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 خصلالم

والذي يصاحبه تعاظم التفاوت يف توزيع الدخل . وتركز أشد مظاهره يف األوساط الريفية خاصةاستمرار ظاهرة الفقر وزيادة حدته، 
فبالرغم من األغلفة املالية املخصصة والربامج املعدة لتقليص الفجوة يف توزيع . بقي أهم ما يؤرق الدول واحلكومات( حضر/ريف)جغرافيا 

فباإلضافة . ل من الفقر بقي الوضع يراوح مكانه يف الكثري من الدولة النامية والدول العربية ال تشكل االستثناء يف هذا األمرالدخل واإلقال
ن إىل الفشل الذي منية املقاربات القدمية للتنمية الريفية يف اإلقالل من الفقر أصبح األمر يستدعي سرب مقاربات أخرى حديثة بإمكاهنا أ

لذلك يف هذه الورقة البحثية سنحاول تسليط الضوء على املقاربات اإلقليمية لإلقالل من الفقر الريفي وذلك انطالق . فضلتشكل بديل أ
من استعراض أوال واقع املقاربات القدمية اليت فشلت يف اإلقالل منه مث التعريج على خمتلف التحوالت اليت طرأت على طبيعة وشكل الفقر 

مث اخلتام بتقدمي املقاربات . اليت ميكن باالستفادة منها حتقيق األهداف املرجوة من برامج التنمية يف التقليل من الفقروبروز الفرص اجلديدة 
 . اإلقليمية بأهنا املقاربة اليت ميكنها استيعاب التغري يف شكل وطبيعة الفقر واغتنام الفرص اجلديدة يف احلد واإلقالل منه

 .ريفي، التنمية الريفية، اإلقالل من الفقر، املقاربة اإلقليميةالفقر ال: الكلمات المفتاحية

Abstract 
The persistence of rural Poverty, concentration of the most extreme of their forms in rural 

areas, and increasing inequality in the sharing of incomes remain vexing aspects of rural 

development in developing countries, despite of enormous programs planned to reducing poverty 

and inequality. The Arabian countries are not the exception to this observation. This failure calls 

upon exploring alternative approaches to rural development that may have chances of success. 

Territorial approach are ranked among this alternative approaches, in this paper we attempt to 

introduce this new territorial approach. We do this by first characterizing the recent evolution of 

rural poverty and inequality (in some Middle East, and North African countries). We then proceed 

to explore a set of qualitative changes in rural poverty that need to be taken into account in a new 

approach. And finished by analyzing a set of new opportunities for rural poverty reduction that 

should also be factored in to a new approach.  

Keywords:  Rural Poverty, Rural Development, Poverty Reduction, Territorial approach.  
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 المقدمة
الذي تظهر معامله أوضح من خالل التفاوت الكبري يف توزيع  إن استمرار الفقر الريفي وتركز أشد أشكاله خاصة يف املناطق الريفية

فهذه . الدخل بني املدينة والريف هو من بني أكثر املظاهر اليت ال تزال تؤرق الدول واحلكومات يف العامل النامي مبا يف ذلك البلدان العربية

. د من الفقر وتقليل الفجوة يف توزيع الدخل بني املدينة والريفاملظاهر بقيت كعائق أمام حتقيق تنمية ريفية يف هذه البلدان من شأهنا احل

فبالرغم من الربامج املوجهة لتنمية هذه املناطق وامليزانيات املخصصة لذلك بقي وضع التنمية الريفية يراوح مكانه الشيء الذي جعل من 

هلا أثر أعمق يف بعث تنمية ريفية كفيلة باإلقالل من الضروري مراجعة حمتوى هذه الربامج و سرب مقاربات جديدة أخرى ميكن أن يكون 

 .حدة الفقر وسد فجوة التفاوت الكبري يف توزيع الدخل بني املدينة والريف

ا اعتماد املقاربة اليت متيز بني املناطق اليت حظيت بقسط أكرب من التنمية واملناطق احملرومة واليت تبحث عن الكيفية اليت يتم من خالهل

طات املدن االقتصادية ونشطات الريف يف بعد جغرايف واحد يدور حول مشروع اقتصادي يعىن بإدماج الفقراء اقتصاديا هي إدماج نشا

مثل هذه املقاربات اليت تعتمد البعد اإلقليمي كاسرتاتيجية لإلقالل من الفقر وفوارق توزيع . من بني اخليارات اليت تستحق اهتمام أكرب

وإن كان األمر سابق ألوانه حىت (. يف أمريكا الالتينية)الكثري من الدول املتقدمة و حىت بعض الدولة النامية الدخل جرى اعتمادها يف 

يقدم تقييم هلذه الربامج اليت تعتمد على املقاربات اإلقليمية فهذا المينعنا من استخالص بعض الدروس من هذه التجارب اليت ميكن أن 

 .اتيجية لإلقالل من الفقر تعتمد على هذه املقارباتتكون مبثابة دليل إلعداد أي اسرت 

استعراض تطور ظاهرة الفقر : حناول يف هذه الورقة البحثية تقدمي املقاربات اإلقليمية لإلقالل من الفقر الريفي وذلك من خالل، أوال

رحلة ثانية نقوم بسرب التغري النوعي الذي طرأ على بعد ذلك ويف م( البلدان العربية)الريفي والتفاوت يف توزيع الدخل يف بعض الدول النامية 

بعد ذلك نتمم ما سبق بتقدمي (. املقاربات اإلقليمية)طبيعة الفقر الريفي والذي جيب أخده بعني االعتبار يف اعتماد املقاربات اجلديدة 

ى هذه املقاربات اجلديدة، وذلك من خالل حتليل للفرص اجلديدة اليت بإمكاهنا إجياد طرق لإلقالل من الفقر تعتمد بطبيعة احلال عل

يف األخري . االنطالق من بعض التجارب لبعض الدول اليت اعتمدت على التنمية اإلقليمية واستخالص بعض أسس جناح هذه املقاربات

مية حقيقية يف هذه نقدم يف شكل خالصة ملا سبق الثغرات اليت ميكن أن تسدها املقاربات اجلديدة و الشيء الذي من شأنه أن يبعث تن

 .األوساط الريفية واليت تبدو مالحمها من إخالل ختفيف شدة الوطء الفقر وسد اهلوة الكبرية يف تفاوت توزيع الدخل بني املدن واألرياف

 :فشل المقاربات القديمة للتنمية الريفية في اإلقالل من الفقر الريفيحقيقة  .1

قدرة املقاربات احلالية املنتهجة للتنمية الريفية يف إقالل الفقر وامتصاص فجوة  هناك عدة مؤشرات بإمكاهنا أن توضح جليا عدم

