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  العظيم  صدق هللا

  



 اإلهــــــــــــــــــــــــــــــــداء
 إلى من قال اهلل في حقهما

وال تنهرهما وقل لهما قوال كريما...( اللذين دعواتهما )...وال تقل لهما أف 

 -أطال اهلل في عمرهما -ذللت لي كثير من الصعاب

الذين كان لهم الفضل عليا  أمينمحفوط عبد الحليم محمد  إخواني إلى

 .طيلة مسيرتي العلمية

وابني  ،إلى زوجي الذي أعانني عن تجاوز صعاب األيام ومحن الزمن

ي مع البحث حتى اللحظة األخيرة منه: محمد حسام الدين نالزمالصغير الذي  

 أمينة، حسينة، مريم، سعيدة، وزوجات حفظه اهلل، دون أن أنسى أخواتي

 ، مارياأبرار، عبد اهلل، عزوز، سارة، أسامة االطفال الصغار إخواني أمال، ريمة،

يع وجم ،في الجزائر وفي جامعة القاهرة إلى  أهلي وأقاربي وأساتذتي

 إلى هؤالء جميعا أهدي هذا الجهد المتواضع.، أصدقائي في جميع المراحل

 الطالبة: حاجي فطيمة

 



 عرفـانشكر و 
)....رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل 

 سورة النمل 91صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين...( اآلية 

هذه الرسـالة، وأحمـده وأشـكره تعـالى علـى  إتمامأحمد اهلل الذي وفقني إلى 
 إياها، وأن أبلغني هذه المرتبة. وهبنينعمه التي 

ــدكتور: مرغــاد لخضــر  ــى ال ــان إل ــل الشــكر وعظــيم االمتن ــذيأتقــدم بجزي  ال
بقبوله اإلشراف على هـذه المـذكرة، والحـن أنـه كـان كريمـا وصـابرا معـي،  شرفني

 التـي ،ولم يبخل عليا بتوجيهاتـه السـديدة ومظحظتـه الحصـيفة ونصـائحه القيمـة
 كانت خير عون إلخراج هذا العمل المتواضع إلى حيز الوجود.

 وألن من ال يشكر الناس ال يحمد اهلل، ال يفوتني أن أتوجه بخالص الشـكر
ــدكتور حســن البصــرى مــن  ــدتهم ال ــذين ســاعدوني  وفــي مق ــى كــل ال ــدير إل والتق
جامعــة مااليــا فــي ماليزيــا، وأشــكر الــرئيس األســبن مهــاتير محمــد الــذي بفضــله 

الـدكتورة حـدة  كـل مـن  اسـتطعت أن أنقـل تجربـة  ماليزيـا، كمـا ال أنسـى بالشـكر
رحـالي، بوخـارى  رايس، والدكتورة أمال شوترى، قايدى لخميسى، خوضري رشـيد،

جمال، لعايب وليد، عبدو عيشوش، بوعبد اهلل هبة، سـمية لـوكريز، بهجـة نايـت 
 صغير، نجمة، بشان حنان، أمينة. 
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 الملخص:

مليار نسمة  6نه من بين أتعتبر قضية الفقر من أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم، حيث 
مليار نسمة  2.1دوالر يوميا و  0مليار نسمة منهم على أقل من  2.8من إجمالي عدد سكان العالم يعيش 

تضمن تقرير األمم المتحدة تأكيدا على  1222دوالر يوميا في اليوم، وفي سنة  1قل من أيعيشون على 
أولوية محاربة الفقر في السياسات التنموية، والجزائر لم تهتم كثيرا بمكافحة الفقر في بداية اإلصالحات 

بية على المجتمع، أصبح االهتمام االقتصادية، لكن مع تصاعد حدة الفقر وظهور انعكاساتها السل
ومع حلول األلفية منذ التسعينيات،  اإلصالحاتفقامت بمجموعة من  بمكافحة الفقر يتزايد باستمرار،

الذي تاله البرنامج التكميلي لدعم  2004/2000االقتصادي  اإلنعاشالثالثة تبنت الجزائر برنامج دعم 
من أجل دعم النمو االقتصادي والتنمية ومن  0202/0202 وبعده البرنامج الخماسي، 2009/2005 النمو

  ساهمت هذه البرامج في التقليل من هذه الظاهرة لكن لم تقضى عليها كليا.ولقد ثم الحدِّ من مشكلة الفقر، 

Abstract 

 Poverty remains one of the biggest challenges facing the world today, Among 6 

billions of the total world population 2.8 billion people are living on less than 1$  a day, and 

1.2 billion on less than $2  a day. Moreover poverty is not only related to the under-developed 

countries and transition economies, but it is a widespread phenomenon for all nations with 

variant degrees of divergence. 

in the year 2000 the report of the United Nations confirmation of the priority of the 

fight against poverty in development policies , and Algeria did not pay much attention to the 

fight against poverty at the beginning of economic reforms , but with the escalation of poverty 

and the emergence of their negative impact on society , has become a concern to fight poverty 

is constantly growing , so she set of reforms since 1990, With the advent of the third 

millennium adopted Algeria program to support the economic recovery 2004/2000 , which 

was followed by supplementary program to support the growth of 2009/2005 , and after the 

five-year program 2010/2014 in order to support economic growth and development , thereby 

reducing the problem of poverty , and have contributed to these programs in reducing this 

phenomenon but did not eliminate it entirely 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عامةال دمةـمقال



 مقدمة

 ب 

من  % 02منهم على أكثر من  % 02مليار إنسان، يستحوذ أقل من  6يضم عالم اليوم أكثر من 

 جعل أزيد من مليار إنسان يذالاألمر  ،من ثرواته % 02 على أقل من ال يحصل إالا  ثروة العالم، والباقي

خر ال يمكنه الحصول آملياري إنسان  أزيد من ، ومن أجل البقاء على أقل من دوالر واحد يوميا   يصارع

مليون إنسان  22فرصة الذهاب إلى المدرسة، وأكثر من لم تتح له مليون طفل  002و ،على مياه نقية

 .1تحديدا   من مرض اإليدز في الدول الناميةيعاني 

في غيرها من اآلفات  والمشاكل االجتماعية وفي الوقت الذي تتفاقم فيه مشكالت الفقر والبطالة و 

شاعة  ،الحروب نِّ وش   ،مليارات الدوالرات في التسلحتهدر العديد من دول العالم،  وافتعال األزمات وا 

 وعدم االستقرار. ،الفوضى

؛ السيما في ظل تداعيات العولمة تواجه العالم اليوم التيكبر التحديات أقضية الفقر من د ع  ذلك ت  ل

 فيوضعف االنجاز ، انخفاض الدخل واالستهالكوتغيُّر مفهوم الفقر من جهة ثانية، من  من جهة؛

وسع من ذلك ليشمل إلى مفهوم أ ،ة وغيرها من مجاالت التنمية البشريةوالتغذي ،مجاالت التعليم والصحة

سؤوليات الم مسألة مواجهة ظاهرة الفقر منمما جعل  عدم القدرة على التعبير والتعرض للمعاناة والخوف،

والمؤسسات الخاص منها والعام، الرسمي وغير الرسمي، المحلي والدولي. وذلك من  لكل الدول ساسيةألا

جل تحقيق معدالت أمن  اإلنتاجدائرة  في الفقراء العمل على خلق الظروف المناسبة لتفعيل دورخالل 

يطلق عليه  ما هوو  االجتماعيبل وتدعم التالحم  فقط االقتصاديز النمو عزِّ ت   عالية ومستدامة للتنمية، ال

 الكثيرون اسم تمكين الفقراء. 

نما كانت من  مشكلة الفقروفي الواقع  الرئيسة التي أراقت  االنشغاالتليست وليدة اللحظة، وا 

 التيو بالحروب أبفقدان الموارد بداية  الفقر مشكلة ارتبطت حيث  قديما  وحاضرا ؛المجتمعات والحكومات 

                               الثورات االجتماعية والسياسية.وكانت سببا  في القيام بالكثير من لى االستعباد والقهر، إتؤدى 

والسياسي القائم،  واالجتماعي االقتصاديأما اليوم فبدأت تأخذ أبعادا  أخرى تتماشى وطبيعة الوضع         

                                                 

1 - World Centric, Social & Economic Injustice 2004-2014, http://worldcentric.org/conscious-

living/social-and-economic-injustice,  last update 10/1/2014 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fworldcentric.org%2Fconscious-living%2Fsocial-and-economic-injustice&ei=6yYrU6ClHsKj0QX_kICYBQ&usg=AFQjCNHeo7LddyqD63YnYG0txSU3xYuppA&bvm=bv.62922401,d.d2k
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 قضية الفقر وتوزيع الدخل منعطفا   أخذت مطلع الثمانينيات فمع سواء  على المستوى الوطني أم الدولي،

 بحدوث تطورين هما: جديدا  

 في العديد من الدول النامية منها الجزائر. االقتصادي اإلصالحبرامج  بدء تطبيق 

 التنمية االقتصادية وأكثر من ذلك اعتبارها جوهرها التنمية البشرية كأساس لعملية تبني تنامي. 

الفقر حداة  مشكلة تزاد، اوالتكنولوجيمع بداية التسعينيات وما حملته العولمة من تحديات المنافسة و 

جنوب  ،آسياوشرق وجنوب  فريقياإومست خاصة مناطق م حدادة من العالم ولو بدرجات متفاوتة، مثل 

مؤخرا  أن المستقبل سيكون صدرتها المنظمات الدولية أ التيالتقارير وتؤكد  ووسط أمريكا والوطن العربي.

فقراء ويعيشون على دون عي   سكان العالمخمس أن  لىإ اإلحصائياتبعض إذ تشير  ،هذا المجال صعبا  في

ثلث سكان يمثلون ن الفقراء سإفوق دوالر واحد ف اليوم، ولو رفع خط الفقر قليال   فيقل أو أدوالر واحد 

 ، بزيادة تقدر بملياري نسمة0202عام  مليار نسمة 8أن يصل عدد سكان العالم إلى العالم، ومن المتوقع 

على كل من إضافيا   رئيسا   عبئا  شكل مما ي ،1فقرا   شدألاالبلدان  ون فيستكمن تلك الزيادة  %02 حوالي

  منها. المناطق الحضرية والريفية

تحقق قفزة كماليزيا والصين أن  بعض الدولولن تكون ظاهرة الفقر قدرا  محتوما ، فلقد استطاعت 

كبير وبما يتماشى  ، وخفضت نسبة الفقر بشكلسنة 02قل من أتنموية واقتصادية ونهضة شاملة في 

 وأهداف األلفية الثالثة المعلنة.

 على الرغم من تحسن، عند مرحلة التحولبشكل كبير مشكلة الفقر نفسها وبالنسبة للجزائر فرضت 

في  عديدة لم تلمس فئاتف ،أسعار البترول في متواترةالرتفاعات نتيجة اال الوضعية المالية للدولة الجزائرية

 يتبق، و عمق من حدة الفوارق االجتماعية ما ، وهو(الجبهة االجتماعية) التحسن ذاه ،المجتمع الجزائري

الزيادات الطفيفة المسجلة في كتلة األجور بعيدة عن الوفاء باحتياجات المواطن الجزائري البسيط الذي ما 

األمراض  تتفشكما  المواد االستهالكية الضرورية، في أسعارالكبيرة  زياداتالفتئ يستيقظ على وقع 

                                                 
1- Department for International Development (DFID), Report of Hearings: Return of the Population 

Growth Factor, Its impact upon the Millennium Development Goals, London SW1A 2LW,  January 

2007, P 8. 
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بسبب  التيفوئيد ومرض حمى المستنقعاتوباء  بشكل كبير في األوساط الشعبية خاصة رتوانتشالمعدية 

بعد التدهور الذي  اجتماعيةأصبحت الفئات الوسطى في حاجة إلى مساعدة و ، نقص المياه الصالحة للشرب

، بعدما قدرت سنة 2000سنة  % 29ارتفعت نسبة البطالة إلى ، و واالجتماعية االقتصاديةعرفته وضعيتها 

 .1988سنة  % 8.1 مقابل 2000سنة  % 12.1 ووصلت نسبة الفقر إلى .% 6.2بـ  1988

الذي تاله البرنامج  2004/2000االقتصادي  اإلنعاشومع حلول األلفية الثالثة تبنت الجزائر برنامج دعم 

من أجل دعم النمو االقتصادي  0202/0202 وبعده البرنامج الخماسي، 2009/2005 التكميلي لدعم النمو

في ظل هذه  الفقر في الجزائرعن واقع ل ؤ تسامما فتح المجال لل والتنمية ومن ثم الحدِّ من مشكلة الفقر.

 .المنتهجة لمكافحة هذه الظاهرةلسياسات مدى فعالية اما و  البرامج التنموية،

 الدراسة: إشكالية1. 

ويتطلب تحقيق هذا  ،الجزائر للبرامج التنموية فياف الرئيسة هدعد خفض معدالت الفقر من األي  

مزجت بين تحقيق نمو  التيالدول انطالقا  من أنا  ،النمو والتوزيع من سياساتمناسب مزيج  إتباعالهدف 

ن أ صبح واضحا  أتخفيض معدالت الفقر، وقد  فيسرع ألاكانت عادل لدخل لوتحسين نمط توزيع  ،سريع

 إلى ارتفاع االقتصادي"حجم ونوعية تشغيل الفقراء" من العناصر الهامة الالزمة لتحديد كيفية ترجمة النمو 

 االقتصادي لى التجربة الجزائرية إلى تفسير النموإ ه الدراسة استنادا  ذتسعى هعليه و  .دخل الفقراء في

من ثما و  ،معدالت الفقرب ، وربطه2005-2014، السيما للفترة الجزائر في ظل البرامج التنموية في المشاهد

  اآلتي:تتلخص مشكلة الدراسة في 

 على معدالت الفقر ؟ 2005-2014خالل الفترة  في الجزائر  ما انعكاسات البرامج التنموية

  يجب طرح التساؤالت الفرعية التالية: المشكلةولإلجابة على هذه 

 ؟ محدداته هي أهم ما حجم مشكلة الفقر في الجزائر، وما -

 .؟في الجزائر مكافحة الفقر في ما دور السياسات االقتصادية -

 دور السياسات االجتماعية وصندوق الزكاة في مكافحة الفقر في الجزائر؟. ما -

 ما مدى استفادة الجزائر من تجربة كل من ماليزيا، والصين، و بنغالديش في خفض معدالت الفقر؟ -

 للتقليل من نسبة الفقر؟ إتباعهاوالسياسات التي يجب  اإلجراءاتهي  ما- 
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 : فرضية الدراسة .2
 : يأتي نصوغ منها ماالفرضيات  لنا العديد من أمام المشكلة المطروحة تتبلور 

 والحد من مشكلة الفقر. هناك عالقة بين التنمية البشرية  -

تخفيض  وبالتالي التنمية االقتصادية واالجتماعيةدفع عجلة  في الجزائر إلى قتصادية السياسات االتؤدى  -

  ئر.الجزا فينسبة الفقر 

 تلعب كل من السياسات االجتماعية وصندوق الزكاة دورا  كبيرا  في مكافحة الفقر في الجزائر. -

 مواجهة مشكلة الفقر. فيالستفادة الجزائر من تجارب الدول  كبيرة إمكانيةهناك  -

ضرورة  معدالت الفقر مرتبط باستقرار السياسة االقتصادية الكلية للجزائر، مع إن نجاح الجزائر بخفض -

 المؤسسية والتنظيمية. واإلصالحاتتبني حزمة من السياسات 

واستعانت الدراسة أكثر ببناء نموذج قياسي بسيط للتنبؤ بظاهرة الفقر، وتحديد أهم المتغيرات المؤثرة عليها، 

 كما يلي: المنهج القياسيفرضيات  وكان 

توجد عالقات ارتباط متباينة القوة واالتجاه وذات دالالت معنوية بين الفقر وبين المتغيرات المفسرة  -

 والمؤثرة عليه.

 توجد عالقات ارتباط متباينة القوة واالتجاه وذات دالالت معنوية بين المتغيرات المفسرة وبعضها البعض. -

بقدرات تفسيرية في حالة التحقق من صدق الفرضين السابقين يمكن التوصل إلى نموذج انحدار يتصف  -

 وتنبؤية وذات دالالت معنوية يمكن االعتداد بها.

 الدراسة: هميةأ 3.

لى السكان، إعدد الفقراء، نسبتهم   (مجتمع ، تشخيص ظاهرة الفقر بدقة  أيقد يكون من المهم في 

ذا ماأراد المجتمع التعامل مع هذه الظاهرة لوضع العالج المناسب لها إ ،)خصائص الفقر...الخدرجة الفقر، 

هم من ذلك هو تحليل مسببات الفقر، جل القصير. ولكن األف منها ومواجهتها، وخاصة في األيوللتخف

ال بتحليل سلوك الفقر ديناميكيا ولفترة محددة إودور السياسات المتبعة للقضاء على هذه الظاهرة، وهذا اليتم 
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ثر النمو أمن الزمن، لمعرفة المتغيرات المختلفة المؤثرة عليه، وبيان شدة تأثيرها، وقد اخترنا لذلك تحليل 

  ، مع اشارة خاصة عن الفقر في الجزائر.االقتصادي والسياسات االقتصادية كمتغيرين رئيسيين على الفقر

 :أهداف الدراسة 4.

والمعرفة  الوعيالضوء على جوانب مشكلة الفقر وزيادة  إلقاءالمساهمة في  الدراسة إلى هذه  تهدف

 وهي لذلك ستتناول القضايا الرئيسية التالية بالبحث والدراسة:بعناصرها المختلفة، 

 فعله. تحليل ظاهرة الفقر باعتبارها مشكلة تواجه البلدان النامية خاصة، ومنها الجزائر ومايتعين -

لة تشخيص أعرض سمات وخصائص هذه الظاهرة ومكوناتها ومفاهيمها ومحدداتها ، حيث تكتسب مس -

لرسم السياسات  الضروريهذه العملية تمثل الشوط  أنبالغة، ذلك  أهميةالمحد دات الرئيسية للفقر 

يف من الفقر كانت المحددات في غير موضعها جاءت حصيلة السياسات المطبقة للتخف فإذاالصحيحة، 

 لم تكن معدومة. إنمتواضعة، 

، ووضع المعطيات التي تلخص مستوى الفقر وهيكله وديناميكيته، الجزائر فيقياس معدل الفقر  -

 .تحديد مسبباته  إلى باإلضافة

 استعراض وتقييم السياسات واالستراتيجيات المتبعة للحدِّ من مشكلة الفقر. -

الالزمة  السياسات والبرامج وذلك التخاذ ،المستقبل اتجاه ظاهرة الفقر فيللتنبؤ ب يقياس نموذجبناء  -

 . هاللتخفيض من

 منهج الدراسة: .5

على وهو أسلوب يرتكز  ،منهج الوصفي التحليلي ال على االعتمادوصوال ألهداف الدراسة فإنه تم 

، استراتيجيات شرات الفقرمؤ ر، نواع الفقأسباب الفقر، أتوصيف دقيق للظواهر االقتصادية المختلفة )

السياسات  لتتبع آثارالفرصة  يهيئمما ومن ثم تحليلها وتضمينها الدالالت المستخلصة  ،(مكافحة الفقر

قياسي للتنبؤ بهذه من خالل بناء نموذج  القياسيالمنهج كما اعتمدنا على  ة الفقر،المتبعة للتقليل من نسب

 والنجاز مراحل التحليل وتحقيق أهداف الدراسة قمنا باستخدام المصادر التالية: الظاهرة، 

 " النظرية وتم جمعها من المصادر والمراجع بجميع أنواعها.المعطيات: المعلومات " ولالمصدر األ 
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 اإلحصائيات" وتم جمعها من ميدان الدراسة عن طريق لتطبيقية: البيانات الميدانية "االمصدر الثاني

زيارات لكل من وزارة التضامن، وزارة المالية،  إجراءوالتقارير الرسمية، والتي تّم التحصل عليها من خالل 

، كما تم االستعانة بتقارير لإلحصائياتوزارة التجارة، وزارة الصحة، وزارة الموارد المائية، الديوان الوطني 

 الصحة العالمية.البنك الدولي، وتقارير التنمية البشرية، وتقارير منظمة 

" بتجارب دول في مكافحة الفقرولتدعيم دراستنا استعنا بالمقابلة والمالحظة فكان الجزء الخاص "

الموضوع الذي انتقلت من أجله إلى ماليزيا، استطالعا  معرفيا  واستكشافا  ميدانيا  وواجبا  مهنيا  في محاولة 

ساهمت في خفض نسبة الفقر في هذا البلد، حيث قمت لرصد تلك التفاعالت غير المرئية ومتابعتها والتي 

 من خالل هذه الزيارة بـ:

مهاتير محمد الذي كان له الفضل الكبير في تطور ماليزيا وفي  إجراء مقابلة مع رئيس الوزراء األسبق- 

 خفض نسبة الفقر)تفاصيل المقابلة موجودة في المالحق(.

 .في ماليزيا ، الزكاة، والحجاألوقافزيارة وزارة  -

زيارة كل من مؤسسة "امانه اختيار" التي اعتبرت أكبر مؤسسة لدعم الفقراء في ماليزيا وفي العالم  -

 ، باإلضافة إلى زيارة لمؤسسة مرا، ومؤسسة فلدا، ووزارة المرأة.اإلسالمي

 :حدود الدراسة. 6
اإلطار العام وحدود البحث في النقاط حتى يتم معالجة اإلشكالية المطروحة في هذا الموضوع، تم تحديد 

 التالية:

استطاع  ا  في طريق النمو،إسالمي ا  ماليزيا باعتبارها بلددراسة المحيط الدولي والمتعلق بتجارب كل من  -

، والصين باعتبارها أول بلد من حيث عدد السكان في في فترة وجيزة تخفيض نسبة الفقر بشكل كبير جدا  

يسمى ببنوك  ماأسلوب أول بلد نفذت  وصفها، وبنغالديش ببيرا في مكافحة الفقروحققت نجاحا ك العالم

 نامية . ة، مع مقارنة الجزائر مع هذه الدول باعتبارها دولالفقراء
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البرامج دراسة واقع هذا األخير ودور كل من  دراسة المحيط الداخلي للفقر في الجزائر، والمتمثل في -

م تخفيض معدالت ا في تحقيق أهداف التنمية، ورفع معدالت النمو ومن ثّ ومدى نجاحه هاالتنموية، وأثر 

 الفقر.

باعتبارها فترة  2005-2014تحليل هذه الظاهرة في ظل البرامج التنموية للفترة لحددت فترة الدراسة  -

  .الدراسة

الدراسات القياسية  راجع ألن، وذلك 2011حتى عام  1990تتناول الدراسة القياسية الفترة الزمنية من عام  -

على تقارير التنمية  نا في هذه الدراسةاعتمدتحتاج الى فترات زمنية طويلة للحصول على نتائج جيدة، و 

 البشرية التي يصدرها البنك الدولي، وتقارير المجلس االقتصادي واالجتماعي الجزائري.

قدي والفقر البشري، بوصفهما من طبيعة الموضوع وتعدد أبعاده تستدعي التركيز على مفهوم الفقر الن -

 أهم أنماط القياس التى تعتمد عليهما الجزائر.

الفقر، في الجزائر بناء  على آخر احصائيات وزارة التضامن التي قدمتها  سيتم تقديم مؤشرات وخصائص -

 .2005سنة 

ر في الجزائر، تما االعتماد على بعض المؤشرات في دراسة آثار البرامج التنموية على ظاهرة الفق -

 لصعوبة القيام بعملية مسح على المستوى الكلي.

دوالر وذلك راجع لغياب  2دوالر، وليس عند خط  1تمت دراستنا لخط الفقر الدولي عند مستوى خط  -

لى غاية اآلن لم تقم الجزائر  احصائيات بهذا الخصوص، ولم نعتمد على الفقر المتعدد باعتبار أنه وا 

 متعددة األبعاد، وظلت تعتمد على مقاربة الدخل.بحساب المقاربة ال

 صعوبات الدراسة:7. 

من الصعوبات التي واجهت الدراسة مسألة الحصول على اإلحصائيات والمراجع المتخصصة ذات   

، وآخر 2008العالقة بالموضوع في الجزائر، خاصة أن آخر تقرير للتنمية البشرية في الجزائر كان سنة 

، وبالنسبة لتقرير التنمية البشرية 2005دراسة خاصة بمسح للمستوى المعيشى لألسر الجزائرية كانت سنة 

الذي يصدر عن البرنامج االنمائي لألمم المتحدة كان آخر تقرير له هو اآلخر عن الفقر في الجزائر سنة 

2004. 
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 الدراسات السابقة: .8

 بالموضوع نجد اآلتي:من الدراسات السابقة وذات الصلة 

الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد االنفاق العام والحد من الفقر: دراسة ، (0200)دراسة شعبان فرج  -

"، اطروحة مقدمة لنيل الدكتوارة في علوم التسيير، فرع النقود والمالية، كلية 1222-1222حالة الجزائر "

 .3جامعة الجزائر ير،العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسي

الغني للصالح العام عن الحكم الراشد لكي يحقق المجتمع واالقتصاد  نهألى إتوصلت هذه الدراسة 

لتوسيع نطاق قدرات  ضروريا   اقصى رفاه ممكن في حدود الموارد المتاحة، كما يعد االلتزام بمبادئه شرطا  

الدولة على ادارة مواردها، فالمشاركة والشفافية وحكم القانون واالدارة الجيدة في جميع قطاعات المجتمع هي 

جل القضاء أنه من أفراد، كما قوام تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة التي تركز على األ

طالق إلفية تم هداف االنمائية لأللأل عتمدتها الجزائر تحقيقا  على الفقر وفي اطار سياسة الحوكمة التي ا

 آثار بحيث كان لهذه البرامج ،برنامج التكميليالببرنامج دعم االنعاش االقتصادي ثم تاله  ا  برامج تنموية بد

  .نخفض معدل الفقر والبطالةإايجابية على تحسين مؤشرات التنمية في الجزائر حيث 

خميس مليانة، رسالة دكتوراة،  نمذجة ظاهرة الفقر في الجزائر: حالة(، 2012أحمد)بوزيد دراسة اعمر  -

 كلية العلوم االقتصادية: تخصص اقتصاد، جامعة تلمسان.

ن معدل الفقر ألى إبعاد باستخدام المجموعات الغامضة لقياس الفقر المتعدد األتوصلت الدراسة 

 سر في خميس مليانة فقيرة هيكليا.األمن  % 25.12ن أ" AC "سلوب الترجيح أباستخدام 

ن " نوع السكن، المستوى التعليمي، نوعية الخدمات الصحية، طبيعة ملكية السكن الحالية، الدخل" أحيث 

هم المحددات أالدخل يمثل  يظل كما ،في الجزائر في تفسير ظاهرة الفقر بيرا  ك هي سمات تساهم اسهاما  

نتيجة لمحدودية المداخيل السيما  ،سرهو مايترجم بالمستوى المعيشي لألالمفسرة لظاهرة الفقر في الجزائر و 

بالرغم من وجود برنامج االنعاش االقتصادي و جور وذلك رغم الزيادة المعتبرة في السنوات االخيرة، األ

ن هناك شريحة معتبرة من ألى إباالضافة  ،ن مشكلة السكن تظل مشكلة مطروحةأال إوالبرنامج التكميلي 

جتمع الجزائري مازالت تفتقد للرعاية الصحية الالزمة الناتجة عن ضعف وتردي نوعية الخدمات الم

 سرة.وجه الحرمان المتداخلة على مستوى األأمن  هاما   بعاد تقيس جزءا  وهذه األ ،الصحية
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السياسة االقتصادية الكلية وفعاليتها في مكافحة ظاهرة الفقر: دراسة  (،0200بوعافية )دراسة رشيد  -

مقدمة لنيل الدكتوارة في علوم التسيير، فرع النقود  أطروحة ،2000-2010تحليلية وتقويمية لحالة الجزائر من 

 .3جامعة الجزائر والمالية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،

هم السياسات االقتصادية الكلية التي أن السياسة المالية في الجزائر من ألى ه الدراسة إهذ توصلت

وتعتبر سياسة االنفاق العام من بين  ،و اقتصاد السوقأفي ظل االقتصاد الموجه  تؤثر على الفقراء سواء  

تاحة الشغل وتوفير السكن ن التدابير التي تم وضعها إلأهمية بالغة، كما أالجزائر  ادوات الذي توليهاألهم أ

عدم ترشيد تدابير السلطات العمومية  :خفقت بسبب تظافر عاملين هماأوالمساعدة لعديمي الدخل قد 

وضاع االجتماعية ظرفية تلعب دور المسكن من تدهور األبأنها هذه التدابير واعتبرت وضخامة الحاجات، 

الجزائر على االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر  ن اعتمادأوليس استئصال ظاهرة الفقر من المجتمع، كما 

 تميزت بطموح كبير لكن تقييم هذه االستراتيجية ومواصلتها لم يتم، مما يدل على الضعف في التنفيذ فضال  

 ن هذه االستراتيجية كانت قصيرة ومحدودة من حيث القطاعات والمناطق.أ

 Micro finance et pauvreté : quantification de la relation sur la"(2010) دراسة سماحي أحمد -

population de Tlemcenتصادية: تخصص اقتصاد، جامعة تلمسان." رسالة دكتوراة، كلية العلوم االق 

حاول من خالل هذه الدراسة اظهار العالقة بين القرض المصغر والفقر مع اسقاط الدراسة على 

ن سياسة الجزائر في مجال تجربة القرض ألى إوتوصل  ،انمستفيد في والية تلمس 429عينة مكونة من 

وتحسنت  ،المصغر من خالل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر قد ساهمت في تخفيض نسبة الفقر

 من الذين تحصلوا على قروض هم فقراء جدا % 60 نأظروف معيشة المستفيدين من هذه القروض، حيث 

منهم تحسنت ظروف معيشتهم بشكل %  68ن أكما  ،هم رجال % 55.4 و % 44.8 شكلت النساء نسبة 

" السكن، الصحة، التعليم، الغداء"، وبالتالي هناك عالقة مباشرة بين القرض المصغر وتخفيض  كبير جدا  

 نسبة الفقر.

 Gestion de l’eau et pauvrete en Algérie: cas de la، (0226)دراسة سمير بهاء الدين مالكي -

Wilaya de Tlemcen. .رسالة دكتوراة، كلية العلوم االقتصادية: تخصص اقتصاد، جامعة تلمسان 
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تحديد العالقة بين المياه والفقر من خالل تطبيق نموذج  الباحث من خالل هذه الدراسة حاول

ROC" Roceiver operating characteristic" ، الدولة عطت أخيرة نه في السنوات األألى إبحيث توصل

ن الفقر في الجزائر يرتبط بالمياه بحيث توصل من خالل دراسته أبمشكلة المياه، و  كبيرا   الجزائرية اهتماما  

و انعدام أن العائالت الفقيرة هي التي تعاني من نقص أ ،عائلة في والية تلمسان 686 على عينة مكونة من

اتخاذ االجراءات بخصوص توفير المياه النقية صحاب القرار أنه يجب على أو  ،الحصول على المياه النقية

 للجميع لتقليل الفقر في الجزائر.

السيما تلك  ،ما على الصعيد العالمي فهناك عدد هائل من البحوث والدراسات التي تعالج مشكلة الفقرأ

 دبيات االقتصادية والتنموية.آلالتي تعتمد على المنهجية الكمية وهي المهيمنة على ا

البرامج التنموية على هذه  آثار الدراسة لتستكمل الدراسات السابقة في مجال تقييم تي هذهأتو  

 وذلك التخاذ هم المتغيرات المؤثرة على الفقرأمع بناء نموذج قياسي من خالله يتم تحديد  ،الظاهرة

ل والتي ، كما تم في هذه الدراسة تقديم نماذج بعض الدو الالزمة للتخفيض من نسبته السياسات والبرامج

 سياسات وبرامج ساهمت في الحدّ  إتباعاستطاعت أن تحقق نجاحا  كبيرا  في خفض معدل الفقر، من خالل 

والتي بفضل حنكتها السياسية  اإلسالميمن هذه الظاهرة، واستلهمت دراستنا مقابلة ألهم شخصية في العالم 

 الحد من هذه الظاهرة.واالقتصادية تمكنت من وضع سياسات وبرامج نجحت إلى حد كبير في 

 خطة الدراسة:. 9

 :مقسمة على النحو التاليأربعة فصول  من دراسةال ذهتكون هت

 :والنظري للفقر مفاهيميالاألول: اإلطار الفصل 

 مثل العديد من الموضوعات األساسية والتمهيدية لموضوع الدراسة،في مبحثه األول  فصلا الذتناول ه

هذه الظاهرة وأهم السياسات  كيفية قياس الثانيلمبحث اوتناول  ،أسبابهوأهم  مفهوم الفقر، نظريات الفقر،

أخيرا  و  .من خالل تحديد اإلطار النظري لتحليل السياسات االقتصادية على الفقر واالستراتيجيات لمكافحتها،

  .وعالقتها بمشكلة الفقرالنمو نظريات  الثالث إلىالمبحث تعرض 
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 المختلفة لمكافحة الفقر في العالم:الثاني: التجارب الفصل 

من خالل عرض كل من  في مكافحة الفقر، ماليزيا تجربة منفي مبحثه األول كل  لفصلهذا ا تضمن 

تجربة بنك الفقراء  السياسات واالستراتيجيات المتبعة في هذا البلد للحد من الفقر، كما تناول المبحث الثاني

أهم السياسات واالستراتيجيات المنتهجة في  اوكذ ،الصينتجربة  ضتناول المبحث الثالث عر و ، بنغالديشب

  هذه الظاهرة.هذا البلد للحد من 

 .الفقر في الجزائر واقع الثالث: الفصل 

فضال  عن استعراض ، ي تم عرضها في هذا الفصل وفي مقدمتها واقع الفقر في الجزائرالنقاط الت تتعدد

 حد من هذه الظاهرة.السياسات واالستراتيجيات المتبعة لل

 على الفقر في الجزائر. 2005-2014ثر البرامج التنموية للفترة أالفصل الرابع: 

، كما تناولنا 2005-2014 فترةتم في هذا الفصل عرض أهم آثار هذه السياسات على هذه الظاهرة في ال 

 . لفقرل يلقياسانموذج تقييم لمدى تحقيق الجزائر ألهداف األلفية، وفي األخير تم عرض نتائج ال
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 مهيد:ت

جدول أعمال المنظمات الدولية، تارة في صلب في قضية الفقر والقضاء عليه عقودا طويلة ظلت 

االقتصادية والسياسية العالمية، االهتمامات وتارة أخرى خارجها، وذلك رهنا بتغير األجواء االجتماعية و 

نتيجة األزمة  يملتراجعت قضية الفقر عن مقدمة االهتمام العا أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات فيو 

التسعينيات طرحت مكافحة الفقر في العالم من نه مع بداية أاالقتصادية العالمية " الكساد، المديونية"، إال 

 جديد بعد صدور تقرير البنك الدولي عن الفقر.

في  في العقود األخيرة نه بالرغم من التقدم االقتصاديأ وتمثل مشكلة الفقر تحديا عالميا كبيرا حيث

بر من أهم المعضالت أن الكثير منهم مازال يعيش في فقر مدقع، كما أنها تعت إال ،العديد من بقاع العالم

 . التي واجهتها المجتمعات والحكومات والنظريات االقتصادية واالجتماعية منذ أقدم العصور

وبهدف اإللمام بمختلف الجوانب النظرية لظاهرة الفقر وتتبعها تاريخيا وفق الفكر االقتصادي 

قياس، وتحديد األسباب لهذه والتنموي، وكذلك التطرق إلى ظاهرة الفقر بالتحليل من خالل التعريف وال

أن نقسم فصلنا هذا إلى ثالث مباحث  ارتأينا والسياسات المتبعة للحد أو التقليل من هذه األخيرة، الظاهرة

 كاآلتي: رئيسية

  .مفهوم الفقر وأهم نظرياته:  المبحث األول -

  .قياس ومكافحة الفقر أساليب وطرق : المبحث الثاني -

 القة بين النمو االقتصادي والفقر.الع: المبحث الثالث  -
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 :الفقر، مفهوم ونظريات 1.

الفقر ظاهرة قديمة قدم البشرية لكن الشعور بها ازداد حدة بزيادة احتياجاته، فمن حيث التعريف 

أن تعطي مفهوم للفقر وتحل إلى غاية اآلن،  األديان والنظريات منذ العصور األولىكل  والمعالجة حاولت

  .وتخفف من معاناة الفقراءمشكلته، 

 :مفهوم الفقر1.1 
جماع على ماهية الفقر أللفقر، إال  القد حاول العديد من الباحثين إعطاء مفهوم نه ال يوجد توافق وا 

 بالتحديد نظرا لتعدد معانيه، من هنا سوف نحاول اإللمام ببعض المفاهيم الخاصة بهذه الظاهرة فيما يلي.

 :للفقرمفاهيم مختلفة 1.1.1 
 المفهوم النقدي أو فقر الدخل: -أ

أو اإلنفاق المطلوب للوصول إلى  ،نعني بمفهوم الفقر من منظور الدخل ذلك المستوى من الدخل

كما يمثل هذا الفقر حالة أو ، 1أو الحد األدنى للعيش أو البقاء ،الحد األدنى لمستوى الحياة المعيشية

اإلنفاق االستهالكي الذي يترجم بقيمة  باستخدام أو ،بالدخل مستوى من الرفاهية المتدنية تقاس عادة

، وللتفرقة بين الفقراء وغير الفقراء وفق هذا المفهوم يتم تحديد عتبة نقدية" خط الفقر"، من هنا نميز 2قديةن

 :اآلتي بين

  Absolute poverty المفهوم المطلن -

وتنشأ داخل الفرد نفسه، حيث أن الوفاء  يشير إلى القدرة على تلبية االحتياجات التي هي مطلقة

 .بهذه االحتياجات ضروري لبقاء اإلنسان وتحقيق الرفاهية

                                                 
-

"، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد السابع عشر، النموذج القياسي للفقر في الجمهورية اليمنيةبدر صالح عبيدة محمد، "1
 .33، ص 2991القاهرة، 

2
 Sarah Marniesse(1999), Note sur les différentes approches de la pauvreté: division de la macro 

économie, Département des politiques et études, L Agence Française de développement, France, P1. 

ما مزيد على حاجتها العادية، واليحصل هدا الزائد في نظر ابن  الرفاهية هي الحالة التي تميل إليها كل مجموعة بشرية توفر لها - 

عبد المجيد مزيان، النظريات االقتصادية عند ابن خلدون: (خلدون إال بشرطين أولهما االستقرار التام، وثانيهما التعاون، للمزيد انظر
 ،2002المدرسة الوطنية التصال النشر واإلشهار، أسسها من الفكر اإلسالمي والواقع المجتمعي، دراسة فلسفية اجتماعية، منشورات 

 ) 278ص
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الذي يأخذ في االعتبار السوق لسلة كاملة من السلع  ،(PLI)الفقر المطلق على خط الفقر المطلق يعتمد 

الحالة التي ال يستطيع فيها ، كما أنه يعتبر 1والخدمات األساسية، والتي تعتبر ضرورية لتحقيق الرفاهية

إشباع الحاجات األساسية، أو اإلنفاق على مجموع السلع الغذائية  ظل دخله الوصول إلى اإلنسان في

 .2وغير الغذائية الضرورية، والمتمثلة في) الغذاء، المسكن، الملبس، التعليم، الصحة، النقل(

 Relative poverty: المفهوم النسبي للفقر -

مفهوم الحاجات التي هي نسبية في الطبيعة، وتشمل جميع السلع والخدمات الالزمة هذا اليعكس 

الفقر النسبي أساسا بالدول المتقدمة، إذ ينظر إليه على أنه مقياس ويرتبط  3تحسين الرفاه العام للفرد،ل

ن الدول، أو لعدم التساوي، وقد وضع البنك الدولي معيارا يميز الفقر النسبي عن غيره وذلك للمقارنة بي

على مستوى  ن الفقر المطلق هو مستوى الدخل الضروري للحصولإبين الريف والحضر، ومن هذا ف

محدد من المعيشة في الزمان الذي تجرى عليه الدراسة، أما بالنسبة للفقر النسبي فإن الخط يتأرجح تبعا 

 .4لمستوى المعيشة

    The basic concept: مفهوم االحتياجات األساسية -ب

يشمل هذا المفهوم دخل الفقر، باإلضافة إلى مجموعة واسعة من االحتياجات األساسية بما في ذلك 

، وفي منتصف السبعينات تم تعريف الفقر على أنه ليس فقط عدم وجود دخل، 5االحتياجات االجتماعية

النقل والصحة ولكن كحد أدنى االستهالك الفردي، والذي يشمل الغذاء، والملبس، والصرف الصحي، 

نسانية مرضية،  والتعليم، كما يعني كذلك تلبية االحتياجات ذات الطابع الكيفي مثل وجود بيئة صحية وا 

 .6مع المشاركة الشعبية في صنع القرار

                                                 
1 - Mohammed Aslam, Hanef Ahmed, Kamel Meera(2008), Poverty with many faces: a case study 

with Malaysia International Islamic university, Edition 1, Malaysia, P 1. 
 .11، ص ) 2991األمم المتحدة، اإلسكوا، نيويورك، (، وبعد حرب الخليج الفقر في العران قبلمحمد كاظم المهاجر،  -2

3-Moha Asri Abdullah (2009), Urbain poverty: a case study of Malaysia, First edition, UMM press, 

international Islamic university, Malaysia, P11. 
دار جديد للنشر (، قياس مؤشرات ظاهرة الفقر في الوطن العربيعدنان داود محمد العذاري، هدى زوير مخلف الدعمي،  -4

 .32ص  ،1، ط)1222والتوزيع، األردن، 
5
 - Simon Maxwell (1999), The meaning and Measurement of poverty: update 12/02/2012. 

www.odi.org.ink/publications/briefing/pov3.htm 
6
 - Disconand Macarov(1998), Poverty: a persistent global reality Rutledge, Oxford university press, 

New York , P30. 
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كما يمكن تعريفه على أنه الحرمان من المتطلبات المادية الالزمة للوفاء بالحد األدنى المقبول من 

بما في ذلك الغذاء، ويدخل في هذا المفهوم الحاجة إلى توفير فرص العمل،  اإلنسانية االحتياجات

 .1عد فقيراي   جوانبفمن يفتقر إلى هذه ال الخدمات األساسية الصحية والتعليميةو 

 The entitlement concept: مفهوم الفقر من منظور االستحقان -ج

الغذاء من خالل الوسائل القانونية المتاحة يعرف هذا المنهج الفقر على عدم قدرة الناس على توفير 

المدخل البيولوجي الذي يعرف الفقر على أنه عدم القدرة على إشباع الحاجات البيولوجية  للمجتمع، بنفس

) المأكل، الملبس، المسكن(. يمكن تعريف منهج االستحقاق الذي يؤكد على أهمية السيطرة على المواد 

2ى وسائل الغذاء، استخدام إمكانيات اإلنتاج، الفرص التجاريةالغذائية، من خالل التركيز عل
. 

 الفقر من ناحية علم االجتماع: -د

هو مستوى معيشي منخفض من االحتياجات الصحية، المعنوية المتصلة باالحترام الذاتي للفرد، 

نما أيضا من . ووفق هذا المفهوم ال يعالج الفقر بنقل ملكية بعض السلع 3أو مجموعة من األفراد " فقط، وا 

 .4خالل التضامن الشخصي، والقصد، والشعور الودي

 Human development concept: مفهوم الفقر من منظور التنمية البشرية 2.1.1

التنمية البشرية بأنها عملية توسيع الخيارات أمام الناس،  0002عرف تقرير التنمية البشرية عام 
طويلة، في صحة جيدة، والتمتع بمستوى معيشي الئق، إضافة إلى وأهم هذه الخيارات هي العيش حياة 

ذا كانت التنمية البشرية هي أمر  خيارات أخرى تشمل الحرية السياسية، وحقوق اإلنسان األخرى،...إلخ، وا 

                                                 

الغذاء، الشراب، الملبس،المسكن،وكل مايتصل بهذه الحاجات  :بط بالبقاء وتشملتيصنف ماسلو الحاجات إلى حاجات مادية تر  - 

 وأخيرا الحاجة إلى تحقيق الذات. ،وبعد ذلك تأتي الحاجة إلى التقدير وبعدها الحاجة إلى المعرفة ،ألمن ثم الحب للينتقل إلى الحاجة 

، (66)، سلسلة أطروحات دكتوراه إسظمية مقارنة عدالة التوزيع والتنمية االقتصادية: رؤيةللمزيد انظر إلى منصور احمد إبراهيم، (
  223)، ص 2007مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولي، بيروت، 

1
 - World bank (1998) , Annual world bank: conference on development Economics, 1995. Edited by 

M Bruno and B Pleskovie , London, P 25. 
2- Snodgrass Donald. (1980), Inequality and economic development in Malaysia, Oxford university 

press, New York , P 80. 
3- Milton Friedman (1972) , social security: universal or selective, American Enterprise Institute of 

public research, Washington , P300. 
 .191ص  ،)2994، 2ط، مؤسسة الصادق لطباعة والنشر، طهران(، اإلسظم في الشرن والغربعلي عزت بيجو فيتش،  -4
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األساسية للتنمية  يتعلق بتوسيع نطاق الخيارات، فإن الفقر يعني انعدام الفرص والخيارات ذات األهمية
بداع، والتمتع بمستوى معيشي الئق، وبالحرية والكرامة واحترام الذات  البشرية، وهي العيش في صحة وا 

 .1وكذلك احترام اآلخرين
مستوى  من وحدد البنك الدولي مفهوم الفقر على أنه "عدم القدرة على تحقيق الحد األدنى

ة على الوصول إلى حد أدنى من "عدم القدر  على أنه رف الفقر وفق منهج األمم المتحدة، كما ع  2المعيشة"
 .3االحتياجات األساسية

 إذن و وفقا لمنظور األمم المتحدة يتجاوز مفهوم الفقر الحرمان المادي ليعكس:

: يعني عدم قدرة الفرد على كسب المال، واالستهالك، والتملك، والوصول إلى بعدا اقتصاديا- 

 الغذاء...إلخ

الحصول على الصحة، التربية، والتغذية، والماء المأمون، والمسكن : عدم تمكن الفرد من بعدا إنسانيا- 

 وهي أساسيات تحسين معيشة الفرد.

 : يتجلى في غياب حقوق اإلنسان، والمشاركة السياسية، وهدر الحريات األساسيةبعدا سياسيا- 
 واإلنسانية.

واالقتصادية الداخلية : يتمثل في غياب القدرة على مقاومة الصدمات االجتماعية، بعدا وقائيا -
 والخارجية.

 .: يتمثل في عدم قدرة الفرد على المشاركة بصفته محور الجماعة والمجتمعبعدا ثقافيا -

    poverty in the Islamic law :في ظل الشريعة اإلسظمية مفهوم الفقر 3.1.1

 تعريف الفقر لغة: -أ 
والفقير على وزن فعيل بمعنى: فاعل، يقال " وهو عند العرب الحاجة،  فقر في اللغة ضد الغنى،ال  

ر"، ويقال" أغنى اهلل مفاقره أي وجوه فقره، وسد اهلل مفاقره أي أغناه وسد وجوه فقرة، والفقير معناه: ق  ف  

                                                 
، األمم الفقر محاولة لبناء بيانات لمؤشرات :الفقر وطرن قياسه في منطقة اإلسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،  -1

 .22، ص 1223المتحدة، نيويورك، 
 .42، ص 2992بنك الدولي، الفقر، تقرير عن التنمية في العالم، واشنطن، ال -2
، ورشة عمل حول مؤشرات التنمية، األمم المتحدة، دليل مؤشرات التنمية البشريةاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،  -3

 .33، ص 1222بيروت، 
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الواضح أن الداللة اللغوية لمعنى  ،1ره من ظهره فانقطع صلبه من شدة الفقراقالمفقور، وهو الذي نزعت ف  

 العوز والتي هي الركيزة األساسية في تحديد هذا المفهوم.الفقر هي الحاجة و 

 تعريف الفقر اصطظحا: -ب 

 ،على آرائهم في موضوع الصدقات ال شك أن تعريف الفقر شرعا عند علماء المسلمين يتوقف

والعاملين عليها والمؤلفة   إنما الصدقـات للفقراء والمساكين" تعالى وتوزيعها على مستحقيها بدليل قوله

 2رمين وفي سبيل اهلل وابن السبيل فريضة من اهلل واهلل عليم حكيم"الوبهم، وفي الرقـاب والغقـ

دون  لقد اختلفت آراء الفقهاء في بيان حد الفقر فحسب رأي الحنفية الفقير هو من له أدنى شيء، أي

 .3مستغرق في الحاجة وظل نصاب، أو قدر نصاب غير تام

من نصاب الزكاة، أو قدر النصاب ولكنه مال ثابت ال يستقر أو فالفقير حسبهم هو من يملك أقل 

، أما رأي الحنابلة فقالوا " الفقير هو الذي ال 4ينمو، أما رأي الشافعية فالفقير هو من ال مال له وال كسب

، وقد تنازع العلماء هل الفقير أشد حاجة أم المسكين، وهل الفقير من 5يجد ما يقع موقعا من كفايته"

والمسكين من يسأل، وقد رجح رأي ابن تيمية التفاقه مع مقاصد الشريعة فالفقير هو كل من ليس  يتعفف

 لديه ما يكفيه أو ليس له حد الكفاية، وهذا الحد يختلف باختالف ظروف المجتمعات واختالف األزمات

 .6والمكان

                                                 
، المصباح المنير، الجزء الثاني، بدون سنة 222الجزء الثاني، ص  ، القاموس المحيط،3444لسان العرب، الجزء الخامس، ص  -1

 .234نشر، ص 
2
 .12سورة التوبة، اآلية  - 
، 1دار إحياء التراث العربي، لبنان، ط(الدار المختار، بهامش حاشية ابن عابدين المسماة رد المختار على الدار المختار،  -3

 .33، ص)2937
 .171ص ، ) 1981 ،2دار ابن حزم، بيروت، ج (، المجتهد ونهاية المقتصدبداية ابن رشد القرطبي،  -4
 .423، ص)2994، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط (، المبدع في شرح المقنعابن مفلح الخبلي،  -5
 .على الموقع التالي:2324ص  دروس االقتصاد اإلسظمي في مكافحة مشكلة الفقر،كمال حطاب،  -6

www.kamalhattab.infoblogwpcontentuploads2007 12eco6 pdf- 

http://www.kamalhattab.infoblogwp/
http://www.kamalhattab.infoblogwp/
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 اإلسالمي يتمحور حول بعدين رئيسيين هما:ن الفقر في المفهوم إ

لقوله تعالى  ،عد فقيرا بالنسبة لألكثر في مختلف المجاالتويعني التفاوت فالشيء األقل ي   :نسبيبعد  -

، ومعنى ذلك أن الفقر قد يعكس التفاوت الشديد في مستوى 1"واهلل فضل بعضكم على بعض في الرزق"

 المعيشة. 

 وهو مدى إمكانية الفرد إشباع حاجاته بغض النظر عن موقف الغير.  بعد مطلن: -

 2:عموما نجد أن الباحثين يحددون ثظثة أبعاد لمفهوم الفقر

   :الماديات فهي تلك األشياء التي نعتبر نقصها فقرا، وهذا النقص أو الحرمان أو هو البعد األول

والجهل، وتعذر الحصول على الحد األدنى من الفقدان يتمثل في التفرقة، وعدم المساواة، التحيز 

الضروريات المطلوبة للحياة كما تحددها ثقافة المرء، والجوع وسوء التغذية والتشرد، وضعف 

 الصحة...إلخ.

   :هو إدراك اإلنسان لحالته فالمرء يعد فقيرا عندما يحس بوجود النقص في إحدى تلك البعد الثاني

ديات ال تكتسب قيمها كبعد معرفي في المفهوم، إال مع إدراك الطابع الماديات أو كلها، إن تلك الما

النسبي والذاتي لمفهوم الفقر، عادة يدفع هذا البعد الذاتي الفقير إلى تخطي فقره، وتغيير موازين القوى 

 لصالحه. 

                                                 
  تجمع كل الحضارات على أن الفقر أقرب إلى الخطيئة الجديرة بالرجم، حيث تقول الحضارة الصينية " من األفضل أن تموت قبل

عشر سنين من نهاية عمرك، على أن تعيش سنة واحدة فقيرا"، كما يسخر اليهود من الفقر قائلين" من حسنات الفقر أن ذوي الفقير ال 
إرث وال من يحزنون"، أما الرومان فقد كانوا يحثون الناس على النهوض بالقول:" ما أصعب أن تصبح يجنون شيئا بعد وفاته، ال 

مشهورا، إذا كنت فقيرا"، أما رؤية العرب للفقر فهناك أسطورة تقول أن مصر قسمت إلى أربع وعشرين حصة، أربع منها للسلطان، 
نصيب الشعب قيل له "للشعب الحصة الخامسة والعشرون، ومكانها مملكة حدهم أين أوعشرة لألمراء، وعشرة للجند، وعندما تساءل 

تحسبا لمآسي الفاقة. للمزيد من   السماء"، عموما نجد أن كل الحضارات تدعوا الناس إلى العمل، واالرتقاء االجتماعي، واالقتصادي
مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة العاشرة،  ،المجتمع العربي المعاصر: بحث استطظعي اجتماعيحليم بركات،  (االطالع انظر: 

 .) 239، ص2008بيروت، 

1
 .213سورة األنعام، اآلية  - 
، منشورات المنظمة التنمية الريفية والمحلية: وسيلة الحكومات لتحقين التنمية الشاملة ومحاربة الفقرمجموعة من الخبراء،  -2

 .77-71 ، ص ص1223العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 
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 :فعل اآلخر قد يختلف إدراك الفقير لحاله مع رؤية اآلخرين، ويترتب على هذا اإلدراك رد  البعد الثالث

اتجاه الفقير، وثمة نوعان من أنواع رد الفعل اتجاه الفقير، التدخل المباشر أو غير المباشر من خالل 

الصدقة، أو المساعدة أو التربية، أو القهر، وتتأثر تلك األبعاد الثالثة بالمكان والزمان والبيئة االجتماعية، 

 والثقافية الكائنة فينا.

 :راألسس النظرية للفق 2.1

 الجذور التاريخية للفقر في الفكر االقتصادي: 1.2.1 

يعد الفقر ظاهرة تاريخية درستها النظريات في إطار المدارس والسياسات االقتصادية المختلفة، 

لذا فإن دراسة الفقر يتطلب دراسة جذوره التاريخية، ، وهذه الظاهرة لها خصوصياتها المجتمعية اإلقليمية

اإلغريقي اهتم بالمشاكل االقتصادية وأغفل المشاكل االجتماعية وخاصة قضية الفقر، فنجد أن الفكر 

نتيجة ألن اإلمبراطورية اآلثنية قامت على الرق، وباعتبار أن جل الرق هم فقراء وبالتالي كانت ظاهرة 

 حيث أكد الحركة الفلسفية ألفالطون الفقر من المسلمات والبديهيات، في ظل هذه الظروف ظهرت

أفالطون أن الفقر المدقع والغنى الفاحش ال ينبغي وجودهما في المجتمع المثالي، خاصة بعد طرحه 

لكتاباته الفلسفية السيما كتاب " الجمهورية" والذي يشرح فيه العالم المثالي الذي ال تفاضل فيه، وال 

اس قد قضت عليهم غير أن أرسطو كان يرى أن هناك الكثير من الن ،1طبقات، وال فقر، وال حرمان

الثقافة كما أن وهو مايعني تقبل الفقر،  2خاضعين لسيطرة اآلخرين وا الطبيعة منذ والدتهم أن يكون

 يظلت تابعة لليونان معرفة وفكرا، عدا بعض األعمال القانونية وبالتال هابالفقر باعتبار  لم تهتم  الرومانية

نية وسيادة النظام اإلقطاعي في أوروبا القائم على ظل الفقر من المسلمات، وبعد سقوط الحضارة الروما

نما هي حالة يتصف بها الرق وسيطرة الكنيسة، ا   عتبرت ظاهرة الفقر على أنها ليست مشكلة اقتصادية، وا 

ناس متواضعون ال يعار لهم أدنى اهتمام، وفي هذه الفترة برز شعاع الفكر اإلسالمي وظهرت أسماء أ  

هذا، وكانت لهم بعض األفكار التي تناولت معالجة ظاهرة الفقر، وكانت مستمدة الزالت خالدة إلى يومنا 

                                                 
1
 9ص ، ) 1978دار المعارف، القاهرة، (، قادة الفكر االقتصادينامق صالح الدين،  - 

2
عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون (، تاريخ الفكر االقتصادي: الماضي صورة الحاضرجون كينيث، ترجمة احمد فؤاد،  - 

 .25، ص ) 2000واالداب، الكويت
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حياة طيبة الناس  أساسا من تعاليم الدين اإلسالمي والشريعة اإلسالمية، باعتبار أن اإلسالم أراد أن يعيش

 . 1وكريمة تمكنهم من أداء واجبهم اتجاه الخالق

ساعدت الحروب الصليبية إال أن األمور لم تستمر وتغيرت األوضاع في العالم آنذاك، بحيث 

التي دامت أكثر من قرون، على ازدهار التجارة بين الشرق والغرب على حساب التجارة اإلسالمية، وبذلك 

أن قوة الدولة على مبدأ " تحولت السيادة إلى تجار أوروبا، وظهر مايسمى بالفكر التجاري الذي اعتمد 

من ذهب وفضة"، وركز هذا المبدأ على زيادة ثراء الدولة على حساب األمم األخرى،  هتعتمد على ما تملك

وكانت هذه النزعة تعمل على تركيز الثروة بيد أقلية معينة وزيادة فقر الفقراء، ونتيجة لذلك واجهت 

رهم، وذلك العتبارات مسلم بها، وهي إذا لم التجاريين مشكلة اجتماعية وهي كيفية إبقاء الفقراء على فق

يكن الفقراء فقراء، فلن يكون باإلمكان االعتماد عليهم في أداء العمل اليومي، دون أن يطالبوا بأجور 

 .2عالية

ونتيجة لهذه الظروف ومع بداية النصف الثاني للقرن الثامن عشر ظهرت المدرسة الكالسيكية 

كلة الفقر عند حديثه عن مسالة التوزيع، وكان يرى أن العمل أداة فعالة بقيادة آدم سميث الذي تناول مش

، وكان يقول ال يمكن ألي مجتمع أن يكون مزدهرا وسعيدا إذا كان القسم األكبر من 3للقضاء على الفقر

ر أن مولد نظام السوق بمقوماته األساسية كان مصحوبا بعد أفراده فقيرا أو بائسا"، غير م آدم سميث لم يد 

المساواة في توزيع الدخل وتركز الثروة، ألن نظام الربح غالبا ما أدى إلى ازدياد ثراء األغنياء، وازدياد 

 نسل الفقراء، مما أدى إلى الفقر.

وفي هذا الصدد يقول رافاليون وليبتون" كان علماء األخالق واالقتصاديون عند فجر الثورة 

تعلقة بالفقر والسياسة، التي مازالت أساسية بالنسبة يعالجون الكثير من القضايا الم ،الصناعية

                                                 
1
تجارب مكافحة الفقر في  ، أبحاث ندوة:التنمية البشرية بجهود محاربة الفقر لدى المنظمات الدوليةعظقة خالفي علي،  - 

 .19، ص 1227 جويلية -3-2، جامعة سعد دحلب، البليدة، العربي واإلسظمي العالمين
الدولية للنشر والتوزيع، مصر،  الدار(، ماذا يعرف االقتصاديون عن التسعينات وما بعدهاروبرت هيلبرونر، ترجمة دانيال رزق،  -2

 .42، ص )2994
3
- Jean Marc Ela, une réflexion fondamentale et mise en pratique , Séminaire sur les valeurs humans et 

la coopération International, Ovral, Belgique, 26-29 Juillet 1998, P1.  
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القتصاديات التنمية اليوم، وكان السؤال المطروح هو حول مدى قدرة النمو في السوق الحرة في القضاء 

 ."1ومازال كذلك في التسعينات من القرن العشرين ،9002على الفقر مثيرا للجدل منذ عام 

الذي ولد في جنيف قبل صدور كتاب " ثروة  1773-1842ولقد كان لهوجان تشارلز سيسموندي 

األمم" بثالث سنوات، وهو من معارضي الرأسمالية، وله ردة فعل عنيفة على الظروف االجتماعية القاسية 

التي تميزت بها الرأسمالية الجديدة، والتي أصبحت واضحة في فرنسا في العقود األولي من القرن التاسع 

اضاته على خطى ليست بقوله " كل المعاناة على كاهل المنتجين في القارة، عشر، وكانت بعض اعتر 

وكل المتعة ظلت لالنجليز"، وكان أكبر إسهام ليسسموندي هو االعتراف بوجود طبقات اجتماعية، وتحديد 

 سماتها المميزة وهذه الطبقات هي األغنياء والفقراء، والرأسماليين والعمال، ويرى أن مصالح أحدهما في

 .2تعارض دائم مع مصالح األخر"

صاحب " القانون الحديدي لألجور" الذي مفاده أن األجور تتجه  1772-1832أما ديفيد ريكاردو 

إلى االنخفاض نحو مستوى الكفاف، ويرى ريكاردو أن إعانة الفقراء تعني التحول من السيئ إلى األسوأ، 

يار األقل سوءا، بينما لخص مالتوس بؤس العمال وبالتالي يجب ترك الفقراء لقدرهم الماسأوي هو الخ

مفر منه هو من فعل أيديهم نتيجة لممارستهم اإلنجابية بدون ضابط، أما جون ستيوارت  وانزالقهم الذي ال

يرجع من  ذكر أن فقر العمال 1848في كتابه " مبادئ االقتصاد السياسي" الذي نشر أول مرة في عام 

ار منه، وهو تناقص عائد العمل عندما يضاف مزيدا من العمال على الجهاز فر  ناحية إلى قانون مادي ال

يقول "  إلى الدافع اإلنجابي المسيطر على الجماهير، غير أن ماركس ىاإلنتاجي، ويرجع من ناحية أخر 

، الذين نظموا نواحي الصلبة إن كل مجتمع يبنى على قاعدة اقتصادية ويؤكد في النهاية حقيقة البشر

، لذلك عندما وضع برودون كتابا باسم "فلسفة الفقر" رد عليه 3نشاطهم بقصد توفير الملبس والمأكل" 

أعاد مرة أخرى مناقشة األسئلة الكالسيكية الشائعة بحيث يرى ماركس أن  ،ماركس بكتاب " فقر الفلسفة"

زيادة البؤس بمقتضى القانون الحديدي إلى فر م ستؤدى ال ،نظرية القيمة والتوزيع لـ دافيد ريكاردو

                                                 
1- Michael Lipton and Ravallion (1993), poverty and policy, the world bank, Washington, P6.  

الفكر االقتصادي: الماضي صورة  تاريخجون كينث جالبريت، ترجمة احمد فؤاد بلبع، مراجعة إسماعيل صبري عبد اهلل،  - 2
 . 100، ص) 2000دمشق، سبتمبر سلسلة عالم المعرفة،(، الحاضر

3
 .39ص  روبرت هيلبرونر، مرجع سابق، - 
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، كما انتقد قانون تركز رأسمال الذي أخذه عن اإلصالحي سيموندى ذلك راجع إلى أن النظام 1لألجور

الرأسمالي يهدف إلى زيادة تراكم رأسمال، مع زيادة تركز المشروعات في عدد قليل من الوحدات الكبيرة، 

االحتكار، ومن خالل هذه األفكار فإن الفقر والبؤس سوف يحل بالعمال  أي اتجاه النظام الرأسمالي نحو

 .2في نظام اإلنتاج الرأسمالي

وبالتالي يرى ماركس أن النظام الرأسمالي سوف يقضي على نفسه، لذلك لم يسبق أن وجه اتهاما أخالقيا  

فالمكاسب التي تحققت  أعمق من ذلك الذي يقول إن تمني بقاء نظام هو موت الذين يعيشون في داخله،

، في المجتمعات الرأسمالية خالل المنظور التاريخي لها من )ضمان اجتماعي، الحد األدنى لألجور..إلخ(

نما هي نتاج الصراع االجتماعي  لم تكن على اإلطالق تقدما عفويا من جانب النظام الرأسمالي، وا 

بضرورة قيام العمال بالثورة ضد األغنياء وانعكاساتها االجتماعية والعقائدية، من هنا يدعو ماركس 

لغاء الملكية الخاصة للوصول إلى مجتمع ليس فيه نقود وال أجور.  ومصادرة أموالهم، وا 

عطاء دور غير أنه  لدولة في لمع بداية الصيحة التي أطلقها كينز في وجه الحرية االقتصادية وا 

لك توجب على الدولة حماية الضعفاء من األقوياء، النشاط االقتصادي، تغيرت النظرة إلى الغني والفقير لذ

دولة الرفاه وتطور السياسات االجتماعية أضحى للدولة ضرورة االهتمام المتزايد برفاهية  ومع ظهور

المواطنين، وبرزت عقب الحرب العالمية الثانية قضايا اقتصادية جديدة فرضت نفسها على الساحة الدولية 

، ولقد أصبح هذا األخير قضية مؤسساتية 3التنمية االقتصادية، التخلف، الفقرالسيما النمو االقتصادي، 

 .1944ابتداء من 

وبحلول سنوات السبعينيات مقرونة بالصدمات البترولية والتخلي عن نظام سعر الصرف الثابت 

رهيبة في بعد انهيار نظام بريتون وودز، صاحب ذلك ارتفاع في معدالت البطالة والتضخم ومن ثم زيادة 

ينظر للفقر من زاوية الحرمان الفسيولوجي " الغذاء  أعداد الفقراء على مستوى العالم، من هنا أصبح ال

وغيرها من االحتياجات األساسية المتعلقة بالتكاثر البيولوجي"، بل أيضا من خالل التفاوت االجتماعي 

مع، من هنا سعت المؤسسات الدولية " ومن مختلف العراقيل التي تحول دون المشاركة الفعالة في المجت
                                                 

 .95، صمرجع سابق"، عدالة التوزيع والتنمية االقتصادية: رؤية إسظمية مقارنةمنصور احمد إبراهيم، " - 1

 17ص، ) 1985، القاهرة، 1دار الشروق، ط(، دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر االقتصاديالبيالوى حازم،  - 2

3
 - UNDP.HDR ( 1997) ,Oxford university Press, New York, P 8. 
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البنك الدولي، األمم المتحدة، منظمة العمل الدولية" إلى االهتمام أكثر بالفقر ليتم تعريف الفقر من الناحية 

 اإلنسانية بأنه حالة انعدام الفرص والخيارات ذات األهمية األساسية للتنمية.

 :نظريات الفقر 2.2.1 
 The vicious circle theoryنظرية الحلقة المفرغة:  -أ 

ذكر االقتصاديون العديد من النظريات التي يعزون إليها حاالت التخلف االقتصادي في العالم 

، هذه النظرية تفترض أن يستمر الفقر 1الثالث، محاولين إحداث تنمية في هذا العالم عبر تطوير االقتصاد

تأخذ هذه النظرية ، 2والطلب على حد سواءفي حد ذاته من خالل تعزيز حلقات مفرغة في جانب العرض 

من القوى أو العوامل  بمنطق السببية الدائري في الربط بين أسباب التخلف، وهي تعني أن هناك مجموعة

ال يمكن  التي تتفاعل مع بعضها بطريقة دائرية، من شأنها إبقاء الدول المتخلفة في حالة تخلف مستمر،

ات ) الحلقة المفرغة للفقر( التي تقول بأن انخفاض دخل الفرد، يؤدي تلك الحلق الخروج منها ومن أمثلة

وحدوث انخفاض في االستثمار ويؤدي هذا إلى انخفاض اإلنتاجية، هذا من  ،إلى انخفاض القدرة الشرائية

 جانب الطلب وبالتالي انخفاض مستوى الدخل، ومن ثم العودة من حيث بدأنا، أما من جانب العرض

اض الدخل، يولد معدل ادخار منخفض وبالتالي نقص رأس المال، وانخفاض اإلنتاجية فيظهر أن انخف

 والشكل التالي يوضح هذه الحلقة. ،3وبالتالي تراكم أسباب استمرار الفقر

 الحلقة المفرغة  :0 الشكل

 
 .202رؤية إسالمية مقارنة، مرجع سابق، صأحمد إبراهيم، عدالة التوزيع والتنمية االقتصادية:  : منصورالمصدر

                                                 
1 - Tadaro (1977). mydral (1965), Economic development: A introduction to problems and policies in 

global perspective, E,w low, London, P 22. 
2
 - Nafzinger Wayne (1990), The economies of developing countries (2

nd
 edition) prentice Hall, 

London, P20. 
3
 - Ragnar Nurkse (1953), problems of capital formation in underdeveloped countries, oxford, Basil 

and Basil Blackwell, P163. 

http://books.google.dz/books?id=JFhYZkIC9yQC&pg=PA476&lpg=PA476&dq=Nurkse+(1953),+problems+of+capital+formation+in+underdeveloped+countries,+oxford,+Basil+and+Blackwell,&source=bl&ots=9X7fIzibc1&sig=Di1g9B-UwBiXkvJ0eLWUN5DKZdk&hl=fr&sa=X&ei=46nEUoCnA-iq0QW42oCgAw&ved=0CDwQ6AEwAg
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 : 1جهت لهذه النظرية العديد من االنتقادات وهي كاآلتيلقد و و 

، كما 2والمساعدة التكنولوجية والتي منشؤها البلدان المتقدمة تعتمد هذه النظرية على نقص رأس المال، -

تفسيراتها تعتبر سطحية وتبسط األمور، ألن أن هذه النظرية تعجز عن تحديد بداية الحلقة وبالتالي فإن 

مشكلة التخلف مشكلة مركبة، فانخفاض االدخار مثال ال يرجع إلى انخفاض الدخل في جميع الحاالت، 

 .إنما تتحكم فيه عوامل كثيرة

 أثر العوامل التاريخية في تفسير مراحل النمو. وأهملت لم تحدد النشأة التاريخية لظاهرة الفقر، -

 النظرية يتجاهل العالقات االقتصادية واالجتماعية في حدوث دائرية الفقر.منطق  -

 المتغيرات التي تشير إليها النظرية مظاهر عامة للفقر، وليست في حد ذاتها الظاهرة. -

 ) غاري باكر، مارك بلوك، وآخرون(Capital human theoryنظرية رأس المال البشري:  -ب 

تؤكد هذه النظرية أن التعليم يخلق المهارات، والتي تؤدي إلى تحقيق مستويات أعلى في اإلنتاجية  

للذين يملكون هذه المهارات، مقارنة بالذين ال يملكون هذه المهارات، وهي غير مكلفة مقارنة بالتكاليف 

على وجود عالقة إيجابية في تجلب الفوائد على المدى البعيد، كما تؤكد هذه النظرية بالتالي األخرى، و 

بافتراض أن سوق السلع والخدمات ، جميع المجتمعات بين األجور والرواتب ومستوى التعليم الذي تلقوه

وسوق العمل يسوده المنافسة التامة، وأكدت هذه النظرية أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي انخفض الفقر 

 التعليم والحد من الفقر في التالي: ياتويكمن االرتباط بين استراتيج، 3في المجتمعات

االستثمار في التعليم يعتبر إستراتيجية مهمة في الحد من الفقر، وهذا بدوره يؤدي إلى تعزيز  -

 المهارات اإلنتاجية في األسر الفقيرة.

الفقر ينتج من قلة التحصيل العلمي سواء على المستوى الكلي)عموما نجد أن مستويات أدنى من  -

بالدراسة في البلدان الفقيرة(، أما على المستوى الجزئي فنجد األطفال )أطفال األسر الفقيرة تتلقى االلتحاق 

 .قدرا أقل من التعليم(

                                                 
 .155-156، ص ص)جامعة عين شمس، مصر، دون سنة النشر(، التنمية االقتصاديةرضا العدل، فرج عزت، محمد بسيوني،  -1

2
 - Leibenstein (1957), Rostow (1960), Economic Backward and economic growth school of economic 

and social studies, New york, PP139-192. 
3
 - Toe oscal (1997), A gender analysis: Report prepared for the gender equality unit, swedish 

International development cooperation Agency (sida) ,Institute of development studies, university of 

Sussex, P4. 
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 Mltus theory of povertyنظرية مالتوس: -ج 

بينما كمية اإلنتاج  ،.إلخ.،00، 06، 8، 2، 0ترى هذه النظرية أن عدد السكان يتزايد بمتتالية هندسية 

سنة سيتفوق عدد السكان على كمية  02. إلخ، وبالتالي بعد .،6، 6، 2، 2، 0، 0، 0تتزايد بمتتالية حسابية 

اإلنتاج، وسوف تحدث مجاعات وأوبئة، مفترضا أن كل زوج وزوجة ينجبان أربعة أطفال يظلون على قيد 

وفي  ،0إلى  20ح عدد السكان إلى كمية اإلنتاج لهذه النسبة فإنه في غضون قرنين سيصب وفقا الحياة،

وفي مرحلة متقدمة تؤول الموارد إلى التناقص وفق قانون تناقص  ،00إلى  6022غضون ثالثة قرون 

ولحل هذا المشكل يجب عدم زيادة أجور العمال، ألنه إذا  ، وهكذا ينتشر الفقر والبؤس في العالم،1الغلة

زيادة عدد السكان أكثر من زيادة إلى نجبوا مزيدا من األطفال، مما يؤدي ازدادت األجور تزوجوا مبكرا وأ

ولمعالجة الفقر  تحدث مجاعات وأوبئة وأمراض، وبالتالي انتشار الفقر، كمية اإلنتاج، وبالتالي سوف

الفقراء، وعدم التصدي للمشروعات الخاصة، واقتراح وضع العوائق أمام الزواج إلى يجب وقف اإلعانات 

واألمراض، والحروب رحمة بالبشر، ألنها تعمل  المواليد، كما اعتبر المجاعات، كر لخفض نسبةالمب

 م، إال أن هذه النظرية قد انتهت مع نهاية القرن التاسع عشر بسبب التقد2بدورها على إنقاص عدد السكان

 الذي ضاعف موارد الطبيعة بما يكفي اإلنسان و يزيد.

 The culture of poverty: نظرية ثقافة الفقر-د 
وتنتقل هذه الثقافة من جيل إلى آخر،  ،يرى لويس أن ثقافة الفقر تشكل " تصميم العيش للفقراء"

حيث يشعرون دائما بالتهميش، وانخفاض مستويات المعيشة، وتتميز هذه العائالت من خالل ارتفاع 

طبق هذه النظرية على دول العالم معدالت الطالق، وبالتالي ارتفاع العائالت التي تترأسها نساء، وتن

 الثالث، أو البلدان التي تعيش مراحل مبكرة من التصنيع.

 Social Theory النظرية االجتماعية:-ه 

ترى هذه النظرية أن المجتمع من خالل هيكله الطبقي وعالقاته، وتوزيع القوى والتمكين 

االجتماعي، تجعل من فرد ما غنيا أو فقيرا داخل مجتمعه، وأن المسؤول عن الفقر هو المجتمع مما فيه 

                                                 
1
 - Anupama MHsya(2007), population pressure on resource and population Resource Regions, The 

Association for geographical studies, shaheed Bhagatsingh college, university of Delhi, P45.  
2
 - Idem. 
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أن استراتيجيات  ز في فعاليته وأنشطته التنموية، والسياسية واالجتماعية، وترى هذه النظريةمن خلل، وتحي  

القضاء على الفقر تتم من خالل التأثير في بنية المجتمع ومكوناته، واالستثمارات واألنشطة المختلفة فيه 

 .1لصالح الفقراء

   Marks theoryنظرية ماركس:  -و 
ترى هذه النظرية أن الفقر هو أساس الصراع الطبقي في المجتمع الرأسمالي، فالطبقة المهيمنة 

متلك وسائل اإلنتاج وتسيطر عليها، وبذلك تستغل الطبقة العمالية التابعة، وهكذا فإن األمن الرأسمالية ت

المادي للفرد يعتمد بصورة رئيسية على انتمائه الطبقي، وبتعبير آخر أكثر تجريدا يعتمد على عالقته 

هذه العالقة والتي بوسائل اإلنتاج، ففي العمل أو خارجه نجد أن حياة الناس تكتسب على شكلها، نتيجة ل

2وال يمكن تغيير هذا الوضع دون إزالة التركيب الطبقي نفسه ، تخلق كثيرا من التفاوت في المجتمع
. 

  Individual theory:نظرية الرفاهية -ز 

هذه النظرية على مفهوم المنفعة وباعتبار أن قياس المنفعة صعب جدا للغاية، فقد اهتدى  تبني

يسمى  أو ما الذي يعتمد القياس المادي للرفاهية، التقليدي المنهج النقدي استخدامإلى  أصحاب هذا الطرح

ن إكونها أفضل معبر عن مستوى الرفاه، وعليه ف ،اإلنفاق االستهالكي بالفقر النقدي باستعمال الدخل أو

 .3نه ال كفاية الرفاه االقتصاديأمعيار الفقر في هذا النهج هو الدخل، والفقر يفهم على 

إيجاد سند نظري في إطار نظرية الرفاه التي  Martin Ravaillion قد حاول مارتن رافاليونل

تعتمد على نظرية المستهلك، حيث حاول رافاليون قياس مستوى الرفاهية بدالة المنفعة كما في نظرية 

األشخاص الذين ن الفقراء هم إوبذلك ف ،المستهلك، بحيث تشمل هذه الدالة على أبعاد متنوعة للرفاه

 . 4يعيشون تحت مستوى أدنى معين للرفاهية العامة

 
                                                 

 الفقر، السياسات االجتماعية والفقر في المنطقة العربية، تقرير اجتماعات الخبراء عن القضاء على ظاهرةمحمد الصقور،  - 1
 .92، ص 2991برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، دمشق، 

 .42قياس مؤشرات ظاهرة الفقر في الوطن العربي، مرجع سابق، ص عدنان داود محمد العذاري، هدى زوير مخلف الدعمي،  -2
3
 - Ambaamual (2006), pauvreté multi dimensionnelle au Congo: un approche non monétaire, 

document de travail TD N°13/2006, bureau d application des méthodes statistiques et informatique, 

Congo , P3. 
4
 -Martin Ravaillion(1996), comparaison de la pauvreté: concepts et méthode " étude sur la mesure des 

niveaux de vie, document de travail, N°22,Banque Mondiale, Washington, P3. 
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 :أسباب الفقر 3.1

 هناك العديد من العوامل التي تمثل أسبابا لوجود الفقر وانتشاره تتمثل فيما يلي:

  قتصادية:االسباب األ1.3.1 

 تتمثل أهم األسباب االقتصادية في التالي:

للحصول على الضروريات األساسية ) الغذاء، المأوى، الملبس،  االفتقار إلى الدخل واألصول الالزمة -

والمستويات المقبولة من الصحة والتعليم(، حيث يؤكد الفقراء دائما على الدور المحوري للعمل في تحسين 

تحسن وضع  أوضاع حياتهم، وثروة البلد في مجموعها لها أثر كبير في ذلك، فكلما زادت البلدان ثراء  

تلك البلدان في المتوسط، علما بأن اآللية الرئيسية المؤدية كذلك هي دفع أجر أفضل مقابل الفقراء في 

 ارتفاع الدخل. النمو االقتصادي يتناقص الفقر نتيجة فمع ارتفاع ،1العمل

وعدم االستفادة منها بالشكل الكافي لرفع المستوى  ،سوء استخدام الموارد االقتصادية المتاحة -

االقتصادي واالجتماعي للدول الفقيرة، وبالتالي يصبح االستهالك المحلي أكثر من الناتج الداخلي وهو ما 

 .2يطرح إشكالية عدم التوازن من جديد

إلنتاجية الحدية انخفاض إنتاجية العمال بحيث تبين النظرية النيوكالسيكية وجود عالقة نسبية بين ا -

 :3للعمال واألجور، وتتأثر إنتاجية العمال بثالثة عوامل هي

 .إمكانية الحصول على التعليم 

 .إمكانية الحصول على الخدمات الصحية 

 إمكانية الحصول على األصول واالئتمان. -

                                                 
1
 - The world Bank, Attacking poverty, world development Report Washington, December 2000-2001 

PP34-42. 

- 
إشارة إلى تجربة  :القياس الكمي لمؤشرات الفقر في إطار مسبباته واستراتيجيات مكافحتهعبيرات مقدم، العايب عبد الرحمن، 2

، 1227جويلية  -3-2، جامعة سعد دحلب، البليدة،الفقر العالمي العربي واإلسظمي تجارب مكافحة :ندوة دولية حولماليزيا، 
 .113ص

 .422، ص )1223مصر والدول العربية، المجلس األعلى للثقافة، (، دراسات في الفقر والعولمةكريمة كريم،  -3
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اإلنتاجية العالية، السياسات االئتمانية الحكومية غير المناسبة، بما في ذلك التحيز ضد األنشطة ذات   -

، إضافة إلى هذا فإن اإلنفاق العام اءر وانحياز نمط النمو المتحقق إلى جانب األغنياء وعلى حساب الفق

 على القطاعات التي تؤثر في أوضاع الفقراء ال يلقى اهتماما من جانب السياسات المحلية.

والخدمية على استيعاب العمالة، والطلب  ارتفاع معدالت البطالة نتيجة لعدم قدرة األجهزة اإلنتاجية -

سياسة التشغيل، ناهيك عن برامج الخوصصة التي تؤدي  ةفي ظل عدم فعالية ونجاع اإلضافي سنويا،

ا على عائلته، ومن ثم يقترن فقر إلى التسريح الجزئي أو الكلي للعمالة، وبالتالي يصبح الفرد البطال عبئ  

اد العالقة بينهما قوة واتساعا كلما ظل األفراد الفقراء فترة طويلة الشعب بوجود حالة من البطالة، وتزد

 .1بدون عمل

سبب النقص في الهياكل األساسية، وضعف المنافذ إلى السوق، وانخفاض الحد األدنى لألجور تحت ي -

رفع االستثمار في مشاريع تعلى  الفقراء  هذا يؤدى إلى عدم قدرةعدم توفر الموارد الالزمة، و خط الفقر، 

 .من مستواهم المعيشي

 :2سوء توزيع الدخل والذي يتأثر بدوره بسببين غير مباشرين هما -

 .عدم المساواة في توزيع األصول المادية والمالية بين السكان 

 عدم كفاية التحويالت إلى الفقراء. 

عولمة أسواق السلع وأخيرا نرى أن التغييرات في االقتصاد العالمي واألسواق العالمية التي أدت إلى 

والخدمات، وتدهور نسب التبادل التجاري، والدين الخارجي، وتنفيذ برامج التصحيح الهيكلي، واألزمات 

 المالية المتتالية، كلها عوامل أخرى أثرت على الفقر والفقراء، والشكل التالي يوضح ذلك.

                                                 
 .182رضا العدل، فرج عزت، محمد بسيوني، مرجع سابق، ص  -1
 تجارب مكافحة: ندوة دولية حول  ظاهرة الفقر في العالم العربي واإلسظمي، أسبابها، آثارها،بوشامة مصطفى، محفوظ مراد،  -2

 .343، ص 1227جويلية  3-2، جامعة جامعة سعد دحلب، البليدة، الفقر في العلمين العربي واإلسظمي
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 المستوى الكلي للفقر األسباب االقتصادية على : 1الشكل 

 

 .092، صمرجع سابن دراسات في الفقر والعولمة، كريمة كريم، المصدر:

 تتمثل أهم األسباب االجتماعية فيما يلي: األسباب االجتماعية: 2.3.1

النقص في قدرة المؤسسات االجتماعية سواء الحكومية أو المنظمات غير الحكومية في القضاء على  -

 الفقر، إضافة إلى األمية والتعليم والتدريب المهني المتحيز وغير المالئم لمتطلبات سوق العمل.

انخفاض معدل مشاركة 
 القوى العاملة

 

انخفاض مشاركة المرأة في 
 القوى العاملة.

 

 ارتفاع معدل البطالة

انخفاض معدل مشاركة عدم 
 المساواة في توزيع األصول.

 

ارتفاع معدل عبء 
 اإلعالة.

نقص إمكانية الحصول على األصول 

 واالئتمان.

 عدم المساواة في توزيع الدخل

 

انخفاض إنتاجية  الـفـقـر

 العمالة

عدم كفاية ،عدم المساواة في توزيع 
 صافي التحويالت إلى الفقراء.

 

انخفاض معدل النمو السنوي لنصيب 
 الفرد من الناتج الوطني الخام.

انخفاض إ عدم المساواة في 
التعليمية. الحصول على الخدمات 

 الصحية.

 ارتفاع معدل
 النمو السكاني

سياسات غير مالئمة  
 لالقتصاد الكلي.

دهور ثروة ت العوامل الخارجية
عبء الدين الخارجي. ، التجارة 
 الحروب
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التحيز ضد المرأة حيث أن تهميش هذه األخيرة يعد من أهم العوامل الرئيسية المولدة للفقر، نتيجة  -

التي تهدف إلى وخاصة في المناطق الريفية، حيث يؤدي إلى إبعادهن عن السياسات   تعرضهن للتمييز

 .1الحد من الفقر

بالعجز عن التعامل معها، حيث أن التعرض  ةالتعرض للمعاناة من الصدمات المعاكسة المرتبط -

للمعاناة زميل دائم للحرمان المادي، والبشري، نظرا ألوضاع الفقراء وأشباههم فهم يعيشون ويزرعون 

وهم يعملون بصورة غير مستقرة في  أراضي هامشية، وهم يعيشون في مراكز سكن حضرية مزدوجة،

 .2القطاع الرسمي، وغير الرسمي، وهم األكثر تعرضا لألمراض

ظهور النظام الطبقي والتمايز بين الطبقات، الذي يؤدي إلى عدم وجود مشاركة فعالة بين أفراد  -

 .3المجتمع

 .4والمجتمعالشعور بأنه ال يسمع لهم صوت وأنهم بال حول وال قوة في مؤسسات الدولة  -

 هناك عوامل كثيرة أخرى ال تقل أهمية عن العوامل السابقة منها:: عوامل أخرى -

 . األقطارالنزاعات الداخلية وعدم االستقرار السياسي، الذي كان وال يزال سائدا في عدد كبير من  -

والهجرات الحروب والتي ينتج عنها المزيد من األرامل، واأليتام والفقراء، إضافة إلى التضخم،  -

 القسرية، والنتائج االقتصادية السلبية لإلنفاق العسكري.

الفساد والبيروقراطية وذلك بسبب البطء في المعامالت، حيث يساهم في تعطيل مشاريع النهضة  -
الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية، أربعة  2011االقتصادية المنشودة، وقد رصد تقرير الفساد في 

جوانب يؤثر فيها الفساد بدرجة كبيرة على البنية التحتية، ومن ثم على تكلفة الخدمات بالنسبة للفقراء، من 
، كما يعرقل النمو االقتصادي، ويكرس عدم المساواة، ويلحق األذى بتوزيع 5خالل رفعه لتكلفة رأس المال

 من حدة الفقر.  ن ثم يقف عائقا أمام التخفيفاإلنفاق العام، وم
                                                 

 .111عبيرات مقدم، العايب عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  -1
2 - The world Bank, Attacking poverty, world development Report Washington, Op. Cit , PP34-42. 

، ندوة دولية حول مؤشرات الفقر في الجزائر بين التصريحات الرسمية والتقارير الرقميةكنتوش عاشور، قورين حاج قويدر،  -3
 .121، ص 1227جويلية  -3-2جامعة سعد دحلب، البليدة،  مي،تجارب مكافحة الفقر في العالمين العربي واإلسظ

4- The world Bank, Attacking poverty, Op.C it , PP34-42. 

