
 العوملةظل  الدول العربية يف الفقر يف سياسات اإلقالل من تقييم جممع مداخالت امللتقى الدولي حول

 4802ديسمرب    80-80

 

149 

 

 
 

 من ظاهرة الفقر اإلقاللدور التسويق االجتماعي في 
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 اجلزائر، جامعة باتنة ،بلخريي آمال. 

 خصلالم

تسعى هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على إسهامات التسويق االجتماعي يف حماربة ظاهرة الفقر، باعتبارها من أهم املشكالت 
حد سواء، وما يرتتب عنها من تفشي الظواهر السلبية، وتأثرياهتا  االقتصادية واالجتماعية اليت تعرفها اجملتمعات املتقدمة واملتخلفة على

السلبية اليت حتول دون حتقيق مبدأ العدالة واملساواة بني أفراد اجملتمع الواحد، كما تسعى هذه الدراسة إىل التطرق إىل جتارب بعض 
 .ية وجتارهبا املختلفة يف حماربة الفقر بشىت مظاهرهاملؤسسات العاملية والرائدة يف جمال التسويق االجتماعي واملسؤولية االجتماع

 .التسويق االجتماعي، الفقر، جتارب بعض املؤسسات العاملية يف اإلقالل من ظاهرة الفقر: الكلمات المفتاحية

Résumé 

Cette étude vise à mettre en lumière les contributions de marketing social dans la lutte contre 

la pauvreté, comme l'un des problèmes les plus importants économiques et sociales que vous 

connaissez les communautés se sont développées et sous-développées de la même façon, et les 

conséquences pour la propagation de phénomènes négatifs, et les effets négatifs qui empêchent la 

réalisation du principe de la justice et de l'égalité entre les membres de la communauté un, que cette 

étude vise à répondre à l'expérience de certains des chefs de file mondiaux dans le domaine du 

marketing social et la responsabilité sociale et différentes expériences dans la lutte contre la 

pauvreté dans diverses manifestations. 
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 مقدمة
إن االتصال مع الناس فيما يتعلق بالتكافل االجتماعي آخذ يف التغيري منذ عقدين من الزمان تقريبا، فلقد كان يعتمد على 

االجتماعية للناس، أما اآلن فقد أصبح معقدا على احلد الذي إصدار دعوة مباشرة وبسيطة من قبل أحد رجال الدين أو ذوي املكانة 
التسويق "يضطر القائمون على العمل االجتماعي أن يستخدموا طرقا جديدة مقتبسة من رجال التسويق يف احلق التجاري، ومن هنا ظهر 

 ".االجتماعي
لى إىل األسفل، فإن حمرتيف العمل االجتماعي بدءوا يتعلمون وبدال من مواصلة  الطريقة القدمية يف توصيل املعلومات والتوجيهات من األع

هذا الرتكيز على املستهلكني أو . االستماع إىل احتياجات ورغبات اجلمهور واجملتمع املستهدف نفسه، وأن يؤسسوا براجمهم على ذلك
قيقة إن الدراسة والتقييم يكونان معا حجر لنقل املستهدفني، يتطلب دراسة عميقة وتقييما مستمرا لكل جوانب ومسات الربامج، ويف احل

  .الزاوية األساسي يف عملية  التسويق االجتماعي
حيث تسعى كل املنظمات واملؤسسات والشركات يف تعامالهتا إىل حتقيق الربح . فالفرد هو حصيلة كل عملية جتارية رحبية أو غري رحبية

فجاء التسويق . وكذا انتشار شىت أنواع الفساد ومظاهر البؤس والشقاء على األفرادعلى حساب األفراد واجملتمعات والبيئة احمليطة به؛ 
ه االجتماعي كحل هلذه املعضالت وما يلزمه من إتباع مسؤولية اجتماعية لكافة املؤسسات عند تعامالهتا مع الزبائن، مبا حيقق له احتياجات

الذي يعاين من عدة مشاكل لعل . من خالله على حتقيق رفاهية الفردهذه األخرية اليت أصبحت موضوع نقاش وجدل يهدف . ورغباته
أمهها ظاهرة الفقر وما تصاحبه من مؤشرات ومدلوالت حوله، فلقد أضحى الفقر مشكلة اقتصادية وإنسانية انعكست آثارها السلبية على 

 يزال يهدد االزدهار، ويشكل عائقا حقيقيا أما  تقد  حياة اجملتمعات، ورغم االجنازات اليت ماانفكت حتققها اإلنسانية؛ فالفقر كان وال
 . اإلنسانية

 مشكلة البحث
الفقر مشكلة اقتصادية عاملية ذات أبعاد وامتدادات اجتماعية متعددة، وهي ظاهرة يكاد ال خيلو منها أي جمتمع، مع التفاوت يف حجمها 

أن حوايل مخس العامل ميكن تصنيفهم على أهنم فقراء تنقصهم احلدود الدنيا  واآلثار املرتتبة عليها، هذا وأشارت العديد من التقديرات إىل
. يهامن فرص العيش الكرمي، ومن املعلو  أن ظاهرة الفقر تتفاقم يف اجملتمعات النامية، اليت يتآكل منوها االقتصادي نتيجة للنمو السكاين ف

ماعية من اجل اإلقالل من ظاهرة الظاهرة ومما سبق نطرح اإلشكالية ولذا وجد التسويق االجتماعي واملؤسسات ذات املسؤولية االجت
 : الرئيسية التالية

 كيف يساهم التسويق االجتماعي يف اإلقالل من ظاهرة الفقر؟
 :ومن اإلشكالية العامة يتم طرح التساؤالت التالية

 ما مفهو  التسويق االجتماعي ؟ وفيما يكمن مزجيه التسويقي؟ -
 الفقر؟ وفيما تكمن مداخله؟ماهو مفهو   -
 والفقر؟  فيما تكمن العالقة بني التسويق االجتماعي -
 ما هو إسهامات التسويق االجتماعي واملؤسسات ذات املسؤولية االجتماعية يف التقليل من ظاهرة الفقر؟ -

 :أهمية البحث
وبالتايل ميكن أن . وض بواقع املستوى املعيشي لألفرادومفهو  الفقر، للنه التسويق االجتماعي تتجلى أمهية البحث يف الربط بني مفهو  

كما ميكن أن تفيد . من جهة والتطرق إىل مؤشرات الفقر من جهة أخرى التسويق االجتماعي يقد  البحث نتائج تفيد يف تعميق مفهو 
 .املرتبطة بتقليل ظاهرة الفقرنتائج البحث يف تعميق هذا املفهو  واعتماده هنجا للتطوير جنبا إىل جنب مع الربامج املعنية و 
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 أهداف البحث
 :تتمثل أهداف الدراسة يف ما يلي

 .التعرف على مفاهيم التسويق االجتماعي -
 .دراسة ظاهرة الفقر واستعراض أهم النقاط اليت يقف عليها -
 .اإلقالل من ظاهرة الفقريف إبراز مسامهة  التسويق االجتماعي  -
 .سهاماهتا يف التقليل من ظاهرة الفقرعرض جتارب بعض املؤسسات العاملية وإ -

