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ظاهرة الفقر في الدول العربية _المظاهر ،األسباب ،و سبل العالج_ (حالة الجزائر)
بن زاير مبارك ،جامعة بشار ،اجلزائر.
 بلقايد ثورية ،جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان ،اجلزائر.

الملخص
إن ظاهرة الفقر ظاهرة عاملية عرفتها و تعرفها كل شعوب العامل ،و ال تكاد ختلو منها دولة من الدول ،و ال مدينة من املدن .فهي
ظاهرة تنخر يف خاليا اجملتمعات فتساهم يف خلق الكثري من اآلفات :سوء التغذية ،األمراض ،و غريها.
و يعرف الفقر على أنه احلالة االقتصادية اليت يفتقد فيها الفرد للدخل الكايف للحصول على املستويات الدنيا من الرعاية الصحية
والغذاء و امللبس و التعليم ،و كل ما يعد من االحتياجات الضرورية لتأمني مستوى الئق للحياة .و اتسع هذا املفهوم و أصبح أكثر مشوال
خصوصا بعد قمة كوبنهاغن العام  6002اليت شددت على أمهية حصول الفرد على احلد األدىن من احلياة الكرمية ،و تأمني بيئة سليمة،
و فرص املشاركة الدميقراطية يف اختاذ القرارات يف جوانب احلياة املدنية.
كما هتدف هذه املداخلة إىل إيضاح ظاهرة الفقر يف الدول العربية ،و مراجعة دور الدولة يف هذه الدول ،و أيضا توضيح
سياسات احلكومات العربية املعتمدة  -لإلقالل من الفقر  -اليت اختذهتا بعض الدول و اليت تتمثل يف اليمن ،موريتانيا ،األردن ،لبنان،
مصر ،تونس ،واجلزائر؛ حيث كل هذه الدول اختذت اجراءات و سياسات حماولة التخفيف من وطأة الفقر ،و كذلك التطرق إىل جهود
تنسيق السياسات احلكومية العربية ملواجهة ظاهرة الفقر ،من خالل الوثائق االسرتاتيجية ملكافحة الفقر و اآلليات الفاعلة يف مكافحته.
الكلمات المفتاحية :ظاهرة الفقر ،مراجعة دور الدولة ،سياسات احلكومات العربية لإلقالل من الفقر يف الدول العربية ،تنسيق
السياسات احلكومية العربية ملواجهة ظاهرة الفقر.
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ظاهرة الفقر في الدول العربية -المظاهر ،األسباب ،و سبل العالج( -حالة الجزائر)
مقدمة
الفقر هو أحد أكرب التحديات اليت تواجهها التنمية االقتصادية و االجتماعية يف الدول العربية .و مفهوم الفقر متعدد الوجوه ،و
هو يعين إىل حد بعيد نقص الدخل الكايف لشراء ما يلزم من غذاء للتمتع حبياة عادية .و من خصائص الفقر أيضا عدم احلصول على ما
يكفي من خدمات الرعاية الصحية األساسية و احلرمان الفيزيولوجي ،و احلرمان السوسيولوجي.
كما أن مشكلة الفقر يف العامل العريب حتتل حيزا كبريا بني أقطاره ،فنجد أن أكثر من ثلثي العامل العريب يسكنون يف الدول العربية
ذات الدخل املنخفض" ،باعتبار تقسيمنا للدول العربية إىل الدول النفطية ،و متوسطة الدخل ،و ذات الدخل املنخفض" ،كذلك فإن

أكثر من  07مليون عريب يقعون حتت خط الفقر .و هلذا حناول يف هذه املداخلة اإلجابة على اإلشكالية اآلتية و املتمثلة فيما يلي :ما هي
السياسات الحكومية المتبعة في الدول العربية لإلقالل من ظاهرة الفقر؟
و لإلجابة على هذه اإلشكالية ،حناول يف هذه املداخلة التعرض للنقاط اآلتية:
 -1ظاهرة الفقر و مراجعة دور الدولة يف الدول العربية.
 -2سياسات احلكومات العربية املعتمدة لإلقالل من الفقر يف الدول العربية.
 -3تنسيق السياسات احلكومية العربية ملواجهة ظاهرة الفقر.

ظاهرة الفقر في الدول العربية:

تعترب ظاهرة الفقر من الظواهر القدمية فهي مرتبطة بعالقة اإلنسان بالثروة أو بطريقة أخرى تلك العالقة بني العامل الدميغرايف و العامل
االقتصادي .فهنالك عدة نظريات تطرقت إىل هذه العالقة و أشهرها نظرية مالتوس وغريه من العلماء و املفكرين.
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و الدول العربية شأهنا شأن باقي دول العامل ،شهدت يف بداية القرن الواحد و العشرين مجلة من املشاكل االقتصادية و االجتماعية،
اليت يعد قسم منها من موروثات القرن العشرين .و تتصدر ظاهرة الفقر املشهد االجتماعي ،و ترافقها فجوة الالمساواة بني الفقراء
واألغنياء اليت ال تزال تتسع.
و السب ب األهم لتلك الظاهرة يكمن يف ختلي كثري من البلدان العربية عن دولة الرعاية االجتماعية ،تبعا لوصفات صندوق النقد
الدويل و البنك الدويل اليت نفذهتا معظم البلدان العربية و أدت إىل زيادة أفراد اجملتمع الذين ميكن تصنيفهم حتت خط الفقر .و إذا راجعنا
النشرات و التقا رير اليت تصدرها املنظمات الدولية اليت تتابع التطورات االقتصادية و االجتماعية يف البلدان العربية نرى أن تلك املؤشرات
مقلقة جدا .إذ ال نالحظ إحصاءات تشري إىل التقدم ،بل إىل ظواهر توصف باالستبداد و عدم الشفافية و الفساد .و هذه املؤشرات تعد
دالة يف قياس الفقر بصوره املختلفة .و قد ارتفع معدل الفقر إىل ما يزيد عن ثلث السكان (  43 - 43يف املئة ) .من هنا جيب
االنطالق إىل بناء اسرتاتيجية حتد من ظاهرة الفقر ذات اجلذور العميقة يف التاريخ العريب.
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يعرف الفقر بأنه تلك احلالة اليت ال يستطيع فيها الفرد احلصول على حد أدىن مقبول من الرفاه اإلنساين .على أن تعريف أمارتيا سن
 Amartya Senهو األكثر مشوال ،إذ إن الفقر باعتقاده يتألف من » توليفة من األفعال و احلاالت تتفاوت من متغريات أولية مثل
جودة التغذية إىل أمور مركبة مثل احرتام الذات ،و من مث فإن الفقر ال يعين اخنفاض الدخل يف حد ذاته و لكن عدم وفاء الدخل
بالنشاطات و التوظيفات اليت تتولد منها القدرة اإلنسانية للفرد « .و قد تفاقمت بسبب تلك التبعية االقتصادية للدول النامية إىل الغرب
الصناعي و املتقدم .و إذا راجعنا اإلحصاءات نرى أن البلدان املرتفعة الدخل ،و اليت ال تتجاوز نسبة سكاهنا  81باملئة من سكان العامل
(عام  )8597قد حازت ما نسبته  30باملئة من الدخل العاملي ،و يف عام  8555اخنفضت نسبة سكان البلدان املتقدمة إىل %14,9
من سكان العامل ،و لكن دخلهم ارتفع إىل  05باملئة من الناتج العاملي يف السنة املذكورة .أما البلدان النامية منخفضة الدخل و اليت تعد
 30باملئة من سكان العامل ،فقد حصلت على  89باملئة فقط من الناتج العاملي و ذلك يف عام  .8555و إذا راجعنا عدد السكان نرى
أن سكان البلدان املتقدمة يؤلفون  %14,9من سكان العامل ،يف حني أن النسبة الباقية (  ( %13,1هم سكان البلدان املخفضة
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الدخل .أما التطورات االقتصادية احلالية فتشري إىل اتساع الفرق بني مستويات املعيشة يف البلدان الرأمسالية مرتفعة الدخل و البلدان النامية
منخفضة الدخل.
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لقد اتسعت الالمساواة يف املقدرة الشرائية ألفراد اجملتمع يف الشرق األوسط و مشال إفريقيا مقارنة بالبلدان األوروبية املنضوية إىل منظمة
التعاون و التنمية ) (OECDو ذلك خالل آخر عقدين من القرن املنصرم ،و هي الفرتة اليت شهدت ارتفاع نشاطات اقتصاد العوملة.
فقد بلغ متوسط نصيب الفرد يف بلدان الشرق األوسط و مشال أفريقيا  9,7باملئة يف مطلع عقد الثمانينيات واخنفض إىل  7,3باملئة يف
النصف الثاين من العقد املذكور ،مث إىل  6,8باملئة يف النصف الثاين من عقد التسعينيات ،و ذلك نسبة إىل نظريه يف البلدان مرتفعة
الدخل .و يشري ذلك كله إىل أن فجوة متوسط الدخول بني الدول األوروبية األغىن و نظريهتا الشرق أوسطية كانت آخذة باالتساع خالل
العقدين املاضيني و ليس هناك من أي تغيري يف املدى املنظور على كل حال .إن ظاهرة الفقر يف الوطن العريب ميكن تتبع مساراهتا من
خالل تتبع تارخيها .و الفقر ليس له حدود إقليمية حيصر فيها ،و اتساعه راجع إىل ندرة املوارد الطبيعية ،و سياسة الدولة االقتصادية
واالجتماعية ،اليت تضع منط توزيع الثروة بني أفراد اجملتمع.
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و تعرف بعض املناطق يف الوطن العريب زيادة يف ظاهرة االقتصاد الثنائي )  ( Dualismاليت تساهم يف زيادة الفروق يف الدخل بني
املدينة و الريف .إذا راجعنا التوزيع اجلغرايف للفقر يف الوطن العريب ،نرى أنه األكثر انتشارا يف البلدان منخفضة الدخل و هي :السودان و
الصومال و جيبويت و موريتانيا واليمن .و هو ينخفض نسبيا يف البلدان مرتفعة الدخل ( النفطية ) .أما يف البلدان العربية متوسطة الدخل
فقد تباين توزيعه .و ملا كان الفقر دالة معادلة للتنمية البشرية ،أظهر الرقم الدليلي للتنمية البشرية تطابقا لتوزعه يف البلدان العربية ذات
الدخل املتوسط .و يظهر مؤشر التنمية البشرية ارتفاعا يف البلدان مرتفعة الدخل (البلدان النفطية) و اخنفاضا يف البلدان العربية منخفضة
الدخل .و تظهر خمتلف املؤشرات االقتصادية أن الفقر يتسع يف البلدان العربية الفقرية .أما يف البلدان النفطية آخذة باالحنسار ( باستثناء
العربية السعودية ) .و يف البلدان العربية متوسطة الدخل ينتشر الفقر يف املناطق الريفية أكثر منه يف املدن .و ميكن إظهار ذلك باستعمال
مصفوفة معقدة من املتغريات االقتصادية و االجتماعية .إن التباين يف النظر إىل أمهية الفقر يعود إىل التباين يف توزيع الدخل ،و السيما
ذلك اجلزء الذي يسمى » الفائض « و الذي يتحقق من النشاط االقتصادي يف البلدان العربية متوسطة الدخل ،و من » الريع « يف
البلدان النفطية .و يقود الفقر إىل تفشي ثقافته ،اليت تؤدي يف النهاية إىل إحساس غالبية املهمشني و السيما الشباب منهم بالغربة عن
وطنهم وتطلعهم إىل اهلجرة .كما يؤدي عدم املساواة إىل صراعات تقيد حركة اجملتمع يف سعيه إىل التقدم ،بسبب استبعاد كتلة بشرية
ضخمة هي الفقراء و اليت تؤلف الغالبية من عدد السكان يف أي بلد عريب ( ما عدا البلدان النفطية ).
حني ينتشر الفقر على نطاق واسع جدا تسود ثقافته ،ويصبح من بعد ذلك مستحيال القضاء عليها .و يف إطار اقتصاد السوق تصبح
الفئات الرأمسالية هي املسيطرة على العملية االقتصادية برمتها.
و يف ظل العوملة القادمة رياحها من البلدان الصناعية املتقدمة سيطرت الطبقة الرأمسالية العربية القليلة العدد نسبيا على احلكم يف أكثر
البلدان العربية و طبقت مبادىء الليربالية اجلديدة و أفكارها .و بسبب ذلك انقسم اجملتمع العريب إىل فئتني؛ األوىل تسهم يف تنمية
اال قتصاد العاملي و تنامي احتكاراته ،و الثانية قاصرة عن تنمية اقتصاداهتا الحملية ،و كال األمرين يؤديان يف النهاية إىل توسيع آليات الفقر.
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 -1ظاهرة الفقر و مراجعة دور الدولة في الدول العربية:

أوال :لقد تبنت معظم الدول العربية سياسات اقتصادية كلية ملكافحة الفقر بعضها بدأ منذ اخلمسينات و لكن أغلبها يف التسعينات.
ولكن ال توجد جهة أو وزارة بعينها تقوم برسم خطة متكاملة ملكافحة الفقر .و يتم ترمجة هذه السياسات إىل خطط و برامج ومشروعات
عن طريق الوزارات املع نية مثل وزارات الشؤون االجتماعية و العمل و الصحة و التعليم و تتم هذه السياسات بطريقة مركزية.
مشلت اخلطط التنموية جمموعة من األهداف تتمثل يف:
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 -8حتقيق تكافئ الفرص ،العدالة لتوزيع مكاسب التنمية.
 -2رفع معدالت النمو االقتصادي.
 -4حماربة الفقر و تطوير التعليم و إدماج الفئات الفقرية.
 -3القضاء على اإلقصاء و التهميش و رفع روح التضامن.
ثانيا :و قد متيزت خطة التنمية االجتماعية يف الدول العربية بإنشاء الصناديق االجتماعية للتنمية.
الصناديق االجتماعية للتنمية :هتدف هذه الصناديق ملكافحة الفقر و إنقاص البطالة و حتسني مستوى اخلدمات االجتماعية و قد جنحت
الدول اليت تبنت هذا املشروع يف إعطاء قبول لربامج اإلصالح االقتصادي حيث متيزت مشاريعها بالشفافية و الوضوح و تلعب الصناديق
االجتماعية دور الوسيط التمويلي حيث جتمع موارد احلكومة و اجلهات املاحنة لتمويل مشاريع مقرتحة و درجة جناحها تتعلق مبدى
استقالليتها عن احلكومة؛ ففي األردن و لبنان تتمتع باالستقاللية أما يف مصر أغلب موظفي احلكومة هم يف جملس إدارة الصندوق،
وتتعاون الصناديق مع املنظمات احلكومية من أجل الوصول للفقراء و مساعدهتم.
معوقات سياسة مكافحة الفقر للدول العربية :إن اإلطار النظري خيتلف عن التطبيق حبيث أن السياسات املرسومة ترمي إىل مكافحة الفقر
إال أهنا تعجز عن ذلك بسبب تركيزها على تقدمي الفرص للفقراء إلقامة أعمال خاصة هبا و صعوبة حتديد الفئة اليت تستحق االهتمام
إضافة إىل عدم االهتمام بالتوعية و بناء القدرات الذاتية و عدم وجود قدرات إدارية و أجهزة حماسبية يف املؤسسات املعنية ملكافحة الفقر
و متيز اإلدارة العربية بنقص اخلربة و االلتزام املهين و عدم وجود ثقافة مؤسساتية كل هذه األسباب جمتمعة أدت بالدول العربية إىل فشل يف
احلد من الظاهرة إال بعض الدول اليت حققت جناح نسيب يف مكافحة الفقر نذكر منها على سبيل املثال :تونس و األردن.
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 -2السياسات الحكومات العربية المعتمدة لإلقالل من الفقر في الدول العربية:

أ -تجربة اليمن :اهتمت بوضع التشريعات اخلاصة اليت تعمل على توضيح املعايري اخلاصة لتنفيذ الربامج املختلفة و لتحديد املستهدفني

من تلك الربامج كان آخر هذه القوانني :قانون الرعاية االجتماعية لعام  8553و الذي يهدف اىل زيادة فعالية اخلدمة املقدمة للفقراء
ليس فقط بتقدمي االعانات و لكن أيضا بتوفري فرص احلصول على زيادة يف الدخل  .هذا باإلضافة اىل االهتمام بالتعليم و الذي يعترب
أحد األسس اهلامة ملقاومة الفقر  .و من أهم سياسات الدولة يف فرتة السبعينات و الثمانينات ،سياسات التنمية االجتماعية القطاعية
باإلضافة اىل دعم أسعار السلع الرئيسية .لكن مع عام  ،8559و التغريات اليت شهدها العامل و الذي أثر بشكل كبري على السياسات
االقتصادية واالجتماعية يف اليمن ،بدأ األمر يتطلب البدء يف برنامج لإلصالح االقتصادي و الذي كان به بعض اآلثار السلبية على
اجملتمع ،لذا قامت احلكومة خالل تلك الفرتة لبناء شبكة لألمان االجتماعي و اليت تعمل على محاية الفقراء و توفري االحتياجات
األساسية و محايتهم من اآلثار السلبية ،و قد اشتملت برامج الشبكة على مساعدة الفئات الفقرية على زيادة الدخل باإلضافة إىل
مساعدهتم على الوصول إىل اخلدمات األساسية.
و مثل لبنان كان للمنظمات غري احلكومية دورا كبريا و فعاال يف التخفيف من حدة الفقر و ذلك من خالل امتداد نشاطها يف مجيع
جماالت مثل تقدمي اإلعانات املالية ،الرعاية الصحية ،و التدريب املهين.
ب -خمطط إسرتاتيجة موريتانيا ملكافحة الفقر  :2789-2778تعتمد هذه اإلسرتاتيجية الطويلة املدى على مقارنة مندجمة جبميع
أشكاهلا ،لإلستفادة من التنمية االقتصادية و حتسني نوعيتها و فعاليتها ،تقليص اخلدمات بني الواليات و بني اجلنسني يف جمال اخلدمات
االجتماعية.
و يف جمال االستفادة من البىن التحتية االقتصادية تعتمد اسرتاتيجية مكافحة يف الفقر على أربعة حماور:
 التسريع بعجلة النمو االقتصادي. إرساء هذا النمو يف الحميط االقتصادي للفقراء.419

7

جممع مداخالت امللتقى الدولي حول تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة
 80-80ديسمرب 4802

 تطور املصادر البشرية و توسيع االستفادة من اخلدمات االجتماعية األساسية. -تشجيع التنمية.

ت -تجربة األردن :يف منتصف الثمانينات تزايدت األزمات االقتصادية ،و اليت اثرت بشكل سليب على مستويات املعيشة و الفقراء
بشكل خاص ،و من أجل ختفيف هذا التأثري تعاونت كل من احلكومة األردنية و البنك الدويل يف إجناز مشروع خاص بشبكات األمان
االجتماعي و اليت تضمنت العديد من الربامج اليت هتدف إىل تقدمي كل من الدعم النقدي و العيين لألسر الفقرية ،هذا باإلضافة إىل
التدريب املهين و توفري التمويل الالزم و الذي يساعد على البدء يف مشروعات مدرة للدخل ،مثل برنامج األسر املنتجة و برامج صناديق
االئتمان .و مل يقتصر التعاون بني احلكومة األردنية و البنك الدويل على هذا احلد و لكن مشل التعاون التخطيط لتنفيذ برنامج حزمة
األمان االجتماعي ،و الذي يهدف إىل ختفيف حدة الفقر من خالل عدد من الربامج قصرية األجل باإلضافة إىل تطوير البنية األساسية و
إعادة هيكلة صندوق املعونة االجتماعية حبيث تشمل تغطية مجيع املناطق ،كما يهتم الربنامج بتوفري اخلدمات األساسية و تسهيل احلصول
عليها ،باإلضافة إىل متويل املشاريع الصغرية و التدريب املهين.

ث -تجربة لبنان :بدأت لبنان بعد احلرب األهلية يف وضع عدد من السياسات العامة لتخفيف حدة الفقر و التأثري على مستويات
املعيشة أمهها سياسة العمالة و اليت هتدف إىل خلق فرص عمل و اليت تكتمل بسياسة األجور و اليت تؤمن للعمالة احلد األدىن من
األجور ،هذا باإلضافة إىل السياسات الضريبية و سياسات التسعري و اليت أخذت يف االعتبار مستوى املعيشة املنخفض للفقراء .تعترب
شبكات احلماية االجتماعية من أكثر الربامج انتشارا بني الدول العربية ،و اليت هتدف يف لبنان إىل تقدمي خدمات خاصة لألسر الفقرية،
إما يف شكل برامج دائمة مثل :تغطية املشروعات الصغرية و برامج اخلدمات الصحية و املعاشات ،أو مؤقتة مثل :تغطية التكاليف
الصحية حىت يتم الشفاء .و مع تزايد احلاجة لتخفيف حدة الفقر ،تزايدة الربامج اليت هتتم برعاية األطفال و املعاقني مع الوضع يف
االعتبار أمهية وجود بيانات حمدثة عن الفقراء من خالل إنشاء قواعد البيانات السكانية و اليت توفر كافة البيانات الالزمة ملراقبة التقدم يف
مسار إسرتاتيجيات القضاء عن الفقر .تتميز لبنان بشكل خاص من بني الدول العربية خبربهتا الواسعة يف جمال عمل املنظمات غري
احلكومية و اليت شهدت إزدهارا واضحا إبان فرتة احلرب ،و مازالت حىت اآلن تقوم بدور حيوي ملساعدة احلكومة على التخفيف من حدة
الفقر من خالل عدد من الربامج اليت تدعم جماالت التعليم و الصحة و غريها من االحتياجات األساسية للفقراء.
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ج-تجربة مصر :استطاعت مصر من إجناح برنامج التكييف اهليكلي و حتقيق التوازن االقتصادي على املستوى الكلي رغم األدلة اليت
تشري إىل وجود حتدي البطالة و الفقر حيث نسبة الفقر يف مصر سنة  8559وصلت إىل  %84لكن فيما بعد حاولت وضع برامج
لتحقيق املساواة إلعادة التوزيع حلساسية موضوع الفقر يف مصر و اخنفاض مستويات املعيشة فقد رمست وزارة التخطيط خطط التنمية
االقتصادية عن طريق حماولة توفري الرعاية الصحية بوضع تسهيالت و خلق شبكات األمان كنظام يغطي احلاجات الغذائية عن طريق توفري
املنح إضافة إىل برامج التأمينات و الشؤون االجتماعية اليت هتدف إىل التخفيف من الفقر من خالل املعونات االجتماعية أو من خالل
عدد من املنظمات احلكومية اليت تشرف على بنك ناصر االجتماعي الذي يدير جمموعة جلان الزكاة باإلضافة أىل تطوير برنامج مكافحة
الفقر من خالل املؤسسات احلكومية و اجلمعيات الحملية و برنامج مبارك للتضامن الذي يهدف لتحقيق مستوى أعلى من التنمية البشرية
و تقدمي مساعدات و معونات مالية.
يتصدر الفقر و احلاجة إىل استئصاله الكثري من التقارير و برامج العمل لأللفية حيث وافق اجملتمع الدويل على جدول أعمال القرن
 28هبدف تقرير التنمية املستدامة من خالل مجلة أمور من بينها استئصال الفقر.
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و جدد اجملتمع الدويل مرة أخرى ،يف إعالن مالو الوزاري أهداف التنمية لأللفية و نتائج القمة العاملية املعنية بالتنمية املستدامة عزمه
على التخفيف من تأثريات الفقر و استئصاله .و بالتايل حتضى مشكلة الفقر باهتمام عاملي و دويل كبريين ،و يتبلور هذا االهتمام من
خالل الدراسات و اخلطط و الربامج والسياسات اليت تتبناها بعض املؤسسات العاملية و الدولية و ذلك للقضاء على الفقر أو احلد منه.
باإلضافة إىل السياسات الوطنية اليت رمست منهج كامل للحياة يهتم بتحسني الرفاهية لألفراد ،و قد استهدفت معظم السياسات
9
هدف توفري مناخ مناسب للنهوض بالتنمية االجتماعية و االقتصادية.
تجربة تونس :تعترب جتربة تونس من التجارب املتميزة و اليت تنطلق بأقوى معاين التضامن االجتماعي و الذي يعترب األساس الذي وضعت
عليه اسرتاتيجيات حمو الفقر ،و اليت هتتم ليس فقط بتقدمي اإلعانات و لكن تعدت ذلك لتعمل جبدية على دمج الفئات الفقرية يف اجملتمع
يف إطار سياسة االعتماد على الذات من خالل توفري فرص العمل و التمويل امليسر.
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و يعترب توفري حياة كرمية للفقراء ،مهمة أساسية للحكومة التونسية و اليت قامت بالعديد من الربامج من أجل الوصول إىل هذا اهلدف،
يعترب من أكثرها متيزا ،برنامج موائد التضامن و اليت تعمل على منط اإلرساليات األوروبية و اليت تقوم بتوفري الغذاء ملن حيتاجه من الفقراء و
املعوزين و الذي يعترب من أبسط احلقوق يف احلياة .كما تعترب الرعاية باملسنني و املعاقني على رأس قائمة الفئات اليت حتتاج إىل رعاية نظرا
ملا هلم من صفات خاصة متنع بعضهم من العمل و احلصول على االحتياجات األساسية.
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الجزائر و الفقر:
إن السياسة اإلستعمارية اليت كانت يف اجلزائر قد أضعفت الوضع اإلجتماعي التقليدي .و زادته سوء بطمس حقيقة أن اجملتمع
اجلزائري هو جمتمع عريب مسلم.

