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  مقدمة وخالصة
  
  
  

  البنك اإلسالمي للتنمية والحّد من الفقر
  األهداف العامة 

من األهداف الرئيسة للبنك اإلسالمي للتنمية احلّد من الفقر يف دوله األعضاء. وهذا يدخل يف   .1
جاً ذا هو األعضاء األقّل منّواً. و إطار التزامه املستمر بتلبية احلاجات التنموية للدول  يسلك لذلك 
  خصائص إسالمية حمددة للتعاون بني دول اجلنوب.

" على رؤية من أجل كرامة اإلنسانهـ واليت حتمل عنوان " 1440تنطوي رؤية البنك حىت عام   .2
رسالته اهلادفة إىل تصوُّر فريد لدوره "بأن يكون رياديًّا يف تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصاديّة"، و 

التخفيف من وطأة الفقر واالرتقاء بالتنمية البشرية. وتشمل هذه الرؤية "عملية التمكني" بصفتها 
االسرتاتيجّي؛ وتضع التنمية  البنك قيمة أساسية؛ كما جتعل من "التخفيف من وطأة الفقر" هدف

انب احلّد من الفقر يف مخس من البنك على أهم جو  رؤيةالبشرية ضمن جماالته ذات األولوية. وتركز 
  األولويات الثماين األساسية وهي:

 اهلدف االسرتاتيجّي األساسّي الثاين: التخفيف من وطأة الفقر؛  
 اهلدف االسرتاتيجّي األساسّي الثالث: االرتقاء باخلدمات الصحية؛ 

 اهلدف االسرتاتيجّي األساسّي الرابع: تعميم التعليم؛ 

 اسّي اخلامس: حتقيق االزدهار للشعوب؛اهلدف االسرتاتيجّي األس 

  :متكني املرأةاهلدف االسرتاتيجّي األساسّي السادس 

قد ، الذي عُ االستثنائي الثالث وعلى ضوء هذه الرؤية وبناًء على توجيهات مؤمتر القمة اإلسالمي   .3
 م يف مكة املكرمة أضحى ختفيف حدة الفقر اهلدف الرئيس لعمليات البنك2005يف ديسمرب 

  ونشاطاته يف الدول األعضاء.

  سالمي للتنمية حتى اآلن منجزات البنك اإل
حبجم  -والسيما لدوله األعضاء األكثر فقراً  -خنرط البنك، حىت اآلن، يف تقدمي التمويل امليسَّرإ  .4

ماليري دوالر أمريكّي، ُوجِّه نصفه للنشاطات  اليت ختدم الفقراء. وعالوة على  4.2 اوزتراكمّي جي
  لك: ذ



 

5

  من إمجاّيل متويالته للمشاريع اليت ختدم الفقراء يف الدول األعضاء 50خصص البنك ٪
األقّل منّواً. هذا، فضًال عن مضاعفة خمصصات البنك للقطاعات االجتماعية من 

٪ يف العقد 24سنة إىل حنو  20أو  15٪ من إمجاّيل القروض قبل 11معدل 
  األخري؛

 ساسية" أولويًة قصوى، مبا يف ذلك متويل فرص العمل، منح البنك تلبيَة "احلاجات األ
وتوفري منافذ للسوق (وخاصة للفقراء يف الريف)، وحتسني البىن التحتية األساسية يف 
األرياف وضواحي املدن (من إمداد مبياه الشرب، ومدٍّ للتيار الكهربائي، وتوسيع 

 للمرافق التعليمية والصحية)؛

  أة يف التنمية" (أنشأ البنك "وحدة دور املرWID وقد ظهرت هذه الوحدة إىل الوجود .(
م، مع "وحدة املنظمات غري احلكومية"، لتنفيذ سلسلة من برامج تدريب  1999عام 

ا يف سبيل االرتقاء مبشاركتها يف عملية التنمية االقتصاديّة والبشرية  املرأة وتعزيز قدرا
 احلّد من الفقر؛و 

  ّة قطاعات أساسية تشكل ُلبَّ اجلهود املبذولة للحّد من اهتمام البنك على مخس انصب
الفقر، وهي: التعليم، والصحة، والتنمية الريفية والزراعية، واإلمداد باملياه والصرف 
الصحّي، والنقل والطاقة (انظر أدناه خبصوص املنجزات الكبرية اليت حققها البنك يف تلك 

 اجملاالت).

  اعات الحّد من الفقرقطفي المشاريع  منالبنك  منجزات
  مراكز تدريب مهّين. 204كلية وجامعة، و  59مدرسة ثانوية، و 576مدرسة ابتدائية، و 4566التعليم: 
 ،مستشفى ختصصيًا ومرجعّياً  23مستشفى جهويًّا وإقليمّياً، و 97وحدة رعاية صحية أولية، و 2683 :الصحة

  وغريها من املرافق الصحية األخرى.
هكتار من األراضي املروية،  300.000حمطة لتوزيع املياه، وما ال يقّل عن  15.800 الزراعية:التنمية الريفية و 

  كيلومرت من الطرق الريفية والزراعية.  7000مركزاً للخدمات البيطرية، و 88و
  بئر. 29.700ملياه، ومن شبكات وأنابيب ا كيلومرتات  610 اإلمداد بالمياه والصرف الصحّي:

ميجاوات من اإلمداد  14.000كيلومرتًا من الطرق اخلاصة بالشاحنات، و  4.934 النقل والكهرباء:
  كيلومرتاً من خطوط النقل الكهربائّي.  11.312بالكهرباء، و

يُعىن هذا الربنامج مبشاريع القطاع االجتماعّي يف الدول غري األعضاء، كما يعىن  برنامج المعونة الخاصة:
ثة يف الدول األعضاء وغري األعضاء على حدٍّ سواء. وقد اعتمد باملساعدات العاجلة وخدمات اإلغا

مليون دوالر  370عملية، اعتمد منها  1017مليون دوالر أمريكي هي كلفة  565البنك ما جمموعه 
هبة مالية  643مليون دوالر أمريكي لتغطية  195عملية يف الدول األعضاء، و 374أمريكي لتغطية 

  دول غري األعضاء.للمجتمعات اإلسالمية يف ال
مليون دوالر  1.20عملية بقيمة  62 وحدة المنظمات غير الحكومية ووحدة دور المرأة في المجتمع:

أمريكّي.
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  صندوق مكافحة الفقرمضاعفة نشاطات البنك للحّد من الفقر: إنشاء 
ج يساعد إمعاناً من البنك يف الرتكيز على احلّد من الفقر، فإنه ما فتئ يدرس السبل الك  .5 فيلة بصياغة 

م، واليت تلتها منذ عهد قريب  2000على رفع هذا التحّدي، بدءاً ببعض األوراق البحثية املبكرة عام 
دراسات خمتلفة، ووثائق أخرى داعمة. وباإلضافة إىل ذلك، أعرب البنك عن تصميمه على مضاعفة 

، وما )1(م 2002ذي صدر عام ال إعالن واجادوجوجهوده ملعاجلة هذه القضية، وذلك من خالل 
  م وهلّمجرّاً . 2003جرى من مناقشات يف بريوت عام 

الذي  الثالث االستثنائيويف إطار هذه العملية، قدم البنك ورقة حبث إىل مؤمتر القمة اإلسالمّي   .6
م، أسفرت عن موافقة املؤمتر على أولوية احلّد من الفقر،  2005عقد يف مكة املكرمة يف ديسمرب 

عزمه على معاجلة قضية التخفيف من وطأة الفقر بأوسع معانيه. ومن ّمث قرر جملس حمافظي البنك و 
ذا اإلعالن: 2006اإلسالمي للتنمية يف مايو    م ما يلي، مسرتشداً 

  إنشاء صندوق خاّص ضمن جمموعة البنك اٍإلسالمي للتنمية للتخفيف من وطأة
مية، واستئصال شأفة األمراض واألوبئة يف الفقر، وتنمية القدرات، والقضاء على األ
  الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمّي؛

  ا املالية يف الصندوق، وتقدمي الدعم مطالبة الدول األعضاء باإلعالن عن مسامها
 الفّينّ واملعنوّي إلنشاء الصندوق وتسيري عملياته؛

 تعلقة بإنشاء هذا الصندوق.يُعَهد إىل جملس املديرين التنفيذيني بكافة املسائل امل 

  صياغة السياسات
صياغة سياسته املتعلقة بنشاطات احلّد من  مراجعة وإعادة اعتمد البنك اإلسالمي للتنمية، يف  .7

الفقر، على خربته وخربات غريه من املؤسسات اليت تسعى نفس املسعى. فقد اعتمد على اخلربات 
شاريني من اخلارج دعمًا هلذه العملية. وبوجه عاّم، املوجودة يف البنك، كما استعان خبرباء است

تستند السياسات الرامية إىل احلّد من الفقر، واليت نعرضها يف هذه الورقة البحثية، إىل ثالثة 
  :اعتبارات

                                                 
طأة دور المرأة في التخفيف من و خصص البنك اإلسالمي للتنمية، يف اجتماعه السنوّي بواجادوجو، ندوته السنوية الثالثة عشرة ملوضوع "  )1(

". وقد خلصت هذه الندوة إىل توصيات ملموسة بّناءة تضمنت إنشاء فريق الفقر: فرص أفضل للحصول على التعليم والتمويل األصغر
استشاري نسوّي يساعد البنك يف وضع إسرتاتيجيات مناسبة لتعزيز دور املرأة يف التخفيف من حدة الفقر وعملية التنمية الشاملة. (وحدة 

م). وقد تقّدم الفريق بإطار إسرتاتيجّي يدمج املرأة يف نشاطات جمموعة البنك  2005احلكومية ووحدة دور املرأة يف التنمية، املنظمات غري 
 م، وخيضع هذا اإلطار حالياً ملزيد من التمحيص. 2006اإلسالمّي للتنمية عام 
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  الدول والسيما أّوهلا حاجات الدول األعضاء أو اجلهات املستفيدة، وما حتتاج إليه فعًال
  جهودها للحّد من الفقر؛األعضاء األقل منّواً  يف 

  ثانيها "بيئة العمل": ال بّد من االنتباه إىل اخلربة الدولية، والفرص والتحديات، و"أفضل
ا ينبغي فعُله لتكون هذه اإلجراءات  األساليب" املتبعة يف مشاريع احلّد من الفقر، فضًال عمَّ

 ي؛روح األخوة والتضامن اإلسالمو مبادئ  استجابة وانسجاماً معأكثر 

  ثالثها ال بّد من دمج األهداف اليت ينشدها أصحاب الشأن يف البنك، واملسامهون يف
 .صندوق مكافحة الفقر

  موجز الورقة البحثية عن سياسات الحّد من الفقر
  القسم األّول: طبيعة الفقر

كّل إنسان، ال تشكل كرامُة اإلنسان، واألخّوُة، واملساواُة والعدُل االجتماعيّان نتائج طبيعية لوضع    .8
ينبغي انتهاكها. وقد فرض اإلسالم على اجملتمع أن يساعد الفقري؛ كما شجع األفراد على الكّد 
لتحقيق الغىن عن الناس. وجتسد فكرُة الغىن عن الناس وفكرُة كرامة اإلنسان كافة جوانب احلياة، 

ج ال يتمثلكما   املادّي منها (الدخل) والروحّي (غري الدخل). بنك وتفرده إزاء ختفيف حدة تركيز 
  الفقر يف تشجيع الفقراء على مساعدة أنفسهم بأنفسهم للخروج من دائرة الفقر وأسره.

ال تنحصر يف  أربعةٍ  متعددة ال تقل عن يرى البنك اإلسالمي للتنمية أّن الفقر ظاهرة ذات أبعاد  .9
  الدخل وحده، وهي:

عمل، وفرص التوظيف؛ وهناك مشاكل فهناك نقص يف االستفادة من سوق ال -الفرص  (أ)
 نقص املرونة املهنية وصعوبة التحكم يف الوقت؛

  اخلدمات العامة، كالصحة والتعليم؛إتاحة فهناك نقص يف  -القدرات  (ب)
  ؛قتصادية والعنف األهلّي واملنزيلقابلية التعرض للمخاطر اال - األمن  ج)(
لى املستوى األسرّي أو اجلماعّي أو فاملرء ال رأي له وال سلطان، سواء ع -التمكين  د)(

  الوطّين.
لفقر، فإنه يرى أن   .10 قرُّ بأن هناك مسائل معقدة يف تعريف ا مع أن البنك ُي

ق عليها يف قمة األمم املتحدة  تُِّف لثمانية لأللفية اجلديدة، واليت ا األهداف اإلمنائية ا
ل 2000لأللفية اجلديدة خالل شهر سبتمرب  فقر وحتديده م، تفيد يف تعريف ا

ق  تنمية 1(انظر امللَح ل ). وهذه األهداف حتتّل اآلن مركز الصدارة من خطط ا
رًا هلا على املستوى  قرا لفقر، مما يعكس إمجاعًا عليها وإ لقطرية وبرامج احلّد من ا ا

. كما ت مباشرًا مع "رؤية  انسجاماً األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة  نسجمالوطّين
لبنك اإلسالمّي  لتنمية حىت عام ا لنظر عن قياس مستوى  1440ل "، وبغّض ا هـ
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لعاملية  لفقر، فإن األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة تضع برناجمًا ضخمًا للشراكة ا ا
لفقر برؤية ترمي إىل إجياد عاَمل أفضل حبلول عام    م. 2015ملكافحة ا

منائية لأللفية اجلديدة ليناسب ظروف غري أن البنك حيتفظ أيضًا حبقِّ تكييف أيٍّ من األهداف اإل  .11
إن تعريف الفقر ما  :دولة بعينها أو مشروع أو برنامج بعينه. كما أنه يقبل بوجهة النظر اليت تقول

هو إّال مقدمة لقضّية أكثر أمهية، هي: ما الذي يتسبب يف الفقر وكيف ميكن التخفيف من 
ه اهلادفة إىل احلّد من الفقر، بأدوات التحليل حّدته؟ وسيأخذ البنك اإلسالمي للتنمية، يف نشاطات

  املالئمة لتحديد أسباب الفقر حىت ميكن معاجلتها على حنو فّعال.
٪ ، أي ما يقّل 40حنو  يعيش املتعارف عليها على نطاق واسع اليوم،انطالقًا من هذه التعريفات، و  .12

م - مليون 400قليًال عن   2002دقع عام ميعيشون يف فقر  اكانو   من أصل مليار شخص يـَُقدَّر أ
  ).2دولة عضواً يف البنك اإلسالمّي للتنمية (انظر امللحق  56دولة من أصل  31، يف - م

  القسم الثاني: تحقيق النجاح في الحّد من الفقر 
يالحظ البنك اإلسالمّي للتنمية أن مثة دروسًا مهمة عن احلّد من الفقر تنبثق من املقارنة بني   .13

  ): 3لدول النامية (انظر أيضاً امللحق خربات ا
  ،ٌّأّوُهلا أن معّدالت النمّو االقتصادّي السريعة خالل فرتة طويلة من الزمن أمٌر ضروري

  ولو أنه غري كاٍف، للحّد من الفقر؛
  ثانيها أن هناك مبادئ وممارسات اقتصاديّة أساسية ذات ترابط إجياّيب مع النمّو

االقتصاد الكّلّي، واالنفتاح التجارّي، واملنافسة يف األسواق،  االقتصادّي، ومنها اسـتقرار
 واالستثمار يف التنمية البشرية والبنية التحتّية، ونوعية املؤسسات وحسن اإلدارة؛

  ثالثها أّن مكافحة الفقر أيضاً تستدعي تدخالت موجََّهة يف جماالت التنمية االجتماعية
ت الصحية، وتعزيز القدرات، والسيما قدرات املرأة والبشرية كالتعليم األساسّي، واخلدما

سواء، وتزويد الفقراء واملستضَعفني  للمواطنني رجاًال ونساًء على حدٍّ والطفل، والتمكني
 بشبكات األمان االجتماعّي؛

  رابُعها أنه قد تكون املساعدة اخلارجية دعمًا حيويًّا يف هذا اجملال، ولكن ينبغي على
 ن تتوىلَّ زمام األمور إذا أرادت النجاح لربامج اإلصالح.الدولة املعنّية أ

  ومن ّمث، سيكيِّف البنك نشاطاته اخلاصة باحلّد من الفقر مع ما يلي:  .14
   ، مع اهتمام خاص بعدالة توزيع املنافع والفوائد؛تشجيُع النمّو لصاحل الفقراء  )1  

   التنمية االقتصاديّة؛ التغّلب على العوائق والقضايا اليت تواجهها املرأة يف  )2
  الرتكيز على التنمية البشرية، والسيما حتسني خدمات الرعاية الصحية والتعليم؛   )3
  تزويد الفقراء بشبكات أمان اجتماعّي؛   )4
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  ؛تيسري حصول الفقراء على اخلدمات العامةالتشديد على حسن اإلدارة، و   )5
ا، واجلمُع بني هذا اإلقرار وااللتزام.تعزيُز إقراِر الدول األعضاء الكامل هلا والت  )6   زاِمها التّاّم 

  القسم الثالث: وضع إستراتيجيٍة/ نهٍج للحّد من الفقر
وذلك باإلفادة من الدروس والتجارب يهدف البنك إىل تقدمي أقصى دعم ممكن للحّد من الفقر،   .15

يؤدي دورًا متفردًا أكثر صلًة  . كما يهدف إىل أن2اخلصائص اإلسالمية الفريدةب تـَتَِّسمُ  الناجحة
بالدول األعضاء، وانسجامًا مع تفكريها، وشراكًة بني اإلخوة، وفعاليًة يف دعمه للحّد من 

كما يشجع البنك على توأمة النشاطات واإلجراءات بني دول اجلنوب من خالل تبادل الفقر.
عن الدول غري األعضاء يف يف الدول األعضاء ويف املؤسسات املختلفة، فضًال  جحةالتجارب النا

  منظمة املؤمتر اإلسالمي.
بسبعة مبادئ يسعى يف الرفع من قيمة مسامهته وأثرها ضمن قيود واضحة، لسيلتزم البنك،   .16

  يف نشاطه املتعلق باحلّد من الفقر، وهي: إرشادية
: سيتفادى البنك التعميم. فهو يدرك منذ البداية أن لكل دولة من الدول أ) التمييز

ا؛ ا اخلاصة    األعضاء األقّل منّواً حاجا
َد ب) االنتقائية : على البنك أن يكون انتقائيًا يف كافة جوانب دعمه للحّد من الفقر. فيحدِّ

فقًا و  واملشاريعالدول واملستفيدين (والسيما الفئات احملرومة واملستضَعفة، كاملرأة والطفل) 
املديرين عمليات يعتمدها جملس وإجراءات تتعلق بالواضحة و قاييس شفافة مل

  ؛للبنك التنفيذيني
وبعلم احلكومة  ممكناً،: سيستكشف البنك، حيثما كان ذلك ج) االستعانة بالمجتمع المحّليّ 

جاً  وموافقتها، إمكان التعامل مع الكيانات واجملتمعات احمللية والقواعد الشعبية حبيث حتقق 
  "شامالً" يف نشاط احلّد من الفقر؛

: سُيضمِّن البنُك عملياتِه مساٍت إسالميًة خاصًَّة، حبيث ال متكِّنه من لمبادئ اإلسالميةد) ا
التميُّز على الصعيد العاملّي فحسب، بل متكِّنه كذلك من سّد حاجات الدول األعضاء 

  واالستجابة آلماهلا عن كثب؛
سينصب اهتمامه على  : مينح البنك أولوية قصوى لتحقيق النتائج. ومن مثَّ هـ) قابلية التنفيذ

إلمكان تكرار املشاريع أعواماً  إلهتماممن اكاٍف   قدرحتقيق التأثري والفاعلية، مع إيالء 
وأعوامًا مع شركائه (مبا يف ذلك شركاؤه من القطاع اخلاص) الذين ميكن أن يضيفوا قيمة إىل 

  املشاريع ويـَُنمُّوها؛

                                                 
  ) لتفاصيل أكثر عن ھذه النقطة.4أنظر الملحق رقم (  )   ( 2 
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 )3(زيد من الوعي حباجات أكثر الفئات: سيدعم البنك النشاطات اليت تو) زيادة الوعي

، وباحلاجة إىل إشراك املرأة يف التيار العام )كاملرأة والطفل( ميشًا واستضعافًا يف اجملتمع
  حلياة اجملتمع؛
: سيضع البنك آليات مناسبة لتقومي أثر نشاطاته اهلادفة إىل احلّد من الفقر، ز) قياس األثر

 ماثلة بعني االعتبار.آخذاً جتارب املؤسسات األخرى امل

حتقيق أقصى قدر من الكفاية والفاعلية، إسرتاتيجيته اخلاصة  إىلسيصوغ البنك، وهو يسعى   .17
عملية منطقية ذات  إجراءات بنشاطات احلّد من الفقر على املستوى القطرّي، وذلك يف إطار

  خطوات متسلسلة واضحة املعامل، هي:
 دولة املعنّية لالستفادة من تلك النشاطات؛يف أهلية ال البتُّ : الخطوة األولى  
 إجراء تقييم للفقر على املستوى القطرّي، واالتِّفاق على إسرتاتيجية قطرية الخطوة الثانية :

 للحّد منه؛

 حتديد املؤهَّل من املشاريع والنشاطات واملستفيدين والشركاء؛الخطوة الثالثة : 

 فيذ؛: االتِّفاق على ترتيبات التنالخطوة الرابعة 

 استعراض ما حتقق من أثر وفوائد.الخطوة الخامسة : 

يف سياسته يعكس احلاجات املتباينة لدى "شرائح أو فئات"  تمييزال قدر منيقبل البنك بوجود   .18
بني البلدان املؤهَّلة يف أربعة متغريات  تمييزال اؤثر هذيحمدَّدة من الدول األعضاء األقّل منّواً. وس

  أساسية، هي:
  م خمصصات كل بلد؛ حج  -  
  هيكل عملية التشاور (واألطراف املشاركة فيها)؛  -  
  النشاطات واملشاريع املؤهَّلة؛  -  
  الشركاء يف التنفيذ.  -  

  القسم الرابع: المجاالت ذات األولوية 
احلاجة إىل  :( أ )، موضوعان رئيسان حيددان مركز نشاطات البنك اخلاصة باحلّد من الفقرهناك   .19

مشاريع النمّو االقتصادّي ملصلحة الفقراء، مما يضمن وصول الوظائف وفرص العمل اإلضافية توجيه 
تعزيز تنمية رأس املال البشرّي من خالل االرتقاء  :(ب) ؛إىل الفئات املستهدفة من الفقراء واحملرومني

  بالتعليم ودعم اخلدمات الصحية.

                                                 
بنك جرامني (بنك الفقراء) يف بنجالديش يويل أمهية خاصة للنساء األرامل واملهجورات واملطلقات، والشحاذين، والسعاة، مثًال، أن  من ذلك،  )3(

 وهم أكثر  الناس اضطهاداً واستضعافاً يف اجملتمع البنجالديشي . -والكّناسني
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البنك خربة مهنية عالية يف املشاريع اليت ختدم لقد اكتسب  :النمّو االقتصادّي لصالح الفقراء  .20
الفقراء. ويدرك البنك أنه حباجة إىل تعزيز منّو نوعّي يف دوله األعضاء األقل منّواً، وذلك بتطوير 
البىن التحتية يف األرياف واملدن، والرفع من القيمة املضافة لقطاعات اإلنتاج، ومتويل النشاطات 

ز على اجلوانب الرئيسة املتعلقة بنشاطات النمّو االقتصادّي اليت ختدم املدرّة للدخل. ومن مث سريك
الفقراء، ومنها: التنمية الريفية والزراعية؛ والبنية التحتية الريفية والثانوية؛ والتمويل األصغر؛ وبرامج 

؛ والتنمية االنتقائية للقطاع اخلاص. ويف كل هذه اجملاالت، ستوجه السياسات والدعم لضمانا
  ائدة الفقراء.لف

ّ◌: يدرك البنك أن رأس املال البشرّي هو أهّم رصيد ميلكه الفقراء، وأن تنمية رأس المال البشري  .21
لتنميته أمهيًة كربى يف احلّد من الفقر. وتشكل املشاريع يف قطاعي التعليم والصحة األساس الذي تقام 

وِّل البنك إنشاء املدارس االبتدائية عليه معظم نشاطات احلّد من الفقر. ففي قطاع التعليم، سيم
باعتباره من أوىل األولويّات، وخاصة ما يرتبط منه بالربامج املكثَّفة حملو األمية. غري أنه ليكون هذا 
العمل فاعالً، سريكز البنك أيضًا على إنشاء املدارس الثانوية، والكليات واجلامعات، ومراكز التدريب 

اع الصحّي، فسيظل متويل وحدات الرعاية الصحية األولية من أوىل املهّين ودعمها. أما يف القط
األولويات اليت ختدم الفقراء. ويف هذا اإلطار، تكتسي رعايُة األمهات قبل الوضع والقضاُء على 
األمراض أمهية بارزة. بيد أن البنك سُيمّول أيضًا املستشفيات اجلهوية واإلقليمية والتخصصية. وعالوة 

َشجَّع برامُج التوعية الصحية العامة، إذ يعترب البنك هذه الربامج مهمة يف الوقاية من على ذلك، ستُ 
  األمراض.

