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Abstract 

Over the period 1979-2021, despite the implementation of six development plan 

and poverty reduction policies, allocation of more resources, poverty remains an 

important challenge in the Iranian economy. Therefore, like other countries, we 

need a coherent strategy to alleviate poverty. To this end, we examined all PRSP 

for the developing countries and compared PRSP policies with poverty reduction 

policies in Iran by an analytical-comparative method. Moreover, poverty 

reduction policies for low-income, low-middle-income, and high-middle-income 

PRSP countries were classified based on macroeconomic, governance and public 

expenditure management, and structural-sectoral policies for poverty. 

Accordingly, we suggested a pakage of poverty alleviation policies for Iran’s 

economy. 
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 چکیده
هاا   رداا اسامی مغاا        رغم اجرای سیاست های پس از انقالب اسالمی، به در طول سال

اخیر، فقر درآمای      سال 23عه طی صرف داه برای فقرزدایی   اجرای دش برنامه توس

مانااه اسات  اه ن اان       فقر چنا بعای همچنان یک چا ش مهم در اقتصااد ایاران بااقی   

یک راهغرد منسجم   یکپارچه بارای مغاارزه باا فقار در      دها هماننا سایر   ورها، به  می

 اهش فقر در  های راهغرد  دنغال مقایسه سیاست ر  این پژ هش به   ایران نیاز است. از این

هاا،    دناساایی سیاسات   ای موجود   اور     های توسعه  توسعه با برنامه   ورهای در حال 

 صاور   های راهغارد  ااهش فقار اسات. ر ا مها عاه باه        جوه ادتراک   تمایز سیاست

بنای موضاویی   اورهای در حاال     تهغیقی   به دیوه اسنادی است. با دسته -تحلیلی 

گاناه پاژ هش حاضار تاقتصااد  االن،       های سه  چارچوب سیاستدر  PRSPتوسعه دارای  

هاای بخ ای   سااختاری    مقایساه باا       حکمرانی   مایریت مخاار  یماومی، سیاسات   

 داه است. بایستی باا   های راهغرد  اهش فقر در ایران پی نهاد های ایران، سیاست برنامه

ری سیاسات  نتارل   های حکمرانی خوب   مایریت مخار  یمومی، پیگی  ا  ویت سیاست

زا، منساجم   یکپارچاه    هاای اداتلال    های ردا اقتصادی پایاار   سیاسات   تورم، سیاست

 یاژه   های  اهش فقر مستلزم م ار ت در ردا اقتصادی   اور باه    پیگیری دونا. برنامه
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هاا از محصاول رداا اقتصاادی      منای آن  های متوسط   پایین جامعه   سپس بهره  دهک

های متنوع  اهش فقر   اور ززم  ری ه یام م ار ت فقرا در برنامهدناسی  است. آسیب

 ها است. سیاست سیاست خاما  بیمه اجتمایی، مکمل این است  

فقرزدایای، راهغارد اساتراتژی  ااهش فقار، درآماا متوساط پاایین،          های كلیدی: واژه

 توسعه   ورهای در حال 

 JEL: A10 ،I38 ،O18بندی  طبقه

 22/06/00تاریخ پذیرش:      23/00/00تاریخ بازبینی:      10/09/99تاریخ دریافت: 

 ٠23-378، صص 1٠00تابستان ، 2 ، شماره 10سال ، راهبرد اقتصادیفصلنامه 

 



 

 

 مقدمه

های پس از انقالب اسالمی، فقر یک چالش مهم در اقتصاد ایران بوده  در طول سال
وارهای شهری زیرر خر    ، درصد خان1131تا  1131عنوان نمونه طی سال  است. به

و  12، 12، 13درصد و خانوار روستایی به ترتیب  12و  11، 11، 12فقر به ترتیب 
 (.1، 1132)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،درصد بوده است  11

الحسرنه    های کاالیی، وام قرض کاهش فقر عمدتاً از طریق اعطای یارانه، کمک
هرای   قوانین بودجه ساالنه و قوانین برنامره  و تسهیالت تکلیفی دنبال شده است. در

های مختلر  تصرویب شرده اسرت امرا       درآمد به روش ساله، کمک به اقشار کم پنج
رشد مبالغ صرف شده برای فقرزدایی و افزایش افراد تحت پوشش در طول زمران،  

 نیاز به داشتن یک راهبرد برای مبارزه با فقر در ایران است.   دهنده نشان
انرد.    های مرزی، سهم پایینی از تولید سرانه را بره خرود اختصراا داده     ناکثر استا

 1132شاخص نسبت سهم از تولید ناخالص ملی به سهم از جمعیرت کشرور در سرال    
 دهد. انباشتگی فقر در مناطق مرزنشین به دلیل پرایین  خوبی نشان می این وضعیت را به 

مناطق و پرایین برودن مشرارکت در    های شغلی در این   بودن امکان دسترسی به فرصت
نشرینی در شرهرهای برزر      تواند منشر  اصرلی مهراجرت و یاشریه      رشد اقتصادی می

 در سرال،  12ترا   12های سنی برین   خصوا استان تهران باشد. فقیرترین دهک گروه به
 کنرد،   کرده و بدون کار ثابت، به وضوح نمایران مری   ای که فقر را بین افراد تحصیل  دامنه
دهد که ویژگری فقرر در کشرور ایرن      شود. پراکندگی فقر در ایران نشان می ده میمشاه

 (.12، 1132است که فقر از نوع زیرساخت فیزیکی نیست )همان،
محیطری   های ارزی و شوک زیسرت   باره در اثر تورم باال، شوک های یک  سقوط
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 شرود   مری  ایساس فقر بیش از فقر واقعری  )بحران آب در برخی از مناطق(، باعث
زمان به رشد اقتصادی با انباشتگی فقر درآمردی و فقرر    بنابراین ضرورت توجه هم

 شود.  چند بعدی نمایان می
توسعه نشران   پنجم تا اول برنامه های  سال طی ایران چند بعدی در فقر شاخص

 مورد بررسری  های سال طی سرشمار نسبت روستایی، شاخص مناطق دهد که در می

 بره  توجره  برا  کند کره   می بیان شاخص این است. داشته کاهش ،سال چند استثنای به

 سرال  در خانوارهرا  درصرد  02 از بیش بعد، هر خطوط فقر و شده تعری  معیارهای

 فقر ابتدایی، های سال در شهری مناطق در اند.  بوده مختل ( ابعاد فقر )از دچار 1132

 21 یردود  بره  1132 سرال  در درصرد  13 یدود از یافته است و افزایش چند بعدی

 خانوارهرای  این شاخص برای میزان بیشترین که رسیده است 1131 سال در درصد

 هرای   سیاسرت  اجرای تواند می آن است. علت بررسی مورد های سال طول در شهری

 و ارز نرر   براالی  هرای   جهرش  هرا  سرال  آن در که باشد توسعه اول تعدیل در برنامه
 21 از ، بریش 1131سال  در که بدین معناست شاخص کردیم. این تجربه را ها قیمت

ای   آموزشری، تغيیره   مختلر   ابعراد  از کشرور  شرهری  منراطق  در خانوارهرا  درصرد 
 داشرته  کاهش آن از بعد سال اند امّا  بوده فقر دچار زندگی استانداردهای )سالمت( و

 هرای  سرال  در شاخص این است. سال این در تغيیه بهبود وضعیت به دلیل است که

 بره  1131 ترا  1133 سرال  از اسرت امرا   داشرته  ثباتی با روند تقریباً 1133 سال ات بعد

