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  احلد من الفقر يف ظل حكم ال يعتمد التوزيع العادل للمكاسب إشكالية
 -يف اجلزائر اءلفقرا جلأ من دلفساا ملكافحة تفعيل إسرتاتيجية املشاركة -

   .، اجلزائر 1جامعة سطيف ، بن بوريش نشاط الدينأ. * 
    .، اجلزائر 1جامعة سطيف ، أ. مراكشي حياة **

 : ملخص   

واليت رغم جراحها  ،فرض العوملة على كل دول العامل نتيجة اهليمنة والتبعية اليت تعاين منها غالبية البلدان النامية ومن بينها اجلزائرت  
 إلدارة إال أهنا هنضت وبدأت خطوات طموحة يف االندماج الكلي خشية البقاء على اهلامش، وهذا ما يعين أن احلكم الراشد ضروري

، والشفافية واملساءلة العامة املشاركة أساس على للمجتمع األساسية حتياجاتلال تستجيب وبطريقة بفعالية املشاكل وحل العامة املوارد
 لن سوف فالفقراء الفقر، معه زداداو  الفساد زاد كلما التعيينات يف موضوعية غري إجراءات تبعتاو  الرقابة لتوق الشفافية قلتفكلما 

 أي جناح يف رئيسي عامل هي الفعالة املشاركة عمليةف ،العادلة واملنافسة املشاركة من متكنهم ال ضعيفة حكومة ظل يف الفرصة هلم تكون
 األساسية قلحقوا زتعز عندما فعالية تكون أكثر اءلفقرا جلأ مند لفساامكافحة  جيةتياستر.كما أن إ الفقر من للحد إسرتاتيجية

 طنين.اللمو
 الفقر، الفساد، احلكم الراشد الكلمات املفتاحية: 

Resumé 

     La mondialisation impose à tous les pays du monde en raison de la domination et de 

subordination vécue par la majorité des pays en développement, y compris l'Algérie, Et que, malgré 

ses blessures, mais ils se sont levés et ont commencé une des mesures ambitieuses dans la fusion 

globale, craignant de rester sur la touche, et Cela signifie que la bonne gouvernance est nécessaire 

pour la gestion des ressources publiques et à résoudre les problèmes efficacement et de façon à 

répondre aux besoins de base de la communauté sur la base de la participation du public, la 

responsabilité et la transparence, et Chaque fois que la transparence et les procédures de contrôle 

diminué et suivis des procédures  non objectifs dans les nominations, plus la corruption et la 

pauvreté ont augmenté avec, alors que les pauvres ne auront pas une occasion sous la faiblesse du 

gouvernement qui ne leur permet pas de participer et de concurrence loyale, le Processus de 

participation efficace est un facteur clé dans la réussite de toute stratégie visant à réduire la pauvreté, 

ainsi que la stratégie anti-corruption pour les pauvres sera plus efficace quand elle renforce les 

droits fondamentaux des citoyens. 

Mots clés: 
 pauvreté, corruption, bonne gouvernance. 
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 :مقدمة

تراجع قرارات السيادة الوطنية للدول وانتقال مراكز القرار االقتصادي  أدى إىلديدة لتدخل الدولة يف ظل العوملة ججماالت ظهور  إن     
إىل مراكز فوق وطنية، وهكذا جند ظهور وظائف جديدة للدولة واليت ترتبط كذلك بفلسفة احلكم الراشد مثل: حماربة الفقر والتخفيف من 

ال في، محاية املستهلك، االهتمام بتوفري األموال الالزمة للتكفل ابلبحث العلمي األساسي، محاية البيئة، حدته، حماربة الفساد االقتصاد
ر وأسس ينبغي لبلد كاجلزائر قبول النماذج املقولبة واملفخخة املمالة من أطراف متعددة ال تعرف الواقع اجلزائري، وإمنا العودة املبكرة جلذو 

ريخ، واليت وكما عاجل أبرزها األمري عبد القادر والشيخ عبد احلميد بن ابديس يف تقدمي مقاربة حول احلكم الراشد ال الدولة اجلزائرية عرب التا
النابعة  على املستوى احمللي فقط وإمنا يف إطار عاملي كفيل خبلق جمتمع دويل تسوده احلرية احلقيقة والشفافية احلقيقية والدميقراطية احلقيقية

 والسياسية اإلنسان املدنية حقوق حتقيق خالل من يقاس أن ميكن الراشد احلكم أن نستخلص ومنه، سنة لإلنسانمن الفطرة احل
 وتعزيز واجلماعي، الشخصي واألمن التعليم، يف واملساواة والطعام، واملسكن والصحة احلياة، يف احلق توافر ومن والثقافية واالجتماعية

  املشاركة. مفهوم
 رداءة و الدخل، يف التفاوت و االجتماعية، املساواة عدم استمرار بسبب للفساد خصبة منابتاتعترب  املزمن الفقر من تعاين اليت لبلدانفا 

 مماثل، حنو وعلى فعالة قانونية أطر تنفيذ و إلنشاء تكفي مصادر ختصيص على قادرة الفقرية البلدان تكون ال قد و االقتصادية، احلوافز
 ذلك، إىل ابإلضافة ،ذلك نتيجة ابلفساد يتورط و حساابته من األخالقية املبادئ إسقاط إىل مييل قد حمتاجا يكون عندما اإلنسان فإن
 النمو تعزز بيئة لتهيئة أساسي الرشيد ، فاحلكماالقتصادي النمو بتباطؤ يرتبط الذي الدخل يف املساواة عدم الفساد يفاقم أن احملتمل من

عيشهم، لذا ميكن  نوعية حتسن أن تستطيع الفقراء ورغبات  الحتياجات أكرب بقدر تستجيب اليت فاحلكومة الفقر، من وحتد  االقتصادي
 بفعل للخطر يتعرضان التنمية من اجلانبني هذين أن غري للبلد، والسياسية اإلقتصادية التنمية يف رئيسي عنصر احلكم إدارة مستوى اعتبار

 جتسيد من بد ال الواقع أرض  الراشد ومكافحة الفساد للحد من الفقر علـى احلكم لياتآ جتـسيد فقبلاالقتصاد،  يشوه الذي الفساد
 ."ابألساس ذهنية تنمية تقتضي امليدانية فالتنمية" شيء، كل قبل و أوال احلاكمة النخب أذهان يف والتنمية الراشد احلكم أفكار

 من خالل ما سبق ميكن أن نطرح التساؤل الرئيس التايل:
 كيف ميكن احلد من الفقر يف ظل حكم ال يعتمد التوزيع العادل للمكاسب؟

 ومن أجل اإلجابة على التساؤل املطروح مت اتباع اخلطة التالية:
 املبحث األول: ماهية الفقر وآاثره

  وفنية وسياسية واجتماعية اقتصادية أبعاد ا هلاكوهن متباينة، نظر ووجهات عديدة مناقشات الفقر مفهوم حتديد مسألة أاثرت قدل     
 .1ومانعة جامعة بصورة حتدد أن ميكن ال ألهنا التعريف صعبة الكربى والظواهر األساسية املفاهيم من كغريها وهي ابضطراد، تنمو

 والتشابك التعقيد شديدة واقتصادية اجتماعية ظاهرة عن يعرب مفهوم فهو النسبية اجملردة املفاهيم من لفقرا:  الفقر تعريف املطلب األول:
 ولكن االختالف أسباب من وغريها واملفكرين للباحثني الفكرية واخللفيات القياس، وأدوات التارخيية والفرتات اجملتمعات ابختالف وختتلف

