من التقدم الذي تح

درجة  فنجد أن ،نقابص و تواجه عدة تحدٌات على جمٌع األصعدة االقتصادٌة، االجتماعٌة و السٌاسٌة

 خاصة فً المناطق الرٌفٌة ،الفقر هً أعلى بكثٌر من المستوى الذي ٌعكسه استخدام خط الفقر الدولً

 ا التعثر إلى عدة عوامل منها:وٌرجع هذ

 :مجال التشغٌل فً -4-3-1

إن االستمرار فً االعتماد على النمو المتقلب المرتكز على قوة النفط أثر سلبا فً سوق العمل مما 

بٌنما  ،%1436و التً تقدر بـ  أدى إلى جعل المنطقة  تسجل أعلى المعدالت فً العالم من حٌث البطالة

من العاطلٌن عن العمل. و تقدر نسبة الشباب العاطل %70ٌسبق لهم العمل بحوالً تقدر نسبة الذٌن لم 

فقد فشل النمو االقتصادي فً المنطقة العربٌة فً خلق فرص عمل %48عن العمل فً المنطقة العربٌة بـ 

و استمرار اتساع التحصٌل القوى العاملة و مع استمرار االرتفاع فً نمو  كافٌة لسد فجوة البطالة

تؽٌٌر وضع المرأة فً المجتمع و ارتفاع نسبة مشاركتها فً سوق العمل ومنافستها للرجل فً  دراسً،ال

تزاٌد التفاوت بٌن العرض و الطلب فً سوق  عدة مجاالت كالزراعة و الصناعة، الصحة و التعلٌم...

 ℅42أعلى منه  فعلى سبٌل المثال تمثل القوى العاملة الحاصلة على مستوى ثانوي أو ،العمل العربٌة

 من العاطلٌن عن العمل. ℅80وفً المقابل فنفس الفبة تمثل 

حٌث سجلت  ،تشٌر تقدٌرات منظمة العمل الدولٌة إلى تدنً معدالت نمو التشؽٌل فً المنطقة العربٌة

و نتٌجة لعجز القطاعات الرسمٌة  فً دول المشرق العربً% 239وفً دول شمال إفرٌقٌا  %235نسبة 

ص عمل أصبح القطاع ؼٌر الرسمً مستودع لفابض العمالة فً المناطق الحضرٌة. على توفٌر فر

وعلٌه فإن الدول العربٌة أمام  و ؼٌر المشمولة بالحماٌة االجتماعٌةومعظمهم من القوى العاملة البسٌطة 

 1لتحسٌن أوضاع مواطنٌها. 2020فرصة عمل مع مطلع عام ملٌون  51تحدي خلق 

 عواملالعربٌة على استٌعاب الكم المتزاٌد من القوة العاملة إلى عدة  عجز سوق العمل سبابأ رجعت

 2نذكر منها:

حٌث تعجز المقررات الدراسٌة المعتمدة فً المراحل األولى  ،انخفاض جودة التعلٌم فً الدول العربٌة -

نوي التعلٌم الثابمهارات حٌاتٌة أساسٌة، إضافة إلى أن  15من الدراسة على تزوٌد الشباب دون سن 

 ٌفشالن فً تزوٌد الشباب بالمهارات و المعرفة الضرورٌة للنجاح فً سوق العمل.وما بعده 

تشكل تشرٌعات العمل ؼٌر المرنة عابقا ٌحول دون قٌام المإسسات بترتٌب إجراءات التوظٌؾ عبر  -

العلم أن لتعاطً مع اقتصادٌات المنطقة سرٌعة التؽٌر. مع لفمعظم قوانٌن العمل ؼٌر مجهزة المنطقة، 

                                                           
1

، 13،11،ص،ص : «التنمٌة البشرٌة تحدٌات التنمٌة فً الدول العربٌة: نهج »:[3003]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً، جامعة الدول العربٌة

، تم http://204.200.211.31/contents/file/Dev_Ch_Report/DevChallengesVol1_Arb.pdfمتوفر على الموقع اإللكترونً: 

 .32/01/3033اإلطالع علٌه بتارٌخ: 
2

. متوفر على الموقع 33،31، ص ص:«تعزٌز فرص استخدام الشباب و الشابات فً المنطقة العربٌة»:[3002]منظمة العمل الدولٌة

، تم اإلطالع علٌه  public/arabic/region/arpro/bierut/downloads/events/qatar/youth.pdf./www.ilo.orgاإللكترونً:

 .31/03/3033بتارٌخ: 

http://204.200.211.31/contents/file/Dev_Ch_Report/DevChallengesVol1_Arb.pdf
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 العربية لتحقيق أهداف األلفية اإلنمائية.  الفقر في الدولمكافحة  و برامج   سياساتتقييم  الفصل الرابع:

قوانٌن العمل و جعلها مرنة ، مع ضمان حد أدنى  ةالقلٌل من دول المنطقة نجحت فً تحدٌث منظوم .

 من األمان للعمال.

فإما تحصر الشباب فً وظابؾ  ،مإقتة و ؼٌر نظامٌةإن فرص العمل الجدٌدة المستحدثة فً المنطقة  -

 قطاع العام.متدنٌة األجور أو توجد لهم حوافز النتظار االستخدام فً ال

تمٌل التدخالت لتشؽٌل الشباب إلى إهمال فبة المستضعفٌن من الشباب و المهمشٌن الذٌن ٌنقصهم  -

 التؤهٌل الالزم.  

 : الحماٌة االجتماعٌة -4-3-2

البلدان  مجموعاتإن جهود إنشاء و تفعٌل شبكات األمان االجتماعً، ؼٌر متوازنة بٌن مختلؾ 

حدٌثة النشؤة نسبٌا خاصة فً الدول العربٌة منخفضة الدخل، فقد أسست فً تعتبر هذه الشبكات العربٌة. 

. مثل هذه األنظمة تعجز عن أداء مهامها بفعالٌة فً الدول التً ٌنتشر فٌها الفقر بشكل 1996الٌمن سنة 

نها تؤخذ ٌصل دعم السلع الؽذابٌة و الطاقة إلى عدد كبٌر من األشخاص، ألال فعلى سبٌل المثال 1واسع.

من الدعم فً مجال الطاقة  ℅93حٌث تشٌر التقدٌرات إلى أن نسبة  ،هة ؼٌر التً وضعت ألجلهاوج

نفسه ٌتم توجٌه التحوٌالت من المستهلكٌن. و فً الوقت  ℅20)البنزٌن( فً مصر تذهب إلى أؼنى 

قل فً الؽالب و لكنها تعانً من تدنً مستوٌات تموٌلها التً تإلى الفبات الفقٌرة  النقدٌة بشكل أفضل نسبٌا

 2تحسٌن األحوال المعٌشٌة للفقراء. من ناحٌةمن إجمالً الناتج المحلً مما ٌجعلها ؼٌر مإثرة  ℅1عن 

تبقى تؽطٌة المعاشات التقاعدٌة فً المنطقة العربٌة متواضعة و ال تدفع فً المتوسط سوى إلى 

هذا  ،%30التقاعدٌة فال ٌتعدى أما نسبة العمال المسجلٌن حالٌا فً نظام المعاشات من المسنٌن.  10%

من كبار السن على دخل مضمون  %70ٌحصل سنة من اآلن ٌحتمل أن ال  30إلى 20ٌعنً أنه بعد مرور 

 ٌقٌهم من الفقر.

 مقارنة بباقً مناطق العالم.ال تزال تؽطٌة التؤمٌن ضد البطالة فً المنطقة العربٌة تسجل أدنى المعدالت 

الذي أحرزته المنطقة العربٌة فً العقدٌن الماضٌٌن فً مجال تطوٌر  على الرؼم من التقدم الكبٌر

األطر المإسسٌة للتعامل مع التحدٌات االجتماعٌة و االقتصادٌة بشكل أكثر فعالٌة، فإن سٌاسات العمالة 

 .والحماٌة االجتماعٌة تعتبر مجزأة و ضعٌفة بحٌث ٌصعب دمجها فً صلب مناقشات السٌاسات الوطنٌة

 باإلضافة إلىالوطنٌة،  موضوع تعزٌز حقوق العمال األساسٌة ضمن أولوٌة السٌاسات ٌكنهذا و لم 

 3ضعؾ آلٌات الحوار االجتماعً و انخفاض التمثٌل النقابً.

                                                           
1

تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة : تحدٌات األمن اإلنسانً فً الدول »:[3003]ج األمم المتحدة اإلنمائً المكتب اإلقلٌمً للدول العربٌةبرنام

متوفر على الموقع اإللكترونً: .333-332، ص،ص: «العربٌة

www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr09/AHDR_2009_Complete.pdf:32/01/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
2

، متوفر عى الموقع 1، ص: «تعزٌز مكاسب تخفٌض الفقر و التنمٌة البشرٌة فً منطقة الشرق األوسط و شمال إفرٌقٌا »البنك الدولً:

، تم اإلطالع علٌه sitersources.worldbank.org/INTMINA/resourcees/poverty_complete_06_ARB.pdf//اإللكترونً: 

 .31/01/3033بتارٌخ: 
3

األزمة المالٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة العالمٌة فً الدول العربٌة لمحة عن الوقائع و  »:[3003]مكتب العمل الدولً، المنتدى العربً للتشغٌل

، متوفر على الموقع اإللكترونً: 33،ص: «ماٌة االجتماعٌةالسٌاسات الخاصة لخلق فرص العمل و الح

http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/aef/global_ar.pdf  ،اإلطالع عليه بتاريخ:  تم

11/11/2011. 

http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr09/AHDR_2009_Complete.pdf
http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr09/AHDR_2009_Complete.pdf
http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/aef/global_ar.pdf
http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/aef/global_ar.pdf
http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/info/press/press_release_181009.pdf،%20تم
http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/info/press/press_release_181009.pdf،%20تم
http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/info/press/press_release_181009.pdf،%20تم
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 :فً مجال التعلٌم -4-3-3 .

، ال ٌزال انجاز النظام التعلٌمً فً فً مجال التعلٌم على الرؼم من التقدم الذي حققته المنطقة

المنطقة العربٌة  لقد تمكنت ،رنة بدول أخرى لدٌها نفس مستوى اإلمكانٌات االقتصادٌةمقاالمنطقة األدنى 

الكامل بمرحلة التعلٌم تقرٌبا بركب منطقتً شرق آسٌا و أمرٌكا الالتٌنٌة فٌما ٌتعلق بااللتحاق  قالحمن ال

الثانوي و العالً  ال تزال متخلفة بالنسبة لاللتحاق فً مرحلتً التعلٌم لكنها و فً المقابل ،االبتدابً

فً كل من شرق آسٌا منطقة العربٌة أدنى مما هو علٌه نتٌجة لذلك فإن متوسط سنوات الدراسة فً الو

وأمرٌكا الالتٌنٌة بؤكثر من سنة. إضافة إلى ذلك فقد ازداد معدل عدم تساوي توزٌع سنوات التحصٌل 

 العلمً.

لسنة الثامنة من التعلٌم األساسً فً أظهرت نتابج الدراسة التً أجرٌت حول أداء تالمٌذ ا -

دول عربٌة ، أن معدالت مادة الرٌاضٌات  10، التً شاركت فٌها 2003الرٌاضٌات و العلوم سنة 

لم ٌصل إلى مستوٌات عالٌة من حٌث لتالمٌذ العرب تتدنى بشكل ملحوظ عن المعدل الدولً العام، 

، أما باقً فً فلسطٌن ℅5فً لبنان،  ℅6فً مصر،  ℅8من التالمٌذ فً األردن، ℅10األداء سوى 

الدول العربٌة فحققت معدالت أقل.و هذا ٌعنً أن األؼلبٌة الساحقة من التالمٌذ العرب ٌفتقدون إلى 

أصل  من 51و 38كذلك احتلت الدول العربٌة المراتب الدنٌا )بٌن  ،االختبارالمعارؾ التً ٌقٌسها 

 2007ت سنة جرٌتالمٌذ العرب فً الدراسة الدولٌة التً أاستمر تدنً أداء ال ،فً اختبار العلوم (52

  فقد احتلت المراتب الدنٌا فً اختبار الرٌاضٌات الصؾ الثامن 2009و نفس النتابج تؤكدت فً سنة 

الصؾ مستوى فٌما ٌخص و(. 51من أصل  50و 22( و العلوم )بٌن 51من أصل  51و  30) بٌن 

حٌث احتلت الدول العربٌة المشاركة  ،ابج السابقةنفس النتاختبار الرٌاضٌات  بٌنفالرابع 

ٌإكد أن  مما ،(38من أصل  38و  33العلوم ) بٌن  فً مادة( و38من أصل  38و 31)بٌن المراتب

 مناهج الدول العربٌة عامة تكاد تفتقد لألنشطة الخاصة بتنمٌة القدرة على جمع المعلومات، تنظٌمها

 1.ٌر الظواهرو تفس خطؤ، تحلٌل المعلوماتو اكتشاؾ مصادر ال

ثلثً الطالب فً أكثر من نصؾ دول المنطقة ٌتخرجون فً مجاالت العلوم االجتماعٌة والدراسات  -

اإلنسانٌة و لٌس فً مجاالت العلوم األساسٌة و الرٌاضٌات و هو نقٌض النمط المعمول به فً شرق 

فإن  ،همٌة فً عملٌة التنمٌةآسٌا. و نظرا ألن ابتكار و تطوٌع التكنولوجٌا ٌلعب دورا متزاٌد األ

 2المنطقة العربٌة تنتج  المزٌج الخاطا من القدرات.

 من الناتج المحلً اإلجمالً،%033البحث العلمً ٌقدر المتوسط العربً لنسبة اإلنفاق على          

مقابل  ℅037تونس، المؽرب و لٌبٌا التً ٌصل معدل اإلنفاق على البحث العلمً فٌها إلى  باستثناء

فً  3318و فً الوالٌات المتحدة ℅ 2368، فً السوٌد℅338حٌث ٌقدر بـ، %137عدل عالمً ٌقدر بـ م

و المصدر الوحٌد لهذا التموٌل فً الدول العربٌة هو اإلنفاق الحكومً و نسبة مساهمة القطاع  الٌابان

                                                           
1

 .31،31،  ص ص: «مرجع سابق»،«تقرٌر المعرفة العربً: نحو تواصل معرفً منتج »:[3003]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً
2

تقرٌر التنمٌة فً منطقة الشرق األوسط و شمال إفرٌقٌا: الطرٌق غٌر المسلوك إصالح التعلٌم  فً منطقة الشرق األوسط  »:[3001]البنك الدولً

.متوفر على الموقع 1، ص:«و شمال أفرٌقٌا

، تم اإلطالع علٌه http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/EDU_Summary_ARB.pdfاإللكترونً:

 .31/01/3033بتارٌخ:

http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/EDU_Summary_ARB.pdf
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ة إلى و ما توفر من هذا اإلنفاق ٌوجه بنسبة عالٌ 1.℅5الخاص ال تتجاوز فً أحسن األحوال  .

 2االستثمار المادي على حساب االستثمار الحقٌقً فً البحث و التطوٌر.

 (10)أنظر الملحق رقم: :بالنسبة لقطاع الصحة -4-3-4

القطاع الصحً و على الرؼم من هذه االستثمارات  بتطوٌرالبلدان العربٌة  هتمتعلى مدى عقود ا 

 3ر منها:عانً مشكالت مزمنة و التً نذكٌ هذا القطاع الحساس و المهم ظل

راوح بٌن تعدم كفاٌة التموٌل فً مجال الصحة: تمثل النفقات الصحٌة فً أؼلب البلدان العربٌة ما ٌ -

 ℅838لبنان و األردن وتسجل كل من 2008سنة  من الناتج المحلً اإلجمالً ℅936و ℅132

ٌتضح  .على التوالً℅ 232و  ℅132أقل نسبة بـ  لٌمنو ا المؽرببٌنما سجلت  التوالً،على ℅936و

 ،دوالر للفرد 871و  25التفاوت داخل اإلقلٌم فً اإلنفاق الفعلً على الصحة الذي ٌتراوح بٌن 

باستثناء بلدان الخلٌج العربٌة ترصد ؼالبٌة البلدان العربٌة مبالػ قلٌلة نسبٌا للقطاع الصحً وفً ف

اصة على الصحة بٌن الدخل المنخفض و المتوسط، حٌث تتراوح النفقات الخالكثٌر من البلدان ذات 

أما من حٌث مستوٌات التموٌل المطلقة، فإن البلدان المنتجة  ،من النفقات اإلجمالٌة ℅1635و  ℅334

للنفط تستثمر مبالػ مالٌة ضخمة على قطاع الصحة، لكن هذه االستثمارات ال تنعكس على واقع 

 .التؽطٌة الصحٌة المنصفة و العادلة للجمٌع

ب الدول العربٌة من ضعؾ األداء فً مإسسات الصحة العامة، عدم تعانً نظم الصحة فً أؼل -

المهنٌة فً مجال الصحة خاصة فً البلدان العربٌة منخفضة و متوسطة الكفاءات  هجرةو صالحٌة

أن عدد األطباء ال ٌتوزع توزٌعا منصفا بٌن المناطق الحضرٌة و المناطق الرٌفٌة وبٌن  كما ،الدخل

مما ٌحد من  النظم الصحٌة من البٌروقراطٌة كذلك تشكوا ،راكز الصحٌةالمستشفٌات الكبرى و الم

 . فعالٌة اإلصالحات التً تهدؾ للنهوض بالقطاع

فً اتخاذ خطوات نحو الوقاٌة من فٌروس العربٌة العدٌد من الحكومات فً المنطقة  تشرع لقد

تركزت فً القضاٌا ٌدز اال فؤنشطة مكافحة فٌروس و مرض ،االستجابة بطٌبة لكن تبقىومرض اإلٌدز 

ؼٌر أنه لم تتم على نحو كاؾ  ،الطبٌة مثل: الفحوص الطبٌة اإللزامٌة، تزاٌد عالج مرضى اإلٌدز

معالجة العوامل االجتماعٌة و االقتصادٌة التً تساهم فً انتشار الفٌروس، سواء من حٌث البحوث أو 

محدودٌة برامج تهدبة التمٌٌز كاءات األساسٌة علما بؤن المنطقة تفتقر إلى تفعٌل إجر ،اإلجراءات التدخلٌة

االجتماعً و المإسسً الذي تعانً منه الفبات المصابة بالفٌروس، إستراتٌجٌات التوعٌة والتواصل 

                                                           
1

 .311،311،ص، ص: «مرجع سابق»، «تقرٌر المعرفة العربً: نحو تواصل معرفً منتج »:[3003]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً
2

. متوفر على الموقع اإللكترونً: «تقرٌر العربً األول حول التشغٌل و البطالة فً الدول العربٌةموجز ال»:[3002]المنظمة العربٌة للعمل

http://www.alolabor.org/final/images/stories/ALO/Tanmeya/Reports/firist_employment_report_08/mogaz-

ar.pdf :33/33/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
3

: تحدٌات أمن اإلنسان فً البلدان 3003تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة  »:[3003]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً المكتب اإلقلٌمً للدول العربٌة

 . 312،313، ص،ص: «مرجع سابق»، «العربٌة

http://www.alolabor.org/final/images/stories/ALO/Tanmeya/Reports/firist_employment_report_08/mogaz-ar.pdf
http://www.alolabor.org/final/images/stories/ALO/Tanmeya/Reports/firist_employment_report_08/mogaz-ar.pdf
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بعدم تعرضهم لمخاطر اإلصابة حٌث ٌسود االعتقاد  ،لزٌادة الوعً و المعرفة بالوباء بٌن المواطنٌن .

 1الخدمات التشخٌصٌة الكافٌة عن المرض . تفتقر المنطقة إلى تقدٌم ،بالفٌروس

 (10)أنظر الملحق رقم: :بالنسبة لقطاع المٌاه -4-3-5

ا ٌٌقل متوسط نصٌب الفرد من الموارد المابٌة فً المنطقة العربٌة عن خط الفقر المابً المحدد عالم

ل سورٌا، متر مكعب سنوٌا ومع ذلك فإنه ٌزٌد عن هذا المستوى فً عدد من الدول العربٌة مث 1000بـ 

متر مكعب فً فلسطٌن، جٌبوتً، و دول شبه الجزٌرة العربٌة باستثناء  500لبنان، المؽرب و ٌقل عن 

كل سنة كمٌات من المٌاه تزٌد عن تستخدم فً المنطقة رؼم هذا نجد أن بعض الدول ،2سلطنة عمان

اه بصورة تتمٌز باإلسراؾ. ستخدم الكثٌر من الدول المٌتإمدادات المٌاه المتجددة المتوفرة لدٌها. كما 

، حٌث ٌزٌد ٌعتبر استهالك الفرد من المٌاه المحلٌة فً دول الخلٌج العربً هو األكثر على مستوى العالم

عن معدل استهالك الفرد فً الوالٌات المتحدة، باإلضافة إلى ارتفاع نسب تسرب %50هذا المعدل بنسبة 

صؾ ، ٌتم هدر أكثر من ن%50و  40اوح  فً الؽالب بٌن المٌاه من شبكات التوزٌع فً المدن و التً تتر

 3كمٌات المٌاه الموجهة للزراعة.

تركزت جهود السلطات المختصة فً الدول العربٌة على الجوانب المتعلقة بتطوٌر و زٌادة إمدادات 

المٌاه، التوسع فً إنشاء محطات التحلٌة، معالجة مٌاه الصرؾ  المٌاه، حٌث تم رفع حجم استخدام

 ،الصحً و إعادة استخدامها، باإلضافة إلى إنشاء السدود لجمع و تخزٌن و إعادة استخدام المٌاه السطحٌة

عن طرٌق توفٌر اإلمدادات المابٌة الالزمة أثبت فشله فً توفٌر قدر معقول إال أن أسلوب إدارة المٌاه 

د التً تبذلها الدول العربٌة لتوفٌر فرؼم الجهو ،للدول العربٌةمن استدامة المٌاه أو توفٌر األمن المابً 

 4كبٌر فً المٌاه بسبب زٌادة الطلب.المٌاه فإنها مازالت تعانً من نقص 

دون االهتمام بتحسٌن و زٌادة فعالٌة توزٌع المٌاه زٌادة إمدادات المٌاه إن إتباع أسلوب 

كفاءة المثال: تدنً  و نذكر على سبٌل واستخداماتها خلق عدة سلبٌات فً العدٌد من الدول العربٌة

معالجة  االستخدام، تزاٌد الطلب المستمر للقطاعات المختلفة و ارتفاع معدل استهالك الفرد، ارتفاع تكلفة

باإلضافة إلى عدم تطوٌر استراتٌجٌات تسٌٌر و استؽالل الموارد و توزٌع المٌاه، تدنً نوعٌة المٌاه، 

 5رات العرض و الطلب.المابٌة ذات رإٌا بعٌدة المدى قابمة على اعتبا

                                                           
1

، متوفر على الموقع اإللكترونً: «الوقاٌة من فٌروس و مرض اإلٌدز فً منطقة الشرق األوسط و شمال إفرٌقٌا »البنك الدولً:

//sitersources.worldbank.org/INTMINA/resourcees/priventing_HIV_brochure_ARB.pdf :تم اإلطالع علٌه بتارٌخ ،

31/03/3033. 
2

. متوفر على الموقع اإللكترونً: 2، ص: «3030أوضاع األمن الغذائً العربً »:[3030]العربٌة للتنمٌة الزراعٌة المنظمة

http://www.aoad.org/Arab-food-security-report-2010.pdf :33/03/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
3

، متوفر على الموقع اإللكترونً: «موجز إعالمً عن قطاع المٌاه »البنك الدولً: 

//sitersources.worldbank.org/INTMINA/resourcees/WATER_MNA_sept2010.RA.:http:  :تم اإلطالع علٌه بتارٌخ ،

33/03/3033. 
4

، متوفر على الموقع 12، ص: «طقة العربٌة من أجل التنمٌة و رفاهٌة اإلنسانتوقعات البٌئة فً المن»:[3030]برنامج األمم المتحدة للبٌئة

 .31/03/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: http://eoar.cedare.int/report/EOAR%20Full.pdfاإللكترونً:
5

 .13نفس المرجع السابق، ص: 

http://www.aoad.org/Arab-food-security-report-2010.pdf
http://www.aoad.org/Arab-food-security-report-2010.pdf
http://eoar.cedare.int/report/EOAR%20Full.pdf
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فٌما ٌخص السٌاسات الخاصة بتسعٌر المٌاه التً تحركها اعتبارات اجتماعٌة تحول دون استرداد  .