.على الموقع: 31، مجلة العلوم اإلنسانية، السنة الرابعة، العد اآلليات االجتماعية لتفشي ظاهرة الفقر في الجزائرسلطان بلغيث،  -5
www.ulum.nl2008/08/25  

http://www.ulum.nl/
http://www.ulum.nl/
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 :طرن وأساليب قياس ومكافحة الفقر .2
 تتمثل في اآلتي: توجد العديد من الطرق لقياس ومكافحة الفقر

 :أساليب قياس الفقر 1.2

تتعدد المناهج والطرق التي تتعرض لقياس الفقر في األدبيات الدولية، وفقا لتعدد التعريفات وهناك 

من المؤشرات مثل نصيب الفرد من استهالك الغذاء، أو نصيب الفرد من الدخل القومي، والتي  العديد

تستعمل لتحديد وقياس الفقر المطلق، وهذه المقاييس الكلية التي تبدو محايدة وموضوعية ينبغي أال تخفي 

وى المعيشة هو حقيقة أن الفقر هو بشكل أساسي مفهوم معياري، ولما كان تحقيق الحد األدنى من مست

القاسم المشترك في جميع تعريفات الفقر، فإنه من الطبيعي أن تتجه الجهود إلى قياس مستوى المعيشة 

 .بشكل أولى في كل المحاوالت الرامية لقياس الفقر

  طرن قياس الفقر النقدي: 1.1.2

بحيث يتم في المرحلة األولى تحديد هوية  ،أي دراسة لقياس الفقر تمر بمرحلتين هما التشخيص والتجميع

 ، الفقر ، ثم جمع المعلومات المتحصل عليها على المستوى الفردي للتعبير عن مدى انتشارالفقراء

 ودرجة شدته في المرحلة الثانية، باستخدام مقاييس مختلفة لقياس هذه الظاهرة وهذه المقاييس هي:

 :1العديد من المؤشرات التي تقيس الفقر تنصب في اآلتي: هناك قياس الفقر من منظور الدخل - أ

 من الدخل القومي. نصيب الفرد  -
فإن أولى  ،لما كان المقصود بالفقر بمفهومه العام المبسط هو انخفاض مستوى المعيشة

، ويأتي دخل الفرد 2المحاوالت التي جرت لقياس الفقر، قد اعتمدت على مؤشرات قياس مستوى المعيشة

رة في مقدمة تلك المؤشرات، باعتباره يعبر عن القدرة على الحصول على السلع والخدمات أو األس

                                                 
- وهي عادة تتمثل في الفرد أو األسرة أو العائلة، ثم بعدها يتم تحديد دليل  ،يتم تحديد هوية الفقراء من خالل تحديد وحدة التحليل

والذي يعتمد على الدخل أو اإلنفاق االستهالكي، بعدها يتم تحديد عتبة الفقر المرجعية أو مقياس الفقر المستخدم كجسر  ،الرفاه
 لالنتقال من المفهوم المحدد إلى التمثيل الفعلي للفقراء.

1- Där delar tolv ( 1990), On measurement of poverty , Published for Sameeksha Truth by oxford 

university Press, Bombay, P66. 
 .32، ص 2991، وزارة التنمية االجتماعية، عمان، دراسة جيوب الفقر في المملكة األردنية الهاشميةمحمد الصقور وآخرون،  -2
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، وكان هذا المؤشر وحتى وقت قريب يستخدم للمقارنة 1االستهالكية، التي تعد المحدد األساسي للمعيشة

توى بين مستوى المعيشة في البلدان المختلفة، باعتبار أن حصة الفرد من الدخل القومي تعكس مس

 2معيشته، ولهذا المؤشر نقاط قوة متعددة هي:

 يسهل االستنتاجات المتعلقة بظروف الفقر وتطوره على الصعيد الوطني. -

 اختبار الفرضيات المتعلقة باألثر المحتمل لإلجراءات التدخلية في مجال السياسات. -

هذا النهج يمكن من الحصول على صورة أكثر اتساعا للرفاهية والفقر، وال تخل قياسات الفقر المعتمدة  -

 على الدخل أو االستهالك من المشاكل مثل: 

تباين آراء الكتاب والباحثين حول وحدة قياس الفقر، فاعتبر بعضهم أن الفرد هو وحدة قياس نظرا  -

 3فرد مثل معدالت التعليم، والتوظيف، والوفيات وغيرها.الرتباط كثير من مؤشرات التنمية بال
التباين الموجود بين متوسط حجم األسرة الفقيرة، واألسرة غير الفقيرة، وبين أحجام األسر الفقيرة ذاتها،  -

 4يجعل من المفضل قياس خط الفقر ومؤشراته على مستوى الفرد.

  .مما يجعل المقارنات صعبة تصاميم المسوحات تتباين من بلد آلخر، ومن وقت آلخر، -

تعاني بيانات الدخل أو االستهالك التي تجمع على صعيد األسرة عيبا أساسيا، وهو أنها ال تستطيع  -

 أن تكشف عن عدم المساواة داخل األسرة.

 نهج المسح األسري ال يتيح القياس المباشر للفقر الناجم عن قلة الدخل، أو االستهالك بين النساء. -

الدخل لوحده كمؤشر لقياس مستوى المعيشة، قد يهمل مجموعة من الخدمات والمنافع التي اعتماد  -

أو  ،اناـة مجـاعية التي تقدمها الدولـيحصل عليها الفرد في المجتمع، عن طريق خدمات التنمية االجتم

 5بأقل من كلفتها للمواطنين بغض النظر عن مستوى الدخل العائلي أو الفردي لهم.

 

                                                 
 .3،ص 2991، األمم المتحدة، نيويورك، قياس الفقر في دول اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيامحمد حسن باقر، -1
 .131، ص 1223نشر،  دار ، بدوناآلثار االجتماعية لبرامج اإلصظح االقتصادي في مصرطارق فاروق الحضري،  -2

 .17محمد الصقور وآخرون، مرجع سابق، ص  -3

 .42محمد عصام الطاهر، مرجع سابق، ص  -4

 .21، ص 2933خطيط، بغداد، ، وزارة التتطور مستوى المعيشة في العرانصباح جرجيش وياسمين سعدون،  -5
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 :)اإلنفان االستهظكي( الفرد من استهظك الغذاءنصيب  -
استحدث هذا المؤشر لتالفي المشاكل الناجمة عن دخل األسرة، ولكونه أكثر ارتباطا بمستوى 

مكانية تقدير اإلنفاق على نحو أدق من مسوحات األسرة، التي تجمع فيها بيانات اإلنفاق  معيشة األسرة، وا 

 .1واالستهالك الفعلي لعينات األسر

خل هذه الطريقة في القياس من بعض المشاكل والصعوبات التي كان من أهمها اختالف األسر في ولم ت  

 وفي تركيبتها من حيث العمر والجنس، لذا اقترح مقياس يدعى متوسط إنفاق الوحدة االستهالكية. ،حجمها

 :متوسط إنفان الوحدة االستهظكية 
فاق االستهالكي اإلجمالي لألسرة، وقد استحدث لمعالجة مشكلة يعتبر هذا المؤشر استكماال لمؤشر اإلن

تباين األسر في أحجامها وتركيبتها، ويتم احتسابه من خالل قسمة اإلنفاق االستهالكي اإلجمالي لألسرة 

 على ما يقابل حجمها من الوحدات االستهالكية.

 
Cm.متوسط إنفاق الوحدة االستهالكية : 

Ct اإلجمالي لألسرة.: اإلنفاق االستهالكي 

Ns: .عدد الوحدات االستهالكية لألسرة 

ويحتسب عدد الوحدات االستهالكية لألسرة على اعتبار أن رب األسرة يساوي وحدة استهالكية واحدة، 

مستوى  لىوكل فرد من أفراد األسرة اآلخرين يساوي جزءا من الوحدة االستهالكية، تبعا لما هو مشاهد ع

 فئة عمره، ونوع جنسه. استهالك األفراد ضمن

 :اإلنفان على المواد الغذائية 

يستخدم هذا المؤشر وفقا لوجهة النظر التي ترى أنه كلما ارتفعت نسبة اإلنفاق على المواد الغذائية، 

انخفضت النسبة التي توجهها األسرة من إنفاقها على السلع غير الضرورية، وهذا ما يعني انخفاض 

 .2مستوى معيشتها
                                                 

 .43عدنان داود محمد العذاري، هدى زوير مخلف الدعمي، مرجع سابق، ص  -1

 .1-4، ص ص 1222، تشخيص الفقر في األردن، نيويوركالبنك الدولي،  -2
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ن تباينت أحجامها أو وحدات يمتاز ه ذا المؤشر بأنه يتيح المقارنة بين مختلف األسر، حتى وا 

 :كاآلتي العملة التي تتعامل بها، أما أهم االنتقادات التي وجهت إلى هذه الطريقة

غير الفي بعض الحاالت ال تخبرنا هذه الطريقة عن معدل اإلحالل، الذي يتم به إحالل السلع  -
لع الغذائية والذي يعبر عن نسبة اإلنفاق لمستوى معين من الدخل في لحظة زمنية الضرورية، محل الس

 معينة.

في بعض الحاالت نرى أن الزيادة في الدخل، ال تؤدي إلى تغيير في نسبة اإلنفاق على المواد  -

إال بعد مستوى معين منه وخاصة ألفقر الفقراء، كما نجد أن بعض االحتياجات  ،الغذائية من الدخل

إلنسانية ترتفع إلى مستوى الغذاء كضرورة، لذلك نجد حتى لو انخفض الدخل في بعض األحيان أو ازداد ا

 لتوفير ما يلزم من هذه الضروريات.، فإن الفرد يحاول المحافظة على استهالكه من الغذاء

 :حصة الفرد من السعرات أو البروتين 

لتمييز بين ا من  الذي يمكن استخدامهلغذائية ااإلنفاق على المواد  يعتبر هذا المؤشر من مؤشرات

باعتبار أن نقص  وفقا لما يحتاجه الفرد من السعرات الحرارية، أو حاجاته للبروتين، ،الفقراء وغير الفقراء

 التغذية هو أحد األوجه األساسية لمعاناة الفقراء.

 قياس الفقر في إطار الحاجات األساسية: -ب 
السالفة الذكر لقياس مستوى المعيشة وبالتالي لقياس الفقر، تتضمن نقطة ال شك أن المؤشرات 

فقط،  ضعف مشتركة، وذلك ألنها تأخذ في الحسبان ما تحصل عليه األسرة من دخل، أو استهالك مباشر

ويساهم في مستوى معيشتها، ويقصد  وتهمل الدخل أو االستهالك الذي تحصل عليه بشكل غير مباشر

ل عليه األسرة من خدمات صحية، وتعليمية، ودعم في األسعار، ومساهمات أخرى بذلك ما قد تحص

، وتتمثل الحاجات األساسية في القيمة 1تقدمها الدولة، والتي ال يمكن إهمال دورها في رفع معيشة األسرة

ولة، وتشكل اإلجمالية للحد األدنى الذي ينبغي تحقيقه، من أجل استمرار الحياة اإلنسانية للفرد بطريقة مقب

                                                 
 .3محمد حسن باقر، قياس الفقر في دول اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، مرجع سابق، ص  -1
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الحد األدنى االجتماعي )خط الفقر(، وبالتالي فإن فئات السكان التي يقل استهالكها عن هذا المستوى تقع 

 . وتنقسم االحتياجات األساسية ضمن هذا اإلطار إلى نوعين:1ضمن حدود الفقراء

 االحتياجات األساسية الغذائية:  -

ت الحرارية، إضافة إلى عناصر التغذية األخرى حيث تعتمد هنا حاجة الجسم البيولوجية من السعرا

حدد هذه الحاجة من قبل منظمات دولية )البروتين مثال(، كمعيار لتحديد هذه االحتياجات، وت  

 2متخصصة.

 االحتياجات األساسية غير الغذائية: -

يمكن حصر االحتياجات ضمن هذا المفهوم في خمس حاجات هي: السكن، الملبس، خدمات التعليم 

ساسي، الخدمات الصحية األولية، الحاجة إلى النقل، ويتضمن مفهوم االحتياجات األساسية غير األ

الغذائية إلى مؤشرات أخرى مثل نوعية الخدمات الصحية، والتعليمية، ومدى توفر المياه الصالحة للشرب 

 قادات هي:، ويواجه هذا األسلوب العديد من االنت3والبيئة الخالية من التلوث، وحرية اإلنسان

  يمكن الحصول على الحاجة البيولوجية من السعرات، أو عناصر التغذية األخرى من خالل بدائل

مختلفة من المواد الغذائية، كذلك فإن الحصول على وسائل إشباع تلك الحاجة ليس هو الهدف الوحيد من 

 غذائية ال تحتوي على السعرات.وراء استهالك المواد الغذائية، فحتى األسرة األشد فقرا تستهلك مواد 

   أسعار المواد الغذائية تتباين من منطقة ألخرى، ومن موسم آلخر خالل السنة، كذلك تبعا للكميات

 .المشتراة، أو أسلوب الشراء وطبيعة األسواق

  ليس هناك تقدير متفق عليه بالنسبة لالحتياجات الغذائية الموصى بها، فتلك االحتياجات تعتمد على

العمر، ونوع الجنس، ومقدار النشاط الذي يمارسه الفرد ووزنه، ودرجة حرارة البيئة وعوامل أخرى، وهناك 

اختالف بين المختصين بهذا الشأن، وتقديرات االحتياجات تلك تخضع لمراجعات دورية، نتيجة للتطورات 

4العلمية والخبرة المتزايدة في هذا المجال.
 

                                                 
 .43عدنان داود محمد العذاري، هدى زوير مخلف الدعمي، مرجع سابق، ص  -1

2 - Anthony Barnes Atkinson (1989), poverty and social security, London Harvester, New York ,P225. 

  46 عدنان داود محمد العذاري، هدى زوير مخلف الدعمي، مرجع سابق، ص -3
4
 -Karima Korayem (2002), poverty in Egypt, center of Economic and financial reaserch studies, 

Cairo, P12. 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fkkorayem.com%2Fpublications.html&ei=16_EUqnDG9Co0AWKloCAAQ&usg=AFQjCNH7Th-rWU_6PAaJhn49zFWWzPJUgw&bvm=bv.58187178,d.d2k
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 دخل واالحتياجات األساسية:قياس الفقر من منظور ال -ج 

إن قياس الفقر الذي يعتمد على خطوط الفقر، والمؤشرات األخرى المشتقة منه هو داللة لمفهوم 

 واالحتياجات األساسية على حد سواء. الفقر من منظور الدخل

 خطوط الفقر: -د

تقع تحته أي خط الفصل الحاسم في الدخل أو االستهالك، الذي يعتبر الفرد أو األسرة التي 

فقراء، والتي تتضمن الحاجات األساسية، أي بعبارة أخرى أن الدخل الضروري الذي يغطي الحد األدنى 

الالزم للمعيشة، ويعتبر هذا األسلوب األوسع استخداما لقياس وتحليل الفقر، وهو يصلح للمقارنة دوليا، 

ذا انخفض مستوى دخله أو إنفاقه وأشارت بعض الدراسات إلى أن الفرد يصبح فقيرا أو يصنف كفقير، إ

، أما بعض الدراسات فتحدد خط الفقر بواسطة تقدير 1عن مستوى الحد األدنى المطلوب للحياة المعيشية

 2،االحتياجات الغذائية عن طريق السعرات، والفيتامينات، والمعادن الموجودة في الغذاء الضرورية للفرد

 :تيفي اآل أهم الطرق لقياس خط الفقروتتمثل 

 :3طريقة استهظك الطاقة الغذائية -

على أساس تكلفة الغذاء لفئات العمر األساسية، والجنس، ومجموعات  وفقا لهذه الطريقة يتحدد حد الفقر

، ويتم حساب تكلفة الغذاء ئيةاألنشطة، باإلضافة إلى بعض العناصر األخرى األساسية غير الغذا

 .4أسعارا، ووفقا للكمية الالزمة لتلبية االحتياجات الغذائية الضروريةاألساسي باستخدام أقل أنواع الغذاء 

جمالي اإلنفاق على  ويحتاج تطبيق هذه الطريقة لنوعين من المعلومات لكل فرد أو أسرة أو عائلة، وا 

 الغذاء وفقا للمعادلة التالية:

 
                                                 

1
 - world Bank(1978), staff working:The Measurement of spatial differences in poverty, The case of 

Peru, New York, P54. 
2
- Idem. 

، كلية التجارة، جامعة عين شمس، رسالة منظمات الفقراء في القضاء عليهاظاهرة الفقر الريفي ودور شيرين بشرى غالي،  -3
 .3، ص 1221ماجستير، 

الدار الجامعية، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، (، في التنمية ةاتجاهات حديثعبد القادر محمد عبد القادر عطية،  -4
 .79، ص )1221/1223
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وعلى أساس المعامالت المقدرة من هذه الدالة، وباستخدام توصيات منظمة الصحة العالمية، ومنظمة 

 يمكن تقدير خط الفقر على النحو التالي: ،* Cالزراعة واألغذية للسعرات الحرارية المطلوبة 

 

الطاقة  ويتطلب تطبيق هذه الطريقة معلومات حول اإلنفاق على الغذاء بواسطة األسر، واستهالك 

 الغذائية وحجم األسرة وهيكلها بالنوع والعمر.

كافية إلمداد تكون ووفقا لهذه الطريقة يساوي حد الفقر اإلنفاق االستهالكي الالزم لتوفير كمية من الغذاء، 

 الفرد البالغ بالحد األدنى من الطاقة ) السعرات الحرارية( المطلوبة له.

 :تكلفة االحتياجات األساسية طريقة -

وتحدد هذه الطريقة خط الفقر على أساس تكلفة النظام الغذائي األساسي للفئات الرئيسية، حسب العمر، 

ونوع الجنس، والنشاط، باإلضافة إلى المواد األساسية غير الغذائية، وهذه الطريقة بادر إليها )راونتري( 

حيث عرف االحتياجات األساسية على أنها تلك االحتياجات الالزمة للحفاظ على النشاط البدني  0020

1العادي
. 

 ويمكن كتابة خط الفقر الغذائي تحت هذه الطريقة على النحو التالي:

 

 ال فإن حد  مث1/3 يتم تحديد نسبة اإلنفاق على عناصر الغذاء األساسية من االستهالك الكلي فإذا كانت

 2.تكلفة عناصر الغذاء األساسية× 3الفقر = 

 األنواع المختلفة لخطوط الفقر -

  :خط الفقر المطلنAbsolute poverty 

هو الخط الذي ال يتغير بتغير الزمان والمكان، إنما يستند إلى معيار الحد األدنى المطلوب من 

مستويات االستهالك لسد االحتياجات األساسية، والذي يساوي إجمالي تكلفة السلع المطلوبة لسد 

                                                 
 .79، ص السابق مرجعال -1
 .3-1، ص 2005)جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، (، الفقر: مؤشرات القياس والسياساتعلي عبد القادر علي،  -2
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أو دوالرين  ،احدذلك اعتماد دوالر و لى ومثال ع يستخدم خط الفقر المطلق للمقارنات الدولية ،االحتياجات

تلك المفاهيم النظرية لخط الفقر المطلق يتم احتساب خط الفقر المطلق وبناءا على ، 1للفرد في اليوم

بالصيغ االستهالكية األساسية من مواد غذائية، ومالبس، ومسكن، وتعليم وصحة، واالحتياجات األساسية 

 وفق الصيغة اآلتية: ، 2األخرى

 
Zµخط الفقر المطلق :. 

A: .التكلفة المحسوبة لسلة المواد الغذائية 

B.اإلنفاق على المواد الغذائية : 

C.إجمالي اإلنفاق االستهالكي : 

حيث ، 3وهناك طريقة أخرى يتم بها حساب خط الفقر المطلق وهي طريقة النمط الغذائي الفعلي

ويتم اختيار  ،الدخلية المختلفةتقوم هذه الطريقة على حساب متوسط الفرد اإلجمالية من السعرات للفئات 

المتوسط أقرب إلى متوسط احتياجات الفرد من السعرات، وباستخدام  لها الفئة الدخلية التي يكون

 االستكمال الخطي يحدد اإلنفاق اإلجمالي للمتوسط المذكور فيما يلي:

 
n  :عدد أفراد األسرة 

Ca  :ة الغذائية وغير الغذائيةمتوسط إنفاق الفرد الواحد إلشباع حاجاته الضروري. 

 

 

                                                 
، بغداد، مفاهيم وآراء" ورقة مقدمة بمناسبة األسبوع العالمي للتخفيف من الفقرأحمد ابريهي العلي، في سبيل إزالة الفقر، " -1

 . 3، ص2933
2 - Lorenzo giovanni Bellu, Paolo liberti (2007),L ’ impact des politiques de la pauvreté, définition de 

la pauvreté , Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), P04. 
 .23محمد حسين باقر، مرجع سابق، ص  -3



 والنظري للفقر لمفاهيميا اإلطارالفصل األول                                        

19 

 خط الفقر النسبي :Relative poverty line 

إن الفقر بمعناه النسبي يشير إلى موقع األسرة أو الفرد، بالمقارنة مع متوسط الدخل في المجتمع 

، وطبقا لهذا يتحدد خط الفقر 2فهو معيار نسبي يحدد عادة بجزء من متوسط الدخل القومي 1المعني،

 بنسبة معينة من الدخل المتوسط، كأن يحدد بنصف الدخل المتوسط، أو بالحد األعلى لدخلالنسبي 

من السكان األدنى دخال، وهذا يعني أن خط الفقر النسبي يتغير بتغير الدخل من بلد آلخر أو  (22%)

ي ، ويختلف خط الفقر النسبي عن خط الفقر المطلق بأن األول يتغير مع التغيرات ف3من وقت آلخر

نه أRavillon  ، ويقترح4مستوى المعيشة بينما الثاني هو قيمة حقيقية ثابتة في زمان ومكان معين

 ألغراض السياسات ينبغي استخدام المفهوم المطلق لخط الفقر، المعرف على دالة الرفاه، إال أن ذلك ال

لدالة المنفعة مع الزمان  فتحديد مستوى مرجعي، يعني بقاء خط الفقر ثابتا بالنسبة لإلنفاق االستهالكي

ويتم احتساب هذا "، 5والمكان، اليعني ثباته بالنسبة للقوة الشرائية، إذ أن ذلك يعتمد على محددات الرفاه

 :المؤشر بالصيغة الرياضية التالية

 
Zخط الفقر النسبي : 

S.متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة : 

 الفقر المطلن و خط الفقر النسبي: الفرن بين خط -

ن هذا الخط يسمح بتحديد عدد األفراد أل ،إن خط الفقر المطلق يستخدم أثناء األزمات االقتصادية

   اء ـــــــــــــــــــويصبح هذا الخط كمنبئ للفقر، بينما أثناء النمو تدرس ظاهرة الفقر بن ،الذين وقعوا تحت هذا الخط

ديد شريحة السكان التي تعيش تحت المستويات ن هذا النمو يسمح لها بتحأل ،على تحديد خط نسبي للفقر

                                                 
-

 .1، ص السابقمرجع ال 1

 .4ر وآخرون، مرجع سابق، ص محمد الصقو  -2

 .49عدنان داود العذاري، هدى زوبير مخلف الدعمي، مرجع سابق، ص  -3

 .4، ص مرجع سابقعلي عبد القادر علي، الفقر: مؤشرات القياس والسياسات،  -4
5- Datt, Gaurav; Ravallion Martin, Has India economic Growth become More pro-poor in the wake of 

economic reforms?. Policy research, working paper N° 5103, The world Bank, development research 

group, October 2009, P 5.  
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المقبولة دون مواجهة صعوبات، كون أن هذا النمو يسمح بتوفر الحد األدنى من التعليم والصحة والغذاء 

 .1خط الفقر المطلق ليس له معني هنا لكل فئات المجتمع، وبالتالي يصبح

  :خط الفقر المدقعExtreme poverty line  

المدقع عن الحالة التي ال يستطيع الفرد بواسطة دخله الوصول إلى حالة إشباع يعبر الفقر 

المتمثلة في عدد من معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته عند  ،الحاجة الغذائية

ر كلفة السعرات الحرارية التي تعتبتووفقا لهذا التعريف يحسب خط الفقر المدقع بطريقة  ،2حدود معينة

3أفضل طريقة لقياس الفقر المدقع، ويمكن الحصول على صيغة خط الفقر المدقع كما يلي:
 

 

  :حيث أن

Pc.خط الفقر المدقع : 

Cf.كلفة السعرة الحرارية الواحدة : 

Kn .السعرات الحرارية للفرد ضمن األسرة في اليوم : 

m.تمثل عدد األيام في الشهر : 

  :خط الفقر االجتهاديSubjective poverty line 

من  ،تستند هذه الطريقة على أن تحديد خط الفقر تعتمد على ما يجتهد به األفراد في مجتمع ما

تقدير للحد األدنى لمستوى المعيشة الذي يعد مقبوال اجتماعيا ضمن ذلك المجتمع، وبذلك فإن خط الفقر 

االجتهادي ال يتغير بتغير المكان والزمان فحسب، ولكن يختلف أيضا باختالف األفراد ضمن المجتمع 

لمعيشة يميل إلى االرتفاع لقبول فيالحظ أن تقدير األفراد لمقدار الحد األدنى الم ،نفسه وفي الزمان نفسه

 4عادة بارتفاع دخولهم.

                                                 
1-Sarah Marniesse, Op.C it, P2. 

 .11ص  ،)1222دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان، (، تحليل نظري وتطبيقي :االقتصاد الكليمحمد كاظم المهاجر،  -2

 .32عدنان داود محمد العذاري، هدى زوبير مخلف الدعمي، مرجع سابق، ص  -3

 .7محمد حسين باقر، مرجع سابق، ص  -4
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 :مؤشرات قياس الفقر -ه

فيتم لقياس الفقر توجد العديد من المؤشرات التي يمكن استخالصها اعتمادا على خط الفقر، 

ولذلك نجد أنه ال يصلح ألغراض  ،باالعتماد على العملة المحلية وباألسعار الجاريةتحديد هذا األخير 

وذلك الختالف العمالت المحلية ولتباين األسعار فيها، ولكن الفائدة  ،ارنة المباشرة بين الدول المختلفةالمق

وأهم تلك المؤشرات ، الحقيقية لهذا الخط تكمن في إمكانية استخالص عدد من المؤشرات باالعتماد عليه

 :كاآلتي هي

 Head count indexمؤشرات نسبة الفقر  -

المقاييس وأكثرها شيوعا، ويحاول قياس ظاهرة تفشي الفقر، وهذا المؤشر يعبر وهو أبسط هذه 

، ويقيس هذا المؤشر مدى انتشار 1عن عدد األفراد أو األسر في المجتمع الذين يقعون تحت خط الفقر

أو نطاق الفقر، ويقاس بعدد السكان الذين يعيشون بدخل تحت خط الفقر كنسبة من مجموع  الفقر

 ق الصيغة التالية:وف ،السكان

 
H :نسبة السكان الفقراء 

g :عدد السكان الفقراء 

n :.مجموع السكان 

 أنه إلى إضافة ،والتمثيل التفسيرو  القراءة سهل نهأب الفقر مؤشرات من غيره عن يمتاز هذا المؤشر إن

    ) سن أمارتيا( أن غير ،الفقر مكافحة في المحقق التقدم مثل ،الفقر مقارنات من معينة ألنواع جدا مناسب

 المؤشر هذا أن أي، الفقراء بين )التفاوت( المساواة وعدم الفقر لعمق حساس غير كونه بشدة نتقدها  1976 

 ال فإنه ذلك على وزيادة الفقراء بين ما الدخل بتوزيع ثرأيت ال أنه كما الفقر، عمق في بالفروقات ثرأيت ال

 .الفقراء تمركز عن فكرة أية يعطي
 

                                                 
، رسالة دكتوراه، األردن وتحليل أثر برامج التكييف الهيكلي على فئات المجتمع ذات الدخل المحدود في قياس عصام الطاهر، -1

 .105، ص2999المستنصرية، العراق، كلية االقتصاد، الجامعة 
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 Poverty gap indexمؤشر فجوة الفقر  -

تعبر فجوة الفقر عن مقدار الدخل الالزم للخروج من حالة الفقر إلى مستوى خط الفقر المحدد 

يقيس هذا المؤشر الفرق بين إجمالي دخل أو إنفاق الفقراء، والدخل  ،1)المطلق أو المدقع أو غيرها..(

ويتم حساب هذا المؤشر  ،ى دخل يساوي دخل خط الفقرالكلي ألولئك الفقراء لو أن كال منهم حصل عل

 :2كالتالي
 

n :إجمالي السكان 

Z :خط الفقر المستخدم  

Yi :( دخل أو إنفاق الفردiمن األفراد تحت خط الفقر ). 

 كالتالي: P0من المؤشر  P1ويمكن حساب المؤشر  

 (P1)مؤشر عدد األفراد × ( = فجوة الدخلP0مؤشر فجوة الفقر )

 :حيث أن

 
 االختالفات االعتبار بعين أخذه دون ،المتوسط بالعجز فقط يهتم نهأخذ على هذا المؤشر آومن أهم الم

 آخر شخص إلى فقرا أقل شخص من الدخل بانتقال ثرأيت ال بذلك وهو، الفقراء بين الفقر شّدة في المسجلة

  .يعكس مقدار التفاوت بين دخل الفقراء الي أ ،فقرا وأشد أكثر

 Severity of poverty مؤشر شدة الفقر -

باعتباره الوسط  ،يعكس هذا المؤشر إضافة إلى فجوة الفقر مدى التفاوت الموجود بين الفقراء

 :3الحسابي لمجموع مربعات فجوات الفقر النسبية للفقراء كافة، وهناك صيغتان لقياس شدة الفقر هما 

                                                 
 .43محمد كاظم المهاجر، مرجع سابق، ص  -1

2
-Banque Mondial (2002), Note Technique, Mesure et analyse de la pauvret., 

www.worldbank.org/poverty/data. 
3- Ravallion Martin (1992), poverty caparisons, A guide to concepts and Methods, The world Bank , 

Washington, P39. 
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  الصيغة األولى :Foster – Green – Thorbecke 

 

Ps.شدة الفقر :  

n :إجمالي السكان 

Z :خط الفقر المستخدم  

 Yi : دخل أو إنفاق الفرد(i) من األفراد تحت خط الفقر. 

  الصيغة الثانية: فجوات الفقر ونسبة الفقراء 

)P 
Ps.شدة الفقر : 
Pg: .فجوة الفقر 
H لى مجموع السكان(.إ: نسبة الفقر ) نسبة السكان الفقراء 
P: .مربع معامل تباين االستهالك بين الفقراء 

 Sen’s poverty indexمؤشر سين للفقر  -

اقتصاديات البلدان األقل  نمذجة باالستناد على نموذج هاريس تودارو والذي يستخدم دائما في
 :1أن يوحد أهم المؤشرات الهامة لقياس درجة الفقر على النحو التالي Sen نموا، استطاع

 

 
P :  الفقرشدة 
H : نسبة السكان الفقراء 

M :  نسبة فجوة الدخلIRG 
G  :معامل جيني 

 كما يقيس هذا المؤشر نسبة فجوة الدخل بالصيغة التالية:
          Z) 

                                                 
1
-Amartya Sen, poverty an ordinal approach to measurement, econometric, vol 44, N° 2, march 1976, 

PP 219-231. 
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 متوسط دخل الفقراء:   

Z :خط الفقر 
G :وعليه كلما صغرت قيمة هذا المعامل عبرت  ،معامل جيني يقيس مقدار التفاوت في توزيع الدخول

 .1والعكس صحيح ،عن المساواة في توزيع الدخل
كما يعرف معامل جيني أيضا كعالقة بين التوزيع التصاعدي للسكان بالنسبة للتوزيع التصاعدي للدخول 

 ويقاس بالصيغة التالية:

          
      

Yi : الفئةالمتجمع الصاعد للنسب المئوية لدخل. 

Yi-1 :المتجمع الصاعد للنسب المئوية لدخل الفئة السابقة. 

Spi :.نسبة السكان الفقراء في الفئة 

بين الصفر )المساواة التامة( والواحد )التفاوت التام(، ويتراوح بالنسبة للبلدان التي  يتراوح معامل جيني

بينما يتراوح بالنسبة للبلدان التي  (،2.6-2.2) تتسم بدرجة عالية من التفاوت في توزيع الدخل القومي بين 

 .2(2.02-2.0) في توزيع الدخل القومي بين  ،تتسم بدرجة قليلة من التفاوت) أو بدرجة عالية من العدالة(

 قرب إلى الصفر.أويكون التوزيع أكثر عدالة كلما كانت قيمة معامل جيني أصغر و 

                                                 
السابع  ، مجلة بحوث اقتصادية عربية، السنة الثامنة، العدالنموذج القياسي للفقر في الجمهورية اليمنيةمحمد صالح عبيدة،  -1

 .1، ص 2991عشر، القاهرة، 
- يمكن استخدامه للمقارنة بين توزيع الدخل على مختلف قطاعات األفراد، ويتم توظيفه لإلشارة إلى كيفية  من فوائد معامل جيني أنه

كمقياس  هأما سلبياتتغيير الدخل في دولة خالل فترة من الزمن، بحيث يمكن تحديد إذا ما كانت عدم المساواة في زيادة أو نقصان. 
نه ال أال يهتم من هم أصحاب الدخول الكبرى، وأصحاب الدخول الصغرى. باإلضافة فهو  هوية لل هإغفال لعدم المساواة فتتمثل في

يعتمد على مقياس اقتصادي معين، فمعامل جيني ال يأخذ في االعتبار حجم االقتصاد، وال كيفية قياس االقتصاد، وال يدخل فيه تمييز 
كبر من قيمة المعامل لكل أين دولة غنية ودولة فقيرة.إن قياس معامل جيني لدولة كبيرة ومتشعبة ومتباينة جغرافيا، ينجم عنه نتيجة ب

.للمزيد (متوسطة، عن طبقات الفقر المدقعةمن مناطقها على حدة. كما أن هناك اعتقاد بان معامل جيني أكثر حساسية لدخل الطبقة ال
  .Amartya Sen, poverty an ordinal approach to measurement, Op.Cit, PP 219-231 )انظر

2
 - Syamaprasad Gupta, (1977) , A model of income distribution and growth, world Bank, John 

Hopkins university press, London, PP 3-10. 
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1مؤشرات التفاوت في توزيع الدخل -
: 

إلى معامل جيني أو مؤشر جيني الذي هو مقياس لعدم المساواة في التوزيع، هناك باإلضافة 

 :معايير أخري تتمثل في

  منحنى لورنزLorenz curve 

، والشكل التالي يعتبر هذا المنحنى من المقاييس التي تعنى بقياس عدالة التوزيع بين األفراد واألسر

  يوضح ذلك.

 : منحنى لورنز3الشكل 

 
                                      Source: Amartya Sen , poverty: An ordinal Approach to 

measurement Econometric, Op.Cit, 226. 

يمثل المحور األفقي عدد السكان على أساس النسب التراكمية وليس المطلقة، بينما يمثل المحور 

 ،%022ن السكان في الدخل القومي، على أساس النسب التراكمية حتى العمودي حصة كل مجموعة م

األدنى للمربع، إلى الزاوية اليمنى األعلى خط المساواة  ليسرىاويمثل الخط القطري الذي يبدأ من الزاوية 

التامة، أي أن كل نقطة على الخط تعني أن كل نسبة من السكان تحصل على نسبة متساوية من الدخل، 

أما منحنى لورنز ) الذي يبعد عن خط العدالة التامة ( فإنه يعكس العالقة الفعلية بين كل من نسبة 

لتي تحصل عليها خالل سنة معينة. حيث يتضح كذلك من خالل الشكل أيضا السكان ونسبة الدخل، ا

كلما زادت حدة التفاوت في توزيع الدخل القومي،  ،أنه كلما ابتعد منحنى لورنز عن خط المساواة التامة

والعكس صحيح، وبما أنه ال يوجد هناك بلد يتسم بالمساواة التامة في توزيع الدخل القومي، لذلك نجد أن 

                                                 
، )1221دار المريخ للنشر، السعودية، ( التنمية االقتصادية،ميشيل تودارو، ترجمة محمود حسن حسين، محمود حامد محمد،  -1

 .123-123ص 
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نحنى لورنز يبتعد عادة عن هذا الخط، وتعكس درجة االبتعاد عن هذا الخط مدى خطورة التفاوت في م

 توزيع الدخل القومي بين البلدان.

  :معامل ثيلTheil Coefficient 

إن مؤشر ثيل للتفاوت في توزيع الدخل، هو عبارة عن المعلومات المتوقعة للنتيجة التي تقوم بتحويل 

حصة الدخل، حيث أن هذا المؤشر يساوي متوسط الدخل، واللوغاريتم التابع له، حصة السكان إلى 

والميزة األساسية لهذا المؤشر تكمن في قدرته التفسيرية، فتفسير هذا المؤشر يناسب تقدير المساهمة التي 

تعليمي تقدمها المجموعات المختلفة للتفاوت الكلي للدخل، مثل دخل مجموعة من السكان وفقا للتوزيع ال

 :1العمري، وجبريا يمكن التعبير عن هذا المؤشر كالتاليو 

T=∑QI*logQI/N 

  أن: حيث

N.عدد األفراد أو العائالت : 
QI.هو الدخل لمجموعة من األفراد : 

 قياس الفقر من زاوية التنمية البشرية:2.1.2 

 Human povertyعندما أشاعت أدبيات التنمية البشرية مفهوما جديدا للفقر دعي بالفقر البشري 

جري التركيز فيه على النظرة الشاملة للفقر، نجد أن هذا المفهوم كان يقوم على أن الفقر ليس مجرد 

شكلة التنمية نقص الدخل، بل انتفاء الفرص والخيارات أو ضعفها، والتي تعتبر في حد ذاتها جذرا لم

 ، ومنه يمكن قياس الفقر من منظور التنمية البشرية وفق مايلي: 2البشرية برمتها

ومؤشر الفقر  ،( للدول الناميةIPH-1هناك مؤشرين معا لقياس الفقر البشري هما مؤشر الفقر البشري ) 

 ( لمعظم الدول الصناعية من خالل ما يلي:IPH-2البشري )

 

                                                 
1- Frank Alan Cowell (1995), Measuring inequality, handbook in economic series, 2 edition, London, 

P 15. 
 .1يم وآراء، مرجع سابق، ص أحمد ابريهي العلي، في سبيل إزالة الفقر: مفاه -2

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CE0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fideas.repec.org%2Fe%2Fpco132.html&ei=8LXEUobiLYmp0AWXvYDIAw&usg=AFQjCNG7BrxH7wjjMYZxm-Et1CoOuKfKRg&bvm=bv.58187178,d.d2k
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 (IPH-1)   البشري للبلدان الناميةحساب دليل الفقر -أ

( على نواحي الحرمان من ثالثة أبعاد  2-يركز دليل الفقر البشري للبلدان النامية ) دليل الفقر البشري
 :1هي

  مدة الحياة ومستوى الصحة: وتتمثل في المخاطر التي تحول دون العيش لعمر معين أي التعرض
 لموت في سن مبكرة نسبيا.

  االستبعاد من عالم القراءة واالتصال.المعرفة: أي 

 .مستوى المعيشة الالئق: يتعلق بمستوى المعيشة الالئق من حيث اإلمداد االقتصادي العام 

 (IPH-1)ويتم حساب 
 :حيث أن P1. P2. P3من خالل ثالث مؤشرات وهي:  2

P1 سنة. 42: نسبة الموت قبل بلوغ 

P2: .نسبة األمية 

P3حياة المحترمة، نفسه عبارة عن مؤشرات جزئية وهي:: يمثل النقص في شروط ال 

P31.نسبة األشخاص الذين يحصلون على الماء الصالح للشرب بصفة دورية : 

P32.نسبة األشخاص الذين يحصلون على الخدمات الصحية : 

P33 سنوات الذين يعانون من احتياجات قابلة للقياس. 3: نسبة األطفال األقل من 

 2..………   باستعمال العالقة التالية: P3ونقوم بحساب 

 باستخدام العالقة التالية  (IPH-1 )وبعدها نقوم بحساب مؤشر الفقر البشري 

 
  IPH-2دليل الفقر البشري للبلدان الصناعية -ب

اإلنسان، يركز دليل الفقر البشري للبلدان الصناعية على نواحي الحرمان من حيث أربعة أبعاد لحياة 

طول العمر، المعرفة، مستوى  :وهي 2-مماثلة إلى حد كبير لألبعاد التي تنعكس في دليل الفقر البشري

 المعيشة الالئق، مضافا إليه االستبعاد االجتماعي ) عدم المشاركة أو التهميش(.
                                                 

1 - Nicolas Sirven (2007), de la pauvreté à la vulnérabilité, pauvreté et stratégie de survie, monde en 

développement, N° 4, Tome 35 ,Belgique, P11. 
2
 - UNDP.HDR, OP. Cit, P110. 
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IPH-2ويتم حساب 
 P1 ,P2 ,P3 ,P4 :من خالل أربعة مؤشرات وهي 1

P1 سنة. 62: نسبة الموت قبل بلوغ  

 P2.نسبة األمية : 

P3 من الدخل الشخصي الذي يمكن  %22: نسبة من يعيشون تحت خط فقر الدخل المحدد بنسبة

 التصرف فيه.

P4 شهرا أو أكثر( للقوة العاملة،  00فهو يقاس بمعدل البطالة طويلة األجل ) االستبعاد: عدم المشاركة أو

 كاآلتي: هي  1-لفقر البشريوبذلك فإن معادلة ا

 

 والجدول التالي يوضح ذلك:

 : ملخص دليل الفقر البشري للدول النامية والدول المتقدمة.2الجدول 

 الدول المتقدمةHPI-2مؤشر الفقر البشري  الدول الناميةHPI-1مؤشر الفقر البشري 
عند الوالدة عن نسبة السكان الذين يقل عمرهم المتوقع  -
 .من السكان( %سنة) 02
 12من السكان من عمر  %معدل األمية للبالغين ) -

 .(أكثرسنوات أو 
 مؤشر مركب من: -
 نسبة السكان التي ال تتوفر لها مياه أمنة. -
 نسبة السكان التي ال تتوفر لها خدمات صحية -
 نسبة األطفال دون الوزن الناقص ) تحت الخمس سنوات( -

الذين يقل عمرهم المتوقع عند الوالدة نسبة السكان  -
 من السكان( %سنة ) 02عن 
من السكان من عمر  %نسبة األمية الوظيفية ) -
 سنة( 01سنة إلى  10
 من السكان( %نسبة السكان تحت خط الفقر ) -
شهرا أو أكثر ( من  10نسبة البطالة الطويلة )  -

 القوى العاملة.

، 1223برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للدول العربية،  ،في دول مجلس التعاون : أديب نعمة، تعريف الفقر وقياسهالمصدر

 .13ص 

 قياس الفقر المتعدد األبعاد: 3.1.2
يتجلى  وهذا ما ،إن ظاهرة الفقر ليست ظاهرة نقدية بحتة بل هي ظاهرة متعددة األبعاد والجوانب

والذي يعني االفتقار إلى الدخل والغذاء والملبس  ،من خالل االنتقال من النموذج الفسيولوجي للحرمان

                                                 
 . 473، ص 1227محمد عبد اهلل الرفاعي، معوقات بيانات قياس الفقر، المؤتمر اإلحصائي العربي األول حول الفقر، عمان،  -1
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الذي يتمثل في عدم قدرة الفقراء على االستفادة الكاملة من  ،والمأوى إلى النموذج االجتماعي للحرمان

  .الموارد المتدفقة

 ويتعرض لنقص ،المادي غير الفقر لقياس المتحدة األمم قبل من البشري الفقر مقياس استخدموقد 

، وغيرها والعمل  البينة التحتية مثل الجيدة الحياة مقومات إلى الوصول في ونقص وصحة ،تعليم من القدرات

 الحرمان حاالت صمم لتوصيف الذي ،األبعاد المتعدد الفقر مقياس إلى 2010في سنة  مؤخرا   تطويره وتم

 األسر منها تعاني التي للحرمان المتعددة المؤشر األوجه ويحدد الوقت، نفس في األفراد يواجهها التية الشديد

 .البشري الفقر مقياس من تفصيال   أكثر المعيشة بشكل ومستويات ،والتعليم الصحة مجال في

 األسر تعريف خالل من المؤشر حساب ويتم، المختلفة المسوح على بيانات بالبناء المقياس هذا ويمتاز

  :إلى قسمت والتي أبعاد 10 بين من 3 من حرمت إذا فقيرة كأسر

  .الوزن من 1/6 منها ولكل وتغذيتهم، األطفال وفيات :الصحة

 .الوزن من 1/6 منها ولكل بالمدارس، األطفال والتحاق الدراسة سنوات :التعليم

 األصول، وحيازة الطهي، ووقود واألرضيات، الصحي، والصرف الشرب، ومياه كهرباء،:المعيشة مستوى

  .الوزن من  1/18منها ولكل

 متعددي الفقراء األفراد من أو األفراد عدد نسبة :رقمين كناتج األبعاد متعدد الفقر مؤشر حساب يتم مث   ومن

 .للحرمان فيها األسر تتعرض التي األبعاد نسبة يعكس مما الفقر، شدة ومتوسط األبعاد

 إشكاليات قياس الفقر:4.1.2 

 :1األساليب ومن أهمهايوجد العديد من المعوقات لقواعد بيانات قياس الفقر بمختلف 

بيانات الفقر المتوفرة بشكل عام ال تتضمن معلومات كافية عن بعض شرائح المجتمع، كشريحة  -
 ا مباشرة بالنسبة للفقراء والفقر.آثار  األغنياء التي يكون لسلوكياتها

ى تنفيذ فقدان البيانات الالزمة لحساب بعض المؤشرات، مما يؤدي إلى اللجوء ألساليب التقدير، أو إل -
 مسوح صغيرة لتوفير البيانات المطلوبة.

                                                 
 .479، ص سابقالمرجع ال -1
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ال   عدم توفر بيانات تفصيلية على مستوى الوحدات التحليلية، فمثال في مسح نفقات ودخل األسرة -

نستطيع الحصول على بيانات عن اإلنفاق على مستوى األفراد، كون الوحدة اإلحصائية في المسح هي 

 األسرة.

هل هي العائلة، أم أن  ،هي وحدة القياس المستعملة؟ ما :أخرى هي تطرح عملية قياس الفقر مشكلة -

 العائلة قد تتكون من فرد واحد، أو عدة أفراد؟.

صعوبة التعبير الكمي عن العديد من المفاهيم النوعية المتداخلة، والمتنوعة، وهي مهمة صعبة من  -

 .1الناحية الفنية

تكون هذه الفئات محرومة من الخدمات العامة، شح البيانات عن الفئات األشد فقرا، فغالبا ما  -

وبالتالي ليست مقيدة ضمن سجالت الخدمات، كما أن أوضاعها غير المستقرة تؤدي إلى عدم تقييدها 

  .ضمن المسوحات

 بشكل رسمي. عدم االتجاه لعمليات المسح النوعية -

 :أساليب مكافحة الفقر2.2 

اإلقالل من الفقر هو الهدف المحوري لعملية التنمية، وقد تم اتفق المجتمع الدولي على اعتبار أن 

 .البنك الدولي تضمينه في أهداف األلفية للتنمية الصادرة عن

لكن تبقى مشكلة الحد أو التخفيض من الفقر من القضايا االقتصادية الكلية، التي تدخل في واجبات 

سياسات الكلية المناسبة، ومن خالل أحسن الدولة المعاصرة، لذلك يجب على الدولة أن تقوم بوضع ال

 أدوات السياسات الكلية وأكثرها فعالية.

 

                                                 
 .21-2، ص ص 2997، رسالة ماجستير في االقتصاد، معهد التخطيط القومي، القاهرة، مناهج قياس التنميةإبراهيم العيسوي،  -1
-  الذي يتم من خالله جمع بيانات تتعلق بالجوانب االقتصادية واالجتماعية لألسر  ،أهم المسوح نجد مسح األسرة متعدد األهدافمن

واألفراد، كبيانات اإلنفاق واالستهالك والدخل والصحة والتعليم...الخ. ويشمل هذا المسح المسح العنقودي المتعدد المؤشرات، إضافة 
 طور من قبل البنك الدولي.لمعيشة الذي إلى مسح قياس مستوى ا

-  المسوح النوعية هي تلك التي تجمع ما بين البيانات الكمية والبيانات النوعية، لكنها تختلف عن المسوح الكمية، ألنها تشرك األفراد
ل معالجته، وذلك تحت خذ انطباعاتهم وفهمهم ومعلوماتهم بخصوص أسباب الفقر وسبأوالمجتمعات في العملية البحثية، من خالل 

 اسم ما يعرف بالمسوح بالمشاركة، هذا النوع من المسوح ينفذ ضمن عدة طرق أهمها الطرق االنثروبولوجية، وطرق تقييم المستفيدين.
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 اإلطار النظري لتحليل السياسات االقتصادية على الفقر 1.2.2

 تحديد إطار عام للعظقة بين السياسات االقتصادية والفقر: -أ 

 مفهوم السياسة االقتصادية: - 

الكلية إلى مجموعة من التدابير، واإلجراءات، والقوانين ينصرف مفهوم السياسات االقتصادية 

والمواقف، واألطر، التي تضعها السلطات العامة للقطاعات االقتصادية، والمعبرة عن تصورها وموقفها 

للكيفية التي تدار بها الموارد االقتصادية النادرة، بأنواعها المادية والبشرية، إدارة اقتصادية مثلى بحيث 

، وبالتالي ال يخرج مفهوم السياسة االقتصادية الكلية على أنها عبارة عن 1المنافع للمجتمع تحقق أعظم

 .2أهداف+ أدوات+ الزمن

 ويمكن التمييز بين ثالثة أنواع من السياسات االقتصادية تمثل فيما يلي:

غيير في : سياسة اإلصالح االقتصادي والتي تضمن التغيير في أسس النظام االقتصادي، كالتاألولى

 ملكية وسائل اإلنتاج.

السياسة البنيوية والتي تتطلب إجراءات تغييرات في بنية النظام االقتصادي، كالتغيير في النسبة  الثانية:

 السكانية، والبنية القانونية، والتقنية.

السياسات الكمية التي تتصف بالتأثير في المتغيرات الكمية، كرفع نسبة االستثمار بغية الحصول  الثالثة:

 على معدل مستهدف للنمو، أو سعر الصرف، أو سعر الفائدة...إلخ

 السياسة االقتصادية الكلية والفقر: -

ة، وتتمثل تؤثر السياسات التي تتبعها الحكومات على الفقر بطرق مباشرة، وأخرى غير مباشر 

 مجمل هذه السياسات في التالي:

 :السياسات المؤثرة في النمو االقتصادي والطلب على اليد العاملة 

ة الفقر، المعترف به عموما أن النمو االقتصادي هو أولى الضروريات الالزمة لتخفيف حدّ 

التي تنمو بسرعة تكون فرصتها في التغلب على الفقر أكبر، من فرصة البلدان التي  تفاالقتصاديا

                                                 
 .123علي عبد القدر علي، الفقر:مؤشرات القياس والسياسات، مرجع سابق، ص  -1
 .273عبد العزيز عبد اهلل القطيفي، مرجع سابق، ص  -2
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، واألمثلة على البلدان التي نجحت في تخفيف حدة الفقر تشير إلى وجود 1ينخفض فيها الدخل السنوي

، ولكن ال بد أن يكون نمط النمو مؤديا إلى تحسين 2حدة الفقرو عالقة عكسية بين النمو االقتصادي 

توزيع عائدات النمو االقتصادي، حيث أن أساسيات التوزيع يجب أن تتجه نحو تعزيز فرص الفقراء في 

ن سياسات النمو االقتصادي وسياسات التوزيع يجب أن توضع في إطار يتكامل مع أ، و 3تملك اإلمكانات

على الفقر رهن بالنمو ، حيث أن نجاح أية إستراتيجية للقضاء 4التوجيهات السياسية واالقتصادية والبيئية

 االقتصادي القوي والمستدام، وبالتوزيع الناجح لثماره.

كما أن النمو االقتصادي سيتيح فرصا حقيقية للشرائح الفقيرة في المجتمع، وال سيما في الوسط الريفي، 

 وذلك بتشجيع النشاطات االقتصادية ذات القدرة العالية على خلق فرص العمل.

 كومي:سياسات اإلنفان الح 

سياسة تخفيض لفسيكون  في غياب شبكات الضمان االجتماعي، وترتيبات الضمان ضد البطالة

مباشرا، بحيث يترتب عليه زيادة في الفقر، كما أن التخفيض الحاد في  اتأثير  العمالة في القطاع العام

ية لألفراد، ومن ثم يزداد التحويالت النقدية والعينية من الحكومة لألفراد، يؤدي إلى انخفاض الدخول الحقيق

الفقر، كما أن إلغاء الدعم على السلع والخدمات خصوصا تلك التي يستخدمها الفقراء، تؤدي إلى زيادة 

االرتفاع في عدد الفقراء، وبالتالي يجب على الدولة أن تضع سياسات مالية تعمل على خفض العجز في 

ي إلى مستويات تكون قابلة للتمويل بواسطة المصادر الموازنة العامة، كنسبة من الناتج المحلي اإلجمال

العادية، التي ال يترتب عليها ضغوطا تضخمية، وبالتالي ينعكس نجاح هذه السياسات في كبح التضخم 

 بشكل ايجابي على الفقراء.

 :سياسات إصظح النظام التعليمي و التدريبي 

 إن عصر الثورة المعرفية المعلوماتية، واقتصاد السوق، واقتصاد المعلومات، بشكل عام يحتاج 

                                                 
1 - The world Bank, world development Report, 1990, P174. 
2
 - ESCAWA , A conceptual and Methodological Framework for poverty alleviation in the Escwa 

region, 1993, P22. 
 .33، ص 1999 واإلدارة من أجل التنمية، ، إدارة األمم المتحدة لخدمات الدعمالقضاء على الفقربرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  -3
 .399مرجع نفسه، ص  -4
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نتاجية مرتفعة، تجلب األجور المرتفعة لذلك من  لمستويات تعليمية راقية ذات مهارات عالية، وا 

قتصاد ن في نوعية التعليم، ليواكب عصر االيالمهم العمل على رفع مستوى التحصيل التعليمي، وتحس

عتبر التدريب والتأهيل طريقة ناجحة للقضاء على البطالة ويالمعلوماتي، بما يؤمن احتياجات سوق العمل، 

وسبيال لمواجهة الفقر، وزيادة قدرة الفقراء على رفع مستوى معيشتهم، فدراسات برنامج األمم المتحدة 

 .1، والمهارات، أحد األسباب الرئيسية للفقراإلنمائي تعد حرمان الفقراء من األصول اإلنتاجية ومنها التعليم

 سياسات التشغيل:  

لقد أثبتت النتائج أن زيادة نسبة العاملين بقطاع الدولة بحوالي عشر نقاط مئوية، يتوقع أن 

 وبالتالي انخفاض الفقر. 2نقطة مئوية، 00بحوالي  نيمعامل جي تؤدي إلى انخفاض في

  البشري:سياسات االستثمار في رأس المال  

سنة وأكثر، حيث  08عرف رأس المال البشري بأنه متوسط سنوات الدراسة للسكان من عمر ي

توضح النتائج أن زيادة رأس المال البشري بنسبة دراسة واحدة من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض في 

استثمار فعال ، من هنا نجد أن تحسين مستوى التعليم والصحة، هو 3نقطة مئوية 02بحوالي  جيني معامل

 يتيح للفقراء فرصا أكبر للمشاركة في عملية النمو االقتصادي، وتحسين الدخول.

   :فاإلصالح المالي المستند إلى سياسة مالية قوية يساعد على  تبني سياسة إلصظح القطاع المالي

ياسات فعالة حيث أن هيكلة المصارف العامة واختيار س ،معدالت الفقرالنمو االقتصادي وعلى الحد من 

تقليل من حدوث كلها سياسات تؤدى إلى الواستقرار سعر الصرف والنظام التجاري،  ،في مجال التضخم

 .4الفقر

                                                 
زالة الفقربرنامج األمم المتحدة االنمائي،  -1 ، إدارة دعم التنمية والخدمات اإلدارية باألمم المتحدة، المكتب اإلقليمي للدول مكافحة وا 

 .12، ص 2997العربية، نيويورك، 

المعهد العربي للتخطيط،  لقضاء على الفقر ضمن سياسات التنمية في الدول العربية،حول دمج سياسات اعلي عبد القادر علي، -2
 .23، ص 1223الكويت، 

 .14، ص نفسه مرجع  -3
مركز الدراسات السياسية (،اآلليات االجتماعية لنشوء الفقر ومعدالته في الدول العربية: الفقر في الوطن العربيمعتز سالمة،  -4

 .222، ص )1223باألهرام، القاهرة، واإلستراتيجية 
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  ،سياسات خفض حجم التوزيع في المستويات العليا من الدخل، من خظل الضرائب على الدخل
 : والثروة التصاعدية

الوسائل الهادفة إلى تقليل النسبة لذوي تعتبر الضرائب التصاعدية على الدخل والثروة، من 

الدخول العالية من الدخل القومي، إال أن هذه الوسيلة ال تكون فعالة لتحقيق هذا الهدف، في كثير من 

البلدان النامية، وذلك بسبب عدم توفر المعلومات الدقيقة المتعلقة بالدخول، والثروات الخاضعة للضريبة، 

ضريبية، وانتشار الفساد اإلداري، لذلك ال بد من االهتمام الكبير بتطوير وكذلك بسبب تخلف األجهزة ال

الجهاز الضريبي، ودعمه بالكفاءات العالية، واألجهزة المتطورة لغرض القيام بمهامه الكبيرة في هذا 

 .1المجال
 :سياسات زيادة الدخل الشخصي للمستويات المنخفضة من الدخل  

تويات الدخل المنخفضة يكون من خالل المدفوعات حيث أن زيادة الدخل الشخصي لمس

التحويلية، ودعم السلع والخدمات العامة، وتعتبر المبالغ التحويلية التي تقدمها الدولة إلى األسر الفقيرة، 

من أهم الوسائل المباشرة لمساعدة الفقراء،  ،وذوي المداخيل المنخفضة على شكل إعانات مالية شهرية

ة معاناة الفقراء، وتأتي في مقدمة هذه وسائل غير المباشرة التي يمكنها تخفيف حدّ وهناك العديد من ال

الوسائل توفير السلع االستهالكية األساسية بأسعار مدعمة، وكذلك تنفيذ المشروعات الخدمية الضرورية 

 .2في المناطق الريفية

 :مجموعة كبيرة من اآلثار أكدت معظم الدراسات أن القروض الصغيرة لها  سياسات التمويل الصغير
بحيث يسمح التمويل الصغير لألسر الفقيرة بالتحول من العيش يوما  3االيجابية على األسر التي تتلقاها،

بيوم، إلى التخطيط المستقبلي، واالستفادة من تغذية أفضل، وتحسين الظروف المعيشية لهذه األسر، ورفع 
 .4المستوى الصحي والتعليمي ألطفالهم

                                                 
1 - Michael Todaro(1995), Economic development Ed ,New York university, PP168-169. 
2
 - Idem. 

3
 - Ellis, Fand Mdoe. N (2006), livelihood and rural poverty reduction in Tanzania, world 

development, Vol 31, N° 8, PP 1367-1384. 
، 21، موجز الجهات المانحة رقم التأمين األصغر: استراتيجية إدارة المخاطر ،CGAPالمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء، -4

 .1-2، ص ص 1223البنك الدولي، 
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، سنويامن القروض من بنك غرامين تحد من دائرة الفقر  %8 أن نسبة 0008البنك الدولي عام  حيث أكد

دره أحد المشاريع ال يساعد فقط على تطوير هذا المشروع بذاته، بل ويساعد أيضا على فالدخل الذي ي  

وتربية األطفال زيادة دخل أسرة بأكملها، بما ينعكس على أمور أخرى حيوية مثل ضمان األمن الغذائي، 

في الهند ولفترات طويلة  SHAREمن المستفيدين من خدمات برنامج  %68، كما أشار أن 1وتعليمهم

أشاروا إلى أنهم قد شهدوا ارتفاعا ملحوظا في مستويات الرفاهية االقتصادية، على أساس مصادر الدخل، 

ا حدث تحول ملحوظ في أنماط وامتالك األصول المنتجة، وظروف السكن ونسبة اإلعانة األسرية، كم

التوظيف، فانتقلوا من العمل اليومي غير المنظم ومنخفض األجر، إلى التوظيف الذاتي ذي مصادر 

2الدخل المتنوعة، والمعتمد أساسا على أنشطة العمال الصغيرة.
 

  السياسات االجتماعية والقضاء على الفقر: -ب 

تتمحور معظم السياسات االجتماعية لمكافحة الفقر حول تأسيس شبكات للضمان االجتماعي 

 شمل هذه البرامج على:وتلحماية الفقراء، من الصدمات الخارجية والداخلية، 

 :شبكات الضمان االجتماعي  

توضح الشواهد التطبيقية هشاشة وضعف شبكات الضمان االجتماعي في الدول النامية، وذلك 

حدودية تغطيتها وارتفاع تسرب منافعها، وعدم كفاية ما تقدمه من عون ومساعدة، وعدم دراية الفقراء لم

للحصول على استحقاقاتهم منها، عندما يعلمون بوجودها، كما توجد صعوبة فرصهم بوجودها، وانعدام 

طبيعية، باإلضافة إلى القيام بتأسيس شبكات الضمان االجتماعي في خضم األزمات االقتصادية كانت أو 

نقص المعلومات، وعدم توفر الموارد المالية، والكوادر البشرية، األمر الذي يعني أن تأسيس البنيات 

 .3التحتية لشبكات الضمان االجتماعي يتطلب وقتا وتخطيطا

 األزمات،في ظل  وفي غياب شبكات فعالة للضمان االجتماعي يتعرض الفقراء أكثر من غيرهم للمعاناة

ومن ثم فإن تأسيس شبكات للضمان االجتماعي بطريقة منهجية، وكجزء من خطة تنموية بعيدة المدى، 
                                                 

1
-Gibbons, rural credit for reducing extreme poverty an overview of the project lkhtiar experience in 

penusular Malaysia: workshop in new direction to eradicate poverty in sabah, Kundasang 12-14 

December 1988, The institute of development studies, Sabah, 1994, Malaysia, P10. 
رات مؤسسة غرامين، الواليات المتحدة ، سلسلة منشو قياس أثر التمويل األصغر: حصر للمصادر المعروفةناثانيل جولد برج،  -2

 .19، ص 1223األمريكية، 

 .30نفسه، ص   مرجع -3
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يمثل السبيل األنجع لحماية الفقراء، حيث توفر هذه الشبكات آلية لتأمين الفقراء، ضد انهيار دخولهم، 

  .ا يرفع من إنتاجيتهممهذا والعوائد المرتفعة،  منخفضةوتشجيعهم للقيام بمبادرات تتسم بالمخاطر ال

 :1هدفها المنشود يجب أن تتسم بمجموعة من المبادئ هي شبكات الضمان االجتماعي وحتى تحقق

 أن تتجاوب بطريقة مرنة الحتياجات الفقراء. 

 مقارنة بالبرامج االجتماعية األخرى.  أن تكون ذات كفاءة 

 جع على عدم البحث عن وظائف، أن تتجنب هذه الشبكات توفير الحوافز السلبية، كتلك التي تش

 والركون إلى االستفادة من تعويضات البطالة.

 :تهدف هذه البرامج إلى تغطية غير القادرين على العمل، ضد  برامج التحويظت النقدية والعينية

المخاطر طويلة المدى والمرتبطة بفقدان مصادر الدخول، وتمثل التحويالت النقدية والعينية التي تستهدفهم 

لى نظام المنح الدراسية لألسر الفقيرة، وعلى أنظمة التموين وبتوفير الغذاء األساسي لألسر الفقيرة، ع

 وعلى آليات لتوفير االئتمان لهذه األسر في وقت األزمات.

 :برامج األشغال العامة 

 2يمكن تصميم هذه البرامج استنادا على المبادئ التالية:

 البنيات األساسية التي تمولها الحكومة.توفير فرص العمل في مشاريع  -

أن تقوم الحكومة بمقابلة تكاليف األجور لكل المشاريع، وأن تقوم بمقابلة التكاليف األخرى في بعض  -

 المناطق الفقيرة.

أن يكون العمل في مثل هذه المشاريع متوفرا بطريقة مستمرة، على أن تتوسع فرص العمل خالل  -

 األزمات بطريقة تلقائية

 .يتم اختيار مشاريع البنيات األساسية بواسطة المجتمعات المحلية  أن -

 .تمكين كل الراغبين في العمل من الحصول على وظائفإلى  المشاريع العامة كل هدف تينبغي أن  -

 
 

                                                 
 .24-23ص ص  علي عبد القادر علي، الفقر: مؤشرات القياس والسياسات، مرجع سابق، -1
 .15نفسه، ص  مرجع  -2
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 الوسائل السياسية لمكافحة الفقر: –ج 

زيادة قدرة الفقراء على تتمثل الوسائل السياسية في تمكين الفقراء من أسباب القوة، وذلك عن طريق 

 :1التأثير في المؤسسات الحكومية التي تمس حياتهم، وذلك عن طريق

حيث يمكن للدولة أن توفر الخدمات للفقراء، على نحو  :إزالة الحواجز القانونية والسياسية، واإلدارية -

 أكثر فعالية للجميع خاصة الفقراء من خالل:

 لتوجيه الموارد إلى األعمال التي تفيد الفقراء، ويتم ذلك  الحد من الفساد، واستخدام سلطة الدولة

 بتبسيط اإلجراءات وجعلها شفافة للعمالء، تعزيز االتصال بين الموظفين المدنين والمتعاملين معهم.

 نصاف والعدالة.لإل اجعل األنظمة القانونية سند 

  العمليات السياسية، وكذا استقالل احترام األنظمة السياسية للقانون، وكذا تشجيع مشاركة الفقراء في

 القضاء للحفاظ على حكم القانون.

  جعل الالمركزية في خدمة الفقراء: حيث أن تحقيق المركزية السلطات والموارد على مستوي المجالس

 خاصة، لكن المنافع تكون كبيرة. االبلدية الفرعية يتطلب جهود

 دور اإلسظم في معالجة الفقر )الزكاة(: 2.2.2

 معالجة اإلسظم لظاهرة الفقر: -ا

ردا أساسيا من الموارد المالية في الدولة اإلسالمية، وهذا يخرجها عن أن تكون و تعتبر الزكاة م

عبادة محضة فهي جزء من النظام المالي، واالقتصادي في اإلسالم، حيث تعتبر المؤسسة األولى 

 أَْموَالِِهمْ ُخْذ ِمْن   "تعالى: اإلنسانية وذلك لقولهللضمان االجتماعي في اإلسالم، وتصرف لخدمة األهداف 

كما أننا نلمس . 2"عَلِيم    َسِميع   وَاللَّهُ  ۖ  َلُهْم    َسَكن   َصَلَتكَ ِإنَّ    ۖ  عَلَْيِهْم    َوَصلِّ بَِها    َوُتزَكِّيِهمْ  ُتطَهُِّرُهمْ  َصَدقَة  

وال تحضون على طعام  قوله تعالى: "الخطاب للجماعة في تنظيم الصدقات، والزكاة وأفعال الخير كلها في 

                                                 
1-Programme des Nations Unies pour le développement, rapport Mondial sur le développement 

humain,2000, PP 59-63. 
 .223سورة التوبة اآلية  -2
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استدامة إلى النفع و تؤدى ألنها  ،، وهي توجيه إلهي إلى التكافل الجماعي على أفعال الخير1"المسكين

 .الخير

 الدور االقتصادي واالجتماعي للزكاة في معالجة الفقر: -ب 

معالجة الفقر من تأسيسا على كون الزكاة نظام مالي، واقتصادي واجتماعي، فهي تعمل على 

 جهة، ومكافحة أسبابه من جهة أخرى، وهذا على األصعدة التالية:

  على الصعيد المالي: -

يرادا كليا لميزانية الدولة، يحميها من الوقوع في العجز أو اللجوء إلى الدين  تمثل الزكاة موردا ماليا وا 
اجهة الفقر، وتمكن األفراد من الخارجي أو الداخلي، فهي مورد من موارد الحكومة بحيث يصرف لمو 

إشباع حاجاتهم، وهي بحكم طابعها الشمولي والدائم تعتبر أداة بيد الدولة لمواجهة العجز المالي، 
واألزمات االقتصادية، والكوارث الطبيعية، والوقوع في فخ السيولة، وهذا كله دون االضطرار إلى تخفيض 

 .2فقر، وزيادة النمو وتحقيق التنميةالنفقات العامة، التي هي ضرورية لمكافحة ال
 وسنوضح الدور التمويلي لهذه األخيرة في التالي:

  اعتبار أن الزكاة أساس للنظام المالي واالقتصادي في اإلسالم، له فائدة عظيمة ليس فقط في مجال
وذج يحتذى المساهمة في أهداف المجتمع، بل إن الزكاة باعتبارها تنظيما ربانيا للمال يجب أن تتخذ كنم

3لية األخرى وطرق إنفاقها.افي تنظيم الموارد المبه 
 

 :وفرة حصيلة الزكاة تجعلها أداة مهمة في دورها التمويلي، ومما يساعدها في هذه الوفرة ما يلي 

  وال تقل عن %02سعر الزكاة أو النسبة التي تفرض بها وهذه النسبة تصل في بعض الثروات إلى 

%2.5 . 

  الدور التمويلي لها يشمل كافة أنواع المال في المجتمع وهذا يوسعإن وعاء الزكاة. 

 ال ــــــــــــــــتكرار جمع حصيلة الزكاة كل عام، من شأنه أن يجعل الحصيلة وفيرة، حيث أن تكرار جمع الم 

 

                                                 
 .23سورة الفجر اآلية  -1
شكالية محو الفقرثابت محمد ناصر وآخرون، كمال رزيق وآخرون،  -2 ، دراسة مؤسسات الزكاة في الوطن العربي :نظام الزكاة وا 

 .132-179، ص )1229، 2المجتمع العربي للنشر والتوزيع، ط مكتبة(تقويمية لتجارب مؤسسات الزكاة ودورها في مكافحة الفقر، 

 .231، ص )2912، 1دار المطبوعات العربية، دمشق، ط(، اشتراكية اإلسظمالسباعي مصطفى،  -3



 والنظري للفقر لمفاهيميا اإلطارالفصل األول                                        

49 

1سنوات، كفيل لوحده بإعادة توزيع ثلث الناتج المحلي. 02على مدى 
 

  مهم من نفقات الدولة، وبخاصة نفقات الضمان االجتماعي.مساهمة الزكاة في تغطية جانب 

  تساعد الزكاة أفراد المجتمع في تكوين مشروعات صغيرة، خاصة عندما تقدم ألصحاب الحرف

والمهن من الفقراء والمساكين، وهذا يؤدي إلى دفع االستثمار الخاص إلى التوسع، مما يساعد في توفير 

 فرص عمل جديدة ألفراد المجتمع.

التحتاج الدولة لتخصيص موارد من الموازنة العامة للشؤون االجتماعية والهيئات والجمعيات الخيرية  -

2لرعاية الفقراء، وذلك ألن جميعها تتكفل بها الزكاة
. 

  على الصعيد النقدي:  -

الواقع من الثروة النقدية كل عام، تدفع بمالكها إلى استثمارها في  %0  5.أن الزكاة اقتطاع نسبة باعتبار

وعدم اكتنازها، وبما أن فريضة الزكاة تعد وسيلة فعالة من وسائل إعادة توزيع الثروة بين أفراد المجتمع 

، ولو طبقنا ظاهرة تناقص المنفعة يمكن القول 3على أساس عادل، فالزكاة تؤخذ من الغني وتعطى للفقير

المنفعة الحدية للدخل، كلما زادت  أنه كلما زادت وحدات السلع المستهلكة يمكن التدليل على تناقص

وحداته، فالغني تكون لديه منفعة الوحدة الحدية األخيرة، أقل من منفعة الوحدة الحدية للدخل لدى الفقير، 

وعلى ذلك فإن نقل عدد من وحدات دخل الغني عن طريق الزكاة إلى الفقير، يسبب كسبا للفقير أكثر من 

عادة خسارة للغني، والنتيجة هي أن النف ع الكلي للمجتمع يزيد بإعادة توزيع الدخل عن طريق الزكاة، وا 

، هذا 4توزيع الدخل لصالح الفقراء الذين يرتفع لديهم الميل الحدي لالستهالك عن غيرهم من األغنياء

ينعكس أثره على زيادة اإلنفاق، وبالتالي من خالل المضاعف على زيادة اإلنتاج حيث أن المضاعف هو 

 .5استجابة الناتج القومي للتغير في اإلنفاق الذي يحدد

 
 

                                                 
 .294، ص )دار المعرفة، بيروت، بدون سنة نشر( السياسة المالية في اإلسظم،عبد الكريم الخطيب،  -1
دراسات وبحوث ديوان الزكاة السوداني على الموقع آلثار االقتصادية واالجتماعية للزكاة، اأحمد مجدوب أحمد علي،  -2

sudan.org-www.zakat20/12/2007  
 .33، ص 2991، السودان، 3، مجلة اإلنسان، العدد معالم البديل االقتصادي اإلسظميمحمد النوري،  -3
 .131، نقال عن نهاية اإلمام المحتاج لإلمام الرملي، بدون سنة نشر، ص تمويل التنمية في االقتصاد اإلسظميشوقي أحمد دنيا، -4
 .299، ص 2006)مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، (، بحوث في االقتصاد اإلسظميعوف محمد الكفراوي،  -5

http://www.zakat-sudan.org/
http://www.zakat-sudan.org/
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  على صعيد العمالة: -

إن فرض الزكاة على الموارد االقتصادية غير المستغلة في العملية اإلنتاجية، سوف يدفع بأصحاب هذه 

األموال إلى بيعها والتخلص من تحمل مبلغ الزكاة عليها، وألن الزكاة سوف تعمل على أكل وعائها 

ا يفكر في استغاللها في أوجه نشاط صناعية، وتجارية، التي تعطي فرصة لزيادة العمالة، كما تدريجيا، لذ

سيكون هناك حافز لزيادة االستثمارات، رغم انخفاض العائد طالما أنها تحقق ما يكفي لسداد الزكاة، 

 .1لوالمحافظة على قيمة األموا

كما أن الزكاة تعمل على سرعة دوران رأس المال، ألنها تفرض على رأس المال والدخل المتولد 

ن تساهم في األعمال االقتصادية، بما أعاملة بالعنه معا، فاإلنفاق من حصيلتها من شأنه أن يدفع القوة 

 يعود على المجتمع بمزيد من اإلنتاج، الذي من شأنه أن يزيد فرص االستثمار.

 :الدور االجتماعي للزكاة -ج 
يؤدي تطبيق نظام الزكاة إلى تقليص الفوارق االجتماعية، وتأمين أبناء المجتمع الواحد ضد الفقر، 

والكوارث والمشاكل االجتماعية األخرى من انحالل خلقي، وانحراف....إلخ، فنظام الزكاة جهاز أساسي 

كل فرد من خالل مبدأ العطاء واألخذ يحس في من أجهزة التكافل االجتماعي في اإلسالم، وهذا يجعل 

ن للفرد حقوقا في هذا المجتمع، يجب على القائمين عليه أمجتمعه بأن عليه واجبات، يجب عليه أداؤها، و 

أن يعطوا كل ذي حق حقه، كما أنها تقيم التكامل االجتماعي في مجتمع الدولة، ألن أموال الزكاة إذا 

والشكل التالي يبين ، 2عت فيه، تنقل إلى غيره من البالد المجاورةزادت عن حاجات البلد الذي جم

 استراتيجيات وطرق مكافحة الفقر.

 

 

 
 

                                                 
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص علوم اقتصادية، في االقتصاد اإلسظميوظائف السياسة المالية دالل بن طبي،  -1

 .13، ص 1223/1224جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
. على "1221، الكويت، 44مجلة الوعي اإلسالمي، العدد "، دور الزكاة في عظج الركود االقتصاديمجدي عبد الفتاح سليمان،  -2

  .www.alwaei.netالموقع: 

http://www.alwaei.net/


 والنظري للفقر لمفاهيميا اإلطارالفصل األول                                        

32 

 استراتيجيات وطرن مكافحة الفقر. :4الشكل 

العربية: الفقر في الوطن العربي، مرجع سابق، معتز سالمة، اآلليات االجتماعية لنشوء الفقر ومعدالته في الدول  :لمصدرا

 .120 ص

 الصناعة

 إستراتيجية محاربة الفقر واإلقصاء

 لمحاربة الفقر واإلقصاء السياسات القطاعية

 اإلستراتيجية الشاملة للتنمية االقتصادية واإلنسانية

 المحيط الماكرو اقتصادي

 السياسة المالية السياسة النقدية سياسة القروض سياسة التوزيع )الدخل(

 برامج ومشاريع

 

 التشخيص والتقييم

 

 والسكان في الظروف الهشةالفقراء 

 حماية وضمان اجتماعي

 سياسة الصحة

 سياسة التربية والتكوين
 الشغل واإلدماج

 إصالح المؤسسات

 السكان الزراعة

 األمن الغذائي
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 :النمو االقتصادي والفقر .3

شهدت السبعينات تغيرا ملحوظا في المفاهيم العامة والخاصة عن طبيعة النشاط االقتصادي، 

حيث  ،في كل من الدول الغنية والدول الفقيرة، كان هناك اهتمام غير عادي بفكرة المتابعة المستمرة للنمو

كبر ففي الدول المتقدمة كان االهتمام األ ، النمو المتواصل هو تحقيق لكل الدول ين الهدف األساسأ

الرئيسي كان منصبا على النمو في مواجهة  موجها نحو نوعية الحياة، أما في الدول الفقيرة فإن االهتمام

عادة يوالتسعيننظريات النمو الحديثة في الثمانينات ولقد وضعت ، 1توزيع الدخل ات مرة أخرى النمو وا 

ولكن استمرارها لألسوأ  ا،أن مشاكل الفقر ليست فقط في وجودهبحيث ترى توزيع الدخل في المقدمة، 

 كاقتصاديات دول العالم الثالث.

 :تحديد اإلطار العام للعظقة بين النمو االقتصادي والفقر1.3 

تحديد العالقة بين النمو  السياسات االقتصادية على الفقر يتم من خالل آثار دراسةإن 

 االقتصادي والفقر.

 :أسس العظقة بين النمو االقتصادي والفقر1.1.3 

ولدت الثورة الصناعية  منذ القديم إلى غاية اليوم، بحيث  استمر الجدل حول النمو االقتصادي

القتصاديين ااعتبر الكثير من و ي إلى زيادة هائلة في اإلنتاج، األساليب التي استخدمها النظام الرأسمال

ي البداية تركزت ثمار النمو بأيدي ف، ف2والسياسيين أن هذه الزيادة في الثروة تؤدي إلى القضاء على الفقر

دأت التصنيع، أما البقية والتي تشكل األغلبية فكانت تعاني شكال من بمجموعات صغيرة تمثل الفئة التي 

أشكال االستعباد، كما ظهرت الحركة االستعمارية من أجل توفير المواد الخام لضمان استمرار عجلة 

أو لتصريف منتجاتها، وبالتالي ارتفعت نسبة الفقر بشكل كبير في دول  ،النمو في البلدان الصناعية

                                                 
دار المريخ للنشر والتوزيع، المملكة (، التنمية االقتصاديةميشيل تودارو، ترجمة محمود حسن حسني، محمود حامد محمود،  -1

 .237، ص )1221العربية السعودية، 

مو فيقول" النمو االقتصادي هو أمر ضروري للتنمية، ألنه وحده يمكنه  في تعريفه تبيان الفرق بين التنمية والن LEWISحاول لويس  - 

ن  كان ا  رفع مستوي المعيشة"، كما أن النمو االقتصادي هو أهم عنصر منفرد في التنمية االقتصادية، وهو أساسي لها، إال أن النمو و 
 مقدمة فيإسماعيل شعباني،  (نه ليس مرادفا تماما للتنمية االقتصادية، واليكفي وحده لضمان تحقيقها"، للمزيد انظر إأساسيا ف

 .53)، دار هومة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر، بدون سنة نشر، صاقتصاديات التنمية: نظريات التنمية والنمو
 .21-223ص ص ، ) 1224العلمي، الكويت،  مؤسسة الكويت للتقدم(، التنمية االقتصاديةصقر حمد صقر،  -2
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 تبروا أن العمل سلعة أخرىعندما اع ،العالم، وهنا جاء دور خبراء االقتصاد التقليديين لتبرير هذه العملية

وتنحصر قيمته في مدى ما يحققه من ربح، ومع أن دعاة االشتراكية كانوا ناقدين  ،إلى جانب رأس المال

لالستغالل الرأسمالي بالذات، إال أنهم كانوا مفتونين بآلية تكديس الثروة وبالرغم من أنها كانت تطمح إلى 

وسواء بالنسبة للرأسمالية واالشتراكية فإن مفتاح التنمية التي  مثل أعلى، فإنها أيضا ضحت عمليا بالناس.

كان اإليمان بالنمو مستندا ، 1وتقضي على الفقر هو النمو االقتصادي السريع ،تعود بالفائدة على الناس

إلى افتراض أن فوائده تنتشر حتما وعلى نطاق واسع، غير أن ذلك وكما تبين فيما بعد لم يكن حتميا، 

 ،عتقد في االقتصاديات األكثر ليبرالية أن مكافأة األغنياء تؤدي إلى حفزهم على االبتكاري  حيث كان 

من خالل  ،2ن ذلك سوف يعود بالفائدة على الفقراء في نهاية األمرأو  ،واالدخار، وتكديس رأس المال

ية لذوي على شكل إعانات حكوم ،الدخول العالية وعلى ذو المفروضة  توزيع جزء من حصيلة الضرائب

وبعد ذلك التفكير بكيفية  ،بعبارة أخرى التركيز أوال على زيادة الدخل القومي الدخول المنخفضة، أي

 توزيعه، وليس العكس.

االقتصاديين المهتمين  من قبل العديد من ،ولقد تعرضت هذه النظرية إلى العديد من االنتقادات

 3لي:في البلدان النامية تمثلت في التا ،بقضايا التنمية

ال يميلون إلى إدخار  ،هناك الكثير من الدالئل التي تثبت بأن األغنياء في معظم البلدان النامية أوال:

نما يفضلون إنفاق نسبة كبيرة من دخلهم على  ،واستثمار نسبة كبيرة من دخلهم في االقتصاد المحلي وا 

في  ،معدالت مرتفعة للنمو االقتصاديالسلع الكمالية المستوردة، وهذا السلوك بدوره يقلل من فرص تحقيق 

 هذه البلدان مما يؤدي إلى تردي أوضاع الفقراء.

وانخفاض  ،فقراء إلى تدهور حالتهم الصحيةلوالمعيشة بالنسبة ل : يؤدي انخفاض مستويات الدخلثانيا

 إنتاجيتهم، ومن ثم انخفاض معدل النمو االقتصادي.

                                                 
1
 - UNDP , HDR 1996, oxford university press, New York, P43. 

2
 - Idem. 

3 - Michael Todaro(1995) , Economic Development Ed, Op.Cit, PP168-169. 
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إلى زيادة الطلب على السلع الضرورية المنتجة محليا،  الفقراء: يؤدي ارتفاع مستوى الدخل للسكان ثالثا

على عكس األغنياء، كذلك يؤدي ارتفاع الطلب على المنتجات المحلية إلى زيادة  ،كالمواد الغذائية وغيرها

 وبالتالي ارتفاع معدل النمو االقتصادي. ،الطلب على العمال، ومن ثم زيادة االستثمار واإلنتاج

وما يترتب عليها من عدم القدرة على الحصول على  ،وانتشار الفقر ،مساواةالع درجة ال: ارتفارابعا

وغياب فرص االستثمار العيني والنقدي، كل هذه  ،االئتمان، وعدم القدرة على الدعم المالي لتعليم أطفالهم

أكبر، غير أن إذا كان هناك مساواة  ،النمو يكون أقل مما يجب أن يكونمن العوامل تجعل نصيب الفرد 

ات هو بالرغم من زيادة معدالت النمو االقتصادي في كثير من يات والستينيالذي حدث في عقدي الخمسين

إال أن مستويات الفقر بقيت مرتفعة، لذلك تعالت األصوات التي تدعو إلى ضرورة  ،البلدان النامية

واالجتماعية  ،الت االقتصاديةالمصدر الرئيسي للمشك الذي يعتبر ،االهتمام بمعالجة مشكلة الفقر

التي تعاني منها هذه البلدان، بدال من التركيز على زيادة معدالت نمو الدخل القومي، وفتحت  ،والسياسية

ومعيشة  ،أمام إمكانية أن يؤدي النمو إلى تحسين مستوى معيشة الفقراء ،التنمية االقتصادية الحديثة الباب

في أغنى بلدان أوروبا أكثر من عشر مرات بالقيمة  داد دخل الفردالناس جميعا، وخالل هذه الفترة از 

الحقيقية، وزاد في الصين أكثر من أربع مرات، وثالث مرات في جنوب آسيا، وكان تأثير ذلك على الفقر 

، إال أن ذلك ال يمكن تعميمه في بلدان كثيرة عجز النمو عن الحد من الفقر، إما ألن النمو كان 1هائال

ن النمو االقتصادي راكدا، أو ألن نوعيته وهيكله لم يكونا لصالح للفقراء بما فيه الكفاية، أو أل بطيئا أو

، وهناك جدل قائم حول أهمية النمو االقتصادي 2اليصل بصورة تلقائية إلى القاعدة التحتية من المجتمع

لكن هناك نسبة ال تستفيد من  بالنسبة للحد من الفقر، فالنمو االقتصادي يساهم بالفعل في الحد من الفقر،

3هذا النمو نتيجة ألوجه التكيف التي يتطلبها النمو.
 

وعندما أخذت البطالة في الظهور وسط النمو وبشكل كبير في الستينات من القرن الماضي خلقت أعدادا  

نما متزايدة من الفقراء، حيث ترجع المشكلة الرئيسية في البلدان النامية على أنها ليست مشكلة ب طالة، وا 

انعدام فرص العمل، إذ يعاني العمال في البلدان النامية من سوء التغذية، وسوء حالتهم الصحية 

                                                 
1
 - The world Bank, Attacking poverty, OP.Cit, P45. 

 www.zakathouse.org.kw/2008على الموقع: ،لمشكلة الفقر معالجة الزكاةالطيب زين العابدي، -2
3
 -UNDP, HDR (1997), oxford university press,Op.Cit, P71. 
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، وهذا بدوره يؤدي إلى 1والتعليمية، كما أنهم يفتقرون عادة إلى إمكانية الوصول إلى التسهيالت االئتمانية

خرى من االستخدام، وخلق فرص عمل، إلى انخفاض إنتاجيتهم، من هنا انتقل النقاش بشأن التنمية مرة أ

توزيع الدخل، وبروز ما يعرف بنهج االحتياجات األساسية، حيث انطوت هذه النظرية على ثالث أجزاء 

 رئيسية هي: 

 ،والكثيف االستخدام لأليدي العاملة ،التأكيد على أهمية زيادة الدخل من خالل اإلنتاج المتسم بالكفاءة  -

عطاء دور رئيسي إلى الخدمات العامة  وخاصة البلدان التي يوجد لديها فائض في اليد العاملة أوال، وا 

تأكيدها على مشاركة الناس في التنمية، أي أن تمويل التنمية ينبغي أن  للحد من الفقر ثانيا، وثالثا

الذي بدوره  قيق النموتحخالل يشارك فيه المستفيدون منها، بمعنى أن التخفيف من الفقر يكون من 

 إلى إعادة التوزيع. يؤدي

األقل مادية من  ،واجهت هذه النظرية العديد من االنتقادات منها: تركها أبعاد الرفاه البشري

 ،ألنها لم تشدد على إمكانية حصولهم على األصول اإلنتاجية ،ناحية، و لعدم تمكينها الفقراء اقتصاديا

 .ئتمانات من ناحية أخرىاإل وعلى

 :االتجاه الجديد للسياسات االقتصادية على الفقر2.1.3 

في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات سحقت أزمة الديون بلدانا كثيرة، وأدي الكساد الحاد إلى 

إبطاء النمو االقتصادي في كل الدول النامية، وشهد كثيرا منها انخفاضا في الدخل بالنسبة للفرد، وارتفعت 

سكان العالم الذين يعيشون في فقر مطلق، ولذلك أصبحت إستراتيجية االحتياجات األساسية نسبة وأعداد 

سرعان ما تجاوزتها هذه األحداث، حيث أزيحت األفكار التنموية المتمحورة حول اإلنسان، وحلت محلها 

النمو، باعتبار برامج تحقيق االستقرار، ثم برامج التكييف الهيكلي، كان الهدف من هذه البرامج هو تحقيق 

أن األقطار تنمو عبر التكيف من الزراعة نحو الصناعة، أو عبر التكيف من اإلنتاج لالستهالك المحلي، 

، وتعتمد هذه السياسة على إلغاء أو تخفيض الدعم الذي يخصص للمواد 2إلى اإلنتاج المعد للتصدير

                                                 
1
 -UNRISD (1994), Briefing paperabout structural adjustmentin a changing world, Geneva, P1. 