أوال :جذور الفقر في الجزائر :تعود جذور الفقر يف اجلزائر إىل فرتة اإلستعمار الفرنسي ،حيث مست من  %39إىل  %09من جمموع
الشعب اجلزائري آنذاك .ومع بداية عشرية التسعينات عرفت اجلزائر إصالحات إقتصادية و تقشفية أدت إىل تفاقم ظاهرة الفقر لتصل إىل
نسبة  %22عام  ، 8559مع تفشي ظاهرة اإلرهاب اليت مست بدرجة كبرية املناطق الريفية ،مما أدى إىل نزوح كبري حنو املدن ،هذا
باإلضافة إىل تسريح شرحية كبرية من العمال بدعوى اخلوصصة ،و من مث اللحاق بالركب العاملي .فغداة اخلمسينات كانت نسبة الفرنسيني
يف اجلزائر حوايل املليون يتحكمون يف األراضي اخلصبة و األمالك ،مما عكس التوزيع غري العادل للثروات الناجتة عن قطاعي الصناعة و
الفالحة ،كان معدل إنتاجية هذين القطاعني يرتاوح من  %8إىل .%5
فاملعمرون الفرنسيون كانوا ميثلون  %8من النسبة اإلمجالية للسكان بدخل يرتاوح  %37من الدخل اإلمجايل ،بينما كانت نسبة
اجلزائريني الذين يعيشون حتت وطأة الفقر حوايل  %39إىل  %75من إمجايل السكان .إن النظام اإلستعماري حرم الشعب اجلزائري من
ثرواته و هويته و كذا حقوقه .و مع زيادة النمو الدميوغرايف .فمن  %1,4سنة  8583وصلت إىل  19,2سنة  .8593هذه الزيادة
السكانية تزامنت مع ركود اإلنتاج مما أدى إىل إشتداد حدة الفقر .و من مث إرتفاع نسبة البطالة اليت إرتفعت من نصف مليون سنة
 8599لتصل  197ألف يف نفس السنة هذه الوضعية الكارثية أدت إىل ظهور موجات النزوح الريفي إىل املدن الكربى من جهة و
اهلجرة إىل فرنسا من جهة أخرى.
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ثالثا :أسباب الفقر في الجزائر :تتمثل األسباب يف:
 -8تفاقم البطالة :تعترب البطالة إحدى أهم أسباب الفقر ،فإزدياد معدالت البطالة معناه عدم توفر األفراد على املال أو الدخل الالزم
ملعيشتهم ،و هذا يرتتب عنه نشوء حالة من احلرمان و العجز عن توفري املتطلبات األساسية.
حيث إنتقلت من  %6,12سنة  8511إىل  %20,7سنة  8558و إىل  %24,3يف  8554مث إىل  %28,6سنة  8550و
 %25سنة  2777ناتج عن غياب إستثمارات جديدة ذات شأن سواء من ذات املؤسسات العمومية أو اخلاصة إىل جانب الطرد
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املكثف للعاملني و تشري احلصيلة اليت وضعتها املفتشية العامة للعمل أن عدد األجراء الذين فقدوا مناصب عملهم أو الذين هم يف بطالة
بسبب إعادة اهليكلة أو حل املؤسسات خالل الفرتة (  47-8553جوان  ) 8551يزيد عن  437ألف عامل.
 -2نزاعات داخلية و اخلارجية :قد ساهم الصراع السياسي و النزاع الداخلي املسلح يف اجلزائر القائم منذ سنة  8552بتعميق الفقر
وإنتشاره يف أوساط فئات عريضة من السكان وميكن توضيح ذلك يف نقاط تالية:
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 سامهم الصراع و التدهور األمين يف إحجام املستثمر الحملي و األجنيب عن اإلقبال على اإلستثمار يف اجلزائر بصورة عامة و اإلنتاج بصورةخاصة عدا الحمروقات.
 سخرت السلطة اجلزائرية كل إمكانياهتا و جهودها ملختلف أسالك األمن ملقاومة اجلماعات املسلحة. أدى تدهور الوضع األمين إىل اهلجرة حنو اخلارج. قامت اجلماعات املسلحة بتخريب العديد من املؤسسات اإلقتصادية و اإلجتماعية العامة منها و اخلاصة مما أدى إىل فقدان العديد مناملواطنني ملصادر رزقهم.
 أدى النزاع املسلح إىل موت أكثر من  877.777شخص و قدرهم آخرون بـ  897.777و نتج عن ذلك فقدان مصادر الرزقلآلالف من األسر بسبب موت املعيل.
 -4برامج التصحيح اهليكلي :يتمثل يف اإلصالحات الذاتية اإلقتصادية اليت مرت مبرحلتني مها :مرحلة إعادة اهليكلة و مرحلة إستقاللية
املؤسسة العمومية .و اإلصالحات اإلقتصادية املدعمة من قبل املؤسسات الدولية.
إذ واصلت اجلزائر مسعاها يف حركة إصالح اإلقتصاد الوطين و تعترب برامج التعديل اهليكلي واحدة من أهم األسباب اليت أدت إىل
تنامي الفقر و إزدياده و أدى ذلك إىل إخنفاض مستوى التعليم و زيادة على حل مؤسسات وتسريح العمال و تفشي البطالة و بالتايل
زيادة معدالهتا.
 -3الصدمات اخلارجية :تعرضت اجلزائر منذ أوائل عقد الثمانينات إىل جمموعة من الصدمات أثرت على الناتج الوطين وعقدت أوضاع
ميزان املدفوعات و من هذه العوامل:
 إرتفاع أسعار الفوائد احلقيقة لديون مما زاد من تكلفة خدمة الديون اخلارجية. تدهور شروط التبادل التجاري لدول النامية و سجلت أسعار البرتول إخنفاض أدى إىل إخنفاض مداخيل صادرات اجلزائرية من 84مليار دوالر سنة  8519إىل حوايل  0مليار دوالر سنة .8513
 إشتداد احلماية يف الدول الصناعية و ركود النمو اإلقتصادي و ضعف منو جتارة الدولية. -9ضعف و تراجع املعدالت اإلقتصادية :أخد اإلقتصاد اجلزائري يكشف عند الثمانينات عن عالمات بارزة من التعب و العبء .و
يظهر ذلك جليا من خالل ضعف و تراجع معدل منو اإلقتصادي خاصة يف الفرتة (  ) 8559 – 8519مما أدى إىل إرتفاع معدالت
البطالة و تدهور مستويات املعيشة للمواطنني خاصة فئة الدنيا و يعود ذلك إىل اإلختالفات اهليكلية العميقة اليت يعاين منها اإلقتصاد
اجلزائري .و قد أفرزت سياسات تقيد األسعار و العمل بأسعار صرف مغال فيها للعملة الوطنية تشوهات واسعة يف هيكل األسعار و
احلوافز .مما أضعف من كفاءة ختصيص املوارد و اإلمهال النسيب آللية السوق يف حتديد قرارات اإلستثمار و اإلنتاج أدى إىل زيادة
املؤسسات اإلقتصادية العامة اخلاسرة اليت شكلت عبء على ميزانية الدولة.
خامسا :إستراتيجيات الحد من الفقر في الجزائر:
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السؤال هو :مع تزايد حجم السكان هل بإمكان السياسة اإلقتصادية ،أن تضمن إمكانيات العيش الحمرتم يف ظل اإلجتاهات احلديثة
لإلقتصاد العاملي و حتديات العوملة .هذا دون اخلوض يف إمكانية حتسني مستويات املعيشة ،خاصة مع تراجع بعض القطاعات
اإلسرتاتيجية اليت من شأهنا املساعدة يف سد احلاجيات .كرتاجع القطاع الفالحي و الصناعي بـ  %1,3و  %3,3على التوايل .و تأكد
إحصائيات ) (FAOاملنظمة العاملية للتغذية على أن  %07من سكان العامل ال يتعدى مستوى السعرات احلرارية عندهم  2.777حريرة
 /اليوم .و هذا يعترب دليال واقعيا يعكس سوء التغذية و ضعف الرعاية الصحية ،خاصة يف دول العامل الثالث كما أن ما نسبته  %29من
سكان اجلزائر ال يتعدى معدل السعرات احلرارية عندهم  8.977حريرة  /اليوم .و هذا ما يدل على الفقر الذي بلغ أقصى معدالته يف
اجلزائر.
و األمر جعل معظم احلكومات تضاعف جهودها لتحديد أسباب الفقر ،حبيث أطلعت مبسؤولية أكرب يف تعميم إسرتاتيجيات فعالة.
و هذا نفسه ما دفع باحلكومة اجلزائرية إىل إتباع برامج إصالحية ملواجهة أعقد املشاكل اليت تواجه اجملتمعات اإلنسانية ،و إتبعت برامج
لتحسني ظروف اإلستثمار ،و تقدمي املعونات للفقراء .و الدليل على ذلك العقود الذي متت املصادقة عليها مع منظمة حقوق اإلنسان،
وحقوق الطفل إىل جانب إعتماد مجلة من الربامج اإلنعاشية كربامج األشغال العامة ،و برامج التضامن الوطين و غريها من الربامج اليت
جاءت هبدف تقليص حجم الفوارق بني أفراد اجملتمع .من إعانات الدخول املدرسي و توزيع السكنات التسامهية ،و خلق مناصب شغل
إلعادة إدماج البطالني يف احلياة العملية و تقدمي مساعدات مالية للمعوزين .هذا على جانب الربامج اإلجتماعية ،مثل برامج الشبكة
اإلجتماعية ،بلغ عدد املستفدين من كافة الربامج  82مليون مستفيد .و أمام التصاعد املستمر للبطالة ،و فقدان مناصب الشغل املمزوجة
حباالت اإلضطراب و الالاستقرار أصبحت قاعدة اإلقتصاد الوطين هشة ،و إرتقت نسب الفقر الناجم من تزايد البطالة ،و أصبح يهدد
شرحية معتربة من اجملتمع ،خاصة بعد إلغاء كل التدعيمات املتعلقة بالسلع الواسعة اإلستهالك .فإرتفع سعر اخلبز إنتقل من  1,50دج إىل
 2,50دج ليبلغ  3دنانري سنة  .8553أما اليوم فهو يف حدود  1دج أما بالنسبة للحليب فبعدما كان يساوي  3دج ،بلغ  1دج سنة
 .8553أما اليوم فهو يباع بـ  29دج .و بإستمرار العملة الوطنية يف اإلخنفاض ،إستمرت األسعار يف اإلرتفاع.
فبعدما كان  9 = $8دج يف  ،8511أصبح اليوم  14 = $ 8دج.
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هذا اإلرتفاع يف األسعار قابله إخنفاض يف األجر احلقيقي مما تسبب يف شلل القدرة الشرائية ،و يف بروز القطاع غري الرمسي.
و يؤكد وزير اإلقتصاد األسبق السيد " "M. Hidouciأن القدرة الشرائية قد تدنت بـ  %29و هذا ما أكده تقرير  PNUOلسنة
 ،2778حيث إنتقلت من  3.977للفرد سنة  ،8510إىل أدىن من  2777سنة  ،8550مث إىل  8497سنة  .8551و يف حني
أن القدرة الشرائية للمحرومني من املتقاعدين و املعوقني و األرامل و حىت بعض العمال األجراء...قد تدنت بـ  ،%4و أصبحت تقدر بـ
 %32سنة  .8559و حسب خط الفقر الدويل املقدر بـ  ،977فإن ما يقارب  %29من أفراد اجملتمع اجلزائري هم فقراء .وذات
املصدر يؤكد أن متوسط الفرد ،أصبح يف حدود  8.497سنة  8550بعدما كان يعادل  2.177سنة  ،8550مث إخنفض بنسبة %3
ما بني  8550و  2777حسب تقرير  2777 CNESو كل هذه العوامل سامهت يف إنغماس األفراد و العائالت يف الفقر املطلق.
الجدول ( :)80يشري إىل ترتيب األجراء حسب الدخل و القطاع لسنة 8551
الشهري