 :التفاوت يف توزيع الدخل واليت ميكن أن نلخصها يف النقاط التالية

 .شدة الفقر يف األوساط الريفية عموما مل تنخفض وعدد الفقراء زاد باملقارنة ملا قبل 2.1
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وهو ما ميكن مالحظته من خالل  1222و 2891بني سنوات بصفة عامة شدة الفقر مل ترتاجع حدهتا إذا أخدنا مثال الفرتة 

يف موريتانيا مثال النسبة املئوية . سنة 21وذلك خالل  28 %: أين تشري اإلحصائيات أن الفقر بقي يف حدود الـ (11الجدول )

ملصر وكذلك اليمن أين  نفس الشيء ميكن مالحظته 2891منذ سنة  60 %للسكان الذين يعيشون بدوالران يوميا بقيت جماوزة لعتبة 

هذا إذا استثنينا بالطبع كل من تونس . يف نفس الفرتة املعتربة( على التوايل 45,2 %و  43,9) 40 %: بقيت النسبة فوق عتبة الـ

ذه الدولة لذلك، بصفة عامة ميكن القول أن نسبة الفقر يف ه. واألردن أين سجلت اخنفاضات معتربة يف نسبة الفقر يف نفس الفرتة املعتربة

 .بقيت تراوح مكاهنا مع زيادة من ناحية العدد يف فقراء الريف (1)العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الفوارق بني الفقر الريفي واحلضري كبرية ويف تزايد مستمر 2.1

وما مييز املنطقة العربية كذلك أن هذا . عظم فجوة التفاوت بني الريف واحلضر من أهم ما مييز توزيع الدخل يف املنطقة العربية

وهذا ما ميكن أن تربزه اإلحصائيات املتاحة حول توزيع . توزيع على املستوى الوطينعلى املستوى احمللي أكرب منه إذا ما قورن بال

ففي اليمن مثال نسبة الفقراء الذين يعيشون  (3و 2الجدول )الدخل يف بعض البلدان العربية على املستوى احمللي بني الريف واحلضر 

                                           
املتحدة، قطر، الكويت  اإلمارات العربية)وهذا بالطبع إذا استثنينا من هذه الدولة احلالة بالنسبة إىل جمموعة الدول األخرى املوجودة يف األقطار النفطية  (1)

 .نان، الفقر وتوزيع الدخل يف الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت لب1222عبد الرزاق الفارس، (. والبحرين

الترتيب بدليل  الدولة
 لبشريالفقر ا

دوالر واحد يوميا 
(%) 

دوالران يوميا 
(%) 

خط الفقر الوطني 
(%) 

 14,2 7,4 2أقل من  11 األردن
 7,6 6,6 2أقل من  54 تونس
 22,6 15,1 2أقل من  41 الجزائر
 16,7 43,9 3,1 54 مصر

 19 14,3 2أقل من  84 المغرب
 46,3 63,1 25,9 48 موريتانيا
 41,8 45,2 15,7 42 اليمن

 

النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون تحت خط فقر الدخل في بعض الدول (: 11)الجدول 
 (2111-1843متوسط الفترة ) .العربية

 .1229-1221برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية لعام  :المصدر
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مليون نسمة  5,7من إمجايل عدد السكان حبيث  38 % مليون نسمة أي ما يعادل 6,9دون مستوى خط الفقر الوطين يتجاوز 

أي أن األغلبية . من إمجايل عدد الفقراء الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر الوطين 83 %منهم من فقراء الريف أي ما يعادل 

نينا كل من األردن، تونس، من الفقراء يف اليمن هم فقراء الريف، نفس الشيء ميكن أن ينسحب على باقي الدول املعتربة إذا ما استث

هذا . جيبويت ولبنان أين جند أن فقراء الريف ال يشكلون األغلبية الساحقة من عدد الفقراء الدين يعيشون دون خطوط الفقر الوطنية

 . من جهة، من جهة أخرى ما يطبع هذه املعدالت أهنا متزايدة بطريقة مستمرة كلما زاد العدد اإلمجايل للفقراء

ليصل بعد  16,6 %: قدر بـ 2899سكان الريف الدين يعيشون حتت خط الفقر الوطين خالل سنة ( 13الجدول )ئر مثال ففي اجلزا

كذلك بالنسبة للمغرب نسبة سكان الريف الدين يعيشون حتت خط . 2881أي يف سنة  30 %سنوات إىل أكثر من  1ذلك بعد 

الشيء . 2888و 2889بني سنيت  27,2 %إىل أن يرتفع إىل حوايل  2882و سنة  2882بني سنة  18 %: الفقر الوطين قدر بـ

مو الذي يشري إىل أن هناك تفاوت كبري يف توزيع الدخل بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية يف املدن والعواصم ما يعين أن ملعدالت الن

ولكي يكون هلذا النمو احملقق أثر يف إقالل الفقر جيب إعادة النظر يف . اإلقالل من الفقر احملقق يف نفس الفرتات األثر احملدود والضئيل يف

اإلسرتاتيجية املعتمدة لإلقالل منه على املستوى احمللي بأن تأخذ بعني االعتبار مسألة التفاوت وحتديد املكانيزمات اليت يتشكل على 

 . نظورأساسها هذا التفاوت يف توزيع الدخل على املدى امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرق بين نسبة فقراء  نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني الدولة
الريف إلى فقراء  

 الحضر
 المتوسط الوطني حضر ريف

 9,3 12,2 7,3 16,6 (8881()8811)الجزائر 
30,3 14,7 22,6 15,6 

 0,8 22,9 22,5 23,3 (8881-81)مصر 

 (8888-89)المغرب 

        (81-8888) 
18,0 7,6 13,1 10,4 
27,2 12,0 19,0 15,2 

 17,2 19,9 12,0 29,2 (8889) (8811)تونس 
21,6 8,9 14,1 12,7 

 10,6 19,1 18,6 19,2 (8881)اليمن 

 
 
 
 

 .الفروق بني الفقر الريفي واحلضري يف بعض الدول العربية (:04)الجدول 

 (.1221)البنك الدويل، مؤشرات التنمية يف العامل :المصدر
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 ولربط أي إسرتاتيجية لإلقالل من الفقر مباشرة مع مشكلة التفاوت يف توزيع الدخل بني املناطق الريفية واحلضرية اليت تربز معاملها يف

ية التباين بني الفقر الريفي والفقر احلضري جيب عند وضع أي برنامج للتنمية الشاملة أن جتعل تنمية الريف من أولويتها وآفاقها املستقبل