هذا ما  ،الصٌانة الالزمةو التكالٌؾ الخاصة بالتنقٌب و التطهٌر و نقل هذا المورد الحٌوي للمستهلك

 تدهور جودة الخدمة المقدمة.ٌإدي إلى 

 : التغٌرات المناخٌة -4-3-6

 درجة مإوٌة 2و  032درجات الحرارة تراوحت بٌن زٌادة ؼٌر منتظمة فً دت المنطقة العربٌة شه

أن ٌزٌد المناخ من تعرض السكان إلى أوضاع  كذلك ٌتوقع. و و حدثت هذه الزٌادة خالل أربع عقود فقط

ا درجات خطٌرة ) األمراض، المجاعات، الكوارث الطبٌعٌة،...(. فمعظم المنطقة العربٌة صحراء تعمه

تتعرض من حٌن ألخر إلى عواصؾ ؼبارٌة مما ٌزٌد من درجة انجراؾ  مما ٌجعلها ،حرارة مرتفعة

ما  و هوكما أن هذه العواصؾ الؽبارٌة تحمل معها هواء ملوث التربة )االنجراؾ الناتج عن الرٌاح(، 

 فرٌقٌة الكبرىٌجعل صحة السكان عرضة للخطر. تقدر كمٌات الؽبار التً تصدرها منطقة الصحراء اإل

ملٌار طن سنوٌا، إن اشتداد هذه العواصؾ وتكرارها ٌإدي إلى خسابر كبٌرة فً الناتج المحلً  لبلدان 

تتعرض المنطقة العربٌة أكثر من أي وقت مضى إلى الجفاؾ، ، ملٌار دوالر 1237المنطقة قد تصل إلى 

للجفاؾ و القحط. بٌنما تتعرض الدابم  تعٌش تحت التهدٌدفالدول العربٌة الواقعة فً الساحل اإلفرٌقً 

التً خلفت أضرارا بالؽة بالبنٌة التحتٌة قدرت  2001بلدان أخرى الجزابر مثال إلى الفٌضانات سنة 

 1ملٌون دوالر.300قٌمتها بـ 

كٌلومتر مربع مخاطر التصحر و هو تردي  1431التصحر: تتهدد المنطقة العربٌة التً تبلػ مساحتها 

لتؽٌر كانتٌجة عوامل مختلفة  ،مناطق القاحلة و الشبه قاحلة و الجافة شبه الرطبةاألراضً فً ال

المناخً، النشاطات البشرٌة الجابرة فً حق البٌبة،....إلخ. تقدر نسبة األراضً الصحراوٌة فً شبه 

فرٌقً بـ ثم منطقة وادي النٌل و القرن اإل، ℅7737تلٌها شمال إفرٌقٌا بنسبة  ،℅8936الجزٌرة العربٌة بـ 

ي ما أملٌون كٌلومتر مربع 2387و ٌهدد التصحر المتواصل  .℅3536ثم المشرق العربً بـ ، ℅4435

حٌث تعتبر دول المشرق العربً األكثر عرضة لهذا الخطر  ،ٌعادل خمس المساحة الكلٌة للدول العربٌة

ل و القرن اإلفرٌقً بنسبة تقدر من المساحة اإلجمالٌة للمنطقة. تلٌها منطقة وادي النٌ℅4836بنسبة تقدر بـ 

 .2فً شبه الجزٌرة العربٌة ℅9فً شمال إفرٌقٌا و ℅1635. ℅2836بـ 

 نسبت األراضي المتصحرة في كل دولت من المنطقت العربيت.(5-4)الجدول رقم ٌبٌن لنا

 

 

 

 

                                                           
1

رسم خارطة تغٌٌر المناخ و تأثٌرات التنمٌة اإلنسانٌة فً البلدان  »:[3030]نامج الألمم المتحدة اإلنمائً المكتب اإلقلٌمً للدول العربٌةبر

 . متوفر على الموقع اإللكترونً:                                                                             31،32، ص، ص:«العربٌة

http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdrps/paper02-ar.pdf :31/03/3033، تم اإلطالع علٌه بتارٌخ. 
2

 .10،13، ص ص: «ع سابقمرج »:[3003]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً المكتب اإلقلٌمً للدول العربٌة

http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdrps/paper02-ar.pdf
http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdrps/paper02-ar.pdf
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 : نسبت األراضي انمتصحرة من انمساحت اإلجمانيت.(5-4)انجدول رقم .

 النسبة الدولة

 82.74 الجزابر

 100 البحرٌن

 96 جٌبوتً

 96.73 مصر

 38.1 العراق

 79.59 األردن

 100 الكوٌت

 90 لٌبٌا

 60 مورٌتانٌا

 64.01 المؽرب

 89 ُعمان

 40.3 فلسطٌن

 100 قطر

لسعودٌةا  92.44 

 13.64 الصومال

 28.94 السودان

 9.99 سورٌا

 39.73 تونس

 100 اإلمارات

 75.84 الٌمن

، ص: «دراسة حول مإشرات رصد التصحر فً الوطن العربً»:[2003]المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌةالمصدر:

، تم اإلطالع عليه بتاريخ: www.aoad.orgLftpLdesertification.pdf، متوفر على الموقع اإللكترونً: 116

14/04/2012. 

ففً شمال إفرٌقٌا ٌبرز التهدٌد  ،األراضً المتصحرة بنسبة كبٌرة بٌن بلد و آخر ةتتفاوت مساح

ل تصحر ٌمس بدرجة أكبر كالاألكبر فً لٌبٌا و األدنى فً تونس. أما فً وادي النٌل و القرن اإلفرٌقً ف

من جٌبوتً و مصر و األدنى فً الصومال و دولة األردن فً المشرق العربً بٌنما فً شبه الجزٌرة 

http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=498&gid=0&sgid=0
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=3&ind=498&gid=0&sgid=0
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=7&ind=498&gid=0&sgid=0
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=19&ind=498&gid=0&sgid=0
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=12&ind=498&gid=0&sgid=0
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=1&ind=498&gid=0&sgid=0
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=16&ind=498&gid=0&sgid=0
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=18&ind=498&gid=0&sgid=0
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=21&ind=498&gid=0&sgid=0
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=20&ind=498&gid=0&sgid=0
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=13&ind=498&gid=0&sgid=0
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=14&ind=498&gid=0&sgid=0
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=15&ind=498&gid=0&sgid=0
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=8&ind=498&gid=0&sgid=0
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=11&ind=498&gid=0&sgid=0
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=9&ind=498&gid=0&sgid=0
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=10&ind=498&gid=0&sgid=0
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=4&ind=498&gid=0&sgid=0
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=2&ind=498&gid=0&sgid=0
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=22&ind=498&gid=0&sgid=0
http://www.aoad.orglftpldesertification.pdf/
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العربٌة فإن أكبر البلدان تؤثرا هً: اإلمارات العربٌة المتحدة، البحرٌن، الكوٌت، قطر و تشكل هذه الدول  .

 قل تصحرا.المنطقة األكثر تصحرا فً العالم العربً، مقارنة بسورٌة التً تعتبر األ

 (11)أنظر الملحق رقم:: إدارة الحكم و إصالح المؤسسات -4-3-7

إلى ضرورة إجراء إصالحات مإسسٌة باعتبار أن  2006-1996تإكد التجربة العربٌة خالل الفترة 

هذه خطوة أساسٌة لتحقٌق التوسع فً الحرٌات الحقٌقٌة التً ٌتمتع بها الشعب العربً. على الرؼم من أن 

إلدارة الحكم، كانت هذه التحسٌنات هامشٌة ستة أبعاد ققت تحسٌنا  فً خمسة من أصل الدول العربٌة ح

جدا بالمقارنة مع التحسٌنات األوسع التً تحققت على مستوى العالم. فٌما ٌتعلق بفعالٌة الحكومة سجلت 

فً برامج حٌث ٌجب على الدول العربٌة أن تمنح هذا البعد أولوٌة خاصة  ،الدول العربٌة تدهورا كبٌرا

و فٌما ٌخص التعبٌر  .℅7اإلصالح المإسسً التً تقوم بها و بلػ التحسن فً جودة التنظٌم حوالً 

بٌنما شهد البعد الخاص بحكم القانون زٌادة تقدر  ،℅9والمساءلة و االستقرار السٌاسً تحقق تحسن بنحو 

 1المسجلة. تالتحسٌناو هو من أكبر  ℅25و بلػ معدل السٌطرة على الفساد  ℅16بـ 

حٌث ٌنطبق  ،ا باالستقرار منها بإجراء إصالح عمٌقأكثر اهتمت التحسٌنات الحكومٌة شكلٌة  كانت

لتدارك ذلك ٌمر الفساد هذا على الفساد و النوع االجتماعً، فعلى الرؼم من وجود أحكام قانونٌة 

فساد أن ٌجعل فشل والمعامالت ؼٌر العادلة على أساس النوع االجتماعً بال عقاب. و من شؤن ال

الحكومة أكثر عمقا و تعقٌدا فقد تم تحدٌد الفساد فً العدٌد من الدول العربٌة كعقبة ربٌسٌة أمام االستثمار 

)مصر، لٌبٌا، الجزابر، األردن، المؽرب و لبنان(. و تجدر اإلشارة إلى أن و ممارسة األعمال التجارٌة 

ا كؤحد معوقات ممارسة األعمال التجارٌة و كعقبة أمام الجهاز البٌروقراطً هو ظاهرة أخرى ٌشار إلٌه

 فعالٌة مواجهة الفساد.

 2011.2مإشر مدركات الفساد فً الدول العربٌة لسنة الذي ٌظهر لنا : (6-4)و الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
، ص «مرجع سابق »،«تحدٌات التنمٌة فً الدول العربٌة نهج التنمٌة البشرٌة »:[3003]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً، جامعة الدول العربٌة

 .10،13ص: 
2

،متوفر على 13، ص: «لمنطقة العربٌةنحو دولة تنموٌة فً ا 3033تحدٌات التنمٌة فً الدول العربٌة  »:[3033]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً

 .33/01/3033تم اإلطالع علٌه بتارٌخ: ، http://204.200.211.31/updata_reb-2012/ADRCR01.pdfالموقع اإللكترونً: 
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 .2011: مؤشر مدركات الفساد فً الدول العربٌة (6-4)الجدول رقم .

 لترتٌب العربًا الترتٌب العالمً قٌمة المؤشر الدولة

 06 56 435 األردن

 02 28 638 اإلمارات

 03 46 531 البحرٌن

 08 73 338 تونس

 11 112 239 الجزائر

 10 100 3 جٌبوتً

 07 57 434 السعودٌة

 19 177 136 السودان

 13 129 236 سورٌة

 20 182 1 الصومال

 18 175 138 العراق

 04 50 438 عمان

 01 22 732 قطر

 05 54 436 تالكوٌ

 14 134 235 لبنان 

 17 168 2 لٌبٌا

 12 112 239 مصر

 09 80 334 المغرب

 15 143 234 مورٌتانٌا 

 16 164 231 الٌمن

source: TransparencyInternational[2011]:«Corruption perceptions index 2011»¸ sur site 

internet : http://cpi.transparency.org/2011/cpi2011.pdf, consulte le:29/02/2012. 

http://cpi.transparency.org/2011/cpi2011.pdf
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 10كحد أدنى و الذي ٌشٌر إلى استفحال مظاهر الفساد و  0 بٌن الفساد مدركات ٌتراوح مإشر .

لنا أن معظم وهً أعلى قٌمة و التً تدل على انعدام مظاهر الفساد. من خالل بٌانات الجدول ٌتضح 

حٌث نجد أن متوسط مإشر مدركات الفساد فً المنطقة  ،الدول العربٌة تعانً من استفحال مظاهر الفساد

نقطة من 5البحرٌن اللواتً حققن مإشر ٌفوق  . فباستثناء قطر، اإلمارات،من عشرة نقطت 3347ٌساوى 

على التوالً،  عشرة نقطت من 635، نقطت من عشرة 7حٌث سجلتا  ،2009و تحسنا مقارنة بسنة عشرة 

رتبة أٌن كانت  11خسرت و سجلت عمان أكبر تراجع  ، حٌثتبقى معظم الدول العربٌة دون المستوى

عالمٌا  50المرتبة  2011لتحتل سنة  نقطت من عشرة 535ٌقدر بـ بمإشر 39تحتل المرتبة  2009سنة 

من أصل  182برتبةعالمٌا و احتلت الصومال مإخرة الترتٌب عربٌا و  نقطت من عشرة 438بمإشر قٌمته 

 دولة. 183

و االقتصادي و السٌاسً فً ٌشكل الضعؾ المإسسً واحد من أهم أسباب االستبعاد االجتماعً 

المنطقة العربٌة ، حٌث حرمت األسالٌب الفوقٌة التقلٌدٌة التً انتهجتها حكومات المنطقة المواطنٌن من 

فكل   2009حسب مإشر التعبٌر عن الرأي و المساءلة لسنة اإلدارة المحلٌة الفعالة و القابلة للمساءلة ، 

 -0333حٌث احتلت لبنان المركز األول بـ ،-13152بمتوسط قدره  الدول العربٌة مإشراتها سالبة

قٌدت الدول العربٌة حرٌة التعبٌر و تكوٌن الجمعٌات من خالل ،  -1399والصومال المركز األخٌر بـ 

تشكٌل المإسسات و العملٌات الخاصة بإدارة الصراع االجتماعً  تشرٌعٌة، مما أعاقالوسابل ال

 والتفاوض الجماعً.

تتمٌز البنٌة األساسٌة لدى األنظمة : حرٌة المعلومات التً من شؤنها تمكٌن المشاركةفٌما ٌتعلق ب 

ٌنظم و دبشبكة االنترنت متقطعة و خاضعة لرقابة شدٌدة إلٌقاؾ النق هكما أن روابط ،العربٌة بالمحدودٌة

 الذي ٌجد فعال فً األردن فقط. النفاذ الحر إلى المعلومات العامة من خالل قانون حرٌة المعلومات

بالنسبة لألفراد والجماعات بشكل متساو وكذلك  اإلنسانتؤمٌن حماٌة حقوق سٌادة القانون تستلزم 

حمً المواطنٌن من أي فهً ت، المساواة بٌنهم فً العقاب وتعلو سٌادة القانون على سلطة الحكومات

تعسفٌة قد تتخذها الدولة ضدهم وتضمن معاملة جمٌع المواطنٌن على قدم المساواة وخضوعهم  إجراءات

ضعفا وفقرا من  األكثركما ٌتوجب أن ٌوفر القانون الحماٌة للجماعات  ،األقوٌاء سلطةللقانون ولٌس ل

، لكن على استقالل السلطة القضابٌةعربٌة التحرص معظم الدساتٌر  .االستؽالل والظلم وسوء المعاملة

 فًمإشر سٌادة القانون مستوى  تدنً و هذا ما ٌظهره ستعمل القضاء لتصفٌة حسابات سٌاسٌةٌكثٌرا ما 

دولة تلٌها  ،0396، حٌث سجلت دولة قطر أحسن أداء بحصولها على -03271الذي ٌقدر بـ  الدول العربٌة

وفً مإخرة   -1334، السودان بـ -1315اء األسوأ من نصٌب الٌمن بـ بٌنما كان األدالكوٌت ثم اإلمارات، 

 .-235الترتٌب الصومال بمإشر بلػ 

 

 

 

                                                           
 الذي ٌدل على كحد أدنى  0ٌقٌس هذا المؤشر درجة إدراك الفساد الموجود فً أوساط المسؤولٌن العامٌن و السٌاسٌٌن. تتراوح قٌمة المؤشر بٌن

 كحد أقصى و الذي ٌدل على انعدام مظاهر الفساد.   30استفحال مظاهر الفساد و 
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ٌعد عدد  ،ٌعانً الشباب و النساء فً المنطقة العربٌة من االستبعاد خاصة على المستوى المحلً .

اق، المملكة العربٌة المرشحات المشاركات فً االنتخابات المحلٌة منخفضا جدا فً كل من الٌمن، العر

ٌرجع هذا إلى ضعؾ تمثٌل المرأة داخل األحزاب السٌاسٌة، أو فً قوابم المرشحٌن من قبل  و السعودٌة 

من وسابل االتصال ذات  تهماستفادفضل  لقد زادت مشاركة الشباب فً النقاش العام ب األحزاب السٌاسٌة

 1التكنولوجٌا العالٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .11، ص: «مرجع سابق»، «تقرٌر تحدٌات التنمٌة فً الدول العربٌة  »:[3033]األمم المتحدة
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 ل:خالصة الفص .

 السٌاسات التً تتراوح بٌن االقتصادٌة تعتمد الدول العربٌة فً سعٌها لمكافحة الفقر على جملة من 

كتوفٌر آلٌات التموٌل المتناهً الصؽر، إقامة تنمٌة رٌفٌة، توسٌع النسٌج المإسسً و خلق مإسسات 

، مع اهتمامها لنقدٌةالتً تركزت على تقدٌم المساعدات العٌنٌة و ا و االجتماعٌةصؽٌرة و متوسطة  

رؼم استفحال الفقر فً الدول العربٌة  ، المتزاٌد بإحداث تنمٌة بشرٌة لتحسٌن ظروؾ معٌشة مواطنٌها

 .ا إال أنها كانت حدٌثة العهد فً تتبنى سٌاسات ممنهجة لمكافحتهواألقل نم

تقدم ٌخفً فً طٌاته رؼم التقدم الذي تحرزه الدول العربٌة لتحقٌق األهداؾ اإلنمابٌة إال أن هذا ال

أن دول مجلس حٌث نجد  ،و بٌن الدول و حتى داخل البلد الواحد تباٌنات كبٌرة بٌن مجموعات الدول

ر على المسار الصحٌح لتحقٌق هذه األهداؾ و قد نجحت فً بلوغ بعضها قبل التعاون الخلٌجً تسٌ

سار السلٌم لتحقٌق بعض تنحرؾ دول المشرق و المؽرب العربً عن المالتارٌخ المحدد. فً حٌن 

على ؼرار تعمٌم التعلٌم االبتدابً، الحد من انتشار  األهداؾ بٌنما نجحت فً تحقٌق البعض األخر

. و تتخلؾ الدول العربٌة األقل نموا األمراض المعدٌة المالرٌا و السل و توفٌر مرافق الصرؾ الصحً

 غ األهداؾ اإلنمابٌة فً وقتها.تنجح فً بلو حٌث ال ٌتوقع أن ،عن الركب على جمٌع األصعدة

ؼٌر أنها تواجه  ،الدول العربٌة جهودا البؤس بها فً سعٌها لتحسٌن ظروؾ معٌشة المواطنتبذل 

ارتفاع معدالت البطالة وعجز  و التً ٌؤتً فً مقدمتها المتبناةعدة عراقٌل تحول دون نجاعة السٌاسات 

و تفشً ظاهرة الفساد  انعدام الحكم الراشدبمة، االقتصادات العربٌة عن خلق مناصب عمل البقة و دا

باإلضافة إلى  ، و حال دون وصولها لمستحقٌهااالجتماعٌة  الخدماتأداء  فً ضعؾهذا ما خلق 

 و ندرة المٌاه. دهور نوعٌة األراضً و تعرضها للتصحرطبٌعٌة كالتالعوامل ال
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 .................:.......................................................................................................الخاتمة

بٌن أكبر العراقٌل التً تواجه مسار التنمٌة فً الدول النامٌة مشكلة الفقر، التً تعتبر مشكلة  من 

مركبة متعددة األبعاد. لقد تطور مفهوم الفقر عبر الزمن لٌتجاوز ذلك التعرٌؾ الضٌق الذي ٌحصر الفقر 

لى االحتٌاجات فً مشكلة تدنً الدخل أو عدم توفر الحد األدنى من المال الذي ٌضمن الحصول ع

عدم الحصول على التعلٌم الالبق، الرعاٌة الصحٌة الضرورٌة، كإلى جوانب أخرى  ،األساسٌة للفرد

الذي ٌضمن لإلنسان حد  معٌشةالمشاركة فً اتخاذ القرارات التً تهم الفقراء و الحرٌة، أي مستوى ال

األمم المتحدة لأللفٌة فً شكل أهداؾ  كل هذه األبعاد جسدتها قمة ،الكرامة و هذا ما ٌعرؾ بالفقر البشري

، األمٌة ل التخفٌؾ من مظاهر الفقر، الجوعمن خال الدول النامٌة سكان  أوضاعبنهوض لدولٌة  تسعى ل

إتاحة و تحسٌن الرعاٌة الصحٌة المالبمة  للجمٌع، الحفاظ على الموارد البٌبٌة  من جمٌع أشكال االستؽالل 

متجددة و إقامة نظام اقتصادي تجاري و مالً عالمً ٌقوم على الؼٌر  ؼٌر العقالنً خاصة تلك الموارد

 العدالة و اإلنصاؾ بٌن الدول المتقدمة و الدول النامٌة.

 جاهدة لتحقٌق عىلعمل على تجسٌد أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة و هً تسلمنذ أن تعهدت دول العالم 

السٌاسات  االقتصادٌة و االجتماعٌة و تطبٌق عن طرٌق وضع  ،2015بحلول عام األهداؾ المنشودة 

أخذت على عاتقها  النامٌة التًو الدول العربٌة كؽٌرها من الدول  .سٌاسات التنمٌة البشرٌة المالبمة

سعت من خالل البرامج و السٌاسات التً تطبقها  تخفٌض معدالت الفقر لتحقٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة

 النتابج:عدة  إلىبها توصلناخالل الدراسة التً قمنا فمن  هداؾهذه األلتحقٌق 

مجموعة التجارب الرابدة فً مكافحة من  التً استخلصنهاأهم الدروس  تلخٌصببداٌة نقوم ال فً

 :حٌث وجدنا ما ٌلًالفقر، التً قمنا بعرضها 

عدالة استقرار السٌاسات االقتصادٌة و تأسٌس نمو اقتصادي قابل لالستمرار قابم على  ٌؤدي -

لمبادئ الحكم الراشد دور بارز و تأثٌر مباشر  تطبٌق الجٌدوال توزٌع الدخل بٌن أفراد المجتمع

 على الفقر.

مصرفٌة و مساعدتهم على امتالك أصول  خدماتعلى الفقراء للحصول  أمامٌعتبر فتح المجال  -

 مادٌة، آلٌة فعالة إلخراج الفقراء من دابرة البؤس التً كانوا ٌعٌشون فٌها.

لهذا ٌعتبر   ،ٌعد اإلنسان العنصر الربٌسً فً إحداث عملٌة تنمٌة شاملة متكاملة و مستدامة -

مكن الفقراء من تخطً عتبة االهتمام بجوانب التنمٌة البشرٌة المستدامة من أبرز العوامل التً ت

الفقر، ٌعد توفٌر الرعاٌة الصحٌة و األمن و التعلٌم و التدرٌب عوامل جد فعالة تدفع بالفرد لزٌادة 

 مهاراته الشخصٌة التً بفضلها  ٌتمكن من الحصول على دخل دابم و مستدام.

دولة  15أهم البرامج التً تطبقها الدول العربٌة فً مكافحة الفقر، فقد استعرضنا بالنسبة لسٌاسات 

 التً تمحورت حول النقاط التالٌة:فً هذا المجال عربٌة 

تتبنى الدول العربٌة سٌاسات و برامج مختلفة و متنوعة تركز كل دولة على مجوعة البرامج التً  -

التً تراها مناسبة لتحقٌق األهداؾ المسطرة  حسب اإلمكانٌات التً تتوفر علٌها، هذه السٌاسات 

تطورت فً بعض الدول لتصبح استراتٌجٌات  تطبق على المدى الطوٌل خطط خماسٌة كالتً 

برامج متوسطة إلى طبق  ت ىاألخر الدول تعمل بها الجزابر، سورٌة، الٌمن، مصر و بعض

ضمن الدول العربٌة  انتصنف ماالبحرٌن، سلطنة عمان وهذا راجع ألنه مثل:قصٌرة األجل 

، بٌنما توجد بعض الدول التً تطبق بعض الفقر استفحالال تعانً من ً مرتفعة الدخل و الت

اإلجراءات والتدابٌر الظرفٌة لمساعدة الفقراء و التً ال ترقى ألن تكون سٌاسات ومثال ذلك دولة 

 ،...فلسطٌنلبنان، السودان، 
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ره على جل الدول العربٌة تعتمد فً سعٌها لتخفٌؾ من آثار الفقر و محاولة الحد من انتشا - 

فً حٌن أنها ال تزال حدٌثة  مجموعة السٌاسات االجتماعٌة التقلٌدٌة كالمساعدات العٌنٌة و النقدٌة

العهد فً تطبٌق بعض السٌاسات االجتماعٌة الحدٌثة و ال ٌقتصر تطبٌقها إال على قلة من الدول 

سنة  تطبٌقه العربٌة كالتأمٌن على البطالة الذي ٌطبق قً الجزابر و البحرٌن التً شرعت فً

2006. 