 بره  1131 سرال  در شاخص این که طوری به دارد افزایشی ، روند1133 سال استثنای

 دهره  اواخر رکود و باال های  تورم تواند  می آن علت که است رسیده درصد 11 یدود

 هرای   تحرریم  و هرا   یارانه هدفمندی سیاست اجرای پی در 1132 دهه اوایل و 1132

 (.13-1، 1130)سالم و طاهرپور، باشد  اقتصادی
رونرد   1131 سرال  ترا  1132از  شرهری،  منراطق  در شاخص فقرر چنرد بعردی   

 تا 1132 سال در کاهش از بعد هاست. سال این طی میزان باالترین که داشته صعودی

 طرور  بره  بعرد  بره  1133 سرال  از کند اما  می طی را یکنواختی تقریباً روند 1133 سال

 رسرد کره    مری  241121عدد  به 1131 سال تا که طوری است به بوده صعودی متوس 

 پری  در 1132 دهره  اوایل و 1132 دهه اواخر رکود و باال های  تورم تواند  می آن علت
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 (.12، 1130)همان، باشد  اقتصادی های  تحریم و ها  یارانه هدفمندی سیاست اجرای
پژوهش از آن جهت است که بررای مبرارزه برا فقرر ماننرد سرایر        اهمیت این

کشورها به یک راهبرد نیاز است. ضرورت این پژوهش نیز از آن جهت اسرت کره   
رغم هزینه زیاد پس از انقالب اسالمی، تعداد فقرای تحت پوشش کمیته امرداد و   به

هرایی   عره سیاسرت  رو به مجمو دهد. از این  خرداد، رقم باالیی را نشان می 11بنیاد 
هرای راهبررد     برای مبارزه با فقر نیاز داریم. هدف پژوهش یاضر، مقایسه سیاسرت 

هرایی   ها و پیشنهاد سیاسرت  کاهش فقر، شناسایی وجوه اشتراک و تمایز این راهبرد
 برای راهبرد کاهش فقر در ایران است.

توسرعه دارای   در این پرژوهش، راهبردهرای کراهش فقرر کشرورهای در یرال       
PRSP1 فقر درآمدی و فقرر   ها،  بر یسب گروه درآمد مقایسه شده است. این سیاست

اند و از میان هریک از ابعاد شاخص فقرر چنرد بعردی      چند بعدی را مدنظر قرار داده
و نقاط قروت   اند شده)آموزش، سالمت و استاندارد زندگی(، بر نقاط ضع  متمرکز 

اقتصراد کرالن، یکمرانری و    ) محرور یل سه ها ذ  . این سیاستاند کردهخود را تقویت 
 های بخشی و ساختاری(، متمرکز شده است. مدیریت مخارج عمومی و سیاست

هرای   بخرش دوم بره بررسری سیاسرت     دهی مقاله به این شررح اسرت    سازمان
هرای فقرزدایری در    پردازد. در بخش سوم، عملکرد سیاست کاهش فقر در ایران می

شرود.    شود. در بخش چهارم، پیشینه تحقیق بیان می ه میهای توسعه ایران ارائ برنامه
توسررعه بریسررب  بخررش پررنجم برره راهبرررد کرراهش فقررر در کشررورهای در یررال 

هرای   پردازد. در بخش ششم، وجوه اشتراک و تمایز راهبرد  بندی درآمدی می تقسیم
توسرعه دارای راهبررد اسرتراتژی کراهش فقرر       کاهش فقر در کشرورهای در یرال   

های پیشنهادی برای راهبرد کاهش فقرر در   شوند. بخش هفتم به سیاست بررسی می
 دهد.  گیری، آخرین بخش مقاله را تشکیل می  ایران اختصاا دارد. نتیجه

 های كاهش فقر در ایران سیاست .1

گرياری ثابرت میران     برنامه اول توسعه، توزیع ساالنه اعتبارات سررمایه  1در تبصره 
 –هرای محرروم از امکانرات آموزشری      خورداری بخرش های مختل  برای بر استان

                                                                                                                                 

1. Poverty Reduction Strategy Paper(PRSP) 
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شد. در تبصرره   رسانی در نظر گرفته بهداشتی و راه مناسب روستایی، اشتغال و برق
های پرداختی در امرور کشراورزی،    ، ایجاد تسهیالت الزم برای کاهش کارمزد وام0

، ایجراد  12هرای محرروم صرورت گرفرت. در تبصرره       صنعتی و مسکن در بخرش 
آموزشی الزم برای تمامی کودکان الزم التعلیم و توسرعه فارای آموزشری    امکانات 

شرد   سروادی در اقشرار مولرد در نظرر گرفتره      کنری بری   با اولویت روستاها و ریشه
 (.1103سازمان برنامه و بودجه کشور، )

قیمت برانکی بررای    برنامه دوم توسعه، پرداخت تسهیالت ارزان 12در تبصره 
هرای   زا )خوداشرتغالی( و یمایرت از بنگراه    اشرتغال  هرای  یمایت از اجرای طررح 

، خردمات عمرانری   32شرده اسرت. در تبصرره     اقتصادی کوچرک در نظرر گرفتره    
روستایی و تخصیص منابع مربوطه بررای برخرورداری جمعیرت منراطق روسرتایی      
کشور از راه مناسب روستایی، برق و دسترسی به آب آشامیدنی سالم لحرا  شرده   

هرای   ، تکمیرل ت سیسرات، تجهیرزات و نیرروی انسرانی شربکه      32است. در تبصره 
هرای بهداشرتی درمرانی کشرور      منظور توسعه کیفی شبکه بهداشتی درمانی کشور به

شده است. همچنین در برنامه دوم، دولت موظ  شده برود یرداکثر ترا پایران      ذکر 
رسرانی و شرهرهای سردسریر و     هرای گرمسریری را بررق    برنامه، روستاهای اسرتان 

ستاهای تا شعاع پنج کیلرومتری خر  انتقرال را گازرسرانی نمایرد. همچنرین در       رو
هزار فرصت شرغلی   002، وزارت کار و امور اجتماعی، موظ  به ایجاد 31تبصره 
منظور یمایت از اشرتغال نیرروی کرار کشرور و کراهش نرر         قیمت جدید به ارزان

مرکرز   11تکمیرل   ای و بازسرازی و  مرکز آموزش فنری و یرفره   33بیکاری، ایجاد 
 (.1131همان، آموزشی شده بود )

هرای اجتمراعی و    برنامه سوم توسرعه، پیشرگیری از برروز آسریب     13در ماده 
های جسمی و روانی برای آیاد جامعه، فراهم آوردن تسهیالت الزم برای  معلولیت

نگهداری افرادی که نیاز بره سرپرسرتی یرا نگهرداری دارنرد، فرراهم آوردن زمینره        
نی و خوداتکایی آنان و پرداخرت مسرتمری بره نیازمنردانی کره تروان کرار و        بازتوا

، تمامی نیازمندانی کره  13فعالیت ندارند، ذکر شده است. همچنین طبق تبصره ماده 
برای ت مین معاش خود توان کار و فعالیرت نداشرتند، از طریرق کمیتره امرداد امرام       
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برنامه سوم، سیاسرت   20ده خمینی )ره( مشمول تمام خدمات یمایتی شدند. در ما
پرداخت یارانه کاالهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند و شرکر، پنیرر،   
دارو و شیرخشک با یفظ کاالبر  از نظر تعداد، مقدار وزنی و قیمت آن مطابق با 