 منهجية البحث
مت االعتماد على املنهج الوصفي الذي يسمح لنا بتوصيف ظاهرة الفقر وحتديد معايري القياس،وملعرفة مدى مسامهة التسويق االجتماعي يف 

 . اإلقالل من ظاهرة الفقر
 :هيكل البحث

لإلجابة على اإلشكالية حمل الدراسة مت تقسيم البحث إىل أربعة مباحث حيث يتناول املبحث األول مدخل إىل التسويق االجتماعي، 
يف حني يتناول املبحث الثالث مسامهة التسويق االجتماعي يف من مفهو  واجتاهات القياس، : الفقر، رؤية حتليليةواملبحث الثاين يتناول 

 .بعض جتارب املؤسسات العاملية يف اإلقالل من ظاهرة الفقرالتقليل من ظاهرة الفقر، أما املبحث الرابع واألخري يتناول 
 مدخل إلى التسويق االجتماعي : أوال

( االهتما  جبودة املنتجات والعمليات وتنمية مهارات العاملني)التكنولوجي والتطور ( االهتما  حبقوق اإلنسان)سامهت حتديات العوملة 
، باإلضافة إىل املنافسة والكوارث والفضائح األخالقية يف بروز وتنامي دور (االهتما  حبقوق املستهلكني)والضغوط احلكومية والشعبية 

االقتصادية واألخالقية اليت أصبحت مجيعها تؤثر يف الربامج التسويقية بإلزامها املسؤولية االجتماعية بأبعادها املختلفة، اإلنسانية والقانونية و 
 1.الرتكيز على خلق وتسليم جودة أفضل للحياة بدال من جمرد رفع املستوى املعيشي املادي

وقد عرفت حديثا ". ليل واخلداعالتوقف عن تقدمي املفاهيم واملمارسات املتعلقة بالتض"تعرف املسؤولية االجتماعية للتسويق على أهنا و     
وبذلك، 2.الفلسفة التسويقية املعرب عنها بالسياسات واإلجراءات واألفعال اليت حتقق مبجملها رفاهية اجملتمع كهدف أساسي"على أهنا 

ل بطريقة طوعية يف وهذا يعين أن التسويق جيب أن يشم. تتمثل املسؤولية االجتماعية للتسويق عند تكامله مع أبعاد التنمية املستدامة
 3.أنشطته االنشغاالت االقتصادية والبيئية واالجتماعية

I- مفهوم التسويق االجتماعي : 
تنامت الدراسات اليت اهتمت باملسؤولية االجتماعية للتسويق وبشكلها  املتخصص حنو املستهلك، وما يقو  به من عمليات 

 .األمريكية ويف أعقاب ظهور حركة محاية املستهلكيف الواليات املتحدة  5691الشراء يف بداية عا  
ميول املسوقني بااللتزامات اليت يضعوهنا على أنفسهم أخذين بنظر االعتبار حتقيق األرباح : "عرف التسويق االجتماعي على أنه

املسوق جيب أن يضع يف اعتباره  ووفقا هلذا التعريف فإن". ورضاء املستهلك ورفاهية اجملتمع وهبا يقاس مستوى األداء املتحقق للمنظمة
وأن يضع املسوق القياسات الدقيقة . املزيد من االهتما  يف األبعاد النوعية اليت يهدف إليها املستهلك بشكل خاص واجملتمع بشكل عا 

 4.رباح اليت حيصل عليهالذلك األداء وبشكل مماثل ملا يعتمد من قياسات كمية فيما يتعلق بالتخطيط للمبيعات والعائد املتحقق منها واأل
التسويق االجتماعي عبارة عن تصميم وتنفيذ ومراقبة الربامج اهلادفة إىل زيادة مستوى  تقبل : ويعرفه الدكتور عبد العزيز أبو نبعة على أن 

أو الشركات اليت تسعى  فكرة  اجتماعية، أو ممارسة معينة من قبل جمموعة حمددة من الناس،  أهنا حماولة ميكن تنفيذها بواسطة املؤسسات
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 إىل حتقيق األرباح، واهليئات واملنظمات العامة أو تلك  اليت ال تبحث عن الربح، وهي أيضا حماولة لتشجيع الناس بصورة عامة ألداء عمل
 5.ما يكون نافعا هلم ولآلخرين

 على املواقف االجتماعية ليستفيد هو النشاط أو املمارسة الذي حياول التأثري" وكتعريف شامل للتسويق االجتماعي على انه
هذه املمارسة هي اليت تستخد  بشكل واسع كطريقة جديدة ومتطورة يف مجع التربعات . منها اجلمهور املستهدف نفسه أو اجملتمع العا 

 .ملشاريع التكافل االجتماعي وللمشاريع اخلريية وللكثري من املشاريع الدينية واالجتماعية
II- ويقي للتسويق االجتماعيمكونات المزيج التس : 

 6 :وتتمثل يف

 : السلعة أو المنتج .1
يتكون املنتج من األفكار واالجتاهات والسلوك الذي يرغب املسوق أن يتبناها اجلمهور، أو تتكون من اخلدمات وأحيانا تربط املنظمات 

 .تغيري السلوك الذايت للفردبني تسويق األفكار وبعض املنتجات املادية جلعل األفكار أكثر جاذبية وهي حماولة ل
 : السعر .2

سعر اخلدمة يفوق جمرد التكاليف املادية فقط، فهناك تكلفة الوقت مبعىن كم تستهلك من الوقت لتحصل على اخلدمة، إىل جانب 
آو يتخلى عنه مستوى اخلدمة وجودهتا واستحسان العميل هلا، وقد يكون السعر أو الثمن يف التسويق االجتماعي هو ما جيب أن تتبناه 

 .اجلمهور للحصول على فوائد ومكاسب اجتماعية
 : المكان .3

ج يشري املكان يف التسويق االجتماعي إىل كيفية توزيع الرسائل املوجهة إىل اجلمهور املستهدف سواء على عرب الصحافة املطبوعة أو الربام
 .ن اجل ترويج الفكرةاالجتماعية، ولذا فغن أماكن التوزيع جيب أن تساهم يف جذب االنتباه م

 : الترويج .4
أي ترويج املنتجات واليت ختتلف وسائل تروجيها من بينها اإلعالن، والذي يضم التلفزيون والصحف واجملالت، باإلضافة إىل الدعاية أو  

 7.كلمة الفم املنطوقة والبيع الشخصي والعالقات العامة

 مفهوم واتجاهات : الفقر، رؤية تحليلية: ثانيا
I-  مفهوم الفقر : 

تاما يعترب الفقر غريه من املفاهيم االجتماعية اليت تتميز حبملها مضامني ودالالت فلسفية ومعرفية ترتبط باإلنسان، واليت مل تلقى إمجاعا 
ايري كمية، حوهلا، فإن مفهو  الفقر قد اختلف حتديد املفكرون واخلرباء، ويبدو االختالف بينا بني علماء االقتصاد الذين يعتمدون مع