البرامج كالتنمٌة الرٌفٌة فً  رت فً مجموعة منصبالنسبة للسٌاسات االقتصادٌة التً انح -

البحرٌن، التً تطبق فً توفٌر القروض المصؽرة  سورٌة. العراق، تونس،الجزابر، مصر، 

... و الموجهة بالدرجة األولى لفبة البطالٌن من حاملً الشهادات  ، الٌمنالمؽرب، تونس، الجزابر

باإلضافة إلى استحداث مؤسسات صؽٌرة  ،البطالة التخفٌؾ من حدة مشكلة و هً تهدؾ إلى 

ومتوسطة و التً كان هدفها مزدوج التخفٌؾ من وطأة الفقر و القضاء على البطالة وترتبط 

 .كانت حدٌثة العهد فً سورٌةالتً  ارتباطا وثٌقا مع برامج التموٌل المصؽر و 

اٌنا من مجموعة ألخرى ومن لتقدم المحرز نحو تحقٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة الذي كان متبل بالنسبة

بٌنما ال ٌمكن   ،حٌث نجد أن بعض األهداؾ تحققت قبل األوان و البعض اآلخر تحقق جزبٌا ،هدؾ ألخر

 تحقٌق باقً األهداؾ.

و هذا باستخدام خط الفقر الدولً  ℅4تمكنت الدول العربٌة من خفض معدالت الفقر المدقع إلى  -

أما فً حال ما استخدمنا خطوط الفقر الوطنٌة و هً فً معظم  ،دوالر فً الٌوم 1225الذي ٌقدر بـ 

 بانخفاض، أي ℅17دول المنطقة أعلى من خط الفقر الدولً، فٌقدر معدل الفقر فً المنطقة بـ 

وٌة عما كان مسجال فً تسعٌنٌات القرن الماضً سجلت السودان أعلى معدل فً بنقطة م 2قدره 

المنطقة العربٌة فً مجال  تتأخر℅. 328تونس نسبة تقدر بـ، بٌنما حققت ℅50هذا المجال بنسبة 

حٌث مازالت تحقق أعلى معدالت البطالة على مستوى أقالٌم  ،توفٌر فرص العمل المنتجة و الالبقة

      ℅50حٌث تجاوزت نسبة العاطلٌن عن العمل من فبة الشباب ، ℅1428صل إلى ٌالعالم بمعدل 

تقدر نسبة األشخاص الذٌن ٌعانون من سوء  ℅.50فً المنطقة بـ  معدلو سجلت جٌبوتً أعلى 

حٌث تعتبر مجموعة الدول  ،℅2721سجلت الٌمن أعلى نسبة بـ  ℅25التؽذٌة فً المنطقة العربٌة بـ 

 العربٌة األقل نموا النقطة السوداء فً مجال نقص التؽذٌة.

الهدؾ الدول العربٌة لتحقٌق هذا  فمن المفترض أن تصل لهدؾ تعمٌم التعلٌم االبتدابًبالنسبة  -

فً  ℅4122بٌن فً مرحلة التعلٌم االبتدابًالصافً ح معدل القٌد و، حٌث ٌترا2015عام  بحلول

. فً حٌن كانت نسب االلتحاق الصافٌة بمرحلة التعلٌم الثانوي فً تونس ℅9821جٌبوتً و 

و احتلت  ℅1628ـ دول المنطقة ب أدنى نسبة بٌن مورٌتانٌامنخفضة بعض الشًء حٌث سجلت 

و المطلوب من الدول العربٌة بذل المزٌد من الجهود للتقلٌل من ℅8924الصدارة البحرٌن بـ 

و التً تعتبر من  ℅29إلى التً وصلت نسبتها  معدالت التسرب المدرسً و القضاء على األمٌة 

 أعلى المعدالت على المستوى العالمً. 

االبتدابً فً مرحلة التعلٌم  بٌن الجنسٌن العربٌة فً تحقٌق المساواةنجحت الكثٌر من الدول  -

الصافٌة للبنات المقٌدات فً مرحلة التعلٌم االبتدابً أمثالها من البنٌن فً  كل من  ةنسبالوتتجاوز 

األردن  ،℅6724البنٌن  ،℅6922عمان البنات  ،℅9724بٌنما األوالد ℅ 9821تونس معدل البنات 

الدول العربٌة المساواة بٌن الجنسٌن فً مرحلة  كلبٌنما تحقق ℅. 8828األوالد  ℅9022البنات 

معظم الدول البنٌن فً هذه المرحلة فً  معدل قٌدتجاوز معدل قٌد البنات  حٌثالتعلٌم الثانوي  

نصٌب  من المالحظ أن، الٌمن و مورٌتانٌا.تً، سورٌة، العراق، المؽرب، عمانباستثناء جٌبو
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تمكنت الدول العربٌة من  .℅22الوظابؾ خارج القطاع الزراعً منخفض و ال ٌتجاوز النساء من  

 ℅3مقارنة بـ  2010سنة  ℅12حٌث وصلت إلى  ،رفع نسبة مشاركة المرأة فً الحٌاة السٌاسة

 ، لكنها تبقى األدنى على المستوى العالمً.2000المسجلة سنة 

دون سن  بخفض معدل وفٌات األطفال حققت دول المشرق العربً الهدؾ اإلنمابً المتعلق -

مولود حً تم تخفٌضه لٌصل سنة  1000وفاة لكل  71معدل  1990حٌث سجلت فً سنة الخامسة، 

مولود حً، بٌنما ال ٌمكن للدول العربٌة األقل نموا تحقٌق هذا  1000حالة وفاة لكل  27إلى  2008

حالة  110وفٌات األطفال إلى  حٌث خفضت معدل ،الهدؾ نظرا لتأخر الذي تسجله هذه المجموعة

 ،مولود ح1000ًحالة وفاة لكل  137تقدر بـ  1990مولود حً فً حٌن كانت سنة ألؾ وفاة لكل 

بٌنما تحقق كل من دول مجلس التعاون الخلٌجً و دول المؽرب العربً تقدما بطٌبا نحو تحقٌق 

فً كل من دول مجلس التعاون الخلٌجً  ℅90فاق معدل التحصٌن ضد الحصبة نسبة  هذا الهدؾ.

فً دول المشرق العربً، فً حٌن لم تتعدى  ℅84بٌنما بلؽت هذه النسبة  ودول المؽرب العربً،

 فً الدول العربٌة المنخفضة الدخل. ℅65

حققت الدول العربٌة بعض التقدم نحو تحقٌق الهدؾ اإلنمابً الخامس و الذي ٌقضً بتحسٌن  -

كبر انخفاض فً معدل وفٌات األمهات فً دول المشرق العربً التً و سجل أصحة األمهات 

ألؾ والدة، فً حٌن كانت هذه  100حالة وفاة لكل  66تمكنت من الوصول إلى تحقٌق معدل 

ألؾ والدة، كذلك الحال بالنسبة لدول مجلس  100حالة وفاة لكل  109ـتقدر ب 2000النسبة سنة 

، بٌنما شهدت 2008حالة سنة  112مقابل  2000حالة سنة  144التعاون الخلٌجً التً سجلت معدل 

و حتى سنة  2000دول المؽرب العربً تقدما بطٌبا نحو تحقٌق الهدؾ اإلنمابً الخامس فمن سنة 

حالة وفاة لكل  28حالة وفاة إلى  34تراجعت معدالت الوفٌات لدى األمهات من   2009/ 2008

بة و تعقٌد أمام مجموعة الدول العربٌة المنخفضة الدخل والدة، بٌنما أزداد األمر صعوألؾ  100

 حالة وفاة. 772إلى  2000حالة وفاة سنة  745التً ارتفع فٌها معدل وفٌات األمهات من 

ألؾ  380إلى  العربٌة لٌصلارتفع عدد المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة فً الدول  -

ٌنتشر داء المالرٌا  .توفر العالج لعدمالسنة مصاب فً نفس  25000توفً  ،2007شخص سنة 

سجلت دول مجلس بشكل وبابً فً أربع دول عربٌة هً: جٌبوتً، الصومال ، السودان و الٌمن. 

التعاون الخلٌجً و دول المشرق و دول المؽرب العربً تراجعا محسوسا فً عدد الوفٌات الناتج 

 ارتفاعا فًلعربٌة المنخفضة الدخل ، بٌنما سجلت الدول ا2007سنة  ℅50عن داء السل وصل إلى 

 .1990منذ سنة  ℅7معدل الوفٌات الناتج عن داء السل بنسبة 

الدول  عتبرتمن الؽازات الدفٌبة على المستوى العالمً  ℅5تتسبب الدول العربٌة  فً إنتاج  -

منها. تمكنت الدول العربٌة من  ℅74نتاج إ المسؤول األول عنها فهً تتسبب فً العربٌة النفطٌة

بٌنما كانت التؽطٌة فً مجال الصرؾ ، ℅8126الوصول إلى توفٌر المٌاه اآلمنة لمواطنها  بنسبة 

كمتوسط فً المنطقة و تبقى الدول العربٌة األقل نموا متأخرة فً هذا المجال ℅ 7525الصحً 

فً مورٌتانٌا  ℅26ان، فً السود ℅34فً جزر القمر،  ℅36حٌث سجلت أدنى المعدالت بـ 

 فً الصومال. ℅23و

المعفاة استطاعت الدول العربٌة النفاذ إلى األسواق الدولٌة عن طرٌق صادراتها من السلع النفطٌة  -

المسجلة سنة  ℅35مقارنة بـ  2007سنة  ℅93التً وصلت نسبتها إلى من الرسوم الجمركٌة 

دول  8 يبٌنما تجر ،دولة عربٌة من االنضمام إلى المنظمة العالمٌة للتجارة 11، كما تمكنت 1996

أخرى مفاوضات مع ذات المنظمة بهدؾ االنضمام إلٌها. شهدت الدول العربٌة تقدما ملموسا فً 

سنة  3257و سجلت كمتوسط لقٌمة هذا المؤشر مجال انتشار تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت 
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 ةأما بالنسب، 3204متوسط هذا المؤشر ٌقدر بـ  االتً كان فٌه 2008عن سنة  بزٌادة طفٌفة 2010 

 .℅21النتشار استخدام اإلنترنت فتبقى معظم الدول العربٌة دون المتوسط العالمً المقدر بـ 

بالنسبة ألهم التحدٌات التً تواجهها الدول العربٌة و التً تقؾ كعقبة فً وجهها لمواصلة السٌر 

ع اوضتحسٌن األللحسن نحو  تخفٌض معدالت الفقر و تحقٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة، أي الوصول ا

 فقد خلصنا فً هذه الدراسة إلى ما ٌلً: لسكان المنطقة ةالمعٌشٌ

إن اعتماد الدول العربٌة على  تصدٌر الخامات أدى إلى فشل النمو االقتصادي فً خلق مناصب  -

جل المنطقة العربٌة أدنى معدالت التشؽٌل على المستوى العالمً تسحٌث عمل منتجة و البقة، 

تعانً المنطقة من  فً دول المشرق العربً و ℅229فً دول المؽرب العربً و ℅ 225بمعدل 

لذلك ٌتوجب على الدول العربٌة خلق  ،℅50استفحال البطالة خاصة بٌن فبة الشباب أٌن تصل إلى 

 لتدارك الوضع. 2020ملٌون فرصة عمل مع مطلع سنة  51

تعتبر شبكات األمان االجتماعً حدٌثة النشأة فً الدول العربٌة المنخفضة الدخل و مثال ذلك الٌمن  -

هذه األنظمة التً تعجز عن أداء فً تطبٌق هذا البرنامج مع نهاٌة القرن الماضً التً بدأت 

فً مجال الطاقة فً مصر من الدعم  ℅93حٌث تشٌر تقدٌرات البنك الدولً أن  ،مهامها بفعالٌة

باإلضافة إلى تدنً مستوٌات التموٌل التً تقل فً  ،ٌذهب إلى الخمس األؼنى من المستهلكٌن

من إجمالً الناتج المحلً  هذا ما ٌجعل تأثٌرها جد محدود على الفقراء. ٌقدر  ℅1الؽالب عن 

نسبة العمال المسجلٌن  من المسنٌن، أما ℅10فً المنطقة بـ  متوسط تؽطٌة  المعاشات التقاعدٌة 

وهذا ٌدل على أن نسبة كبٌرة من كبار السن ال تحصل على دخل  ℅30فً هذا النظام فال تتعدى 

 مضمون ٌقٌها الفقر.

األؼلبٌة الساحقة من التالمٌذ  فً مجال تعمٌم التعلٌم  إال أنرؼم التحسن الذي شهدته المنطقة  -

قدون  إلى المستوٌات العالٌة فً األداء خاصة فً العلوم األساسٌة و الرٌاضٌات و هذا تالعرب ٌف

المناهج التعلٌمٌة فً الدول العربٌة تفتقد لألنشطة الخاصة بتنمٌة القدرة على جمع ٌؤكد بأن 

باإلضافة المعلومات ، تنظٌمها و اكتشاؾ مصادر الخطأ و تحلٌل المعلومات و تفسٌر الظواهر، 

أن ثلثً الطالب فً نصؾ دول المنطقة ٌتخرجون فً مجاالت العلوم االجتماعٌة و الدراسات إلى 

تنتج المزٌج الخاطا من  بدال من العلوم و التكنولوجٌا و هذا ٌعنً أن الدول العربٌة اإلنسانٌة

لً من  الناتج المح ℅023القدرات. ال ٌتعدى متوسط اإلنفاق على البحث العلمً فً الدول العربٌة 

 .℅127 المتوسط العالمً ٌقدر ٌن فً ح ℅328اإلجمالً بٌنما ٌصل فً السوٌد إلى 

فً الدول المتوسطة و المنخفضة الدخل من ضعؾ اإلنفاق الذي ٌتراوح بٌن الصحٌة  تعانً النظم -

كحد أعلى سجل فً  ℅926و  كأدنى نسبة سجلت فً المؽربمن الناتج المحلً اإلجمالً ℅ 122

العدٌد من الدول العربٌة  فً  ً، شرعتمن ضعؾ األداء  و البٌروقراطٌة، كما تعانً األردن

ؼٌر أن جهودها فً مجال التوعٌة بخطورة المرض عالج و الحد من انتشار مرض اإلٌدز 

 .تبقى محدودة طرق انتشار الفٌروسو

ٌقل متوسط نصٌب الفرد من الموارد المابٌة فً المنطقة العربٌة عن خط الفقر المابً المحدد  -

متر مكعب سنوٌا رؼم هذا فنجد أن دول مجلس التعاون الخلٌجً تستخدم هذا  1000عالمٌا بـ 

عن مثٌله فً الوالٌات المتحدة،  ℅50بنسبة فٌها حٌث ٌزٌد معدل استهالك الفرد  ،المورد بإسراؾ

و ٌخضع  ℅50و  40باإلضافة إلى ارتفاع نسب التسرب من شبكات التوزٌع التً تتراوح بٌن 

تسعٌر المٌاه فً الدول العربٌة إلى اعتبارات اجتماعٌة تحول دون استرداد تكالٌؾ التنقٌب 
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الحرارة ة ارتفاع درجات والتطهٌر و التوزٌع. تتعرض الدول العربٌة إلى مخاطر التصحر نتٌج 

 تدهور نوعٌة األراضً. و

الدول العربٌة  الحكم فً ةحٌث كان مؤشر جودة إدار ،تعانً الدول العربٌة من ضعؾ مؤسساتها -

حٌث  ،و بعد مرور عشر سنوات لم ٌتؽٌر الوضع كثٌرا 1996سنة  0263و ٌقدر بـ  كمجموعة سالبا

حٌث  ،ٌنتشر الفساد فً الدول العربٌة بشكل واضحو . -0261مقدار  2006بلؽت قٌمة المؤشر سنة 

المرتبة  وعادة   2011سنة  10من   3247مجتمعة للدول العربٌة مؤشر مدركات الفساد بلػ متوسط 

، بٌنما احتلت الصومال المرتبة 10من  722دولة قطر بمؤشر قدره لعالمٌا  22واألولى عربٌا 

 .10من  1األخٌرة عربٌا و دولٌا بمؤشر 

 التالٌة: االقتراحاتعلى ضوء نتابج الدراسة نقدم 

المكتسبات التً حققتها للوصول إلى األهداؾ المطلوبة،  علىتوجب على الدول العربٌة المحافظة ٌ -

بعدها تقوم بوضع اآللٌات المناسبة لتدارك التأخر المسجل نحو تحقٌق كل هدؾ بما ٌمكن من 

ألن بلوغ األهداؾ اإلنمابٌة لأللفٌة لٌس هدفا فحسب  ،األوضاع المعٌشٌة للمواطن العربًتحسٌن 

 .شاملة بل وسٌلة إلحداث حركٌة تنموٌة

إن التقدم الذي تحرزه المنطقة العربٌة نحو تحقٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة ٌخفً تباٌنات حادة بٌن  -

بٌن مجموعات الدول و بٌن الدول داخل كل مجموعة و حتى داخل البلد الواحد خاصة الفجوة 

لذا ٌنبؽً على كل دولة العمل على إرساء أسس لتنمٌة المناطق الحضرٌة و المناطق الرٌفٌة 

 تجاربعن طرٌق تبادل الاإلقلٌمً متوازنة وطنٌا و العمل على تعزٌز سبل الشراكة و التعاون 

 بٌن دول المنطقة.

نً و التقنً فً ٌمكن تحسٌن مستوى القوى العاملة من خالل زٌادة االهتمام بالتدرٌب المه -

وضع األطر  ،، تحسٌن جودة البرامج التعلٌمٌةالتخصصات التً تتماشى مع احتٌاجات سوق العمل

رسمٌة بهدؾ إتاحة الالقانونٌة و التشرٌعات التً تعطً الصفة الرسمٌة للنشاطات االقتصادٌة ؼٌر 

كما ٌمكن تخفٌض  ،االستفادة من حق الضمان االجتماعًو الفرصة لعمال هذا القطاع بالعمل 

ر المستثمرٌن و تشجٌع نشاط المناولة لمضاعفة افتح المجال أمام صؽ معدالت البطالة عن طرٌق

 عدد المؤسسات الصؽٌرة و المتوسطة بهدؾ امتصاص أكبر عدد ممكن من البطالٌن.

ذ البرامج القضاء على الفقر و تحقٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة ٌقتضً توفٌر التموٌل الكافً لتنفٌ إن -

كما ٌعتمد نجاح هذه السٌاسات بدرجة كبٌرة على توفٌر آلٌات  ،لهذا الؽرض ةو السٌاسات المسطر

الحكم الراشد من خالل الشفافٌة و المساءلة و الرقابة التً تضمنها القوانٌن الصارمة و األنظمة 

بلوغ هذه األهداؾ فً اآلجال المحددة و بأقل  عمل علىالتً ت الدولةالفعالة من خالل مؤسسات 

 التكالٌؾ. 

على ؼرار ارتفاع تعانً الدول العربٌة المنخفضة الدخل من تأخر كبٌر على جمٌع األصعدة 

تأخر  معدالت الفقر، عدم االستقرار، قلة الموارد المالٌة، استفحال مظاهر الفساد و البٌروقراطٌة و

مع حلول حٌث من المتوقع أن ال تصل إلى تحقٌقها  ،ألهداؾ  اإلنمابٌةفً انجاز معظم إن لم نقل كل ا

مستقبلٌة من هذا المنطلق فإننا نرى بأن موضوع الدراسة ال ٌزال مفتوحا على آفاق بحثٌة  ،2015سنة 

، من خالل القٌام بدراسة مجموعة الدول العربٌة المنخفضة الدخل و سبل تفعٌل لهذا البحث مكملة

 .2015جهودها التنموٌة للوصول لتحقٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة حتى بعد 
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 :، متوفر على الموقع اإللكترونً«القضاء على الفقر

http://www.un.org/ar/ga/desertification2011/background.shtml 

الوفاء بالوعود: استعراض تطلعً لتعزٌز وضع برنامج :»[2010]األمم المتحدة، الجمعٌة العامة -65
                                                                                  متوفر على الموقع اإللكترونً: «.2015ٌة لأللفٌة بحلول عمل متفق علٌه لبلوغ األهداؾ اإلنمائ

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/238/00/PDF/N1023800.pdf 
 («.2013-2002)المتحدة الثانً للقضاء على الفقرعقد األمم :»[2010]األمم المتحدة، الجمعٌة العامة -66
 ، متوفز عهى انموقع اإلنكتزونً:«3112 انمحفم االجتماعً[:»2009]األمم المتحدة، الجمعية العامة -67

www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/.../A-HRC-13-51_ar.pdf 
-2008)عقد األمم المتحدة الثانً للقضاء على الفقر :»[2008]األمم المتحدة ، الجمعٌة العامة -68

2017).» 
)أ( من مرفق قرار  15التقرٌر الوطنً المقدم وفقا للفقرة :» [2008]األمم المتحدة، الجمعٌة العامة -69

 «.تونس 5/1وق اإلنسان حق
متوفر على الموقع . إعالن األمم المتحدة بشأن األلفٌة:» [2000]األمم المتحدة، الجمعٌة العامة -70

 اإللكترونً:

www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Standards_and_N

orms/UN_Mill_Ara_.pdf 

،متوفر على الموقع «مؤتمر القمة العالمً للتنمٌة االجتماعٌة و ما بعده »:[2000]الجمعٌة العامة -71

 www.un.org/arabic/ga/s_24/main.htm اإللكترونً:

 «.تقرٌر مفوض األمم المتحدة السامً لحقوق اإلنسان:»[2001]األمم المتحدة، الجمعٌة العامة -72
: ، متوفز عهى انموقع«الفقر علىبيوم دولي للقضاء  االحتفال»:[1993]األمم انمتحدة، انجمعٍة انعامة -73

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/47/196 
استعراض عقد األمم المتحدة األول :»[2005]األمم المتحدة، المجلس االقتصادي و االجتماعً -74

 «.(2006-1997)للقضاء على الفقر
تقرٌر األمٌن العام عن مؤشرات رصد :» [2007]األمم المتحدة ، المجلس االقتصادي و االجتماعً -75

 «.األهداؾ اإلنمائٌة لأللفٌة
«. التنمٌة الرٌفٌة فً المنطقة العربٌة:»[2007]األمم المتحدة، المجلس االقتصادي و االجتماعً -76

 .http://css.escwa.org.lb/sdpd/30-10_1-11/D8.pdf متوفر على الموقع اإللكترونً:
: متوفر على الموقع اإللكتروني «.تقرٌر األهداؾ اإلنمائٌة لأللفٌة:»[2011]األمم المتحدة -77

www.un.org/arabic/millenniumgoals/pdf/MDG.Report.2011.pdf 
متوفر على الموقع  .«2011الحالة و التوقعات االقتصادٌة فً العالم :» [2011]األمم المتحدة  -78

: اإللكترونً

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2011wesp_es_ar.pdf 

http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2011/06/N1136782-AR.pdf
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2011/06/N1136782-AR.pdf
http://www.un.org/ar/ga/desertification2011/background.shtml
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/238/00/PDF/N1023800.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/238/00/PDF/N1023800.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Standards_and_Norms/UN_Mill_Ara_.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Standards_and_Norms/UN_Mill_Ara_.pdf
http://www.un.org/arabic/ga/s_24/main.htm
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/47/196
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/47/196
http://css.escwa.org.lb/sdpd/30-10_1-11/D8.pdf
http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/pdf/MDG.Report.2011.pdf
http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/pdf/MDG.Report.2011.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2011wesp_es_ar.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2011wesp_es_ar.pdf
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الموقع متوفر على  «.2010تقرٌر عن األهداؾ اإلنمائٌة لأللفٌة :»[2010]األمم المتحدة  -79
  www.un.org/arabic/millenniumgoals/pdf/2010Report.pdf: اإللكترونً

التقرٌر العربً الثالث حول األهداؾ التنموٌة لأللفٌة :» [2010]األمم المتحدة، جامعة الدول العربٌة -80
  ،متوفر على الموقع اإللكترونً:«ألزمة االقتصادٌة العالمٌة على تحقٌقهاو آثار ا 2010

www.arab-hdr.org/publications/other/undp/mdgr/regional/thirdarabreport-mdg-10-ar.pdf 
 ، متوفر على الموقع اإللكترونً:«اإلنمائٌةتقرٌر عن أهداؾ األلفٌة  »:[2008]األمم المتحدة  -81

www.un.org/millenniumgoals/2008highlevel/pdf/newsroom/mdg%20reports/MDG_Repo

rt_2008_arabic.pdf 

متوفر على الموقع  «.عن األهداؾ اإلنمائٌة لأللفٌة 2005تقرٌر عام :» [2006]األمم المتحدة  -82
 http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Goals2005/Arabic.pdf اإللكترونً:

 «.تحدي المؤسسات المالٌة الدولٌة:»[2008]اإلتحاد الدولً للنقابات -83
 «.السٌاسات المراعٌة للفقراء:»[2001]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً -84
تقرٌر التنمٌة البشرٌة: توظٌؾ التنمٌة الحدٌثة لخدمة التنمٌة :»[2002]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً -85

 «.البشرٌة
 «.حول التنمٌة البشرٌة المستدامة مورٌتانٌا التقرٌر الوطنً:»[2002]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً -86

                                                                                       :متوفر على الموقع اإللكترونً

www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/2002/mauritania-a.pdf 
، الصندوق العربً لإلنماء االقتصادي المكتب اإلقلٌمً للدول العربٌة برنامج األمم المتحدة اإلنمائً -87

، الطبعة «تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة: خلق الفرص لألجٌال القادمة:»[2002]و االجتماعً
 دار اإلنتاج، دار الشروق، األردن. الثانٌة،

أهداؾ التنمٌة لأللفٌة: تعاهد بٌن األمم إلنهاء الفاقة :» [2003]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً -88
 «.البشرٌة

 2015األهداؾ التنموٌة لأللفٌة فً البلدان العربٌة نحو :» [2003]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً -89
 على الموقع اإللكتروني:متوفر  «.اإلنجازات و التطلعات

http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ead-03-1-a.pdf 
التعاون الدولً على مفترق الطرق :»[2005] برنامج األمم المتحدة اإلنمائً، تقرٌر التنمٌة البشرٌة -90

 «.المعونة و التجارة و األمن فً عالم ؼٌر متساو
متوفز عهى انموقع  «.2004 -1996الفقر فً سورٌة :»[2005]ة اإلنمائًبرنامج األمم المتحد -91

 www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/…/syria-poverty-05a.pdf: اإلنكتزونً
تقرٌر حول التنمٌة البشرٌة فً المملكة المؽربٌة: خمسٌن :» [2005]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً -92

متوفر على الموقع اإللكترونً:                                   «.البشرٌةسنة من التنمٌة 
www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/2005/morocco-a.pdf 

 .»التقرٌر الوطنً حول التنمٌة البشرٌة المستدٌمة و الفقر:»[2005]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً -93
متوفر على الموقع اإللكترونً:                                                                                            

www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/2005/mauritania-a.pdf، 
محاربة تؽٌٌر المناخ التضامن  –تقرٌر التنمٌة البشرٌة :» [2007]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً -94

: متوفر على الموقع اإللكترونً .«اإلنسانً فً عالم منقسم

hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_AR_complete.pdf  http://، 
متوفر على ، «األهداف اإلنمائية لأللفية منظور شبابي»:[2007]برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -95

                   الموقع اإللكتروني:

/www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ead-07-3-a.pdf 

 الفساد و التنمٌة: مكافحة الفساد من أجل الحد من الفقر،:» [2008]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً -96
 -:، متوفر على الموقع اإللكترونً: «تحقٌق أهداؾ األلفٌة اإلنمائٌة و تعزٌز التنمٌة المستدامة

report 2008 .pdf www.pogar.org/ publication/corruption 

http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/pdf/2010Report.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/2008highlevel/pdf/newsroom/mdg%20reports/MDG_Report_2008_arabic.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/2008highlevel/pdf/newsroom/mdg%20reports/MDG_Report_2008_arabic.pdf
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Goals2005/Arabic.pdf
http://www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/2002/mauritania-a.pdf
http://www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/2002/mauritania-a.pdf
http://www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/2005/mauritania-a.pdf
http://www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/2005/mauritania-a.pdf
http://www.pogar.org/
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تعدد الفقر و مناهج :»[2009]فرٌق الخبراء حول قٌاس الفقر  اجتماعبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً، -97
 «.دراسته 

تحدٌات التنمٌة فً الدول العربٌة نهج :»[2009]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً،جامعة الدول العربٌة -98
: متوفز عهى انموقع اإلنكتزونً.«1التنمٌة المستدامة الجزء 

http://204.200.211.31/contents/file/dev_ch_report/devchallengesvol1_arb.pdf 
، متوفر «تقرٌر المعرفة العربً: نحو تواصل معرفً منتج:»[2009]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً -99

 على الموقع اإللكترونً: 
http://www.mbrfoundation.ae/English/Documents/AKR2009-Ar/AKR-Ar.pdf 

إعداد األجٌال الناشئة : 2010/2011 تقرٌر المعرفة العربً»:[2011]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً -100

: متوفر على الموقع اإللكترونً«. لمجتمع المعرفة

www.mbrfoundation.ae/ArabicAKR20102011/page2010_ar.pdf 
تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة [:»2009برنامج األمم المتحدة اإلنمائً المكتب اإلقلٌمً للدول العربٌة] -101

متوفر على الموقع اإللكترونً:  ،«الدول العربٌة العربٌة : تحدٌات األمن اإلنسانً فً
www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr09/AHDR_2009_Complete.pdf 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائً فً مٌدان العمل [:» 2010-2009برنامج األمم المتحدة اإلنمائً] -102
 متوفر على الموقع اإللكترونً:«.الوفاء بااللتزامات

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/UNDP-in-

action/2010/UNDP_AR_2010.pdf 
 «.مسارات إلى التنمٌة البشرٌة الثروة الحقٌقٌة لألمم:»[2010]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً -103
رسم خارطة تهدٌدات :» [2010]برنامج األمم المتحدة اإلنمائً، المكتب اإلقلٌمً للدول العربٌة -104

 ، متوفر على الموقع اإللكترونً:«تؽٌر المناخ و تأثٌرات التنمٌة اإلنسانٌة فً البلدان العربٌة

http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdrps/paper02-ar.pdf 
التقرٌر العربً الثالث حول األهداؾ التنموٌة :» [2010]األمم المتحدة، جامعة الدول العربٌة -105

 ،متوفر على الموقع اإللكترونً:  «االقتصادٌة العالمٌة على تحقٌقها و آثار األزمة 2010لأللفٌة 
www.arab-hdr.org/publications/other/undp/mdgr/regional/thirdarabreport-mdg-10-ar.pdf                                                                               . 

توقعات البٌئة فً المنطقة العربٌة من أجل التنمٌة و رفاهٌة :»[2010]ةبرنامج األمم المتحدة للبٌئ -106
 http://eoar.cedare.int/report/EOAR%20Full.pdf متوفر على الموقع اإللكترونً:«.اإلنسان

نحو دولة تنموٌة  2011تحدٌات التنمٌة فً الدول العربٌة  »:[2011]األمم المتحدة اإلنمائً جرنامب -107
 :، ،متوفر على الموقع اإللكترونً«فً المنطقة العربٌة

 http://204.200.211.31/updata_reb-2012/ADRCR01.pdf 

مكافحة الفقر و عدم المساواة، التؽٌٌر :»[2010]معهد األمم المتحدة لبحوث التنمٌة االجتماعٌة -108
 «.سٌاسات العامةالهٌكلً و ال

متوفر عى  «.الحد من الفقر عن طرٌق اإلنتاج:»[2006]مؤتمر األمم المتحدة لتجارة و التنمٌة -109
 .www.unectad.org/unectad/press/PR/2006/14 :الموقع اإللكترونً

تقرٌر األونكتاد عن أقل البلدان نموا :التقلٌل من :»[2007]التنمٌةمؤتمر األمم المتحدة لتجارة و  -110
 ./PR/2007/014. www.unectad.org/unectad/press «.الفقر عن طرٌق تضٌق الفجوة التكنولوجٌة

تحدٌات إستراتٌجٌة ماثلة فً :»[2008] ،97منظمة العمل الدولٌة، مؤتمر العمل الدولً الدورة  -111
 «.األفق

متوفز عهى انموقع  «.الخالص من الفقر:»[2003]منظمة العمل الدولٌة، مؤتمر العمل الدولً -112

 wcamsp5/groups/public/@ed_norm/…/wcms_155883.pdf www.ilo.org/:اإلنكتزونً
 «.وظائؾ من أجل العراق: إستراتٌجٌة للعمالة و العمل الالئق:» [2007]منظمة العمل الدولٌة -113

 متوفر على الموقع اإللكترونً:
www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/.../publ/publ_10_ar.pdf 

http://204.200.211.31/contents/file/dev_ch_report/devchallengesvol1_arb.pdf
http://204.200.211.31/contents/file/dev_ch_report/devchallengesvol1_arb.pdf
http://www.mbrfoundation.ae/ArabicAKR20102011/page2010_ar.pdf
http://www.mbrfoundation.ae/ArabicAKR20102011/page2010_ar.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/UNDP-in-action/2010/UNDP_AR_2010.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/UNDP-in-action/2010/UNDP_AR_2010.pdf
http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdrps/paper02-ar.pdf
http://eoar.cedare.int/report/EOAR%20Full.pdf
http://www.unectad.org/unectad/press/PR/2006/14
http://www.unectad.org/unectad/press/
http://www.ilo.org/
http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/.../publ/publ_10_ar.pdf
http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/.../publ/publ_10_ar.pdf
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«. تعزٌز فرص استخدام الشباب و الشابات فً المنطقة العربٌة:»[2008]منظمة العمل الدولٌة -114
 متوفز عهى انموقع اإلنكتزونً:

public/arabic/region/arpro/bierut/downloads/events/qatar/youth.pdf./www.ilo.org 

تحدٌات إستزاتٍجٍة ماثهة فً »:[2008] 97 منظمة انعمم اندونٍة، مؤتمز انعمم اندونً اندورة -115

  ،. متوفز عهى انموقع اإلنكتزونً:«األفق
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/.../wcms_093484.pdf 

متوفر «.2013-2010ة البحرٌن البرنامج الوطنً للعمل الالئق مملك:» [2010]منظمة العمل الدولٌة -116
  على الموقع اإللكترونً:

http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/decent/dw_bahrain.pdf     
 : ، متوفر على الموقع اإللكترونً«لمحة عامة إقلٌمٌة»:[2011]منظمة العمل الدولٌة -117

www.ilo.org/public/arabic/rigion/arpro/bierut/donloads/publ/overview_ar.pdf.،   

موجز التقرٌر العربً األول حول التشؽٌل و البطالة فً الدول :» [2008]المنظمة العربٌة للعمل -118
  . متوفر على الموقع اإللكترونً:«العربٌة

http://www.alolabor.org/final/images/stories/ALO/Tanmeya/Reports/firist_employment_r

eport_08/mogaz-ar.pdf 

االجتماعٌة  االقتصادٌة واألزمة المالٌة و :» [2009]العربً للتشؽٌلمكتب العمل الدولً، المنتدى  -119
العالمٌة فً الدول العربٌة لمحة عن الوقائع و السٌاسات الخاصة لخلق فرص العمل و الحماٌة 

متوفر على الموقع اإللكترونً: «. االجتماعٌة
http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/aef/global_ar.pdf 

متوفر على الموقع  «.حالة انعدام األمن الؽذائً فً العالم»:[2003]منظمة األؼذٌة و الزراعة -120
 http://www.fao.org/docrep/006/j0083a/j0083a10.htmاإللكترونً: 

: التصدي 2010تقرٌر حول حالة انعدام الؽذاء فً العالم :»[2010]منظمة األؼذٌة و الزراعة  -121
  موقع اإللكترونً:متوفر على ال «.النعدام األمن الؽذائً فً ظل األزمات الممتدة

www.fao.org/docrep/013/i1683a/i1683a.pdf 

 متوفر على الموقع اإللكترونً:«. حالة األؼذٌة و الزراعة:»[2011]منظمة األؼذٌة و الزراعة  -122
www.fao.org/docrep/014/i2330a/i2330a.pdf 

-2007موجز اإلطار االستراتٌجً للصندوق للفترة :»[2006]الصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة -123

، متوفر على الموقع اإللكترونً:                        «2010
www.ifad.org/gbdocs/eb/100/a/EB-2010-100-R-20.pdf 

دراسة حول مؤشرات رصد التصحر فً الوطن »:[2003]المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة -124
 ،www.aoad.orgLftpLdesertification.pdf: متوفر على الموقع اإللكترونً ،«العربً

متوفر على «.2010أوضاع األمن الؽذائً العربً :»[2010]المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة -125
 .http://www.aoad.org/Arab-food-security-report-2010.pdfالموقع اإللكترونً: 

الفقر الرٌفً فً الوطن العربً و :»[2009]جامعة الدول العربٌة، المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة -126
، متوفر على الموقع اإللكترونً: «دور المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة فً الحد من آثاره

http://jfu.org.jo/images/page.pdf 
 «.دراسة اتجاهات و مؤشرات الفقر فً الدول العربٌة:» [2009]المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة -127

متوفر على الموقع اإللكترونً:                                         
http://www.aoad.org/Studies/Indicators-of-poorness-Level-inarabcountires.pdf 

 «.التنمٌة الرٌفٌة فً المنطقة العربٌة:»[2007]المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة -128
متوفر على الموقع اإللكترونً:  «.اإلحصاءات الصحٌة العالمٌة:» [2009]منظمة الصحة العالمٌة -129

www.who.int/entity/whosis/whostat/AR_WHS09_Full.pdf. 

من أجل الحٌاة نحو  2015 – 2006الخطة العالمٌة لدحر السل :» [2006]منظمة الصحة العالمٌة -130
 متوفر على الموقع اإللكترونً: .«عالم متحرر من السل

www.emro.who.int/stb/Media/PDF/GPII_Arabic.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/.../wcms_093484.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/.../wcms_093484.pdf
http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/decent/dw_bahrain.pdf
http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/decent/dw_bahrain.pdf
http://www.ilo.org/public/arabic/rigion/arpro/bierut/donloads/publ/overview_ar.pdf.،تم
http://www.alolabor.org/final/images/stories/ALO/Tanmeya/Reports/firist_employment_report_08/mogaz-ar.pdf
http://www.alolabor.org/final/images/stories/ALO/Tanmeya/Reports/firist_employment_report_08/mogaz-ar.pdf
http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/aef/global_ar.pdf
http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/aef/global_ar.pdf
http://www.fao.org/docrep/006/j0083a/j0083a10.htm
http://www.fao.org/docrep/013/i1683a/i1683a.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i1683a/i1683a.pdf
http://www.fao.org/docrep/014/i2330a/i2330a.pdf
http://www.fao.org/docrep/014/i2330a/i2330a.pdf
http://www.ifad.org/gbdocs/eb/100/a/EB-2010-100-R-20.pdf
http://www.ifad.org/gbdocs/eb/100/a/EB-2010-100-R-20.pdf
http://www.aoad.orglftpldesertification.pdf/
http://www.aoad.org/Arab-food-security-report-2010.pdf
http://www.aoad.org/Studies/Indicators-of-poorness-Level-inarabcountires.pdf
http://www.aoad.org/Studies/Indicators-of-poorness-Level-inarabcountires.pdf
http://www.who.int/entity/whosis/whostat/AR_WHS09_Full.pdf
http://www.who.int/entity/whosis/whostat/AR_WHS09_Full.pdf
http://www.emro.who.int/stb/Media/PDF/GPII_Arabic.pdf
http://www.emro.who.int/stb/Media/PDF/GPII_Arabic.pdf
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، متوفر على الموقع اإللكترونً: «وضع األطفال فً العالم:» [2009]منظمة األمم المتحدة للطفولة -131
http://www.unicef.org/arabic/sowc09/docs/SOWC09-FullReport-AR.pdf 

تقرٌر الرصد العالمً توفٌر التعلٌم للجمٌع: :» [2011]منظمة األمم المتحدة للتربٌة العلم و الثقافة -132
 ترونً: ، متوفر على الموقع اإللك«األزمة الخفٌة النزاعات المسلحة و التعلٌم

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001907/190743a.pdf 

 متوفر على الموقع اإللكترونً: «.2010التقرٌر العربً الموحد :» [2010]صندوق النقد العربً -133

www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2010.pdf 
 متوفر على الموقع اإللكترونً: .«2011التقرٌر العربً الموحد :» [2011]صندوق النقد العربً -134

www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2011.pdf 

 «.مصر تقرٌر التنمٌة البشرٌة :» [2010]برنامج األمم المتحدة اإلنمائًمعهد التخطٌط القومً،  -135
 متوفر على الموقع اإللكترونً:                                                               

www.arab-hdr.org/publications/other/undp/hdr/2010/egypt-a.pdf. 

المملكة العربٌة السعودٌة :» [2005]مم المتحدة اإلنمائًوزارة االقتصاد والتخطٌط، برنامج األ -136
 «.األهداؾ التنموٌة لأللفٌة

أثار الفقر و البطالة عل التنمٌة المستدامة فً :»[2002]االجتماعٌة لؽربً آسٌااللجنة االقتصادٌة و  -137
 «.منطقة األسكوا

االجتماعٌة التجربة  نماذج السٌاسات:» [2003]اللجنة االقتصادٌة و االجتماعٌة لؽربً آسٌا  -138
 .«التونسٌة و دالالتها

الفقر و طرق قٌاسه فً منطقة اإلسكوا : »[2003]اللجنة االقتصادٌة و االجتماعٌة لؽربً آسٌا  -139
 ، نٌوٌورك.«محاولة لبناء قاعدة بٌانات لمؤشرات الفقر

قٌاس تقرٌر اجتماع الخبراء حول :»[2009]اللجنة االقتصادٌة و االجتماعٌة لؽربً آسٌا  -140
متوفر على الموقع اإللكترونً: «.الفقر

http://css.escwa.org.lb/SD/0991/expert_presentation4_Ar.pdf. 
تقرٌر السكان و التنمٌة العدد الخامس: :» [2011]الجنة االقتصادٌة و االجتماعٌة لؽربً آسٌا -141

 «.علٌمٌة و الثقافٌة إقصاء الشباب فً منطقة اإلسكوا: العوامل الدٌمؽرافٌة و اإلقتصادٌة والت
اآللٌة اإلفرٌقٌة للتقٌٌم :»[2008] تقرٌر حول حالة تنفٌذ برنامج العمل الوطنً فً مجال الحكامة -142

 «.من قبل النظراء، نقطة االرتكاز الوطنٌة الجزائر
 ، «تقرٌر الرصد العالمً:» [2011]البنك الدولً -143
متوفر على الموقع اإللكترونً: . ،«المناخ تقرٌر عن التنمٌة: التنمٌة و تؽٌٌر:»[2010]البنك الدولً -144

siteresources.worldbank.org/.../WDR10-Main-Messages-Arabic.pdf.//: http 

تقرٌر التنمٌة فً منطقة الشرق األوسط و شمال إفرٌقٌا: الطرٌق ؼٌر :» [2007]البنك الدولً -145
،.متوفر على الموقع «إصالح التعلٌم  فً منطقة الشرق األوسط و شمال أفرٌقٌا المسلوك

 اإللكترونً:

http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/EDU_Summary_ARB.pdf 

 «.منشور سٌاسة العملٌات: تخفٌض أعداد الفقراء:»[2004]لً البنك الدو -146
 واشنطن. ، الطبعة األولى،»تقرٌر عن التنمٌة شن الهجوم على الفقر«: [2000]البنك الدولً  -147

 :متوفر على الموقع اإللكترونً

http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/WDR/Aroverv.pdf 
األهداؾ اإلنمائٌة لأللفٌة فً دولة قطر :»[2009]د.عبد القادر لطرش، سمٌح البستانً،موزة المسلم -148

 ،.متوفر على الموقع اإللكترونً:04،سلسلة دراسات سكانٌة، العدد:«تقٌٌم و استشراؾ

www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/.../qatar_millenium_goals.pdf 

 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001907/190743a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001907/190743a.pdf
http://www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2010
http://www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2010
http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/EDU_Summary_ARB.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/WDR/Aroverv.pdf
http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/.../qatar_millenium_goals.pdf
http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/.../qatar_millenium_goals.pdf
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 اإلنترنتمواقع د.
تعزٌز مكاسب تخفٌض الفقر و التنمٌة البشرٌة فً منطقة الشرق األوسط و شمال » البنك الدولً: -149

ى الموقع اإللكترونً: ل،  متوفر ع«إفرٌقٌا
http://sitersources.worldbank.org/INTMINA/resourcees/poverty_complete_06_ARB.pdf   

، «الوقاٌة من فٌروس و مرض اإلٌدز فً منطقة الشرق األوسط و شمال إفرٌقٌا» البنك الدولً:  -150
متوفر على الموقع اإللكترونً: 

http://sitersources.worldbank.org/INTMINA/resourcees/priventing_HIV_brochure_ARB.pdf ، 

، متوفر على الموقع اإللكترونً: «موجز إعالمً عن قطاع المٌاه» البنك الدولً:   -151
//sitersources.worldbank.org/INTMINA/resourcees/WATER_MNA_se pt2010.RA.: http 

152- www.worldbank.org/WBSITE/external/EXTRABICHOME/newsARABIC.، 

153- www.worldbank.org/ A1WRU153H0. ، 
154- www .worldbank.org/information/milleniumdevloppementgoles 

155- //:go.worldbank.org/JYQNEWXF0 http 

                  األمم المتحدة للسكان: متوفر على الموقع اإللكترونً:صندوق  -156

http://egypt.unfpa.org/Arabic/Staticpage/64c7e0f9-76e3-4bf9-a8fe-

49a3f64ed1ad/ICPD_MDGs_AR.aspx.aspx 

تطوٌر البحوث إلثراء سٌاسات »:[2009]فرزانة رودي،فهٌمً ولوري أستفورد، كرٌمة خلٌل -157
،متوفر على الموقع «الصحة اإلنجابٌة بالمعلومات فً منطقة الشرق األوسط و شمال إفرٌقٌا

        اإللكترونً:                                                                      
www.arabicdocs-popcouncil.org/CMS/pdfs/1236857538_MENAresearch_Arabic.pdf 

: موقع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان -158

http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=20347 

خٌارات السٌاسة تجربة المؽرب فً مواجهة الفقر: الدروس، التحدٌات و :»[2010]الحسن العاشً -159
   ، متوفر على الموقع اإللكترونً:«العامة

http://carnegieendowment.org/files/morocco_poverty_AR__07lahsan-_21-12-2010.pdf. 

 ..www.socialeaffairs.gov.lb/docsالموقع الرسمً لوزارة الشؤون االجتماعٌة اللبنانٌة:  -160
              :تقرٌر المجلس االقتصادي الفلسطٌنً للتنمٌة و اإلعمار، متوفر على الموقع اإللكترونً -161

                               www.pecdar.ps/user files/thepovertyinplastine.pdf 
 ،.www.mosd.gov.om/about_mosd.aspموقع وزارة الشؤون االجتماعٌة العمانٌة:  -162
 ..www.cbos.gov.sd/mode/1361: لبنك السودان المركزي: متوفر على الموقع اإللكترونً -163

                                    الموقع اإللكترونً لمصرؾ سورٌا المركزي  -164
www.banquecentrale.gov.sy/ba-edu/Microcredit.pdf ، 

 www.nsif.sudan.orgالموقع الرسمً للصندوق القومً للتأمٌن االجتماعً:  -165
 chamber.gov.sd :www .zakat-الموقع الرسمً لدٌوان الزكاة السودانً -166
 www.mosa.gov.sa/sociail-policiesموقع وزارة الشؤون االجتماعٌة السعودٌة:  -167

 الموقع الرسمً لوزارة حقوق اإلنسان و التنمٌة االجتماعٌة البحرٌن -168
:www.social.gov.bh /ar/social_policies_and_information/dimension 

 www.mosd.gov.jo/index.php: األردنٌةارة التنمٌة االجتماعٌة الموقع الرسمً لوز -169
  www.anclm.ma/IMG/pdf/_-9.pdfالمبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة المؽرب:  -170
المراجعة النصؾ مرحلٌة لخطة التنمٌة :»[2009]وزارة التخطٌط و التعاون الدولً الٌمنٌة -171

 ، متوفر على الموقع اإللكترونً:«2010-2006االقتصادٌة و االجتماعٌة الثالثة للتخفٌؾ من الفقر 
-until_31_marche.pdf mtr /tabid/2574اإلصدارات/ /www.yemen.gov.ye/portal/mpic  ، 

، «تقرٌر إنجاز إستراتٌجٌة التخفٌؾ من الفقر:»[2004]زارة التخطٌط و التعاون الدولً الٌمنٌة و -172
-                     :                                        متوفر على الموقع اإللكترونً

until_31_marche.pdf -mtr /tabid/2574/ اإلصدارات/www.yemen.gov.ye/portal/mpic 

http://www.worldbank.org/WBSITE/external/EXTRABICHOME/newsARABIC
http://www.worldbank.org/WBSITE/external/EXTRABICHOME/newsARABIC
http://egypt.unfpa.org/Arabic/Staticpage/64c7e0f9-76e3-4bf9-a8fe-49a3f64ed1ad/ICPD_MDGs_AR.aspx.aspx
http://egypt.unfpa.org/Arabic/Staticpage/64c7e0f9-76e3-4bf9-a8fe-49a3f64ed1ad/ICPD_MDGs_AR.aspx.aspx
http://www.arabicdocs-popcouncil.org/CMS/pdfs/1236857538_MENAresearch_Arabic.pdf
http://www.arabicdocs-popcouncil.org/CMS/pdfs/1236857538_MENAresearch_Arabic.pdf
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=20347
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=20347
http://www.socialeaffairs.gov.lb/docs
http://www.pecdar.ps/user%20files/thepovertyinplastine.pdf
http://www.mosd.gov.om/about_mosd.asp
http://www.cbos.gov.sd/mode/1361
http://www.banquecentrale.gov.sy/ba-edu/Microcredit.pdf
http://www.banquecentrale.gov.sy/ba-edu/Microcredit.pdf
http://www.nsif.sudan.org/
http://www.mosa.gov.sa/sociail-policies
http://www.mosd.gov.jo/index.php
http://www.anclm.ma/IMG/pdf/_-9.pdf
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 www.premier_ministre.gov.dzالموقع الرسمً لرئاسة الحكومة الجزائرٌة:  -173
 www.Marwakf.dz.org/zakat :الموقع الرسمً لوزارة الشؤون الدٌنٌة و األوقاؾ -174
 موقع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: -175

http://www.ansej.org.dz/GenerateurAr.aspx?PageGenerer=ANSEJenBrefar،  

:                                                                                      موقع الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصؽر -176

http://www.medea-

dz.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=110 ، 

برنامج عمل للتنمٌة المستدامة فً الصٌن فً أوائل القرن الحادى و »شبكة الصٌن،  -177
:                                   ،متوفرعلى الموقع اإللكترونً«العشرٌن

http://arabic.china.org.cn/txt/2003-07/28/content_2079270.htm،  
178- public/arabic/region/arpro/bierut/downloads/events/qatar/youth.pdf. /www.ilo.org 
179- http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Millennium . 