الدخل

القطاع اخلاص

القطاع العمومي

اجملموع

بالدج
العائد
إدارة

%

اإلقتصادي

%
423

العدد

%

%
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أقل من 87777
دج
– 87777
83777
– 83777
47777
أكثر من 47777
اجملموع

377777
333777
839777
11000
1200000

97
32

338777
333277

33

25,6
44,4
42

340000
126000
1260000

60
50,8
44

36,4

169240

13,6

12102440

42,3

831777

81

8791277

40

81560
1200
400000

14,4
4,8
14

566760
24800
1860000

19,8
0,9
100

المصدر :بلعريب عبد القادر ،أثر البطالة على الفقر يف اجلزائر ( حالة والية تلمسان ) ،مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف العلوم
االقتصادية ،ختصص " :اقتصاد التنمية " ،جامعة أيب بكر بلقايد " تلمسان " ،2774 – 2772 ،ص.879 :
يشري اجلدول أعاله إىل أنه على مستوى كل القطاعات و جمموع العمال ،فإن ما نسبته  %42,3حيصلون على أقل من 87.777
دج/الشهر .يف حني أن نسبة من يتحصل على أقل من  83.777دج تساوي .%79,3
أما نسبة من يتحصل على دخل أعلى من  47.777دج ال يتعدى  ،%8و أكثر ما يزيد يف تدهور األوضاع هو إتساع الفارق ما
بني نسبة الزيادة يف مستوى األسعار و املقدرة بـ  %29و نسبة الزيادة يف املداخيل ومقدرة بـ  %85ما بني ما بني الفرتة املمتدة ما بني
.8553 - 8554
و لقد كان هلذه الفوارق و التدهورات تأثرياهتا من الناحية اإلجتماعية ،حيث سامهت يف عزوف الشباب على الزواج و تراجع
مساحات الوالدات و حدوث تغيريا يف أمناط إستهالك العائالت ،حيث تراجعت بأكثر من  %97عما كانت عليه سابقا.
فتم اإلستغناء عن اللحوم و الفواكه ...و ذلك بسبب الدخل الذي مل يعد يكفي ،خاصة عند العائالت الفقرية اليت تبلغ نسبتها
 %27و اليت بعدما كانت تكتفي بصرف قرابة  %39من الدخل لتلبية حاجياهتا الغذائية ،أصبحت اليوم تصرف كل الدخل و ال تقدر
حىت على تلبية احلاجيات األساسية يف حني أن  %27من الطبقة األكثر ثراء ،ال تصرف سوى  %43من الدخل على نفس احلاجيات.
و بإضطراب مستويات النمو وجدت معظم العائالت نفسها على حلبة السلفة أو اإلقرتاض ،حماولة منها دعم دخلها مبا ميكنها من
إقتناء ما يعينها على اإلستهالك الشهري من أغذية ،أدوية ،دفع إجيار أو فواتري .وأغلبية السلفيات ألكثر العائالت هي هبدف تغطية
مصاريف األدوية أو تكاليف التمدرس.
هذه األحداث عند تبلورها أجربت كل من فئة االطفال و الشيوخ و حىت املرأة من الدخول إىل احلياة العملية ( نشاطات صغرية أو
العمل يف اإلدارة .) ...بغية التخفيف من األزمة ،و تقليم أظافر الفقر .لكن منطقة اإلضطرابات  zone du turbulenceاليت يوجد
فيها اإلقتصاد اجلزائري ،جعلت الوظيفة مهددة .وبالتايل أصبحت بوادر الالضمان تلوح يف األفق ،ذلك كون أنه من العمال أنفسهم من
يعمل و لكن دخله غري كاف ،و منهم من مل يتحصل على دخله مثل عمال مؤسسة  BTPالذين يفوق عددهم  37.777و مل
يتمكنوا من صرف مستحقاهتم منذ  81شهرا ،أو عمال مؤسسة  Recatuoو ) Eco(Btو  Sotaxhamوالبالغ جمموع عماهلا 117
عامل .و أمام تدهور األوضاع اإلقتصادية و اإلجتماعية جلأت الدولة إىل تقدمي مساعدات مباشرة للفئات الحمرومة من خالل
)  ( AFS/AIGو )  ( ICSRاليت ختتص بتسيري برنامج احلماية اإلجتماعية لفئات العمر الثالث و املعوقني يف إيطار الشبكة
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اإلجتماعية.
كا مت خلق )  ( ADSيف سنة  8553حتت الرعاية السامية لرئيس احلكومة ،هبدف السهر على تنفيذ الربامج السابقة الذكر.
424