  يف هذا اإلطار، ميكن متييز أنواع عديدة من املشاريع ذات األولوية:  .22
  اليت ترمي إىل القضاء على أسباب  المشاريع القطاعية المتكاملةأّوهلا أّن البنك سُيموِّل

  الفقر؛
 ؛البنية التحتّية المؤسسيةيها أّن البنك سيدعم عمليات حتسني ثان 

  دف إىل معاجلة قضايا حمددة  مشاريع عامةثالثها أن البنك سينظر يف إمكان متويل
 ؛النهوض بدور المرأة، والبيئةتؤثر يف احلّد من الفقر كـ

  قصري ، سواء للدعم مشاريع اإلغاثة العاجلةرابعها أن البنك سيدعم سلسلة من
 األجل، أو إلعادة اإلعمار طويلة األجل. 

   القسم الخامس: خريطة الطريق لتنفيذ هذه السياسة
قواعد . وستوضع صندوق مكافحة الفقرسيجمِّع البنك نشاطاته للحّد من الفقر حتت "مظلة"   .23

راء، على حتديد املشاريع اليت ختدم الفق مجمَّع العمليات موظفي ساعدةملللعمليات  إرشادية
الذين يتوّلون مسؤولية عمليات  مجمَّع العملياتوتنفيذها وتقييمها. وسيضطلع نفس موظَّفي 

. وسُيِقيُم البنُك نشاطاته اخلاصَة الصندوقالبنك العادية، مبا يزاَول من نشاطات يف إطار هذا 
  .باحلّد من الفقر على برنامج حبوث شامل، يعتمد على املهارات املوجودة قدر اإلمكان
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سيدعم البنك وضع برامج للحّد من الفقر عن طريق إقامِة حوار منتظم مع كل دولة من الدول   .24
ا املتعلقة باحلّد من الفقر، وتزويدها بأفضل املمارسات  األعضاء األقّل منّواً، واملشاركِة يف اسرتاتيجيا

ريع. وعندما تُعرض على البنك املتََّبعة. وسيشدِّد البنك دائمًا على ضرورة االبتكار يف وضع املشا
خاصة وأخرى عامة تساعد على اختيار  عايريجمموعٌة من مشاريع احلّد من الفقر، فإنه سيطبق م

  املشاريع اليت ينبغي أن يدعمها.
يدرك البنك أن تكثيف نشاطاته اخلاصة باحلّد من الفقر ميثل منطلقًا جديدًا هاّمًا سيؤدي إىل   .25

الت. وعلى وجه التحديد، لكي يكون البنك قريبًا من الدول األعضاء إجراء مزيد من التعدي
ويتمكَن من تنفيذ املشاريع اخلاصة باجملتمعات احمللية استنادًا إىل حوار مكثف، فإن عليه أن 
يستنبط سبل إضفاء الالّمركزية على عملياته إىل حدٍّ ما. وهذا يعين أن صياغَة العديد من 

وتنفيَذها سيتّمان على املستوى  ،صندوق مكافحة الفقروَّل من النشاطات اليت جيب أن مت
  القطرّي.

يتوقع البنك أن تتطلب مشاريع احلّد من الفقر وجود جمموعة كربى من الشركاء املموِّلني، تعكس   .26
ا القطاعية املتعددة النموذجية، وتعكس من ناحيٍة أخرى تصميَمها الذي يستند  من ناحيٍة مكونا

إقامة صالت أوثَق  مع  إىلتمع احملّلّي املستفيد منها. ويف هذا الصدد، سيسعى البنك إىل اجمل
  القطاع اخلاص واملنظَّمات غري احلكومية.

تحقيق النتائج لصاحل دوله األعضاء. ويف هذا السياق، ستكون مراقبُة لالبنك أولويًة قصوى  يعطي  .27
  املكتملة، عن كثب، أمراً أساسيّاً.تنفيِذ مشاريعه القائمة وقياِس أثر املشاريع 

نظمة املؤمتر اإلسالمّي، سيطلب البنك من الدول مل الثالثة القمة االستثنائية تنفيذاً للتكليف الصادر عن  .28
. وسيقدِّم كذلك مسامهات كبرية من عملياته صندوق مكافحة الفقر األعضاء مسامهات خاصة يف

سامهات. كما سُيستخدم الدخل الذي يأيت مستقَبًال من الذاتية، ويعتمد سياسة تعدد مصادر امل
  .صندوق مكافحة الفقرصندوق الوقف احلاّيل اخلاص بالبنك يف زيادة موارد 
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  القسم األول
  طبيعة الفقر

  
  مقدمة

تشكل كرامة اإلنسان، واألخّوُة، واملساواُة والعدُل االجتماعّيان نتائج طبيعية لوضع كّل إنسان ال  1- 1
كها. ويقتضي هذا الرتكيز على كرامة اإلنسان أن ُتستخَدم املوارد املتاحة على حنو يكفل ينبغي انتها 

سعادة الناس مجيعاً. غري أن فكرة السعادة تتجاوز الدخل إىل كافة جوانب احلياة اليت ال بّد منها 
ظة حلفظ كرامة اإلنسان. فهي، إىل جانب احلاجات الروحية، تشمل أيضًا عناصر ضرورية للمحاف

على احلياة ومتكني املرء من أن حييا حياة معافاة مرحية مثمرة. واحلد األدىن املطلوب لبلوغ هذا 
اهلدف هو توفري الغذاء املناسب، والسكن الالّئق، والتعليم األساسّي، والرعاية الصحية، ونظام 

 الصرف الصحّي، ومرافق النقل العام.

االكتفاء ؛ كما يشجع األفراد على الكّد لتحقيق يفرض اإلسالم على اجملتمع أن يساعد الفقري 2- 1
الناس. بيد أنه حىت لو توافرت للناس املهارات والفرص املطلوبة للعمل  الذايت واالستغناء عن

م قد ال يتمكنون من كسب رزقهم إن مل يكونوا أصّحاَء أقوياء. وهلذا ال بّد  والتشغيل الذاّيت، فإ
مة مع السكن املريح والبيئة الصحية النظيفة وغريها من متع احلياة. من توفري الرعاية الصحية املالئ

وهكذا فإذا كان من مسؤولية الفرد أن يكسب رزقه، فمن مسؤولية الدولة واجملتمع أن يضمنا توافر 
بأسعار  لألفراد واألسر فرص السكن الالّئق والرعاية الصحية وغريمها من اخلدمات األساسية

ياق، يوافق البنك على وجهة النظر اجلديدة اليت ترى أن الفقر متعدد األبعاد. معقولة. ويف هذا الس
أيضًا قلة اإلجناز يف جمال   هوقلة الدخل وقّلة االستهالك فحسب، بل  ليسوهو يعرِّف الفقر بأنه 

كلٍّ من التعليم والتغذية واخلدمات الصحية األّولية ومياه الشرب ونظام الصرف الصحّي 
  لقدرة على مواجهة األزمات وانعدام األمن، وكّل أشكال التنمية البشرية األخرى.واإلسكان، وا

 هكذا يرى البنك أن للفقر أربعة أبعاد أخرى غري الدخل، هي: 3- 1

فهناك نقص يف االستفادة من سوق العمل، وفرص التوظيف؛ وهناك مشاكل  -الفرص  (أ)
 نقص املرونة املهنية وصعوبة التحكم يف الوقت؛

  اخلدمات العامة، كالصحة والتعليم؛إتاحة فهناك نقص يف  -دراتالق  (ب)
  ؛قتصادية والعنف األهلّي واملّنزيلقابلية التعرض للمخاطر اال - األمن  ( ج )
فاملرء ال رأي له وال سلطان، سواء على املستوى األسرّي أو اجلماعّي أو  -التمكين  (  د )

  الوطّين.
   األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة
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مع أن البنك يُقّر بأن هناك قضايا معقدة تتعلق بتعريف الفقر، فإنه يرى أن مقاصد السياسات  4- 1
يَّة لقياِس الفقر وتقييِم فاعلية السياسات املوجََّهة للحّد من آثاره. ويرى  تقتضي وجود مؤشرات كمِّ

عليها يف قمة األمم  قاتُّفِ البنك، عموماً، أن األهداف اإلمنائية الثمانية لأللفية اجلديدة، اليت 
م، تفيد يف تعريف الفقر وحتديده (انظر  2000املتحدة لأللفية اجلديدة خالل شهر سبتمرب 

دولًة من  190). فهذه التعريفات مل حتدد برنامج التنمية العاملّي (الذي وقعت عليه 1امللَحق 
  دولة عضواً يف األمم املتحدة) فحسب، بل ساعدت أيضاً على: 192أصل 
 جلمع بني تعريف الفقر ومعاجلته إىل جانب قضايا هامة أخرى عديدة، مبا يف ذلك ا

املساواة بني اجلنسني، ودور املرأة، واالستدامة (بلوغ األهداف البيئية) والشراكة يف 
  التنمية؛

  ًاألخذ بتعريف أوسع للفقر ال يقتصر على مقياس الدخل. فيمكن، مثًال، الرتكيز أيضا
 يم، والعناية بالطفل وصحته، وصحة األمهات، والقضاء على األمراض؛على مقياس التعل

  حتديد أهداف كّميَّة تتعلق بكل هدف من تلك األهداف. وترتبط األهداف اإلمنائية
 مؤشراً. 48) هدفاً آخر تقاس بدورها بنحو 18الثمانية لأللفية اجلديدة بثمانية عشر (

تسي أمهية يف تنفيذ السياسات ورصدها، فإن بغّض النظر عن قياس مستوى الفقر، الذي يك 5- 1
األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة تضع برناجمًا ضخمًا للشراكة العاملية ملكافحة الفقر إلجياد عامل 

م. فهذه األهداف ترمي إىل ختفيض الفقر واجلوع إىل النصف حبلول  2015أفضل حبلول عام 
نات على تعليم ابتدائّي، وإزالة الفوارق بني م، وحتقيق حصول مجيع البنني والب 2015عام 

م، مث يف مجيع املراحل التعليمية حبلول عام  2005اجلنسني يف التعليم االبتدائّي حبلول عام 
أهداف أخرى عديدة. أما  عالوة علىم، واحلّد من معدالت وفيات األطفال واألمهات،  2015

فال تقتصر على هدف بعينه، بل تشمل مجيع قضية متكني املرأة، وهي أحد األهداف الثمانية، 
جزء ال يتجزأ هذه السياسة  كون، وينبغي أن تلتمكني للمرأة سياسة تشمل اجلميعاألهداف. فا
االستثمار يف التعليم، والفرص االقتصادية، والصحة اإلجنابية. وقد وقعت كافة الدول  من سياسة

 داف اإلمنائية لأللفية اجلديدة.األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية على هذه األه

مباشرًا مع "رؤية البنك تنسجم انسجامًا يدرك البنك أن األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة  6- 1
". رؤية من أجل كرامة اإلنسانهـ" واليت حتمل عنوان " 1440اإلسالمي للتنمية حىت عام 

اف اإلمنائية لأللفية اجلديدة يف وباإلضافة إىل ذلك، فإن "األرضية املشرتكة" اليت أرستها األهد
تعريف الفقر، وجعل املرأة يف صلب اهتمامات اجملتمع، تعززها احلقيقة املتمثلة يف أن كثريًا من 
ا اخلاصة باحلّد من الفقر. ويشمل  مؤسسات العون الرائدة قد اعتمدت تلك األهداف يف نشاطا

 بنكال، وبنك التنمية للبلدان األمريكية، و ذلك مؤسسات التمويل الدولية الكربى، كالبنك الدويلّ 
لتنمية ، والبنك اآلسيوّي للتنمية، ووكاالت األمم املتحدة، فضًال عن املؤسسات شبه ل األفريقيّ 

اإلقليمية ومؤسسات التعاون الثنائي البارزة. وباإلضافة إىل ذلك، فإن املؤسسات اليت تعمل بصورة 
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قد اعتمدت أيضاً  ،عالقات عمل معه وهلاسالمي للتنمية، مكثفة يف الدول األعضاء يف البنك اإل
  األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة.

إذن فالبنك اإلسالمي للتنمية يتخذ األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة نقطة مرجعية لقياس  7- 1
جع نشاطات احلّد من الفقر وتوجيه مسارها. بيد أن البنك حيتفظ حبق تكييف أّي مرجع من املرا

املشار إليها، عند االقتضاء، ليناسب ظروف دولة بعينها أو مشروع أو برنامج بعينه. وينطبق ذلك 
حتديدًا على من يعيش بدوالر أمريكّي واحد يف اليوم، َتعتِرب األهداُف اإلمنائية لأللفية اجلديدة ما 

قطرية (وأيضا ذا أمهية  دونه فقرًا مدقعاً. وسيبذل البنك ما يف وسعه ليجعل هذا املسعى ذا أمهية
إقليمية) يف احلوار مع الدول األعضاء مىت ما رأى ذلك مناسباً. وعالوة على ذلك، فإن التوليفة 

اجلنسني ميكن أن ُتستخَدم من الدخل واملؤشرات واملشاركة  وعلىاملعلومات  املبنية علىالذكية 
 لتقييم الفقر ومعرفة تبعات السياسة املتَبعة يف احلّد منه.

بصفة عامة، إن البنك اإلسالمي للتنمية، عند تعريف الفقر يف الدول األعضاء وقياسه، يقبل  8- 1
بوجهة النظر اليت تنطلق من مقاصد السياسات، فتقول إن تعريف الفقر ما هو إّال مقدمة لقضية 
ن أكثر أمهية، هي: ما الذي يتسبب يف الفقر وكيف ميكن احلّد منه؟ وبناء على جتربة البنك، فإ

أسباب الفقر متثل جمموعة من العوامل التارخيية واالجتماعية والثقافية املتداخلة واملعقدة يف إطار 
مؤسسّي معني. وعليه، يعطي البنك جتاوَز هذا التعريف أولويًة قصوى وطرح سؤال آخر وهو ملاذا ؟ 

ىل عدم وجود فعلى سبيل املثال: هل يُعزى اخنفاض معدالت االلتحاق باملؤسسات التعليمية إ
يرون أن أبنائهم ميكن أن يسهموا يف  إىل أن اآلباء م، أإىل عدم توفر املعلمني مأ مدارس كافية

هذين العاملني مبا قد ال تكون هناك عالقة ألحد و لر  ؟دخل األسرة بدًال من االلتحاق باملدارس
رتفاع معدالت وضعف مستوى التدريس يؤدي إىل ا، أو ألن ضعف اإلطار املؤسسّي باملشكلة 

وباملثل، هل وجود أمراض ملحوظة (كشلل األطفال، مثًال) يُعزى إىل عدم وجود  الدراسة ترك
مستشفيات، أو إىل عدم وجود املعلومات الكافية عن أسباب تطعيم األطفال ومكانه؟ ولكل هذه 

 على سياسة احلّد من الفقر. تؤثراالعتبارات تبعات خمتلفة 

اته الرامية إىل احلّد من الفقر أدوات حتليلية لتحديد تلك األسباب، ومنها وسيعتمد البنك يف نشاط 9- 1
مثًال استعمال األطر املنطقية، اليت تتجاوز "أعراض" الفقر إىل حتديد أسبابه؛ وبعد ذلك، ميكن 

 أم ال تندرج فيه.يف نطاق مشروع احلّد من الفقر  تندرجتلك األسباب إذا كانت  فيماالبّت 

  قر، تحدٍّ يواجه البنك اإلسالمي للتنميةالحّد من الف
مليار  1.2من الواضح أن مكافحة الفقر على الصعيد العاملّي تسري يف االجتاه الصحيح. فمن بني  10- 1

٪ من 28م ( 1990شخص تقريبًا كانوا يعيشون بأقل من دوالر أمريكي واحد يف اليوم عام 
د إىل ما يزيد قليًال على املليار عام سكان العامل غري الدول عالية الدخل)، اخنفض هذا العد
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٪ من سكان العامل غري الدول عالية الدخل). ويُتوقَّع أن يصل هذا املعدل 20م (أو حنو  2002
  .)4(م 2015٪ عام 14العاملّي، بفضل عمليات التحسني اجلادة يف آسيا، إىل 

ملية كبرية؛ كما أن الدول بيد أن البنك اإلسالمي للتنمية يالحظ أن الفوارق بني املعدالت العا 11- 1
ا. وتظل مهمة احلّد من الفقر اليت تنتظر البنك ودوله األعضاء مهمة  األعضاء غري جاّدة يف التزاما

. وبالرغم من عدم احتواء هذه الوثيقة على حتليل إحصائّي كامل، فثمة بعض املعامل )5(جسيمة
  أيضاً) وهي: 2البارزة الرئيسة (انظر امللحق 

  مليون نسمة  400٪، أي ما يقل قليًال عن 40م ،كان يعيش زهاء  2002يف عام
دولة من الدول األعضاء يف البنك البالغ  31من أصل مليار نسمة، يف فقر مدقع يف 

دولة. وهذا قياس دقيق للتحّدي الكبري الذي يواجه جمموعة البنك  56عددها 
 ؛راإلسالمي للتنمية يف جهودها اهلادفة إىل احلّد من الفق

  ا  5أما بلغة األرقام املطلقة، فهناك مليون نسمة من أصل  250دول يبلغ عدد سكا
مليون نسمة املذكورة أعاله، وهي بنغالديش، وإندونيسيا، ونيجرييا، وباكستان،  400

 ؛والسودان

  9ومن حيث األرقام النسبية أيضًا (أي النسبة املئوية لعدد السكان يف الدولة)، فهناك 
ا يف فقر مدقع. 50األعضاء الصغرى يف البنك يعيش أكثر من من الدول  ٪ من سكا

وميكن ترتيب هذه الدول حسب حدة الفقر فيها كما يلي: سرياليون، فالسودان، 
   ؛فالنيجر، فمايل، فجامبيا، فغينيا بيساو، فالصومال، فأفغانستان، فموزمبيق

  َلأللفية  ر يف إطار األهداف اإلمنائيةة من حتليالت الفقدَّ وتوضح البيانات األخرى املستم
اجلديدة أنه وإن حققت الدول األعضاء يف أفريقيا جنوب الصحراء حتسنًا طفيفًا يف النسبة 
املئوية للسكان الفقراء، فإن األرقام املطلقة املتأثرة بالظروف السلبية اليت ازدادت سوءًا قد 

م 2002و 1990ما بني سنيت أي يف ارتفعت ارتفاعًا حاّدًا يف غضون اثنيت عشرة سنة، 
الطاقة  على احلد األدىن من حصتهم من عدم حصول بعض الناسو وزن األطفال،  نقصك(

 الغذائية اليومية، إخل.).

دها إحصائيات الفقر يف الدول األعضاء يف البنك هذا التحدِّي اخلطري وهذه املسؤوليات اليت حتدِّ  12- 1
  لورقة.تؤكد أمهية السياسات الواردة يف هذه ا

                                                 
 ألمم املتحدة.ا –: رصد وإحصائيات األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدةالمصدر  )4(
اجلديدة مبقر األمم  البيانات اإلقليمية والقطرية اخلاصة متاحة على نطاق واسع يف مصلحة إدارة اإلحصائيات اخلاصة باألهداف اإلمنائية لأللفية  )5(

وصندوق النقد الدويل ومنظمة التنمية  يف التقارير املرحلية عن تلك األهداف، وتقارير الرصد الشاملة الصادرة عن البنك الدويلاملتحدة؛ كما هي متاحة 
 .والتعاون االقتصادي، وغريها من تقارير البيانات اخلاصة ببنوك التنمية متعددة األطراف
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  القسم الثاين
  النجاح في الحّد من الفقربلوغ 

  
  اإلطار العامّ 

مع أن حمنة الفقراء كانت حمل مناقشة مستفيضة يف القرن العشرين، فإّن االتّفاق العاملّي على  2-1
اً. كما أن معظم املشاريع اليت نسبيّ  حديثٌ  أمرٌ  هوبصفته هدفًا إمنائّيًا رئيسًا  -احلّد من الفقر

ا للحّد من الفقر ظاهرٌة تعود للعقد  خصيصاً  احلكومات أو مؤسسات التمويل الدولية أفرد
املرأة يف احلّد من الفقر مل حيظ باعرتاف جدِّّي إّال يف  تؤديهاملنصرم. مث إن الدور اخلاص الذي 

اآلونة األخرية. لذلك سيجد البنك، وهو يضاعف جهوده للحّد من الفقر، أن بعض اجلوانب 
بالسياسات والعمليات هلا سوابق مماثلة، يف حٍني ال يزال البعض اآلخر مفتوحًا ومرناً  املتعلقة

  إىل حّد كبري.
يالحظ البنك اإلسالمي للتنمية أن مثة دروسًا مهمة عن احلّد من الفقر تنبثق من املقارنة بني  2-2

 يف العقود الثالثة املاضية: خربات بعض الدول النامية
 لنمّو االقتصادّي السريعة خالل فرتة زمنية متواصلة أمر ضرورّي، أّوهلُا أن معدَّالت ا

ولكنه غري كاٍف، للحّد من الفقر. بيد أّن اسرتاتيجيات النمّو الناجحة خاصٌَّة بكل 
دولة على حدة، وليس هناك منوذج واحد أو فريد ميكن تعميمه أو تطبيقه على مجيع 

 ؛احلاالت
 صادية أساسية ذات ترابط إجياّيب مع النمّو ثانيها أن هناك مبادئ وممارسات اقت

االقتصادّي، ومنها استقرار االقتصاد الكّلّي، واالنفتاح التجارّي، واملنافسة يف األسواق، 
 ؛واالستثمار يف التنمية البشرية والبنية التحتية، ونوعية املؤسسات وحسن اإلدارة

 جماالت التنمية البشرية   ثالثها أن مكافحة الفقر أيضًا تستدعي التدخل املوجه يف
 كالتعليم األساسي واخلدمات الصحية، وتعزيز القدرات، والسّيما قدرات املرأة والطفل،

واملستضَعفني بشبكات حدٍّ سواء، وتزويد الفقراء  على ونساءً  رجاالً  للمواطنني والتمكني
األعضاء األقّل منّواً، األمان االجتماعّي. وبالنظر إىل الوضع السلّيب نسبّياً للمرأة يف الدول 

فإنه من الضروري إيالء اهتمام خاص لدور املرأة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية 
 ؛عامل أساسّي يف احلّد من الفقر باعتباره

  رابعها أنه قد تكون املساعدة اخلارجية دعمًا حيويًا يف هذا اجملال، ولكن ينبغي على
 ر إذا أرادت النجاح للربامج اإلصالحية.الدولة املعنية أن تتوىل زمام األمو 



 

18

سيعتمد عليها يف تعزيز جهوده يف مكافحة و البنك دروسًا قيِّمة من هذه التجربة   ستخلصسي 3- 2
الفقر بالدول األعضاء. كما حلَّل البنك عددًا من التجارب القطرية احملدَّدة (والناجحة)، لتقييم 

 ).3قّل منّواً (انظر امللحق إمكان تطبيق هذه الدروس على دوله األعضاء األ
  مع مراعاة عدالة التوزيع نمّو اقتصادّي لصالح الفقراءتحقيق ال

لقد فصَّلت الدراساُت االقتصاديَُّة السابقة القول يف تعدُّد أبعاد مسألة الفقر، والعالقة بني  2-4
ها من عوامل ما يتحكم في. وهذه العالقة و احلّد من الفقر يف الدول الناميةالنمّو االقتصادّي و 

  اسرتاتيجيات ناجحة للحّد من الفقر.هي املدخل لصياغة  أساسيةٌ 
وهناك ما يكفي من األدلة على أن زيادة معدَّل منّو دخل الفرد ميكن أن تؤّدي إىل اخنفاض يف  2-5

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر نتيجة ظاهرة "التعومي". وتقدِّم منطقة شرق آسيا، 
ا والصني خصوصاً  ، مثلني ممتازين على هذه العالقة. ومثة دروس كثرية ميكن للبنك أن خيرج 

من هاتني احلالتني وغريمها لدعم جهود الدول األعضاء الرامية إىل ضمان استفادة الفقراء من 
  النمّو االقتصادّي. ومن هذه الدروس:

 لية يف احلّد من أن النمّو االقتصادّي الذي خيدم الفقراء جيعل هذا النمّو أكثر فاع
الفقر. وهناك ما يدل على أن النمّو وحده ال يكفي للحّد من الفقر. بل ثبت يف 

من الفقر بالرغم مما  حمدودة يف جمال احلدّ  حققت نتائجبعض الدول واقع األمر أن 
، يف حني جنحت دول أخرى يف ختفيف يف معدالت النمو من أداء ملحوظ تهحقق

على الرغم من االخنفاض النسّيب يف النمّو. ومع أنه ال غىن  وطأة الفقر ختفيفًا كبرياً 
عن السياسات املوجهة إلعادة توزيع الدخل واألصول (بتعزيز امتالك األراضي، على 

إزالة العراقيل اليت تعرتض مسامهة  علىاخلصوص)، فإنه ميكن لربامج البنك أن تساعد 
 اسية، واحلمايةاالجتماعية األس الفقراء يف عملية النمّو باالستثمار يف اخلدمات

(كالطرق واالتصاالت والكهرباء، إخل.)، والسيما يف ، والبنية التحتية االجتماعية
  املناطق الريفية حيث ترتفع نسبة الفقراء.