 . ى املدى البعيد واملتوسطعل

بالرغم من التحسن امللموس يف التنمية من النواحي االجتماعية التباين بني تنمية الريف االجتماعية وتنمية احلضر االجتماعية بقية   1.1

 .كبرية نسبيا

هذه التنمية . وبعض اخلدمات الصحيةبالرغم من التحسن امللحوظ يف أحول الفقراء من ناحية التنمية االجتماعية خاصة ما تعلق بالتعليم 

حىت وإن كان للريف حتسن . االجتماعية بقية دائما دون ما هو حمقق من تنمية اجتماعية يف املناطق احلضرية من املدن الكربى والعواصم

خدمات املواصالت  يف نواحي كثرية خاصة سهولة وصول فقراء الريف إىل بعض خدمات البنية القاعدية كإيصال الكهرباء، النقل وبعض

كل هذا إذا ما قورن مبا استفادت منه املناطق احلضرية يف نفس الوقت من منشئات قاعدية يبقى ضئيل . واملاء الصاحل للشرب وغري ذلك

الرهان لذلك ف. ما يوحي أن إشكالية توزيع الدخل حقيقة ال شك فيها بني ما أجنز يف املناطق الريفية واملناطق احلضرية. جدا وغري كايف

 .احلقيقي هو حتقيق تنمية متوازنة جتعل من التنمية االجتماعية يف الريف عنصرا مهما يف حتقيق تنمية شاملة

 .اهلجرة إىل املدن واملناطق احلضرية بقيت تشكل احلل الوحيد للتخفيف من االرتفاع الكبري يف معدالت الفقر الريفي 2.1

هو جمرد انتقاله من الريف ( خاصة منها اليت حققت تراجع يف معدالته)البلدان العربية  بعبارة أخرى ما حدث للفقر الريفي يف بعض

وهو الشيء الذي يفسر إىل حد ما التزايد بوترية أسرع يف عدد فقراء املدن مقارنة بعدد فقراء الريف . إىل املدن واملناطق احلضرية املتامخة هلا

ما يعين أن الرتاجع النسيب يف معدل الفقر اإلمجايل عموما ال ترجع أسبابه إىل ( 13الجدول اجلزائر و املغرب )يف بعض البلدان العربية 

فاهلجرة إذا هي العامل األساسي .اخنفاض حدة الفقر يف بعض املناطق الريفية بل مرده يعود إىل االنتقال وهجرة الفقراء بني الريف واحلضر

أن على أي مشروع معد للتنمية الريفية أال يوجه فقط جملرد احلد من شدة الفقر يف األوساط هلذا الش. يف انتقال الفقر من الريف إىل املدن

 .الريفية بل جيب أن يتجاوزه إىل السعي حنو مساعدة سكان الريف خاصة منهم الفقراء للبقاء يف مناطقهم األصلية يف الريف

 (.المقاربات اإلقليمية)المقاربات الجديدة  التغير في طبيعة وأشكال الفقر والحاجة الماسة لضرورة التكيف مع .2

حدث تغري نوعي عميق يف طبيعة وأشكال الفقر، هذا التغري ميكن تلخيصه يف : التغري النوعي يف شكل وطبيعة الفقر الريفي 2.1

 : النقاط الثالثة اليت جيب مراعاهتا يف أعادة رسم خمططات التنمية الريفية
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  يف الريف نفسه ظهر هناك تزايد بشكل كبري يف االختالف بني منطقتني ريفيتني، مها املناطق الريفية املهمشة أو اهلامشية

(MRAs :Marginal Rural Areas)  ومناطق أخرى هي املناطق الريفية احملظوظة(FRAs : Favorable Rural 

Areas) وهي املناطق الريفية األوفر حظا من سابقتها . 

وهي مناطق فقرية من  (MRAs)جزء ال بأس به من فقراء اليوم يرتكزون جغرافيا وبكثافة سكانية ضعيفة يف املناطق الريفية اهلامشية 

 :وترتكز يف(. سوق السلع واخلدمات وسوق العمل)ناحية املوارد الطبيعية أو أهنا تقع يف مناطق نائية بعيدة عن األسواق 

صر العليا و وحات الصحراء، املناطق الشبه جافة من وادي األردن، ويف الكثري من املناطق احلدودية يف م: اجليوب اجلغرافية للفقر -

 (11الجدول رقم : المالحق.)البالد العربية

وهي مناطق جغرافية تقطنها يف الغالب جتمعات سكانية تربطهم هبذه : (Indigenous territories)املناطق األهلية  -

 .كالواحات وبعض املناطق احلدودية اليت يسكنها البدو مربو احليوانات( ألسباب تارخيية)األراضي صلة وطيدة 

وهي مناطق تتمتع بوفرة  (FRAs)جزء آخر من فقراء الريف يتوزعون اجتماعيا يف املناطق الريفية اليت توصف بأهنا حمظوظة 

 :د وأسواق السلع واخلدمات، وترتكز يفنسبية من املوارد الطبيعية وعلى اتصال بديناميكية اإلنتاج يف البل

 أمالك فردية ضعيفة من ناحية املوارد خاصة األرض، تكوين وتأهيل اليد العاملة، ورأس املال االجتماعي -

 أمالك فردية أخرى متتع بوفرة نسبية للوارد الطبيعية لكن تقع يف مناطق جغرافية بعيدة ونائية -

لسكانية تتشكل يف أغلبيتها من املتقدمني يف السن والذين هم حباجة إىل برامج خاصة مناطق ريفية أخرى ناشئة لكن تركيبتها ا -

 .(1)للرعاية االجتماعية 

 ارتباط سكان املناطق الريفية بالنشاطات : هناك تغري كبري يف هيكل وبنية الشغل وبالتايل مصادر الدخل لدى سكان املناطق الريفية

على هيكل الشغل يف األوساط الريفية بل زاد ارتباط سكان الريف بنشاطات أخرى غري زراعية الزراعية مل يعد الشكل الذي يغلب 

. الشيء نفسه الذي أحدث تنوع يف مصادر الدخل لدى الريفيني حبيث مل تبقى مداخليهم تقتصر فقط على ما جتود به األرض

وخباصة يف )ة األفراد الذين يشتغلون حلساهبم اخلاص فالعمل يف املزارع شهد تقلصا ملحوظا يف الكثري من الدول خاصة لدى فئ

وهذا التغري صاحبه يف املقابل تزايد يف حجم التحويالت خاصة من طرف املهاجرين يف البالد (. القطاع الغري الرمسي واألسواق املوازية

 .األخرى الشيء نفسه الذي أعطى مصادر أخرى للدخل غري االعتماد املباشر على الزراعة

                                           
 
