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استهالل 

بعدقر،الفحدةتخفيففينجحتالتيالعالمدولمقدمةفيالصينتعد

اطبقالفقراءعددحيثمنالعالمدولاكثرمنتعدالصينكانتان

،العالمفقراءمن%70يقاربماضمتحيث،الدوليالبنكلتقديرات

والسياساتالممنهجالتخطيطمنعقودثالثةمدىوعلىولكنها

القضاءمن،2020فيتمكنت.الالزمةالمواردوتخصيصالحازمة،

برامجفيالمختصينادهشتقياسيةمستوياتالىوتخفيفهالفقرعلى

طلباتمتلكلالصيناستكمالعنلإلعالنالمتحدةاالممودفعتالتنمية،

رعشوقبلالمستدامةللتنميةالمتحدةاالمماهدافمنالثانيالهدف

تمكنتكيفلنرى.العالميةاالجندةفيالمحددموعدهمنسنوات

ثلمكبيرةدولعجزتوالتياالنجازفيالطفرةهذهتحققانالصين

منياواندونوسونايجيرياوايرانومصروبنغالديشوباكستانالهند

.تحقيقها
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معلومات عامة عن الصين

الشعبيةالصينجمهورية:االسم

اشتراكيشيوعيجمهوري:الحكمنظام

تونغماوتسيبزعامة1949عاممنذالشيوعيالحزب:الحاكمالحزب

بينغجينشي:الحاليالرئيساسم

شنغهاياالقتصاديةوالعاصمةبيجينالسياسيةالعاصمة

2كلممليون9بروسيابعدالعالمفيمساحةاكبرثاني:المساحة

المقاطعاتواكبرالذاتيللحكممناطقوخمسمقاطعة23منوتتألف

يغوراالمسلميمنوغالبيتها(الشرقيةتركستان)شينجيانمقاطعة

وتعد1951عامالصينضمتهاالتيالتبتومقاطعةالتركيةيتحدثون

الوعرةتضاريسهاإلىذلكويرجعسكانيةكثافةاألقلالمقاطعة

المياهبالصينتغذيرئيسيةانهارثالثتضمانهااالالقاسيومناخها
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من % 90القومية الرئيسية في الصين هي قومية الهان وتشكل -

من السكان هم جماعات واقليات % 10مجموع السكان وهناك 

.وتبتيونوتاويينومنغوليين بينها أتراك اخرى من 

مليار وثالثمائة 2022يبلغ مجموع سكان الصين وفق احصائية -

وتسعون مليون نسمة

300ن اللغة الرسمية هي اللغة الصينية بلهجة الماندارين وتتشكل م-

مقطع او حرف وهي لغة باتت معروفة عالميا وهناك اقبال عالمي 

تكلم عليها بسبب مكانة الصين العالمية وهناك لغات ولهجات محلية ت

بها القوميات الموجودة في الصين
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خارطة الصين واقاليمها ومناطقها للحكم الذاتي
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منتزادالتيواالجراءاتالتوجيهيةالمبادئمنسلسلةالصيناطلقت