ظاهرة الفقر في الدول العربية -المظاهر ،األسباب ،و سبل العالج( -حالة الجزائر)
فربنامج  AIGمستمد من جتربة بولونية ،و هو يتكفل بأرباب العائالت عدميي الدخل ،الذين يبلغ مستوى أعمارهم  48سنة.
فاهلدف منه هو إنقاذ الشبان من أرباب العائالت  .8551يف حني أن جمموعهم يتعدى  977.777حسب تقديرات  ،ONSأما عدد
املستفيدين كان  847.477و إىل جانب هذه املساعدات ،مت إتباع سياسة التسيري اإلجتماعي للبطالة بإعتبارها أحد مؤشرات الفقر .و
ذلك بتحرير منصب العمل باإلحالة املبكرة على التقاعد ،و إعتماد ختفيض عدد ساعات العمل  ،...إال أن هذا مل يكن كافيا ملواجهة
الفقر ،كون أن شرحية كبرية من اجملتمع بقيت تسبح يف فضاء الفقر ،خاصة العمال الضعيفي األجر.
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 -4تنسيق السياسات الحكومية العربية لمواجهة ظاهرة الفقر:
مل تؤد نشاطات املنظمات الدولية االقتصادية خالل الربع األخري من القرن العشرين إىل احلد من الفقر و الالمساواة يف البلدان النامية
و السيما يف البلدان العربية املنخفضة و املتوسطة الدخل ،و يعود السبب الرئيسي يف ذلك إىل أن تلك املنظمات تتبىن النظام الرأمسايل يف
صيغته اجلديدة و هي الليربالية املنفلتة من أي قيد .إن تلك األجواء ال تتوفر يف البلدان العربية اليت مل تبلغ مرحلة متقدمة يف تطورها
االقتصادي و االجتماعي ،فضال عن أن مضامني التوجهات و السياسات اليت تشري املنظمات االقتصادية الدولية للبلدان النامية باتباعها
تفضي حتما إىل الدخول يف اقتصاد العوملة ،على الرغم من أن الدخول إىل ذلك العامل املرتامي األطراف قد ال يكون يف معظم األحيان
ملصلحة البلدان النامية و يف مقدمتها البلدان العربية.
إن فرض مناذج لإلصالح من خارج البيئة العربية و الحملية قد يفضي إىل حدوث تناقض بني ما هو معتاد وتقليدي يف االقتصادات
العربية و ما هو جديد تفرضه آليات العوملة .و تسعى الرأمسالية العاملية إىل فرض تكوينات جغرافية معينة يف منطقة الشرق األوسط تكون
مرتبطة مبراكز صنع القرار االقتصادي الدويل ،يف وقت تسعى الوطنية القومية لبعض األنظمة العربية إىل معارضة تلك املسارات للرأمسالية
العاملية و مناهضتها .و تعترب تلك األنشطة املعادية للعوملة عالمة على تنامي الوعي القومي و الوطين .اعتمادا على ما تقدم فإن خفض
الفقر و الالمساواة يف الوطن العريب يتطلب من البلدان العربية وضع برامج إمنائية خاصة تنسجم مع البيئة االقتصادية و الثقافية الحملية،
والتمسك بدولة الرعاية االجتماعية.
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و هذا الشرط ضروري يف مرحلة االنتقال من االقتصاد التجاري املتخلف الذي يسود معظم االقتصادات العربية إىل االقتصاد املتقدم
املعتمد على الصناعة و املعرفة .و عند تبين ذلك االختيار نرى أنه من األفضل حتسني مناخ االستثمار سواء الحملي منه أو األجنيب.
و لتحقيق ذلك كله على الشعوب العربية أن تفرض سيادة القانون و احلكم الصاحل الذي بدونه تبقى السياسات و الربامج كافة بال
فائدة تذكر .و ال يزال التكامل االقتصادي العريب هدفا بعيد املنال على الرغم من مجيع الحماوالت اليت جرت لتطويره من إنشاء السوق
العربية املشرتكة اليت ظلت مشروعا على الورق ،و الوحدة االقتصادية العربية اليت تسعى إحدى منظمات جامعة الدول العربية إىل نشر
ثقافتها ،و منطقة التجارة العربية الكربى اليت ال تزال حماوالهتا يف بدايتها .و البد من اإلشارة هنا إىل ارتفاع أرقام التجارة البينية يف
السنوات األخرية .إن املنطقة العربية يتوافر هلا قدر كبري من متطلبات التكامل االقتصادي .و عند حتقيق ذلك تتقارب مستويات الدخل
وترتاجع ظاهرة الالمساواة .و إن التباين يف املوارد االقتصادية على الصعيد القطري يف الوطن العريب ،ميكن تلك البلدان من الوصول إىل
حالة من التكامل االقتصادي تكفل تعاظم املنافع و خفض األعباء االقتصادية و االجتماعية.
و حتقيق التكامل االقتصادي العريب سيؤدي حتما إىل اتساع أسواق العمل ،و ارتفاع قيمة األجور يف البلدان العربية املنخفضة الدخل.
و حيدث ارتفاع األجور خفضا يف الفقر .و من ناحية أخرى يزداد النمو نتيجة االستخدام املتفوق للموارد املتاحة وفقا مليزهتا النسبية .كما
أن تطوير التجارة العربية البينية سيؤدي حتما إىل تقليل التباين و الالمساواة يف ما بني األقطار العربية .و جتدر اإلشارة هنا إىل أن آليات
التكامل االقتصادي الع ريب ،يف حال حتققها ال تنسجم مع نظريات املؤسسات االقتصادية الدولية ،إذ إن األهداف االسرتاتيجية لتلك
املؤسسات ( البنك الدويل ،و صندوق النقد الدويل ،و منظمة التجارة العاملية ) هي فتح القسم األكرب من العامل أمام االستثمارات
ألغراض التجارة .أما التكامل االقتصادي العريب ،فهو يركز على فتح اجملال أمام رؤوس األموال كي يتم انتقاهلا يف اجملال العريب أوال.
425
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أما املنظمات االقتصادية الدولية فهي تركز على تراكم رأس املال يف البلدان الصناعية اليت تتبىن الليربالية اجلديدة .و ال تأخذ تلك
النظريات مسألة خفض الفقر يف البلدان العربية بعني االعتبار ،إذ أن تركيزها يبقى على اعتبارات أخرى .و تتصل مبسألة خفض الفقر يف
البلدان العربية اعتبارات خفض الدين العام اخلارجي ،و السيما يف البلدان العربية منخفضة الدخل.
إذ أ ن ختفيف أعباء الدين اخلارجي البد من أن ينعكس خفضا للفقر و حتسينا لألوضاع االجتماعية يف بيئة مالئمة .و ميثل خفض
الفقر نوعا من املساعدات اإلمنائية للبلدان املنخفضة و املتوسطة الدخل .و يقرتن حتقيق التكامل االقتصادي العريب بالتوسع يف املساعدات
املباشرة من الدول األكثر غىن إىل الدول األكثر فقرا.
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أما املساعدات الغذائية العينية من البلدان الصناعية الغنية إىل البلدان العربية األشد فقرا فهي ال تأخذ باالعتبار قضية خفض الفقر يف
تلك البلدان ،بقدر ما هتدف إىل الحمافظة على أسعار تلك السلع من قمح و ذرة و ما شابه من املنتجات الغذائية ،و ذلك بالعمل على
حتقيق التوازن بني العرض و الطلب.
و يف حالة وجود فوائض يف العرض يف جمال احلبوب ،كمثال ،فإن بعض الكميات جيري اجتزاؤها و ترسل كمساعدات ليس للبلدان
اليت حتتاج إليها بل إىل البلدان املوالية سياسيا هلا .و قد شهدت تلك املساعدات تقلبات سواء من ناحية احلجم أو القيمة .و قد ارتبطت