180- www.arab-api.org/devlop/publicatio/devlop_bridge.pdf   

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

182- www .economic.wasatialebanon.org/storage/book3/pdf    

183- www.kantakgi.com/fiqh/files/manage/840.pdf. 

184- www.fao.org/unfao/about/ar/index. 

،         «مكافحة الفقر فً الدول الٌورو متوسطٌة»تقرٌر المجلس االقتصادي و االجتماعً: -185
Ces.es/TRESMED/…/ARA__0002 www.      

نتائج الدورة االستثنائٌة  و 1995الموجه للحكومات بشأن تنفٌذ مناهج بٌجٌن  رد على اإلستبٌان -186
 www.Alg.un.org/publication/arabic  على الموقع:،2000للجمعٌة العامة  23

187- www.islamiccenter.kau.edu.sa/Arabic 

188- www.islamonlin.com 

189- www.ahwar.org/debat/showart asp?aid=136836 

، «مجال مرصد الجمعٌات األهلٌة فً لبنان:» [3122]حاث و التدرٌب للعمل التنمويمجموعة األب -190
   http׃ //9crtda.org.lb/webfm_send/43 :متوفر على الموقع اإللكترونً. 97:العدد

 وكالة التنمٌة االجتماعٌة، مشروع دعم التنمٌة االجتماعٌة االقتصادٌة المحلٌة بشمال شرق الجزائر -191
                                                                                                   :الموقع اإللكترونًمتوفر على 

http://www.padsel-

nea.org/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid  

، متوفر على «المشروعات الصؽٌرة و آثارها فً القضاء على البطالة:» [2010]أحمد سٌد كردي -192
 http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/158527 :الموقع اإللكترونً

 

 

 

A. Les ouvrages 
193- MOURJI FOUZI, DECALUWE BERNARD, PALANE PATRICK [2006]׃«Le 

développement face à la pauvereté», edition economica. 
 

B. Les rapports 

194-  ANAT, PNUD[2006]׃«Communes pauvres territoires, population et capacités d'action», 

étude d'affinement de la carte de la pauvreté de 2000. Sur site internet׃ 

http://www.dz.undp.org/evenements/idep2006/dossier%20de%20presse.pdf  

195- C.N.E.S¸P.N.U.D[2007]:«Rapport nationale sur le développement humain Algérie 

2006». 
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 حول دليل الفقر المتعدد األبعاد  مثال توضيحي:(10)الملحق رقم

 المؤشرات األبعاد
 األسر

 نسبة المؤشر
0 2 3 4 

  4 5 7 4  حجم األسرة

 الصحة

فزد واحذ على األقل ٌعانً سىء 

 التغذٌة
1 1 0 0 5/3=1667  

1667=5/3 1 1 0 0 وفاة ولذ واحذ أو أكثز  

 التعليم

سنىات هن  5 لن ٌكول أي فزد

 الذراسة
1 0 1 0 5/3=1667  

طفل واحذ على األقل فً سن 

 التوذرس غٍز هلتحق بالوذرسة
1 0 1 1 5/3=1667  

 مستوى المعيشة

0656=5/9 0 0 0 1 عذم تىفز الكهزباء  

النظٍفةعذم تىفز هٍاه الشزب   1 1 0 1 5/9=0656  

عذم تىفز هزافق الصزف 

 الصحً
1 0 0 1 5/9=0656  

0656=5/9 1 1 1 1 أرضٍة الوسكن تزابٍة  

0656=5/9 0 0 0 0 استخذام وقىد وسخ للطهً  

عذم تىفز سٍارة و على األكثز 

أحذ هذه الىسائل:) دراجة، 

دراجة نارٌة، رادٌى، ثالجة، 

 هاتف، تلفاس(.

1 0 1 0 5/9=0656  

  C 2222 7222 32,3 5211مجمل حرمان األسرة 

  نعم نعم نعم ال هل األسرة المعيشية محرومة

 : 1قيمة الحرمان  المحسوبة في األسرة 

(1×5/3(+ )1×5/9=)2622. 

 نسبة السكان الذين يعانون من الفقر: -0
H 068 (=7+4+5(/)4+7+5+4=)  

 من السكان يعيشون في أسر فقيرة. ℅80هذا يعني أن 
 شدة الفقر: -2

A=(7.22×7)+(3.89×5)+(5.00×4)/[(7+5+4)×10]=0.56 

 من المؤشرات المقاسة. ℅56أي أن الشخص الفقير محروم من 
 و عليه فدليل الفقر المتعدد األبعاد يساوي:

MPI=H×A=0.45 

.متوفر على الموقع 226: ص ،«الثروة الحقيقية لألمم مسارات إلى التنمية البشرية»:[0212]ألمم المتحدة اإلنمائيبرنامج ا: المصدر

 .20/20/0211، تم اإلطالع عليه بتاريخ:  pdfar.12http://unpd.org/fr/media/hdr20. االلكتروني:

http://unpd.org/fr/media/hdr20
http://unpd.org/fr/media/hdr20
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 : غايات ومؤشرات أهداف األلفية اإلنمائية.(02) الملحق رقم

 أهداف األلفية اإلنمائية

 المؤشرات األهداف و الغايات 

 :القضاء على الفقر المدقع و الجوع.1الهدف 

 1عن  تخفٌض نسبة السكان الذٌن ٌقل دخلهم -1
 .دوالر فً الٌوم إلى النصف

 .توفٌر العمالة الكاملة و المنتجة -2
تخفٌض نسبة السكان الذٌن ٌعانون من  -3

-1991الجوع إلى النصف فً الفترة ما بٌن 
2115. 

دوالر  1نسبة السكان الذٌن ٌقل دخلهم عن  .1
 فً الٌوم.

 فجوة الفقر. .2
حصة الخمس األفقر من السكان فً  .3

 االستهالك الوطنً.
نمو الناتج المحلً اإلجمالً بالنسبة  معدل .4

 لكل شخص.
 نسبة السكان العاملٌن إلى عدد السكان.  .5
 1نسبة السكان العاملٌن الذٌن ٌقل دخلهم عن  .6

 دوالر فً الٌوم.
نسبة العاملٌن لحسابهم الخاص إلى إجمالً  .7

 العاملٌن.
نسبة األطفال الذٌن تقل أعمارهم عن خمس  .8

 زن.سنوات و ٌعانون من نقص فً الو
ٌحصلون على الحد  نسبة السكان الذٌن ال .9

 األدنى من السعرات الحرارٌة.

 : تحقٌق التعلٌم االبتدائً الشامل.2الهدف 

ضمان تمكٌن األطفال )ذكور و إناث( من  -1
 إكمال المرحلة االبتدائٌة

 صافً نسبة التسجٌل فً التعلٌم االبتدائً. .11
نسبة التالمٌذ الذٌن ٌكملون المرحلة  .11

 االبتدائٌة.
معدل اإللمام بالقراءة و الكتابة لدى  .12

 24و 15األشخاص الذٌن ٌتراوح سنهم بٌن 
 .سنة

 تعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن و تمكٌن المرأة من أسباب القوة.:3لهدف ا

إزالة التفرقة بٌن الجنسٌٌن على مستوى  -1
 .2115التعلٌم االبتدائً و الثانوي بحلول 

البنٌن فً مرحلة التعلٌم نسبة البنات إلى  .13
 االبتدائً و الثانوي و العالً.

نسبة النساء إلى الرجال ممن ٌلمون بالقراءة  .14
 24و  15و الكتابة لمن ٌتراوح سنهم بٌن 

 سنة.
حصة المرأة من الوظائف ذات األجر فً  .15

 القطاع غٌر الزراعً.
نسبة المقاعد التً تحتلها النساء فً  .16

 البرلمانات الوطنٌة

 تخفٌض معدل وفٌات األطفال.: 4 الهدف

تخفٌض معدل وفٌات األطفال دون سن  -1
الخامسة إلى الثلثٌن فً الفترة الممتدة بٌن 

1991- 2115. 

 معدل وفٌات األطفال دون سن الخامسة. .17
 معدل وفٌات الرضع. .18
نسبة األطفال البالغٌن من العمر سنة واحدة  .19

 المحصنٌن ضد الحصبة.
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 األمهات.: تحسٌن صحة 5الهدف 

تخفٌض نسبة الوفٌات بٌن األمهات بمعدل  -1
 .2115 -1991ثالث أرباع بٌن عامً 

تعمٌم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابٌة بحلول  -2
 .2115عام 

 معدل وفٌات األمهات النفائس. .21
نسبة الوالدات التً تجري تحت إشراف  .21

 أخصائًٌ الصحة ذوي المهارة.
 معدل استخدام وسائل منع الحمل. .22
 الوالدة عند المراهقات.نسبة  .23
  الحصول على الرعاٌة الصحٌة قبل الوالدة .24

 ) زٌارة واحدة على األقل(.
الحاجة غٌر الملباة فً مجال تنظٌم األسرة  .25

 )التوعٌة(

 مكافحة فٌروس و مرض االٌدز و المالرٌا و غٌرها من األمراض.:6 الهدف

وقف انتشار فٌروس نقص المناعة البشرٌة  -1
و بدأ انحساره ابتداء من  2115بحلول عام 
 هذا التارٌخ.

تعمٌم إتاحة العالج من فٌروس نقص المناعة  -2
لجمٌع من  2115البشرٌة بحلول عام 

 ٌحتاجونه.
و قف انتشار المالرٌا و غٌرها من األمراض  -3

، و بدأ انحسارها ابتداء من 2115بحلول عام 
 هذا التارٌخ.

انتشار فٌروس نقس المناعة البشرٌة  مدى .26
لدى النساء الحوامل الالئً ٌتراوح سنهن 

 سنة. 24و 15بٌن 
معدل انتشار استخدام موانع الحمل التً  .27

 تحول دون انتقال الفٌروس.
نسبة السكان الذٌن لدٌهم معرفة شاملة  .28

صحٌحة بمرض نقص المناعة المكتسب و 
 سنة. 24و  15الذٌن ٌتراوح سنهم بٌن 

نسبة حضور التالمٌذ األٌتام الذٌن ٌتراوح  .29
سنة للدراسة إلى حضور  14و 11سنهم بٌن 

 غٌر المٌتمٌن من نفس الفئة العمرٌة.
نسبة السكان الذٌن بلغت إصابتهم بفٌروس  .31

نقص المناعة مراحل متقدمة، وبإمكانهم 
الحصول على مضادات الفٌروسات 

 العكوسٌة.
 نسبة انتشار مرض المالرٌا. .31
نسبة السكان الذٌن ٌقٌمون فً المناطق  .32

المعرضة لخطر المالرٌا، و الذٌن 
ٌستخدمون تدابٌر فعالة للوقاٌة منها و 

 عالجها.
نسبة انتشار، و معدل الوفٌات المرتبط  .33

 بمرض السل.
نسبة حاالت السل التً اكتشفت و تم شفاؤها  .34

فً إطار نظام العالج لفترة قصٌرة تحت 
 المراقبة المباشرة.

 :ضمان االستدامة البٌئٌة.7لهدف ا

إدماج مبادئ التنمٌة المستدامة فً السٌاسات  -1
و البرامج القطرٌة و انحسار فقدان الموارد 

 البٌئٌة.
الحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع  -2

 البٌولوجً.
تخفٌض نسبة األشخاص الذٌن ال ٌمكنهم  -3

 نسبة مساحة األراضً المغطاة بالغابات. .35
نسبة األرصدة السمكٌة الموجودة فً الحدود  .36

 ولوجٌة اآلمنة.البٌ
الطاقة المستخدمة بما ٌعادل كٌلوغرام واحد  .37

مقاسا بمعدل القوة  -من الوقود لكل دوالر
من الناتج المحلً  -الشرائٌة المتعادلة
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الحصول باستمرار على مٌاه الشرب 
المأمونة، و خدمات الصرف الصحً 

 .2115األساسٌة إلى النصف بحلول عام 
ال ٌقل عن  معٌشة ماتحسٌن ظروف  -4

ملٌون من سكان األحٌاء الفقٌرة بحلول 111
 .2121عام 

 اإلجمالً.
انبعاث غاز ثانً أكسٌد الكربون للفرد و  .38

استهالك غازات الكلوروفلور كربون 
 المسببة لنفاذ طبقة األوزون.

 ائٌة الكلٌة المستخدمة.نسبة الموارد الم .39
 نسبة المناطق البرٌة و البحرٌة المحمٌة. .41
 نسبة األجناس المهددة باالنقراض. .41
نسبة السكان فً الحضر و الرٌف الذٌن  .42

ٌمكنهم الوصول بصورة مستدامة إلى 
 مصادر محسنة للمٌاه.

نسبة السكان فً المناطق الحضرٌة و الرٌفٌة  .43
ٌتمتعون بالوصول إلى خدمات  الذٌن

 الصرف الصحً.
نسبة األسر المعٌشٌة الذٌن ٌحصلون على   .44

 السكن المضمون.

 : إقامة شراكة عالمٌة من أجل التنمٌة.8لهدف ا

تطوٌر النظام المالً و التجاري المنفتح  زٌادة -1
بحٌث ٌكون غٌر تمٌزي كما ٌتضمن هذا 

النظام التزاما بالحكم الصالح و التنمٌة 
 القطرٌة و الدولٌة.

معالجة االحتٌاجات الخاصة للبلدان األقل  -2
نموا، و ٌتضمن ذلك فرصا لتصدٌر منتجاتهم 
من دون حصص نسبٌة أو تعرٌفات جمركٌة، 

التوظٌف االٌجابً للمساعدات  و العمل على
الدولٌة فً مختلف المجاالت الحٌوٌة، خاصة 

فً مجال خلق فرص عمل للشباب، تعزٌز 
التخفٌف من أعباء الدٌن عن كاهل البلدان 

الفقٌرة المثقلة بالدٌون، و إلغاء الدٌن الثنائً 
 الرسمً.

معالجة االحتٌاجات الخاصة بالبلدان التً لٌس  -3
 الدول الجزرٌة الصغٌرة. لها منافذ بحرٌة و

تحسٌن الواقع الصحً من خالل التعاون مع  -4
الشركات الصٌدالنٌة، إلتاحة المستحضرات 

 الدوائٌة بأسعار مٌسرة فً الدول النامٌة.
التعاون مع القطاع الخاص لتوفٌر التكنولوجٌا  -5

الحدٌثة كتقنٌات المعلومات و االتصاالت 
 مٌةالحدٌثة لمختلف شرائح المجتمعات النا

المؤشرات الخاصة بقٌاس الغاٌة المتعلقة أوال: 
 بالمساعدة الرسمٌة للتنمٌة:

اإلجمالٌة المساعدات الرسمٌة للتنمٌة ) صافً .45
و للدول األقل نموا ( كنسبة من إجمالً 
الدخل القومً للدول المانحة من منظمة 

التعاون االقتصادي و التنمٌة/ لجنة مساعدات 
 التنمٌة.

الثنائٌة الرسمٌة للتنمٌة  نسبة المساعدات .46
لمنظمة التعاون و التنمٌة االقتصادٌة/لجنة 

مساعدات التنمٌة القابلة لتخصٌص القطاعً 
إلى الخدمات االجتماعٌة ) التعلٌم األساسً، 

الخدمات الصحٌة األساسٌة، الغذاء، المٌاه 
 اآلمنة، الصرف الصحً(.

نسبة المساعدات الثنائٌة الرسمٌة غٌر المقٌدة  .47
نظمة التعاون االقتصادي و التنمٌة/ لجنة لم

 مساعدات التنمٌة.
المساعدات الرسمٌة للتنمٌة التً حصلت  .48

علٌها الدول المحاطة بالٌابسة إلى إجمالً 
 دخلها القومً.

المساعدات الرسمٌة للتنمٌة التً حصلت  .49
علٌها الدول النامٌة المكونة من جزر صغٌرة 

 إلى إجمالً دخلها القومً.
المؤشرات المخصصة لقٌاس الغاٌة المتعلقة : ثانيا

 بالنفاذ إلى األسواق:
نسبة واردات الدول المتقدمة ) بالقٌمة و  .51

باستثناء األسلحة( من الدول النامٌة و األقل 
 نموا و التً تم إعفاؤها من الرسوم.
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متوسط التعرٌفات المفروضة من قبل الدول  .51
المتقدمة على المنتجات الزراعٌة و 

 و المالبس من الدول النامٌة. المنسوجات
تقدٌر الدعم الزراعً لدول منظمة التعاون  .52

االقتصادي و التنمٌة كنسبة مؤوٌة من ناتجها 
 المحلً اإلجمالً.

نسبة المساعدات الرسمٌة للتنمٌة الممنوحة  .53
 لبناء القدرات التجارٌة.

: المؤشرات المخصصة لقٌاس الغاٌات ثالثا
 دٌون.المتعلقة القدرة على تحمل ال

إجمالً عدد الدول التً وصلت إلى نقطة  .54
اتخاذ القرار بالنسبة لمبادرة الدول الفقٌرة 

التً تعانً من مدٌونٌة شدٌدة و عدد الدول 
 التً وصلت إلى نقطة االنتهاء.

خفض الدٌن الملتزم به ضمن إطار مبادرة  .55
تخفٌف وطأة الدٌن للدول الفقٌرة التً تعانً 

 والر األمرٌكً(.من مدٌونٌة شدٌدة ) بالد
خدمة الدٌن كنسبة من صادرات السلع و  .56

 الخدمات.
سنة  24 -15معدل البطالة لدى الفئة العمرٌة  .57

)اإلجمالً و لكل جنس / نوع اجتماعً على 
 حدة(.

نسبة السكان الذٌن ٌتمكنون من الحصول  .58
على األدوٌة األساسٌة بسعر مقدور علٌه و 

 بشكل مستدام.
الهاتف الثابت، و المشتركٌن فً  عدد خطوط .59

 فرد.111الهاتف النقال لكل 
عدد الحواسٌب الشخصٌة المستعملة لكل  .61

فرد، و مستعملً الهاتف النقال لكل  111
 نسمة من السكان.111

 

تقرٌر األمٌن العام عن مؤشرات رصد األهداف  »:[7002]األمم المتحدة ، المجلس االقتصادي و االجتماعً :المصدر

 .41-9، ص، ص: «اإلنمائٌة لأللفٌة
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 بعض مؤشرات التطورات االجتماعية العربية: (30)لملحق رقما

 قيمة المؤشر السنة  المؤشر
 56.2 2009 نسبة سكان الحضر إلجمالي السكان

 35.8 2009 سنة إلجمالي السكان 15نسبة الفئة العمرية دون 

 60.4 2009 ( سنة إلجمالي السكان15-65)نسبة الفئة العمرية 

 3.8 2009 سنة إلجمالي السكان 65نسبة الفئة العمرية أعلى من 

 28.0 2005-2008 األمية بين البالغين

 19.0 2005-2008 األمية بين الذكور البالغين

 37.0 2005-2008 األمية بين اإلناث البالغين

 13.0 2005-2008 األمية بين الشباب

 9.0 2005-2008 األمية بين الشباب الذكور

 16.0 2005-2008 األمية بين الشابات اإلناث

 0.7 2006-2000 فجوة النوع االجتماعي في القرائية بين البالغين

 0.9 2006-2000 فجوة النوع االجتماعي في القرائية بين الشباب

 83.7 2008 القيد الصافي في التعليم األساسي

 86.3 2008 القيد الصافي للذكور في التعليم األساسي

 81.1 2008 القيد الصافي لإلناث في التعليم األساسي

 0.9 2006 فجوة النوع االجتماعي في القيد في التعليم األساسي

 10.1 2008 عدد سنوات الدراسة المتوقعة في التعليم األساسي )جملة(

 10.6 2008 في التعليم األساسي )ذكور(عدد سنوات الدراسة المتوقعة 

 9.4 2008 عدد سنوات الدراسة المتوقعة في التعليم)إناث(

 3.3 2007 معدل التسرب في التعليم األساسي)جملة(

 3.6 2007 معدل التسرب في التعليم األساسي)ذكور(

 3.0 2007 معدل التسرب في التعليم األساسي)إناث(

 4.2 2008 من الدخل القومي اإلجمالي )%( التعليماإلنفاق العام على 

 19.3 2000 من اإلنفاق العام اإلجمالي )%( اإلنفاق العام على التعليم

 68.7 2008 العمر المتوقع عند الوالدة

 3.3 2008 متوسط الخصوبة للمرأة الواحدة

 36.7 2009 وفيات الرضع لكل ألف مولود حي

 50.1 2009 لكل ألف مولود حيوفيات األطفال دون الخامسة 

 3.8 2007 إجمالي اإلنفاق على الصحة)%( من الناتج المحلي اإلجمالي

 63.4 2007 من إجمالي اإلنفاق على الصحة اإلنفاق العام على الصحة )%(

 81.6 2008 نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب نقية

 90.5 2008 نقيةنسبة سكان الحضر الذين يحصلون على مياه شرب 

 72.7 2008 نسبة سكان الريف الذين يحصلون على مياه شرب نقية

 75.5 2008 نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي مناسب

 88.5 2008 نسبة سكان الحضر الذين يحصلون على صرف صحي مناسب

 63.1 2008 نسبة سكان الريف الذين يحصلون على صرف صحي مناسب

 .413ص: ،«مرجع سابق»،«3122التقرير االقتصادي العربي الموحد »:[3122]صندوق النقد العربيالمصدر: 

 

 

 

 



 

189 
 

 (: تطور نسب الفقر وتوزيع الدخل في الدول العربية30الملحق رقم )

 السنة الدولة
نسبة الفقر وفق خط 

 الفقر الوطني
نسبة الفقر وفق خط 

 الفقر الدولي
مؤشر جيني لتوزيع 

 الدخل

 األردن

1980 

1987/1986 

1992 

1997 

2003/2002 

2006 

2008 

 

3.0 

14.4 

21.1 

14.2 

13.0 

13.3 

 

 

0.00 

2.77 

1.51 

1.16 

0.38 

 

44.20 

36.06 

43.36 

36.42 

38.87 

37.72 

39.30 

 

 38.30 - - 2007 اإلمارات

 2003 البحرين
11.0 

 
0.00  

 تونس

1985 

1990 

1995 

2000 

2005 

7.7 

6.7 

6.2 

4.2 

3.8 

8.65 

5.87 

6.48 

2.55 

43.43 

40.24 

41.66 

40.81 

41.30 

 الجزائر

1988 

1995 

2000 

2005 

8.1 

14.1 

12.1 

5.7 

6.61 

6.79 

- 

- 

40.14 

35.33 

36.90 

- 

 جزر القمر
1995 

2000 

2004 

54.7 

60.0 

- 

- 

- 

46.11 

- 

- 

64.34 

 جيبوتي

1996 

2000 

2002 

2006 

9.6 

42.0 

- 

- 

4.76 

- 

18.84 

- 

36.77 

- 

39.85 

40.00 

 السودان

1992 

1996 

2002 

 