كتاب األهرام االقتصادي، األهرام االقتصادي، ( خصائصه ودوره في التنمية االقتصادية، :سون رأس المالسليمان المنذري،  -2
 .3-2، ص ص )2994جانفي  27القاهرة، 
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الضرائب غير المباشرة، وخفض اإلنفاق العام  الغذائية التموينية، وأسعار الطاقة والنقل والمواصالت، زيادة

الموجه للتعليم والخدمات الصحية، وبرامج اإلسكان الشعبي، وزيادة الرسوم على الخدمات، وزيادة أسعار 

المرافق العامة، على إثر نقل بعضها إلى القطاع الخاص )الخصخصة(، غير أن التركيز هذا انتقل إلى 

ن النامية وفقا القتصاد السوق، وخالل عملية التحرير والتكييف هذه إعادة تنظيم اقتصاديات البلدا

انخفضت الدخول الحقيقية لشريحة كبيرة من الفقراء، وتردى مستوى معيشتهم، كما أزيح إلى الخلف 

االهتمام بالفقراء، على اعتبار أن الفقر في األجل القصير هو ثمن ال بد من دفعه في مقابل تحقيق 

 نمو في المدى الطويل.االستقرار، وال

 :اإلطار الجديد للتنمية والتخفيف من الفقر3.1.3 

والتكييف الهيكلي، نادت أصوات إلى ضرورة دمج االهتمامات اإلنسانية،  التثيبتنتيجة لسياسات 

مثل المحافظة على الخدمات األساسية ضمن إطار جديد للتنمية الطويلة، والذي يستند إلى التنمية 

البشرية والتي تركز على عنصر رأس المال البشري، باعتبار أن البشر هم صانعو التنمية، ويجب أن 

، ظهر هذا المفهوم منذ القدم وتم اكتشافه من طرف فالسفة اليونان قبل ذلك حيث قال يكونوا هدفها

أرسطو: " أن الثروة ال تمثل الخير الذي تسعى لتحقيقه، فهي مجرد شيء مفيد للوصول إلى شيء آخر"، 

مسخر " إن اإلنسان غاية جميع ما في الطبيعة، وكل ما في الطبيعة  أو كما قال ابن خلدون في مقدمته

 .1له"

وكما يقول كاسترو" أنه ال يليق بكرامة هذا الشعب أن يبقى دائما يطلب العون من اآلخرين" 

ويقول برودون " ليس من المقبول أن نستثمر ما نرغب فيه ونريده، حتى بوسائل التي هي في يد الغير، 

أن المصدر الرئيسي لنمو ، كما 2بل علينا أن نستثمر ما نستطيع بالوسائل الموجودة فعال في أيدينا"

 اإلنتاجية هو البحث والتطوير أي االعتماد على التنمية البشرية.

 

                                                 
التنمية البشرية في الوطن (، للمفهوم والمضمونالتنمية البشرية: مراجعة نقدية جورج القصيفي، محمد عابد الجابري وآخرون،  -1

 .31، ص )2993العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 .74، ص2002، دار الفكر، دمشق، والتيه الرشاد بين:مشكلة الحضارات مالك بن نبي، -2
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 :تحليل أثر النمو على الفقر2.3 

  ال شك أن للنمو االقتصادي الكثير من القنوات التي يرتبط بها مع الفقر وتتمثل في التالي:

 :1تحليل سلوك الفقر بين النمو االقتصادي والبطالة 1.3.3
يمكن إيجاد أثر العالقة بين النمو االقتصادي والبطالة على الفقر، من خالل تحليل العالقة بين 

النمو االقتصادي واالستخدام لأليدي العاملة، حيث تظهر الدراسات أن العالقة بين النمو االقتصادي 

ن تزيد من معدالت واالستخدام هي عالقة تلقائية ومباشرة، وأن الزيادة في معدل النمو، يفترض بها أ

االستخدام، وأن السبيل لتأكيد هذه العالقة هو ضمان نمو االقتصاد بدون أي تغيير في هيكله القطاعي، 

والشكل  ،والتغييرات في معدالت اإلحالل بين العمل ورأس المال تستعمل فقط في حالة زيادة اإلنتاج

 الموالي يوضح العالقة المباشرة بين النمو واالستخدام.

 العظقة المباشرة بين النمو واالستخدام :3الشكل 

 
Source: Syamaprasad Gupta, Op.Cit, P4. 

 حيث أن:
 E* E2 الناتج -: تمثل منحنى االستخدام 

E E*.االستخدام الكامل : 

GrG.)الكمية المعروضة من السلع والخدمات ) العرض السلعي : 

                                                 
1- Syamaprasad Gupta (1977), A model of income distribution and growth, Op.Cit, P6. 
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أن مستوى االستخدام يزداد بزيادة النمو االقتصادي في مرحلة أولى، إال أنه يبين الشكل أعاله 

يتوقف عن الزيادة في مرحلة الحقة، حيث يكون النمو مقيدا إما بسبب االستخدام الكامل، أو بسبب زيادة 

في العرض من مصادر أخرى غير العمل، من هنا نستنتج أن هناك عالقة بين النمو االقتصادي 

من الفقر، على اعتبار أن المعدل المرتفع للنمو االقتصادي سيعمل على استخدام أكبر عد  والتخفيف

ممكن من األيدي العاملة، وبالتالي تنخفض البطالة وخاصة تلك التي تعيش تحت خط الفقر، هذا من 

ل لكل فئات ناحية، ومن ناحية أخرى فإن التخفيف من الفقر هذا ال يقود إلى إزالة التفاوت في توزيع الدخ

، غير أن حقيقة األمر تبين العالقة بين النمو واالستخدام هي ليست بهذه الصورة 1السكان تحت خط الفقر

إذا كان هيكل االقتصاد القومي يسمح بالتغيير في تقنيات اإلنتاج، من هنا تصبح العالقة إال المبسطة، 

 بين النمو واالستخدام على الشكل التالي: 

 : العالقة بين النمو واالستخدام.6 الشكل

 
Source: Syamaprasad Gupta, Op.Cit, P7. 

من خالل الشكل أعاله يظهر لنا أن مستويات االستخدام تتغير صعودا وهبوطا نسبة إلى 

المسارات التنموية والفن اإلنتاجي، حيث يعتبر انخفاض مستوى اإلنتاجية وتخلف وسائل اإلنتاج، وتسرب 

                                                 
-219ص ص ، )2991مركز األهرام للترجمة والنشر، القاهرة، (، ترجمة محمد فتحي صقر، النمو مع المساواة مارتفيل وآخرون، -1

121. 
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ين رأس جزء من المصادر الداخلية لتكوين رأس المال، من أهم العوامل المؤدية إلى انخفاض معدل تكو 

المال في دول العالم الثالث، إضافة إلى ذلك فإن السبب الرئيسي لعجز االقتصاديات المتخلفة في تعبئة 

1االدخار تعبئة فعالة، هو االتجاه السائد نحو اإلنفاق غير المنتج
. 

 تحليل سلوك الفقر بين النمو االقتصادي والنمو السكاني: 2.3.3

، حيث أن المستوى المعيشي لإلنسان سيبقى في ةالبشرية كئيبكانت نظرة مالتوس إلى مستقبل 

الحدود الدنيا الالزمة لبقائه، وحسب مالتوس بما أن األرض ثابتة فستؤدي زيادة االستخدام بسبب النمو 

السكاني في النهاية إلى جعل الناتج الحدي للعمل أصغر فأصغر، بسبب قانون تناقص الغلة، والشكل 

 الموالي يوضح ذلك:

 :السكاناإليرادات الحدية المتناقصة للعمل وتأثير نمو   : 7الشكل 

 
 .139ص ،1988مركز الكتاب األردني، عمان،  ،علم االقتصادأدوني مانسفيلد وناريمان بيرافيش،  :المصدر

، ألنه إذا تجاوز OPمن خالل الشكل أعاله ووفقا لمالتوس تميل قوة العمال ألن تكون متصلة بـ 

ذا كان إنتاج العامل أقل من  OAإنتاج العامل الواحد  تعمل المجاعة على  OAيزداد عدد السكان، وا 

                                                 
دار الكتب للطباعة و النشر، بغداد، (عبد العزيز عبد اهلل القطيفي، النمو االقتصادي، نظريات النمو:الدايناميك والمنهج الرياضي،  -1

 .243، ص)2999
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، إال أن الخطأ الذي ارتكبه مالتوس هو التقليل من مدى التغير التقني وأهميته، 1اإلقالل من عدد السكان

قضاء على الفقر يحتاج إلى زيادة النمو وعند تحليلنا ألثر النمو السكاني على الفقر، نجد أن ال

االقتصادي، وهذا ال يتم إال من خالل رفع معدل التراكم الرأسمالي في بداية التنمية للوصول إلى مسار 

، ويقتضي هذا رفع معدل التراكم الرأسمالي لتحقيق معدل لنمو الدخل القومي أعلى من النمو الذاتي

ه ارتفاع معدل نمو دخل الفرد، بدرجة تسمح بزيادة المدخرات معدل النمو السكاني، مما يترتب علي

واالستثمارات، وبالتالي اإلضافة المستمرة للطاقة اإلنتاجية للمجتمع، وتحقيق االرتفاع المستمر في معدل 

 نمو الدخل القومي والفردي، والشكل التالي يوضح ذلك:

 الفردي" مفعول القوى المهبطة للدخل الفردي، ومفعول القوى الدافعة للدخلمسار النمو الذاتي" : 3الشكل 

 
 يبين آثار القوى الدافعة للنمو، والقوى المقيدة للنمو على الدخل الفردي. °43الخط 
 .144، ص 2972دار النهضة، القاهرة،  التخلف والتنمية،: عمرو محي الدين، المصدر

                                                 
 .691، ص مرجع سابقأدوين مانسفيلد وناريمان بيرافيش، علم االقتصاد،  -1
-  :حتى يمكننا النظر إلى النمو االقتصادي بطريقة أكثر واقعية، فإنه ينبغي التأكيد على أمرين 

 : أنه من المناسب أن ندخل عوامل أخرى، غير مجرد التزايد الكمي لرأس المال أو العمل.األول
أنه ال بد من التسليم بأن هناك تباعدا مفترضا بين معدالت النمو االقتصادي، ترجع إلى تفاوت هذه العوامل من بلد إلى آخر،   الثاني:

 ,Solo –Swan, Growth model, Neoclassical growth model) للمزيد من المعلومات يتم االطالع على:

(www.C.B.O.com)  
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 :تحليل سلوك الفقر بين النمو االقتصادي والعدالة 3.3.3
يؤمن محاضير محمد بقيمة المساواة  العدالة ال تعني المساواة المطلقة في توزيع الدخول، حيث ال

ن ذلك ، كما أن المساواة المادية مستحيلة، أل1بين البشر، فهو يرى أن التفاوت بين البشر هو أمر طبيعي

لم يخلق في الدنيا شيئان متشابهان تمام التشابه، كل األشياء مختلفة، هذه  نهأضد الطبيعة، باعتبار 

بعد إلى أفي الواقع العملي أمر  هي ، و 3، والمساواة لم توجد في أي مجتمع2حقيقة السبيل إلى إنكارها

نهاية إلى الينتج عنها عدالة أو إنصاف، فهي تؤدي في ال  المساواة بين أفراد المجتمع في الثروةو المثالية، 

فقار الدولة ، حيث تكون المساواة بين أفراد المجتمع أمام القانون، هذه المساواة تؤدي إلى 4إفقار الجميع وا 

العدالة، أما المساواة في الثروة فهي مرفوضة، وتكون المساواة في توزيع الدخل عن طريق إعطاء الفئات 

  .الفقيرة نصيبا أكبر من الزيادة في الثروة االجتماعية

_ كيف أن منحنى لورنز ميز الفقر وعدم المساواةغير أن جيري.س. فيلديز عرض في كتابه الهام _ 

 5بين ثالث أساليب مميزة للتنمية، والنمو وهي.

أي أن االقتصاد ذا القطاعين ينمو بواسطة إثراء وتوسيع القطاع الحديث،  اتساع نمو القطاع الحديث: -أ

ر ثابتا في كال القطاعين، هذه الحالة صورها نموذج أرثر لويس وهذا بينما يحافظ على مستوى األجو 

قل في بعض الدول مثل اليابان، وكوريا أيماثل تقريبا نموذج النمو في الدول الغربية المتقدمة، وبدرجة 

 الجنوبية، وتايوان.

الحديث، أي أن هذا النمو يقتصر على عدد ثابت من األفراد في القطاع  إثراء نمو القطاع الحديث: -ب

لتقليدية، اعددا محدودا من األفراد هم الذين يقومون بالنمو، مع ثبات عدد العمال واألجور في القطاعات 

فريقيا.  وهذا ما حدث في كثير من دول أمريكا الالتينية وا 

                                                 
 .18-20، ص 2003)المجلد الثاني، دار الكتاب المصري، القاهرة،  (،التحديموسوعة الدكتور محاضير محمد،  -1

 .82مرجع نفسه، ص  -2
 .62، ص 2003)دار الكتاب المصري، القاهرة،  المجلد الخامس، الجزء الثالث،(، ماليزيا موسوعة الدكتور محاضير محمد، -3
، 2003)المجلد السابع، دار الكتاب المصري، القاهرة، (، العلوم والتكنولوجيا وحقون اإلنسانموسوعة الدكتور محاضير محمد،  -4

 .226ص 
5 - Michael Todaro(1995), Op.Cit, P123. 
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مع  هو الذي يثري النمو، ومنافع النمو تقسم بالعدل بين عمال القطاع التقليدي، القطاع التقليدي: -ج 

حدوث نمو قليل أو منعدم في القطاع الحديث، وهذا ما حدث في الصين، وعدد قليل من اقتصاديات 

 الدول االشتراكية والشكل الموالي يوضح لنا حاالت التباين في اتجاهات منحنى لورنز.

 .التباين في اتجاهات منحنى لورنز: 9الشكل 

 

 

 .123تودارو، مرجع سابق، ص : ميشيل المصدر

باستخدام الحاالت السابقة ومنحنى لورنز استطاع فيليدز أن يعبر بشكل صحيح عن الفرضيات 

 :1التالية

ومساواة أكثر نسبيا في توزيع الدخل  ،في إثراء نمو القطاع التقليدي فإن النمو ينتج عنه دخل مرتفع  -

 ودرجة فقر أقل.

ومساواة أقل في توزيع الدخل وال تتغير  ،فإن النمو ينتج عنه دخل مرتفع ،في إثراء نمو القطاع الحديث  -

 حالة الفقر.

 في حالة نموذج آرثر فإن اتساع نمو القطاع الحديث سيحدث اآلتي:  -

                                                 
 121-123ميشيل تودارو، ترجمة محمود حسن حسن، محمود حامد محمود، مرجع سابق، ص ص  -1
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يرتفع الدخل المطلق وينخفض الفقر المطلق، ولكن منحنى لورنز سيكون دائما متقاطعا، لذا ال نستطيع 

للتغيرات في عدم المساواة النسبية، ربما يكون هناك تحسنا وربما يكون هناك أن نضع أي موقف مفهوم 

سوء، يوضح فيليدز هذه الحقيقة حيث أنه في المراحل األولى للتنمية يكون الوضع أسوأ ولكن بعد ذلك 

 .يتحسن

أن ، غير 1عموما نجد أن العالقة بين النمو والتفاوت في توزيع الدخل عالقة معقدة، وغير مباشرة

االقتصادية تظهر أن العدالة في توزيع الدخل تخلق قوتين متضادتين: األولى تعرقل النمو  تاألدبيا

 واألخرى تعمل على زيادته.

 تحليل سلوك الفقر بين النمو االقتصادي والتعليم: 4.3.3

في ظل النمو االقتصادي يزيد الوعاء الضريبي والموارد العامة، مما يجعل من الممكن تقديم 

تمويل كاف لتوفير التعليم األساسي الجيد لكافة المواطنين، كما أن النمو االقتصادي يساهم عادة في 

، ولكي يؤتى التعليم 2ارتفاع األجور، وهذا بدوره يفتح المجال أمام زيادة إنفاق القطاع الخاص على التعليم

يجاد فرص تعليمية  ثمره يتعين أن ينظر إليه على أنه مشروع واع، من أجل تحقيق العدالة االجتماعية، وا 

أفضل، وأساليب تربوية وتعليمية حديثة للفقراء، وكما يقول غالبريث" إن أفضل ما في التعليم يجب أن 

 3يكون من أجل أولئك الذين هم أسوأ األوضاع االجتماعية".

 

 

 

  

                                                 
 .224، ص )2993منشورات صندوق النقد العربي، أبو ظبي، (، التعليم والتغيير االجتماعي في البلدان العربيةمحمد جواد رضا،  -1
منشورات صندوق النقد العربي، أبو ظبي، ( ،التمويل الفعال للتعليم: دور القطاعين العام والخاص، ستيفن بارنت وآخرون -2

 .273، ص )2993
 .233ص  ،المرجع نفسه -3



 والنظري للفقر لمفاهيميا اإلطارالفصل األول                                        

14 

 :األول خظصة الفصل

ازداد حدة بازدياد احتياجاته وتطلعاته،  إن الفقر ظاهرة عرفها اإلنسان منذ القدم لكن الشعور بها

تطرق إلى الظاهرة بدقة وأبرزها االقتصادي اعتبرت ظاهرة الفقر في القدم من المسلمات، غير أن الفكر و 

 كمشكلة اجتماعية يجب معالجتها ومحاربتها والقضاء عليها. 

جماع على ماهية الفقر ألقد حاول العديد من الباحثين إعطاء مفهوم للفقر، إال  نه ال يوجد توافق وا 

نه الحرمان من أنكتفي بتقديم تعريف واحد للفقر على بالتحديد نظرا لتعدد معانيه، من هنا سوف 

  .الالزمة للوفاء بالحد األدنى المقبول من االحتياجات اإلنسانية بما في ذلك الغذاء ،المتطلبات المادية

ة بحتة إال أن هذه الظاهرة ليست ظاهرة نقدية بحتة، بل هي ظاهرة التعريف مبنى على أسس نقديهذا 

خر للفقر من منظور التنمية البشرية والذي آتحكمها العديد من المتغيرات، لذا تم تقديم تعريف  ةمتعدد

يعني انعدام الفرص والخيارات ذات األهمية األساسية للتنمية البشرية، وهي  ،نهأيعرف هذا األخير على 

، في صحة ، والتمتع بمستوى معيشي الئق، وبالحرية والكرامة واحترام الذات وكذلك احترام اآلخرين العيش

أما مسالة قياس الفقر فهي إشكالية مطروحة فمنهم من يعتمد على البعد المادي الوحيد كمعيار أساسي 

من خالل تحديد خط  وهو يتمثل عادة في الدخل أو اإلنفاق االستهالكي، ،في تحديد الفقراء من غيرهم

 االعتماد على عتبات الفقر والتي تعتبر أهم العناصر األساسية في تحليل الظاهرة.بالفقر، فجوات الفقر، 

ن تحديد هذه العتبة تكتنفها العديد من الصعوبات والشكوك، من هنا وجب إولما كانت كذلك ف

بعض الباحثين باستعمال الدخل أو  التفرقة بين العديد من خطوط وعتبات الفقر، غير أن عدم اقتناع

اإلنفاق كمؤشر وحيد للعيش الالئق دفعهم للبحث عن طرق أخرى، لذا ظهر مقياس للفقر البشرى والذي 

يعتمد على نواحي الحرمان من ثالثة أبعاد وهي: مدة الحياة ومستوى الصحة، والمعرفة، والمستوى 

 .بعاد، كما ظهر مقياس آخر وهو مقياس متعدد األالمعيشي

مشكلة الحد أو التخفيض من الفقر من القضايا االقتصادية الكلية، التي تدخل في واجبات وتعتبر 

الدولة المعاصرة، لذلك يجب على الدولة أن تقوم بوضع السياسات الكلية المناسبة، ومن خالل أحسن 

تماد على تحديد العالقة بين ولمعرفة آثار هذه السياسات يتم االع ،أدوات السياسات الكلية وأكثرها فعالية

 هذه الظاهرة. ثر النمو االقتصادي المتحقق في إطار هذه السياسات علىأكل من 
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 تمهيد:
تعاني الدول النامية العديد من المشاكل االقتصادية واالجتماعية، من ارتفاع معدل الوالدات 

وقد تعاني من موقف سلبي اتجاه التقدم وتكوين ،  األمية والوفيات وانخفاض متوسط العمر، وارتفاع نسبة

 التكنولوجي وضعف الحافز على االستثمار.الثروات والتقدم 

إلى افتقار  وتعيش الدول النامية في حلقات مفرغة من الفقر من ضعف االدخار إلى ضعف االستثمار،

ومن ثم تكون أجورها ضعيفة فال تقوى على   القوى العاملة إلى المواصفات الالزمة لتأدية شتي األعمال،

قامت بجهود لمكافحة هذه الظاهرة وكللت  إال أن بعض هذه الدولاالدخار وتعود الحلقة إلى البداية، 

 على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. بنجاح باهر سواء  

عد تجربة محاربة الفقر في ماليزيا من أبرز التجارب التي كللت بالنجاح على مستوى العالم، وت  

دف محوري تدور عليه كل خطط واستراتيجيات حيث أن أهم ما ميز هذه التجربة هو وضع تقليل الفقر كه

 والسياسية. ،واالجتماعية ،التنمية االقتصادية

منحى واحدا  وهو  ،وتنحو أغلب نظريات التنمية في تحقيق التنمية االقتصادية لدول العالم الثالث
 ،من األموالالتعويل على الشرائح االجتماعية العليا من خالل تمكين هذه الشريحة من الكمية المقبولة 

حدى كبريات المشاكل  وتزويدهم بالضمانات واإلعفاءات والتسهيالت الالزمة لتوفير مناخ مشجع لهم. وا 
 نأ في هذا االقتراب أنه يؤدي سريعا  لحدوث تفاوت حاد في الدخول والثروات ومن ثم انتشار الفقر، غير

أسا  على عقب وتقدم أبزر النماذج تجربة مصرف الفقراء في بنغالديش أتت لتقلب موازين التنمية ر 
 ،من خالل التأثير المباشر على نسبة الفقر على المستوى الوطني وخاصة عند النساء ،التنموية الناجحة

ما ه يعيش فيذي البلد ال العتبار أن هذا، كما تعتبر تجربة الصين من بين كذلك أهم التجارب الناجحة
اعتمد  بحيث،  أعداد الفقراء إلى درجة كبيرةمن ص لالفقر، وق يزيد عن المليار نسمة قد نجح في محاربة
من هنا ارتأينا أن نقسم فصلنا هذا  للنمو االقتصادي لهذا البلد. على الكثافة السكانية واتخذ منها سبيال  

 كاآلتي: إلى ثالث مباحث رئيسية
 .تجربة ماليزيا : المبحث األول  -
 .بنغالديشبالمبحث الثاني تجربة بنك الفقراء  -

 تجربة الصين.: المبحث الثالث  - 
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 :تجربة ماليزيا في مكافحة الفقر 1.
عد تجربة محاربة الفقر في ماليزيا من أبرز التجارب التي كللت بالنجاح على مستوى العالم، ت  

حيث استطاعت أن تخفض  ،من سكانها تحت خط الفقر %06 وتقدم نموذجا للدول اإلسالمية التي يعيش

1سنة  1.7 % إلى 1970سنة   52.4 % نسبة الفقر من
، وتقدم نموذجا أفضل للجزائر التي بلغ فيها 2012

 .% 5ــ ب 2011 سنة معدل الفقر

 :لمحة تاريخية عن االقتصاد الماليزي1.1 

تتكون من تقع ماليزيا في قلب الجنوب الشرقي لقارة آسيا بالقرب من خط اإلستواء، حيث 

منطقتين أساسيتين هما: شبه جزيرة ماليزيا، وواليتا صباح و ساراواك، وبين المنطقتين يوجد بحر الصين 

الجنوبي، أما بالنسبة لتاريخ ماليزيا فال يعرف له وجه التحديد، إال أنه يمكن البدء من مستهل القرن الرابع 

ان ملقا اإلسالم الذي بدأ ينتشر في جنوب ، واعتنق سلط2عشر ميالدي وهو تاريخ تأسيس سلطنة ملقا

من البرتغاليين إلى الهولنديين، إلى أن  شرق آسيا، وتعرضت السلطنة للعديد من اإلستعمارات ابتداء  

 0022-0020أصبحت الواليات المالوية محميات بريطانية في نهاية القرن التاسع عشر، وفي الفترة من 

الماليو، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فرضت عليها بريطانيا كانت اليابان قد فرضت سيطرتها على 

.0026 أوت 00، وحصلت على اإلستقالل في 0026حكما عسكريا، وأنشأت إتحاد الماليو في أفريل 
3 

كالنظام  4أما من حيث تكوين النظام السياسي الماليزي فيعتبر نظام ملكي دستوري نيابي

البريطاني، ويقسم الدستور الماليزي السلطات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات، حيث تحظى 

السلطات الفيديرالية بسلطات كبيرة في الشؤون المالية والتجارية والصناعية، وكذلك في شؤون الدفاع 

واليات فتحظى بالسلطة المطلقة في والعالقات الخارجية وأيضا في شؤون الصحة والتعليم، أما حكومات ال

دارة األراضي.  الشؤون الدينية واالجتماعية، وكذلك في شؤون الزراعة وا 

                                                 
1
- Rajah Rasiah(2013), Malaysia Economy: unfolding growth and social change, oxford Pess, 

Malaysia, 10 January 2013, P229.  

2 - Virginia Matheson Hooker(2003), a short story of Malaysia, linking East and west Australia, Allem 

x unwin, Malaysia, p 58. 

-
 .422، ص ص )1223مركز الدراسات األسيوية، جامعة القاهرة، (، األطلس األسيويمحمد السيد سليم، رجاء ابراهيم سليم،  3
 الدستور االتحادي الماليزي. -4
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تتكون ماليزيا من أربعة عشرة والية، تسع من هذه الواليات يحكمها سالطين بالتوارث، بينما يحكم 

هما: العاصمة " كوااللمبور" "  كل والية من الواليات األخرى حاكم مدني، وهناك منطقتان مستقلتان إداريا

وبوتراجيا" وجزيرة لبوان، ولكل والية سلطة تشريعية منتخبة ومجلس وزراء تنفيذي، ويمثل الملك أعلى 

سلطة سيادية، ويختار من بين السالطين التسعة كل خمس سنوات، ولكن الملك يملك وال يحكم، حيث 

 ، ويتكون المجتمع الماليزي من1سلطة تشريعية اتحادية يقوم بالسلطة التنفيذية رئيس وزراء منتخب بواسطة

 .ثالث أجناس

 النسيج االجتماعي الماليزي ) الثقافة الماليزية(1.1.1 
ماليزيا بوصفها واحة من مجموعة التنين، شكلت فيها القيم المعنوية والتقاليد الصينية عنصرا 

دارتهم يعتبر أساسيا في دعم ونجاح تجربة التنمية في ماليزيا،  الصينيون المحرك االقتصادي بسيطرتهم وا 

لألنشطة الصناعية والتجارية، بينما يمارس الماليو المسلمين السلطة السياسية ويسيطرون على الوزارات، 

على تأسيس مجتمع قيمي كامل يكون فيه المواطنون  "Vision2020وقد ركزت الرؤية المستقبلية لماليزيا "

  ذلك. يوضح تالي، والشكل ال2وي، والقيم المعنوية التي تحث على العمل، الرفيعةمن التدين الق على درجة

 ملخص للقيم المعنوية في ماليزيا :22الشكل 

 
                                                 

 المرجع السابق. -1
2 - Economic Planning unit, Mid term Review of the seven Malaysia Plan 1996-2000, Kuala Lumpur, 

National Printing Department, 1999 , p 28. 

: تقليد الجوانب الناجحة في التجربة اليابانية في مجاالت محددة، مثل االتجاه التصديري، االستثمار في التنمية المحاكاة المبصرة*
 .البشرية، النظم اإلدارية المحكمة
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 :1اآلتيوالتي تقوم على  0060 عام بوضع السياسة العامة للدولةقاموا  القادة الماليزيونذلك نجد أن ك

الرسمي للدولة مع كفالة حرية االعتقاد، وممارسة الشعائر التعبدية لآلخرين، واستيعاب اإلسالم الدين  -

 عناصر ومكونات الثقافات األخرى في المنطقة إلثراء الثقافة القومية.

 أساس الثقافة الوطنية هو الثقافة المرتبطة بإقليم جنوب شرق آسيا. -

 قيدة الوطنية أو المبادئ الوطنية.يشكل اإليمان باهلل الركن األول فيما يعرف بالع -

تأكيد أهمية مكونات الوحدة الوطنية عبر اللغة المشتركة المالوية والنظام الملكي " السلطة الروحية"  -

والنظام النيابي الديمقراطي " السلطة السياسية"، وبناء على المبادئ القومية وضعت السياسات القومية 

:ركيزة التنمية في ماليزيا وتمثلت فيما يلي الثالثة التي اعتبرت
2

 

هي السياسة الموجهة لنظام التعليم القومي باعتبار اللغة الرسمية اللغة  :السياسة التعليمية القومية- 

 المالوية أداة رسمية للتعليم، مما ساعد على تمتين الوحدة الوطنية.

ت إعادة هيكلة المجتمع وتحديد نمط التطور : هي السياسة التي استهدفالسياسة االقتصادية الجديدة-

 التنموي االجتماعي.

: من خالل هذه السياسة تم تحديد سمات ومرتكزات التنمية االقتصادية السياسة الثقافية القومية

 واالجتماعية، والشكل الموالي يبين أنواع السياسات القومية األساسية:

 أهم السياسات القومية الماليزية: 22الشكل 

 
                                                 

1
- Derman Abdul-Aziz ( 1999), Socio cultural development in Malaysia, Ministry of culture: youth 

and sport, Kuala Lumpur, Malaysia, P3. 
2 - Mahathir Mohamad (2000) , Island and the muslimummah, pelanduk publications, Kuala 

Lumpur,Malaysia, P56. 

 الفكرة القومية

 السياسة الثقافية القومية السياسة االقتصادية القومية القوميةالسياسة التعليمية 

 إعادة هيكلة المجتمع مكافحة الفقر وعدالة التوزيع تنمية الموارد البشرية
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 االقتصاد الماليزي: 2.1.1 
تعتبر طبيعة األرض الماليزية الغنية بوفرة المياه والمحاصيل، وتوفر إمكانيات الزراعة والصيد 

، باإلضافة إلى 1بالسكان المكتظينسببا في جذب موجات عديدة من الهجرات خاصة من الهند والصين 
التوسع في صناعة نه أثناء فترة السيطرة البريطانية اتجه البريطانيون إلى أاالستعمار البريطاني حيث 

إلى  فقدم حيث تزايد إقبال العمالة المهاجرة واالستثمارات األجنبية، 0020 عام القصدير، ثم المطاط
الصينية والهندية، باإلضافة إلى المجموعة العرقية المالوية، وقد  :المجتمع مجموعتان عرقيتان هي

، حيث تعد 2االجتماعية والسياسية فيما بعدعلى شكل الحياة االقتصادية و  يانعكس هذا التغيير الديمغراف
من سكان  %20نموذجا للمجتمع المتعدد األعراق فالماالويون )السكان األصليون( يمثلون حوالي  ماليزيا

2012مليون نسمة سنة  29 ماليزيا البالغ
ثم الهنود  ،%06باإلضافة إلى الصينيين الذين يمثلون حوالي ، 3

واألستراليين  ؛ندونيسيينواأل ؛جانب أقليات صغيرة من التايلنديينإلى  ،%6 شكلون نسبةالذين ي
كما قامت السياسة البريطانية بحصر المااليا في القطاع الزراعي التقليدي، بينما انخرطت  ؛واألوروبيين

 الجماعات المهاجرة في القطاعات التجارية األكثر ربحية، مما أدى إلى حدوث تمايز اقتصادي بين
.في ماليزيا بذلك المعضلة العرقية خالقااألعراق 

4 
ظلت ماليزيا تعتمد على القطاع األول وباألخص على إنتاج  0082بعد االستقالل إلى غاية 

، و 0068في الناتج المحلي اإلجمالي عام  %22.2المطاط والصفيح، وكان هذا القطاع يساهم بنحو 

                                                 
1
 -Jomo Kwame Sundaram and Ishak (1986), Development policies and Income inequality in 

peninsular, Malaysia, kuala lumpur, Institute 2000 of advanced studies, university of Malaya, P123. 
2 - Bakari Musa(1999) , The Malay Dilemma Revisited: Race Dynamics in Modern Malaysia, San 

jose, New York, P4.  
 .http://www.exxun.com/Malaysia/c_pp.htmlupdate 30/06/2012اقتصادية عن ماليزيا، على الموقع:معطيات  -3


 يمكن تلخيص طبيعة ومدى مشكلة اإلختظالت العرقية فيما يلي: - 

المااليا ، وتقطن نسبة كبيرة منهم في المناطق الريفية، ويعملون في المهن الفقيرة لقد كان مستوى معيشة المااليا منخفض مقارنة بغير 
مقارنة بغير الماالويين. ويعملون في القطاعات ذات اإلنتاجية المنخفضة في الزراعة، وعدد أقل منهم يعمل في القطاعات المدنية 

القدرة اإلنتاجية  تدنى في مختلف الصناعات والمشاريع. وقلوالصناعية والتجارية. كما احتل المااليا بصفة عامة الوظائف األ
نصيبهم في رأس المال كان فقط نحو ثلث األراضي الزراعية، و  ا متلكو اواإلبداعية عندهم في كثير من األنشطة مقارنة بغير المااليا. و 

 ,Just Fooland, Jack Parkinson and Rais Saniman(2003)) :للمزيد من االطالع انظر( الصناعي والتجاري محدود.

Growth and Ethnic Inequality, Malaysia New economic policy, Kuala Lumpur, Sanon Printing 

corporation SDNBHD, P P38-39) 
4
 - Mahathir Mohamad(1996), The Malay Dilemma, Published by Times Books International, 

Singapore, P1. 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fen%2Fdevelopment%2Fdesa%2Fdocs%2Fcv_jomo_kwame_sundaram.pdf&ei=u73EUq3CEYrb0QXa_4DADQ&usg=AFQjCNH4-bCdjtAGIoDcUNAWP9pkjZ9E1g&bvm=bv.58187178,d.d2k
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fen%2Fdevelopment%2Fdesa%2Fdocs%2Fcv_jomo_kwame_sundaram.pdf&ei=u73EUq3CEYrb0QXa_4DADQ&usg=AFQjCNH4-bCdjtAGIoDcUNAWP9pkjZ9E1g&bvm=bv.58187178,d.d2k
http://www.exxun.com/Malaysia/c_pp.html
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وكان إنتاج هذا األخير غير  ،0062دير سنة من عوائد التص %66.2و، 0062من العمالة عام  26.0%
 %02.2مرن، وعرضة للهزات السعرية العنيفة، هذا ما جعل مستوى دخول المنتجين منخفضا ال يزيد عن 

هذا الوضع دفع البنك الدولي لتقديم النصيحة للحكومة بضرورة  ،0062من الناتج المحلي اإلجمالي عام 
 1برنامج التصنيع القائم وتحديث القطاع الزراعي. تنويع االقتصاد، من خالل التوسع في

تبنت الحكومة برامج إعادة الهيكلة والذي حول االقتصاد الماليزي من اقتصاد قائم بالدرجة األولى 

إلى غاية  0082على الزراعة، إلى اقتصاد متنوع مع قيادة القطاع الصناعي للنمو االقتصادي سنة 

 .%06.6 نسبة 0220، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي لسنة 0222

 :استراتيجيات القضاء على الفقر في ماليزيا2.1 

 خطط التنمية االقتصادية: 1.2.1  

-0066 وضعت الحكومة الماليزية عدة برامج للقضاء على الفقر، وبدأت بالخطة الماليزية األولى

حيث كانت الحكومة الماليزية صارمة في القضاء على  ،0202-0200إلى غاية الخطة العاشرة  0062

 الفقر المدقع، باإلضافة إلى تحسين مستوى معيشة الفقراء الماليزيين، ومن أبرز هذه السياسات نجد ما

، السياسة االقتصادية الجديدة وسياسة التنمية NDP (0060-0002)السياسة االقتصادية الجديدة  يلي:

 .0202الرؤية المستقبلية  ،0202-0000للقضاء على الفقر من  NDPالقومية 

بعد استقالل ماليزيا مباشرة اعتنقت سياسة تنادي بالتنمية الريفية وتنمية الصناعات صغيرة 

 ةالخماسية ــــــوالخط( 0062-0026) الحجم، وقد حددت مالمح هذه السياسة في الخطة األولى لماليزيا 

وكان الهدف الرئيسي  (0062-0066) الثالثة لماليزيا  ةالخماسيوالخطة  (،0062-0060) الثانية لماليزيا 

2لهذه السياسة يتمثل فيما يلي
: 

 .تحقيق معدالت سريعة في النمو االقتصادي 

 خفض معدالت البطالة. خفض درجة عدم استقرار االقتصاد، مع العمل على 

  زيادة رعاية جميع مواطنيها.تحقيق التكامل بين الشعب والدولة باإلضافة إلى 

                                                 
1-Idem. 

2- Malaysia, First Malaysia Plan 1966-1970, Government of Malaysia, Kuala Lumpur, P81. 
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 .عدالة في توزيع الدخل والثروة 

 في مستوى الدخل واالستهالك الفردي.ستمرة زيادة م 

 .رفع رفاهية المواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية، واألفراد ذوو الدخل المنخفض 

 تقييم هذه المرحلة في مكافحة الفقر:

ن تحقق معدالت نمو في الناتج المحلي الحقيقي للفترة بين استطاعت ماليزيا خالل هذه الخطة أ

 %6.6نسبة ( 0062-0066)على التوالي، وترواح المعدل في الفترة بين  %6.0و %6بين  (0060-0062)

الناتج، وقطاع  في هذا %22التعدين بنسبة و  على التوالي، حيث ساهم كل من قطاع الزراعة %8.22و 

كما نما الناتج المحلي لدى الماالويين ،  %22 وقطاع الخدمات بنسبة ،%00الصناعة والتشييد بنسبة 

تشتغل في قطاع الزراعة  ظلت ةإال أن معظم العمالة الماالوي ،(0062-0026)خالل الفترة  %62 بنسبة

بينما سيطر الصينيون على قطاع التعدين وقطاع التشييد، وتركز الهنود في قطاع النقل  ،%68بنسبة 

انخفاض التوظيف والدخل لهذا القطاع، مع في سعر المطاط،  اوعرفت هذه الفترة انخفاض والخدمات.

 .0062سنة  %06.0األخير بنسبة انخفضت مناصب العمل لهذا و 

بالرغم من أن هذه الخطة ساهمت في رفع معدالت النمو االقتصادي باإلضافة إلى خفض معدالت لكن 

على البطالة وعدم عدالة توزيع الدخل، رغم انخفاض الفوارق في  التضخم، لكنها لم تكن فعالة في القضاء

  ذلك. الدخول بين األعراق )الماالويين، الصينيين، الهنديين( والجدول الموالي يوضح

 (0062-0026مساهمة الماالويين واألعران األخرى في الدخل للفترة ): 0الجدول 

 الهنديين الصينيين الماالويين الدخل

 الفرق 0062 0026 الفرق 0062 0026 الفرق 0062 0026 السنوات

 9.. 0..0 17.1 1.9 01.2 17.0 0.1 00.0 1..1 % الدخل فينسبة المساهمة  
Source: First Malaysia plan 1966-1970, Government of Malaysia, Kuala Lumpur, P 120.  

هذا الفشل تزامن مع األحداث العرقية في  ،حل مشكلة الفقر السياسات فينتيجة لفشل هذه 

  NDPسياسة تنمية األمةهذا ما جعلها تطرح سياسة اقتصادية جديدة عرفت ب في ماليزيا، 2919ماي 23
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 NDP 0062-0002السياسة االقتصادية الجديدة والقضاء على الفقر  2.2.1 
بما ال يدع مجاال للشك أن إستراتيجية النمو االقتصادي القائمة  0060ماي لقد أبرزت أحداث 

الرئيسي وراء اندالع أحداث العنف  باعتبرت السبو  على الحرية االقتصادية في الستينات لم تعد مالئمة،

، 0062 عام ثر هذه األحداث قدم رئيس الوزراء تنكو عبد الرحمن استقالتهإ، على 0060عام الطائفية 

المجال لرئيس الوزراء الثاني تون عبد الرزاق، الذي جاء برؤية طموحة لوضع حد لهذا التمايز، مفسحا 

 :1والتي ركزت على هدفين رئيسيين هما NDPة وشرع في تطبيق السياسة االقتصادية الجديد

 القضاء على الفقر المدقع.  

  بين العرقية والمستوى االقتصادي. االرتباطالقضاء على 

سنة  %06إلى  0062سنة % 20.2دف الرئيسي لهذه الخطة هو خفض معدالت الفقر من كما كان اله

0002
2
. 

وذلك عن طريق تحقيق  تحقيق الوحدة والتكامل القومي 3وقد حددت أولوياتها في األهداف اآلتية:

 تى دون حصول الماليا على معاملةآالتوازن االقتصادي بين األعراق المختلفة، والذي ال يمكن أن يت

خاصة في المجال االقتصادي، باإلضافة إلى خلق فرص عمل بين الماالويين عبر إعادة هيكلة  تفضيلية

ختالالت االقتصادية واالجتماعية القائمة، ويقلل الربط بين األصل إلالمجتمع الماليزي على نحو يصحح ا

نهاء أو تقليل نسب الفقر من  ؛العرقي والوضع المهني أو الطبقي من جانب خالل زيادة مستويات وا 

4بغض النظر عن أصولهم العرقية ؛الدخل وفرص العمل لكل الماليزيين على السواء
، من الجانب اآلخر 

 .باإلضافة إلى تحقيق النمو االقتصادي

                                                 
1-Mahathir Mohamed(1998), The way forward, Weidenfeld and Nicolson, London , PP102-103 
2
- Malaysia, Third Plan 1976-1980, Government of Malaysia , Kuala Lumpur, P96.  

3
 -Bakari Musa(1999), Op.Cit, P9. 

-

تمثلت المعاملة التفضيلية في بدء الحكومة الماليزية بخصخصة بعض المشروعات االقتصادية في ثمانينات القرن الماضي دفعة  

دارتها، وبالتالي االستفادة من أرباحها في رفع مستواهم المعيش ي وتضييق الفجوة كبيرة للمااليا كي يشتركوا في ملكية تلك المشروعات وا 
االقتصادية بين الماالويين والصينيين، ولضمان بقاء األصول والحصص التي توزعها الدولة على السكان األصليين بحوزتهم 

للمزيد من المعلومات انظر (استخدمت الحكومة الماليزية آلية معينة لضمان بقاء تلك األسهم والحصص في أيدي المااليا. 
Mahathir Mohamad , the way Forward, op cit, pp 21-22) 

4
 - Mahathir Mohamad , The way Forward, Op. Cit, P75. 
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كما هدفت هذه السياسة أيضا إلى إعادة النظر في ملكية األصول اإلنتاجية وبات من المستهدف 

، وعملت على زيادة نصيب المااليا في 1من تلك األصول %02حوالي  0002 عام أن يمتلك الماالويون

، أي تسعة 0002من إجمالي األصول عام  %22سنويا، ليصبح نصيبهم  %00بمعدل ملكية رأس المال 

وهو ما يعني انخفاضا ملحوظا في نصيب األجانب في ملكية أصول  ،0062أضعاف ما كان عليه في 

0002بحلول عام  %02نحو إلى  %60اإلنتاج من 
2
. 

 :تياآلتمثلت في  الفقر من لتقليلاحددت هذه السياسة استراتيجيات و 

بواسطة استخدام تقنيات جديدة في اإلنتاج  القضاء على الفقر عن طريق زيادة اإلنتاجية والدخل،يتم - 

الزراعية الجديدة، واستعماالت أحسن، ورفع حركة التعاون بين القطاعات مع زيادة إنتاجية األراضي 

وتحديث قطاع الصيد والغابات، وقطاع التجارة، الصناعة، باإلضافة إلى تحديث قطاع الخدمات، مع 

، حيث تم تخصيص نسبة كبيرة من الميزانية 3تقديم المساعدة المالية والتقنية لقطاع التربية والتدريب

للقطاع العام، وقادت هذه العملية منظمة هكتار من األراضي الجديدة التابعة  322.222لتطوير أكثر من 

، خالل هذه الفترة بدأت الحكومة 4مع هدف تحسين إنتاج األراضي الزراعية (FELDA)تطوير األراضي 

تخفيض تبعية االقتصاد للمطاط نفسه عملت على  توسيع وتنويع صناعة زيت النخيل، في الوقتب

 .والقصدير

خاصة للمرأة،  ، وتوفير فرص العملفالحينع مستوى دخول الفي الدخول من خالل رفتفاوت تقليل ال- 

وتقديم تسهيالت للمناطق الريفية من خالل زيادة تمليك األراضي للفقراء، ورأس المال المادي، وزيادة 

الرفاهية العامة، وتم التركيز على تحسين الزيادة النوعية والكمية في عوامل اإلنتاج المتاحة للفقراء، وكانت 

ثر االحتجاجات هناك مجموعات كثيرة من السكان الفقراء في الريف  والحضر محل سياسة خاصة، وا 

نتيجة تدهور أوضاع صغار مزارعي المطاط، تم التركيز على هدف التقليل من  0062الطالبية لسنة 

 إستراتيجية القضاء على الفقر تمثلتو  ،(0082-0066)الفقر المدقع ابتداء من الخطة القومية الثالثة 

                                                 
1
- Just fooland , Jack parkinson and Raissaniman, Op.Cit, PP38-39 

2
 - Ibem. 

3
 - Malaysia, First Plan, Op.Cit, p4. 

4
 - Idem. 
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ر المناطق الريفية، وتحسين الري مع تسهيل الحصول على من خالل تطويخالل هذه المرحلة  المدقع 

 التسويق.وتنشيط عمليات  قروض،ال

ركزت الحكومة على الفقراء في المناطق الحضرية من خالل تحسين المرافق العامة بما في ذلك كما  

 سرواك ، وقد قدرت الميزانية المخصصة لتحسين دخل الفقراء الماليزيين، باإلضافة إلى1السكن والنقل

من  % 00.0بليون رنجنت للقطاع الزراعي، حيث خصصت نسبة  2.62وصباح خالل الخطة الثالثة بـ 

خصصت لتحسين المرافق المتعلقة  %26.6أراضي جديدة، و االستثمار في هذه الميزانية من أجل

هكتار  062.222حيث أن إلى استصالح مليون هكتار من األراضي الجديدة  تهدفو ، 2باألنشطة الزراعية

  .يتم تطويرها بواسطة وكاالت الدولة في صباح %02، وFELDAمن األراضي يتم تطويرها بواسطة فلدا 

ليضاف إلى تعريف ( 0002-0082)الخطة الخامسة  ضمن 0086تعريف خط الفقر عام ير غ  و 

يحصل عليه  الفقر المتمثل "فيما يحصل عليه الفرد من احتياجات ضرورية من غذاء وغير غذاء، ما

 الفقراء من الملكية العقارية، وصافي التحويالت المالية".

 اتخذت ماليزيا السياسة المالية وسيلة لدعم الفقراء ومن أهم تلك السياسات ما يلي:كما 

  ،تشجيع الدولة المواطنين المسلمين )أفراد وشركات( على دفع الزكاة لصالح صندوق الزكاة القومي

 ارة الشؤون اإلسالمية في مقابل إلغاء أو تخفيض الضرائب.الذي يدار بواسطة إد

  األخذ بمبدأ التصاعدية في ضريبة الدخل، حيث يبلغ الحد األدنى من الدخل الخاضع للضريبة

مساهمة و دوالر أمريكي في الشهر، وتؤخذ الضريبة بعد خصم أقساط التأمين الصحي،  628حوالي 

المعوقين، وهذا يجعل للضريبة بعدا اجتماعيا سيستفيد لألطفال  ليمصندوق التأمين اإلجباري، ونفقات التع

 منه الفقراء.

كل هذه اإلجراءات أدت إلى خفض الفقر، وتناقصت فوارق الدخول بين المجموعات السكانية 

 .3المختلفة

                                                 
1
 - Malaysia, First Plan, Op.Cit, p 199. 

2
 - Malaysia, Third Plan, Op.Cit, p200. 

3
 - Mehmet, Ozay (1986), Development in Malaysia: poverty , wealth and trusteeship, London, 

P4647. 



 التجارب المختلفة لمكافحة الفقر في العالم                                                الفصل الثاني

71 

-0000للفترة  للقضاء على الفقرNDP  السياسة االقتصادية الجديدة وسياسة التنمية القومية 3.2.1
0202. 

تقوم على استكمال  ألهداف وغايات السياسات السابقة،تعتبر سياسة التنمية القومية بمثابة استمرار 

دعم المااليا في كافة المجاالت دون اإلضرار بالعرقيات األخرى، فماليزيا ينبغي لها أن تحقق معدالت 

فوق ياالقتصادي للمااليا ينبغي أن نمو اقتصادية ولكن بصورة متباينة من عرق آلخر، فمعدالت النمو 

التزمت ماليزيا بعدم المساس  نفسه في الوقت ،معدالت النمو االقتصادي لغيرهم من العرقيات األخرى

جل القضاء على أبمكتسبات غير المااليا االقتصادية، ويمكن القول أن اإلستراتيجية الجديدة للتنمية من 

 :1وهي كاآلتي أربعة عناصر رئيسيةوالتي تبنتها الدولة قد تضمنت  الفقر

 القيام بعملية إصالح زراعي، والعمل على دعم صغار مالك األراضي الزراعية للفقراء. -

صالح األراضي الزراعية -  . اإلسراع في تنمية وا 

  اإلسراع في عملية التصنيع. -

 إعادة توجيه وزيادة الجهود التعليمية خاصة للفقراء.مع  -

 ريالقومية في إطار التوجه القومي الطموح الذي وضعه محمد محاضوقد جاءت سياسة التنمية 

0202تحت شعار )رؤية  0000 عام
)، من القضاء على التفاوت في  0202 عام ن ماليزيايمن أجل تمك

كما تهدف هذه  ؛تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية والتعليمية للماالويين ؛مكافحة الفقر ؛الدخول

                                                 
- بوضع اقتصادي يتناسب مع تعدادهم  على أن يتمتع الماالوي ،حرصت هذه السياسة على تحقيق التنمية في ظل قدر من المساواة

ماليزيا، وهذا ال يعني انتزاع جزء من ثروة األغنياء لصالح الفقراء، بقدر ما قامت على أساس تخصيص قسط أكبر للماالوي أو في 
 المواطنين األصليين من الكعكة االقتصادية الماليزية.

1 - Malaysia, Sixth Malaysia Plan 1990-1995, Government of Malaysia , Kuala Lumpur, p 31. 

- من خاللر محمد على الصعيد االقتصادي أن تلحق ماليزيا بركب الدول الصناعية الجديدةيتمثلت الرؤية التنموية لمحاض ، 
االعتماد على القطاعات األساسية لتحقيق النمو وخلق فرص العمل، حيث رأى أن المحرك الرئيسي للتنمية االقتصادية في ماليزيا 

من الموارد الطبيعية مثل المطاط وزيت النخيل والقصدير واألخشاب والبترول، ثم أكد في المرحلة  تصدير عددعلى  يتمثل في األساس
الثانية على أن تحول ماليزيا اهتمامها إلى زيادة كفاءتها الصناعية، ثم أكد في مرحلة متقدمة على أهمية ماليزيا كقاعدة قابلة للنمو 

ى موارد طبيعية، بل واعتمادا على إمكانياتها التصنيعية التي تؤهلها لتصدير منتجات وعلى قدراتها التصديرية ليس فقط استنادا إل
مع إيالء االهتمام لتطوير الصناعات  ،المطاط الصناعي الدقيقة واألثاث، كما أكد على ضرورة التركيز على التصنيع الموجه للتصدير

تكون من خالل العمل على  يرى أن إستراتيجية التعامل مع الفقرو العالمية، ذات األولوية التي يتم اختيارها على أساس الميزة التنافسية 
 Ramon Navarthan, Managing لمزيد من االطالع أنظر:(ضمان حصول جميع الماليزيين على التعليم حتى المرحلة الثانوية.

the Malaysian Economy, challenges and prospects Pelanduk publications, , Kuala lumpur, 1997, P4). 
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، والشكل الموالي يبين لنا أهداف الرؤية 0202الرؤية أن تصبح ماليزيا دولة صناعية بحلول عام 

 .0202اإلستراتيجية 

 1212أهداف الرؤية : 21الشكل 

 

 -1222و  0222-0006و  0002-0000عموما يمكن تقسيم هذه المرحلة إلى ثالث مراحل وهي: 

 .0202 -0200و 0202

 :0002-0000 الخطة السادسة الماليزية-أ

في نهاية هذه الفترة  %00.0إلى  0002عام  %06.0هدفت هذه الخطة إلى خفض نسبة الفقر من 

 كمرحلة أولى، ثم تخفيض العدد إلى 000.022إلى  األولى، كما هدفت إلى خفض عدد األسر الفقيرة

 1.%00إلى  للماالويينكمرحلة ثانية، باإلضافة إلى تخفيض نسبة الفقر  600.222
 :0222- 0006الخطة الماليزية السابعة -ب 

مع انخفاض عدد األسر الفقيرة  ،0002 سنة 8.9 % إلى خالل هذه الفترة انخفضت معدالت الفقر

0002 سنةأسرة  062.022إلى  0002أسرة سنة  262.822من 
سنة  %0.0، كما انخفض الفقر المدقع من 2

0002سنة  %0.0إلى  0002
من  ،واستمرت الخطة السابعة في تطبيق مشاريع وبرامج الخطة السادسة ،3

                                                 
1
-Malaysia, sixth Plan, Op.Cit, P31. 

2
 - Malaysia, Seventh Plan 1996-2000, Government of Malaysia, Kuala Lumpur, P71. 

3
 -Ibid, P73. 

اقتصاد صناعي يمتاز بالحيوية 
 والمنافسة ومدعوم بالتقنية العالمية

دولة  0202الرؤية المستقبلية 
 0202صناعية متقدمة عام 

فيه مجتمع ماليزي متحد، تسود 
 العدالة والقيم الفاضلة

مجتمع ديموقراطي يتمتع بالحرية 
 والكرامة

 بيئة سليمة وخالية من التلوث
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، مثل أمانه اختيار  خالل تركيز الحكومة على إقامة مشاريع للقضاء على الفقر المدقع، بواسطة منظمات

 .ومؤسسة فلدا

 :0202-0220 الخطة الماليزية للفترة-ج 

والتي تتوخى  ،0202هذه السياسة اعتمدت على هدف توزيع الدخل عبر الرؤية المستقبلية الماليزية 

، هدفت هذه الرؤية إلى القضاء على الفقر 0202سوى تعريف واحد لماليزيا هو البلد التام التنمية بحلول 

عادة هيكلة المجتمع، كما ركزت هذه السياسة على برامج تخفيض الفقر من خال ل زيادة الدخل وتحسين وا 

 نوعية حياة الفقراء، وخاصة في المناطق النائية وتمثلت أهم أهداف هذه السياسة فيما يلي:

 بغض النظر إلى العرق.% 02بـ القضاء على الفقر المطلق وزيادة دخل األسر  -

 تهيئة النفس واالعتماد على روح المقاوالتية. -

 لمواجهة تحدي العولمة.توفير البيئة المواتية للماالويين  -

 تشجيع المشاركة الفعالة للماالويين في االقتصاد القائم على المعرفة. -

 تحسين نوعية الحياة للماليزيين، و تعزيز التعاون اإلقليمي. -

، 0202-0226والخطة التاسعة  0222-0220الخطة الثامنة  :وقد تم تقسيم هذه المرحلة إلى مرحلتين هما

برامج  من خالل 0222 سنة %2نسبة الفقر إلى  تخفيضإلى ( 0222-0220)منة الخطة الثاهدفت حيث 

 .1متعددة، بالتركيز على الفقراء الذين يعيشون في المناطق النائية، والماالويين في صباح وسرواك

ومواصلة إلغاء الفقر  % 2.8 إلى تخفيض نسبة الفقر إلى 0202-0226 كما هدفت الخطة الماليزية التاسعة

، بواسطة تشجيع مشاركة السكان في األنشطة االقتصادية المربحة، مساعدة الفقراء 0202بحلول المدقع 

 ، 2الذين يعولون كبار السن والمعوقين ومنحهم مساعدات مالية

مشاريع وبرامج القضاء على ت في تنفيذ نجح التاسعةالثامنة و  الماليزية طالخطعموما نجد أن 

 .خالل هذه الفترة انخفضت بشكل كبيروالتي  معدالت الفقرمما انعكس إيجابا على الفقر، 

                                                 
1 - Malaysia ,Eighth Malaysia Plan 2001-2005, Government of Malaysia, Kuala Lumpur, P9. 
2
 - Malaysia, Ninth Malaysia Plan 2006-2010, Government of Malaysia, Kuala Lumpur, P34. 
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 (:0202-0200) الخطة الماليزية العاشرة-د 

من األسر ذات الدخل المنخفض، %22الخطة إلى تحسين مستويات معيشة  في هذه تغير الهدف

، مع زيادة مشاركة أسر الحضر في النشاطات 1سكان المناطق الريفيةشمل هذا الهدف رفع نوعية حياة و 

والجدول  ، ومنح كل من فقراء األرياف والمدن إعانات السكن، مع رفع مستوى أداء الماالويين2االقتصادية

 (.0202-0060 ( المخططاتهذه  المبالغ المالية المخصصة لمحاربة الفقر خالل الموالي يبين تطور

 (0292-9199) للفترة تطور المبالغ المالية المخصصة لمحاربة الفقر :3الجدول 

 3مليون رنجيتالوحدة: 

متوسط معدل  مدة المخطط
 النمو

المبلغ الكلي المخصص 
 للتطوير

المبلغ المخصص للقضاء على 
 نسبة المساهمة الفقر

 المخطط الماليزي األول
0060-0062 7.2 3932 1332 26.3 

 المخطط الثالث الماليزي
0066-0082 3.1 32247 13734 20.5 

 المخطط الماليزي الرابع
0080-0082 3.2 41312 221333 24.3 

المخطط الماليزي 
 38.7 23112 33322 1.7 0002-0086الخامس

 المخطط الماليزي السادس
0000-0002 3.7 34723 239223 25.4 

المخطط الماليزي 
 - NS 17322 4.9 0222-0006السابع

المخطط الماليزي 
 - NS 272222 4.3 0222-0220الثامن

 المخطط الماليزي التاسع
0226-0202 1.2* 112222 4465.3 2.2 

N.Sغير محدد 
Source: various five years development plan, Malaysia, 2010. 

 

من المخطط األول الذي  ماليزيا ارتفاعا كبيرا ابتداء  في عرفت المبالغ المخصصة لمحاربة الفقر 

 239223المخطط السادس والذي خصص مبلغ  مليون رنجيت، إلى غاية 1332خصص مبلغ يقدر بـ 

                                                 
1
- Malaysia, Tenth Malaysia Plan2011-2015, Government of Malaysia , Kuala Lumpur, P155. 

2-Ibid, P158. 

 رنجيت. 3دوالر =  1 3
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مليون رنجيت للقضاء على هذه الظاهرة ، إال أن هذا المبلغ انخفض بشكل كبير خالل المخططات 

 .خالل هذه الفترة نسبة الفقر خفاضالنوالعاشرة، وذلك راجع  الثامنة والتاسعة

 سياسات وبرامج أخري لمكافحة الفقر في ماليزيا: 3.1

 التنمية الزراعية: برامج 1.3.1
قامت الحكومة الماليزية بتنفيذ جملة من السياسات والبرامج التنموية الزراعية لمساعدة الفقراء في 

تاحة فرص  ، حيث تنفذ هذه البرامج 1العمل المنتج لهمالريف، عن طريق األنشطة المولدة للدخول، وا 

، وقد تضمنت السياسة القومية الزراعية األولى التي وضعت عام أخرى قطاعات متعددةمع بشكل متوازي 

 :تيةاآلالبرامج  0082

 :2هدف هذا البرنامج إلى مايلي :الحديث برنامج التنمية الزراعية -أ

 .تحسين اإلنتاجية ودخول المزارعين 

  البنية التحتية المادية واالقتصادية، والخدمات  :حزمة من اإلجراءات والخدمات تشملتقديم

 .االجتماعية، والمساعدات الزراعية

 سعى هذا البرنامج إلى تحقيق اآلتي:: برنامج تنمية األراضي الزراعية -ب

  قليمية( متعددة تجميع المزارعين في اتحادات وجمعيات تعاونية، وتكوين وكاالت تنموية) اتحادية وا 

 (،RISDA)األغراض لدعم صغار المزارعين في المناطق الريفية )إدارة تنمية صغار مزارعي المطاط 

يئة تطوير ه ،FELCRAهيئة تنمية زراعة زيت النخيل، الهيئة االتحادية إلصالح وتعمير األراضي 

 .FELDAاألراضي 

  عادة توظيفها وتنميتها.للفقراء تمليك األراضيزيادة  ، وا 

 هدف هذا البرنامج إلى:: برنامج إصظح وتعمير األراضي -ج

 .عادة تأهيلها لالستخدام الزراعي  استصالح األراضي وا 

                                                 
1
- Chamhuri siwar (1992), Rural development and poverty alleviation:The impact of integrated 

agriculture development projects, Sabah institute of development studies,Malaysia, P123. 
2
 - Rugayah Mat. Tinand Mohamad Haji Alias(2007), The effect of price liberalization and Market 

Reforms on the poverty situation of farm communities and rural families, in United Nations ESCAP, 

Bangkok , Tailland , PP142-143. 
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  لألراضي الصالحة للزراعة. تقنياالستخدام التطوير 

 يهدف هذا البرنامج إلى: :والمزارعين التقليديينبرنامج صغار المظك  -د

  ،توفير التمويل لصغار مزارعي المحصوالت النقدية )المطاط، زيت النخيل، الكاكاو، جوز الهند

 .األناناس(

 .تشجيع تنويع وزيادة المحصوالت الزراعية 

 :1يهدف هذا البرنامج إلىبرنامج الخدمات الزراعية) المساعدات واإلعانات(:  -ه

 .توفير الخدمات الزراعية، وتقديم الدعم الضروري 

 تقديم اإلعانات المالية، والقروض متناهية الصغر، وضمانات القروض الزراعية. 

  لمؤسسات المساعدة في مجال التدريب والبحوث والتسويق.لتوفير خدمات 

  رمي إلى تحقيق مايلي:ي برنامج التصنيع الريفي: -و

  المعتمدة على الموارد المحلية، والمواد األولية.تنمية الصناعة الريفية 

 .توفير فرص العمل، وتوسيع األنشطة االقتصادية 

تقديم الخدمات األساسية)التعليم، الصحة، المياه عمل هذا البرنامج على  :برنامج الخدمات األساسية -ز

 النقية، الكهرباء، خدمة المجتمع، وتسهيالت دور العبادة(.

فركزت على تشجيع القطاع الخاص، وتحديث القطاع  (0202 -0000 )راعية القومية الثانية أما السياسة الز 

 الزراعي، إدخال اآلالت الحديثة في اإلنتاج، وتضمنت هذه السياسة البرامج التالية:

 : هدف هذا البرنامج إلى:برنامج خدمات تنمية المجتمع -

  ( االعتمادالمحافظة على القيم اآلسيوية )على النفس، العمل الجماعي، التكافل والتراحم. 

 .رشاده والعمل على حمايته من األعمال السلبية، والعادات الضارة  توعية المجتمع وا 

 إلى:سعى هذا البرنامج  :برنامج إعادة تأهيل القرى -

 .توفير احتياجات الحياة الكريمة في الريف 

 .تشجيع السكان على البقاء في المناطق الزراعية 

                                                 
1
- Idem. 
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تركز  برامج التنميةهذا ماجعل  ،في األنشطة الزراعية كانوا يشتغلون أغلب الفقراءوباعتبار أن 

تحويل الزراعة التقليدية في الريف إلى قطاع حديث، يستخدم التقنية المتطورة من أجل زيادة على 

 الريفية.بالتالي تحسين أوضاع المزارعين في المناطق و اإلنتاجية والكفاءة االقتصادية، 

 سياسات التعليم والتوظيف: 2.3.1
عادة هيكلة  أساسي على التعليم كهدف في ماليزيا ركزت السياسة القومية للقضاء على الفقر وا 

وتطوير التعليم  ،المجتمع، وكان الهدف األول هو رفع مستوى اإلنتاجية والدخل على المدى البعيد

 :اآلتييهدفان لتحقيق  برنامجين للتدريب لك تم وضعالمناسب والبرامج التدريبية، من أجل تحقيق ذ

 في الصناعة. عمللتسهيل دخولهم إلى ال وكفاءات الماالويين : رفع مهاراتالبرنامج األول إلىيهدف  -

: خلق وتطوير المؤسسات الصناعية والتجارية الماالوية، خاصة أن البرنامج الثاني إلىيهدف  -

 مختلف العلوم.الصينيين والهنود تقدموا في 

، االبتدائيشهدت ماليزيا خالل العقدين الماضيين زيادة تعليم الماالويين في كل المستويات ولقد 

من إجمالي المقاعد % 22 في حدود  حصصا في الجامعات الجامعي، مع العمل على منحهم ،الثانوي

العامة التي تضمن السيطرة، المتاحة بالجامعات، هذا إلى جانب امتيازات في ملكية األراضي والوظائف 

بغض النظر عن أدائهم التعليمي، مقارنة باألقلية الصينية الغنية والنشطة اقتصاديا واجتماعيا، باإلضافة 

إلى العمل على زيادة مشاركة الماالويين في المؤسسات السياسية والمدنية، مع منحهم منحا دراسية 

للمراحل الجامعية والدراسات العليا، وحاولت الحكومة تشجيع لمواصلة تعليمهم في الداخل والخارج بالنسبة 

 القطاع الخاص على منح الماالويين فرصا لمواصلة تعليمهم الجامعي والعالي، ومن أمثلة ذلك نجد

التي تقدم قروضا للفقراء من أجل التعليم، والتزمت ماليزيا منذ االستقالل بتقديم  MARAمرا  مؤسسة

سنويا  %02من وتصل ميزانية التعليم في المتوسط إلى أكثر  ،عاما( مجانا00ي )خدمات التعليم األساس

من إجمالي اعتمادات الميزانية العامة للدولة، وتبلغ نسبة النفقات العامة على التعليم من الناتج المحلي 

 .1%8اإلجمالي ما ال يقل عن 

 :مح السياسة التعليمية في التاليعموما تميزت مال

                                                 
1
 - Ministry of Finance Malaysia,2008 economic report, Kuala Lumpur.  
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 :1وربطه بالبحث العلمي بالتعليم التكنولوجياالهتمام  -

العلمية في الجامعات بواسطة " مؤسسة تطوير التقنية  األبحاث الماليزية دعمت الحكومة

 ؛والمؤسسات المالية ؛والتقنيين ؛الماليزية"، والتي تشجع على وجود الروابط القوية بين الشركات والباحثين

يلعب المجلس القومي للبحوث كما من أجل استخدام نتائج البحوث الجامعية في األغراض التجارية، 

العلمية والتطوير دورا في رعاية المؤسسات البحثية، وتقوية العالقة بين مراكز البحوث والجامعات والقطاع 

 .الخاص، من أجل تطوير البحوث والتنمية

 تشجيع التعليم العالي الخاص: -

وسعيا لضبط أوضاع التعليم الخاص وحفاظا على نوعية ومستوى التعليم العالي، أنشأت الدولة 

ليتولى مسؤولية مراقبة مستوى ونوعية التعليم العالي المقدم بواسطة المؤسسات  لالعتماد المجلس القومي

توفير المتخصصين لتقييم المواد الدراسية التي تقدمها هذه المؤسسات  هنفس التعليمية الخاصة، وفي الوقت

التعليمية، ويتم اختيار األعضاء العشرة بهذا المجلس من األكاديميين من مختلف الجامعات الحكومية 

 لضمان توازن مختلف البرامج واألنظمة.

 إنشاء المدرسة الذكية: -

بال شك بمحصلته النهائية في تحسين مخرجات  تقوم هذه المدرسة على مفهوم إبداعي، سيساهم

، وحسن استغالل تقنية المعلومات بما توفره من أدوات للطلبة مستوى الدراسيالالتعليم، من خالل رفع 

حديثة للتعلم والتعليم، كما تؤدي إلى تنمية مهارات التفكير لدى الطالب، وتمكينهم من استخدام تقنية 

 مية، وابتكار األساليب والطرق الكفيلة بارتباطهم بشبكة المعلومات.المعلومات في العملية التعلي

                                                 
-  وهذا المعدل  ، 2993ماليزيا، حسب إحصائيات عام باحث وعالم لكل مليون من السكان في  422بلغ معدل العلماء والباحثين

حوالي  2005 العدد سنة وصلباحثا وعالما لكل مليون من السكان، و  132-332قريب بالدول الصناعية التي يتراوح فيها المعدل بين 
السكان ، حتى تكون باحث لكل مليون من  2222هو رفع هذا المعدل ليصبح  1212باحثا وعالما، لذا فإن المستهدف في خطة  323

 للمزيد من االطالع أنظر إلى: التكنولوجية، والمنافسة الدولية.ماليزيا قادرة على مواجهة التحديات والتطورات 
 (Ibrahim Abu Sabah, The human resource perspective towards Achieving vision 2020, Institute 

Teknology Mara , 1999, P19). 
1
-Ibrahim Abu Sabah, al(1999), The human resource perspective towards Achieving vision 2020, 

Institute Technology Mara ,Malaysia, P22. 
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 اهتمام ماليزيا ببعث أبنائها إلى الخارج: -

سعت ماليزيا إلى االنفتاح على الخارج واالستفادة من الخبرات التعليمية للدول األخرى، وذلك 

التكنولوجيا، لذا حرصت على بهدف توفير كوادر قادرة على التعامل مع المتغيرات الجديدة واستيعاب 

 تشجيع أبنائها للدراسة في الخارج، كما شجعت الدولة الكليات الخاصة بفتح فروع خارجية.

 الهتمام بتعليم المرأة:ا -

المرأة  التحاقأبدت ماليزيات اهتماما كبيرا بتعليم المرأة، حيث شهدت نموا متواصال في معدالت 

2011عام 35.81 % إلى 19721سنة  27% مها في سوق العمل منبالتعليم، هذا ما أدى إلى زيادة إسها
2 

في  أكثر كما تزايد أعداد النساء في كل من التعليم الثانوي والجامعي، وقد تجلى االهتمام بدور المرأة

العملية التنموية من خالل دعم الدولة المستمر لبعض المؤسسات االجتماعية، لتحسين وضعية المرأة من 

 القومي لمنظمات المرأة.  خالل دعم المنشآت القائمة على غرار المجلس

 %  97حأصب 2010عام عموما نجد أن السياسة التعليمية في ماليزيا حققت نجاحا كبيرا حيث أنه 

من األطفال الذين بلغوا السابعة من أعمارهم قد  %00وأن من سكان ماليزيا يعرفون الكتابة والقراءة، 

من طالب المدارس االبتدائية انتقلوا إلى الدراسة في المراحل الثانوية،  % 95 وأنالتحقوا بالمدارس، 

 3والعليا، وهذه النسب جميعا تعتبر من النسب األفضل في العالم.

 المؤسسات المساهمة في تخفيض نسبة الفقر في ماليزيا: أهم4.1 

ومن بين هذه المؤسسات  لعبت المؤسسات الغير حكومية في ماليزيا دورا كبيرا في تخفيض نسبة الفقر

  نجد مايلي:

 :(AIM)مؤسسة أمانة اختيار 1.4.1 

 خلفية ) معلومات( حول هذه المؤسسة: -أ

 األماناتكأمانة خاصة تحت عقد اتحاد  0086 سنة( AIM) أمانة اختيار ماليزيا مؤسسة تأسست

مساعدة الفقراء الماليزيين، وهي تعتبر أكبر مؤسسة و ، وظيفتها األساسية هي مكافحة الفقر 0020 سنة
                                                 

1
- Rajah Rasiah, Malaysia economy , Op.Cit, P32.  

2
 -The World Bank, World Development Indicators, 8 January 2013. 

3
 - Ministry of Education Malaysia , 2011, Annual Report, Kuala Lumpur. 
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تنشط هذه المؤسسة ، وتوجد أنشطتها حاليا في عشر واليات ماليزية، 1لإلقراض قصير األجل في ماليزيا

 Grameen Bankبنك غرامين  ت ألسر فقيرة، تأسست أمانه اختيار على فكرةالنساء المعيالأكثر مع 

إال أن االختالف بين أمانه اختيار وبنك ،  للفقراء ببنغالديش لمحاربة الفقر عن طريق منح قروض صغيرة

غرامين هو أن أمانه اختيار ليست مصرفا مثل غرامين بنك، كما أن هذه المؤسسة ال تتقاضى فوائد ربوية 

من نسبة   4 %  تأخذو مقابل تقديم قروض إلى الفقراء، حيث تتبع الطرق اإلسالمية في منح القروض، 

 وفق الصيغ اإلسالمية والمتمثلة في المضاربة والمشاركة. المؤسسة تعملو ، القرض كخدمات إدارية

 مهام أمانه اختيار -ب

 وخلق مناصب عمل. للفقراء تحسين نوعية الخدماتمع العمل على  ،تقديم قروض صغيرة -

 لجميع الفقراء. تحقيق االكتفاء الذاتي -

 األول في العالم في التمويل المتناهي الصغر. تصبح الرمز -

 ين.يتطوير برامج لمساعدة األسر الفقيرة وخاصة الماليو السكان األصل -

 تيار.في أمانه اخ ةمساهمللرجال األعمال ، مع العمل على تشجيع تحسين الخدمات المالية -

 :2منح القروض متناهية الصغرشروط  -ج
 وفر مجموعة من الشروط أهمها ما يلي:تمن أجل حصول الفقير على القرض يجب أن ت

 ال يشترط في الحصول على القروض الصغيرة ضمانات و ال يطلب ضامن. -

 ال توجد إجراءات قانونية لمتابعة المدين. -

 الحماية تكون تحت خيارات صندوق. -

 يدرب ويوجه حتى يصبح مسؤوال وذو أخالق، ومصدر ثقة، ويستطيع المنافسة.المستفيد  -

 تكوين مجموعات عمل من األفراد المؤهلين للحصول على القروض الصغيرة. -

 يكون حجم القروض المتاحة لألفراد صغيرا وتكون طريقة السداد كل أسبوع. -

 المراقبة و اإلشراف المحكم والوثيق للحاصلين على القروض. -

                                                 
1
- Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM2011 Annual Report, Kuala Lumpur. 

2 - Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM2007, Annual Report, Op.Cit. 
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 جيه النصائح واالستشارات الالزمة بصفة دائمة، في المراكز المخصصة لألعضاء.تو  -

قبل حصول الفقير على القرض يأخذ تدريبا وشرحا يبين له طريقة الحصول على القرض وكيفية توظيفه، 

وتقدر فترة التدريب بستة أشهر، وتقسم هذه الدورة على ثالث مراحل يجب أن يجتازها المتدرب بنجاح، 

ا يخضع الموظفون واألعضاء المشتركين إلى برامج تدريب دورية ومكثفة، من أجل زيادة مهاراتهم ورفع كم

قدراتهم العملية وقد تستمر فترة تدريبهم إلى ستة أشهر، كما يشارك الفقراء في تحديد خطة توظيف 

ة عليها، ويتم تحديد حجم القرض، وذلك أثناء فترة التدريب ثم يقوم موظفو المؤسسة بتقويم الخطط والموافق

 القرض المتاح.

 ويوجد نوعان من العضوية في أمانه اختيار:

 : عضو تحت التجربة لمدة سنة، مع ضرورة تسديد القرض في موعده بالكامل.أوال

 : عضو دائم، وهو من أمضى أكثر من سنة وكان ناجحا في تنفيذ الغرض من القرض.ثانيا

  :اختيارمصادر تمويل مؤسسة أمانه  -د
تغطي مؤسسة أمانه اختيار تكاليف عملياتها من خالل المصاريف اإلدارية التي تأخذها نظير كل قرض 

دوالرات وعشرين دوالرا، وفقا لحجم القرض، كما  6تمنحه، وتتراوح المصاريف اإلدارية التي تأخذها بين 

سة على دعم من طرف الحكومة في تغطية النفقات اإلدارية، وتحصل المؤس تساهم الحكومات الوالئية

تقوم عترض المؤسسة من وقت آلخر ي ذي االتحادية والهيئات التابعة لها، وللتغلب على مشكل التمويل ال

ستخدم أموالهم في استثمارات محددة لمدة سنة تباالقتراض من رصيد األعضاء بعد استئذانهم، و المؤسسة 

 يوضح مصادر تمويل مؤسسة أمانه اختياروالجدول الموالي  ، %2 مقابل معدل ربح مقداره

 .2009 مصادر تمويل مؤسسة أمانه اختيار سنة: 2الجدول 

 حجم التمويل ) مليون دوالر( الجهات المانحة والضامنة للقرض
 73.9 قروض حكومية بدون فوائد

 4.9 ضمانات وقروض بواسطة الحكومة

 4.3 الرسميةقروض من وكاالت التنمية 

 7.9 اعتمادات مالية من الحكومة االتحادية والواليات

Source:  - Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM2010 Annual Report, Kuala Lumpur.  
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 لمكافحة الفقر: أهم برامج أمانه اختيار -ه

ستفيد من القرض يتهدف القروض التي تقدمها مؤسسة أمانه اختيار إلى زيادة دخول الفقراء، و 
 62رنجيت، أو متوسط نصيب الفرد من الدخل في حدود  082األول األسر التي ال يتجاوز دخلها الشهري 

القرض الثاني فيوجه إلى المقترضين الفقراء الذين سبق لهم االقتراض مرتين  أما رنجيت في الشهر،
جيت، أما القرض الثالث فيوجه إلى رن 622وتبلغ مستويات دخولهم الشهرية  ،وتمكنوا من تسديد ديونهم

من قيمة ممتلكاتهم،  %02وسداد كامل في الوقت ولديهم  ،الفقراء الذين لديهم سجل جيد في األداء
 أنواع هاته القروض. والجدول الموالي يوضح

 ألمانه اختيار برامج القروض متناهية الصغر: 2الجدول 

 فترة السداد ) رنجيت( حجم القرض نوع القرض
 أسبوعا 32 2222-1222 9برنامج قرض اختيار 

 أسبوعا 32-23 3222-9922 0برنامج قرض اختيار 

 أسبوعا. 32-23 22222 3برنامج قرض اختيار 

Source: Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM 2011 Annual Report, Kuala Lumpur. 

وهناك نوعان من القروض: قروض  ،على قروض أخرى الحصولمن  كما يمكن للمقترضين الفقراء
 والجدول الموالي يوضح ذلك: ، اقتصادية، وقروض اجتماعية خاصة بالتعليم والسكن

 مؤسسة أمانه اختيار: أنواع قروض: 6الجدول 

ض
رو
ق

 
دية

صا
اقت

 
 حدود القرض أنواع القروض

 بيان) توضيح( فترة السداد رنجيت

يصل إلى  9نوع 9قرض
 2222أول تمويل )عضو جديد( الحد األعلى للمقترض في المرة األولى  أسبوعا 01-112 17722

 .رنجيت في المرات التالية 2222رنجيت ويمكن أن يزيد بـ 

من القرض وله سجل جيد في  1يمنح العضو الذي تحصل على النوع أسبوعا 112-01 17722-0222 0نوع 
 رنجيت فما أكثر 2222يحصل على  األداء يمكن أن

 .تمويل فصلي قصير األجل اأسبوع 122-12 1222 0قرض 

-02222 3قرض
التمويل يكون لألعضاء الذين نجحوا في إقامة مؤسسات صغيرة  أسبوعا 01-012 12222

 .ومتوسطة
 .تغطية األعضاء الذين فشلوا في مشاريعهم أسبوعا 112-01 1222-1222 0قرض

ض 
رو
ق

عية
تما
اج

 

يمنح هذا القرض للعضو الذي أخذ القرض األول ويريد أن يأخذ قرضا  أسبوعا 122-01 1222يصل إلى  قرض التعليم
 .بغرض التعليم

يمنح هذا القرض للعضو الذي استفاد من النوع األول يأخذ هذا القرض  أسبوعا 112-01 12222-0222 قرض اإلسكان
 .من أجل البناء، استثمارات...إلخ

Source: Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM 2011 Annual Report, Op.Cit. 
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 إجراءات الحصول على القرض متناهي الصغر: -و
يتم التعرف على الفقير المؤهل للحصول على القرض متناهي الصغر، بواسطة مسح يقوم به 

المعلومات الشخصية فريق المؤسسة، وفحص دقيق للفقير قبل الموافقة على اإلقراض يشمل معرفة 

 والسرية، بما فيها نوع المسكن وعدد الغرف ثم يقوم الموظفون بما يلي:

أشخاص  2بناء على تأكيد )ها( أو )ه( كفاءاتها لمؤسسة أمانه اختيار، مع تكوين مجموعة تضم  -

 من نفس الجنس بشرط أال تربطهم عالقة عائلية، ويطمأن لصدقهم ومسؤوليتهم.

 ½و أيام،  2 موعة يجب أن يخضعوا إلى التدريب لمدة قصيرة تقدر بحواليكل األعضاء في المج -

جراءات الحصول على القرض.من أجل شرح لهم ساعة كل يوم،   قواعد وا 

أيام من التدريس(، كل  2بعد انتهاء المجموعة من اجتياز االختبار )اختبار مختصر في نهاية  -

كما أن  مجموعات، 02إلى  0 عضو من هذه المجموعة يجب أن ينضم إلى المركز وهو اتحاد يضم من

أعضاء المركز يجب أيضا أن يكونوا كأصحاب سيلتقون كل أسبوع ) لقاء المركز(، حيث أن هذا المركز 

قديم التسهيالت واالستشارات الممكنة يوفر لهم عادة مكانا لاللتقاء والتشاور على سير المشروعات، وت

 لألعضاء العاملين، حيث يتم عادة اختيار المساجد ونوادي القرية أو منزل أحد األعضاء لعقد اللقاءات.

 :في تخفيض نسبة الفقر في ماليزيا تقييم أداء مؤسسة أمانه اختيار -ز

 1991  سنةالعدد ألف عضو بعدما كان  253631 أكثر من 2010عام  وصل أعضاء أمانه اختيار

فرعا في ماليزيا، كما عرف رأسمال المؤسسة تزايد من  87من لديها أكثر  وأصبحعضو،  8680يقدر بـ 

 سنةرنجيت مليون   110.5 إلىارتفع المبلغ  1991مليون رنجيت سنة  2.97بـسنة ألخرى فبعدما كان يقدر 

 89.9 إلى 1991سنة  رنجيت مليون 2.14 قروض المؤسسة مناتسعت دائرة المستفيدين من و  ، 2010

وغطت هذه القروض الصغيرة أهم النشاطات اإلنتاجية التي يزاولها الفقراء،  ،2010سنة  رنجيتمليون 

من قروض المؤسسة يستفيد منها صغار تجار التجزئة، والمنتجات المحلية، والمصنوعات  %20حيث أن 

الحيوانات  للذين يزاولون تربية %00من القروض يستفيد منها المزارعون وحوالي  %00اليدوية، بينما 
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، مما يدل على 1991-2010المتوسط للفترة  في %00.2بـ وبلغت نسبة تسديد القروض ، 1وأنشطة أخرى

 .) 1للمزيد انظر الملحق  ( .الزيادة الكبيرة في دخول المستفيدين، وقدرتهم على السداد

وبلغت نفقات الحج التي  ،في دفع تكاليف الحج للماليزيين المسلمين أمانه اختيار مؤسسةوساهمت 

أيضا كذلك في دفع تكاليف العالج  توساهم رنجيت، 222022بـ  0200-0226 للفترة من اساهمت فيه

 .2رنجيتمليون  37.275ـ ـب 0200- 2000ةحيث قدر المبلغ المخصص لهذه المصاريف للفتر ،للفقراء

حيث  ،في مستويات معيشة الفقراء انجد أن تزايد قروض مؤسسة أمانه اختيار أحدثت تحسنعموما 

تحسنت أوضاعهم، بينما بقيت  %00وحوالي من األعضاء قد خرجوا من دائرة الفقر،  %26أن هناك 

 والجدول الموالي يبين ذلك. فقرحالة  من الشريحة في 00%

 0221-1988التأثير على دخول الفقراء للفترة : 6الجدول 
 الوحدة: رنجيت

 السنوات المؤسسة الرقم
 التأثير على الدخول

 الزيادة
 بعد قبل

20 AIM73 112 241 2933 أمانه اختيار 

20 AIM323 412 241 2992 أمانه اختيار 

20 SERU JPM139 413 293 2992-2992 بحوث اقتصادية واجتماعية 

22 AIM329 331 113 2993-2992 أمانه اختيار 

22 USM 339 712 122 2993-2994 جامعة سانس الماليزية 

26 AIM2333 2924 312 1223-1224 أمانه اختيار 

26 UUM 1212 1173 323 1229-1223 جامعة الترا الماليزية 

Source: Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM2012Annual Report ,Op.Cit. 

ارتفع  2933عملت مؤسسة أمانه اختيار على تحسين مستويات دخول الفقراء، حيث أنه سنة 

 1212 وصلت إلىو رنجيت، واستمرت دخول الفقراء في االرتفاع من سنة ألخرى  73دخل الفقراء بـ 

وهذا يدل على الدور الكبير الذي لعبته هذه المؤسسة في خفض  ،1229-1223رنجيت خالل الفترة 

                                                 
1 - Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM2012 Annual Report ,kuala lumpur.  

2 - Idem. 
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 عام مؤسسة صغيرة ومتوسطة للنساء 4222الفقر، كما تمكنت بدعم من الحكومة من إنشاء  معدالت

1221. 

 دور دار الزكاة في مكافحة الفقر في ماليزيا:2.4.1 
تعتبر التجربة الماليزية من التجارب الناجحة على المستوى الدولي لجباية الزكاة، حيث اعتمدت 

لمساعدة  هانظيمالزكاة، وأعطت الزكاة لشركة متخصصة قامت بتالحكومة الماليزية على خصخصة 

األفراد إلخراج زكاتهم، وعملت الشركة على تثقيف المجتمع بماهية الزكاة، ثم تقوم بتسليم هذه األموال 

 للحكومة، وتحصل الشركة القائمة على جمع الزكاة على نصيبها باعتبار أنها من العاملين عليها.

  الزكاة في ماليزيا:خلفية حول -أ 
، أصبح تحصيل أموال الزكاة وصرفها في يد السلطان 0026أوت  00منذ استقالل ماليزيا في 

نح لإلدارة م  1990 غاية سنة  إلى 0062من  الذي يترأس عرش كل والية من الواليات الماليزية، وابتداء  

 .1الدينية اإلسالمية مهمة جمع وصرف الزكاة على مستحقيها

اللمبور وعهد إلى هذا المجلس مهمة انشئ مجلس الشؤون اإلسالمية بوالية برسكتوان كو أ   0002في نهاية 

أصبح مركز تحصيل الزكاة بمجلس الشؤون اإلسالمية بوالية  0000تحصيل أموال الزكاة، ومنذ سنة 

سبة لصرف الزكاة مازال اللمبور الجهة الرسمية التي تتولى مسؤولية تحصيل الزكاة، أما بالنابرسكتوان كو 

 2أمرها تحت إدارة مجلس الشؤون اإلسالمية التي يقوم بها بيت المال.

أما اليوم فمعظم مؤسسات الزكاة في ماليزيا تتبع طريقة الخصخصة في شؤون الزكاة، وهناك واليات تتبع 

يعرف الذي و طريقة الخصخصة في تحصيلها وصرفها معا، كمجلس الشؤون اإلسالمية بوالية سالنجور 

بينما هناك واليات تتبع نظام  ، Lembaga Zakat Selangorباسم مؤسسة الزكاة بوالية سالنجور

 Puast Pungutar Zakatاللمبور، يعرف باسم مركز االخصخصة في التحصيل فقط مثل برسكتوان بكو 

تحت تصرف بيت  أما بقية الواليات التي التتبع طريقة الخصخصة فمازال تحصيل وتوزيع أموال الزكاة

الزكاة، ثم تقوم معظم المراكز بتسليم حصيلة الزكاة إلى مجلس الشؤون اإلسالمية في كل والية، بعد 

                                                 
1
 - Lembaga zakat Selangor, Collection distribution Report, January- June 2011. 

 .31، ص )2993منشورات كلية الدعوة ، طرابلس، (عبد الوهاب بن الحاج كيا، مسلمو ماليزيا بين الماضي والحاضر،  -2
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بتحصيل الزكاة، وما تحملته من نفقات في سبيل  جمعها وتتحصل مقابل ذلك على أجر نظير قيامها

 ذلك.

 دور الزكاة في تخفيض الفقر في ماليزيا: -ب 

الزكاة التابعة لوالية سالنجور، بحكم أن هذه الوالية فيها أكبر تجمع سكاني سوف نأخذ مؤسسة 

مسلم، باإلضافة إلى الحجم الكبير ألموال الزكاة، والدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة الزكاة فيها من خالل 

ا وصرفها تخفيض نسبة الفقر في ماليزيا، كما أنها تقوم بإدارة أموال الزكاة وتنظيمها من خالل جبايته

 داخل الوالية.

