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امللخص

إ تفـق اجملتمع الدويل على إعتبار أن اإلقالل من الفقر هو اهلدف احملوري لعملية التنمية .وقد مت تضمينه يف أهداف األلفية للتنمية
الصادرة عن قمة األلفية لألمم املتحدة ،لكن تبقى مشكلة اإلقالع من الفقر من القضااي االقتصادية الكلية اليت تدخل يف وجبات الدولة
املعاصرة.
للسعي حنو خفض الفقر ،فإنه يقتضي إدراك آليات أتثري سياسات اإلقتصاد الكلي يف الفقر ،وتتقدم هذه السياسات ،كل من
السياسات املالية والنقدية وميكن أن يكون للسياسة املالية أتثري مباشر يف الفقر ،وذلك بتوجيه النفقات العام ملناهضة الفقر يف املراحل
التنموية األوىل ،وكذلك من خالل املضامني التوزيعية للدخل يف إطار السياسة اإلنفاقية والضرائبية ،وبذلك يتوجب على السياسة املالية
والسياسة النقدية التدخل ابلشكل الذي يتكيف فيه دورها جتاوز فشل السوق ،أما يف جمال التخطيط للموازنة فيقتضي األخذ بنظر
اإلعتبار قدرة احلكومة على إعادة توزيع اإلنفاق وفقا لألولوايت ،والسيما ملشاريع خفض الفقر ،والسعي إىل حتويل املوارد من قطاعات
الدف اع واإلدارة العامة إبجتاه القطاعات اإلجتماعية ،مثل التعليم والصحة وحتقيق األمن الغذائي ،فضال عن دور السياسات االقتصادية
الكلية األخرى،
لذلك جيب على الدولة أن تقوم بوضع السياسة االقتصادية الكلية املناسبة واليت تضع من مبادئها القضاء على الفقر ومن خالل
أحسن أدوات السياسة االقتصادية الكلية وأكثرها فعالية.
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املقدمة
تعترب ظاهرة الفقر واحدة من أهم املشاكل اليت واجهتها اجملتمعات واحلكومات والنظرايت االجتماعية منذ زمن طويل ،ويف
القدمي إرتبط الفقر بفقدان املوارد أو احلروب اليت تؤدي إىل اإلستبعاد والقهر ،وإحنصر على جمرد قلة الدخل أو احلصول على احلاجات
األساسية ،ولكنه اليوم أصبح يعين قصور القدرة اإلنسانية عن حتقيق مستوى الرفاه اإلنساين املستحق للناس وعليه ميثل قصورا يف إمتالك
املوارد املالية والبشرية ،ومع توسع مفهوم الفقر بتعدد أبعاده واختالف طرق قياسه.
إحتلت مس ألة التخفيف من الفقر والقضاء عليه مركز األولوية يف اإلهتمامات الدولية وإنعكس ذلك يف صياغة اإلسرتاتيجية
اإلمنائية لسنة  ، 0991اليت التزمت هبدف تقليص ملموس للفقر املدقع وإستخدام أفضل للموارد واملهارات البشرية مع احلفاظ على سالمة
البيئة وإستدامها ،ولقد أكدت هذ ه اإلسرتاتيجية على أمهية تدعيم الروابط املتبادلة بني النمو اإلقتصادي السريع وحتقيق األهداف
اإلجتماعية ويظهر هذا اإلنشغال أكثر يف عدد القمم واملؤمترات العاملية والدولية املنعقدة.
وسنحاول يف هذه الورقة البحثية بناء سياسة اقتصادية ملكافحة الفقر يف إطار رؤية البنك العاملي.
أوال :مقاربة البنك العاملي ملـكافحة الفقـر
من أجل مواجهة الفقر السائد يف العامل ومظاهر عدم املساواة حددت املنظمات الدولية لنفسها عددا من األهداف اليت جيب
حتقيقها سنة  ،5102ومن أجل حتقيق هذه األهداف ،يقرتح التقرير عن التنمية يف العامل  :5110/5111شن اهلجوم على الفقر-
والذي أصدره البنك الدويل -إسرتاتيجية للتصدي للفقر أبربعة طرق هي :تعزيز إاتحة الفرص اإلقتصادية للفقراء ،متكني الفقراء من
أسباب القوة ،تعزيز األمان ،إختاذ إجراءات على املستوى الدويل.
وسنحاول التعرض لكافة عناصر هذه اإلسرتاتيجية حىت ميكن وضعها يف صياغة سياسة اقتصادية كلية.
ـ إاتحـة الفرص اإلقتـصادية للفقـراء
يؤكد الفقراء على األمهية الكربى إلاتحة األصول وهذا يعين توفري الوظائف واإلئتمان والطرق والكهرابء واألسواق الالزمة لبيع
منتجاهتم وكذا املدارس واملياه ومرافق الصرف الصحي واملهارات البالغة األمهية للعمل ،ولتوفري هذه األصول جيب توفر منو إقتصادي شامل
ابلغ األمهية ،كما جيب أن تعكس عملية اإلصالحات املتبعة خالل الفرتات اإلنتقالية توسيع زايدة األصول املتاحة للفقراء مع وضع آليات
خللق فرص جديدة وتعويض املتضررين أثناء فرتة اإلصالح ويتطلب ذلك إجراءات تتخذها الدولة ملساندة بناء األصول البشرية واملادية
واملالية.
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أ .أمهية األصـول يف حياة الفـقراء:
يف مجيع أنظمة اإلقتصاد السياسي ،يعد احلرمان من أنواع رأس املال املختلفة والتفاوت بني البشر يف إمتالكها أهم األسباب
املبشرة للفقر ،وتوفر األصول له الدور الفعال يف التصدي للصدمات وتقليل التعرض للمعاانة الذي يعترب مسة اثبتة للفقر ،ويعود إفتقار
األفراد إىل متلك األصول إىل أسباب عدة منها(:)1
ـ أهنم يعيشون يف بلدان أو مناطق فقرية.
ـ عدم املساواة يف توزيع الثروة والدخل.
ـ فقدان أصل يعزز عدم إمكانية احلصول على أصل آخر ،فالتعليم املنخفض يرتجم إىل دخل منخفض.
بـ .تسهيل تراكــم األصـول:
مبا أن األصول اليت ميلكها الفقراء تسهم بشكل مباشر يف رفاههم ،وهلا أتثري فعال على إحتماالت إفالهتم من دائرة الفقر ،فإن
مسألة توسيعها تصبح ضرورة على الدولة جيب أن تتدخل لتحقيقها ويكون ذلك من خالل ثالث طرق تكاملية هي(:)2
ـ إعادة توزيع اإلنفاق العام (خاصة يف اجملاالت املنشئة لألصول :التعليم ،الصحة ،البنية األساسية):
إن أهم ميدان تتمكن الدولة من خالله من بناء أصول للفقراء هو امليزانية ،وتتطلب إجراءات امليزانية املتخذة -دعما إلعادة توزيع
األصول -ما يلي:
ـ اإلستعداد والقدرة على مجع اإليرادات الكافية وختصيص حصة كبرية من تلك اإليرادات للتنمية.
ـ ختصيص اإلنفاق اإلمنائي وإدارته من أجل دعم تكوين األصول لصاحل الفقراء.
غري أن اإلنفاق العاىل على اخلدمات اإلجتماعية والبنية األساسية قد ال يرتجم إىل توفري خدمات أكثر أو أفضل للفقراء ويرجع ذلك
إىل ما يلي(:)3
ـ عدم إستجابة الربامج املطبقة حلاجيات الفقراء.
( .)1كرمية بوساق ،سياسات مكافحة الفقر ابلدول النامية ـ حالة اجلزائرـ ،رسالة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية:
جامعة اجلزائر ،.5112 -5113 ،ص.01 :
(.)2برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،مكافحة إزالة الفقر :العناصر األساسية اإلسرتاتيجية القضاء على الفقر يف البلدان العربية ،نيويورك  0990ص.51 :
( .)3املرجع السابق ،ص.50 :
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ـ الفقراء يواجهون قيودا حتد من قدرهتم على اإلستفادة من هذه اخلدمات.
ـ ألسـباب سياسية قد تلجأ الدولة لتخصيص خدمات لفئة من السكان.
ـ إجراء إصالحات س ياسية ومؤسسية لضمان التقدمي الفعال للخدمات :إن اخلطوة اليت تلي حتديد مقدار ما ينبغي إعادة توزيعه هي
التأكد من أن اخلدمة تصل حقيقة إىل الفقراء ،وكثريا ما تفشل الدولة يف تقدمي اخلدمات بصفة أمشل ،ويعود ذلك إما ألسباب فنية -كان
يكون الفقراء يعيشون يف مناطق ريفية انئية وذات كفاءة منخفضة مما جيعل خدمتها صعبة وابهضة التكلفة -أو ألسباب إدارية.
وللتغلب على هذه املشاكل إبمكان الدولة اإلستعانة ابملنظمات غري احلكومية واجلماعات الدينية إبعتبارها قريبة من اجملتمع
احمللي املستفيد من اخلدمات ،كما تعترب نظم اإلدارة السليمة واملنافسة واألسواق -حرية دخول الفعاليات املتعددة عليها سواء كانت
حكومية أو غري حكومية -ضرورية لتقدمي اخلدمات بكفاءة وخباصة للفقراء.
جـ -مشاركة اجملتمعات احمللية الفقرية يف القرارات :واملتعلقة إبختيار وتنفيذ ورصد وتقييم الربامج واخلدمات اليت تبين أصوهلا ،وللمشاركة
ثالث أهداف هي(:)4
ـ ضمان التعبري عن تفضيالت اجملتمعات احمللية وقيمتها يف إختيار اإلجراءات التدخلية وتصميمها.
ـ إستخدام الرصيد الذي يقوم به اجملتمع احمللي يف حتسني التنفيذ والشفافية واخلضوع للمساءلة.
ـ إعطاء الفقراء فرصة أكرب للتأثري على حياهتم.
د -ضـرورة وجـود تكامل يف العمل العـام:
إن العمل الفعال يتطلب -بصفة عامة -تطبيق املبادئ الثالثة السابقة كلها يف منطقة معينة أو قطاع معني ،ويتوقف املدى
الذي يطبق به كل مبدأ على الظروف اهليكلية ونوع العمل وحالة اإلدارة ومدى اإلخنراط التشاركي وعدم املساواة اإلجتماعية ،ومعىن
التكامل أن العمل مطلوب على جبهات عديدة -غري أن األولوايت يبغي أن تعتمد على ما يفتقده الفقراء أكثر من غريهم -ويتمثل ذلك
يف املناطق الريفية الفقرية يف البنية األساسية اإلقتصادية الرئيسية واإلستثمار ،الذي يعمل على حتسني األراضي وخدمات املياه والصرف
الصحي والتعليم األساسي والرعاية الصحية ،وقد يتمثل يف األحياء الفقرية احلضرية يف البنية األساسية وكفالة حقوق ملكية األرض مهمة
ابلنسبة للمجالني.