 :قسمني إىل تقسيمه ميكن نوعيا، وحتوال تطورا شهد الفقر مفهوم أن املؤكد من
 هذا من للفقر تعريف أي يف يربزا مهمان مكوانن وهناك عام، بشكل املادي أو النقدي اجلانب على يركز :للفقر التقليدي املفهومأواًل: 
 يركز ال املوارد من أدين حدو  والسكن وامللبس الغذاء مثل حمددة، سلع من ابالستهالك عنه التعبري ميكن والذياملعيشة  مستوى ومها املنظور

 .2الدخل على تركيزه بقدر االستهالك على
 :نذكر الوجهة هذه من الفقر تعاريف بني ومن
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 الغذاء ذلك يف مبا اإلنسانية االحتياجات من املقبول األدىن ابحلد للوفاء الالزمة املادية املتطلبات من احلرمان هو :لفقرا، 
 الدخل جبانب العمل وفرص والتعليمية الصحية اخلدمات ويشمل العمل، فرص توفري إىل احلاجة املفهوم هذا يف أيضا ويدخل

 ؛.3فقريا يعد املفردات هذه إىل يفتقر فمن
 ؛4املعيشة مستوى من األدىن احلد حتقيق على القدرة عدم هو :لفقرا 
 الصحية والرعاية الغذاء من دنيا مستوايت على للحصول الكايف الدخل إىل املرء فيها يفتقد اليت االقتصادية احلالة هو :لفقرا 

  .5ةاألساسي االحتياجات تلبية على القدرة عدم يعين ما وهو الضرورايت وكافة وامللبس
 يف للفقر األبعاد املتعددة املناهج ظهور إىل أدىما  وهو  املادي اجلانب من الفقر على تركز أهنا السابقة التعاريف كل على فاملالحظ

 ما إىل االفتقار جمرد يعد مل الذي املفهوم هلذا جديدة نظرة تعكس للفقر حديثة مفاهيم تعتمد واليت ،سواء حد على والفقرية الغنية البلدان
 .املال من يكفي

 الضعف بشعور عنه معرب األول :للفقر مفهومان منها ظهر الفقر مفهوم لتحديد احلديثة املناهج إطار يف :للفقر احلديث اثنًيا: املفهوم
 القرار، اختاذ يف املشاركة نقص هوف أما الثاين ،  النفس، عن الدفاع يف الذايت العجز حاالت وصدمات اخلارجية ابملخاطر التأثر وسهولة

 امليزة أبنه البعض ووصفه ابلضعف، شعور أبنه عادة يوصف والذي السياسية، احلقوق يف أم األصوات إدالء يف النقص هذا كان سواء
 أساس هو والعرق والدين واجلنس االجتماعي املستوى أساس على والتهميش التمييز أنواع مجيع من التخلص أصبح لذا، للفقر اجلوهرية

 والسياسية واالقتصادية، والثقافية، املدنية اإلنسان حقوق كافة احرتام تعزيز ، وكذا6للفقر األساسية األسباب بعض من للتخلص
 .7واالجتماعية

 يلي: يف هذا املطلب إىل ما يتم التطرق: املطلب الثاين: أبعاد الفقر وآاثره
 أبعاد الفقر أواًل:

 األبعاد متعدد كحرمان الفقر
 املميزات أو اخلصائص القدرات
 االجتماعية املكانة املادي، الرفاه ، الغذائي األمن لتحقيق عنها غىن ال اليت األصول ملكية االستهالك، الدخل، توليد على القدرة االقتصادية

 )عيشهم سبل لتحسني واحلامسة األفراد لرفاه األساسية العوامل مجيع( والسكن الصاحلة، واملياه والتغذية والتعليم الصحة على تستند اإلنسانية
 اإلنسان وحقوق األساسية، احلرايت من واحلرمان السياسية، واألولوايت العامة السياسات يف ويؤثر يسمع، أن يف احلق اإلنسان، حقوق السياسية

 .للفقر الرئيسية اجلوانب احد هي
االجتماعية 

 والثقافية
 الشروط من وغريها والكرامة االجتماعي الوضع إىل راجعة القدرات هذه اجملتمع، يف )أتثري له( قيمة ذو كعضو املشاركة على القدرة

 .أنفسهم الفقراء من عالية قيمة ذات تعترب واليت للمجتمع، لالنتماء الثقافية
 واخلارجية االقتصادية الصدمات أمام الصمود على القدرة محائية )دفاعية(

Source: Angelo Bonfiglioli, le pouvoir des pauvres la gouvernance locale pour la réduction de 

la pauvreté, fonds d’équipement des nations unies, Etats-Unis d’Amérique, 2003, p:17 

 :8التالية النقاط يف الفقر آاثر تلخيص ميكن: اثنًيا: آاثر الفقر متعدد األبعاد
 ؛اإلنتاجية الكفاءة على يؤثر مما واخلمول الضعف-
 ؛.)التغذية وسوء املناعة نقص مثل) املهلكة األمراض وانتشار واجملتمع للفرد الصحية األحوال -
 ؛البطالة شارنتا-
 ؛اخلدمية احلقوق يف املساواة دمع-
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 ؛ واألطفال األمهات وسط اخلاصة الوفيات معدالت ايدةز -
 ؛واجلوع االستهالك وقلة األسرة دخل هبوط-
 ؛الفنية واملهارات التعليم إىل الفتقار ا-
 ؛)واإلصحاح املياه - واخلدمية والتعليمية، الصحية ( وإدارهتا العامة املرافق توفري سوء -
 ؛والسياسية واالجتماعية االقتصادية ابلصدمات التأثر-
 ؛واالجتماعي واجلنسي والديين والعرقي العنصري التمييز نشوء-
 ؛الضرورية واللوازم واملأوى الغذاء من األساسية احتياجاته تلبية عن الفرد عجز-
 ؛العنف ظواهر وتغذية واإلرهاب والصراعات والصدامات احلروب نسبة زايدة-
 ؛.)  ..والرتبة والربمائية، الربية واحلياة واملراعي، املياه،(املوارد ونضوب البيئي التدهور-
 ؛مستدامة بطرق الطبيعية املوارد استخدام عدم-
 ؛للموارد املتكاملة وغري املستدامة غري اإلدارة-
 ؛واإلحسان اخلري وأعمال واإلعاشة واهلبات للزكاة املوجهة األموال حجم وتراجع االقتصادي الركود-
 ؛.)التنموية الفجوة ( والبناء التنمية ملشروعات املتكافئ غري التوزيع-
 .)السكنية الفجوة( واملأوى السكن تكاليف ارتفاع-

 املبحث الثاين: الفساد واحلكم الراشد
 يلي: سوف يتم التطرق يف هذا املبحث إىل مفاهيم حول الفساد واحلكم الراشد من خالل ما

 ميكن فهم مصطلح الفساد من خالل التعرف على معناه وأنواعه وأسباب حدوثه كالتايل: : املطلب األول:مفهوم الفساد 
 اخلاصة، للمنفعة املنصب أو العمومية السلطة ستعمالا إساءة أنه على الفساد اإلمنائي املتحدة األمم برانمج يعرف: أواًل: تعريف الفساد

 ختالساال طريق عن أو ابخلدمات للتعجيل إكراميات تقدمي أو الغش، أو احملسوبية أو النفوذ ستغاللا أو بتزازاال أو الرشوة طريق عن سواء
 ؛.9اخلاص القطاع يف أيضا يتفشى فإنه العاملون، املوظفون و الدولة دامخ   يرتكبها جرمية يعترب ما كثريا الفساد أن رغم و
 ستعمالا إساءة أبنه الفساد فيعرف الدويل البنك أما ؛اخلاصة املنفعة أجل من السلطة ستغاللا أنه على الدولية الشفافية منظمة وتعرفه 