وهلذا نالحظ تنوعا كبريا يف حتديد ظاهرة الفقر ومن بني التعاريف هلذه . وعالء االجتماع الذين يركزون أكثر على األبعاد االجتماعية
 8: الظاهرة نذكر

عبد املعطي يعرف طرح من املفكرين الفقر على أنه يقو  على أساس حمددات كمية أو على أنه ظاهرة مادية، حيث عرفه عبد الباسط 
حالة بنائية مالزمة ألسلوب إنتاجي يتميز بربوز متايزات خاصة ناجتة عن امللكية اخلاصة، والتمييز بني أمناط العمل إىل يدوي " على أنه

رتبطة وعقلي، وحتديد األمور بناءا على ذلك، ويفسر الكاتب الفقر هنا بالتناقضات اليت تتبع ذلك يف العالقات اإلنتاجية والتوزيعية امل
باستغالل طبقة لبقية الطبقات  اليت ال متلك واليت تكون جمربة على بيع عملها الذي تتحكم فيه الطبقات اليت حتوز وسائل اإلنتاج يف 

 ". اجملتمع
واقف ويف مقابل هذا الطرح، هناك من الدارسني من يؤكد على أن الفقر ليس حالة مادية فقط، وإمنا هو باإلضافة إىل ذلك مركب من امل

حالة الفقر بالوضع غري املناسب الذي حيتله الفقراء  Lomnitzففي هذا االجتاه يربط ...اجملسدة للتبعية ونقص االعتماد على الذات
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على مستوى سوق العمل، سواء من حيث فرص التعليم والتدريب املهين السيئ أو الوضع االجتماعي املتدين، وهذا ما جيعلهم يناضلون 
اقتصادي الكلي، من أجل احلصول على دخل وبأية طريقة كانت، وبالتايل احملافظة على بقائهم  -ماج يف النظا  السوسيومن أجل االند

 .واستمرارهم دون مراعاة حلجم التضحيات
اسية ومما سبق مين أعطاء تعريف شامل للفقر على أنه احلد األدىن من الدخل أو االستهالك الذي يسمح للفرد بتحقيق حاجاته األس

 .واالرتفاع فوق خط الفقر
II- تصنيفات الفقر : 

يصنف الفقر إىل عدة أنواع حسب عدة مداخل كل منها يتميز خبصائص منها ما جيب القضاء عليها والسكوت عنها، ومنها ما 
 9:يرتك للزمن والسنوات، وهذه التصنيفات نوردها فيما يلي

 :بقائه إىل ثالثة أصنافيصنف الفقر تبعا مدة : تصنيف الفقر تبعا لمدة بقائه -1
وتقع . الصدمة هي حدوث شيء مؤثر ال ميكن توقعه، كارتفاع مفاجئ يف األسعار أو اخنفاض يف الدخل: فقر الصدمات -5-5

الصدمات بسبب االضطراب وعد  االستقرار يف مستوى النشاط االقتصادي أو نتيجة لتصرفات القادة السياسيني، ومن أبرز الصدمات 
، وما نتج عن هذه الصدمة وما نتج عن هذه الصدمة من تضخك فاتورة استرياد الوقود 5691املعاصر صدمة البرتول يف عا  يف التاريخ 

لألسعار فارتفعت أسعار املواد الغذائية، مما انعكس  يف الدول غري املنتجة للنفط، وما أدى إليه هذا التضخم من اخنفاض دعم احلكومات
من خط الفقر، حيث أصبحت ال تؤمن الغذاء الالز  للحول على السعرات احلرارية الضرورية للجسم، ومن مث  سلبا على الطبقات القريبة

ومن ابرز الصدمات كذلك األزمة املالية العاملية اليت ضربت االقتصاد العاملي بداية من النصف الثاين من . دخلت ألول مرة يف فئة الفقراء
مليون عامل يف أوربا  81بامتدادها إىل القطاع االقتصادي وما جنم عنها من فقد حوايل  8006وازدادت حدة مع مطلع  8002عا  

وآسيا فقط ملناصب عملهم مما يعين انضمامهم إىل مئات املاليني من الفقراء، ويتوقع أن يكون العدد أكرب خاصة مع عد  وجود أنظمة 
 .تكفل فعالة يف غالبية الدول تتكفل بالعاطلني عن العمل

هو ذلك  النوع من الفقر الذي ينتشر يف مواسم معينة مث يزول بانقضاء تلك املواسم، وأكثر الناس عرضة هلذا : لفقر الموسميا -5-8
 .من إمجايل الفقراء يف العامل %61النوع من الفقر هم سكان الريف الذين يشكل فقراؤهم نسبة تفوق 

عا  فإن موسم فقراء الريف هو موسم جين احملصول، وعادة فإن احملصول الواحد له وإذا كانت عبارة املوسم تشري إىل مناسبات معينة يف ال
 . موسم واحد ليجنيه، وبالتايل فإن فقراء الريف يعانون اجلوع ثالثة فصول ويداعبهم األمل يف فصل واحد وهو صل جين احملصول

ويعترب فقراء املدن أكثر الفقراء عرضة هلذا النوع  .وهو ذلك النوع من الفقر الذي يبقى على مدار فصول السنة :الفقر الدائم -5-1
من الفقر، وإذا كانت نسبتهم قليلة، إال أن وضعهم ميكن أن يكون أسوأ من فقراء الريف؛ على اعتبار أن فقراء الريف هلم مواسم معينة 

 .يبتسم هلم احلظ فيها فيحصلون على منتوج وفري خيفف عنهم فقرهم
ء املدن على العمو  فإن وضعيتهم ليست واحدة يف كل احملتمات؛ ففي اجملتمعات اإلسالمية هناك مناسبات وإذا كان هذا هو حال فقرا

يكثر فيها االهتما  بالفقري بدافع ديين وهي شهر رمضان حيث يتضاعف فيه اجر فعل اخلري على بقية الشهور ، كما أن هذا الشهر خيتم 
ولد قبل فجر يو  يد الفطر، كما أن وجود الزكاة، وتركز األغنياء يف املدن من شأنه أن بزكاة الفطر اليت تدفع للفقراء عن كل شخص 

 .خيفف من ثقل الفقر على سكان املدن
لكن مايالحظ أن اجملتمعات اإلسالمية هي اجملتمعات اليت يكثر فيها الفقر أكثر من غريها، وهذا سبب بسيط وهو ابتعاد اجملتمعات عن  

 .اجملتمع املسلم من الفقر يف عهد عمر بن عبد العزيز عندما كان اإلسال  مطبقا اإلسال ، بدليل خلو
 



 عرض تجارب ناجحة لبعض المؤسسات العالمية من ظاهرة الفقر اإلقاللدور التسويق االجتماعي في 