  ملّا كان الغالب أن يعتمد الفقراء اعتمادًا كبريًا على املوارد الطبيعية يف معيشتهم، فإن
ة البيئة جزء ال يتجزأ من النمّو لصاحل الفقراء. لذلك سيدعم تشجيع احملافظة على سالم

البنك السياسات اهلادفة إىل احملافظة على البيئة من خالل املساعدة الفنية، ودمج 
  االعتبارات البيئية يف ختطيط املشاريع ومتطلبات تنفيذها.

  ئق حتول بينها وبني عوايف البنك  عادًة ما تواجه املرأة يف الدول األعضاء األقّل منّوًا
مشاركتها يف عملية النمّو، ويرتتَّب على ذلك آثاٌر خطريٌة تعطل القدرة على جعل النمّو 
يف خدمة الفقراء. لذلك سيستهدف البنك قطاعات (كالصحة والتعليم، واإلمداد باملياه 
الصاحلة للشرب) وبرامج (كتمويل املشاريع الصغرى واملدخالت الزراعية وخدمات 
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شاد الزراعّي) ميكنها أن تعزز قدرة املرأة على املشاركة يف عملية النمّو االقتصادّي اإلر 
  واالستفادة منها.

 ا أكرب قدر من األرباح يتوقع أن حتقق غالبًا ما يتفادى الفقراء الفرص اليت حتمل أكرب  أل
نك إىل . لذلك ستهدف سياسات الباملالية هلشاشة أوضاعهم ، وذلك نظراً قدر من املخاطر

تقدمي الدعم يف شكل شبكات أمان للفقراء لتعزيز أوضاعهم تعزيزًا ميكِّنهم من املشاركة يف 
فقد أتضح أن االئتمان والتأمني متناهي الصغر مها خري معني للفقراء العملية االقتصادية.

  ليكونوا أقل عرضة للمخاطر.
 م م ا يُفَرض عليهم من شروط يضّر إفالس السوق بالفقراء أكثر من سواهم؛ كما يضّر 

للمشاركة يف السوق. وسريكز البنك على قطاعات وبرامج تساعد يف زيادة القدرات 
  االقتصادية للفقراء.

 إحدى القنوات الرئيسة اليت تقوم عليها الصلة بني النمّو  توفري فرص العمل يُعد
ّي احملدِّد للفقر، االقتصادّي واحلّد من الفقر. وملا كان مستوى الدخل هو العامل األساس

اجملزي ينبغي أن يكون عنصراً رئيسًا يف اسرتاتيجية احلّد  الذايت فإن توسيع نطاق التشغيل
من الفقر. لذلك سريكز البنك يف سياساته على الربامج والقطاعات (كالزراعة 

  واملؤسسات الصغرى) ذات العمالة الكثيفة، والسيما يف املناطق الريفية.
 علوم والتقانة أثٌر كبٌري على الفقراء، مادامت تِعد بتوفري فرص اقتصادية ميكن أن يكون لل

جديدة مهمة، بل منقذة للحياة. وستكون إحدى الفوائد الرئيسة خلدمة اإلنرتنت تعزيَز 
قدرة الفقراء على احلصول على املعلومات الزراعية والسوقية. فسيتمكن املزارعون، مثًال، 

م يف السوق عن طريق اإلنرتنت (أو باستخدام اهلاتف  من معرفة األسعار احلالية ملنتجا
اجلوال كما هو احلال يف مناطق ريفية عديدة يف خمتلف أرجاء العامل)، مما يؤدي إىل تعزيز 

. وأهم من ذلك أّن املعلومات الدقيقة واملنتظمة اليت تعود عليهم االقتصادية الفوائد
اح هلم بولوج األسواق مباشرة بدل االستعانة استغالل الفقراء، وذلك بالسم ستحد من

بالوسطاء الذين يستطيعون التحكُّم يف األسعار يف كال اجلانبني عند حتكمهم يف 
  املعلومات والنقل.

عالوة على ما تقدم، يدرك البنك أن إدارة االقتصاد الكّلّي واإلصالح االقتصادّي كمكافحة  2-6
ايل، والسياسات الضريبية، وغريها من السياسات،  التضخم، واستصالح األراضي، والتحرير امل

كلها ذاُت انعكاسات مهّمة على أثر الّنمّو االقتصادّي على الفقراء. وحيثما كان األمر 
مناسباً، سيدعم البنك جهود الدول األعضاء يف هذه اجملاالت من خالل املساعدة الفنية، أو 

 "توأمة" بني الدول املعنية. ترتيبات تسهيل

جوانب عدم  أنه يرى أنل سياسة البنك يف حتقيق النمو االقتصادي لصاحل الفقراء يف تتمث 2-7
الدين اإلسالمي وال مع روح األخوة  تعاليمبني األفراد أو األقاليم ال تتسق مع املساواة الصادقة 
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العدالة يف توزيع  حتققأو التكافل أو التعاطف. وعليه، فإن استحداث نشاطات وعمليات 
واملنافع املتأتية من النمو االقتصادي على الفقراء ستعد عالمة مميزة لصندوق احلد من الفوائد 
  .الفقر 
  المرأة والتنمية

سرتتكز سياسات البنك على االعتقاد بأنه ال ميكن فهم الفقر فهمًا تاّماً، ومعاجلته معاجلة  2-8
واالقتصادية. ومع أن النساء  فاعلة إّال إذا اعُرتِف بالبعد اخلاص باملرأة يف التنمية االجتماعية

يشكِّلن قرابة نصف السكان يف الدول األعضاء يف البنك، فإن عددهّن أكثر من ذلك بكثري 
يف أوساط الفقراء واحملرومني. والنساء أكثر تأثراً بالفقر سواٌء من الناحية املالية (الفقر املاّيل) أو 

يف قدرة النساء على امتالك األصول، من حيث السعادة (الفقر البشرّي). كما يؤثر الفقر 
واحلصول على السلع واخلدمات العامة والعمل، فضًال عن أنه يفرض توزيعًا غري عادل للموارد 

 داخل األسرة.
إن جمموعة العوامل آنفة الذكر تزيد من مستوى الفقر بني النساء، يف ظاهرة تعرف بـ"تأنيث  9- 2

م البعد النسوّي للفقر فهمًا تاّمًا لتحديد األولويات الفقر". وعليه، فإنه ُحيتاج دائمًا إىل فه
والسياسات، والربامج اخلاصة مبكافحة الفقر. وتؤكد جتارب دول نامية عديدة أن 
االسرتاتيجيات اإلمنائية اليت تأخذ يف اعتبارها قضايا املرأة تسهم إسهامًا مهمًا يف النمّو 

اك من يرى أن الدول اليت تستثمر استثماراً  االقتصادّي، وتسرِّع وترية مكافحة الفقر. وهن
كبرياً يف تعليم املرأة، ويف التدريب املهين، والصحة اإلجنابية والفرص االقتصادية تنجح أكثر 
من غريها يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، بصرف النظر عن ترتيب هذه الدول يف سلم 

 التنمية.
ما ال مع أّن النمّو االقتصادّي وارتفاع ال 2-10 دخل يقلالن من عدم املساواة بني الرجال والنساء، فإ

يرفعان كل العوائق عن املشاركة االجتماعية للمرأة وتنميتها. وال بّد من اختاذ إجراءات حمددة 
تكفل ضمان املؤسسات االجتماعية والقانونية ملساواة املرأة بالرجل يف احلقوق القانونية 

من متكني املرأة من استغالل األراضي واملوارد األخرى والتحكم  واإلنسانية األساسية. وال بد
للوظائف  جور، والفرص العادلة يف العمل واألمتناهي الصغرفيها، واحلصول على التمويل 
. وهذا من شأنه أن يساعد يف إجياد تنمية اجتماعية أكثر إنصافاً، نفسها اليت يشغلها اجلنسان

يها التالحم االجتماعّي ضعيفًا بني اجملموعات املختلفة اليت خاصة يف اجملتمعات اليت يكون ف
ٍ يف براجمه  تعاين من التهميش االجتماعّي. ومن مث سيدمج البنك قضايا املرأة على حنٍو بنيِّ

على سبيل املثال،  )6(اخلاصة باحلّد من الفقر، دعمًا هلذه األهداف. ففي مشروع القرية األلفية
تمعات احمللية اليت تنطوي على استخدام تقنيات منخفضة التكلفة،  اعُرتِف بأن تدخالت اجمل

كتوليفة املدخالت الزراعية (البذور واألمسدة واألدوات الزراعية وغريها) ونقاط توزيع ماء 
                                                 

م 2002عام املتحدة مشروع القرية األلفية ومبادرة مدينة األلفية "معلمان بارزان" من معامل مشروع األلفية لألمم املتحدة. وقد ُكلف األمني العام لألمم   )6(
 بإعداد املبادرة، وبأن يوصي األمم املتحدة بشأن االسرتاتيجيات العملية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.
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والوجبات املدرسية  ،(باستخدام الناموسيات) (املالريا)البـَُرداء الشرب، والعيادات، ومكافحة 
  %.90بنسبة  لمرأةلتعين كلها دعماً 

  التنمية البشرية
تنمية املوارد البشرية هي احلجر األساسّي يف تنمية القطاع االجتماعّي يف أيِّ دولة. وينطبق ذلك  11- 2

منّواً. فهذه التنمية مساهٌم رئيٌس يف النمّو االقتصادّي وحتقيق  األقلّ أكثر ما ينطبق على الدول 
دة. واحلقيقة أن تنمية القطاع االجتماعّي واحلّد السعادة كما أثبتت التجارب يف بلدان أخرى عدي

من الفقر ينبغي عدُّمها هدفني للتخطيط يف كل دولة يدعم كلٌّ منهما اآلخر. وملا كان من املعَرتف 
به أن الناس هم حمور التنمية، فإن احلّد من الفقر على حنو مستدام يقتضي بذل اجلهد لتعزيز طاقة 

  ريقة للقيام بذلك هي الرفع من جودة رأس املال البشرّي.الفقراء اإلنتاجية. وأفضل ط
 تهسرتاتيجيا  بصورة فاعلة يفتنمية املوارد البشرية األولوية لالبنك  سيويل وانطالقًا مما تقدم، 2-12

كبري من   عددللتخفيف من وطأة الفقر. وميكن حتويل حلقات الفقر املفرغة اليت يدور فيها 
ة إىل أصول قيِّمة من خالل تنمية املوارد ليلسكانية العاالسكان يف الدول ذات الكثافة ا

 البشرية. ويف هذا الصدد، ميكن اعتبار العامل البشرّي أداة التنمية وهدفها النهائّي.

إن استكشاف أوجه التناغم بني خمتلف أبعاد التنمية البشرية من شأنه أن يثبت أنه أسلوب  2-13
 نات الالئي حظني بفرص التعليم يقدمن ألطفاهلغري مكلف. فعلى سبيل املثال جند أن األمه

تغذية أفضل، كما يوفرن هلم التحصني ضد األمراض، وتوفري مياه الشرب النظيفة، ويعملن من 
أجل ضمان إصحاح بيئي إجيايب يف املناطق اجملاورة ألماكن سكنهن. وهذه اإلجراءات من 

ا أن تقلل معدالت اإلصابة باألمراض،وتوفر نفقات م الية هائلة كانت ستصرف على شأ
خدمات الرعاية الصحية ألسرهن، كما تقل معدالت الوالدة بني النساء الالئي التحقن 

 باملدارس وحظني بقدر من التعليم.

  :الصحة  ) أ(
الصحة العليلة من أسباب الفقر ونتائجه يف آن واحد. ومتوسِّط العمر املتوقع يف الّدول الفقرية  2-14

واحد من كّل عشرة أطفال ال يكمل عامه األّول. ويف الوقت  قصٌري نسبّياً، وهناك طفل
احلاضر، تعاين نظم الرعاية الصحية يف الدول األعضاء األقّل منّواً، والسيما يف أفريقيا، من 

وغريها من  ا قابلة للعالج يف ظروف أفضل. فالبـَُرداءتفاقم أزمة أمراض واسعة االنتشار، ولكنه
شاط االقتصادّي يف البلدان األكثر تضّررًا منها، أصًال. وهذه األمراض تعرقل النمّو والن

األمراض إذا مل يـَُتَصدَّ هلا، وسَّعت نطاق الفقر يف تلك البلدان. فالفقراء حمرومون تقريبًا من 
اخلدمات الصحية الوقائية. وتشمل االسرتاتيجيات الفاعلة للتصّدي هلذه األوبئة مجعًا بني 

اية. والبّد من أن تتجاوز مثل هذه االسرتاتيجيات نطاق الدواء والرعاية العالج والتعليم والوق
كما أن توفر القيادات القوية الصحية وأن تنفذ إىل اجملتمعات احمللية، وخاصة بني الفقراء.  
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ا، ومواصلة  وامللتزمة، ومتكني اجملتمعات احمللية، واالهتمام باملرأة والرتكيز على قضاياها وشؤو
ا مجيعاً تشكلتقييم أثبت الرصد وال   عوامل النجاح احلامسة لتنفيذ هذه اإلسرتاتيجيات. أ

الصحة اإلجنابية العليلة لدى املرأة سبب قدٍر كبري من أعباء املرض. ومتثل الصحة اإلجنابية  2-15
إحدى أوسع اهلوى بني األغنياء والفقراء. ويؤدي ذلك إىل قلة الفرص املتاحة للنساء الفقريات 

الفقرية للخروج من دائرة الفقر. كما تواجه النساء الفقريات خطر الوفاة أثناء احلمل واألسر 
والوالدة. وتصل نسبة خطر تعرض املرأة للوفاة ألسباب تتعلق بصحة األمهات إىل واحدة من  

حالة  188حالة يف آسيا، وواحدة من كل  132حالة يف أفريقيا، وواحدة من كل  19كل 
حالة يف الدول املتقدمة. وقد يقلل  2976ية باملقارنة مع وفاة واحدة من كل يف أمريكا الالّتين

حسب اإلحصائيات  -وجود قابالت ماهرات من هذه املخاطر. وأسوأ مكان لألمهات
هو أفريقيا جنوب الصحراء، مع تفاوت بني دول املنطقة. وأشد النساء فقرًا يبدأن  -املتاحة

اجملتمعات احمللية اليت تفتقر إىل التخطيط األسرّي واليت تكون محلهّن يف سّن مبكرة جّداً. ويف 
 نفيها الفرص املتاحة حمدودة، يعترب الناس الوالدات وحجم األسرة ظروفًا ثابتة ال تتغري، يلجأو 

" ينبغي أ ن يفسر مبعناه اإلجياّيب، مثله يف تنظيم األسرةيف نطاقها إىل خيارات أخرى. ومفهوم "
 لتمكني للمرأة".ذلك مثل مفهوم "ا

واإليدز والسّل، خاصة يف أفريقيا. وبالرغم من  البـَُرداءمن األمراض الشائعة لدى الفقراء أيضًا  2-16
ا تظل أهم أسباب وفيات يعاين منها الرجال والنساء على حّد أن هذه األمراض  سواء، فإ

البالغني املصابني  النساء. ومن ذلك، مثًال، أن النساء ميثلن، يف الوقت احلاضر، حنو نصف كل
ذا املرض. 58باإليدز و % من البالغني املصابني يف أفريقيا جنوب الصحراء األكثر ابتالء 

وعليه، فإن هذه األمراض تشكل خطرًا كبريًا على التنمية يف البلدان الفقرية، وتكون أشدَّ وقعاً 
لدى أفقر  البـَُرداءبسبب % تقريبًا من جمموع الوفيات 60على الفقراء. وترتكز نسبة تصل إىل 

% من سكان العامل، وهي أعلى نسبة ملرض مالزم للفقر. وتصل نسبة اخلسارة يف أفريقيا 20
 % من النمّو االقتصادّي يف السنة.1.3إىل  البـَُرداءجنوب الصحراء بسبب 

جانٌب  ،والسيما اخلدمات الصحية الوقائية ،لذلك فاالستثمار يف اخلدمات الصحية األساسية 2-17
مهمٌّ من جوانب التنمية البشرية. ومن األهداف الرئيسة لسياسات البنك يف هذا اجملال 
مساعدُة الدول األعضاء على تطوير نظمها الصحية لتحسني حصول الفقراء على هذه 

 اخلدمات.

  
 

 

  :التعليم  ) ب(
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 يسهم التعليم أيضاً، مثله مثل حتسني الصحة، يف النمّو االقتصادّي، وله أثٌر أساسيٌّ يف 2-18
التخفيف من وطأة الفقر. فتحسني التعليم يوسع اخليارات االقتصادية املتاحة للرجال، ويساعد 
النساء على محاية صحتهن وصحة أطفاهلن. وارتفاع الدخل بفعل التعليم حيسن الظروف 

  املعيشية، ويقلص سوء التغذية ويقي من مآسي الصحة العليلة.
يف الدول  ملحوظاً لى املستوى العاّم ارتفع ارتفاعًا مع أّن احلصول على التعليم األساسّي ع 2-19

األعضاء األقّل منّوًا يف العقود الثالثة املنصرمة، فإن الفقراء يف هذه الدول ال يزال التحاقهم 
باملدارس أقل احتماًال، وقد حيرم أطفاُل أشدِّ األسر فقرًا من التعليم حرمانًا تاماً. ومع أن 

ال التعليم قد ضاقت يف العقد املنصرم، فإن البنات مازلن حيرمن من الفجوة بني اجلنسني يف جم
التعليم الثانوّي، خاصة يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. واحلقيقة أن تعليم اإلناث إىل 
جانب أنه ميكِّن للمرأة نفسها ويتيح هلا خيارات متعددة، فهو اقتصادّي التكلفة أيضاً، ألن 

. فالنساء املتعلمات يقدِّرن التعليم ويزداد احتمال أن يرسلن أطفاهلن فوائده تنتقل إىل األطفال
إىل املدرسة. وقد بينت إحدى الدراسات أن متوسط الوفيات بني األطفال الرضع، يف الدول 

حالة وفاة يف   21اليت يتقلص فيها احتمال التحاق البنات عن األوالد إىل النصف، يزيد بنحو 
. )7(احلال يف البلدان اليت ال تعاين من عدم املساواة بني اجلنسني كل ألف والدة حية عما هو

يضاف إىل ذلك أن هناك حاجة إىل مزيد من الدعم التعليمّي لألطفال احملرومني؛ وقد يكون 
أطفال اجملتمعات احمللية املهمشة حباجة إىل مناهج دراسية خاصة تساعدهم على سد الفجوة 

   أطفال اجملتمعات احمللية األخرى.القائمة يف التعليم بينهم وبني
م سيظلون يعانون من املعوقات حىت سن البلوغ، ومن  20- 2 إذا مل حيظ األطفال الفقراء بالتعليم، فإ

ّمث تتضاءل فرصتهم لالنفالت من براثن الفقر. وينبغي إعطاء األولوية لعدد امللتحقني باملدارس 
يز مشاركتهم مستقَبًال يف القوى العاملة ويف وجودة التعليم ومالءمته، وهي أمور ضروريّة لتعز 

يتمثل دور إذ  اجملتمع برّمته. لذلك يدرك البنك أن التعليم من أوىل األولويات يف مكافحة الفقر
واحملرومني وإحلاقهم باملدارس.  املهمشنيبأيدي األطفال البنك يف تعزيز التعليم وتطويره يف األخذ 

باملدارس مما  ليلتحقنالسيما للفتيات  ،يقدم رواتب صغرية من البنك أن هذا النهج ْ يقتضي و 
م للدراسة. وينبغي أن تصمم املناهج الدراسية حبيث   تريبيشجع اآلباء على إرسال أبنائهم وبنا

ليضحوا مواطنني مسؤولني يف  حبيث يتطلعون إىل مراتب أمسىأخالقية وروحية،  تربيةالتالميذ 
 املستقبل.

  
  
  

  لفقراءشبكات األمان ل
                                                 

)6 (http://www.cunfpa.org/swp/2002/presskit/english/summary.  
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غالبًا ما يعاين الفقراء والضعفاء من مصاعب ومشقات متكررة يف األزمات واحلاالت الطارئة،  2-21
مما يؤكد احلاجة إىل شبكات لألمان االجتماعّي.  وستعاين بعض األسر من املصاعب النامجة 
عن فقدان الدخل أو عن  املرض أو الفقر املزمن. ولذلك جيب أن تكون شبكات األمان مسة 

ائمة من مسات السياسات االجتماعية. ففي أوقات الرخاء، تساعد هذه الشبكات األسر د
على جتاوز الظروف الصعبة. ويف أوقات  الشدة، يكون من األسهل يف ظل هذه الشبكات 

  التوسع يف الربامج القائمة، بدالً من إقامتها من األساس يف احلاالت الطارئة.
يف األسر واجملتمعات واملناطق (كالفيضانات، واجلفاف،  وتتعدد املخاطر ويتفاوت تأثريها 2-22

والزالزل، واجملاعات، وانتشار األوبئة وغريها). وتعود اآلثار السلبية املرتتبة على ذلك كله 
بأضرار فادحة على دخل الفقراء وإحساسهم بالسعادة، وعلى التنمية البشرية بصفة عامة. 

 تقدمي مساعدة خاصة حلماية الفقراء يف أوقات يف رائدلذلك ميكن للبنك أن يضطلع بدور 
  األزمة واسعة االنتشار.

توفر شبكات األمان االجتماعّي احلماية بتقدمي اإلغاثة الطارئة، واألغذية األساسية، وغريها  2-23
من املساعدات. كما توفر فرص العمل من خالل تنفيذ مشاريع تتطلب كثافة يف العمالة 

ما تقدم املعونة من خالل برامج تركز على التنمية البشرية. ومن ("الغذاء مقابل العمل")، ك
ذلك أيضًا الربامج اليت تفتح اجملال أمام الفقراء للحصول على اخلدمات األساسية، كاملدارس 

  (برامج الوجبات املدرسية) واخلدمات الصحية (كاملستوصفات والعيادات املتنقلة).
األمان بالتشاور مع احلكومات وغريها من سيساعد البنك يف تطوير برامج لشبكات  2-24

اجملموعات األساسية املعنية، كاجملتمع املدين وجمموعات اجملتمعات احمللية، وذلك من خالل 
 عمليات املساعدة الفنية ومتويل املشاريع اليت يوفرها البنك.

واليت  ،ياألشكال اإلسالمية املتميزة لشبكات الضمان والتأمني االجتماع أحد تعد "الزكاة" 2-25
مبوجبها يعىن األثرياء واملوسرين بالفقراء واملهمشني، وذلك بإخراج حصة من دخوهلم 

اآلليات اليت  على استحداثوسيعكف البنك مع الدول األعضاء وختصيصها للفقراء. 
ا ليتمكنوا من على تستهدف اإلفادة من أموال الزكاة وتوزيعها على احملتاجني و  من يستحقو

 عند احلاجة.أنفسهم دون اللجوء إىل غريهم  االعتماد على

  
  
  
  
  

  حسن اإلدارة
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حسن اإلدارة أمٌر ضروريٌّ للحّد من الفقر. فمن دون حسن اإلدارة، لن تصل فوائد الربامج  2-26
املموَّلة إىل املستهدفني منها، والسيما منهم الفقراء. كما سيكون هناك خطر حقيقي يتمثل يف 

  د املالية املعبأة حملّياً وخارجّيًاً◌.عدم االستخدام الفّعال للموار 
أثبتت جمموعة متزايدة من البحوث الدولية املقارنة أن حسن اإلدارة، والنتائج االجتماعية  2-27

اجليدة اليت حتّد من الفقر، تعزز إحداها األخرى كما هو حال سوء اإلدارة والنتائج االجتماعية 
دة الدخل وحتسني املؤشرات االجتماعية،  ، مبعىن أن حسن اإلدارة يؤّدي إىل زيا)8(السيئة

كالتعليم ووفيات األطفال. كما تدعم النتائج االجتماعية اجليدة بدورها حسن اإلدارة. ويف 
مقابل ذلك، يسهم اخنفاض مستوى التعليم والصحة وتفاقم عدم املساواة والبطالة يف سوء 

  اإلدارة.
على أنه  - به من شفافية يف العمليات وما يقرتن -لذلك سيعامل البنك موضوع حسن اإلدارة 2-28

أحد املستلزمات األساسية لسياسات فعالة للحّد من الفقر يف إعداد مشاريعه وتنفيذها. 
وسيضمن البنك أن تنفَّذ املشاريع والربامج اليت ميوهلا تنفيذًا اقتصاديًّا فاعًال، وأّال تقّل فوائد 

ويتطلب األمر التزام الوكاالت املنفذة التزاماً هذه املشاريع والربامج من جرّاء سوء اإلدارة. 
صارمًا بإجراءات التوريد والتعاقد املتفق عليها. كما يستدعي األمر التزام أصحاب العطاءات 
واملوردين واملقاولني واالستشاريني باملعايري القانونية واألخالقية املناسبة يف عملية التوريد وتنفيذ 

وهذا هو تصور البنك حلسن اإلدارة، أي الرتكيز على فعالية التنمية العقود اليت ميوهلا البنك. 
  وتقدمي اخلدمات.

سيشجع البنك أيضًا البحوث والدراسات اليت تستهدف توعية اجلمهور ونشر املعلومات عن  2-29
الصلة بني حسن اإلدارة والنتائج االقتصادية واالجتماعية أو حتسني األداء يف هذا اجملال املهم 

 عامة.