 . 11) مساءلة+ شفافية+نزاهة( -+حرية التصرف(ةالفساد= ) االحتكار للسلط .10 اخلاص للكسب العامة الوظيفة
 :لتعددها نظرا بعضها على نقتصر سوف وتصنيفات أنواع عدة للفساد: اثنًيا: أنواع الفساد 
 يف خاصة العام النشاط استغالل وهو العام القطاع فساد نوعني، بني التمييز ميكن هنا: الفساد يف املنخرطني األفراد انتماء وفق.1 

 السياسات على للتأثري مال من ميلكه ما بفضل نفوذه استغالل يف يتمثل اخلاص والقطاع،  12واملصرفية املالية السياسات أدوات تطبيق
 ؛13األفراد من معينة طبقة حنو احنرافها من خالل احلكومية

 القرار وصناع الدولة يف املسئولني كبار لًباغا ويطال الكبري الفساد ومها الفساد من نوعني بني التمييز وميكن :الفساد حجم حيث من.2 
، أما الفساد 14 الضعيفة الدول يف ينتشر ما وعادة منظًما، بكونه الفساد من النوع هذا يتسمكما    العام املال على االستيالءومن أمثلته 

 ؛15األحيان غلبأ يف منظم غري بكونه ويتسم وغريها، الرشاوى وتلقي الصغرية االختالسات عرب املوظفني صغار عادة به يقومف الصغري
 طالب أو املستهلك فيه جيرب حيث (جربي)قسري فساد إىلهنا  الفساد تقسيم ميكن :الفساد طريف بني العالقة طبيعة حيث من.3 

 فيه يتفق حيث آتمري وفساد ،عليها احلصول يستطيع ال ورمبا مصاحله، وتعطلت اخلدمة على حصوله أتخر وإال الرشوة دفع على اخلدمة
 السلع بدخول للسماح اجلمارك ملوظفي مبلغ دفعك احلكومي للموظف قلأ مبلغ ودفع للحكومة الدفع جتنب على الفساد أطراف

 ؛مقرر هو عما ختفيضها أو الضريبة هذه تقاضي بدون اجلمركية للضريبة اخلاضعة
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 تقسيمه يتم نهإف يتجاوزها أو البلد حدود داخل يتم كان إذا وما ممارسته، نطاق زاوية من الفساد إىل ابلنظر:الفساد نطاق حيث من.4 
 اخلاص القطاع التقاء عند عادة ويتم حمليني أطراف على ويقتصر البلد، حدود داخل يتم الذي الفساد وهو :احمللي الفساد :قسمني إىل

 خارجية أطراف مع الدولة تعامل عند وذلك الدولة، حدود يتجاوز الذي الفساد وهو :الدويل الفسادأما ، ما معاملة يف العام ابلقطاع
 مع للتعاقد والعموالت الرشاوى دفع يتم وقد اخلارج، من وجتهيزات ومستلزمات معدات بشراء النامية الدول يف احلكومات تقوم حيث

 .النامية الدول يف واالمتيازات اخلارجية املناقصات على للحصول كبرية عموالت دفع إىل األجنبية الشركات يدفع مما أخرى، شركات
 :فيما يلي رهاحص ميكن و، آلخر بلد من وختتلف الفساد نتشارا أسباب تتعدد :اثلثًا: أسباب الفساد

 ربح أي على للحصول احلكوميني للمسؤولني الرشاوى لدفع استعداد على اخلاصة األطراف تكون قد  :قتصاداال يف احلكومة تدخل -
  ؛16التنظيمية القواعد تولده ميكن
 الشامل التخفيض خماطر من الدويل النقد صندوق يف املالية الشؤون إدارة حتذرحيث  :احلكوميون املوظفني دخل مستوى خنفاضا -

 معدل بني العكسية العالقة إىل الدارسني بعض يشري كما ،17الفاسد السلوك يف رتفاعاال إىل يفضي أن ميكن الذي املدنية اخلدمة ألجور
 ؛ 18الصناعي القطاع أو اخلاص القطاع يف لألجور املنخفض واملستوى الفساد

 ؛الضريبية واإلجراءات القوانني شفافية كفاية وعدم الضرييب النظام وضوح عدم -
 وجود إىل إضافة فاعل، عادل قانوين نظام وجود أن إذية: احلكوم املؤسسات حتكم اليت والتشريعية القانونية البيئة ستقرارا عدم -

 د؛الفسا نتشارا من حيد فاعل بشكل إليها املوكلة ابملهام املؤسسات هذه قيام على يؤثر القوانني تطبيق على قادرة حكومة
 ؛اإلداري اجلهاز وتضخم كبرية طبيعية موارد قاعدة وجود –

 الروابط تقوى فعندما ،19تكسيب سلوك عن فيها الربع توافر يسفر أن األرجح من بيئة خلق يف جتماعيةاال العوامل تساهم قد –
 التوظيف يتم و أصدقائهم، و أقارهبم لتفضيل احلكوميون املسؤولون مييل اجملتمع، يف القبيلة أو الواحدة الطائفة أفراد بني جتماعيةاال

 غري واملزااي اخلاصة املكاسب حتقيق خالهلا من يستطيعون اليت العليا، املناصب يف والطائفية واإلقليمية العشائرية اإلنتماءات حسب
 ؛20اجملتمع يف الفساد زايدة إىل يؤدي مما املشروعة،

 أو الغموض مدى :21يلي ما معرفة خالل من احلكومة قوة أو ضعف مدى على احلكم ميكن و الفساد تنمية إىل احلكومة ضعف يؤدي –
 على الرقابة فعالية أو قصور مدىو  والوظائف التعيينات يف املوضوعية والنظم اإلجراءات إتباع مدىو  قتصاديةاال معامالهتا يف الشفافية

 .الدولة أنشطة
 الراشد وأطرافه وكذا آلياته كالتايل:وف يتم التطرق إىل مفهوم احلكم س: املطلب الثاين: احلكم الراشد

 سلبية انعكاسات على ينطوي رمبا والذي البعض لدى للحكومة كمرادفاحلكم الراشد   استخدم: أوالً: مفهوم احلكم الراشد 
 إدارة يف واإلدارية واالقتصادية السياسية السلطة ممارسة " :نهأ على الراشد احلكم اإلمنائي املتحدة األمم برانمج عرف وقد ؛22ومغلوطة

 أفضل لتحقيق لافع وهو واملساءلة، والشفافية املشاركة منها الصفات من الكثري على ينطوي وهو املستوايت، مجيع على البالد شؤون
 ."القانون وسيادة العدالة ويضمن للموارد، استخدام

 :الراشد للحكم املكونة الرئيسية األطراف وهي:  اثنًيا: أطراف احلكم الراشد
 الدولة عناصر على هو لالتفاق األدىن احلد أن فيبدو الدولة، تعريفات تعدد رغم :احمللية والسلطات الرمسية واملؤسسات الدولة.1

 عن استقالهلا وابلتايل اإلقليمية هتاسياد وحدود انحية، من مبواطنيها الدولة عالقة حتدد السيادة وفكرة وسيادة، وإقليم شعب :الثالث
 والطبقات احلاكمة االجتماعية الطبقات أو الفئات بني العالقة حيدد الذي التنظيم هي :لدولةفا وعليه.23 ىأخر  انحية من األخرى الدول
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 االقتصادية ووظائفها الدولة تركيب متضمًنا العامة، واملصلحة اخلاصة املصلحة بني التناقض بداية مع ظهر تنظيم وهو احملكومة، االجتماعية
 ؛24والسياسية واالجتماعية