:المجالهذافيواهمهاتجربتها،نجاح

تمحيثالداخلية،ظروفهامعومزجهاالدوليةالتجاربمنالتعلم-

رفيعفيمايونسمحمدالبنغاليالبروفسورتجربةمناالستفادة

راءالفقوسطحقيقيةتنميةاحداثمنتمكنوالذيالفقراءبمصرف

.الفقرخطمنماليينوانتشال

عنبياناتقاعدةعبرللمساعدةوالمحتاجالمستهدفالجمهورتحديد-

.الصينفيالفقيرةاالسر

اجراءات الصين للحد من الفقر



.اولوياتهاوترتيبالمالئمةالبرامجوضع-

دفبهالفقر،مكافحةفيوالمتخصصةالمتدربةاالداريةاالجهزةاعداد-

تعانتواس.منطقةكلفيالفقراسبابوبحثالفقيرةاالسرظروفدراسة

وخريجواالعمالورجالالمهنيينمنكبيربعددالصينيةالحكومة

الىةوالثقافالصحيةوالرعايةالتعليممجالفيخدماتتقديملالجامعات

مناطقالفيالفقراءالىالوصولالياتتحسينبهدفالفقيرةالمناطق

.احتياجاتهموتسجيلوالريفيةالحضرية



مؤهالتواالسرةواقعيتضمنالصينفيفقيرةاسرةلكلملفبناء-

.قدراتهمواستكشافافرادها

االستهدافالياتضبطبهدفالشيوعيالحزبكوادراشراك-

مناكثرالصينيةالحكومةاختارت،2013ومنذ.والمسائلةوالمراقبة

اعدةلمسالريفيةالمناطقالىارسلتهموكادرحزبيمسؤولماليين3

.تواجههمالتيالمشكالتوحلالفقراء

فقيرة،الوالمحافظاتاالقاليملتنميةالدوالراتملياراتالصينرصدت-

يةوخدموصحيةتعليميةمرافقمنفيهااالساسيةالخدماتوترميم

،الفقراءمساكنوتأهيلالصحي،الصرفومجاريوجسوروطرق

ممناالجتماعية،الخدمةموظفيمنكبيرةاعدادتدريبعنفضال

الريفيينبالسكانيهتمون
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امجالبرنهذاوضمن،العملفرصمنمزيدلتوفيرالصناعةتطوير-

ئية،الضوااللواحلصناعةاقاليمستةفيفقيرةمحافظة30تحديدتم

بيعتسهيلبهدف،فقيرةمحافظة248فيااللكترونيةالتجارةوتعميم

حويلتفيوالمساهمةالريفية،السياحةتشجيعالىاضافةالمنتجات،

ثابةبملتصبحواصحابها،الحكوميةالمؤسساتخاللمنريفيةمنازل

بالالستقالرسميةالعطلواثناءاالسبوعنهايةفيصغيرةفنادق

.واالجانبالمحليينالسياح

ريعومشابرامجعلىوتدريبهماخرىاماكنفيالفقراءتوطيناعادة-

.لهمالكريمالعيشمستلزماتتوفيربهدفللدخلمدرة
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ماهي االجراءات المتبناة للقضاء على الفقر 



المالبكسباتجاهالدفععبرالدمخلقباستراتيجيةيعرفماتبني-3

ةالصينيالشركاتوانما،الفرديستلمهاالقروضتقديمخاللمن

للمساهمينعملفرصايجادعليهاوالتيالتنميةبإحداثالمكلفة

العامنهايةفياالفراداولئكعلىالشركةارباحتوزعانعلىالفقراء،

االبتدائيةللدراسةالفقيرةالمناطقفيالزامياوجعلهالتعليمتحسين-4

.وترميمهاالمدارسوبناءوالثانوية

اعطاءعبرالعمل،علىالقادرينلغيراالجتماعيالضمانتوفير-5

،دةالواحالسنةعنتزيدالولمدةمباشرةماديةاعانةالفقيرة،االسر

منيضوبماالفقر،الشديدةللعوائلالمجانيشبهالسكنوتوفير

لهاالنفسياالستقرار
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ورةالمتطالمناطقبينالمزدوجةوالمساعدةالتعاوننظامالصينشجعت-

،2020-2015بينفما،التنميةفجوةردمبهدفتطورااالقلوالمناطق

الصينشرقفيوبلدياتمقاطعات9فيوحياومدينةمحافظة343قدمت

فيومدينةمقاطعة14فيفقيرةمحافظة573الىمتنوعةمساعدات،

فنيينوالالكوادروالغربيةالشرقيةالمناطقوتبادلت،الصينوغربوسط

منوكان.شخصالف131عددهمالبالغومرشدينومعلميناطباءمن

وقوىالصينمناطقبينواالعتماديةالتكاملعززاناالجراءهذاشان

.الصينيةالوطنيةالهوية



الطرقدوتعبيالقرى،لربطسريعةطرقوبناءالتحتيةالبنيةتحسين-

المياهلىعالحفاظمشاريعودعمالريفيةالكهرباءشبكةوتحديثالريفية

ومنذ.يميوالتعلالطبيالضمانوتقديمالريفيةالمساكنوتحسينوترميم

منفقيرةقريةالف150استهدافتم،1980الوطنيةالخطةبداية

فيةاوليصناعاتلتأسيسكبيرةجهودوبذلتالصين،محافظاتعموم

تعلملاالفرادماليينومساعدةقرية،لكلالنسبيةالميزةحسبالقرى

جديدةوظائفعلىوالحصولاخرىمناطقالىواالنتقالجديدةمهارات

اقلالى2000سنةفيالفقراءعددانخفضفقداالحصائياتوحسب.