سراله اعتبرارات     ، دولت موظ  شد همه113برنامه دوم ادامه یافت. بر اساس ماده 
بینی نماید تا پس از پایان برنامه سوم، کلیه روستاهای باالی بیسرت   خاصی را پیش

خانوار از راه مناسب، مدرسه، آب شرب بهداشتی، برق و تلفرن برخروردار باشرند    
 (.1133همان، )

منظرور تارمین    برنامه چهارم توسعه، دولت موظر  شرد بره    11بر اساس ماده 
یافتره و توسرعه    اطق کمتر توسرعه ویژه در من های برابر آموزشی به دسترسی به فرصت

هرای الزم بررای اجررای برنامره      کمی و کیفی آموزش عمومی اقدام به توسرعه زمینره  
آموزش برای همه و اجباری کردن آموزش تا پایران دوره راهنمرایی و اتخراذ تردابیر     

منظور توسعه استقالل مالی، مدیریتی و اجرائی وایدهای آموزشی )مردارس(   الزم به
تفاده هر چه بیشتر از سرمایه و توان اجرایی بخش غیردولتری نمایرد. برر    در جهت اس
، شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات الزم جهت استقرار بیمره  31اساس ماده 

سالمت با محوریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع را تا پایران برنامره چهرارم فرراهم     
منردی از خردمات    عردالت در بهرره  منظور تعمریم   نمود. همچنین در برنامه چهارم به

بهداشتی و درمانی، دولت موظ  شد خدمات بیمه پایه درمانی روسرتاییان عشرایری   
 (.1131معادل مناطق شهری تعری  و اجرا کند )همان،  را

برنامه پنجم توسعه، دولت  132و  131برنامه چهارم و مواد  12بر اساس ماده 
بخشری بره    شرهر و روسرتا، اسرتحکام   منظور هویت بخشی به سیمای  موظ  شد به

وسازها، دستیابی بره توسرعه پایردار و بهبرود محری  زنردگی در شرهرها و         ساخت
هرای جمعیرت تحرت     روستاها، اقداماتی را به عمل آورد، از جمله ارتقای شاخص

های فرسوده و نامناسب شرهری،   پوشش شبکه آب شهری و فاضالب، اییای بافت
ها و شهرها، ارتقای شراخص بهسرازی مسرکن     تمانسازی ساخ سازی و مقاوم ایمن

هررای فنرری و اعتبرراری برررای بهسررازی و نوسررازی مسررکن  روسررتایی، دادن کمررک
منظرور   وپرورش موظ  شرد بره   برنامه پنجم، وزارت آموزش 13روستایی. در ماده 
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تناسب جنسریت و نیراز منراطق     های عادالنه آموزشی به تامین دسترسی به فرصت
یافته و رفع محرومیت آموزشی، نسبت به آمروزش از   کمتر توسعه ویژه در مناطق به

وآمرد، بهداشرت و سرایر امرور      های تغيیه، رفت ای و ت مین هزینه راه دور و رسانه
منظور توسعه  برنامه پنجم، به 13روزی اقدام نماید. در ماده  مربوط به مدارس شبانه

یرر و عادالنره خردمات    های سرالمت، دسرتیابی بره پوشرش فراگ     کمّی و کیفی بیمه
های سالمت به سری درصرد در طرول برنامره      سالمت و کاهش سهم مردم از هزینه

شد. بدین منظور دولرت مکلر  شرد سراز و کارهرای الزم       اقداماتی در نظر گرفته
برای بیمه همگانی و اجباری پایه سالمت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابرال   

برای تحت پوشش قرار دادن آیاد جامعه فرراهم نمایرد.    های الزم را نموده و زمینه
هرا   هرایی را کره سرپرسرت آن    ، دولت مجاز بود خانواده21همچنین بر اساس ماده 

ای نیست، تحت پوشش مقررات عام تر مین اجتمراعی    گونه بیمه تحت پوشش هیچ
د منظرور بهبرو   برنامه پنجم، دولت مکل  شده بود بره  132بر اساس ماده  قرار دهد.

ینه ارتقرای سرطد درآمرد و کیفیرت زنردگی روسرتائیان و       زم دروضعیت روستاها 
های موجود بین جامعه روسرتایی، عشرایری و جامعره     کشاورزان و کاهش نابرابری

هرای توسرعه    ارتقرای شراخص   شهری، یمایت الزم را به عمل آورد. بدین منظور
خردمات روسرتایی برا    بنردی   روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویرت 

هرای تشرویقی در جهرت     ای و محلری و تردوین سیاسرت    توجه به شررای  منطقره  
و تثبیت نسبی جمعیت روسرتایی در دسرتور   « از شهر به روستا»مهاجرت معکوس 

سرازی سراختار    کار قرار گرفت. عالوه بر این، بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن
ایرانری برا    -گروی معمراری اسرالمی    کالبدی محی  و مسکن روستایی مبتنی برر ال 

های توسرعه عشرایر از    مشارکت مردم، دولت و نهادهای عمومی و ارتقای شاخص
طریق اسکان و ساماندهی منظور شرد. در جهرت توسرعه روسرتایی نیرز تعمریم و       
گسترش بیمه روستایی و پوشش صد درصرد آن از طریرق تقویرت صرندوق بیمره      

 (.1133همان، )گرفته شد  اجتماعی روستاییان و عشایر در نظر
برنامه ششم توسعه، دولت موظ  شد در طول اجرای قرانون   33بر اساس ماده 

برنامه عرالوه برر پرداخرت یارانره فعلری، هرر سرال یرداقل مسرتمری خانوارهرای           
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مددجویان تحت یمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی را متناسب 
( یرداقل دسرتمزد مصروب    %12وس  بیست درصد )با سطد محرومیت بر مبنای مت

شورای عالی کار، در چارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن 
برر اسراس   ها پرداخت نمایرد.   ها با یيف خانوارهای پردرآمد، از طریق دستگاه یارانه
شرردگان  برنامرره ششررم، برقررراری مسررتمری بازنشسررتگان برررای کلیرره بیمرره 31مرراده 
و سررایر  هررای بازنشسررتگی )اعررم از کشرروری، لشررکری، ترر مین اجتمرراعی وقصررند
ها( بر مبنای میانگین دو سال آخرر   ها، نهادها و بانک های بازنشستگی دستگاه صندوق

گیرد. همچنین در برنامره ششرم    دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است، انجام می
و محرومران، ارتقرای درآمرد و     اهداف کلی و راهبردهای توانمندسازی فقررا  1و بند 

درآمرد و   هرای کرم   درآمد از طریق تسهیل دسترسی گرروه  معیشت و نقش طبقات کم
هرای فیزیکری ر کالبردی و خردمات و       فقرا به منابع و تسهیالت برانکی، زیرسراخت  

های عردالت اجتمراعی در    های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی، بهبود شاخص کاربری
 (.1130های مجلس شورای اسالمی،  ش)مرکز پژوهشد  نظر گرفته

 های توسعه ایران های فقرزدایی در برنامه عملکرد سیاست .2

(، فقر در منراطق شرهری کراهش یافتره و در     1103 – 1131در برنامه اول توسعه )
یافته است. بیشتر تغییرات فقرر   مناطق روستایی به میزان کمتر از یک درصد افزایش

تایی، ناشی از تغییرات سهم جمعیت هرر گرروه در   در هر دو مناطق شهری و روس
طول زمان و با توجه به تغییر در توزیع درآمد نسبی هر گروه در طول زمران بروده   
است. طی برنامه اول توسرعه، ترورم، فقرر منراطق روسرتایی را افرزایش داده و در       

