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مقدمة

منهاعانيتالتيالتنمويةالتحدياتأكبرمنواحدةالفقرظاهرةتشك ِّل
تخلفهاأوتطورهامستوى عنالنظربغضالعالم،دولمختلف

بقضاياوالعالميةالمحليةاالهتماماتتنامتوقدواالجتماعي،االقتصادي
المهمَّشةللفئاتاالجتماعيةالحمايةمنأنواعوتوفيرومكافحته،الفقر

يكلةهإعادةسياساتإثرعلىوذلكالثالث،العالمدولفيوالمحرومة
.الدولتلكاقتصادياتمنالعديد



مفهوم الفقر

 حصال  ل ال الحالة االقتصاايةة التاي ةقت اي ا ااا القايي الال الاكاف  ال اااي ل

الحااك االي اال لااا اليلاةااة الصااح ة لالبااوال لالم ااي  لالت  اا   لاااي  الاا 

الح اةاالحلا  كف لا ة ك لا االحت اجات الضيلرةة لتأل ا لستلى الئق اي

اسباب الفقر 
 ا خقاض الكاف

 ا خقاض اال تاج ة

 ا خقاض االستثمار

ا خقاض االياار









لا ه  الق يال ؟ للاهي ا لاع الق ي؟



ه  لا ة ع يا ا  ال ا قاقا  تحت اط الق ي:  الفقراء 

تلى هل اي ل لستلى لا الكاف ةحتاجه القيي لتلا ي لس: اما خط الفقر 

ل  إل ه اللاج  اللصاال قاق ق مة كما ة يف بأ ه . لاب ك ل  شة لالئ  اي 

القيي ا  ياً ة ك ال ً حتل 

انواع الفقر

تتصفيالتالحالةهلبأ هالمط قالق يالمتحكةاالل ت يف:المطلقالفقر

لماللاالبوالتشمفلالتياالساس ةاال ساناحت اجاتلاالحايبالحيلان

.لالت    لالمألىالصح ةلالميااق

لاا هية فلاأنبالتيارالنسييالق يالي ضليف:النسبيالفقر

ة اي الويكافالبأ هآايلنلياهح ااي سي ا،ا ياا  ياة تيياللس ط

.األي لالكافلستلىلا40%

اال األ سانةستط عالالتيالق يحالةلاحالةهي:المدقعالفقر

ل ل حصاالزلةاألساس ةالبوائ ةالحاجاتلااألي لالحكل لالحصل 

.لت ايةةاال شاطاتهةزال ح الي ائهالحيارةةالس ياتلااألي لالحكل ل





سياسات واستراتيجيات التخفيف من الفقر

سياسات مالية ، سياسات نقدية: زيادة النمو االقتصادي-1

سياسات قطاعية ، سياسات تجارية

ولتة فقد اثبتت  الدراستات ان زيتادة دختل الفترد فتي الد: اعادة توزيع الدخل -2

وبالتالي تخفيض نسبة الفقر% 1تؤدي الى زيادة دخل الفرد % 1بنسبة 



تجربة مصر 



ن أوضاع الفقر التجربة المصرية استعراض الجهود الحكومية واألهلية في مجال تحسيتتضمن 
والجوع، من خالل التعرف على برنامجي تكافل وكرامة الذي يمثل الدور الحكومي، 

(: برنامجي تكافل وكرامة)الحكومية الجهود 
في تنفيذ بدأت وزارة التضامن االجتماعي بالتعاون مع بعض الوزارات والجهات األخرى فقد 

برنامجين للدعم النقدي بهدف دعم الفئات األكثر فقرا 
:  يقسم إلى فئتين هماالبرنامج  

عليم المختلفة هي األسر التي لديها أطفال ملتحقون بمراحل الت( برنامج تكافل)األولى الفئة 
حث االباء والتغذية  و الصحيةحتى المرحلة الثانوية، أو صغار يحتاجون للرعاية والمتابعة 

فقد اثمرت على زج اطفالهم في المدارس وتسهيل اجراءات انخراطهم وحصولهم على التعليم
هذه الخطة الى زيادة عدد التالميذ الملتحقين في المدارس 

علىيقدرون الوالذينعاما65فوق السنكبارفئةفهي(كرامةبرنامج)الثانيةالفئةأما
وأيضا،والكسبالعملمنتمنعهمإعاقةالمعاقينأوثابتةدخلمصادرلهموليسالعمل،

توفيرحكومةالتبنتفقدوشاملةجذريةرؤيةلحلهاتحتاجوالتي.ثابتادخاليملكون ال
.االجتماعيةوالرعايةالصحيةالمتطلباتعلىالحصولمنوتمكينهمواعانتهملهمرواتب



تجربة االردن 



ك لاا ااي للاجااة هااهيتي الق رراري لاليطالاة، ال كةا، االري  اة تينت الح للة
ل قئاات اإلقتصاايةةلالييالج لاأل شطة الاايااة إلال تحسا ا الفايلف الم  شا ة 

ة الق  ااية، كااان لااا أهماااا بي ااالمي حزلااة األلااان االجتمااالي لت زةااز اإل تاج اا
جااالي الح للااة، لااا اااال  تنق ااو بي ااالمي تيكاازت لاالجتمال ااةاالقتصااايةة 

-:لمش  ة الق ي ل لحزلة األلان االجتمالي لت زةز اإل تاج ة، ل تصكي

.المنح ل مشارةع ل المنفمات األه  ةتلا ي  .

.ي ايص لمفتحس ا الين ة التحت ة التي تسالك ل ل التنم ة المح  ة لإةما

.قكرات لؤسسات الممتمع المك ي ليل   شاطاتاات زةز ل 

نااي، اللطن ااة، لالتااكرة  الماالم ل ااة اضااال لااا باايالج لس اسااات 
ي، لباايالج صاانكلق التنم ااة لالتشااب ف، للؤسسااة اإلقااياض الزرالاا

ةضاف إلال للاب بايالج الالزارات األاايى الكالماة لااوا المااك لثاف 
لزارة األلقااااف، كماااا كاااان لمؤسساااات الكللاااة المخت قاااة للمؤسساااات 

 .الممتمع المك ي ايلار لسا كة هالة