حيث تقع هذه ،  0كلم 8222ووالية سالنجور هي إحدى الواليات الماليزية تبلغ مساحتها حوالي 

الوالية على الشاطئ الغربي لشبه الجزيرة الماليزية، باإلضافة إلى الموقع الجغرافي الممتاز، تعد سالنجور 

ة صناعية من الدرجة العالمية األولى حيث تنتشر من أغنى الواليات من حيث المواد الطبيعية وهي والي

مليون ماليو مسلم، أي  0.0000من يقطن فيها أكثر و   مليون نسمة 2.2يبلغ عدد سكانها ، فيها المصانع

 .1% 22.02بنسبة 

  :لمحة عن مؤسسة الزكاة بوالية سظنجور -ج
)مركز  Pusat Pungutan Zakat سالنجور باسمتم إنشاء مؤسسة الزكاة بوالية  0002فيفري  02في 

نشئ أ   0008جانفي  20تم خلق فرع لجباية زكاة الفطر، وفي  0006تحصيل الزكاة وجبايتها(، وفي عام 

Lembaga Zakat Selangorوحاليا تسمى ، مركز صرف الزكاة داخل مركز الزكاة بسالنجور
2. 

 :في محاربة الفقر أهم برامج مؤسسة الزكاة في سظنجور -د

لقد لعبت برامج مؤسسة الزكاة في سالنجور دورا كبيرا في خفض نسبة الفقر في هذه المنطقة، 

 :اآلتي فيوتتمثل أهم هذه البرامج 

 يشمل هذا البرنامج العديد من المساعدات برنامج ريادة األعمال ) برنامج التنمية االقتصادي(:-

روع المغسلة، مشروع المأكوالت الخفيفة، مشروع مش مثل ،الموجهة لدعم المستفيدين اقتصادياوالمشاريع 

                                                 
1
 - Abdul Aziz Muhammad(1997), Zakat and rural development in Malaysia, Kuala Lumpur, Berita 

publishing, P113. 
2
 - Lembaga zakat Selangor, Collection distribution report, January  -  June 2011. 
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 22222 أن مشروع المغسلة يتحصل مستحقوه علىحيث ، المتاجرة في البهارات، مشروع الدكان المتحرك

رنجيت في مدة خمس سنوات، أما مشروع المأكوالت الخفيفة فالمستفيدون من هذا المشروع هم مستحقي 

رنجيت إلدارة هذا المشروع، أما المستفيدين من مشروع المتاجرة في  02222حصلوا على يتالزكاة و 

رنجيت، بينما مشروع شركة منتجات الحرف اليدوية فيقوم  02222 فيستفيدون من مبلغ يقدر بـالبهارات 

 022 وتدفع لهم أجورهم من إنتاجهم يتراوح أجرهم ما بين ،على توظيف مجموعة من مستحقي الزكاة

، كما 1ع من دورات تدريبية قبل مباشرة العملير االمش ههذأصحاب شهريا، ويستفيد  0222 إلى رنجيت

 02222قامت مؤسسة سالنجور بإقامة مشروع سمي بمشروع الدكان المتحرك وقدرت قيمة هذا المشروع بـ 

على توفير شاحنات صغيرة من أجل بيع المأكوالت والمشروبات الخفيفة، والجدول  مع العمل ،رنجيت

 والي يوضح عدد المستفيدين من برنامج ريادة األعمال.الم

 0202 لسنةعدد المستفيدين من برنامج ريادة األعمال : 8الجدول 

 عدد المستحقين نوع المساعدة
 الخدمات

 بيع بالتجزئةال
 إنتاج مأكوالت

 الصيد
 الزراعة

01 
70 
40 
73 
70 

 294 المجموع
Source: Lembaga zakat Selangor,Collection distribution report January  -  June 2011.  

 :ةاالجتماعيتنمية ال امجنبر  -

 :يتم كاآلتي صرف أموال الزكاة وفق برامج التنمية االجتماعية

 أو  ها،أو إصالحلهم  بناء مساكنأموال الزكاة وفق هذا البرنامج من  المستفيدين من يتمكن :الحماية

  الحصول على بيوت سكنية جاهزة.من أجل باإلضافة إلى مساعدة الفقراء  لهم ، استئجار بيوت

 عانات مالية شهرية، تقديم مساعدات في :ةالضروريات األساسي   تتمثل من خالل تقديم األطعمة، وا 

                                                 
1
- Idem. 
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رمضان، توفير وسائل المواصالت، تقديم مساعدات للزواج والختان، ومساعدات طبية، تقديم مساعدات 
 ذلك.للمدين من أجل تحقيق كفايته من حاجاته المعيشية، والجدول الموالي يبين 

 .2010ية" لسنة : عدد المستحقين من برنامج التطوير االجتماعي" الضروريات األساس0الجدول 

 عدد المستحقين المبلغ) مليون رنجيت( نوع المساعدة توزيع األصناف
 الغارمين
 الفقراء

 في سبيل اهلل
 المحرومين
 ابن السبيل

 مساعدات طبية 

 مساعدات شهرية
 مساعدات شهرية في المساجد

 مساعدات شهرية
 تأشيرات النقل للطلبة

23.3 

4.9 

3.3 

3.2 

2.3 

114 
1132 
17 

1413 
31 

Source:- Lembaga zakat Selangor2011, Op.C it. 

 :برنامج التنمية التعليمية 

مستوى الفقراء و  تحسين جلأأقامت مؤسسة زكاة سالنجور العديد من البرامج التعليمية من 

 :1المساكين من خالل ما يلي

  ،باإلضافة إلى تقديم إعانات تقديم منح دراسية للفقراء والمحتاجين سواء داخل ماليزيا أو خارجها

 دراسية للطالب المتميزين.

 .تقديم مساعدات مالية لتوفير المستلزمات الدراسية 

 تقديم إعانات لمعلمي المواد الدينية.، مع تقديم الرسوم المدرسية وبرامج تنمية الطلبة 

 في نشر الكتب والبحوث.المساهمة  إقامة ورشات وتدريبات لتنمية المهارات، مع 

  .وضح عدد المستفيدين من برنامج التنمية التعليميةيالجدول التالي و 

 .2010: عدد المستفيدين من برامج التعليم بواسطة األصناف لسنة 92الجدول 

 عد المستحقين )مليون رنجيت( اإلجماليالمبلغ  نوع المساعدة األصناف
 مساعدات متنوعة في سبيل اهلل

 مساعدات تعليمية
3.4 
3.3 

737 
22323 

 مساعدات تعليمية الفقراء
 منح دراسية

1.3 
1.1 

797 
333 

 399 1.2 مساعدات تعليمية المحروم
Source: - Lembaga zakat Selangor 2011, Op.Cit. 

                                                 
1 - Idem. 
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استفادة  2010، حيث سجلت سنة في كل المستوياتمن هذا البرنامج عدد كبير من الطلبة و  استفاد

باعتبار  ،، وهذا يدل على الدور الكبير الذي لعبته هذه المؤسسة في دعم التعليمطالب 13369 أكثر من

 .هذا األخير يساهم بشكل كبير في خفض معدالت الفقرأن 

- برامج مؤسسة الزكاة بسظنجور: تقييم  د- 
مؤسسة الزكاة بسالنجور في خفض األسر الفقيرة من خالل رفع دخولهم، وتحسين  تساهم

 ،0202عام  08020إلى  0220أسرة عام  00600مستوى معيشتهم، حيث انخفض عدد األسر الفقيرة من 

 والجدول الموالي يوضح ذلك

 0202-0220 للفترةنسبة تخفيض األسر الفقير في سظنجور : 00الجدول 

 الفقر مؤشرات
0220 0202 

 األفراد األسر األفراد األسر
 31292 7133 33392 22773 الفقير

 33372 22224 34123 22343 المسكين

 92712 23331 223223 12112 المجموع

 Source: Lembaga zakat Selangor 2011, Op.Cit. 

كثيرا من خالل خصخصة جباية أموال الزكاة أن نظام الزكاة في ماليزيا تطور عموما نجد 

وصرفها، وقد ازدادت جباية أموال الزكاة ازديادا عظيما في معظم الواليات التي استخدمت هذه الطريقة 

حوالي مبلغ يقدر ببعدما كان ال ،مليون رنجيت 006أكثر من   0202 سنة في ماليزيا بحيث بلغ حجم الزكاة

53.2%بزيادة قدرت بـ 0000 مليون رنجيت سنة 6.20
1
 .)يوضح ذلك 2الملحق و  ( 

 :MARAمؤسسة مرا 3.4.1 
 خلفية تاريخية حول مؤسسة مرا: - أ

الوزارة الوطنية ووزارة التنمية، وصاية  تحت 1991-0066خالل الفترة   MARAكانت مؤسسة مرا

تحت هاته تقع حيث أن وظائفها وأهدافها ومبادئها  ،بعد ذلك أصبحت مرا تحت وصاية وزارة العدل

 اآلتي: مؤسسة مرا إلى تحقيق هدف، ت2الوزارة

                                                 
1-Mohamed Izamb, Mohamed Yusof , Instrument of zakat Report, Asnaf Zakat, Selangor, 2011. 

2-Annual report of MARA in Malaysia, 2008, P32. 
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 تعليم المالويين وتدريبهم مع التركيز على المناطق النائية. -

  .المالويين والصناع والحرفيين تأهيل التجار -

 تأهيل مستوى قوة العمل وطنيا ودوليا. -

 خلق مقاولين ماالويين. -

 1مساعدة الحكومة الماليزية في مكافحة الفقر. -

 في مكافحة الفقر: MARAمرا  مؤسسة أهم برامج - ب

 القطاع المقاوالتي: )برنامج تنمية المقاولين(: -

عدد كبير من المؤسسات التابعة وبالتالي إنشاء مقاولين ماالويين، خلق مرا إلى تهدف مؤسسة 

تخصيص مقاولين متخصصين، خلق تدريب المقاولين،  :للماالويين، ويشمل برنامج تنمية المقاولين

تم وضع العديد من  امجنالبر  اومن أجل تعزيز مواصلة سير هذ، 2حاضنات صناعية، تمويل تكنولوجي

  مثلما يظهر في الشكل التالي: ،البرامج المكملة

 برامج مكملة لبرنامج تنمية المقاولين. :23الشكل 

Source:- LaporanTahuran 2009, Annual report of Mara in Malaysia, p 41. 

 

                                                 
1
- Ibid, P33. 

2
 - Annual report of MARA in Malaysia, 2009, P30. 

 لمشاريعاالبرامج: تنظيم 
 حوارات مؤتمرات

تنظيم دورات 
وتدريبات تساعد 
على تنمية مهارات 

 المقاولين

تعزيز المعرفة 
والتأهيل بواسطة 
 طرن مختلفة

غرس األخظن 
وزرع عوامل 

التغيير للمقاولين 
 الناشئين

البرامج: برنامج تجار 
التجزئة، مقاولين 

متخصصين، برنامج 
 تطوير المقاولين

البرامج، استشارات 
تجارية، خدمات 

الترقية، تجارة، تطوير 
الصناعة، تنظيم 

 المشاريع

ا
لثقافة

التعزيز 
التأهيل 
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 (0220-0228) تقييم برنامج تنمية المقاولين للفترة: 
الخدمات والدورات التدريبية، استفاد منها العديد ساهم برنامج تنمية المقاولين في تقديم العديد من 

 بتأسيس مؤسسات والجدول التالي يوضح ذلك. امن الفقراء الذين قامو 

  2008-2009المستفيدين من برنامج تنمية المقاولين للفترة : حجم وعدد الفقراء00الجدول 

 البرنامج
 %( -األداء )+/ 0220 0228

 "رنجيت" "المبلغ العدد "رنجيت"المبلغ  العدد
الفرن في 

 العدد

الفرن في 
 المبلغ

 (68.21) 0.33 2226706 11179 7004778 16837 تنظيم و تدريب للمشاريع

 66.86 - 14682685 19 8787295 19 تسهيل عمليات اإلنتاج

 19.49 6.28 779644 34 652490 32 استشارات خدمية

 24.93 123.72 7224055 9345 5782250 4177 ترقية التسوين

 50.77 (80.03) 12968931 826 8601983 4138 مقاولين متخصصين

 (15.76) (27.13) 4546866 1265 5397202 1736 منتجات رائدة

 (83.00) - 27291345 8 14913572 8 حاضنات صناعية ماالوية

 36.33 ((15.85 69720232 22676 51139572 26947 المجموع

Source:- Annual report of MARA in Malaysia, 2010, P34. 

 البرنامج االئتماني: -

 قروض التعليم، قروض دراسات ما بعد التدرج، ويتمثل عادة في منح قروض للفقراء تتمثل في

 ذلك.قروض شراء أجهزة كمبيوتر، قروض التدريب في المعاهد العليا للموظفين، والجدول الموالي يبين 

 . 0220-0228وحجم القروض االئتمانية للفترة  نوع وعدد :00الجدول 

 نوع البرنامج
 %الفرن 0220 0228

 المبلغ العدد "رنجيت" المبلغ العدد "رنجيت"المبلغ  العدد
قرض المؤسسات  تمويل

 الصغيرة والمتوسطة
243322 422993297 271271 371293234 23.31 (3.49) 

 43.43 21.33 91723133 322943 14427171 111711 قروض التعليم

 22.43 (21.14) 3233739 21341 1744412 23337 أجهزة الكمبيوتر قروض

 9.43 4.34 14343171 34927 11139339 33391 قروض التدريب

 33.22 19.14 3434219 29173 1144323 24921 قروض التعليم المتقدم

 (2.39) 23.12 323147371 332242 323133992 473373 المجموع

Source:- Ibid, P 49. 
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لما تلعبه من  أكبر نسبة من قروض االئتمان إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مراقدمت مؤسسة 

مقارنة  060060بـ  0220سنة ، حيث بلغ عدد المستفيدين دور في تخفيض نسبة الفقر وتوفير فرص العمل

 002020بلغ عدد المستفيدين في هذا القطاع بـ  ثم يأتي قطاع التعليم حيث ، 0228في مستفيد  022202بـ 

نه في مجال التعليم ركزت على التدريب أكما ، 0228مستفيد سنة  066600مقارنة بـ  0220مستفيد في 

ومع مدرسة كيما هرانتنغي  ،Kemahiran معهد كيماهرانالتعاون مع المهني وذلك عن طريق 

Kemahiran Tenggi   حيث يركز هذا القسم على إنتاج الكفاءة المهنية، باعتبار أن سرعة تقدم التقنية

 .1ءاليوم تتطلب قوة عمل متعلمة مع تدريب عالي وكف

  FELDAفلدا  مؤسسة 4.4.1
 FELDAلمحة تاريخية عن فلدا  -أ 

تحت مرسوم تطوير  0026جويلية  تأسست في FELDAفلدا الهيئة االتحادية لتطوير األراضي أو 

تهدف إلى  أصبحت فلدا تابعة إلدارة رئيس الوزراء وهي 0222أفريل ، ابتداء من 0026 لسنةاألراضي 

 2تحقيق ما يلي:

دارة النشاط الزراعي، الصناعة، وتجارة الخدمات، إضافة إلى ربط النشاطات في  - تطوير وتنفيذ وا 

 .المناطق التي تكون تابعة لفلدا

خاصة تلك  ،اطات التي تساعد على تطوير قطاع الزراعة في المناطق التابعة لفلداتنفيذ النش -

  النشاطات التي ترتبط بسير وتسويق اإلنتاج الزراعي.
FELDAوظائف فلدا  -ب 

3
: 

 النخيل والمطاط في العالم. إنتاج أحسن لزيت 

  2013استقرار الدخول ورفع مستوى دخول الفالحين إلى دخل الصناعيين بحلول. 

 .)إتاحة ) توفير( التعليم لعائالت المزارعين ) المستوطنين 

 والحفاظ على البيئة. ،البني التحتية عصرنة وتطوير 

                                                 
1
 - Annual report of MARA in Malaysia, 2010, P22 

2
-FELDA basic information, report Annual, Malaysia, 2010. 

3
 - FELDA acheivements and contributions, report  Annual, Malaysia, 2010. 
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 FELDAتمويل فلدا  -ج 

داخلية، والجدول الموارد الو  ،قطاع الزراعة، االستثماريتم تمويل فلدا عادة من ثالث مصادر وهي 

 .التالي يبين مساهمة كل قطاع في ميزانية فلدا

 .2008-2009للفترة  فلدا تمويل مصادر : 02الجدول 
 %-+/ الميزانية )رنجيت( مصادر الدخل الرقم

0228 0220 

 (22.20) 626262006 0222062680 الزراعة 20

 2.80 020622222 020222222 االستثمار 20

  02068222 20028222 22.06مصادر داخلية 20

 (26.20) 862000606 0600620680 المجموع 

Source: - FELDA acheivements and contributions, report Annual 2010. 

 أنواع القروض التي توفرها فلدا للمزارعين: -د 

 :اآلتي وفر فلدا العديد من القروض لفائدة المزارعين وتتمثل أهمها فيت

 :قروض السكنات -

 قيمةتترواح من أجل تمكين المزارعين من بناء أو ترميم مساكنهم،  0222تأسس هذا القرض عام 

سنة،  62، ويستفيد من هذا القرض من هم أقل من رنجيت 22222إلى  رنجيت 02222من  القرضهذا 

 1سنوات. 02وتقدر أقصى فترة السترجاع القرض بـ  ، )تكاليف الخدمة( %0.2بـ مع نسبة خدمات تقدر 

 :قروض إصالح السكنات -
من أجل مساعدة المزارعين على إصالح مساكنهم، تقدر قيمة  0220 سنةتأسس هذا القرض 

المزارع ، المزارع الذي يعاني إعاقةستفيد منه ويوهذا القرض ال يسترجع  رنجيت، 02222 بـ المساعدة

 الكبير والمريض.

 

                                                 
-  1229من ميزانية المصادر الخاصة لعام  %32.21تتمثل المصادر الداخلية في إعانات الدولة حيث قدرت هذه اإلعانات بنسبة ،

، وفي نفس السنة بلغت مساهمة صندوق 1229من ميزانية المصادر الخاصة لعام  %2.27وقدرت نسبة مساعدة البنك الدولي 
 والمساعدات األخرى تأتي من منظمة زراعة المطاط. %2.1دوق السعودية بـ وصن %2.37الكويت بـ 

1
 - FELDA basic Information, Report Annual 2010. 
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 ض لتحفيز رجال األعمال:و قر  -

مليون  022إلى  0226 سنةمليون رنجيت ورفع هذا المبلغ  22بقيمة  0220 سنةتأسس هذا القرض 

 ،هذا القرض رجال األعمال المزارعين الذين لديهم مشاريع متنوعة في المجال الزراعي ستفيد منرنجيت، ي

 تجارة، زراعة المحاصيل، تربية الحيوانات، الحرف اليدوية.الوتشمل مايلي:المخازن، 

 1يكون للمزارع ما يلي.يشترط أن وللحصول على هذا القرض 

 أن يملك مخططا زراعيا،  

 لمجموعة نساء.المشروع  كونيأن  وأ ،أن يكون مجموعة مزارعين لديهم مشاريع 

 قروض االستثمارات التعاونية لفلدا -
2

: 

، لتعزيز صندوق المزارعين ويشمل النشاطات التجارية 0222أكتوبر  0تأسس هذا القرض في 

، سنة 00إلى  02 من يسترجع في فترةو  ،رنجيت 02222قيمة هذا القرض بـ ـ، تبلغ للشركات القابضة

 يحصل المزارعون من فلدا على منح أخرى تتمثل في الجدول التالي.و سنويا،  %02 بـ وتدفع قيمة القرض

 منح أخرى يتحصل عليها المزارعون.: 02الجدول 
 "رنجيت" المعطى المبلغ الجدول الزمني لظستفادة

 22222 استفادة الموت ) الطبيعية(

 22222 حوادث العمل المميتة
 22222 العجز الدائم )سبب طبيعي(

 22222 العجز الدائم) بسبب حوادث العمل(
 3222 نفقات الجنازة

Source: FELDA basic information, report Annual 2010. 

 :3أهم مشاريع فلدا في التالي تمثلت أهم برامج فلدا لمكافحة الفقر: -ه 

 :مشروع تطوير زراعة زيت النخيل -
مليون هكتار من األراضي، واعتبرت أول  9.2بنيت البيوت البالستيكية لزيت النخيل لحوالي  0229ي ف

تجربة في هذا المجال في ماليزيا إلنتاج علف المواشي، هذا ما مكن الدولة من تخفيض استيراد هذه 

                                                 
1
 -Idem. 

2
 - FELDA basic information, report Annual 2009. 

3
 - Annual Report of FELDA Malaysia, 2010 
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األعالف ومكن من رفع دخل فلدا، وعن طريق هذه المشاريع تمكن المزارعون من رفع دخولهم بمقدار 

 1مليون رنجيت. 02.26تكلفة هذا المشروع في العام األول قدرت بـ  للشهر، رنجيت 922

 مشاريع التعليم والتدريب لجيل الشباب المزارع: -

 2009الخطط التي وضعتها فلدا، وابتداء من مارس  يعتبر مركز تعليم أبناء المزارعين ضمن أهم

مع تعاونية رئيس الوزراء من أجل تمكين  مركزا بهذا الخصوص، وتم إنشاء مركز بيرماتا 002إنشاء تم 

سنوات  3 يأبناء الفالحين من التعلم لتعزيز طموحهم، حركاتهم، الثقة بالنفس، يدرس في هذا المركز ذو 

هذا الطور مهنية وباللغة االنجليزية، كما قامت فلدا ببناء مساكن للطلبة الذين  فما أكثر، تكون الدراسة في

استقبلت هذه  2009يسكنون في مناطق بعيدة من أجل ضمان حصولهم على تعليم عالي، وفي نهاية 

لذلك وخصصت التقنية  ابن مزارع، كما عملت فلدا على إنشاء مراكز لتعليم العلوم 00802المساكن حوالي 

 طالب. 0222د منها أكثر من يستفوي ،سنويا مليون رنجيت 9لغ مب

وقامت بتشجيع أبناء المزارعين الذين يملكون مؤهالت للدخول إلى المعاهد العليا سواء كانت تابعة 

رنجيت  0222رنجيت ما قبل التدرج،  222 ـقطاع العام أو الخاص، بحيث يتحصلون على منح تقدر بلل

، للدراسة في الخارج، كما يشترط فيه تحقيق معدالت عليا في مجال تخصصه رنجيت 0222و ،بعد التدرج

باإلضافة إلى ضبط لغة البلد المستقبل له مثال إذا كان متوجها إلى اليابان يجب أن يتقن اللغة اليابانية، 

 لية:بعد أخذ دروس تصل إلى ستة أشهر وأقل من سنة وتكون عادة الدراسة في الخارج للتخصصات التا

 طاقة، اإلعالم اآللي، المحاسبة، والطب.الزراعة، الالعلوم والتكنولوجيا، تكنولوجيا األغذية، 

 في تحقين التنمية والقضاء على الفقر: فلداتقييم مدى نجاح  -و 

تطوير األراضي الزراعية لحوالي على  هاسنة من تأسيس 20مرور مؤسسة فلدا بعد  نجحت

، واحتل إنتاج زيت النخيل 0220 سنةهكتار منتج  266000أصبح حوالي و ، 0228هكتار عام  800022

  0220 سنة مليون رنجيت 2.222.00طن، بقيمة  مليون 0.22بـهكتار وبمقدار إنتاج قدر  228600حوالي 

طن  028006هكتار بإنتاج قدر بـ  22020، بينما إنتاج المطاط احتل 0226 عام مليون طن 8.02مقارنة بـ

 . 2009سنة  مليون رنجيت 682.26وبمبلغ قدر بـ 

                                                 
1
 - FELDA basic information, report Annual 2008. 
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نتاج محافظ على استقراره وفي أعلى  عملت كل المبادرات التي قامت بها فلدا إلى ضمان دخل وا 

والجدول التالي  ،1كما رفعت من نسبة مساعدات المعيشة، وتحقق تقدم في دخل المزارعين المراتب،

 .0220-0226 للفترةيوضح لنا متوسط دخل الفالحين 

 .0220-0226للفترة التابعين لفلدا  متوسط دخل الفظحين :06الجدول 

 المطـاط السنوات
 %التغير 

 قصب السكر
 %التغير

 الصافيالدخل  الكليالدخل  الصافيالدخل  الكليالدخل 
2009 1812 1690 (43.38) 2459 2219 (24.99) 
2008 3200 3056 0.6 3278 2930 47.6 
2007 3181 3042 (8.7) 2221 1930 60.02 

Source: Report Annual of FELDA , 2010, p 112. 

، أي رنجيت 0206 بـ 0220-0226متوسط الدخل الصافي للمزارعين في زراعة المطاط للفترة بلغ 

 0026 خالل نفس الفترة بـ متوسط الدخول الصافية لمزارعي قصب السكركما بلغ  ،دوالر 865ما يعادل 

دوالر، ويعتبر هذه الدخل عالي مقارنة بفالحي الدول العربية حيث بلغ متوسط 785    حوالي أيرنجيت 

 .2دوالر 323 بـ 2009لفالح العربي سنة االدخل 

 يمكن تلخيص أهم برامج مكافحة الفقر في ماليزيا في الشكل التالي: 

 أهم برامج مكافحة الفقر في ماليزيا: 24الشكل 

 

                                                 
1
- Idem.  

 .16، ص2011تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع األمن الغذائي العربي، السودان،  -2
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 تقييم سياسات مكافحة الفقر في ماليزيا:5.4.1 

والسياسات الخاصة بمكافحة  برامجلقد نجحت ماليزيا في القضاء على الفقر وذلك راجع لنجاح ال

انخفضت بشكل كبير جدا  ،1970سنة   52.4 %الفقر، فبعدما كانت نسبة الفقر في هذا البلد تقدر بـ

 0002سنة  %0.0من  هو األخر ، كذلك مؤشر الفقر المدقع انخفض2012سنة 1.7 % إلىحتى وصلت 

  في ماليزيا. والجدول التالي يبين لنا معدالت الفقر ،2010 سنة 0.3 %  إلى

 2012-0062تطور معدالت الفقر للفترة  :06الجدول 

 مظحظات مؤشر الفقر معدل جيني متوسط معدل النمو السنوات

0062 7.3 

2.323 

(2972) 

2.319 

(2971) 

52.4 (1970) 
معدالت منخفضة في النمو ومعدالت مرتفعة  NDPبداية سياسة 

 .من الفقر وعدم مساواة عالية

0082 3.3 
2.323 

(2979) 
37.4 (1980) 

النمو عن  ، تغير بنية االقتصاد ورفع معدالتNDPمتوسط خطة 
طريق االعتماد على التصدير لتحقيق النمو، واالعتماد كذلك على 

 تخفيض في عدم العدالة والفقر الصناعة لتحقيق النمو يتبع ذلك

0082 -2.2 
2.433 

(2934) 
 أزمة عالمية، نمو سالب لكن لم يقض على جهود تخفيض الفقر  20.7

0002 

0006 
9.2 

2.441 

(2992) 

2.414 

(2993) 

17.1 (1990) 
، كان التركيز على القضاء على الفقر المدقع،  NDPنهاية سياسة 

 بالرغم من عدم المساواة ) العدالة( انتشرت بشكل كبير

0006 7.3 2.472 6.8 
حدوث انخفاض في الفقر برقم واحد لكن عدم العدالة وصلت إلى 

 2993-2997نتيجة أزمة جنوب شرق آسيا  مستويات عليا

0000 1.2 0.452 +7.5 
تخفيض الفقر  انتعاش في االقتصاد بعد األزمة المالية آثار نتائج

 بطيئة، لكن عدم العدالة انخفضت قليال

0220 4.2 0.461 +5.1 
نمو منخفض، تخفيض الفقر واصل بسيرورة بطيئة، ركزت الحكومة 

 على تخفيض الفقر المطلق، وعدم العدالة التي انتشرت أيضا.

0222 7.2 0.462 
4.4 

 

 النتيجة كانت انخفاض PLIنمو متسارع، نتيجة تطبيق سياسة 
 .معدل الفقر

 .ارتفع معدل النمو من جديد مع مواصلة انخفاض معدل الفقر 3.4 - 6.4 2010
 .مواصلة انخفاض معدل الفقر 1.7 - 5.6 2012

Source:-Rajah Rasiah, Malaysia economy, Op. Cit,P229-world Bank, data about Malaysia,-

http://data.worldbank.org/country/Malaysia, 8 January 2013. 
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 :تتمثل في اآلتي ماليزيا في القضاء على الفقر عموما نجد أن أسباب نجاح

 السياسة االقتصادية المستقرة. -

 تراكم رأس المال المادي والبشري، مع تشجيع القطاع الخاص. -

 الحكومي والحرية االقتصادية.المزاوجة بين التدخل  -

 ،المناخ السياسي للبالد حيث لعب االستقرار السياسي دور مهم في دفع عملية التنمية نحو األمام -

 .ذلك أن االقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة

 ،اعتمدت ماليزيا إستراتجية تعتمد على الذات بدرجة كبيرة من خالل االعتماد على السكان األصليين -

 .جانب اهتمامها بالتنمية البشريةإلى 

 .الوطنية اتمكافحة الفقر كانت من أولويات السياس -

الفعالة من قبل  ةأي المشارك ،استقرار السياسات االقتصادية والمشاركة الشعبية واإلدارة الجيدة -

كما أن نظام الحكم قائم على عدالة  ،والشفافية في الحكم والمساءلة العامة ،مؤسسات المجتمع المدني

 .في صنع القرار ةتوزيع الدخل بين أفراد المجتمع والالمركزي

مانه اختيار ومؤسسة مرا ومؤسسة فلدا إلقراض الفقراء وتقديم لهم أإقامة مشاريع ومؤسسات ك -

صناديق الزكاة كان لتجربة و من أجل توليد دخول جديدة لهم تساعدهم على الخروج من الفقر،  ،مشاريع

 .في هذا البلد دور في تخفيف حدة الفقر

يرجع الفضل إلى السياسة الحكيمة التي اتبعها الرئيس محمد مهاتير، باعتباره طبيبا فقد استطاع أن و  -

ة االقتصاد الماليزي، من خالل الرؤية الثاقبة لهذه الشخصية حول تشخيص المرض، ينجح في معالجة علّ 

إلى مرحلة الشفاء وتتمثل أهم أفكار هذه الشخصية من خالل المقابلة الموجودة  ووصف العالج، والوصول

 . 3)الملحق رقم(في 
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 :في القضاء على الفقر ( Bank Grameen) تجربة بنك الفقراء في بنغظديش. 2
الثامنة في العالم من حيث عدد السكان  ، وتعد الدولة9199استقلت بنغالديش عن باكستان عام 

، وتدخل أيضا ضمن الدول شديدة الكثافة  1من سكان العالم %0.08مليون نسمة ويشكلون  920بحوالي 

وقدر الناتج اإلجمالي المحلي  ،99222وبكثافة قدرت بـ ، كلم 903.110السكانية حيث تبلغ مساحتها بـ 

إلى أكثر  9110وترتفع معدالت الفقر في هذا البلد حيث وصلت سنة  ،0299دوالر عام  0622للفرد بـ 

) دخل الفرد يقل عن  0200تحت خط الفقر عام 3 %39.2، ومازال يعيش فيه حوالي  %92.00من 

آخرون يعيشون على حافة الفقر، وتزداد حدة الفقر في القرى  %02، يضاف إلى ذلك دوالر واحد يوميا(

الكثير منهم إلى من السكان حيث تنخفض مستوى معيشتهم، وترتفع البطالة وهو ما يضطر  % 96.69بـ

، بالرغم من هذه المعطيات خاض هذا البلد تجربة فريدة من 4النزوح إلى المدن بحثا عن فرص العمل

  .نوعها تمثلت في بنك الفقراء

 :لمحة تاريخية عن اقتصاد بنغظديش1.2 

نفسه بعد استقاللها االقتصاد االشتراكي، قامت بتأميم كل الصناعات في الوقت  بنغالديش اتبعت

ظمها كانت تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية، كما كانت احتياطاتها األجنبية ضئيلة جدا، ون  

بدأت بنغالديش بإعادة تأهيل اقتصادها من خالل منحها  9192المصرفية والنقدية ضعيفة، بعد سنة 

مانينات كانت هناك مجاال أكبر لمشاركة القطاع الخاص وهو النمط الذي استمرت عليه، وفي منتصف الث

دالئل مشجعة على إحراز تقدم اقتصادي منها السياسات االقتصادية الرامية إلى تشجيع المشاريع 

مع بداية التسعينيات عرف  الخاصة، واالستثمار، وخصخصة الصناعات العامة، وضبط الميزانية ، لكن

                                                 
1
 - Official Bangladesh population clock, 2012. www.ikipidia.org, update on 23 January 2013.  

2 
- Economy of Bangladesh, http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Bangladesh , update on 23 

January 2013.  
3
  http: // iresearch.worldbank.org/ povocalnet/ index htm: على الموقع: مجموعة بحوث التنميةالبنك الدولي،  - 


، وبلغت  1222عام  %71.34بـقدر معدل الفقر نجد أن دوالر يوميا في بنغالديش  1عند أخذنا معدل من يعانون الفقر عند  - 

،  1222سنة  %43.13 بـدوالر يوميا 2.13مستوى  عدد من يعانون الفقر عندقدر ، كما  %91.99 ـب 2991سنة  له أقصى نسبة
 // :http بحوث التنمية مجموعةالبنك الدولي، انظر: للمزيد من االطالع )  %72.11 ـب 2991سنة  له أقصى نسبةبلغت و 

iresearch.worldbank.org/ povocalnet/ index htm)  
4 - Jannat Ara Parveen (2009), evaluate the sustainability: isus of interest- free micro finance , Edition 

of institutions in rural development and poverty Alleviation, Bangladesh, P114. 

http://www.ikipidia.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Bangladesh
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ك لجأت إلى طلب قروض من االقتصاد البنغالدشي مشاكل اقتصادية واجتماعية كثيرة، ونتيجة لذل

صندوق النقد الدولي واتبعت سياسات التعديل الهيكلي، لكنها فشلت بسبب المشاكل السياسية، وفي سنة 

وافق صندوق النقد الدولي على خطة جديدة للحد من الفقر، ودعم برامج الحكومة لإلصالح  0223

 .1سنوات 3مليون دوالر لمدة  012االقتصادي بمبلغ 

 ل االقتصاد البنغظدشي " القطاعات الرئيسية"هيك 1.1.2
 يمكن تقسيم الهيكل االقتصادي لبنغالديش إلى القطاعات التالية:

 القطاع األولي:" الزراعة" -أ 

(، يسمى 0228من القوى العاملة تشتغل في هذا القطاع )طبقا لتقديرات عام  %22أكثر من 

المحلي اإلجمالي لسنة  لناتجافي  %08.2الزراعة بنسبة  تقتصاد الزراعي، ساهماالاقتصاد بنغالديش ب

ساهم زراعة تتنتج في المقام األول الحوت، واألرز، التبغ والشاي وقصب السكر والحبوب والقمح،  ،0200

كما تساهم الثروة الحيوانية  ،%02.00 ـنسبةمن اإلنتاج، تليها األسماك تساهم ب %60المحاصيل بنسبة 

، لكن عموما نجد أن هذا القطاع يعاني من العديد من المشاكل أهمها الظروف المناخية 2%02.00 نسبةـب

اإلضافة إلى أن الضغط السكاني ال يزال بغير المواتية في كثير من األحيان، كالفيضانات وغيرها...إلخ، 

القمح، كما صول محوخلق هذا باستمرار عجزا غذائيا وخاصة من  ،ةا على القدرة اإلنتاجيا شديد  يمثل عبئ  

حوالي أكثر من نصف الفالحين الذين أن  جدونأن معظم اليد العاملة في هذا القطاع غير مؤهلة، 

 يشكلون القوى العاملة الريفية ال يملكون أراضي.
 :القطاع الثانوي -ب 

من القوة  %02التي توفر فرص العمل إلى  ةيتكون هذا القطاع أساسا من المؤسسات الصغير 

من الناتج المحلي  %08.6(، ساهم هذا القطاع بنسبة 0228العاملة في البالد )طبقا لتقديرات عام 

، ونجد أن أشهر الصناعات هي صناعة الغزل النسيج، حيث أنه في منتصف 0200اإلجمالي سنة 

القطاع المالبس مليون عامل معظمهم من النساء، ويشمل هذا  0.2التسعينات شغل هذا القطاع أكثر من 

                                                 
1
 . على الموقع:12/22/1222،  0200ممارسة أنشط األعمال في بنغظديش عام تقرير البنك الدولي،  - 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/bangladesh/ 
2
 - Economy of Bangladesh, Op.Cit.  
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الجاهزة وكذلك منتجات الجلود واألحذية، وتحتل بنغالديش المرتبة الثانية عالميا في صادرات منتوجات 

، كما نجد بعض الصناعات التحويلية الرئيسية وهي السكك الحديدية، االسمنت، السيراميك، 1هذه األخيرة

 بارزة في مناجم الفحم.بثروة  بنغالديش تتميز السكر، الشاي، قطاع البناء، كما 

 :القطاع الثالث -ج 

من القوة العاملة في البالد  %02يشمل هذا القطاع على قطاع الخدمات حيث يشمل على 

 0200.2سنة لفي الناتج المحلي اإلجمالي  %20ـنسبة بهذا القطاع  وساهم (،0228)تقديرات 

 أهم برامج مكافحة الفقر في بنغظديش:2.2 

دراستنا هذه على بنك الفقراء لما حظيت به هذه التجربة من نجاح، وتقدير لدى الهيئات سوف نعتمد في 

 والمؤسسات الدولية، ولما تركته من تأثير على الفقر وعلى عدد الفقراء.

 نشأة وتعريف بنك الفقراء: 1.2.2
  Grameen Bank لمحة تاريخية على بنك الفقراء - أ

رئيس برنامج التنمية الريفية في  عندما كان محمد يونس ،0066يرجع إنشاء بنك الفقراء إلى سنة 

 ،، حيث أطلق مشروع بحث لدراسة إمكانية تصميم نظام تقديم االئتمانChittagongجامعة "شيتاغونغ" 

لتوفير الخدمات المصرفية التي تستهدف الفقراء في المناطق الريفية، شهدت بنغالديش في هذه الفترة 

مجاعة قاسية، خاصة في المناطق الريفية ألن معظم سكان هذه المناطق يعتمدون على قروض التجار 

 :4إلى تحقيق النتائج التالية البنك  هدفنتيجة لذلك ، و 3المرابين

                                                 
1
 - Economy of Bangladesh, Op.Cit. 

2
- Idem. 


توفي خمسة منهم في مرحلة الرضاعة ، ولدا 24هو ثالث إخوته من بين في قرية باتيا،  2942جوان  13محمد يونس ولد في  - 

قاد محمد يونس طالبه  2974نتيجة قلة الرعاية الصحية نظرا للفقر الكبير في هذه المنطقة، كان والده يشجعه دائما على التعليم، سنة 
في  %22فائدة  بسعر TKتاكا 23واضطرت إلى طلب قرض بقيمة اللحاف في رحلة ميدانية إلى قرية فقيرة قابلوا امرأة فقيرة تصنع 

تاكا، وكانت مستعدة لالقتراض بمعدالت أكثر فائدة وعلى رفع دخلها فوق مستوى الكفاف، قام  2األسبوع، لكن المرأة حققتها من ربح 
ة نساجا، ووجد أنه من خالل هذا المبلغ الصغير أمكن ليس فقط مساعد 41-27محمد يونس ومن جيبه الخاص بإقراض ما يعادل 

مستوى أعلى للخروج من لبقاء على قيد الحياة، ولكن خلق فيهم شرارة االنطالق بالمشاريع واالنتقال من مستوى فقر إلى على ا الفقراء
 www.gramenbank.orgin 28 th june,  rnMohamad yunus was bo : أنظرطالع للمزيد من اال(.هذه الدائر

3
 - A short history of Grameen bank, June 2011, www.grameen-info.org/ index.php 7optio, Last 

update: 01 January 2013. 
4
- Idem. 

http://www.gramenbank.org/
http://www.grameen-info.org/
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 بنكية إلى الفقراء رجال ونساء.تقديم تسهيالت  -

 القضاء على استغالل الفقراء من طرف مقرضي المال. -

 خلق فرص العمل الحر لكثير من العاطلين عن العمل في المناطق الريفية في بنغالديش. -

عطائهم فرصة الحصول على قروض إلخراجهم  ،جلب المحرومين ومعظمهم من األسر األكثر فقرا - وا 

 من دائرة الفقر.

المزيد من الدخل، إلى ل الفقراء من دائرة "االدخار والدخل واالستثمار المنخفض إلى حلقة تنتهي نق -

 المزيد من المدخرات، المزيد من االستثمارات أكثر فأكثر"

) مدينة جامعة شيتاغون(، وفي المدن المجاورة لهذه  jobraطبقت هذه العملية في مدينة جوبرا 

تحت رعاية بنك بنغالديش، وبنك التجارة الدولية، هذا المشروع امتد  0060-0066المدينة خالل الفترة 

(، ومع نجاحه 0060( شمال داهاكا عاصمة بنغالديش ) سنة 0060)في سنة  Tangailكذلك إلى تانغيل 

تحول المشروع إلى مصرف مستقل باسم بنك  0080امتد إلى المدن األخرى، وفي أكتوبر  Tangailفي 

 %22من رأس المال المدفوع، بينما كانت  %62ساهمت الحكومة فيه بنسب ، Grameen Bank غرامين

من رأس مال البنك ونسبة  %02ملك الفقراء من المقترضين يالباقية مملوكة للفقراء من المقترضين، واليوم 

 .1مملوكة للحكومة 02%

 تعريف بنك الفقراء: - ب

وتعني مصرف القرية وهو  ،Grameen Bankباسم  0080هو بنك أسسه محمد يونس في سبتمبر 

  :أول بنك في العالم يقوم بتوفير رؤوس األموال للفقراء فقط، ويتميز هذا البنك بعدة خصائص أهمها

 :مملوك للفقراء -

تم تحويله  0801، وفي عام 0066ببنغالديش عام  jobraولد مشروع بنك غرامين في قرية جوبرا 

إلى بنك رسمي بموجب قانون خاص، وهو اآلن مملوك من قبل المقترضين الفقراء معظمهم من النساء، 

ال ضمانات، ال أدوات قانونية، ال مجموعات ضامنة أو المسؤولية المشتركة، بنك غرامين ال يتطلب أي 

تخذ أية إجراءات قانونية ضد ضمانات مقابل القروض الصغرى لها، وفي حال عدم القدرة على السداد ال ت
                                                 

على الوقع:  ،تجربة مصرف الفقراء في بنغظديشمجدي سعيد،  -1
www.islamoline.net/Arabic/cortemporary/Economy/2012.January 12 update:  2001/article 3, html.  

http://www.islamoline.net/Arabic/cortemporary/Economy/
http://www.islamoline.net/Arabic/cortemporary/Economy/
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ألنها ال تتطلب توقيع أي وثيقة قانونية من المقترضين، كما يجب أن ينتمي المقترض إلى  ،المقترض

مجموعة مكونة من خمسة أعضاء، وال يطلب منهم أي ضمانات للحصول على القرض، إال أنهم يجب 

 .1أن يتصرفوا بطريقة مسؤولة

 :لة النموالمقترض، المودع شعارهم مواص -

يعمل بنك غرامين على بناء القوة المالية للنساء الفقيرات من خالل تشجيعهن على جمع أكبر 

من الفروع تمتلك ودائع  %20مبلغ لالدخار، كما أن المقترض يعتبر عنصرا هاما في بنك غرامين، 

 .%62المقترض بنسبة 

 وهي:بنك غرامين  هناك عدة مميزات يتميز بها عمل طريقة عمل بنك غرامين: -ج 

 :التصريح بالربح -

 ،0000، 0080منذ أن ظهر بنك غرامين إلى الوجود وهو يصرح بأرباحه السنوية ما عدا سنوات 

وهو يعمل على نشر ميزانيته العمومية كل عام، بحيث يتم تدقيق هذه الميزانية من قبل شركات  0000

 لبنك.لهذه التقارير على الموقع الرسمي التدقيق العالمية المرموقة في البالد، كما تنشر بعض 

 :انخفاض أسعار الفائدة -

على القروض الصغيرة، بينما نجد  %00حددت حكومة بنغالديش متوسط أسعار الفائدة في حدود 

ومؤسسات التمويل على القروض الصغيرة تتراوح  ،أن معدل الفائدة الفعلي في المنظمات غير الحكومية

مع فرض شروط، هذا عكس بنك غرامين حيث أن أعلى نسبة فائدة فيه ال تتجاوز  %00- %02ما بين 

لقروض  %8-%2فائدة على القروض المدرة للدخل،  %02، وهناك ثالث فوائد على القروض هي:  02%

 2) بدون فائدة( لقروض المتسولين.%2 الطالب،

 أهم برامج والقروض التي يمنحها بنك غرامين:2.2.2 
 من البرامج التي وضعها بنك غرامين للقضاء على الفقر. يوجد العديد

 

                                                 
1
 -Microcredit of Gramen Bank, June 2011 , www.grameen.info.org/index.php, Last update: 01 

January, 2013. 

/index.php, Last update:01 January  www.grameen.info.orgGrameen bank at a glance, june 2011,  - 
2

2013.  

http://www.grameen.info.org/index.php
http://www.grameen.info.org/
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  بنك غرامين للقضاء على الفقر أهم برامج -أ

 برنامج المتسولين واألعضاء: -

التسول هو المالذ األخير للبقاء على قيد الحياة بالنسبة للشخص الفقير، وقد تتحول هذه الفئة إلى 
الجريمة أو غيرها من األنشطة غير المشروعة، ومن بين المتسولين نجد عادة المعوقين والمكفوفين، 

، 0220ين عام وكذلك كبار السن مع اعتالل الصحة، وقد اتخذ بنك غرامين برنامجا خاصا بالمتسول
، 1مليون تاكا 062.02مبلغ  0200متسوال إلى هذا البرنامج، وخصص له عام  000008وانضم أكثر من 

متسوال  00602مليون تاكا، وأصبح أكثر من  006.82بقيمة من هذا المبلغ  %60وقد تم بالفعل صرف 
متسوال وكونوا جماعات انضمت إلى بنك  0688قادرا على كسب المعيشة وتحولوا إلى باعة، كما انضم 

 .غرامين بصفة رئيسية، وقام بنك غرامين بفتح حساب لهؤالء المتسولين من أجل المدخرات الشخصية
 :برنامج إسكان الفقراء - 

، بحيث أصبح هذا البرنامج جذابا للغاية بالنسبة 0082بدأ بنك غرامين بتقديم قرض لإلسكان سنة 
دوالر(، ويسدد  022تاكا )  02222للمقترضين، يبلغ الحد األقصى لمبلغ الحصول على قرض اإلسكان 

، ويشترط للحصول على هذا القرض أن يكون  %8سنوات على أقساط أسبوعية، سعر الفائدة هو  3على 
تاكا إلصالح المسكن،  622-622 مين من العضوية على قيمةإذ يحصل العضو بعد عا ،عضوا في البنك

تاكا، وبعد خمس  02222وبعد ثالث سنوات من العضوية يمكن للعضو الحصول على قرض بقيمة 
 تاكا. 02222تاكا و  00222سنوات من العضوية يتحصل على قرض لإلسكان يتراوح ما بين 

 :برنامج قروض المشاريع الصغيرة -
مثل القرب من راجع لعوامل وذلك  هممباشرة أعمالبميزة الحركية عند  ينالمقترضيتسم بعض 

قروض بتقديم حجم  بنك غرامينولمسايرة هذه الحركية يقوم ، الخبرة السوق، األعضاء يكونون من ذوي
عضو حصلوا على قروض لمشاريع صغيرة بمبلغ  0006262حوالي  2010عند الطلب، في سنة  أكبر

 0.6قروض الصغيرة والمتوسطة كان بمبلغ لمليون دوالر(، أكبر حجم ل 9093.99ليون تاكا )م 16.00

                                                 

 تاكا.77  دوالر=   1  1
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الري، سيارات النقل،  ات، مضخاتشاحنالوقد استخدم لشراء  ،دوالر( 03920.00تاكا ) مليون مليون 
 1سفن لصيد األسماك.

  برنامج المنح الدراسية: -

يتم إعطاء المنح الدراسية للطالب الفقراء سنويا، مما أدى إلى ارتفاع عدد الطلبة من المقترضين 
من بنك غرامين، مع منح األولوية للبنات لتشجيعهن على البقاء في فصولهن الدراسية، كما يتم منح 

وم الدراسية، الطالب الذين ينجحون في الوصول إلى مستوى عال من التعليم قروضا والتي تغطي الرس
طالب تحصلوا على قروض  20222حوالي  2011المصاريف المدرسية األخرى، حيث أنه في جوان 

يدرسون ليصبحوا  860يدرسون الطب،  226طالب يدرسون في جامعات مختلفة،  26066التعليم، منهم 
 .يدرسون في مؤسسات مهنية أخرى 0000، مهندسين

 :نمقترضيلبرنامج المعاشات التقاعدية ل -
بشأن ما سيحدث لهم  ،برنامج اختياري موجه لشريحة من يكبرون في السن ويشعرون بالقلق

عندما ال يستطيعون العمل والكسب، طرح بنك غرامين برنامج إنشاء صندوق المعاشات التقاعدية 
 22للشيخوخة، ونال شعبية كبيرة، في هذا البرنامج يشترط على كل مقترض أن يدخر مبلغا صغيرا مثل 

تمكن البنك في  0200سنوات، إلى غاية نهاية جوان  02في كل شهر على مدى  ،سنتا دوالر( 2.68تاكا )
شهرا لسنة  00مليون دوالر(، وأضيف خالل فترة  206.22بليون تاكا ) 08.62إطار هذا البرنامج من جمع 

 .2مليون دوالر( 02.06بليون تاكا) 6.62مبلغ  0200
 :برنامج بث روح المشاركة -

من هذه الورش يتم  %02نوعا مختلفا من الورش الخاصة بالمقترضين، و  06يضم هذا البرنامج 
ورشة على مستوى كل قطاع، تتراوح مدة هذه الورشة  022على مستوى الفروع، وخالل كل سنة يتم تنظيم 

ما بين يوم وسبعة أيام، ثالثة أرباعها نساء، تعقد الورشة في الفرع الواحد مرة في كل عامين، ويشرف 
عليها مسؤول التنمية االجتماعية والهدف من هذا البرنامج هو رفع المعنويات وبناء الثقة، ونقل المعلومات 

 ا.والخبرات وتبادله

                                                 
1
 - Grameen bank at a glance, op. cit, www.grameen-info.org /bank/GB glance,htm, Last update: 01 

January 2013.  
2 - Idem. 

http://www.grameen-info.org/
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 مايلي: تضمنيو  :برنامج إعادة التأهيل بعد الكوارث  -

  في أقساط تاكا، وتسدد  ²إلى  022لمخزون الغذائي بقيمة لتأمين االحتياجات الغذائية من خالل قرض

 أسبوعية.

  تاكا للعضو، مع تجميد المصاريف على القروض  0222قروض الستعادة رؤوس األموال تصل إلى

 تاكا في األسبوع. 02القرض على أقساط أسبوعية على أال يقل عن  غير المسددة، وتسدد قيمة

 ،من بين أهم المشاكل التي يعاني منها الفقراء في كل بقاع العالم إجراءات الحصول على القروض:-ب

هي مشكلة الحصول على القروض من البنوك التجارية، نظرا ألن معظم هذه البنوك تفرض شروطا 

تعجيزية وقاسية عليهم، مما يمنعهم من الحصول على قروض، لكن نجد أن بنك غرامين غير هذه 

 1البنوك، ال يشترط أية شروط وتتمثل أهم القروض التي يوفرها هذا البنك في التالي:

 :القرض العام -

وهو النوع األساسي في البنك، ويستخدم في جميع أغراض االستثمار الفردي، ويمكن ألي عضو 

 تاكا. 02222في البنك أن يحصل عليه، والحد األقصى لهذا القرض هو 

 قرض األسرة: -

وتتحصل عليه األسرة عن طريق المرأة، هي المسؤولة عليه قانونيا، ويشترط للحصول على هذا 

تاكا،  02222لمرأة سبق لها االقتراض أربع مرات، ويبلغ الحد األقصى لهذا القرض القرض أن تكون ا

 وتسدد قيمة القرض على أقساط أسبوعية خالل عام.

 القرض الموسمي: -

تاكا ويكون عادة في مواسم الحصاد ولمدة  0222وهو نوعان: فردي يبلغ الحد األقصى لهذا القرض 

تاكا  002222تاكا للمجموعة و  02222ألقصى لهذا القرض ستة أشهر، وقرض جماعي ويبلغ الحد ا

 2للمركز، والغرض منه دعم الزراعات الموسمية.

 وتتمثل إجراءات الحصول على هذا القرض ما يلي:
                                                 

1
 - Mohammed yunus, June 2011, www.grameeninfo.org /bank/GB Glance.htm, Last update :01 

January 2013. 
2
 - Grameen bank II , lessons learnt over quarter of a century, June 2011, www.grameen.info.org/ 

indx,php.option, Last update :01 January 2013. 

http://www.grameeninfo.org/
http://www.grameen.info.org/
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 ال يملك أراض  أن هي ،أن يكون العضو ) الفقير( من أفقر الطبقات والمعايير التي يتم الحكم بها

 1 .األرض كحد أقصى زراعية كحد أدنى، ونصف فدان من

 .يجب أن ينتمي المقترض إلى مجموعة صغيرة ومتجانسة 

 ميز بما يلي:تفقراء تلالقروض الخاصة الموجهة ل 

 هو االعتماد على القدرة على سداد القرض األول.يمن شروط األهلية للحصول على قرض ثان ، 

  إلى إشراف موظفي البنك.يكون اإلشراف الدقيق على االئتمان من قبل المجموعة، باإلضافة 

 .تقليل المخاطر من خالل المدخرات اإللزامية والطوعية 

 :مؤشرات نجاح بنك غرامي في مكافحة الفقر في بنغظديش3.2 

واالقتصادي  يالوضع االجتماعأن  بتقييم أعمالهم والتحقق من سنويا يقوم موظفو بنك غرامين

، مؤشرات ةمستوى الفقر عند المقترضين يتم استخدام عشر تقييم ل، و اتحسن قد عرف ألفراد بنك غرامين

 :2المعايير التالية عتبر عضو أنه انتقل من الفقر إذا استوفىت والتي 

  أفراد  منفرد وكل  ،تاكا، أو منزل مع سقف 02222عائلة تعيش في منزل تبلغ قيمته ما ال يقل عن
 سرة قادر على النوم على سرير بدال من األرض.األ
  أفراد العائلة يستطيعون شرب المياه النقية من اآلباركل.  
  المراحيض الصحية ونستخدميكل أفراد العائلة. 
  األطفال في سن السادسة من العمر يذهبون إلى المدارس االبتدائية.كل 
 تاكا أو أكثر. 022مقترض هو لالحد األدنى للقرض األسبوعي ل 
 ستخدام اليومي، والمالبس الدافئة لفصل الشتاء.كل أفراد العائلة لديهم مالبس مالئمة لال 
  ،العائلة يجب أن يكون لديها مصادر دخل إضافية مثل حديقة الخضراوات، األشجار المثمرة وغيرها

 بحيث تكون قادرة على اللجوء إلى هذه المصادر في حالة الضرورة.
 في حساب مدخراته.و تاكا،  2222في حدود  تهالمقترض يحافظ على المتوسط السنوي لميزاني 
  كل فرد من العائلة ال يجد صعوبة في وجود ثالث وجبات يوميا على مدار السنة، وأن كل فرد من

 أفراد األسرة ال يجوع في أي وقت من السنة.
                                                 

1
 - Credit delivery system, June 2011, www.grameen.info.org/ index.php.option , Last update:01 

January 2013. 
2- Idem. 

http://www.grameen.info.org/
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  يجب أن تحصل كل أسرة على الرعاية الصحية، حيث إذا مرض أي فرد من أفراد ألسرة تكون
 . جميع الخطوات الالزمة للحصول على الرعاية الصحية عائلته قادرة على التحمل على اتخاذ

 :تقييم بنك غرامين1.3.2 
بـ  بعدما كانت تقدرمليون دوالر،  0200أكثر من  0220بلغت ممتلكات بنك غرامين في  الممتلكات: -أ 

 .والجدول التالي يوضح ذلك،  0220مليون دوالر سنة  319
  0221-0220ممتلكات بنك غرامين للفترة : 08الجدول 

 مليون دوالرالوحدة: 
 0220 0228 0226 0226 0222 0222 0220 0220 السنوات

 GB 392 417 333 173 349 2223 2123 2492مبلغ ممتلكات 

Source:Idem. 

 

 إيرادات ونفقات بنك غرامين -ب 

، كما )مليون دوالر 022.20بليون تاكا )  02.22حوالي  0220بلغت إيرادات بنك غرامين عام 

 %22مليون دوالر( ، حيث نجد أن أكثر من  020.00بليون تاكا )  6.26بلغت الفوائد المدفوعة للمودعين 

من مجموع النفقات  %06من النفقات كانت على الرواتب، وبلغت نفقات المعاشات التقاعدية أكثر من 

 .1مليون دوالر( 2.08بليون تاكا) 0.80بمبلغ 

 :بنك في تخفيض حدة الفقردور ال -ج 

 عدد المقترضين من الفقراء: -
مليون  6.20أكثر من  0220تمكن بنك غرامين من تخفيض نسبة الفقر، حيث بلغ عدد المقترضين سنة 

والجدول التالي  ،0220سنة  %06.60مقترض، ونجد أن أغلبية المقترضين كانت من فئة النساء بأكثر من 

 يوضح ذلك.

  0221-2000عدد المقترضين من بنك غرامين للفترة : 00الجدول 

 0220 0228 0226 0226 0222 0222 0220 0220 السنوات

 1.43 1.12 1.21 3.91 3.23 3.72 1.37 1.23 مليون نسمة" عدد المقترضين"

 91.79 91.33 91.33 91.72 91.17 93.11 93.44 93.12  %نسبة النساء 

Source: - Grameen bank at a glance, june, 2011, Op. Cit. 

                                                 
1
 - Grameen bank at a glance, June 2011, Op. Cit. 
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 0220من بنك غرامين ارتفاعا من سنة ألخرى حيث بعدما كان العدد سنة  عرف عدد المقترضين
، وهذا يبرز الدور الكبير 0220مليون مقترض سنة  6.20مليون مقترض، وصل العدد إلى  0.28حوالي 

-0220)الذي لعبه البنك في إحداث التنمية، كما نجد أن نسبة النساء المقترضات شكلت خالل الفترة 

، مما قلل من وهذا راجع إلستراتيجية البنك وهي التركيز على النساء %06في المتوسط نسبة  (0220
دث تحسن وتطور في المعايير الغذائية اعتمادهن على أزواجهن، وحسن ظروف حياة منازلهن، كما ح

 ألطفالهن.
 حجم القروض الممنوحة للفقراء: -

مليون  87.41 بـ 0220سنة قدرت مليون دوالر، و  48.08ـ ب 0222 للفقراء سنةبلغت قيمة القروض الممنوحة 

، كما بلغ حجم القروض الممنوحة للسكنات  % 81.80 قدر بـ دوالر، بمعدل ارتفاع خالل الخمس سنوات

والجدول مسكن،  63037مليون دوالر، وبعدد سكنات قدر خالل نفس الفترة بـ 564مبلغ  2009 -2005 للفترة

 .التالي يوضح ذلك

  0220-0222 حجم القروض الممنوحة، القروض الممنوحة للسكنات خظل الفترة: 02الجدول 
    مليون دوالر الوحدة:

 0220 0228 0226 026 0222 السنوات

 87.41 54.11 50.43 49.87 48.08 حجم القروض الممنوحة

 168 152 96 139 110 القروض الممنوحة للسكنات

 14009 14729 9743 13211 11345 عدد السكنات

Source: Annual Report of Grameen bank, 2010. 

 : المغطاة، وعدد الموظفين عدد الفروع، والقرى -
  مليون عضو، وفي  2.28حوالي  0222وصل العدد التراكمي لألعضاء في  :نمو األعضاء التراكمي

 مليون عضوا. 6.06، بلغ العدد 0220سنة 
  فرعا، ووصل العدد  0608إلى  0222 سنة وصل العدد التراكمي للفروع :نمو عدد الفروع التراكمي

 فرعا. 0260إلى أكثر من  0220في 
  :)قرية،  20000إلى  0222وصل العدد التراكمي للقرى المغطاة في  عدد القرى المغطاة ) التراكمي

 قرية. 80228إلى حوالي  0220ووصل العدد في 

                                                 

إذا كانت  ،باعتبار أن األسر الفقيرة تحقق أهدافا متقدمة نحو الخروج من دائرة الفقر ،تم االهتمام في هذا البنك بشريحة النساء - 

 تتحملها المرأة.  ة المرأة هي التي تقود هذه العملية، كما أن مشكلة الفقر عادة في األسر 
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إلى أكثر  0220، كما وصل عدد المكاتب في 0220مدربا في  00.080ووصل عدد الموظفين المدربين 

 الموظفين. ، وعدديوضح عدد األعضاء، الفروع مكتبا، والجدول التالي 0000من 

 0220-0220عدد المكاتب، العاملين، الفروع، األعضاء، خظل الفترة  :00الجدول 

 0220 0228 0226 0226 0222 0222 0220 0220 البيان

 1922 1334 1332 1111 2944 2313 2337 2331 عدد المكاتب

 13133 14142 13133 12333 21241 23233 22341 22199 عدد العاملين

 1311 1339 1432 1329 2733 2333 2293 2273 عدد الفروع

 7.97 7.17 7.42 1.92 3.33 4.21 3.21 1.43 عدد األعضاء مليون

Source: Grameen Bank, Performance indicators and ration Analyses of Grameen 

bank, http://www.grameen.info.org/index.php?option=com_content.Last update January01, 

2013. 
 الصغيرة الممنوحة للفقراء:اريع نوعية المش -

على قطاع التجارة وقطاع تربية المواشي، ثم  0220تركزت معظم المشاريع الصغيرة الممنوحة سنة 

 أنواع هذه المشروعات الصغيرة.قطاع الزراعة، والجدول التالي يوضح لنا 

  حسب النوع 0220أنواع القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة لسنة : 00لجدول ا
 مليون دوالرالوحدة:              

 المجموع النساء الرجال النوع
 المبلغ رقم القرض المبلغ رقم القرض النسبة

 22.91 2732.33 19913 7.37 1239 التحتية البني

 27.37 1341.42 213417 7.913 1119 الزراعة

 12.29 3433.23 214112 7.313 3211 تربية المواشي

 1.11 434.33 21313 3.912 323 الخدمات

 19.39 4319.132 123222 24.92 4337 التجارة

 2.42 132.399 22134 2.33 12 باعة األرضية

 21.43 1114.17 91421 22.29 1321 التسون عند األبواب

 022 06022.22 682086 20.82 02260 المجموع

 

Source: Grameen Bank, disbursement of Microenterprise loans, listed under broad 

, Last update: 01 January 2013. www.grameeninfo.orgcategories of business, activities 2009,  

http://www.grameeninfo.org/


 التجارب المختلفة لمكافحة الفقر في العالم                                                الفصل الثاني

221 

ثم يليها قطاع تربية  ،%19.39نجد أن معظم المشاريع الصغيرة كانت في قطاع التجارة بنسبة 

وذلك راجع ألن معظم المقترضين هم من  ،%06.26ثم قطاع الزراعة بنسبة ، %00.20المواشي بنسبة 

 .والذين ال يملكون مؤهالت علمية ،المناطق الريفية والمناطق الفقيرة

 :حقن النتائج التالية برنامج المنح الدراسية -

من مجموع المنح  %22بما أن البنك ركز على تعليم الفتيات فإن أكبر نسبة من المنح وجهت إليهن، أي 

 الباقية وجهت إلى الذكور حسب األداء الكلي، والجدول التالي يبين ذلك.  %22وجهت إليهن، و

 حسب نوع التعليم، وجنس المستفيد 0221عدد المنح الممنوحة في : 00ول الجد

 المجموع الذكور البنات األصناف
 29334 3473 22421 االبتدائي

 14334 9194 24312 اإلعدادي

 42174 29333 12929 الثانوي

 13424 23121 24321 الجامعي

 3712 2731 4219 الثقافة

 008886 20860 66206 المجموع

Source: Grameen Bank, scholarship program ( for member children), 

www.grameenbank.org. Last update :01 January 2013. 

مليون دوالر(، واستفاد حوالي  0.22) TKمليون تاكا  026.60بـ  0220مبلغ المنح الدراسية سنة قدر 

الجامعي، وذلك راجع مستوى الإلى المستوى الثانوي و وجهت أعلى المنح طالب من هذه المنح، و  008.886

إلى وجهت وأدنى نسبة البنك وهى رفع مستوى الفقراء لكي يتمكنوا من الخروج من دائرة الفقر،  ألهداف

 قطاع الثقافة.

 : نجاح بنك غرامين العوامل التي ساهمت في 2.3.2 

منح مع  تحديد الفئة المستهدفة ) األشد فقرا(. في تمثلت أهم العوامل التي ساهمت في نجاح هذا البنك

منح المزيد مع  ،مبالغ صغيرة لإلقراض، فضال عن السداد المبكر والذي يكون عادة في أقساط أسبوعية

من خالل قدرتهم على السداد  ،مع هذا البنك من القروض اإلضافية ألولئك الذين كانت لهم تجربة ناجحة

  .المراقبة واإلشراف الدقيق والمتواصل من قبل العاملين في الجهات المسؤولةمع  في اآلجال المحددة.

http://www.grameenbank.org/
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 :تجربة الصين في القضاء على الفقر .3
كانت  0062لقد حققت الصين في السنوات الثالثين الماضية نجاحا اقتصاديا مذهال، فحتى عام 

واألمية المرتفعة، وانخفاض مستويات المعيشة،  ،الصين دولة نامية تعاني من ضعف األداء االقتصادي

حيث لم يعط االهتمام الكامل ألداء االقتصاد الصيني في ذلك الوقت، وبعد خمسين عاما استطاعت 

ي تحقيق التطور الصين أن تحقق نهضة اقتصادية، لكن كان من أكبر التحديات التي واجهت الصين ف

االقتصادي مشكل التخفيف من الفقر والقضاء عليه، غير أنها استطاعت أن تحقق نجاحا خالل عقدين 

13.4%حوالي  2012من الزمن، ووصل معدل الفقر فيها سنة 
 .1981سنة  % 34بعدما كان يقدر بـ ، 1

قامت الحكومة الصينية بوضع العديد من  ومن أجل اإلسراع في التخفيف من حدة الفقر

سنة من تنفيذ هذه االستراتيجيات والسياسات لم تنخفض نسبة  30مرور السياسات واالستراتيجيات، وبعد 

 .2011عام  % 6.5فقط ، بل تحسنت مؤشرات التنمية البشرية ووصل معدل البطالة إلى  الفقر

 لمحة عن االقتصاد الصيني:1.3 
ين ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية، وقد سبق يعتبر اقتصاد الص

، وتعتبر الصين أسرع اقتصاد نامي 2تريليون يوان 26.0بـ بناتج محلي قدر  0200اقتصاد اليابان عام 

حيث  ، وهذا بدوره انعكس على نصيب الفرد%02خالل الثالثين سنة الماضي بمعدل نمو سنوي تخطى 

دوالرا، وهو نصيب  0622حوالي  0220بعدما كان يقدر عام ،  3دوالر 2062إلى  0202عام  وصل

                                                 
1
-China Population below poverty line, http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ch&v=69,update: 11 

January, 2011.  
2
 - China-business ,China’s GDP hits 47.2 trillion yan in 2011 people’s daily online, www.english-

people.com.cn/90778/7707270 html, last update: 17/01/2012. 

- 2  = 2012يوان، متوسط 1.433343دوالر. 
- يقسم االقتصاديات وفقا لنصيب الفرد  2010لسنة  له  أحدث تقرير ، حيث أنه وفققسم البنك الدولي البلدان إلى أربعة مجموعات

  إلى : من الناتج القومي
 .دوالر سنويا 2221وهي البلدان التي يملك الفرد دخال فرديا من الدخل اإلجمالي أقل من  :دول ذات الدخل المنخفض -
 .سنويا $ -3975 $ 2221: البلدان ذات نصيب الفرد من الدخل القومي بين دول ذات الدخل المتوسط -
 .سنويا $ 21173و  $3971: تتراوح مابين دول ذات الدخل المتوسط المرتفع -
 .سنويا $21171: يبلغ فيها دخل الفرد فوق دول ذات الدخل المرتفع -

3
 - Martin Khor, (china daily) :China still a developing Nation: www.chinadaily.com.cn/opinion/2011-

11/25/content-1415947.htm, Last update: 25/11/2011 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ch&v=69,update
http://www.english-people.com/
http://www.english-people.com/
http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2011-11/25/content-1415947.htm
http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2011-11/25/content-1415947.htm
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بالواليات المتحدة األمريكية والدول األوروبية، وبلغت حجم القوة العاملة في هذا البلد الذي  مقارنةمتوسط 

0202مليون عامل عام  682يضم أكبر حجم سكاني في العالم مقدار 
1. 

 :االقتصاد الصينيبنية  1.1.3

  الزراعة:-ا

 0.6تعتبر الصين أكبر منتج ومستهلك للمنتجات الزراعية، وتبلغ المساحة البرية في الصين 

من إجمالي  %6محتلة ، مليون كيلومتر مربع 0.06غير أن مساحة األراضي الزراعية تبلغ ، 0مليون كلم

في  %0.6 من القوة العاملة في الزراعة، وتساهم بـ %20ويعمل  2مساحة األراضي الزراعية في العالم.

0202 عام الناتج المحلي
ركز في ت، وتعد الصين المنتج األول لألرز في العالم، كما تنتج الذرة وت3

القطن، الفول  المناطق الجنوبية، وتعد الرقم الثاني في اإلنتاج بعد الواليات المتحدة األمريكية، أما إنتاج

 .يزرع في وسط البالدف  السوداني، القمح

كما نجد أن تربية الحيوانات تشكل العنصر الثاني األكثر أهمية لإلنتاج الزراعي، حيث تعتبر الصين 

حيث ارتفع إنتاج الصين من اللحوم  أكبر منتج للخنازير في العالم، والدجاج والبيض، األغنام، الماشية

مليون طن خالل هذه الفترة، مع نمو سنوي بلغ  60.86إلى مليون طن  8.26من  0228- 0068في الفترة 

 .4%كلغ 22.8كلغ إلى  8.0وحصة الفرد ارتفعت من ، %6.2في المتوسط 

  الصناعة: -ب

بدأت الصناعة الصينية تتطور سريعا اعتبارا من بداية الخمسينات من القرن الماضي، وخالل 

وبلغت مساهمة الصناعة بنسبة  ،5%02بلغ معدل النمو الصناعي أكثر من  0220 -0060الفترة من عام 

0202من الناتج اإلجمالي المحلي عام   26.8%
من إجمالي الناتج الصناعي في % 00.8أي ما يقارب  ،6

                                                 
www. Indexmundi.com/g/g.aspx?c=ch v=72 update Index mundi, economy labor force in china,  -

1

1/1/2011  
  www.arabic.cri.cn/chinaabc/chapter3/ chapter30202.htmمعلومات عن الصين، الباب الثالث، االقتصاد، الزراعة -2

29/05/2012 
3
 - China-business , China’s GDP hits 47.2 trillion yan in 2011 people’s daily online, Op. Cit. 

4
 -Report of Ministry of Agriculture, the people’s republic of China , 2012. 

 معلومات عن االقتصاد الصيني، الباب الثالث، الصناعة، مرجع سابق. -5
6
 -China-business, China’s GDP hits 47.2 trillion yan in 2011 people’s daily online, Op. Cit. 

http://www.arabic.cri.cn/
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والواليات المتحدة  ،العالم، وتحتل الصين المرتبة الثالثة في الناتج الصناعي بعد االتحاد األوروبي

، ونجد أن الصناعات الرئيسية تشمل التعدين، 1من قوة العمل في هذا القطاع %06.0غل تاألمريكية، وتش

اآلالت، المنسوجات والمالبس، االسمنت، المواد الكيميائية، األسمدة، السيارات وغيرها من معدات النقل 

ات، المنتجات االستهالكية، بما في ذلك األحذية بما في ذلك عربات النقل، والقاطرات والسفن والطائر 

لى غاية اليوم  ولعب األطفال، وااللكترونيات، االتصاالت السلكية والالسلكية، وتكنولوجيا المعلومات، وا 

 .نجد أن الصناعات الثقيلة والمنتجات التي تعتبر ذات أهمية إستراتيجية ال تزال مملوكة للدولة

  :قطاع الخدمات -ج
شهد قطاع الخدمات الصينية تطورا سريعا منذ أواخر السبعينات من القرن الماضي، ويتمثل ذلك 

في ناحيتين إحداهما هو استمرار توسيع حجم قطاع الخدمات، حيث ارتفعت نسبة مساهمة هذا القطاع 

0202عام  %20.6إلى  0060عام  %00.2من إجمالي الناتج المحلي من 
د في المرتبة الثانية بع 2

التصنيع، ومن جانب آخر أصبح قطاع الخدمات الصيني إحدى القنوات الرئيسية لتوفير فرص العمل، 

من قوة العمل الصينية، ويشمل هذا القطاع مجاالت  0228 سنة %00.0 حيث نجد أن هذا القطاع وظف

أصبحت السياحة  عديدة منها القطاع الخدمي لألغذية، التجارة والتأمين، المعلومات، االتصاالت، في حين

أحد العوامل الهامة في مجال العمل وكمصدر للعمالت األجنبية، وبموجب خطة التنمية الصينية وبحلول 

 سترتفع نسبة مساهمة هذا القطاع من إجمالي الناتج المحلي الصيني إلى أكثر من النصف. 0202عام 

 :أسباب الفقر في الصين2.1.3 
 إلى الفقر في الصين منها:هناك العديد من األسباب التي أدت 

 %00ويشكلون  ،قطنون في هذا البلدي 2012سنة  مليار نسمة 0.0ارتفاع عدد السكان حيث أكثر من  -

في مقابل انخفاض الموارد هذا وضع الحكومة الصينية في مهمة صعبة وهي التوفيق  ،3من سكان العالم

سياسة الطفل الواحد وهي تشجع الناس بوضع  وحجم الموارد، لذلك قامت الحكومة ،بين حجم السكان

 على النوعية ال الكمية أمال في تخفيض حدة الفقر.

                                                 
1
 - Index mundi, economy labor force in china, Op.Cit. 

2
 - National Bureau of statistics of China, Main statistical Data in 2009, Op.cit. 

3-Index mundi, People in China, www. Indexmundi.com/g/g.aspx?c=ch v=72 update 1/1/2011  
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، كما أن نصف ةمن السكان من األقليات العرقية يعيشون في المناطق الريفي %02أن أكثر من  -

وجود نتاج الزراعي وعدم اإلالمناطق الفقيرة تتركز في الجبال، حيث تعاني هذه األخيرة من انخفاض في 

تعاني تلك المناطق من نقص و إلى ظروف اإلنتاج السيئة وغير المتطورة،  األراضي الزراعية، باإلضافة

 .1ال سيما مياه الشرب، والطرق، والعالج الطبي، وفرص الحصول على التعليمالضروريات األساسية  في

نائية، التي تعاني من معدالت األمية في المناطق الوهو ارتفاع  وهناك سبب آخر للفقر في الصين  -

عدم توفر المدارس الحكومية بسبب عدم وجود البنية التحتية، هذا ما يضطر باألطفال إلى الذهاب إلى 

%23.0إلى  9102، ولقد وصلت نسبة األمية سنة العمل بدال من المدرسة لضمان معيشتهم
2. 

 :)الفقر الريفي(في الصين  سياسات القضاء على الفقر2.3 
معظم الصينيين انتقلوا من تحت خط الفقر ، و نجاحا كبيرا في القضاء على الفقر حققت الصين

إلى حاالت أفضل بسبب ما حققه االقتصاد الصيني، وبسبب برامج وسياسات مكافحة الفقر، حيث أنه ما 

ولقد  ،3%80تخفيض عدد السكان الفقراء في الريف بنحو  تمكنت الصين من 0202وسنة  0080بين سنة 

 تمثلت أهم هذه السياسات في اآلتي:

 :السياسات االقتصادية للحكومة الصينية في القضاء على الفقر1.2.3 

 (0082-0068الثورة البنيوية الريفية )  -أ 

في الصين قول مأثور يقول " الحبوب للشعب كالسماء" لذلك ظلت تسوية الغذاء ألكثر من مليار 

 بالغا. الحكومة اهتماما نسمة مهمة تعيرها

يتكون من كمونات ) جمعيات( شعبية، يعتمد  0068 سنة إلى 0028 كان النظام الزراعي الصيني من سنة

على المشاركة وكانت األراضي الزراعية تسير من طرف الجماعة، والتي هي جزء من نظام الملكية 

العامة التي بدورها تخضع إلى الدائرة التي هي متواجدة فيها، تحت هذا النظام فقد الفالحون حقوق 

سيطرة على المنتجات، كما كانت أجورهم ال تتوافق مع إنتاجيتهم المبادرة الذاتية لإلنتاج، وأيضا حقوق ال

                                                 
1
- Tu tai- ying, China’s anti poverty: the view points of development theory , journal of NGO 3, 2007 

pp 54-77. 
2
 -Main statistical data in 2009, National Bureau of statistics of China. Op.Cit.  

3
-Guo Xi- bao and Yi Juan ( 2006), China’s one child policy be changed, Wu Han university economic 

developments research center , Beijing, P54. 
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تولت  0068، قبل سنة 1هذا ما أدى إلى انتشار الفقر بشكل كبير، وانخفاض مستوى المعيشة في هذا البلد

الحكومة توفير األكل والملبس والتمويل للفقراء، لكن هذا جعل الكثير من الفقراء يعتمدون على صندوق 

 022ووفقا لإلحصائيات الرسمية للحكومة الصينية كان عدد السكان أكثر من  0068في عام ، و 2الفقر

من ، ووصل عدد الفقراء إلى أكثر 3منهم يعيشون في الريف ويشتغلون في الزراعة %82 ،مليون نسمة

اء دوالر في اليوم، خالل هذه الفترة واجه الريفيون الفقر  2.66فقر مليون نسمة مقاسة تحت خط  022

 نتيجة لهذه الظروف قامت الحكومة ،4مشاكل مع إدارة النظام الزراعي الذي لم يستطع تلبية الطلب

 تمثلت في اآلتي:  الصينية بإجراء إصالحات في الريف

 المقاولة العائلية: -

شمل اإلصالح تغيير النظام من خالل االعتماد على نظام المسؤولية األسرية بدل الكمونات 

يقاول الفالحون على أساس وحدة العائلة، ويمتلكون حقوق المبادرة الذاتية لإلنتاج والتجارة ، كما  ،5الشعبية

أن الفرد المسؤول على العائلة هو المسؤول على اإلنتاج والتعامل مع الحكومة، من خالل دفع الضريبة 

ارتفعت القدرة اإلنتاجية و  ،عاونتيجة لهذا اإلصالح حقق االقتصاد نموا سري ،لها بدال من اإلدارة الجماعية

تحولت قوة العمل من المناطق الريفية إلى و ارتفعت القيمة المضافة للصناعة، كما بصورة واضحة، 

حيث  ،ودخلت المصانع الريفية، مما حرر العديد من األيدي العاملة من األراضي ،المناطق الحضرية

من قوة اليد العاملة أي  % 0.0ة تمثل حوالي بعدما كانت اليد العاملة في المؤسسات الصناعية للقري

 0220ووصلت هذه النسبة عام  ،0080عام مليون نسمة  00.2مليون نسمة، ارتفعت إلى  08.0مجموع 

مؤسسات ال، كما ارتفع عدد مشاريع 6مليون نسمة 008.6أي من قوة العمل في الريف % 08.2 حوالي

0000عام مليون  02.2 إلى 0068 مليون عام 0.6الصناعية من 
، وبلغت مساهمة هذه األخيرة في الناتج 7

                                                 
1
 - Wei Dao- Nan, people commune ,report China encyclopedia wisdom Bank , 2008. 

2 - Tu tai- ying, Op.C it,P78. 
3
- China statistics yearbook 2002, P93. 

4
 - China popin, white paper of china’s development of anti poverty in real area, special report, 2003 

www.cntv.cn /201111116/110629 shtml 11/06/2011 
5
- Idem. 

6
 - Thang sheng jun, Thinking of the poverty problem of Chinese , Countryside in New period, journal 

of yunnan finance, economic university, vol21, N 4, 2007, P78. 
7
-Grove Linda A(2006), Chinese economic revolution, lanham and Littlefield publishers, China, P197. 

http://www.cntv.cn/
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، هذا ما جعل وسائل اإلنتاج والمعيشة في األرياف  1بليون يوان 20.0بمبلغ % 00.6بـ 0068المحلي سنة 

إلى منتجين ومديري البضائع  ،تشهد تغيرات كبيرة، فتحول الفالحون من منتجين صغار لالكتفاء الذاتي

نعكس على مستوى معيشة الفالحين باستمرار، حيث ارتفع متوسط الدخل للفالح أكثر تدريجيا، هذا ما ا

سنويا، أعلى من معدل سرعتها في العالم، % 6.6سنويا، ووصلت سرعة التنمية الريفية إلى  %0.2من 

مقاسا  0082مليون نسمة في  002إلى  0068مليون نسمة عام  022هذا ما جعل عدد الفقراء ينخفض من 

مليون نسمة في المتوسط خالل كل سنة  06.86، بمعدل انخفاض قدر بـ 2يوميا( دوالر 2.66الفقر)بخط 

 في هذه الفترة.

 (:0000-0086 برامج التطوير الموجهة ) -ب 

 اتأنشأت مؤسسو  ،سلسلة من السياسات الهامة على 0086منذ عام  اعتمدت الحكومة الصينية

 ،صندوق مكافحة الفقرو مجلس الدولة لقيادة المجموعات الرئيسية لمكافحة الفقر، منها  ،لمكافحة الفقر

 ، من هنا انطلقت الحكومة3أول مؤسسة لمكافحة الفقر وأعلى سلطة تتحمل نفقات مكافحة الفقر لقد كانو 

صة، استخدمت الحكومة األموال الخاو  ، المناطق الريفيةفي  بحملة منظمة واسعة النطاق لمكافحة الفقر

وفرت الدولة ميزانية كبيرة لالستثمار في ، كما 4برنامج الغذاء مقابل العملو المدعومة،  وبرامج القروض

 ىركزت على مشاريع البن 0000 -0086 المناطق الفقيرة، عموما نجد أن الحكومة الصينية في الفترة ما بين

وتعزيز  ،وتعزيز الثقافة والتكنولوجيا والتدريب ،على التعليم األساسي والرعاية الصحيةو  اإلنتاجية،

إلى  0086سنة  يوان 026من  ، مما أدى إلى ارتفاع دخول الفقراء الريفيين5الصناعة في المناطق الريفية

، ناتج المحلي الوطنيفي ال لكل نسبة نمو %2.2 ـوهكذا انخفض معدل الفقر ب ،0000سنة  يوان 280.6

 2994.6مليون فقير عام  82مليون فقير إلى  002عدد الفقراء من  ضنخفوا

 

                                                 
1
 - wang, Dewen(2007), Migration and poverty alleviation in China, IOM, Geneva, P13. 

2
- Thang sheng jun, Op.Cit, P40. 

3
 - China popin, Op. Cit. 


صالح نىبرنامج الغذاء مقابل العمل والذي بدوره استخدم لتطوير الب -  على المياه النقية، مع األراضي الزراعية، والحفاظ  التحتية، وا 

 توفير فرص عمل مباشرة، وتوفير دخول للفقراء
5
 - The world Bank, sharing the rising income in China, Washington, 1997, P11. 

6
 - Idem. 
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 (0222-0000للقضاء على الفقر ) 8-7 خطة -ج 

مستوى  من خالل رفع ،للقضاء على الفقر 8-7خطة  0002نفذت الحكومة الصينية في مارس 

سنة  خالل سبع سنوات ابتداء من ،دوالر يوميا 2.66 ـمليون فقير فوق خط الفقر المقدر ب 82أكثر من 

2000 إلى سنة 0002
 222المقاطعات الفقيرة التي تملك ناتجا محليا أقل من واستفاد من هذه الخطة  ،1

حيث تحصلوا على قروض مالية من فقراء األرياف،  %60أكثر من الخطة  غطت هذهوبالتالي  يوان،

الحصول يمكن ألي مقاطعة و فقراء، إلقامة مشاريعهم، كما وضعت مخططات كبيرة لتوفير فرص العمل لل

 . 2األخرى على العمالة الرخيصة من المقاطعات الفقيرة

وتمكنوا من الحصول على المالبس  ،مليون فقير قد حلت 82 كانت مشكلة 0000-0006خالل الفترة و 

 النجاح نتيجة االستقرار السياسي واالقتصادي. 8-7ولقد حققت خطة ، 3المالئمة والغذاء

 (0202-2001الفقر )برنامج تطوير وتوجيه القضاء على  -د 

من خالل شعار "  ،رفعت الحكومة خالل هذه الفترة شعارات لمواجهة مشكلة الزراعة في األرياف

سكان األرياف إلى األمام  دفع، " 0222وتحسين كفاءة اإلنتاج الزراعي "،  " 0222رفع دخول المزارعين" 

خالل  ،"0228" تضامن المؤسسات الزراعيةو ،  " 2007" الزراعة وفق الطرق الحديثة وتطوير،  "0226"

هذه الفترة ركزت الحكومة الصينية على إعادة تطوير سياسة جديدة للفقر، وكان الهدف الرئيسي مساعدة 

قرية  22222 تستهدفاالخطة الجديدة  ،ليس لديهم مالبس كافيةو  ، مشكلة في الغذاءلديهم  الفقراء الذين

والمساعدة  ،لمدة أطول اتخذت الحكومة سلسلة من سياسات الدعم ، ومن أجل ضمان أمن الحبوب4فقيرة

 :خالل لدفع إنتاج الحبوب من

تحسين بيئة تشغيل الفالحين في المدن باالعتماد على  ،الزراعي في القطاع مواصلة اإلصالحات -

 .مع العمل على توفير تدريبات مهنية لهم وضمان حقوقهم ومصالحهم المشروعة، ،واألرياف

                                                 
1
 -China’s development- oriented poverty reduction program( 2001-2010), The state council leading 

group office of poverty alleviation and department , www.cpad,gov.cn /data/2006/1120/article 331605 

htm (17/03/2008) 
2
 - China popin, Op. Cit. 

3
-China’s development- oriented poverty reduction program( 2001-2010), Op. Cit. 

4
 - China Monthly statistics 2007, the statistical press, Beijing, P5. 

http://www.cpad,gov.cn/
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من خالل تخفيض معدل  ،دفع خطوات اإلصالحات الريفية المتركزة على الضرائب والنفقاتزيادة  -

 حتى إلغائها بصورة كاملة ونهائية. ،الضريبة الزراعية تدريجيا

المزارعون في  هذا مامكن الريفية، كما عملت الحكومة على تعزيز التكنولوجيا الزراعية في المناطق  -

 والقيام بأنشطة تصنيع خالل فترات غير موسمها. ، من وفرات الحجممن االستفادة  بداية األلفية

حتى  0068عام  يوان 0.6نتيجة لهذه السياسة ارتفع صافي دخل الفرد من األسر الريفية من 

 يوضح ذلك. ضعفا، والجدول التالي 828 بزيادة ،من حيث القيمة الحقيقية 0202يوان عام  0260.6

  0202 -0068الدخل السنوي للفرد في األسرة الريفية الصينية للفترة من :02الجدول 

 متوسط الدخل ) يوان( السنة
9190 

9102-9101 
9112-9111 
0222-0221 

0292 

1.9 
2.0 

101.2 
717.0 

1092.9 
Source:China statistical yearbook, The china National bureau of statistics, 2011. 

نتيجة لنجاح  ،2010 عام 0260.6إلى  1978يوان عام  1.7 ارتفع دخل الفالح الصيني من

من وجود فجوة كبيرة في دخول األسر بين الريف عانت  غير أن الصين ،الحكومية التي اتبعتها السياسات

منح دعم للفالحين ب ،0226 سنة من ومن أجل معالجة هذه الفجوة قامت الحكومة الصينية ابتداء  والحضر، 

 006من أجل اقتناء أجهزة منزلية مثل التلفاز، غسالة، ثالجة، كما قامت وزارة المالية بدعم إنتاج حوالي 

في إطار هذا البرنامج على تحسين خط المستوى  عملت الصينو ، 1منتوج مخصص ألسواق الريف

  .بليون يوان كل سنة 022بحوالي الريفية  من خالل رفع استهالك المناطق ،للفالحين المعيشي

من التجارة  توخفض ،نحو األسواق الريفيةالصينية  من الصادرات %02 تحول جراءاتاإله هذ

إلى أمريكا  من صادرات الصين %08حوالي ، أي بليون يوان 02مع الواليات المتحدة األمريكية بحوالي 

 .حسن بصورة كبيرة من مستوى معيشة سكان الريفهذا ما ، 2 2008عام

                                                 
1
 - People’s daily online , www.english.com.cn 

2
 - China state council, report on the work of the government, 2009, P98. 

http://www.english.com.cn/
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 برامج أخرى مكملة للقضاء على الفقر في الصين: 2.2.3 
 االهتمام بالتعليم: -أ 

في منتصف الثمانينات كانت أطوار التعليم مقسمة إلى ثالثة أطوار حكومية وهي: التعليم 

االبتدائي رعاية مملوكة وهو يدار ويدفع من طرف أهل القرية، التعليم المتوسط يدار ويدفع من طرف 

التعليم الثانوي يدار ويدفع من طرف البلد، هذه البنية تدل أن التعليم ليس مجانيا، وأن تكاليف المقاطعات، 

قررت الحكومة المركزية أن الطالب  0220من سنة  التعليم يجب أن تدفع من طرف المتعلم، وابتداء  

إلى  يم في الريفالريفيين سيستفيدون من تسع سنوات دراسية مجانية، هذا ماأدى إلى رفع معدالت التعل

0226سنة  %06، ووصلت النسبة إلى 0220في  %66نسبة 
1

وبلغ عدد الطلبة في المدارس الثانوية  ،%

ومعظمهم كانوا من األسر الريفية  ،مليون طالب 20.80 حوالي 0202إلى  0220المهنية في الفترة من 

 . 2الفقيرة

جل تخفيض الفقر أعموما نجد أن الصين وضعت استراتيجيات عديدة في مجال التعليم من 

 :3تمثلت في التالي

  تطبيق نظام التعليم للكبار )محو األمية( مما أدى إلى خفض مستويات األمية في كثير من المناطق 

 .برامج التعليم اإلجباري لمدة تسع سنوات 

  ،والذي يمكنهم من التزود بالمهارات الفنية الالزمة لزيادة دخولهمرفع مستوى التعليم لفقراء الريف.  