  
  إلقرار القطريّ ا

ه ِنَسٌب كبرية من  30- 2 ًا لربامج املعونة اخلارجية للماحنني، وتـَُوجَّ أصبح احلّد من الفقر هدفًا عاّم
تدفقات هذه املعونة إىل برامج احلّد من الفقر يف الدول الفقرية. ومما ال شك فيه أن 

املعونة مستوى الفقر يف هذه الدول سيكون أعلى بكثري من املستوى السائد يف غياب 
اخلارجية. غري أن التجربة تثبت أن برامج املعونة جيب أن تتوافق مع اإلسرتاتيجيات 

الدول  إقرارالقومية للحّد من الفقر حىت تكون فّعالة. ويدرك البنك اإلسالمّي للتنمية أن 
لربنامج احلّد من الفقر أمر أساسّي لنجاح هذا الربنامج. وجيب أن تقوم املعونة اخلارجية 

لى توافر برنامج قومّي للحّد من الفقر إلجياد االلتزام السياسّي املطلوب. وميكن ع
للماحنني اخلارجيني، بعد املشاورات املسبقة حول تصميم هذا الربنامج، وبالتايل زيادة 

                                                 
)8(  Frederic T. Temple, World Bank, Governance Matters in Bangladesh and Elsewhere. 
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َلهم يف اإلقرار القومّي له م األساسية وأن حيصروا تدخُّ ، أن يركزوا على جماالت خرب
 حامسًا على أهداف الربنامج.و أثراً مباشراً  فختلِّ التدابري اليت 

ستسعى سياسات البنك يف إقامة مجيع براجمه املتعلقة باحلّد من الفقر على ومن ّمث  31- 2
اسرتاتيجيات قطرية تشغيلية واضحة يصوغها البنك بناًء على األولويات املنبثقة عن 

 لدول األعضاء.حتليل دقيق للفقر ومشاورات يعقدها مع السلطات املعنية يف ا
بالتعاون  ،ملكية برامج احلد من الفقر، فإنه يتعني على البنك أن يشاركولتأكيد عموم 

مع عمالئه ومنظمات اجملتمع املدين، يف عملية الصياغة ويف تصميم املشاريع والعمليات 
 وإعدادها على حنو يستهدف مصلحة الفقراء ونفعهم.
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  القسم الثالث
  نهج لمكافحة الفقروضع استراتيجية/ 

  
  الرؤية العامة واألهداف

ج التعاون  3-1 بني دول اجلنوب، الذي فيما يهدف البنك إىل زيادة دعمه للحّد من الفقر، فيسلك 
  . ويشمل ذلك ما يلي:9جيسد اخلصائص اإلسالمية الفريدة

 رؤيةهـ واليت حتمل عنوان " 1440تطبيق رؤيته حىت عام  بنشاط وفاعليةالبنك  واصلسي 
  ؛"، ويهدف منها إىل احلّد من الفقراإلنسانيةمن أجل الكرامة 

 املوارد اليت ميكن أن خيصصها للحّد من الفقر، سواء من عملياته  حجمالبنك  سيضاعف
صندوِق مكافحة (من الصندوق اخلاّص اجلديد،  املواردالذاتية أو من خالل تعبئة 

  وذلك من مصادر متنوعة؛ )،الفقر
 الذي يقدمه، بالتزامه بأفضل املمارسات  صى فعالية ممكنة للدعم املايلّ سيؤمِّن البنك أق

  ؛وبالشفافية التامة
  الدعَم احلايلَّ الذي يقدمه مساٍت إسالميًة خاصًة، حبيث ال متكِّن  البنكسُيَضمِّن

مسامهته من التميُّز على الصعيد العاملي فحسب، بل ستعزز فعالية هذه املسامهة بروح 
  خوة.التضامن واأل

يهدف البنك إىل أن يؤدي دورًا متفرِّدًا أكثر صلًة بالدول األعضاء، وانسجامًا مع تفكريها،  3-2
  وشراكًة بني اإلخوة، وفعاليًة يف دعمه للحّد من الفقر.

  النهج المقترح: المبادئ السبعة الموجِّهة
مليون  400حنو  يدرك البنك جسامة املهمة امللقاة على عاتقه وعاتق الدول األعضاء: إذ يعيش 3-3

% من اإلمجاّيل العاملّي للفقراء 40دولة من الدول األعضاء األقل منّوًا (أو  31يف  اً مدقع اً فرد فقر 
األرقام املطلقة على أن املشكلة  ريكّي واحد يف اليوم). وتدلالذين يعيشون بأقّل من دوالر أم

مدقع يف أفريقيا جنوب الصحراء  آخذة يف التفاقم (إذ ارتفع عدد األفراد الذين يعيشون يف فقر
م، حسب إحصاءات  1990م عما كانوا عليه عام  2002مليون فرد عام  130بنحو 

  األهداف اإلمنائية لأللفّية).
من خربة واسعة يف هذا  لهيدرك البنك أيضًا أنه ال ميكنه التصدي هلذه املهمة منفردًا بالرغم مما  3-4

يف الرفع من قيمة مسامهته وأثرها ضمن قيود واضحة،  اجملال. ولذلك سيلتزم البنك، وهو يسعى
  باملبادئ التوجيهيَّة التالية:
                                                 

  ) لتفاصيل أكثر عن ھذه النقطة. 4أنظر الملحق رقم (   )  9(
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سيتفادى البنك التعميم. فهو يدرك منذ البداية أن لكل دولة من الدول األعضاء  :التمييز .1
ا. وهذا أمر يتوافق مع التجربة الدولية وسياسات البنك يف  ا اخلاصة  األقّل منّوًا حاجا

ئح خمتلفة ذات حاجات متباينة يف دوله األعضاء. وستتم هذه العملية بالتشاور حتديد شرا
  ؛املستمر مع هذه الدول ابتداء من عملية التحديد، وانتهاء مبرحلة تقييم األثر

َد االنتقائية .2 : على البنك أن يكون انتقائّيًا يف كافة جوانب دعمه للحّد من الفقر. فيحدِّ
ا الفئات احملرومة واملستضَعفة، كاملرأة والطفل) واملشاريع. الدول واملستفيدين (والسيم

 ؛مقاييس شفافة توجه اختاذه للقرارات ذلك من خاللو 

وبعلم  ،: سيستكشف البنك، حيثما كان ذلك ممكناً االستعانة بالمجتمع المحّليّ  .3
 -يةاحلكومة وموافقتها، إمكان التعامل مع الكيانات واجملتمعات احمللية والقواعد الشعب

جًا " شامًال" يف نشاط احلّد من تلك اليت متلك بالفعل إقرار مشاريعها حبيث حتقق 
وسيحاول البنك، يف حتليله املتعلق بالدول األعضاء املعنية، أن يقلِّل ما أمكن من الفقر. 

ج "من أعلى إىل أسفل". وسُيِعدُّ البنك وكالًة مناسبًة وترتيبات تنفيذ  اللجوء إىل 
 ؛عات احمللية" للعمل حتت الرعاية احلكوميةللـ"جممو 

سُيضمِّن البنك عملياتِه مساٍت إسالميًة خاصًَّة، حبيث ال متكِّنه من : الطابع اإلسالميّ  .4
التميُّز على الصعيد العاملّي فحسب، بل متكِّنه كذلك من سّد  حاجات الدول األعضاء 

زكاة واألوقاف حيثما أمكن، واالستجابة آلماهلا عن كثب. ويشمل ذلك تعبئة موارد ال
وتقدمي متويل موافق للشريعة، وتشجيع قيم اجتماعية ودينية حمددة، وإدخال اإلصالحات 

 ؛يف إطار مشاريعه اخلاصة باحلّد من الفقر، إخل. لتمكني املرأة املناسبة 

على  : مينح البنك أولوية قصوى لتحقيق النتائج. ومن َمثَّ سينصبُّ اهتماُمهقابلية التنفيذ .5
إلمكان تكرار املشاريع أعوامًا وأعوامًا مع  ايالء اهتمام خاصحتقيق التأثري والفاعلية، مع 

شركائه (مبا يف ذلك شركاؤه من القطاع اخلاص) الذين ميكن أن يضفوا قيمة إىل املشاريع 
 ؛ويـَُنمُّوها

ميشاً  ت: سيدعم البنك النشاطات اليت تزيد من الوعي حباجات أكثر الفئازيادة الوعي .6
، وباحلاجة إىل إشراك املرأة يف التّيار العاّم حلياة )كاملرأة والطفل( واستضعافًا يف اجملتمع

 ؛اجملتمع

سيضع البنك آليات مناسبة لتقومي أثر نشاطاته اهلادفة إىل احلّد من الفقر،  قياس األثر: .7
  .يف احلسبانآخذاً جتارب املؤسسات األخرى املماثلة 

، ستصمم نشاطات البنك يف جمال احلّد من الفقر لزيادة امللكية، ومواءمة لغايةهلذه احتقيقًا و  3-5
العمليات مع أفضل املمارسات الدولية، وجمانسة اإلجراءات املشرتكة حيثما أمكن ذلك، والرتكيز 

يز إذ ينبغي أن ينصب الرتك ؛املساءلة والتقييم  املتبادلني، إخل مبدأواإلدارة لتحقيق النتائج، وتطبيق 
من متويل املشاريع البنك من شأنه أن ميكن  ،واالهتمام على برنامج متعدد السنوات للمساعدة
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املتوسطة والكبرية ذات التأثري الكبري على احلد من الفقر بدًال من تنفيذ عمليات هامشية يف 
ها قطاعات شىت كل عام. فالعمليات املعزولة عن غريها ليست باهظة الكلفة فحسب بل إن تأثري 

 ليس بالتأثري امللحوظ. أرض الواقععلى 

  
  إستراتيجية البنك للحّد من الفقر على المستوى القطريّ 

حتقيق أقصى قدر من الكفاية والفاعلية، إسرتاتيجيته اخلاصة  إىلسيصوغ البنك، وهو يسعى  3-6
 عملية منطقية ذات إجراءات بنشاطات احلّد من الفقر على املستوى القطرّي، وذلك يف إطار

  خطوات متسلسلة واضحة املعامل، هي:
  : الفصل يف أهلية الدولة املعنّية لالستفادة من تلك النشاطات؛لخطوة األولىا

إجراء تقييم للفقر على املستوى القطرّي، واالتِّفاق على إسرتاتيجية قطريــة للحــّد  الخطوة الثانية:
  منه؛

  ت واملستفيدين والشركاء؛حتديد املؤهَّل من املشاريع والنشاطا الخطوة الثالثة:
  االتفاق على ترتيبات التنفيذ؛ الخطوة الرابعة:

  استعراض ما حتقق من أثر وفوائد. الخطوة الخامسة:
يف سياسته يعكس احلاجات املتباينة لدى "شرائح أو فئات"  تمييزال قدر منيقبل البنك بوجود  3-7

ؤقتًا مبا ُحيتَمل من مرونة يف السياسات حمدَّدة من الدول األعضاء. ويتضمن اجلدول التايل بيانًا م
  اليت ميكن تطبيقها:

 
  االعتبارات األساسية للسياسات  الخصائص  الشريحة/ الفئة

عــدد الفقــراء املطلــق >   فقر مركَّز
مليونــــــــــــــــــــــــــــــاً (دول  20

  أعضاء)

  ينبغي أن يكون التمويل أكرب حجماً ليكون أبلغ أثراً؛ - 
، إخل. أشـــــــــّد االحتيـــــــــاج إىل الشـــــــــراكات والتمويـــــــــل املشـــــــــرتك - 

  احتماًال؛
ا اعتباران أساسيان.-  ُ   َتكراُر تصاميم املشاريع وزياد

أكثر من ثلث السكان   فقر مدقع يتفاقم
يف فقــــــر مــــــدقع يتفــــــاقم 
يف العديد من مؤشرات 

  الفقر

  جيب الرتكيز على فعالية تصميم املشاريع؛ - 
 جيب تركيُز الدعم على اجملاالت الشائكة، واالبتكاُر فيها؛ - 
  ربة عمليات اجتماعية شاملة لتعزيز األثر.جيب جت - 

أكثر من ثلث السكان   فقر مدقع يرتاجع
يف فقـــــر مـــــدقع يرتاجـــــع 
  يف كّل مؤشرات الفقر

جيب أن يكون حجم التمويل أكــرب كثــرياً، إذا مسحــت الطاقــة  - 
 االستيعابية بذلك؛

الــيت و جيب االهتمام مبشاريع احلّد من الفقر متعددة الســنوات  - 
  ذا مستويات متويل عالية. تشكل برناجماً 

ــــتحكم  فقــــر ميكــــن ال
  فيه

أقــل مــن ثلــث الســكان 
(ولكـــــــــــن أكثـــــــــــر مـــــــــــن 
ربعهــــم) يف فقــــر مــــدقع 

  مع أداء خمتلط

جيــــب أن يكــــون حجــــم التمويــــل أعلــــى، إذا مسحــــت الطاقــــة  - 
 االستيعابية بذلك؛

جيب إيالء االعتبار ملشاريع احلــّد مــن الفقــر متعــّددة الســنوات  - 
  مستويات متويل متوسطة.اليت تشكل برناجماً ذا و 
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يتضح من هذا اجلدول أّن البنك يتوقع أن تؤثر ممايزتُه بني البلدان املؤهَّلة يف أربعة متغريات  3-8
  أساسية، هي:
 حجم خمصصات كل بلد؛  
 هيكل عملية التشاور (واألطراف املشاركة فيها)؛  
 النشاطات واملشاريع املؤهلة؛  
 .الشركاء يف التنفيذ  

  ريةتحديد األهلية القط
. سيضع البنك مقاييس شفافة واضحة تحديد األهلية القطرية الخطوة األولى: فيما خيص 3-9

ا، وحيتفظ البنك باملرونة وقابلية البت  لتحديد األهلية. غري أن هذه املقاييس ال تؤهِّل أيَّ دولة بذا
ك املعايري، كما تلهذه الدولة حىت وإن استوفت  يف ضرورة تلقِّي دولة ما متويًال للحّد من الفقر،

سيتيح الصندوق موارده للدول اليت أخفقت يف احلد من الفقر بسبب القالقل والصراعات األهلية 
  وبسبب اجملاعات والظروف املناخية القاسية وغريها من األوضاع الطبيعية السالبة. ،فيها

على التنفيذ ستتضمن املقاييس عناصر االحتياج (أي نطاق الفقر) وعناصر األداء (أي القدرة  3-10
  يف البداية، يواظب البنك على مراجعتها: أربعة معايريالفعال ملشاريع احلّد من الفقر). وستطبق 

% 25ال بد من أن تكون نسبة الفقر (دوالر أمريكي واحد يف اليوم) قد جتاوزت   ). أ( 
حدٍّ من عدد السكان، وأن تكون منتشرة يف املناطق احلضرية والريفية على 

 ؛)10(سواء

 أن يستوعب الوضع الكّلّي التمويل الذي يقدمه البنك؛ينبغي   ). ب( 

ينبغي إثبات أن استخدام أموال البنك، والتنفيذ الفعلّي للمشاريع اليت ميوِّهلا، كان   ). ج( 
مرضياً يف مشاريع احلّد من الفقر اليت سبق تنفيذها (بواسطة تقارير لتقييم 

 ؛العمليات، على سبيل املثال)

ية املؤسسية متطورة على حنو مرض (مبا يف ذلك ينبغي أن تكون البنية التحت  ). د( 
اآلليات املناسبة خلدمة املرأة والفئات املهمشة)، وأن يكون إدماج القيم 

 يف العملية أمراً واضحاً جلّياً؛ اإلسالمية

 أو القالقل واالضطرابات املدنية.عات األهلية االدول اليت خرجت من دائرة الصر   (هـ)

يف شكل معادلة، مبعىن أنه ينبغي حتديدها حتديدًا كّمّياً  عايريه املفكر البنك يف استخدام هذ 3-11
للتوصل إىل تقدير متوسط مرجَّح، تتأهل الدولة عند جتاوزه لالستفادة من التمويل الذي يقدمه 

                                                 
أن يتم ذلك يف  مكانيدرك البنك أن أي حدود إحصائية ستؤدي إىل انتقال بعض الدول إىل أحد جانيب خط الفقر مع مرور الوقت، مع إ  )10(

 .3الدول الواردة يف امللحق  %25نسبة  كن مقاصد هذه الورقة اخلاصة بالسياسات تقضي بأن تشملاالجتاهني معاً. ل
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البنك للحّد من الفقر، وال تتأهل يف حالة العكس. ومع ذلك، يرى البنك أنه حباجة إىل التحلي 
ج قائم على هذه املعادلة. ومن هنا ستكون مبقدر من املرونة  التأهل ضرورية  عايريأكرب مما يتيحه 

، ولكن حيق للبنك أالّ عايريوإن مل تكن كافية: إذ تتأهل دولة ما لتلقي املساعدة إذا استوفت امل
أكد يدرجها لالستفادة من التمويل الذي يقدمه يف هذا اجملال. ويكون التقييم القطرّي ضروريًّا للت

واليت هلا سجل  ،ولتقدمي حوافز للدول ذات األداء اجليد من أهلية الدولة لالستفادة من التمويل.
 حافزطيب يف تنفيذ املشاريع، وتسديد ما عليها من التزامات، فمن املمكن إختاذ إجراء لتخصيص 

  .من الدول األعضاءجلودة األداء مع وضع معايري حتدد مدى هشاشة أ ي دولة 
) تطوير البنية التحتية املؤسسية. وقد أثبتت البحوث أن هذا هو أحد العوامل ث( عايريامل يتناول 3-12

الرئيسة يف احلّد من الفقر، نظرًا لتأثريه يف الفرص احلياتية لألفراد ويف االستفادة من التحسينات 
ملؤسسية االقتصادية. لذلك يشرتط البنك على دوله األعضاء أن تكون قد طورت البنية التحتية ا

 إىل املستويات املقبولة، أو أن تكون عاكفة على تطويرها. (انظر اإليضاح اآليت):
  

  البنية التحتية المؤسسية اإلسالمية
َنة هنـــا هـــي أن مشـــاريع احلـــّد مـــن الفقـــر يـَُوفَّـــق يف حتديـــدها وإعـــدادها وتنفيـــذها وتشـــغيلها إذا حققـــت  مـــة املتضـــمَّ ا على القيام بذلك. وتغطي هذه املعايري ما يلي على األقّل:الدولة املعنية املعايري األاملقدِّ   ساسية اليت تؤثر مباشرة يف قدر

 سياساُت احلّد من الفقر واسرتاتيجياتُه؛ 
 املالية العامة وفرض الضرائب؛ 
 ما؛  مؤسسات الوقف والزكاة وعمليا
 الرتخيص بنشاط األعمال وتنظيُمه؛ 
 حسن إدارة املؤسسات والشركات؛ 
 م القانوين والتشريعي؛النظا 
 تنظيم البنية التحتية؛ 
 االستفادة املعمَّمة من التمويل، والسّيما استفادة الفقراء والنساء واملهمشني؛ 
 إجراءاُت الوقاية من االحتادات االحتكارية.و  مبادُئ املنافسة 

ن يكــون هلــا بعــٌد إســالميٌّ ولكل واحد من هــذه اجملــاالت قائمــٌة مرجعيــة مــن املعــايري. لــيس هــذا فحســب، بــل حيتمــل أ كــلٍّ منهــا ودعُمهــا لتطبيــق معــايري البنيــة   يعكــس واقعــاً اجتماعيــاً وثقافيــاً. ومــىت ُحــدِّدت الــدول املعنيــة، أمكــن تــدريبُ  مــهالتحتية املؤسسية من أجل تــوفري "الطاقــة االســتيعابية" املناســبة للتمويــل  . وميكــن أن جيــري هــذا )11(البنــك الــذي يقدِّ
  إطار املشاريع اليت ميوهلا البنك.التدريب يف 

وهــذه املعــايري ليســت "شــروطاً"، بــل هــي إطــار للمعــايري ضــمن األســرة اإلســالمية الــيت حتــدد أفضــل املمارســات إلجنــاح 
بـــروح مـــن "األخـــّوة"  ةٌ مشـــاريع احلـــّد مـــن الفقـــر. ويتـــوىل مراجعـــة التقـــدم احملـــَرز يف تطبيـــق هـــذه املعـــايري جهـــاٌت شـــقيق

  شفافية.وبأقصى قدر من ال
  

  المشاورات القطرية
                                                 

اليت استخدمها االحتاد األورويب يف ] acquis communautaire[ال بد من مالحظة أن هلذا املفهوم بعض أوجه الشبه بـ"املقررات املشرتكة"   )11(
همة قبل أن تنضم إىل املاالت خمتلف اجملدىن من املعايري يف األ التسعينّيات من القرن املاضي لكي تستويف دول أعضاء جديدة حمتملة احلدّ 

 حتويالت مالية كبرية. ياالحتاد وتؤّهل لتلق
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سيستخدم البنك ، الثانية: تقييم الفقر واإلستراتيجية القومية للحّد من الفقر اخلطوةفيما خيّص  3-13
الدراسات املتعلقة باسرتاتيجيات احلد من الفقر ، واالسرتاتيجيات القطرية للحد من الفقر، وخطط 

ا يف وضع برنامج التنمية متوسطة األجل لدى الدول األعضاء بوصفها مر  اجع ميكن االستعانة 
ا. وذلك ص الدول األعضاء يف البنك خيعمل تضامين فريد  إلبراز حاجات هذه الدول وتطلعا

يستوعب "برنامج العمل الثالثي" حبسبانه  أو منوذج وميكن أن يعد الربنامج املذكور مبثابة قالب
 برناجماً قياسياً متعارف عليه.

على السياسات والشروط اليت هلا تأثري مباشر على الفقراء،  "النماذج" وسرتكز هذه القوالب
وكذلك على جهود احلكومة اهلادفة إىل مكافحة الفقر. ويف هذا الصدد، سيتحاشى البنك إجراء 

  عملية تكرر العملية القائمة أصًال، وبذا سيضطلع البنك مبا يلي، ما أمكن :
، مبا يف ذلك احلوار حول ة القومّية للحّد من الفقراإلستراتيجياملشاركة يف عملية وضع     ) أ(

، مثًال) للحّد من الفقر (ورقة استراتيجية الحّد من الفقر املبدئية اإلستراتيجية القومّية
 ومراجعتها وحتديثها الحقاً؛

 وطنيةالتوصل إىل عملية متكاملة مع جمموعة واسعة من الشركاء، يتكّونون من احلكومات ال   ) ب(
واجلهوية واحمللية، ومجاعات اجملتمع املدّين، وشركاء التنمية اآلخرين، وقصص النجاح واإلقليمية 

احمللية. وسريكَّز هنا على اجملموعات القائمة على اجملتمعات احمللية وفئات املهمشني واملهملني  
 عندما يقيم حواراً  -ويسعى يف احلصول على موافقتها -كالنساء والبنات. وسيبلغ البنك احلكومة

يكلة الوكاالت وعمليات التنفيذ، حبيث تتمكن  مع جهة أو منظمة غري حكومية. كما سيقوم 
 اجملموعات غري احلكومية احمللية من العمل حتت رعاية احلكومة؛

هيكلة جداول أعمال شفافة ملختلف األطراف املعنية بعملية التشاور، أحدها للحكومة املركزية، ) ج(   
  ّلّيني واجملتمعات احمللية، وثالثها للشركاء احملتملني يف التمويل، إخل.وثانيها للفاعلني احمل

، الستراتيجية القومية للحّد من الفقرامبدئّياً، ينظم البنك هذا احلوار التشاوريَّ يف إطار عملية  3-14
راقاً (أو أو أوراقًا استراتيجية أعّدت  ،دولة 30وعددها  ،الدول األعضاء األقل منّواً  كلّ   علمًا بأنّ 
ما عدا دولتني. وهذا ميثل يف حّد ذاته جهدًا ضخماً. والبنك يقدر  في الحّد من الفقرمؤقتة) 

أحد املصادر املستخدمة لوضع برنامج  لورقة االستراتيجية للحّد من الفقراهذا اإلجناز، وسيعترب 
مشاريع احلّد  عمله للحّد من الفقر يف دوله األعضاء. وسيساعد هذا بدوره يف التحكم يف تكلفة

من الفقر، اليت ميكن أن تتعدى احلدود املقبولة لو أصّر البنك على تنفيذ عملية منفصلة يف هذا 
  .)12(اجملال

                                                 
ماً من ذلك مثًال أّن كالًّ من "حساب حتّدي األلفية" التابع للواليات املتحدة األمريكية و"الصندوق الدوّيل" يتطّلب إجراًء منفصًال مصم  )12(

على الدولة املستفيدة تشكيل جلان متخصصة هلذا الغرض، وإعداد وثائق  منهما كلٌّ   ، وغالبًا ما يشرتطمنهخصيصًا للحصول على التمويل 
 الفقر. للحّد منمتويًال  حني طلبهاخاصة، إخل. 
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، والعملية برمتها، ختتلف ورقة في استراتيجية الحّد من الفقربيد أن البنك يدرك أن جتربة وضع  3-15
ة اكتملت يف بعض الدول، ورّمبا . وهي يف بعض احلاالت عملية أساسيباختالف الدول األعضاء

وصلت إىل التحديث الثاين أو الثالث هلا، وتعكس بصدق آراء الدول األعضاء املعنية 
ا. لعملية فإن  عدد من الدول األفريقية الناطقة بالفرنسية بينما يف حاالت أخرى منهاومتطلبا

وهي ال تعكس بالضرورة  بعُض النقائص والعيوب، ورقة في استراتيجية الحّد من الفقرإعداد 
ورقة استراتيجية . لذلك سيستخدم البنك سلطته التقديرية، معتربًا )13(احتياجات الدول األعضاء

يف كون مزيد من  -وفق كلِّ حالٍة على حدة -نقطًة مرجعّيًة مهمة، ولكنه سيبتُّ  الحّد من الفقر
. ويف هذه احلالة، سيدعم ن الفقرورقة استراتيجية الحّد مالتحليل واحلوار ضروريًّا بعد عملية 

البنك الدول األعضاء اليت لديها مدخالت فنية وحتليلية، قد توفرها هلا دول أعضاء أخرى، لتجعل 
  العمل اإلضاّيف ممكناً وتكلفته معقولة.

