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 االسخنخاجاث                                                      

  : من خالل ما تقدم يمكن أن نستنتج األتي
بعاد متعددة اقتصادية واجتماعية وبيئية إ -1 وال يمثل حالة  –ن مفيوم الفقر ينطوي عمى رؤى وا 

من الحرمان المادي كما تصفو المفاىيم التقميدية لمفقر بل يتجاوز ذلك ليتمثل بالجانب النفسي 
ساني لمفقر فضال عن االنعزال واالغتراب الناجمين عن التيميش والتمييز المرتبط بالبعد اإلن

االجتماعي والسياسي وكذلك اإلتكالية وضعف القدرة عمى أتحاذ القرار والمتمثل بالحقوق السياسية 
 . وانعدام األمن واالستقرار كما تصفو المفاىيم الحديثة 

من القرن  في الثمانينات في البمدان النامية يإن عدم  النجاح التام لقروض التكييف الييكم  -2
، أدى إلى إعادة تقييم برامج التكييف الييكمي  والمستندة إلى ىدف ستراتيجية التنمية  الماضي

والمتمثمة بتحفيز النمو ، واالتجاه نحو ستراتيجية خفض الفقر ، والسيما بعد نشر تقرير البنك 
المساعدة في خفض الفقر وتحسين مستويات المعيشة  حول الفقر الذي  ييدف إلى 1991الدولي 

من خالل استراتيجيات التنمية الشاممة المتمثمة ) بتحفيز النمو والوصول إلى الخدمات االجتماعية 
 ج األمان الموجية نحو الفقراء ( . وبرام
ن إن ستراتيجية خفض الفقر بوصفو أساسا لممساعدة ال تستدعي نمو في الدخل والثروة م  -3

الناحية األيديولوجية فحسب ، بل تحسن في حياة الناس من التغمب عمى اإلشكاليات غير النقدية 
الرفاىية االقتصادية والتنمية  وغير الممموسة  لمفقر والتي تتمثل في محاور رئيسة ثالث :

 االجتماعية واستدامة البيئة والتنمية اإلنسانية .
يات التي تصنع ىذه القواعد تركز عمى اندماج األسواق إن القواعد الجديدة لمعولمة والج  -4

العالمية متجاىمة احتياجات الناس ، ففي ىذه األسواق العممية تتركز القوة وييمش فقراء البشر 
 وفقراء البمدان . 

تساعد االبتكارات الحديثة في تكنولوجيا المعمومات عمى انتشار ظواىر التحيز واالندماج    -5
ة األعمال الماىرة أي زيادة في سمبية ودرجة تيميش فئات غير المتعممين وغير العالمي لمصمح

 المدربين . 
 يمكن أن تؤدي العولمة إلى اآلثار التالية عمى االقتصادات النامية :   -6

تؤدي إلى اختفاء صناعات محمية ناشئة وقديمة لعدم قدرتيا عمى منافسة السمع المستوردة  -أ
في تكاليف اإلنتاج ، باإلضافة إلى البطالة الكبيرة التي سوف تحصل في  التي تمتاز بانخفاض

 قطاع الصناعة في ىذه البمدان . 



ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والسيما  المواد الغذائية  المستوردة التي  تحتاجيا البمدان  -ب
 النامية . 

وبالتالي  زيادة معدالت الفقر زيادة معدالت البطالة وارتفاع مستوى األسعار )التضخم(  -ج
 وتدىور المستوى المعيشي . 

اإلسيام في خمق فرص عمل إضافية لتستوعب  االستثمار االجنبي المباشرُيتوقع من  -د
األيدي العاممة الفائضة في البمدان النامية أو التقميل من اثر البطالة المقنعة التي تتسم بيا 

ترويج ليذا النوع من االستثمارات ، إال إن اإلحصاءات اقتصادات ىذه الدول، وعّد مبررا  لم
في خمق وظائف في الدول النامية عموما ، كان وما  الشركات متعددة الجنسيةتؤكد بان دور 

مميون شخص فقط . كما إن  35.3يزال ضعيفا إن لم يكن سمبية حيث وفرت فرص عمل إلى 
اىر ، أثر عمى إعادة توزيع الدخل في الدول استخدام فنون اإلنتاج كثيفة رأس المال والعمل الم

المضيفة لصالح فئات الدخل العميا من الموظفين والعمال الماىرين فضال عن اثر ىذه  
االستثمارات عمى األسعار وبالتالي عمى الدخول الحقيقية ، وكذلك آثارىا عمى القطاعات 

اقتصادي يتميز بشيء من الخدمية ) الصحة والتعميم ( حيث ستنتقل ىذه الدول من نظام 
الدعم األبوي والتكافل االجتماعي الذي يوفر األمان عند الفرد إلى نظام يضعف الروابط 

 والقواعد االجتماعية التي كانت تحتضن الفرد .  
اإلسيام في تحقيق حدة التفاوت في توزيع الدخول من خالل حصول العاممين في  -ى 

ة التي ترتبط بعمميات االتجاه نحو العولمة بشكل مباشر النشاطات اليامشية في الدول النامي
عمى دخول أكبر قياسا بالدخول التي تتحقق في النشاطات االخرى غير المرتبطة بيا بصورة 

 مباشرة األمر الذي يؤدي إلى زيادة األغنياء غنى والفقراء فقرا . 
دور الحكومة الداخمي ، اإلضرار بالفئات األقل دخال في الدول النامية من خالل ضعف  -و 

الذي يمكن أن يتضمن إعانات ودعم يتيح ليذه الفئات ارتفاعا في دخوليا الحقيقية . مما يعني 
 إسياميا في تراجع قدرة الدولة عمى صنع وتنفيذ قراراتيا االقتصادية . 