أساسا بالعالقة بني أسعارها يف مواقع اإلنتاج و األسعار العاملية ،و اهلدف هو حتقيق الربح األقصى و ليس العائد اجملزي.
لقد شهدت املساعدات املقدمة من قبل  22دولة من الدول املاحنة إىل البلدان النامية تراجعا نسبيا خالل الربع األخري من القرن
العشرين .و قد سجلت تلك النسب األرقام اآلتية 0,36 :باملئة من إمجايل الناتج القومي لتلك الدول عام  ،8510و تراجعت إىل 0,22
باملئة عام  .2778و طرأ عليها حتسن نسيب عام  2773فبلغت  0,45باملئة.
و لكن تلك املساعدات تبقى أقل من الرقم املستهدف و هو  0,7باملئة الذي حددته األمم املتحدة منذ أكثر من نصف قرن .ويبقى
على البلدان النامية و منها البلدان العربية وضع برامج خلفض الفقر و تقييد آليات إنتاجه .و يف مقدمها توفري املناخات املالئمة لتدفق
االستثمار اخلارجي سواء يف شكل معونات أو قروض خارجية .و ختلص بعض الدراسات إىل استنتاجات مفادها أن منطقة الشرق
األوسط و مشال إفريقيا تتلقى القدر األكرب من املعونات من البلدان املاحنة ،و لكن خفض الفقر ليس هو السبب الرئيسي لتقدمي تلك
املعونات ،بل هي على األغلب مرتبطة باالعتبارات السياسية لتلك الدول .كما أن سيطرة الواليات املتحدة األمريكية على البنك الدويل
وصندوق النقد الدويل تلعب دورا حامسا يف مسألة تقدمي القروض للبلدان العربية املنخفضة الدخل و املتوسطة الدخل ،و ذلك لعوامل
21
التأييد السياسني و مدى القرب و البعد من توجهات السياسة األمريكية.
الوثائق اإلسرتاتيجية ملكافحة الفقر :تعترب الوثائق اإلسرتاتيجية ملكافحة الفقر حمل العقد يف هجوم اجملتمع الدويل على الفقر و هي خريطة
للطريق أعدهتا البلدان العربية نفسها لتمكنها من توجيه السياسات العامة إىل أهداف تدعم ختفيض أعداد الفقراء و ينصب الرتكيز على
اعتماد هذه البلدان سياسات إصالحية تكون هي املوجهة هلا و كذا تشجيع القيام بعملية واسعة.
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و حسب اتفاق اجلميع فإن هذه الوثائق جيب أن تتجه صوب حتقيق اهلدف بالرتكيز على النتائج اليت تفيد الفقراء ،و األخذ باملنظور
الكلي و الطويل األجل ،و التأكيد على الشفافية و اخلضوع للمساءلة .و إذا كانت هذه الوثائق تفتقر اىل خمطط و وحيد ،إال أهنا مجيعا
حتتوي أربعة عناصر رئيسية:
 -8وصف للعملية املستخدمة يف إعدادها و القائمة على املشاركة.
 -2تشخيص الفقر و يشمل ذلك حتديد العقبات اليت تعوق ختفيض أعداد الفقراء و حتقيق النمو.
 -4األهداف و املؤشرات و أنظمة الرقابة املستندة إىل تشخيص الفقر.
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 -3األعمال العامة ذات األولوية اليت تلتزم البلدان باختاذها يف إطار قيود حمددة للميزانية لتحقيق األهداف املدرجة بوثيقة اسرتاتيجية
ختفيض أعداد الفقراء.
 -8السياسات اإلسرتاتيجية ملكافحة الفقر :إن السياسات اإلسرتاتيجية ملكافحة الفقر هتدف إىل التأثري على خمتلف املتغريات اليت حتدد
درجة تفشي أو عمق الفقر .و من الواضح من التعريفات أن السياسات اإلسرتاتيجية ملكافحة الفقر قد إشتملت على جمموعة مباشرة
للسلع الغذائية و جمموعة سياسات األجور و سوق العمل ( كما هي احلالة يف حتديد األجور الدنيا و جماالت التدريب و التأهيل )
وجمموعة السياسات اإلنتاج ( كما يف حالة حتديد أسعار الصرف و أسعار الفائدة و السياسات اإلئتمانية ،و اإلصالح الزراعي.
و على الرغم من الطبيعة اهليكلية لظاهرة الفقر ،مما يعين أن عملية مكافحة الفقر يف حد ذاهتا عملية طويلة املدى ،بيد أن السياسات
اإلسرتاتيجية اليت من العادة إتباعها من طرف الدولة سيسيطر عليها طابع املدى الزمين القصري خاصة يف إطار سياسات التجميعية اليت
تتبناها خمتلف الدول حتت ما يسمى بربامج اإلصالحات االقتصادية اهليكلية ،و تثري هذه املالحظة أمهية إستعراض وضع السياسات
االقتصادية التجميعية على الفقر.
 -2اآلليات الفاعلة يف مكافحة الفقر:
أ -آلية شبكات الضمان اإلجتماعي :يقودنا الواقع إىل ضعف و هشاشة يف شبكات الضمان االجتماعي يف الدول العربية و ذلك
لحمدودية تغطيتها و ارتفاع تسرب منافعها و عدم كفاية ما تقدمه من عون و مساعدة و عدم دراية الفقراء بوجودها و انعدام حيلتهم
للحصول على استحقاقاهتم منها عندما يعملون بوجودها .كذلك احلال توضح الشواهد أنه كثريا ما يصعب القيام بتأسيس شبكات
الضمان اإلجتماعي يف خضم األزمات .و يكون الفقراء أكثرا عرضة من غريهم للمعاناة خالل األزمات.
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و على هذا األساس متثل هذه الشبكات آلية تأمني الفقراء ضد خماطر إهنيار دخوهلا ،و منه فه إحدى مكونات إسرتاتيجية شاملة
ملكافحة الفقر حيث هتتم املكونات األخرى بتحقيق و ضمان إستمرار النمو االقتصادي .و إطراد االستثمار يف رأس املال البشري،
وتتمثل امليزة النسبية هلذه الشبكات يف توفريها آلل ية التأمني للفقراء الذين عادة ما يعتمدون على آليات تقليدية و غري رمسية للتأمني
ألغراض اإلقالل من خماطر إخنفاض الدخول و أغراض توزيع املخاطر ،و هي آليات على جناعتها يف املدى القصري و ملقابلة األزمات
الطارئة إال أهنا تنطوي على تكاليف مرتفعة فيما يتعلق بإحداث تنمية و التحرر من أسر الفقر.
ب -آلية برامج األشغال العامة :و اليت ميكن تصميمها استنادا على ما يلي :توفري فرص العمل يف مشاريع البنايات األساسية اليت متوهلا
احلكومة ،أن يكون العمل يف مثل هذه املشاريع متوفرا بطريقة مستمرة ،أن يتم إختيار مشاريع البنايات األساسية بواسطة اجملتمعات الحملية،
و أن تقوم احلكومة مبقابلة تكاليف األجور لكل املشاريع و أن تقوم مبقابلة التكاليف األخرى يف بعض املناطق الفقرية.
ت -آلية برامج التحويالت النقدية و العينية :هتدف هذه الربامج إىل محاية غري القادرين على العمل من املخاطر طويلة املدى املرتبطة
بفقدان مصادر الدخول و ذلك من خالل التحويالت النقدية و العينية اليت تستهدفهم ،و تشتمل هذه الربامج اليت يتم التحكم ببدايتها
و هنايتها و أيضا توسعها على نظام املنح الدراسية لألسر و على أنظمة التمويل بتوفري الغذاء األساسي لألسر الفقرية و على آليات لتوفري
االئتمان هلذه األسر يف ساعات الشدة حىت متكنهم من االحتفاظ بأصوهلم العينية و اسرتدادها بعد انقضاء األزمات.
أهداف األلفية اإلنمائية في الدول العربية:

الهدف األول :القضاء على الفقر و اجلوع الدقيقني:
الغاية :خفض نسبة األشخاص ذوي الدخل الذي يقل عن دوالر واحد يوميا ،إىل النصف بني عامي  8557و .2779
الغاية :خفض نسب الذين يعانون من اجلوع إىل النصف بني عامي  8557و .2789
الهدف الثاني :حتقيق التعليم االبتدائي الشامل:
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جممع مداخالت امللتقى الدولي حول تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة
 80-80ديسمرب 4802

الغاية :مع حلول العام  ،2789ضمان متكني األطفال ،فتيانا و فتيات على حد سواء ،و يف كل مكان من إكمال املقرر الدراسي
الكامل للمرحلة االبتدائية.
الهدف الثالث :تعزيز املساواة بني اجلنسني/النوع االجتماعي و متكني املرأة:

الغاية :إزالة التفرقة بني اجلنسني/النوع االجتماعي على مستوى التعليم االبتدائي و الثانوي ،و بفضل أن يتم ذلك مع حلول عام 2779
و يف مجيع مراحل التعليم ،مع حلول العام  2789كحد أقصى.
الهدف الرابع :خفض نسبة وفيات األطفال:

الغاية :خفض نسبة وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبعدل الثلثني بني عامي  8557و .2789
الهدف الخامس :حتسني الصحة اإلجنابية ( صحة األمهات ):
الغاية :خفض نسبة الوفيات بني األمهات مبعدل الثالثة أرباع ،بني عامي  8557و .2789

الهدف السادس :مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب ( اإليدز/السيدا ) و املالريا و األمراض األخرى:

الغاية :إيقاف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب ( اإليدز ) حبلول عام  2789و املباشر يف عكس
انتشاره.
الهدف السابع :ضمان االستدامة البيئية:

الغاية :دمج التنمية املستدامة يف سياسات البلد و براجمه و عكس االجتاه يف خسارة املوارد البيئية.
الغاية :خفض نسبة السكان العاجزين عن التأمني املستدام ملياه الشرب اآلمنة استعمال إىل النصف حبلول عام .2789
الغاية :حتقيق حتسن ملحوظ يف حياة ما ال يقل عن مئة مليون من القاطنني يف املناطق العشوائية ( األحياء الفقرية و املكتظة ) ،حبلول
العام .2727
25

الهدف الثامن :تطوير شراكة عاملية للتنمية:
الغاية :دعم برامج ختفيف وطأة الدين ،و الزيادة السخية للمساعدات الرمسية للتنمية للبلدان امللتزمة بتخفيض الفقر.
الغاية :تأمني احلصول على األدوية األساسية يف الدول النامية بكلفة معقولة ،و ذلك بالتعاون مع شركات األدوية.
الغاية :تعميم فوائد تقنيات حديثة السيما تلك املتعلقة مبجايل املعلومات و االتصاالت ،و ذلك بالتعاون مع قطاع اخلاص.

خاتمة
تعد ظاهرة الفقر من أبرز املشكالت االجتماعية و االقتصادية اليت تنتشر يف اجملتمعات البشرية بصفة عامة و العربية بصفة خاصة ،ملا
عليها من آفات اجتماعية كاملرض و اجلهل ...و اليت تؤثر سلبا على الواقع املعاش لألفراد .و تشكل مكافحة الفقر يف العامل العريب
وحماوالت إجياد سبل ملواجهته و التقليل من حدته من أهم التحديات األساسية اليت تواجه احلكومات لرفع املستوى األدىن هلذه الطبقات،
و كذا الوقوف على مواطن الضعف و النهوض هبا إىل الرقي و مستوى معيشي مالئم .و ميكننا ذكر بعض الطرق ملكافحة الفقر و هي:
 تصحيح اخللل الفضيع يف توزيع الثروة الوطنية ،و حتمل النخبة الثرية مسؤوليتها يف تنمية جمتمعاهتا بتشغيل رؤوس األموال يف بلداهناعوض توظيفها يف اخلارج.
 خلق عمالة جيدة املردود ،و كذا حتول اجملتمع العريب من جمتمع مستهلك إىل جمتمع منتج.428
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 قيام الدولة بتنظيم و دعم املوارد البشرية و اإلعانات االجتماعية على أحسن وجه. إصالح كافة التشريعات و السياسات و اإلجراءات اليت تساهم يف التعاون االقتصادي بني الوطن العريب ،و حتقيق وحدة اقتصادية بنيالبلدان العربية ،و كذا عدم تبين حلول ال تتماشى مع نظام البلدان العربية.
 -تشجيع الصادرات الشيء الذي يساهم يف زيادة حجم العمالة و العوائد النقدية.
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التنري مسري ،الفقر و الفساد يف العامل العريب ،الطبعة األوىل ،بريوت " لبنان " :دار الساقي ،2775 ،ص.39 :
 3توفيق النجفي سامل ،الفقر يف البلدان العربية و آليات إنتاجه ،جملة علمية فصلية حمكمة تصدر عن اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية بالتعاون مع مركز
دراسات الوحدة العربية ،لبنان "بريوت" ،العدد  ،2770 ،41ص.71 :
 4التنري مسري ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.31-39 :

2

 5مرجع سبق ذكره ،ص ص.97-31 :
 6مياين ليلى ،دور السياسة اجلبائية يف احلد من الفقر ،مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ،التخصص" :املالية العامة" ،جامعة أيب بكر بلقايد
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