 بقيم ملتزمة رحبية، غري هي والدولة، األسرة بني العام يت متأل اجملالال ،ذاتيا التطوعية املستقلة التنظيمات جمموعة: وهو املدين اجملتمع .2 
 التطوير :هو احلكم جملتمع املدين يفا به يؤثر ما أهم ولعل، اآلخر وقبول والتسامح لالختالفات السلمية واإلدارة والرتاضي االحرتام ومعايري

جتماعي تسهيل التفاعل االابإلضافة إىل  جتماعية التحتية يف اجملال العام،التشريع للبنية اال ،25االستقاللية ابجتاه األفراد قدرات تقوية ويعين
 ؛"26والسياسي وحتريك اجلماعات للمشاركة يف الفعاليات االقتصادية واالجتماعية والسياسية

توفري لمعظم الدول تدرك أن القطاع اخلاص ميثل املورد الرئيسي للفرص اليت تفتح اجملاالت االقتصادية  أصبحت قد: لاخلاص القطاع.3
مناصب الشغل والتقليل من البطالة ومكافحة الفقر وكل هذه األدوار اليت يؤديها تصب يف إطار إرساء أسس احلكم الراشد الذي يهدف 

 .27األمثل ملوارد الدولة وحتقيق التنمية املستدامةإىل االستغالل 
وعمليات ومؤسسات يستخدمها املواطنون فرادى أو مجاعات لدعم  يتكون احلكم الراشد من آليات :اثلثًا: معايري احلكم الراشد 

 كاآليت:احلكم الراشد  ليات آوعموما ميكن حتديد أبرز  ،(28)خالفاهتم مصاحلهم والتعبري عن خماوفهم، و الوفاء ابلتزاماهتم وتسوية
هي تدفق املعلومات االقتصادية ف ،من أهم خصائص احلكم الرشيد وتعين إاتحة كل املعلومات وسهولة تبادهلا هي :الشفافية -

 .(29)واالجتماعية والثقافية والسياسية الشاملة يف الوقت املناسب وبطريقة ميكن االعتماد عليها
واآلليات املناسبة للمواطنني احملليني كأفراد ومجاعات، من أجل املسامهة يف عمليات صنع القرارات، إما : مبعىن هتيئة السبل املشاركة -

وجيب أن يكون جلميع الرجال والنساء رأي يف صنع القرارات اليت تؤثر يف ، (30)بطريقة مباشرة أو من خالل اجملالس احمللية املنتخبة
 .(31)واسعة يقوم على حرية التنظيم وحرية التعبري، وأيضا على قدرات املشاركة البناءةحياهتم سواء، وهذا النوع من املشاركة ال

32مسؤولني ومواطنني خيضعون للقانون وال شيء يسمو على القانون مبعىن أن اجلميع، حّكاماً و: (حكم القانون) سيادة القانون -
 ؛

مبعىن أن يكون مجيع املسئولني واحلّكام ومّتخذي القرار يف الدولة أو القطاع اخلاص أو مؤسسات اجملتمع املدين، خاضعني  املساءلة: -
 ؛33 ملبدأ احملاسبة أمام الرأي العام ومؤسساته دون استثناء

حازم يف مسألة معيّنة، فيجب تغليب رأي : مبعىن أن مجيع املصاحل املتعلقة ابجملتمع قد تصطدم خبالفات حتتاج إىل اختاذ قرار اإلمجاع -
 ؛(34)اجملموعة حتقيقاً للنفع العام للوطن وألفراد اجملتمع وما يقتضيه واقع احلال من إجراءات

 ؛(35): خيضع مجيع أفراد اجملتمع للمساواة وعدم التمييز يف إطار احلاكمية الرشيدة، فهم متساوون ابحلقوق واحلراّيت والكرامةاملساواة -

: هي اليت تضمن استمرارية حتقيق التقّدم واالزدهار والتطّلع دائماً إىل تعزيز مفهوم التنمية والتنمية املستدامة، وهي اليت تعمل ةالكفاء -
 ؛(36)على االلتزام بتوظيف املوارد الوطنية ابلصورة السليمة والواضحة لكل أفراد اجملتمع

جلميع أفراد اجملتمع الفرصة لتحسني أوضاعهم االجتماعية والتطّلع دائماً : واملقصود هنا العدل االجتماعي حبيث يكون العدل -
 ؛ل على توفري احتياجاهتم األساسيةلتحسني أوضاع الفئات احملرومة و املهمشة وضمان أمنهم االجتماعي والعم

ة بني مؤسسات الدولة والقطاع : حسب مفهوم احلاكمية الرشيدة، فإن الرؤية تتحدد مبفهوم التنمية ابلشراكالرؤية اإلسرتاتيجية -
 ؛(37) اخلاص من خالل خطط بعيدة املدى لتطوير العمل اجملتمعي من جهة وأفراده من جهة أخرى والعمل على التنمية البشرية

اظ على : إن تفعيل مبدأ توزيع السلطات على أفراد اجملتمع من خالل التوزيعات اجلغرافية للدولة، هبدف إدارة شؤوهنا واحلفالالمركزية -
حقوق األفراد داخلها تشّكل بعداً عميقاً يف حتقيق مفهوم احلاكمية الرشيدة، فيشعر الفرد أبنه هو صاحب القرار ويعتمد على نفسه 

 .(38)من أجل حتقيق الذات من جهة، وأنه حتت املراقبة الشعبية من جهة أخرى
 زيع العادل للمكاسبإشكالية احلد من الفقر يف ظل حكم ال يعتمد التو املبحث الثالث: 
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 ممارستها أو السلطة استخدام فإساءة ابحلكم، وثيقا طاارتبا الفقر مشكلة رتبطت: عالقة احلكم الراشد ابحلد من الفقراملطلب األول: 
، األحيان من الكثري يف وخياراهتم مواردهم حملدودية ،نظرا)الفقراء(قوة األقل أولئك على األوىل ابلدرجة تؤثر الئقة وغري ضعيفة بطرق

 السياسات تنحاز وجوده ويف إليها، احلاجة أمس يف هي اليت الفئة هلذه واملنافع اخلدمات تقدمي عن التنازل أيضا يعين السيئ واحلكم
 القانونية واخلدمات واحلماية، امللكية، حقوق وتنعدم الفقراء عن بعيدا والنفوذ القوية املصاحل أصحاب حنو واإلنفاق والربامج
 أساسيا شرطا يعد احلكم تعزيز فان هلذا منه، للحد املبذولة اجلهود أيضا ويفسد الفقر، من ويعزز احلكم سوء يولد وهكذا...للفقراء،
 .39الفقراء حياة لتحسني

 تفكري أيضا املاحنة املؤسسات أدرجت الراشد، احلكم مفهوم مع جنب إىل باجن: الراشد  ابحلكم الفقر من احلد ربط أواًل: أسباب
 البعد على رامقصو  وليس األبعاد، متعدد مفهوم هو الفقر أن مامتا تدرك وهي املتغريين، هذين بني والعالقات الفقر بشأن جديد

 يف املشاركة وعدم العامة واملرافق للخدمات كامل غياب أو نقص من يعانون الفقراء الدخل انعدام جانبإىل ف وحده، االقتصادي
 أبهنم يشعرون ما غالبا فالفقراء هذا وبسبب والوطين، واإلقليمي احمللي املستوى على والسياسية واالقتصادية االجتماعية القرارات