77.5 

90.5 

50.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 سورية
1997 

2004/2003 

2007/2006 

14.3 

11.4 

12.3 

- 

- 

- 

33.70 

37.40 

33.80 

 - - 43.2 2002 الصومال

 العراق

1993 

1998 

2004 

2007 

- 

- 

- 

22.9 

- 

- 

- 

4.02 

37.00 

51.00 

41.50 

- 

 

 39.90 - - 2000 عمان

 فلسطين
2003 

2007 

47.0 

34.5 

- 

- 

- 

- 

 35.50 - - 2007 قطر

  - - 1987 الكويت
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 . 392ص:، «مرجع سابق»، «3122التقرير االقتصادي العربي الموحد »:[3122]صندوق النقد العربيالمصدر: 

 

 

 

 

1999 - - 34.70 

36.00 

 لبنان
1996 

2005/2004 

6.3 

8.0 

 

- 

- 

- 

36.00 

 مصر

1982/1981 

1991/1990 

1996/1995 

2000/1999 

2005/2004 

2008 

 

17.2 

24.3 

19.4 

16.7 

19.6 

21.6 

- 

4.46 

2.46 

1.81 

1.99 

- 

- 

32.00 

30.13 

36.10 

33.20 

31.10 

 

 المغرب

1980 

1985/1984 

1991/1990 

1999/1998 

2001/2000 

2004/2003 

2007 

21.1 

13.1 

19.0 

15.3 

14.2 

8.9 

8.42 

2.45 

6.76 

6.25 

- 

2.50 

54.00 

39.19 

39.20 

40.63 

- 

40.88 

 موريتانيا

1987 

1990 

1993 

1996/1995 

2000 

2004 

2008 

- 

56.6 

- 

50.5 

51.0 

46.7 

42.0 

 

41.32 

- 

42.79 

23.40 

21.16 

- 

- 

43.94 

- 

50.05 

37.29 

39.04 

39.30 

38.00 

 اليمن
1992 

1998 

2006/2005 

19.1 

40.1 

34.8 

4.53 

12.88 

17.53 

39.45 

33.44 

37.69 
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 : بعض مؤشرات البطالة في الدول العربية(50) الملحق رقم

عدد البطالين  معدل البطالة السنة 
 باآلالف

معدل البطالة 
 بين الذكور

معدل البطالة 
 بين اإلناث

نسبة النساء 
 بين العاطلين

نسبة الشباب  
 بين العاطلين

نسبة  
الجامعيين بين 

 العاطلين

نسبة العاطلين 
طالبي العمل 

 ألول مرة

نسبة العاطلين 
 أكثر من سنة

 .33. 6136 0. 1.31 133. 0130 .023 .0.23 0.31 0202 األردن

 333 6636 136 .3.. 1230 .023 031 0.0 130 0222 اإلمارات

 333 333 333 31 .6.3 130 030 330 .3. 0202 البحرين

 32.. 232. 0. 630. 32.. 02 0232 .1203 .0 0202 تونس

 6131 6030 0031 1.30 .03. 0230 30. 0266 02 0202 الجزائر

 333 333 333 6030 333 333 333 01632 32 .022 جيبوتي

 02 62 3332 1336 1130 03 1 .16 331 0222 السعودية

 333 333 333 3231 333 333 333 0622 0236 .022 السودان

 333 .623 0031 .1.3 1.31 333 333 .16 31. 0202 سورية

 333 333 333 333 333 333 333 060636 136. 0226 الصومال

 333 333 333 333 333 0236 .013 .002.3 0331 .022 العراق

 333 333 333 333 333 333 333 6236 636 0226 عمان

 3. 3033 333 333 0232 036. 0331 03631 0636 0202 فلسطين

 1.30 6636 32 133. 6130 032 230 .33 233 0202 قطر

 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 القمر

 66 333 031 0.33 6.31 30. .23 .063 332 0202 الكويت

 333 333 636. 3030 1230 333 333 0. 631 0222 لبنان

 333 .2 333 333 333 .0 00 02.33 0.30 0226 ليبيا

 333 633. 1032 1032 3.30 .003 .13 2..0 32. 0202 مصر

 6233 3136 0636 1036 0633 .23 236 02.6 230 0202 المغرب

 333 333 333 333 1236 11 0.32 302 030. 0222 موريتانيا

 333 333 333 .3 .03. 1232 0033 623 0136 0222 اليمن

.413ص: ،«مرجع سابق»،«3122التقرير االقتصادي العربي الموحد »:[3122]النقد العربيصندوق :المصدر  
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 : معدالت القيد في مختلف مراحل التعليم(50)ملحق رقمال

معدل القيد اإلجمالي .أ  

 المرحلة العليا المرحلة الثانوية المرحلة األولى 

0991 8112 0991 8112 0991 8112 
 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

 1236 1032 33.. 0630 333 333 30.. 232. 636. 1136 1336 1.36 .263 2630 2633 6232 6030 6236 األردن

 0330 336. 0631 230 03 3 2031 2.32 20 66 6036 .6 02633 026 026 .0213 .0203 .0233 اإلمارات

 030. .163 0230 0636 00 03 .263 2.32 2132 2236 .0203 2.30 .0233 02131 02630 002 00230 002 البحرين

 36.. 1233 0630 33. 6 02 .203 .0 33 1132 233. 32 02630 .0233 .02.3 .00.3 02636 00236 تونس

 01 0.30 0230 00 . 03 30.. 630. 230. .623 3130 .663 02633 02130 .0023 02230 2036 02.31 الجزائر

 036 030 30. 230 230 230 .023 0131 330. 0032 231 0131 1630 1.31 1230 30.. 036. 1136 جيبوتي

 0232 631. 0036 0136 0130 0330 2136 630. 02030 6136 .623 6232 2.31 2633 .0223 02.36 02.30 00130 السعودية

 630 332 631 . . . 33.. 032. 132. 01 0030 0632 6.36 .613 .603 .303 1330 .623 السودان

 333 333 333 0.30 01 00 61 6.30 .613 3032 1.36 .323 00131 00036 006 02.31 .0203 00130 سورية

 333 333 333 032 333 333 636 132 0236 631 131 .3. 036. 0.30 10 0233 630 0.32 الصومال

 0331 0031 .023 0036 333 333 1136 333. 3.36 16 631. 3630 632. 6.30 2331 .0003 .0203 .0023 العراق

 0632 .0.3 0330 1 1 1 30.. 636. 236. 1336 1230 3030 63 6333 6133 630. .03. .223 عمان

 1630 3030 1033 333 333 333 236. 2032 636. 333 333 333 6236 6233 .623 333 333 333 فلسطين

 00 030. 330 06 .1 03 2.30 003 62 236. 133. 6630 02.36 02.30 02230 .263 21 02233 قطر

 330 .03 . 236 230 030 .133 .23. 3030 .003 333 333 00231 00130 00136 3. 6232 .223 القمر

 0636 0336 00 00 06 2 .23. 2031 .3.. 1032 1033 .1.3 2333 2136 .263 6230 3.36 6036 الكويت

 3033 36 030. 02 .0 2. 036. 6. .663 6032 6333 6233 02030 2236 02033 .0023 00632 00036 لبنان

 .3 60 36 06 03 .0 2.33 02030 .63. 6. .63. 136. 00231 02636 .00 02330 02036 02.33 ليبيا

 0330 0.36 .063 .033 00 02 630. 036. 1036 3631 6.30 .3.. 02136 02036 02633 .2.3 .33. 02031 مصر

 .003 0036 .0 0236 . .0 .333 3031 6230 .33. 0236 1236 02632 02033 00030 6632 .313 62 المغرب

 .3. .03 132 .03 .23 3 0330 0.36 0636 0.36 36. 0.36 2.30 02036 2132 1.36 .103 3332 موريتانيا

 0230 6 .013 130 0 6 1636 233. 6130 .3 0233 2133 331. 66 2133 .3.3 036. 036. اليمن

..397ص: ،«مرجع سابق»،«3122التقرير االقتصادي العربي الموحد »:[3122]النقد العربيصندوق :المصدر  
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 : معدالت القيد في مختلف مراحل التعليم(50)ملحق رقمال

معدل القيد الصافي .ب  

 المرحلة الثانوية المرحلة األولى 
0995 8552 0995 8552 

 اإلجمالي إناث ذكور  اإلجمالي إناث ذكور  اإلجمالي إناث ذكور  اإلجمالي إناث ذكور 
 032. 1. 232. .03. 333. 233. 233. 2230 .3.. 2130 2131 2.32 األردن

 036. 1. 031. 3230 6.30 3336 2232 2231 .203 2230 2.30 022 اإلمارات

 231. 2036 630. 132. 630. 36.. 2632 2631 2.30 22 22 22 البحرين

 .603 6336 6630 1033 230. .133 2636 2.30 2631 2.32 .23. 2636 تونس

 6630 .6 6133 3.36 1633 3236 2132 2130 2333 2.30 632. .223 الجزائر

 0033 0632 0330 333 333 1030 1030 .3.. 1.36 .03. 0630 633. جيبوتي

 6030 .633 3636 230. .. 1230 133. 1. 330. 636. 36.. 236. السعودية

 333 333 333 333 333 333 16 10 3236 .1.3 632. 1233 السودان

 6636 66 6.31 .133 2. 3033 .2 26 022 .203 636. .263 سورية

 333 333 333 333 333 333 333 333 333 30. 332 0236 الصومال

 .63. 030. 1130 333 333 333 6631 6030 33.. 6332 6036 2. العراق

 6.30 .663 6.36 333 333 333 .6.3 6230 6631 .623 6633 60 عمان

 .63. 2230 136. 333 333 333 .633 .633 .633 333 333 333 فلسطين

 6230 .2 .663 6630 6231 6130 .2 2.30 2032 231. 33.. 2231 قطر

 333 333 333 333 333 333 .63. .3.. 2236 333 333 333 القمر

 6232 230. 6236 1330 1136 .133 636. 636. 36.. 12 .163 3236 الكويت

 6136 6.33 .623 333 333 333 .3.. .. 36.. .663 6630 .623 لبنان

 333 333 333 333 333 333 333 333 333 2630 2.32 2.30 ليبيا

 333 631. 631. 333 333 333 2336 2.33 2632 36.. 6630 2232 مصر

 6. .. .. 333 333 333 233. .63. 2033 .363 1636 6633 المغرب

 .063 0336 .063 333 333 1036 3631 .623 6.32 .33. 0232 1236 موريتانيا

 631. .033 1.33 333 333 333 6036 6336 6231 3036 .0 6130 اليمن

.398ص: ،«مرجع سابق»،«3122التقرير االقتصادي العربي الموحد »:[3122]صندوق النقد العربي:المصدر  
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 .8772-0997 التقدم نحو تحقيق هدف تخفيض معدل وفيات األطفال:(70)الملحق رقم

المناطق 
 العربية

 نسبة التحصين ضد الحصبة معدل وفيات الرضع معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة الدولة

0997 0991 8777 8771 8770 8772 0997 0991 8777 8771 8770 8772 0997 0991 8777 8772 

دول 
المشرق 
 العربي

 75 ;9 7: 87 74 75 77 47 ;4 55 75 76 79 46 57 64 لبنان 

 7: 5: 7: 9: 76 77 78 ;7 46 54 78 79 :7 44 :4 59 سورية

 7; 6; 4; 9: 79 :7 ;7 45 ;4 57 44 44 44 49 57 :5 األردن

 4; :; ;: 8: 44 47 47 :5 74 88 45 47 54 69 87 4; مصر

 8; 5; 95 ... 46 46 46 48 :4 55 49 49 :4 ;4 54 :5 فلسطين

 ;8 9: 4: 97 58 58 59 :5 ;5 64 66 66 67 :6 :6 75 العراق

دول 
المغرب 
 العربي

 :; 4; 4; ;: 77 78 79 44 49 55 79 :7 ;7 46 54 :5 ليبيا

 :; 7; 7; 5; :7 ;7 44 45 ;4 64 47 44 45 49 57 74 تونس

 8; 5; :: ;9 54 56 59 68 79 :8 58 :5 64 76 94 :: المغرب

 :: 4: ;: 5: 58 59 :5 67 66 74 67 64 66 :6 74 86 الجزائر

دول 
مجلس 
التعاون 
 الخليجي

 4; 6; 4; 4: 9 9 : 74 74 77 : : ; 77 76 79 اإلمارات

 4; 7; 9: ;9 ; 74 74 74 76 79 74 77 77 76 79 44 قطر

 ;; ;; :; 88 ; 74 74 74 77 75 77 77 74 75 76 77 الكويت

 ;; :; 7; 9: 74 74 74 77 77 76 74 74 74 75 76 78 البحرين

 ;; ;; :; :; 74 77 77 75 78 45 74 74 75 79 47 57 عمان

 9; 6; 6; :: :7 ;7 ;7 44 48 57 47 47 44 45 57 65 السعودية

الدول 
األقل 
 نموا

 84 84 64 ;8 75 77 ;7 97 7: 4; ;8 94 ;9 9; 744 749 اليمن

 95 74 67 7: 98 99 ;9 6: ;: 7; 7; 8; ;; 748 776 745 جيبوتي

جزر 
 القمر

749 744 776 74: 748 747 ;4 :7 :7 9: 98 97 :9 8; 94 98 

 ;9 :7 77 79 94 94 97 95 97 :9 ;74 774 777 777 ;77 746 السودان 

 87 84 89 :5 97 97 98 99 ;9 7: :77 :77 ;77 744 748 ;74 موريتانيا

 46 :5 56 54 ;77 ;77 ;77 ;77 ;77 ;77 444 444 444 444 444 444 الصومال 

 .75، ص:«0202التقرير العربي الثالث حول األهداف التنموية لأللفية  [:»0202: األمم المتحدة، جامعة الدول العربية]المصدر
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.منة و صرف صحي مالئمآنسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب  :(72)ملحق رقم ال  

 صرف صحي مالئم مياه شرب آمنة 

0997 8772 0997 8772 

 اإلجمالي الريف الحضر اإلجمالي الريف الحضر اإلجمالي الريف الحضر اإلجمالي الريف الحضر 
 :; 9; :; 5; 4: 9; 8; 7; :; 9; 7; ;; األردن

 :; :; :; 9; 7; :; 744 744 744 744 744 744 اإلمارات

 ... ... 744 ... ... 744 744 ... 744 ... ... 744 البحرين

 7: 86 :: 97 69 7; ;; 6; ;; 7: 84 7; تونس

 7; :: :; :: 99 ;; 5: ;9 7: 6; ;: ;; الجزائر

 78 74 85 ;9 74 :: 4; 74 :; 94 ;7 98 جيبوتي

 ;; ... 744 8: 54 744 8; ... 9; 4; 85 9; السعودية

 56 :7 77 55 48 75 79 74 86 86 84 8: السودان

 ;; 9; 744 95 74 9; 4; 9: 4; 4: 89 6; سورية

 45 8 74 ... ... ... 54 ; 89 57 :4 ... الصومال

 95 88 98 7: :6 7; ;9 77 7; 5: 74 9; العراق

 ;: 87 9; 5: 87 9; :: 99 4; 4: 95 7: عمان

 ;: 6: ; 59 ... ... 7; 7; 7; 7: ... 6; فلسطين

 744 ... 744 744 ... 744 744 ... 744 744 ... 744 قطر

 58 54 74 79 77 56 7; 9; 7; 9: 5: :; القمر

 744 ... 744 744 ... 744 744 ... 744 744 ... 744 الكويت

 744 ... 744 ... ... 744 744 ... 744 744 744 744 لبنان

 9; 8; 9; 9; 8; 9; 94 :8 94 97 :8 94 ليبيا

 77 46 5: ... ... ... 8; 4; :; ... ... ... مصر

 79 74 :: 78 49 9: 9: 89 :; 97 :7 6; المغرب

 48 ; 74 57 44 64 ;6 69 74 :5 65 54 موريتانيا

 74 55 6; 54 ;7 4: 84 79 94 97 :8 6: اليمن

.026ص: ،«مرجع سابق»،«0200التقرير االقتصادي العربي الموحد »:[0200]النقد العربيصندوق :المصدر  
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 : المؤشرات الصحية في الدول العربية(79) ملحق رقمال

إجمالي اإلنفاق  
 على الصحة 

اإلنفاق العام 
 على الصحة

اإلنفاق على الصحة 
حسب نوع اإلنفاق 

(%)  

 النسبة المؤوية للسكان الذين يحصلون
(%على خدمات صحية )  

 عدد السكان عدد الممرضات عدد األطباء

(%) نسمة 010111لكل    مقابل كل سرير 

8772 8772 8777-8772   

من الناتج 
 المحلي اإلجمالي

من إجمالي 
 اإلنفاق العام

اإلجمالي  الريف الحضر الخاص العام  0997 8772-

8772 

0997 8772 0997 8772-

8772 

 744 778 97 :74 86 757 ;; 7; :; 78.8 65.6 9.: 8.; األردن

 744 ;59 657 578 :45 5: 744 744 744 54.7 ;.;8 9.: 4.7 اإلمارات

 744 ;;4 ;67 474 9;4 754 744 ... 744 54.9 5.;8 :.; ;.5 البحرين

 797 744 547 ;45 :77 75 7; ... ... 9.:8 57.5 78.7 7.8 تونس

 ::7 644 444 ... 779 6; :; 7; 744 6.:7 7.8: 74.9 6.6 الجزائر

 847 6;5 444 ... :7 78 4: ... 744 44.4 :.99 77.7 9.7 جيبوتي

 655 647 577 5:4 5;7 765 ;; 7; 744 :.44 4.;9 9.: 5.8 السعودية

 75:5 7444 8: 94 57 77 88 :7 6: 94.4 :.;4 6.5 5.5 السودان

 894 44; 787 787 ;76 6: 7; 4; 744 74 :6 8 6 سورية

 ;764 :754 79 58 6 ... :4 74 77 77 67 6.4 5 الصومال

 ;98 844 745 94 75 84 5; 9: 8; 44.4 :.99 5.6 5 العراق

 787 696 484 577 796 87 :; 7; 744 79.7 4.7: 6.7 4.6 عمان

 998 ... 446 ... 7;7 ... 744 744 744 45.7 98.7 74.5 4.6 فلسطين

 74: 657 :74 574 :57 774 744 ... 744 45.9 98.5 74.5 4.5 قطر

 744 555 ... ... ... ... ... ... ... :5 84 : 5 القمر

 748 557 4;5 744 7:4 :7 744 ... 744 44.8 99.6 7.9 4.4 الكويت

 6;4 848 447 774 478 755 :; 9; ;; ;.75 68.7 77.9 :.: لبنان

 586 464 774 675 7:4 749 744 744 744 5.:4 97.9 7.6 4.8 ليبيا

 785 6:5 454 7:5 475 98 744 744 744 84.7 7.;5 9.5 8.7 مصر

 7764 997 :6 4; 84 ... 94 99 88 96 48 ;.6 7.4 المغرب

 4;:7 7746 84 65 79 8 85 ... ... 56.9 87.5 7.5 4.6 موريتانيا

 9;75 8;77 75 76 ;4 ... 74 47 4: ;.;6 74.7 :.7 4.4 اليمن

.022ص: ،«مرجع سابق»،«0200التقرير االقتصادي العربي الموحد »:[0200]صندوق النقد العربي:المصدر  
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 حالة الموارد المائية في الدول العربية ) مليون متر مكعب(.(:01)الملحق رقم

 

 المجموع الموارد الغٌر تقلٌدٌة الموارد التقلٌدٌة الدولة

إعادة  المجموع سطحٌة جوفٌة
 االستخدام

 المجموع التحلٌة

 75..5 0.75 075 0.72 5272. 0.572 0.572 األردن

 50572 72..5 02572 2572. 572.. 5572. 272.. اإلمارات

 .507. 5075 572. 75.. 2270. 270 2272. البحرٌن

 .00507 .07. .57 072 000272 0.2272 50272. تونس

 50.070. 0.070 070. 02272 522272. 22272.. 022272 الجزائر

 05270 270 270 272 05272 02272 5272 جٌبوتً

 22072. 50072 5572. 72... 025272 00.272 55272. السعودٌة

 0.22270 270 270 272 0.22272 0022272 22272. السودان

 072.... 50572. 272 50572. 5.5.72 00.072 52.572 سورٌة

 .0027.. .27 .27 272 00272.. 5.0272 2272.. الصومال

 00.5.70 52.70. 70. 52272. 0055272 0255272 022272 العراق

 5.075. 0575 .0.7 0.75 00572. 5.572 55272 عمان

 75..0 075 275 072 0.572 272. 5572. فلسطٌن

 0.570 0072. 72... 72.. 5.70 70. 5272 قطر

 .5.57 0.572 5572. 272. .027. .27 0272. الكوٌت

 0575.. 0575 .0.7 0.75 2272.. 052272 02272 لبنان

 0.72.. 0272. 0.272 272.. 20.72. 5.72. 05272 لٌبٌا

 .0000.7 .050.7 .7.. 0.5272 5502272 5552272 0.2272 مصر

 2.5.70. 5.70. 70. 5272. 222272. 0052272 52272. المغرب

 .057.. .057 .7. 0.70 2272.. 552272 52272. مورٌتانٌا

 050.72 0.72 572 5072 052272 52272. 02272. الٌمن

 . 20، ص:«مرجع سابق»،«0202أوضاع األمن الغذائي العربي »:[0202]: المنظمة العربية للتنمية الزراعيةالمصدر
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 . 9112لسنة  مؤشرات إدارة الحكم في المنطقة العربية(:00)الملحق رقم

 

مؤشر  الدولة
التعبٌر عن 
الرأي و 
 المساءلة

 االستقرارمؤشر 
السٌاسً و غٌاب 
 العنف و اإلرهاب

مؤشر فعالٌة 
 الحكم

مؤشر نوعٌة 
 التنظٌمات

مؤشر سٌادة 
 القانون

مؤشر السٌطرة 
 على الفساد

 .280 28.5 28.0 2805 -.280 -2855 األردن

 820. 2850 2850 .285 .285 -.285 اإلمارات

 .28 .285 28.5 2800 -2825 -.285 البحرٌن

 2820 2800 .28 .280 -.280 -.80. تونس

 -2805 -..28 -2850 -2855 -80. -820. الجزائر

 -2800 -2805 -280 -.285 2805 -..8. جٌبوتً

 28.5 28.0 2800 -2825 -..28 -..8. السعودٌة

 -800. -8.0. -805. -8.0. -0805 -855. السودان

 -2850 -.280 -.82. -.280 -2805 -.80. سورٌة

 -..8. -.085 -0850 -08.2 -..8. -855. الصومال

 -8.5. 777 -820. -800. -..08 -..8. العراق

 2805 2805 2800 2805 .285 -825. عمان

 777 777 777 777 777 777 فلسطٌن

 800. 2850 2800 ..8. 8.0. -2855 قطر

 2800 2855 2802 .280 2800 -2850 الكوٌت

 -285 -2800 -.282 -.280 -.85. -..28 لبنان

 -.8. -28.5 -. -8.0. 2800 -855. لٌبٌا

 -.280 -.282 -28.0 -28.2 -.280 -8.0. مصر

 -.280 -28.0 -.282 -..28 -.280 -28.5 المغرب

 -2800 -2850 -2800 -2852 -..8. -.82. مورٌتانٌا

 -.82. -8.5. -280 -8.0. -..08 -.80. الٌمن

 -2805.5 -..280 -280.0 -28.55 -280.5 -8.50. المتوسط

، ص: «: إعداد األجيال الناشئة لمجتمع المعرفة0202/0200تقرير المعرفة العربي »:[0200]:برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمصدر

، تم ndation.ae/ArabicAKR20102011/page2010_ar.pdfwww.mbrfou. متوفر على الموقع اإللكتروني: 011

 .02/20/0200:اإلطالع عليه بتاريخ

 

http://www.mbrfoundation.ae/ArabicAKR20102011/page2010_ar.pdf
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 قائمة المصطلحات المشروحة

ٌعرف خط الفقر األدنى بأنه قٌمة سلة السلع و الخدمات التً  :Lower Poverty Line خط الفقر األدنى

تعادل تكلفة حزمة الغذاء التً تكفً الحد األدنى من متحصل الفرد من الطاقة، مضافا إلٌها الحصة الدنٌا 

من اإلنفاق غٌر الغذائً التً تعادل متوسط اإلنفاق على هذه البنود فً أسرة ال ٌتجاوز إجمالً نفقاتها 

 ن قٌمة الحد األدنى من المتطلبات الغذائٌة.أكثر م

ٌعرف خط الفقر األعلى بقٌمة سلة السلع و الخدمات  :The Upper Poverty Line خط الفقر األعلى

التً تستهلكها األسر فعلٌا حٌث ٌعادل مقدار الغذاء و الطاقة التً تحصل علٌها. الحد األدنى المطلوب 

 للفرد فً الٌوم.