(.)4كرمية بوساقة ،مرجع سابق ،ص.00 :
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ـ متكيـن الفقراء من أسـباب القوة:
يقصد ابلتمكني من أسباب القوة زايدة قدرة الفقراء على التأثري يف املؤسسات احلكومية اليت متس حياهتم ،وحىت يتم ذلك البد
من إزالة احلواجز السياسية والقانونية واإلجتماعية ،كما يتعني بناء قدرة إدارية تنظيمية للحد من الفساد الذي يقع على عاتق الفقراء
بشكل أقوى ،وحىت يتمكن الفقراء من أسباب القوة البد من إزالة العراقيل التالية:
أ -إزالة احلواج القاوووية والسياسية:
إن البيئة السياسية والقانونية املالئمة هي أحد جوانب البيئة املمكنة من التنمية اإلجتماعية ،وحىت ميكن إعطاء دفعة قوية للتنمية
اإلجتماعية وصوال إىل القضاء على الفقر ،البد من إصالح مؤسسات الدولة ،غري أن هذا اإلصالح يتطلب العمل على إحداث حتوالت
بعيدة يف جمايل النشاط العام واخلاص على حد سواء ،ويظهر ذلك من خالل ما يلي(:)5
 إزالة احلواج القاوووية والسياسية واإلدارية :إبمكان الدولة توفري اخلدمات على حنو أكثر فاعلية للجميع خاصة للفقراء إذا يتم ذلكمن خالل ما يلي:
* احلد من الفساد واستخدام سلطة الدولة لتوجيه املوارد إىل األعمال اليت تفيد الفقراء ويتم ذلك بتبسيط اإلجراءات وجعلها شفافة
للعمالء وتعزيز اإلتصال بني املوظفني املدنيني واملتعاملني معهم وكذا نشر املعلومات لتمكني املواطنني من مراقبة اإلدارات العامة.
* جعل األنظمة القانونية سندا لإلنصاف والعدالة.
* إحرتام األنظمة السياسية حلكم القانون ،وتشجيع مشاركة الفقراء يف العمليات السياسية وكذا إستقالل القضاء للحفاظ على حكم
القانون.
 جعل الالمرك ية يف خدمة الفقراء :بصفة عامة تسمح الالمركزية يف إختاذ القرار على خفض عدد الفقراء ،ويف حني حتتاج السلطاتواهليئات احمللية إىل قدر كبري من اإلستقالل -مبا فيه اإلستقالل املايل -والدعم ،فإن احلكومة حتتاج إىل آليات لضمان مستوايت عالية من
املشاركة يف تصميم الربامج والسياسات ومراقبتها من قبل املواطنني املستفيدين من اخلدمات(.)6

( .)5اندر الفرجاين ،عن احلكم والتنمية االجتماعية يف مشال إفريقيا" ،السودان ،فرباير.www. Almishkat. Org/ ،0999 ،
)6 (.Programme des Nation Unises pour le developpement. 2000,p:59-63.
631