 مناطق شهری، بخشی از اثر کاهش فقر را از بین برده است.
( فقررر در منرراطق شررهری و روسررتایی 1132 – 1133عه )در برنامرره دوم توسرر
جرایی جمعیرت در منراطق روسرتایی و اثرر توزیرع مجردد         افزایش یافت. اثر جابه

اند و تورم به  گروهی در مناطق شهری، بیشترین ت ثیر را بر تغییرات فقر داشته درون
 افزایش فقر منجر شده است.
های نسبت  به نتایج شاخص ( با توجه1133 – 1131) در برنامه سوم توسعه

سرشمار، شکاف فقر و مربع شکاف فقر، فقر در مناطق شهری به ترتیب به میزان 
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، 21/1که فقر مناطق روستایی به میزان   درصد کاهش یافت در یالی 3و  12، 12
جرایی   درصد افزایش داشته است. در کاهش فقر شهری عوامرل جابره   1/2و  1/2

اند و اثر مثبت افرزایش   هی، بیشترین نقش را داشتهگرو جمعیت و نابرابری درون
شرده   واسطه اثرات توزیعی تقویرت   میانگین درآمد اسمی سرانه بر کاهش فقر، به

گروهری بروده    ترین عامل در تغییرات فقر روستایی، اثر نابرابری درون است. مهم
ی جرای  ویرژه جابره   یال، سایر اثررات بره   که موجب کاهش فقر شده است. با این 

اند. اثر تورم سربب   جمعیت، اثر مثبت را خنثی کرده و فقر این مناطق را باال برده
درصد از اثر مثبت رشرد برر کراهش فقرر      12افزایش فقر روستایی شده و تقریباً 

 شهری را از بین برده است.
( فقر در مناطق روسرتایی، افرزایش و   1132 – 1133در برنامه چهارم توسعه )

یافترره اسررت. در منرراطق روسررتایی، اثرررات نررابرابری    شدر منرراطق شررهری کرراه 
ترین عامل کاهش فقر  اند و مهم گروهی و تورم، افزایش فقر را به دنبال داشته درون

در هر دو منطقه، اثر جابجایی جمعیرت بروده اسرت. در منراطق روسرتایی، اثررات       
ت توزیعی )مجموع اثرات توزیع درون و بین گروهی(، سبب خنثی شردن اثرر مثبر   

اند. در هر دو  رشد بر کاهش فقر شده ولی در مناطق شهری این اثر را تقویت کرده
 منطقه، تورم اثر مثبت رشد بر کاهش فقر را از بین برده است.

( در دوره زمرانی یرک سرال قبرل از     1132 – 1132در برنامه پرنجم توسرعه )  
تایی شروع و یک سرال قبرل از پایران برنامره پرنجم، فقرر منراطق شرهری و روسر         

یافته است. اثر تورم نیز باعث افزایش فقر روستایی شده است. فقرر منراطق    افزایش
جرایی   یافته و عوامرل جابره   ساله پس از انقالب افزایش  های پنج روستایی در برنامه
گروهری طری    های اول، دوم و سوم توسعه، توزیع مجردد درون  جمعیت طی برنامه

تررین نقرش    (، مهم1133 – 1131امه پنجم )برنامه چهارم و تورم طی بخشی از برن
سروم و چهرارم    است. فقر مناطق شهری طری برنامره اول،   را در این افزایش داشته
یافتره اسرت. فقرر     جایی جمعیت )افزایش شهرنشرینی(، کراهش   عمدتاً به دلیل جابه

شهری طی برنامه دوم و بخشی از برنامه پنجم افرزایش داشرته و عوامرل نرابرابری     
گروهی و تورم، به ترتیب بیشرترین نقرش را در ایرن افرزایش      جدد( درون)توزیع م
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 (.1133)درویشی و همکاران، اند  داشته
 دهد که در چارچوب فقر  ( نشان می1130-1222مطالعات برنامه ششم توسعه )

در نظرر گرفتره شرده اسرت.      جامعره  در معیشت های  به یداقل دسترسی عدم مطلق،
یکسان نبوده و نر  فقر بین  1133های کشور در سال  استانتوزیع جغرافیایی فقر در 

 هرای  سرال  در ترورم  های کشور متغیر است. همچنین نرر    درصد بین استان 11تا  1
. اسرت  شده کشور نقاط سایر و تهران شهر در خ  فقر توجه قابل رشد به منجر اخیر
 ایرن  فقرر در   نرر  رشد به منجر سرانه درآمد توجه قابل کاهش کنار موضوع در این
هرای   رونرد فزاینرده ایرن متغیرر در سرال      از نشان موجود شواهد و است شده ها سال
 (.1133های مجلس شورای اسالمی،  دارد )مرکز پژوهش 1133، 1133

. اسرت  داشرته  درصدی 12 کاهشی 1133 تا 1132 سال از کشور سرانه درآمد
 سرال  بره  نسربت  ایرانی فرد هر خرید قدرت اسمی خانوارها، درآمد افزایش رغم به

 3 اقتصرادی  رشرد  تحقرق  صرورت  در .اسرت  یافتره  کراهش  سوم یک یدود 1132
 سرطد  بره  تا بود خواهد نیاز زمان سال 0 به یداقل به بعد، 1222 سال از درصدی

 درصرد  ده نسبت و جینی ضریب صعودی بازگردیم. روند 1132 سال درآمد سرانه
 قابل افزایش دهنده  نشان 1131 سال از جمعیت فقیرترین درصد ده به ثروتمندترین

 براالی  ترورم  و منفری  اقتصرادی  رشرد  نتیجه در اجتماعی شکاف و نابرابری توجه
 )همان(.است  بوده ها  این سال طی اقتصاد

 3 توسرعه  ششرم  و هرای پرنجم   برنامره  هردف  اقتصادی رشد نر  که  یالی در
 1133ترا   1131 سرال  از کشرور  اقتصرادی  رشرد  است، متوسر   شده تعیین درصد
 کشرور در  پایین اقتصادی رشد متوس  از تر مهم .است بوده درصد صفر به نزدیک
 طی کشور اقتصادی که رشد طوری رشد بوده است به بودن پرنوسان اخیر، های  سال
 )همان(.بوده است  نوسان در درصد 12 مثبت تا 341 بین منفی ها  سال این

 پیشینه تحقیق. 3

راهبرد کاهش فقر توسر  کشرورها اجررا شرده      113، 1212 تا 1333 های سال نیب
در طرول   تعلق داشتند. قایآفر یصحرا زیر یبه کشورها ها آناز  مورد 31 که است
 12 کره  اجرای راهبرد کراهش فقرر یارور داشرتند     فرایندکشور در  03دوره،  نیا
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 هدهنرد  نشران  1جردول   .وجرود دارنرد   قرا یآفر یصحرا زیردر منطقه ها  آناز مورد 
برخری   اسرت.  اطق جهران برر اسراس منر    راهبردهای کاهش فقرر کشورها و  عیتوز

 اند. کشورها چند راهبرد کاهش فقر داشته

 
 (2102ای راهبردهای کاهش فقر در دنیا ) منطقه عیتوز .0جدول 
 راهبرد کاهش نلر )تتداد( کشور )تتداد( منللس