ٌمثل الدخل الالزم للوصول إلى الحد األدنى من  :The National Poverty Line خط الفقر الوطنً

 األساسٌات الالزمة للعٌش و تحدده السلطات فً كل دولة و الذي تعتبره مناسبا لظروفها.

هم العمال الذٌن ٌعملون و ٌقٌمون فً أسر ٌعٌش أي فرد فٌها على أقل  :Poor Workers العمال الفقراء

و معظم هؤالء العمال ٌعملون فً أعمال تفتقر إلى الحماٌة االجتماعٌة وشبكات  .ر ٌومٌادوال 5201من 

 األمن التً تحمٌهم فً أوقات قلة الطلب على العمالة.

: أٌن نجد أكبر نسب الفقر نتٌجة انعدام البنً التحتٌة الضرورٌة، قلة Rural Poverty الفقر الرٌفً

على الزراعة و الرعً و هً عادة نشاطات موسمٌة تدر دخال  فرص العمل و التً تقتصر فً الغالب

 .ضعٌفا

: وٌنتشر بكثرة فً األحٌاء الشعبٌة و غٌر النظامٌة أٌن تنتشر السكنات Urban Poverty الفقر الحضري

 .خدمات الصرف الصحً الردٌئة و الئقةالالهشة و الغٌر 

ٌستطٌع اإلنسان عبر التصرف فً دخله،  "و هو الحالة التً ال: Absolute Poverty الفقر المطلق

 .الوصول إلى إشباع حاجاته األساسٌة المتمثلة فً الغذاء و المسكن والملبس و التعلم و الصحة و النقل"

بمستوى معٌشً أدنى  ىرد فً خانة الفقراء إذا كان ٌحض:ٌصنف الفRelative Poverty الفقر النسبً

لتً ٌقطنها، أو المجتمع الذي ٌنتمً إلٌه، فهو ٌتغٌر عبر الزمان من مستوى المعٌشة السائد فً المنطقة ا

 و المكان.

هو الحالة التً ال ٌستطٌع اإلنسان عبر التصرف فً دخله  :"Extreme Poverty الفقر المدقع )المزري(

الوصول إلى إشباع حاجاته الغذائٌة لتأمٌن عدد معٌن من السعرات الحرارٌة التً تمكنه من مواصلة 

 حٌاته."

: حدده بعض الباحثٌن فً المجتمعات الغربٌة التً ٌتمتع أفرادها WelfarePoverty فقر الرفاهٌة

الحدٌثة كاألجهزة المتطورة و بعض وسائل الترفٌه المتنوعة التً تفتقر إلٌها بعض  بالمنجزات الحضارٌة

 الشرائح االجتماعٌة.
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: هً تلك الدول الغٌر قادرة على توفٌر الحد األدنى من خدمات التعلٌم Poor countries الدول الفقٌرة

مستوى الغذاء كما أو نوعا لكل والرعاٌة الصحٌة و توفٌر المٌاه الصالحة للشرب و الصرف الصحً و 

 .أفراد المجتمع .باإلضافة إلى معاناتها من التدهور و االستنزاف الدائمٌن لمواردها الطبٌعٌة

ففً  : لٌست فكرة االستبعاد و التهمٌش غرٌبة عن مفهوم الفقر،Alienation االستبعاد و التهمٌش

بعدم المشاركة الفعالة فً القرارات التً  تعرٌف ضرورٌات الحٌاة هناك إشارة واضحة الرتباط الفقر

تخص المجتمع، نتٌجة عدم قدرة الفقراء على الظهور بمظهر الئق و عدم  القدرة على مزاحمة الطبقات 

 .الغنٌة و المٌسورة، مما ٌؤدي إلى استبعادهم و تهمٌشهم و إقصائهم اجتماعٌا

لضعف بسبب عدم كفاٌة األصول لمواجهة : تمثل الهشاشة حالة من ا Vulnerabilityالهشاشة والتعرض

األزمات المفاجئة كأن ٌفقد العامل البسٌط منصب عمله. و هً تمس فئات من السكان الذٌن ال ٌعتبرون 

فقراء بحسب قٌاسات الفقر المتبعة و لكنهم معرضون للوقوع فً الفقر فً حال تعرضهم لصدمة معٌنة، 

ٌملكون احتٌاطٌا كافٌا من الموارد و القدرات التً تسمح لهم  أي أنهم ٌعٌشون مباشرة فوق خط الفقر و ال

باستٌعاب الصدمات االقتصادٌة )العامة و الخاصة( أو الطبٌعٌة أو االجتماعٌة أو الصحٌة. مما ٌؤدي إلى 

 .تراجع مستوى معٌشتهم إلى مادون خط الفقر

التداخلٌة التً ٌقوم بها القطاع العام : مجموعة من اإلجراءات  Social Protectionالحماٌة االجتماعٌة

و  بهدف مساندة من هم أكثر فقرا و تعرضا للمعاناة  من بٌن أفراد المجتمع  و مساعدة األفراد و األسر

المجتمعات المحلٌة فً إدارة المخاطر، على سبٌل المثال برامج التأمٌن ضد البطالة و مساندة الدخل و 

 الخدمات االجتماعٌة. 

من أجل : جمٌع التدابٌر التً توفر اإلعانات نقدٌة كانت أو عٌنٌة  Social Securityجتماعًالضمان اال

بسبب المرض، اإلعاقة، إصابات العمل، البطالة، الشٌخوخة، الحماٌة من انعدام الدخل أو عدم كفاٌته، 

الفقر الشامل  أو عدم الوصول إلى الرعاٌة الصحٌة، أو الرعاٌة الصحٌة المكلفة. .وفاة عائل األسرة

 واإلقصاء االجتماعً. 

هو حماٌة الجوهر الحٌوي لحٌاة جمٌع البشر بطرق تعزز حرٌات :  Human Securityاألمن اإلنسانً

ال ٌقتصر األمن اإلنسانً على البقاء فحسب، بل هو وضع الناس المعرضٌن اإلنسان و تحقق ذاته، و 

لحٌاة أفضل و على أسس راسخة فً المٌادٌن السٌاسٌة للخطر مجددا، على مسار أكثر أمنا فً سعٌهم 

 واالقتصادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة و ٌتكون األمن اإلنسانً من سبعة أبعاد رئٌسٌة هً:

 األمن االقتصادي: الذي ٌهدده الفقر؛ -

 األمن الغذائً: الذي ٌتهدده الجوع و المجاعة؛ -

 ٌئً  و نضوب المواد؛األمن الصحً: الذي ٌتهدده التلوث و التدهور الب -

 األمن الشخصً: الذي تتهدده الجرٌمة و العنف؛ -

 األمن السٌاسً: الذي ٌتهدده القمع السٌاسً؛ -

 األمن االجتماعً:الذي ٌتهدده النزاع االجتماعً، أو اإلٌثٌنً، أو الطائفً. -

المادٌة  : ٌتوفر عندما تتاح لجمٌع الناس فً جمٌع األوقات، الفرصFood Security األمن الغذائً

وأذواقهم  قتصادٌة و االجتماعٌة، للحصول على غذاء كافً و مأمون و مغذ ٌلبً احتٌاجاتهم التغذوٌةواال
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أن ٌعٌشوا حٌاة موفورة الصحة و النشاط، أما األمن الغذائً لألسرة فهو تطبٌق هذا الغذائٌة و ٌكفل لهم 

 داخل األسر هم محور االهتمام. حٌث ٌكون األفراد الذٌن ٌعٌشون ،المفهوم على مستوى األسرة

ٌوجد عندما ٌكون المتناول من السعرات الحرارٌة أقل من الحد : Undernourishment ص التغذٌةقن

األدنى من متطلبات الطاقة الغذائٌة و هذا الحد األدنى هو مقدار الطاقة الالزمة لممارسة نشاط خفٌف 

إلى الطول الذي ٌبلغه الشخص و هو ٌتباٌن حسب البلد وللحفاظ على حد أدنى من الوزن المقبول بالنسبة 

 و الفترة) من سنة إلى سنة(، تبعا لتركٌبة السكان الجنسانٌة و العمرٌة.

: تعبٌر موضوعً عما هو مطلوب تحقٌقه، و عادة ما ٌكون غٌر تقنً و غالبا ما ٌكون Goal الهدف

 غٌر محدد الكمٌة.

 إنجاز ملموس فردي ٌتصل اتصاال مباشرا بالهدف.: Purpose الغاٌة ) الهدف المحدد(

 : متغٌر ٌستخدم لقٌاس التقدم المحرز نحو تحقٌق الهدف.Indicator المؤشر

و المجموعات و السالالت  : ٌشمل كافة أنواع األحٌاء : الجٌناتBiodiversity التنوع البٌولوجً

 والمنظومات اإلٌكولوجٌة .

: انخفاض فً الكتلة األحٌائٌة الحرجٌة نتٌجة لحصد موارد الغابات Forest degradation تدهور الغابات

أو أسالٌب استخدامات األراضً على نحو غٌر قابل لالستمرار بما فً ذلك قطع األشجار والحرق و 

 أوجه الخلل األخرى ذات المصدر البشري.

من غازات الغالف الجوي التً هً مجموعة :  Greenhouse Gasالغازات المسببة لالحتباس الحراري

تسبب تغٌر المناخ من خالل احتجاز حرارة الشمس فً الغالف الجوي المحٌط باألرض، مما ٌؤدي إلى 

ومن أكثر الغازات المسببة لالحتباس الحراري هً: ثانً أوكسٌد الكربون، ارتفاع درجة حرارة األرض 

 المٌثان، أوكسٌد النتروجٌن، األوزون، و بخار الماء.

: عملٌة تبادل المهارات و المعرفة و تكنولوجٌات و منهجٌات Technology Transfer نقل التكنولوجٌا

الصناعات التحوٌلٌة بغٌة ضمان قدرة مجموعة واسعة من المستخدمٌن على الحصول على التطورات 

 العلمٌة و التكنولوجٌة.

لقدد عرفدت  :Information Technology and Communication تكنولوجٌاا المعلوماات و االتالااالت

 هذه  التكنولوجٌات تسمٌات عدٌدة بحٌث وصفت فً أول ظهور لها على أنها : 

ثم حذفت كلمة الحدٌثة من التسمٌة لتصبح تكنولوجٌا  NTICالتكنولوجٌا الحدٌثة للمعلومات واالتصال 
نفس القرن ظهرت بعض بداٌة استخدام االنترنت فً التسعٌنات من  ومع، TICالمعلومات واالتصال 

 ٌتم قٌاسه باستخدام ثالث حزم من المؤشرات  .TI األدبٌات استخدم مؤلفوها التسمٌة المختصرة

 مؤشرات الولوج -5

 مؤشرات االستخدام -0

 مؤشرات التأهٌل -3

 تتكون المجموعة األولى من: 

 مواطن 111لهاتف الثابت لكل اعدد خطوط  .1
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 مواطن 111عدد االشتراكات فً الهاتف الخلوي لكل  .2

 ت فً الثانٌة(اٌسعة االنترنت العالٌة النطاق بالنسبة للمستخدم )بالب .3

 نسبة األسر التً تملك حاسوبا .4

 نسبة المنازل المتصلة باالنترنت .5

 أما المجموعة الثانٌة من: 

 شخص 111عدد مستخدمً االنترنت لكل  .1

 عدد المشتركٌن فً االنترنت العالٌة النطاق .2

 الخلوي عالً النطاقعدد المشتركٌن فً الهاتف  .3

 والمجموعة الثالثة:  

 معدل القٌد اإلجمالً الثانوي .1

 معدل القٌد اإلجمالً الجامعً .2

 معدل اإللمام بالقراءة والكتابة .3

و ٌتسبب فً نقص مناعة الجسم  ٌنتشر  فٌروس ممٌت ٌصٌب الجهاز المناعً : هوAIDSمرض االٌدز

 فً معظم الدول و تسجل منطقة أفرٌقٌا جنوب الصحراء أكبر معدالت اإلصابة بهذا الداء.

، سلع و الخدمات األساسٌة ) المأكل: ٌشٌر إلى ضرورة توفٌر الBasic Needs الحاجات األساسٌة

 حد األدنى من مستوى المعٌشة.الملبس، المسكن، التعلٌم، الصحة،...( ، الالزمة لتوفٌر ال

هً ظاهرة تعنً تحول بعض المناطق إلى مناطق جافة و صعوبة استمرارٌة :Desertification التالحر

غٌر قابلة للزراعة و هذا ٌؤدي إلى نقص الحٌاة فٌها فً ظل نقص المٌاه، كما تفقد التربة قٌمتها و تصبح 

 مستمر فً القدرات الزراعٌة.

ٌقصد بها تحقٌق العدالة فً الفرص و األوضاع و الدخول و الثروات و المستوى  : Equalityالمساواة

 العام للمعٌشة.

ٌعبر عن االستثمارات المنتجة التً تنفذ لتحسٌن المهارات  : Human Capitalرأس المال البشري

الرعاٌة الصحٌة و و األفكار و صحة اإلنسان. و التً تنتج من المزٌد من اإلنفاق على التعلم و  والقدرات

 برامج التدرٌب و التأهٌل.

: هو مقٌاس ٌحدد نصٌب الفرد من الدخل القومً اإلجمالً  Per Capita Incomeنالٌب الفرد من الدخل

المحقق خالل عام و ٌحسب بقسمة إجمالً الناتج القومً للدولة على إجمالً عدد السكان. وهو مؤشر 

 ٌة.اقتصادي لمعرفة مستوى المعٌشة و التنم

ٌعبر عن العالقة بٌن نصٌب الفرد من الدخل القومً فً دولة ما  :KUZNETS Curve منحنى كوزنتس

ودرجة العدالة فً توزٌع الدخل عند زٌادة نصٌب الفرد من الدخل. سمً على اسم االقتصادي كوزنتس 

 و هو أول من عرف هذه العالقة إحصائٌا فً الدول المتقدمة.

: هو رسم بٌانً ٌكشف مدى التباٌن فً توزٌع الدخل عن المساواة  LORENZ Curveمنحنى لورنز

 التامة.

:هو االختالف بٌن خط الفقر و مستوٌات الدخل الحقٌقٌة لكل األشخاص  The Poverty Gapفجوة الفقر

 هذا الخط.الذٌن ٌعٌشون تحت 
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من خاللها تزٌد المقدرة اإلنتاجٌة : هو العملٌة المستمرة و التً Economic Growthالنمو االقتالادي

 لالقتصاد عبر الزمن لرفع مستوٌات الناتج القومً و الدخل القومً.

 Economic Growth in The Interest of The النمو االقتالادي الذي ٌالب فً ماللحة الفقراء

Poor:  ٌعرف النمو الذي ٌصب فً صالح الفقراء بأنه:" النمو الذي ٌعود نفعه على الفقراء نسبٌا أكثر

 مما ٌعود على غٌرهم".

: ٌقصد بها عملٌة تحسٌن جودة الحٌاة فً كافة المجاالت و رفع مستوى معٌشة Development التنمٌة

 السكان. و هناك ثالث عناصر ٌجب توفٌرها لضمان تحقٌق التنمٌة:

 رفع مستوى المعٌشة؛ -

اٌجاد الظروف المالئمة لخلق مناخ اقتصادي و سٌاسً و اجتماعً سلٌم و تعدٌل النظم الموجودة  -

 لألفضل؛

 زٌادة حرٌة المواطنٌن و ضمان توفٌر الحقوق السٌاسٌة الكاملة لهم و توفٌر كافة متطلبات الحٌاة. -

ورد فً تقرٌر لجنة األمم المتحدة حول البٌئة و :SustainableDevelopment التنمٌة المستدامة

قدرة أجٌال التنمٌة أن التنمٌة المستدامة هً:" التنمٌة التً تلبً حاجات الحاضر دون أن ترهن 

 المستقبل على تلبٌة حاجاتهم."

: ٌعرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائً فً تقرٌره لسنة HumanDevelopment التنمٌة البشرٌة

، التنمٌة البشرٌة بأنها:" عملٌة توسٌع القدرات البشرٌة و االنتفاع بها." حٌث ٌضمن الجانب 1991

األول من التعرٌف تكوٌن و توسٌع القدرات البشرٌة الممكنة من التوصل إلى مستوى رفاه إنسانً 

 زمة لهم.راق من خالل االستثمار فً التعلٌم و تنمٌة مهارات األفراد و توفٌر الرعاٌة الصحٌة الال

بٌنما ٌتناول الجانب الثانً التوظٌف الكفء و االستفادة الكاملة من تلك القدرات المكتسبة، فً جمٌع 

مجاالت النشاط اإلنسانً، أي استخدام تلك القدرات فً تحقٌق األهداف اإلنتاجٌة المرغوبة والمشاركة 

 سٌة و االجتماعٌة.الفعالة فً العملٌة التنموٌة، إضافة إلى التمتع بالحقوق السٌا

بٌن البدائل المختلفة المتاحة التً  االختٌار: هً تمتع األفراد فً المجتمع بحق Freedom الحرٌة

 تسمح لهم بالوصول إلى أقصى إشباع ممكن لحاجاتهم.

من الناحٌة االقتصادٌة البطالة إجبارٌة. و تحدث حٌن ٌكون عمال  :Unemployment البطالة

 مؤهلون مستعدون للعمل حسب األجور السائدة لكنهم ال ٌجدون وظائف.

نسبة السكان القادرٌن على العمل الذٌن ٌعانون من مشكلة :TheUnemploymentRate معدل البطالة

 السكان فً منطقة أو بلد معٌن. إجمالًالبطالة إلى 

القروض و المنح المقدمة  : Official Development Assistanceالمساعدة اإلنمائٌة الرسمٌة

بشروط مالٌة مٌسرة من قبل مصادر رسمٌة. بهدف تشجٌع التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة. وتشمل 

قٌمة المعونات و المساعدات الفنٌة. و تعد التدفقات المالٌة مٌسرة، عندما تكون شروط اإلقراض 

لٌها من خالل معامالت السوق الخاصة بها أكثر مالئمة للمقترض من تلك التً ٌمكن الحصول ع

 على األقل. ℅25العادٌة. و تعرف التدفقات المٌسرة بأنها تلك التً تحوي عنصر منح ٌبلغ 
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 Official Developmentالمساعدات اإلنمائٌة الرسمٌة المخالالة لالستثمار االجتماعً

AssistanceAllocated To The Social Investment: رسمٌة هً المساعدات اإلنمائٌة ال

المخصصة لمجاالت الصحة، التعلٌم، الخدمات االجتماعٌة، تحسٌن المرافق الضرورٌة) المٌاه 

 العذبة، الصرف الصحً(.

معدل القٌد اإلجمالً  : Enrollment Rates In Education Levelsمعدالت القٌد فً مراحل التعلٌم

الفئة العمرٌة المناسبة  هو عدد المقٌدٌن فً أي مستوى تعلٌمً، سواء كانوا ٌنتمون أو ال ٌنتمون إلى

وٌة من السكان الذٌن ٌندرجون تحت فئة العمر المناسبة لهذا المستوى. أما معدل القٌد كنسبة مئ

معٌن ممن ٌنتمون إلى فئة العمر المناسبة  الصافً فهو النسبة المئوٌة لعدد المقٌدٌن بمستوى تعلٌمً

 إلى السكان الذٌن ٌندرجون تحت فئة العمر المناسبة لهذا المستوى.

مجموعة من التقدٌرات  :The Gap Between Female And Maleالفجوة بٌن اإلناث و الذكور

ناث إلى ما ٌقابلها الوطنٌة و اإلقلٌمٌة وغٌرها من التقدٌرات، تنسب فٌها جمٌع األرقام الخاصة باإل

 .111من األرقام الخاصة بالذكور على أن ٌكون الرقم القٌاسً للذكور ٌساوي 

نسبة السكان الذٌن ٌمكنهم الوصول  :Access To Health Services الحالول على الخدمات الالحٌة

 إلى الخدمات الصحٌة المحلٌة المالئمة، والتً تبعد عنهم مدة ساعة ال غٌر.

عدد الوفٌات السنوٌة من األطفال خالل السنة  :The Infant Mortality Rate الرضعمعدل وفٌات 

مولود حً. وبمزٌد من التحدٌد احتمال الوفاة خالل الفترة المحصورة  1111األولى من العمر لكل 

 بٌن الوالدة و اكتمال السنة الخامسة من العمر.

عدد وفٌات النساء ألسباب تتعلق بالحمل  :The Maternal Mortality Rate معدل وفٌات األمهات

 و الوالدة، سنوٌا لكل مئة ألف والدة.

وال ٌدخل فً عداد القوة العاملة السكان النشطون اقتصادٌا :The labor Force القوة العاملة

 العاملون فً المنازل أو من ٌقدمون الرعاٌة اإلنسانٌة دون مقابل.

 من إجمالً السكان 64سن  تحتو 15سن  فوقنسبة السكان  :Dependency Ratio نسبة اإلعالة

 فً سن العمل.

ها عٌشعدد السنوات التً من المتوقع أن ٌ :Life Expectancy At Birth العمر المتوقع عند الوالدة

 طفل حدٌث الوالدة فً حالة استمرار أنماط الوفاة السائدة وقت والدته على ما هً علٌه طوال حٌاته.

النسبة : Rate Knowledge Of Readers, writing In Adultsالقراءة و الكتابة بٌن الكبارمعدل 

و أن ٌكتبوا  ٌقرؤواسنة أو أكثر. و الذٌن ٌستطٌعون أن  15 المئوٌة لألشخاص الذٌن تبلغ أعمارهم

 بفهم فقرة بسٌطة و موجزة .

النسبة المئوٌة لألطفال الذٌن ٌولدون بوزن ٌقل  :Low Birth Weight الوالدة انخفاض الوزن عند

 غرام.2511عن 
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متوسط عدد السنوات التً حصل  :AverageYears Of Schooling متوسط عدد سنوات الدراسة

 سنة أو أكثر. 02علٌها كل شخص عمره 

: التعلٌم فً المرحلة األولى ) المستوى األول حسب  Primary Educationالتعلٌم االبتدائً

األساسٌة هً توفٌر عناصر التعلٌم األساسً، أبجدٌات  وظٌفتهالتصنٌف القٌاسً الدولً للتعلٌم(، 

 القراءة و الكتابة و الحساب.

: نسبة األطفال الذٌن ٌلتحقون Primary School Completion Rate الدراسة االبتدائٌة إتماممعدل 

بالسنة األولى بالمستوى االبتدائً ولكنهم ال ٌستكملون بنجاح هذا المستوى من التعلٌم فً الوقت 

 المناسب.

: التعلٌم فً المستوى الثانً) المستوى الثانً و المستوى  Secondary Educationالتعلٌم الثانوي

ولى من التعلٌم بنجاح ٌنتقل أي بعد اجتٌاز المرحلة األ الثالث حسب التصنٌف القٌاسً الدولً للتعلٌم(

أو كلٌهما. مثل المدارس  الطالب للمرحلة الموالٌة. التعلٌم الثانوي ٌوفر التعلٌم العام أو المتخصص

 المتوسطة، المدارس الثانوٌة، المدارس العلٌا، المدارس ذات الطابع المهنً أو الفنً.

التعلٌم فً المستوى الثالث)  :The Third Level Of Education المستوى الثالث من التعلٌم

حسب التصنٌف الدولً للتعلٌم( مثل الجامعات و المعاهد العلٌا و المدارس العلٌا  7و5،6المستوٌات

التً تتطلب حدا أدنى للقبول و االنتهاء بنجاح من المستوى الثانً للتعلٌم أو ما ٌثبت الحصول على 

 مستوى مساو له فً المعرفة.

: النسبة المؤوٌة للسكان الذٌن ٌحصلون Access To Safe Water المأمونةالحالول على المٌاه 

 بدرجة معقولة على إمدادات المٌاه المأمونة. كمٌاه الٌنابٌع، خزانات المٌاه الجوفٌة و اآلبار.