توجيهات البنك الدويل لصياغة سياسة كلية حملاربة الفقر
إن حتقيق المركزية السلطات واملوارد حىت على مستوى اجملالس البلدية الفرعية ،مثل األحياء والقرى يتطلب بذل جهود خاصة،
لكن املنافع تكون كبرية.
 دور املنظمات غري احلكومية(*) :يف معظم الدول النامية تعترب املنظمات غري احلكومية من القوى الفاعلة الرئيسية يف تنفيذ سياساتوبرامج مكافحة الفقر ،وتتمتع هذه املنظمات مبزااي عديدة مقارنة ابملنظمات احلكومية فهي(:)7
ـ مرنة وسريعة يف التعامل مع اإلحتياجات واملشاكل املتجسدة.
ـ هي قادرة على تعبئة املوارد البشرية واملالية على املستوى احمللي لتقدمي املساعدة الضرورية.
ـ قادرة أكثر على تقييم الفقراء والوصول إليهم بشكل مباشر وتقدمي الدعم هلم.
ـ هي تقوي روح املواطنة من خالل نشاطاهتا وتؤثر إجيااب على التماسك اإلجتماعي.
ـ أتمني اإلستقاللية االقتصادية واإلعتماد على النفس هلؤالء الفقراء ،من خالل توفري التدريب والتأهيل وفرص العمل ومساعدهتم على
تسويق منتجاهتم.
ـ هي حتضى مبيزة نسبية من حيث كوهنا أقل بريوقراطية وأكثر فاعلية من حيث التكاليف.
ـ هلا دور مهم يف مراحل تطبيق السياسات اإلصالحية ومراحل األزمات والنزاعات(.)8
رغم ذلك تعاين املنظمات غري احلكومية يف الدول النامية ويف اجلزائر خاصة من نقص حاد يف التمويل ،ومن املستوى املنخفض
ل لتعاون مع اهليئات احلكومية ،ونتيجة هلذا الضعف فهي عرضة للتأثر ابملاحنني حتت صيغة متويل املشاريع ،ولتشجيع دور هذه املنظمات يف
جمال القضاء على الفقر جيب القيام مبا يلي(:)9
ـ إزالة احلواجز القانونية املقيدة لعمل املنظمات غري احلكومية.
ـ تشجيعها على متكني الفقراء عوض إستهدافهم كمنتفعني بشكل سطحي.
ـ تشجيع اإلستقالل املايل للمنظمات غري احلكومية مع توفري الدم هلا.
ـ دعم التعاون بني الدولة واجملتمع احمللي وزايدة قدرة الفقراء على املشاركة يف التنمية.
(* ) .مؤسسات غري رمسية تعمل على خدمة الفقراء وتعرف أيضا مبؤسسات اجملتمع املدين أو اجلمعيات األهلية (.)ONG
)7( .Programme des Nation Unises pour le developpement. 2000.Op-cit.pp: 80-81
( .)8برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،0991 ،اجمللد  ،10مرجع سابق ،ص.523
( .)9برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،0991 ،اجمللد  ،15مرجع سابق ،ص.22 :
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بـ -إزالة احلواج اإلجتـماعية وإقـامة مؤسسات إجتماعية:
تتخذ احلواجز اإلجتماعية أشكاال متعددة نعمل كلها على توليد الفقر وإدامته ،ومن شأن املؤسسات اإلجتماعية -شبكات
القرابة ومنظمات اجملتمع احمللي والشبكات غري الرمسية -أن يكون هلا دور كبري يف مكافحة الفقر والتغلب على هذه احلواجز اإلجتماعية.
ـ إزالة احلواج اإلجتماعية :وذلك من خالل إزالة ما يلي:
التميي بني اجلنسني :ال يزال التمييز على أساس اجلنس منتشرا ومتصال رغم تغري القوانني يف اجلزائر ،ويؤدي توزيع الفرص واملواردبطريقة أكثر إنصافا بني الرجال والنساء وبشكل مباشر إىل حتقيق منو إقتصادي وإنتاجية أكرب ،ويشري حتليل أجري يف كينيا إىل أن إعطاء
النساء املزارعات نفس التعليم واملستلزمات اليت حيصل عليها الرجال يؤدي إىل زايدة غلة املــحاصيل مبا يقارب .)10(% 55
ومن العوامل اليت تساعد على حتسني أوضاع املرأة وإنتاجيتها وجتعلها تشارك يف إختاذ القرار ما يلي(:)11
 زايدة إلتحاق للفتيات ابملدارس. حتسني صحة املرأة. توسيع اخليارات املتاحة للمرأة للعمل يف قطاع الزراعة. توفري اخلدمات املالية واإلئتمانية للنساء. مسامهة األنظمة القانونية يف تعزيز احلقوق واألدوار العرفية للجنسني أو تغيريها.التفاوت الطبقي للفئات اإلجتماعية :عندما تستخدم الفوارق اإلجتماعية بني الفئات إلدامة عدم املساواة يف احلصول على املوارداملادية ،فإهنا تولد تسلسال هرميا إجتماعيا سياسيا جامدا يبقي الوضع السيئ للمحرومني ،وخيلق عوائق أمام العمل اجلماعي ومن أجل
التخفيف من هذا التفاوت جيب وضع اإلجراءات التالية(:)12
 صياغة سياسات إمنائية ترمي لتعزيز أداء اجلماعات احملرومة. توفري فرص عمل هلذه اجلماعات. إصالح مؤسسات الدولة واهليئات العامة لتوفري اخلدمات لكل األفراد.( .)10البنك الدويل ،5110 ،مرجع سابق ،ص.009 :
( .)11إمساعيل سراج الدين ،حمسن يوسف ،مرجع سابق ،ص.35 :
(.)12كرمية بوساقة ،مرجع سابق ،ص.02 :
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 اإلوقسام والصراع اإلجتماعي  :من شأن التمييز املقرتن ابملكانة العرقية والعنصرية والدينية أن يؤدي إىل صراع إجتماعي يؤثر علىمسار التنمية ومن أجل تفادي ذلك جيب بناء حتالفات سياسية من شأهنا ضمان وجود مؤسسات إدارية تشاركية ذات مصداقية وخاضعة
للمساءلة.
 إقامة مؤسـسات إجتماعية :ابإلضافة إىل إزالة احلواجز اإلجتماعية ،فإن بذل جهود فعالة لتخفيض أعداد الفقراء يتطلب مبادراتأخرى إلقامة وتوسيع املؤسسات اإلجتماعية للفقراء ،واليت تتمثل أساسا يف شبكات القرابة ،وميكن إعتبارها أشكاال أو أبعادا لرأس املال
اإلجتماعي ،وتبني دراسة للقرى الفقرية يف مناطق ريفية يف مشال اهلند ،إن اجلمعيات تلعب دورا مهما يف محاية اإلحتياجات األساسية
للفقراء والقيام بدور الوساطة يف مواجهة املخاطر(.)13
ـ تع ي األمــن:
ويشمل تعزيز األمن إنقاص تعرض الفقراء للمعاانة من سوء الصحة والصدمات اإلقتصادية واإلضطراابت الناشئة عن
السياسات والكوارث الطبيعية ،وتلعب شبكات األمان جزءا كبري يف ذلك ،ويتم تعزيز األمن من خالل ما يلي:
أ -تصنـيف املـخاطر ودراسـتها:
إن التغريات اليت جتري حاليا يف التجارة والتكنولوجيا واملناخ تزيد من خماطر احلياة اليومية ،والفقراء عادة من أكثر الناس تعرضا
للمعاانة يف اجملتمع ،ألهنم األكثر عرضة من املخاطر ،وميكن تصنيف املخاطر على أساس:
 طبيعة احلدث أو الصدمة :طبيعية ،إقتصادية ،سياسية...اخل. املستوى الذي حتدث فيه الصدمات :وهو إما ابلغ الصغر  ،متوسط ،كبري.والصدمات ابلغة الصغر تؤثر على أفراد معينني أو أسر معينة ،وحتل الصدمات املتوسطة مبجموعات من األسر أو جمتمع حملي
أو قرية أبكملها ،بينما الصدمات الكربى فتكون على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو العاملي ،وتتمثل الصدمات الكربى عادة -كما تشري
الدراسات التطبيقية -يف األزمات اإلقتصادية الكلية والكوارث الطبيعية من بني الصدمات ابلغة الصغر ،واملتوسطة فتتمثل عادة يف خماطر
الدخل( ،)14وعلى العموم تتوقف الدرجة اليت تكون عليها الكارثة على األسباب الكامنة وراء ذلك.

( .)13البنك الدويل ، 5110 ،مرجع سابق ،ص.051 :
( .)14املرجع السابق ،ص.058 :
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وترتاوح شدة الصدمة من الكارثة إىل الصدمة اخلفية ومن شأن الصدمة الواحدة أن تؤدي إىل وقوع صدمات أخرى ،قد تكون
جمتمعة أو متعاقبة ،وغالبا ما تعمل على إبقاء الفقراء يف براثن الفقر.
وميثل التعرض للمعاانة ابلنسبة للف قراء واألشخاص الذين فوق خط الفقر مباشرة شاغال أكرب خطورة ،ألن أي إخنفاض يف
الدخل ميكن أن يدفعهم إىل العوز وإىل فقر أعمق.

اجلدول رقم( :)10مصادر الصدمات وتصنيفها.
نوع املخاطر

خماطر ابلغة الصغر

طبيعية

خماطر متوسطة

خماطر كبرية

سقوط األمطار
اإلهنيارات األرضية

الزالزل ،الفيضاانت ،اجلفاف ،األعاصري

صحية

املرض ،العجز ،املوت

األوبئة

إجتماعية

اجلرمية
العنف العائلي

اإلرهاب
العصاابت

إقتصادية

البطالة
إعادة التوطني
قصور احملاصيل

نشاط النزاع املدين ،احلرب ،اإلنتفاضات اإلجتماعية
التضخم املفرط ،أزمة يف ميزان املدفوعات أو
أزمة مالية ،أزمة عملة ،صدمة تكنولوجية،
تكاليف اإلصالحات اإلقتصادية...اخل