 .مهمة جدا لوضع خمطط ذو بعد إقليمي للتنمية الريفية (Poverty Mapping)وخريطة الفقر   GISالعمل بنظام املعلومات  (1)
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أصبح مييز األوضاع االقتصادية للعوائل يف املناطق الريفية أن العائالت الريفية األحسن أحواال عموما مصادر دخلها وما 

أصبحت أقل ارتباطا بالزراعة خالفا للعائالت األسوأ حاال اليت ترتبط مصادر دخلها ارتباط وطيدا ومباشرا بالزراعة وتربية 

 . احليوانات

 ال يزال كبريا ويف تزايد مستمر تسببه مكانيزمات تعمل كل مرة على إعادة إنتاج هذا التفاوت بالرغم من  التفاوت يف توزيع الدخل

 .معدالت النمو احملققة

لظاهرة التفاوت يف توزيع الدخل على املستوى احمللي درجة استجابة عالية كل من عامل التغري يف الزمن، التحوالت االقتصادية 

لذلك فمن األمهية مبكان التعرف على طريقة عمل هذه امليكانيزمات اليت على أساسها يعاد إنتاج . االجتماعيةوكذا التحوالت 

 :هذا التفاوت على املستوى احمللي

بداية، عدم قدرة الفقراء على االستثمار يف التعليم والصحة بالنسبة لذريتهم هو من بني أقوى هذه امليكانيزمات اليت تعمل على  -

وهو الشيء الذي دفع بالعديد من الدول واحلكومات إىل إيقاف عمل هذا امليكانيزم . إنتاج التفاوت يف توزيع الدخلإعادة 

 الذي يرتك الفقراء دائما يف حلقة مفرغة للفقر وذلك باعتماد برامج مساعدة الفقراء خاصة بالتعليم اجملاين، و الصحة

توزيع األراضي بقي كذلك العائق يف سبيل ظهور طبقة متوسطة من العائالت اليت  من جهة أخرى التغري يف الطريقة اليت يتم هبا -

الشيء . وعدم التغري هذا تعود أسبابه لكون سوق القرض اخلاص بالعقارات الفالحية بقيت حتكمه الثروة. تشتغل يف الزراعة

ليت جينيها مالك األراضي تتأتى من الرتاكم يف فاألرباح ا. الذي جعل من تكلفة شراء األراضي مرتبطة جدا بقيمها االستعمالية

وكنتيجة لالرتفاع يف  (. مداخيل إجيار السكنات، اهليبة االجتماعية و الضرائب على اإليواء)قيمة األرض لالمتياز املعطى للثروة 

الفقراء مقرتضي  كلفة شراء األراضي، بقيت فرصة احلصول على أرض من نصيب األثرياء فقط وليست يف متناول اجلميع وخاصة

نفس الشيء ميكن قوله على سوق القرض املؤسس كذلك على الثروة، ألن أغلب . األموال من البنوك لشراء قطع األراضي
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املقرضني يشرتطون القرض برهن حيازي وهذا كذلك عامل من بني عوامل اليت حتفز ميكانيزمات إعادة إنتاج التفاوت يف توزيع 

 .(1)الدخل

نتاج التفاوت االجتماعي ميكن إرجاعه كذلك إىل أسباب سياسية، خاصة فيما تعلق بالطريقة اليت يتم هبا تسطري أخريا، إعادة إ -

 .الربامج اليت توجه إليها النفقات العمومية و ما قد يرتتب عليها من سوء توزيع للمشاريع التنموية جغرافيا

ري النوعي الذي طرأ على طبيعة الفقر أن ما مت حتقيقه من تنمية اجتماعية مل ميكن أن خنلص يف األخري بعد هذه النظرة الشاملة على التغ

فبالرغم من التحسن امللحوظ يف املؤشرات االجتماعية إال أن التحسن كان ضئيال يف واقع . حيدث ما كان يرجتى منه من تنمية حقيقية

يس باستطاعته اإلقالل من الفقر يف األوساط الريفية الشيء الذي لذلك فالنمو االقتصادي احملقق يبقى إما غري كايف أو ل. توزيع الدخل

 .يستدعي فحص سبل أخرى بإمكاهنا حتقيق ذلك

 :ظهور فرص جديدة لإلقالل من الفقر الريفي 1.1

ن التوسع ميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل ست فرص جديد ميكنها أن تشكل مقاربة بديلة لإلقالل من الفقر الريفي، واليت تتضمن كل م 

، تصنيع املناطق الريفية، الرفع من درجة التكامل بني املناطق الريفية واحلضرية، تكريس الالمركزية يف احلكم "الزراعة احلديثة"فيما يسمى بـ

دمات بيئة واختاذ القرارات وكذا توسيع جمال عمل منظمات اجملتمع املدين وتنامي املطالب املتعلقة حبماية البيئة و زيادة الطلب على خ

 . نظيفة

يف الوقت الذي تعاين فيه الزراعة التقليدية من أزمة رحبية حادة جراء اهلبوط الشديد يف ": الزراعة احلديثة"الفرص اليت تتيحها  2.1.1

رص جديدة للمزارع تعريفات التجارة الدولية، التوسع يف البناء احلضري و ارتفاع درجة التكامل بني األسواق العاملية كل هذا فتح اجملال لف

وفرصة . هذه املزارع الصغرية تتميز خبصائص هي نفس خصائص األوساط اليت يقطنها فقراء الريف. الصغرية بأن ترفع من حجم مداخيلها

كه، املنتجات الزراعة احلديثة هذه ميكن اغتنامها بتلبية الطلب املتزايد على بعض املنتجات الزراعية الطبيعية عالية اجلودة مثل اخلضر والفوا 

خالفا ( إخل...املعايري الصحية، األطعمة الطبيعية)احليوانية، وسلع ذات نوعية تشرتطها بعض شبكات التوزيع احلضرية والتصدير حنو اخلارج 

                                           
لكنه ال حيول املقرتضني من . لعب أسلوب القرض املصغر املعتمد من بعد املؤسسات املالية دور مهم يف جتاوز مثل هذه العقبات (1)

كذلك بالنسبة لسوق العقار الذي بقي حمدودا ومقسما يف الغالب وفق اعتبارات . جمرد صغار مالك أراضي زراعيةالفقراء سوى إىل 
 .اجتماعية متعلقة حبقوق امللكية الشيء الذي نتج عنه بقاء هذا السوق يف يد كبار املالك ومن بيدهم الثروة
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د إذا مبثابة ملجأ تع" الزراعة احلديثة"فالفرصة اليت تتيحها . للطلب على املنتجات املتوفرة بكثرة واليت يغلب عليها تكوينها الطابع الصناعي