.%3.5الىالفقرنسبةوانخفضتمليون320من



يماالقالبينالمتناسقةالتنميةمفهومالصينتبنت،2010عامفي-

يلالمحاصعلىالزراعيةالضرائبفألغتوالريفية،الحضريةوالمناطق

،ةالتنافسيالقدرةوتحسينالمزارعينعلىالعبءلتخفيفالزراعية

الفقراءعددانخفض2010عامفحتى،آنذاكالفقرمعياروحسب

.%2.8الىالفقرنسبةوانخفضتشخص،مليون260الىالريفيين

الىرةالفقيللعوائلاالجتماعيةاالعانةمقدارمنالصينرفعت2011وفي

ينالصفيالفقراءعددخفضفيساهممماشهريا،صينييوان2300

.شخصمليون122الى



:وافكاررؤىعدةعلىالفقرلتخفيفالصيناستراتيجيةارتكزت

:الفقراءمعيشةمستوىفيمستمرتحسين–اوال

االقاليمفيالمحليةوالحكوماتالصينيةالحكومةجهودتركزتحيث

التعليممجالفيالفقراء،لظروفالدائمالتحسينعلىوالمحافظات

ةزيادعنفضالالشربمياهوامداداتوالسكنالطبيةوالخدماتوالصحة

فييوان6079منالمعوناتارتفعتفمثالللفقراء،الماليةاالعانات

.%11.6قدرهاسنويةبزيادة،2020فييوان12588الى2013



المدارسمنالمتسربيننسبةقلتالفقراءتعليمخدماتتقديماستمرارومع

لمرحلةااللزاميالتعليماكمالمعدلبلغفااللزامي،التعليممرحلةفي

،2013ومنذ.2020عامفيالفقيرةالمحافظاتفي%94.8االبتدائية

لزامياالالتعليملتقويةالفقيرةالمناطقفيمدرسةاالف108الصينجددت

يةالصحالخدماتمنظومةتحسينالصينواصلتالصحيالمستوىوعلى

من%99.9وادرجتوالقرية،والناحيةالمحافظةمستوياتعلىوالطبية

الطبيالعالجيشملوالذيالشامل،الصحيالضمانمنظومةفيالفقراء

.الطبيةالمساعدةاووالخطيرةالمزمنةاالمراضضدوالتامينالمجاني



فيتقامحيث،المتداعيةالريفيةالمنازلوتأهيلبتجديدالصيناهتمت-

واسكانهمفقير،مليون25.68لوالطينالقشمنازلبتجديد،2013سنة

الفقرشديدةألسرماليةمعونات،2017فيوقدمت،آمنةمساكنفي

راالسعددوبلغ،المتهالكةمنازلهملتجديداالعاقةذوياالشخاصوألسر

والتشجيرالطرقلبناءجهودمعذلكترافقشخص،مليون10.75

الصرفمياهومعالجةللشربصالحةمياهوتوفيرالقمامةمنوالتخلص

.الريفيةالمناطقفيالعيشبيئةتحسينبهدفالصحي،



شغيلوتوصيانةوادارةبناءاستراتيجيةالصينيةالحكومةتبنتايضا

نقلالشبكاتدفعبهدف،رياديكعملالريفيةالمناطقفيالعامةالطرق

اضافةالخارجيبمحيطهاوالنواحيالقرىتربطوالتيالفقيرة،المناطقفي

صعوبةلوحالمناطقتلكفيالصناعيةوالتنميةالسياحةحركةتشجيعالى

تموالتيالجديدةالعامةالطرقطولبلغ،2020نهايةوحتىاليها،السفر

فيكلمالف35الجديدةالحديديةالسككوطول،كلممليون1.1تجديدها

وخطوطالمعبدةالطرقووصلتالصين،عمومفيالفقيرةالمناطق

.والبلدياتوالقرىالنواحيجميعالىالبريدوخدمةالحافالت