وسيضمن البنك إعداد برنامج العمل بالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية واألطراف املعنية. وسيحدد  3-16
االستراتيجية نامج القطاعات والقطاعات الفرعية وأنواع املشاريع املستفيدة وفقًا لتوصيات هذا الرب 

ا. كما سيعاجل هذا الربنامج عمليات إقراضّية وغري اقراضّية وتوج القومية للحّد من الفقر ها
  ة.حمدَّدة، واملستفيدين املؤهلني، فضًال عن اختيار الشركاء كما هو وارد يف اخلطوة الثالث

  تحديد المشاريع والمستفيدين والشركاء
والمستفيدين المؤهَّلين،  المشاريع المؤهَّلة، الخطوة الثالثة: تحديد النشاطات/ فيما خيصّ  3-17

  الثالث كما يلي: وابت، ميكن احلديث عن هذه الثوالشركاء المناسبين
سيختار البنُك النشاطات املؤهَّلَة للتمويل يف إطار برامج عمل  نشاطات/ مشاريع مؤهَّلة: حتديد 3-18

احلّد من الفقر بإعطاء األولوية للمشاريع اليت تعاجل أسباب الفقر وتعزز فرص احلياة. ويفضل البنك  
مليزانية. واملشاريع اليت سيفكِّر البنك يف متويلها جيب أن تستويف اكثريًا متويل املشاريع على دعم 

  التالية: الشروط
  وأن يقصد منها للحّد من الفقر املعتمدة االستراتيجية القوميةأن تكون جزءًا من ،

حتقيق هدف أساسّي يف جمال احلّد من الفقر لذوي األولوية من املستفيدين. وهذا يعين 
أن هذه املشاريع ينبغي أن تكون مدرجة يف هذه اإلسرتاتيجية، أو أن يتفق عليها البنك 

  فصلًة؛واحلكومة من
  ينبغي أن يكون هلذه املشاريع جهات راعية مناسبة ذات خربة مهنية مؤكَّدة واحتماالت

  جيدة بأن تنجز العمل بصورة صحيحة؛
  ينبغي أن جتتاز املشاريع اختبارات/ معايري تقييمية مرعية يف البنك ُحتَلَّل خالل "دورة

  املشاريع" العادية.
                                                 

هي دون املتاح من  الفقر  للحّد مناالستراتيجية القومية  م) بـ"أن عملية وضع  2004يفيد تقرير التقييم الذي أعده صندوق النقد الدويل (  )13(
ما". ، وأّن هناك تركيزاً أكثر مما ينبغي على وثائق صندوق النقد الدوّيل والبنك الدويلّ اإلمكانات  ومتطلبا
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رئيسة ملشاريع احلّد من الفقر املؤهلة لتلقِّي متويله (انظر التفاصيل مييِّز البنك بني عدد من األنواع ال 3-19
  يف القسم الرابع):

املشـــاريع القطاعيـــة املتكاملـــة اهلادفـــة إىل تعزيـــز النمـــّو لصـــاحل الفقـــراء، ومعاجلـــة األســـباب  ).1( 
  التعليم والصحة واملياه والتمويل األصغر؛جهة حنو املو  و ،اجلذرية للفقر

 البنية التحتية املؤسَّسّية؛ عمليات حتسنيل املشاريع اليت متوِّ  ).2( 

 املشاريع اليت تستهدف قضايا حمددة تشرتك فيها قطاعات متعددة وتشجع دور املرأة؛ ).3( 

  مشاريع اإلغاثة الطارئة.
ا مؤسسات القطاع اخلاص يف جمموعة    ).4( البنك اإلسالمي االستثمارات اليت تقوم 

تناهي الصغر وغريمها من املشاريع ذات التأثري املباشر دعماً لالئتمان ، والتأمني م للتنمية
    على احلد من الفقر.

) األّولنيورعاة املشاريع (أو املستفيدين  اآلِخرينحيدِّد البنك املستفيدين  مستفيدين مؤهَّلين: حتديد 3-20
ما جمموعتان منفصلتان على النحو التايل:   بأ

املؤهَّلني. وتشمل الفقراَء ومن حيتاجون إىل  نالنهائييالمستفيدين جمموعة المجموعة األولى: 
  اإلغاثة الطارئة:

  (انظر القسم األول) م من يعيشون بأقل من دوالر أمريكي يف اليوم يعرَّف الفقراء بأ
ومن يفتقرون افتقارًا شديدًا إىل أيِّ فرص للحياة حتددها األهداف اإلمنائية لأللفية. 

دولة من  31مليون نسمة يعيشون الفقر يف  400وتذهب التقديرات إىل أن هناك 
مليون نسمة  100مليون نسمة يف املناطق الريفية، و 300الدول األعضاء، منهم حنو 

دعمها على  وسيقوم البنك، حسب احلاجة، برسم خرائط لينصبَّ  يف املناطق احلضرية؛
  جيوب الفقر.

 يت تعاين من ظروف قاهرة اجملموعات اليت حتتاج إىل اإلغاثة الطارئة هي اجملموعات ال
أن كانت (كاجلفاف واجملاعة والفيضانات واالضطرابات األهلية واحلروب، إخل.)، سواء 

  أو من الالجئني إىل خارجه. ،داخل الوطن من إقليم إىل آخر من النازحني
ل على املؤهَّلني (كرعاة املشاريع). وميكنها احلصو  لنهائييناالمستفيدين جمموعة الثانية:  المجموعة

م يف إقامة املشاريع؛ آِخرينالتمويل من البنك لتنفيذ مشاريع ملستفيدين  . وُخيتار رعاة املشاريع ملهار
  وقد يكونون جمموعة واسعة، ولكنهم حيتاجون إىل موافقة احلكومة املركزية. ومن هؤالء:

  مؤسسات احلكومات املركزية كالوزارات األساسية والوكاالت القومية وغريها؛ .1
 ؤسسات احلكم احملّلّي واملؤسسات البلدية؛م .2

 املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الدولية؛ .3
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 جمموعات اجملتمعات احمللية وكيانات اجملتمع املدّين؛ .4

القطاع اخلاّص، سواٌء الشركات "الرحبية" العاملة مبوجب اتفاقية ختصيص واليت تقدم  .5
ا على مستوى معتمد من احلكومة (كإدارة امل ستشفيات وجتهيز املدارس، إخل.) أو خدما

ا إىل الفقراء مباشرة ، أو املؤسسات املالية اليت تقدم الكيانات غري الرحبية اليت تقدم خدما
  االئتمان والتأمني متناهي الصغر إىل الفقراء.

. وباجلملة، فقد ساندت اآلِخرينسيحدِّد البنك أنسب الرعاة للوصول بنجاح إىل املستفيدين  3-21
ة اجملتمعات احمللية حىت اآلن. ولذلك سيساند البنك املشاريع القائمة على هذه اجملتمعات، التجرب

حيثما كان ذلك ممكناً. كما سيساند التعامل مع املنظمات النسوية، اليت أعرب كثري منها عن 
ميشها للمرأة أو عدم تركيزها ع لى القلق من كون احلكومات ال تعاجل أسباب الفقر العميقة عند 

ا بالذات. وقد بدأت مناذج الشراكة بني القطاعني العام واخلاص تثبت جناحها يف بعض  احتياجا
  .ألغراض التمويل الدول وسيتم النظر يف هذه الشراكات

يدرك البنك أنه خلوض حوار فاعل مع هذا العدد الكبري من املخاطَبني، فإنه قد حيتاج إىل إدخال  3-22
  عديد من جوانبه التشغيلية.درجة عالية من املرونة يف ال

سريكز البنك على شراكات متنوعة، يقدم كل منها مسامهات متخصصة  شركاء مناسبين: اختيار 3-23
يف مراحل متتالية من العملية التشغيلية. كما يتوخى إقامة عالقات وثيقة مع القطاع اخلاص 

  واملنظمات غري احلكومية، وذلك ألغراض شّىت:
  

  ون المحتملونالشركاء األساسي  النشاط
املسامهون، القطاع اخلاص (فيما يتعلق بالوقف والزكاة)، بنوك التنمية متعــددة األطــراف،   تعبئة املوارد

  واملنظمات غري احلكومية (فيما يتعلق بالتمويل املشرتك وترتيبات الوكالة).
وضـــــع اإلســـــرتاتيجيات وحتديـــــد 

  مشاريع احلّد من الفقر
وميــة واجملتمعــات احملليــة وبنــوك التنميــة متعــددة األطــراف احلكومــات واملنظمــات غــري احلك

  (عملية وضع اسرتاتيجيات مكافحة الفقر وغريها)
  جمموعات اجملتمع احملّلّي، اجملموعات اخلاصة، جمموعات األعمال، املنظمات غري احلكومية.  تطوير املشاريع وتنفيذها

  
  تصميم تنفيذ المشاريع

برنامج العمل . ستنفَّذ املشاريع احملددة الواردة يف فيذ المشاريعالخطوة الرابعة: تن فيما خيص 3-24
وفقًا لدورة املشاريع اليت يعتمدها البنك. ويدرك البنك أن تكثيف نشاطاته يف  للحّد من الفقر

جمال احلّد من الفقر ميثل حتوًُّال جديداً مهّمًا ميكن أن يؤدي إىل مزيد من تعديالت اإلجراءات اليت 
ات البنك املالية. وسيرتكز هذا يف كلِّ ترتيبات التنفيذ املتعلقة مبشاريع احلّد من الفقر، تنظم عملي

  ومنها:
  آليات إعداد املشاريع وتقييمها؛ - 
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  شروُط التمويل وأحكاُمه؛ - 
 إجراءات التعاقد؛ - 

 آليات املتابعة واإلشراف. - 

  استعراض األثر والفوائد على الفقراء
  ، يقيسها البنك على مستويني اثنني مها:اض األثر والفوائدالخطوة الخامسة: استعر فيما خيص  3-25

اســتناداً إىل معــايري التقيــيم، ســيكون هنــاك إشــراف تفصــيليٌّ أثنــاء تنفيــذ  المشــروع: مســتوى  . أ
احملّليــة التــابع للبنــك مــرة كــل  صــندوق مكافحــة الفقــرتقــوم بــه مكاتــب  يفضــل أناملشــروع، 

يــق تقيــيم العمليــات يف البنــك املشــروع مراجعــة ثالثة أشهر. وعند إكمال املشــروع، يراجــع فر 
معمقــة (باســتخدام البيانــات املناســبة، املصــنَّفة حســب اجلنســني)، تتبعهــا مراجعــاٌت إضــافيٌة 

 ؛على فرتات فاصلة يتفق عليها يف تناغم مع ممارسات البنك العادية

ية القوميـــة االســـتراتيجحيـــث تتـــوىل إدارة البنـــك العليـــا مراجعـــة نوعيـــة  المســـتوى القطـــرّي:  . ب
مع احلكومة، وأصحاب املصلحة األساســيني، والوكــاالت الدوليــة األخــرى،  للحّد من الفقر

مبــا يضــمن، مــثًال، تعبــري هــذه االســرتاتيجية تعبــرياً ســليماً عــن األولويــات القوميــة، ومعاجلتهــا 
لبنيــة معاجلــة تامــة لقضــايا املــرأة. وإضــافة إىل ذلــك، ال بــّد مــن نظــام مراَجعــٍة نصــف ســنويّة ل

ا وشفافيُتها وفاعليُتها ومدى جتسيدها للقيم اإلسالمية. ُ   التحتية املؤسسية من حيث جود
وسيشدد البنك على أن املقصود من هذه املراجعات هو تأكيد الفوائد املتحققة للفقراء. غري أنه ال  3-26

تبّد، ومن مث ميكن استبعاد عنصر تقييم املشروع والتقييم القطرّي. وسيتفادى البنك النهج املس
ورعاة املشاريع، ويوافق على اإلجراءات التصحيحية، حيثما كان  تسيناقش األداء مع احلكوما

  ة والشراكة.ضروريّاً، بروح من األخوّ 
ويف حال وجود مشكلة خطرية أو عدم التزام مبهاّم احلّد من الفقر، فإن للبنك صالحية جتميد  3-27

  اذ إجراءات أوسع إذا لزم األمر.املشروع أو إلغائه أو إعادة صياغته، واخت
 

  القسم الرابع
  المجاالت ذات األولوية

  
  التركيز على التمويل الهادف إلى الحّد من الفقر

لقد اكتسب البنك خــربة مهنيــة عاليــة يف املشــاريع الــيت ختــدم الفقــراء. وكانــت هــذه املشــاريع يف جمــايل   1 -4
مــا أّول العناصــر التعلــيم والصــحة (اللــذين غالبــاً مــا يُنَظــر إليه يف بــرامج احلــّد مــن  هــاوأمهّ مــا علــى أ
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يف جمــــاالت البنيــــة التحتيــــة للمنــــاطق الريفيــــة، واإلمــــداد مبيــــاه الشــــرب، والصــــرف كــــذلك   الفقــــر)، و
  الصحّي، والنقل والطاقة الكهربائية.
  تعزيز النمّو الموجَّه لصالح الفقراء

االقتصــادّي   2 -4 للحــّد مــن  ةٌ الســريعة علــى مــدى فــرتة زمنيــة طويلــة ضــروريّ يدرك البنك أنَّ معــّدالت النمــو ّ
الفقـــر، مـــا دامـــت تـــؤدي إىل إجيـــاد فـــرص العمـــل والـــدخل. كمـــا يُـــدرك البنـــك أن النمـــّو االقتصـــادّي 
يقتضــي اســتقراراً علــى مســتوى االقتصــاد الكلــّي، وانفتاحــاً جتاريّــاً وقــدرة علــى املنافســة يف األســواق، 

لكــــن  ية والبنيــــة التحتيــــة، ومؤسســـات ذات مســــتوى رفيــــع وُحســــَن إدارة.واســـتثماراً يف التنميــــة البشــــر 
بـــل يقودهـــا إىل انتهـــاج سياســـات اقتصـــادية كليـــة  بالنصـــح احلكومـــات علـــىيتعـــني عليـــه، أن يشـــري 

ــا خلدمــة الفقــراء ختتصــب يف مصــلحة الفقــراء، وأن  صــص هــذه الــدول جــزءاً مــن مواردهــا يف ميزانيا
  واملهمشني.

أنه حباجة إىل تعزيز منوٍّ نوعيٍّ يف دوله األعضاء ، وذلــك بتطــوير البــىن التحتيــة يف األريــاف  يُدرك البنك  3 -4
ُــدرّة للــدخل. ومــن مثَّ ســريّكز 

ضــافة لقطاعــات اإلنتــاج ومتويــل النشــاطات امل
ُ
واملــدن، والرفــع مــن القيمــة امل

  ومنها: مّو اليت ختدم الفقراء،النّ  البنك على اجلوانب الرئيسة املتعلقة بنشاطات
: مبــا أّن الفقــر مــا زال ظــاهرة تســيطر علــى األريــاف التنمية الريفية الزراعية واألمن الغــذائي  *

أساســاً، فــإن خلــيط املشــاريع نفســه الــذي اعتمدتــه جمموعــة البنــك حــىت اآلن سيســتمر علــى 
رأس النشـــاطات اهلادفـــة إىل مراعـــاة مصـــاحل الفقـــراء يف هـــذا اجملـــال: مـــن بـــرامج رّي صـــغرية، 

والطــرق الريفيــة والطــرق الفرعيــة.  منشآت للمحافظــة علــى صــحة احليــوانطوير لألراضي، و وت
وسيتأكد البنك من مطابقة هــذه املشــاريع للمعــايري البيئيــة الراهنــة وتوفرهــا علــى وســائل لنقــل 
البضــائع عــالوة علــى نقــل النــاس. كمــا ســُيربز البنــك بعــض "العناصــر اجلديــدة" يف مشــاريع 

م علــــى تســــويق التنميــــة الريفيــــة  ــــدف إىل حتســــني معلومــــات الفالحــــني وزيــــادة قــــدر الــــيت 
م، والســـيما يف جمـــال التـــدريب علـــى احلاســـب اآلّيل، وإجيـــاد احلاســـبات يف إحـــدى  منتجـــا

القرويـــة، إخل. ووســـائل االتصـــال يف املنـــاطق الريفيـــة، والســـيما  القاعـــاتاملكتبـــات الريفيـــة أو 
جــارة مــن خــالل إتاحــة االتصــال بــني املشــرتين والبــائعني شــبكات اهلواتــف النقالــة، لتيســري الت

، روابــط بشــبكة وســيوفر البنــك، حيثمــا أمكــناألســعار. و  اخلاصــة بالســوق املعلومــات ونشــر
ا  قاعةاإلنرتنت (إما متحركة أو يف    .العيشتعزيز فرص لأداة هامة قروية)، أل

لــيت تتســم بالكفــاءة والفاعليــة وقلــة : ســيدعم البنــك أيضــاً نُظُــم النقــل العــام االبنيــة التحتيــة  *
التكــــاليف، وذلــــك لتحســــني القــــدرة علــــى احلركــــة والوصــــول إىل الفــــرص االقتصــــادية املتاحــــة 
الســتغالهلا. كمــا ســيموِّل البنــك الطــرق الريفيــة وتعزيــز توليــد الطاقــة لتشــجيع حصــول مجيــع 

بــط الســكان كهربائيــة وتوســعة شــبكة خطــوط نقلهــا وحتســني مســتوى ر النــاس علــى الطاقــة ال
  السلع واملعلومات يف األرياف. انتقال وانتقاهلم وكذلك
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: سيعمل البنك على تعزيــز بــرامج التمويــل األصــغر لصــعوبة حصــول صغرمتناهي الالتمويل   *
للمشــاريع الصــغرى يف  َمْنَح قُروض صغريةالفقراء عموماً على قروض ضئيلة الفائدة، إذ إن "

إىل رفــع مســتوى معيشــة الفقــراء وزيــادة  يَ ميــة ميكــن أن يــؤدِّ القطــاع غــري الرمســّي للبلــدان النا
وإدخــال حتســينات مســتدامة علــى االقتصــادات احملليــة". لــذلك أقامــت  يّ درجة األمــن الغــذائ

ـــــــدول مؤسســـــــات ملـــــــنح القـــــــروض الصـــــــغرى للفقـــــــراء ومنظِّ  مـــــــي األعمـــــــال جمموعـــــــة مـــــــن ال
)Entrepreneursاملـــوارد الكافيـــة  هـــا تـــوافرُ ) مـــن الطبقـــة الوســـطى. لكـــن هـــذه املؤسســـات يعوق

للقيــام بوظيفتهــا. وميكــن حــّل هــذه املشــكلة بــدمج نظــام التمويــل األصــغر بــالبنوك التجاريــة 
ومؤسســــات الزكــــاة والصــــدقات والوقــــف. ويــــوفر اإليضــــاح اآليت مناقشــــة أكمــــل لسياســــات 

  البنك يف هذا املوضوع.
م الشــــريعة اإلســــالمية سينشــــئ البنــــك بــــرامج ضــــمان متوافقــــة مــــع أحكــــا بـــرامج الضــــمان :  *

ستبعدت من النظام املصريف أن يــتم سبق أن أُ ومبادئها تسمح لقطاعات اجملتمع الفقرية اليت 
ــا يف اجملتمــع. وهــذا مــن شــأنه أن يوســع دائــرة املتعــاملني مــع املصــارف ممــا  قبوهلــا واالعــرتاف 

  لسيولة لدى النظم املصرفية.ل أكثر كفاءة يساعد على استخدام
يف طليعــة مــن قــادوا حركــة طــرح  البنــك اإلســالمي للتنميــةكــان   مويــل اإلســالمية :صــيغ الت  *

ومنتجـــــات وخـــــدمات التكافـــــل لألفـــــراد وللمشـــــاريع الصـــــغرية  ،منتجـــــات مصـــــرفية إســـــالمية
واملتوســطة، وصــغار املــزارعني. وســتؤدي جمموعــة البنــك، يف إطــار صــندوق احلــد مــن الفقــر، 

هلــذه الصــيغ التمويليــة واإلســراع بتطبيقهــا يف الــدول  ومــن خــالل نوافــذها العديــدة دور احملفــز
  الفقرية .

ــــــة القطــــــاع الخــــــاص :  * نمـــــــو لليـــــــدرك البنـــــــك أن القطـــــــاع اخلــــــاص هـــــــو احملـــــــرك األول  تنمي
االقتصــــادي، وميكــــن أن يــــؤدي دوراً هامــــاً يف احلــــد مــــن الفقــــر مــــن خــــالل تقــــدمي اخلــــدمات 

اعني العـــام واخلـــاص، كمـــا ســـيقدم االجتماعيـــة للفقـــراء، وســـيطور البنـــك الشـــراكة بـــني القطـــ
الـــدعم إىل املشـــاريع الصـــغرية واملتوســـطة، وحيـــث احلكومـــات علـــى تبســـيط إجـــراءات وقـــوانني 

أمــام  احلــواجزاألعمال، وانتهاج إجراءات وعمليات مرحية للمستثمرين مما يساعد على إزالــة 
  الفقراء ليلجوا هذا املضمار.

  
  تنمية رأس المال البشري :

هو الرصيد األساسّي الذي ميلكــه الفقــراء وأن تنميتــه أمــٌر أساســيٌّ  البنك أن رأس املال البشريّ يُدرك   4 -4
الفقــر. وتشــكل املشــاريع يف قطــاعي التعلــيم والصــحة األســاس الــذي تقــام عليــه معظــم  احلــّد مــنيف 

  الفقر الحقاً: احلّد مننشاطات 
س االبتدائيــــــة باألولويــــــة األوىل، يف قطــــــاع التعلــــــيم، ســــــيحظى متويــــــل إنشــــــاء املــــــدار التعلــــــيم:   *

وخصوصاً تلك املرتبطة بالربامج املكثَّفة حملو األميــة. ولكــن ذلــك يقتضــي أن يركــز البنــك أيضــاً 
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على املدارس الثانوية والكليــات واجلامعــات ومراكــز التــدريب املهــين. ويقــّر البنــك بأمهيــة التعلــيم 
علـــى الطريـــق، ولكنـــه يـــذهب يف الوقـــت وبـــرامج حمـــو األميـــة باعتبارهـــا خطـــوة أوىل  األساســـيّ 

نفســـه إىل أن التعلـــيم العـــايل أو املتقـــّدم يف جمـــاالت تقانـــة املعلومـــات وامليـــادين الفنيـــة وتـــدريب 
ســـني وأســـاليب إدارة األعمـــال لـــه دور هـــاّم يف احلـــّد مـــن الفقـــر، إذ إن هـــذه امليـــادين تعـــزز املدرِّ 

. وهــذا ينســجم مــع رؤيــة البنــك حــىت عــام احتمــاالت إقامــة املشــاريع التجاريــة وإجيــاد الوظــائف
  ؛م، اليت تركز على التعليم العلمي والفين لإلناث 2020

ــــة مــــن أوىل  الصــــحة:  * يف القطــــاع الصــــحي، ســــيظل متويــــل وحــــدات الرعايــــة الصــــحية األولي
األمهــات قبــل الوضــع  صــحةاألولويــات الــيت ختــدم الفقــراء. ويف هــذا اإلطــار، تكتســي رعايــة 

راض أمهيـــة بـــارزة. كمـــا ســـيمول البنـــك مشـــاريع يف إنشـــاء املستشـــفيات والقضـــاء علـــى األمـــ
 اجلهوية واإلقليمية والتخصصية. وعالوة على ذلك، ستكثف برامج التوعية الصحية العامــة،

  ؛ألن البنك يعتربها هامة يف الوقاية من األمراض
 ذين اجملـــالنيهـــسيواصـــل البنـــك متويلـــه للمشـــاريع يف  الصـــحّي: والصـــرفُ  بالميـــاه اإلمـــدادُ    *

، وعمـــل الشـــبكات وحفـــر اآلبـــار وغـــري تزويـــد امليـــاه باألنابيـــبلصـــاحل الفقـــراء، مثـــل مشـــاريع 
  ذلك من اخلدمات األخرى ذات العالقة.