 .(1)واليت ميكن استيعاهبا من طرف صغار الزراع من املالك الصغار والفقراء" الزراعة التقليدية"من أزمة الرحبية اليت تعاين منها 

الغري زراعية هناك تزايد كبري و متسارع يف درجة االهتمام بالشغل واملداخيل اليت تتأتى من النشاطات : التصنيع يف املناطق الريفية 1.1.1

ألن الطلب على بعض اخلدمات مثال يزيد الطلب عليه مباشرة بزيادة املداخيل احملصلة من النشاط الزراعي، الصناعات . يف املناطق الريفية

رمسي فقط أن الذين يشتغلون حلساهبم اخلاص أو يف القطاع الغري . الصناعة كذلك هي على ارتباط وثيق بالزراعة. التقليدية و السياحة

يف الغالب تتسم بتدين إنتاجيتها حبيث ال تضمن إال احلد األدىن للمعاش ومداخيل حمدودة جتعل من الشخص يعيش يف فقر  منشاطاهت

 .(2)وهي قطاعات يف الغالب تشغلها األسر اليت ترتاسها إمرأة وبعض األقليات اإلثنية. مزمن يصعب اخلروج منه

درجة هذا التكامل تبدو مالحمها خاصة يف : كامل االقتصادي بني الناطق الريفية واملناطق احلضريةالتزايد املستمر يف درجة الت 1.1.1

 .لريفيةتزايد درجة التكامل بني أسوق املناطق الريفية واملناطق احلضرية يف املدن واليت تعكس التقارب املستمر بني أجور العمال يف املناطق ا

 .حنو الالمركزية يف اختاذ القرارات والتسيري خاصة على املستوى احمللي يف البلدياتهناك تقدم ملحوظ يف االجتاه  2.1.1

تنامي الوعي حبماية البيئة وزيادة املطالب املتعلقة ببيئة نظيفة جراء تفاقم الوضع الطبيعي الناجم عن قطع األشجار وتلوث احمليط  1.1.1

. ة من شأهنا كذلك أن تتيح فرص جديدة من شأهنا أن تساهم يف التنمية الريفيةهذه املطالب املتعلق بالبيئ. خاصة املساحات املائية

 . وإعداد املخططات ومشاريع حتسني األوضاع البيئية وتقدمي خدمات بيئية قد يعطي مربرا إضافيا العتماد مقاربة إقليمية للتنمية الريفية

 :المقاربات اإلقليمية للتنمية الريفية واإلقالل من الفقر. 5

 :حقائق عن تجارب ناجحة للمقاربات اإلقليمية 1.5

هناك عدة جتارب ناجحة للتنمية الريفية أين مت باعتماد مقاربات إقليمية توفري الشغل لسكان املناطق الريفية دون اللجوء إىل هجرة كل 

خلق مناصب شغل جديدة يف املناطق الريفية جناح هذه التجارب يف . هؤالء السكان إىل احمليطات العمرانية يف املدن الكربى والعواصم

ما يعين أنه يف حاالت مثل هذه أن معدالت النمو االقتصادي املسجلة . سامهت بقدر كبري يف اإلقالل من الفقر يف هذه األوساط الريفية

 Large Employment)قد حققت على أساس إقليمي باالعتماد بشكل كبري على  دور ما يسمى مبراكز التشغيل املوسعة

                                           
 .مؤسسات قادرة على رفع التحدي والتنافسية الشيء الذي يفتقر إليه يف الغالب صغار املالكاالستفادة من مثل هذه الفرص تتطلب بالرغم من ذلك وجود  (1)

 
صاريف بشكل عام احلصول على شغل يف النشاطات الصناعية واخلدمية الغري زراعية يكون مقتصرا على األفراد الذي لديهم القدرة على تغطية بعض امل (1)

 .يتمتعون مبستوى تعليمي معتربوتكوين عايل  وهؤالء أغلبهم حديثو السنواألفراد الذين ( كالنقل واإليواء)
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center)  . ما حدث يف جتارب ناجحة مثل هذه هو أن النشاطات االقتصادية مت توزيعها بشكل أوسع على خمتلف األقاليم يف البلد

الزراعية، الصناعية، : الواحد، الشيء الذي أعطى فرص أكثر لفقراء الريف يف احلصول على شغل يف خمتلف النشاطات االقتصادية

لذلك ميكن استخالص . زراعة، وكذلك النشاطات الصناعية اليت اعتمدت فيها سياسة الالمركزية يف التموقع اجلغرايفاخلدمات املرتبطة بال

 (:12المالحق الجدول رقم  ) من بني أهم هذه التجارب . دروس كثرية من هذه التجارب يف التنمية اإلقليمية للريف

- LEADER وهو برنامج مت تطبيقه يف اإلحتاد األورويب. 

يف الواليات  (Communnity Empowrment Program of USDA)برنامج التمكني للتجمعات الريفية  -

 .املتحدة األمريكية

 (12الجدول رقم : أنظر المالحق)وغريها  -

 :المقاربات اإلقليمية للتنمية الريفية تساعد في االنسجام مع التغيرات في طبيعة الفقر وفرص اإلقالل منه 2.5

اليت انطالقا من التغريات النوعية يف شكل وطبيعة الفقر الريفي اليت سبق اإلشارة إليها، ميكن للمقاربة اإلقليمية استيعاب هذه التحوالت و 

 :(1)ميكن أن جنيزها يف النقاط التايل 

  بالنسبة لتزايد التباين اجلغرايف بني املناطقMRAs  و املناطقFRAsليمية هو البحث عن الطريقة اليت ، ما تقوم به املقاربة اإلق

 (FRAsو  MRAs)يتم هبا ربط هاتني املنطقتني و ذلك بإجياد مصادر لتفعيل الديناميكية بينهما 

  تنويع مصادر الدخل وفرص الشغل بدءا بالنشاطات الزراعية ووصوال إىل خمتلف النشطات األخرى والرفع من درجة التكامل بني

فاملقاربة اإلقليمية بإمكاهنا البحث عن السبل الكفيلة ببعث تنمية ريفية  تعتمد على . ية واملناطق احلضريةسوق الشغل يف املناطق الريف

 .خمتلف القطاعات وذلك بربط القطاعات ببعضها البعض وربط املناطق الريفية بديناميكية الشغل يف املراكز العمرانية

 املقاربة اإلقليمية وحبكم أن تشمل كل . اهم يف إعادة إنتاج الفقر الريفيأخريا، أشرنا سالفا أن تفاقم التفاوت يشكل عامل يس