سياسية

أعمال شغب

بيئية

إزالة
تلوث،
الغاابت ،كارثة نووية

تقصري سياسي يف الربامج اإلجتماعية

املصدر :البنك الدويل ،تقرير التنمية ،5110
أن بعض األسر تتصرف بطريقة أفضل من غريها وكانت أقل تضررا ابلتغريات اخلارجية ،وأرجع البحث ذلك إىل أرصدة األسر
الفقرية ،سواء كانت أرصدة ملموسة أو غري ملموسة كاأليدي العاملة واملسكن وغريها من األرصدة املنتجة وكذلك عالقات األسرة ورأس
املال اإلجتماعي(.)15
بـ -مساعدة الفقراء على مواجهة املخاطر:
( .)15جبهول" ،كيف يدير فقراء احلضر أمورهم عند تعرضهم ألزمة اقتصادية؟" ،التمويل والتنمية ،العدد  ،0991 ،12ص.01:
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يتصدى الفقراء للصدمات سواء بتخفيفها أو التغلب عليها من خالل عدة آليات غري رمسية نذكر منها:
 ختفيف املخاطر من خالل التنويع  :حيث تقوم األسر بتنويع مصادر دخلها حىت ينتظم تدفق الدخل على مر الزمن  ،غري أن هذهاجملهودات يكون أتثريها حمدودا.
 ختفيف املخاطر من خالل التأمني :حيث يلجأ الفقراء إىل التأمني الذايت والتأمني غري الرمسي ،فأما األول فيتمثل يف األرصدةاالحتياطية واالدخار ،وأما الثاين فيتضمن شبكة للمساندة املتبادلة بني أعضاء جمتمع حملي أو أسرة ممتدة وتعتمد على رأس املال
اإلجتماعي جملموعة من األسر ،وتعمل الشبكة من خالل التحويالت أو اهلدااي أو القروض بني األعضاء.
 التغلب على الصدمات  :عندما تكون التدابري السابقة عدم كفايتها ،تلجأ األسر للتغلب على الصدمة إىل بيع األصول أو تقليلاإلستهالك ،أو تلجأ إىل عمل إضايف أو إىل اهلجرة حبثا عن وظائف وقد يلجأ البعض إىل أعمال غري مشروعة كالسرقة أو الدعارة ،ما
يؤدي إىل تفكك األسر وتصبح فقرية أكثر ومعرضة لألضرار على املدى الطويل.
إن التدابري السابقة عادة ما تكون حلوال مؤقتة وال متكن األسر من التغلب على الصدمة ،لذلك على الدولة أن تتدخل من
خالل آليات رمسية ،وما يالحظ أن أغلب الدول النامية ال تويل إهتماما كبريا لتقليل املخاطر وختفيفها وتعتمد على التدخالت بعد وقوع
الكارثة(*)  ،من أجل هذا يقرتح البنك الدويل ضمان أن تكون شبكات األمان اإلجتماعية قائمة على أساس دائم ،وميكن تعزيزها عندما
حتدث صدمة.
ولقد كانت التدخالت اليت أعقبت الفيضاانت يف "بنغالديش" يف  0998فعالة بسبب وجود شبكات املنظمات غري احلكومية
وغريها من اآلليات جاهزة ملساعدة الفقراء.
وإبمكان الدولة أن تتدخل يف حتسني قدرة األسر على إدارة املخاطر من خالل أدوات كثرية يقرتحها البنك الدويل ،أمهها(:)16
* التأمني الصحي :بتوجيه اإلنفاق على الصحة العامة وإىل املرافق اليت ختدم أساسا الفقراء.
* منح إعاانت ومعاشات لكبار السن ،ووضع برامج إلعادة التدريب وخلق فرص عمل هلذه الفئة.
* أتمني وإعانة البطالة :من خالل إعادة التدريب ودعم األجر وتدعيم التعاقد اجلماعي.

(* ).إن املبدأ هو تقليل حدوث الصدمات الضارة ،ويلي ذلك التخفيف من املخاطر لتقليل التأثري احملتمل للصدمة ويصبح التغلب هو املنهج املتبقي لعالج فشل
املنهجني األولني.
(.)16كرمية بوساقة ،مرجع سابق ،ص.00 :
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* برامج خلق فرص عمل :كربامج األشغال العامة ،لكنها تعمل على ختفيف الصدمة فقط .

* الصناديق اإلجتماعية :هي تساعد على متويل املشاريع الصغرية اليت حتددها وتنفذها اجملتمعات الفقرية واملشرتكة عادة يف التمويل ،وهي
تعمل على حتقيق أهداف كثرية تشمل البنية األساسية وتنمية اجملتمع احمللي.
* التمويل البالغ الصغر (اإلئتمان ،اإلدخار ،التأمني) :وهو أداة فعالة للتخفيف من حدة الفقر ،وتتـمثل
عوامل جناحه يف( : )18التكامل بني عمل البنوك خاصة الزراعية واملنظمات غري احلكومية ،إعادة هيكلة البنوك الزراعية(*) ،وتوفري البيئة
اإلقتصادية املناسبة (.)19
* مدفوعات اإلعانة ا إلجتماعية ،وبرامج التنمية البشرية املوجهة ،والتنازل عن أتعاب ورسوم اخلدمات األساسية ،وتظهر فعاليتها يف
ختفيض أعداد الفقراء على املدى القصري خاصة يف الدول اليت يقل فيها عدد الفقراء نسبيا ومن أمثلة ذلك :برامج "كوبوانت الغذاء" يف
جامايكا ،ولقد جنح يف الوصول إىل الفقراء وحتققت -جزئيا -نتيجة لوجود نظام متقدم للرعاية الصحية األساسية وإدارة متطورة خلدمات
الرعاية اإلجتماعية(.)20
ولتحسني عمل شبكة األمان اإلجتماعي جيب أن تتضمن املقرتحات التالية(:)21
* التعرف على الفقراء ،خاصة الفئات األكثر تعرضا للخطر.
* تصميم شبكات األمان اإلجتماعي بطريقة تدعم النساء وتعبئ قدراهتن على العمل.
* ضمان اإلستهداف السليم لربامج الدعم العامة وتطوير آليات تقدمي املعونة للمستهدفني بشكل فعال.
* وضع تقييم دقيق لشبكات األمان اإلجتماعي ،خاصة من حيث فاعليتها يف الوصول إىل الفقراء.
(**) .نذكر انه يف والية "ما هاراشرتا" ابهلند ،يضمن "نظام ضمان التوظف" توفري األعمال اليت ال تتطلب مهارات يف املناطق الريفية ألي فرد يطلبها ،مع حمددات
قليلة تفرض بشان جدواها ،وقد ااتح هذا اتمينا قيما لفقراء الريف ،كما ساعد على تنمية املناطق املختلفة ابلوالية.لالطالع أكثر انظر -:دومينيك فان دو وال،
"سياسات لإلقالع من الفقر" ،التمويل والتنمية ،العدد  ،0991 ،13ص.18 :
( .) 18حممد رشراش مصطفى ،بعض مالمح التمويل الريفي يف إقليم الشرق األدىن ومشال إفريقيا( ،منشورات االحتاد اإلقليمي لالئتمان الزراعي يف الشرق األدىن
ومشال إفريقيا ،عمان ،0999 ،ص ص.03-01 :
(* ) .تشمل إعادة اهليكلة :اخلصخصة اجلزئية لرؤوس أمواهلا ،العمل كوسيط مايل جلمع املدخرات ،التحول اىل بنوك تنمية ريفية متكاملة ،إعادة هيكلة الفوائد،
حتديث أسس وقواعد اإلقراض وغريها.
19
) ( .Programme des Nation Unises pour le developpement. 2000.Op-cit.pp 92-93.
( .)20دومينيك فان دو وال ،مرجع سابق ،ص.18:
( .)21برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،0991 ،اجمللد ،15 :مرجع سابق ،ص.21 :
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* إشراك املنظمات غري احلكومية يف برامج التدريب على العمل على نطاق واسع.
يف األخري نشري إىل أنه على الرغم من إقرتاح البنك الدويل إبنشاء ما يسمى بشبكات األمان اإلجتماعي وأتسيس صناديق
التعويضات واملساعدات هبدف التخفيف من التكاليف واآلاثر السلبية على الفئات الفقرية إال أهنا تبقى مقرتحات هزيلة (*) ،ال ميكنها أن
حتد من اآلاثر اإلجتماعية السلبية لربامج اإلصالحات اإلقتصادية( ،)22حيث أن معاجلات برامج اإلصالح لآلاثر غري املواتية الواقعة على
الفقراء هي من النوع املسكن املؤقت (قصري األجل) البد من نوع املعاجلة اهليكلية متوسطة أو طويلة األجل وبناءا عليه ميكن لتلك اآلاثر
أن تتفاقم وتزيد من حالة ونطاق الفقر ومن حدته بدال من التخفيف منه أو التخلص منه(.)23
جـ -إدارة األزمات اإلقتصادية والكوارث الطبيعية:
إن الصدمات الكبرية -مثل األزمات والكوارث الطبيعية -ال جتعل الفقراء يعانون فقط على املدى القصري ،بل تنتقص من
قدرهتم على اخلروج من الفقر على املدى الطويل ،وذلك إبستنزاف أصوهلم املادية والبشرية وعليه هناك عالقة قوية بني ركود اإلقتصاد
الكلي وإرتفاع الفقر الناجم عن إخنفاض الدخول.
وأثناء األزمات اإلقتصادية فإن املؤشرات اإلجتماعية (الصحة والتعليم) ،إما تتدهور أو تتحسن بسرعة أقل ،وتظهر جتربة
املكسيك أن متوسط الدخل الشهري لألسر اخنفض مبقدار  % 30بني  0992و( 0991على أساس أسعار  )0992وإنتقل معدل
الفقر من  % 01.1يف  0992إىل  % 01.9يف  ،0991ومن جهة أخرى جند أن الدول النامية أكثر معاانة من الكوارث الطبيعية،
ففي الفرتة(  )0998-0991حدث  % 92من الكوارث الطبيعية الكبرية(*) يف العامل اليت بلغت  218كارثة ،ووقع أكثر من % 90
من كل الوفيات املرتبطة ابلكوارث الطبيعية يف البلدان النامية( ،)24وكان أكثر املتضررين هم الفقراء(.)25