 .رفع مستوى التعليم األساسي وتحسين جودته 

 حيث تم ربط المدارس إجراء تعديل على النظام التعليمي حتى يمكنه مقابلة االحتياجات المحلية ،

 .والجامعات مع المعامل والمصانع

 باني المدارس.تنفيذ استثمارات أساسية في تحسين م 

 .زيادة مهارات المدرسين وزيادة مكافآتهم 

                                                 
1
 -China statistical year book, 2008, P415. 

2
-Report of white paper on poverty, reduction in rural area, special poverty reduction programs, 

www.cntv.cn/110629.shtml update 11/06/2012. 
، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلة تجارب دولية،العدد الثاني، استراتيجيات التصدي لمشكلة الفقر مجلس الوزراء، -3

 33، ص 1223القاهرة، 

http://www.cntv.cn/110629.shtml
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التي يجب أن توضع عند  ،ومن وجهة نظر الصين تعتبر تنمية الموارد البشرية من األمور الهامة

 :1وكانت إدارة تنمية الموارد في الصين تعتمد على ، التخطيط الستراتيجيات الفقر

وتوازي برامج محو األمية مع برامج تنمية المهارات  األمية ورفع درجة الوعي المدني، القضاء على -

 والتدريب العملي.

إصالح نظام التعليم، ويشمل ذلك تطوير دورات التدريب المهني المدرسية وغيرها من الدورات  -

 األخرى.

تنفيذ السياسات الحكومية من توفير معلومات أكثر وتدريب لمتخذي القرار، وذلك للتأكيد  -

 خاصة بالحد من الفقر.واالستراتيجيات ال

 واالرتقاء بالعمليات االستشارية. ، دعوة المنظمات غير الحكومية للمشاركة في القضاء على الفقر -

 دور القطاع الخاص في الحد من الفقر:-ب

 ،نما االقتصاد الصيني على مدى العقدين الماضيين يدا بيد مع التوسع السريع للقطاع الخاص

ثغرات ونقاط ضعف خلقت عائقا أمام الحد من الفقر، حيث أن  يع ظهرتلكن مع هذا التحول السر 

وخاصة بالنسبة  ،والحصول على القروض خدمات دعم األعمال التجاريةتمثل في انخفاض  المشكل

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونقص فرص التدريب لألشخاص الذين يبحثون لبدء مشاريعهم، 

الحكومية  باإلضافة إلى ضعف التغذية المرتدة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا ما جعل السياسة

أعمالهم التجارية  تعمل على تحسين ظروف العمل وتحسين الدخول، وتسهل العمل للفقراء لمباشرة

وغيرها  0000 هذا قامت الحكومة الصينية سنةوضمان استدامة النمو االقتصادي، ومن أجل  ،الخاصة

لتطوير القطاع الخاص كوسيلة للحد  ، DFIDمن الشركاء بالتعاون مع المملكة المتحدة للتنمية الدولية 

 2:المشاريع التالية من الفقر وذلك من خالل

  :يكلة الشركات العامة وتطوير المؤسساتإعادة ه مشروع -

 ،liaoningولياونينغ  Sichuanهذا المشروع في ستة مدن في واليتي سيشوان  أنشأ 0000في عام 

                                                 
 .34المرجع نفسه، ص  -1

2
 -DFID department for International development Reducing poverty through private sector, 

development china’s experience (1999-2007), 2007, P3. 
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وكان دور القطاع الخاص في  ،تعاني العديد من المشاكل آنذاكحيث كانت الشركات المملوكة للدولة 

الحد من الفقر ضعيفا جدا، وعلى مدى خمس سنوات ساعد هذا المشروع العاطلين عن العمل للكسب، 

 وكان الهدف من هذا المشروع هو:

 وتقديم خدمات أخرى لتحفيز المؤسسات الصغيرة  ،القيام بتدريبات عند الحصول على القروض

 .على المنافسة والمتوسطة على االستمرارية والقدرة

 المسؤولية االجتماعية في جميع المؤسسات لمساعدة الفقراء.  تبني مفهوم 

 :PEP-Chinaمشروع الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة الصينية  -

بمشاركة كل من خبراء محليين ودوليين لتطوير الخدمات  0220عام تأسس هذا المشروع 

المتعلقة بالسياسات االقتصادية، ولدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة  ،والتوصيات

 :1ىإلالمشروع  هدفوي ،للقطاع الخاص في المناطق الداخلية للصين، بالتركيز على مقاطعة ستشوان

 .تحسين فرص الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الريفية 

 والوصول إلى الناس من خالل دورات لتطوير المهارات في إدارة  ،لتعليم ألبناء الفقراءتوفير ا

 األعمال.

 :UIP  مشاريع التأمين ضد البطالة -

من أجل التأمين  0220تأسس هذا المشروع استكماال لمشروع إعادة هيكلة المؤسسات العامة سنة 

يجاد فرص العمل للمسرحين من إعادة ا لهيكلة، وتم تمويل هذا المشروع بين كل من وزارة ضد البطالة، وا 

والحكومة الصينية، وكان الغرض منه الحد من الفقر وخاصة في المناطق  ،التنمية الدولية للخدمات

 الحضرية، ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تدريب وتوفير فرص عمل جديدة للبطالين.

 :SIYBمشروع بدأ وتحسين مشاريعكم  -

الذي يمكن كل  ،المملكة المتحدة للتنمية الدولية والصين تم تأسيس هذا البرنامج بمشاركة إدارة

مشارك من الحصول على نقاط القوة من خالل: المعرفة ، سرعة التمويل الدولي، أفضل الخبرات التقنية، 

                                                 
1
 - Ibid, P 7-8. 
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عمالهم، كما يهدف هذا المشروع للحد من الفقر من خالل تعليم األفراد الضعفاء اقتصاديا لبدء وتطوير أ

طالق مشاريعهم، وخلق فرص عمل نوعية لآلخرين في هذه العملية  .1بحيث توضح لهم كيفية التخطيط وا 

 عموما نجد أن تأثيرات هذه المشاريع على الفقر تظهر في الشكل التالي:

 تأثير مشاريع القطاع الخاص في الصين على الفقر. :23الشكل 

 
 

Source: DFID department for International development Reducing poverty through 

private sector, Op. Cit, P6. 

لقد ساهمت هذه المشاريع في تلقى أكثر من أربعة ماليين شخص من األسر الفقيرة التدريبات 

 منهم وجدوا وظائف خارج قطاع الزراعة، وبالتالي انخفضت معدالت فقرهم. %82المالئمة، حيث أن 

                                                 
1
- Ibid, P16. 

 تالتأثيرا المشاريع األساسي لإلطارالتسجيل 

 النمو االقتصادي
تحسين الخدمات 

 للفقراء
 تخفيض الفقر

 تحسين بيئة االستثمار للقطاع الخاص

 تحسين بيئة االستثمار للقطاع الخاص

 

 تحسين قدرات وكفاءات القطاع الخاص
تحسين قطاع التجارة وبيئة االستثمار، الخدمات للقطاع 

 الخاص

 

 تحسين قدرات وكفاءات القطاع الخاص

 

تحسين قطاع التجارة وبيئة االستثمار، 
 الخدمات للقطاع الخاص

 

مشاريع مؤسسات التمويل الصغيرة 
finance Micro project 

مشاريع التأمين ضد 
 UIPالبطالة

مشاريع إعادة هيكلة المؤسسات 
 SOEREDالعامة وتطويرها

بدأ وتحسين مشاريع 
 SIVBتجارتكم

مشاريع الشراكة بين القطاع 
 PEPوالحكومة  الخاص

CHINA 

مشاريع دعم المؤسسات الصغيرة 
 SMESSPوالمتوسطة 

 تحسين قدرات القطاع الخاص
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 تقييم جهود الحكومة الصينية في القضاء على الفقر: 3.3

بدأت الصين في تحقيق األهداف االئنمائية لأللفية، حيث أنه في الفترة من  0222ابتداء من سنة 

كل سنة، كما انخفض عدد السكان الفقراء في  مليون نسمة 0.02بلغ متوسط الحد من الفقر  0220-0222

0202عام مليون نسمة  06.88إلى  0222مليون عام  02.00 األرياف من
 . وارتفع حد الفقر النقدي ابتداء  1

دوالر( سنويا يعتبر فقيرا، وكان المؤشر  022يوان ) 0062أصبح من يكسب أقل من و 2010من سنة 

 ، والجدول التالي يوضح ذلك.2يوان سنويا 822هو  0222المطبق عام 

  0202-0082معيار الفقر في الصين للفترة من  :02الجدول 
 يوان الوحدة: 

 0202 0226 0222 0220 0000 0002 0082 السنوات
 2174 133 113 137 113 322 122 معيار الفقر

Source -The state council leading group office of poverty, alleviation and 

departmentwww.cpad.gov.cn/data/2007/1029/article htm 2010 

، وتحقيق دخال 2015وتسعي الصين إلى تحقيق هدف القضاء على الفقر كليا في الصين عام 

0202يوان عام  6222يقدر بـ 
3. 

 :تتمثل في وأخيرا نجد أن عوامل نجاح الصين في الحد من الفقر

 :الجمع بين التنمية الموجهة نحو الحد من الفقر مع سياسات الضمان االجتماعي-أ 

وذلك من خالل سياسات تعديل هيكل االقتصاد المحلي، استغالل الموارد المحلية، تطوير إنتاج 

اء البنية التحتية المحلية، كما تولي الدولة اهتماما لتحقيق التنمية المستدامة، السلع األساسية، وتعزيز بن

من خالل الحفاظ على الموارد البيئية والتحكم في النمو السريع للسكان، وتعمل على تعزيز تقديم حصص 

ت متساوية من الخدمات العامة بين المناطق الحضرية والريفية، والعمل باستمرار على مواجهة حاال

الطوارئ، ونظام اإلغاثة في حالة الكوارث الطبيعية، وتأسيس نوع جديد من الرعاية الطبية التعاونية 

 لسكان الريف، وذلك لتوفير ضمانات المعيشة األساسية للفقراء.

                                                 
1
 - Report of white paper on poverty reduction in rural area, www.cntv.cn/2011116/10765shtml 

11/06/2011 
2
 - Idem. 

3
- State council is dubbed, the N°1 central document focuses on rural issues , www.china.org.cn/ 

english/government/241399.htm 

http://www.cpad.gov.cn/data/2007/1029/article%20htm%202010
http://www.cntv.cn/2011116/10765shtml
http://www.china.org.cn/
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 :الجمع بين اإلجراءات الخاصة بالحد من الفقر مع الجهود الصناعية واالجتماعية-ب 

الشعب الذي يعاني من الفقر، وذلك عن طريق صناديق خاصة من بحيث تستهدف هذه السياسة 

الميزانية العامة للحد من الفقر، من خالل برامج تنموية، بحيث تجعل المناطق الفقيرة على رأس األولويات 

لكل صناعة، وتطوير اإلدارة، وتعمل جاهدة على تعزيز التنمية والحفاظ على المياه، النقل، الكهرباء، 

الصحة والعلوم والتكنولوجيا، كما تعمل الدولة على تعبئة وتنظيم جميع قطاعات المجتمع لتقديم التعليم، 

 مختلف أشكال الدعم للمناطق الفقيرة لتنميتها.

 :الجمع بين الدعم الخارجي مع االعتماد على الذات -ج 

، واالستفادة التي تقوم بها مختلف اإلدارات والتبرعات االجتماعية المشاريعباالعتماد على وذلك 

من رؤوس األموال األجنبية، القروض الصغيرة، صناديق المساعدات المتبادلة بين القرى الفقيرة، ويظهر 

والجماهير في التنمية الموجهة نحو الحد من الفقر في المناطق  ،االحترام للدور الرئيسي للكوادر المحلية

 .ر هذه المبادرةالريفية الفقيرة، وتبذل جهودا واسعة النطاق لتفعيل دو 
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 خظصة الفصل الثاني:
لقد تمكنت ماليزيا من مكافحة الفقر باعتمادها على استراتيجيات وسياسات أثبتت نجاحها، كما 

حيث نجد مثال في ماليزيا مؤسسة  ،مشاركة القطاع غير الحكومي في القضاء على الفقراعتمدت على 

دورا كبيرا ومتناغما ومتكامال مع الحكومة للقضاء على  لعبوا أمانه اختيار، ومؤسسة مرا، ومؤسسة فلدا

دورا كبيرا في منح قروض للفقراء، مع هي األخرى  الفقر، كما أن مؤسسة الزكاة في ماليزيا لعبت

جل مساعدة أتقديم قروض للطلبة من حرصت على و  ،المساهمة في تقديم برامج تنموية تخص الفقراء

يسهل لهم الحصول على مناصب شغل، كما لعبت دورا تمويلي  الفقراء على مواصلة الدراسة لكي

ا حافزا للماليزيين ذوكان ه ،باعتبار أن الذي يدفع الزكاة يعفي من دفع الضرائب ،إليرادات الدولة

على التعليم المهني بكافة مستوياته وكافة مدخالته،  ت ماليزيا كذلكاعتمدو  دفع الزكاة. المسلمين على

رجات التعليم بمتطلبات السوق، حيث اعتبرت التعليم أساس النهضة االقتصادية على ربط مخ توعمل

  .واالجتماعية

أثبتت كل المعطيات نجاح تجربة بنك الفقراء في بنغالديش فقد نجحت بنجاح المقترضين،  كما

 %97غير أن معدالت التسديد بلغت  ،حيث كان يعتقد أن الفقراء المقترضين غير قادرين على التسديد

في المتوسط، وكان يعتقد أن النساء الريفيات الفقيرات غير قادرات على تحمل المسؤولية عند أخذ 

 0220، وبلغت نسبتهن في 0000من المقترضين في أوائل سنة  %02القرض، إال أن نسبتهن كانت تمثل 

مما يدل على نجاحهن في هذا الميدان، وكان يعتقد أن الفقراء غير قادرين على االدخار إال أن  %06 بـ

التجربة أثبتت نجاحهم في اإلقراض الجماعي، كما أن بنك غرامين أثبت نجاحه من خالل ارتفاع عدد 

هذا أدى إلى انخفاض عدد  ،2009مليون عضوا سنة  6 إلى 0082عضو في  02222من أعضائه 

إلى  0000عام  %62.00 عضاء بنك غرامين الذين يعيشون تحت خط الفقر، إذ انخفض معدل الفقر منأ

 .0200عام  %02.2أقل من 

من تخفيض نسبة الفقر من خالل اعتمادها على إستراتيجية تطوير  خرى هي األ وتمكنت الصين

القطاع الزراعي، وتحقيق االكتفاء الذاتي، والقدرة على التصدير، كما اعتبرت الصين التعليم وتنمية 

 .                                                           الموارد البشرية الحل األمثل للحد من الفقر



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:
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 تمهيد:
مضى أكثر من خمسين سنة منذ بدأت التنمية االجتماعية واالقتصادية في الجزائر، وبالرغم لقد 

التعليم، الصحة والزيادة في متوسط نصيب مما أتاحته هذه التنمية من تحسن في بعض المؤشرات منها 

عن االرتقاء بالغالبية العظمى من أفراد المجتمع الجزائري  الفرد من الدخل القومي، إال أنها مازالت قاصرة

تزال قائمة  إلى مصاف الفرد بالدول المتقدمة، ويرجع هذا القصور لمجموعة من المعوقات التي ما

  .راهنبالمجتمع الجزائري حتى وقتنا ال

ومن أجل مكافحة الفقر انتهجت الجزائر سياسات متعددة الجوانب والمستويات في مواجهة ظاهرة 

وهذا منذ االستقالل إلى يومنا هذا، فقد كانت تلك السياسات واالستراتيجيات تهدف في مجموعها  ،الفقر

التي تحدد درجة تفشي أو عمق الفقر، وتشمل سياسات واستراتيجيات  ،إلى التأثير على مختلف المتغيرات

 والسياسات االجتماعية. ،اإلقالل من الفقر كل من السياسات االقتصادية

 المباحث التالية:  من هذا المنطلق سوف نتناول في هذا الفصل

  .األوجه المختلفة للفقر في الجزائر المبحث األول: -

 .الفقر في الجزائر تطور :الثاني المبحث -

 .السياسات والبرامج المتبعة لمكافحة الفقر في الجزائرالثالث: المبحث  -
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 األوجه المختلفة للفقر في الجزائر: .1
الذي  ،ازداد الفقر في الجزائر عبر السنوات الخمسة عشر األخيرة نتيجة االنكماش االقتصادي

ات، يالثمانينات والتسعينمنتصف  وفي تحويالت العاملين خالل ،االنخفاض الشديد في المعونات هتبع

تقدم بعض المؤشرات االجتماعية مقارنة  من رغمبال،  %5 حوالي اليوم وتقدر نسبة الفقر في الجزائر

 .بمستوى الدخل
 :تشخيص الفقر في الجزائر1.1 

وتباينا كبيرين بين نه يسجل اختالفا إعند التطرق إلى األرقام الخاصة بالفقر في الجزائر ف

نتيجة  ،فيما بينها ات الوطنيةئعن تلك المتداولة لدى الهي ،الهيئات الدوليةلدى  المعطيات المعتمدة

ختالف في األهداف المرجوة من االو حتى أ ،الختالف األسس والقواعد والمناهج المنتهجة لقياس الظاهرة

ن إف والنتائج وبذكر األرقام ،النتائج المحصل عليهايصعب من عملية المقارنة بين  ا ماذه القياسات، وهذه

والتحاليل  ،دراسة التي أجراها المركز الوطني للدراساتال توقف عندتآخر دراسة تم إجراءاها في الجزائر 

اعتمدت الدراسة على  "،" LSMS 2005 ألجل السكان والتنمية حول مستوى المعيشة للعائالت الجزائرية

وهو مؤشر يمثل الحصة  ،انطالقا من معامل الميزانية الغذائية ،د عتبة الفقرالقياس النسبي لتحدي

 من وسيط النفقات. % 50 ـالمخصصة من الميزانية للتغذية وقد حددت ب

 تعريف الفقر في الجزائر: 1.1.1

تعرف نقصا في  ،عرف المجلس االقتصادي واالجتماعي الفقر " كونه حالة أفراد أو جماعة أفراد

قصاء من نمط الحياة ماديا وثقافيا"ةالموارد المتوفرة، وتدنيا في المكانة االجتماعي  .1، وا 

على أنه عدم  ،0222عرف الفقر في الندوة األولى حول مكافحة الفقر واإلقصاء في الجزائر في أكتوبر و 

باإلضافة إلى عدم كفاية االحتياجات االجتماعية األساسية  االكتفاء في االستهالك الغذائي كما وكيفا،

على أن يكون اإلشباع بصفة متوسطة على األقل خاصة عندما  ،)السكن، التعليم، الصحة، الملبس(

                                                 
1
 - Conseil National économique et social, la maitrise de la globalisation: une nécessité pour les plus 

faibles, session plénière, Algérie, mai 2001, P107. 

 يقصد بالكم نسبة االستهالك إلى الدخل، أما الكيف فنوعية هذا االستهالك. 
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نه يرتبط ببعض الجوانب غير إف ،يتعلق األمر بحد الفقر األعلى، باإلضافة إلى تغطيته للجانب المادي

 المادية.

وزارة العمل والتضامن الوطنية للفقراء على أنهم الفئة التي ليس لها دخل نقدي وهناك تعريف ل

واألشخاص الذين ليس لم عمل) ليس لهم عمل أو بطالين(، لكن بقي هذا  ،(%022مثل فئة المعوقين (

 .1التعريف ناقصا

PNUDتعريف إال أن التعريف الشامل للفقر يعتمد على تعريف البنك الدولي وعلى 
 يعتمد  الذي

التي يحصل  ،والتي يجب أن تأخذ الحد األدنى للسعرات الحرارية ،النقدي) اإليرادات، الدخل( رعلى الفق

ال يأخذ فقط انخفاض الدخل في تعريف الفقر بل يضيف احتياجات أخرى مثل  PNUDعليها الفرد، لكن 

 .2(.الخ.الماء، اإليجار، الكهرباء، الغاز، العالج والخدمات األخرى ) التعليم، العمل، الملبس

 أسباب ومحددات الفقر في الجزائر: 2.1.1 
ال شك أن هناك جملة من األسباب التي تؤدي إلى تفاقم أي مشكلة، وبذلك فإن دراسة أي مشكلة 

أو اجتماعية، تستلزم الوقوف على األسباب الكامنة وراء تفاقم هذه المشكلة،  ،سواء كانت اقتصادية

ار الفقر واتساع نطاقه في الجزائر تقف خلفه جملة من األسباب، والتي تتفاعل فيما وبالتأكيد فإن انتش

بينها مع مرور الوقت لتشكل آلية متجددة ومركبة إلنتاج ظاهرة الفقر، والتي من أهم مظاهرها اتساع 

ر في الشرائح االجتماعية التي تعاني من الفقر، من هنا نرى أهمية الوقوف على أسباب، ومحددات الفق

 الجزائر. 

 :عوامل تفشي ظاهرة الفقر في الجزائرو  أسباب -أ 

 :هي كاآلتي في الجزائر و تفشي ظاهرة الفقر سباب و العوامل التي أدت إلى ظهوراأل من بين أهم

  حجم األسرة: -

 ،وارتفاع معدالت اإلعالة إن حجم األسرة يعتبر من مسببات الفقر، حيث يؤدي كبر حجم األسرة

ذات  إلى زيادة األعباء على نفقات األسرة، وبالتالي مواجهة حالة العجز عن توفير كل متطلبات األسرة 
                                                 

1
 - Ministère de la Santé et de la reforme Hospitalière, population et développement en Algérie: 

pauvreté, journée Mondiale de la population, bibliothèque EL HAMA, 12 juillet 2002, Alger. 

 برنامج األمم المتحدة للتنمية. - 

2
 -HENNI Saïda(2006), pauvreté de capacité et développement durable en Algérie, paupérisation des 

société Maghrébines, volume 4, CREAD, P156. 
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الحجم الكبير، وقد تزداد حالة العجز هذه باستمرار وتتفاقم وينتج عنها الفقر، فأكثر األسر في الجزائر 

%، وفي المرتبة الثالثة  96.92%، يليها رب أسرة ذو معاش بنسبة  09.1رب أسرة متقاعد بنسبة يعيلها 

 %، في حين ال تمثل نسبة األسر التي يكون فيها رب العائلة يعمل براتب شهري 90.20العامل اليدوي بـ 

الشهري للنفقات هذا في وقت يخصص المواطن أكبر قسط من مدخوله اليومي أو  ،% 02.66 ىسو 

% من الميزانية المتبقية بين نفقات  09%، في حين تقسم نسبة  20ميزانيتها الغذائية، والتي تفوق 

 .1السكن، والنقل، والصحة

 التضخم:  -

يؤدي إلى الذي يعرف التضخم بأنه االرتفاع العام في أسعار السلع والخدمات معبرا  عنها بالنقود، 

لألسر وتصل إلى حالة العجز عن اقتناء  انخفاض القوة الشرائية للنقود، وبالتالي تتأثر الدخول الحقيقية

كل المتطلبات التي تحتاجها، وتصبح ضمن تعداد الفقراء بغض النظر عن درجة الفقر، فالتضخم سيزيد 

اإلعالة التي تقع على العاملين في إعالة غير النشطين في ظروف التضخم المتسارع، ولقد  ءفي عب

  %.17ية التسعينيات بأكثر من بلغت نسبة التضخم السنوي في الجزائر في بدا

 برامج التصحيح الهيكلي:  -

 ،تعتبر برامج التعديل أو التصحيح الهيكلي واحدة من أهم األسباب التي أدت إلى تنامي الفقر

الناتج عن  ن تحرير األسعار ورفع الدعم عن المواد الغذائيةأحيث  ،الجزائر فيازدياد معدالته خاصة و 

 220وغلق أكثر من ،  1995سنة عامل  222.222 تسريح ما يقاربأدى إلى تغيير طبيعة دور الدولة، 

وبدأت ظاهرة البطالة تطفو على السطح مشكلة العنصر األساسي في  ،عامل 06222تضم  مؤسسة

2الفقر
. 

فإلغاء ، نجر عنه قد ساهم في تدهور مستوى معيشة السكانأوما دور الدولة  إن تراجع 

، ال سيما (0/2)بنسبة انخفاض القوة الشرائية التدعيمات الغذائية )على سبيل المثال فقط ( قد أدى إلى 

 بالنسبة للفئات األكثر حرمانا.

 
                                                 

 .2005، الجزائر، المركز الوطني للدراسات والتحاليل حول السكان والتنميةتقرير -  1
2
 -Abdelmajid Bouzidi(2000), les années 90 de l’économe Algérienne, Algérie, ENAG, P 85. 
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 األزمة األمنية التي مرت بها الجزائر بداية التسعينيات: -

وبعدها تلتها أحداث أخرى  ،0088أكتوبرالجزائر من أزمة أمنية حادة تعود إلى أحداث  عانت

  .في هذه الفترة زادت من حدة األزمة وخطورتها، هذه الظروف أدت إلى وجود نسبة كبيرة من الفقر

 الفساد والبيروقراطية: -

ساهم البيروقراطية في تعطيل مشاريع النهضة االقتصادية المنشودة، بسبب الـبطء فـي التصـرف، ت

بمصـالح المجتمــع والمـواطنين، وصـنف مؤشـر إدراك الفسـاد الـذي تعــده وتعقيـد اإلجـراءات، وعـدم االكتـراث 

دولـة شـملها التقريـر،  178مـن أصـل  105الجزائر في المركـز  (CPI) 2010لسنة  منظمة الشفافية الدولية

، إال 2009سنة  111والمركز  2.8بالمقارنة مع  10على  2.9ورغم تسجيل الجزائر تحسن ا نسبي ا بإحرازها 

 . 1ال تزال مصنفة ضمن البلدان األكثر فساد ا في العالم أن الجزائر

مات بالنســبة هــذه النتــائج تــؤثر بدرجــة كبيــرة جــدا علــى البنيــة التحتيــة، ومــن ثمــة علــى تكلفــة الخــد

ي الفقـــراء بشـــكل غيـــر مباشـــر ألنـــه يعرقـــل النمـــو ذللفقـــراء مـــن خـــالل رفعـــه تكلفـــة رأس المـــال، فالفســـاد يـــؤ 

 .2ويلحق األذى بتوزيع اإلنفاق العام ،االقتصادي، ويكرس عدم المساواة

 :محددات الفقر في الجزائر -ب

 هناك العديد من المؤشرات التي تحدد الفقر في الجزائر أهمها:

 ل واألسعار:يخمداال-

عند التطرق إلى مصدر الدخول أظهرت دراسة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة 

أن غالبية األسر الجزائرية تعتمد  ،، ووزارة التشغيل والضمان االجتماعيLSMS 0222بالسكان والتنمية 

مجموع الدخول كانت عبارة من  %62.00للدخل، كما وجد أن أكثر من ا على األجور والتحويالت مصدر 

وعوائد األجور غير الدائمة، حيث عرفت السياسة االجتماعية  ،عن عوائد األجور والتحويالت المنتظمة

مليار دينار جزائري، أي ما  662ارتفاعا في حجم التحويالت االجتماعية إلى أكثر من  2011سنة  للدولة

                                                 
1
- World Development Indicators, 2011, CPIA transparency, accountability, and corruption in the 

public sector rating , http://search.worldbank.org/all?qterm=raport%20of%20corruption%202011.  
2
يناير  1 ،31العدد  ،، السنة الرابعةإنسانيةمجلة علوم "، هرة الفقر في الجزائراآلليات االجتماعية لتفشي ظاسلطان بلغيث،  - 

1227،" WWW.ULUM.NL .بتصرف 

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/newsbriefs/general/2010/10/27/newsbrief-03
http://www.ulum.nl/
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إلى أكثر من  0200من الناتج المحلي اإلجمالي، ووصلت سنة  %00.6من جباية البترول، و  %22يعادل 

مليار دج بالنسبة لدعم المواد األساسية، الحليب، الحبوب، السكر، الزيوت،  022 منها مليار دج 1200

0200مليار دينار سنة  4608إلى  2004سنة  مليار دينار 0060.0كما ارتفعت ميزانية التسيير من 
لكن ، 1

 والجدول التالي يبين لنا تطور األجر الوطني األدنى. ،ة إال أن األجر األدنى يبقى ضعيفرغم هذه الزياد

  2012-1991للفترة  في الجزائر تطور األجر الوطني األدنى: 06الجدول 
 الوحدة: دج

/20 0006 0002 0000 0000 السنة
0008 

00/
0008 0220 0222 0226 0202 2012 

 18000 23222 21222 22222 3222 1222 3422 4322 4222 1222 2322 األجر
13/12/2013  :salaire pdf, mise a jours -/ Masse www.ons.dz: Source 

، حيث 0226دج سنة  00222إلى 1991  دج سنة1500  مناألجر الوطني األدنى ارتفاعا عرف 

لكن هذه الزيادة تبقى ضعيفة ، 2012 دج سنة 18000مرة خالل هذه الفترة، كما ارتفع إلى  00تضاعف بـ 

عن تلبية الحاجات األساسية للفرد الجزائري، وعند التطرق إلى توزيع الدخول على القطاعات نجد أن 

 تطور األجور يظهر من خالل الجدول الموالي:

  0220-0222تطور األجور والمداخيل المستقلة في الجزائر حسب القطاعات للفترة : 06الجدول 

     دج921:الوحدة
 2010 0220 0228 0226 0226 0222 0222 البيان

 1164.1 2221.1 912.1 312.3 197.1 518.6 121.4 القطاع االقتصادي
 118.7 222.9 93.3 39.3 92.9 73.2 74.2 الزراعة
 1618.1 1234.7 2222.1 322.7 134.2 134.2 393.2 اإلدارة

 2900.9 1372.1 1223.1 2712.7 2471.2 2313.9 2173.3 المجموع
mise a jours: 26/07/2012, IMG/Masse www.ons.dz/ :Source 

، دج12790.1ـب 0222الدخول، حيث قدرت سنة  بين تعتبر حصة القطاع الزراعي هي األدنى من

بينما قدرت حصة قطاع اإلدارة سنة  ، دج 127  111.71 إلى 2010ووصلت سنة 

                                                 
1
  2013.معطيات وزارة المالية الجزائرية،  - 

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
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أما  دج 127 1001.9إلى  0221ووصل هذا المبلغ سنة  ،دج 127 102.2 بـ 2004

، 9112سنة دج  127 020.0في بقية القطاعات االقتصادية األخرى فقد قدرت حصتها بـ

أن أجر تدل ، هذه المعطيات دج  127 1210.0إلى 0221ووصل هذا المبلغ سنة 
 القطاع.القطاع الزراعي هو األدنى مما يدل على ارتفاع نسبة الفقر في هذا 

من تطور الحد األدنى لألجور والمداخيل المستقلة إال أنها تبقي ضعيفة عن تلبية الحاجات  مبالرغ
 يوضح ذلك. التالي والجدول ، وذلك راجع الرتفاع أسعار المواد االستهالكية األساسية، األساسية للفرد

 0200-0220تطور مؤشر أسعار االستهظك السنوي للفترة : 08الجدول 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنوات

 241.4 231.13 232.22 213.93 223.14 214.23 222.47 229.93 223.73 222.43 المؤشر العام
 4.31 3.92 3.74 4.33 3.13 1.32 2.33 3.97 4.13 2.43 %التغير 

global.pdf, mise a jours: 26/07/2012–Evolution  www.ons.dz/ :Source 

أصبح  0220دج سنة  020.20يقدر بـ  عرف المؤشر العام لالستهالك ارتفاعا حيث بعدما كان
إلى  0220سنة  %0.20، أي أن هذا المؤشر خالل هذه الفترة ارتفع من دج 020.2يقدر بـ  0200سنة 
، غير أن ارتفاع هذا المؤشر كان نتيجة ارتفاع أسعار المواد مرات 4أي تضاعف بـ 0200سنة  2.20%

األساسية وليس إلى ارتفاع كميات االستهالك، في المقابل فإن معدالت التضخم عرفت تباطأ خالل هذه 
 التالي يوضح ذلك. شكلوال ،الفترة

http://www.ons.dz/
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0290-0220معدل التضخم في الجزائر للفترة : 21الشكل 

 
  .0210وزارة المالية الجزائرية، المصدر: 

 ،1990سنة  % 17بـكانت نسبته تقدر حيث بعدما من األلفية  ابتداء   امعدل التضخم انخفاضعرف 

 (،0200-0222خالل الفترة )%  4.35 بـبلغت في المتوسط ، و 2011سنة  %4.52النسبة إلى وصلت 

للسياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي، كما أن زيادة الواردات خالل هذه الفترة ساهم إلى  ذلك رجعوي

 من خالل امتصاصها لنسب الزيادة في الطلب المحلي. ،حد ما في انخفاض معدالت التضخم

ذا زيادة الكتلة وك ،إن ارتفاع األسعار الدولية للمواد الزراعية األساسية المستوردة )حبوب ومواد استوائية(

وارتفاع أسعار الجملة للخضر والفواكه تشكل العوامل الرئيسية التي تفسر وتحدد التضخم في  ،النقدية

 كمتوسط في العشرية األخيرة. ٪6و  ٪60، ٪00الجزائر، بمساهمات تقدر على التوالي بـ 

في  2001-2012خالل الفترة  %02 ـالمواد الغذائية دون استثناء ارتفاعا ب أسعار جميعوقد عرفت 

 199.58% للدجاج، و 92.76%للحم الغنم، و  152.99%وصل هذا االرتفاع إلى ، بحيث الوطني السوق

وتراوحت مؤشرات األسعار للخضر الطازجة مابين للجمبري،  % 193.56وللبيض،  73.02%للسردين، و

للبطاطا ونفس األمر بالنسبة للفواكه بنسبة  104.77%، و للجزر112.31 % و للطماطم، 69.98 %

 الموالي يوضح لنا ذلك. شكل، وال1بالنسبة للتفاح 89.49 %للبرتقال و %  121.44

  0200-0228تضخم السلع والخدمات للفترة : 27الشكل 

                                                 
1  - ONS, Le taux d’inflation atteint 8,9% en 2012, Algérie presse service, http://www.aps.dz/Algerie-

l-inflation-atteint-8-9-en.html 
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  html www.mf.gov.dz/article/48/zoom. surعلى الموقع: .0210وزارة المالية الجزائرية، المصدر: 

les chiffres -/154 taux d’inflation 
جراء ازدياد ارتفاعا نتيجة لالرتفاعات في األسواق الدولية وذلك  عرفت أسعار المواد الغذائية

نقطة في  000إلى  00اال من لألسعار انتق FAO، حيث عرف مؤشر الطلب العالمي على هذه المواد

اللحوم ، %28الحليب بـ ـ ،%82بـ وقد مس هذا االرتفاع الحبوب  ،%26بمعدل  2012 - 2011الفترة

حيث مس كذلك هذا % 21.37كما عرفت أسعار المواد الزراعية ارتفاعا بـ  ،13.35%األسماك  %30.28

 مقابل تراجع، 14.93%الفواكه الطازجة بـ  ،% 14.93خضر أخرى بنسبة ،  36.03%االرتفاع البطاطا بـ 

من المواد الغذائية التي يستهلكها  %22نشاط الدول المصدرة خاصة األسيوية واألمريكية، خاصة أن 

المواطنون مستوردة، سيطالها ارتفاع األسعار التي سيكون لها مضاعفات سلبية على القدرة الشرائية 

  .1للجزائريين

نتيجة زيادة الطلب رتفاعا كبيرا ا 2008-2012 في الجزائر خالل الفترة  كما عرفت أسعار السكنات

  المحلي عليها.
 :البطالة والعمل -

                                                 
1
-Idem. 

http://www.mf.gov.dz/
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بارتفاع كبير في  9111تميزت سوق العمل بالجزائر منذ النصف الثاني للثمانينيات إلى غاية عام 

ومــع بدايــة األلفيــة عرفــت هــذه الظــاهرة  ،% 32نســبة البطالــة، وصــلت فــي بعــض األحيــان إلــى أكثــر مــن 

 التالي يوضح ذلك. شكلانخفاضا وال

 2005-0002 : تطور معدالت البطالة في الجزائر للفترة23الشكل 

 

Source: - www.ONS.dz, 2011. - http://www.albankaldawli.org/ 

(، وهي الفترة التي تميزت 0222-0002خالل السنوات )ا كبير ارتفاعا شهدت معدالت البطالة 

بإتباع الجزائر برامج اإلصالح االقتصادي التي يدعمها صندوق النقد الدولي، والتي اهتمت فقط بإعادة 

مصحوب بتطهير مالي لهذه األخيرة، غير أنها لم تمس التشغيل،  ،ة التنظيمية للمؤسسات العموميةالهيكل

 ،وعليه تقهقرت الحالة العامة للتشغيل نتيجة غياب االستثمارات الجديدة من قبل المؤسسات العمومية

وبذلك  0002والخاصة في ظل تطبيق السياسة العامة، وأهداف برنامج التعديل الهيكلي المطبق سنة 

 . 0222سنة  % 00.66وصلت معدالت البطالة إلى مستويات مرتفعة حيث بلغت نسبة 

معدالت البطالة المرتفعة هذه دفعت الحكومة للشروع في إجراءات استثنائية للتخفيف من حدتها، 

نشاء هياكل متخصصة لتنفيذها، وقد ساعد على ذلك  ،خالل وضع برامج عديدة لترقية الشغلوذلك من  وا 

ونتيجة لذلك  ارتفاع أسعار البترول، باإلضافة إلى عودة الهدوء واألمن واالستقرار إلى كامل التراب،

 .% 15.2بـ 2005وصلت نسبة البطالة سنة 

 مستوى الصحة العامة والتغذية: -

http://www.ons.dz/
http://www.albankaldawli.org/


  واقع الفقر في الجزائر                                                                      الفصل الثالث    

243 

به أن هدف أي تنمية وسيلة تحقيقها هو اإلنسان، ولذلك ال بد من االهتمام بصحة من المسلم 

اإلنسان وتغذيته حتى يقدم أفضل ما لديه، لكن على العموم نجد أن السمة الرئيسية لألسر الفقيرة هي 

الذي تعاني منه تلك األسر بالمقارنة مع غيرها من الفئات، ويرجع ذلك  ،التدهور في المستوى الصحي

إلى عدم قدرة الفقراء فعليا على التمتع بالرعاية الصحية نظرا الرتفاع تكاليفها، حيث أن ارتفاع أسعار 

األدوية في الجزائر وعدم تعويض البعض منها، وتماطل مصالح الضمان االجتماعي فيما يخص 

 1الدواء والعالج، خفض من استهالك بعض األدوية وخاصة المرتفعة الثمن. تنفقاتعويضات 

لقد شهدت الخدمات الصحية في الجزائر بعض التحسن مقارنة بما كانت عليه، فعلى صعيد 

 08026طبيب بعدما كان  00220حوالي  0226المشتغلين بالمهن الطبية نجد أن عدد األطباء بلغ سنة 

من إجمالي الناتج المحلي  0220سنة  %0.8اإلنفاق الصحي العام نسبة ، وبلغ 0220طبيبا سنة 

أو  ،نجد هناك انتشارا لألمراض المتفشية في المجتمع الجزائري سواء كانت المتنقلةأننا  غير، 2اإلجمالي

غير المتنقلة، فأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان ماتزال تمثل أهم أسباب الوفاة في الجزائر، 

 0282 بـ 0222بينما بلغ العدد سنة  ،0228مصابا سنة  0020 يث بلغ عدد المصابين بالتهاب السحاياح

 A، االلتهاب الكبدي 0222حالة سنة  008مقارنة بـ  0228حالة سنة  826مصابا، وبلغت حاالت التيفوئيد 

مصابا سنة  020بـ ، وااللتهاب الكبدي ج قدر 0222مصابا عام  020مقارنة بـ  0228مصابا سنة  608بـ 

، كما ظهرت أمراض أخرى مثل الحصبة حيث وصل عدد 0222مصابا سنة  600مقارنة بـ  0228

باإلضافة  3مصابا 0280يقدر بـ  0222مصابا، بعدما كان العدد سنة  0226بـ  0228المصابين بها سنة 

 متموجة.إلى أمراض أخرى مثل الكوليرا، الخناق، الحمى ال

 :النمو السكاني -
سواء كان في  ،تشكل القضية السكانية وزيادة النمو السكاني المحور األساسي ألي تخطيط تنموي

 ،ن عدم أخذ السكان في الحسبان عند إعداد الخطط التنمويةالمجال االقتصادي أو االجتماعي، وذلك أل

                                                 
1
 .13، الجزائر، ص 1223المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، تقرير السداسي األول  - 

2
 -OMS , rapport sur la santé dans le monde, Organisation Mondiale de la santé , Genève, 2006, PP 

199-201. 
3
 - Office National des statistiques, www.ons.dz.com notification des maladies. Pdf, mise a 

jours:26/07/2012.  

http://www.ons.dz.com/
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هدف التنمية واألدوات الرئيسية لتحقيقها، ن البشر هم يؤدي إلى حدوث اختالل في عملية التنمية، أل

واالقتصادية األساسية لألفراد  ،فالزيادات السكانية تجعل المجتمع عاجزا عن تلبية االحتياجات االجتماعية

-2005والجماعات في ضوء ما هو متاح من موارد، حيث بلغ النمو السكاني في الجزائر خالل الفترة 

هذه النسبة  ،%62سنة تشكل فيها نسبة الشباب  2011مليون نسمة 06 بمجموع سكاني بلغ % 1.5بـ 2010

واالجتماعية التي تسعى إلى مكافحة الفقر، وهذا  ،تزال تشكل تحديا أمام السياسات االقتصادية شكلت وال

بين معدالت النمو السكاني والموارد  ،وال شك يحث على العمل من أجل خلق نوع من التوازن الوضع

وفرص العمل، ولن يتسنى ذلك إال من خالل تبني برامج  ،التعليم ،الصحة ،المتاحة في مجاالت الغذاء

 وسياسات سكانية واضحة ومحددة األهداف وذلك لتحقيق التوازن المطلوب. 

 :قياس خطوط ومؤشرات الفقر في الجزائر2.1 

 في الجزائر: تقديرات خطوط الفقر 1.2.1

 تم تقدير العديد من خطوط الفقر في الجزائر تتمثل في اآلتي:

 تقديرات خط الفقر المطلن: -أ

 0600بـ  0088إلى مفهوم خط الفقر المطلق فقد قدر خط الفقر المطلق في الجزائر عام  ااستناد

وجد  0002دج، وعند تقديره سنة  0820دج، أما في الريف فقد قدر بـ  0600حيث قدر في الحضر بـ دج، 

، هذا االرتفاع في خط دج 00.602بـ  0222بينما وصل حد الفقر المطلق سنة دج  02.806أنه يقدر بـ 

أي ارتفاع  ،الفقر المطلق راجع إلى ارتفاع الحد األدنى من مستويات االستهالك لسد الحاجات األساسية

وذلك راجع الرتفاع أسعار  ،من مواد استهالكية وملبس ،األساسيةتكاليف السلع المطلوبة لسد االحتياجات 

 السلع الدولية، ويرجع كذلك الستمرار التدهور في القوة الشرائية للدينار الجزائري. 

 خط الفقر الغذائي" الفقر المدقع": -ب

يرة حر  0062يأخذ هذا الخط كمرجع سلة من المواد الغذائية التي تسمح للفرد باستهالك حوالي 

دج في  0062 ، بحيث قدرت بـللشخص  دج 0060بـ  0088يوميا، والقيمة النقدية لهذه العتبة قدرت عام 

حيث بلغت في للشخص، دج  02020إلى  0002دج في الحضر، ووصلت هذه العتبة سنة  0080الريف و
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 00022بـ  0222دج للشخص، ووصلت هذه العتبة سنة  02000وفي الحضر  للشخص دج 02808الريف 

. وقد 1دج للشخص 00820وفي الريف بـ  ،دج للشخص 00026حيث بلغت في الحضر بـ  ،دج للشخص

   وانخفضت إلى ،2000سنة %   3.1 ووصلت إلى 1998سنة  % 5.7بلغت نسبة الفقراء تحت هذه العتبة بـ

التي بواسطة دخلها ، هذا االنخفاض في حد الفقر المدقع راجع إلى ارتفاع عدد األسر 2005سنة   2.7 % 

من خالل رفعها لعدد السعرات الحرارية التي تمكنها من البقاء على  ،تمكنت من إشباع الحاجات الغذائية

 قيد الحياة.

 :"خط فقر الحد األدنى" خط الفقر العام -ج

يستنتج هذا الخط من عتبة الفقر الغذائي مضافا إليها معامل الميزانية المناسب للنفقات الدنيا غير 

 0600الغذائية، واألشخاص الواقعين تحت هذه العتبة يطلق عليهم مصطلح فقراء جدا، هذه العتبة قدرت بـ 

 سنةوارتفعت  ج،د 0660دج وفي الحضر بـ  0820حيث قدرت في الريف بـ ،  0088دج للشخص سنة 

 0088من المجتمع سنة  %8.0وقدرت نسبة األشخاص الواقعين تحت هذه العتبة بـ  دج، 02626بـ  0002

ووصلت  2من المجتمع. %00.0إلى  0222، وانخفضت النسبة سنة 0002من المجتمع سنة  %02ونسبة 

3سنة   5.7 %النسبة إلى
هذا االنخفاض في خط فقر الحد األدنى راجع لتحسن بعض الظروف  2005

 المعيشية لألسر الجزائرية. 

 :خط الفقر األعلى-د
 0088يأخذ هذا الخط النفقات غير الغذائية بمستوى مرتفع من الحالة السابقة، قدر هذا الخط سنة 

دج للشخص،  0062دج للشخص وفي الريف قدر بـ  0080دج لشخص، حيث بلغ في الحضر  0002بـ 

دج لشخص  02802دج للشخص حيث قدر في الريف بـ  08000بـ  0002بينما قدرت هذه العتبة سنة 

                                                 
1
 - Commissariat à la planification et à la prospective, la pauvreté en 2000 en Algérie, septembre 2004, 

P8. 
2
 - Boulahbel Bachir, la dynamique de la pauvreté en Algérie, paupérisation des société magrébine, 

volume4, CREAD ,2006, , P88. 

- 
3
 (LSMS1223تقرير حول تقييم المستوى المعيشي وقياس الفقر، )المركز الوطني للدراسات والتحليل من أجل السكن والتنمية،  

والتي أخذت فرضية أن الطاقة الغذائية الدنيا التي يحتاجها فرد واحد  ،هذه العتبة اعتمدت على طريقة تكلفة االحتياجات األساسية - 

حريرة غذائية، وهذا ما يشكل الحد األدنى لخط الفقر الغذائي، وعند إضافتنا النفقات الضرورية إلشباع  1222في يوم واحد تقدر بـ 
 الحاجيات األساسية غير الغذائية نتحصل على خط "الحد األعلى".
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من  %00تقدر بـ  0088دج للشخص في الحضر، وكانت نسبة الفقراء تحت هذه العتبة سنة  02000و

لى  0002من المجتمع سنة  %00.6وارتفعت إلى  ،المجتمع 0222سنة % 02وا 
 نهذا االرتفاع راجع أل .1

نما إلشباع  عدد األسر الفقيرة ارتفعت تكاليف استهالكها ليس فقط لسد الحاجات األساسية الغذائية، وا 

 غذائية.الالحاجات األساسية غير 

  :خط الفقر الدولي -ه
حيث تسعى إلى تحقيق الهدف  ،في اليوم دوالر 9تعتمد الجزائر على خط الفقر الدولي وهو 

 .0202أهداف األلفية الجديدة بحلول عام  األول من

وال يفوتنــا أن نــذكر هنــا أنــه وكمــا أن هنــاك خطوطــا للفقــر قامــت علــى أســاس المقارنــات الوطنيــة، هنــاك  

 خطوط للفقر ألغراض المقارنات الدوليـة، حيـث نجـد أن هنـاك خطـا للفقـر بمبلـغ دوالر واحـد يوميـا، وهنـاك

ويســتند هــذا الخــط إلــى  ،دوالر يوميــا للشــخص الواحــد يســتخدمه البنــك الــدولي للمقارنــة الدوليــة 0.02بمبلــغ 

والسـتبعاد أثـر سـعر صـرف العملـة المحليـة مـن  ،دوالر يوميـا 2االستهالك عند الكفاف، وهنـاك خـط بمبلـغ 

رائية لوحــدة العملــة فــي الدولــة يــتم تعــديل هــذا الخــط باســتخدام ممــاثالت القــوة الشــ ،أســعار الســلع والخــدمات

(PPP) . دوالر يوميا. 0.02الذين يعيشون على أقل من  يينسكان الجزائر الوالجدول التالي يبين نسبة 

 دوالر يوميا 9.02نسبة السكان الجزائريين الذين يعيشون على أقل من : 00الجدول 

 البيان
أقل  نسبة السكان الذين يعيشون على

هدف  دوالر 0.02من 
0202 

نسبة التغيير 
 السنوي

0002-0222 

نسبة التغير المحتاجة 
 0202لتحقين هدف 

0080 0002 0222 

 3.3- 1.4- 3.2 4.3 1.1 3.3 الجزائر

                                                 
1
 - Idem. 


من مجموع السكان، مما يعني أن هدف األلفية  % 2.1نسبة  2005دوالر يوميا سنة  2وصل عدد السكان الذين يعيشون على  - 

 ن هذا الخط أصبح ليس له معنى لقياس الفقر في الجزائر، للمزيد انظر إلى:إوبذلك ف ،قد تحقق
( Rapport National sur les objectifs du millénaire pour le développement, Rapport établi par le 

gouvernement Algérien, Algérie, 2011, P24) 

وذلك لعدم توفر مفهوم مشترك للفقر يمكن من توحيد مقياس الفقر  ،موضوع مقارنة الفقر دوليا يعتريه مشاكل منهجية وتطبيقية إن - 

الدخول ومستويات االستهالك بين الدول من جهة أخرى، كما أن تقديرات تباين الوضع االقتصادي وأنماط اإلنفاق، وتوزيع و ، من جهة
 الفقر الناتجة عنه ال تعكس خصائص ومستوى التنمية للدول.
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Source: world bank, development research group (2009), www.un.org.esa 

/socdev/rwss/docs/2010 chapter pdf  

ذلك  ،0080سنة  %0.8دوالر يوميا بـ  0.02قدرت نسبة السكان في الجزائر التي تعيش تحت خط أقل من 

إلى  0002 عام ارتفعت النسبةو  راجع لسياسة الرخاء والعيش األفضل المنادى به في مطلع الثمانينات،

على مختلف القطاعات  0086وذلك راجع إلى اآلثار التي خلفتها األزمة االقتصادية لسنة ،  6.0%

إلى إال أن هذه النسبة عرفت انخفاضا مما أدى إلى انخفاض الدخل الفردي بنسب كبيرة،  ،االقتصادية

بفضل  ،وذلك راجع لتحسن الظروف االقتصادية واالجتماعية للمجتمع الجزائري، 2005سنة  2.0%

 .لبحبوحة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترولا

البرامج التنموية حققت ، إذا ما 0202األلفية سنة  لتحقيق هدف %0.0وستنخفض هذه النسبة إلى 

 .، مع استمرار ارتفاع أسعار البترولأهدافها المرجوة

 :خصائص الفقر في الجزائر 2.2.1
لتحديد األرقام حول خصائص الفقر في الجزائر اعتمدنا على دراسة المركز الوطني للدراسات 

، 0222والتحليل من أجل السكن والتنمية، الذي قام بإعداد دراسة لتقييم المستوى المعيشي والفقر سنة 

 .0222نة باإلضافة إلى استخدام بيانات برنامج األمم المتحدة للتنمية حول التنمية البشرية لس

حدد التقرير عددا من االتجاهات والخصائص األخرى المتعلقة بالتغييرات في نطاق وتوزيع الفقر في 

 :1لخصتها كاآلتي ،0222الجزائر سنة 

مقابل في المدن  %00.6حيث نجد  ،عمق الفقر في المناطق الريفية عنها في المنطقة الحضرية ارتفاع -أ

 ا يخص شدة الفقر فهي عالية بشكل طفيف في المنطقة الريفية بنسبةمفيفي المناطق الريفية، أما  00.0%

، وذلك راجع الرتفاع نسبة األمية في المناطق الريفية مقارنة في المنطقة الحضرية %0.0مقابل  0.2%

وبالتالي تنخفض  ،بالمناطق الحضرية، باإلضافة إلى أن النشاط الغالب في هذه المناطق هو الزراعة

 هذه المهنة. دخول أصحاب

                                                 
  المركز الوطني للدراسات والتحليل من أجل السكن والتنمية، تقرير حول تقييم المستوى المعيشي وقياس الفقر، مرجع سابق. - 1

http://www.un.org.esa/
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يركز مفهوم النمو الموالي للفقراء على أنواع الالمساواة البنيوية التي تحرم الفقراء والمجموعات  -ب  

المهمشة من فرص مواتية للمساهمة، والمشاركة على أسس أكثر إنصافا، إذ يضع إعادة التوزيع جنبا إلى 

 .1جنب مع النمو

فقد استفاد األفراد من غير الفقراء من  في الثمانينيات والتسعينيات في الجزائر لم يكن النمو مواليا للفقراء 

وحسب دليل جيني تراجعت الالمساواة في الجزائر من من األلفية الثالثة  وابتداء   نتائج النمو االقتصادي،

، مما يدل على 0222سنة  %00.8إلى  0002سنة  %02.6خالل تغير مؤشر جيني والذي انتقل من 

 .ارتفاع الحصة التي حصل عليها الفقراء وبدوره هذا يؤدى إلى تخفيض نسبة الفقر

دج  006022ـفيما يخص دخل األسرة وجد أن الدخل السنوي لألشخاص العاملين بشكل مؤقت قدر ب -ج 

أكثر في المناطق الحضرية  مستوى الدخلويرتفع  ،دج 220060.60 ـي للموظفين بو بينما قدر الدخل السن

في  دج  000260.00دج في المناطق الحضرية مقابل  068220.62 ـحيث قدر ب ،مقارنة بالمناطق الريفية

 . المناطق الريفية

وتنقسم إلى  ،تخص شراء نفقات منتجات غير غذائية %20.8شكل تتوزع نفقات االستهالك على  -د

ثم تأتي نفقات النقل واالتصال بنسبة  ،%00.6لى بنسبة نفقات السكن والتي تأتي في المرتبة األو 

من  %28.00مثل توالتي  بينما تشمل النفقات الغذائية ،%02.0بعدها نفقات الصحة بنسبة ، 06.22%

الخضر ، %00.68الحليب ومشتقاته نسبة  ،%02.26المرتبة األولى بنسبة  الحبوب شكلتف ،الميزانية الكلية

 .%2.0 نسبة والخضر الطازجة %6.22بينما تمثل الفواكه  ،%02.00 بنسبةاللحوم ، %00.62الجافة 

وفيما يخص العالقة الترابطية بين الفقر والبطالة والتوظيف نجد أن مشكلة الفقر ال تتوقف عند  -ه 

بل تعدت إلى أولئك العاملين بأجر في القطاع العام المنظم، باإلضافة إلى جزء من  ،العاطلين عن العمل

 .والعمال الموسميين، والحرفيين ،العاملين في القطاع غير المنظم

الفقر عكسيا بمستويات حيث يرتبط معدل يعتبر التعليم أكثر المتغيرات ارتباطا بالفقر في الجزائر كما 

وقد وجد التقرير  ،حسين طفيف في المستوى التعليمي إلى تراجع أعداد الفقراءث يؤدي أي تيحب، التعليم

                                                 
1
، 1227، منشورات برنامج األمم المتحدة االئتماني، نيويورك، 1227حدة االئتماني، تقرير التنمية البشرية لعام برنامج األمم المت - 

 .13-14ص ص 
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ميز بالمستويات التعليمية األولى والثانية " بدون تعليم" وتعليم قرآني، بينما األسر الغنية تأن األسر الفقيرة ت

 وخاصة بالمستوى السادس " دراسات عليا". ،معنية بكل المستويات األخرى

فاألسرة التي تتكون من فرد واحد ال تعاني  ،اسات الفقر بصورة وثيقة بحجم األسرة المعيشيةترتبط قي -و 

فتصل إلى حوالي ربع األفراد الذين ، في حين ترتفع معدالت الفقر مع زيادة حجم األسرة  ،عمليا من الفقر

الفقراء في أسر  يعيشون في أسرة يزيد عدد أفرادها عن عشرة أشخاص، كما تعيش الغالبية العظمى من

 .1 في المتوسط شخص 7.14عدد أفرادها من  كونيت

أسرة فقيرة أكثر من  220وجد التحقيق أنه من بين  ،ومن حيث الخدمات األخرى مثل صنف السكنات -ز

زود بالمياه الصالحة تتشغل بيوتا تقليدية، ومن حيث مصدر التزود بالماء نجد أن األسر الغنية ت 22%

منابع المياه من  عداد داخل البيت، بينما األسر الفقيرة فتتزود من آبار غير محميةللشرب عن طريق 

واألنهار، أما من حيث صنف المحروقات المستعملة وجد أن األسر الغنية تعتمد بشكل خاص على غاز 

 .2بينما تعتمد األسر الفقيرة على الفحم، بقايا الحصاد ،المدينة

ظهرت بعض ، حيث في الجزائر الفقرقليمية واضحة على خريطة في حين بدت أوجه التباين اإل -ي

وصلت نسبة الفقر إلى أعلى مستوى لها في بلديات ف ،أوجه التباين في مستويات الفقر داخل المناطق

  .%00.6وفي الجنوب الشرقي بنسبة ،  %00.6 ـالهضاب الوسطى ب

 تطور الفقر في الجزائر: .2

 :الجزائر لمحة تاريخية عن الفقر في1.2 
عن الحياة االقتصادية واالجتماعية، والسياسية بعيدا لقد وجد الجزائريون أنفسهم غداة االستقالل 

وللهوية الوطنية والنظام  ،والثقافية، حيث أتت السياسة االستعمارية الفرنسية في الجزائر لتدمير متعمد للبلد

االجتماعي للسكان األصليين، وبلغ مجموع السكان الفرنسيين في الجزائر في تلك المرحلة ما يقرب من 

وتملك معظم المستوطنين األراضي الخصبة، وارتبط التفاوت الصارخ في توزيع الدخل مع  ،مليون ساكن

هكتار كمتوسط للمستوطنين وكانت  800 نحو ىثنائية في هياكل اإلنتاج، حيث كان توزيع األراضي عل

                                                 
1
 -Rapport de synthèse, l’affinement de la carte de la pauvreté , Alger, mars 2006, P6. 

2
 .، مرجع سابقLSMS2005حول مستوى المعيشة وقياس الفقر وزارة التشغيل والتضامن الوطني سابقا، نتائج التحقيق - 
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هكتار متوسط الجزائريين أصحاب األراضي  10إلى  8مقابل  ،من مجموع الدخول ٪62دخولهم حوالي 

 .1من سكان الجزائر يعيشون في فقر مدقع خالل هذه المرحلة %62و  65%األصليين، وكان ما بين 

 مرحلة الستينيات والسبعينيات: 1.2.1

وتخليهم عن  ،عمرينستا نتيجة مغادرة المستقالل عرف المحيط اإلنتاجي تحوال جذري  اال بعد

وخاصة األراضي الزراعية التي  يتحكمون فيها، وقد أصبحت ممتلكات شاغرة كانوا المؤسسات التي

غير أن القطاع الزراعي تطور بشكل سلبي مما أدى إلى تراجع كبير  ،تحولت إلى الفالحين الجزائريين

عاع لقط  0.6إلى  9166مليون هكتار سنة  9.02المساحة المزروعة من  -مثال -الزراعة التصديرية )تراج 

كما  ٪،53.67على الصعيد الوطني بـ 0066 الفقر سنة نتيجة لذلك وصل معدل ،(2)(0060مليون سنة 

   المناطق الحضرية.من المناطق الريفية أكثر مرتفع بشكل كبير في  تميزت هذه الفترة بأن معدل الفقر

وفي بداية السبعينيات أخذت الدولة على عاتقها تلبية الحاجات األساسية، وضمان الرفاه 

االجتماعي وتحقيق نوعا من العدالة االجتماعية، حيث كانت الدولة المسؤول عن توفير فرص العمل 

ض اإليجار، والسلع األساسية والخدمات خاصة في مجال التعليم، الصحة، واإلسكان منخف ،والبنية التحتية

  .المدعومة من خالل نظام التخطيط المركزي

الذي ورثته عن و  ،كما اختارت نموذجا تنمويا طموحا بغية بناء قاعدة صناعية ثقيلة للقضاء على التخلف

، حيث انتهجت النموذج المعتمد على الصناعات المصنعة الذي يركز على 3الفترة االستعمارية الطويلة

-0060طيط، وعلى برامج واسعة للتنمية الصناعية، وساعد ذلك انتعاش أسعار النفط بين سنتي التخ

0062
للسكان، في ضرورية ، ويهدف هذا النموذج إلى تحقيق هدفين يرمي األول إلى تلبية االحتياجات ال4

وحل مشكلة  ،حين يهدف الثاني إلى إنشاء اقتصاد قادر على توسيع قدراته اإلنتاجية من تلقاء نفسه

 .التشغيل، ولقد تم تكريس مبالغ ضخمة لتنفيذ هذا النموذج
                                                 

1
- Benachenhou Abdellatif (1982) , La Migration Rurale en Algérie, Editions de l'entreprise nationale 

de l'imprimerie commerciale, Alger, P 10.  
2
-Abdelhamid Ibrahimi(1991), l’économie Algérienne D’ hier A Demain , OPU, Alger, P 8. 

 ، بحوث الندوة الفكرية التى نضمها المركزاإلصظحات االقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربيةعبد هلل بن دعيدة،  -3

، ص ، الطبعة الثانية1223الجزائر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، فبراير -الوطنى للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط
333.  

- 
 .1-3، ص ص 1221أكتوبر 32، تاريخ الصناعة الجزائريةوزارة الصناعة،  4
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واعتماد سياسة االقتراض من الخارج على  ،النفطفي أسعار ن الزيادة الضخمة غير المتوقعة إ

نتيجة  مستوى المعيشة تحسين البطالة، امتصاص إلى تحت شعار المساواة االجتماعية أدت ،نطاق واسع

 الطب سياسات ،التعليم مستوى تحسين ،د من االستهالك وتحسن في توزيع الدخلنصيب الفر الرتفاع 

  .1979 عام٪ 08إلى ، كل هذا انعكس على نسبة الفقر التي انخفضت المجاني

 مرحلة الثمانينيات: 1.2.2

فاألزمة  ،ن التوجهات االجتماعية للجزائريين في السبعينيات وبداية الثمانينيات لم تعمر طويالإ

إلدخال  0060 سنةاالقتصادية العالمية قد "حطت" أوزارها، وكان ذلك حافزا قويا للسلطات العمومية 

واتجاها في االقتصاد الوطني، بحكم أن الشركات الوطنية الكبيرة  ،وخيارا ،تغييرات جذرية مضمونا

خزينة الدولة، وهذا ما أدى إلى  ا ثقيال علىأصبحت تشكل عائقا حقيقيا الستمرار النمو االقتصادي، وعبئ  

حيث صدر مرسوم إعادة هيكلة للمؤسسات االقتصادية العمومية في أكتوبر  ،ضرورة إعادة هيكلتها

1980
 الندرة ضد مخططك استعجاليه برامج وضعت لذا ،المحلي الطلب إشباع الفترة هذه استهدفت كما، 1

منتج، بل لم تقف  موجه وغير غير استيراد على ابالب فتح مما ،االستهالكية السلع استيراد فضل والذي

نما استبدلت االستثمار مصدر التنمية االقتصادية  السلطات العمومية آنذاك عند هذا المستوى فقط، وا 

 ."من أجل حياة أفضلاستهالكي مدعم، وذلك تماشيا مع شعار" بنموذج

وقد تزامن هذا التوجه الجديد مع وقد نتج عن ذلك تراجع االستثمارات وتعطل الجهاز اإلنتاجي، 

 سنة دوالر مليار 1من  ،مما أدى إلى تفاقم وبوتيرة أسرع ظاهرة المديونية ،األزمة االقتصادية العالمية

 األفضل العيش و الرخاء سياسة تقو لم ونتيجة هذه الظروف ،2 1980 سنة دوالر مليار 19,37إلى 1970

 مارس شهر من ابتداء البترول سعر أمام انخفاض تصمد و أن تثبت ،العشرية مطلع به في المنادى

 التي ،التقشف سياسة فرض السلطات إلى دوالر  7إلى 0086 عام ، حيث أجبر انهيار أسعار النفط1983

 الجهاز سير على وخيمة نتائج عليه ، وهذا ماترتب3والنفقات الحكومية الواردات تقليص تقوم على

  االقتراض. فحدث تشديد في شروط الخارجي السكان، أما على الصعيد تاحتياجا وتغطية اإلنتاجي

                                                 
 30.، ص1993)مطبعة دحلب، الجزائر،(، الجزائر بين األزمة االقتصادية واألزمة السياسيةمحمد بلقاسم حسن بهلول،  -1

 .1983نوفمبر  10  ، الجزائرية السلطات الرسمية تصريح - 2
 .12مرجع سابق، ص ،1998 نوفمبر ،االجتماعي و االقتصادي الوطني المجلس تقرير - 3
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نشاء للدولة، التابعة الزراعية األمالك تنظيم إعادةتم  1987 سنة بدايةوفي  الفالحية  التعاونيات وا 

 الصناعي القطاع حساب على مهمشا كان الذي ،يالفالح القطاع تشجيع بغية الذاتي التسيير إطار في

 ، كما1988 جانفي في االستقاللية قانون بصدور إال للمؤسسات الفعلي االستقالل يمنح ولم ،يوالخدمات

زالة بعضو  التصدير، إجراءات تدريجيا بتبسيط الخارجي العالم على االقتصاد لفتح السلطات توجهت  ا 

 الذي لألسعار التحرير التدريجي بأسلوب األخذو  اإلنتاج، ومستلزمات الخام استيراد المواد على القيود

 ،الخاص القطاع تنظيم مشاركة يخص فيم المناقشات طرح جانب إلى ،1989 سنة بعد تواصال عرف

 .0088عام  ٪8.1وصل معدل الفقر إلى لكل هذا نتيجة و االقتصاد،  داخل مكانته ترسيخو 

 مرحلة التسعينيات: 1.2.3
مجموعة من اإلجراءات اإلصالحية لمعالجة هذه األزمة المتعددة الجوانب، من بينها  ت الجزائرتبن

ا على القطاع آثار  برنامج تركهذا الغير أن  ،بدعم من صندوق النقد الدولي 1برنامج إعادة الهيكلة
وتمثلت في االقتصادي واالجتماعي، تبدو غير مرضية في المدى القصير خالل فترة تطبيق هذا البرنامج 

 التالي:
 على هأن العامة، إال والموازنة الكلي االقتصادي التوازن إعادة في وفق قد الهيكلي التعديل برنامج كان إذا

 المؤسسات االقتصادية قبل من الجديدة االستثمارات غياب نتيجةدهورت ت العامة الحالة نإف التشغيل صعيد
 التسريح المؤسسات إلى هذه دفع البرنامج، مما العامة وأهداف السياسة تطبيق ظل في ،والخاصة العمومية
حيث أنه بتاريخ  ،التمويل مصادر إيجاد لعدم غلقها أو المؤسسات هيكلة إلعادة نتيجة إما للعمال الجماعي

 ،شركة قابضة 00مؤسسة عمومية اقتصادية موزعة على  200مؤسسة من أصل  71حل تم  00/00/0006
وكلف  ،2602020من مجموع  062222، ونتج عن هذا تسريح حوالي 0280 وحدة من أصل 066أي 

                                                 
1- Bulletin du FMI , Septembre 1992 , P16. 

-  وتميــزت 2992إلــى مــاي  2939مــاي 32بــدأت أول محاولــة إلعــادة اســتقرار االقتصــاد الكلــي بمســاندة صــندوق النقــد الــدولي مــن ،
 بسرية تامة نظرا للوضع السياسي الذي كانت تعرفه الجزائر، وعدم الرضا الشعبي للتعامل مع الصندوق، وللمزيد من االطالع انظر: 

( Maamar Boudersa, la ruine de l L’ economie Algèrienne sous chadli ,Algèrie: èdition 

Rahma,1993) 

  :وللمزيد من االطالع يمكن مراجعة 2991/ 32/23إلى  2992جوان  3كما بدأ االتفاق الثاني لالستعداد االئتماني من  -
(Abdelouahab keramane, " L’experience Algèrienne de passage a l èconomie de marche", Media 

Bank, N015, Banque d L’Algerie, Juin1993) 

 ، وللمزيد من االطالع يمكن مراجعة:2993مارس  32إلى  2994أفريل  2ولقد أبرم االتفاق الثالث لالستعداد االئتمانى من  -
( Banque d L’Algerie, rèsume du programme stand by, 1995)  

-  بشركات مساهمة 1221ركات الفابضة وعوضت سنة تم حل الش 1222في سبتمبر.  
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، ونفس اإلجراءات تم 0006مليار دج لسنة  0028التطهير المالي لهذه المؤسسات الخزينة العمومية 
مؤسسة  000اعتمادها مع المؤسسات العمومية المحلية التي تديرها خمس شركات قابضة، بحيث تم حل 

نسبة  من وانتقلت البطالة تفاقم إلى ، هذه األوضاع أدت1عامل 006080مؤسسة وتسريح  0000من أصل 
 من أكثر بحيث الشباب فئةهذه البطالة  مستو  ،1997 سنة 29 %من أكثر إلى لتصل 1994 سنة 24 %

 جامعي 80.000 الجامعات خريجي ومست كذلك ،سنة الثالثين سنهم لم يتجاوز من البطالين % 80
1996سنة

2. 
 العمل عن المتزايد الطلب إلى أدى ،الشغل لدعم برنامج وغياب االقتصادي اإلنعاش غياب إن

 واضحة سياسة غياب كما أن 97 . وسنة 94 بين سنويا طلب 300.000 إلى 250.000 بين ما تراوح الذي

 على ساعد ومما النشاط التجاري، مجال في وخاصة رسمي غير الموازي العمل تزايد إلى أدى للتشغيل

 وهذا رغم ،سنويا المدرسة تلميذ يغادرون 600.000 إلى 400.000 بين المدرسي التسرب الوضعية هذه

 التضامن.و االجتماعية،  الشبكةو التكفل،  نظام مؤقتة، واعتماد عمل مناصب محاوالت لتوفير وجود

 األسعار تحرير والخدمات، بسبب مختلف السلع ألسعارالكبير  االرتفاع ومع المتأزم الوضع هذا ظل وفي

 عجل هذا قد ،ثابتة األجور فيه بقت الوقت الذي في ،٪ 50 من بأكثر " الدينار " الوطنية العملة وانخفاض

 االجتماعية. الفوارق حدة زيادة إلى أدى الذي الفقيرة، األمر الطبقات إلى لتنظم المتوسطة الطبقة بتدحرج

وصل ، و 1997سنة  28%نتيجة هذه الظروف وصل معدل الفقر في هذه المرحلة إلى أكثر من 

1998سنة  % 20 المعدل إلى
 . والجدول التالي يوضح نسبة الفقر في منتصف الثمانينيات ونهاية3

 التسعينيات. 

 ".0222، 0002، 0088 تقديرات نسبة الفقر في الجزائر خظل سنوات:": 02الجدول 

 البيان
0088 0002 0222 

 الوطن الريف الحضر الوطن الريف الحضر الوطن الريف الحضر
عتبة الفقر"دج" 
 29.732 29.191 29.794 24.317 24.941 24.721 1.792 1.329 1.772  بالنسبة للفرد

 SPG  4,3 22,2 3,2 3,9 29,3 24,2 22,3 24,7 21,2 معدل الفقر

                                                 
1-Abdelmajid bouzidi, les années 90 de l’économe Algérienne, Op.Cit, P 85. 

 .PAS، 1998المجلس االقتصادي واالجتماعي، التقرير التمهيدي حول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لـ  - 2
3
 -CNES, projet de RNDH, 1998, Op.Cit.  
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 SA  1.9 5.2 3.6 3.6 7.8 5.7 2.9 3.4 3.1معدل الفقر 

 PG  13,1 72,3 222 32,3 13,7 222 49,3 32,3 222 توزيع الفقر

 SA  0.2 0.6 0.4 0.4 1 0.7 0.44 0.54 0.5فجوة الفقر 

 SPG  0.3 1.1 0.7 1 2.5 1.7 2.16 2.85 2.5فجوة الفقر

 SA  0.1 0.3 0.2 0.1 0.4 0.3 0.12 0.14 0.13شدة الفقر 

 SPG  0.1 0.5 0.3 0.4 1 0.7 0.69 0.86 0.76شدة الفقر

 أعداد الفقراء

SPG (×0
02)  331 2333 2333 2147 1739 3931 2341 2371 3729 

Source: Bachir Boulahbel, la dynamique de la pauvreté en Algérie, paupérisation des 

société magrébine, Op.Cit. 

وباستخدام ،  % 3.6 نسبة 1988 أن معدل الفقر المدقع بلغ عام دنج "SA " باستخدام خط الفقر الغذائي

%  8.1حوالي  1988يتضح لنا أن نسبة الفقر بلغت سنة  "SPG"خط الفقر األدني خط الفقر العام 

 آثار عنها منومانجم  1986ألزمة االقتصادية لسنة ترجع هذه النسب إلى او  ،فقير 1885000بمجموع 

 وازدياد معدل البطالة. وانخفاض في الدخل الوطني والدخل الفردي، اقتصادية واجتماعية

لىو  ،بالنسبة للفقر المدقع % 5.7لتصل إلى  1995لكن هذه النسب ارتفعت بشكل كبير سنة   ا 

هي سنة بداية  1995ن سنة أل فقير، وذلك راجع 3986000بمجموع بالنسبة إلى خط الفقر العام  % 14.1

تطبيق سياسات خاصة بعد اقتصادية واجتماعية  ا آثارنجم عنهالتي تطبيق سياسات التعديل الهيكلي، و 

التي أدت إلى تسريح اآلالف من العمال، باإلضافة إلى إلغاء الدعم على بعض المنتجات  ،الخصخصة

 القاعدية االقتصادية واالجتماعيةت آاالستهالكية وتجميد األجور، وضبط الدولة النفقات الخاصة بالمنش

 ....الخ

خط الفقر  ووصلت نسبة، %  3.1المدقع لتصل النسبة إلى  انخفضت نسبة الفقر 2000وفي سنة 

فقير، وذلك راجع لتحسن المؤشرات االقتصادية للجزائر من نمو الناتج  3719000بمجموع  % 12.1العام 

والذي انعكس على الدخل الفردي، باإلضافة إلى إتباع الحكومة العديد من البرامج االقتصادية  ،الوطني

 واالجتماعية لخفض معدالت الفقر.

بينما ارتفع في الريف  %، 50أكثر من  1988-2000كما أن معدل الفقر في الحضر ارتفع خالل الفترة 

وذلك راجع للهجرة الكبيرة من الريف إلى الحضر بسبب تدهور الظروف  %، 35خالل نفس الفترة بـ 



  واقع الفقر في الجزائر                                                                      الفصل الثالث    

233 

األمنية خالل هذه الفترة، وقد ترتب عن هذا فقدان للعديد من سكان الريف لوظائفهم وممتلكاتهم 

 .1وانضمامهم إلى شريحة الفقراء في المدن

 0.7إلى  0.4قر اتسعت من أما بالنسبة لفجوة الفقر وباستخدام خط الفقر الغذائي نجد أن فجوة الف

وباستخدام خط الفقر العام فإن فجوة ، 2000عام  0.5لتنخفض من جديد إلى  1988و  1995 مابين عامي

لى  1.7إلى  0.7الفقر عرفت ارتفاعا من   .1988-2000مابين  2.5وا 

شدة الفقر فإنه عند استخدام خط الفقر الغذائي نجد أن شدة الفقر عرفت ارتفاعا خالل وبالنسبة ل

وباستخدام  ـ2000سنة   0.13لتنخفض من جديد إلى ،على التوالي 0.1 إلى 0.2من  1988إلى  1995الفترة 

 -0.7 -0.76بـ  2000 و1995 و 1988خط الفقر العام فإن شدة الفقر عرفت ارتفاعا متواصال خالل سنوات 

 على التوالي، مما يعني زيادة التفاوت بين العائالت الجزائرية الفقيرة خالل هذه الفترة. 0.3

 :0222تطور الفقر بعد  2.2

 تطور الفقر النقدي:1.2.2 

إن تحسن الوضعية االقتصادية للجزائر مع بداية األلفية الجديدة أدت إلى اتجاه معدالت الفقر في 

 التالي يوضح نسب الفقر في الجزائر. شكلاالنخفاض، والالجزائر إلى 

   0222-2001تطور معدالت الفقر في الجزائر للفترة  :29الشكل 

 
Source: CNES, commissariat à la planification et à la prospectives, 2007.   

                                                 
1
 -Ministère de la Santé et de la reforme Hospitalière, Population et développement en Algérie, 

rapport National CIPD, 2003, P10. 
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إلى  2002سنة  %   8.5انخفاضا خالل من SPGعرف معدل الفقر باستخدام خط الفقر العام 

سنة  % 2.0نجد أن خط الفقر المدقع انخفض من  SA، وباستخدام خط الفقر الغذائي 0222سنة  2.6%

 وذلك راجع إلى: 2005 عام % 2.7إلى  2002

لى جهود الحكومة في مكافحة هذه الظاهرة من خالل تنفيذ  - استمرار ارتفاع أسعار البترول، وا 

والتي كانت تهدف لمساعدة الفقراء، من خالل القرض  ،(0222-0229اإلستراتيجية الوطنية للفترة )

 التكوين المهني، الصحة. المصغر، الفالحة، السكن،

والذي وجه نحو العمليات والمشاريع الخاصة بدعم  2004-2000تطبيق برنامج اإلنعاش االقتصادي  -

من مبلغ هذا البرنامج لدعم التنمية.  %08.8وتنمية الموارد البشرية، حيث خصص حوالي  ،التنمية المحلية

 وهذا بدوره ساهم في تخفيض معدالت الفقر.

 (:TPHتطور الفقر البشري في الجزائر ) 2.2.2

ال يشمل مفهوم الفقر في العالم فقط على مستوى دخل الفرد المقدر بدوالر واحد في اليوم، أو 

في اليوم، بل تجاوز ذلك ليشمل الفقر البشري الذي يأخذ بعين االعتبار معايير اجتماعية، ثقافية، دوالرين 

لبرنامج األمم المتحدة للتنمية المرتبة  0200البشرية  ةولقد احتلت الجزائر حسب تقرير التنمي ،1وسياسية

2.222بشرية بمعدل تنمية  ،دولة 086 من بين 06
بمعدل  0220سنة  028بة بعدما كانت تحتل المرت، 2

2.622
3

 حيث كانت تحتل المراتب األخيرة ذات التنمية البشرية المتوسطة، والجدول التالي يوضح ذلك. ،

 (0200-1985مؤشرات التنمية البشرية في الجزائر للفترة ) :00الجدول 

 سنوات التعليم المتوقعة السنوات
متوسط سنوات 

 التعليم
نصيب الفرد من الناتج 

 (PPPS 2005) المحلي

مؤشر التنمية البشرية 
HDI 

0082 9.4 1.4 1.112 2.322 

0002 9.9 3.3 1.229 2.332 

0002 22.2 4.4 3.313 2.379 

0222 22.4 3.3 3.321 2.114 

0222 21.3 1.4 1.312 2.117 

                                                 
1
 -PNUD , Rapport Mondial sur le développement human, 1990-2006. 

2
 -Idem. 

3
 1223-1227األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية، محاربة تغير المناخ، التضامن اإلنساني في عالم منقسم، برنامج  - 

 .113، ص 1223نيويورك، 
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0202 23.1 7.2 7.322 2.191 

0200 23.1 7.2 7.133 2.193 

Source:- Human Development Report 2011, Sustainability and Equity: A Better 
Future for All, Explanatory note on 2011 HDR composite indices, Algeria. 

 نجد أن متوسط سنوات التعليم 0200-1985باالعتماد على مؤشرات التنمية البشرية خالل الفترة 

سنوات، كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي  2.0بـسنة، وارتفع العمر المتوقع للدراسة  2.0ارتفع بـ 

ويرجع هذا إلى تحسن النمو االقتصادي المعتبر بسب ارتفاع أسعار  ،% 10ارتفع خالل هذه الفترة بنسبة 

ية، التي تعتبر من مما أدى إلى تحسن الظروف االجتماعية الثقافية والسياس ،النفط خالل العشرية األخيرة

أهم المكونات إلنشاء مختلف مؤشرات التنمية البشرية، وبينما نجد أن مؤشرات التنمية البشرية تقيس 

مكانيات وضع مستوى  ،المستوى المتوسط لألبعاد الثالثة والتي تتمثل في طول العمر، الصحة، التعليم، وا 

 تلف النقائص المالحظة في هذه األبعاد. نجد أن مؤشر الفقر البشري بدوره يقيس مخ معيشي محترم،

حسب مؤشر الفقر البشري  20بالرغم من تحسن مؤشرات التنمية البشرية إال أن الجزائر احتلت المرتبة و 
 ، والجدول التالي يوضح ذلك.1على الترتيب 00و 22تونس واألردن المرتبة  تحتلافيما  ،0228سنة 

 0222-9112تطور مؤشر الفقر البشري ومكوناته خظل الفترة : 00الجدول 

 0222 0222 0008 0000 0002 السنوات

 23.32 11.93  13.33 13.13 النسبة المئوية لمؤشر الفقر البشري

 1.39 7.34 3.33 3.11 21.23 النسبة المئوية الحتمال الوفاة قبل سن األربعين

 12.22 31.32 - 33.42 - سنة فما فون 92النسبة المئوية معدل األمية لفئة 

 3.32 2.22 21.93 24.32 1.22 النسبة المئوية للسكان المحرومين من الماء الشروب

النسبة المئوية لألطفال الذين يعانون من نقص الوزن 
 سنوات 2األقل من 

23.22 - - 1.22 3.32 

  CNES (2993-2999-1222-1224-1223.)تقارير مختلفة من المصدر: 

ذلك راجع ،  0222سنة  %06.62إلى  0002سنة  %02.00انخفض مؤشر الفقر البشري من 

 لتحسن مؤشراته المتمثلة في:

                                                 
1
 وزارة التشغيل والتضامن الوطني سابقا، نتائج التحقيق حول مستوى المعيشة وقياس الفقر، مرجع سابق. - 
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  سنة  %6.00إلى  0002سنة  %00.00انخفاض النسبة المئوية الحتمال الوفاة قبل سن األربعين من

 لبرامج الفعال الطبي، والدور وهذا التحسن يرجع إلى تحسن ظروف المعيشة بصفة عامة والتقدم،  0222

 عند المتوقع العمر األطفال، وتحسن وفيات انخفاض إلى ذلك يرجع قد كما األمراض، لمكافحة الوقاية

 الوالدة.

  سنة  %00.62إلى  0000سنة  %00.22سنة فما فوق من  02انخفاض النسبة المئوية لمعدل األمية لفئة

 األمية.، وهذا يرجع إلى نشاط برامج محو 0222

  0222سنة  %2.22إلى  0002سنة  %00.22انخفاض نسبة السكان المحرومين من الماء الشروب من ،

من األسر تقطن سكنات تم ربطها بشبكة  %68.0وذلك راجع لتحسن ظروف السكن حيث أن أكثر من 

 من األسر تقطن سكنات تم ربطها بشبكة التطهير. %60.0، كما أن 1المياه الصالحة للشرب

  إلى  9112سنة  %00.22سنوات من  3انخفاض نسبة األطفال الذين يعانون من نقص الوزن ألقل من

األطفال بعد من  %88وذلك راجع إلى تحسن ظروف متابعة الحمل والوالدة وتلقي ،  0222سنة  % 3.2

 التلقيحات المبكرة والمجانية.الوالدة 

 :الجزائرالسياسات والبرامج المتبعة لمكافحة الفقر في 3. 
وهذا منذ  ،لقد انتهجت الجزائر سياسات متعددة الجوانب والمستويات في مواجهة ظاهرة الفقر

االستقالل إلى يومنا هذا، فقد كانت تلك السياسات واالستراتيجيات تهدف في مجموعها إلى التأثير على 

اتيجيات اإلقالل من التي تحدد درجة تفشي أو عمق الفقر، وتشمل سياسات واستر  ،مختلف المتغيرات

والسياسات االجتماعية، والتي تشمل سياسات الدخول )كما في حالة  ،الفقر كل من السياسات االقتصادية

التحويالت العينية والنقدية(، مجموعة السياسات السعرية ) كما في حالة السياسات التي تقدم دعما مباشرا 

عمل) كما في حالة تحديد أسعار الصرف، أسعار ومجموعة سياسات األجور وسوق ال ،للسلع الغذائية(

 الفائدة، والسياسات االئتمانية واإلصالح الزراعي(.

 :السياسات االقتصادية المتبعة لمكافحة الفقر في الجزائر1.3 

                                                 
 .2007تقرير المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي،  - 1
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يعد تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومكافحة الفقر من بين أهم األهداف الرئيسية للسياسات 

والفالحية، وسياسات التشغيل، اإلجراءات  في الجزائر، كسياسة تنمية المناطق الريفيةاالقتصادية الحالية 

السكنية، التكوين المهني، وكذلك من خالل برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي الذي طبق خالل الفترة 

   .0202-0202، والبرنامج الخماسي 0220-0222والبرنامج التكميلي لدعم النمو  ،0220-0222

  :0220-0222البرنامج التكميلي لدعم النمو 1.1.3

 يهدف هذا البرنامج إلى مواصلة وتيرة البرامج والمشاريع الخاصة باإلنعاش االقتصــــــــــــــــــــــــادي الذي
 مليار دوالر أمريكي، ويهدف إلى تحقيق 62انطلق في مرحلته األولى، حيث خصص لهذا البرنامج 

 : 1اآلتي

ودعم  ،وذلك لتحسين اإلطار المعيشي من جهة المنشآت القاعدية من خالل تحديثها وتوسيعهاتطوير  -
 نشاط القطاع الخاص من أجل دفع وتيرة النمو االقتصادي.

كان  سواء   ،تحسين مستوى معيشة األفراد من خالل تحسين الجوانب المؤثرة على نمط معيشة األفراد -
 الجانب الصحي، األمن أو التعليم.

دعم النمو االقتصادي، وهو يعتبر الهدف النهائي للبرنامج التكميلي لدعم النمو، والهدف النهائي الذي  -
 تسعى إلى تحقيقه كل األهداف السابقة.

تطوير الموارد البشرية والبني التحتية، حيث تعتبر الموارد البشرية والبني التحتية أهم الموارد االقتصادية  -
 في وقتنا الحالي.