األجزاء يف جزء جغرايف واحد فبإمكاهنا حتقيق منفعة مشرتكة وذلك بربط الفئات الفقرية بالفئات الغري الفقرية وبالتايل حصر 

 .اوت املسئول عن إعادة إنتاج الفقراجملهودات يف هدف واحد و وحيد هو اإلقالل من الفقر و اإلقالل كذلك من التف

                                           
طبيعة الفقر إذا كان اهلدف من املقاربة اإلقليمية هو إعطاء وسائل كفيلة باإلقالل من الفقر، جيب أن تكون على انسجام مع ما طرأ من تغري نوعي يف  -(1

 .ة لإلقالل من الفقرالريفي، وقادرة على االستفادة كذلك من الفرص املتاح
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املقاربة اإلقليمية جيب أن تكون قادرة كذلك على االستفادة من الفرص اجلديدة لإلقالل من الفقر واليت مت التطرق إليها سالفا، هذه 

 :الفرص ميكن للمقاربة اإلقليمية أن تغتنمها كما يلي

  تركز املقاربة . و إمكانية إحداث حركة تصنيعية يف املناطق الريفية" الزراعة احلديثة"بـالفرص اليت أتاحتها العوملة التجارية خاصة ما تعلق

املقاربة كذلك بإمكاهنا . اإلقليمية على السعي حنو ربط ديناميكية سوق املنتجات الزراعية باملدن اجملاورة وكذلك األسواق البعيدة

 .انطالقا من مشاريع متعددة القطاعات اإلشراف على تدبري األوضاع االقتصادية لكل إقليم وذلك

  الرفع من درجة التكامل بني املناطق الريفية من جهة واملناطق احلضرية من جهة أخرى خاصة عن طريق سوق الشغل وتوحيد الريف

 (.اإلقليمية)واحلضر يف بعد إقليمي واحد هي يف احلقيقة من صميم هذه املقاربة 

  يادة نسبة التمثيل يف اجملالس واملقطعات وكذا املمثلني هي كذلك من بني املكونات األساسية هلذه الالمركزية يف اختاذ القرارات، وز

 (.املقاربة اإلقليمية)املقاربة 

  وغري بالنسبة للنمو املتسارع  يف رأس املال االجتماعي يف املناطق الريفية وزيادة نسبة املشاركات والتمثيل يف الشركات والفروع النقابية

 .املقاربة اإلقليمية تويل أمهية بالغة لضرورة مد جسور االتصال بني منظمات اجملتمع املدين والسلطات املركزية واحمللية .ذلك

 التسيري البيئي هو من بني األبعاد اإلقليمية . بالنسبة لتزايد املطالب املتعلقة حبماية البيئة وزيادة الطلب على اخلدمات البيئة النظيفة

 .ى أساسه األقاليم املختلفةالذي حتدد عل

حنن حباجة . إذا كانت املقاربة اإلقليمية بالفعل منسجمة مع التغري امللحوظ يف نوعية الفقر و بإمكاهنا اغتنام الفرص اجلديد لإلقالل منه  

وهو الشيء . مرات أخرى ميدانا اجنازهاماسة إىل االستخالص من التجارب السابقة أبعاد هذا املقاربة ومدى إمكانية حتقيقها وإعادة 

 . الذي سنتطرق له يف اجلزء التايل من هذه املداخلة

 التعريف بأبعاد المقاربة: الدروس المستقاة من المقاربات اإلقليمية 3.5

ركية املؤسسة على املقاطعات الصناعية اإليطالية، الالمركزية يف الصناعة الدمن)التغري الذي طرأ على هيكل الصناعة يف الدول األوروبية 

و مع . هذا التغري عرف جناحا كبريا مع انتهاج املقاربة اإلقليمية لغرض التنمية( يف اإلحتاد األورويب LEADERاملخططات ، مشروع 

تكار والرفع املرونة اليت تتمتع هبا املؤسسات الصغرية املتوسطة األوروبية وكذا تفاعل جممعات النشاط االقتصادي اليت ساعدهتا كسند يف االب

البعد الريفي هلذه االسرتاتيجيات كان جوهري مبحاولة تثمني ما هو متاح على املستوى احمللي باالنتقال من الرتكيز على .من التنافسية
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فيما يلي سنحاول .الشركات كمحرك أساسي للتنمية إىل الرتكيز على دعم املقاوالتية انطالقا من املنطقة ونفس احمليط الذي تعمل به

نظرة  مناقشة كيف ميكن للمقاربة اإلقليمية للتنمية الريفية القدرة على التالؤم مع واقع التغري النوعي يف طبيعة وشكل الفقر الريفي وإعطاء

 . على الفرص اجلديدة اليت من شأهنا بعث تنمية ريفية حقيقية

ما يعين . لكثافة السكانية هبذه املناطق دائما تكون ضئيلةأن الفقر هبا يتجه دائما حنو االرتفاع وا  MRAsبداية، ما مييز املناطق 

مناطق مثل هذه، حتتاج إىل إعادة توزيع للسكان بطريقة تدرجيية . أن هناك تقاسم ضعيف للفقر الريفي وبالتايل الفقر هبا يكون أشد تركيزا

احلل بالنسبة إليها هو خاصة (Indigenous territories)بالنسبة للمناطق قليلة السكان . وإلدماجها يف ديناميكية املناطق األخرى

بناءا على ذلك اخليارات املتاحة بالنسبة هلذه .بتمكينها من استقطاب املزيد السكان من جهة واإلبقاء على ما هو موجود من جهة أخرى

 : املناطق تتضمن

  بالنسبة إلشكالية اهلجرة من هذه املناطق(MRAs)  حنو املناطق األخرى(FRAs)  واملدن، احلل بالنسبة هلذا املشكل

 .يتطلب ختصيص برامج خاصة من أجل مساعدة هؤالء املهاجرين على االستثمار حمليا يف التنمية االجتماعية

  وذلك باالعتماد على إسرتاتيجية مراكز اجلماعات ذات التنظيم املشرتك( باالختيار)السعي إىل جتميع السكان حمليا CECs 

(Strategie Community Centers))(1)(. 

  ربط كل من مناطقMRAs  وFRAs  ومنافذ اقتصادية( مدجمة)باملراكز احلضرية عن طريق إنشاء أقاليم موحدة. 