ةنهايوفيالريفية،المناطقفيالكهرباءشبكاتالصينحسنتكما

ء،الكهربابمنظومةالفقيرةالريفيةالمناطقجميعتوصيلتم،2020

23بمحافظة839فيقريةالف170حواليالمشروعهذاوغطى

مجالفيالتحتيةبنيتهامنالصينعززتكما.اداريةومنطقةمقاطعة

االتصاالتخدمات،2021فياوصلتكماالفقيرة،المناطقفياالتصاالت

دبععنالتعليمواصبح،الفقيرةالقرىمن%98منألكثر،4Gبتقنية

ارةوالتجبعدعنالطبيالعالجوغطى،الفقيرةالمناطقمدارسفيمتاحا

.الفقيرةالمحافظاتجميعاالليكترونية



لثقافياالتراثوتكريسحمايةاجلومن.التعليملمنظومةالتحتيةالبنيةصعيدعلىاما

المناطقيفالقوميةوالثقافةالتقليديةالثقافةوتكريسبحمايةالصينقامت،للصين

المناطقدعمتو،التقليديةالصينيةاليدويةالحرفلتطويربرامجتبنيتمحيث،الفقيرة

ةوتنميتطويرفيهابماالمحليةالخصائصذاتالمميزةمواردهاتطويرفيالفقيرة

منالفقيرةالمناطقفيااليكولوجيةالبيئةتحسينتمكما.والسياحيةالثقافيةالصناعة

االفقللنالصينيةالحكومةواضطرت،البيئةوحمايةوالتربةالمياهعلىالمحافظةخالل

وظروفةاقتصاديافاقذاتاماكنالىايكولوجياالضعيفةاوالفقيرةالمناطقمنالفقراء

افضلمعيشية



)فالاالطتنميةمنهاجالصيننفذتفقد،المحتاجيناالطفاللرعايةبالنسبةاما-

-2014)الفقيرةالمناطقفياالطفاللتنميةالوطنيةوالخطة(2011-2020

حولالمعرفةلنقلجهودفبذلت،وصحتهماالطفاللتعليمضمانلتوفير،(2020

التالمكممنيوميةمجانيةحزمةالصينيةالحكومةوقدمت،وصحتهماالطفالتغذية

المناطقفي،(شهرا24-6)بيناعمارهمتتراوحصغيروطفلرضيعلكلالغذائية

تلكفيطفلمليون11,2مجموعهمااستفاد،2020نهايةوحتىالفقر،الشديدة

.البرنامجهذامنالمناطق

ذينالاالطفالنفقاتوتغطيةالخلقيةالعيوبمنالوقايةبرنامجالصيناطلقت-

تخصصفقد،الخلقيةوالتشوهاتالثالسيميامثلالخطيرةاالمراضمنيعانون

حمالتونظمت،مريضطفلالف41لرعايةيوانمليون470مجموعهماالصين

الالعمواطفالخاصةلرعايةالمحتاجينواالطفالااليتاماالطفاللمساعدةتطوعية

الىيةوالرعاالمساعدةتقديمتمحيث،الريففيمنازلهمفيتركواالذينالمهاجرين

لألطفالمنزلالف280ببناءالصينوقامت.امورهمواولياءطفلمليون250.192

ةوالرعايالنفسياالرشادلتقديمسعيدةدار1200منواكثرالخاصةاالحتياجاتذوي

المحتاجينلألطفالالخصوصيةوالدروسالحياتية



لغتبلهمشهريةاعاناتتقديمالصينواصلتفقدااليتاملالطفالبالنسبةاما-

مليار1.7الصينواستثمرت،الرعايةمؤسساتفييتيملكليوان1611قيمتها

منكثرألماليدعمفقدمتالمعاقين،االيتامتأهيلإلعادةمستقبليةخططفييوان

منالف253لتغطيةالفعليينلأليتامالضماننظاموانشأت،معاقيتيمالف223

.االيتامهؤالء

طقالمنافياالساسيالتقاعديالراتبمبلغرفعتفقدالفقراءالمسنيناما-