 .التالي يوضح لنا مخصصات هذه األهداف شكلوال،  2ترقية تكنولوجيات االتصال الجديدة -

  0220-0222مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو : 12الشكل 
 الوحدة: مليار دج

                                                 
1
 .www.premier ، على الموقع التالي:1بوابة الوزير األول، البرنامج التكميلي لدعم النمو، ص - 

ministere.gov.dz/arabe/media/pdf 09-02-2010. 
 mouradia.dz-www.el، المجاالت الرئيسية التي يشملها 1229-2412البرنامج التكميلي لدعم النمو  -2 

/arab/infos/actualité/htm 15/01/2009 

http://www.premier/
http://www.el-mouradia.dz/
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 .0www.premierالبرنامج التكميلي لدعم النمو، بوابة الوزير األول، ص  :المصدر

ministere.gov.dz/arabe/media/pdf 09-02-2010.  
أخذ هدف محور تحسين ظروف معيشة السكان وتطوير المنشآت األساسية حصة األسد من 

وهذا راجع  %02.2و  %22.2مليار دج على التوالي، بنسب  0620.0و مليار دج  0028.2التمويل بمبلغ 

لرغبة الدولة في تحقيق الهدف النهائي وهو القضاء على الفقر، باإلضافة إلى أنه تكملة لما جاء به 

والجدول التالي يبين لنا  ،في برنامج التنمية المحلية والبشرية ،مخطط دعم اإلنعاش االقتصادي

 . مخصصات المالية لبرنامج تحسين ظروف معيشة السكانال

 المخصصات المالية لبرنامج تحسين ظروف معيشة السكان حسب القطاعات.: 00الجدول 
 الوحدة: مليار دج

 المخصصات المالية البيان
 550 السكنات

 141 الجامعة

 258.5 التربية الوطنية والتكوين المهني

 95.5 الصحة العمومية، انجاز منشات للعيادة

 66.6 والرياضةالثقافة، والشباب 

 192.00 إيصال الغاز والكهرباء للمنازل، وتزويد السكان بالماء

 200 برامج لتنمية البلدية

 100 تنمية مناطن الجنوب

 150 تنمية مناطن الهضاب

 95 أعمال التضامن الوطني

http://www.premier/
http://www.premier/
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 45.4 عمليات تهيئة اإلقليم، وتطوير اإلذاعة والتلفزيون

 مليار دج  2923.3 المجموع

 .4مرجع نفسه، صالمصدر: 

مليار  222من أجل تحسين ظروف معيشة السكان تم التركيز على السكنات بتخصيص مبلغ 

نشاء حواليلدينار   258.5بمبلغ والتكوين المهني  مسكن، ويليه قطاع التربية الوطنية 0202222 تطوير وا 

قصد تحسين ظروف  ،ومطاعم ،من أجل إنشاء المزيد من الهياكل التعليمية من أقسام ،مليار دج

وفروع جامعية  ،مليار دج من أجل فتح مقاعد وجامعات 020التمدرس، ثم يأتي قطاع التعليم العالي بمبلغ 

دف تحسين ظروف التحصيل العلمي على مستوى الجامعة، كما تم االهتمام بمشاريع وهذا به ،للطلبة

وتأهيل المرافق التربوية والمنشآت  ،ومشاريع إيصال الغاز والكهرباء للبيوت ،والتزود بمياه الشرب التطهير

 الرياضية.

خطوط جل تطوير المنشآت األساسية بما فيها تحديث أمليار دج من  0620.0كما تم تخصيص 

نشاء عدد معتبر من محطات النقل في كثير  3السكك الحديدية، إنشاء مترو الجزائر، و مطارات جديدة، وا 

 من الواليات.

وذلك من أجل دعم  ،مليار دج 006.0بينما نجد أن برنامج دعم التنمية االقتصادية خصص له مبلغ 

 سياحة.مشاريع الفالحة والصناعة، ترقية االستثمار، الصيد البحري، ال

وهدف إلى تطوير قطاع البريد وتكنولوجيا ، مليار دج  020.0أما قطاع الخدمة الوطنية فتم تخصيص له 

 اإلعالم واالتصال، وتطوير جهاز العدالة، وقطاع التجارة والمالية.

مليار دج، حيث أضيف  22مليار دج أي ما يقارب  2020بلغت قيمة البرنامج التكميلي لدعم النمو ولقد 

مليار دج، وآخر بمناطق الهضاب  030له بعد إقراره برنامجين خاصين، أحدهما بمناطق الجنوب بقيمة 

 مليار دج، والجدول التالي يبين لنا أهم مخصصات هذه الفترة. 668العليا بقيمة 

 .0220-0222البرنامج التكميلي لدعم النمو والمخصصات المضافة له : 02الجدول 
 الوحدة: مليار دج



  واقع الفقر في الجزائر                                                                      الفصل الثالث    

211 

 البرامج    
 

 السنوات

مخطط دعم 
اإلنعاش 
 االقتصادي

البرنامج 
التكميلي لدعم 
 النمو األصلي

برنامج 
 الجنوب

برنامج 
 الهضاب العليا

تحويظت 
حسابات 
 الخزينة

المجموع 
 العام

قروض 
 ميزانية الدفع

0222 2272     2272  

0222  2173   117 2322 311 

0226  3342 132 177 324 4271 2979 

0226  112 231 392 144 2277 1133 

0228  112   123 413 1199 

0220  112   212 412 2317 

 3723 3723 2242 113 431 3394 2272 المجموع

 .1مرجع نفسه، صالمصدر: 

 :0202-0202 البرنامج الخماسي للفترة 1.1.3

اعتبر البرنامج الخماسي استكماال لبرنامج التكميلي لدعم النمو، كما تم تبني مشاريع جديدة 

 الهدف النهائي لها هو تحسين مستوى المعيشة. 

 :0202-0202 حجم البرنامج الخماسي للفترة -ا
)ما  ،مليار دج 00.002لنفقات بمبلغ ليمثل تصورا  0202-0202إن برنامج االستثمارات العمومية 

 مليار دوالر( ويشمل على: 006يعادل 

  دوالر(مليار  002) مليار دج  0.682بمبلغ  0220برنامجا جاريا إلى نهاية. 

 مليار دوالر( 022مليار أي )  00.202بمبلغ ا جديد ابرنامج.  

 1ولقد كانت أسباب استكمال ) البرنامج الجاري( تتمثل في التالي:

 وكان برنامج  ،امتدادا للبرنامج السابق تحت تسمية "البرنامج الجاري" أي برنامج عمومي للتنمية يعتبر

 .0222مليار دينار من البرنامج الجاري إلى نهاية سنة  0006في حد ذاته يتضمن  0222-0220

                                                 
 

www.premier- 42-33، ص ص 22/27/1221ملحق بيان السياسة العامة، مصالح الوزير األول،  -1

ministre.gov.dz/arabe/media/pdf/declaration201 ar.pdf  

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/pdf/declaration
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/pdf/declaration
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/pdf/declaration
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   عد دوما ضروريا قصد تفادي " سنوات بيضاء" في االستجابة لتطلعات السكان ) البرنامج الجاري ي

سكنا مموال  222222من أزيد  0220ديسمبر  00وقد بقي في  ،التزود بالغاز والكهرباء(مدارس، مساكن، 

 أو على مستوى ورشات االنجاز. ،من الدولة أو بمساعدتها قيد الدراسة

  حيث تضمنت ما يلي: 0220-0222التوسعات الجوهرية والكبيرة في البرنامج 

 مليار دج 066 غبرنامجا تكميليا خالصا لفائدة واليات الجنوب بمبل. 

  مليار دج 822سكن موجها المتصاص السكن الهش بمبلغ  062222برنامجا تكميليا من. 

  06التي أعلن عنها بمناسبة زيادات العمل في  ،مليار دج من البرامج التكميلية المحلية 022حوالي 

 .0228-0222والية خالل السنوات 

 بها خالل سنوات سابقة. احتساب عمليات تسليم هامة لتجهيزات تم القيام 

 

 محتوي البرنامج والمبالغ المخصصة لكل قطاع: -ب

 يظهر محتوي البرنامج الخماسي والمبالغ المخصصة لكل قطاع والهدف منها من خالل الجدول التالي:

  .والمبالغ المخصصة لتحسين التنمية البشرية 2010-2014محتوي البرنامج الخماسي للفترة : 02الجدول 

 الهدف  عدد المشاريع المبلغ القطاع

 التربية الوطنية
331 
 دجمليار 

 ،ثانوية 332 ، ومتوسطة 2222 ابتدائية، ومدرسة  3222
مرفق ما بين اإلقامات الداخلية و نصف الداخليات  1222 إقامة

ألف معلم  73ألف معلم عن بعد و  231تكوين  ، وو المطاعم
 أإلكماليفي الطور 

 األقسام، و تقليص نسبة شغل
تقريب المدارس أكثر فأكثر 

 من تالميذ الوسط الريفي.

 313 التعليم العالي

 مليار دج

سرير و  212322ومقعد بيداغوجي.  311222انجاز و تجهيز 
بمجموع طاقة مشاريع طور االنجاز أي و  مطعما مركزيا. 11

سرير  312222مقعد بيداغوجي و  122222استقبال تقدر ب 
الجامعيين إلى  األساتذةرفع تعداد و  مطعما مركزيا. 44و 
32%. 

*تمكين الجامعة من استقبال 
تحسين و  ،مليوني طالب

 الظروف االجتماعية لألساتذة

 222 البحث العلمي

 مليار دج

لتقييم مشاريع البحث برنامجا وطنيا للبحث و وضع نظام  34*
نشاء و  ،عبر شبكة اإلنترنت  مخبر بحث. 122ا 

 .البيوتكنولوجيا*إنشاء مركز وطني للبحث في 

ترقية و برمجة و تقييم البحث 
تحسين و  .العلمي والتقني

الفضاء الذي ينشط فيه 
 األستاذ

تقليص الفوارق الصحية بين  377مركب متخصص في الصحة،  43 مستشفى، 271انجاز  129 الصحة
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مدرسة  27 قاعة عالج، 2222 متعددة االختصاصات،عيادة  مليار دج
مؤسسة متخصصة لفائدة  72و أكثر من  للتكوين الشبه طبي،

 المعاقين.

* تعزيز األطباء مع تكوين مبرمج في الخمس سنوات لفائدة 
 .طبيب مختص 7222طبيب عام وأزيد من  21222حوالي 

الواليات من خالل ضمان 
العالج المتخصص عن 
طريق إنجاز مؤسسات 
إستشفائية متخصصة و 

 .هياكل جوارية متخصصة
الشباب 
 والرياضة

2232 

 دجمليار 
 مركب للرياضة الجوارية، 732ملعبا لكرة القدم،  12إنجاز 

 .وانجاز فضاءات رياضية أخري

خلق مناصب شغل في 
 مختلف الواليات.

الثقافة، 
 الشؤون الدينية

311 
 قرآنيةمدارس جد ومراكز ثقافية إسالمية و ا* إنجاز مس دجمليار 

تحسين التجهيزات اإلذاعية 
 هاتطوير و  والتلفزيونية،

التكوين والتعليم 
 المهني

122 

 مليار دج

معهد وطني متخصص  112منصب تكوين ل 212222إنجاز 
 مراكز مهنية للتكوين و التمهين. 224في التكوين المهني و 

مهني مع تكييف التكوين ال
حاجيات المجموعات 

الستجابة لاالقتصادية 
لمتطلبات النوعية و التنافس 

 و النجاعة
 38-40، ص 22/2012/07ملحق بيان السياسة العامة، مصالح الوزير األول، المصدر:  

 أما القطاعات االقتصادية األخرى فقد خصص لها البرنامج مايلي:

 .والمبالغ المخصصة للقطاعات االقتصادية 2010-2014البرنامج الخماسي للفترة : 06الجدول 

 الهدف عدد المشاريع المبلغ القطاع

مليار  3722 السكن
 دج

مليون سيتم تسليمها خالل  2.1مليون وحدة سكنية منها  2انجاز 
 الفترة الخماسية على أن يتم الشروع في الجزء المتبقي.

تحسين ظروف السكن 
 للسكان

 قطاع الفظحة
 مليار 1222

 دج
 

نظام خاص بتحويل المياه إضافة إلى  13سدا،  33*انجاز 
الرفع و  .استكمال كل محطات تحلية مياه البحر الجاري انجازها
في  % 93من نسبة الربط بشبكات المياه الصالحة للشرب لتبلغ 

  .و زيادة حجم المياه الشروب المنتجة ،1224سنة  آفاق

الدعم المالي الهام هذا 
للنشاط الفالحي سيعمل إلى 

 تحسين األمن الغذائي

قطاع الصيد 
 البحرى

308.2 
 مليار دج

منصب شغل  4,337 واستحداث موانئ صيد جديدة، 1إنجاز 
  .منصب شغل غير مباشر13,671مباشر و

 ،مناصب شغل استحداث
  .األمن الغذائيتحقيق  وكذا 

مليار  379 قطاع العدالة
 دج

مجلس قضاء ومحاكم ومدارس تكوينية وأزيد من  222إنشاء 
مؤسسة عقابية إلى جانب عصرنة وسائل العمل بقطاع  212

  العدالة.

الحجم المتزايد من  ةمواجه
 الطعون المرفوعة 

 

قطاع تهيئة 
 اإلقليم والبيئة

 مليار 500
 دج

 2793انجاز المساحات الخضراء وحماية  ،إعادة رسكلة النفايات
مساحة خضراء موازاة مع تطبيق القانون الخاص بالمساحات 

 ة.الخضراء وتوسيع للمساحات المحمي

الحفاظ على التوازنات 
والنجاعة  ، البيئية

واالستقطاب  االقتصادية
  اإلقليمي

 مليار 42قطاع العمل و 
 دج

حماية حقوق ذوي مؤسسة متخصصة في فائدة المعوقين  72إنجاز أكثر من 
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التشغيل و 
الضمان 
 االجتماعي

*استحداث ثالثة ماليين منصب شغل على مدى الخماسية. 
 .عملية توظيف سنوي 422222

 ،الخاصة االحتياجات
 والتقليل من نسبة البطالة.

 مليار دج 39 قطاع التجارة
عادة تأهيل أكثر  تحديث مصالح و وسائل المراقبة وتعزيزها وا 

  سوقا للجملة والتجزئة  132من 

مليار  2816 قطاع النقل
 دج

نجاز خط و  كلم من خطوط السكك الحديدية. 1312إنجاز  ا 
للسكك الحديدية ذي السرعة العالية "تي جي في" بكل من 

 غرب -جنوب و شرق-الجهتين شمال

السكان في فك العزلة عن 
 .كل مناطق البلد

قطاع األشغال 
 العمومية

 مليار 3222
 دج

غرب واستكمال ربطها ب -إتمام شبكة الطريق السيار شرق
 722كلم من الطرق وازدواجية الطرق الوطنية على طول  332
 .وانجاز مشاريع أخرى كلم.

 .تعزيز المنشآت األساسية

قطاع الطاقة 
 والمناجم

مليار  332
 دج

 112222مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وتزويد توصيل 
نشاء  ثالث محطات شمسية. سكن ريفي بالكهرباء. وا 

 عقلنة استهالك الطاقة 

قطاع الصناعة 
ص. والمؤسسات 

وترقية  . م
 االستثمار

مليار  232
 دج

تجنيد الشركاء األجانب الراغبين في االستفادة من السوق 
توسيع كذلك الهامش التفضيلي الممنوح للمؤسسات و محلية. ال

ألف مؤسسة مدرة  122ترقية و الجزائرية في العقود العمومية. 
 لمناصب شغل 

، تنويع اإلنتاج الصناعي
االستثمارات األجنبية  وجذب

لمساهمة في النمو ل
  االقتصادي

 : المرجع نفسه.المصدر
 1يلي:يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق ما  على العموم

  استكمال المشاريع الكبرى الجاري انجازها على الخصوص في قطاعات السكة الحديدية، والطرق

 مليار دوالر(. 002مليار دج ) ما يعادل  0622والمياه بمبلغ 

  مليار دوالر(. 026مليار دج ) حوالي  00202إطالق مشاريع جديدة بمبلغ 

  من موارده لتحسين التنمية البشرية. %22من أكثر  0202-0202كما خصص برنامج 

 .0202هو تخفيض معدالت الفقر وتحقيق الهدف اإلنمائي لسنة البرنامج  من هذا والهدف النهائي

 :لمكافحة الفقر في الجزائر السياسات االجتماعية2.3  

أسعار إلى غاية بداية التسعينات كان تدخل الدولة لصالح الفئات الفقيرة يتمثل في آليات دعم 

تشكيلة واسعة من السلع مثل المواد الغذائية، وبعض المرافق العمومية ) الماء، النقل، السكن،..الخ(، وقد 

أعيد النظر في جهاز الدعم المعمم لألسعار بوضع آليات جديدة، تتمثل في منح التعويضات للدعم 

 الي:المباشر، تعويضات مقابل نشاطات ذات منفعة عامة وتتمثل أهمها في الت
                                                 

1
 المرجع نفسه. - 
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 :1الشبكة االجتماعية1.2.3 

تم تأسيس هذه الشبكة في إطار جهاز دعم الدولة للفئات االجتماعية المحرومة، حيث تأسست سنة 

لصالح األشخاص عديمي الدخل، وهذا اإلجراء كان لتعويض إلغاء الدعم الذي كان موجها سابقا  9110

 أربعة أصناف من التعويضات هي: 0000عية سنة للسلع الغذائية األساسية، شمل برنامج الشبكة االجتما

  على أن يكون الزوج  ،دج6222تعويض األجر الواحد الممنوح لكل أجير ذي دخل يساوي أو يقل عن

 عديم الدخل.

  دج/شهريا.6222عن التعويض التكميلي للمعاش الذي يساوي أو يقل مبلغ دخلهم 

  عن كل  ،دج/شهريا62التعويض التكميلي للمنحة العائلية الموزعة على األطفال العمال األجراء بمبلغ

 طفل.

  وأكثر دون عمل. 08التعويض للفئات االجتماعية دون دخل الموجه لكل األشخاص البالغين سن 

تم إدخال تعديالت على التعويضات الثالث األولى لتصبح على عاتق  0002في سنة 

ستخدمين، بينما تم استبدال التعويض للفئات االجتماعية بدون دخل بنوعين من المساهمات وهما: الم

وكذا التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة، وقد أسندت مهام تسيير  ،المنحة الجزافية للتضامن

عة برامج أهمها ، والتي أصبحت تسير سب0006الشبكة االجتماعية لوكالة التنمية االجتماعية في جانفي 

 هي:

 :Allocation Forfaitaire de Solidarité AFS 2 برنامج المنحة الجزافية للتضامن -

 خصصت هذه المنحة في إطار جهاز دعم الدولة للفئات المحرومة التالية: 

 .أرباب األسر أو األشخاص الذين يعيشون وحدهم وليس لهم دخول 

  القادرين على العملاألشخاص المعاقين حركيا وغير. 

                                                 
1
 .4، الجزائر، ص 1223وكالة التنمية االجتماعية، دليل اإلجراءات العامة لوكالة التنمية االجتماعية لسنة  - 

2
 - Agence de développement social, Programme d’appu au développement socio- économique, L ocal 

du Nord Est Algérien: évaluation des besoins en formation de l’Agence de développement social, 

département des opérations du projet -D.O.P, référence marché de service 001/ADP/ 06, LOTS N°1. 

2009, P7. 
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  سنة. 62أرباب األسر أو األشخاص الذين يعيشون بمفردهم وليس لهم دخل والذين يزيد سنهم عن 

 النساء المسؤوالت عن أسرهن والالتي ليس لديهن دخول مهما كان سنهن. 

  سنة. 90العائالت الضعيفة الدخل والتي لديها شخص أو مجموعة أشخاص معوقي يزيد عمرهم عن 

  ووصلت في  ،0220دج سنة  0222إلى  0006دج في الشهر سنة  022تراوحت قيمة هذه المنحة من

 دج/ شهريا. 002دج/شهريا، وقدرت العالوة المضافة لكل شخص متكفل بـ  0222إلى  0220مارس 

  باإلضافة إلى مالكي بطاقة  ،سنة 08القاصر والمعوقين أو الذين لديهم مرض مزمن ولديهم أكثر من

 عاقة وليس لديه أية موارد.اإل

 

 Indemnité pour Activité d’Intérêt 1برنامج التعويضات للنشاطات ذات المنفعة العامة -

Général IAIG  

يدفع هذا التعويض لألشخاص في سن العمل، والذين ليس لديهم دخل مهني مقابل مشاركتهم في أشغال 

ذات مصلحة عامة في ورشات البلدية، كما تم تحديد مبلغ التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة 

، ووصل 2000إلى  1995دج للفترة من 2800 لكل مستفيد بعدما كان يقدر بـ ،دج 0222بـ  0220سنة 

 .2011سنة  دج 5000إلى المبلغ 

  :(TUP- HIMO ) 2برنامج األشغال العامة ذات الكثافة العالية لليد العاملة -

وهو مسير من قبل وكالة التنمية االجتماعية، يهدف هذا  1779تجسد هذا البرنامج ابتداء من سنة 

 :البرنامج إلى الخلق المكثف للشغل في المناطق المحرومة ويشمل

  ،صالح الطرقات، التطهير، التهيئة العمرانية إنجاز ورشات صغيرة الحجم في مجاالت الصيانة، وا 

 الزراعة، الغابات، الري، صيانة األمالك العقارية والحضرية.

 .يقارب األجر المخصص لهؤالء العمال في الورشات األجر الوطني األدنى المضمون 

                                                 
1
 - Ibid, PP 8-9. 

2
- Ibid, P10. 
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  يكمن المبدأ األساسي لألشغال العامة ذات الكثافة العالية لليد العاملة في التكفل باألشغال اليدوية

للتمويل من البسيطة، التي ال تتطلب النجازها تكوينا معينا أو خبرة مسبقة، يتم اختيار المشاريع المؤهلة 

 1طرف وكالة التنمية االجتماعية وفقا لمجموعة من الشروط هي:

 .أن تحقق نتائج إيجابية مقابل تكلفة مخفضة 

 من التكلفة اإلجمالية. %62 استعمال مكثف لليد العاملة بحيث تمثل التكاليف األجرية نسبة 

 :ESILمحلية الوظائف المأجورة بمبادرة  -

وذلك من خالل إنشاء  ،تبنت الحكومة برنامجا خاصا للتخفيف من حدة البطالة 0002منذ سنة 

صيغة جديدة إلدماج الشباب في الحياة المهنية، ويهدف هذا البرنامج إلى إنشاء وظائف شغل مأجورة 

شهرا، إال أن هذه الوظائف  00إلى  0لدى المؤسسات أو اإلدارات المحلية لمدة تراوح من  ،بمبادرة محلية

 2المنشأة مؤقتة وتتركز في مجملها في القطاع الخدمي.

 :األشغال الموسمية بمبادرة محلية -
وهو مصمم كأداة للخلق المكثف لمناصب الشغل، يهدف  0000وضع هذا البرنامج في بداية سنة 

اب هذا البرنامج إلى إدماج المهن للشباب البطال بدون مؤهالت، من خالل أشغال مؤقتة تمكنهم من اكتس

 والحصول على عمل دائم على مستوى بلدية إقامتهم. ،تجربة

  Contrat de Pré Emploi CPE برنامج عقود ما قبل التشغيل -

، وهو موجه للشباب طالب العمل والمتخرجين من 0008ظهر هذا البرنامج ابتداء من سنة 

 00تراوح أعمارهم ما بين تالجامعات، وكذا التقنيين السامين المتخرجين من المعاهد الوطنية للتكوين الذين 

سنة، ويهدف إلى تمكين هذه الفئة من اكتساب الخبرة المهنية الكافية إلدماجهم في سوق العمل،  02و 

لمدمجون في هذا البرنامج يكونون في وضعية ما قبل التشغيل لدى مستخدمي كما أن هؤالء الشباب ا

 0222أشهر، وابتداء من أفريل  6شهرا قابلة للتجديد لفترة  00القطاع العمومي والخاص، لفترة أولية مدتها 

                                                 
 .21، مرجع سابق، ص 1223وكالة التنمية االجتماعية، دليل اإلجراءات العامة لوكالة التنمية االجتماعية لسنة  - 1

2
 .14مرجع نفسه، ص  - 
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أشهر في القطاعات االقتصادية  6أصبح العقد سنة، وقابلة للتجديد لمدة سنة في المناصب اإلدارية، و

 1العامة والخاصة.

 :ANGEM القرض المصغر المسير من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -

، تم تسييره من قبل وكالة التنمية االجتماعية 0006سنة وضع الترتيب الخاص بالقرض المصغر 

والذي أدى إلى إنشاء هيئة متخصصة، وهي  0220لعدة سنوات، وقد أعيد النظر في هذا الترتيب عام 

فروع جهوية، وهي ممثليات على  02الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، تحتوي هذه الوكالة على 

مستوى الوالية )تنسيقيات( وعلى خاليا مرافقة على مستوى الدائرة، ومن أجل تعزيز نشاط الوكالة قامت 

-22 و 06-22قرض المصغر، عن طريق المرسومين التنفيذيين لل الدولة بإنشاء صندوق الضمان المشترك

 الذي تضمن مايلي:  ،20/20/0222و  00/02/0222المؤرخين في  20

  من القروض التي تمنحها للمستفيدين الذين يقدمون مشاريع تتراوح %82تضمن البنوك تعويض 

 .2دج 222222دج و  022222بين تكلفتها ما 

  أو في  ،سنة وأكثر والذين هم في حالة بطالة 08يوجه القرض المصغر لألشخاص البالغين من العمر

أو عديمي الدخل وبشكل خاص للمرأة، واألشخاص الذين يرغبون في خلق شغل  ،حالة شغل غير ثابت

 تة.خاص بهم، كما يوجه القرض المصغر أيضا لألشخاص الذين لهم دخل صغير، وكذا مداخيل غير ثاب

  وتقترح الوكالة ثالث مستويات من التمويل هي:

  و  مقترض –التمويل الثنائيANGEM:  ،سلفة بدون فائدة ممنوحة للمقترض بعنوان شراء مواد أولية
اقتصادية مبسطة، وبيان المساهمة  هذه السلفة تمنح للمشاريع الصغيرة التحويلية حسب دراسة تقنو

على األكثر من  %02من التكلفة اإلجمالية للمشروع على األقل، وسلفة الوكالة بنسبة  %02الشخصية 
 شهر. 02دج، يتم تسديدها على مدى  02222التكلفة اإلجمالية، والتي ال يمكن أن تفوق 

 كلفتها تهذه الصيغة من التمويل تتعلق بالمشاريع التي تتراوح  :"بنك ومقترض" التمويل الثنائي

سنوات(،  3شهر )سنة إلى  12 إلى 21يتم تسديدها على مدى  ،دج 222222دج و  32222اإلجمالية بين 
والقرض  ،على األقل %1وتمويل هذا المشروع مجزأ بين المقترض والبنك، المساهمة الشخصية تكون 

                                                 
1
 - Agence développement social, programme d’appu, Op.Cit, P9. 

2
 .1، ص 1227، الجزائر، 22الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، العدد رسالة الوكالة، مجلة  - 
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شهادة أو وثيقة إذا كان المستفيد حامال ل %97على األكثر، ويرتفع هذا المستوى إلى  % 93البنكي يكون 
معادلة معترف بها، أو إذا أنجز النشاط في منطقة خاصة على مستوى الجنوب أو الهضاب العليا، 

 .على األقل % 0الشخصية في هذه الحالة تكون  مساهمةلوا

 و  التمويل الثظثي " بنك ومقترضANGEM":  هذا التمويل يتعلق بالمشاريع التي تفوق تكلفتها
دج، مجزأ بين المقترض والبنك والوكالة، يتم تسديدها على مدى  022222دج وتقل أو تساوي  922222

  :شهر وتتهيكل بالطريقة التالية 62إلى  90
  على األقل.  % 2مساهمة شخصية 
  على األكثر.  %02قرض بدون فائدة 
  على األكثر % 92قرض بنكي متوسط المدى . 

في حالة ما إذا أنجز المشروع في منطقة خاصة بالجنوب أو الهضاب العليا، أو إذا كان المستفيد حامال 

 لشهادة أو وثيقة معادلة يكون التمويل على النحو التالي: 

  على األقل.  % 3مساهمة شخصية 

  على األكثر. ولقد حصلت تعديالت ألنماط التمويل مثلما تظهر في  % 92قرض بنكي متوسط المدى

 الجدول التالي: 
 أنماط التمويل في إطار جهاز القرض المصغر حسب آخر التعديظت.: 06الجدول 

 نسبة الفائدة سلفة الوكالة القرض البنكي المساهمة الشخصية صنف المقاول قيمة المشروع
  % 222  2 جميع األصناف) شراء مواد أولية ( دج 222222

2222222 
 دج

 % 12 % 19 % 72 % 2 األصناف األخرى
الذي ينجز نشاطه في منطقة 

 خاصة
) مناطق  % 3 % 19 % 72 % 2

 خاصة (

Source: www.angem.dz. 2011 

 : تيفي اآل أهم الفوائد والمساعدات الممنوحة للمستفيدين من القرض المصغرتتمثل 
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من نسبة  % 02إلى  % 2يمنح القرض البنكي بنسبة فائدة مخفضة تقع على عاتق المستفيد ) من  -

الفائدة المحددة من طرف البنك وذلك حسب الحاالت (، فيما تتحمل الخزينة العمومية فارق نسبة الفائدة 

 .التجارية

 من التكلفة اإلجمالية في نمط التمويل الثالثي. % 00يمكن منح سلفة بدون فوائد قدرها  -

والتي ال  ،من التكلفة اإلجمالية للمشروع % 022تمنح الوكالة سلفة بدون فوائد لشراء مواد أولية مقدرة بـ -

 يمكن أن تفوق مائة ألف دينار جزائري.

نة واحدة لدفع سنوات لتسديد القرض البنكي األصلي، وتأجيل لمدة س (20) يمنح تأجيل لمدة ثالث -

 الفوائد.

من التكوينات في مجال تسيير المؤسسة والمشاركة في الصالونات والمعارض التي تنظمها  االستفادة -

 .الوكالة

 

 :الصندون الخاص بالتضامن االجتماعي 2.2.3

وهذا  ،وهو يشكل ميكانيزما هاما في محاربة الفقر واإلقصاء 0000نشئ هذا الصندوق سنة أ  

 ،بتدخله المتعدد القطاعات، والذي يمكن من إدماج السكان المحرومين في المحيط االجتماعي

 واالقتصادي عن طريق:

 تنمية المناطق المعزولة. 

 وذلك بالمساهمة في تحسين عملية االستفادة  ،تحسين األوضاع المعيشية لسكان المناطق المحرومة

 .من الخدمات االجتماعية األساسية ) تمدرس، عالج، ماء صالح للشرب، تطهير(

  التكفل بالسكان المحرومين كاألشخاص المعوقين، المسنين، النساء المنعزالت، األطفال في وضعية

 صعبة، األشخاص ذوو األمراض المزمنة، األشخاص بدون مأوى.

 ذات الطابع االجتماعي عن طريق تمويل مشاريع جمعوية. ساعدات لفائدة الجمعياتالم 

 :اآلتي وبهذا فإن الصندوق يتدخل في
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  نشاطات التضامن المدرسي) نقل مدرسي، منح، أدوات مدرسية، وجبات األطفال المتمدرسين، تجهيز

 األقسام المدرسية بمختلف الوسائل المتنقلة، التدفئة...إلخ(

 تضامنية خالل شهر رمضان كفتح مطاعم لفائدة العائالت المعوزة نشاطات. 

 .المساعدة في السكن لفائدة الفئات االجتماعية المحرومة 

  الربط بشبكات المياه الصالحة لشرب والتطهير والغاز الطبيعي والكهرباء في المناطق الريفية المحرومة

نوتتمثل مصادر تمويل الصندوق م والمعزولة.
1

: 

 .الحاصل من المساهمة في التضامن الوطني 

 0002التضامن التي جاء بها قانون المالية لعام  الحاصل من رسوم. 

 المساهمات اإلرادية لكل األشخاص الطبيعيين أو المعنويين. 

 .حصيلة اإليرادات الناجمة عن عمليات البيع للممتلكات العمومية 

 :برامج أخري لمكافحة الفقر في الجزائر3.3 

باإلضافة إلى السياسات االقتصادية واالجتماعية لمكافحة الفقر، نجد أن هناك برامج أخرى تسعى 

 إلى مكافحة هذه الظاهرة.

 :المخطط الوطني للتنمية الريفية المستدامة 1.3.3
 ركزت الدولة جهودها لتنمية المناطق الريفية وذلك راجع إلى:

0226-0222من الفقراء في الريف الجزائري للفترة  %02.6من تركز أكثر -
، حيث تعرف المناطق الريفية 2

 أشكاال للفقر أكثر حدة.

 00.0مقارنة بـ ،  3نسمة مليون 21.83 بمجموع 2012من سكان الجزائر سنة  % 59شكل سكان الريف  -

 .0008مليون نسمة عام 

 تتميز دخول األسر الريفية بأنها منخفضة مقارنة بالمدن، حيث قدر مستوى الدخل في المناطق الريفية  -

                                                 
1
 .9، ص  السابق  المرجع - 

2
 - Boulahbel Bachir, Op. Cit , p 6. 

3
 .2013/01/26معطيات البنك الدولي،  - 
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، وذلك راجع ألن الفالحة تعتبر 1دج في المناطق الحضرية 068220.62دج مقابل  000260.00بـ 

اإلجمالي،  من الناتج المحلي %00.6و  %8.8، بينما تساهم في الصناعة بنسبة 2المصدر األساسي لها

وعليه لقد شكل البرنامج الوطني للتنمية الفالحية والريفية آلية هامة من أجل القضاء على الفقر، حيث 

  3:اآلتي يهدف المخطط إلى تحقيق

  مواصلة تلبية حاجات السكان المحليين األساسية، وتحفيز المناطق الجبلية والهضاب العليا
 تدفقات الهجرة وقلب اتجاهها.والجنوب على التنمية، وذلك قصد تقليص 

 .دعم األنشطة المولدة للدخل ولمناصب الشغل المساعدة على تحسين األمن الغذائي لألسر 

  تدعيم حصول سكان الريف على الخدمات األساسية ) الماء، الكهرباء، الغاز(، وكذا مواصلة

 برنامج السكن الريفي.

  الوطني للتنمية الفالحية والريفية، من دعم المؤسسات لتمكين كل فالح منخرط في المخطط

االستفادة في أقصر اآلجال من عمله، تعود عوائد المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية على الشرائح 

وقد  ،(0202-0222إعداد إستراتيجية وطنية للتنمية الريفية المستدامة للفترة ) 0222، كما تم سنة 4المحرومة

من خالل المساهمة  ،"مبدأ تساوي الفرص والقضاء على التهميشة على " اعتمدت هذه اإلستراتيجي

وجعلها قائمة  ،واالختالالت من خالل ترقية الفالحة ،بفعالية في سياسات تهيئة األقاليم وتقليص التفاوت

 222222على المؤسسة، ومسؤولة بيئيا، ناجحة اقتصاديا، قائمة على المستثمرات الفالحية )حوالي 

  هكتارات من بين المليون مستثمرة فالحية الموجودة في البالد. 3(، تتوفر على أكثر من مستثمرة

 :5تحقيق ما يلي تهدف إلى 0202-0222عموما نجد أن اإلستراتيجية الجديدة 

                                                 
1
 وزارة التشغيل والتضامن سابقا، مرجع سابق. - 

2
 - Bessaoud Omar, la stratégie de développement rural en Algérie, options Méditerranéennes séries A 

Montpellier CIHEAM, N°71, 2006, PP79-80. 
3
 - Ministère de l’agriculture et du développement rural et ministère délégué chargé du développement 

rural, Conception et mise ouvre du projet de proximité de développement rural ( PPDR), guide de 

procédures version du 7/06/03, 2006, P7. 
4
 .34، ص 1221، الجزائر، 1223المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، التقرير الوطني حول التنمية البشرية لسنة  - 

5
 - Bessaoud Omar, Op. Cit, PP85-86. 
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  تحسين معيشة سكان األرياف، خلق مداخيل متنوعة لسكان األرياف من خالل ممارسة نشاطات أخرى

  الصناعة، السياحة، الخدمات(.غير الفالحة مثل ) 

  تهيئة وتطوير األقاليم الريفية وحماية البيئة، كما تستدعي هذه اإلستراتيجية مشاركة العديد من الفاعلين

المحليين )الجماعات المحلية، الجمعيات، والتنظيمات المهنية، المستثمرون الفالحيون، المؤسسات غير 

مؤسسات التكوين..إلخ(، ومساعدة الفالحين الفقراء من خالل تقديم الفالحية، المصالح، اإلدارات، 

والشكل  .المساهمة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية والتي انضمت إليها الجزائر مساعدات تقنية، مع

 PRR.الموالي يوضح لنا سياسة التجديد الريفي
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 La PRRهيكل سياسة التجديد الريفي واألهداف : 12الشكل 

Source: Berkane Youcef, Moussaoui Abdenour:  « La politique du renouveau rural en 

Algérie : un essai d’évaluation », Revue des sciences économiques, de gestion et sciences 

commerciales, Université de Msila, N°8, 2012, P10.  
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التدريب المهني، التضامن 
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 المشاريع الجوارية للتنمية الريفية:: أدوات اإلستراتيجية الجديدة -أ

للتنمية ساهمت هي األخرى في تنمية المناطق الريفية من خالل نجد أن المشاريع الجوارية 

 :1مجموعة من المبادئ أهمها

  معالجة اإلشكالية المحلية )مكافحة التصحر، حماية الموارد الطبيعية والحيوانية والنباتية. والمناظر

 الهندسة المعمارية(.الطبيعية، ترقية التراث، الحفاظ على العادات والتقاليد، والتنظيم االجتماعي، 

  0026تم تمويل  0222تطبيق المشاريع الجوارية على أساس مساهمة مشتركة، حيث أنه في نهاية 

أسرة معنية،  66268مشروع منهم وذلك لفائدة  622مشروع جواري للتنمية الريفية، وقد تم الشروع فعليا في 

مس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ما والذي سي ،مشروع جواري آخر 9122إضافة إلى أنه سيتم برمجة 

 ماليين شخص. 6يقارب 

وبالتركيز على األسس الثالثة المتمثلة في التجديد الفالحي والريفي، وبرنامج تعزيز اإلمكانيات 

والريفي قد استفادت من  ،البشرية والمساعدة التقنية، فإن السياسة الحالية المتمثلة في التجديد الفالحي

وقد تم ، (0202-0220تمتد على خمس سنوات ) ،مليار دج 0222عم بميزانية تبلغ إطار تحفيزي مد

تخصيص هذا الغالف المالي إلى تحديث اإلدارة، دعم اإلنتاج، دعم أسعار المنتجات واسعة االستهالك 

 .2مثل الخبز والحليب

 :3كما باشرت الحكومة بإجراء تراتيب جديدة خاصة بقطاع الفالحة تمثلت فيما يلي

 .استحداث قرض بدون فوائد" الرفيق" لفائدة المستثمرات الفالحية والمربين 

  02دعم أسعار اقتناء األسمدة بنسبة%. 

 22إلى  %02بنسبة من  ،إقرار دعم عمومي ألسعار العتاد الفالحي ومعدات الري المقتصدة للماء% 

 فضال عن القروض اإليجارية.

                                                 
1
 - CNES, Rapport national sur le développement human Alger, 2006, P39. 

2
 على الموقع التالي  1221جويلية  32سنة بعد االستقالل، القطاع ال يزال يحتفظ بدوره االستراتيجي،  32وزارة الفالحة:  - 

Xn-mgbaa2be1ibd4afr.xn-lgbbat1ad8/index.php ?option=com-content task=view id=1840 ITemid=1  

 
www.premier- 22/27/1221التدابير المتخذة لفائدة التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي، بوابة الوزير األول،  -3

ministre.gov.dz/arabe/media/pdf meice 2010. pdf  

http://www.premier-ministre.gov.dz/
http://www.premier-ministre.gov.dz/
http://www.premier-ministre.gov.dz/
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 سعار المحلية للحبوب، التي تسلم لتعاونيات الحبوب والبقول إعادة إقرار اإلجراء المتعلق بتكييف األ

 0222قنطار من القمح الصلب، ولدج ل 2222مع األسعار المعتمدة في األسواق العالمية )، CCLSالجافة 

قنطار من الشعير(، رفع أسعار البقول التي تدفع ثمنها هذه لدج ل 0222قنطار من القمح اللين، لدج ل

 دج للقنطار(. 0222دج، الحمص  0622العدسالتعاونيات ) 

  إعفاء اإليجارات المدفوعة في إطار عقود القروض االيجارية الخاصة بالعتاد الفالحي المنتج في

 من الرسم على القيمة المضافة. ،الجزائر

 :2000-2014البرنامج الخاص بالقطاع الفظحي في ظل البرامج التنموية للفترة  -ب

 ،مليار دج وهو برنامج مكمل للبرنامج الوطني للتنمية المحلية 22.0خصص لهذا البرنامج مبلغ 

 ويهدف هذا البرنامج إلى: 0222الذي شرع في تنفيذه ابتداء من أواخر سنة 

 .حماية السهول واألراضي المعرضة لالنجراف 

 حماية المناطق السهبية من التصحر. 

 دعم إنتاج الحبوب والحليب. 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الفالحي. إنتاج دعم 

 صناديق فالحية هي: 0وزعت موارد هذا البرنامج على 

  مليار دج 23.0الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية. 

  مليار دج. 2.0الصندوق الوطني لحماية الصحة الحيوانية والنباتية 

  ار دج.ملي 0.08صندوق ضمان المخاطر الفالحية 

حيث تم  ،( مكمال للبرنامج الوطني للتنمية المحلية0220-0222كما نجد أن هناك برنامجا ثانيا )

 : 1والذي يهدف إلى  ،0200-0226مليار دج لدعم برنامج التجديد الريفي للفترة  022تخصيص قيمة 

 .تحسين قدرات الوصول إلى الخدمات في المناطق الريفية 

  الفالحية.تطوير المستثمرات 

 .تطوير النشاطات االقتصادية الريفية 
                                                 

1
 ، مرجع سابق.21ول، ص البرنامج التكميلي لدعم النمو، بوابة الوزير األ - 
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 حماية السهوب وتنميتها.على  حماية األراضي المنحدرة وتوسيع التراث الغابي، مع العمل 

 1وحماية عمليات تربية المواشي وتطويرها ،محاربة التصحر. 

  الوطنية، والجدول جعل الريف منطقة جذابة تندمج اندماجا كامال في السياسات االقتصادية اإلقليمية و

 التالي يوضح ذلك:

  PPDRI التأثيرات المرتقبة لمشروع التوعية الريفية المتكاملة: 08الجدول 

 العمل المساحة المعالجة عدد السكان األسر البلديات البيان
  - 2339327 133923 717 تطوير الريف 

 2122222 - 23237.37 322299 131 توزيع األنشطة االقتصادية
  3291122 14332442 413973 333 حفظ وتعزيز الموارد الطبيعية
  - 312234 232333 321 حماية وتعزيز التراث الريفي

 2122222 3291122 1137339 2224412 - المجموع
Source: Yousef Berkane, Abdenour Moussaoui, Op.Cit, P10. 

أسرة، وسيعالج  0002202من أكثر  PPDRI التوعية الريفية المتكاملمشروع سيستفيد من 

منصب عمل، وتتوقع مديرية المياه والغابات أن  0002222هكتار من األراضي، كما سيوفر 8000622

ساكن في المناطق  6609321مما سيعود بالنفع على  ، 0290مشروع بحلول عام  90900أكثر من  يوفر

هذه  بمجموعة من اإلجراءات لتشجيع وتسيير االستثمار فيالدولة  الريفية، ولمعالجة الهجرة الريفية قامت

 المناطق من خالل ما يلي:

  مليون  1.3والتي ستساعد على استقرار حوالي  ،مليون منصب عمل 2.1مسكن وخلق  322222إنشاء

 .2%13مشروع بنسبة  2331ونفذ فقط  ،مشروعا 1231من أكثر ، كما قدمت 1229شخص إلى غاية نهاية 
 :برامج ترقية التشغيل 2.3.3

إن فقدان مناصب الشغل وغياب المداخيل من األسباب األساسية لظهور الفقر، وفي هذا اإلطار 

وضعت الدولة إجراءات تساعد على خلق المداخيل وترقية التشغيل، واإلدماج المهني، من أجل المعالجة 

 الفعالة للبطالة والفقر، تمثلت في اآلتي:
                                                 

1
، رسالة ماجستير، جامعة حسيبة بن بوعلي آثار برامج التنمية االقتصادية على الموازنات العامة في الدول الناميةبوفليح نبيل:  - 

 .221، ص 1223كلية االقتصاد وعلوم التسيير، 
2
 - youcef Berkane, Abdenour Moussaoui, Op. Cit, p 14. 
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 :ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -أ
وتعمل على إعالة الشباب  ،006-06بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  0006أنشئت الوكالة سنة 

ماليين دج، وعلى الشاب المستفيد أن تكون  02العاطل إلنشاء مؤسسة مصغرة بحيث تقل تكلفتها عن 

من كلفة المشروع، وتشكل المؤسسات الصغيرة  % 10إلى  % 5مساهمته الشخصية تتراوح بين 

والمتوسطة إحدى اآلليات الهامة لترقية التشغيل الذاتي خاصة بعد تراجع دور الدولة في ترقية مناصب 

 : 1نح هذه القروض إلنشاء مؤسسة مصغرة أهمهاكما يجب أن تتوفر مجموعة الشروط عند م الشغل،

  .يمكن للمؤسسة المصغرة أن تنشأ من طرف شاب بمفرده أو مجموعة من الشباب أصحاب المشاريع 

  يجب أال يكون الشاب أو الشباب يشغلون مناصب عمل مأجورة عند إيداع الملفات فيما يخص

 استثمار اإلنشاء.

  مع  ،سنة عند إيداع ملفاتهم 02و 00يجب أن يتراوح سن الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع بين

 خلق منصبين دائمين إضافيين.بتعهد 

  ماليين دج. 02هو الحد األقصى لمبلغ استثمار اإلنشاء أو التوسيع 

  سيع بمساهمة يجب على الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع أن يساهموا في استثمار اإلنشاء أو التو

 شخصية يتغير مستواها حسب مستوى االستثمار وموطنه.

  قابلية استثمارات التوسيع تحدد انطالقا من دراسة مطابقة لمصالح الوكالة بعد استيفاء مرحلة استغالل

 .2استثمار اإلنشاء

 :CNAC الصندون الوطني للتأمين من البطالة-ب
يعمل هذا الجهاز على حماية األجراء الذين يفقدون بصفة غير إرادية مناصب شغلهم ألسباب 

كرس هذا  0222اقتصادية، وعلى إعادة إدماج العاطلين عن العمل والحفاظ على الشغل، وفي سنة 

سنة، أصبح هذا  22-02الجهاز إمكانية تمويل أنشطة العاطلين عن العمل الذين يترواح سنهم من 

                                                 
1
  2/27/1221تخذة لفائدة التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي، بوابة الوزير األول، التدابير الم - 

ministre.gov.dz-www.premier/arabe/media/pdf/meite2010 pdf.  
2
 -Dispositif micro entreprise (ANSEJ): le pari de l’avenir, www.ansej.org.dz  

http://www.premier-ministre.gov.dz/
http://www.premier-ministre.gov.dz/
http://www.ansej.org.dz/
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وكان النشاط األول للصندوق هو التأمين على البطالة، كما توسعت  0226ندوق عمليا منذ جانفي الص

 1مهام الصندوق إلى المساهمة في تطوير عملية خلق النشاطات لفائدة البطالين كما يلي:

المساهمة في تمويل النشاطات في إطار القرض المصغر وبشكل خاص من خالل المساهمات المالية  -

 ندوق الضمان للمخاطر الناجمة عن القروض المصغرة.في ص

إمكانية المساهمة في تمويل خلق نشاطات من طرف البطالين المؤهلين للتأمين على البطالة، أو عن  -

طريق مساهمات القروض التكميلية للمستفيدين من القرض المصغر، أو عن طريق المساهمة في تركيبة 

 .مالية خاصة مع المؤسسات المالية

تطوير مراكز المساعدة في العمل الحر وهو فضاء مخصص للحاملين للمشاريع والراغبين في مرافقتهم  -

مديرية جهوية، تغطي كل  00في مسعاهم لخلق مؤسسات، و للصندوق الوطني للتأمين على البطالة 

 واحدة منها ثالثة إلى أربعة واليات.

 :الوكالة الوطنية لتسيير التشغيل-ج

ويعمل على مرافقة القروض المصغرة ودعمها ومتابعتها، ويخص هذا  0222 الجهاز سنة أنشئ هذا 

 22222الجهاز الشباب العاطل عن العمل، والحرفيين والنساء بالمنازل، وتتراوح قيمة هذه القروض ما بين

 .2دج 222222دج و

 :الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات -د

ستثمارات من خالل الخدمات التي تقدمها، وتقرير المزايا تهدف هذه الوكالة إلى تشجيع اال

 حدةالضريبية المرتبطة باالستثمار، والذي ينعكس إيجابيا في إحداث مناصب عمل وبالتالي التخفيف من 

 البطالة، وتتمثل أهم اإلجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات المعتمدة فيما يلي:

 :في إطار االنجاز تستفيد المؤسسات من إعفاءات هي: اإلعفاء من الرسوم الجمركية  النظام العام

 بالنسبة للسلع غير المستثناة المستوردة، والتي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار.
                                                 

1
 .1223وزارة التضامن الوطني سابقا، برامج مكافحة الفقر في الجزائر، الجزائر،  - 
 تجارب مكافحة الفقر في العالمين العربي، مداخلة في مؤتمر:تشخيص ومكافحة ظاهرة الفقر في الجزائرناصر مراد،  - 2

 . 322، جامعة سعد دحلب، البليدة، ص 1227جويلية  3-2، واإلسظمي
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  اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات غير المستثنية المستوردة، أو التي يتم

 محليا والتي تدخل مباشرة في انجاز االستثمار. اقتناؤها

 :تتمثل أهم اإلعفاءات في التالي: ،الستغاللل بالنسبة النظام العام 

  اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، لمدة تتراوح من سنة إلى ثالث

على طلب المستثمر، ويمكن  ية، بناء  سنوات، بعد معاينة الشروع في النشاط من قبل المصالح الجبائ

منصب  022التي تسمح باستحداث أزيد من  ،سنوات بالنسبة لالستثمارات 2إلى  0تمديد هذه الفترة من 

 شغل.

 بنشاطات غير مستثناة من  : يطبق هذا النظام على االستثمارات الخاصةنظام الترخيص االستثنائي

اإلعفاءات في  وتتمثل هذه ،تنميتها مساهمة خاصة للدولةلب طتتفي المناطق التي  ومنجزة ،المزايا

 التالي:

 .اإلعفاء من الرسم على التحويل بالنسبة لكل عمليات اقتناء األمالك العقارية في إطار االستثمار 

 التي تدخل مباشرة في انجاز  ،اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات

 االستثمار.

 :امج خاصة بمجال اإلسكانبر  3.3.3

على تعزيز التدابير المتضمنة تسهيل استفادة المواطنين من مع بداية التسعينيات  ملت الحكومةع

السكن طبقا لمستوياتهم االجتماعية، حيث اتخذت عدة إجراءات في إطار الدعم العمومي لحصول كل فئة 

ولطبيعة المحيط الذي تقطن فيه، كما  ،من فئات المجتمع على صيغة السكن المطابقة لمستوى دخلها

شملت إجراءات المساعدة العمومية أيضا المقاولين، الذين يساهمون في بناء البرامج السكنية ذات الطابع 

 .ومنها تلك التي أصبحت تعرف بالسكنات العمومية المدعمة ، االجتماعي

اإلطار قامت الدولة بتخصيص العديد من صيغ االستفادة للفئات االجتماعية ذات الدخل  ففي هذا 

وسكنات البيع عن  ،والسكنات االجتماعية التساهمية ،وال سيما في إطار برامج السكنات الريفيةالمنخفض، 

 :1مايلي تشمل هذه التدابيراإليجار، و طريق 
                                                 

على الموقع التالي:  1/08/2012، بوابة الوزير األول، لفائدة التشغيل، االستثمار والنمو االقتصادي، قطاع السكنالتدابير المتخذة - 1
ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/meice2010ar.pdf-tp://www.premierht  

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/meice2010ar.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/meice2010ar.pdf
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 ألف دينار لذوي المداخيل التي تساوي أو تتراوح قيمتها بين  722منح مساعدة عمومية مباشرة تقدر بـ
أضعاف األجر الوطني األدنى المضمون، مع تخفيض كلفة القرض البنكي التي أربعة إلى  ،الضعف

 .فقط من نسبة فائدته % 2يتحمل المستفيد 
  أضعاف األجر الوطني األدنى المضمون،  6و 2أما بالنسبة لذوي المداخيل التي تتراوح بين

ألف دينار، يضاف إليها تخفيض كلفة القرض  022فيستفيدون من مساعدة عمومية مباشرة مقدرة بـ
أيضا من نسبة الفائدة، في حين يستفيد ذوو المداخيل التي تتراوح بين  % 9البنكي، حيث يتحمل المستفيد 

فقط  % 3من تخفيض لكلفة القرض البنكي ويتحملون  ضعفا األجر الوطني األدنى المضمون، 90و 9
 .من نسبة الفائدة

ومن جانب آخر وفيما يتعلق بالمزايا الممنوحة لفائدة المواطنين الراغبين في بناء مساكنهم في إطار 
 التالية: الريفي، فقد أقرت التدابير الجديدة السكن

  أضعاف األجر الوطني األدنى المضمون، من  6ذوو المداخيل التي تتراوح بين الضعف ويستفيد
ألف دينار، مع الحق في االستفادة من قرض بنكي ميسر الفائدة، ال  622مساعدة عمومية مباشرة تقدر بـ
 .الفائدة فقط من نسبة %1يتحمل المستفيد منه أزيد من 

  والراغبين  ،المضمونضعفا األجر الوطني األدنى  90و 9أما بالنسبة لذوي المداخيل التي تتراوح بين
فقط من نسبة  %0في بناء سكن ريفي، فيستفيدون من تخفيض في كلفة القرض البنكي، إلى مستوى 

 .الفائدة

 :صندون تنمية مناطن الجنوب 4.3.3

 06في المؤرخ  0222 - 020بموجب المرسوم رقم  أنشئ 0220يشتغل هذا الصندوق منذ سنة  
 : ـوقد خصص هذا الصندوق ل ، 0222أوت 

 .تحسين اإلطار المعيشي و التجديد الحضري 
 .فك العزلة والربط بين المنشآت القاعدية 
 حماية وتثمين األمالكمع  ،تغطية االحتياجات من الطاقة. 

للوصول إلى  ،كما تهدف البرامج الممولة من طرف هذا الصندوق إلى تحسين مستوى البلديات الجنوبية

 .الحد الوطني للتنمية
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 الثالث: خظصة الفصل

على  ،0222عرف الفقر في الندوة األولى حول مكافحة الفقر واإلقصاء في الجزائر في أكتوبر 

باإلضافة إلى عدم كفاية االحتياجات االجتماعية  أنه عدم االكتفاء في االستهالك الغذائي كما وكيفا،

على أن يكون اإلشباع بصفة متوسطة على األقل خاصة عندما يتعلق األمر بحد الفقر  ،األساسية

 نه يرتبط ببعض الجوانب غير المادية.إاألعلى، باإلضافة إلى تغطيته للجانب المادي ف

إن انتشار الفقر واتساع نطاقه في الجزائر تقف خلفه جملة من األسباب، والتي تتفاعل فيما بينها 

ومركبة إلنتاج ظاهرة الفقر، والتي من أهم مظاهرها اتساع الشرائح  ،قت لتشكل آلية متجددةمع مرور الو 

 االجتماعية التي تعاني من الفقر. 

مختلف  الكبير ألسعار االرتفاعنتيجة  ارتفاعا بشكل كبير في التسعينيات، لقد عرفت نسبة الفقر

الوقت  في ،٪ 50 من بأكثر " الدينار " لوطنيةا العملة وانخفاض األسعار تحرير والخدمات، بسبب السلع

 الفقيرة، األمر الطبقات إلى لتنظم المتوسطة الطبقة بتدحرج عجل هذا قد ،ثابتة األجور فيه بقت الذي

 االجتماعية. الفوارق حدة زيادة إلى أدى الذي

الرتفاع نسبة األمية وذلك راجع  ،ا يخص شدة الفقر فهي عالية بشكل طفيف في المنطقة الريفيةمأما في

في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية، باإلضافة إلى أن النشاط الغالب في هذه المناطق هو 

 وبالتالي تنخفض دخول أصحاب هذه المهنة. ،الزراعة

وهذا  ،انتهجت الجزائر سياسات متعددة الجوانب والمستويات في مواجهة هذه الظاهرة ونتيجة لذلك

قالل إلى يومنا هذا، فقد كانت تلك السياسات واالستراتيجيات تهدف في مجموعها إلى التأثير منذ االست

على مختلف المتغيرات التي تحدد درجة تفشي أو عمق الفقر، وتشمل سياسات واستراتيجيات اإلقالل من 

 والسياسات االجتماعية. ، الفقر كل من السياسات االقتصادية
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 تمهيد: 

باعتبارها ظاهرة عالمية لم تسلم منها  ،تعددت تجارب الدول في مجال مكافحة ظاهرة الفقر 

معظم دول العالم بما فيها الدول المتقدمة، والجزائر باعتبارها إحدى الدول التي عانت من هذه المشكلة 

طويال لم تدخر جهدا في مكافحة هذه الظاهرة، من خالل تنفيذ سياسات متعددة ومتنوعة تباينت نتائجها 

-2005لسياسات، ويعد البرنامج التكميلي لدعم النمو المنفذ خالل الفترة "بتباين ظروف إعداد وتنفيذ هذه ا

 وبذلك سنتناول في " أحدث هذه السياسات.2014 -2010والبرنامج الخماسي المنفذ خالل الفترة " ،"2009

 اآلتية:حث االمب هذا الفصل 

 2005-2014تقييم سياسات وبرامج مكافحة الفقر في الجزائر للفترة  :األولالمبحث  -

  .مدى تحقيق الجزائر ألهداف األلفية :المبحث الثاني -

 الدراسة التطبيقية " نموذج لقياس الفقر والتنبؤ به في الجزائر".المبحث الثالث:  -
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 :2005-2014تقييم سياسات وبرامج مكافحة الفقر في الجزائر للفترة 1. 

اعتمدت الجزائر على العديد من اآلليات لمكافحة الفقر منها آليات اقتصادية، آليات اجتماعية 
 ولقد حققت هذه اآلليات النتائج التالية:، وعلى " الزكاة" 

 في الحد من ظاهرة الفقر: 2005-2014 السياسات االقتصادية للفترة تقييم فعالية1.1 
برامج في الإن تحديد مدى فعالية البرامج في تخفيض نسبة الفقر، يتطلب منا معرفة مدى نجاح 

وتخفيض نسبة البطالة  ،تحقيق األهداف الرئيسية التي حددت له، باعتبار أن رفع معدل النمو االقتصادي
 يؤديان بالضرورة إلى تخفيض نسبة الفقر. 

 لى معدل النمو االقتصادي.ع لبرنامج التكميلي لدعم النمو والبرنامج الخماسياأثر تطبين 1.1.1 

يعــد رفــع معــدل النمــو االقتصــادي أحــد أهــم األهــداف الرئيســية التــي حــددت للبرنــامج التكميلــي لــدعم النمــو  

باعتبــار أن معــدالت النمــو المســجلة قبــل تطبيــق هــذه البــرامج لــم تكــن لتســمح بتحقيــق  ،والبرنــامج الخماســي

 ،ومستدامة، ولتوضـيح أثـر تطبيـق هـذين البرنـامجين علـى معـدل النمـو االقتصـادي انطالقة اقتصادية قوية

 التالي. شكلنعتمد على ال

 "  2012– 2005خظل الفترة " للجزائر اإلجماليتطور معدل الناتج المحلي : 11الشكل 

 

   Source: - Bank of Alegria, Bulletins statistique trimestriels 2012 sur : http://www.bank-of-

algeria.dz/pdf/Bulletin_21f.pdf, update: 1/12/2013 
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وهي السنة التي  ،2006منذ سنة  امعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي انخفاضعرف 
% سنة 5.1من  "PIBإذ انتقل معدل نمو " ،بدء تنفيذ البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي ت مع توافق

 2.5-، وذلك راجع إلى االنخفاض الحاد في معدل نمو قطاع المحروقات بـ 2006% سنة  2.0إلى  2005
معدل نمو ارتفاع ا لكن بشكل متواضع نتيجة ، ثم عاد االنتعاش مجدد2005مقارنة بسنة  2006% سنة 

 .% 3.9نسبة  2011 ليبلغ سنة ،قطاع المحروقات، وكذا ارتفاع معدل نمو قطاع خارج المحروقات

 2005-2012إال أنــه علــى العمــوم ظــل المتوســط الســنوي لمعــدل نمــو النــاتج المحلــي اإلجمــالي خــالل فتــرة 
 .%  3.23حيث وصل متوسط معدل النمو خالل هذه الفترة إلى  ،مرتفعا

إيجابا على  انعكست ين،" خالل فترة تطبيق البرنامجPIBإن الزيادة التي شهدها معدل نمو " 
دوالر  1333إلى  1222دوالر أمريكي للفرد سنة  2779" الذي ارتفع من PIBمتوسط نصيب الفرد من "

1دوالر سنة  7405و2011 دوالر سنة  7180، والى 1224أمريكي للفرد سنة 
، هو ما يمثل زيادة 2012

دوالر أمريكي، ورغم أن الزيادة في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي تزامنت مع فترة تنفيذ  5626قدرها 
على  2005-2014، إال أن ذلك ال يعطينا نظرة واضحة عن كيفية تأثير البرامج التنموية للفترة نالبرنامجي

 :دل النمو االقتصادي، لذلك سنقوم بدراسة ما يليمع
  2014– 2005 مساهمة القطاعات اإلنتاجية في الناتج المحلي خظل الفترة -أ

التطورات التي شهدها الناتج المحلي على معدل الفقر يتطلب معرفة النمو االقتصادي  ثرألتحليل 
، وهو ما يبينه الجدول هوأبرز القطاعات االقتصادية التي ساهمت في رفع ،اإلجمالي من حيث هيكله

 التالي: 
 2012– 2005: نسبة مساهمة القطاعات اإلنتاجية في الناتج المحلي خظل الفترة " 00الجدول 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 القطاعات

 9.0 8.1 6.0 20.0 -5.3 5.0 4.9 1.9 الفالحة

 4.6 4.6 -2.5 0.7 1.9 -3.9 -2.2 -4.5 صناعات عمومية

 - - - - 3.2 3.2 2.1 1.7 صناعات قطاع خاص

 9.3 9.2 6.9 8.7 9.8 9.8 11.6 7.1 بناء وأشغال عمومية

 20.1 20 6.9 8.8 7.8 6.8 6.5 6.0 خدمات خارج اإلدارات العامة

 16.9 16.4 6.0 7.0 8.4 6.5 3.1 3.0 خدمات اإلدارات العامة

   Source: Bank of Alegria, Bulletins statistique trimestriels 2012 sur : 

http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Bulletin_23f.pdf, update: 1/12/2013. 

                                                 
، على 2011فريل أصندوق النقد الدولي، ترتيب الدول العربية بحسب نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي،  - 1

 :http://www.alamiya.org/index.php?option=com_content&view=article&id=410&catidالموقع
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معدالت نمو مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وهذا ساهم بشكل كبير في  :قطاع المحروقاتحقن 

، باعتبــار أن هــذا القطــاع شــكل أكثــر مــن ثلــث النــاتج ينامجنــخــالل فتــرة تطبيــق البر  PIBرفــع معــدل نمــو "

"، و قد ظهر ذلـك جليـا خـالل  2011-2005% " كمتوسط خالل الفترة "  34.3المحلي اإلجمالي للجزائر " 

، بســـبب األداء االقتصـــادي القـــوي % 5.1التـــي حقـــق فيهـــا النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي نمـــوا قـــدره  2005ســـنة 

 %.5.8لقطاع المحروقات بالدرجة األولى إذ حقق معدل نمو قدره 

خـالل فتـرة تطبيـق البرنـامجين،  PIBفـي رفـع معـدل نمـو "ا : كان لنمو قطاع الخدمات دور قطاع الخدمات- 

ووصــلت النســبة  ،2008-2009% لســنتي 8.8% و 7.8وبالخصــوص خــدمات اإلدارات الغيــر العامــة بنســبة 

حيــث يعتبــر هــذا مــن نتــائج البرنــامج التكميلــي لــدعم النمــو، والبرنــامج الخماســي  2012ســنة  % 20.1إلــى 

اللـــذان كـــان مـــن أهـــدافهما تطـــوير الخدمـــة العموميـــة وتحـــديثها، وكـــذا تهيئـــة المنـــاخ أمـــام خـــدمات القطـــاع 

مــن خــالل ســعيه إلــى تطــوير قطــاعي النقــل واالتصــاالت، كمــا أدت الزيــادة فــي حجــم الــواردات و  ،الخــاص

 مما كان له أثر ايجابي على أداء هذا القطاع.  ،دالت التجارية إلى تنشيط قطاعي النقل والتجارةالمبا

إن ارتباط أداء القطاع الفالحي بالظروف الطبيعية والمناخية السائدة يجعله عرضة  قطاع الفظحة:- 

 322خصيص قيمة ( ضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو تم ت1229-1223) لتقلبات حادة، ففي الفترة

، وقد ساهم هذا الدعم في 2001-2004خصص لهذا القطاع في الفترة  أضعاف ما 5أي حوالي  ،مليار دج

سجل نسبة نمو سالبة  هذا القطاع أنغير ، 2005-2007% بين  3.1رفع معدالت نمو القطاع الفالحي بـ

شهد هذا  2009بسبب ظاهرة الجفاف التي شهدتها الجزائر، وفي سنة  2008% سنة  5.3 -قدرت بـ 

% نتيجة تحسن الظروف المناخية خالل نفس السنة، ووصلت النسبة  20القطاع نسبة نمو قياسية قدرت بـ

، كما كان للجهود المعتبرة التي بذلتها الدولة من أجل تنشيط هذا القطاع من خالل 2012% سنة 9إلى 

، وبرنامج اإلنعاش االقتصادي والبرنامج 1222مج الوطني للتنمية الفالحية ابتداء من سنة تطبيق البرنا

التكميلي لدعم النمو، والبرنامج الخماسي الذي خص به هذا القطاع، آثار ايجابية على أداء هذا القطاع 

 الذي أثر بدوره و بشكل ايجابي على معدل النمو االقتصادي.
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: يعتبر قطاع البناء واألشغال العمومية القطاع الوحيد الذي استفاد العمومية قطاع البناء و األشغال- 

والبرنامج الخماسي، حيث ساهمت العمليات  ،برنامج التكميلي لدعم النموالبشكل كبير ومباشر من تطبيق 

 في رفع معدالت نمو هذا القطاع، إذ سجل هذا القطاع معدل ينوالمشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج

بنسبة  2006وبلغ أعلى ارتفاع له سنة  ، 2005-2012خالل الفترة  PIB% كمتوسط من  9.09نمو قدره 

%، نتيجة حجم اإلنفاق العام الموجه لهذا القطاع سواء في شكل برامج الهياكل  11.6نمو وصلت إلى 

بالتالي ساهم األداء القوي ت األساسية وبرنامج المليون سكن، وبرنامج المليوني سكن، و آوالمنش ،القاعدية

 لهذا القطاع في رفع معدل النمو االقتصادي خالل فترة تطبيق البرنامجين.

لكنها تبقي دون المستوي إذ  ،: سجل القطاع الصناعي الخاص معدالت نمو موجبةقطاع الصناعة- 
ويعتبر القطاع الصناعي الوحيد الذي سجل نسب نمو متدنية ، % 3.2بـ  2007 بلغت كحد أقصي سنة

سجل معدالت نمو  ين، أما القطاع الصناعي العام فخالل فترة تطبيق البرامج2005-2007خالل الفترة 
  سالبة، وذلك راجع إلى انخفاض المؤشرات اإلنتاجية والجدول التالي يوضح ذلك.

 2005-2010للفترة في الجزائر  ات اإلنتاج الصناعي: مؤشر 22الجدول 

1989=100                                                

 
-of-http://www.bankrapport 2010 sur  Bank of Algeria,Source: 

 . update: 1/08/2012algeria.dz/rapport_ba_2010/annexerapport_2010.pdf 

 % 2010 % 2009 % 2008 % 2007 % 2006 % 2005 البيان

 5.8 309.8 7.2 293.4 7.8 273.9 6.0 253.9 3.4 239.6 3.1 231 طاقة ومياه

 -2.1 136.3 -5.4 139.2 -2.4 147.1 1.4 150.7 -0.7 148.5 -0.9 149 محروقات

 ةصناع
 -3.3 132.8 3.4 137.3 9.8 132.8 8.0 120.9 15.1 104.5 14.2 91.0 إستراتجية

 -13.2 54.6 9.1 62.9 3.9 57.7 -8.9 55.5 1.3 71.5 1.2 70.6 إنشاءات

 -5.0 107.4 -1.0 113.1 -1.6 114.2 2.7 116.1 -3.7 108.5 -4.1 112 مواد البناء

صناعة 
 -10.6 63.0 2.0 70.5 2.5 69.1 -4.4 67.4 -5.6 77.7 -4.3 82.3 كيميائية

صناعات 
 -3.3 30.3 -9.1 31.3 6.7 34.5 -2.1 32.3 -7.6 31.9 -5.9 34.6 ير غذائيةغ

 -10.8 16.4 1.0 18.4 -1.1 18.2 -15.0 18.4 -14 21.2 -12 24.6 نسيج

 -6.1 6.2 -10.2 6.6 -1.2 7.4 -4.8 7.4 -15.9 9.2 -14.9 10.9 جلود وأحذية

 14.8 18.4 -21.4 16.1 -11.9 20.4 -6.8 23.2 2.9 23.7 2.7 23.1 خشب وورق

صناعات 
 -21.3 8.1 -0.2 10.3 -20.6 10.3 9.1 13.00 -31.2 18.8 -29.2 19.0 أخري

 -2.5 89.8 0.4 92.2 1.9 91.8 0.3 90.1 -0.5 88.4 -0.4 88.7 المؤشر العام

http://www.bank-of-algeria.dz/rapport_ba_2010/annexerapport_2010.pdf
http://www.bank-of-algeria.dz/rapport_ba_2010/annexerapport_2010.pdf
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نمو اإلنتاج بها غير ومعدل  ،لها اإلنتاجيكل النشاطات الصناعة تعاني من خلل في هيك
الصناعات النسيجية والغذائية والصناعات الجلدية وصناعة أخري خالل كل من  تسجلحيث مستقر، 
 3.3%-و -10.8%بـ  2010تقريبا معدالت نمو سالبة، حيث قـدرت نسبة النمو في  2005-2010الفترة 

باستثناء قطاع ص.ح.م.م.ك.أ الذي سجل معدالت نمو موجبة كان  ،على التوالي% 21.3-و%  6.1و
باإلضافة إلى أن قطاع مواد البناء  .مصدرها بالدرجة األولى الصناعات المرتبطة بالحديد والصلب
 %. 14.8ـب 2010في والزجاج سجل هو اآلخر معدالت موجبة حيث قـ درت نسبة النمو 

والمقالع هي األخرى سجلت معدالت نمو سالبة خالل المحروقات، المناجم صناعة نجد أن  كما
أما الصناعات األخرى المتمثلة  .وذلك راجع النخفاض أسعار المحروقات والمواد المنجمية ،نفس الفترة

القطاع الصناعي الجزائري لم  يمكن القول أنمن هنا  .فقد سجلت معدالت موجبة ،في المياه والطاقة
تصاد الوطني التي نجمت عن ارتفاع النفقات العمومية في مجال التجهيز، يستفد من ديناميكية نمو االق

 ومن ارتفاع الطلب العالمي الحالي. 
والبرنامج الخماسي بالنظر  ،ن عدم تفاعل هذا القطاع مع البرنامج التكميلي لدعم النمووهو ما يبيّ 

للمشاكل المالية والهيكلية التي يعاني منها القطاع العمومي، كما أن تدهور المناخ االستثماري خاصة في 

الجانب التمويلي واإلداري ساهم في عرقلة نمو وتطور القطاع الخاص، كل ذلك أدى إلى عجز الجهاز 

برنامج التكميلي والبرنامج الخماسي، بالرغم النتيجة تطبيق  ،اإلنتاجي عن االستجابة للطلب الكلي المتزايد

ومشاريعهما على التجهيزات الصناعية بمختلف  ،من مما وفراه من ازدياد الطلب في إطار برامجهما

والقطاع الصناعي الخاص، مما أدي إلى  ،أنواعها، لم يقابله استجابة من طرف القطاع الصناعي العام

 والجدول التالي يوضح ذلك. ،ن المواد المصنعة، والنصف مصنعةازدياد حجم الواردات م
           2005-2011للفترة  في الجزائر : حجم الواردات الصناعية20الجدول 

 الوحدة: مليون دوالر
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 البيان

 9850 6085 5810 7813 4824 3800 سلع غذائية

 13632 12462 11924 12002 8208 6021 اإلنتاج سلع

 16437 16117 15273 13267 10096 8624 تجهيزات ومعدات

 7328 5836 6096 6397 4008 3011 مواد استهظكية غير غذائية

 47247 40473 39103 39479 27440 21456 المجموع

 http://www.mincommerce.gov.dzعلى الموقع التالي:  2012وزارة التجارة الجزائرية، المصدر: 
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%، 35.5بمتوسط بلغ  2005-2014شكلت التجهيزات والمعدات أكبر نسبة من الواردات للفترة 

 .وذلك راجع لزيادة الطلب عليها

 2005-2014االستهظك العام والخاص في الجزائر خظل فترة تطبين البرامج التنموية للفترة  -ب

لقد جاء األثر االيجابي للبرنامج التكميلي لدعم النمو والبرنامج الخماسي خارج قطاع المحروقات من 

% خالل 9.4خالل أثره االيجابي على المتغيرات الوسيطة، حيث من ناحية االستهالك فقد ارتفع بنسبة 

%، في حين 6.8مو قدر بـ ، إذ ارتفع االستهالك العام خالل نفس الفترة بمتوسط معدل ن2006-2010الفترة 

 %، والجدول التالي يوضح ذلك. 2.3قدر متوسط نمو االستهالك الخاص خالل نفس الفترة ذاتها بـ 

 2005-2010: تطور حجم االستهظك العام والخاص في الجزائر للفترة 20الجدول 

 الوحدة: مليار دوالر 

 2010 2009 2008 2007 2006 البيان

 2166.9 1646.2 1459.1 1089.0 954.9 حجم االستهظك العام

 4155.2 3768.5 3346.6 2963.8 2695.6 حجم االستهظك الخاص

 6322.1 5414.7 4805.7 4052.8 3650.5 حجم االستهظك الكلي

 PIB (%) 42.9 43.3 43.3 54.0 52.5نسبة االستهظك من 

 PIB(%) 11.2 11.6 13.2 16.4 18.0نسبة االستهظك العام من 

 PIB (%) 31.07 31.6 30.2 37.6 34.5نسبة االستهظك الخاص من 

Source: Office National des statistiques , http://www.ons.dz/-EMPLOI-ET-CHOMAGE-au-

Quatrieme-html2011, mise a jours: 10/01/2012. 

% سنة  18إلى  2006% سنة 11.2بشكل كبير من  اعاارتف PIB االستهالك العام منعرف 

% سنة  34.5إلى  2006% سنة  31.07ينطبق على االستهالك الخاص فقد ارتفع من  نفسه األمر ،2010

حيث تم زيادة في األجور والمعاشات  ،، ويرجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في اإلنفاق الحكومي 2010

كما شهدت  باإلضافة إلى دعم األسعار الغذائية. ،ن والعسكريينالتقاعدية لجميع موظفي الدولة المدنيي

 .ارتفاع في نصيب الفرد من االستهالك والجدول التالي يوضح ذلك هذه الفترة
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 2005-2011: متوسط نصيب الفرد من االستهظك للفترة من 20الجدول 

 الوحدة: دوالر 

 البيان
 

 السنة

 متوسط نصيب
الفرد من االستهظك 

 اإلجمالي

متوسط 
نصيب الفرد من 
 االستهظك العائلي

متوسط نصيب الفرد 
 من االستهظك الحكومي

2005 3.1 - 1.50 

2006 3 - 1.08 

2007 3 - 1.00 

2008 5.70 3.90 1.76 

2009 5.49 3.73 1.76 

2010 5.96 4.54 1.42 

2011 7.89 4.84 3.04 

 -2006-2007-2008-2009-2010-2011: تقارير مختلفة للتقرير االقتصادي العربي، المصدر

دوالر في  7.89إلى  2005سنة  دوالر في اليوم 3.1من االستهالك من  الجزائري ارتفع نصيب الفرد
دوالر  1.5 ارتفاعا من خرهو اآل عرف متوسط نصيب الفرد من االستهالك الحكوميكما  ،2011اليوم سنة

 . 2011 دوالر في اليوم سنة 3.04 إلى 2005 ليوم سنةفي ا

أدى إلى  ،2011مرات سنة  3يقارب  نمو في نصيب الفرد من االستهالك والذي كان بمعدلهذا ال
 والجدول التالي يوضح ذلك. ، 2.9 %بمعدل لألسر الحقيقي اإلنفاق نمو

  2000-2011: اإلنفان األسري بين عامي 22الجدول     

           الوحدة: مليار دج                                              

 السنة
 

 البيان

2000 2011  

 الفترةنسبة الزيادة خالل  النسبة القيمة النسبة القيمة

 3.2 71.1 3194.1 65 995.6 حضر

 2.4 29.9 1295.4 35 535.8 ريف

 2.9 100 4489.5 100 1531.4 المستوى الوطني

source: Office National des Statistiques, Premiers résultats de l enquête National 

sur les dépense de consommations de vie de ménages 2011, www.ons.dz,mis a jours 

12/12/2013. 
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مليار  4489.5مقابل  2000مليار دج سنة 1531.4نفقات استهالك العائالت الجزائرية من  عتارتف

أي تضاعفت نفقات استهالك األسر بثالث مرات خالل هذه المدة، ونجد أن االرتفاع  ،2011دج سنة 

 حيث انتقلت % 3.2 بـ بينما في الحضر ارتفعت نفقات االستهالك، %   2.9قل في الريف بنسبة أكان 

، هذا التفاوت بين الريف والحضر ينعكس على 2011سنة  % 71.1إلى  2000سنة %   65النسبة من 

  .على أفراد المناطق المهمشة في الريفسلبا التنمية مما يؤثر 

 ،ينمجنامما سبق يمكن القول أن تحسن معدل النمو االقتصادي المسجل خالل فترة تطبيق البر 

 إنما يرجع إلى مجموعة من العوامل وفقا ألهميتها وهي:
األداء القوي لقطاع المحروقات نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات في األسواق الخارجية خالل فترة تطبيق  -

 .ينالبرامج

ـــرة  - ـــة للفت ـــرامج التنموي ـــق الب ـــ 2005-2014تطبي ـــاء واألشـــغال العموميـــة ىأد ذيال  ،إلـــى تنشـــيط قطـــاع البن

 الي رفع معدل نمو هذا القطاع، باإلضافة إلى مساهمة هذين البرنامجين في دعم كل من :بالتو 

 القطاع الفالحي الذي يبقى رغم ذلك خاضعا لتقلبات الظروف المناخية. -

بعض فروع القطاع الصناعي التي سجلت معدالت نمو إيجابية تتمثـل علـى وجـه الخصـوص فـي: فـرع  -

لحديـــد، الميكانيـــك، اإللكترونيــك. وهـــي الفـــروع التـــي لهـــا عالقـــة بالمشـــاريع مــواد البنـــاء، فـــرع الطاقـــة، فـــرع ا

 .ينالمدرجة ضمن البرنامج

 .االتصاالتالنمو القوي لقطاع الخدمات نتيجة ارتفاع معدالت التبادل التجاري وتحرير قطاع  -

عــن ال يعــد مؤشــرا  ،ن تحسـن معــدل النمــو االقتصــادي خـالل فتــرة تطبيــق البرنـامجينإومـع ذلــك فــ 

تحقيق نمـو قـوي ومسـتدام، باعتبـار أن أداء القطـاع الصـناعي لـم يكـن فـي المسـتوى المطلـوب، كمـا أنـه لـم 

يساهم في رفع معـدل النمـو االقتصـادي، الـذي تحقـق بفضـل عوامـل ظرفيـة و خارجيـة تمثلـت أساسـا فـي : 

 .ينالتنموي ينامجنارتفاع أسعار المحروقات، والتدخل الحكومي الذي تم عن طريق تطبيق البر 

بــالرغم مــن تحليلنــا لمعــدل النمــو االقتصــادي لكننــا النســتطيع دراســة أثــره علــى الفقــر، إال إذا حللنــا 

 توزيع هذا النمو على الدخل.
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 الفقر والنمو االقتصادي: -ج

يرتبط تطور نسب الفقر بمعدالت النمو المحققة وبتطور هيكل الدخل، حيث أن ارتفاع معدالت 

حتما إلى تحسن في وضع الفقراء، إال إذا صاحب هذا النمو إعادة توزيع الدخل لصالح النمو ال يؤدي 

الفقراء، فسوء توزيع الدخل يثبط النمو ويؤثر سلبا على معدالت الفقر، وتعتبر الجزائر من ضمن الدول 

 ، الدخلالعربية ذات التوزيع العادل نسبيا للدخل، ونظرا لعدم توفر مؤشرات دقيقة ومحدثة عن توزيع 

 تقاس عدالة توزيع الدخل أو الرفاه عادة من خالل توزيع اإلنفاق االستهالكي، ويفيد هيكل توزيع اإلنفاق

من اإلنفاق،  %1.7بأن خمس السكان األفقر في الدول يحصل في المتوسط على  ،في الدول العربية

ويبلغ متوسط نسبة حصة أفقر ، %47.1حوالي  بينما تبلغ الحصة المقابلة لخمس السكان األكثر ثراء  

 ذلك.التالي يوضح شكل . وال%3.3من السكان في الجزائر  %12إلى أغنى  12%

 .2011و 0222سنتي لاإلنفان االستهظكي في الجزائر  هيكل توزيع: 13الشكل 

 

source: Office National des Statistiques, Premiers résultats de l enquête National sur 

les dépense de consommations de vie de ménages 2011, Op.Cit. 

 يأ، 28.6%  بينما حصة العشير األغنى تملك % 3.2نسبة  2000سنة  بلغت حصة العشير األفقر

 3.5حصة العشير األفقر نسبة وصلت  2011مرة، وفي سنة  8.53أن إنفاق األغنياء يفوق إنفاق الفقراء بـ 
                                                 


يفضل استخدام اإلنفاق على استخدام الدخل كمؤشر لتوزيع الرفاه في المجتمع لعدة أسباب منها : أن الدخل ال يصرف كله،  - 

باإلضافة إلى أنه يصعب تقدير الدخل لبعض العمال للحساب الخاص ودخل الفقراء الذي يتسم بالموسمية والتقلب الشديد، نظرا لعدم 
 بدخولهم الحقيقية. إدالء المستجوبين في المسوح
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من مرة،  7.4أي أن إنفاق األغنياء يفوق إنفاق الفقراء بـ ، % 26.0بينما حصة العشير األغنى تملك ، %

، حيث أن هيكل توزيع الدخل في 2000-2011ا في توزيع الدخل بين هذه البيانات نجد أن هناك تحسن  

زيع، ومن خالل تحليل نمو الجزائر لم يتغير أو على األقل لم يسأ، وهو الشيء الذي يعكس عدالة التو 

 (GIC)اإلنفاق بين آخر مسحين متوفرين حسب عشرات الدخل من خالل ما يعرف بمنحنى أثر النمو 

Grouth Incident Curve 1222)، استطاعت الجزائر بفضل األداء االقتصادي المحقق خالل الفترة-

منحنيات تأثر النمو تبرز االتجاه ( من رفع مستوى دخل كل الفئات الدخلية في المجتمع، كما أن 2012

مما يدل على نمو دخل فئات الدخل المحدود، بمعدالت أكبر من معدالت نمو  ،التنازلي لهذا المنحنى

 لفقراء.لصالح االفئات األخرى، وهذا يعني أن النمو المحقق كان 

 والبطالة: على التشغيل أثر تطبين البرنامج التكميلي لدعم النمو والبرنامج الخماسي2.1.1 

فـي  ، ساهم البرنامج التكميلـي لـدعم النمـو، والبرنـامج الخماسـي فـي إحـداث مناصـب شـغل جديـدة 

 وقد اتخذت هذه المساهمة شكلين: ين،إطار العمليات والمشاريع المدرجة ضمن البرنامج

 : تمثلــت فــي مناصــب العمـــل التــي أحــدثت ضــمن قطــاعي الفالحــة والبنــاء واألشـــغالمســاهمة مباشــرة -

 ين،والعمليات المدرجة ضـمن البرنـامج  باعتبارهما القطاعين اللذان استفادا مباشرة من المشاريع ،العمومية

" 2012حتى ديسـمبر  2005وفي هذا اإلطار فقد قدرت عدد مناصب العمل التي أحدثت خالل الفترة " من 

 منصب عمل دائم و مؤقت. 713.111حوالي 

: تمثلت في مناصب الشغل التي تم إنشاؤها في القطاعات التي استفادت بطريقة  مساهمة غير مباشرة -

 ، والتي شملت القطاع الصناعي وقطاع الخدمات. ينمجناغير مباشرة من البر 

بصــفة عامــة يمكــن تلمــس األثــر الــذي أحدثــه البرنــامج التكميلــي لــدعم النمــو، والبرنــامج الخماســي 

ن خالل دراسة تطور هذه المستويات خالل فترة تطبيق البرنـامج و هـو على مستويات التشغيل والبطالة، م

 ما يوضحه الجدول التالي:
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  ". 2011-2005" خظل الفترة في الجزائر : تطور معدالت التشغيل و البطالة22الجدول 
 ) %- األلفالوحدة : (

 1011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشرات 

 .حجم العمالة النشطة

 حجم العمالة المشغلة

1. Iقطاع الفالحة .. 

2. I.. قطاع الصناعة. 

3. I قطاع البناء و األشغال العمومية . 

4. I إدارة 

. I 5  ،قطاع الخدمات "نقل ومواصالت

 تجارة.

10027 

6222 

1683 

523 

1050 

1527 

1439 

10267 

6517 

1780 

525 

1160 

1542 

1510 

10514 

6771 

1842 

522 

1261 

1557 

1589 

10801 

7002 

1841 

530 

1371 

1572 

1688 

10544 

9472 

1242 

1194 

1718 

- 

5318 

10812 

9736 

1136 

1337 

1886 

- 

5377 

 

أعمال منزلية، خدمة وطنية، أعمال غير 

 منتظمة
2275 2485 2498 2579 - -  

 10.0 10.0 10.2 11.3 11.8 12.3 15.3 معدل البطالة 

 2012."– 2005إحصائيات صندوق النقد الدولي خالل الفترة " - المصدر: 

 .2012الديوان الوطني لإلحصائيات: دراسة حول معدل البطالة خالل سنة  -     

وهو ، " 2012-2005% خالل الفترة "7.82ازدادت فئة السكان العاملين بمتوسط معدل سنوي قدره: 
%، إذ انتقلـــت الفئـــة العاملـــة مـــن  2,1الـــذي بلـــغ  1222معـــدل أعلـــى مـــن المعـــدل المســـجل خـــالل ســـنة 

، إن هـــذا التحســـن ترافـــق مـــع تطبيـــق 2010عامـــل ســـنة  10812.000إلىىىى  2005عامـــل ســـنة  10027.000
ي رفـع عـدد فـ اقـد سـاهم ينوالبرنامج الخماسـي ممـا يؤكـد علـى أن البرنـامج ، البرنامج التكميلي لدعم النمو

 العمال.
 أما القطاعات التي ساهمت في رفع نسبة العمالة فهي: 
– 2005% خـالل الفتـرة: "  3,27بلغ متوسط معدل النمو السنوي لعمال هـذا القطـاع  القطاع الفظحي: -

عامـل سـنة  1136.000إلـى  2005عامـل سـنة  1683.000حيث انتقل عدد عمال هـذا القطـاع مـن ، " 2014

 .% خالل نفس الفترة 12,77أي نسبة انخفاض قدرها: ، 2010

: يعــد قطــاع البنــاء و األشــغال العموميــة القطــاع الــذي اســتفاد بشــكل قطــاع البنــاء و األشــغال العموميــة -

كبيــر مــن تطبيــق البرنــامج التكميلــي لــدعم النمــو والبرنــامج الخماســي، حيــث ســاهمت المشــاريع و العمليــات 

إلـى  2005عامل سـنة  1050.000الذي انتقل من  ،رفع عدد عمال هذا القطاعالمدرجة ضمن البرنامج في 

 %.5.45وبمتوسط معدل نمو سنوي قدره:  % 20.49أي نسبة زيادة قدرها  ،2010عامل سنة  1886.000
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" إذ انتقــل عــدد 2010– 2005: ســجل قطــاع الصــناعة نســب نمــو للعمالــة خــالل الفتــرة "قطــاع الصــناعة -

أي بنســـبة زيـــادة ، 2010عامـــل ســـنة 1373.000إلـــى  2005عامـــل ســـنة  523.000عمـــال هـــذا القطـــاع مـــن 

 %. 16.25قدرها: 

: أمــا فيمــا يخــص قطــاع الخــدمات فقــد ســجلت عمالــة هــذا القطــاع زيــادة معتبــرة قــدرها قطــاع الخــدمات -

إلى  2005عامل سنة 1439.000لقطاع من إذ انتقل عدد عمال هذا ا "، 2010-2005خالل الفترة " 3.13%

% خــالل نفــس الفتــرة، إن هــذه الزيــادة تفســر  27.36 أي بنســبة زيــادة قــدرها،  2010عامــل ســنة  5377.000

ــــى قطاعــــات: النقــــل، التجــــارة  ــــامج الخماســــي عل ــــدعم النمــــو والبرن ــــي ل ــــأثير اإليجــــابي للبرنــــامج التكميل بالت

 واالتصاالت.