 ومؤسسات املتقدمة البلدان جعل األمر هذا، النفوذ وأصحاب األثرايء طرف من ويستغلون حقوقهم، تنتهك عندما وعاجزون مستبعدون
 :40التالية لألسباب وذلك الفقر من للحد أساسي شرط شدلراا احلكم أبن تقر اإلقراض

 خاصة مبادئ من به يتميز ملا احلكم أمهية تزايد على انعكس ما الفقر، حتليل يف والثقايف والسياسي االجتماعي املال رأس إدراج تزايد-
 ؛واملساءلة ) القانون وسيادة حكم) والشرعية ،)الشمولية( الواسعة املشاركة

 الدول من الكثري يف أهدافها حتقق ال املعوانت جعل ما املاحنة، الدولية املؤسسات ا تدعمها اليت الربامج يف للفساد الواسع النتشارا -
 ؛الفقراء أعداد من التخفيض هدف خاصة النامية،

 يكون ما غالبا وهذا الفقر، مكافحة يف التقدم على قادرة غري واحلكومات الدول فإن املتاحة املوارد ندرة ومع راشد،ال احلكم بدون -
 ؛االقتصادي النمو تعيق اليت املستقرة غري القانونية واملنظومة املستشري، والفساد الشفافية، النعدام نتيجة

 خالل من أيضا ولكن الدخل، زايدة خالل من فقط هذا يتم وال تنخفض، أن جيب الفقر جوانب مجيع ألن ضروري أمر الراشد كماحل -
 ؛للفقراء واالجتماعية والسياسية االقتصادية، الفرص وزايدة التمكني

 .احلكومة يف والشفافية القانون لسيادة الفعلي التطبيق خالل من املعامالت، تكاليف من وتقلل االقتصادية، الكفاءة تعزز احلكم جودة- 
 ال الفقر ملكافحة وطنية إسرتاتيجية أو خطة أي فإن الراشد، احلكم سيادة ظل يف: الفقر من واحلد راشدلا احلكم مبادئ اثنًيا: إرساء

 وفقا اإلسرتاتيجية هذه تنفيذ يتم كيف هو ذلك من أكثر ولكن الفقر، حيال تنفيذها احلكومة تنوي اليت السياسة أوراق على فقط تشمل
 .الفقر من للحد الوطنية واخلطط الربامج وفق املسطرة للنتائج حتقيقا أكثر حىت تكون الرشيد احلكم دئاملب
 أي جناح يف رئيسي عامل هي الفعالة املشاركة وعملية اإلنسان حلقوق أساسي مبدأ هي فاملشاركة الشمولية(:( الواسعة املشاركة.1

 اخلدمات تقدمي يف أسفل إىل أعلى من القدرة تعزيز على احمللية للحكومة التقليدية الدعائم تركز كما،  41الفقر من للحد إسرتاتيجية
 ؛الطلب وإدارة التشاركي التخطيط على ابعتمادها احملليني الفقراء الحتياجات أكثر ابستجابة احمللي احلكم هياكل وتسمح وإدارهتا،

 اإلجرام، وحماربة الصراعات، وتسوية العدالة، قضااي إىل يشري فهو القانون، سيادة احرتام اإلدارة هياكل على يستوجب :القانون سيادة.2
 ألقسري املال برأس يقاوث ارتباطا يرتبط ذلك إىل ابإلضافة وغريها اإلنسان، وحقوق االجتماعي، العنف وفض واألمن السالم، وإحالل

 ما غالبا احملرومة والفئات الفقراء ألن ضروري، أمر القانون وسيادة الشخصي، ابألمن املتصلة الرفاه ومكوانت والسياسي واالجتماعي
 هلم، ابلنسبة عالية تكاليفها تعد اليت )احملاكم( القانونية الرمسية النظم إىل الوصول وصعوبة املعامالت، تكاليف بسبب العدالة إىل يفتقرون

 ؛42حقوقهم على واحلصول وأراضيهم، أصوهلم عن دفاعهم احتمال من ينقص ما وهو
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 مسؤولياهتم وحتمل العمل يف تصرفاهتم عن وتفسريات إجاابت إعطاء احلكومية واملؤسسات احلكوميني املسؤولني واجب وتعين :ملساءلةا.3
 وحاجيات ألولوايت حتقيقها ومدى ابإلنفاق، املتعلقة تلك خاصة املنتهجة السياسات خيص فيما خياراهتم وتربير ،43املواطنني أمام

 الفقراء فيهم مبا للمواطنني الفرصة توفري على يعمل ما الدولة، ملوارد اجليدة لإلدارة األساسي الضامن إذا فهي منهم الفقراء خاصة املواطنني
 ؛وبريوقراطية متييز دون ممكن وجه أحسن على العمومية اخلدمات من لالستفادة

 إىل الفقراء وصول تسهيل يف هام أمر املناسب الوقت يف وتوفرها عليها، احلصول تكلفة واخنفاض للمعلومات احلر التدفق إن :شفافيةال.4
 وبرامج ابإلنفاق املتعلقة تلك خاصة احلكومية السياسات يف الشفافية ريتوف أن كما أفضل، بشكل منها واالستفادة العامة اخلدمات

 ختدم ال السياسات تلك كانت إذا ما حالة يف الفقراء حقوق عن للدفاع املدين اجملتمع ملنظمات الفرصة يتيح إذ جدا، مهم التنمية
 تعزيز خالل من وكذلك للمعلومات املنتظم النشر خالل من الشفافية تعزيز وميكن، وأولوايهتم لتطلعاهتم تستجيب وال مصلحتهم،

 ؛السياسات وصانعي واملسؤولني املواطنني بني املعلومات وتبادل النقاشات
 تكون أن ينبغي اليت وامليزانيات واللوائح القوانني من األول املقام يف احملققة والنتائج القانون سيادة إىل تشري حيث: التنبؤ على لقدرةا.5

 القدرة لضمان ضروري القضائية السلطة داخل التقنية الكفاءة من األدىن واحلد، بفعالية تنفيذهاو  موحد، وبشكل سلفا ومعروفة واضحة
 ، االقتصادي النشاط خنق على يعمل ما مرتفعة والصفقات املعامالت تكاليف تكون قد هذا دون ومن التجارية، العالقات يف التنبؤ على

 ؛ 44الفقر مستوايت يف الزايدة عليه ينجر مما
 أشد يف هم اليت اخلدمات توفري على جهودها وتركيز حمورها، األفراد يكون حيث العامة، املؤسسات استجابة أي :والرتكيز ستجابةالا.6

 على جيب وابلتايل، األقل السلع إىل املوارد حتويل من التقليل مع منهم، الفقراء خاصة املواطنني رضا إىل بدوره يؤدي ما هذا إليها، احلاجة
 جمموعة على واملوارد الطاقة تبدد أن املرجح فمن وإال املسؤولية وحتمل ابهلدف، واضح إحساس لديها يكون أن العام القطاع يف املنظمات

 .األساسية أبهدافها مباشرة صلة ذات تكون ال قد اليت األنشطة من
 ابلفقر الراشد احلكم لعالقة املفاهيمي إلطار: ا11الشكل رقم 

 
Source: Edmund attridge, S.nachuk, D.dung, op cit, p:03 

 أهداف أربعة احلكم إلدارة الدويل البنك برانمج حدد قدل: الدويل البنك نظر وجهة من الفقر ملخاوف والتصدي الراشد  احلكم اثلثا:
 :يف وتتمثل الفقر ملخاوف للتصدي حتقيقها ينبغي أساسية