(* ) .حيث ينظر لشبكات األمان االجتماعي كبديل لإلصالحات التوزيعية (تطوير رأس املال البشري وزايدة إمكانية احلصول على األصول اإلنتاجية والتحكم
فيها).
( .) 22زكي رمزي ،التضخم والتكيف اهليكلي يف الدول النامية (دار املستقبل العريب ،مصر) ،0991 ،ص ص .009-008
( .) 23عبد الباري امحد الشرجي ،الفقر يف برامج اإلصالح االقتصادي ،جملة الثواب عن حبوث وأدبيات املؤمتر االقتصادي اليمين املنعقد يف صنعاء من  08إىل
 51آفريل  ،0998العدد ،0999 ،02 :ص.101 :
(*) .توصف كارثة طبيعية أبهنا كبرية إذا تسببت يف وفاة أكثر من  21شخصا أو أثرت على أكثر من 011الف فرد.
( .)24البنك الدويل ،5110 ،مرجع سابق ،ص.001 :
(.)25كرمية بوساقة ،مرجع سابق ،ص.81 :
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وقصد مواجهة األزمات اإلقتصادية تلجأ الدولة إىل إتباع سياسات تكييفية لإلقتصاد ،وحلماية الفئات املعرضة للفقر توفر
جمموعة من اآلليات وهي:
ـ وضع توليفة من تدابري اإلقتصاد الكلي :ويف هذا اإلطار من املرجح أن يفضل الفقراء إىل التصحيح الذي يؤدي إىل أقل إخنفاض يف
الناتج احمللي اإلمجايل ،أما غري الفقراء فاألرجح أن يفضلوا برانجما ينقص الدخل بدرجة أكرب على املدى القصري ولكنه حيقق منوا أكرب على
املدى املتوسط.
ـ محاية اإلنفاق الذي يفيد الفقراء :كقيام احلكومة برتتيب الربامج املوجودة تبعا ألمهيتها كجزء من عملية إقرار امليزانية ،ويف حالة الضرورة
للتخفيف فإنه جيب مراعاة األولوية ولتفادي ذهاب بعض مزااي الربامج لغري الفقراء جيب تصميم برامج ذات منافع حدية منخفضة.
ـ إنشاء شبكات أمان قبل األزمة ويتوقف املزيج املناسب من برامج شبكات األمان على خصائص الفقراء وعلى نوع األزمة وعلى قوة
وقدرة احلكومة.
وعلى غرار األزمات اإلقتصادية فإن الكوارث الطبيعية عادة ما تتسبب يف إنقطاع التنمية اإلقتصادية األمر الذي جيعل ختفيفها
ومواجهتها أمر حمتوم.
ويتم تقليل املخاطر وختفيفها من خالل ما يلي:
 إدماج اإلدارة الشاملة ملخاطر الكوارث يف قرارات اإلستثمار اإلمنائي. إعادة التوطني يف املناطق املعرضة للفيضاانت والرباكني. تشجيع املبادرات احمللية وتشجيع إجراء التأمني اخلاص ملن يستطيعون حتمل نفقته.أما مواجهة الكوارث الطبيعية فيتم من خالل ما يلي(:)26
 تركيز اجلهود على توفري الغذاء واملاء واملأوى واألدوية كإجراءات إستعجالية. وضع خطة إلدارة االقتصاد الكلي ملعاجلة اآلاثر اليت أصابت املالية العامة واحلساابت اجلارية. إنشاء صندوق للكوارث مثل املوجود يف املكسيك. تطبيق برامج خلق فرص العمل أو توسيعها يف املناطق املنكوبة.(.)26كرمية بوساقة ،مرجع سابق ،ص.80 :
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 املساعدة الدولية من شأهنا تقليل التعرض للمعاانة.ـ اإلجـراءات الدولـية:
إن التحرك على الصعيد احمللي ملواجهة الفقر ال يكفي فلقد أثبتت جتربة العقود املاضية بوضوح أمهية التحرك العاملي ،لذا ابت
من الضروري إختاذ إجراءات للتعاون اإلمنائي العاملي وميكن أن يتم ذلك من خالل عدة جماالت واليت أمهها ما يلي:
ـ إنتاج السلع العامة الدولية املواتية للفقراء.
ـ ضمان اإلستماع لصوت الفقراء يف املنتدايت العاملية.
ـ تسـوية النزاعات ما بني الدول النامية.
ـ توسيع فرص الوصول لألسواق يف البلدان مرتفعة الدخل.
ـ جعل املعونة أكثر فاعلية يف اإلقالل من الفقر.
ـ ختفيف عبء الديون على الدول الفقرية.
اثويا :صــياغة سياسات إقتصـادية كليـة ملـكافحة الفقـر
إنطالقا مما سبق ميكن وضع وصياغة سياسات إقتصـادية كليـة ملـكافحة الفقر ،مع أن هذه السياسة تشمل كل أنواع السياسات
االقتصادية الكلية(مدجمة).
ـ بعض املوجـهات:
تبلور إتفاق عام على أن عملية صياغة السياسات االقتصادية الكلية يف الدول النامية البد أن تسرتشد هبدف اإلقالل من الفقر
كهدف أساسي ،مث البد من العناية ابإلعتبارات التوزيعية يف إختيار عناصر حزم السياسات مبا يف ذلك حزمة سياسات التثبيت وحزمة
برامج التدخالت على املستوى اجلزئي لألسر واجملموعات السكانية .وعلى هذا األساس هتتدي عملية صياغة سياسات إقتصـادية كليـة
بعدد من املوجهات ،أمهها ما يلي(:)27