154 
 

 : تصنيفات الفقر طبقا ألسلوب قياسه -2
يشري الفقر املطلق إىل معيار مطلق معني لالحتياجات الدنيا لإلنسان، أي هي احلالة اليت يقل فيها دخل الفرد  :الفقر المطلق -8-5

 .قبل الدولة أو من قبل املنظمات الدوليةعن حد معني يتم تعيينه، سواء من 
وداخل منطقة الفقر املطلق هناك مستويان، مستوى أعلى الفقر، ويسمى خبط الفقر األعلى ويطلق علي اسم الفقر املطلق العادي وهو 

جاوز هذا املستوى أو دوالر أمريكي كحد أعلى وواحد دوالر أمريكي كحد أدىن، ويعترب من يت 8الذي تقدره املنظمات الدولية مابني 
أما خط الفقر األدىن ويسمى بالفقر املدقع؛ وهو احلالة اليت يقل فيها دخل الفرد عن واحد دوالر أمريكي يوميا، مبعىن أنه . اخلط غنيا

 .يمليس لديه الدخل الالز  للحصول على احتياجاته من الغذاء فقط، ناهيك عن حاجاته من السلع األخرى كاللباس والصحة والتعل
يشري الفقر النسيب إىل حالة التخلف وراء معظم اآلخرين يف اجملتمع احمللي، فالفقر النسيب ال يعين عد  قدرة : الفقر النسبي -8-8

يتم تبين هذا املفهو  للفقر يف الدول . ولكن يعين أن دخله قليال إذا ماقورن بغريه داخل جمتمعهالشخص على تأمني احلاجات األساسية 
رفع مستوى الرفاهية ألفراد جمتماعهتعا، فنظرا اىل ان افراد اجملتمع  خيتلفون من جهة دخوهلم يوجد دائما فقراء من وجه نظر  اليت تسعى اىل

الفقر النسيب رغم اهنم ليسو كذلك من وجهة نظر املعىن اللغوي للفقر؛ فهم قادرون على تامني احلاجات االساسية وكثري من احلاجات 
ذا املفهو  ينتج عن الطريقة اليت هبا توزيع مثار التنمية على أفراد اجملتمع؛ فإذا كان التوزيع سيئا فنكون بصدد فقر نسيب، والفقر هب. الكمالية

حصر وقد يتعداه إىل الفقر املطلق مبكونيه؛ العادي واملدقع ، وإذا كان التوزيع عادال وكان معدل التنمية مرتفعا فان الفقر املطلق سوف ين
 . يبقى سوى الفقر النسيب، الذي اليعترب فقرا من وجهة نظر احلاجات االساسية او القدرات االساسيةاو خيفي وال

ويتم التعرف على فئة الفقراء نسبيا من خالل معرفة نسبة االشخاص الذين تقل دخوهلم عن مستوى معني، وهو عادة متوسط دخل الفرد 
 .دخله عن متوسط دخا الفرد يف اجملتمع بعترب فقريا فقرا نسبياف اجملتمع حمل الدراسة؛ أي ان الشخص الذي يقل 

III- قياس الفقر : 
 : القياس النقدي للفقر -1

اإلنفاق  (خطوة حامسة يف نشر منهجية قياس الفقر مبؤشر الدخل أو اإلنفاق  5660يعترب تقرير البنك الدويل عن الفقر لعا  
وهناك أكثر من طريقة لتحديد احلد األدىن ملستوى املعيشة أو ما يعرف . أو حسب تعبري البنك الدويل قياس مستوى املعيشة )االستهالكي
 . خبط الفقر

هو احلد الفاصل بني دخل أو استهالك الفقراء عن غري الفقراء، ويعترب الفرد فقريا إذا كان دخله أو استهالكه يقع  :خط الفقر . أ
 10.ألدىن حلاجات األساسية الالزمة للفرد، ويعرف احلد األدىن حلاجات الفرد األساسية على انه خط الفقرحتت مستوى احلد ا

 11:وهذه اخلطوط نوردها يف كاآليت
 Absoulute Poverty lineخط الفقر المطلق . 1.أ 

هو الذي اليتغري بتغري الزمان واملكان، وإمنا يستند إل معيار احلد األدىن املطلوب من مستويات االستهالك لسد االحتياجات األساسية، 
وعلى أساس ذلك فإن كل فرد يقل دخله أو إنفاقه .والذي يساوي إمجايل تكلفة السلع املطلوبة لسد االحتياجات األساسية االستهالكية

ولقد ظهر مفهو  الفقر املطلق يف البلدان النامية من احلاجة إىل الوصول إىل حتديد مقاييس احلد األدىن لالحتياجات .  فقرياعن ذلك يعترب
 : وهناك عدة أساليب حلساب خط الفقر املطلق يتميز فيها أسلوبان رئيسيان مها. األساسية للمعيشة

د سلة من املواد الغذائية اليت حتدد حاجة الفرد من السعرات احلرارية وبأقل كلفة، يقو  على حتدي :أسلوب النمط الغذائي المقترح. 1.1.أ
 أما حمتويات هذه السلة فتتحدد عادة من خمتصني يف التغذية ومبا يتالء  والعادات الغذائية يف اجملتمع املعين، وحتسب تكلفة السلة على

  :لصيغة الرياضية التاليةوميكن تقدير خط الفقر املطلق حسب ا. أساس أدىن األسعار
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                                                            Pa=k/R 
 : إذن إن

Pa =خط الفقر املطلق. 
K =التكلفة احملسوبة لسلة املواد. 

R* =نسبة اإلنفاق الغذائي إىل إمجايل اإلنفاق االستهالكي. 
  :أسلوب النمط الغذائي الفعلي. 1.2.أ

األسلوب على حساب متوسط الفرد اإلمجالية من السعرات للفئات الداخلية املختلفة ويتم اختيار الفئة الداخلية اليت يكون يقو  هذا 
وباستخدا  االستكمال اخلطي حيدد اإلنفاق اإلمجايل للمتوسط املذكور، . متوسطها األقرب إىل متوسط احتياجات الفرد من السعرات

 : لصيغة اآلتية متثل احتساب خط الفقر املطلق على مستوى األسرةوا. ويعترب خط الفقر املطلوب
                                                      Pa=n*Ca 

 : إذ أن
n=عدد أفراد األسرة. 