انسجاماً مع هذه األولويّات العامــة، ســُريّكز البنــك علــى املشــاريع الــيت تنفــع الفقــراء وختــدم مصــاحلهم،  5 -4
ا عنـــد تقيـــيم احتياجـــات  احلـــّد مـــن واملعروفـــة بآثارهـــا الكبـــرية يف الفقـــر، والـــيت ســـتُتَّخذ القـــرارات بشـــأ

  البلد العضو وصياغة املشروع/ الربنامج. 
  :القطاعية المتكاملةالمشاريع   أ)
، ترمــي إىل القضــاء علــى أســباب الفقــر. قطاعيــة متكاملــةمشــاريع بــادئ ذي بــدء، ســيمّول البنــك   6 -4

يف أشكاهلا املشــرتكة املختلفــة، القطاعــات الــيت ميلــك فيهــا البنــك وميكن أن تشمل مثل هذه املشاريع 
، التـــدريب املهـــينّ و خـــربة خاصـــة، مثـــل التعلـــيم جبميـــع مراحلـــه (التعلـــيم األويل حملـــو األميـــة واملتقـــّدم)، 

)، أو اجتثاثهـــــا والســـــيطرة علـــــى األمـــــراض باألمهـــــات واألطفـــــالالرعايـــــة الصـــــحية (العامـــــة واملتعلقـــــة و 
امليــــاه و الطــــرق الريفيــــة، والبــــىن التحتيــــة يف املنــــاطق الريفيــــة واملــــدن، و ، االقتصــــاديّةبــــة املســــاكن والكهر و 
بــرامج التمويــل، مبــا يف ذلــك  وإتاحــةحتســني املنــاطق اخلاصــة باألحيــاء الفقــرية، و ّي، الصــرف الصــحّ و 

النشــاطات األخــرى ذات العالقــة. وتكــون  أو ومــا إىل ذلــك مــن القطاعــات ،متناهية الصــغرالقروض 
جناحــاً حــني ُيضــّم بعضــها إىل بعــض، ألن يف  أكثــرلكثري من هذه القطاعات اليت ســتحظى بــالرتكيز ا

ذلك وفراً كبرياً. ومن ذلك، مثًال، ما نراه من ارتباط وثيق بني الصحة والتعلــيم وتــوافر امليــاه والصــرف 
ويـــــل وبـــــرامج والـــــتخلص مـــــن أحيـــــاء الفقـــــراء وبـــــني الوصـــــول إىل التم االقتصـــــاديّةالصـــــحّي واملســـــاكن 
  اإلقراض اجلديدة. 
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من املتوقع أن تعاجل هــذه املشــاريع متعــددة اجملــاالت "جيبــاً" أو جانبــاً مــن جوانــب الفقــر الــيت حتــددها     7 -4
أو  منطقــة يف مدينــةخــرائط توزيــع الفقــر، مثــل الرتكيــز علــى مقاطعــة أو إقلــيم معــني، أو الرتكيــز علــى 

  .ضاحية من ضواحي هذه املدينة
  :ر المؤسسي وتنمية القدراتالتطوي  ب)
ثانيــــــاً، ســــــيدعم البنــــــك إدخــــــال حتســــــينات يف البنيــــــة التحتيــــــة املؤسســــــية، مثــــــل إدارة املــــــوارد العامــــــة،  8 -4

ومؤسسات الزكاة واألوقاف، والرتخيص يف النشاط التجاري وتنظيمه، وحســن اإلدارة يف املؤسســات 
املدين ومؤسســات القطــاع اخلــاص. وقــد ثبــت العامة، والنظام القانوين والقضائي، ومؤسسات اجملتمع 

أن الفاعلية والشفافية وحرية الوصــول للمعلومــات يف مجيــع هــذه اجلوانــب ســيؤدي إىل رفــع مســتويات 
  احملرومة. والفئاتاملعيشة للجميع، مبن فيهم الفقراء والنساء 

البنــك حــّدد حســن  الفقــر. ولكــن احلــّد مــنهامــة لــدعم جهــود  كلهــايعــرتف البنــك بــأن هــذه األبعــاد   9 -4
اإلدارة بأنه قد يكون أهم جوانب البنية املؤسسية اليت تستحق الرتكيز عليهــا ودعمهــا بصــورة نشــطة. 
ذلـــك بــــأن هـــذا اجلانــــب ييّســـر السياســــة الـــيت تراعــــي مصـــاحل الفقــــراء وتعـــزز تقــــدمي اخلـــدمات العامــــة 

ــذا اخلصـــوص، ســـتعطى األولويـــة القصـــوى ملســـأليت املراقبـــة و  التقيـــيم يف عمليـــة قيـــاس بكفـــاءة. ويف هـ
اً يف حتســني التقــّدم احملــرز يف جمــال حتقيــق حســن اإلدارة. وسيســاعد البنــك الــدول األعضــاء األقــل منــوّ 

ا على   املعلومات املتعلقة بالنتائج واملخرجات يف جمال تقدمي اخلدمات العامة.  إجيادقدرا

َجْني اثنني هلما الكثري من السوابق:ويف جمال تنمية القدرات املؤسسية، فإن البنك سُيفضّ  10 -4  ل 

 بـــني جهتـــني تقــع إحـــدامها يف دولـــة عضـــو متقّدمــة واألخـــرى يف دولـــة مـــن  توأمــة المشــاريع
الدول األعضاء األقّل منّواً. وميكن هلذه اجلهات أن تكون وزارات أو فروعاً هليئات حكوميــة 

ــــــة، إخل.)، أو مؤسســــــات غــــــري حكو  ميــــــة، أو جمموعــــــة مــــــن أخــــــرى (وطنيــــــة، إقليميــــــة، حملّي
اجلهــة  تنقــلجمموعــات اجملتمــع املــدين، أو مؤسســات ماليــة وغريهــا. ويف عمليــة التوأمــة هــذه، 

األكثر تقدماً املعرفة والنظم وأساليب اإلدارة األخرى إىل اجلهة األقل خــربة. وســينظر البنــك 
ا تنطوي على العديد مــن الفوائــد، ــا  يف متويل عمليات التوأمة هذه. ويعتقد أ فضــالً عــن أ

ــا عــادة مــا بــني دول اجلنــوبفيمــا تعــاون المتثّــل  ، وتقــّوي أواصــر األخــّوة اإلســالمية. كمــا أ
حتقيــق هــدف مشــرتك، لــو ُأْحِســَن بنــاء هيكلهــا  إىلتكــون مبثابــة شــراكة بــني أنــداد يســعون 

  ؛بصورة سليمة
 ة يف الدول األعضاء.، اليت ترمي إىل حتسني البنية التحتية املؤسسيمشاريع المعونة الفنية 

  :المشاريع العامة والنهوض بدور بالمرأة  ج)
ـــدف إىل معاجلـــة قضـــايا حمـــدَّدة تـــؤثر يف  المشـــاريع العامـــةيدرس البنـــك متويـــل ســـ 11 -4  احلـــّد مـــنالـــيت 

ركزيــة ورفــع درجــة املشــاركة احملليــة الّالمذلــك مــن خــالل دعــم  الفقر. فعلى ســبيل املثــال، ميكــن أن يــتمَّ 
ساءلة، وحتسني البيئة وإدارة الفضالت لتحقيق التنمية املستدامة.يف اختاذ 

ُ
  القرارات وامل
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. فعنــد وضــع املشــاريع والــربامج، ســتوىل عنايــة خاصــة لقضــايا بــدور المــرأةالبنــك  ســينهضكمــا  12 -4
م مــن الفقــر وهلــم أولويّــات ختتلــف بــاختالف أنــواع  املــرأة. وخيتلــف الرجــال عــن النســاء يف معانــا

عـــن الـــيت أعـــدها البنـــك اإلســـالمي للتنميـــة  الورقـــة األساســـيةت التنمويـــة. وقـــد حللـــت التـــدخال
اإلطـــار االســـتراتيجي ، دوَر املـــرأة يف عمليـــة التنميـــة. وأوصـــت الورقـــة الـــيت حتمـــل عنـــوان "المـــرأة

) بــأن يعمــل 2006" (مــارس إلشراك المرأة في نشــاطات مجموعــة البنــك اإلســالمي للتنميــة
عضــاء واملــاحنني اآلخــرين علــى "حتديــد فــرص احلــّد مــن الفقــر وحتقيــق التنميــة البنــك مــع الــدول األ

املستدامة"، اليت هلا صــلة بــالتمكني للمــرأة ودعــم املشــاريع والــربامج الــيت ترمــي علــى وجــه التحديــد 
إىل إزالــة مــا يقــف مــن عوائــق يف طريــق التمكــني للمــرأة باعتبــاره عنصــراً أساســّياً إلســرتاتيجيته يف 

  الفقر. احلّد من
  :الدول الخارجة من دائرة الصراعاتمشاريع اإلغاثة العاجلة و   د)
، ســواء للــدعم قصــري األجــل، أو إلعــادة مشاريع اإلغاثة العاجلة سيدعم البنك جمموعة خمتلفة من 13 -4

اإلعمار طويلة األجل على أثر الصــراعات واالضــطرابات األهليــة والكــوارث الطبيعيــة، إخل. وســتعطى 
ة القصــوى للجانــب اإلنســاين، وإن كانــت ستتضــمن معاجلــة عمليــة الــدعم أيضــاً إلعــادة البنــاء األولويّ 

  املادي للبنية األساسية االجتماعية واالقتصادية وعمليات التحّول.
  حفز المشاريع

ً قائمـــة طويلـــة يـــدرك البنـــك كـــذلك أنـــه حـــني يكـــون لـــدى بعـــض الـــدول األعضـــاء األقـــل منـــوّ  14 -4 ا
حملتملة، فقد يكون لدى بعضها اآلخر عدد قليل مــن هــذه املشــاريع أو عــدد بأمساء املشاريع ا

عــّدة بصـــورة غــري كافيـــة. وقــد يكـــون هــذا نتيجـــة عمليــة غـــري كافيــة للحـــّد مـــن 
ُ
مــن املشـــاريع امل

الفقـــر أو أســـباب أخـــرى. ويف مثـــل هـــذه احلـــاالت، سيســـتبق البنـــك األحـــداث ويعمـــل علـــى 
مبشاريع، كما سيعمل بصورة وثيقة مع احلكومــة املعنيــة حتفيز األفكار اليت تستهدف اإلتيان  

احلّد من الفقــر، إذا تطّلــب األمــر ذلــك، لتوليــد جمموعــة مــن املشــاريع  إسرتاتيجيةخارج نطاق 
ا إثــارة محــاس أصــحاب املصــاحل وحــّثهم علــى  ــدف إىل احلــّد مــن الفقــر، والــيت مــن شــأ الــيت 

  إقرارها.
  البرامج متعددة السنوات

التحــرك حنــو الــربامج متعــددة الســنوات. فهــي تكشــف عــن النوايــا، وبالتــايل تقــّوي  مزايــاك البنــك يــدر  15 -4
ـــا حتّســـن القـــدرة علـــى التنبـــؤ بـــاملوارد الـــيت ســـتكون  للحـــّد مـــنعمليـــة التخطـــيط  الفقـــر، فضـــالً عـــن أ
  .متاحة للبلد املعينّ 
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  القسم اخلامس

  خريطة الطريق لتنفيذ السياسة
  
  

إرشادية خاصة بالعمليات ملساعدة إدارات املشاريع يف البنك (وغريهــا مــن الوحــدات  ستصاغ قواعد  5-1
ال املعنية بالعمليات) على حتديد وتنفيذ وتقييم املشاريع اهلادفة إىل رعاية مصاحل الفقراء وخــدمتها. و 

ّد مــن ، وخريطــة الطريــق الــيت حتكــم عمليــات احلــالقســم مــن الورقــة إالّ السياســات الكــربىيتناول هذا 
  الفقر.
  الهيكل العامّ 

. إذ إنَّ هــذا صــندوق مكافحــة الفقــرسُيجمِّع البنك نشاطاته املتعلقة باحلّد من الفقر حتت "مظلة"  5-2
سيُيّســر االختصــاص وإدارة هــذه العمليــات. ويتوقــع البنــك نقــل احملفظــة الراهنــة مــن املشــاريع املمّولــة 

ــ بشــروط ُميّســرة إىل اً. أمــا التمويــل امليســر الــذي ســيقدمه الصــندوق هــذا الصــندوق عنــد إنشــائه رمسّي
  فستكون مكمًال للتمويل امليسر الذي يقدم من خالل عمليات البنك العادية.

االنتقال والتحول إىل نشاطات احلد من الفقر على نطاق واسع إعادة هيكلة واســعة لتنظــيم  يتطلب 5-3
هم باملهــارات الالزمــة، وإعــادة هندســة احلايل، وتطوير منسويب البنك وتزويــد البنك اإلسالمي للتنمية

إجــراءات العمليــات واألعمــال وزيــادة اســتخدام نظــام تقنيــة وإدارة املعلومــات. وســيطرح البنــك علــى 
 جملس املديرين التنفيذيني خطة زمنية حمددة وشاملة إلعادة تنظيم البنك وإعادة هيكلته.

حســـاباته  لـــهمـــن الناحيـــة املاليـــة  ســـتقالً م صـــندوق مكافحـــة الفقـــرمـــن الناحيـــة اإلداريـــة، ســـيكون  5-4
ســـيكون و وميزانيتــه العموميـــة اخلاصـــة بــه، ولكـــن يف نطـــاق اهليكــل احلـــاّيل للبنـــك اإلســالمي للتنميـــة. 

للصـــندوق نفـــس اإلدارة ونفـــس جملـــس املـــديرين التنفيـــذيني ونفـــس جملـــس احملـــافظني اخلاصـــني بالبنـــك 
نشــأ وميكــن، إذا دعــت احلاجــة، أن يُ  ظفني،نفــس املــو مشــاركته لــه يف  عــالوة علــى ،اإلســالمي للتنميــة

وســيقّوي  جملــس استشــاري يتــألف مــن شخصــيات مرموقــة وبــارزة يف ميــدان التنميــة ومكافحــة الفقــر.
الصـــندوق تعاونـــه ومشـــاركته مـــع مؤسســـات ووكـــاالت التمويـــل التنمـــوي (مبـــا يف ذلـــك التعـــاون الفـــين 

ا.واألذرعة الثنائية للدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلس ا وأفضل ممارسا  المي) واإلفادة من خربا

  
 

  دعم البحوث "القابلة للتكيُّف"
  :  يركز على اآليتاحلّد من الفقر على برنامج حبوث شامل، الرامية إىل سُيِقيم البنك نشاطاته   5-5
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  ؛ املسوحات الوسيطةقياس درجة الفقر ومدى ما حتقق يف احلّد منه، وذلك باستخدام  
  جلمعيــات االهتمــام الــالزم با، مــع يف البنــكاألعضــاء  بالــدولالفقــر اخلاصــة حتليــل أســباب

  النسائية وما تواجهه من مشكالت؛
  تطوير دراسات للحاالت اليت جنحت فيها مشاريع معينة يف مكافحــة الفقــر، وذلــك لوضــع

  قاعدة معلومات خاصة بأفضل املمارسات يف هذا اجملال.
عمــل لتعزيــز البحــوث يف جمــال احلــّد مــن الفقــر وإيضــاح  كمــا ســيواظب البنــك علــى تنظــيم ورشــات 5-6

أفضل املمارسات يف هذا اجملال. وسيسعى أيضــاً يف احلصــول علــى ردود فعــل الــدول األعضــاء األقــّل 
، وذلــك الســتخدام هــذه اآلراء وردود الفعــل )14(منّواً وآرائها يف النشــاطات الراميــة إىل احلــّد مــن الفقــر

  ا.ملعاجلة ما يستجّد من قضاي
  تطوير برامج قطريّة للحّد من الفقر

سيدعم البنك وضع برامج للحّد من الفقر، عن طريق إقامِة حــوار منــتظم مــع كــل دولــة مــن الــدول  7- 5
ا املتعلقــة باحلــّد مــن الفقــر، ونقــل أفضــل املمارســات  األعضــاء األقــّل منــّواً، واملشــاركِة يف إســرتاتيجيا

  اً احلاجة إىل االبتكار يف وضع املشاريع.يف هذا اجملال إليها. وسيؤكد البنك دائم
يؤمن البنك بأنه ما من اسرتاتيجية ملكافحة الفقــر ســتنجح دون القيــام حتديــداً بتنــاول الُبعــد املتعلــق  8- 5

بــاملرأة يف هــذه اإلســرتاتيجية بصــورة صــرحية. وقــد أظهــرت الدراســات أنــه علــى الــرغم مــن أن عــدداً 
خططـــاً إســـرتاتيجية للحـــّد مـــن الفقـــر بصـــفتها جـــزءاً مـــن  مـــن أقـــل الـــدول األعضـــاء منـــّواً قـــد قـــّدمت

متطلبات احلصول على التمويل من املؤسسات املالية الدولية، فإن هذه اخلطــط اإلســرتاتيجية غالبــاً 
  ما تفتقر إىل حتليل البعد املتعلق باملرأة يف جمال الفقر واحلّد منه.

  اختيار المشاريع
ـــدف إىل احلــّد مــن الفقـــر، فإنــه ســـيطبِّق عنــدما تعــرض علـــى البنــك طلبــات كثـــري   5-9 ة لتمويــل مشــاريع 

أخرى عامة تســاعد علــى املشــاريع الــيت ينبغــي أن يــدعمها. وسُتوَضــح هــذه يف  عايريخاصة وم عايريم
ا ستشمل على سبيل املثال:    القواعد اإلرشادية، إالّ أ

 قدمــة بطلــب التمويــل؟ : هــل حيظــى املشــروع بأولويــة قصــوى لــدى الدولــة املتالعامــة عاييرالم
 وهل هناك راٍع ُمْرٍض للمشروع؟ وهل يفي املشروع مبعايري التقييم؟

 هــل يفــي املشــروع بــامليزة النســبية للبنــك اإلســالمي للتنميــة؟ وهــل هنــاك الخاصــة عــاييرالم :
 البنــك اإلســالمي للتنميــة/ صــندوق مكافحــة الفقــراتفــاق مــع مــاحنني آخــرين يفيــد بــأن 

ذا كــان ذلــك ضــرورياً، هــل هنــاك اتفــاق مبــدئّي علــى التمويــل املشــرتك ســيموِّل املشــروع. وإ

                                                 
 سيدرس البنك إمكان استخدام البحوث اليت تُِعدُّها أطراف ثالثة للحصول على ردود الفعل واآلراء هذه بصورة موضوعية وحمايدة دون حتديد  )14(

 مصدرها.
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للمشروع؟ وهل يفي املشروع بأدىن املعدَّالت املقبولة لعائد االستثمار (كــاألثر املقــّدر لكــل 
  دينار إسالمي ُيصَرف على املشروع، يف احلّد من الفقر)؟ 

فيختــار بــني أن تكــون هــذه املشــاريع خاصــة سُيحّدد البنك أدىن املعــدالت املقبولــة لعائــد االســتثمار،  10- 5
عامــاً، ونســبة  18و 11(مــثًال، مؤشــرات مــن قبيــل معــدالت املتعلمــني الــذين تــرتاوح أعمــارهم بــني 

النساء يف القوى العاملة، ونسبة حاالت الوالدة اليت تتم حبضور مسؤولني/ مشــرفني طبيــني) أو عامــة 
 من الفقر املدقع).   (مثًال، أثر كل دينار إسالمّي ينَفق يف احلدّ 

يف اختيــــار البنــــك للمشــــاريع الــــيت ســــيمّوهلا، سيسرتشــــد بسياســــاته املتعلقــــة بتكــــوين/ توليفــــة حمفظتــــه  11- 5
الــيت ميكــن حتملهــا. وســتحدد هــذه السياســات، علــى املســتوى التشــغيلّي، توزيــع  املخــاطرومســتويات 

ة أو قطــاع معــني للمخــاطر وأقصــى لبنك، مثل حدود تعرُّض دولة  معينا الذي يقبلهاملخاطر وتركُّزها 
  حجم لتمويل املشروع الواحد.

ــــدخل لصــــاحل الفقــــراء  12- 5 مث إن البنــــك سيســــعى يف متويــــل املشــــاريع الــــيت تتخــــذ األوقــــاَف أداًة لتوليــــد ال
واملســاعدة علـــى ضـــمان دوام مثـــل هـــذه املشـــاريع. كمــا سيستكشـــف البنـــك إمكـــان اســـتخدام مـــوارد 

  الزكاة غري التقليدية.
  اريعتنفيذ المش

يــدرك البنــك أن تكثيــف نشــاطاته اهلادفــة إىل احلــّد مــن الفقــر ميثّــل منطلقــاً جديــداً هاّمــاً ســيؤدي إىل  13- 5
إجـــراء املزيـــد مـــن التعـــديالت. وعلـــى وجـــه التحديـــد، لكـــي يكـــون البنـــك قريبـــاً مـــن الـــدول األعضـــاء 

، فــــإن عليــــه أن ويــــتمكن مــــن تنفيــــذ املشــــاريع اخلاصــــة باجملتمعــــات احملليــــة اســــتناداً إىل حــــوار مكثّــــف
إىل حـــّد مـــا. وفضـــًال عـــن كـــون هـــذا األســـلوب يف  إضـــفاء الّالمركزيـــة علـــى عملياتـــهيســـتنبط ســـبل 

مصـــلحة البنـــك ودولـــه األعضـــاء، فإنـــه منســـجم كـــذلك مـــع خـــربات غـــريه مـــن بنـــوك التنميـــة متعـــددة 
 األطراف.

ــا  لني،موعة كربى من الشركاء املموّ يتوقع البنك أن تتطلب مشاريع احلّد من الفقر جم 14- 5 تعكــس مكونا
، وتعكس تصميم هذه املشاريع الــذي يســتند إىل اجملتمــع احمللّــّي املســتفيد من ناحية القطاعية املتعددة

. ويف هــذا الصــدد، سيســعى البنــك يف إقامــة صــالت أوثــق مــع القطــاع اخلــاص مــن ناحيــة أخــرى منهــا
فاعلية املشــاريع اهلادفــة إىل احلــّد واملنظمات غري احلكومية، اليت ميكنها أن تسهم على حنو حاسم يف 

من الفقر. وميكن للمشاركني من القطاع اخلاص أن يكونوا إما "شركات هادفة للربح" تعمل مبوجــب 
خدمــة وفقــاً ملعيــار حكــومّي متفــق عليــه (مثــل إدارة املستشــفيات، وتقــدمي  وتســدياتفاقيــة ختصــيص، 

  ربح" تسدي خدمتها للفقراء مباشرة.اإلمدادات للمدارس، إخل.)، وإما جهات "غري هادفة لل
  األدوات التشخيصية للمراقبة وتقييم اآلثار

يــويل البنــك اإلســالمي للتنميــة أمهيــة قصــوى لتحقيــق نتــائج لصــاحل دولــه األعضــاء. ويف هــذا الســياق،  15- 5
ســـتكون مراقبـــة تنفيـــذ مشـــاريعه القائمـــة وقيـــاس آثـــار مشـــاريعه املكتملـــة، عـــن كثـــب، لـــيس إلظهـــار 
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ــا املنجزات ال يت حتققت على حنو كّمــّي فحســب، بــل أيضــاً إلظهــار الشــفافية واملســؤولية الــيت تصــل 
 .احلقيقينياألموال إىل املستفيدين 

لكي يُظهر البنُك هــذه النتــائج لنفســه ولدولــه األعضــاء وأصــحاب املصــاحل وجمتمــع املســاعدات، فإنــه  16- 5
لــف جوانــب السياســات. ونــورد يف مــا سيضع أدوات خمتلفة للمراقبة تعمل على تقييم النتــائج مــن خمت

  يلي موجزاً بذلك، وسنوضح األمر مبزيد من التفصيل يف القواعد اإلرشادية التشغيلية.
ــا ايــرى البنــك أن مثــل هــذه املعلومــات تؤكــد الســمعة املمتــازة  17- 5 للتنميــة.  لبنــك اإلســالميّ الــيت يتمتــع 

ة اخلاصـــة بـــه حـــىت ميكنـــه مجـــع مثـــل وســينظر البنـــك يف إحـــداث تعـــديالت يف نظـــم املعلومـــات اإلداريــ
 هذه البيانات واستخدامها بصورة شاملة ومنهجّية.

  
  أمثلة  مصدر البيانات  البيانات  اإلدارة/ المراقبة
اجلهــــــــة املســــــــؤولة عــــــــن   إحصائيات املشروع  كيف يسري املشروع؟

إدارة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع 
  واإلشراف عليه

  قبل مؤشرات املشروع وبعدها؛ -
املطلــــق  العــــدد التخفيــــف مــــن الفقــــر (أي -

للفقراء) بصــورة عامــة، أو حســب كــل دينــار 
  إسالمي يُنفق

كيــــف يتقــــدم البلــــد يف 
  مكافحة الفقر؟

مؤشـــــرات األهـــــداف 
اإلمنائيــــــــــــــة لأللفيــــــــــــــة 

احمللية  واإلحصائيات
  اإلضافية

ــــــك  احلكومــــــة (مــــــع البن
  اإلسالمي للتنمية)

هـــدفاً أساســـّياً (انظــــر  18إحصـــائيات عـــن 
  )1القسم 

هــــــــــــل حتّســــــــــــن وضــــــــــــع 
  لفقراء فعًال؟ا

مراجعـــــــــــــــــــــة األنـــــــــــــــــــــداد   أحكام نوعّية
  واملقابالت

  مراجعة التغريات احلياتية؛ -
  األفراد واألسر عرب الزمن. تتبُّع -

ـــــــــي البنـــــــــك  ـــــــــف يُبل كي
  اإلسالمي للتنمية؟

الســـــعي يف الوصـــــول 
إىل آراء يف هـــــــــــــــــــــــــذا 

  املوضوع

اســـتطالعات األطـــراف 
  الثالثة

فعاليــــــة التمويــــــل اهلــــــادف إىل احلــــــّد مــــــن  -
  فقر؛ال
  الكفاية ومستويات اخلدمة؛ -
  تقييمات مقارنة. -

مــا الــرأي املوضــوعّي يف 
  األمر برّمته؟

املكتب املســتقل لتقيــيم   تقرير التقييم
  العمليات 

جمموعـــــة املؤشـــــرات عـــــن البلـــــد واملشـــــروع  -
  واإلدارة.