ية إن انخفاض اإليرادات العامة من الرسوم الكمركية ، الناتج عن إلغاء الرسوم الكمرك -ي 
التي تنادي بيا العولمة ، يؤدي إلى عجز في الميزانية العامة ، وبالتالي تمجأ إلى بديل لسد 

 ىذا العجز وىو زيادة الضرائب المباشرة عمى الدخل وبالتالي ينخفض الدخل الفردي .
إن اختالف الرؤى النظرية لمفاىيم الفقر في أطرىا التقميدية والحديثة كانت منطمقا لتوليد  -7

مؤشرات مختمفة لقياس الفقر فكان في المفاىيم التقميدية ينحصر في جوانب تحقيق حد أدنى 
مقبول اجتماعيا من الحاجات األساسية ، في حين توسع في إطار المفاىيم الحديثة ليشمل 



دالء األصوات فضال عن مؤشرات التنمية البشرية المتمثمة بالصحة الحريا ت السياسية وا 
والتعميم ومتوسط الدخل يمثل المستوى المعاشي الالئق ، فكان ىناك مؤشرات الدخل وخطوط 

 الفقر ومؤشرات التنمية البشرية تبعا لذلك . 
البمدان المتقدمة ، وتستفحل إن الفقر بوصفو ظاىرة ىي أعمى في البمدان النامية منيا في  -8

بشكل أكبر في البمدان األقل نموا مقارنة بالبمدان حديثة التصنيع ، وضمن البمد الواحد تكون 
ظاىرة الفقر أكثر انتشارا في الريف مما في المدن والمناطق الحضرية وتقل مع ارتفاع مستوى 

 التعميم وانخفاض عدد أفراد االسرة والمعالين فييا . 
سياسات اإلقالل من الفقر ىي إجراءات تيدف إلى التأثير في مختمف المتغيرات التي إن  -9

تحد من درجة تفشي أو عمق الفقر ، وىذه السياسات تشمل السياسات السعرية كما ىو الحال 
في السياسات التي تقدم دعما مباشرا لمسمع الغذائية ، ومجموعة السياسات الدخمية ) كما ىو 

يالت العينية والنقدية ( ومجموع السياسات االجرية وسوق العمل ) تحديد الحال في التحو 
األجور الدنيا وتوفير مجاالت التدريب والتأىيل ( ، ومجموعة السياسات اإلنتاجية كما ىو 

 الحال في تحديد أسعار الصرف وأسعار الفائدة والسياسات االئتمانية واإلصالح الزراعي . 
يقية لبمدان العينة المختارة ومن خالل تحميل المؤشرات االقتصادية أظيرت النتائج التطب -11

واالجتماعية حصول تطورات ايجابية في بعض المؤشرات المختارة ، وبرغم ذلك حصل تدىور 
في مستوى الخدمات االجتماعية التي تقدميا الدولة لمفقراء وارتفاع حاد في أسعارىا ، ولم تكن 

لتي وضعتيا البمدان كافية بالشكل الذي يحد من تفاقم ظاىرة الفقر برامج الحماية االجتماعية ا
 في ىذه البمدان فضال عن كونيا جاءت متأخرة . 

إن تطبيق سياسات اإلصالح االقتصادي في بمدان العينة المختارة أدى إلى تفاقم  -11
ل مباشر األوضاع االقتصادية واالجتماعية وارتفاع األسعار بسرعة االمر الذي انعكس بشك

عمى األوضاع المعيشية لممواطنين وانخفاض مستوى الخدمات االجتماعية التي تقدميا الدولة ، 
كما حصل في األردن والبرازيل ، في حين أن مصر ميدت لبرامج االصالح في بداية 
السبعينات من خالل إتباعيا لسياسة االنفتاح االقتصادي ، وبرغم ذلك فإن المواطن المصري 

عاني األثر السمبي ليذه السياسات وانخفاض في المستوى المعيشي ، عمى الرغم من أن مازال ي
 ىذه اإلصالحات قد حققت تقدما في الكثير من المؤشرات . 

ساىمت سياسات اإلصالح االقتصادي من خالل اجراءات الخصخصة واعتماد معايير  -12
ت البطالة في اوساط العاممين غير الكفاية االقتصادية وارتفاع انتاجية الفرد في رفع معدال

 الماىرين فضال عن توقف الدولة عن توظيف الخريجين الجدد وىذا واضح في جميع دول 