 34 43 تیر صجرای  نریلا
 8 6  را  انورياقو شرق  سيا 

 11 11 یمرکز یايو  س اروپا
 9 3 بيو کارائ  يالت یکای مر

 4 2 لایو شمال  نر انسيخاورم
 9 3 جنوب  سيا
 113 63 مجموع

 (1213م خي  دراک )

 
راهبرررد کرراهش فقررر چیسررت  بررسرری  »(، در پژوهشرری بررا عنرروان  1213) 1دراک

اوگانردا،   کراهش فقرر در   هرای  ، بره مقایسره راهبررد   «صحرای آفریقرا  کشورهای زیر
هرای کراهش    این کشرورها اسرتراتژی  در پردازد.   می پینسیو پرئوتومه و سا یتانیمور
فرآینرد  گیررد  نخسرت،    مری قررار   سره یو مقا مورد نقرد  اریچهار مع باکشور  کفقر ی

 هرای  اولویرت فقرر و  تصرویر   روشن از  یتعر ،دومسازی،  قاعدهمشارکت در دوره 
و چهارم، مورد سؤال قررار دادن کفایرت    یادشنهیهای پ اهداف سیاست ،سوم، کشور
 آمده است  1 (. نتایج این پژوهش در جدولDurak, 2017, 14) طرح یابیو ارزپایش 
 

 . معیارهای مقایسه راهبردهای کاهش فقر در پژوهش دراک2جدول 

 (2222جمهوری اوگاندا ) 
 وتانیمور واسالم یجمهور

(2223) 
 پيسنیو پر ومسوتئسا ميدموکرات یجمهور

(2213) 

نرایند 
 مشارکتو

 طرح اقدا  مشارکتو
کميتس -جامتس مدنو ایااتو

هماهنگو بخش خصوصو و 
 های ننو موضوعو گروه

تدارکار دوات /  تسيو نظارر، کم تیهدا تسيکم
تدارکار  تسيکم ،وخصوص تسي/ کم وجامتس مدن
و  نویس پيش تسيدوات / توستس، کمشرکای 
 وهماهنگ یبرا ودائم رخانسيدب

مشخصار نلر 
 ها  و اواویت

مشخصار: نلر در مدی، عد  
 گاهو ات تندگو انراد نلير، 

سوادی، شرایط ناساام نلرا،   بو

 طینلر در شرامشخصار: 
و نلر در  ینلر در مد ،تندگو

 تیست. مجيطثرور و 

 مشخصار: بر پایس پيمایش مصرف خانوار.
 یاصالح نهادهاو اهداف توستس هزاره ها:   اواویت
 رتلاءا ،خوب مرانوحک استيس تیو تلو وعموم

                                                                                                                                 

1. Görkem Durak. 
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تأثير برای   سياست عمومو بو
 انراد نلير.

ها: چارچوب برای   اواویت
دگرگونو اقتصادی و رشد، 
امنيت و حکمرانو خوب، 
 انزایش توانائو نلرا برای باال

ها و بهبود  بردن در مد  ن
 کيفيت تندگو نلرا

سالمت،  موتش،  ها:  اواویت
  ب تأمي و  رساختیت

 سیتوستس سرما ،کپارچسیو  داریپا یرشد اقتصاد
 تیو تلو سیپا وو بهبود خدمار اجتماع وانسان

 و.اجتماع تیانسجا  و حما

 اهداف
متوسط اهداف خروجو در 
تمينس  موتش، سالمت و  ب 

 هستند.

گروه  8در یو ها  شاخص
 69و شامل  شده بندی دستس

 هستند.   هدف
 اهداف توستس هزاره

 و ارتیابوپایش 

ک  کردن   پایش: نتایج ریشس
نلر ات طرح اقدامو، 

 وابيدست یکس برا یوها  وخروج
 یو منابع الت  برا جینتا  یبس ا

شده  گرنتسکاهش نلر در نظر 
 .است

ارتیابو: ارتیابو صورر نگرنتس 
 است.

 وااملل   يب تسيکمپایش: 
 مشاوره تسيکاهش نلر، کم

 تسيکاهش نلر، کم در تمينس
کاهش  ونن تسي، کموقافا

 بخشو. ونن تسينلر و کم
 وتجليل تجزیسمرکز ارتیابو: 
 وتانیمور استيس

مشاوره  یشورا ران،یوت یشوراپایش و ارتیابو: 
رصدخانس کاهش  ،ونن وهماهنگ ونيسيکم ،ومل

 ونلر و مراکز اصل

 (1213م خي  دراک )

 

ا بر  فقرر را  کراهش  استراتژی عملی و نظری ابعاد» 1(1221المللی پول ) صندوق بین
 ،یتران یمور ،نافاسرو یکربو ،اوگانردا و  ایتانزان ک،یموزامبی قبل های استراتژی توجه به

 و پرایش  هرا،  شراخص  و اهرداف  فقر، با شناسایی کاراگوئهیهندوراس و ن ،یویبول
 مردیریت  و مرالی  یکمرانری   تر مین  و ها  انتخاب کالن، اقتصاد ارزیابی  چارچوب

 تبیین کرده است. «ساختاری و بخشی ایه عمومی و سیاست مخارج
و  هررا سیاسررت یبرررا یچررارچوب( اسررتراتژی کرراهش فقررر را 1221) 2کالگمررن

 یراوی  دیر با داند که  می درآمد کم یکاهش فقر در کشورهاکشورها جهت  های برنامه
 مشرارکت ی نردها یفرا پایره  برر باشرد و  کراهش فقرر    یاستفاده از منابع برا یچگونگ
تمرکرز برر   م در کاهش فقرر،  شرفتیپپایش و  سازی پیاده ،بندی  صورت یبرا گسترده

 چند بعردی  تی، ماهاست، فراگیری در قلمرو داشته باشدکه به نفع فقرا  ی باشدجینتا
 باشد و مبنرایی  مشارکت گرااقدام کند،  آن ی مقابله بابرا ورا تشخیص دهد علل فقر 

                                                                                                                                 

1. Review of the Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) Approach: Early Experience 

with Interim PRSPs and Full PRSPs-2002. 
2. Klugman 
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( در غیردولتری ، ندجانبره چ، دوجانبه) توسعه یمشارکت فعال و هماهنگ شرکا یبرا
و  مردت  میران  انرداز  چشرم  کیر  پایره  بر و ارائه دهد کشور های استراتژیاز  تییما

 (.Klugman, 2002, 2-3)باشد  کاهش فقر یبرا بلندمدت
هرای   . سیاسرت 1  وجرود دارد  یدیر کل نره یچهرار زم استراتژی کاهش فقر در 

ها و  . برنامه1مومی . یکمرانی و مدیریت مالی بخش ع1ساختاری و اقتصاد کالن 
چهار یوزه  نیتوس  ا یابیارزهای عمده.  . ت مین مالی برنامه2های بخشی  سیاست
را  یاقدامات عمروم اولویت  هش فقر،کا های استراتژی رود  یانتظار م .شود میانجام 
)ال ( ارائره چرارچوب اقتصراد کرالن کشرور  )ب(       شمولبا  ساله سهافق  کیدر 

 یاسرت یساقردامات   نییو )ج( تع  آن صیو تخص یعموم جمخار برنامه خالصه کل
( یاسرت یس سی)مراتر  هرا  آن یاجررا  یبررا  هرایی  تراری   و یاصالیات نهاد ی،دیکل