Ca= الغذائية وغري الغذائية (متوسط إنفاق الفرد الواحد إلشباع حاجاته الضرورية(. 
 povery line  Relative     خط الفقر النسبي. 2.أ

وطبقا هلذا يتحدد خط الفقر النسيب بنسبة معينة من الدخل . يتحدد هذا اخلط تبعا للموقع النسيب للفرد أو األسرة ضمن اجملتمع املعين
نسيب من السكان األدىن دخال، وهذا يعين أن خط الفقر ال %50املتوسط، كأن حيدد بنصف الدخل املتوسط أو باحلد األعلى للدخل 

 : أما طرق احتساب أو تقدير خط الفقر النسيب نأخذ الصيغة التالية.يتغري بتغري الدخل، من بلد آلخر أو من وقت آلخر
 أو . من متوسط دخل الفرد %10= خط الفقر النسيب
 أو . متوسط إنفاق األسرة يف الشهر 1/8=خط الفقر النسيب
 .    ن األدىن دخالمن السكا %05احلد األعلى لدخل =خط الفقر النسيب

     Extreme povery lineخط الفقر المدقع   . 3.أ

رتة إذا كانت موارد الفرد التسد الكلفة الدنيا من السلع الغذائية األساسية اليت الميكن لإلنسان من دوهنا البقاء على قيد احلياة إال بف
بطريقة كلفة السعرات احلرارية إذ حتتسب قيمة تكلفة السعرة الواحدة وذلك وحيسب الفقر املدقع . قصرية، فهذا يعين أننا أما  الفقر املدقع

 .اليو  وهي ختتلف من بلد آلخر/باالستناد إىل تقديرات األمم املتحدة للسعرات احلرارية للفرد
 : ميكن احلصول على صيغة خط الفقر املدقع وكما يأيت

Pe=Cf*Kn*m                                                                         
 :إذ أن
Pe =خط الفقر املدقع. 
Cf =كلفة السعرة احلرارية الواحدة. 
Kn = د ضمن األسرة يف اليو السعرات احلرارية للفر. 
M =عدد األيا  يف الشهر  .     
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   Jurisprudential povery lineخط الفقر االجتهادي . 4.أ

يعين أن هذا اخلط خيتلف وهذا . يتحدد هذا اخلط وفقا ملا جيتهد به األفراد جملتمع ما يف تقدير احلد األدىن ملستوى املعيشة الالئق اجتماعيا
أما طريق حسابه  فإنه يتم أما عن طريق مسوحات إحصائية يستجوب فيها عينة من . باختالف وجهات النظر لكل فرد يف اجملتمع نفسه

 .يااألفراد واألسر لإلدالء بآرائهم حول مستوى الدخل أو االستهالك الذي يعتمدون أنه ميثل احلد األدىن الالز  واملقبول اجتماع
كما ميكن حسابه عن طريق استخدا  بعض التشريعات املالية أي االعتماد على اجتهاد املشرعني يف وضع احلد األدىن ملستوى الدخل 

 .املشمول باإلعفاء من ضريبة الدخل أو املشمول بإعانات الضمان االجتماعي
 : مؤشرات الفقر  . ب

اجملتمع، إال أنه حبكم تركيبه ال يصلح إال لغرض متييز الفقراء من عد  الفقراء يف خط الفقر على الرغم من أمهيته يف دراسة الفقر يف 
ومن هنا برزت جهود عدة لتطوير . اجملتمع، وال يعطي دالالت أخرى التقل أمهية عن مدى عمق ظاهرة الفقر مثال أو خصائص الفقراء

مؤشر عدد الرؤوس، ومؤشر فجوة : هم هذه املؤشرات هيومن أ. مؤشرات أخرى حتاول سد هذه الثغرات ولتكميل مؤشر خط الفقر
 12.الفقر، ومؤشر شدة الفقر

 : مؤشر عدد الرؤوس -1
وهذا املؤشر يعرب عن عدد األفراد أن األسر يف اجملتمع الذين . وهو أبسط هذه املقاييس واألكثر شيوعا، وحياول قياس تفشي ظاهرة الفقر

أي أن مستوى استهالكهم أقل من خط الفقر الذي  (هم فقراء  (q)وإذا افرتضنا أن حجما معينا من السكان . يقعون حتت خط الفقر
 : ، فإن مؤشر عدد الرؤوس ميكن التعبري عنه بـ(N)حجم السكان يعادل ، وأن )مت تقديره

                                     H=q/N 
. وهذا املؤشر يعترب جيدا ألغراض كثرية، كما أنه سهل الفهم والشرح، كما أنه جيد ألغراض املقارنة أو لتقييم آثار سياسات تقليل الفقر

فعلى سبيل املثال . راض أخرى، منها حتليل اآلثار احملتملة لبعض السياسات يف الفقراء، يعلين نواقص واضحةولكنه من جانب آخر، وألغ
أي أن مؤشر عدد الفقراء غري . فلو أن شخصا أو عائلة ما كانت فقرية مث أصبحت فقرية جدا، فما الذي سيحدث ملؤشر الفقر؟ ال شيء

ساس لتوزيع الدخل بني الفقراء، فإذا مامتت إعادة توزيع الدخول بني الفئات األكثر فقرا وكذلك غري ح. حساس للفروقات يف عمق الفقر
 .إىل الفقراء أو الذين هم أحسن حاال، فإن املؤشر قد اليتغري، بل رمبا يتحسن، مما يظهر عكس النتائج احلاصلة

 : فجوة الفقر -2
 . ي حياول قياس حجم الفجوة بني دخل الفقري وخط الفقرمن أجل تكملة املؤشر السابق، مت تقدمي مؤشر فجوة الفقر والذ

... y2مث األفقر لديهم ، y1لو قمنا برتتيب االستهالك يف اجملتمع بشكل تصاعدي، أي أن األفقر لديهم : وحيدد هذا املقياس كاآليت
، فإن مؤشر فجوة الفقر Zمن خط الفقر ، واليت يكون دخلها بالتعريف ليس أكربyqوهكذا حىت نصل إىل الفئة األقل فقرا واليت لديها 

  :ميكن التعبري عنه كاآليت
                                                      PG=1/n∑q

i=1[Z-yi/Z]  
 PG=I.H  :        وميكن إعادة كتابة ذلك كالتايل

 : هو مؤشر فجوة الدخل ويعرب عنه (I)حيث أن 
                                             I=Z-Yp/Z 

 .هو متوسط االستهالك للفقري Ypوحيث إن 
وهذا املؤشر على الرغم من فائدته أيضا، إال أهنا ترد على بعض املالحظات، ومن أمهها، أن هذا املؤشر اليعكس مقدار التفاوت يف 

باملائة  10لدى فردين مستوى من اإلنفاق يساوي وعلى سبيل املثال فإن فجوة الفقر ستكون متساوية عندما يكون . الدخل بني الفقراء
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ففي كلتا احلالتني ستكون فجوة الفقر .  %81باملائة من خط الفقر بينما لدى الثاين  51من خط الفقر، أو عندما يكون لدى أحدمها 
 .مؤشر شدة الفقر: وللتغلب على هذه املشكلة، فقد مت اقرتاح املؤشر الثالث وهو 0.01
 : مؤشر شدة الفقر -3

 : وميكن التعبري عنه كاآليت. يف مثالنا الثاين 0.18يف مثالنا األول و 0.80: وميكن حسابه من خالل متوسط املربع النسيب لفجوة الفقر
PS=1/n∑q

i=1 (Z-Yi)2/Z*100 
 .ا كان مؤشر الفقر عاليا كانت ظاهرة الفقر أشد قوة، وازداد حجم التفاوت بني الفقراءوكلم