  (.الغابات، تسيري وتوزيع املياه الصاحلة للشرب، السياحة البيئية)تقدمي خدمات بيئة طبيعية ونظيفة 

وغالبية فقراء الريف يتواجدون . جد منخفضة، يف حني أن الكثافة السكانية جد عالية ما مييزها أن نسبة الفقر FRAsبالنسبة للمناطق 

اإلحتاد األورويب، الواليات املتحدة : باالعتماد على الدروس املكتسبة يف التجارب الناجحة للتنمية اإلقليمية يف كل من. هبذه املناطق

تتضمن االعتماد على  FRAsتباع مقاربة إقليمية للتنمية الريفية يف املناطق ، إ(2المالحق الجدول )األمريكية ويف أمريكا الالتينية 

حتديد املناطق حسب املعيار الوظيفي، التحوالت املؤسساتية للمنطقة، التحول يف : مخسة أبعاد أساسية انطالقا من املكان هذه األبعاد هي

 .اإلجراءات الالزمة لتنفيذ املقاربة اإلقليمية: عد األخريطبيعة اإلنتاج يف املنطقة، التحوالت االجتماعية للمنطقة، والب

                                           
  Mixico’s Microregions Strategy.على غرار التجربة املكسيكية يف إسرتاتيجية األقاليم اجلزئية  (1)

Janvry,A. and E. Sadoulet. “Toward a territorial approach to rural development: International 
experiences and implication for Mexico’s Microregions Strategy.” University of California at 

Berkeley, July 2004. 
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 تعيين المنطقة أو اإلقليم : البعد األول

 حتديد املنطقة أو اإلقليم يف املقاربة اإلقليمية للتنمية الريفية ميكن أن يعتمد على طرق خمتلفة واليت ميكن تصنيفها إىل

 لكن هذه . البلديات ميكن أن تكون فعالة يف إمداد السكان احملليني بالسلع واخلدماتهذه . البلديات بالنسبة لإلدارات احمللية

مع ذلك هذه البلديات إذا كانت كبرية مبا . البلديات ميكن أن تكون صغرية جدا حىت تسري املشاريع االقتصادية الكربى بنجاح

 (اجلهوية) فيه الكيفية ميكن أن تشكل وحدة اقتصادية مهمة يف التنمية اإلقليمية

  كتسيري وتوزيع املياه، تقدمي بعض اخلدمات )إنشاء بعض املؤسسات على املستوى البلدي كي تتابع بعض املشاريع اخلاصة

 (العمومية

 تقسيم األقاليم إىل وحدات إدارية كبرية والوحدات الكبري إىل واليات أو حمافظات واحملافظات بدورها إىل مقاطعات ودوائر. 

 وحدة اقتصادية وطبيعية هلا نصيبها من امليزة التنافسية : م كوحدات اقتصادية وظيفيةحتديد األقالي(Comparative 

advantage)هذه األقاليم ميكن حتديدها وظيفيا من خالل . ولديها خزان البأس به من اليد العاملة ورأس املال االجتماعي

احلل إذا بالنسبة هلذه املناطق الريفية هو ربطها باملراكز . التكرير واملعاجلةبنوك التنمية، التعاونيات ومراكز : اهليئات اإلدارية مثل

 .احلضرية يف املدن

 (ثالثة عناصر)التحوالت المؤسساتية في المنطقة أو اإلقليم : البعد الثاني

 :تقوية وعصرنة قدرات التسيري لإلدارات احمللية وذلك بـ:العنصر األول

 (الضرائب)سات االقتصادية والالمركزية بالنسبة للقطاع املايل حتسني الوضعية املالية للمؤس 

 حتسني املهارات اإلدارية والقدرات الرقابية والشفافية. 

 القدرة على تقدمي خدمات عمومية أساسية ذات جودة وبفعالية 

اجملتمع املدين، القطاع اخلاص و التمثيل يف بدعم منظمات ( رأس مال االجتماعي)تعزيز قدرات اهليئات اإلدارية احمللية :العنصر الثاين

 .اجملالس احمللية والنقابات

 .إنشاء مؤسسات ختطط وتعد املشاريع التنموية احمللية: العنصر الثالث

 إنشاء مؤسسات لالستشارة، التنسيق والتعاون بني األفراد، اخلواص وفروع اجملتمع املدين 
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 رتاتيجي على املستوى احمللي وذلك من ناحية املفاهيم ومن الناحية العملية، حتسني املهارات والقدرات على التخطيط االس

 إلعطاء اإلسرتاتيجية البعد اإلقليمي ومشاركة األفراد، املؤسسات يف إعداد املشروع التنموي احمللي

  قدرة اجلامعات احمللية على االبتكار التطوير، التدريب وتقدمي املساعدات التقنية 

  (الغرف التجارية والصناعية)ترقوية حملية إنشاء مؤسسات... 

 التنسيق مع الربامج الوطنية من أجل إنشاء بنية حتتية مشرتكة لرتقية التنافسية 

 

 

 (عنصرين)التحول اإلنتاجي للمنطقة : البعد الثالث

 املشاريع احمللية للبىن التحتية، ومتويل التنمية: العنصر األول

  التحتية وخباصة يف ربط األقاليم واملناطق بالديناميكية الوطنية واألسواق العامليةاالستثمار العمومي يف البنية. 

 اجملمعات الصناعية واالستثمار العمومي الذي يشجع ويدعم القطاع اخلاص 

 تطوير وحتسني خدمات املؤسسات املالية احمللية واإلقليمية 

 :ني احملليني وذلك بـالرفع من تنافسية املناطق وتنافسية املقاول:العنصر الثاين

 االستثمار يف التكوين وتدريب املقاولني على اكتساب مهارات التسيري وتقدمي املساعدات التقنية. 

 تقدمي الدعم لالستثمارات اليت من شأهنا أن ختلق ميزة تنافسية بالنسبة لألقاليم وذلك بـ 

 (وحيوانية ذات جودة عاليةنظام إنتاج حملي يقدم منتجات زراعية " )الزراعة احلديثة"تشجيع  -

 إخل...كاخلدمات املرتبطة بالنشاط الزراعي، السياحة، السياحة البيئية: بعث اقتصاد ريفي غري زراعي -

 االستفادة من التحويالت املالية القادمة من اخلارج واستعماهلا كمصادر لتمويل االستثمارات احمللية -

 .التحول االجتماعي للمنطقة: البعد الرابع

 :ه اإلنفاقات العمومية إىل الربامج التنموية الكفيلة بدعم وإدماج الفقراء اجتماعيا وذلك بـتوجي

  (رأس مال البشري التكوين والتدريب)تثمني ما ميكن أن ميلكه الفقراء من قدرات كاالستثمار يف العنصر البشري 

  حصول املالك الصغار والفقراء أصحاب تسهيل احلصول على األراضي الزراعية وتقدمي إصالحات من شأهنا أن تسهل