 (.2)همان، خالصه کنند 
 ،اول مریلره   اسرت  یشرامل سره مریلره اصرل    استراتژی کراهش فقرر    فرایند
  یرا تعر یژاسترات ینکات اصل نفعان،  یدوره، تمام ذ نیا طی است. بندی صورت
 ،مریلره دوم  .شرود  مری انجرام   تیدرک وضرع  یفقرر بررا   وتحلیل تجزیهو  کنند می
 یدوره، اسرتراتژ  نیر ا طری  .برد  زمان میسال  1تا  1مدت  ت که بهاس« سازی پیاده»

 است. دولت هرر  «یابیو ارز پایش» مریله نیآخر .شود  میاجرا  شده گیری تصمیم
 یبعرد اسرتراتژی   بر ت ثیر یدارا یابیارز مریله .کند  ارائه می شرفتیسال گزارش پ

 است.
کشرور چرین،    2( تجربره کراهش فقرر در    1130زاده و میرزا ابراهیمی ) یسن

کنند. نتیجه پژوهش آن اسرت کره ایرن      اندونزی، کره جنوبی و مالزی را بررسی می
د و انر  فقر پرداخته   کشورها پیش از هرگونه اقدامی، به بررسی علل به وجود آورنده

هرای فقرر، راهبررد مربروط را تعیرین کررده و بره          با توجه به این عوامرل و ریشره  
 اند. توانمندسازی فقرا برای مبارزه با فقر پرداخته
 بره  فقررا  دسترسری  افرزایش  ( اهمیت1131وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )

 اده است.را نشان د فقر کاهش و اقتصادی رشد توانمندسازی برای و امنیت ها، فرصت
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 PRSPتوسعه دارای  راهبرد كاهش فقر در كشورهای درحال .٠

تروان   توسعه مری  های راهبرد کاهش فقر در کشورهای دریال برای بررسی سیاست
ای )قاره آمریکا، اروپرا، آسریا و    منطقه -1بندی کرد   کشورها را به دو صورت دسته

ین، درآمرد متوسر  پرایین،    درآمدی )کشورهای درآمد پای -1اقیانوسیه و آفریقا( و 
صرورت درآمردی    درآمد متوس  باال و درآمد باال(. در پژوهش یاضر کشرورها بره  

برا   1210بنردی بانرک جهرانی در سرال      اند. در این روش از تقسریم  شده بندی دسته
بنردی   شرده اسرت. در ایرن تقسریم     استفاده از درآمد ناخالص ملری سررانه اسرتفاده   

ترر در دسرته درآمرد پرایین، کشرورهای برا        یا پایین دالر 1221کشورهای با درآمد 
دالر در دسته درآمد متوس  پایین، کشورهای با درآمرد   1311دالر تا  1220درآمد 
دالر در دسرته درآمرد متوسر  براال و کشرورهای برا درآمرد         11111دالر تا  1310
در  گیرنرد. کشرورهای   دالر یا باالتر در دسته کشورهای درآمد باال قرار مری  11110

یال توسعه شامل کشورهای با درآمد پایین، درآمد متوس  پرایین، درآمرد متوسر     
 شوند که به تفکیک بررسی شده است.  باال می

 های راهبرد كاهش فقر در كشورهای با درآمد سرانه پایین سیاست .1-٠

ترر   دالر یا پرایین  1221های کاهش فقر منتشرشده در کشورهای با درآمد  استراتژی
صورت جداگانه مورد بررسی قررار گرفرت. ایرن کشرورها      ته درآمد پایین بهدر دس
آفریقرای   -1 بورونردی  -2 بورکینافاسرو  -1 بنرین  -1 افغانسرتان  -1انرد از    عبارت
 -11 گینره بیسرائو   -11 گینره  -12 گامبیرا  -3 اتیوپی -3 کومور -3 چاد -0 مرکزی
 نپال -13 موزامبیک -13 الیم -10 ماالوی -11 ماداگاسکار -12 لیبریا -11 هائیتی

 -11 توگرو  -12 تانزانیرا  -11 سریرالوون  -11 سرنگال  -11 روآنردا  -12 نیجرر  -13
 (.Fantom and Serajuddin  ،1210)اوگاندا 

های کاهش فقرر، سرال مربروط بره آخررین راهبررد        تعداد راهبرد 1در جدول 
سررانه پرایین    کشور با درآمد 11های راهبرد کاهش فقر برای  کاهش فقر و سیاست

توان در سه دسرته چرارچوب    های راهبرد کاهش فقر را می شده است. سیاست ارائه
های بخشری   اقتصاد کالن، یکمرانی و مدیریت مخارج عمومی و همچنین سیاست

 بندی کرد. و ساختاری تقسیم



 349    ...های  توسعه و سیاست های راهبرد کاهش فقر در کشورهای در حال  بررسی تطبیقی سیاست

 های استراتژی کاهش فقر در کشورهای با درآمد سرانه پایین . سیاست3جدول 
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       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2214 4 گينس 1
 * * * * * *  * * *  *     * * * * *   *  * * * * 2211 4 موتامبيم 2
 *  * * * * * * * *   * * *  *  * * * * * * * * * * * 2223 1 گينس بيسائو 4
 *  *    * * * *         * *     *  * * * 2221 2 بورکيناناسو 3
       * *     *           *  *  * * 2211 3 تانزانيا 1
    *    *  *   *      *         * * 2212 4 اوگاندا 6
 * *  *   * * *  * * * * * * *  * * *  * * * * * * * 2214 3 مااو 3
 *  * *  * * * * *  * *  *  *    *  * * * * * * * 2214 4 نيجر 8
  *   *  * * * *   * * *  *  * * * * *    *  * 2214 4 رو ندا 9
          *  *       *     * * * * * * 2224 1 نپال 12
 *  * *   * * * *  * *  *  *  * *   * * * * * * * 2214 4 سنگال 11
    *    * * *       *  *  *   *  *  * * 2212 1 ماالوی 12
       * *  * *    *  *  *    * *   *  * 2213 2 توگو 14
   * *   * * * *   *    *       *   *  * 2221 1 سيراائون 13
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 * *  * *  * * * *  * *    * * * * *    *  * * * 2223 2 ماداگاسکار 11
        * *        *   *   * *    * * 2211 2 بني  16
   * *   * * * *       *    * *       * 2214 1 کومور 13
 * *   *  * * * *   *  *  *       *  * *  * 2228 1 ايبریا 18
 * *             *        *     * * 2223 2 گامبيا 19
     * *  *  *     *     *        * * 2222 1 اتيوپو 22
 *    *   * *      *  *      *  * * *  * 2224 1 چاد 21

22 
جمهوری  نریلای 

 مرکزی
1 2229 *  *            *  *   * * * *   *  *  

 *  * *   * * * *   *   * *        *  * * * 2212 2 بروندی 24
        * *    * *     *         * * 2228 1 انغانستان 23
 * * *     *  *         *      * * *   2213 2 هائيتو 21

Source: PRSP for Guinea (2013), Mozambique (2011), Guinea Bissau (2007), Burkina Faso (2005), Tanzania (2011), Uganda (2010), Mali 

(2013), Niger (2013), Rwanda (2013), Nepal (2003), Senegal (2013), Malawi (2012), Togo (2014), Sierra Leone (2005), Madagascar 

(2007), Benin (2011), Comoros (2013), Liberia (2008), Gambia (2007), Ethiopia (2002), Chad (2003), Central African Republic 

(2009), Burundi (2012), Afghanistan (2008), Haiti (2014). 
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درآمرد بررای کراهش     های اقتصاد کالن کشورهای کم ، سیاست1با توجه به جدول 
فقر شامل رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، فراگیری رشرد، کراهش نرابرابری، توسرعه     
سرمایه انسانی، ثبات اقتصاد کالن، کنترل تورم و بهبود درآمد مالیاتی دولت اسرت.  