  تعبئة الموارد للحّد من الفقر
نظمــة املــؤمتر اإلســالمّي، سيســعى البنــك يف مل ة الثالثــةالقمــة االســتثنائي تنفيــذاً للتكليــف الصــادر مــن  5-18

مــن دولــه األعضــاء. وسُتســاهم الــدول  صــندوق مكافحــة الفقــراحلصــول علــى إســهامات خاصــة يف 
األعضــاء الغنيــة يف مــوارد الصــندوق مســامهة كــربى تتناســب مــع حجمهــا، منطلقــة يف ذلــك مــن روح 

، مســامهات كبــرية مــن عملياتــه الذاتيــة، ويعتمــد التضــامن. وســيقدم البنــك اإلســالمي للتنميــة، بــدوره
  سياسة لتعدد مصادر التمويل، تشمل:
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 خليطاً من األموال اخلاصة والتجارية والرمسية (وإن مل تكن بنسب متساوية)؛  
 الوقف والزكاة حيثما أمكن ذلك (وهو أمر يتوقف على آليــة اجلمــع  خمصصات من مصادر

 ودستور البلد العضو)؛

 الــذي يــأيت مســتقبًال مــن صــندوق الوقــف احلــاّيل اخلــاص بالبنــك يف زيــادة  اســتخدام الــدخل
  . صندوق مكافحة الفقرموارد 
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  املـالحـق      
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  1الملحق 
  

    ألمم المتحدةالتي أعلنت عنها ااألهداف اإلنمائية لأللفية 
  األهداف والمقاصد والمؤشرات اإلنمائية لأللفية

                 والجوع: القضاء على الفقر المدقع 1الهدف 
: ختفيض نسبة األشخاص الذين يقل دخلهم 1املقصد 

واحد يف اليوم، بني أمريكّي عن دوالر 
  2015و 1990

الذين يقل دخلهم عما يعادل القوة . نسبة السكان 1
  أمريكّي واحد يف اليومالشرائية لدوالر 

  تغلغله]  x. نسبة فجوة الفقر [معدل انتشار الفقر2
  من االستهالك القوميّ سكاّين س . حصة أفقر مخُُ 3

ختفيض نسبة األشخاص الذين يعانون من  :2املقصد 
  2015و 1990، بني اجلوع إىل النصف

الذين تقل أعمارهم عن األطفال لدى وزن ال. تفشي نقص 4
  مخس سنوات

 احلّد األدىن من حيصلون علىالذين ال  . نسبة السكان5
  الطاقة الغذائيةاستهالك 

       حقيق تعميم التعليم االبتدائيّ : ت2الهدف 
:  متكني األطفال يف كل مكان، بنني وبنات، 3املقصد 

  االبتدائي التعليم من إمتام مرحلة
  . صايف نسبة التسجيل يف التعليم االبتدائيّ 6
. نسبة التالميذ الذين بدأوا الصف األول وبلغوا الصف 7

  اخلامس
 24و 15هم بني . نسبة حمو األمية لدى من ترتاوح أعمار 8

  سنة
   : تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة3الهدف 
: إزالة تفاوت اجلنسني يف التعليم االبتدائّي 4املقصد 

عام  والثانوّي، ويفضَّل أن يكون ذلك حبلول
، ويف مجيع مراحل التعليم يف موعٍد 2005

  2015ال يتجاوز عام 

يم االبتدائّي والثانوّي . نسب الفتيات إىل الفتيان يف التعل9
  واجلامعيّ 

. نسبة اإلناث املتعلمات إىل الذكور املتعلمني، ممن ترتاوح 10
  سنة 24و 15أعمارهم بني 

  . حصة النساء من العمل املأجور يف القطاع غري الزراعيّ 11
     : تخفيض معدل وفيات األطفال4 الهدف

معدَّل وفيات األطفال دون سنِّ  ختفيض: 5املقصد 
  2015و 1990بني  خلامسة مبقدار الثلثني،ا

  . نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية12

                   : تحسين صحة األمومة5الهدف 
: ختفيض معدل وفيات األمهات مبقدار ثالثة 6املقصد 

  2015و 1990، بني أرباع
  وفيات األطفال دون سّن اخلامسة معدل. 13
  الرضعت وفيا معدل. 14
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سنة واحدة ممن من العمر . نسبة األطفال البالغني 15
  احلصبة ُحصِّنوا من

  وفيات األمهات معدل. 16
جتري حتت إشراف موظفي صحة . نسبة الوالدات اليت 17

  َمَهَرة
      : مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز والبُـَرداء وغيرهما من األمراض6الهدف 

    
نتشار فريوس نقص املناعة البشرية/ : وقف ا7املقصد 

  وبدء احنسارها 2015اإليدز حبلول 
. تفشِّي فريوس نقص املناعة البشرية بني احلوامل الالّئي 18

  سنة 24و 15ترتاوح أعمارهن بني 
وسائل منع  إىل انتشار. نسبة استعمال العازل الطّيب 19

  احلمل
شديد يف آخر اتصال جنسّي أ. استعمال العازل الطّيب 19

  اخلطورة
 24و 15ب. نسبة السكان الذين ترتاوح أعمارهم بني 19

سنة ممن هلم معرفة صحيحة واسعة بفريوس نقص 
  املناعة البشرية/ اإليدز

  ج. نسبة انتشار وسائل منع احلمل19
 مواظبة غري األيتامإىل  مواظبة األيتام على املدارس. نسبة 20

  سنة 14و 10ممن ترتاوح أعمارهم بني 
وغريها من األمراض  البـَُرداء: وقف انتشار 8قصد امل

  الرئيسة وبدء احنسارها
ا .21 ُ   تفشي الوفيات النامجة عن البـَُرداء ومعدال
نسبة سكان املناطق املعرضة خلطر البـَُرداء الذين  .22

  يتخذون تدابري فعالة للوقاية من البُـَرداء وعالجها
ا. تفشي الوفيات النامجة عن داء السل و 23   معدالُ
. نسبة حاالت السل اليت اكتشفت وشفيت يف إطار 24

  دورة عالجية قصرية خاضعة للمراقبة املباشرة
                   : ضمان االستدامة البيئية7الهدف 
: إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات 9املقصد 

 واحنسار فقدان املوارد البيئية القطريةوالربامج 

  

  ألراضي اليت تغطيها الغابات. حجم مساحة ا25
. نسبة اجملال احملمّي للحفاظ على التنوع البيولوجّي إىل 26

  اجملال املكشوف
الطاقة املستخَدمة (ما يعادل كيلوغرامًا من النفط) لكل . 27

  دوالر من الناتج احمللي اإلمجايل (تعاُدل القّوة الشرائية)
فرد)  انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون (حسب كل. 28

واستهالك غازات الكلوروفلوركربون املسببة لنفاد طبقة 
  األوزون (األطنان املرتية إلمكان إتالف طبقة األوزون)
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  . نسبة السكان الذين يستعملون الوقود الصلب29
: ختفيض نسبة األشخاص الذين ال ميكنهم 10املقصد 

املأمونة ونظام  احلصول على مياه الشرب
  ّي إىل النصفالصرف الصحّي األساس

. نسبة السكان الذين ميكنهم االستفادة املستدامة من 30
  مصدر حمسَّن للمياه، يف املناطق احلضرية والريفية

. نسبة السكان الذين ميكنهم االستفادة من صرف 31
  صحّي حمسَّن، يف املناطق احلضرية والريفية

 ملعيشة 2020: حتقيق حتسني كبري حبلول عام 11املقصد 
 قاطينمن  مليون 100يقل عن  ما ال

   األحياء الفقرية

  مضمون  سكناالستفادة من  اليت ميكنها. نسبة األسر 32
  

                 : إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية8الهدف 
: املضي يف إقامة نظام جتاري ومايل يتسم 12املقصد 

والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به  باالنفتاح
  وعدم التمييز
 - والتنمية، وختفيف وطأة الفقر يشمل التزاماً حبسن اإلدارة،
 العاملي على الصعيد الوطين والصعيد

  : معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منّواً 13املقصد 
شمل: قدرة صادرات أقل البلدان منّواً على الدخول معفاة ي

 للحصص؛ وبرناجمًا معزَّزاً  من التعريفات اجلمركية واخلضوع
بالديون  لتخفيف عبء الديون عن البلدان الفقرية املثقلة

وإلغاء الديون الثنائية الرمسية؛ وتقدمي املساعدة اإلمنائية 
أكثر سخاء للبلدان اليت أعلنت التزامها  الرمسية بصورة

  بتخفيف وطأة الفقر

: معاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية 14املقصد 
النامية اجلزرية الصغرية والدول  غري الساحلية

(عن طريق برنامج العمل للتنمية املستدامة 
ونتائج الدورة النامية اجلزرية الصغرية  للدول

 العامة) االستثنائية الثانية والعشرين للجمعية

 : املعاجلة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية15املقصد 
ا  باختاذ تدابري وطنية ودولية جلعل حتمل ديو

  الطويل ناً على املدىممك

  

في  أدناه ُرِصدت منفصلًة    المبيَّنةبعض المؤشرات  
أفريقيا، والبلدان غير  و ، نموّاً أقـل الدول األعضاء    حالة

  النامية  الساحلية النامية، والدول الجزرية الصغيرة
  

  المساعدة اإلنمائية الرسمية
مة إىل واملقدّ  ة. صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية، اإلمجاليّ 33

أقل البلدان منّواً، مبا هو نسبة مئوية من الدخل القومّي 
منظمة التعاون  للجهات املاحنة املنتمية إىلاإلمجاّيل 

  والتنمية يف امليدان االقتصادّي/ جلنة املساعدة اإلمنائية
القابلة . نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية اإلمجالية 34

 البلدان املاحنة إىلدمها تقاليت و  للتخصيص لقطاع معنيَّ 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادّي/ جلنة 

اخلدمات االجتماعية مقارنة باملساعدة اإلمنائية 
األساسية (من تعليم أساسّي ورعاية صحية أّولية وتغذية 

  وماء صاحل للشرب وصرف صّحّي)
 املربوطة بقيود غرينسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية . 35

منظمة التعاون  واليت تقدمها البلدان النامية املنتمية إىل
  والتنمية يف امليدان االقتصادّي/ جلنة املساعدة اإلمنائية

البلدان النامية غري  اليت تتلقاها. املساعدة اإلمنائية الرمسية 36
   القوميّ  دخلهاالساحلية باعتبارها نسبة من إمجاّيل 

الدول اجلزرية الصغرية  اليت تتلقاهااإلمنائية الرمسية املساعدة . 37
  دخلها القوميّ باعتبارها نسبة من إمجاّيل النامية 

  
  األسواقالوصول إلى 

القيمة اّيل واردات البلدان املتقدمة (حسب . نسبة إمج38
وباستثناء األسلحة) من البلدان النامية والبلدان األقل 

  من الرسوم اجلمركية معفاة بدخوهلامنّواً، املسموح 
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. متوسط التعريفات اليت تفرضها البلدان املتقدمة على 39
الواردة من  وامللبوساتاملنتجات الزراعية واملنسوجات 

  البلدان النامية
لبلدان منظمة التعاون والتنمية  ةالزراعيّ  اإلعانات. تقدير 40

 ايف امليدان االقتصادّي/ جلنة املساعدة اإلمنائية باعتباره
  اإلمجايلّ  نسبة مئوية من ناجتها احملليّ 

. نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدَّمة للمساعدة على 41
  التجارية اتتنمية القدر 

  
  استدامة القدرة على تحمل الديون

مرحلة اختاذ قرار . العدد اإلمجاّيل للبلدان اليت بلغت 42
 بلدانوال، بالديون املثقلةالبلدان الفقرية  بشأن مبادرة

  مرحلة االستيفاء (تراكمّي)اليت بلغت 
البلدان قرار مبادرة  مبوجب. ختفيف الدين امللتزم به 43

  بالديون املثقلة الفقرية
 البضائعصادرات من  مئويةً  نسبةً  الدين. خدمة 44

  واخلدمات
 : التعاون مع البلدان النامية لوضع وتنفيذ16املقصد 

ئقاً اسرتاتيجيات تتيح للشباب عمًال ال
   ومنتجاً 

 15. معدل بطالة الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 45
  حسب اجلنس واإلمجاّيل العامليّ  ،سنة 24و

الصيدالنية  : التعاون مع شركات املستحضرات17املقصد 
إلتاحة العقاقري األساسية بأسعار ميسورة يف 

  النامية البلدان

قاقري الع السكان الذين ميكنهم احلصول على. نسبة 46
  مستدام حنواألساسية بأسعار ميسورة على 

: التعاون مع القطاع اخلاص إلتاحة فوائد 18املقصد 
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  2الملحق 
  

  تقسيم البلدان حسب سياسات البنك اإلسالمي للتنمية للحّد من الفقر
  (مؤقت وغير نهائّي)

  السكان بالماليينعدد   البلد
)2005(  

الذين السكان عدد 
دوالر   يقل دخلهم عن

، في اليوم واحد أمريكيّ 
  نبالماليي

  نسبة الفقر المدقع
)%(  

اتجاه األهداف 
  اإلنمائية لأللفية

  (المتوسط)
  أ. فقر مركز

  تقدم  63  22.8  36.2  السودان
  تقدم جزئيّ   50  70.6  141.8  بنجالديش
  تقدم  33  51.5  157.9  باكستان
  تقدم جزئيّ   32  42.1  131.5  نيجريا

  تقدم  28  61.7  222.8  إندونيسيا
  تفاقمب. فقر مدقع آخذ في ال

  يف تردٍّ   65  19.4  29.9  أفغانستان
  يف تردٍّ   65  5.3  8.2  الصومال

  يف تردٍّ   65  0.9  1.4  غينيا بيساو
  يف تردٍّ   64  1.0  1.5  غامبيا
  يف تردٍّ (جزئّي)  63  8.8  14.0  النيجر

  يف تردٍّ   54  3.0  5.5  سرياليون
  يف تردٍّ (جزئّي)  50  4.8  9.7  تشاد

  يف تردٍّ   45  6.0  13.2  بوركينا فاسو
  يف تردٍّ (جزئّي)  45  5.3  11.7  السينغال
  يف تردٍّ   45  0.4  0.8  جيبويت

  يف تردٍّ (جزئّي)  42  0.3  0.8  جزر القمر
  يف تردٍّ   42  7.6  18.2  كوت ديفوار

  يف تردٍّ   42  2.6  6.1  توجو
  يف تردٍّ   40  6.6  16.3  الكامرون

  يف تردٍّ (جزئّي)  38  2.0  5.3  مجهورية قرقيزيا
  ر مدقع آخذ في التراجعج. فق
  يف حتسُّن  69  13.7  19.8  املوزمبيق

  يف حتسُّن  64  8.6  13.5  مايل
  يف حتسُّن  46  1.4  3.1  موريتانيا
  يف حتسُّن  44  12.7  28.8  أوغندا

  يف حتسُّن  42  0.1  0.3  املالديف
  يف حتسُّن  42  3.5  8.4  أذربيجان

  يف حتسُّن  42  8.8  21.0  مجهورية اليمن
  يف حتسُّن  40  3.8  9.4  غينيا
  يف حتسُّن  35  2.9  8.4  بنني

  د. فقر يمكن التحكم فيه
  يف حتسُّن  28.0  7.4  26.6  أوزبكستان

  يف حتسُّن  25  0.8  3.1  ألبانيا
 : بتصرُّف عن ورقة أساسية للبنك اإلسالمّي للتنمية.المصدر
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  3الملحق 
  

  : التجربة الدولية وأفضل الممارسات في مجال الحّد من الفقر
  دراسة حالة فيتنام وغانا وباكستان

  
  تجربة فيتنام أ. 

تشبه بنية فيتنام االقتصادية بنية كثري من الدول األعضاء يف البنك اإلسالمّي للتنمية. وقد تراجعت 
، وهو من أفضل ما 2002و 1993% يف ما بني سنيت 29% إىل 58نسبة الفقر يف هذا البلد من 

إجنازات. فكيف متّكنت فيتنام من حتقيق مثل هذا اإلجناز الكبري، وما الدروس ُحقِّق يف الدول النامية من 
  اليت ميكن أن يستفيدها البنك من هذه التجربة يف سياساته اخلاصة باحلّد من الفقر؟  

) Doi Moiفضل يف حتقيق هذه النتائج اإلجيابية إىل اإلصالحات االقتصادية (املعروفة باسم معظم اليعود 
حنو السوق، واليت بدأت يف منتصف الثمانينيات، علمًا بأن ما ّمت من استثمار يف عهد احلكومات املوجهة 

الشيوعية السابقة يف جمايل التعليم والصحة كان قد مّهد الطريق لذلك. ومن مث أصبحت لدى فيتنام قوة 
العمل؛ كما أن حترير األسواق عاملة مدرَّبة تدريبًا جيداً وسليمة من الناحية الصحية، وتتميز باالنضباط يف 

بإشراف حكومة قوية قد سرع هو أيضاً من وترية النمّو االقتصادّي. وخري دليل على ذلك أن شركة "إنتيل" 
)Intel ا )، وهي أكرب شركة إلنتاج الرقاقات اإللكرتونية يف العامل، قد أنشأت مصنعها األخري يف فيتنام، أل

  ة املؤهلة بأجور زهيدة نسبياً. تستطيع أن جتد هناك اليد العامل
% خالل 8.4% يف السنة، وارتفعت إىل 7.5وقد حققت فيتنام معدالت منّو عالية بلغت يف املتوسط 

، إستراتيجية عشرية للتنمية االجتماعية واالقتصاديةالسنوات األخرية. وكانت هذه املعدالت املرتفعة مثرة 
عاية الصحية وتزويد املناطق الريفية باملياه النقية والصرف الصحّي، مدعومة باسرتاتيجيات قطاعية للوقاية والر 

والتغذية والصحة اإلجنابية وإصالح اإلدارة العامة، إضافة إىل برامج خاصة باحلّد من الفقر وإجياد فرص 
  العمل.      
للحّد إستراتيجية شاملة إىل خطط عمل مخسية ذات برامج حمددة و اإلستراتيجية العشريةوتُرمجت 

اليت شكَّلت أساساً  برامج االستثمار العامّ . واسُتخدمت هاتان األداتان إلعداد من الفقر وتحقيق النموّ 
حكم عامًال أساسيًا لنجاح اإلسرتاتيجية 

ُ
لوضع اخلطط السنوية وتنفيذها ومراقبتها. وقد كان هذا اإلطار امل

ا فيتنام من أجل تسريع وترية النمّو واحلدّ    من الفقر.  اليت اعتمد
وحتقيق النمّو إطارًا متناسقًا لتحقيق النمّو االقتصادّي  اإلستراتيجية الشاملة للحّد من الفقروكانت 

دف إىل دعم جمموعات فقرية حمددة، مع ربط  واختاذ التدابري الكفيلة حبّل املشاكل االجتماعية. إذ كانت 
  تالية: خمتلف السياسات بعضها ببعض، مبا يف ذلك العناصر ال
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  سياسات االقتصاد الكلي؛  
 سياسات التقومي اهليكلّي؛ 

 سياسات تطوير القطاعات؛ 

  .شبكات األمان االجتماعّي 

وأعطت فيتنام األولوية يف البداية لتطوير الزراعة واملناطق الريفية، وضمان األمن الغذائّي، وإحداث فرص 
شرائية لسكان األرياف، برزت إىل الوجود بيئُة العمل وحتسني دخل سكان األرياف. ومع ارتفاع القدرة ال

أعمال مالئمة لكافة أنواع الشركات من خمتلف القطاعات االقتصادية (مبا يف ذلك شركات االستثمارات 
األجنبية املباشرة)، متكِّنها من نفس احلق يف اإلفادة من اخلدمات العامة والفرص االستثمارية. كما حظي 

  واملتوسطة بتشجيع خاص.       تطوير املشاريع الصغرية
ويف الوقت نفسه، استمرت اإلصالحات اهليكلية. فُأعيد تنظيم الشركات اليت متلكها الدولة وُجدِّدت 
وُحسِّن أداؤها. كما أُعيدت هيكلة املوازنة العامة، وُأصِلح النظام املصرّيف التجارّي، وُعزِّزت املؤسسات املالية 

حترير التجارة حىت تليب شروط االتفاقيات الدولية وتفَي بااللتزامات النامجة  واالئتمانية، وضوعفت وترية
  عنها. وباختصار، لقد رفع مستوى أداء االقتصاد وُعزِّزت قدرته التنافسية. 

كما حرصت حكومة فيتنام على أّال يكون النمّو مصحوبًا بعدم املساواة يف الدخل أو بني املناطق أو 
شبكات للحماية واألمان االجتماعّي للفقراء وسكان املناطق املتضررة من  اجلنسني، ولذلك صممت

  الكوارث الطبيعية. وقد شاركت املنظمات االجتماعية يف تطوير شبكات األمان االجتماعّي. 
وجتدر اإلشارة إىل أنه ما كان باإلمكان تقدمي اخلدمات األساسية للفقراء بشكل فّعال لوال إدخال 

دارة العامة يف أربعة جماالت، هي: اجلهاز املؤسسي، واجلهاز اإلداري، ونوعية املوظفني إصالحات على اإل
املدنيِّني، واملالية العامة. كما أن مشاركة اجلماعات واملواطنني يف التخطيط للقرارات بشأن تنميتهم 

  االجتماعية واالقتصادية وتنفيذها ساعد أيضاً يف حتقيق األهداف املتوخاة.
، فقد وضع نظام مؤشرات نوعية وكمية للتنمية االجتماعية واالقتصادية واحلّد من الفقر (مع وأخرياً 

  تفصيل هذه املؤشرات حسب اجلنس والِعرق)، وذلك ملراقبة التقدُّم يف التنفيذ واإلشراف عليه. 
  تجربة غانا: ب. 

% يف ما بني سنيت 52 غانا من البلدان األفريقية القليلة اليت متكنت من ختفيض نسبة الفقر من
، وإىل أقل من ذلك خالل السنوات األخرية. وقد بلغ معدَّل 1995% عام 32إىل  1992و 1991

  %. 2.4% يف السنة، يف حني ارتفع دخل الفرد بنسبة 5الّنمّو الفعلي للناتج احمللي اإلمجايل يف املتوسط 
يعتمد على الزراعة والثروات املعدنية. وميّثل واقتصاد غانا ليس اقتصادًا متنوعًا بشكل كبري؛ فهو ما زال 

الذهب والكاكاو واخلشب أهم السلع املوجهة حنو التصدير، بينما ال تزال صادرات البالد من املواد املصّنعة 
يف مراحلها األوىل. وتتمتع غانا بقاعدة موارد بشرية أفضل نسبيًا من العديد من بلدان أفريقا جنوب 

بقّوة استقرارها السياسّي ومتاسكها الداخلّي. وبدأت غانا اإلصالحات االقتصادية منذ الصحراء، كما متتاز 
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حنو عقدين، وكانت من أكرب املستفيدين من برامج املعونة اليت تقدمها املؤسسات املاحنة الثنائية ومتعددة 
  األطراف. فما عوامل النجاح األساسية إلسرتاتيجية غانا يف احلّد من الفقر؟ 

  إجياز هذه العوامل يف ما يلي: ميكن 
  اعتماد سياسات ضريبية ونقدية حصيفة؛ 

 إنتاج صناعّي أساسه تطبيق العلوم والتقانة يؤّدي فيه القطاع اخلاصُّ دوراً رياديّاً؛  
  إدارة سليمة ومستدامة للبيئة؛ 

 ة؛تشجيع النشاطات الزراعية املوجهة ألغراض جتارية واليت تستخدم تقنيات رفيقة بالبيئ 

  توسع النشاطات  الصناعية املرتكزة على الزراعة؛ 

              تشجيع الصادرات على أساس تنويع املنتجات وامليزة التنافسية؛ 

 زيادة االستثمارات يف جمال اخلدمات االجتماعية؛ 

  .تسريع وترية الّالمركزية بصفتها آلية أساسية لتنفيذ السياسات 

 املناطق الريفية واملناطق احلضرية يف غانا مرتابطة مع معدل األمية. إذ وقد كانت نسبة انتشار الفقر يف
% يف أوساط غري 62% من أفقر سكان املناطق الريفية مقابل 20% يف أوساط 24تبلغ نسبة األمية 

% يف أوساط 80% يف أوساط أفقر السكان يف املناطق احلضرية مقابل 40الفقراء، بينما تصل النسبة إىل 
  قراء. غري الف

ومن جهة أخرى، فإن العالقة بني التعليم والنساء اللوايت يتولني اإلنفاق على أسرهن والقدرة على 
% من 20% من ربات األسر يف املناطق احلضرية من أفقر 61ذلك بأّن زهاء  الكسب عالقة قوية.