 :القياس غير النقدي للفقر -2
يعترب الفقر ظاهرة الميكن حصرها يف تدين الدخل فقط، وإمنا تتعداه لتشمل متغريات اجتماعية واقتصادية أخرى تعكس أوجه 

ويعد املدخل غري النقدي يف قياس الفقر، الذي يعتمد على مقاييس غري نقدية تعكس نوعية . ءاحلرمان املختلفة اليت يعاين منها الفقرا
 13.حياة الفقراء ومدى قصور القدرات البشرية يف جماالت التغذية، التعليم والصحة

يعكس قياس الفقر ، و 5669ويعد مقياس فقد القدرات أول مقياس غري نقدي، حيث مت تقدميه يف تقرير التنمية البشرية يف سنة 
إضافة إىل البطالة وعمل األطفال والتمييز . من خالل قياس احلرمان من أوجه متعددة تشمل اخلدمات الصحية والتعليمية، املسكن املالئم

، (IPH)مقياس فقد القدرة إىل مقياس أطلق عليه دليل الفقر البشري  5669وقد طور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي سنة . ضد اجلنس
 14:وهذه األبعاد هي. والذي يركز على نواحي احلرمان من ثالثة أبعاد رئيسية؛ طول العمر، املعرفة، ومستوى املعيشة الالئق

التعرض للموت يف سن مبكرة نسبيا، ويقاس باالحتماالت عند الوالدة بعد  البقاء على قيد احلياة لسن : حياة مديدة وصحية 
 .P1األربعني

 .(P2)االستبعاد من عامل القراءة واالتصاالت ، ويقاس مبعدل معرفة القراءة الكتابة بني البالغني : المعرفة
ويقاس ذلك بالنسبة املئوية للسكان الذين الحيصلون  (P3)نقص املداخل للحصول على املؤن اإلقتصادية الكلية : مستوى معيشة الئق

، وبالنسبة املئوية لألطفال دون اخلامسة الذين يعانون  P32، والنسبة املئوية ملن الحيصلون على خدمات صحية P31على مياه مأمونة 
 .P33من نقص الوزن 

 :وحيسب دليل الفقر البشري وفق الصيغة اآلتية
IPH=[1/3(P31+P32+P33)]                                                                  

IPH =دليل الفقر البشري. 
P1=النسبة املئوية للذين اليتوقع هلم البقاء على قيد احلياة حىت سن األربعني بعد الوالدة. 
P2 =معدل األمية بني البالغني. 
P3 = املتوسط البسيط للمتغريات الثالثP31 ،P32 ،P33. 

مثل فقدان . ا لعد  احتوائه على نواحي هامة من احلرمانومن االنتقادات املوجهة هلذا املقياس أنه اليعترب مقياس شامل للفقر، نظر 
األمر الذي يعكس صعوبة إجراء قياس دقيق هلذه النواحي املعقدة ...األمان بسبب اجلرائم ومظاهر العنف واالضطهاد السياسي أو الثقايف

 . من احلرمان البشري

 مساهمة التسويق االجتماعي في التقليل من ظاهرة الفقر: ثالثا
يلزمه احرتا  حقوق اإلنسان يف مجيع اجملاالت مبا يف ذلك حقوق املرأة  دور التسويق االجتماعي يف اإلقالل من ظاهرة الفقرإن  

وبذلك، جيب التفرقة بني دعم العمل اخلريي ودعم . كما يلزمه أيضا السعي لدعم املنظمات العاملة يف هذا اجملال. والطفل والبيئة
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املدين، فالعمل اخلريي رغم أمهيته يف رفع املعاناة عن بعض الفئات االجتماعية ال  يت تسعى لتحقيقها منظمات اجملتمعاألهداف التنموية ال
 .املستدامة حيقق التنمية

وعليه، ال يسعى التسويق إىل حتقيق أهداف املنظمة فقط، وإمنا يهدف إىل حتقيق رفاهية اجملتمع وسعادته من خالل املسؤولية 
جهة اة على عاتقه واليت تبدأ من االهتما  مبشاكل اجملتمع إىل تقليل آثارها وخاصة فيما يتعلق بنوعية احلياة، تقدمي املنتوج األفضل، مواامللق

ق وبذلك، جيب أن يكون التسوي .اخل عن طريق اعتبار املسؤولية االجتماعية املعيار األساسي يف أدائها...البطالة واستياء وتذمر املستهلكني
 .اجتماعي حىت يساهم يف اإلقالل من ظاهرة الفقر

وبقدر ما حيقق تطبيق التسويق االجتماعي من فائدة للمنظمات وللمجتمعات عموما، فهو يفيد املنظمات ويزيد من أرباحها     
جتماعية ودعهما ملنظمات وعليه، جيب اإلشارة إىل استهداف بعض املنظمات من إعالهنا عن التزامها باملسؤولية اال. يف الوقت نفسه

أو التغاضي عن تعامالهتا غري السوية  املدين إىل حتسني صورهتا الذهنية يف اجملتمع ودفعه للتغاضي عن األضرار اليت تسببها يف البيئة اجملتمع
 15.أو استغالهلا ملوظفيها وغري ذلك

على ما يسمى باملقدرة املرتسخة اجتماعيا إىل أن وباالعتماد " Robinson et O’Brien"ومن نفس املنظور، أشار كل من
ستناد امليزة التنافسية تتحقق من خالل تكامل املنظمة مع بيئتها والتعلم منها وحتقيق التحالفات اإلسرتاتيجية مع اجلهات ذات العالقة، باال

 16.منتجات ذات قيمة اجتماعية إىل حتليل وحتديد أصحاب املصاحل ومبا حيقق املنافع للمجتمع واملنظمة من خالل جتهيز
ومتطلباته  كما يضمن قيا  التسويق اجملتمعي بدوره جتاه املسؤولية االجتماعية من خالل املسامهة يف سد احتياجات اجملتمع   

يع أفراد وهذا األمر يكسب املنظمة دعم مج. احلياتية الضرورية وخلق فرص عمل جديدة بإقامة مشاريع خريية واجتماعية ذات طابع تنموي
 17.ألهدافها ورسالتها التنموية واالعرتاف بوجودها واملسامهة يف إجناح هذه األهداف وفقا ملا خطط له اجملتمع

كل عمليات االتصال اليت هتدف إىل تشجيع املستهلكني للقيا  بسلوكات اجتماعية أو  ويف املقابل، يشري التسويق اجملتمعي إىل  
وتتبىن املنظمة يف هذا اإلطار  .ل أو بناء صورة إجيابية للمنظمة، وليس مباشرة على املنتجات أو اخلدماتكما هتدف إىل تشكي. مستدامة

وبذلك، ميكن أن ينظر للتسويق . الدور الرتبوي أو التعليمي وتستدعي حساسية املواطنة للمستهلكني، وتضع نفسها يف سجل االلتزا 
 18.ملؤسسياالجتماعي على أنه شكل من أشكال االتصال ا