مليون26.89منهاستفادبحيثالفقراءللمسنينالطبيالتأمينواعاناتالريفية،

طبيةخدماتلتقديمحملةالصينمنالفقيرةالغربيةالمناطقفيونظمتشخص،

متطوعينأطباءبهاقامطبيةومشوراتمجانية،

الىهمابناءانتقلوالذينالريف،فيالسنكبارورعايةلدعمنظاماالصينوطورت-

منالفا627منألكثرطبيةرعايةخدماتقدمتحيثالعمل،عنبحثاالمدن

طبيبتخدماووسعتبأنفسهم،االعتناءعلىالقدرةفقدواالذينالفقراءالمسنين

.ملحوظبشكلصحتهمحسنممامنهم،الفا590يقاربمامنهليستفيداالسرة



منفقيرمعوقمليون10مناكثراستفادفقدالفقراءالمعوقينالصينتتركولم

طرة،الخاالمراضضدوالتأميناالساسي،الصحيوالتاميناالجتماعيةالرعايةبرامج

،الشديدةاالعاقةذويلألشخاصتمريضواعاناتماليةاعاناتالصينقدمتحيث

ىوتلق.للمعيشةاالدنىالحدضماننظامالىمعوقمليون10.667يقاربماوضمت

بلقمامرحلةفيتعليمامالية،صعوباتمنأسرهمتعانيمعوقطفلالف8مناكثر

اعاقةمنيعانيمنفيهافقيرةاسرةالف653لالمنازلبتجديدوقامت،المدرسة

.المطلوبةالمرافقالىوصولهمامكانيةلتحسينشديدة



ين في كيف يمكن للعراق االستفادة من تجربة الص

مكافحة الفقر ؟ 

الوفودبمشاركةام؟معهموالخبراتاالفكاروتبادلالصينيينالخبراءباستقدامهل-

الدوليالمركزاوالصينيةالتجارةوزارةتعقدهاالتيوالمؤتمراتالدوراتفيالعراقية

تجربةمنتاستفادالتيالدولمعالتعاونبتكثيفام؟الصينفيالفقرمنللتخفيف

الذياالبرزالتحديان؟واالسيويةاالفريقيةالدولبعضمثلالفقرمكافحةفيالصين

وفهمظرودراسةالفقراءشمولآلليةالدقيقالتحديدهواعتقادناحسبالعراقيواجه

ومن؟يالحقيقالفقيرهومنحولوالتساؤالتالقضايامنسلسلةيحلمماالحقيقية

؟المساعدةهذهتقديميتموكيف؟المطلوبةالمساعدةنوعوما؟لهالمساعدةيقدم

لمحسوبيةاانتشارظلفيالحقيقيللفقيرالوصولاشكالياتعلىالقضاءيتموكيف

.؟واالداريالماليوالفساد



الجهاتمعتعاونهاتكثيفالعراقية،الحكوميةالجهاتبإمكانانفيهالشكومما

السياساتوالتجاربعلىواالطالعالفقر،علىللقضاءخبراتهامنلالستفادةالصينية

علىيطرةوالساالقتصاديةالتنميةبينالربطفييتعلقمااما،الجانبهذافيالمتخذة

تنظيمموضوعفيللتفكيرحانقدالوقتبانفنعتقدالصين،فعلتمثلماالسكانيالنمو

قتصاداالريعيةظلوفيللسكان،المنظمغيرالتصاعدمنالعراقيعانيحيثاالسرة

سكانيالالنمويصبح،العراقفيالمياهمنسوبوتراجعالتصحرومشكالتالعراقي

.الفقرمنللحدالحكوميةالسياساتتراجعمؤشراتاهممن



ي مقاطعة الفقيرة فجيانغ تشيان شينموذج تطوير قرية 

ين في جنوب غربي الصمياوقومية وهي موطن قويتشو
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