في معظم القطاعات االقتصادية أثر إيجابي على نسبة البطالة، التي انخفضت زدياد نسبة العمالة كان إل 

 %.5.3أي انخفاض قدره  2011% سنة  10.0إلى  2005% سنة  15.3من 

فـي خفـض  اوبصفة عامة يمكن القـول أن تطبيـق البرنـامج التكميلـي لـدعم النمـو والبرنـامج الخماسـي سـاهم

البنـــاء و  ،"، بســـبب المســـاهمة القويـــة لكـــل مـــن قطـــاعي الفالحـــة2012– 2005 نســـبة البطالـــة خـــالل الفتـــرة "

ن قــد اســتفادا بشــكل مباشــر ين القطــاعيعتبــار أن هــذإواألشــغال العموميــة فــي تــوفير فــرص عمــل جديــدة، ب

يجابي من دعم هذين البرنامجين، ورغم ذلك فو  ن التأثير اإليجابي للبرنامج التكميلي لدعم النمو والبرنامج إا 

وغير مستدام، باعتبار أن القطاع الصناعي  ، على مستويات التشغيل والعمالة يبقى تأثيرا ظرفياالخماسي 

العمومي الذي يعد القطاع الوحيد الرئيسي القادر على توفير فرص عمل حقيقية ودائمة، لم يساهم بالشكل 

القطـاع ، كمـا هـذا اني منهـا الكافي في رفع مستويات التشغيل بالنظر للمشاكل الهيكلية، والتمويلية التي يع

أن معظم فرص العمل التي أنشئت ضمن قطاعي الفالحة، اإلدارة و البناء واألشغال العمومية، عبارة عـن 

التـــي تـــؤثر علـــى أداء هـــذين  ،وتتـــأثر بشـــكل كبيـــر بمجموعـــة مـــن العوامـــل الخارجيـــة ،فـــرص عمـــل مؤقتـــة

 القطاعين أهمها:

 خية بالنسبة للقطاع الفالحي.مدى مالئمة الظروف الطبيعية و المنا -

 حجم المشاريع المنفذة من طرف الدولة بالنسبة لقطاع البناء واألشغال العمومية. -
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 :1ونجد أن سون العمل في الجزائر يتميز بالخصائص التالية

 .عجز في اليد العاملة المؤهلة وضعف التطور بالنسبة للحرف 

 التشغيل. عدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات 

 وجود اختالالت بالنسبة لتقريب العرض من الطلب. مع   ،ضعف الوساطة في سوق الشغل 

 .عدم توفر شبكة وطنية لجمع المعلومات حول التشغيل 

 خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريع. ،صعوبة الحصول على القروض البنكية 

  علــى حســاب االســتثمار المنــتج الم ولّــد  ،ة(تــرجيح النشــاط التجــاري )الــذي ال ينشــئ مناصــب شــغل كثيــر

 لمناصب الشغل.

  :تقييم وضعية الصحة في الجزائر بعد تطبين البرنامج التكميلي لدعم النمو والبرنامج الخماسي 3.1.1

إن الحكم على مدى توفر مجتمع ما للخدمات الصحية يعتمد على بعض المؤشرات من أهمها: 

واألطباء وجراحي األسنان والمستشفيات، ومعدل وفيات األطفال األقل من نصيب السكان من الصيادلة 

 سنة، ومعدل وفيات األطفال األقل من خمس سنوات، والعمر المتوقع عند الوالدة.

 ت الصحية:آالهياكل القاعدية والمنش -أ

 ،هياكل قاعدية" وفي إطار البرنامج التكميلي والبرنامج الخماسي انجاز عدة  2005-2012شهدت الفترة "
 والجدول التالي يوضح ذلك. ،من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات طبية عبر كافة الوطن

 2005-2011خظل الفترة  في الجزائر هياكل الصحية المنجزةال :26الجدول 

 المجموع 2009-2011 2004-2008 1999-2003 البيان
 35 12 22 11 مستشفيات

 150 43 59 48 عيادات متعددة االختصاصات

 382 145 78 159 مراكز صحية

 18 13 5 - عيادات التوليد 

 1129 51 530 548 قاعات العظج

، 2011، حصيلة المنجزات االقتصادية واالجتماعية 2013بيان السياسة العامة للحكومة الجزائرية المصدر:  

 مرجع سابق.

                                                 
 .1223، ملف صحفي، إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالةوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي،  - 1
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ارتفع عدد المستشفيات حيث  ،1999-2011الهياكل القاعدية الصحية تطورا خالل الفترة عرفت 
، كما 2004-2011مستشفى خالل الفترة من  34إلى  1999-2003مستشفى خالل الفترة  11المنجزة من 

 ارتفاعا إذ بلغ ،والمراكز الصحية وعيادات التوليد وقاعات العالج ،عرفت كل من العيادات المتخصصة
-2003، بعدما كان عددها خالل الفترة 581، 18، 223، 102على التوالي  2004-2011عددها خالل الفترة 

 .548 ،129 ،48 ،11على التوالي  1999
إال أن هنـاك مجموعـة مـن االخـتالالت  ،بالرغم من هذه النتائج المحققـة فـي مجـال الهياكـل الصـحية

 ناتجة عن جملة من العوامل على رأسها: 
التمييز في توفير اإلمكانيات بين مركز صحي وآخر في نفس االختصاص، باإلضافة إلى عدم التوازن  -

وهذا بحكم ضعف التخطيط العلمي، بحيث أدى نقص المعلومات الخاصة  ،في توزيع المراكز الصحية
ستحوذ بالتوزيع السكاني لدى هيئات التخطيط إلى وجود هذه المشكلة، حيث نجد أن العاصمة وحدها ت

  .من هذه الهياكل %3على نسبة  بينما ال يستحوذ الجنوب إالّ  ، من هذه الهياكل%  55على 
من  %72غياب التوزيع العادل والعقالني لألطباء خاصة في المناطق النائية المحرومة، حيث أن  -

ني أنه ليس والية عبر الوطن، مما يع 23في وذوي الكفاءات العالية موجودون  ،األطباء األخصائيين
 هناك توازن في توزيع األطباء األخصائيين.

كانت المادية أو  سواء   ،ت الصحية من انخفاض في وسائل الرعاية الصحيةآكما تعاني بعض المنش - 

يؤدى إلى مما البشرية خاصة األطباء المتخصصين، باإلضافة إلى مشكل عدم تأهيل الكوادر الصحية 

 تقديم خدمات صحية متردية.

األمر الذي يضطر بالفقراء وأصحاب الدخول المحدودة  ،انتشار بعض الظواهر السلبية كالبيروقراطية - 

 للجوء إلى القطاع الخاص، والذي يكون على حساب حاجات ضرورية أخرى.

 نصيب السكان من الصيادلة واألطباء وجراحي األسنان والمستشفيات: -ب

أن متوسط التغطية الضروري من ، 2000-2010قدرت المنظمة العالمية للصحة خالل الفترة من 

، بينما 1نسمة 10000ممرض وقابلة لكل  19.5و ،نسمة 10000طبيب لكل  12األطباء والممرضين قدر بـ

 ،سمةن 2052وأخصائي واحد لكل  ،نسمة 1457طبيب لكل  1بـ  2009بلغ معدل التغطية في الجزائر سنة 

                                                 
1
 -Organisation Mondiale de la sante, statistique sanitaire mondiales, Genève, 2011, PP115-118 
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نسمة، هذه األرقام تبين أن نسبة التغطية من األطباء والممرضين في الجزائر  4491وصيدلي واحد لكل 

 مازالت ضعيفة.

 معدل وفيات األطفال واألمهات: -ج

في مجال صحة ورفاهية األطفال، فقد انخفض معدل وفيات األطفال  القد سجلت الجزائر تحسن  

، مما يؤكد أن هناك تحسنا مستمرا لحالة األطفال 2000-2011األقل من خمس سنوات خالل الفترة 

، كما أن هناك 2011سنة  26.81إلى  2000متوفى لأللف سنة  43.00حيث انخفض العدد من  ،الصحية

إلى  2000متوفى لأللف المولودين أحياء سنة  36.9في معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة من  اانخفاض  

 ، والجدول التالي يوضح ذلك.2011لودين سنة متوفى لأللف المو  23.1

  2000-2011: تطور معدل وفيات األطفال األقل من سنة واألقل من خمس سنوات للفترة26الجدول 

 البيان    
 

 السنة

 سنة واحدة األطفال األقل من معدل وفيات خمس سنوات معدل وفيات األطفال األقل من

 إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع

2000 43.00 44.80 41.30 36.9 38.4 35.3 

2001 43.30 44.40 41.90 37.5 38.9 35.9 

2002 40.00 41.50 38.60 34.7 36.1 33.3 

2003 37.81 40.14 35.37 32.5 34.6 30.3 

2004 35.51 37.44 33.41 30.4 32.2 28.5 

2005 35.29 37.50 32.95 30.4 32.4 28.2 

2006 31.41 32.92 29.81 26.9 28.3 25.3 

2007 30.8 32.7 28.9 26.2 27.9 24.4 

2008 29.68 31.44 27.81 25.5 26.9 23.9 

2009 29.0 30.8 27.1 24.8 26.6 22.9 

2010 27.52 28.98 26.00 23.7 25.2 22.2 

2011 26.81 28.35 25.21 23.1 24.6 21.6 
Source : ONS, 2012. 

-2011نقطة خالل الفترة  16بـ  انخفاضا عدد وفيات األطفال األقل من خمس سنواتعرف 

نقطة، ويعود هذا التراجع إلى  13.8، كما أن معدل وفيات األطفال األقل من سنة قد انخفض بـ2000

وتحسين الوالدة، حيث عرفت عملية التكفل  ،االهتمام المولى لصحة المرأة في مجال مراقبة الحمل

سنة  % 90إذ وصلت إلى أكثر من  ،ألمومة والمتابعة الصحية لمرحلة ماقبل الوالدة ارتفاعا كبيرابا
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 120إلى  2006 سنةمولود حي  100000لـ  210ن من خفض معدالت وفيات األمهات من مكّ  مام، 2010

1مولود حي سنة  100000لـ 
2011. 

رغم الجهود المبذولة في مجال الوقاية، فضال عن ذلك فإن وفيات  ارغم ذلك يبقي المعدل مرتفع

نسبة من بين نسبة وفيات  أكبريمثلون ، يوم 28األطفال حديثي الوالدة البالغين من العمر من يوم إلى 

 نسبة الوفيات في الجزائر.  رتفاعاليمثل السبب األول و األطفال، 

  العمر المتوقع عند الوالدة في الجزائر: -د
وبهذا تكون  ،سنة 76.8بـ  2011لقد سجل العمر المتوقع عند الوالدة تحسنا معتبرا حيث بلغ سنة

ما يوضحه ك، والدول السائرة في طريق النمو، 2مرتفعة مقارنة مع الدول العربية حققت قيمة جدّ  الجزائر

 الجدول التالي.

 2000-2011 في الجزائر للفترة: مؤشر العمر عند الوالدة 14الشكل 

 

 2008من تقرير التنمية البشرية في الجزائر، 2000-2006البيانات من المصدر: 

 تم أخذها من االجتماعات التقييمية لرئيس الجمهورية مع وزير الصحة. 2008-2011البيانات من  - 

 76.8إلى  2000سنة  72.5من تحسنا حيث انتقل الوالدة في الجزائر العمر المتوقع عند عرف 

وهو مرتفع مقارنة بكل من السعودية ويرجع هذا  ،سنة غداة االستقالل 45ال يتجاوز وكان ، 2011سنة 

 إلى تحسن ظروف مستوى المعيشة للفرد الجزائري.

                                                 
1
 .2012تقرير التنمية البشرية،  - 
 Human ) :، للمزيد انظر إلىسنة70.5سنة، وفي السعودية بـ74.5بـ 2011قدر معدل العمر المتوقع في تونس سنة  -2

Development Report 2011, Sustainability and Equity: A Better Future for All, Explanatory note on 

2011 HDR composite indices) 
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مازال يعاني من مجموعة من المعوقات  هإال أنقطاع الصحة، بالرغم من النتائج المحققة في 

 وتتمثل في التالي: ،ية الصحيةأثرت سلبا على التنم

  ضعف تمويل القطاع الصحي حيث أنه على الرغم من ارتفاع مستوى اإلنفاق الصحي الوطني، إال أنه

فنجد مثال أن هذا المؤشر )اإلنفاق الصحي إلى  ،بعض الدول مازال بعيدا عن المستويات المحققة في

وقدرت النسبة في كل من تونس  ،2010في سنة  % 11.88الناتج المحلي اإلجمالي( قدر في فرنسا بـ 

خالل نفس    4.17  %على الترتيب، بينما لم تتجاوز النسبة في الجزائر % 5.20و  % 6.20والمغرب بـ 

 .1وهذا ما ينعكس على انخفاض نصيب الفرد من اإلنفاق الصحي ،السنة

 حيث شهد عدد  ،هياكل الصحيةاالرتفاع المتزايد في عدد السكان لم يصاحبه ارتفاع مماثل في ال

بنسبة أكثر من  ، 1222مليون نسمة عام  37إلى  1223مليون نسمة سنة  32.34السكان ارتفاعا من 

%1.3، غير أن ارتفاع الهياكل الصحية لم يتجاوز 4.27%
2. 

  والبني التحتية ونقص األسرة والعاملين في المجال الصحي، وعدم توافق نظام الخريطة  التجهيزاتقدم

 ،، هذه المعوقات ترفع من مسؤولية القطاع الصحي اتجاه الفئات الفقيرة3الصحية واالحتياجات المطروحة

 األمراض.مما يؤدي إلى زيادة تفشي  ،فالفقر يؤدي إلى عدم القدرة على تحمل تكاليف الخدمات الصحية

 :تقييم وضعية التعليم في الجزائر بعد تطبين البرنامج التكميلي لدعم النمو والبرنامج الخماسي 4.1.1

من بينها ضمان التعليم المجاني لكل األطفال  ،جهودا كبيرة لتحسين وضعية التعليمبذلت الدولة 

وهذا كما نص عليه القانون األساسي، حيث يشترط التعليم اإلجباري لكل األطفال  ،لمدة تسع سنوات

 .البالغين من العمر ست سنوات كاملة

 2005-2014 الهياكل البيداغوجية المنجزة خظل الفترة -ا

بانجاز العديد من الهياكل البيداغوجية عبر الوطن وذلك في إطار البرنامج التكميلي،  الجزائر قامت

 :الجدول التالي  هيوضحكما برنامج الخماسي وال

                                                 
1- The World Bank 2012, World Development Indicators, Op.Cit. 

2
- Office National des statistiques, www.ons.dz/ santé, mise a jours :26/07/2012 

3
 - human report development (2007-2008), United Nation development program, New York , P245. 

http://www.ons.dz/
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 2005-2011خظل الفترة في الجزائر  : الهياكل البيداغوجية المنجزة28الجدول 

 المجموع 2011 2009-2010 2005-2008 ةأنوع المنش

التربية 
 الوطنية
 

 755 104 272 379 ثانويات

 1771 120 638 1013 اكماليات

 3837 820 1217 1800 مدارس ابتدائية

 569 13 198 358 داخليات

 3910 460 942 2508 مطاعم

 التعليم العالي
 537870 59300 127550 351020 المقاعد البيداغوجية

 318761 47300 68647 202814 أماكن اإليواء

 184 05 30 149 المطاعم الجامعية

التكوين 
 المهني

 23 05 7 11 المهنيمعاهد التكوين 

 203 25 75 103 مراكز التكوين المهني

 167 22 29 116 ملحقات التكوين

 249 33 58 158 داخليات

 /2009-2010بيان السياسة العامة للحكومة الجزائرية، حصيلة المنجزات االقتصادية واالجتماعيةالمصدر: 

2008-2004. 2011./. 

ثانوية عبر كافة  755تم استالم  2005-2011فترة ففي الانجازات كبيرة سجلت الهياكل البيداغوجية 

مدرسة ابتدائية، أما على المستوى  3789اكمالية،  1771خالل نفس الفترة تم استالم  أنهالوطن، كما 

يدل على االهتمام المتزايد بهذا القطاع،  مقعد خالل نفس الفترة، وهذا ما  537870الجامعي فقد تم استالم

مركزا جامعيا بعد أن كان عددها سنة  23وجامعة،  35إلى  1229/1222كما ارتفع عدد الجامعات سنة 

إلى  جامعة، بالمقابل هناك اتجاها متزايدا في أعضاء الهيئة التعليمية، إذ ارتفعت 11قدر بـي 1221/1227

1229/1222الدراسي أستاذا وأستاذة في العام  332243
كما  ،1995/1994سنة   166771بعدما قدرت بـ،  1

 :التالي  شكلال هيوضحكما  ،ارتفع عدد المتمدرسين في مختلف األطوار التعليمية

 

 

 

 

                                                 
- 

1
على الموقع التالي:  1222في عام  %29.4وزارة التربية والتعليم، انخفاض نسبة األمية في الجزائر إلى   

dz.com-www.akhbarelyoum 10/11/2011  

http://www.akhbarelyoum-dz.com/
http://www.akhbarelyoum-dz.com/
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 2005-2011: عدد المتمدرسين في مختلف أطوار التعليم للفترة 13الشكل 

 

 source: Office National des statistiques, http://www.ons.dz/PERSONNEL.htm 
  

 Alphabetisation des 15 ans et plusمعدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين:  -ب

 سنة فما فوق يتحدد بثالث عوامل: 15إن مستوى معرفة القراءة والكتابة لدى األفراد البالغين من العمر 

 يعرفون القراءة والكتابة. ماكان موجود من الذين ال 

 .تقدم التمدرس والتكوين 

 .البرامج التي تخص معرفة القراءة والكتابة 

%  81إلى  1990% سنة  52.9ا فقد ارتفع من تحسن  لقد عرف معدل معرفة القراءة والكتابة في الجزائر 

، 2010% سنة  72.8تحسنا كبيرا بنسبة  خرهو اآل التعليم فيعرف معدل القيد اإلجمالي و ، 2011سنة 

سنة  15سنوات و 6وتجاوزت نسبة تمدرس الفئة العمرية مابين  ،1990% سنة  55.3بعد أن كان يقدر بـ 

 700000، باإلضافة إلى ضمان النقل المدرسي ألكثر من 2012/2011% خالل الموسم الدراسي 96نسبة 

وتقديم الرعاية الصحية لهم  ،، وتوفير اإلطعام لهم عن طريق المطاعم1غلبهم من المناطق النائيةأتلميذ 

 مما خفف على كاهل العائالت الفقيرة في هذه المناطق.

 :اآلتي من العديد من النقائص تتمثل فيازال يعاني مإال أن التعليم في الجزائر ورغم كل النتائج المحققة 

                                                 
1
- Office National des statistiques, http://www.ons.dz/PERSONNEL.htm , mise a jours 1/12/2012. 
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http://www.ons.dz/PERSONNEL.htm
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  مع التطور الكمي الملحوظ الذي حققته الجزائر إال أنها ال تزال دون المستوى المطلوب، فالمتتبع
 يجد أنها اقتصرت على الجانب الكمي دون النوعي.  ،للتطورات التي حدثت في مجال التعليم

  وصلت النسبة خالل سنة  %31بـ  2993معدالت األمية التي مازالت مرتفعة فبعدما قدرت سنة
%29.4إلى  1222لتنخفض سنة  ،%11.1إلى  1223

1
 . 

  ،تواضع في نسب اإلنفاق على التعليم في الجزائر بالنسبة للموازنة العامة، أو بالنسبة للناتج المحلي
غير أن ،  % 4.2بـ ( 2010-2000من الناتج اإلجمالي خالل الفترة )حيث بلغت نسبة اإلنفاق على التعليم 

كل  في %24.2خالل نفس الفترة إلى  فقد وصلت النسبة ،هذه النسبة تعتبر متدنية مقارنة ببعض الدول
 في الدانمارك. وهذا ما ينعكس على نوعية التعليم وبالتالي على نوعية رأس المال.  %7.7كوبا و  من

 نوات األخيرة اتجاها واضحا نحو تراجع التعليم التقني، من جهة وتكثيف محتويات سجل خالل الس
البرامج من جهة أخرى، كما يبقى مستوى تكوين موظفي التعليم غير كاف في الطورين االبتدائي 

 والمتوسط، حيث ال يتوفر الجزء األكبر منهم على المؤهالت المطلوبة.

 2009سنة  %6.8درسة قدرت بـ هناك نسبة من التسرب الطوعي من الم 
2. 

  بالنسبة للذكور،  %32.11بالنسبة لإلناث و  %41.22تتوزع نسب التمدرس في التعليم الثانوي إلى
فقط من  %13هذا العدد يبين العدد المرتفع للشباب البطالين في المجتمع الجزائري، حيث أن نسبة 

ال يصلون إلى المرحلة  ¾المتمدرسين، وهو ما يعني أن  ¼المتمدرسين تصل إلى التعليم العالي أي 
3العليا من التعليم

. 

  :تقييم وضعية اإلسكان في الجزائر بعد تطبين البرنامج التكميلي لدعم النمو والبرنامج الخماسي 5.1.1

يهدف البرنامج التكميلي لدعم النمو والبرنامج الخماسي إلى مكافحة الفقر، وذلك عن طريق 

وتحسين شروط حياة السكان في كافة أرجاء الوطن، من خالل تحسين  ،الحصول على سكنتسهيل 

ومصارف  ،رفع المساكن التي يتم توصليها بالماء الشروب ،نوعية الخدمات العمومية في المدن واألرياف

                                                 
1
 ، على الموقع التالي:مؤشرات قياس رأس المال البشريعيادي عبد القادر، لعريفي عودة،  - 
 www.iefpedia.comcontent/uploads/2012-/arab  

2
 - The World Bank, World  Development Indicators, 8 January 2013, www.data.worldbank.org 

/indicator ISE.XPD.Total.GD.ZS 
3
 سابق.وزارة التشغيل والتضامن الوطني سابقا، نتائج التحقيق حول مستوى المعيشة وقياس الفقر، مرجع  - 
  

http://www.iefpedia.com/
http://www.data.worldbank.org/
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الصرف الصحي، وكذا الكهرباء والغاز، باإلضافة إلى خفض العدد المتوسط لألشخاص في المسكن 

 حد.الوا

 : 2005-2012عدد المساكن التي تم انجازها خظل الفترة  -أ
إال أن العجز في  ،2012مليون وحدة سكنية في  7.3رغم أن الحظيرة الوطنية للسكن تجاوزت 

ماليين وحدة سكنية، والسبب يكمن في النمّو السريع لعدد السكان  3مليون و 1.3السكن يتراوح بين 

ألف سكن  312السكن من عام إلى آخر، كما بلغ عدد المساكن الهشة بنحو  وبالتالي ارتفاع الطلب على

نشاء  2005-2009، ونتيجة لذلك بادرت الحكومة في ظل البرنامج التكميلي للفترة من 2012سنة  بتطوير وا 

وتم انجاز أكثر من مليون مسكن خالل  ،مليار دينار 332مسكن، بتخصيص مبلغ  2222222حوالي 

 خصص جزء كبير منها للقضاء على البنايات الهشة.  1229-1223الفترة 

مليون وحدة سكنية، منها  2تم اإلقرار بانجاز  2010-2014وفي ظل البرنامج الخماسي للفترة من 

على أن يتم الشروع في الجزء المتبقي خالل السنوات  ،مليون يتم تسليمها خالل الفترة الخماسية 2.1

وترميمها.  ،تقدم الدولة إعانات مالية للقاطنين بالمساكن القديمة إلعادة تهيئتهاالمقبلة، باإلضافة إلى هذا 

 والجدول التالي يوضح لنا عدد المساكن التي تم انجازها.
  2005-2012: عدد المساكن التي كان مقرر انجازها والتي تم انجازها خظل الفترة 20الجدول 

 البيان
عدد المساكن التي كان 

-2012مقرر انجازها 
2005 

عدد المساكن المنجزة 
 %النسبة  2012-2005

 27.98 428539 537324 السكن العمومي اإليجاري

 14.08 215663 325516 السكن االجتماعي التساهمي

 3.64 55854 19198 البيع باإليجار"عدل، الصندون الوطني للتوفير واالحتياط

 3.10 47610 65385 المساكن الترقويةغيرها من 

 9.89 151530 219934 البناء الذاتي

 42.31 632312 895712 السكن الريفي

 100 1531518 2298499 المجموع

 ،2011وزارة السكن والعمران: حصيلة المنجزات االقتصادية واالجتماعية لسنة المصدر: 
http://www.mhuv.gov.dz/ar/cherche.asp 

أكثر من مليون وخمسمائة وواحد بارتفاعا  2005-2012عدد السكنات المنجزة خالل الفترة عرفت 

، كما نالحظ 2005-2009وثالثون وخمسمائة وثمانية عشرة مسكنا، كان مليون منها أنجز خالل الفترة من 
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ن م % 42.31بحيث مثلت نسبة ، 2005-2012مسكنا ريفيا خالل الفترة من  632312انجاز أكثر من 

والذي يشمل فئة الفالحين الذين يقطنون خارج النسيج  ،إجمالي السكنات المنجزة خالل هذه الفترة

نه تم تسطير في أغير  2010-2012مسكن خالل الفترة  228322العمراني، ولقد تم إنشاء مايقرب من 

عن  اانجازه بعيدتم  وحدة سكنية ريفية، ويعتبر ما 770000بانجاز  2010-2014إطار البرنامج الخماسي 

مليون سكن،  2.1استالم  2010-2014نه كان مسطر ضمن هذه البرامج وفي الفترة أماهو مسطر. كما 

 هو مسطر. مسكن، وهو بعيد عن ما 531518تم استالم  2012نه إلى غاية سنة أإال 

بسبب ارتفاع تزال قائمة كون الطلبات تظل في ارتفاع  رغم الجهود المبذولة إال أن أزمة السكن ال

عدد السكان، وزيادة نسب الزواج، والنزوح الريفي، باإلضافة إلى الكوارث الطبيعية كالزالزل والفيضانات، 

 ويواجه هذا القطاع أيضا مشكلة تكمن في سوء توزيع هذه السكنات.

الكهرباء والغاز إلى ب من خالل التزود أما بالنسبة لجهود الدولة في تحسين حياة المواطن

، كما ارتفعت 2011عام  % 98إلى  1999عام  % 84.6فقد ارتفعت نسبة الربط بالكهرباء من  ،مساكنهم

1عام % 45إلى  1999عام  % 30.2نسبة الربط بالغاز من 
2011. 

 الحصول على مصدر محسن للماء في الريف والحضر:  -ب

االقتصادية واالجتماعية يعد توفير اإلسكان المالئم عنصرا  أساسيا  لتحسين أوضاع الفقراء 

ة الفقر بينهم، كما أن توفير مصادر المياه النظيفة في المسكن والصحية، ووسيلة فاعلة لتخفيف حدّ 

والصرف الصحي المالئم يمنحهم بيئة سكنية صحية، ينعكس تأثيرها عادة بشكل إيجابي على صحة أفراد 

لطلب المتزايد على المياه قامت الدولة بتوفير األسرة وقدرتهم على العمل واإلنتاج، وألجل االستجابة ل

جل إيصال الغاز والكهرباء أمليار دج من  192مبالغ مالية ضخمة في ظل هذه البرامج، قدرت بأكثر من 

 وتزويد السكان بالماء، والجدول التالي يوضح ذلك. ،للمنازل

 
 

 
                                                 

 .2012معطيات وزارة الموارد المائية،  - 1
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 2005-2011للفترة  في الجزائر جزة لتوفير المياه الصالحة للشرب: المشاريع االستثمارية المن22الجدول 
 2005-2011 1999-2004 البيان

 33 18 السدود

 2187 393 مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب

 50 8 محطات التصفية

 25 - محطات تجميع مياه البحيرات

 1188 284 خزانات المياه

 1726 5709 حفر اآلبار

 449 66 المائيةالمحاجز 

 5 - محطات تحلية مياه البحر

 .2011واالجتماعية ، حصيلة المنجزات االقتصادية 2013بيان السياسة العامة للحكومة الجزائرية  المصدر:

أين تم إطالق مشاريع ،  2005من سنة  ابتداء   تطورا الهياكل الخاصة بتعبئة الموارد المائيةعرفت 

 بـ 2005-2011فبلغ عدد السدود المنجزة خالل الفترة ،في جميع أنحاء الوطنكبرى، أو أعيد بعثها وذلك 

، وبالنسبة لمشاريع التزود بالماء الصالح 1999-2004سدا تم انجازها خالل الفترة من  18سدا مقابل  33

ارتفع العدد ، 1999-2004مشروع في الفترة  393 فبعدما بلغ العدد ،للشرب عرفت هي األخرى نموا ملحوظا

كما تم  ،، ونفس الشيء بالنسبة للهياكل األخرى2005-2011خالل الفترة  مشروع 2187 إلىليصل 

 مين تزويد المدن الكبرى بمياه الشرب.أاستحداث مشاريع خاصة بتحلية مياه البحر والتي تسمح بت

ر مياه للشرب لقد أدى هذا التطور في الهياكل إلى تحسين نسبة السكان الذين يستخدمون مصاد

 والشكل التالي يوضح ذلك. ،محسنة

 الذين يستخدمون مصادر مياه للشرب محسنة في الجزائر نسبة السكان :11الشكل 

 
source :WHO/UNICEF, Joint monitoring program for water supply and sanitation : 

coverage estimation improved drinking water in Algeria, 2012.www.wssinfo.org 
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 57.8 بـ نسبةقدرت النسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه للشرب محسنة، فبعدما  تارتفع 

وقد تزامن هذا التحسن مع زيادة حصة الفرد اليومية ،  2011سنة  % 95صل ارتفعت لت 1990سنة  %

1سنة لتر  170إلى  1999لتر سنة  123من مياه الشرب حيث انتقلت من 
2011. 

 الحصول على مرافن سليمة للصرف الصحي: -ج
كبر أعرفت مرافق الصرف الصحي في الجزائر زيادة بداية مع التسعينيات، وارتفعت بشكل 

 وشملت كافة مناطق الوطن مع األلفية الجديدة، والشكل التالي يوضح ذلك.

 .الذين يحصلون على مرافن الصرف الصحي في الجزائر نسبة السكان :17الشكل 

 
source :Idem.  

حدثت زيادة كبيرة في نسبة السكان الذين يحصلون على مرافق للصرف الصحي، فبعدما كانت 

إلى  2011، وواصلت في االرتفاع لتصل سنة 2000سنة  % 92ارتفعت إلى  1987سنة  % 51.7النسبة 

 وتعود أسباب تخلف الجزائر في هذا المجال إلى ارتفاع المباني الفوضوية.،  % 95

جزائر حققت تقدما في تقديم هذه الخدمات لتحسين مستوى معيشة األفراد، إال أنه عموما نجد أن ال

يبقي المتضرر من عدم الحصول على هذه الخدمات هم الفقراء الذين يعيشون في المناطق الريفية 

المعزولة وفي مناطق الجنوب، حيث تتفاوت نسب التغطية بهذه الخدمات إذ تنخفض دائما في هذه 

 يزيد من تأزم أوضاع الفقراء. المناطق مما

 على المستوى المعيشي: أثر تطبين البرنامج التكميلي لدعم النمو والبرنامج الخماسي للفترة6.1.1 

من المعلوم أن تخفيض نسبة الفقر في الجزائر يعد من بين أهم األهداف الرئيسية التي حددت 

ث أن جزءا هاما من هذه البرامج وجه نحو للبرنامج التكميلي لدعم النمو، والبرنامج الخماسي، بحي
                                                 

 . 2012 معطيات وزارة الموارد المائية، - 1
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العمليات والمشاريع التي تهدف إلى تحسين اإلطار المعيشي للسكان، ودعم التنمية المحلية وتنمية الموارد 

البشرية، ومن المعروف أن تحسن المستوى المعيشي للسكان يساهم في تراجع نسبة الفقر، وفي هذا 

حيث ارتفع هذا المؤشر من  ،فيما يخص مؤشر مستوى المعيشةاإلطار نجد أن الجزائر سجلت تحسنا 

، ارتفع خالل الفترة 0.65يقدر بـ 1997-2000للفترة سنة ألخرى، فبعدما كان مؤشر المعيشة في المتوسط 

، وذلك راجع لتحسن 1 0.732إلى 2005-2009ووصل متوسط المؤشر خالل الفترة  ،0.69إلى  2004-2001

لى زيادة االستهالك الفردي، وارتفاع األجور، وانخفاض معدل نصيب الفرد من الناتج  المحلي اإلجمالي، وا 

التضخم، والجدول التالي يبين لنا تطور أهم المؤشرات الخاصة المرتبطة بمستوى المعيشة كمتوسط خالل 

 ثالث فترات مختلفة:

 ." تمثل فترة تطبيق سياسة التعديل الهيكلي 1222- 2993: " الفترة األولى -
 " تمثل فترة تطبيق سياسة اإلنعاش االقتصادي. 1224 – 1222:"  الفترة الثانية -
 "خماسي" تمثل فترة تطبيق البرنامج التكميلي لدعم النمو والبرنامج ال2005-2014: الفترة الثالثة  -

  .2012 إلى 0002 من: المتوسط السنوي لمعدل نمو المؤشرات الكلية المرتبطة بمستوى المعيشة 20الجدول 

الوحدة: %   

المتوسط السنوي خظل  المؤشرات
 " 0222-0002الفترة "

 المتوسط السنوي خظل الفترة
"0222-0222" 

المتوسط السنوي خظل 
 2005-2012الفترة 

 +PIB 3,1 + 4,9 + 3.29الناتج المحلي اإلجمالي 

 +PIB 0,9 + 3,3 + 10.47نصيب الفرد من 

 +10.95 + 4,9 + 1,2 االستهظك الفردي

 - + 5,4 + 3,7 الدخل التصرفي الفردي 

 +14.66 + 5,2 + 1,1 أجور

 +3.67 + 3 + 6,3 تضخم

 .23ص ،1224المحافظة الوطنية للتخطيط، الفقر في الجزائر، سبتمبر  -المصدر:  

- Office national des statistiques, Rétrospective des comptes économiques 1963 à 2010, 

Séries E: Statistiques économiques, N166, Alger, novembre 2011, P68. 

                                                 
 .1997-2010سنة  تقارير التنمية البشرية من  - 1
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، تحســنا الثالثــة ة الســكان خــالل الفتــرتين الثانيــة جميــع المؤشــرات المرتبطــة بمســتوى معيشــســجلت 

وهـي الفتـرة التـي تزامنـت مـع تطبيـق البرنـامج التكميلـي  ،التحسن أعلى خـالل الفتـرة الثالثـةلكن مستوى هذا 

نقطـة  3.6فعلـى سـبيل المثـال ازداد نمـو االسـتهالك الفـردي بمقـدار  ،2005-2012والبرنامج الخماسي للفترة 

% للفتـــرة 10.95% خـــالل الفتـــرة الثانيـــة، والـــى 4.5% خـــالل الفتـــرة األولـــى إلـــى  1.3مئويـــة، إذ انتقـــل مـــن 

% خـالل نفـس  5.4ويرجع ذلك إلى الزيادة التي شهدها الدخل التصرفي الفردي الذي ارتفع بمعدل  ،الثالثة

 ،% خـالل المرحلـة الثالثـة14.66% خـالل الفتـرة الثانيـة، والـى 5.2نتيجة زيادة حجـم األجـور بمقـدار  ،الفترة

و بالتـالي ارتفـاع  ،فتـرة الثالثـة فـي ارتفـاع القـدرة الشـرائية لألفـرادالالتضـخم خـالل كما ساهم انخفاض معدل 

 الدخل الفردي.

إن النتائج المحققـة خـالل فتـرة تطبيـق البرنـامج التكميلـي لـدعم النمـو، والبرنـامج الخماسـي سـاهمت 
 شكلوال ، 2011نة وتأكد خالل س 2005 وسنة  2001  سنةلوحظ االنخفاض في تخفيض نسبة الفقر، وهذا 

 التالي يوضح معدالت الفقر خالل هذه الفترة.

 0200-2005معدالت الفقر في الجزائر للفترة : 13الشكل 

 

 . 2008تقرير التنمية البشرية، المصدر:

 التضامن.تم أخذها من االجتماعات التقييمية لرئيس الجمهورية مع وزير  2010-2011البيانات من  -

 2005 سنة%    16.60من  اضاانخفعرفت هي األخرى  معدالت الفقر البشري في الجزائركما أن 

 الجدول التالي يوضح ذلك. و، 2011سنة %   13.69 إلى
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  2011-2005 خظل الفترةفي الجزائر  ومكوناته تطور مؤشر الفقر البشري: 20الجدول 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 0222 السنوات

 13.69 14.72 15.41 17.16 18.23 18.95 21.12 النسبة المئوية لمؤشر الفقر البشري

 6.10 6.3 6.5 5.71 5.83 6.03 1.39 لوفاة قبل سن األربعين\النسبة المئوية الحتمال ا

سنة فما  02لفئة النسبة المئوية معدل األمية 
 فون

13.72 27.2 26.16 24.60 22.00 21 19.5 

النسبة المئوية للسكان المحرومين من الماء 
 الشروب

3.22 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

النسبة المئوية لألطفال الذين يعانون من نقص 
 سنوات 2الوزن األقل من 

3.32 3.70 3.70 3.70 3.1 3.1 3.1 

 .CNES ،2008تقرير  -المصدر: 

  2011.2010.2009.  لسنوات طرف الباحث بناء على معطيات البنك الدولي حسابها من تم 2011.2010.2009 ئجنتا - 

وذلك ، 2011سنة  % 13.69إلى  1223سنة  %21.12من مؤشر الفقر البشري انخفض انخفض 
 راجع لتحسن مؤشراته المتمثلة في:

  سنة%    6.1إلى 1223سنة   %1.39انخفاض النسبة المئوية الحتمال الوفاة قبل سن األربعين من 

2011. 

  سنة  %19.5 إلى 1223سنة  %13.72سنة فما فوق من  23انخفاض النسبة المئوية لمعدل األمية لفئة
2011 . 

  إلى  1223سنة  % 3.3سنوات من  3انخفاض نسبة األطفال الذين يعانون من نقص الوزن ألقل من  

 .2011سنة   3.1 %

سنة   19.5% نسبة األمية والتي بلغت نسبة الرتفاعوذلك راجع  ،مرتفعةظلت نسبة الفقر البشري عموما 

 سنوات. 3، باإلضافة إلى وجود نسبة مئوية من األطفال الذين يعانون من نقص الوزن األقل من 2011

 تقييم اآلليات االجتماعية في مكافحة الفقر في الجزائر: 2.1 

 الناتج األثر الستيعاب 1991 سنة من ابتداء أي الثاني، االتفاق إطار في األمان شبكة تشكيل لقد تم

 1994أكتوبر  ففي الثالث، االتفاق في إلغاؤها تم التي و  اجتماعية، صفة ذات عالوات بمنح األسعار عن رفع

العالوات، المنحة الجزافية للتضامن  من بنوعين عوضت التي لألسر النقدية العالوة في النظر إعادة تم
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السياسة االجتماعية المتبعة في عرفت من األلفية  وابتداء  ، النشاطات ذات المنفعة العامة والتعويض عن

 .حيث استفاد من هذه البرامج عدد من المواطنين  ،من خالل آلياتها تطورا الجزائر

 : تقييم برنامج المنحة الجزافية في مكافحة الفقر 1.2.1

 من المواطنين والجدول التالي يوضح ذلك: عدد معتبربرنامج المنحة الجزافية استفاد من 

 2006-2010للفترة  AFS: تطور عدد ونوع المستفيدين من برنامج المنحة الجزافية للتضامن 20الجدول 

عدد  البرنامج
 المستفيدين

 وضعية المستفيدين النوع

 األرامل نساء مطلقات المعوقين كبار السن رجال نساء
2006 605870 52.7 47.3 51.2 24.3 7.4 17.1 

2007 626371 50.3 49.7 46.1 26.6 8.5 18.9 

2008 631790 54.2 45.8 43.4 25.1 10.6 20.9 

2009 625964 54.2 45.8 43.4 25.1 10.6 20.9 

2010 680563 54.5 45.5 40.5 24.4 11.9 23.2 

 20.2 9.8 25.1 44.9 46.8 53.2 634112 2006-2010متوسط 

 Source: Agence de développement social, bilan des réalisations des programmes, 

ceres par l ADS selon le genre, programme notifies au titre de la période 2006 à 2010, 

DEP/mai2011, p3. 

، بمتوسط سنوي خالل هذه الفترة 2006-2010فردا خالل الفترة  3170558 استفاد من هذا البرنامج

استفاد  2006ففي سنة  ألخرىمستفيد، حيث نجد أن نسبة المستفيدين تزداد من سنة  634112قدر بـ 

 . 680563بـ  2010مستفيد، ووصل هذا العدد سنة 605870حوالي 

% 46.8نسبة مقابل  %،53.2المرأة حصة األسد من هذا البرنامج خالل هذه الفترة بـ ونالت 

 لرجال وذلك راجع لسياسة هذا البرنامج الداعمة للمرأة.ل

متبوعا باألشخاص المعوقين ، % 44.9كبار السن بنسبة    2006-2010هذا البرنامج خالل الفترةومس 

%، وأخيرا نجد نسبة النساء المطلقات أو  20.2%، ثم تأتي شريحة النساء األرامل بنسبة 25.1بنسبة 

 %.9.8المعيالت لألسر بنسبة 
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  IAIGتقييم برنامج التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة:  2.2.1 

 في الجدول التالي: ظهراستطاع هذا البرنامج أن يحقق مجموعة من النتائج ت

 2006-2010للفترة : تطور وعمر المستفيدين من برنامج التعويض عن النشاطات ذات المنفعة 22الجدول 

 البرنامج
 الفئة العمرية النوع عدد المستفيدين

 سنة 60فوق  51-60 31-40 26-30 18-25 نساء رجال 

2006 217590 59.1 40.9 18.9 20.8 26.4 11.3 2.2 

2007 252980 57.8 42.2 19.0 21.8 25.7 11.4 2.6 

2008 261894 59.0 41.0 17.5 22.4 27.0 11.0 2.6 

2009 255540 58.4 41.6 17.6 21.0 27.5 11.7 2.1 

2010 267365 57.5 42.5 16.5 20.5 28.7 11.5 1.9 

 2.3 11.4 27.1 21.3 17.9 41.6 58.4 251074 2006-2010متوسط 

Source: Idem. 

بمتوسط سنوي قدر بـ  2006-2010مستفيد من هذا البرنامج خالل الفترة  1255369تم تسجيل 

كما أن فئة ، %41.6%، بينما استفادت النساء بنسبة 58.4استفاد الرجال بنسبة ، و مستفيد 251074

 .%66.3هي األكثر استفادة بمعدل متوسط خالل هذه الفترة قدر بـ  18-40الشباب بين 

 ESILتقييم برنامج مناصب الشغل المأجورة للمبادرة المحلية: 3.2.1

، مع سيطرة النساء 2006-2010شاب من هذا البرنامج خالل الفترة من  603.148استفاد حوالي 
 سنة هي األكثر فئة مستفيدة 19-29%، كما وجد أن الفئة العمرية من 52.3على هذا البرنامج بنسبة 

 في الجدول التالي:مثلما يظهر  %.80.2بنسبة 

 2006-2010من برنامج مناصب الشغل المأجورة للمبادرة للفترة : تطور عدد وجنس المستفيدين 22الجدول 

 البرنامج
ESIL 

عدد 
 المستفيدين

 الفئة العمرية النوع
 سنة 35فوق  30-35 25-29 19-24 نساء رجال

2006 104408 51.0 49.0 37.8 41.7 17.2 3.3 

2007 126266 48.2 51.8 39.3 43.0 14.8 2.9 

2008 139060 46.0 54.0 42.3 45.3 10.9 1.5 

2009 134414 45.7 54.3 42.7 45.9 9.6 1.7 

2010 90000 44.5 55.5 30.9 32.1 22.8 14.3 

Source: Ibid, p6. 
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 : CPEتقييم برنامج عقود ماقبل التشغيل 4.2.1

توفير مناصب مهمة وخاصة للجامعيين وساهم في تخفيض في لقد ساهم برنامج ماقبل التشغيل 
، مع 2006-2010شاب خالل الفترة  217752أكثر من  استفاد من هذا البرنامجو  ،البطالة في الجزائرنسبة 

 :مثلما يظهر في الجدول التالي %.66.7سيطرة فئة النساء على هذا البرنامج بنسبة 

 2006-2010 : عدد وجنس المستفيدين من برنامج عقود ماقبل التشغيل للفترة26الجدول 

 عدد المستفيدين البرنامج
 جنس المستفيد

 نساء رجال
2006 41376 37.8 62.2 

2007 62536 36.1 63.9 

2008 57300 33.7 66.3 

2009 14665 33.2 66.8 

2010 41875 25.5 74.5 

 66.7 33.3 217752 المجموع

 Source: Ibid, p8.  

 TUP-HIMOتقييم برنامج األشغال ذات المنفعة العمومية لظستعمال المكثف  5.2.1

إن مناصب الشغل التي خلقها هذا البرنامج تظهر سيطرة الرجال، وذلك راجع لطبيعة أعمال هذا 
 .ذلك ت في المناطق الصناعية، والجدول التالي يوضحآالبرنامج، والتي تستعمل أكثر في قطاع المنش

 2006-2010: عدد المستفيدين من برنامج األشغال ذات المنفعة العمومية للفترة 26الجدول 

 المجموع برنامج الجزائر البيضاء عدد المستفيدين البرنامج
2006 14939 5015 19954 

2007 13260 6212 19472 

2008 10013 4242 14255 

2009 10683 4852 15535 

2010 7285 3570 10855 

 80071 23891 56180 المجموع

 Source: Ibid, P9.    
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مسـتفيد فـي  19954فبعـدما كـان  ،ىخـر ن أعداد المستفيدين من هـذا البرنـامج يـنخفض مـن سـنة ألإ

، وذلك راجع للشروط الصـعبة التـي تـم وضـعها 2010مستفيد سنة  10855، وصل هذا العدد إلى2006سنة 

 في إطار هذا البرنامج.

  :12/03/2012منذ نشأتها إلى  ANGEM تقييم نشاط الوكالة 6.2.1

، ومنذ ذلك الوقت 1223لم ينطلق نشاط الوكالة فعليا على أرض الواقع إال في منتصف سنة 
قدمت الوكالة قروض مصغرة بأنواعها المختلفة عبر كامل التراب الوطني، وفيما يلي مجموعة أرقام 

 .2012  نهاية سنةتعكس نشاط الوكالة إلى غاية 

 2012-1223: كان العدد اإلجمالي للسلف بدون فوائد الممنوحة خالل الفترة حصيلة السلف الممنوحة-أ
 سلفة موزعة كما يلي:  345.127 يقدر بـ

 2012– 2005للفترةقطاعات وحسب جنس المستفيد ال: حصيلة السلف بدون فوائد موزعة حسب 28الجدول 

 حسب جنس المستفيد حسب قطاعات النشاط
  البيان                        

 % عدد السلف  % عدد السلف            القطاعات 

 60,62 220 209 النساء 20,24 847 69 الصناعات التقليدية

 39,38 907 135 الرجال 33,59 911 115 الصناعة

    21,45 035 74 الخدمات

    17,44 204 60 الفظحة

 7,28 126 25 البناء واألشغال العمومية
   

 0,001 4 التجارة 

 222 297212  222 345.127 المجموع

Source : www.angem.dz au 1mars 2012.  

، والجزء 60.62%من نصيب النساء بنسبة  كان الجزء األكبر من السلف الممنوحة بدون فوائد إن

، ثم قطاع الخدمات، الصناعة 33.59 %نسبة ب يالصناعالقطاع  األكبر من هذه السلف استحوذ عليها

 التقليدية والفالحة، والبناء واألشغال العمومية بدرجات أقل على الترتيب. 

لشراء المادة األولية على  ،كما نجد أن الوكالة تعطى األولوية كذلك عند منح السلف بدون فوائد -

 % 92حساب غرض إنشاء مشروع، حيث كان نصيب السلف الممنوحة لشراء المواد األولية يفوق 

http://www.angem.dz/
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    سلفة (، بينما لم يتعدي نصيب السلف بدون فوائد إلنشاء مشروع 345120سلفة من أصل 322775 )

 .1%10نسبة يشكل  ، أي ما)سلفة  345120سلفة من مجموع ( 22352

 : 2005-2012حصيلة القروض الممنوحة خظل الفترة -ب

 22350تقدر بـ 2012 – 1223كانت حصيلة القروض الممنوحة من طرف البنوك خالل الفترة 
 قرض، كما هو مبين في الشكل البياني التالي:

 0200-0222حصيلة القروض الممنوحة من طرف البنوك خظل الفترة :19الشكل 

 
Source : www.angem.dz 

 قرض، 22350 قدرت بـ 2012– 1223حصيلة القروض الممنوحة ضعيفة خالل الفترة كانت 

 وذلك راجع إلى اآلتي:

 .أن البنوك في الجزائر غير متحمسة لمثل هذا التمويل ) التمويل المصغر( - 

في التمويل المصغر مثل ما هو موجود في بقية الدول ال تتوفر الجزائر على مؤسسات مالية مختصة  -

ولكنها تجد  ،وخاصة األوروبية منها، وكل ما هو موجود هو مؤسسات تملك ميزانية وتستقبل المشاريع

 نفسها مجبرة على المرور على البنوك التي هي من يحدد مصير هذه المشاريع.

حيث تتبع الوكالة منذ ،  L’ANGEMعلق بـ هناك عائق التسيير والذي يمثل العائق الرئيسي المت  -
تم وضع التنسيقيات ولقد نموذج تسيير مركزي يعتمد أساسا على المديرية العامة،  1224 إنشائها سنة

                                                 
1
 -http://www.angem.dz/(12/02/2013). 

ال

 سنوات

ال

 قرض

http://www.angem.dz/source
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يظهر محدوديته  أالتي استحدثت تدريجيا بعد إنشاء الوكالة بهدف تسيير الجهاز، إال أن هذا النموذج بد
بعد سنوات قالئل من إنشاء هذه الوكالة، بسبب التوسع الذي عرفته هذه األخيرة، حيث برزت العديد من 

مما أدى إلى تمديد اآلجال في ، االختالالت والتأخيرات في عملية التكفل التي يشرف عليها الجهاز
 معالجة ملفات المستفيدين من القرض المصغر.

 : 2012مجموع الوظائف التي أنشأت منذ إنشاء الوكالة لغاية مارس  -ج

قدر العدد اإلجمالي للوظائف المحدثة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منذ 
 وهو ما يبينه الجدول التالي: ،وظيفة 517691 ـب 2012إنشائها إلى غاية مارس 

 (2012مارس  – 0222للفترة)  L’ANGEMوفرتها : عدد مناصب الشغل التي 20الجدول 

 البيان
 

 *معدل البطالة
 (% ) 

العدد اإلجمالي 
 ) عامل ( *للعاملين

عدد الوظائف المحدثة من 
 )وظيفة ( **طرف الوكالة

نسبة مساهمة الوكالة 
 ( %في التوظيف ) 

0222 23.32 3244112 4994 2.21 

0226 21.32 3313324 33313 2.43 

0226 23.3 3394143 14272 2.73 

0228 22.3 9241222 217312 2.42 

0220 22.1 9471222 123412 1.32 

0202 22 9733222 193337 3.23 

2011 10  457007  

2012   517691  

  .www.ons.dzالديوان الوطني لإلحصائيات على الموقع *المصدر: 
 .www.angem.dzعلى الموقع  ANGEMإحصائيات **

بعدما ، 1222سنة  % 3.23في التوظيف اإلجمالي L’ANGEM نسبة مساهمة الوكالةبلغت 

 وهي نسبة ضعيفة وذلك راجع إلى مايلي: ،1223سنة  % 2.21قدرت بـ 

 والتسييرية للكثير من المستفيدين من القروض المصغرة أو الطالبين لها.نقص الكفاءة المهنية  -

على حساب االستثمار المنتج  ،ترجيح النشاط التجاري والخدمي )الذي ال يتطلب مناصب شغل كثيرة( -

 المولد لمناصب الشغل.

 

http://www.ons.dz/
http://www.angem.dz/
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 :ANSEJ , CNAC"تقييم برنامج المؤسسات المصغرة "  7.2.1
مين ضد البطالة أالمصغرة منذ استحداثه، باإلضافة إلى صندوق التلقد ساهم برنامج المؤسسات 

في خلق العديد من مناصب الشغل، وفى استحداث عدد معتبر من المؤسسات المصغرة والجدول التالي 

 يوضح ذلك.

 2005-2011للفترة  ANSEJ ،CNAC: عدد الوظائف التي تم خلقها من طرف 62الجدول 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيان

من طرف  المنشأةعدد الوظائف 
ANSEJ 

30376 24500 22685 31626 57919 75950 128375 

 CNAC 4634 9499 6624 5728 17657 - 35935من طرف  المنشأةعدد الوظائف 

 164310 75950 75576 37354 29309 33999 35010 المجموع

Source: Rapport National sur les objectifs du millénaire pour le développement, Op.Cit, P24.  

منصب  35935  ، وأكثر منANSEJمنصب شغل جديد من طرف  128375أكثر من تم خلق 

مؤسسة مصغرة من طرف الهيئتين ترتب   222453 ، كما تم تمويل2011سنة  CNACعمل من طرف 

تجاوز الهدف المحدد األساسي الذي كان يسعى  ، وهذا العدد2011شغل سنة  570406عنها استحداث 

 .ألف مؤسسة مصغرة 50إلى إنشاء 

 عموما نجد أن اآلليات االجتماعية لم تكن فعالة في القضاء على ظاهرة الفقر في الجزائر.

 :الزكاة في القضاء على الفقر في الجزائرصندون دور 3.1 

 ظاهرة الفقر في الجزائر. مساهمة الزكاة في القضاء علىسيتم تقييم دور و 

 التعريف بصندون الزكاة الجزائري: 1.3.1 

صندوق الزكاة مؤسسة دينية اجتماعية تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، والتي تضمن له 

مـــن ثـــالث مســـتويات  التغطيـــة القانونيـــة بنـــاء علـــى القـــانون المـــنظم لمؤسســـة المســـجد، ويتشـــكل الصـــندوق

  :1تنظيمية هي

 

                                                 
    http://www.marw.dz/index.php/2010-01-12-11-49-39     وزارة الشؤون الدينية واألوقاف الجزائرية، - 1 
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 اللجنة القاعدية: -
وتكون على مستوى كل دائرة، مهمتها تحديد المسـتحقين للزكـاة علـى مسـتوى كـل دائـرة، حيـث تتكـون لجنـة 

مداولتها من: رئيس الهيئة، رؤساء اللجـان المسـجدية، ممثلـي لجـان األحيـاء، ممثلـي األعيـان، ممثلـين عـن 

  المزكين.

 : الوالئيةاللجنة  -
وتكون على مستوى كل والية، وتوكل إليها مهمة الدراسة النهائية لملفات الزكاة علـى مسـتوى الواليـة، وهـذا 

بعد القرار االبتدائي على مستوى اللجنة القاعدية، وتتكون لجنة مداوالتها من رئيس الهيئة الوالئيـة، إمـامين 

لفدراليـة الوالئيـة للجـان المسـجدية، رئـيس المجلـس العلمـي األعلى درجة في الوالية، كبـار المـزكين، ممثلـي ا

 للوالية، محاسب، اقتصادي، مساعد اجتماعي، رؤساء الهيئات القاعدية.

  اللجنة الوطنية: -
ونجــد مــن مكوناتهــا المجلــس األعلــى لصــندوق الزكــاة، والــذي يتكــون مــن: رئــيس المجلــس، رؤســاء اللجــان 

الوالئية لصـندوق الزكـاة، أعضـاء الهيئـة الشـرعية، ممثـل المجلـس اإلسـالمي األعلـى، ممثلـين عـن الـوزارات 

تـابع بدقـة عمـل اللجـان التي لها عالقة بصندوق، كبـار المـزكين، وفيـه مجموعـة مـن اللجـان الرقابيـة التـي ت

 الوالئية وتوجهها. 

 : أدوات الرقابة في نشاط الصندون -أ
مــن جمــع الزكــاة، وكيــف تــم  حصــلةلكــل مــواطن ولكــل هيئــة الحــق فــي اإلطــالع علــى مجمــوع اإليــرادات الم

 توزيعها، وذلك عن طريق:

  .التقارير التفصيلية التي تنشر في كل وسائل اإلعالم 

  ية تحت تصرف أي هيئة أو جمعية لالطالع على قنوات صرف الزكاة.وضع القوائم التفصيل 

  .اعتماد نشرية صندوق الزكاة كأداة إعالمية تكون في متناول كل الجهات واألفراد 

  .ال بد على المزكي أن يساعد الجهاز اإلداري للصندوق في الرقابة على عمليات جمع الزكاة 

 كيفية صرف أموال الزكاة:  -ب

 :أموال الزكاة بناء على المداوالت النهائية للجنة الوالئية إلىيتم صرف 
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وهذا حسب األولوية، وذلك بإعطائها مبلغا سنويا أو سداسيا )كل ستة أشهر(، أو  العائظت الفقيرة: - 

 .ثالثيا )كل ثالثة أشهر(

جزء من أموال الزكاة سيخصص لالستثمار، وذلك دائما لصالح الفقراء، كأن  االستثمار لصالح الفقراء: -

 نعتمد طريقة القرض الحسن، أو شراء أدوات العمل للمشاريع الصغيرة والمصغرة.

 دور صندون الزكاة في التقليل من الفقر: 2.3.1
التــالي  الجــدولو  ،ولزكــاة الفطــر ارتفاعــا مــن ســنة ألخــرى األمــوال الحصــيلة اإلجماليــة لزكــاةعرفــت 

 .يوضح ذلك
 2003-2011للفترة  : تنامي الحصيلة الوطنية لزكاة األموال60الجدول 

 السنة
حصيلة زكاة 

 األموال
 )دينار جزائري(

 حصيلة زكاة الفطر
 )دينار جزائري(

الحصيلة الوطنية 
 ج(.)د للزكاة

نسبة نمو الحصيلة الوطنية 
مرجعية سنة باعتماد  للزكاة

األساس السنة التي تسبن 
 السنة المعنية

عدد 
العائظت 
 المستفيدة

0220 223233119,33 37739213,12 175947298 ----------------- 12222 
0222 122317133,32 224931744,22 315514379.52 79,31 33322 
0222 317237941,79 137233393,32 62434383839 97,33 33322 
0226 433334932,19 312122134,31 80419661513 13,32 11322 
0226 473911397,21 111273121,72 741101199,71 - 7,34 11311 
0228 417279393,19 142944122,32 66912409979 - 9,72 232393 
0220 124222222,22 172222222,22 884000000 31,22 - 
0200 ---------- ----------- 2242222222.22 19,27 - 

 .2012وزارة الشؤون الدينية الجزائرية،  -المصدر:

الحصيلة الوطنية للزكاة والتي تعد محصلة زكاة األموال وزكاة الفطر بشكل متزايد من سنة نمت 
مقارنة بنموها في السنوات األخرى. كما  1223و  1227مع تسجيل تراجع لمستواها في سنتي  ،ألخرى

بمبلغ  1222، وسجلت رقما قياسا سنة 1224مقارنة بسنة  1223أنها سجلت تضاعفا لمستواها في سنة 
تزايد عدد العائالت الفقيرة المستفادة من صندوق الزكاة، حيث بلغ عدد و ، تجاوز مليار دينار جزائري

 2008عائلة، ووصل عددها سنة  21000حوالي  2003وق سنة العائالت المستفيدة من هذا الصند
 عائلة.  11322بـ

 نعطيـه ليبقـى فقيـرا إنمـا ليصـبح مزكيـا"، ال أما من حيث استثمار أموال الزكـاة : الـذي أعطـى لـه شـعار "

 مثل المشاريع التي يمولها في التالي:تتو من حصيلة الزكاة لالستثمار،  37.5%خصصت نسبة تقدر 

 مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.تمويل  -
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 تمويل مشاريع الصندوق الوطني للتامين على البطالة. -

تمويل المشاريع المصغرة، باإلضافة إلى دعم المشاريع المضمونة لدى صندوق ضمان القـروض التـابع  -

لألشــخاص القــادرين  ومــنح هــذه القــروض يكــون بــدون فوائــد وتوجــه ،لــوزارة المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة

مشـــروع أو قـــرض  256عـــدد المشـــاريع الممولـــة مـــن طـــرف صـــندوق الزكـــاة وبلـــغ علـــى العمـــل ولـــم يجـــدوه، 

 والجدول التالي يوضـح، 2009مشروع أو قرض مصغر سنة  1200 إلى ، ثم ارتفع العدد2004مصغر سنة 

 .  ذلك 

 

 

 

 2004-2009للفترة في الجزائر  صندون الزكاة: تنامي االستثمار في 60الجدول 

عدد المشاريع الممولة من طرف  السنة
 الصندون

0202/0222 131 
0206/0222 411 
0206/0226 337 
0208/0226 2247 
0200/0228 322 

0220 2122 

 -http://www.marw.dz/index.php/2010 2012 على الموقع: : وزارة الشؤون الدينية الجزائرية،المصدر

 :الجدول التاليفتظهر من خالل أما أهم القطاعات التي استفادت من أموال صندوق الزكاة 

 2003-2011: أهم القطاعات التي استفادت من أموال صندون الزكاة للفترة 60الجدول 

 % مقارنة بالمبلغ اإلجمالي دج" "الكليالمبلغ  عدد المشاريع الممولة القطاعات
 34 261.861.981,26 1331 الخدمات

 21 119.348.107,61 506 الفظحة
 16 116.907.648,47 570 التجارة
 16 114.502.667,19 712 اإلنتاج
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 15 93.655.850,38 501 الصناعة التقليدية
 8 55.954.098.89 328 الصناعة
 100 762.230.353,80 4047 المجموع

 . 2012معطيات وزارة الشؤون الدينية،  المصدر:

باعتبـار أن هاتـه المشـاريع ، % 34على منح المشاريع لقطاع الخدمات بنسبة  صندوق الزكاةركز 

وذلك %    21ثم يأتي بعد ذلك قطاع الفالحة بنسبة  ،يسهل توزيعها وتسويقها كما أنها تحقق أرباحا سريعة

راجـع ألن هـذه المشــاريع التتطلـب كفـاءات ومهــارات ويسـهل ممارســتها، وأخيـرا نجـد قطــاع التجـارة واإلنتــاج 

 والصناعة التقليدية. 

مقارنــة بمــا حققتــه دور  ،أن صــندوق الزكــاة ســاهم بنســبة قليلــة فــي مكافحــة الفقــر نجــدعلــى العمــوم 

  الزكاة في ماليزيا.

ـــى الفقـــر الزال محـــدود جـــدا ومـــازال بحاجـــة إلـــى كمـــا نجـــد أن دور هـــذا الصـــندوق فـــي  القضـــاء عل

 .التعزيز، ذلك راجع إلى أن الجزائريين اليدفعون زكاة أموالهم إلى هذا الصندوق

 تحقين الجزائر ألهداف األلفية: ىمد2. 

 النـاس إن ، عليهـا واإلبقـاء والمحافظة ق طعت، التي الوعود على التأكيد يجب ، 2015  وعام اآلن بين

 وعـائالتهم وظـائفهم علـى يخشـون إنهـم، ومتضـّررون وغاضـبون قلقـون مـنهم وكثيـر يرقبـون، العـالم فـي

نمـا فحسب، اهتمامهم إظهار العالم زعماء على جبي وال  ،ومستقبلهم  فـي والقناعـة الشـجاعة لـديهم تكـون أن وا 

 المتحدة لألمم العام األمين -مون  كي بان -. الوعود تلك تحقيق على العمل

لم تكن "التنمية" فكرة تخطر على  ،2944لإلنشاء والتعمير في عام  الدوليتم تأسيس البنك  عندما

تطبيـق  بدأ  وبعد الحرب العالمية الثانية  ،الرئيسية للبنك الدولي حينذاك إعمار أوروبا المهمةكانت ، البال

وفــي العقــود   ،الفقيــرة البلــدانالمبــدأ القائــل بــأن تعمــل البلــدان الغنيــة علــى تحســين المســتويات المعيشــية فــي 

لتشـمل  ،بـين تخفيـف حـدة الفقـر والنمـو االقتصـادي للعالقـاتتطور فهم المجتمع الدولي  ،التالية لتلك الفترة

 والحكم.، ينوالتمك ،والمشاركة ،والخاصالشراكة بين القطاعين العام 
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طــرح كـل مــن البنــك الــدولي وصــندوق النقـد الــدولي فكــرة أعــداد إســتراتيجيات  2999فـي نهايــة عــام 

مكافحة  الفقـر، لكـي تكـون إطـار عمـل لتنظـيم السياسـات والبـرامج الوطنيـة، وكـذلك لتقـديم المسـاعدات فـي 

 وذلـك االلتزامـات الدوليـة، اتمجموعـ أهـم مـن واحـدة العامـة الجمعية أصدرت 2000 عام مجال التنمية،  وفي

 األهـداف من بمجموعة األعضاء التزمت الدول الوثيقة هذه األلفية، ففي بشأن المتحدة األمم إعالن خالل من

.والعشرين القرن الحادي من األولى العشرين للسنوات لأللفية،  اإلنمائية
1
  

 توجيـه وجـوب علـى جـرى التأكيـد البدايـة ومنـذ  مؤشـرا، 48 و غرضا18 و أهداف 8 إجماال هناك وكان

  .تكملها بل السابقة محل االلتزامات تحل أنها ال وعلى وتنفيذها، قيادتها، حيث من وطنيا األهداف

 تقييم أهداف األلفية:1.2 

 1990-2015قل من دوالر يوميا للفترة أالهدف األول: تخفيض عدد السكان الذين يعيشون على 1.1.2 

 ثالث مؤشرات وهي:وذلك باالعتماد على 

دوالر نجد أن نسبة الفقر في الجزائر  1خذ عتبة الفقر عند أعند  المؤشر األول: تخفيض عتبة الفقر: -أ
 % 0.5ووصلت إلى  ،2005عام  % 0.6، ثم إلى 2000سنة  0.8 %إلى  1988سنة  1.9%انخفضت من 

، حيث تناقص عدد الفقراء الذين 2000سنة  وبالتالي نجد أن الجزائر حققت الهدف األول ، 2009 عام
عدم وجود سكان يعيشون تحت  2015نه بحلول عام أويتوقع  ،قل من دوالر إلى النصفأيعيشون على 

، 3.6%بـ  1988دوالر نجد أن مؤشر الفقر هنا كان عام  1.25خذ عتبة الفقر عند أهذا الخط، وعند 
إلى  2004، ووصل سنة 2000سنة  3.1 %، ثم انخفض إلى 1995عام  % 5.7ووصل هذا المعدل 

، حيث تناقص عدد الفقراء الذين يعيشون 2004سنة  2015، وبالتالي نجد أن الجزائر حققت هدف %1.6
عدم وجود سكان يعيشون تحت هذا  2015 بحلول عام أنهويتوقع  ،دوالر إلى النصف 1.25قل من أعلى 

، 1988-2004للفترة  % 0.7-ر حققت معدالت دوالر نجد أن الجزائ 2الخط، وعند أخذ عتبة الفقر عند 
 التالي يوضح ذلك. شكلعند هذه العتبة، وال 2015الجزائر مازالت بعيدة عن تحقيق هدف نجد وبالتالي 

                                                 

 .10، ص  2004ستيلويل .امي ، الفقر، البنك الدولي، 1
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 . قل من دوالر يومياأالذين يعيشون على في الجزائر  نسبة السكان :32الشكل 

 
Source: Rapport National sur les objectifs du millénaire pour le développement, Rapport 

établi par le gouvernement Algérien, Algérie, 2011, P2. 

 في الجزائر: 1المؤشر الثاني: مؤشر فجوة الفقر -ب

نتيجة ارتفاع درجة يبين لنا هذا المؤشر عمق الفقر، أو شدة الفقر حيث ارتفع مؤشر شدة الفقر 

لى 1995سنة  % 12.3إلى  1988سنة  11.1%من الفقر  ، كما ارتفعت شدة الفقر 2000سنة  % 16.1، وا 

سنة  %  0.35، إلى 1988سنة  %  0.2نتيجة ارتفاع مؤشر الفقر الذي انتقل من  1988-1995خالل الفترة 

يتوقع أن ينخفض ، حيث 2015وبإسقاط األهداف اإلنمائية لأللفية نجد أن هذا الهدف سيتحقق عام  1995

 التالي يوضح ذلك. شكلوال % 0.2مؤشر فجوة الفقر إلى

 

 

 

 

 
                                                 

 درجة الفقر، حيث: Xمؤشر فحوة الفقر= مؤشر الفقر  - 1
 الفقر الغذائي.مؤشر فجوة الفقر يمثل فجوة نفقات الفقراء بالنسبة إلى حد 

 درجة الفقر تمثل لنا مدى التفاوت في نفقات الفقراء بينهم كنسبة من حد الفقر. 
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 1988-2015للفترة : مؤشر فجوة الفقر في الجزائر 32الشكل 

 

Source: Rapport National sur les objectifs du millénaire pour le développement, 

Op.Cit, p4.  

 الثالث: حصة أفقر خمس من السكان في االستهظك الوطنيالمؤشر  -ج

-2000عرف مؤشر حصة أفقر خمس من السكان في االستهالك الوطني تحسنا خالل الفترة من 

سنة  %  7.5في مقابل  % 7.3إلى  2005على التوالي، ووصلت النسبة سنة  % 7.8و %    6.5بـ  1995
 المجتمع الجزائري. . وهذا ما يبين انخفاض الالعدالة في2009

 1990-2015لفترة لالهدف الثاني: تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف  2.1.2

 وذلك باالعتماد على المؤشرات التالية:
 المؤشر األول: نسبة األطفال األقل من خمسة سنوات ناقصي الوزن: -أ

فال األقل من خمسة سنوات ناقصي انخفاض طفيف في نسبة األط 1992-2002لقد شهدت الفترة 

، 2006بنقطة واحدة سنة  اعلى التوالي، غير أن هذه النسبة عرفت تحسن % 9.2و  % 10.4الوزن مابين 

شهرا، وباالعتماد على  34 إلى12  ومست هذه النسبة األطفال من 2009  سنة  3.2 %ووصلت النسبة إلى 

 والجدول التالي يوضح ذلك. ،2015هذا المؤشر نجد أن هذا الهدف لن يتحقق عام 

 : نسبة األطفال األقل من خمسة سنوات ناقصي الوزن في الجزائر.62الجدول 
 2015 2009 2008 2006 2002 2000 1992 1990 البيان

 2.1 3.1 3.3 3.7 10.4 6.0 9.2 10 نسبة األطفال األقل من خمسة سنوات ناقصي الوزن

 5 6.2 6.4 6.8 7.6 8 9.6 10 األهداف اإلنمائية لأللفية المحققة

Source: Ibid, P42. 
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 يتحصلون على الحد األدنى من الحريرات. المؤشر الثاني: تخفيض نسبة السكان الذين ال -ب

 التي ، الحرارية السعرات عدد من األدنى تحديد االحتياجات من السعرات الحرارية بحساب الحد يتم

 التي المختلطة الطريقة هذه وتقوم عمله، وطبيعة وجنسه عمره بحسب ، حياته الطبيعية في الفرد يحتاجها

 مع مستوى األسرة على فعال   المستهلكة الحرارية السعرات مقارنة خالل من ،االجتهاد من كبير على قدر تعتمد

 أسرة تستهلك أقل كل اعتبار أن أسرة، وتم لكل الدولية الصحية المعايير وفق ،الضرورية الحرارية السعرات

 الحرارية. السعرات حيث فقر من فقيرة أسرة ،المطلوبة السعرات من

يوم، واستعمل /حريرة 2100بـوقدر المستوي الضروري الذي يجب أن يتحصل عليه كل فرد يقدر 

لسكان الذين لتخفيض نسبة ا 2015هذا الحد في الجزائر لقياس الفقر الغذائي، حيث نجد أن هدف 

، وانخفضت % 3.6بـ  1988ن النسبة وصلت سنة اليتحصلون على الحريرات الضرورية قد تحقق، أل

 التالي يوضح ذلك. شكلوال ،2004 سنة % 1.6النسبة إلى 

 : نسبة السكان الذين اليتحصلون على الحد األدنى من الحريرات في الجزائر31الشكل 

 
Source: Ibid, P43.  

وعند النظر في طبيعة االستهالك نجد أن استهالك الفرد الجزائري من السعرات الحرارية كان وفق 
 نه يعاني من عدم وجود توازن، والجدول التالي يوضح ذلك.أإال  ،المعايير الصحية الدولية
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 .2011وسنة  1964ل سنة : طبيعة االستهظك للفرد الجزائري خظ 62الجدول 

 )     لتر -الوحدة: كلغ(                                             

 االستهظك السنوي للفرد 1964 2011 المعايير الدولية

 السعرات الحرارية للمواد الغذائية 1758 3500 4000-2100

 كل أنواع القمح 285 132 120-100
 الخضر 54 156 390

 البطاطا 22 106 36.4

 حليب 30.1 152 20.6

 اللحوم الحمراء 13 3.8 58.1

 اللحوم البيضاء 9 16 56
يوم  المستقبل العربيكلغ من القمح سنويا،  133تقرير وزارة الفالحة، المواطن الجزائري يتناول  -: المصدر

22/21 /1223 http://www.elmustakbal.com/- http://www.elmustakbal.com/News/9407 

وعليه فإن نمط استهالك األسر يطرح  ،يعرف الفرد الجزائري انخفاضا في استهالك البروتينات

 مما يؤثر سلبا على صحة المواطنين ووقايتهم. ،حول استهالك البروتينات الحيوانية إشكاال

 سيتحصل كل األطفال" ذكور، إناث" على التعليم االبتدائي كامظ 2015الهدف الثالث: بحلول  3.1.2

 المؤشر األول: المعدل الصافي للتمدرس في الصف االبتدائي:  -أ
بذلت الجزائر جهودا كبيرة في هذا المجال لذا نجد أن نسبة التمدرس عرفت تطورا سريعا خالل األلفية، 

 والجدول التالي يوضح ذلك.، 2015لمؤشر ستتحقق بحلول لهذا ااأللفية بالنسبة ن أهداف وبالتالي فإ

 .: المعدل الصافي للتمدرس في الصف االبتدائي في الجزائر66الجدول 
 2015 2010/2009 2006/2005 2001/2000 البيان

 100 97.96 96.85 94.03 نسبة األطفال الذين التحقوا بالصف االبتدائي

Source: Ibid, P27. 

 المؤشر الثاني: نسبة األطفال الذين يتحصلون على خمس سنوات دراسية في الصف االبتدائي. -ب

هذا الهدف، والجدول التالي بالنسبة إلى  من خالل هذا المؤشر نجد أن الجزائر حققت أهداف األلفية

 يوضح ذلك.

 : نسبة األطفال الذين يتحصلون على خمس سنوات دراسية في الصف االبتدائي في الجزائر.66الجدول 

 2015 2004/2003 2000/1999 البيان

 100 96.2 95.0 نسبة األطفال الذين يتحصلون على خمس سنوات دراسية في الصف االبتدائي

Source: Ibid, P28. 

http://www.djazairess.com/elmustakbal
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 سنة: 15-24المؤشر الثالث: تخفيض نسبة األمية لدى األفراد من  -ج

بالنسبة لهذا المؤشر نجد أن الجزائر خطت خطوة كبيرة في هذا المجال، حيث وصلت نسبة األمية سنة 

، من خالل هذه األرقام نجد أن الجزائر ستحقق 2002سنة  % 10النسبة إلى  انخفضت، و % 25.8ـب 1997

 .2015بالنسبة لهذا المؤشر عام أهداف األلفية 

الهدف الرابع: إلغاء التمييز العنصري بين الجنسين" ذكور، إناث" في الصف االبتدائي بحلول  4.1.2
 2015، وعلى كل المستويات التعليمية بحلول 2005

 " ذكور، إناث". المؤشر األول: تقرير التعليم االبتدائي بالنسبة للجنسين -ا

حيث بلغت  ،المؤشر نجد أن الفتيات استطعن أن يتحصلن على التعليم االبتدائيبالنسبة لهذا 

  %   100بنت مقابل  89%، وتقلصت هذه النسبة إلى 2000ولد سنة   100 % بنت مقابل 87%النسبة 

، كما ارتفعت نسبة الفتيات في التعليم العالي عن نسبة الذكور، وبالتالي نجد أن هذا 2004ولد سنة 

 .2015سيتحقق بحلول الهدف 

 

 المؤشر الثاني: مؤشر مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات السياسية: -ب
لقد بذلت الجزائر الكثير من الجهود في مجال ترقية المكانة االجتماعية للمرأة، هذا ماسمح لها بالمشاركة 

في اتخاذ القرار في المجال السياسي واالقتصادي والحصول على الدخل، فبعد أن كان عدد النساء في 

-2017امرأة خالل التشريع  146امرأة وصل العدد إلى  13يقدر بـ 1997-2002النواب خالل فترة التشريع 

مليون امرأة جزائرية تشغل مناصب غالبا ما تكون هامة  1.45، كما نجد اليوم أن أكثر من 2012

والشكل والجيش الوطني الشعبي،  ،والشرطة الوطنية ،والقضاء ،والصحة ،خصوصا في قطاعات التربية

 التالي يوضح ذلك.
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 .1997-2017للفترة  وزيع المقاعد حسب الجنس في المجلس الشعبي الوطنيت: 33الشكل 

 

Source: Rapport National sur le développement humain , Algérie, 2007, p47. 

 قل من خمس سنوات.أالهدف الخامس: تخفيض إلى الثلثين من نسبة األطفال الذين يموتون  5.1.2

خفاضا ملموسا األقل من خمس سنوات، واألطفال األقل من سنة انلقد عرف معدل وفيات األطفال 

 التالي: شكل ويظهر ذلك في ال

 .قل من خمس سنوات، واألطفال األقل من سنةأاألطفال  الوفيات عند : نسبة34الشكل 

 
Source: Ibid, P50. 

قل من خمس سنوات إلى أبتخفيض نسبة األطفال الذين يموتون  2015هدف سنة ل أخذناعند 

، كذلك بالنسبة لمعدل وفيات األطفال األقل من سنة فسوف يتحقق 2004قد تحقق سنة نجد أنه  الثلثين

 ، ذلك راجع إلى تحسن الظروف الصحية في الجزائر.2015الهدف في 
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نسبة الوفيات لدى األمهات تراجعت إلى أما بخصوص الهدف المتعلق بتحسين صحة األمومة فنجد أن 

، بينما انتقلت نسبة الوالدة في 2991سنة  100000في  5.21مقابل  1223 سنة 100000في  1.31

مع تحسين التغطية الصحية الموجهة ، 1229نة س % 2.97إلى  2991سنة  0.76 %   الوسط المدعم من

 لألمومة والطفولة.

بمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة )السيدا( والمظريا وغيرها من لهدف السادس الخاص ا 6.1.2

 : األمراض

بالنسبة لفيروس  % 1انتشار األمراض بـفي تعد الجزائر من بين الدول التي تعرف نسبة ضئيلة 

حالة،  2213مايعادل  2010سنة بلغ عدد الحاالت المؤكدة  2933 سنةمنذ تشخيص أول حالة و السيدا، 

مركز تشخيص سري ومجاني على المستوى  12شخصا، وتم فتح  4279بلغ عدد حاملي الفيروس بينما 

نشاء  مراكز مرجعية للتكفل  3الوطني، فيما تعزز الجهاز المؤسساتي للتكفل بإنشاء الوكالة الوطنية للدم وا 

 91بمرض فقدان المناعة المكتسبة. وفيما يخص المالريا انتقل عدد حاالت اإلصابة بهذا المرض إلى 

 مع نسبة وفاة منعدمة. 2992سنة  231مستوردة مقابل  33من بينها ،  1229حالة سنة 

 المتعلن بضمان بيئة مستدامة: السابع الهدف 7.1.2

كبرى بفضل البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات البلدية، كما حققت حققت الجزائر إنجازات  

تقدما معتبرا في مجال مكافحة التلوث الصناعي والجباية البيئية ونسبة المناطق الغابية بفضل سياسة 

اء التجديد الريفي، وتحسين نسبة استعمال كافة الموارد المائية، وارتفعت نسبة السكان المستفيدين من الم

 .% 95نسبة الصرف الصحي ، كما بلغ الربط بشبكات 2011في سنة  % 93إلى الشروب 

 :إرساء شراكة عالمية الثامن الهدف 8.1.2

وبشأن إرساء شراكة عالمية من أجل التنمية األلفية بادرت الجزائر بمباشرة العديد من النشاطات 

 من أجل إقامة نظام تجاري ومالي متعدد األطراف.

 .1223نجد أن الجزائر بلغت أغلبية أهداف األلفية للتنمية قبل موعد هذه المؤشرات  خالل كلومن 
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 تحديات ومتطلبات نجاح جهود مكافحة الفقر في الجزائر :2.2 

 :تحديات جهود مكافحة الفقر في الجزائر 1.2.2

 رؤية عند صناع القرار في الجزائر:المعالم وأسس وضوح  عدم-أ

اإلنسان هو عالم الصيرورة بقدر ماهو عالم اإلمكان المفتوح على المفاجئ والالمتوقع، عالم إن 

وألن الرؤية هي صنع اإلمكان فهي سيف ذو حدين به نولد الجهل والفقر، أو بالعكس ننتج الثروة ونصنع 

ا ما افتقده صانع وهذ ،1وهذا كله يتوقف على طريقتنا في بناء رؤيتنا والتعامل مع الوقائع واألحداث ،القوة

التي لم تستحدث لنفسها رؤية واضحة المعالم، السبعينيات  القرار السياسي في الجزائر بداية من مرحلة

وكانت النقيض لما قبلها ولم تدرك الوقائع التي تكون نتيجة لما سبق وسببا لما سيأتي، لقد حاولت هذه 

من غير االكتراث بما سبقها من محاوالت  ،المرحلة استحداث لنفسها أسسا للقضاء على ظاهرة الفقر

مرحلة أما في  ،سابقة ضمن سيرورة واحدة، فاعتمدت على المواثيق الوطنية والمخططات الثقيلة

دون االعتماد على األسس الفكرية التي أعدت  ،حاولت بناء رؤية جديدة تكون بديال لما سبقهاالثمانينيات 

 (محاولة للتغيير افتقرت إلى البعد المستقبلي وأثبتت محدوديتهامنتصف السبعينيات، فكانت هذه الرؤية 

وفي التسعينيات حاول صانع القرار السياسي بناء رؤية وانتهج ، )االنفتاح االقتصادي ،إعادة الهيكلة

والمكان أي أولوية النتائج الفورية، حقق هذا األسلوب  سياسة تقوم على تحقيق األهداف المحددة في الزمن

بما و   ،نتائج في محاولة للقضاء على ظاهرة الفقر، إال أنه ال يمكن تسميتها بالنتائج اإلستراتيجيةبعض ال

وبهذا المعنى فالرؤية هي أساس الذات  ،نه ال رؤية من غير إبداعإأن الرؤية هي صناعة اإلمكان ف

نتاج الحقائق في المجال االقتصادي، والعمل  على تفكيك آليات وصناعة الحياة عبر خلق الوقائع، وا 

عجزنا وخلق موارد وفرص واختراع وسائل تسهم في تغيير الواقع والقضاء على الفقر، ومثال دولة كانت 

على الهامش من حيث عالقتها بالثروة والتنمية لكن هذا الهامش ليس قدرا ال خالص منه، للمسألة وجه 

نه بإمكان الجزائر أ، مما يعني 2لم تستغلآخر مفادها أن الهامش طاقة معطلة لم تستخدم أو ثروة ضائعة 

الخروج من الهامشية والقصور إذا أحسن صانع القرار تشغيل عقله، باستخدام الوسائل المتاحة في أيدينا 
                                                 

1
، 1طمنشورات االختالف، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، (، تواطؤ األضداد: اآللهة الجدد وخراب العالمعلى حرب،  - 

 .158، ص 2008)
  159مرجع نفسه، ص - 2
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، وهذا مافعلته ماليزيا التي كانت على هامش الهامش فإذا بها 1للوصول إلى وسائل ليست في أيدينا

النموذج ال على سبيل التقليد بل على سبيل الدرس والتحليل من أجل تصنع معجزتها، إن اإلفادة بهذا 

 بناء رؤية لنتخلص من مشكلة الفقر.

إن المرحلة التي نمر بها تحتاج بناء رؤية تخرج البالد من دائرة الفقر ونتمكن من خاللها التحرك  

 ،فا ثانوية ال تصنع القوة والقدرةأما إذا خانتنا الرؤية فان كل الموارد واإلمكانات تحقق أهدا ،وفق طموحات

التي تمكن البالد من القضاء على هذه الظاهرة، ولكي يملك صانع القرار هذه الرؤية ويتجاوز بها 

ينبغي تحديد دقيق لمفهوم الفقر وأي فقر نريد التخلص منه، وعندما نضبط الرؤية  ،اإلمكانيات المتاحة

 نحدد الهدف الرئيسي ثم الفرعي. 

 المحدود الذي يلعبه المجتمع المدني في القضاء على هذه الظاهرة:الدور  -ب
محاربة ظاهرة الفقر تؤكد وجود فاعلين آخرين إلى جانب الحكومة سواء فيما يتعلق بمنع أو  إن

حيث يمكن االستفادة من نقاط القوة الموجودة في كل من القطاعين، فالحكومة تقدم  ،تنفيذ السياسة العامة

قوانين وتوفر فرص متساوية لمواطنيها، ومؤسسات المجتمع المدني تقدم الخدمات خدمات وتشرع 

، إال أن الواقع يؤكد أن المجتمع المدني 2للجماعات المختلفة مع مراعاة البعد اإلنساني وتعزيز االنسجام

فغالبية  ،ليةفي الجزائر لم يلعب الدور المنوط به في محاربة ظاهرة الفقر، حيث كان يفتقر للكفاءة والفعا

الخدمات التي يقدمها مازالت متواضعة ذات نفع محدود، تفتقد إلى آليات عمل جديدة تحقق األهداف 

للحكومة، ففي ظل األحادية كان هدفها تعبئة الجماهير لتأييد سياسة الدولة دون العمل على المشاركة في 

ة كان من المفروض أن تكون حصيلة صنع السياسة العامة، وبعد التعددية واالنتقال إلى مرحلة جديد

المجتمع المدني في الميدان السياسي إقامة الدولة الحديثة، وفي المجال االقتصادي تحقيق النمو وتحقيق 

للقضاء على الفقر، فحصل العكس ولم تكن فعالة لتأدية وظائفها وتحقيق األهداف التي أنشأت  3الرفاهية

                                                 
 50.، ص 2005)مجالس دمشق، دار الفكر، دمشق، (، مشكظت الحضاراتمالك بن نبي،  - 1

2
، بحوث ودراسات المنظمة الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات التطويرمحمد محمود الطعامنة، سمير محمد عبد الوهاب،  - 

 375، ص 2005العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، مصر، 

سلسلة المعارف الفكرية، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، (، المجتمع الديني والمدنياحمد واعظي، ترجمة حيدر حب اهلل،  - 3
 . 55، ص2001)، بيروت، لبنان،1ط
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على هذه المؤسسات بصورة تضمن الوصول إلى أهم هدف وهو األمر الذي يقتضى التركيز  جلها،أمن 

تاحة الفرص للطاقات البشرية وبناء نظام  القضاء على الفقر، وتكفل للفقراء مستوى من العيش الكريم، وا 

فعال للتقليل من هذه الظاهرة أوال، ثم القضاء عليها ثانيا، مع بذل الجهود لتطوير عالقة الحكومة مع 

 وعالقة المجتمع المدني مع المواطن.المجتمع المدني 

وتقليص البيروقراطية إلى أدنى حد  ،إن أي مجتمع مدني فعال البد أن يختصر خطوات إجراءات العمل

 فضال عن زيادة فعالية مواقعها مع تهيئة مجموعة من المتطلبات وعناصر أهمها: ،ممكن

   توفير الخبرةknow-how  القادرة على التعامل مع ظاهرة الفقر.من الموارد البشرية المؤهلة 

  .تمكين المواطنين من الوصول إلى هذه الجمعيات بسهولة ويسر 

 يمكن أن يساعد في التخلص من هذه  ،ن العمل مع جهات أخرىالبحث عن شراكات خالقة أل

 الظاهرة.