( .)27على عبد القادر علي ،الفقر :حول دمج سياسات القضاء على الفقر ضمن سياسات التنمية قي الدول العربية ،أوراق عمل ،املعهد
العريب للتخطيط ،الكويت ، 5112 ،ص.22:
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أ .إختيار سياسات التثبيت اإلقتصادي التجميعي اليت من شأهنا حتقيق األهداف اإلقتصادية الكلية أبقل تكلفة للقطاعات السكنية،
ويال حظ يف هذا الصدد أن سياسة التثبيت اإلقتصادي عادة ما تتم صياغتها للتعامل مع ظاهرة العجز املتفاقم يف ميزان املدفوعات ،ما
يرتتب عليها إخنفاض يف الطلب العام ولو لفرتة مرحلية ،ويف مثل هذه األحوال فإن أهم املبادئ اليت جيب أن تتم مراعاهتا يف صياغة
السياسات هي إختي ار املدى الزمين لتحقيق أهداف السياسات ،والنمط الزمين لتتابع تطبيق السياسات والفرتات الزمنية املناسبة إلنعاش
اإلقتصاد من خالل سياسة مالية توسعية وسياسة نقدية أكثر مرونة.
بـ .التأكد من أن السياسة املالية تقوم حبماية بنود اإلنفاق العام اليت تعىن ابلفقراء ،وأن اخلدمات العامة يتم تقدميها بواسطة مؤسسات
كفؤة وذات تغطية واسعة ملختلف قطاعات السكن .ويالحظ يف هذا اخلصوص أمهية محاية اإلنفاق على التعليم والصحة ،واإلستثمارات
يف البنيات األساسية يف الريف ويف مشروعات الصرف الصحي يف احلضر ومشروعات تقدمي اإلئتمان للفقراء ،وجيب التأكد كذلك من
عدم اإلضرار مبصاحل الفقراء فيما يتعلق إبلغاء الدعم على السلع واخلدمات خصوصا تلك اليت يستفيد منها الفقراء.
جـ .أتسيس وتعزيز شبكات الضمان اإلجتماعي ومتكينها من تقدمي خدمات التأمني للفقراء بكفاءة وإقتدار.
د .أتسيس آليات للتدخل هبدف احلفاظ على النسيج اإلجتماعي وبناء رأس املال اجملتمعي.
هـ .أتسيس آليات لتوفري املعلومات املطلوبة ملتابعة تنفيذ السياسات ومراقبة وقعها على الفقراء.
ـ سياسات برامـج اإلقـالل من الفقـر:
يف إطار هذه املوجهات تتمحور معظم سياسات اإلقالل من الفقر حول أتسيس شبكات للضمان اإلجتماعي حلماية الفقراء
من الصدمات اخلارجية والداخلية ،كما تشتمل على برامج لإلشغال العامة وبرامج للتحويالت النقدية والعينية.
أ .شبكات الضـمان اإلجتماعي:
توضح الشواهد التطبيقية هشاشة وضعف شبكات الضمان اإلجتماعي يف الدول النامية وذلك حملدودية تغطيتها وإرتفاع تسرب
منافعها وعدم كفاية ما تقدمه من عون مساعدة وعدم دراية بوجودها وإنعدام حيلتهم للحصول على إستحقاقاهتم منها عندما يعلمون
بوجودها ،كذلك احلال توضح الشواهد أنه كثريا ما يصعب القيام بتأسيس شبكات الضمان اإلجتماعي يف خضم األزمات ،إقتصادية
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أو طبيعية ،ذل ك ألن احلكومات عادة ما تكون غري مستعدة هلذه األزمات ،ابإلضافة إىل نقص املعلومات وعدم توفر املوارد