 توجيه من الفقراء متّكن أن احملتمل من واإلدارية السياسية العمليات يف فاملشاركة :املشاركة وتعزيز التمكني خالل من القدرات بناء.1
 مهتمة كانت إذا فالدولة للفقراء، األساسية اخلدمات توفري وكذا الربامج وتصميم امليزانية يف واألولوايت السياسات، على والتأثري النقاش،

 ؛45األساسية ابخلدمات املتعلقة القرارات صنع يف والتأثري أصواهتم وإمساع املشاركة من الفقراء متكن آليات تصمم أن عليها فينبغي هبذا
 األساسية، اخلدمات توفري خالل من املادية الفرص إاتحة أمهية على الفقراء يؤكد :األساسية اخلدمات حتسني خالل من القدرات بناء.2

 الصحي، الصرف ومرافق واملياه، واملدارس، منتجاهتم، لبيع الالزمة واألسواق والكهرابء، والطرق، واالئتمان، الوظائف، توفري هذا ويعين
، الفرص إلاتحة األمهية ابلغ الشامل االقتصادي والنمو للعمل، األمهية البالغة واملهارات الصحية احلالة إليها تستند اليت الصحية واخلدمات
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 أو للفقراء ابلنسبة األولوية ذات اخلدمات على قلأ رسوم وفرض التمييزية، املمارسات معاجلة من البد أفضل خدمات من الفقراء ولتمكني
 ؛46إعفائها

 إىل الوصول حتكم اليت القواعد وتطبيق حتديد يف حموراي وراد الدولة تلعب :لألسواق الوصول فرص توفري خالل من القدرات ناءب.3
 إىل األحيان من كثري يف يتعرضون فالفقراء العمل، سوق خارج الفقراء يبقي الذي االجتماعي واإلقصاء التمييز من حتد واليت األسواق،
 كبري جهد يتطلب احلواجز هذه وإزالة األعمال، ورجال واملسؤولني النفوذ أصحاب ومن واملنظمني الضرائب مفتشي قبل من مضايقات

 إجراء احلكومات من هذا حيتاج وقد التقليدية، املؤسسات يف هلم املشاركة ابب وفتح الفقراء حرية وتوسيع التمييز ملكافحة وحملي وطين
 املعلومات نشر على جبدية والعمل والضرائب، التفتيش للجان النزاهة وإعادة األسواق، تعميق إىل هتدف وتنظيمية قانونية إصالحات

 ؛وغريها االئتماانت على واحلصول األصول، وملكية التوظيف، إمكانية عن للفقراء
 تعرض وتقليل األمن تعزيز هبا ويقصد :والعنف واجلرمية الفساد ومن االقتصادية الصدمات من األمن توفري خالل من القدرات ناءب.4

 ضعف يف تتمثل ما وعادة ،املخاطر هذه جماراة يف آلياهتم تقوية أو التعرض هذا خماطر ختفيض طريق عن وذلك املعاكسة للظروف الفقراء
 اليت التنازلية الضريبة من يتضح كما للفقراء، ابلنسبة أكثر مكلف ولكن االقتصادية، الفعاليات كافة على يؤثر الذي الكلي االقتصاد
 الصرف سعر الضرائب وحصيلة والفساد، العامة، الصفقات على فيها املبالغ والنفقات املصطنع، املوازين والعجز التضخم، يفرضها

 القاسي والطقس املناخية، التغريات خماطر من األمن توفري ينبغي هذا إىل ابإلضافة، الفساد زايدة على تعمل اليت التجارية القيود املضاعف،
 .47الفقر ظاهرة تفشي لزايدة رئيسية أسبااب األخرى هي تعد واليت ،وغريها واإلعاقة املرض وكذلك

 إىل تؤدي أن الظاهرة هذه تفاقم شأن فمن التنمية، حتقيق وجه يف عائقا الفساد عدي: املطلب الثاين: عالقة الفساد ابحلد من الفقر
 اجلهود تشري حيث الفقر، وطأة من التخفيف إىل اهلادفة الربامج وإعاقة الدستورية السلطات احرتام وعدم اإلنسان حقوق انتهاكات

 واالجتماعية واالقتصادية السياسية التغيريات إلحداث تسعى اليت للبلدان ابلنسبة عقبة يشكل الفساد أن إىل الفقر من للحد حاليا املبذولة
 .لتنميتها املنشودة

 تتميزد ألبعاا دةمتعد ةرهظا لفقرا يمثل حيث ،معين ىمستو تحت لدخلا ضنخفاا فقط يعني ال لفقرا: أواًل: عالقة الفساد ابلفقر
 باإلضافة ،(اهغيرو ،فقالمروا ،لتعليموا ،لصحةا) مثل 48ألساسيةا تلخدماا على للحصوا لكذ يتضمن ،لمختلفةا ملالعوا من بسلسلة

 من البد نهأ حقيقةو للفقر سعوألا ملمفهوا اذه لأللفية إلنمائيةا افدهألا عياتر، ولبشريةا لتنميةوا لتمكينوا ،لمدنيةا قلحقوا لىإ
 جهةامو جلأ من،آلخرا لقبوو ،لتضامنوا واة،لمساوا ،لحريةا بقيم فةولمعرا  ألساسيةا ثيقتهاو في زتعزو ،لدخلا مقاييسود حد وزتجا

 لنموا من تلتسريباا ذهه تحد ،حيثلفقرا لمكافحة رةلمقرا دلنقووا لسلعا يضاأ دلفساا يبتلع، كما لفقرا من للحد لتنميةا تتحديا
 نفس فيو ،لتنميةا لمتعلقة بتعزيزا دلجهوا من اهغيرو لفقرا مكافحة دجهوو رالستثماا تامستوي قلة لىإ باإلضافة ولللددي القتصاا
 لتيوا تلخدماوا لسلعا من ألساسيةا تلحاجاا على لتقديمها للحصو على مرهبإجبا اءلفقرا اردمو ةلصغيرا وىلرشاا فتستنز لوقتا

 على لتغلبا جلأ من ءللبقا تيجيةاستركإ دلفساا لىإ اءلفقرا يلجأ قدكما  ، لتعليموا ،لصحيةا تلخدمااك نطبقا للقانو مجانية تعترب
 أو االنتخاابت في لتصويتأو ا ل،منز اءشر أو ،ظيفةو على للحصوا أو ارسلمدا لىإ باهلذا لةومحا عند جههمايو يلذستبعاد االا

 تلجهاوا تلحكوماا تدعمها لتيا تلتدخالوا تلسياساا على يجب تلعقباا ذهه لمعالجة، و49مجتمعاتهم فيركة لمشاد امجر
 :50دلفساوا واةلمسام اعدو لفقرا بالصلة بين فتعتر لتيدرات المباا تدمج أن لمانحةا

 ؛افقر انلبلداشد أ في السيماو ،معا رتينهلظاا معالجة يتم عندما فقط تستمرو تنجح أن يمكن دلفساوا لفقرا مكافحة إن 

 د؛لفساوا لفقراتفاقم  لىإالجتماعية وا يةدالقتصاوا لسياسيةا واةلمسام اعد ديتؤ 
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 طنين.اللمو األساسية قلحقوا زتعز عندما فعالية أكثر اءلفقرا جلأ مند لفساامكافحة  تتيجيااسترا نتكو 

: عالقة الفساد ابلفقر 12الشكل رقم 

 
 .15ص:  ،2002 ديسمرب نيويورك، ،"الفقر من احلد اجل من الفساد مكافحة " والتنمية الفساد ،اإلمنائي املتحدة األمم برانمج املصدر:

هناك اتفاق واسع على أن الفساد يؤثر على الفقراء بشكل كبري، سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، وقد : اثنًيا: أثر الفساد على الفقر
غري متناسب، ألنه يؤثر على  وصفت اآلاثر من منظور اقتصادي واجتماعي وسياسي، ويضر الفساد ابلفقراء يف البلدان النامية على حنو

ومن اخلدمات العامة  تلفة، ومييل إىل جعلها أكثر فقرًا، من خالل حرماهنم من نصيبهم العادل من املوارد االقتصاديةبطرق خمحياهتم اليومية 
املتعلقة ابلصحة والغذاء والتعليم، األساسية ألهنم غري قادرين على دفع الرشاوى، ويزيد من صعوبة تلبية احتياجاهتم األساسية مثل تلك 

 وخيلق التمييز بني اجملموعات املختلفة يف اجملتمع، ويغذي عدم املساواة والظلم، ويعرقل النمو، لذا فهو يشكل عقبة رئيسية أمام حتقيق
 يف إليها التطرق مت اليت اقواإلنف واالستثمار النمو على الفساد آلاثر وابإلضافة، 51االستقرار االقتصادي واالجتماعي وحىت السياسي

 :52التالية النقاط يف املتمثلة األخرى آلاثرا بعض إضافة ميكن الفقراء، على سلًبا ستنعكس حتما واليت الدراسة هذه من األول الفصل
 االجتماعية؛ اخلدمات من مستوى أدىن على الفقراء حصول 

 الفقراء؛ تساعد اليت للمشاريع األساسية اهلياكل استثمارات وتفادي العام، املوارد إدارة سوء 

 أقل؛ خلدمات أو أثقل ضرييب لعبء الفقراء واجه 

 الفقراء؛ أصوات شراءوكذا  مواتية غرب ظروف يف الزراعية ملنتجاهتم الفقراء بيع 

 املستهدفني؛ عن بعيدا ابلفقراء اخلاصة املعونة ويلحت 

 للخطر؛ الفقراء ملكية حقوق يعرض الفساد 

 ويزيد يفاقم الفساد أن همامن كل يثبت الفقر على الفساد أثر فهم يف مفيدان منوذجان هناك: منوذجا فهم أثر الفساد على الفقراثلثًا: 
 :53وهي الرشيد ابحلكم مرتبطة وأخرى اقتصادية عوامل تشمل متداخلة و معقدة عوامل نتيجة الفقر

 يؤثر الذي األمر االقتصادي، النمو عوامل على أتثريه خالل من الفقر على يؤثر الفساد أن االقتصاد منوذج يظهر: منوذج االقتصاد.1  
 اخلدمات على احلصول فرص ويضعف ،للمجتمع ابلنسبة القيمة اخلدمات عن احلكومي االستثمار حيول فهو ،الفقر مستوايت على بدوره

 من غريها من أكثر تستفيد أبن الفئات لبعض يسمح الفساد أن ذلك إىل أضف جودهتا، من يقللو   األساسية البنية خدمات فيها مبا
 من كبرية حصة تنفق املنخفض الدخل ذات األسر الفساد جيعل، كما هبا املتصلة القانونية و االقتصادية األطر و السياسات تشويه خالل
 متناسب غري بشكل الصغري الفساد عبئ يقع و 54 املرتفع، أو املتوسط الدخل ذات األسر تدفعها اليت احلصص تفوق وةالرش على دخلها

  .الثروة و الدخل يف املساواة عدم من يزيد و الضرائب نظام تقدم الفساد يعوق كما55 الفقراء على
 بدورها تؤثر اليت و احلكم، مؤسسات على نفوذه بسط خالل من الفقر على يؤثر الفساد أن فيؤكد احلكم منوذج أما منوذج احلكم:.2

 اخلدمات جودة من ويقلل املواطنني ومشاركة السياسية املؤسسات يضعف أنه إذ احلكم، قدرة من يقلل فالفساد الفقر مستوايت على
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 املصلحة تلبية عن بعيدا العام االستثمار حيول و اجلودة عالية عامة خدمات تقدمي على للحكومة املؤسسية القدرة ويقوض احلكومية والبنية
 .سوءا الفقر يزيد الذي األمر الصحةو   السالمة أبنظمة االلتزام من يضعف و األموال رؤوس مشروعات على منصبا جيعله و العامة

 املطلب الثالث:  تبين هنج املشاركة لتفعيل إسرتاتيجية احلد من الفقر
 من وتنفيذه تصميمه يتم القطاعات، مجيع عرب الوطنية للتنمية إطار هي الفقر من احلد إسرتاتيجية إن أواًل: إسرتاتيجية احلد من الفقر:

 أو جمموعات هناك سيظل املرتفع، الدخل ذات الدول يف حىت ،الدولة على الفقر وأثر أسباب ملعاجلة خصيصاً  الوطنية احلكومة قبل
 تقدمي مت األخرية ، ففي هاتهاألفقر الدول يف كما متاماً  ضرورية الفقر من للحد فيها  الوطنية اإلسرتاتيجية تكون الفقراء من قطاعات

 أو الدويل البنك من امليسرة القروض وراء تسعى اليت الدول تستوفيها أن جيب اليت املتطلبات كأحد بداية الفقر من احلد اسرتاتيجيات
 حالياً  يوجد، و االجتماعية وخططها وسياساهتا الكلي اقتصادها فيها تبني الفقر من احلد إسرتاتيجية ورقة تعد حيث  ،الدويل النقد صندوق

 ورقة إليها ترتكز أن جيب اليت األساسية املبادئ حول الدويل البنك فيها مبا العامل يف الرائدة التنمية وكاالت مجيع بني واسع توافق
 وهي: 56الفقر من احلد إسرتاتيجية
 ؛رصدها وميكن ملموسة تكون الفقر من للحد أهداف مع النتائج، حنو موجهة تكون أن جيب 
 ة؛واالجتماعي والقطاعية اهليكلية، والعناصر الكلي، االقتصاد عناصر بني وتدمج شاملة تكون أن جيب 
 ؛اختاذها ينبغي اليت اخلطوات أي بشأن لآلراء إمجاعاً  ومتثل قطري، استمداد ذات تكون أن جيب 
 ؛وتنفيذها صياغتها يف املشاركة – املصلحة أصحاب – املعنية اجلهات مجيع على تشاركية؛ تكون أن جيب 
 ؛األخرى الفاعلة واجلهات احلكومة بني الشراكة، أساس على قائمة تكون أن جيب 
 الطويل املدى على أهداف حتقيق على عالوة القدرات وبناء املؤسسات إصالح على الرتكيز مع األمد، طويلة تكون أن جيب 

 قحقوو شاركةملا في واةلمساا دجوو تدعي لناميةا انلبلدا معظم :اثنيًا:  تبين هنج املشاركة لتفعيل إسرتاتيجية احلد من الفقر
 اءلفقرا جلأ من دلفساا مكافحة تتيجيااسترا نتكو، وحىت لعمليا قعالوا في اءلفقرا على تطبق مادرا نا لألسف نهاأ الإ ،طنينالموا

 لسياسيةا ةلحياا فياملشاركة  من طنينالموا اءلمتاحة لفقرص الفرا يحد من يلذا سعوألا قلسياا في كثب عن ننظر أن يجب ،فعالة
 .واالقتصادية واالجتماعية