ٌعرف الحكم الصالح على أنه :" الحكم الذي ٌعزز و ٌدعم :Good Governance الحكم الراشد

و ٌقوم على توسٌع قدرات البشر و خٌاراتهم االقتصادٌة و االجتماعٌة وٌصون رفاه اإلنسان 

 .والسٌاسٌة، السٌما بالنسبة ألكثر أفراد المجتمع فقرا و تهمٌشا"

: " ٌتمثل فً التصرفات التً ٌترتب علٌها تحقٌق مصالح :ٌعرف الفساد على أنه Corruptionالفساد

لعامة أو مصالح األخرٌٌن أو مصالح الجهات التً و منافع و امتٌازات خاصة على حساب المصالح ا

 .ٌعمل بها هؤالء األفراد المستفٌدون من هذه التصرفات"

 الشفافٌة الدولٌةمنظمة و1995منذ العام :Corruption Perception Index  مؤشر مدركات الفساد

ٌقوم بترتٌب الدول حول (CPI)ٌرمز له اختصار   الفسادتقوم بإصدار سنوي لمؤشر دولً لمالحظة 
غطى 2003انتشار الفساد بٌن الموظفٌن والسٌاسٌٌن. فً عام والعالم حسب درجة مدى مالحظة 

أقل فساد تعنً وجود  11للمؤشر هً الدرجة األعلى.بلد 181ارتفع إلى 2007بلد، وفً  133المسح 
 فساد.تعنً انتشار مظاهر ال 1هً األقلو

ٌعرف التموٌل المتناهً الصغر على أنه: تقدٌم خدمات :Micro-finance التموٌل المتناهً الالغر

متنوعة للفقراء. تتراوح مابٌن القروض و التأمٌنات و الخدمات الفنٌة. ٌتعدد فٌها الفاعلون من مالٌة 

 هٌئات مانحة كالبنوك التجارٌة و المنظمات غٌر الحكومٌة المتخصصة.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/2007
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ٌتأسس مفهوم التنمٌة الرٌفٌة :  Integrated Rural Developmentالتنمٌة الرٌفٌة المتكاملة

التكامل بٌن األنشطة االقتصادٌة و االجتماعٌة و البٌئٌة فً المناطق الرٌفٌة، المتكاملة على ضرورة 

و ضرورة تقدٌم خدمات متكاملة تمكن من االستخدام األمثل للموارد الطبٌعٌة و البشرٌة المتاحة 

 .بهدف توفٌر سبل العٌش المستدامة

شخص أن ٌجد  أليٌتحقق عندما ٌكون من الممكن  الالئق العمل: Decent Workالعمل الالئق 

، النقابً ، حق التمثٌلًجتماعمثل التأمٌن اال –هذه الوظٌفة  فًوظٌفة و تكون كل حقوقه محفوظة 

 .و تحقٌق المساواة و عدم التمٌٌز ظٌم و التجمع، منع عمالة األطفالحق التن

الدولٌة خوان  العملألول مرة من قبل المدٌر العام لمنظمة  "الالئق العمل" اسُتخدم مصطلح

تم  2115من األمم المتحدة فً قٌاسها لألهداف اإلنمائٌة لأللفٌة منذ  اعتمادهو قد تم  1999سنةسومافٌا

 العملالهدف األول  و تكون منظمة  لقٌاس الغاٌة الثانٌة من كمؤشر  "الالئق العمل" مفهوم استخدام

 .ولة عن كل التقارٌر الضرورٌة لقٌاس مدى تحقٌق هذا الهدفؤالمس ًالدولٌة ه
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 18 الحلقة المفرغة للفقر 10

 22 المنقلبU–كوزنتس  منحنى 10

 32 مؤشرات و أبعاد دليل الفقر المتعدد األبعاد 10

 50 2010توزيع إنفاق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على برامجه إلى غاية أفريل 10

 88 حسب األقاليم )بالمالين( 2010نقص التغذية في عام  10

 91 (2011-2000)نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات  10

 97 تأثير الكوارث الطبيعية على التنمية 01

 140 2009معدالت البطالة في الدول العربية  00
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 الفــهــرس

 الصفحة العنوان الرقم

 خطة الدراسة

 مقدمـــةال

 و المرجعيات النظرية لظاهرة الفقراألساسية الفصل األول : المفاهيم 

 01 تمهٌد  

 03 الفقر و أسباب و آثار ظاهرةمفاهٌم ال: المبحث األول 

 03 مفهوم ظاهرة الفقر 2-2-2

 03 فقر الدخل 2-2-2-2

 03 لتنموي أو البشريالفقر ا 2-2-2-1

 05 الفرق بٌن الفقر البشري و فقر الدخل 2-2-2-3

 05 الفقر من وجهة نظر اإلسالم 2-2-2-4

 06 رـات الفقـتصنٌف 2-2-1

 08 مصطلحات لها صلة بمفهوم الفقر 2-2-3

 09 أسباب  ظاهرة الفقر 2-2-4

 09 أسباب اقتصادٌة 2-2-4-2

 22 أسباب سٌاسٌة 2-2-4-1

 22 أسباب اجتماعٌة 2-2-4-3

 21 أسباب أخرى 2-2-4-4

 23 آثار الفقر 2-2-5

 23 للفقر اآلثار االقتصادٌة 2-2-5-2

 23 اآلثار االجتماعٌة للفقر 2-2-5-1

 24 آثار الفقر على البٌئة 2-2-5-3

النظرٌات المفسرة و العوامل األساسٌة المؤثرة فً ظاهرة المبحث الثاني:  
 الفقر.

27 

 27 النظرٌات المفسرة لظاهرة الفقر فً الفكر التنموي 2-1-2

 Rognar Nurkse  27نظرٌة الحلقة المفرغة للفقر روجنارنٌركسٌه 2-1-2-2

 Robert Malthus 28النظرٌة المالتوسٌة فً تفسٌر الفقر روبرت مالتوس 2-1-2-1

 Irma Adilman 29نظرٌة أدلمان فً تعمٌق الفقر  2-1-2-3

 kremer 1993Micheal 29ظرٌة الدائرة المغلقة ن 2-1-2-4

 Karl Marx 29النظرٌة الماركسٌة  2-1-2-5

 29 العوامل المؤثرة فً ظاهرة الفقر 2-1-1

 10 النمو االقتصادي 2-1-1-2

 12 التفاوت فً توزٌع الدخل 2-1-1-1

 11 الحكم الراشد 2-1-1-3

 14 الفساد 2-1-1-4

 16 ٌاس الفقر.: أسالٌب قالمبحث الثالث 

 16 مؤشرات قٌاس مستوى المعٌشة 2-3-2

 16 دخل األسرة 2-3-2-2

 16 اإلنفاق االستهالكً 2-3-2-1
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 16 خطوط الفقر  2-3-1

 16 أنواع خطوط الفقر 2-3-1-2

 18 طرق حساب خط الفقر 2-3-1-1

 18 مؤشرات قٌاس الفقر 2-3-3

 18 مؤشر حدوث الفقر 2-3-3-2

 19 جوة الفقرمؤشر ف 2-3-3-1

 19 مؤشر شدة الفقر 2-3-3-3

 19 مؤشر الفقر البشري 2-3-3-4

 32 دلٌل الفقر المتعدد األبعاد 2-3-3-5

 33 صعوبات القٌاس    2-3-4

 35 خالصة الفصل 

 مكافحة الفقر برامجالفصل الثاني: سياسات و 

 

 37 تمهٌد 

 38 : سٌاسات مكافحة الفقرالمبحث األول 

 38 سٌاسات االقتصادٌةال 1-2-2

 38 دعم و تموٌل نمو اقتصادي ٌصب فً مصلحة الفقراء 1-2-2-2

 39 توسٌع االستثمار العام و تعبئة الموارد المحلٌة 1-2-2-1

 39 دعم و تشجٌع المشروعات الصغٌرة 1-2-2-3

 40 التموٌل متناهً الصغر 1-2-2-4

 42 تنمٌة المناطق الرٌفٌة 1-2-2-5

 41 كلة السٌاسة الضرٌبٌةهٌ 1-2-2-6

 41 إعادة توجٌه اإلنفاق العام لصالح الفقراء 1-2-2-7

 43 تولٌد فرص عمل جدٌدة 1-2-2-8

 44 سٌاسات التنمٌة البشرٌة 1-2-1

 45 السٌاسات االجتماعٌة 1-2-3

 45 برامج المعونة االجتماعٌة 1-2-3-2

 46 برامج التأمٌن االجتماعً 1-2-3-1

 48 الدولٌة فً مكافحة الفقر جهود المنظماتاني: المبحث الث 

 48 منظمة األمم المتحدة 1-1-2

 48 برنامج األمم المتحدة اإلنمائً 1-1-2-2

 52 صندوق األمم المتحدة للمشارٌع اإلنتاجٌة ) االستثمار مع الفقراء( 1-1-2-1

 52 (1006 -2997)عقد األمم المتحدة األول للقضاء على الفقر  1-1-2-3

 52 (1027-1008)عقد األمم المتحدة الثانً للقضاء على الفقر  1-1-2-4

 51 المساعدات اإلنمائٌة 1-1-2-5

 51 دور البنك الدولً فً مكافحة الفقر 1-1-1

 54 دور الوكاالت المتخصصة و المنظمات ذات الصلة 1-1-3

 54 الصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة 1-1-3-2

 55 العمل الدولٌةمنظمة  1-1-3-1

 56 منظمة األمم المتحدة لألغذٌة و الزراعة 1-1-3-3

 57 مكتب األمم المتحدة السامً لحقوق اإلنسان 1-1-3-4

 59 تجارب رائدة فً مكافحة الفقر.المبحث الثالث:  
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 59 التجربة المالٌزٌة 1-3-2

 59 خصائص التجربة المالٌزٌة 1-3-2-2

 59 المالٌزٌةمقومات التجربة  1-3-2-1

 60 أهم البرامج التً طبقتها دولة مالٌزٌا 1-3-2-3

 61 اإلنجازات المحققة 1-3-2-4

 61 التجربة البنغالٌة 1-3-1

 61 التعرٌف ببنك الفقراء 1-3-1-2

 61 خصائص التجربة 1-3-1-1

 63 أهداف البنك 1-3-1-3

 64 أنواع القروض التً ٌقدمها البنك 1-3-1-4

 64 إلنجازاتا 1-3-1-5

 65 التجربة الصٌنٌة 1-3-3

 65 النهوض بالزراعة و التنمٌة الرٌفٌة فً الصٌن 1-3-3-2

 65 تحقٌق تنمٌة متوازنة بٌن األقالٌم 1-3-3-1

 65 سٌاسات االقتصاد الكلً 1-3-3-3

 66 سٌاسات رفع مستوٌات التعلٌم 1-3-3-4

 68 خالصة الفصل 

 الواقع و التحديات اإلنمائيةالفصل الثالث:أهداف األلفية 

 70 تمهٌد 

 72 : دراسة األهداف و الغاٌاتالمبحث األول 

 72 السٌاق التارٌخً ألهداف األلفٌة اإلنمائٌة 3-2-2

 73 ركائز حول األهداف و الغاٌات 3-2-1

 73 الهدف األول: القضاء على الفقر المدقع و الجوع 3-2-1-2

 74 التعلٌم االبتدائً الشامل الهدف الثانً: تحقٌق 3-2-1-1

 75 تعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن المرأة من أسباب القوةالهدف الثالث:  3-2-1-3

 75 تخفٌض معدل وفٌات األطفالالهدف الرابع:  3-2-1-4

 76 الهدف الخامس: تحسٌن صحة األمهات 3-2-1-5

المالرٌا و غٌرها من  الهدف السادس: مكافحة فٌروس و مرض اإلٌدز و 3-2-1-6
 األمراض

76 

 77 الهدف السابع: ضمان االستدامة البٌئٌة 3-2-1-7

 78 الهدف الثامن: إقامة شراكة عالمٌة من أجل التنمٌة 3-2-1-8

 78 مؤشرات قٌاس أهداف األلفٌة اإلنمائٌة 3-2-3

 78 القضاء على الفقر المدقع و الجوعمؤشرات قٌاس الهدف األول: 3-2-3-2

 79 تحقٌق التعلٌم االبتدائً الشاملمؤشرات قٌاس الهدف الثانً: 3-2-3-1

تعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن و تمكٌن المرأة مؤشرات قٌاس الهدف الثالث: 3-2-3-3
 من أسباب القوة

79 

 80 :تخفٌض معدل وفٌات األطفالمؤشرات الهدف الرابع 3-2-3-4

 80 األمهات تحسٌن صحةمؤشرات الهدف الخامس: 3-2-3-5

مكافحة فٌروس و مرض االٌدز و المالرٌا و مؤشرات الهدف السادس:  3-2-3-6
 غٌرها من األمراض

82 

 82 ضمان االستدامة البٌئٌةمؤشرات الهدف السابع: 3-2-3-7
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 81 إقامة شراكة عالمٌة من أجل التنمٌةمؤشرات قٌاس الهدف الثامن: 3-2-3-8

 85 مجال تحقٌق أهداف األلفٌة اإلنمائٌة اإلنجازات فًالمبحث الثاني:  

 85 التقدم المحرز فً مجال الحد من الفقر 3-1-2

 88 التعلٌم االبتدائً  تعمٌم الهدف الثانً: تحقٌق التقدم المحرز نحو 3-1-1

تعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن و الهدف الثالث: تحقٌق التقدم المحرز نحو 3-1-3
 وة.تمكٌن المرأة من أسباب الق

 

90 

 92 تخفٌض معدل وفٌات األطفالالتقدم المحرز نحو تحقٌق الهدف الرابع: 3-1-4

 91 تحسٌن صحة األمهاتالتقدم المحرز نحو تحقٌق الهدف الخامس: 3-1-5

مكافحة فٌروس و مرض االٌدز و التقدم المحرز نحو تحقٌق الهدف السادس: 3-1-6
 المالرٌا و غٌرها من األمراض.

91 

 93 ضمان االستدامة البٌئٌةالتقدم المحرز نحو تحقٌق الهدف السابع:  3-1-7

 95 إقامة شراكة عالمٌة من أجل التنمٌةالتقدم المحرز لتحقٌق الهدف الثامن:  3-1-8

 96 التحدٌات التً تواجهها الدول لتحقٌق أهداف األلفٌة اإلنمائٌةالمبحث الثالث:  

 96 ر المناختغٌ 3-3-2

 98 عات المسلحةالنزا 3-3-1

 99 على مسار أهداف األلفٌة اإلنمائٌة 8002تأثٌر األزمة المالٌة  3-3-3

 202 خالصة الفصل 

مكافحة الفقر في الدول العربية لتحقيق أهداف األلفية و برامج سياسات تقييم : الفصل الرابع
 اإلنمائية

 

 201 تمهٌد 

 203 العربٌة سٌاسات مكافحة الفقر فً الدولالمبحث األول:  

 203 سٌاسات مكافحة الفقر فً الجزائر 4-2-2

 203 البرامج االجتماعٌة 4-2-2-2

 206 برامج ترقٌة الشغل و الدعم االجتماعً 4-2-2-1

 208 القرض المصغر 4-2-2-3

 209 (PNDAR) البرنامج الوطنً للتنمٌة الزراعٌة الرٌفٌة 4-2-2-4

 209 صندوق الزكاة 4-2-2-5

 222 8002-8000المخطط الخماسً 4-2-2-6

 221 سٌاسات مكافحة الفقر فً األردن 4-2-1

 221 برنامج األسر المنتجة 4-2-1-2

 223 صنادٌق االئتمان 4-2-1-1

 223 توفٌر السكن الالئق لألسر الفقٌرة 4-2-1-3

 223 الخدمات الصحٌة 4-2-1-4

 223 لخاصةإٌواء األفراد ذوي الظروف واالحتٌاجات ا 4-2-1-5

 224 سٌاسات مكافحة الفقر فً البحرٌن 4-2-3

 224 الحماٌة االجتماعٌة 4-2-3-2

 224 التموٌل متناهً الصغر 4-2-3-1

 224 المشروع الوطنً لدعم وتنمٌة األسر المنتجة 4-2-3-3

 225 سٌاسات مكافحة الفقر فً تونس 4-2-4

 225 "82-82"صندوق التضامن الوطنً  4-2-4-2
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 226 "80-80"الصندوق الوطنً للتشغٌل 4-2-4-1

 227 البنك التونسً للتضامن 4-2-4-3

 228 سٌاسات مكافحة الفقرفً المملكة العربٌة السعودٌة 4-2-5

 228 خدمات الرعاٌة االجتماعٌة 4-2-5-2

 229 الضمان االجتماعً 4-2-5-1

 229 برنامج المشروعات الصغٌرة 4-2-5-3

 229 ألسرة المنتجةبرنامج ا 4-2-5-4

 229 برنامج التوظٌف 4-2-5-5

 229 برنامج المنح التعلٌمٌة و التدرٌبٌة 4-2-5-6

 210 سٌاسات مكافحة الفقر فً السودان 4-2-6

 210 دٌوان الزكاة 4-2-6-2

 210 الصندوق القومً للتأمٌن االجتماعً 4-2-6-1

صغٌر والتموٌل المصرفً ذو التموٌل األصغر ومتناهً الصغر وال تسٌاسا 4-2-6-3
 البعد االجتماعً

212 

 211 سٌاسات مكافحة الفقر فً سورٌا 4-2-7

 211  برنامج مكافحة البطالة 4-2-7-2

 213 (8000 – 8002) الخطة الخمسٌة العاشرة 4-2-7-1

 214 تشجٌع إقامة مشارٌع صغٌرة و متوسطة 4-2-7-3

 214 إحداث صندوق المعونة االجتماعٌة 4-2-7-4

 214 التنمٌة الرٌفٌة 4-2-7-5

برنامج القروض التشغٌلٌة الصغٌرة التً منحت ألصحاب المشارٌع  4-2-7-6
 المصغرة

214 

 214 8002حملة األمم المتحدة لمكافحة الجفاف سنة 4-2-7-7

 215 سٌاسات مكافحة الفقر فً العراق 4-2-8

 215 نظام التقاعد 4-2-8-2

 215 (نظام التوزٌع العامٌنٌة و النقدٌة )اإلعانات الع 4-2-8-1

 215 التنمٌة الرٌفٌة 4-2-8-3

 216 القروض الصغٌرة 4-2-8-4

 216 سٌاسات مكافحة الفقر فً سلطنة عمان 4-2-9

 216 مشروعات موارد الرزق 4-2-9-2

 216 الضمان االجتماعً 4-2-9-1

 216 مشارٌع الجهود الذاتٌة 4-2-9-3

 217 كافحة الفقر فً فلسطٌنسٌاسات م 4-2-20

 217 برامج التنمٌة الرٌفٌة 4-2-20-2

 217 برنامج مساعدة البطالٌن 4-2-20-1

 217 الهٌئة الوطنٌة لمكافحة الفقر 4-2-20-3

 218 برنامج حماٌة الفقراء 4-2-20-4

 218 سٌاسات مكافحة الفقر فً لبنان 4-2-22

 218 ألكثر فقراالبرنامج الوطنً لدعم األسر ا 4-2-22-2

 218  مشروع التغذٌة المجانٌة فً المطاعم المدرسٌة 4-2-22-1

 219 برامج أخرى 4-2-22-3
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 219 سٌاسات مكافحة الفقر فً مصر 4-2-21

 219 نظام التأمٌن االجتماعً 4-2-21-2

 230 برامج المعونة االجتماعٌة 4-2-21-1

 230 مشروع األسر المنتجة 4-2-21-3

 232 بنك ناصر االجتماعً 4-2-21-4

 232 برنامج التنمٌة الرٌفٌة  4-2-21-5

 231 سٌاسات مكافحة الفقر فً المملكة المغربٌة 4-2-23

 233 تباطؤ معدل النمو الدٌمغرافً 4-2-23-2

 233 االستثمار فً البنٌة التحتٌة 4-2-23-1

 233 اإلصالح الضرٌبً 4-2-23-3

 233 لصغرالقروض المتناهٌة ا 4-2-23-4

 233 تحوٌالت المهاجرٌن 4-2-23-5

 233 مساهمة المجتمع المدنً 4-2-23-6

 234 8000-8002المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة  4-2-23-7

 234 سٌاسات مكافحة الفقر فً مورٌتانٌا 4-2-24

 234 اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر 4-2-24-2

 235 لكندي لمكافحة الفقرالصندوق المورٌتانً ا 4-2-24-1

 235 سٌاسات مكافحة الفقر فً الٌمن 4-2-25

 235 مشروع الصندوق االجتماعً للتنمٌة 4-2-25-2

 236 البرنامج الوطنً لتنمٌة المجتمع و األسر المنتجة 4-2-25-1

 236 صندوق الرعاٌة االجتماعٌة 4-2-25-3

 237 بنك األمل لإلقراض األصغر 4-2-25-4

 237 التأمٌنات االجتماعٌة 4-2-25-5

 237 مشروع األشغال العامة 4-2-25-6

التقدم المحرز نحو تحقٌق أهداف األلفٌة اإلنمائٌة فً الدول المبحث الثاني:  
 العربٌة.

238 

 238 التقدم المحرز نحو تحقٌق هدف القضاء على الفقر المدقع و الجوع 4-1-2

 242 ٌم التعلٌم االبتدائًالتقدم المحرز نحو تحقٌق تعم 4-1-1

 241 التقدم المحرز نحو تحقٌق تعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن و تمكٌن المرأة 4-1-3

 241 التقدم المحرز نحو تحقٌق هدف خفض معدل وفٌات األطفال 4-1-4

 244 التقدم المحرز نحو تحقٌق هدف تحسٌن صحة األمهات 4-1-5

مكافحة فٌروس نقص المناعة البشرٌة/ التقدم المحرز نحو تحقٌق هدف  4-1-6
 اإلٌدز و المالرٌا و غٌرها من األمراض

245 

 246 التقدم المحرز نحو تحقٌق هدف كفالة االستدامة البٌئٌة 4-1-7

 247 التقدم المحرز نحو تحقٌق هدف إقامة شراكة عالمٌة من أجل التنمٌة 4-1-8

 252 الدول العربٌة تقٌٌم سٌاسات مكافحة الفقر فًالمبحث الثالث:  

 252 فً مجال التشغٌل 4-3-2

 251 الحماٌة االجتماعٌة 4-3-1

 253 فً مجال التعلٌم 4-3-3

 254 بالنسبة لقطاع الصحة 4-3-4

 255 بالنسبة لقطاع المٌاه 4-3-5
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 256 التغٌرات المناخٌة 4-3-6

 258 إدارة الحكم و إصالح المؤسسات 4-3-7

 261 خالصة الفصل 
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 الملخص

التعلٌم والعناٌة الصحٌة و ان من التغذٌةإلى الحرم كفاٌة الدخل عدم الفقر ٌتعدى مفهوم

 . االقتصادٌة و السٌاسٌة السكن الالئق و المشاركة و التكوٌنو

القضاء على لهذا أصبح فً العالم،  شخص ملٌار 3,1حوالً ٌعانً من هذه الظاهرة 

حٌث تسعى كل دول  ،الهدف الرئٌسً الذي تتمحور حوله باقً األهداف اإلنمائٌةالفقر 

 لفٌة.العالم إلى و ضع السٌاسات و البرامج المالئمة للحد من الفقر و تحقٌق أهداف األ

من انتشار ظاهرة الفقر، لكن  النامًالدول العربٌة كغٌرها من دول العالم  تعانً

 حٌث تسجل الدول العربٌة المنخفضة الدخل أعلى المعدالت. ،بدرجات متفاوتة

بهدف ، المتنوعة ةقتصادٌة و االجتماعٌاال سٌاساتعلى مجموعة من ال أنها تعتمدغٌر 

و ٌرجع ذلك  لكن كل هذه الجهود لم تحقق األهداف المرجوة ،الحد من انتشار هذه الظاهرة

 لتضافر عدة أسباب و التً ٌأتً على رأسها غٌاب الحكم الراشد.

Abstract 

Poverty does not mean only insufficient income, but also deprivation of nutrition, 

health care, education, training, adequate housing and economic and political 

participation. 

There is about 1,3 billion people in the world suffering from this phenomenon. 

Therefore, poverty eradication is the most important objective of development. 

Accordingly, almost all countries of the world seek for the appropriate policies and 

programs to reduce poverty and achieve the Millennium Development Goals. 

Like the other developing countries, the Arab ones suffer from the spread of 

poverty which defers from one country to another. In this respect, the low-income 

Arab countries have the highest poverty rates. 

 However, these countries rely on a range of diverse socioeconomic policies, in 

order to reduce the spread of this phinomenon. Nevertheless, all these efforts have 

gone in vain due to the combination of a number of reasons, in which the absence 

of good governance is the main. 

 : الفقر، سياسات مكافحة الفقر، أهداف األلفية اإلنمائية، الدول العربية.الكلمات المفتاحية

Key Words: Poverty, Reduction Poverty Policies, Millennium Development Goals 

(M.D.Gs), Arab Countries. 
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