وتعتمد على . ويف إطار بناء والتعبري على صورة املنظمة املسؤولة أو املواطنة، ختتلف كثريا الوسائل االتصالية اليت تدعم هذا اهلدف
 نوعني من ويف هذا اإلطار ميكن التمييز ما بني(. الرأي العا ، املستهلكني، العاملني، املسامهني، املشرعني، اخل)اجلمهور اليت تتوجه له 

، وتتم عملية التسويق من خالل االتصال يف الوقت املناسب وترتبط بسبب "cause brandingسبب العالمة "مقاربة : املقاربات
، وترتكز إسرتاتيجية االتصاالت يف املدى الطويل على املمارسات SREوجيه؛ ومقاربة االتصال للمسؤولية االجتماعية للمنظمة 

 19.للمنظمة أو على احلوار مع أصحاب املصلحة االجتماعية والبيئية

كما تلتز  القطاعات ذات األثر البيئي الكبري يف االستثمار يف التسويق االجتماعي باستمرار حىت تضمن احرتا  وثقة املستهلكني  
 our energy is yourطاقتنا هي طاقتكم ) « BP Beyond Petroleum , Total »مثل حالة الصناعة البيرتوكيميائية 

energy .) وعليه، إن الطابع غري التجاري للتسويق االجتماعي جيعله منفرد ومتميز، حيث ال يستهدف االتصال يف هذا اإلطار إىل
كما يهدف التسويق االجتماعي أيضا إىل مساعدة املستهلكني على فهم املنتجات . ترويج املنتوج ولكن السلوكيات واالستخدا  املسئول

مدارس خاصة "بتأسيس  EROSKIفمثال قامت ثالث سلسلة توزيعية يف اسبانيا . اقب البيئية واالجتماعية الستهالكهمووعي العو 
 écoles de consommateurs."20باملستهلكني 
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وهذا األمر أدى به إىل استهداف محالته االتصالية . ويواجه بذلك التسويق االجتماعي حتدي كسب دعم املستهلكني لسياسة املنظمة    
وبذلك، . املستهلكني وتشجيع عندهم السلوك املسئول، باإلضافة إىل حماولة دمج املسؤولية االجتماعية يف عروض منتجاهتا أو خدماهتا

 21.إىل التزا  متبادل لعمالئها حىت تكون ممارساهتا فعالة وحقيقةحتتاج املنظمة 
ومما سبق ميكن القول أن مسؤوليات التسويق االجتماعي تتعدى املسامهة يف األعمال اخلريية لتشمل توفري آليات فاعلة للتصدي    

باإلضافة إىل توفري الدعم واملساندة من قبل إدارة املنظمة  للتحديات االجتماعية القائمة وال سيما ظاهرة الفقر وحماولة إجياد احللول لديها،
  .من أجل التوصل إىل هذه األهداف

 تجارب ناجحة لبعض المؤسسات العالمية: رابعا
الدور الذي تلعبه يف تنمية   من جوائز املسؤولية االجتماعية لطبيعة اليت حازت على الكثريو الشركات العاملية لقد سامهت العديد من  

 . وكذا حماربة الفقر تمعاهتاجم
  :مجموعة كارفور  .1

يف أكثر من  8000تشتهر جمموعة كارفور العاملية بأنشطتها التجارية والصناعية يف كثري من دول العامل ، حيث اشرتكت منذ عا  
 22:مشروع تنموي حول العامل، أهم تلك املشروعات مايلي 800

 .8005تايالند بالتعاون مع اليونسكو عا  تقدمي الدعم لربنامج تطوير املدارس يف  -
 .8005رعاية حفل موسيقي خريي يف باريس لصاحل اهلالل األمحر اجلزائري بعد الفيضانات يف اجلزائر  -
 .، وملدة مخس سنوات8008دعم برنامج للتدريب املهين للشباب من ضواحي بوينس أبرس يف األرجنتني عا   -
 .8008يف كولومبيا بالتعاون مع مؤسسة اليونيسيف عا  " املدارس جزء من حياتنا" وانإطالق برنامج للرعاية املدرسية بعن -
 .8005مليون يورو تربعات لصاحل ضحايا فيضانات تسونامي اليت ضربت جنوب شرق آسيا عا   5.9مجع مبلغ  -
منتجات غذائية شهرية ، تقد  تلك البقالة 8009يف اليونان عا   Social grocery storeافتتاح البقالة االجتماعية  -

 .باجملان لألسر الفقرية
 .8002االنتهاء من أول مشروع يف الصني يساعد الفالحني على تسويق الفلفل يف مقاطعة سيشوان بالصني عا   -
 .8002مليون يورو ملساعدات الطوارئ ومشاريع إعادة االعمار يف أعقاب زلزال سيشوان يف الصني عا   8.8توفري  -
  :لموليفبا-شركة كولجيت  .2

هي شركة عاملية رائدة يف جمال إنتاج منتجات العناية بالفم والعناية الشخصية، والعناية باملنزل وغريها، وقد احتلت الشركة املرتبة 
الصادرة عن جملة املسؤولية االجتماعية  8055شركة حول العامل تقو  مبسؤوليتها االجتماعية لعا   500ضمن قائمة أفضل  50

دولة على مستوى العامل، وتقو  الشركة مبجموعة من األنشطة اجملتمعية ومن  800ات، وتقو  الشركة ببيع منتجاهتا يف أكثر من للشرك
 :23مثلتها
  وتشمل هذه القيمة التربعات اليت مت توجيهها  8050مليون دوالر عا   59.2قدمت الشركة تربعات نقدية بلغت حوايل ،

دولة على مستوى  20مليون طفل وأسرهم يف  910، الذي استفاد منه حوايل "مستقبل مشرقابتسامة مشرقة، " لربنامج 
العامل، ويهدف اىل تعزيز الوعي حول صحة الفم ، كما يقو  الربنامج بتعليم األطفال العادات الصحية السليمة للحفاظ على 

 .صحة الفم
 8050مليون دوالر عا   85.6بلغت حوايل  قدمت الشركة تربعات عينية ومنتجات الشركة للمؤسسات اخلريية. 
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  :شركة  وول مارت .3
شركة على مستوى العامل متارس أنشطة املسؤولية االجتماعية وفقا جمللة املسؤولية  500ضمن أفضل 61احتلت شركة وول مارت املرتبة 

، وهي تتبع جمموعة وول مارت للمراكز التجارية العاملية اليت تشتهر بأنشطتها التجارية العاملية ، وقد  8055االجتماعية للشركات لعا  
 : ت مبجموعة من األنشطة االجتماعية ومن أمثلتهاقام

مليون دوالر يف شكل منح للمنظمات غري اهلادفة للربح ملساعدة  1.5عن قيامها بالتربع مببلغ  8050إعالن الشركة يف أبريل  -
 .األمركيني على العودة اىل العمل من خالل دعم الربامج التدريبية خللق قوى عاملة ماهرة