  المتاحة.التدرج في القضاء على ظاهرة الفقر بحيث يمكن أن يبدأ بمشروع صغير حسب اإلمكانات 

 انتشار الفساد: -ج
أثر على في القضاء على ظاهرة الفساد إال أنها مازالت منتشرة وتكبيرة  اجهودبذلت الدولة 

االقتصاد الجزائري، وبالتالي فهي تؤثر بالسلب على الفقر والفقراء، وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية 

دولة شملها التقرير لسنة  277من بين  94لمرتبة الجزائر ا تحتلاالذي يقيس مؤشر الفساد في الدول، 

نقطة في  34مقارنة بـ  1223سنة للفساد في العالم  222نقطة من مقياس  31ونالت الجزائر ، 1223

على التوالي تدرج في قائمة الدول  22، كما أنه وللسنة الـ 94إلى  223، وبذلك انتقلت من المرتبة 1221

من بين  14دولة عربية شملها التقرير، والمرتبة  23األكثر فسادا، فيما تحتل المرتبة العاشرة من مجموع 

 .1دولة أفريقية 34

                                                 
1
 World Development Indicators,2013:CPIA transparency, accountability, and corruption in the public 

sector rating (1=low to6=high), http://search.worldbank.org/all ?qterm =raport %20 of% 20 corruption 

%20 2013. . 

http://search.worldbank.org/all
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هذا الترتيب جاء كمحصلة لمجموعة من التحقيقات األخرى أين احتلت الجزائر مؤخرة الترتيب خصوصا 

التنافسية، مناخ االستثمار، حرية التعبير، الحكم الراشد، حقوق اإلنسان وتكنولوجيات حول مؤشرات 

 االتصال منها الولوج إلى االنترنت.

للقضاء على هذه الظاهرة ينبغي معالجة األسباب الرئيسية التي تؤّدي إلى تفّشيها داخل المجتمع، وعدم و 

عامة استباقية وعدم االكتفاء بسياسة عامة وقائية، تكون االكتفاء بمعالجة مظاهرها، ما يعني تبّني سياسة 

علمية وواقعية، فاعلة في جوانبها الّسياسية، اإلدارية، االقتصادية، المالية واالجتماعية، يشارك فيها 

الجميع، بدء ا من السلطات الّسياسية التي عليها أن تضمن استقاللية القضاء وتضع اآلليات التشريعية 

الحرص على تنفيذها، إلى المضي في تفعيل دور المجتمع المدني والجهاز األمني في الرقابة الاّلزمة مع 

  .والمحاسبة، إلى بعث ثقافة معّززة لقيم النزاهة بين كافة أفراد المجتمع

 الدور المحدود للقطاع الخاص في مكافحة هذه الظاهرة: -د

المسؤولية االجتماعية ماهي إال التزام على منشأة األعمال اتجاه المجتمع الذي  Holmer عرف

 ،تعمل فيه، وذلك عن طريق المساهمة بمجموعة كبيرة من األنشطة االجتماعية مثل محاربة الفقر

وتوفير  ،وتحسين الخدمة، وتوفير احتياجاته من الضمان االجتماعي والتأمين الصحي، والمسكن المالئم

، كما أن هناك تعريفا 1العمل، والسلع الغذائية بأسعار مناسبة وغيرها من الخدمات االجتماعية " فرص

شائعا يستخدم من قبل مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة، وهو يعرف المسؤولية االجتماعية 

مة، من خالل العمل للشركات بأنها تعهد من القطاع األعمال بالمشاركة في التنمية االقتصادية المستدا

مع العاملين وعائالتهم والمجتمع المحلي واإلقليمي بغرض تحسين جودة حياتهم، مؤكدين على أن 

المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص تصنع العالقة بين العامل والمستهلك والمجتمع عموما، وبين 

 القطاع الخاص في موقع تحكمه تبادل المصالح والمنافع.

 الرفع في تسهم ولم منها، المرجوة المسؤولية مستوى إلى ترقى لم الجزائر في عمالاأل منظمات نإ

 على تساعد إنمائية مشاريع تبنيها لعدم وذلك الفقر، ظاهرة من والحد االقتصادي النمو معدل مستوى من

                                                 
، 2007)اإلسكندرية، مصر،، 1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط(، المسؤولية االجتماعية إلدارة األعمالالصيرفي محمد،  - 1

 .15ص
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 في االجتماعية المسؤولية فكرة المتقدمة الدول في المنظمات من الكثير تبني ظل في المجتمع، تنمية

 تبني تأخر ويرجع الخطى، فيه تتسارع عصر في منها بد ال حتمية ضرورة واعتبارها وأعمالها، برامجها

 : أهمها من لعل عوامل عدة إلى الجزائر، في الخاص القطاع طرف من االجتماعية المسؤولية

 الهيكلية الخصائص أن بجانب الجزائري، االقتصاد في الخاص القطاع دور وتطور ظهور حداثة 

 .العمومي القطاع ضعف على وتطورت نمت الخاص للقطاع

 عن فضال الخاص، بالقطاع الشركات مسؤولي لدى كمفهوم االجتماعية المسؤولية فكرة تبلور عدم 

 وترسيخها تعميقها نحو والدفع للشركات، االجتماعية بالمسؤولية التعريف في اإلعالم وسائل دور ضعف

 .األعمال قطاع ممارسات في

 نحو الدفع في المهنية واالتحادات المستهلك حماية جمعيات وخاصة المدني، المجتمع دور ضعف 

 .الخاص القطاع في للشركات االجتماعية المسؤولية ممارسات وتفعيل تبني

 في الخاص القطاع شركات طرف من للشركات االجتماعية المسؤولية ممارسة وتعميق تفعيل أجل ومن

 : يلي ما تبني وجب الجزائر،

 كالتحفيزات الخاص، القطاع طرف من االجتماعية المسؤولية تبني أجل من تحفيزات منح ضرورة -

 .المجتمع تنمية برامج بتنفيذ تلتزم التي للشركات بالنسبة الصفقات في األولوية ومنح الضريبية

 .للشركات االجتماعية المسؤولية برامج في كشريك المدني والمجتمع الجمعيات دور تطوير ضرورة -

 منظمات تسيير في الجديدة المفاهيم لتستوعب الجامعات، في الدراسية والمناهج البرامج تحديث -

 الجديدة، المفاهيم من وغيرها ،االجتماعية والمسؤولية األعمال وأخالقيات الحوكمة غرار على ،األعمال

 .العالمي االقتصاد عرفها التي االختالالت بعد خاصة الحديث التسيير وفكر فلسفة في أدخلت التي

 رسمية وغير الرسمية القوى جميع يتشارك أن يجب ،مركبة عملية هو الفقر مكافحة أن نجد هنا من

نما وحدها الحكومة مسؤولية تعد لم الظاهرة هذه محاربة ألن عليها، للقضاء  الرسمي، المسؤول مسؤولية وا 

 .الجميع مسؤولية أي والعلماء المال، ورجال
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 االعتماد الكبير على قطاع المحروقات: -ه

بالرغم من ضخامة وتنوع المنجزات االقتصادية التي تم انجازها خالل الخمسين سنة الماضية،  

 امرتبط مازال االقتصاد الوطنيأن وبالرغم من أهمية المكتسبات التي تم تحقيقها خالل نفس المدة، إال 

قطاع المحروقات، وال تزال مختلف نفقات الدولة تعتمد بدرجة أولى على على اد تكون شبه كلية بصفة تك

مداخيل البترول، ومعظم صادراتها تتشكل من البترول والغاز، كما نجد أنه إلى غاية يومنا هذا ميزانية 

  الدولة السنوية مرتبطة بشكل وثيق مع ما يعرف بـسعر البرميل.

ليست في منأى عن مختلف  هابه كلية على قطاع المحروقات فقط، هذا يجعلواعتمادها بصفة ش

الهزات واألزمات المالية العالمية، في ظل عدم وجود صادرات حقيقية من خارج قطاع المحروقات، 

وخاصة أن كل المؤشرات والمعطيات تشير بأن الجزائر ستواجه خالل العشرية المقبلة تحديات صعبة، إن 

يجاد بدائل للنفط، وسيكون تأثير هذه التحديات واضحا على هي لم تتمكن  من خلق موارد جديدة وا 

مختلف القطاعات الحيوية، كالتعليم والبناء والصحة وغيرها، بل سيمتد تأثيرها حتى إلى المساس بحالة 

 االستقرار األمني للبالد.

 يتحقق إال بالتالي :ن نجاح الجزائر بالتقليل من االعتماد على النفط لن إوبالتالي ف

ضرورة اختيار التوقيت المناسب لعملية التحول من اقتصاد مرتبط بقطاع المحروقات إلى اقتصاد منتج  -

ومتفتح على عدة قطاعات، فمن غير المعقول االنتظار حتى االنهيار التام ألسعار البترول لبدء هذه 

وضمان  ،ت المختصة هي ضمان نفقات التسييرالعملية، ألن في هذه الحالة ستكون أولية أوليات السلطا

نفقات استيراد بعض السلع التي ال يمكن االستغناء عنها، وسيصبح عندئذ مجرد التفكير في وضع برامج 

ن إمن خارج قطاعات المحروقات صعب التحقيق. وبالتالي ف ،اقتصادية من أجل خلق موارد جديدة

البترول ستظل في مستويات مقبولة ألربع أو خمس  الفرصة الزالت موالية لذلك، خاصة وأن أسعار

 .1سنوات أخرى، وهي مدة كافية للتحرر بصفة نهائية من تبعية االقتصاد الجزائري بقطاع المحروقات

                                                 
-

1
 2013/02/11سليم وشتاتي، خمسون سنة بعد االستقالل.. اقتصاد الجزائر بين البترول و... الحاويات، بوابة الصحافة الجزائرية،   

 http://www.z-dz.com/z/opinion/5090.htmlعلى الموقع: 
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زيادة المخصصات المالية الموجهة لتطوير التعليم وتنمية البحث العلمي الذي يعتبر ركيزة أساسية  -

دراج الجانب التطبيقي في المقررات الدراسية  ،بتطوير المناهج التعليميةللنهوض بأي اقتصاد، وذلك  وا 

 .بهدف االستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر قوة للتنمية

االستفادة من اإلمكانيات المتاحة في المجال الزراعي، الذي قد يكون حال مناسبا المتصاص البطالة،  - 

وتنمية الصادرات الزراعية  ،ى فيما يخص الصناعة الغذائيةليس فقط في الميدان الفالحي، ولكن حت

 .  في هذا الميدان تىبتشجيع العمل المقاوال

 "-بنك الفقراء-مدى استفادة الجزائر من تجارب الدول " ماليزيا، الصين، بنغظديش  2.2.2

 ،بنغالديش بعد عرض التجارب الناجحة لمكافحة الفقر في كل من ماليزيا والصين وبنك الفقراء في

م أهوبرز كان ال بد من استخالص أهم وأنجح إجراء تم اتخاذه لتخفيض نسب الفقراء في تلك الدول، 

وبنك الفقراء في بنغالديش  ،مؤسسة أمانه اختيار في ماليزيا وهو نأمل في تطبيقه في الجزائر  ذيإجراء ال

لما لعباه من دور في خفض معدالت الفقر، وذلك راجع العتمادهما على اإلقراض المتناهي الصغر، وما 

 :1لهذا األخير من أهمية لألسباب التالية

 هناك حاجة ماسة لإلقراض الصغير في الدول النامية بشكل عام، والجزائر بشكل خاص. -أ 

ر أداة قوية معترفا بها في كافة أنحاء العالم للتخفيف من حدة الفقر، أصبح اإلقراض متناهي الصغ -ب 

 ورفع مستوى المعيشة، وخلق فرص العمل، وحفز النمو االقتصادي.

الوصول إلى أفقر الفقراء، ورفع  من يعتبر اإلقراض متناهي الصغر أداة تنموية قوية يمكنها -ج 

 مستوياتهم المعيشية واإلسهام في نمو االقتصاد.

ح التمويل متناهي الصغر جزءا من اإلستراتيجية العامة للتنمية، وذلك الستجابة هذا النوع من أصب -د 

التمويل لمطلب التحول نحو تنمية القطاع الخاص، وتفعيل دور المجتمع المدني، وتقليص دور الحكومة 

 في النشاطات االقتصادية

                                                 
1
، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، لفقراء في القضاء عليهاظاهرة الفقر الريفي ودور المنظمات اشيرين بشرى غالي،  - 

 .211، ص 1221
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مشروعين في تحقيق أهدافها ومن الشروط والمتطلبات الواجب توافرها لضمان نجاح هذين ال

 1مايلي:

  أن تلعب الحكومات دورا مهما في رسم سياسات اإلقراض المتناهي الصغر، والمساهمة في بناء

 األطر التنظيمية والهياكل القانونية لمؤسسات اإلقراض في الجزائر.

 .التزام الحكومات باستقاللية مؤسسات اإلقراض 

 يع واالعتراف من الجهات االقتصادية من الدولة ممثلة في أن تجد مؤسسات اإلقراض الدعم والتشج

 وزارة المالية، والبنك المركزي، مع المساهمة في تطوير بنائها المؤسساتي.

  االعتماد على التدريب والتأهيل حيث أن سياسات اإلقراض الناجحة هي التي تقوم على االستثمار

أو مؤسسات  ،يم الدعم المالي الدائم للمقترضينفي اإلنسان والمؤسسات، أكثر من االعتماد على تقد

 اإلقراض.

 والشفافية مفتاحا رئيسيا  ،تعد المشاركة في مفاهيم أداء مؤسسات اإلقراض المبنية على المحاسبة

يجابي، لتقديم الخدمات التمويلية واالقراضية لشريحة أفقر الفقراء.  لبناء راسخ دائم وا 

 ظمة مشجعة لسلسلة من األطر والهياكل، لتقديم خدمات مالية الحرص على أن تكون القوانين واألن

 لشريحة أفقر الفقراء.

 كما نجد أن هناك إجراءات أخرى ساهمت في القضاء على الفقر في هذه الدول وهي كاآلتي:

االعتماد على التعليم المهني بكافة مستوياته وكافة مدخالته، والعمل على ربط مخرجات التعليم  -

السوق، حيث اعتبرت ماليزيا التعليم أساس النهضة االقتصادية واالجتماعية وبالتالي بمتطلبات 

القضاء على الفقر، ثم إحداث تغير هيكلي من االعتماد على الزراعة إلى االعتماد على الصناعة 

 االلكترونية، التكنولوجية، والدخول في عالم المعرفة من بابه األوسع.

ظام الزكاة في ماليزيا قد تطور كثيرا من خالل خصخصة جباية أموال تفعيل دور الزكاة حيث أن ن -

الزكاة وصرفها، وقد ازدادت جباية أموال الزكاة ازديادا عظيما في معظم الواليات التي استخدمت هذه 

 الطريقة.

                                                 
 

  www.agfund.org/arabic/ projects.bank.htmبرنامج الخليج العربي  -1

http://www.agfund.org/
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اعتبرت الصين التعليم وتنمية الموارد البشرية الحل األمثل للحد من الفقر، ويرجع ذلك العتمادها  -

لى الموارد البشرية بشكل كبير في التنمية، باإلضافة إلى إيمانها بأن التدريب والتعليم يزيد من ع

مهارات األفراد، وبالتالي زيادة الفرص أمامهم لزيادة الدخل، وقد أدى إتباع هذه اإلستراتيجية بجانب 

قدرة على التصدير إلى استراتيجيات أخرى مثل تطوير القطاع الزراعي، وتحقيق االكتفاء الذاتي، وال

 تقليص الفقر بنسب كبيرة خالل الثالث عقود الماضية.

 الدراسة التطبيقية: نموذج لقياس الفقر والتنبؤ به فى الجزائر 3.

، وبناء نموذج يمكن من خالله ر على الفقرتهدف الدراسة التطبيقية إلى تحديد العوامل التي تؤثّ 

 :تتناول الدراسة التطبيقية الجوانب التالية . لهذا الغرضلتخفيف حدته قياس نسبة الفقر والتنبؤ به، والتدخل

 متغيرات الدراسة التطبيقية:1.3 
قمنا بحصر المتغيرات  ، بحيث يتأثر الفقر كغيره من الظواهر االجتماعية بالعديد من المتغيرات

 التي يحتمل أن يكون لها تأثير على الفقر على النحو التالي:

 المتغيرات التابعة في هذه الدراسة: 1.1.3

Y.تقع وهي نسبة األسر التي : الفقراء كنسبة مئوية من إجمالي األسر في المجتمع الجزائري 

 يحصلون على الخدمات الترفيهية والثقافية. تحت خط الفقر األعلى، أي الفقراء الذين ال

 المتغيرات المستقلة: 2.1.3

 ة فيما يلي:لقد حاولنا حصر المتغيرات المفسر 
 :X1 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي. 

  :X2 معاملGINI. 

  :X3النسب المئوية من إجمالي اإلنفاق العام على التعليم. 

 :X4 النسب المئوية من إجمالي اإلنفاق العام على الصحة. 

  :X5النسب المئوية من إجمالي اإلنفاق العام على الضمان االجتماعي. 

  :X6وية من إجمالي اإلنفاق العام على الدفاعالنسب المئ. 

  :X7معدل القراءة والكتابة. 

  :X8نسب القيد بالتعليم األساسي والثانوي والجامعي معا. 

 :X9 أطفال خارج التعليم األساسي أو الثانوي. 
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 X10 مولود. 1000: معدل وفيات الرضع لكل 

 X11 مولود.  1000: أطفال يموتون دون الخامسة لكل 

 :X12 ."نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي" حضر 

  :X13"نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي" ريف. 

  :X14"نسبة السكان الذين يحصلون على مياه مأمونة "حضر. 

 :X15 "نسبة السكان الذين يحصلون على مياه مأمونة " ريف. 

 X16 .معدالت البطالة : 

 X17 النمو السنوي للسكان.: معدل 

 X18.نسبة الخصوبة : 

 X19.نسبة االستهالك العائلي من الناتج المحلي اإلجمالي : 

  :X20.نسبة االستهالك الحكومي من الناتج المحلي اإلجمالي 

 X21.نسبة االستثمار المحلي من الناتج المحلي اإلجمالي : 

 X22.نسبة االدخار المحلي من الناتج المحلي اإلجمالي : 

 X23.معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي : 

 X24.معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي : 

 X25.دليل التنمية البشرية : 

 X26.العمر المتوقع عند الوالدة : 

 X27.نسبة االعتماد على استيراد األغذية : 

 X28جمالي.: نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي اإل 

 X29.معدل التضخم : 

 :X30 .سعر الفائدة على الودائع 

 X31 .نسبة االكتفاء الذاتي : 

 X32.نسبة الصادرات من الناتج المحلي اإلجمالي : 

 X33.نسبة الواردات من الناتج المحلي اإلجمالي : 

  :المنهج اإلحصائي للدراسة التطبيقية2.3 

ويبنى المنهج  ،البحث داخل إطار المنهج التحليلي يدخل منهج الدراسة التطبيقية المرتبط بهذا

 اإلحصائي على النحو التالي:

 التحليل اإلحصائي المستخدم:.1 0.0

 إحصائية للوصول إلى النماذج المطلوبة:ثالث أساليب  مايتم استخد
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  Simple correlation matrixتحليل االرتباط البسيط: -ا

فيما لتابعة والمتغيرات المفسرة، وبين المتغيرات المفسرة وذلك لدراسة االرتباط بين المتغيرات ا

، وذلك من خالل إعداد مصفوفة معامالت االرتباط الخطى لبيرسون، وذلك للتحقق من صدق بينها

 الفرضين األول والثاني، ويتصف معامل ارتباط بيرسون بالخصائص التالية:

 .1و  1-بين  قيمته   تترواح -

ذلك على أن العالقة  فإذا كانت اإلشارة موجبة دلّ  ،تدل إشارة معامل االرتباط على اتجاه العالقة -

ذا كانت اإلشارة سالبة دلّ  ،طردية  ذلك على أن العالقة عكسية. وا 

ذلك على أن  تدل القيمة المطلقة لمعامل االرتباط على اتجاه العالقة، فكلما اقتربت من الواحد دلّ  -

ذلك على أن العالقة ضعيفة، ويمكن تقسيم معامل االرتباط  العالقة قوية، وكلما اقتربت من الصفر دلّ 

 إلى المستويات التالية:

 إذا كانتR   0.5 ≤ .دل ذلك على أن العالقة ضعيفة 

  0.75إذا كانت≥R .دل ذلك على أن العالقة متوسطة 

≤R≤0.75  0.5 ة قوية.دل ذلك على أن العالق 

ضد  ،يساوي الصفر ن معامل االرتباطأب ةالعدم القائل يةفرض (Sig)نختبر معنوية معامل االرتباط 

 ن معامل االرتباط يختلف معنويا عن الصفر.أب ةالقائل ةالبديل الفرضية

ذلك على أن االرتباط معنوي،  دلّ  0.05عن  فإذا قلّ ( Sig)ونعتمد في الحكم على مستوى المعنوية 

 ذلك على أن االرتباط غير معنوي. دلّ  0.05كبر من أو يساوى أأما إذا كان 

 Stepwise regressionتحليل االنحدار المتدرج:  -ب

نظرا لكثرة عدد المتغيرات المستقلة واحتمال وجود االرتباط الخطى بينها مما يؤدى إلى مشكلة 

نسب أسلوب للتعامل مع هذه المتغيرات هو أسلوب أ، ويعتبر  Multicallinearityاالزدواج الخطى

حيث يستخدم للتحكم في عدد المتغيرات الداخلية في معادلة االنحدار، ويمكن تلخيص  ،االنحدار المتدرج

 عملية اختيار المتغيرات في الخطوات التالية:

 حسب مصفوفة االرتباط لجميع المتغيرات.ت 
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  ارتباط مع المتغير التابع ويدخله في معادلة االنحدار. أكبريختار المتغير المستقل الذي له 

  ارتباط معنوي بينه وبين المتغير الذي اختير، فإذا كانت  أكبريختار المتغير المستقل التالي الذي له

 االختيار. اإلجابة بنعم يستبعد ذلك المتغير من االختيار، إذا كانت اإلجابة بال ندخله في

  تكرر هذه العملية مع بقية المتغيرات مع استبعاد كل المتغيرات التي لها ارتباط كبير مع المتغيرات

 المختارة.

  تكون عملية إضافة متغيرات جديدة إلى النموذج مجدية، إذا كان لها تأثير على معامل التحديد، وقيمة

F .المحسوبة من جدول تحليل البيان 

 :يجي مزايا منهاولالنحدار التدر  

 .تقليل عدد المتغيرات المستعملة الداخلة في النموذج 

 النموذج المقدر.  يالتخلص من االزدواج الخطى بين المتغيرات المستخدمة ف 

 Curve estimation :باستخدام أسلوب توفين المنحنيات  Times series تحليل السظسل الزمنية -ج

 المتغير التابع بالزمن وذلك من خالل عدة نماذج منها:نسب نموذج لتحديد عالقة أ نختار 

 . Cubicومن الدرجة الثالثة  Quadraticومن الدرجة الثانية  Linear العالقات الخطية -

 .Logarithmicالعالقات اللوغارتمية  -

 .Compoundوالعالقات المركبة   Inverseالعالقات المعكوسة -

 .Powerوعالقة القوة   Logistic العالقات اللوجستية- 

 الدراسة التطبيقية: ضياتاالختبار اإلحصائي لفر 3.3 

باستخدام تحليل االرتباط  ،الدراسة التطبيقية ياتباختبار الفرضيتين األولى والثانية من فرض ناقم

على  اختبار الفرضية الثالثة باستخدام تحليل االنحدار المتدرج، وكانت نتائج تلك االختباراتوتم  البسيط،

 النحو التالي:

 تحليل نتائج االرتباط البسيط: 1.3.3

بهدف التأكد من وجود  ،قامت الباحثة بإجراء تحليل االرتباط البسيط على المتغيرات المستقلة والتابعة

عالقات ارتباط متباينة القوة واالتجاه، وذات دالالت معنوية بينها، وكذلك وجود عالقات متباينة القوة 
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ضها البعض، وقد قامت الباحثة بإجراء تحليل االرتباط البسيط بين عوب ،ن المتغيرات المفسرةواالتجاه بي

 متغيرات الدراسة وقد توصلت إلى النتائج التالية:

 بالمتغيرات المستقلة:( Y)المتغير التابع عظقة  -أ

  عالقة معنوية قوية موجبة بينY  وبين المتغيراتX10. X11. X12. X14. X16. X19. X2. X27. 

X28. X30. X9 

  عالقة معنوية متوسطة موجبة بينY  :وبين المتغيراتX18. X20 

  عالقة معنوية قوية سالبة بينY  :وبين المتغيراتX1. X13. X15. X22. X26. X31. X7 

  عالقة معنوية سالبة بينY  :وبين المتغيراتX21. X32 X8 

 ها البعض:بعضبعظقة المتغيرات المستقلة  -ب

  ذات معنوية 227منها  ،عالقة ارتباط موجبة بين المتغيرات المستقلة 131وجود. 

  ذات معنوية 222منها  ،عالقة ارتباط سالبة بين المتغيرات المستقلة 171وجود. 

  Stepwise Regressionبناء النموذج المقترح باستعمال االنحدار المتدرج  2.3.3

 :(Y)معادلة المتغير التابع  -أ 

 
وتقدير معلمات النموذج  ،رتباطية بالمتغير التابعلعالقة اإلبعد إدخال المتغيرات المستقلة ذات ا

  خذ الشكل التالي:أ

                                 + e
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 tالقيم بين القوسين تمثل قيمة 

Y.نسبة الفقراء من إجمالي السكان : 

X4 .نسبة إجمالي اإلنفاق العام على الصحة : 

X27 .نسبة االعتماد على استيراد األغذية : 

X33 .نسبة الواردات من الناتج المحلي اإلجمالي : 

E   .تمثل الخطأ العشوائي : 
 اختبار معنوية النموذج: -ب

فمن خالل النموذج المقدر نالحظ . اختبار ستيودنتيتم اختبار معنوية المعلمات المقدرة باستخدام 
 كبر من القيمة المجدولة عند مستوى معنويةأأن القيمة المحسوبة لكل معلمة 

N-k=19 ;    T=2.093 ;    3 = %  
 اختبار المعلمات المقدرة: -ج

أي أن تكون النتائج المتوصل إليها  ،سوف يتم اختبار المعلمات المقدرة وفقا للمعايير االقتصادية
من النموذج متمشية مع النظرية االقتصادية، كما يتم اختبار هذه المعلمات وفقا للمعايير اإلحصائية، كما 

 تساوى: t  ومن نتائج التحليل اإلحصائي يتضح أن قيمة Tتبينها قيمة اإلحصاء 

t = ( 2.4802) ( 8.5648) (4.4309) 

على التوالي مما يؤكد معنوية هذه المتغيرات، كما يؤكد أيضا أسلوب  ،X33  ،X4 X27بالنسبة للمتغيرات
بعض ويتضح من النموذج أن  ، االنحدار المتدرج أن النموذج يقتصر على المتغيرات المعنوية فقط

على النحو  ، والبعض اآلخر اليتماشى مع النظرية االقتصاديةالمعامالت تتماشى مع النظرية االقتصادية
 التالي:

ر هذا المتغير إيجابا على ثّ أ) : نسبة إجمالي اإلنفاق العام على الصحة من الناتج المحلي( X4المتغير  -
زيادة الفقر،  إلىعلى الصحة يؤدى  اإلنفاقزيادة  أن أيوهذا مخالفا للنظرية االقتصادية نسبة الفقراء، 
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والتي بدورها    ،اكل والمعوقات التي يعاني منها هذا القطاعبطريق واحد وهو المش إالوهذا اليمكن تبريره 
 وترفع من نسبة الفقر. الفئات الفقيرةتؤثر على 

يجابيا على الفقراء، إهذا المتغير تأثيرا  يؤثر:  )نسبة االعتماد على استيراد األغذية(  X27المتغير -

درة على اقت ن الدولة ليسكون أ ،األغذية من العالم الخارجيزيادة االعتماد على استيراد لوذلك راجع 
ن زيادة نسبة إلفقراء، وبالتالي فعلى ايشكل عبء  مماتحقيق االكتفاء الذاتي وبالتالي تضطر لالستيراد، 

 .%  0.962يؤدى إلى زيادة األسر الفقيرة بنسبة %1االعتماد على استيراد األغذية بنسبة 

يؤثر هذا المتغير سلبا على الفقراء ألن  :)نسبة الواردات من الناتج المحلي اإلجمالي( X33المتغير  -
زيادة الواردات ينتج عنه تغطية الطلب المتزايد من طرف األفراد، األمر الذي يساعد على خفض نسبة 

يؤدى إلى  %1اإلجمالي بـ الفقراء، ومن النموذج يتضح أن زيادة نسبة الواردات كنسبة من الناتج المحلي

 .%  1.154خفض نسبة الفقر بنسبة

 القدرة التفسيرية للنموذج:  -د
من تغيرات نسبة الفقراء  % 32.13، نستنتج أن 2.3213من خالل معامل التحديد والذي يساوي: 

من إجمالي السكان مفسرة بالمتغيرات التالية: نسبة إجمالي اإلنفاق العام على الصحة، نسبة االعتماد 
ونسبة الواردات من الناتج المحلي اإلجمالي. أما النسبة الباقية فهي مفسرة بعوامل  ،على استيراد األغذية

 D.Wظهر اختبار أ، و %  78بلغت قوة العالقة بينهما نحو ، و على دقة تقدير النموذج أخرى وهذا يدلّ 
 خلو النموذج المقدر من تأثيرات مشكلة االرتباط الذاتي بين المتبقيات العشوائية.

يتم اختيار القدرة التنبؤية للنموذج من خالل دراسة مدى اختالف القيم   القدرة التنبؤية للنموذج: -ه
  كما يوضحها الجدول التالي: Yعن القيم الفعلية  Predicated Value Y المقدرة من النموذج

 Y والقيم الفعلية ’Yمدى االختالف بين القيم المقدرة من النموذج : 13الجدول 

 البواقي  ’Yالقيمة المقدرة  Yالقيمة الفعلية السنوات

1990 8,10 7,73 0,37 

1991 10,77 12,22 -1,44 

1992 11,31 15,56 -4,25 

1993 11,88 14,08 -2,21 

1994 12,47 15,43 -2,96 

1995 14,10 10,46 3,64 

1996 18,20 16,59 1,61 
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1997 28,00 21,15 6,85 

1998 20,50 17,93 2,57 

1999 13,20 13,50 -0,30 

2000 12,10 15,48 -3,38 

2001 12,20 14,54 -2,34 

2002 8,50 8,44 0,06 

2003 8,00 7,59 0,41 

2004 6,80 5,36 1,44 

2005 5,70 3,80 1,90 

2006 5,60 5,33 0,27 

2007 5,60 5,40 0,20 

2008 5,00 8,11 -3,11 

2009 5,00 4,16 0,84 

2010 5,00 6,45 -1,45 

2011 5,00 4,42 0,58 

 : الدراسة القياسية التي قام بها الباحث.المصدر
 من الجدول نجد أن القيم المقدرة تقترب من القيم الفعلية. 

 استخدام النموذج في التنبؤ: 3.3.3
يأخذ القيم الفعلية كمتغير تابع  ،والختبار القدرة التنبؤية للنموذج نقوم بتقدير نموذج خطي بسيط

والقيم المقدرة كمتغير مستقل، فكلما اقتربت المعلمة المقدرة من الواحد كلما كانت القيم المقدرة هي تقريبا 

 القيم الفعلية.

 
على أن هناك تقارب  من خالل النموذج المقدر يتضح لنا أن المعلمة المقدرة تساوي الواحد، وهذا ما يدلّ 

 المقدرة والقيم الفعلية. بين القيم

 استخدام النموذج في التنبؤ:: 60الجدول 
 شكل النموذج النموذج المستخدم المتغيرات المستقلة

 
 تكعيبي
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 تكعيبي

 

 
 تكعيبي وهو األقرب واألحسن

 
 : الدراسة القياسية التي قام بها الباحث.المصدر

وهذا  ،ن توزيع المتبقيات العشوائية بشكل متجانسأفي الشكل الموالي ظهر انتشار البواقي أكما 

 ين.التبايؤكد خلو النموذج المقدر من مشكلة عدم ثبات تجانس 

 

 
 :نتائج التنبؤ بالمتغيرات المستقلة -

 كاآلتي:في الجدول  تظهر نتائج التنبؤ بظاهرة الفقر من خالل المتغيرات المستقلة 

 نتائج التنبؤ بالمتغيرات المستقلة، والمتغير التابع: 62الجدول 

 X4 X27 X33 Y البيان

0200 4,6386 13,056 19,7132 5,36970782 

0200 4,9892 13,352 19,2704 7,51539004 

0202 5,405 14,1 18,79 10,3863035 

0202 5,8908 15,348 18,2696 14,049546 

0206 6,4514 17,144 17,7068 18,5722152 
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 : الدراسة القياسية التي قام بها الباحث.المصدر

ا اعتماد الجزائر على هوالتي من أهم ،ارتفاع نسب الفقر مستقبال راجع للمتغيرات المؤثرة في هذا النموذج

يكون من ميزانية الدولة والتي تعتمد الواردات لتخفيض نسبة األسر الفقيرة، حيث أن تمويل هذه الواردات 

ن الجزائر ستسجل إالعديد من االقتصاديين ف يبصفة شبه كلية على قطاع المحروقات فقط، وحسب رأ

مقابل انخفاض في  ،خالل السنوات المقبلة سيناريوان يتميزان بارتفاع االستهالك الطاقوي إلى ذروته

عن مختلف الهزات واألزمات المالية العالمية،  أمنعائدات صادرات المحروقات، وبالتالي لن تكون في م

خالل العشرية المقبلة  الجزائر وستواجه .في ظل عدم وجود صادرات حقيقية خارج قطاع المحروقات

يجاد بدائل لذا تحديات صعبة، إ لنفط، وسيكون تأثير هذه التحديات لم تتمكن من خلق موارد جديدة وا 

واضحا على مختلف القطاعات الحيوية، كالتعليم والبناء والصحة وغيرها، وهذا سينعكس على انتشار 

 الفقر.

كما أن زيادة اإلنفاق على الصحة لم ينعكس باإليجاب على نسبة الفقراء وستشكل سببا للفقر في الجزائر 

تعاني من مشكل في  تعاني من مشكل تمويل بقدر ما ة الصحية المستقبال، وذلك راجع إلى أن المنظوم

 .) (211-213 الصفحةالتي تواجه المنظومة الصحية في المشاكل  ذكر أهم ، ولقد تمّ التسيير

باعتبار  ،تنعكس سلبا على الفقراءسوف استيراد األغذية من العالم الخارجي في زيادة باإلضافة إلى أن ال 

ع تحقيق االكتفاء الذاتي وظلت تعتمد على العالم الخارجي، بسبب ضعف القطاع أن الجزائر لم تستط

ن القطاع الزراعي في الجزائر مازال هو هذا راجع أل الصناعي وعدم قدرته على مجابهة الطلب المتزايد، 

ي ويرتبط بشكل كبير بالظروف الطبيعية، واعتماد الجزائر على العالم الخارج ،اآلخر يعاني من مشاكل

خاصة أن كل التقارير تشير إلى أن المواد الغذائية المستوردة سيطالها  ،لتلبية الطلب سوف يواجهه تحدى

ارتفاع األسعار التي سيكون لها مضاعفات سلبية على القدرة الشرائية للجزائريين، ولقد أفادت منظمة الفاو 

، %32إلى  %22في المتوسط بين  1212أن أسعار المواد الغذائية سوف تواصل في االرتفاع حتى عام 

من  %13فيما قبل، كما تتعرض  %1سنويا مقابل  %2.7بينما يتراجع اإلنتاج الزراعي العالمي بنسبة 

 . وهذا سوف ينعكس على الفقر وبالتالي ارتفاع نسبة السكان الفقراء.1األراضي الزراعية للتلف

                                                 
1
   - OECD- FOA Agricultural Outlook 2013- 2022,  http://www.oecd.org/site/oecd-

faoagriculturaloutlook/highlights-2013-EN.pdf 
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 بناء النموذج باستخدام السظسل الزمنية: 4.3.3

السلسلة الزمنية هي مجموعة من المشاهدات التي تتولد على التوالي خالل الزمن، وتتميز أية سلسلة 

تكون غير مستقلة أي تعتمد  ن المشاهدات المتتالية عادة ماأن بياناتها مرتبة بالنسبة للزمن، و أزمنية ب

 .على بعضها البعض، ويستغل عدم االستقالل في التوصل إلى تنبؤات موثوق بها

 ، ويكون النموذج كما يلي: tمع تكعيب الزمن  مع الزمن هي عكسي  Yنسب عالقة للمتغير أونجد أن 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 وباستخدام النموذج في التنبؤ نجد:
 التنبؤ باستخدام السظسل الزمنية :60الجدول 

 
 

Y 

0200 0,2000561 4,99859789 

0200 0,1911172 5,23239143 

0202 0,1768275 5,65522897 

0202 0,1566488 6,38370674 

0206 0,1300429 7,68977007 

 : الدراسة القياسية التي قام بها الباحث.المصدر

لألسباب التي تم ذكرها من  استخدام السالسل الزمنية نجد أن نسبة الفقر ستزداد مستقبال، نتيجةب

نتائج الدراسة  (، آلليات االجتماعية في مكافحة هذه الظاهرةاانخفاض جدوى باإلضافة إلى  قبل،

 .)بالتفصيل تظهر في الملحق الرابع
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 خظصة الفصل الرابع:

إن تحديد مدى فعالية البرنامج في تخفيض نسبة الفقر، يتطلب منا معرفة مدى نجاح البرنامج في 

أن رفع معدل النمو االقتصادي وتخفيض نسبة البطالة  تحقيق األهداف الرئيسية التي حددت له، باعتبار

 يؤديان بالضرورة إلى تخفيض نسبة الفقر.

لقـد عرفــت جميــع المؤشــرات المرتبطــة بمســتوى معيشــة الســكان فــي الجزائــر تحســنا خــالل الفتــرة التــي 

المثـال ازداد فعلـى سـبيل  ،2005-2014تزامنت مع تطبيق البرنـامج التكميلـي والبرنـامج الخماسـي للفتـرة مـن 

%، ويرجع ذلك إلى الزيادة التي شهدها الدخل التصـرفي الفـردي الـذي  3.1نمو االستهالك الفردي بمقدار 

برنـــامج % خــالل فتــرة ال3.1نتيجــة زيـــادة حجــم األجــور بمقـــدار  ،% خــالل نفـــس الفتــرة 3.4ارتفــع بمعــدل 

والصـحة  كمـا شـهد كـل مـن قطـاع التعلـيم . % خـالل البرنـامج الخماسـي14.66لـى ا  ، و التكميلي لدعم النمو

 بعض التحسن مما كان له أثر على تخفيض نسبة الفقر.

عموما نجد أن النتائج المحققة خالل فترة تطبيق البرنامج التكميلي لدعم النمـو، والبرنـامج الخماسـي 

لعـام قـدر حيـث أن مؤشـر حـد الفقـر ا ، لكنهـا لـم تقضـي عليهـاساهمت في تخفيض نسبة الفقـر فـي الجزائـر

وبفضـل االنجـازات المحققـة اسـتطاعت الجزائـر أن تحقـق أغلبيـة أهـداف األلفيـة للتنميـة  .% 5بــ2011  سـنة

 .1223قبل موعد 

ونجد أن دور  ،غير أن اآلليات االجتماعية لم تكن فعالة في القضاء على ظاهرة الفقر في الجزائر

ومازال بحاجة إلى التعزيز، كما أن هناك صندوق الزكاة في القضاء على الفقر الزال محدودا جدا 

 .تحديات تواجه جهود مكافحة الفقر في الجزائر

وهي نسبة اإلنفاق  وعند بناء نموذج قياسي لهذه الظاهرة وجد أنها تتحدد بمجموعة من المتغيرات،

افة إلى على الصحة من الناتج المحلي، نسبة االعتماد على استيراد األغذية من العالم الخارجي، باإلض

التأثير األكبر على  ذه المتغيراتكان لهو  المتغير الثالث وهو نسبة الواردات من الناتج المحلي اإلجمالي،

 ظاهرة الفقر في الجزائر.



 

 

 

 

 

 

 الخـاتمـة
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ولكنها أصبحت حادثة متحركة دائمة  ،إن ظاهرة الفقر لم تعد ظاهرة ساكنة كما كان في الماضي

التغير والتبدل، خاصة في ظل الظروف الدولية التي تتسم بالعولمة. وتؤدي هذه الظاهرة إلى عرقلة سير 

والتأثير بشكل كبير على الجانب االقتصادي واالجتماعي بها، وتفاقم هذه الظاهرة يرجع  ،عجلة التنمية

 تؤثر على التنمية االقتصادية. ا يترتب عليها آثار  دافعا قويا لديمومتها، كماإلى عدة أسباب تكون 

للقضاء على الظاهرة من خالل تصميم خطط، سياسات، برامج  من هذا المنطلق تسعى الدول 

تدور حول هذه الجهود المبذولة في الجزائر  واستراتيجيات لمكافحة هذه الظاهرة، لذا كانت إشكالية دراستنا

، من هنا قسمنا دراستنا إلى 2005-2014للفترة النمو والبرنامج الخماسي  دعمل التكميلي برنامجالخالل 

تعددة األبعاد تجمع بين فقر األول إلى أن الفقر ظاهرة مركبة وم فصلوتوصلنا في ال أربعة فصول،

الدخل، والفقر البشري. وتّم قياس هذه الظاهرة من خالل جملة من المؤشرات أهمها: خط الفقر، نسبة 

الفقر، فجوة الفقر ومؤشر الفقر البشري. كما تناولنا العالقة بين كل من النمو االقتصادي والفقر وكيف 

 يؤثر النمو االقتصادي على الفقر. 

أن تخفض  هذه الدول استطاعت حيث ماليزيا والصين ة كل منتجربفي الفصل الثاني نا ثّم تناول

من نسب الفقر بشكل كبير. كما تناولنا تجربة بنك الفقراء في بنغالديش وما حققه في خفض معدالت 

 النساء التي تعتبر أكبر شريحة معرضة للفقر. الفقر، خاصة عند فئة

حالة الجزائر من خالل تحديد حدود الفقر وأسبابه، باإلضافة إلى تطرقنا إلى وفي الفصل الثالث  

ومحددات الفقر وتطوره خالل فترة الدراسة. كما رّكزنا على السياسات  ، تحديد خصائص الفقراء

التي كان هدفها األخير هو تخفيض نسبة الفقر،  ،االقتصادية واالجتماعية في ظل البرامج التنموية

حققته هذه السياسات في ظل هذه البرامج. كما حولنا على  تقييم ماابع واألخير في الفصل الر وحاولنا 

  للفقر في الجزائر.ضوء نتائج النموذج القياسي إعطاء نظرة مستقبلية 

 نتائج اختبار الفرضيات:
حيث توجد عالقة بين التنمية البشرية والحد من  ،تّم التأكد من صحة هذه الفرضيةالفرضية األولي: 

 للتنمية البشرية.  يوعلى هذا األساس يمكن اعتبار الفقر هو المؤشر الرئيس ،مشكلة الفقر
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 إلى تدأفي الجزائر السياسات االقتصادية تّم التأكد من صحة هذه الفرضية بحيث أن الفرضية الثانية: 

أن بعض سمات ئر إاّل تخفيض نسبة الفقر في الجزا وبالتالي ،ماعيةدفع عجلة التنمية االقتصادية واالجت

والتي تساهم إسهاما  ،هذه الظاهرة )مشكلة السكن، المستوى التعليمي، نوعية الخدمات الصحية والدخل(

 كبيرا في تفسير ظاهرة الفقر في الجزائر ال تزال موجودة في المجتمع الجزائري.

بحيث أن سياسة التضامن الوطني في الجزائر تساهم  ،من صحة هذه الفرضيةتّم التأكد الفرضية الثالثة: 

لكن  صندوق الزكاة في خفض معدالت الفقركما يساهم في اإلعانة المباشرة للفقراء ولو بشكل محدود، 

 .بشكل محدود

ائر في تّم التأكد من صحة هذه الفرضية بحيث أن هناك إمكانية كبيرة الستفادة الجز الفرضية الرابعة: 

أن التي استطاعت  الصين وبنغالديشتجارب بعض الدول كماليزيا،  خالل مواجهة مشكلة الفقر من

جدا ايجابية في  ومن خالل هذه التجارب نجد أن أسباب عدم تحقيق نتائجتخفض من ظاهرة الفقر. 

ض المتناهي انخفاض حجم المشاريع الصغيرة، واإلقراترجع إلى  ،في الجزائر التخفيف من حدة الفقر

مقارنة  ،الدور المحدود لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المجالالصغر، باإلضافة إلى 

 المذكورة. ربابالتج

تّم التأكد من صحة هذه الفرضية بحيث أن نجاح الجزائر بخفض معدالت الفقر الفرضية الخامسة: 

ر، مع ضرورة تبني حزمة من السياسات واإلصالحات مرتبط باستقرار السياسة االقتصادية الكلية للجزائ

 ،المؤسسية والتنظيمية. حيث أن ارتفاع نفقات التسيير كان سببه األول الزيادة في قيمة التحويالت الجارية

للتخفيف من  ،والمتمثلة أساسا في اإلعانات االجتماعية والتحويالت الجارية إلى األسر نقدا أو عينا

بسبب زيادة  األعباء المالية المتعلقة بمخاطر اجتماعية معينة، والسبب الثاني إلى ارتفاع األجور إما

أو تعديل شبكة األجور. كما تبنت الجزائر مجموعة من  ،مناصب الشغل المستحدثة في القطاع الحكومي

وتحقيق بعض أهداف األلفية، إاّل أن  ،السياسات التنظيمية واإلدارية التي ساهمت في تخفيض نسبة الفقر

 توازن االقتصاد الجزائري يبقي حبيس أسعار البترول الخام والتي تتأثر مباشرة بتقلبات أسعاره.

توجد عالقات ارتباط متباينة القوة بحيث  ة األولى،تّم التأكد من صحة الفرضي :ات الدراسة القياسيةفرضي

 .فقر وبين المتغيرات المفسرة والمؤثرة عليهواالتجاه وذات دالالت معنوية بين ال
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توجد عالقات ارتباط متباينة القوة واالتجاه وذات دالالت كما تم التأكد  من صحة الفرضية الثانية، بحيث 

بقدرات تفسيرية التوصل إلى نموذج انحدار يتصف وتم  معنوية بين المتغيرات المفسرة وبعضها البعض.

النموذج هذا  ، ولقد تمثلت أهم المتغيرات المؤثرة في ة يمكن االعتداد بهادالالت معنويوتنبؤية وذات 

 كاآلتي:

 المتغيرX4  :)أثر هذا المتغير إيجابا ) نسبة إجمالي اإلنفاق العام على الصحة من الناتج المحلي

وتحسين مستوى الصحة في الجزائر لم ينعكس  على نسبة الفقراء، مما يعني أن اإلنفاق على الصحة

 على تخفيض نسبة الفقر في الجزائر. 

 المتغير X27: )يؤثر هذا المتغير تأثيرا ايجابيا على الفقراء.)نسبة االعتماد على استيراد األغذية ، 

 المتغير X33  :)يؤثر هذا المتغير سلبا على الفقراء، ألن  )نسبة الواردات من الناتج المحلي اإلجمالي

زيادة الواردات ينتج عنه تغطية الطلب المتزايد من طرف األفراد، األمر الذي يساعد على خفض 

 نسبة الفقراء.

 الدراسة: نتائج
 كما  ،إن مؤشر خط الفقر المطلق يختلف عن مؤشر خط الفقر المدقع في قياس الفقر بأي مجتمع

 ،يرجع بطبيعة الحال إلى طبيعة النمو االقتصادي ،الفقر من مجتمع إلى آخر أن اختالف حجم فجوة

 وآليات توزيع ثمار هذا النمو في المجتمع.

  تبّين الدراسة أن هناك بعض المؤشرات االقتصادية واالجتماعية التي يمكن االعتماد عليها

 واستخدامها للحكم على الفقر.

  الفقر من جهة أخرى.وجود عالقة وثيقة بين نظريات النمو و 

  يعتبر اإلقراض متناهي الصغر أداة تنموية قوية يمكنها الوصول إلى أفقر الفقراء، ورفع مستوياتهم

 المعيشية واإلسهام في نمو االقتصاد، إاّل أن دوره في الجزائر يبقي ضعيفا.

 2993-2933ترة بشكل كبير في الجزائر خالل الف مرتفعة كانت معدالت الفقر النقدي والفقر البشري 

 نتيجة تراجع أسعار النفط، واالنتقال إلى اقتصاد السوق وتطبيق سياسات اإلصالح االقتصادي.
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 وصلت و   2005-2011معدالت الفقر انخفضت مع بداية األلفية وخالل تطبيق البرامج التنموية للفترة

ووصل خالل نفس  ،كما انخفض معدل الفقر البشري نتيجة تحسن مؤشراته ،% 5.31في المتوسط إلى

 .% 16.36الفترة نسبة 

  حيث نجد أن 1223استطاعت الجزائر أن تحقق أغلب أهداف األلفية قبل موعدها المحدد في سنة ،

سنة  1990-2015الجزائر حققت هدف تخفيض عدد السكان الذين يعيشون على أقل من دوالر يوميا للفترة 

نه بحلول أويتوقع  ،دوالر إلى النصف 1.25ى أقل من ، كما تناقص عدد الفقراء الذين يعيشون عل2004

دوالر نجد أن  2عدم وجود سكان يعيشون تحت هذا الخط. غير أنه عند أخذ عتبة الفقر عند 2015 عام

، وبالتالي نجد أن الجزائر ما زالت بعيدة عن تحقيق 1988-2004للفترة  % 0.7الجزائر حققت معدالت 

نسبة األطفال األقل من خفض مؤشر ب الخاص يدة عن تحقيق الهدفكما أنها مازالت بع .2015هدف 

  .خمسة سنوات ناقصي الوزن

  نتيجة مواصلة الجزائر  ،اوغير مستدام ااالنخفاض في معدل الفقر يبقي مؤقتعموما نجد أن

كما أن التحسن الذي سجل في معدالت البطالة لم  .باالعتماد على مورد واحد في إيراداتها وهو البترول

 أن نسبة كبيرة من مناصب الشغل الجديدة هي مناصب مؤقتة. ، حيثإنشاء مناصب دائمةيكن نتيجة 

 :توصياتال

 :ةاآلتي، ندلي باالقتراحات بناءا  على ما توصلت إليه هذه الدراسة

وذلك من خالل تفعيل دور  ،الفقر في الجزائرضرورة األخذ بالحلول اإلسالمية )الزكاة( للقضاء على   -

وأن يكون االقتراب المؤسساتي للزكاة مندمجا (. إطالق بنك أو مؤسسة أو وزارة للزكاة واألوقافالزكاة )

 .في النظام المالي للدولة

دون تخصيص  ،ضرورة توخي العدالة في توزيع الدخل والثروة القومية بين واليات الجزائر المختلفة -

 .بعينها تحظى دائما  بمشاريع التنمية جهات

الطريق إلى محاربة الفقر يبدأ بخطوات صغيرة، من خالل توظيف مختلف األفكار واإلبداعات والبحث  -

عملية التنمية  فيإليجاد سبل جديدة لمساعدة الغير، بما يعود بالنفع على المجتمع ويساهم  ،العلمي

نشاء وتطوير مشروعات جديدة تحاكى تجربة بنك   «.جرامين»االقتصادية، وا 
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تقوية وتدعيم اإلدارات المعنية بتنفيذ مشروعات وبرامج محاربة الفقر، على أن تكون هذه المشروعات  -

لعمالة ومشروعات كثيفة ا ،في شكل حزم متكاملة ومتناسقة وتشمل مشروعات االئتمان الريفي والحضري

 والتدريب المهني الريفي.

حتى تتمكن من المساهمة في مناهضة  ،تدعيم وتقوية المصارف المتخصصة والمؤسسات التمويلية -

 الفقر.

، من خالل نشر في دعم برامج مكافحة الفقر على المستويين المحلي والقومي تشجيع القطاع الخاص -

 .ثقافة المسؤولية االجتماعية

، باإلضافة إلى توفير شبكات جتماعي للمعاشين والفئات الضعيفة والطالبتقديم برامج الدعم اال -

لما لها من دور مهم في رعاية الذين ال تتاح لهم الفرص الكافية لتوفير سبل  ،الضمان االجتماعي للفقراء

ل المعيشة، وألن عمل شبكات الضمان االجتماعي تعتمد على اإلمكانيات المتيسرة لذلك من المفيد أن تحو 

 لها أموال الزكاة والصدقات. 

من خالل االعتماد على التعليم التقني والمهني،  رصد اعتمادات مقدرة من موارد الدولة لترقية التعليم -

التنمية البشرية  طويرتمن خالل الصحة النهوض بقطاع  باإلضافة إلى ،مع ربطه بالتدريب والتأهيل

 المادية والبرامج الصحية.و 

ضفاء نوع  ،ياسات السكن المنتهجة، وذلك باالعتماد على طريقة تأجير السكناتإعادة النظر في س - وا 

 من الشفافية تكون أكثر وعيا وانفتاحا على مختلف الشرائح االجتماعية.

أطفالنا ومنذ الصغر على االهتمام بعظائم األمور  من خالل تعويد االهتماماتو  القناعات تغيير -

 . والعلم االهتمام بالثقافة من خالل لهم في مراكب الرجالوحجز مكان  ،وتحميلهم المسؤولية

الفنون  من ن يكون متمرسا  ومتعلما لكثيرأأن الفرد في المجتمع يجب  باعتبار إتقان المهارات -

 . مما يؤهله ليكون فاعال ومؤثرا في مجتمعه ،والمهارات المتعددة

عدة فكرية من مفرداتها القدرة على محاربة ظاهرة الفقر تحتاج إلى  أن في األخير يمكن القول

 أعمال مفيدة.  إلى وتحويل األفكار ،االبتكار، اإلبداع، اإلنتاج، تغيير القناعات
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 آفان الدراسة:
التوجه نحو المقاربة المتعددة األبعاد لقياس الفقر في الجزائر ال سيما نظرية المجموعات 

بدال ، ألنها أكثر دقة لحساب وتفسير هذه الظاهرة ف" الغامضة، وعلى مبدأ األنتروبي" االرتداد إلى الخل

 من االعتماد على المقاربة النقدية التي أثبتت محدوديتها.
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  1991-2010أمانه اختيار، وحجم القروض المنوحة ونسبة التسديد للفترة  عدد أعضاء:  01الملحن رقم

 رنجيت: الوحدة

 نسبة التسديد حجم القروض حجم الدخل ( الموظفينRMاالنفان ) عدد األعضاء رأسمال المؤسسة السنوات
0000 1972417 3139 972417 143773 1249743 222 

0000 7323242 23923 323242 472323 3223422 222 

0000 23321193 13472 23321193 911132 22333443 222 

0002 13339332 33222 13339332 2123724 12233133 222 

0002 34721222 39422 34721222 1437231 19114231 222 

0006 47921331 41312 7447921331 3333331 43993439 222 

0006 92121242 41144 92121242 23333134 33331334 99.9 

0008 221133722 33934 23313249 39991293 227121733 99.7 

0000 31932992 39721 27334111 13341212 93333132 99.3 

0222 227211132 12339 12329273 14144132 222331712 93.4 

0220 242721432 73113 11141234 13423373 221114314 97.1 

0220 231231232 32439 11921314 11123111 232342997 93.2 

0220 313919332 32243 11124732 13132173 232233333 33.7 

0222 313919332 237319 14222734 29147734 324911117 93.3 

0222 324332332 234124 19271237 31411221 133232723 94 

0226 344333134 214112 321214431 44119122 323334213 94.3 

0226 431141372 231273 33712347 33713219 313913477 93 

0228 317233133 291222 32193343 73237441 439327471 93.3 

0220 327922432 133227 33391433 222132124 133232734 99.1 

0202 2223243422 133132 143733472 234331347 392921392 99.3 

Source: - Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM2011 Annual Report, Op.c
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 0202-0000حجم أموال الزكاة المحصلة في ماليزيا للفترة 02:  الملحن رقم

.مليون رنجيت  
 %نسبة الزيادة الزيادة مليون رنجيتمجموع الزكاة  السنوات

0000 6.2 - - 

0000 02 0.20 00.06 

0000 02.00 2.00 0.02 

0002 00.86 0.62 02.60 

0002 00.08 -2.68 -2.00 

0006 06.00 02.62 000.82 

0006 06.00 0.0 00.00 

0008 06.00 2.0 2.06 

0000 06.66 2.22 0.08 

0222 26.02 8.20 00.28 

0220 60.20 02.08 00.80 

0220 68.60 06.00 08.02 

0220 86.0 6.28 0.2 

0222 028.80 00.60 06.02 

0222 000.00 02.0 00.00 

0226 020.06 06.02 00.60 

0226 020.2 20.22 06.20 

0228 022.2 20 02.62 

0220 080.6 00.0 06.22 

0202 006.8 20.0 08.66 

Source : Mohamed Izamb, Mohamed Yusof , Dana zakat : instrument pembasmi kemis 

kinan, asnaf zakat, selangor, 2011.



 03الملحق رقم 

 

الباحثة مع الرئيس األسبن مهاتير محمد حول سر نجاح ماليزيا في  اأجرته مقابلة 03: الملحن رقم

  .2012/08/11العاصمة السياسية لماليزيا، يوم  القضاء على الفقر بالمكتب السياسي ببوتراجيا

 األسئلة:
بعد االستقالل لم تتبع ماليزيا توجهات المؤسسات الدولية بل اختارت أن تتبع النماذج التنموية 1. 

لجيرانها، ماذا أخذت من اليابان؟، وماذا أحذت من كوريا؟ وما هو النموذج االقتصادي األكثر  فاعلية  

 اليوم؟.

1. After independence Malaysia did not follow the trends of international institutions, but 

chose to follow the developing neighbors, what did malaysia benefit from Japan?, And from 

koria ? And What is the most effective economic model nowtoday?. 

في البداية نستطيع أن نقول أن هناك بعض السياسات وبعض النماذج التنموية الناجحة ، ويجب  :اإلجابة

ــة للوصــول إأن نأخــذ مــنهم كنمــاذج للنهــوض والتطــور،  ــا أخــذت فتــرة طويل إلــى التطــور الــذي فيــه ن أوروب

التطـــور والتقـــدم  ىاآلن، عكـــس كوريـــا واليابـــان حيـــث أخـــذت فتـــرة قصـــيرة واســـتطاعوا الوصـــول وبســـرعة إلـــ

 ،قمنا بوضع الخطط منذ البداية وقررنـا أن نبـدأ بالتصـنيع دون أن نهمـل الزراعـة االقتصادي، أما نحن فقد

لتطـــوير الصـــناعات ذات األولويـــة التـــي يـــتم  فركزنـــا علـــى التصـــنيع الموجـــه للتصـــدير، مـــع ايـــالء االهتمـــام

 . اختيارها على أساس الميزة التنافسية العالمية، وتطوير القوي العاملة، واكتساب قدرات تكنولوجية

 :فهو النموذج الذي يعتمد على  أما النموذج االقتصادي األكثر  فاعلية  اليوم

 مستوي خط الفقر في البلد.  -

 ومستوي الدخل القومي للبلد هو مهم جدا. -

 ،% 70فمثال ماليزيا بعد االستقالل ركزت على محاربة الفقر، حيث كانت نسبة الفقر فـي ماليزيـا مايقـارب 

، % 5، وتـــم تخفيضـــه فـــي بدايـــة األلفيـــة إلـــى حـــوالي فـــي الثمانينيـــات  30%وعملـــت علـــى تخفيضـــه إلـــى 

  في السنوات المقبلة . % 1إلى نوي تخفيضه نو  3.4%لي إ 2009ووصل سنة 

 ؟ماهي العالقة بين النظام السياسي والنظام االقتصادي في ماليزيا 2.

2. What is the relationship between the political system and economic system in  Malaysia? 
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: التوجد عالقـة مباشـرة بـين االقتصـاد والسياسـة، لكننـا النسـتطيع تحقيـق معـدالت نمـو، إذا لـم يكـن اإلجابة

هنــاك اســتقرار سياســي، حيــث يعتبــر االســتقرار السياســي أهــم شــي، وماليزيــا دولــة متعــددة األعــراق، وعــادة 

النمو االقتصادي الذي  اليكون هناك تجانس بين هذه األعراق، لكننا في ماليزيا تعاونا حتى حققنا معدالت

 نحن فيه اليوم. 

 على ماذا تقوم فلسفة التنمية في ماليزيا؟.3.
3. On what the Malaysian's development philosophy based on?. 

: تقوم فلسفة التنمية في ماليزيا علـى فكـرة أن "النمـو االقتصـادي يقـود إلـى المسـاواة فـي الـدخل"، اإلجابة

التطـــور االقتصـــادي يجـــب أن تـــنعكس إيجابيـــا  علـــى المـــواطنين فـــي تحســـين نوعيـــة وعليـــه فـــإن مكاســـب 

بما يشمل توفير الضروريات من الغذاء والعالج والتعليم واألمن، وأن يكون أول المستفيدين من  ،حياتهم

ي والمجموعات العرقية األكثـر فقـرا  فـ ،والعاطلون عن العمل والمرضى ،هذا النمو االقتصادي هم الفقراء

 المجتمع واألقاليم األقل نموا .

 . كيف تعرفون الفقر؟ أو بمعني ماهو حد الفقر في ماليزيا4.

4. How do you define the poverty? In another's  words, What is the minimal limit of 

poverty in Malaysia 
يعرف الفقر بأنه األشكال المختلفة من الحرمان، أو عموما هو قدرة الناس على إشباع  اإلجابة:

احتياجاتهم االقتصادية واالجتماعية من التعليم، الصحة و التغذية، باإلضافة إلى نقص األمن والحقوق 

 السياسية. 

عتها ماليزيا للقضاء كيف نجحت ماليزيا في القضاء على الفقر؟ بمعنى ماهي االستراتيجيات التي وض5.

 على الفقر؟.
5. How Malaysia has succeeded to eradicate the poverty? In another's words, What were the 

strategies adopted by Malaysian to eradicate the poverty?. 
 : األتي تمثلت في في ماليزيا الفقرمن لتقليل لحددت عدة إستراتيجيات  :اإلجابة

 ضرورة وجود استقرار سياسي. - 
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 خلق فرص عمل للشعب بحيث يجب أن يكون هناك وظيفة لكل شخص.- 

 وزيادة الرفاهية العامة. والعمل على إكسابهم مهارات، رفع مستويات تدريب العمالة -

 .التركيز على تحسين الزيادة النوعية والكمية في عوامل اإلنتاج المتاحة للفقراء -

ورفـع المسـتوى العلمـي  ،باالعتمـاد علـى مؤسسـات كمؤسسـة فلـدا لتطـوير الريـف بتنمية الريفاالهتمام - 

 أدي إلى اإلسهام في القضاء على الفقر في ماليزيا.والتقني للفالحين وألبنائهم، هذا ما 

باعتبـــار أنـــه كلمـــا كـــان حجـــم  ،تســـهيل الحصـــول علـــى القـــروض وخاصـــة القـــروض المتناهيـــة الصـــغر -

ير كلمـــا كـــان العائـــد أكبـــر، وبالتـــالي ركزنـــا علـــى هـــذه النقطـــة ألجـــل زيـــادة دخـــول األفـــراد االســـتثمار صـــغ

 وخاصة الفقراء. 

االعتمــاد علــى القطــاع الخــاص وعلــى المجتمــع المــدني للمســاهمة فــي الحــد مــن ظــاهرة الفقــر فــي هــذا  -

 البلد.

اسـتثمارات أجنبيـة خاصـة أو اسـتثمارات محليـة، واستقطاب االستثمارات سواء كانـت  العمل على جذب -

شرط لالستثمار، لكن الحكومة من خـالل شـعار  200الصناعية، حيث مثال في ماليزيا كان هناك تقريبا 

جـل إزالـة كـل العوائـق، أ" عملت على تقليص هذه الشروط لتسهيل عمل المسـتثمرين مـن ماليزيا المتحدة"

والمتمثـل فــي تحقيــق االنجـاز التصــديري، والهــدف لكـن بقــاء الشـرط األساســي بالنســبة لالسـتثمار األجنبــي 

 ا كله هو توفير فرص العمل للقضاء على الفقر .ذمن ه

 " لزيــادة جــذب المزيــد مــن االســتثمارات،الصــداقة مــع األعمــالمصــاحبة المســتثمرين مــن خــالل شــعار" - 

تعمــل كــل  حيــث يوجــد فــي ماليزيــا شــركات كبيــرة ســواء كانــت للقطــاع العــام أو القطــاع الخــاص ، حيــث

الشركات مع بعض وفق هدف أساسي وواحد هو النهوض باالقتصاد الماليزي، كمـا تعمـل الحكومـة علـى 

 تشجيع ومساعدة رجال األعمال والمستثمرين من خالل توفير حوافز مثل تخفيض الضرائب.

 فيما تمثلت إستراتيجية توزيع الدخول في ماليزيا؟6.
6. by What the income distribution strategy in Malaysia has represented? 

مـن خـالل مكافحـة  : تبنـت ماليزيـا إسـتراتيجية لتوزيـع الـدخول فـي كـل السياسـات والخطـط التنمويـة،اإلجابة

عادة هيكلة العمالة، وزيادة تنمية األعمال التجارية والصـناعية لألغلبيـة الفقيـرة مـن السـكان  الفقر المدقع، وا 
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باإلضــافة إلــى االعتمــاد  الســكان األصــليين مــن االنتفــاع مــن الثــروة القوميــة للبلــد؛األصــليين، حتــى يــتمكن 

المساهمة فـي تقـديم مـنح للطلبـة الفقـراء ، هـذا  عم ،االعتماد على التعليم التقني أيعلى السياسة التعليمية 

ت السـكانية وتنـاقص فـوارق الـدخول بـين المجموعـا ،إلى نتائج مهمة، منها انخفاض معدالت الفقـرما أدى 

 .المختلفة

 كيف دعمتم المرأة الماليزية ليكون لها دور في التنمية؟.8.
8. How do you enhance the Malaysian women to have a role in development?. 

: في أي مجتمع يجب أن يكون هناك وضع اعتبار كبير للمرأة، حيث أن المرأة تمثل نصف اإلجابة

االعتبار لهذه النسبة معناه سوف يخسر االقتصاد، والمرأة ساهمت وتساهم في المجتمع، إذ لم نعطي 

خلق ثروة كبيرة لالقتصاد خاصة إذا كانت متعلمة، واالستثمار في التعليم ضروري جدا بحيث نجد في 

إناث، كما نجد أن المرأة الماليزية دائما  نمن الطلبة في الجامعات الماليزية ه 60%ماليزيا ما يقارب 

العمل، واستطاعت المرأة أن تشتغل في مناصب سياسية، حتى في المؤسسة العسكرية، وال  في تكون جادة

يوجد لدينا أي تمييز بين المرأة والرجل بحيث عملنا على إعطاء المساواة في األجور بالنسبة للجنسين، 

 مثيل المرأة في منظمة اآلسيان.كما تم تعيين امرأة ماليزية لت

 كيف ساهمت جهود تقليل الفقر في تقليل التوترات العرقية في ماليزيا؟.9.
9. How the poverty reduction rate has contributed to reduce ethnic tensions in Malaysia?. 

ـــة الثـــروة كـــان ســـببا  فـــي وقـــوع نجـــد أن التفـــاوت الكبيـــر فـــي الـــدخول، وعـــدم العدالـــة فـــي توزيـــع : اإلجاب

%( فــي مــايو 01%( والصــينيين )يشــكلون األقليــة 11اشــتباكات داميــة بــين الماليــو )يشــكلون األغلبيــة 

. حيـــث كانـــت فـــي ماليزيـــا نســـبة الفقـــر كبيـــرة جـــدا عنـــد المـــاالويين الســـكان األصـــليين أكثـــر مـــن 1707

ن وجود تمييز عرقي موجه ا  ات وأموال، و الصينيين القاطنين، باعتبار أن الصينيين لديهم مهارات وكفاء

مـة ماليزيـة بـالمعني أضد العرقية األكبر واألكثر أصالة وتجذرا في البالد معناه حتما، عدم إمكانية قيـام 

الصحيح، وبذلك عملت الحكومة علـى تقليـل نسـبة الفقـر عنـد المـاالويين، مـن هنـا سـاهمت جهـود تقليـل 

رقيـــة، وترســـيخ االســـتقرار السياســـي واالجتمـــاعي، مـــن خـــالل تعلـــيم الفقـــر بجـــدارة فـــي تقليـــل التـــوترات الع

عطـائهم مهــارات، وخلقنـا لهـم فـرص عمــل، وخاصـة مناصـب حكوميـة ، وعملنــا  المـاالويين، وتـدريبهم، وا 
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ـــى نحـــو يصـــحح  ـــة المجتمـــع المـــاليزي عل ـــر إعـــادة هيكل ـــين المـــاالويين، عب ـــة ب ـــل نســـبة البطال علـــى تقلي

قتصادية القائمة، كما عملنـا علـي رفـع مسـتويات دخـول المـاالويين حتـى ال االختالالت االجتماعية، واال

 نخاف مستقبال من أي شي.
غيرتم وجهة نظركم على ضرورة التركيز على " كيفية صنع الثروة أكثر  1998لماذا ابتداء من سنة 10.

 من توزيعها" لماذا؟ وهل هي الرؤية نفسها اليوم؟.
10. since 1998, Why your vision has changed to how to create rather than how to distribute 

the wealth? And still you keep pace same new vision now today?  

دنـي نسـبة، كمـا ركزنـا علـى خلـق فـرص العمـل أنسبة الفقر إلـى  تخفيضأول شي ركزنا عليه هو  اإلجابة:

دخـول العمــال عــالي، هـذا ماســيعطيهم الدافعيـة أكثــر للعمــل  ىولـيس علــى جمـع الثــروة، بحيــث يكـون مســتو 

ا يتطلب مستوي عالي من التعليم، حيث ذبجدية وتفاني، كما عملنا على إعطاء العمال ثقافة تكنولوجية وه

ركزنا علـى العلـوم والرياضـيات، ويسـاهم هـذا فـي تطـوير أفكـارهم ويكـون لـديهم عقـول اقتصـادية، ونحـن قـد 

 اءات عالية في كل المجاالت.تطورنا، ونريد كف

 كيف عالجت ماليزيا تكلفة التنمية؟11.
11. How Malaysia deal and solved the development cost problem? 

ـــة : الحظنـــا تنـــامي عـــدد مـــن المشـــكالت االجتماعيـــة الناجمـــة عـــن التغييـــرات المتـــواترة فـــي مســـتوي اإلجاب

رات لعـدم العدالـة التوزيعيـة، لـذلك عملنـا علـى تخفـيض المعيشة بصفة عامة، ومن بينها ظهور بعض مؤشـ

 لماليزيا. واالقتصادي قد يشكل تهديد لالستقرار السياسي وجود نسبة من الفقر نأل ،نسبة الفقر

كما عملنا علي التمسك بالقيم اآلسيوية التي تولي اهتماما خاصا بالعالقات األسرية بصـفة عامـة، 

. باإلضــافة إلــى ضــرورة الحــد ، وتركــز علــى تقــديس وتمجيــد العمــلالمجتمــعوتؤكــد محوريــة دور األســرة فــي 

مــن اآلثــار االجتماعيــة الســلبية للتنميــة علــى مختلــف أفــراد األســرة بصــفة عامــة، باعتبــار أن لهــذه األخيــرة 

أهميـــة كبيـــرة فـــي تحقيـــق االســـتقرار االجتمـــاعي، الـــذي يمثـــل ركيـــزة أساســـية لكـــل مـــن االســـتقرار السياســـي، 

رار االقتصـادي، باإلضـافة إلـى ذلـك ركزنـا علـي ضـرورة عـدم طلـب قـروض أجنبيـة خاصـة قـروض واالسـتق

نحـن نركــز علـى تطــوير البيئـة وخلــق الثــروة هـذا يجعــل العمـال أكثــر نشـاطا، نحــن النجلــب  ،قصـيرة األجــل

لعالم فـي كبر دولة في اأ، وماليزيا تعتبر 0.7%قروض إال في حاالت استثنائية تكون التكلفة قليلة حوالي 
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 امعــدل االدخــار مــن خـــالل صــندوق احتيــاطي العمـــال، حيــث أن هــذا الصــندوق يقـــرض الدولــة فــي أحيانـــ

ن الصـندوق يعمـل بطريقـة إسـالمية مـن خـالل كثيرة، ويقوم باسـتثمارات كبيـرة تعـود علـى العمـال بـالربح، أل

 نظام المشاركة. 

 ل؟ماهو مستقبل التنمية في ماليزيا؟ هل سيكون الغد أفض12. 
12. What is the future of development in Malaysia? will it be better tomorrow? 

: يجب أن تكون هناك قيادة على درايـة كافيـة بالوضـع االقتصـادي والسياسـي للدولـة، وتكـون كـذلك اإلجابة

النمـو االقتصـادي، مـل أن يسـتمر آعلى دراية باالستراتيجيات التي تساهم في النمـو االقتصـادي للبلـد، وأنـا 

 .الماليزى ن مستمرون بالنهوض باالقتصادحون كما هو اآلن
مـــاهي النصـــيحة التـــي تقـــدمونها لبلـــد يحتـــل المرتبـــة الخامســـة عالميـــا فـــي احتيـــاطي الغـــاز، والمرتبـــة 13. 

مليــار دوالر،  150 ـالســابعة عالميــا فــي احتيــاطي البتــرول، ولديــة احتياطــات مــن العملــة األجنبيــة تقــدر بــ

 ؟ % 10، ولديه نسبة بطالة تتعدى  % 7مليون نسمة ، ولديه نسبة فقر تتعدى  37وعدد سكانه 
13. What do you recommend and advice a country, ranked fifth in the world in gas reserves, 

and ranked seventh in the world in oil reserves, and has reserves of foreign currency estimated 

at 150 billion dollars and a population of 37 million people, and has a poverty rate exceeding 

7 percent, and has an unemployment rate exceeding 10 percent? 

نمــا نحــرص علــى خلــق فــرص العمــل، حيــث عــادة نجــد أن فــرص للفقــراء  النعطــي نقــودأوال:   :اإلجابــة وا 

 كبر من الزراعة.أالعمل في الصناعة تكون 

عطـائهم كفـاءات فـي جميـع المجـاالت، مـع ضـرورة اكتسـاب مهـارات فـي التصـنيع،  ثانيا: تدريب العمالة، وا 

ن يشـارك فيهـا القطاعـان واالدراة، والتسويق، ومهمة تـوفير التـدريب األساسـي والتـدريب أثنـاء الخدمـة البـد أ

 العام والقطاع الخاص .

ثالثــا: تبنــي سياســات تنمويــة حاســمة إزاء القطــاع الخــاص، مــن خــالل ســلطة التــرخيص، والموازنــة والنظــام 

الضـــريبي، والحـــوافز الماليـــة، وغيرهـــا مـــن اإلجـــراءات التنظيميـــة، وأنظمـــة الحـــوافز، والضـــبط، لضـــمان أن 

 اجات البالد بما يتالئم مع الخطط الموضوعة. يعكس القطاع الخاص أهداف، واحتي
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رابعـــا: العمـــل علـــى مـــنح قـــروض للمؤسســـات الصـــغيرة وتســـهيل اإلجـــراءات القانونيـــة لعملهـــم، مـــع ضـــرورة 

عطائهمتدريبهم قبل العمل   مهارات. وا 

 .سات صـغيرة للخـروج مـن دائـرة الفقـرقروض بنكية لفتح مؤسخامسا: إعطاء الفقراء مساعدات من خالل 
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 نتائج الدراسة القياسية بالتفصيل 04: الملحن رقم

 
XLSTAT 7.1 - Linear Regression - 21/12/2013 at 08:39:44 
Dependent variable(s) workbook = Classeur2.xlsx / sheet = Feuil2 / range = 

$AI$2:$AI$23 / 22 rows and 1 column 
Uniform weighting (default) 
Quantitative variables: workbook = Classeur2.xlsx / sheet = Feuil2 / range = 

$B$2:$AH$23 / 22 rows and 33 columns 
No missing values  
Activate this option to fixe the intercept of the model 
Compute the Cook's distance for each observation 
Model selection: stepwise 
Criterion: R²  
Threshold value (%) = 5,00 
Confidence interval (%): 95,00 

Summary for the dependent variable: 

Vari
able 

T
otal no. 

of values 
No. of 

values used 

No. of 
values 

ignored 
Sum 

of weights 
M

ean 
Standard 

deviation 

Y 
2
2 22 0 22 

1
0.592 5.853 

Summary for the quantitative variables: 

   Vari
able 

Mean Standard deviation 

X1 2585.880 1226.740 

X10 22.550 3.880 

X11 45.895 11.167 

X12 98.514 0.674 

X13 82.600 4.386 

X14 83.814 2.734 

X15 52.377 3.051 

X16 20.420 7.349 

X17 1.716 0.378 

X18 2.969 0.772 

X19 44.346 9.185 

X2 35.448 0.460 

X20 14.839 2.013 

X21 0.928 0.655 

X22 41.295 10.550 

X23 2.636 2.208 

X24 0.896 2.435 

X25 0.714 0.096 

X26 70.175 1.918 
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X27 24.569 5.272 

X28 46.164 28.361 

X29 10.530 11.194 

X3 4.885 1.093 

X30 11.565 4.012 

X31 82.394 22.856 

X32 33.004 8.827 

X33 23.678 1.854 

X4 3.834 0.311 

X5 7.269 1.008 

X9 293721.409 186440.813 

X8 70.673 4.442 

X7 65.933 6.600 

X6 3.126 0.786 

Evolution of R² during the variables selection process: 

    No. in 
model 

Variable Status R² 

1 X27 In 0.685 

2 X33 In 0.744 

3 X4 In 0.807 

Goodness of fit coefficients: 
     

       R (coefficient of 
correlation) - 

     R² (coefficient of 
determination) - 

     R²adj. (adjusted 
coefficient of determination) - 

     
SSR 

1
39.124 

     

       Model parameters: 
     

       

Parameter 
V

alue 
Stand

ard deviation 
St

udent's t 
P

r > t 

Lo
wer bound 

95 % 

Up
per bound 

95 % 

Intercept 
0

.000 - - - - - 

X27 
0

.962 0.112 
8.

565 
<

 0,0001 
0.7
27 

1.1
97 

X33 
-

1.154 0.261 
-

4.431 
0

.000 
-

1.700 
-

0.609 

X4 
3

.737 1.506 
2.

480 
0

.023 
0.5
84 

6.8
90 
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The equation of the model writes: Y = 0,962030347126978*X27 -1,15446472087879*X33 + 3,73676486490756*X4 

Predictions, residuals, and confidence 
intervals:        

           Observati
ons 

W
eights 

Y Y 
(Model) 

R
esiduals 

Standardize
d residuals 

Lower 
Conf. Mean 

Upper 
Conf. Mean 

Lower 
Conf. Indiv. 

Upper 
Conf. Indiv. 

C
ook's D Obs1 1 8

.100 
7.73
1 

0.
369 

0.148 6.021 9.442 1.815 13.648 0
.001 Obs2 1 1

0.773 
12.2
17 

-
1.444 

-0.522 10.951 13.482 6.413 18.020 0
.005 Obs3 1 1

1.312 
15.5
63 

-
4.251 

-1.559 13.735 17.391 9.612 21.514 0
.107 Obs4 1 1

1.877 
14.0
83 

-
2.206 

-0.803 12.608 15.558 8.230 19.936 0
.017 Obs5 1 1

2.471 
15.4
33 

-
2.962 

-1.083 12.795 18.071 9.185 21.681 0
.141 Obs6 1 1

4.100 
10.4
56 

3.
644 

1.359 8.306 12.606 4.398 16.514 0
.119 Obs7 1 1

8.200 
16.5
93 

1.
607 

0.606 14.612 18.574 10.593 22.593 0
.019 Obs8 1 2

8.000 
21.1
54 

6.
846 

2.542 18.077 24.230 14.708 27.599 1
.267 Obs9 1 2

0.500 
17.9
29 

2.
571 

0.962 15.648 20.210 11.823 24.035 0
.070 Obs10 1 1

3.200 
13.4
96 

-
0.296 

-0.097 12.107 14.885 7.665 19.328 0
.000 Obs11 1 1

2.100 
15.4
82 

-
3.382 

-1.238 13.693 17.272 9.543 21.422 0
.064 Obs12 1 1

2.200 
14.5
44 

-
2.344 

-0.854 12.788 16.301 8.615 20.474 0
.029 Obs13 1 8

.500 
8.44
4 

0.
056 

0.033 6.540 10.348 2.469 14.419 0
.000 Obs14 1 8

.000 
7.58
8 

0.
412 

0.164 6.124 9.052 1.738 13.438 0
.001 Obs15 1 6

.800 
5.35
6 

1.
444 

0.546 3.271 7.440 -0.679 11.391 0
.017 Obs16 1 5

.700 
3.80
4 

1.
896 

0.713 1.696 5.912 -2.239 9.847 0
.031 Obs17 1 5

.600 
5.32
9 

0.
271 

0.112 3.684 6.974 -0.569 11.227 0
.000 Obs18 1 5

.600 
5.39
6 

0.
204 

0.087 3.735 7.056 -0.506 11.298 0
.000 Obs19 1 5

.000 
8.11
4 

-
3.114 

-1.139 6.821 9.408 2.305 13.924 0
.026 Obs20 1 5

.000 
4.16
3 

0.
837 

0.321 0.931 7.395 -2.358 10.684 0
.023 Obs21 1 5

.000 
6.45
4 

-
1.454 

-0.525 3.505 9.404 0.068 12.840 0
.049 Obs22 1 5

.000 
4.41
5 

0.
585 

0.228 1.778 7.052 -1.832 10.663 0
.006 Durbin-Watson 

statistic: d = 
1
.251  
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 2 ...................................................................... :مفهوم الفقر1.1
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 20 ......................................................................... قياس الفقر من زاوية التنمية البشرية:2.1.2 

 .2 .................................................................................. قياس الفقر المتعدد األبعاد: 3.1.2

 27 ....................................................................................... إشكاليات قياس الفقر:4.1.2 

 02 .......................................................... :أساليب مكافحة الفقر2.2 

 01 ....................................................... اإلطار النظري لتحليل السياسات االقتصادية على الفقر 1.2.2

 09 ....................................................................... دور اإلسالم في معالجة الفقر )الزكاة(: 2.2.2

 10 .............................................................. :النمو االقتصادي والفقر .3
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 10 ................................................................... :دي والفقرأسس العالقة بين النمو االقتصا 1.1.3
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 10 .................................................................... قر:اإلطار الجديد للتنمية والتخفيف من الف 3.1.3
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 00 ................................................................................... تمهيد:

 09 ........................................................ تجربة ماليزيا في مكافحة الفقر: 1.
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 1.0 ............ على الفقر في الجزائر -2014    2005أثر البرامج التنموية للفترة الفصل الرابع:

 1.1 .................................................................................. تمهيد:

 1.0 .................... :2005-2014تقييم سياسات وبرامج مكافحة الفقر في الجزائر للفترة 1. 

 1.0 . في الحد من ظاهرة الفقر: 2005-2014السياسات االقتصادية للفترة  تقييم فعالية 1.1

 1.0 .................... على معدل النمو االقتصادي. لبرنامج التكميلي لدعم النمو والبرنامج الخماسياأثر تطبيق  1.1.1

 171 .......................... أثر تطبيق البرنامج التكميلي لدعم النمو والبرنامج الخماسي على التشغيل والبطالة: 2.1.1

 .17 ................ تقييم وضعية الصحة في الجزائر بعد تطبيق البرنامج التكميلي لدعم النمو والبرنامج الخماسي: 3.1.1
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 027 ....................أثر تطبيق البرنامج التكميلي لدعم النمو والبرنامج الخماسي للفترة على المستوى المعيشي: 6.1.1

 010 ......................... تقييم اآلليات االجتماعية في مكافحة الفقر في الجزائر: 2.1

 012 ............................................................... تقييم برنامج المنحة الجزافية في مكافحة الفقر 1.2.1

 IAIG ............................................ 010تقييم برنامج التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة:  2.2.1

 ESIL ................................................ 010تقييم برنامج مناصب الشغل المأجورة للمبادرة المحلية: 3.2.1

 CPE : ................................................................... 011تقييم برنامج عقود ماقبل التشغيل 4.2.1

 TUP-HIMO .............................. 011تقييم برنامج األشغال ذات المنفعة العمومية لالستعمال المكثف  5.2.1

 010 ............................................. :12/03/2012منذ نشأتها إلى  ANGEM تقييم نشاط الوكالة 6.2.1

 ANSEJ , CNAC: ................................................... 017"تقييم برنامج المؤسسات المصغرة "  7.2.1

 017 .......................... الفقر في الجزائردور صندوق الزكاة في القضاء على  3.1

 017 ..........................................................................التعريف بصندوق الزكاة الجزائري:1.3.1 

 001 ................................................................... دور صندوق الزكاة في التقليل من الفقر: 2.3.1

 .000 .................................................لفية:هداف األمدى تحقيق الجزائر أل2. 

 000 ........................................................... تقييم أهداف األلفية: 1.2

 000 ............ 1990-2015الهدف األول: تخفيض عدد السكان الذين يعيشون على أقل من دوالر يوميا للفترة  1.1.2

 000 ........ 1990-2015الفترة الهدف الثاني: تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف خالل  2.1.2

 .00 ............... سيتحصل كل األطفال" ذكور، إناث" على التعليم االبتدائي كامال 2015الهدف الثالث: بحلول  3.1.2

، وعلى كل 2005الهدف الرابع: إلغاء التمييز العنصري بين الجنسين" ذكور، إناث" في الصف االبتدائي بحلول  4.1.2
 007 ................................................................................. 2015المستويات التعليمية بحلول 

 022 ................. الهدف الخامس: تخفيض إلى الثلثين من نسبة األطفال الذين يموتون أقل من خمس سنوات. 5.1.2

 021 ..... :الهدف السادس الخاص بمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة )السيدا( والمالريا وغيرها من األمراض 6.1.2

 021 ............................................................... الهدف السابع المتعلق بضمان بيئة مستدامة: 7.1.2

 021 ......................................................................... الهدف الثامن إرساء شراكة عالمية: 8.1.2

 020 ...................... تحديات ومتطلبات نجاح جهود مكافحة الفقر في الجزائر :2.2 
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 020 ................................................................... تحديات جهود مكافحة الفقر في الجزائر: 1.2.2

 .02 .......................... "-بنك الفقراء-مدى استفادة الجزائر من تجارب الدول " ماليزيا، الصين، بنغالديش  2.2.2

 002 ............................ الدراسة التطبيقية: نموذج لقياس الفقر والتنبؤ به فى الجزائر 3.

 002 ..................................................... متغيرات الدراسة التطبيقية: 1.3

 002 .......................................................................... المتغيرات التابعة في هذه الدراسة: 1.1.3

 002 ........................................................................................ المتغيرات المستقلة: 2.1.3

 001 ........................................... :المنهج اإلحصائي للدراسة التطبيقية2.3 

 001 .............................................................................. التحليل اإلحصائي المستخدم:.1 0.2

 002 ................................ االختبار اإلحصائي لفرضيات الدراسة التطبيقية:3.3 

 002 ............................................................................... تحليل نتائج االرتباط البسيط: 1.3.3

 009 ................................................................................ استخدام النموذج في التنبؤ: 3.3.3

 012 .................................................................... بناء النموذج باستخدام السالسل الزمنية: 4.3.3

 011 ................................................................... خالصة الفصل الرابع:

 010 ................................................................................. الخـاتمـة

 017 ............................................................................ قائمة المراجع

 .09 ........................................................................ :  01الملحق رقم

 097 ........................................................................ 02:  الملحق رقم

 0.2 ......................................................................... 03: الملحق رقم

 0.9 ......................................................................... 04: الملحق رقم

 071 ........................................................................ المحتويات فهرس

 