 القروض على أراضي
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  (إخل...التشجيع على االنضمام إىل  اجلمعيات ومنظمات اجملتمع املدين )تكوين رأس مال اجتماعي 

  احلد من إعادة إنتاج التفاوت يف توزيع الدخل وكل ما من شأنه تعميق الفوارق االجتماعية بني األفراد واجلماعات وذلك

 .توسيع االستفادة من مزايا التنمية احملليةبضمان 

  ضمان محاية اجتماعية للفقراء من خالل برامج التأمني على البطالة والتأمني على املخاطر وغريها من اخلدمات

 االجتماعية

 

 .تنفيذ المقاربة اإلقليمية للتنمية الريفية و اإلقالل من الفقر الريفي: البعد الخامس

 :احلسن للمقاربة اإلقليمية ينبغي األخذ بعني االعتبار من أجل ضمان التنفيذ

 قات احملاسبية والفحص التحليلي ألثر السياسات املعتمدة اليت تستلزمها الشفافية يف التنفيذتقدمي التدقي. 

 ي يعتمد االعتماد على اإلدارة اليت تؤسس على النتائج احلقيقية من أجل حتقيق التعلم والتدريب باملشاركة والتطوير الذ

 (Just-in-time)على املراقبة املستمرة وحتليل اآلثار النامجة عن أي قرار متخذ وذلك يف الزمن احلي 

 حىت تتضح الرؤية انطالقا من  ضمان املشاركة يف إجناز املشاريع من كل األطراف الفاعلة وإضفاء الشفافية على التسيري

 .ات وحىت املستوى اجلهوياملستوى الوطين، على املستوى الواليات واحملافظ

 :الخاتمة

وحيث أن هناك تغري جدري يف طبيعة وشكل هذا ( الفقر الريفي)يتواجد يف املناطق الريفية  هأن الفقر جزء كبري من، مبا خالصة القول

لذلك وجب التفكري . خالل التفاوت املزمن يف إعادة توزيع الدخل جغرافيامن الفقر وحقيقة وجود ميكانيزمات مسئولة عن إعادة إنتاجه 

بني  املتزايدة منه وتضييق الفجوة لإلقالليف هذا التحول يف طبيعة الفقر وبالتايل إجياد طريق  التالؤميف إجياد مقاربات أخرى قادرة على 

املقاربة اإلقليمية للتنمية الريفية "ئمة هذا التغري يف شكل وطبيعة الفقر الريفي، من بني املقاربات احلديثة اليت بإمكاهنا مال .الفقراء واألغنياء

ولتقدمي هذه املقاربة اإلقليمية قمنا قبل كل شيء انطالقا من حقائق تتعلق .  اليت حاولنا تقدميها يف هذه الورقة البحثية" واإلقالل من الفقر

لتقليدية يف اإلقالل منه لسبب عدم أخذها بعني االعتبار التحول يف شكل وطبيعة الفقر بواقع الفقر والفشل الذي منية به املقاربات ا

بعد ذلك نقدم املقاربة . الريفي من جهة، وعدم قدرهتا كذلك على االستفادة من الفرص اجلديدة اليت تتيحا خاصة العوملة لإلقالل منه
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اكبة التغري يف شكل وطبيعة الفقر، وإمكانيتها كذلك من اغتنام الفرص اإلقليمية لإلقالل من الفقر وذلك من منطلق قدرهتا على مو 

 .اجلديدة للحد من الفقر على مستوى إقليمي

 

 

 

 

 

 

 :المراجع

 :المراجع باللغة العربية

وم االقتصادية، التجارية و علوم أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العل" -حالة مخيس مليانة-منذجة ظاهرة الفقر يف اجلزائر"اعمر بوزيد احممد  .2
 .1221التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان 

رسالة ماجيستري يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم " حتليل و قياس الفقر يف اجلزائر دراسة تطبيقية يف والية سطيف"حصروري نادية  .1
 .1228التسري، جامعة منتوري، قسنطينة 

 .1222، روما 1222الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، تقرير الفقر الريفي لعام  .1
 .، الفقر وتوزيع الدخل يف الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت لبنان1222عبد الرزاق الفارس،  .2
تنمية، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة منتوري رسالة دكتوراه علوم يف علم اجتماع ال" أسبابه وأمناطه: الفقر احلضري" مقاوسي صليحة  .1

 .1229قسنطينة 
ململكة العربية مكافحة الفقر، سلسلة دراسات يصدرها مركز اإلعالمي جلامعة امللك عبد العزيز، اإلصدار الثالث عشر، مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر، ا .6

 .هـ 2211السعودية، جدة 
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 أسباب الفقر الفقرمناطق تركز  أمناط الفقر فئات الفقراء الدولة

 مصر

فقر االكتظاظ  صغار املالك -2
 (. التزاحم)

مجيع أحناء البالد خاصة مصر العليا، 
 .وواحات الصحراء

الضغط السكاين ومنط االستغالل  -
 الزراعي

العمال الزراعيون املعدمون غري  -1
 .احلائزين على أراضي زراعية

فقر االكتظاظ، الفقر 
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   (احلدود)فقر اهلوامش  الرعاة  -2
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 األردن

املعدومون و مستأجرو األراضي  -2
 الزراعية

فقر / فقر جيوب
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املناطق الشبه جافة من وادي 
 .األردن
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 حدودي/ فقر جيوب
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  وادي البقاع، واملنطقة اجلنوبية حدود/ فقر جيوب

 .االستغالل الزراعيأمناط   حدودي/ فقر جيوب العمال الزراعيون -1

 املغرب

حيازة )مزارعو االكتفاء الذايت،  -2
 (أكثر من هكتار

/ حدودي/ االكتظاظ
 .جيوب/ مزمن

املناطق اجلافة، )مجيع أحناء البالد 
 (.واجلنوبية و الشرقية

 

 .الضغط السكاين .املناطق الساحلية اكتظاظ / فقر مزمن املعدمون وصغار املزارعني -1
ضعف قاعدة املوارد الطبيعية، و  -  حدودي/ االكتظاظ .الرعاة من البدو -1

 .التدهور البيئي
   حدودي/ فقر مزمن صغار الصيادين -2
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 السودان

 الضغط السكاين نطاق واسع عابر/ فقر مزمن .مزارعو احليازات الصغرية -2
الطبيعية، و ضعف قاعدة املوارد  -

 .التدهور البيئي
 .منط االستغالل الزراعي  عارض/ فقر حدودي .الرعاة من البدو -1
 منط االستغالل الزراعي  مزمن/ فقر االكتظاظ املزارعون مربو احليوانات  -1
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