املالية والكوادر البشرية ،األمر الذي يعين أن أتسيس البنيات التحتية لشبكات الضمان اإلجتماعي يتطلب وقتا وختطيطا(.)28
ويف غياب شبكات فعالة للضمان اإلجتماعي يتعرض الفقراء ،أكثر من غريهم ،للمعاانة من األزمات .ومن مث فإن أتسيس
شبكات للضمان اإلجتماعي بطريقة منهجية وكجزء من خطة تنموية بعيدة املدى ميثل السبيل األجنح حلماية الفقراء عند حدوث
األزمات .وقد أوضحت التجارب أنه يتوجب إعادة النظر يف التفرقة بني "برامج اإلغاثة" و "برامج التنمية" فيما يتعلق ابلفقراء وبتأسيس
شبكات الضمان اإلجتماعي ،ففي األحوال العادية توفر شبكات الضمان اإلجتماعي آلية لتأمني الفقراء ضد إهنيار دخوهلم وتشجيعهم
للقيام مببادرات تتسم ابملخاطر املرتفعة والعوائد املرتفعة أيضا ما يرفع من إنتاجيتهم وحيفز النمو على املستوى التجميعي .وعليه فان توفر
شبكات الضمان اإلجتماعي من شأنه ضمان إستمرار عملية التنمية وعدم توقفها عندما تقع األزمات وحتول دون جلوء الفقراء للتخلص
من أصوهلم العينية ،على قلتها ،لتمويل االستهالك اجلاري يف زمن األزمات .ومن هذا املنطلق فإنه ميكن النظر إىل شبكات الضمان
اإلجتماعي على أهنا إستثمار تنموي طويل املدى وليس على أهنا عبء على امليزانية اجلارية للدولة.
متثل شبكات الضمان اإلجتماعي كآلية لتأمني الفقراء ضد خماطر إهنيار دخوهلم ،أحد مكوانت إسرتاتيجية شاملة لإلقالل من
الفقر حيث هتتم املكوانت األخرى بتحقيق ،وضمان إستمرار ،النمو اإلقتصادي ،وإطراد االستثمار يف رأس املال البشري .وتتمثل امليزة
النسبية لشبكات الضمان اإلجتماعي يف توفريها آللية التأمني للفقراء الذين عادة ما يعتمدون على آليات تقليدية وغري رمسية للتأمني
ألغراض اإلقالل من خماطر إخنفاض الدخول وأغراض توزيع املخاطر ،وهي آليات على جناعتها يف املدى القصري وملقابلة األزمات الطارئة
إال أهنا تنطوي على تكاليف مرتفعة فيما يتعلق أبحداث التنمية واإلنعتاق من أسر الفقر.
يرتتب على هذه االعتبارات أن القضية فيما يتعلق بتأسيس شبكات الضمان اإلجتماعي بواسطة الدولة ال تكمن فيما إذا
كانت هذه الشبكات العامة ستحل حمل الشبكات التقليدية ،وإمنا تكمن فيما إذا كانت ستوفر آلية للتأمني أكثر كفاءة وأكثر عدالة .ويف
تصميم شبكات الضمان اإلجتماعي بواسطة احلكومات ميكن اإلهتداء ابملبادئ التالية اليت إستنبطت من التجارب العملية وهي(:)29
ـ أن تتجاوب شبكات الضمان برتقية مرنة إلحتياجات الفقراء وأال تكون معتمدة بدرجة كبرية على التصرف اإلداري ،ويعين هذا املبدأ أنه
ميكن لشبكات الضمان أن تعمل مبستوايت متواضعة خالل األوقات العادية.
( .)28على عبد القادر علي ،مرجع سابق ،ص.22:
(.)29املرجع السابق ،ص.21 :
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ـ أن تتجنب شبكات الضمان توفري احلوافز السلبية كتلك اليت تشجع على عدم البحث عن وظائف والركون إىل اإلستفادة من تعويضات
البطالة وتلك اليت تشجع على اإلعتماد على الدعم احلكومي لفرتات طويلة.
ـ أن تكون شبكات الضمان ذات كفاءة مبعىن أن تساوي بني التكلفة احلدية لتوفري الضمان اإلجتماعي والعائد احلدي املرتتب على رفع
رفاه الفقراء مقارنة ابلربامج اإلجتماعية األخرى.
ال تعين هذه املبادئ العامة أنه يتوجب تصميم شبكات الضمان حبيث تعتمد على إستهداف دقيق للذين ميكن أن يستفيدوا من
الربامج املدرجة حتت الشبكة ،إذ أن عملية اإلستهداف نفسها تنطوي على تكاليف ومن مث فإنه ليس هنالك ما يؤكد جناعة اإلستهداف
الدقيق يف تصديه للفقر ومساعدة الفقراء .وإستنادا على هذه املبادئ ،ميكن النظر إىل حزمة من الربامج اليت برهنت على جناحها يف
محاية الفقراء يف فرتات األزمات .وتنقسم هذه الربامج إىل تلك اليت توفر فرص العمل للذين يستطيعونه وتلك اليت توفر الدعم النقدي
للذين ال يستطيعون أو الذين ال ينبغي أن يعملوا.
بـ -برامـج األشــغال العامـة:
ميكن تصميم هذه الربامج إستنادا على املبادئ التالية(:)30
ـ توفري فرص العمل يف مشاريع البنيات األساسية اليت متوهلا احلكومة.
ـ أن يكون العمل يف مثل هذه املشاريع متوفرة بطريقة مستمرة ،على أن تتوسع فرص العمل خالل فرتات األزمات بطريقة تلقائية.
ـ أن يتم إختيار مشاريع البنيات األساسية بواسطة اجملتمعات احمللية.
ـ أن تقوم احلكومة بتحمل تكاليف األجور لكل املشاريع وأن تقوم بدفع التكاليف األخرى يف بعض املناطق الفقرية.
ـ أن يتم حتديد األجر يف املشروعات املنفذة حبيث تشجع أولئك لعمل للتقدم للوظائف ولتشغيل أكرب عدد منهم وتشجيع اآلخرين
للبحث عن وظائف يف قطاعات أخرى ذات أجور مرتفعة نسبيا.
ـ ينبغي أن يكون اهلدف من املشاريع العامة هو متكني كل الراغبني يف العمل يف احلصول على وظائف وبغري ذلك فأن املشروع يكون قد
فشل يف توفري شبكة للضمان اإلجتماعي.
جـ .برامـج التحويالت النـقدية والعيـنية:
(.)30على عبد القادر علي ،املرجع السابق ،ص.21 :
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هتدف هذه الربامج إيل تغطية غري القادرين على العمل ضد املخاطر طويلة املدى املرتبطة بفقدان مصادر الدخول وذلك من
خالل التحويالت النقدية والعينية اليت تستهدفهم .تشتمل هذه الربامج اليت يتم التحكم ببدايتها وهنايتها وتوسعها ،على نظام املنح
الدراسية لألسر وعلى أنظمة التموين بتوفري الغذاء األساسي لألسر الفقرية وعلى آليات توفري اإلئتمان هلذه األسر يف ساعات الشدة حىت
متكنهم من اإلحتفاظ أبصوهلم العينية أو إسرتدادها بعد إنقضاء األزمات ،إذا كانوا قد ختلصوا منها بغية متوين اإلستهالك .وينبغي أخذ
احلذر يف تصميم مثل هذه الربامج ففي كثري من األحيان يكون املطلوب من توفري اإلئتمان هو منح وليس قروض ومن مث ينبغي أن ينتبه
اجلهاز اإلداري هلذه األنظمة إىل اإلحتياجات الفعلية للفقراء.
ـ توفـري قاعــدة معلــومات حــول الفقــر:
يتضح مما سبق أن صياغة سياسات مالئمة لتحقيق اهلدف الدويل للتنمية الرامي إىل اإلقالل من الفقر ،يتطلب قياس الفقر
على أساس املنهجية الكمية املهيمنة يف الدراسات التطبيقية .كذك يتضح أن تطبيق هذه املنهجية يتطلب توفري معلومات تفصيلية حول
توزيع اإلنفاق اإلستهالكي يف اإلقتصاد املعين ،كما يتطلب تقدير خط للفقر يعرب عن اإلحتياجات األساسية اليت يتطلبها الفرد.
تتوفر عادة املعلومات التفصيلية حول توزيع اإلنفاق اإلستهالكي يف اجملتمع من خالل املعلومات اليت توفرها مسوحات ميزانية
األسرة ،وهي مسوحات ميكن أن تقوم هبا احلكومات بطريقة دورية .وحىت وقت قريب كان توفر املعلومات التفصيلية قيدا حاكما على
قياس الفقر يف عدد من الدول النامية وذلك بسبب التكلفة املرتفعة نسبيا هلذه املسوحات .وتغري ذا احلال منذ بداية التسعينات واليت
شهدت دعما ف نيا من قبل البنك الدويل ،ما وفر قاعدة عريضة للمعلومات حول توزيع اإلنفاق والدخل يف عدد كبري من الدول النامية.
األمر الذي أاتح ابلتايل تقدير ومقارنة مؤشرات الفقر على مستوى األقاليم النامية.
تتوفر يف قاعدة املعلومات راقية النوعية اليت استخدمها البنك الدويل ( )5111لتقدير الفقر يف خمتلف أقاليم العامل النامي
معلومات لتوزيع اإلنفاق يف ستة دول عربية هي اجلزائر اليت توفرت هلا مسوحات لإلنفاق لعامي ( 0988و ،)0992ومصر (0990
و )0992واألردن ( 0980و 0995و )0990وتونس ( 0982و )0991واليمن ( 0995و.)31( )0998
ـ توجـهات حنو دمج سياسات اإلقالل من الفقر يف سياسات االقتــصادية الكلية
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أوضحت الشواهد أن هناك تفاوات كبريا بني الدول العربية فيما يتعلق إبنتشار الفقر ،كيفا قمنا بقياسه ،وأن حوايل  15ابملائة
من السكان يف الدول العربية يعانون من إرتفاع إلنتشار الفقر البشري ،ويف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية ،واليت شكلت منعطفا جديدا
يف صياغة السياسات التنموية بعد جتارب دامت عقدين من الزمان فرضت وطبقت خالهلما سياسات اإلصالح اهليكلي يف عدد كبري من
الدول النامية ومنها اجلزائر دون جناحات تذكر يف جمال النمو اإلقتصادي واإلقالل من الفقر ،تبلور توجه جديد يف أوساط اجملتمع الدويل
التنموي يسمح ،بل ويطالب ،بدمج سياسات اإلقالل من الفقر يف السياسات االقتصادية الكلية يف ظل إسرتاتيجيات وطنية لتخفيض
أعداد الفقراء .ويكمن جوهر هذا التوجه اجلديد يف إجياد إرتباط مباشر بني املساعدات امليسرة اليت يقدمها كل من صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل والدول املاحنة للعون وبني حتقيق نتائج تنموية على أرض الواقع خصوصا فيما يتعلق ابإلقالل من الفقر.
ودون الدخول يف تفاصيل تتمثل املالمح الرئيسية هلذا التوجه اجلديد فيما يلي(:)32
 أن تقوم الدولة بصياغة إسرتاتيجية تنموية لإلقالل من القفر يف إطار زمين طويل املدى. أن تكون اإلسرتاتيجيات شاملة بشكل كاف -تضم الربامج ذات األولوية املناهضة للفقر واإلصالحات النظامية واهليكلية ،والسياساتاإلقتصادية الكلية يف إطار مرتابط متكامل -لتوفري األساس لربامج املساعدات.
 أن تكون صياغة السياسات أكثر وضوحا وشفافية ،وقبل كل شيء أن يكون زمامها يف يد الدولة نفسها ،يف حني تلعب املؤسساتاملالية الدولية واملاحنون اآلخرون دورا نشيطا ولكنه مساعد.
 أن تكون كل إسرتاتيجية معدة حبيث تتفهم طبيعة وأسباب الفقر يف اجلزائر ،والصالت بني اإلجراءات العامة وأبعاد الفقر املتعددة،ونظرا ألن الفقراء أنفسهم غالبا ما يكونون خري من حيدد أولوايت العمل ،فإنه يتوجب إستشارة اجملتمعات الفقرية.
 أن تكون هناك مشاورات عامة مع كل قطاعات اجملتمع حول اإلسرتاتيجية التنموية وذلك إلاتحة رؤية إضافية لتعميم السياساتوحتسني الرصد واملتابعة واملساءلة وذلك لبناء أساس أقوى وأوسع مللكية البلد لإلسرتاتيجية.
 أن تكون هناك مراقبة ومساءلة فيما يتعلق إبدارة املوارد العامة وذلك هبدف القضاء على مظاهر التبذير والفساد. أن توضح اإلسرتاتيجيات السياسية اإلقتصادية والقطاعية واإلجتماعية وكذلك التغريات يف اهلياكل التنظيمية اليت من شأهنا إحداث منوإقتصادي يعتد به ،يهدف إىل اإلقالل من الفقر وإستفادة الفقراء من النمو املتحقق.
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 أن يتم تطوير مؤشرات ميكن إستخدامها ملتابعة التقدم اإلقتصادي واإلجتماعي ومساءلة احلكومات حول تنفيذ السياسات والنتائجاليت مت إحرازها.
 أن يتبىن شركاء التنمية منهج دعم اإلسرتاتيجية بكاملها ،أو أجزاء منها ،عوضا عن دعم مشروعات مشتتة ومتباعدة. أن يتم اإللتزام بدعم اإلسرتاتيجية قبل عدة سنوات لتمكني احلكومات من تقدير تدفق املوارد بقدر معقول من االطمئنان.وبعد ،يتعلق تطوير اسرتاتيجيات وطنية لإلقالل من الفقر اليت تسعى للحصول على مساعدات تنموية ميسرة من الدول
واملؤسسات املاحنة للعون  ،وفيما يتعلق ابلدول النامية متوسطة الدخل ومنها اجلزائر تبلور توجه جديد أيضا يقرتح أبن تطور هذه الدول
يكون يف إطارا شامال للتنمية على مدى زمين طويل نسبيا ( 51عاما على سبيل املثال) حبيث يغطي املكوانت التالية(:)33
أ-اجلواوب اهليكلية :وتشتمل مكوانهتا الفرعية على :احلكومة املقدرة والنظيفة ،واجلهاز القانوين والقضائي الفعال ،والنظام املايل جيد
التنظيم واخلاضع لإلشراف ،وشبكة األمان اإلجتماعي والربامج اإلجتماعية.
ب -اجلاوب البشري :وتشتمل مكوانته الفرعية على :التعليم ومؤسسات إكتساب املعرفة ،وقضااي الصحة والسكان.
جـ .اجلواوب املادية :وتشتمل مكوانهتا الفرعية على :إمدادات املياه والصرف الصحي ،والطاقة ،والطرق والنقل واإلتصاالت السلكية
والالسلكية ،والتنمية القابلة لإلستمرار والقضااي البيئية والثقافية واحلضارية.
ابإلضافة إىل هذه اجلوانب حدد املقرتح ثالث جمموعات من القضااي اإلسرتاتيجية أدرجت حتت عنوان اإلسرتاتيجيات احملددة
كما يرد يف النقطة "د".
د-اإلسرتاتيجيات احملددة :وتشتمل مكوانهتا الفرعية على :اإلسرتاتيجية اخلاصة ابملناطق الريفية ،واإلسرتاتيجية اخلاصة ابملدن،
واإلسرتاتيجية اخلاصة ابلقطاع اخلاص.
وبعد ،يبلغ عدد املكوانت الفرعية اليت مت حتديدها يف اإلطار اإلمنائي للدولة  03مكوان أضيف إليها مكون "اإلعتبارات الوطنية
اخلاصة" وذلك بفرض إكمال قائمة املتطلبات األساسية لتأخذ يف اإلعتبار األوضاع اإلبتدائية للجزائر.
إبفرتاض أن هذه القائمة ملكوانت اإلطار اإلمنائي للدولة تلقى قبوال عاما ،إنتقل املقرتح إلستكشاف األدوار املختلفة اليت ميكن
أن يقوم هبا شركاء التنمية .ولوحظ يف هذا الصدد "أنه ليس هناك قدر ضئيل جدا من تنسيق اجلهود ،وقدر كبري جدا من الريبة بني