 أولو ه لةءلخاضعة للمساا تلحكوماا لمهمشة معالمحلية ا تلمجتمعاوا ادألفرا قحقو بطر :لةءلمساوا لسياسيةمشاركة الا. 1 
 طنينالمواتفويض  لخال من ما بلد تسياسا تتشكل، حيث اءلفقرا جلأ من دلفساا لمكافحة تيجيةاسترإ لوضع ساسيةأ ةخطو

 بوصفهم اءلفقرا لىإ ينظر ال أنلسياسية الة ءلمساا تعزيز لخال من تلسياسااهذه  تضمن، وعنهم نيابة للعمل لحكوماتهم لسلطةا
 أوراق فيها بما لرئيسيةا إلنمائيةا ألطرا معالجةن كيفية بشأ تالؤتسا يثيرما  ،دلفساا مكافحة في لمصلحةا بصحاأبل  ضحايا

 لىإ للوصوا ظل فقد نآلا حتىو، 57لةءلمساوا طنينالموا ركةمشام كفاية لعد داتتعرضت النتقا قد لتيا ،لفقرا من لحدا تتيجيااسترا
 ؛58للمناالتنمية بعيد ا جلأ من ونلتعاا طرأ لخال من لعناصرا ذهه تعزيز كيفية نبشأ راءآلا في فقاتو
 إدراك كيف على اءلفقرا جلأ من دلفساا لمكافحة تيجيةاسترإ تصميم يينطو :قلسوا تخفاقاوإ االقتصادية واةلمساا معد .2 

االقتصاد  في دلفساا يتفشى ، فعندماصلخام والعاا لقطاعينا في دلفساا يسهل لسلطةا امستخدا ءةساإ أن وكيفية  لفقروا لغنىا نيتكو
؛ والشركات تلحكوماا تستخدمها لتيا دلفساا مكافحة طروأ لتنظيميةا واةلمساا معد لىإ ترجع ما غالبا وزاتلتجات واإلخفاقاا نفإ
 لسياسيةارات القرا صنع لىإ طنينالموا لصوو يحد من يلذا الجتماعيا دالستبعاا يتفق ال: االنشقاقات االجتماعية واالستبعاد.3
 لحكما ملمجتمع لمفهوا من طنينالموا من ةمجموع تهميش يخالف ، حيثاءلفقرا جلأ من دلفساا مكافحة دجهو مع يةدالقتصااو 
 اءللفقر آخرو ءلألغنيا منظا دجوو' نبأ ليةولدا لشفافيةا منظمة رتحذ لذا ،طيةالديمقرا تلمجتمعاا في نله مكا ليس نظرياو لصالحا
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مما  اعللصر رامصد تصبح أن يمكن تالنقساماا ذهه نفإ دلفساا ينتشر ماعندحيث أنه  ،59لمحليةت المجتمعاا تمزيق لىإ دييؤ
 ؛60دلفساوا واةلمساا معدو للحكومة علخضوا فضر حلقة من في اءلفقرا يحصر

 دلفساامكافحة  من اءلفقرا تمكين لخال من أتبد أن يجب تلسياساا أن معا دلفساوا لفقرا لمعالجة شامل منهج عتباإ يعني .4 
 تتيجيااسترا من لمستفيدينوا لمصلحةب اصحاأ ايكونو نبأ ألمبدا حيث من لحقا اءللفقر أن لىإ اذه يترجمو واة،لمساا مقد على

 لتهميشا على لتغلبا يف طنينالموا ةمساعد فعالية في د أكثرلجهوا ذهه يجعل مما له لرئيسيينا لضحاياا ليسو  دلفساا مكافحة
 ؛رإلفقاوا
 يمكن، حيث لةولدا لتنمية فياعملية و لسياسةا دورة افستهدا لمفيدا من،اءلفقرا جلأ من دراتللمبا ك تركيزناه نيكو حتى.5 

 مع لعملا أي افدهألا تحديد :خاللها من تستمرو لعامةالسياسة ا دورة اتخطو منة خطو كل على دة ابلرتكيزنشطة محدم أقيا
 يمكن الجتماعيا ألثرا تقييمو لفقرا في ركةلمشاا: لتخطيطوا لسياسةا ؛لتخطيطا أيبد أن قبل لتنميةا في لوياتهمأو عن للتعبير اءلفقرا

 صياغة في اتلفجووا لسالمةا كنماأ تحديد في اءلفقرا نظر تجهاو ليشمل لكذ يساعدو ،ةلخطواذه ه في نمفيدتا نتاأدا يكونا أن
 لهم نيكو وأن اءلفقرا طنينالموا بتمويل اتلتعهدا نضماأي  ،لوطنيةا لتنميةا تيجيةاسترافي  ماجهاإد يتم لتيا دلفساا مكافحةدرات مبا

 على سميةر صفة ءضفاإل ،لمحليا ىلمستوا على خاصةو ،لمؤسسيةا كللهياا تشكيل يمكن :لتنفيذا ؛لتخطيطا لةوطا مقعد على
 على لتكلفةا منخفضة لمتنوعةا تلتقنياا تشمل أن يمكن :لرصدا ؛حياتهم في تؤثر لتيا اراتلقرا تنفيذ في اءلفقرا طنينالموأدوار  ا

 ئطاخر سمر في لمدنيا لمجتمعا ركةمشا تعتبر ، حيثطنينالموا اكإلشر قومياو/محليا للمظالمء مناأ تعيينو يررلتقاا تبطاقا امستخدا
 ليسو - اءلفقرا معو اءلفقرا طريق عن لعملا يتم :اكةلشرا ؛ للتطبيق لقابلةا ألنشطةا من ىألخرا يه تالنتخابااقبة امرو دلفساا

 لجماعيا لعملا ورةضرو ةقو رإلظها لمحليا لمجتمعا اكشروإ ركةلمشاا على تشجعأن لعملية ا اتخطو منة خطو كل على ،اءللفقر
 أو ،لجنسا أو ق،لعرا أو لدخلاعن  لنظرا فبصر ،طنينالموا متكافئة لجميع صفر لتوفير سيلةو لتنميةا طرأ رعتبااو ؛طناللمو

 . لةوللد إلنمائيةالسياسية ا تلعملياا في اءلفقرا ركةمشايضمن  ،ألصلا أو لتعليما أو ،لدينا
 :من خالل ما مت التطرق إليه يف ورقتنا البحثية ميكن القول أنه وتوصيات:نتائج 
  املصلحة أصحاب ملكية من تزيد فهي الفقر من للحد إسرتاتيجية أي جناح يف رئيسي عامل هي الفعالة املشاركة عمليةإن 

 ؛منها استفادهتم املراد الناس ألوضاع املداخالت تستجيب أن ضمان على وتساعد عليها ورقابتهم التنمية لعمليات
 فالفقراء الفقر، معه ازداد و الفساد زاد كلما التعيينات يف موضوعية غري إجراءات اتبعت و الرقابة قلت و الشفافية، قلت كلما 

 على العملو   إمكانياهتم وتطوير العادلة، املنافسة و املشاركة من متكنهم ال ضعيفة حكومة ظل يف الفرصة هلم تكون لن سوف
 وما الرقابة غياب ظل يف هتمهم، اليت القرارات ختاذا يف املشاركة على قدراهتم من حتد سوف الضعيفة فاحلكومة مستواهم، حتسني

 ؛الفساد لوبيات من عنها ينتج

 للمجتمع األساسية حتياجاتلال تستجيب وبطريقة بفعالية املشاكل وحتل العامة املوارد خالله من تدار الذي احلكم هو السليم احلكم إن 
 .املشاركة أساس على
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