مليار دوالر يف  8مببلغ   fighting hunger together برنامج ملكافحة اجلوع يف أمريكا 8050عا   تبنت الشركة يف -
 .8050/8051شكل نقدي وعيين هبدف القضاء على اجلوع خالل الفرتة 

 51عن مسامهتها يف خلق فرص عمل لالقتصاد األمريكي من خالل توظيف أكثر من  8055إعالن الشركة يف أغسطس  -
 .فرع جديد للمؤسسة وذلك بنهاية العا  املايل 500بنحو ألف موظف 

مليون دوالر، كما تبنت برنامج مكافآت  26بتمويل برامج تعليمية وصحية للطالب بقيمة  8050قامت الشركة يف عا   -
مة ألف بطاقة هدايا على املعلمني بقي 51والذي من خالله مت توزيع أكثر من   teacher rewards programاملعلمني 

 .8006/8050مليون دوالر لشراء مستلزمات للفصول التعليمية يف السنة الدراسية  5.1
ماليني دوالر يف شكل  9.1مبنح أكثر من  8055إطالق مبادرة هتدف إىل توفري فرص العمل والتدريب، حيث قامت يف عا   -

 .حياهتم املهنية منح لربامج مصممة ملساعدة العاطلني وتدريبهم وإعدادهم للمرحلة املقبلة يف
سيدة  510مليون دوالر ملساعدة  5.1حبوايل   AARP foundation عن تقدمي منحة لـ 8006أعلنت الشركة يف عا   -

 .سنة للحصول على برامج تدريبية خمتلفة ملساعدهتم على إعالة أنفسهم وأسرهم 50يزيد عمرها عن 
 : تجربة بنك الفقراء .4

يونس حملاربة الفقر بتقدير العديد من اهليئات واملؤسسات احمللية والدولية عندما منحته العديد حظيت إسرتاتيجية الربوفيسور حممد 
للرتبية " اليونسكو" ، وجائزة 5665 ، وجائزة الغذاء العاملية عا  5629من اجلوائز التقديرية، كوسا  بنغالديش من الدرجة األويل عا  

 ، وأخريًا جائزة نوبل للسال  لعا  8009 ، وجائزة سيول للسال  عا  5662ا   ، وجائزة سيدين للسال  ع5669والتعليم عا  
ر حممد يونس يف تطوير آلية عمل لبنك جرامني الذي ال يسعى للربح يف حماربة و  ، حيث جنح الربفس8009  يف منتصف فرباير 8009

تنفيذ إسرتاتيجيته الفريدة يف قطاع القروض الصغرية عن  الفقر يف واحدة من أقل اقتصاديات العامل تواضعاً، بنغالديش، حيث مل ينحصر
،منشأة تنموية غري رحبية تسعي يف جمملها (8009حممد بن ناصر اجلديد، )طريق بنك جرامني فحسب، وإمنا تعدته لتشمل سبعة عشرة

 . إيل حماربة الفقر يف بنغالديش وحتقيق التنمية املستدامة
فقد رأى يونس أن الفقراء يف بنجالديش، كما هو احلال يف الكثري من دول العامل، يعانون من احللقة املفرغة للفقر، وهي أن 
دخلهم منخفض، وبالتايل فان مدخراهتم قليلة، ومن مث فإن قدرهتم على االستثمار منعدمة أو ضعيفة للغاية، فيظل دخلهم قليل 

 . ومدخراهتم قليلة وهكذا
نظر يونس أن بعض النساء يف القرى القريبة من اجلامعة اليت يعمل هبا، وهي جامعة شيتاجونج جبنوب بنجالديش، حيتجن لفت 

مبالغ بسيطة ليبدأن يف تأسيس مؤسسات صغرية مثل تربية الدواجن أو إنتاج األلبان أو البيض، ولكنهن عاجزات عن احلصول على هذا 
بنوك التقليدية للحصول على متويل جيدون أن هناك طريقني، وهو إما أن يقدموا ضمانات للقروض، وهي التمويل، فعندما يذهب الفقراء لل

غري متوافرة عادة، وإما أن يطلبوا قروضا شخصية، وعادة ما تقد  البنوك مثل هذه القروض لرجال األعمال الذين حققوا جناحا يف السوق، 
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صفر، وتكون النتيجة هي استمرار احللقة املفرغة للفقر، غري أن يونس رأى انه من املمكن كسر وليس للفقراء الذين يريدون أن يبدؤوا من ال
هذه احللقة ببساطة عن طريق تقدمي قروض صغرية بدون ضمانات للمزارعني إذا كانت لديهم مشاريع قابلة للتنفيذ،  وبدأ يونس بتقدمي 

، وألن هناك احتياجا 5699يف قرية جماورة للجامعة اليت كان يعمل هبا يف عا   دوالرا جملموعة من السيدات 89قروض ال تتجاوز قيمتها 
شديدا لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بنجالديش فقد وجد أسلوب يونس كثريا من املتحمسني له، وحتولت فكرته إىل بنك 

مل يقد  القروض للفقراء الذين ال ترغب البنوك التقليدية يف ، وهي كلمة تعين قروي باللغة البنغالية، وأصبح أول بنك يف العا"جرامني"
ويشرتط البنك . ألف قرية 900منهم من النساء، يف حنو % 69مليون فرد،  9.9إقراضهم، وعرب سنوات عمله، قد  البنك قروضا لنحو 

مؤشر على جناح القروض اليت ، وهو %66أن يتم سداد القرض بالكامل قبل منح أي قرض جديد، وبلغت نسبة سداد القروض فيه 
: آو بنك الفقراء كما اشتهر، إىل منوذج مت تقليده يف بالد كثرية بأمساء خمتلفة، لكن املفهو  واحد" بنك جرامني"يقدمها البنك، وحتول 

 24.تقدمي قروض صغرية للفقراء لتمويل مؤسسات صغرية ومتوسطة هتدف إلخراجهم من احللقة املفرغة للفقر

 خاتمة
الرغم من التقد  االقتصادي واالجتماعي امللحوظ الذي حدث يف العامل فإن الفقر كان وال يزال من التحديات األساسية على 

فال بد على الدول اليت تعاين من ظاهرة الفقر ومبستويات عالية على ضرورة إتباع اسرتاتيجيات حتقق معدالت منو عالية . اليت تواجه العامل
وبالرغم من املساعدات الدولية وعمل الشركات العاملية . فئات االجتماعية على النفاذ إىل اخلدمات االجتماعيةمن أجل حتسني قدرة ال

فالنمو شرط . على التقليل من ظاهرة الفقر إال أن هذه الظاهرة تزداد يوما بعد يو  وذلك بسبب التفاوت الطبقي دخل اجملتمع الواحد
 .والبد أن يصاحبه مزيد من العدالة يف توزيع الفرص واألصول على فئات اجملتمع الواحد ضروري للحد من الفقر ولكن ليس كاف،
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