ایجاد ثبرات در   افزون بر آن، اجرای سیاست پولی پایدار برای جلوگیری از تورم و
بازار ارز، اصالح مدیریت مالی بخش عمومی و یيف مخارج دولتی غیرضرروری  

هرای   برای اناباط مالی، کاهش کسری بودجه، بهبود توان رقابت و کراهش هزینره  
ای، نوسرازی سیسرتم    هرای فنری و یرفره    عوامل تولید، ارائه کارآموزی و آمروزش 

خصوصری و افرزایش درآمرد دولرت و     منظور برانگیختن نوآوری بخرش   مالیاتی به
 بینی، اقدامات کاهش فقر است. های تحلیل و پیش همچنین تقویت توانایی

های مربوط به یکمرانی و مردیریت مخرارج عمرومی در کشرورهای      سیاست
درآمد برای کاهش فقر شامل بهبود یکمرانی، یاکمیت قرانون، ارتقرای امنیرت،     کم

هرا اسرت. تقویرت     ی و اداری و بهبرود دادگراه  ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد مرال 
اداری  -های نهادی و انسانی با تحکیم یاکمیت قانون، اصرالیات نهرادی    ظرفیت

دولتی، تقویت ویدت ملی، تحکیم صلد، اصالح بخش امنیرت و تقویرت جامعره    
مدنی، پاسخگویی و مبارزه با فساد در نهادهای دولتی، تمرکززدایی، تقویت قوانین 

هرا و افرزایش مشرارکت شرهروندان در امرور عمرومی از دیگرر         ر دستگاهنظارتی ب
 اقدامات این کشورها برای کاهش فقر است.

درآمد برای کاهش فقرر شرامل    های بخشی و ساختاری کشورهای کم سیاست
ریزی شرهری، انطبراق برا تغییرر اقلریم، توسرعه روسرتایی،         ای، برنامه توسعه منطقه

تبررار خرررد، تقویررت ظرفیررت نهررادی، توسررعه زیسررت، اعطررای اع مرردیریت محرری 
ومیرر   رسانی، گسترش باسوادی و کاهش مر  سازی و برق کشاورزی، توسعه جاده

نوزادان و مادران، دسترسی به آب آشرامیدنی سرالم، توسرعه گردشرگری، توسرعه      
شیالت، توسعه مشاغل خرد، کوچک و متوس  و همچنین پوشش ت مین اجتمراعی  

ونقل مدرن، چندمنظوره و  های یمل است. ایجاد زیرساختپيیر  برای اقشار آسیب
ونقرل   و فرودگاه برای تسهیل یملآهن، جاده  ونقل دریایی، راه کارآمد شامل یمل

ساالن و زنران   ویژه سوادآموزی بزر  مردم، کاالها و خدمات، گسترش باسوادی به
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ومیر مادران و نروزادان برا توسرعه نظرام      روستایی و سرپرست خانوار، کاهش مر 
ای جمعیت و ارتقرا  امنیرت    های بهداشتی، بهبود وضعیت تغيیه سالمت و مراقبت
تنظیم خانواده و بهبرود    های واگیردار، اجرای برنامه با ایدز و بیماریغيایی، مبارزه 

دسترس همه  صرفه و قابل به های مرجع با هزینه مقرون شرای  و امکانات بیمارستان
زیست با مدیریت بهینه منرابع مرتعری،    افراد، انطباق با تغییر اقلیم و مدیریت محی 

های گیاهی، یفظ  سایی ییوانات و گونههای اقتصادی مربوط به شنا توسعه فعالیت
کیفیت خاک، اطمینان از توسعه پایدار منابع جنگلی، ایجراد سرازوکار تر مین مرالی     

هرای طبیعری،    وهوا و هشردار فاجعره   بینی بهتر آب زیست و پیش پایدار برای محی 
منظرور ارتقرا  توزیرع متروازن      ای بره  ای و درون منطقره  کاهش نابرابری بین منطقره 

با تامین نسبت متوازن میان مناطق شهری و روستایی، یمایت از ظهرور   جمعیت
وری کشراورزی برر    ای، توسعه روستایی از طریرق افرزایش بهرره    های توسعه قطب

ای بررای محصروالت کشراورزی و     اساس مزیرت نسربی، ارائره خردمات مشراوره     
دامررداری و متصررل کررردن کشرراورزان برره صررنایع مرررتب  بررا کشرراورزی از دیگررر 

 درآمد برای کاهش فقر است. های کشورهای کم استسی

 های راهبرد كاهش فقر در كشورهای با درآمد متوسط پایین سیاست .2-٠

های کاهش فقر منتشرشده در کشورهای با درآمد متوس  پایین با درآمرد   استراتژی
دالر مررورد بررسرری قرررار گرفررت. ایررن کشررورها  2111دالر و  1220سرررانه بررین 

رر   0 ر کیرپ ورد  1 ر بولیوی 2 ر بوتان 1 ر بنگالدش 1 ر ارمنستان 1  اند از عبارت
رر   11 رر کرامرون   12 ر زامبیرا  3 ر تیمور شرقی 3 ر سائوتومه و پرینسیپ 3 کامبوج
رر   13 ر سرریالنکا  10 ر غنا 11 ر گرجستان 12 ر جیبوتی 11 عاج ر سایل 11 کنگو

 11 ر الئروس  11 ر قرقیزستان 11 ر کنیا 12 ر اندونزی 13 ر هندوراس 13 ازبکستان
 13 ر مغولسرتان  13 ر مولداوی 13 ر موریتانی 10 ر ویتنام 11 ر سودان 12 ر لسوتو

 Fantom and)ر یمرن   11 ر تاجیکستان 11 ر پاکستان 11 ر نیجریه 12 ر نیکاراگوئه

Serajuddin  ،1210.) 
های  تتعداد و سال مربوط به آخرین راهبرد کاهش فقر و سیاس ،2در جدول 

 شده است.  کشور با درآمد متوس  پایین ارائه 11آن برای 
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 های راهبرد کاهش فقر در کشورهای با درآمد متوسط پایین . سیاست٠جدول 
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 * * * *              * * * * * * 2228 1 کنيا 1
 * *               *   *  *  2228 2 الئور 2
 * * * *    * * *  *    * *  * * * *  2224 1 کامرون 4
 * * * *    *  *  *   *  * *     * 2221 1 کيپ ورد 3
 *  * *  *  *  * * *   *  * *    *  2229 1 ساحل عاج 1
 * *               *     * * 2213 4 قرقيزستان 6
 * *  *    *  *  *  *   *  * *  *  2212 1 اندونزی 3
      * * *    * *    *     *  2223 1 پاکستان 8
 * *  *   *   * * *     *  *   *  2214 4 بنگالدش 9
 * * * * * * * *  *   *  *  * * * *  *  2214 2 جمهوری دموکراتيم کنگو 12
 * *  *  *   * * *      *  *   *  2223 1 بوتان 11
  *  *    *  *       *  *     2214 2 مواداوی 12
 *   *     * * * *   *         2221 1 تيمور شرقو 14
       * *  *  *      *      2214 1 سودان 13
    *   * *  *  *     *       2222 1 یم  11
       * *  *   *    *       2222 1 سریالنکا 16
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 * * *   * * *  * * *  *   * * *   *  2223 2 تامبيا 13
 * * *   * * *  * * *   *  *     * * 2212 4 نيکاراگوئس 18
 *  *    * *  * *      *       2212 2 اسوتو 19
 * *   * * * * * * * * *  *  *  * *  *  2224 1 مغواستان 22
     * * *       *     * * * *  2228 1 جمهوری اتبکستان 21
    *   * *    *   *         2213 4 سائوتومس و پرنسيپ 22
    *   * * *  * * *           2229 1 جيبوتو 24
      * * *  *  * *    *     *  2212 4 غنا 23
        *   * * *  *  *       2224 1 گرجستان 21
 * * * *    * * * * * *   * *  *     2228 2 ارمنستان 26
       * *     *  *  *     *  2223 2 ویتنا  23
 * * * *  * *  *  * * *    * *   * *  2212 4 تاجيکستان 28
 * * * *   * * * * * *     *  * *    2214 1 موریتانو 29
 * *  * *   *  *  * * *   *     * * 2226 2 کامبوج 42
   *  *   *  *   * *   *  * * *   2221 1 بوايوی 41
   *  * *  *   *      *   * * *  2221 1 هندورار 42
 * * *  * *        *  * *    * *  2221 1 نيجریس 44

