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 تاجاث ـــــــــاالستن                                                  

 
اثارىا وتداعياتيا السمبية ، قد أزدادات تفاقمًا وتعقيدًا نتيجة بأن معضمة الفقر بالرغم من أنيا فادحة  -1

 لربطيا وحصرىا بنقص الدخل النقدي وضعف وأنعدام أمكانية تمبية االحتياجات االساسية التقميدية . 
تمبية االحتياجات االساسية التقميدية تعتبر نتيجة أن النقص في الدخل النقدي وعدم المقدرة عمى  -2

 لمعضمة الفقر وليس سببًا ليا ، وأن حل أي معضمة يتوجب االىتمام بدراسة االسباب وليس النتائج .
أن المقاييس والمؤشرات التقميدية التي يتم االعتماد عمييا في تحديد أو تعريف حالة الفقر أو الذين  -3

ة االساس عمى قياس النتائج دون أن يكون ليا جدوى في تشخيص االسباب يعانون منيا تقوم بالدرج
 المؤدية والمساىمة في حالة الفقر . 

أن المؤشرات والمقاييس الحديثة المعتمدة من قبل االمم المتحدة تتميز بكونيا تقوم بالدرجة االساس عمى  -4
رات وسياقات متنوعة في حياة الفقر وضمن مساتقدير وقياس االسباب المحتممة المساىمة في ظيور 

 الفرد والمجتمع أجتماعيًا وأقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا وتربويًا وصحيًا . 
أن نماذج التنمية االقتصادية ذات القوالب الجاىزة ، والتي أفترضيا الفكر االقتصادي بمراحمو المختمفة  -5

ثبتت فشميا في تحقيق أحد أىم بكونيا قابمة لمتطبيق عمى مستوى مجتمعات وبمدان مختمفة ، قد أ
 أىدافيا المتمثل في مكافحة الفقر أو تقميل الفقر . 

أن تمك النماذج يمكن تممس درجة سمبيتيا من خالل معرفة أنيا سعت أواًل الى تغيير ثقافات وعادات  -6
وتقاليد وعالقات مجتمعية سائدة ومترسخة مما أدى بالتالي الى رد فعل عكسي وسمبي من قبل 

 تمعات والثقافات المستيدفة .المج
أن التركيز عمى أستراتيجية التكوين المادي أو الرأسمالي كأساس لديمومة التنمية االقتصادية والنمو  -7

االقتصادي دون االخذ بنظر االعتبار طبيعة تقاليد وعادات وثقافات كل مجتمع وأفراده ودون االخذ 
ارد البشرية وفق وبحسب البيئة الحاضنة لتمك بنظر االعتبار تطوير وتنمية أمكانيات تمك المو 

، قد أدى الى أضعاف االمكانيات والطاقات البشرية التي تعتبر حجر االساس لديمومة المجتمعات 
 وأستمرارية التنمية والنمو لمكافحة الفقر بالنتيجة .

ًا لمعوائد المتزايدة أن االستثمار في الموارد البشرية ، وخاصة في مجالي التعميم والصحة ، يعتبر مصدر  -8
، وبالمقابل فأن االستثمار في التكوين الرأسمالي يفترض مسبقًا مصدرًا لمعوائد المتناقضة وما يترتب 

 عمى ذلك بالتالي من أزمات وأثار سمبية تؤدي الى تفاقم معضمة الفقر بأبعادىا وعالقاتيا .



درجة االساس من كونيا تعتمد ، حتى قبل أن أستراتيجيات مكافحة الفقر الوطنية ، تتأتى أىميتيا بال -9
البدء بتطبيقيا ، عمى مشاركة الفقراء أنفسيم في وضعيا وتطبيقيا وفق الظروف االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية والحضارية التي تخص كل مجتمع وكل مجموعة من االفراد ومن دون العبث 

 ومحاولة تشويو تمك المرتكزات .
، أو أتاحة الفرصة لممشاركة الفاعمة ، ضمن تمك االستراتيجيات أمام أن المشاركة الفاعمة  -11

جميع أفراد المجتمع ، وخاصة الفقراء منيم ، تعتبر بحد ذاتيا منفذًا ومخرجًا رئيسيًا ومعنويًا لمخروج من 
 الشعور بحالة الفقر ، وبالتالي المساىمة الفاعمة في أنشطة المجتمع بكافة أبعادىا وتفرعاتيا . 

ن وضع وتطبيق أستراتيجيات مكافحة الفقر الوطنية ضمن أطار االىداف االنمائية لاللفية أ -11
، الجديدة في كل من بنغالديش واليمن ، ومن خالل النتائج والمؤشرات التي تم أستعراضيا وتحميميا 

ة االساس تبرىن أجمااًل عمى تحقيق نتائج ايجابية وفاعمة في مجال مكافحة الفقر ، وذلك يعود بالدرج
الى فسح المجال ، ضمن تمك االستراتيجيات ، أمام الفقراء انفسيم لممشاركة في وضعيا وتطبيقيا ، 

الى مفيوم الفقر بكونو يتأتى بالدرجة االساس من عوائق تمنع انبعاث وتوظيف ووفق النظرة الحديثة 
 .وتفاعل أمكانيات وطاقات البشر 

واالىداف االنمائية لاللفية الجديدة ، وعند النظر الى  أن أستراتيجيات مكافحة الفقر الوطنية -12
مكوناتيا ومضامينيا ، التعتبر مجرد أطار عممي لمكافحة أو لتقميل الفقر وأنما ايضًا توجو عممي 
وفاعل لتجنب أو لتقميل فرص تعرض المجتمع أو االفراد مستقباًل لحالة الفقر بمدياتيا ومفاىيميا 

 الحديثة .
العراق ، كمجتمع وأفراد ودولة ومؤسسات ، وبناءًا عمى ماتم توضيحو في الفقرة السابقة أن  -13

والمؤشرات واالحصائيات التي تم استعراضيا ، بحاجة الى تشخيص وتفيم لمعضمة الفقر فيو وفق 
 حة . ، أي بمعنى ، وفق منظور االمكانيات المتاالمنظور الحديث والرؤية الجديدة ألسبابيا وتداعياتيا 

 
 
 
 
 
 