الوفيات لدى السكان. وتنجم عن فقر اإلناث آثار أخرى تتجسد يف ارتفاع معدالت سوء التغذية و 
األطفال. وغالبًا ما تكون املناطق ذات النسب الدنيا يف جمال احلّد من الفقر مناطق تشكل فيها اإلناث 

  نسباً مهمة من السكان، وهن الالئي ينفقن على أسرهن، كما أن مستويات التعليم فيها تكون متدنية. 
سنوات للخروج من حالة الفقر،  10ه أقل من وتقول دراسة للبنك الدوّيل إن الفقري العادّي يف غانا يلزم

سنة،  40قرابة  -بالرغم من األثر اإلجياّيب للنمّو االقتصاديّ  -بينما قد يتطّلب ذلك من أفقر السكان
وذلك إذا مل توضع سياسات معيَّنة للحّد من الفقر. والسبب يف ذلك أنه حىت ولو كان النمّو االقتصادّي 

الل التسعينيات، فإن هناك تفاوتًا كبريًا يف البىن األولية، مثل إمكان الوصول إىل إجيابياً، كما كان احلال خ
األسواق واالستفادة من اخلدمات االجتماعية، إذ ال حيصل الفقراء إالّ على حصة صغرية من الفوائد. وعلى 

الدولة حاولت إجناز ما الرغم من اخلطط املدروسة بعناية واملعونة الكبرية اليت تقدمها اجلهات املاحنة، فإن 
  يفوق طاقتها بالنظر إىل حمدودية املوارد اليت حتت تصرفها وإىل ضعف جهازها اإلدارّي. 

ومل يؤدِّ القطاع اخلاص دوراً رياديّاً يف عملية النمّو كما كان متوقَّعاً له، وذلك ليس ألن السياسات العامة 
ل العقبات اهليكلية. فبينما مل يرتك القطاع العام للقطاع مل توضع بشكل صحيح فقط، بل أيضاً ألنه مل ُتَذلَّ 
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اخلاص حيزًا للمنافسة، فإن نفقات القطاع العام مل تعاجل بشكل مناسب املشاكل املرتبطة بالبنية التحتية 
  والنقص يف املوارد البشرية املؤهَّلة. 

كثرياً من إمكان الوصول إىل األراضي ومن حيث اإلنتاج، فإن احلالة املرتدية للطرق الرئيسة والفرعية حتّد  
ا تقّلل من الفرص وحتد من إمكان الوصول إىل األسواق وتؤدي الكربى الزراعية . ومن حيث التوزيع، فإ

ن  إىل ارتفاع التكاليف مما ال يقدر عليه املنتجون والنساء العامالت يف جمال التوزيع (وأغلبهن يعملن حلسا
خلصت دراسة ُأجريت حول التجمعات السكانية يف  وقدعن قطاع الزراعة. اخلاص)، وتبعد املستثمرين 

سيع نطاق السوق اليت إىل أن حتسن حالة الطرق مّكن بعض املزارعني من تو ) Kumasiضاحية "كوماسي" (
م.مبا يزوِّدو   نتجا

ة. وبالرغم من تفاوت وكان لتوفري املياه والصرف الصّحّي وتزويد املناطق الريفية بالكهرباء نتائج إجيابي
  درجة االستفادة منها، فقد استفادت منها أيضاً اجملموعات الثالث ذات الدخل املنخفض. 

باستثناء قطاع الزراعة املوجهة ألغراض جتارية الذي يظّل  -وقد فشلت السياسة اخلاصة بالزراعة عموماً 
ا مل تعاجل املشاكل الفنية واملؤسسية على حنٍو ف- حمدوداً  ّعال. فهي مل حتسم بعد مسألة حتديد األسعار ، أل

ومل متنح حوافز على اإلنتاج والتسويق. ويقتضي تطوير الزراعة تشجيع  ،حسمًا يراعي القدرة التنافسية
  وتسهيل عالقتها بصناعة حتويل املنتجات الزراعية. 

ألساتذة اجلامعيني ومن جهة أخرى، فإن هجرة املوارد البشرية املؤهلة من غانا، وخاصة األطباء وا
والعلماء وغريهم، إىل اخلارج قد استنزفت الكفاءات الالزمة لتحقيق التنمية الشاملة. ولذلك، فإن جتديد 

  اليد العاملة املؤهلة تأهيًال عالياً ميثل حتدياً كبرياً لغانا.                              
   :تجربة باكستان .ج

العوامل اخلارجية السلبية والصعوبات الداخلية، يف تطوير  جنحت باكستان، بالرغم من عدد من
% خالل السنوات الست األخرية. وكان هذا البلد قد 24% إىل 34اقتصادها وختفيض نسبة الفقر من 

%. ومن مث فإن حالة باكستان تشكل 28% إىل 18شهد خالل التسعينيات ارتفاعًا يف نسبة الفقر من 
  جيب عمله وما جيب تفاديه. مثاالً مثرياً لالهتمام ملا

وأول نقطة جيب تأكيدها هي أن استقرار االقتصاد الكّلّي، بكافة أبعاده، على مدى فرتة طويلة ميثل 
أساسًا متينًا لرتسيخ الثقة لدى املستثمرين والفاعلني االقتصاديني. وُترتجم هذه الثقة إىل قرارات لزيادة 

. وقد أسهم االستخدام الفّعال للموارد، إضافة إىل تدفق رؤوس القدرة اإلنتاجية وإىل استثمارات جديدة
األموال إىل الداخل، يف رفع معدالت النمّو االقتصادّي إىل مستوى إمكانات البالد، مما أدى بدوره إىل 

  إحداث فرص عمل جديدة وإىل احلّد من الفقر.  
إعادة هيكلة القطاع املايل وإدارة الضرائب ثانياً، مّكنت اإلصالحات اهليكلية، اليت مشلت حترير التجارة و 

االقتصاد اجلزئّي  اليت يعاين منهاوالتخصيص وإلغاء القوانني التنظيمية، من تقومي العديد من أوجه االعوجاج 
تفادي سوء حتصيص املوارد. كما أدى وصول املزارعني واملؤسسات الصغرية واملتوسطة واملستهلكني من من و 

رؤوس األموال عرب النظام املاّيل، باإلضافة إىل ختفيض تكلفة رؤوس األموال عرب تشجيع الطبقة الوسطى إىل 
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املنافسة يف القطاع املصرّيف، إىل رفع القدرة الشرائية وزيادة إمجاّيل الطلب. وقد عززت زيادة الطلب استجابة 
  املوّردين بفضل استقرار وضع االقتصاد الكّلّي. 

زءاً ال يتجزأ من عوامل النجاح، إذ مهد الطريق أمام القطاع اخلاص ألداء دور ثالثاً، كان حسن اإلدارة ج
أكرب. فقد كان اختاذ القرارات يتم بشفافية مطلقة ووفق القواعد واألنظمة بدل ترك األمر لتقدير اجلهات 
 املعنية وما يصحب ذلك من انعدام للشفافية. فعلى سبيل املثال، ُمِنحت الرخص اجلديدة لشركات

االتصاالت كما ُخصِّصت الشركات اليت متلكها الدولة عن طريق املزادات واملناقصات. وقد أّدى هذا إىل 
تشجيع تدفق االستثمارات األجنبية على خمتلف القطاعات االقتصادية اليت كاد يصيبها الكساد يف أواخر 

  التسعينيات. 
ا  احلكومة، مصحوبة بإجراءات لسّد الثغرات يف رابعاً، مّكنت السياسة الضريبية احلصيفة اليت اعتمد

جمال حتصيل الضرائب، من زيادة حجم املوارد املتاحة لالستثمار يف القطاع العاّم. كما تضاعف عدد 
الصناديق اإلمنائية املتخصصة يف البىن التحتية املادية واخلدمات االجتماعية أربع مرات خالل مخس سنوات، 

ًال مما مّكن من تذليل بعض الع قبات اليت كانت تعيق أداء االقتصاد. وأّدت االستثمارات العامة دورًا مكمِّ
الستثمارات القطاع اخلاص الذي استطاع احلصول على حصص كبرية من القروض من النظام املاّيل بعد 

  . إدخال اإلصالحات عليه
ت احمللية، حنو املشاريع اليت خامساً، أصبح التوجه اجلديد، يف إطار سياسة الالمركزية والتمكني للحكوما

النظام السابق الذي كان يرتكز على  تستجيب لالحتياجات احملددة للمجتمعات وفق الطلب. واستُبدل
التخطيط املركزّي أو اإلقليمّي دون إشراف ومراقبة مناسبني، مما يؤدي إىل سوء حتصيص املوارد وهدرها، 

اريع وتنفِّذها. وقد رّكزت هذه اجملالس على قطاعات التعليم بنظام جديد حتدِّد فيه اجملالس احمللية املش
والصحة وتوفري املاء الصاحل للشرب والبنية التحتية يف األرياف، وهي شروط أساسية لتحقيق نتائج أفضل 
يف جمال التنمية البشرية واحلّد من الفقر. ويف هذا اإلطار، فإن "اجملالس اجلماعية للمواطنني" و"برامج الدعم 
القروّي" و"الصندوق الباكستاّين للتخفيف من وطأة الفقر" و"اللجنة الوطنية للتنمية البشرية" من املبادرات 

  املبتكرة اليت تسعى يف خدمة الفقراء بالتعاون مع املؤسسات احلكومية احمللية. 
ر الفقراء وللمتضررين وأخرياً، فإن شبكات األمان االجتماعّي املتمثلة يف املساعدات النقدية والعينية ألفق

من الكوارث الطبيعية، مثل اجلفاف والفيضانات والزالزل وغريها، قد شكلت بعض الدعم لتلك الفئات 
أكثِر املناطق  - املستضعفة من اجملتمع. كما ُخّصصت موارد إضافية خاصة حلكومة حمافظة "بالوشيستان"

العاّم للتنمية. وتُقدَّم القروض حاليًا للفقراء عرب  من أجل إشراك الفقراء يف التّيار -ختلُّفًا يف باكستان
مؤسسات التمويل األصغر، ويسهم برنامج لألشغال العامة يف إحداث فرص العمل وتوفري البىن التحتية يف 

دف ختفيف اآلثار  1.2املناطق الريفية واملتخلفة. ويشمل برنامج الدعم الغذائي زهاء  مليون أفقر أسرة 
  تفاع أسعار املواد الغذائية.   النامجة عن ار 

       4الملحق رقم  
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  الحّد من الفقر: األبعاد اإلسالمية في المبتكرات المالية
ا البنوك التجارية ختصيصها جلزء صغري فقط من أمواهلا لتمويل املشاريع الصغرى  التمويل األصغر: األسباب اليت عادًة ما تربر 

تعاجل عددًا كبريًا من املشاريع الصغرى؛ والسبب الثاين هو أن املخاطر والنفقات اليت تنطوي عليها  هي أّوًال: أنه يزعجها كثريًا أن
عملية متويل عدد كبري من املؤسسات الصغرية أكرب بكثري من املخاطر والنفقات اليت تنطوي عليها عملية متويل عدد قليل من 

ما تسببه هلا هذه املشاريع الصغرى من اإلزعاج من خالل عدم اخنراطها  املشاريع الكبرية. وميكن للبنوك التجارية حّل مشكلة
مباشرة يف أعمال التمويل األصغر. فهي تستطيع أن تعمل من خالل الفروع والنوافذ التابعة هلا أو من خالل املؤسسات القائمة 

  موية وشركات التأجري والتمويل. أصًال من أجل هذا الغرض، مثل البنوك الزراعية والبنوك التعاونّية والبنوك التن
وال بدَّ من خفض ما حيدق بالبنوك التجارية من خماطر وما تتحمله من نفقات بسبب هذا التمويل. فدرجة املخاطر عالية، ألن 
، املشاريع الصغرية غري قادرة على توفري ضمانات إضافية مقبولة للبنوك. وميكن خفض درجة املخاطر العالية هذه، إىل حد كبري

من خالل اتباع أسلوب التضامن اجلماعّي الذي ينتهجه بنك جرامني (بنك الفقراء)، ومن خالل عدم تقدمي التمويل يف صيغة 
قرض نقدّي. فاألدوات واملعدات ميكن أن تـَُقدَّم للمشروع من خالل صيغة اإلجارة اليت هي من صيغ التمويل اإلسالمية اليت 

املواد اخلام والبضائع، وكذلك رأس املال العامل، فيمكن متويله من خالل صيغ املراحبة والسََّلم تنطوي على خماطر أقل. أما شراء 
واالستصناع. وهي صيغ إسالمية رمبا تنطوي على درجة من املخاطر أعلى مما تنطوي عليه صيغة اإلجارة. وملعاجلة املخاطر اليت 

برامج لضمان القروض اليت اسُتْحِدَثت يف العديد من البلدان. كما تنطوي عليها مجيع صيغ التمويل هذه، ال بّد من إنشاء 
ْين.   ميكن اللجوء إىل صندوق الزكاة لتغطية اخلسائر النامجة عن تقصري قلٍَّة قليلٍة من املشاريع الصغرى يف تسديد الدَّ

للمشاريع الصغرى. ففي حالة التمويل  كذلك ينبغي خفض النفقات اإلضافية اليت تتحملها البنوك التجارية عند تقييمها ومتويلها
الذي يُقدَّم للدُّقع "األشد فقراً "، فإنه ميكن تغطية جزء من النفقات من خالل صندوق الزكاة، الذي من أهدافه إقالة عثرة الفقراء. 

احلكومات يف إعانتهم  أما الذين ال يستحقون الزكاة ولكنهم ما زالوا يستحقون بعض املساعدة، فإنه قد يكون من اجملدي أن تنظر
على بعض التكاليف، وذلك سعياً وراء تنفيذ أحد أهداف اإلسالم االجتماعية االقتصادية اهلامة. وعندما ينضج هذا النظام، فإنه 

  سيخفَّف من درجة االعتماد على صندوق الزكاة واإلعانة احلكومية بصورة تدرجيية. 
الكثري من دون حتسني مهّم يف بيئة العمل اخلاصة باملشاريع الصغرى من خالل  وقد ال يستطيع توافر التمويل األصغر أن حيقق

وصول أفضل إىل األسواق وتوفري البنية التحتية املادية واالجتماعية اليت ُحيتاج إليها. ومثل هذه البنية التحتية، اليت تشتمل أيضاً 
ا أن تساعد على زيادة فاعلية املشاريع الصغرى على مؤسسات للتدريب املهين والطرق والكهرباء واإلمداد باملياه ، سيكون من شأ

  وخفض تكاليفها، وبالتايل متكينها من املنافسة الناجحة يف األسواق.
: هذه فريضة على مجيع املسلمني البالغني ّممن لديهم ممتلكات تستويف شروطاً معينة. وتعطى هذه الزكاة للفقراء بصورة جتعل الزكاة

ملا يتلقاه من هذه األموال الزكويّة، ُحرَّ التصّرف فيها. والفقراء واحملتاجون هم من الفئات اليت تستحق الزكاة يف اجملتمع  الفقري مالكاً 
  اإلسالمّي. ويتفق العلماء على أن احلكومة مسؤولة عن تطبيق الزكاة يف اجملتمع اإلسالمّي. 

كافية يف جمال اجلهود الرامية إىل احلّد من الفقر. فالزكاة اليت جتمعها   هذا، وما زالت طاقة مؤسسات الزكاة غري مستغّلة بصورة
اجلهات احلكومية أقّل مما ميكن مجعه فعًال. وتذهب إحدى الدراسات إىل أن ما ميكن مجعه من زكاة يف الدول األعضاء يرتاوح بني 

% من جممل ما ميكن مجعه. أضف 1زكاة ال تكاد جتمع % من الناتج احمللي اإلمجاّيل، ولكن الدول اليت لديها نظام جلمع ال4و 2
إىل ذلك أّن معظم أموال الزكاة يؤديها املكلَّفون طواعيًة، واألكثر احتماًال أن ُتستخَدم يف دعم دخل املستحقني أو يف سّد 

م االستهالكية، وبالتايل فهي ال حتل مشكلة الفقر على املدى البعيد. ومن مث ميكن للبنك أن  ييسِّر تطويَر أفضل حاجا
املمارسات وتشجيَعها ونشَرها من أجل حتقيق االستخدام الفّعال ملوارد الزكاة يف ختفيف أعباء الفقر. وميكنه كذلك أن يساعد يف 

ير دمج الزكاة يف برامج التنمية الوطنية للبلدان األعضاء، وذلك من خالل تقدمي املساعدة الفنية يف جماالت تنمية القدرات والتطو 
املؤسسّي. كما ُحيتَمل أن متكِّن إعادُة إحياء مؤسسات الزكاة وتفعيلها بني الدول من تعبئة موارد إضافية وغري تقليدية للربامج 
اهلادفة إىل احلّد من الفقر. وميكن للبنك أيضًا أن يشجِّع صرف الزكاة على تنمية القدرات وصنع الثروة والتمويل األصغر جلعل 

  دالً من قصرها على دعم دخلهم.اُألسر منتجة ب
كما ميكن توسيع دور الزكاة للتقليل من احتماالت حتّول غري الفقراء املستضَعفني إىل فقراء بسبب الصدمات اخلارجية. وإحدى 
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السبل اليت ميكن استخدامها لتحقيق هذا الغرض تقدمي القروض احلسنة للمستضَعفني. وباملثل، ميكن تقدمي املساعدة الفنية 
 الستخدام أموال الزكاة لضمان أصول الفقراء حلمايتهم من الصدمات السلبية ومتكينهم من حتقيق مصادر دخل مستدمية.  

يشجع اإلسالم األفراد على تقدمي التربّعات إلنشاء أصول حيقق ريُعها األهداف املنشودة منها. وُيطلق على هذه األصول  :الوقف
األوقاف ألغراض اجتماعية كبناء بيوت للفقراء أو حفر قناة، إخل. وقد يكون اهلدف من اسم "الوقف". وميكن أن تكون هذه 

ة الوقف خدمة اجملتمع برّمته، مبا يف ذلك رفع املشقة االجتماعية االقتصادية عن احملتاجني والفقراء وحتقيق األغراض التعليمية والبيئي
  والعلمية وغريها.

فيف وطأة الفقر من خالل تنمية القدرات يف مؤسسات الوقف القائمة. وقد يتم ذلك أيضاً وميكن رفع إمكان مسامهة الوقف يف خت
طّورة أو األقّل تطويرًا باالستثمار فيها، ومن مث رفِع عوائدها. وقد يكون 

ُ
من خالل حتسني نوعية ممتلكات األوقاف الراهنة غري امل

اً بالغ األمهية لتعزيز دور األوقاف يف التخفيف من وطأة الفقر. وهناك التشجيع واملساعدة على إقامة مؤسسات جديدة لألوقاف أمر 
حاجة إىل إحداث مناذج بديلة من األوقاف غري اليت تقوم على األراضي والعقارات. ومن األمثلة على هذه النماذج البديلة الوقُف 

وقفية لتعبئة األموال من السوق والتمكني من متويل  النقديُّ، الذي ميكن منحه يف شكل قروض للفقراء واحملتاجني؛ وتطويُر شهادات
ممتلكات األوقاف على أسس اقتصادية؛ وإنشاُء صناديق تعاضديّة لتغطية احلوادث أو فقدان املمتلكات، إخل.، وكذلك تقدمي التمويل 

      األصغر بشروط ميّسرة.
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مفهوم الفقر مفهوم معّقد ما زال يثري الكثري من اجلدل. وهناك صعوبات كربى يف حتديد مقاييسه 

  على خمتلف املستويات، ومنها ما يلي: 
  الفرد أم األسرة؟ هل األنسب قياس فقر الفرد أو فقر األسرة اليت يعيش فيها هذا الفرد؟  
 الفقر إىل التعبري عن أحد مستويات الفقر املطلقة (مثل  مطلق أم نسّيب أم مدقع؟ هل يرمي تعريف

الظروف اليت تؤدي إىل اجملاعة وعدم وجود مأوى، إخل.) أو عن أحد مستوياته النسبّية (أي أن 
 مؤهالت علمية عالية)؟ ذوعامًال بأجر زهيد ميلك أقّل مما ميلكه شخص 

 لكفاح يف سبيل اجتثاثه ارتباطًا وثيقاً خاّص بكل بلد على حدة أم ظاهرة عاملية؟ يرتبط الفقر وا
بالتنمية الدولية، مما يؤدي غالبًا إىل إغفال أّن أغىن األمم أيضًا تندرج لديها مفاهيم الفقر يف 
سياسات الرعاية االجتماعية والتشريعات اخلاصة باحلّد األدىن لألجور. فهل ميكن أن ينطبق رقم 

 هناك اختالفات باختالف الدول واألقاليم؟  واحد على كافة البلدان؟ أو جيب أن تكون

  القيمة االمسية للمال أم قيمته الفعلية بعد تسوية التضخم أم "َتعاُدُل القوة الشرائية"؟ فيما خيّص
الدخل، يف إطار تعريف الفقر، ُتطرح جمموعة من التساؤالت عما جيب أن يكون عليه مقياسه: 

القوة الشرائية (والواقع أن مقياس الدوالر الواحد يف اليوم  هل القيمة االمسية أو الفعلية أو تعادل
، وغالبًا ما يـَُعدَّل 1985الذي ُيستخدم على نطاق واسع يف قياس الفقر مقياٌس ُوضع عام 

 ليتناسب مع تعادل القوة الشرائية).  

 يات اليت ال املال أم أكثر من ذلك؟ فإذا كان الدخل عامًال أساسّيًا يف تعريف الفقر يف االقتصاد
تقوم على املقايضة، فإنه ليس العامل الوحيد لتعريفه. فقد أثبتت الدراسة األوىل من نوعها اليت 

) مع منظمة العمل الدولية خالل السبعينيات عن مفهوم Paul Streetenأجراها "بول سرتينت" (
ثل عدم امتالك "االحتياجات األساسية" أن هناك العديد من األبعاد األخرى لتحديد الفقر، م

 مأوى مناسب أو مالبس أو عدم توافر املاء الصاحل للشرب، إخل.

  القدرة على الشراء أم القدرة على االستهالك؟ فقد تكون قدرة الشخص الفقري على شراء الطعام
أو املأوى أو غريمها ضعيفة، إال أن ذلك قد يُعوَّض باستهالك الشخص هلذه العناصر عن طريق 

ة أو االجتماعية. لذلك جيب التمييز يف تعريف الفقر بني القدرة الشرائية اخلدمات العام
 واالستهالك، وبني االستهالك اخلاص واالستهالك عن طريق اخلدمات العامة (أو االجتماعية).

  أنه عدم االستهالك الذي جيعل بالفرص املتاحة يف احلياة أم االستهالك؟ أجيب أن يُفهم الفقر
املستويات الدنيا، أم أن املقصود به الفرص املتاحة يف احلياة اليت حتدد قدرة  الشخص الفقري دون

ذلك الشخص على الكسب؟ وهذا األمر مشابه ملفهوم "املخزون أو الدفق" الذي هو مفهوم مثري 
للجدل يف أغلب األحيان. فالشخص ميكن أن يكون فقريًا من حيث تدفق الدخل، ولكنه 
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ون من املوارد (مثل األرض والشهادات العلمية والتدريب والتعليم، إخل.) يستطيع االستفادة من خمز 
 اليت ميكن أن تعزز مستوى عيشه مستقبًال.   

  ماّدّي أم روحّي؟ أجيب أن يقتصر تعريف الفقر على املال والسلع املادية غري النقدية (مثل الدخل
ذ غالبًا ما ُيالَحظ أن األمم الغنية، بالرغم واللباس واملأوى) أم جيب تقومي السعادة الروحّية أيضاً؟ إ

ّي، تعاين من شيوع الفقر الروحّي، مما يؤدي إىل كثرة املشاكل الشخصية املادّ  ثرائهامن 
أنه فقري من الناحية املادية غنّيًا من الناحية الروحية بواالجتماعية. فقد يكون الشخص املصنَّف 

 .)15(وشخصية وروحية مستقرة وذات معىنً والشخصية إذا كانت لديه عالقات عائلية 

  دائم أم مؤقت؟ من األسئلة األخرى، املرتبطة خصوصاً بالظروف القاهرة، مثل اجلفاف والفيضانات
وكلها   -وضعف احملاصيل الزراعية، واحلروب واالضطرابات األهلّية والالجئني والسكان املهجَّرين

، األسئلة التالية: هل الفقر دائم -إىل حدٍّ بعيد كوارث أصابت عدداً من الدول األعضاء يف البنك
أو مؤقت؟ وهل حالة الفقر مرتبطة مبثل هذه الكوارث، وبالتايل ميكن التغلب عليها، أو هي مزمنة 

 مستوِطنة، أي جزء من "حالة ثابتة" أكثر مما هي نتيجة لظروف سيئة؟ 

 ة للحرمان من الفرص على أساس نتيجة لظروف خارج السيطرة أم نتيجة للخمول؟ هل الفقر نتيج
اجلنس أو العرق أو الدين، أو هو نتيجة للفشل الفردّي والكسل الشخصّي؟ أجيب ربط الفقر 

واالستثناء  والنبذ ؤدي إىل العزلي والذيباحلرمان املستمّر من الفرص يف أوساط الفئات املهمَّشة، 
عزى الفقر إىل بعض املظاهر السلوكّية اليت يف االقتصاد واجملتمع؛ أم جيب أن يُ  الكاملةاملشاركة  من

  عام وتؤدي إىل تفاقم حالة الفقر؟خترج عن السلوك ال

                                                 
) بشكل مقنع عن هذه اجلوانب غري املادية، إذ يرى أن التنمية ليست جمرد عملية Prof. Amartya Senتيا سني" (كتب الربوفيسور "أمار   )15(

 تتحسن فيها الظروف املادية، بل هي أكثر من إمكان وفرصة تتاح لألفراد واألسر واجملتمعات لتحقيق الذات ("التنمية باعتبارها نوعًا من
 احلريات").
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