(.)33عبد الباري أمحد الشرجي ،مرجع سابق ،ص.28 :
646

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

املشا ركني ،ويف العديد من احلاالت إنعدام أي إطار للتنسيق بني جمموعة متفق عليها من األهداف والربامج الفعالة والقابلة لتعديل ،واجلمع
بينها حتت إشراف وتوجيه احلكومة املعنية .وليس هناك سوى قدر ضئيل جدا من الشفافية والوضوح ،وقدر أكثر ضآلة من التشاور
واحملاسبة على األداء" .على أساس هذه املالحظة إقرتحت األدوار التالية لكل طرف من املشاركني يف العملية التنموية وهي(:)34
ـ احلـكومة :على املستوى األول جيب أن يتوىل اهليكل احلكومي يف البلد املعين مسؤولية عملية وضع وتنفيذ إسرتاتيجية التنمية اخلاصة
بذلك البلد .وينبغي أن تسعى احلك ومة إىل أن يكون لديها برامج مدرجة حتت كل من املكوانت الفرعية األربعة عشر ،يقرتح أن تدرج
هذه الربامج يف شكل خمتزل ،على أن تكون هناك مالحق تتضمن التفاصيل الكاملة .فعلى سبيل املثال ،يتوقع أن يكون هناك ملحق
بشأن نظام القضاء ،وملحق بشأن التعليم ،يعطي املزيد من التفاصيل عن كل موضوع من املوضوعات .وينبغي على احلكومات أن تدرج
الربامج الوطنية ابإلضافة إىل برامج األقاليم والوالايت ،واملدن والبلدايت ،وذلك عندما تكون ذات صلة ابملوضوع.
ـ املؤسسات متعددة وثنائية األطراف :واليت تشتمل على صندوق النقد الدويل ،ووكاالت وبرامج منظمة األمم املتحدة ،ومنظمة التجارة
العاملية ،واإلحتاد األوريب ،وبنوك التنمية اإلقليمية ،واهليئات الثنائية ،واملؤسسات الدولية .ويتمثل دور هذه املؤسسات ،يف إطار تقدميها
للعون اخلارجي للدولة املعين ،يف التعاون والتنسيق فيما بينها لتفادي إزدواجية اجلهود والتضارب وذلك لتعظيم الفائدة التنموية يف املوارد
املتاحة.
ـ اجملتمع املدين :ويقصد به املؤسسات الدينية واملؤسسات اخلريية ،والنقاابت العمالية واملنظمات املهنية ،ومنظمات أرابب العمل،
واملنظمات غري احلكومية اليت هلا صالت دولية ،واملنظمات غري احلكومية احمللية ،واجملموعات احمللية اليت تنظم من أجل التشاور وتنفيذ
املشروعات ،ويتمثل دور اجملتمع املدين يف املشاركة يف تصميم وتنفيذ املشروعات والربامج وإستنفار االلتزام احمللي هلا.
ـ القطاع اخلاص :ويتمثل دوره يف اإلستثمار وخلق فرص العمل ،مبا يف ذلك اإلستثمار يف املشروعات العامة يف قطاعات املياه والكهرابء
واإلتصاالت السلكية والالسلكية ،وذلك حسب ظروف كل دولة.

خامتة
تشكل ظاهرة الفقر واحدة من أكرب التحدايت التنموية اليت تعاين منها خمتلف دول العامل بغض النظر عن مستوى تطورها أو
ختلفها االقتصادي واالجتماعي ،فهي ظاهرة موجودة بني شرائح اجملتمع السكاين يف خمتلف دول العامل لكن بوجود تفاوت يف حجم هذه
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الظاهرة بني دولة وأخرى كما أن طرق مكافحتها واحلد من انتشارها ابستخدام الربامج واآلليات والسياسات خيتلف ابختالف تقدم
هذه الدول  .ويشري املفهوم العام إىل ظاهرة الفقر إىل غياب أوعدم ملكية األصول أو حيازة املوارد أو الثروة املادية منها وغري املادية ،فإذا
كان هذا النقص يف الثروة املادية أو الدخل حبيث ال يتمكن الشخص يف القدرة على إشباع احلاجات البيولوجية (املأكل امللبس،
املسكن) ،ويسمى عندئذ (الفقر املطلق ) ،أو يف حالة تدين مستوى إشباع احلاجات األساسية وتدين مستوى املعيشة ونوعية احلياة
وخصائص وقدرات األفراد واجلماعات داخل اجملتمع ويسمى ( فقر نسيب ) ،فيما احلالة اليت ال يستطيع فيها اإلنسان من خالل التصرف
بدخله الوصول إىل إشباع احلاجة الغذائية املتمثلة بعدد معني من السعرات احلرارية اليت متكنه من مواصلة حياته عند حدود معينه يسمى
الفقر املدقع .
تعترب مشكلة الفقر من القضااي االقتصادية الكلية اليت تدخل يف وجبات الدولة املعاصرة لذلك جيب على الدولة أن تقوم بوضع
السياسة االقتصادية الكلية املناسبة واليت تضع من مبادئها القضاء على الفقر ومن خالل أحسن أدوات السياسة االقتصادية الكلية
وأكثرها فعالية.
الشك يف َّ
أن السياسة االقتصادية ألي دولة تشمل على جمموعة من السياسات اليت تعمل كل منها على حتقيق هدف أو
جمموعة من األهداف ،ولعل اهلدف الذي تشرتك فيه الكثري من تلك السياسات إن مل نقل كلها هو احلد من الفقر.
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ومشال إفريقيا ،عمان.0999 ،
 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،0991 ،اجمللد.15 :
 زكي رمزي ،التضخم والتكيف اهليكلي يف الدول النامية (دار املستقبل العريب ،مصر).0991 ،
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جممع مداخالت امللتقى الدولي حول تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة
 80-80ديسمرب 4802
 عبد الباري امح د الشرجي ،الفقر يف برامج اإلصالح االقتصادي ،جملة الثواب عن حبوث وأدبيات املؤمتر االقتصادي اليمين املنعقد يف صنعاء من  08إىل
 51آفريل  ،0998العدد,0999 ،02 :
 على عبد القادر علي ،الفقر :حول دمج سياسات القضاء على الفقر ضمن سياسات التنمية قي الدول العربية ،أوراق عمل ،املعهد العريب للتخطيط،
الكويت. 5112 ،
- Programme des Nation Unises pour le developpement. 2000.
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