Source: PRSP for Kenya (2005), Lao (2008), Cameroon (2003), Cape Verde (2005), Cote d’Ivoire (2009), Kyrgyz (2014), Indonesia (2010), 

Pakistan (2004), Bangladesh (2013), Democratic Republic of Congo (2013), Bhutan (2004), Moldova (2013), Timor Leste (2005), 

Sudan (2013), Yemen (2002), Sri Lanka (2002), Zambia (2007), Nicaragua (2010), Lesotho (2012), Mongolia (2003), Uzbekistan 

(2008), Sao Tome and Principe (2014), Djibouti (2009), Ghana (2012), Georgia (2003), Armenia (2008), Vietnam (2004), Tajikistan 

(2010), Mauritania (2013), Cambodia (2006), Bolivia (2001), Honduras (2001), Nigeria (2005). 

 



 343    ...های  توسعه و سیاست های راهبرد کاهش فقر در کشورهای در حال  بررسی تطبیقی سیاست

د کرالن کشرورهای   های اقتصرا  شود، سیاست  مالیظه می 2طور که در جدول  همان
درآمد متوس  پایین برای کاهش فقر شامل بهبود رابطره تجراری، ارتقرای سیسرتم     
مالیات، کنترل تورم، ثبات اقتصاد کالن، توسعه منابع انسانی، ارتقای اشتغال، رشرد  

آن، بهبود نظام برانکی، افرزایش    اقتصادی پایدار و ارتقای صادرات است. افزون بر
بدهی، ترویج خوداشتغالی هدفمند و مدیریت برازار کرار،    انداز ملی و مدیریت پس
سازی در منابع انسانی، افزایش مخرارج   ریزی برای دولت الکترونیک، ظرفیت برنامه

دولت برای کاهش فقر، کاهش تورم و نر  بهره، بهبود دسترسی به اعتبار برا نرر    
د ارتبراط برا   مانده برا بهبرو   های شغلی در مناطق عقب بهره متعادل، گسترش فرصت

منظرور   هایی با پتانسیل رشد به های رشد، تقویت رشد اقتصادی با ادغام بخش قطب
پريیر،   بهبود رقابت و وابستگی کمتر به عوامل خارجی، نرر  ارز پایردار و رقابرت   

ویرژه بررای    بهبود سالمت بخش بانکی و مالی، گسترش دسترسی به منابع مالی بره 
های تجاری که منجر به تخصیص  قالل واقعی بانکاقشار روستایی، دستیابی به است

شود و تشویق رشرد   منابع مالی بیشتر و افزایش اعتماد عمومی به سیستم بانکی می
انررداز برره تولیررد ناخررالص داخلرری بررا ایجرراد محرری  مطلرروب برررای   نسرربت پررس

 های این کشورها برای کاهش فقر است. گياران داخلی و خارجی، سیاست سرمایه
های کشورهای درآمرد   کمرانی و مدیریت مخارج عمومی، سیاستی نهیزم در

های تقویت امنیت ملی، تقویرت یکمرانری    متوس  پایین برای کاهش فقر، سیاست
های نظرارت عمرومی    خوب و تمرکززدایی است. تقویت نظام قاایی، تثبیت شیوه

بر اقدامات دولت، کمک به ت مین امنیت اشخاا و اموال، تارمین یرق مالکیرت،    
منظرور   وفصل اختالفرات بره   ارتقای ظرفیت سازمانی و نهادی برای مشارکت و یل

پيیری اجتماعی و افرزایش دسترسری شرهروندان بره اطالعرات، از       افزایش انعطاف
 دیگر اقدامات برای کاهش فقر است.

های بخشی و ساختاری کشورهای درآمد متوس  پایین بررای کراهش    سیاست
سعه کشراورزی، دامرداری و شریالت، یمایرت از     فقر شامل توسعه گردشگری، تو

نشرینان،   وکارهای کوچک و متوس ، تقویت اعتبار خرد، ت مین مسکن یاشیه کسب
ای،  ونقل، مقابله برا تغییرر اقلریم، توسرعه منطقره      توسعه بخش انرژی و شبکه یمل
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توسعه بخش خصوصی، دسترسی فراگیر به خدمات اجتماعی پایه، بهبود دسترسی 
میدنی سالم، ارتقای نظام آموزش و کارآموزی و توسعه نظام بهداشرت و  به آب آشا

امنیت غيایی است. ترویج ایداث مسکن اجتمراعی و غلبره برر کمبرود و کیفیرت      
وکارهرای   پایین مسکن، یمایت از مؤسسات بانکی یا مالی برای ت مین مالی کسرب 

ش کوچک، یيف تنگناهای زیرساختی از طریق مشرارکت بخرش عمرومی و بخر    
نقص و پایدار  های باثبات مواد غيایی، ترویج مدیریت بی خصوصی، تامین قیمت

منابع طبیعی، ایجاد محری  فعرال بررای بخرش خصوصری، تسرریع در اصرالیات        
هرای تشرویق و    ارضی، تشکیل زیرساخت بررای ارتقرای صرادرات و بهبرود روش    

و گراز،  یمایت از تولیدکنندگان داخلی درگیر در صرادرات، توسرعه بخرش نفرت     
های کیفی برای ارزیابی کرارایی   تسریع مدرنیزه کردن کشاورزی و سیستم شاخص

 های این کشورها برای کاهش فقر است. آموزش عمومی از دیگر سیاست

 های كاهش فقر در كشورهای با درآمد متوسط باال راهبرد .3-٠

ص ملری  با توجه به درآمد ناخرال  1210بندی بانک جهانی در سال  بر اساس تقسیم
دالر در دسرته کشرورهای    11311دالر ترا   2110سرانه، کشورهایی با درآمد سرانه 

 گیرند. ایران نیز به لحا  درآمدی در این طبقه قرار دارد. درآمد متوس  باال قرار می
 2 ر بوسنی و هرزگروین  1 ر آذربایجان 1 ر آلبانی 1اند از   این کشورها عبارت
 12 رر مالردیو   3 ر مالزی 3 ر مقدونیه 3 ر گویان 0 دار گرانا 1 ر جمهوری دومینیکن

 (.Fantom and Serajuddin  ،1210)ر صربستان 
هرای   تعداد و سال مربوط به آخرین راهبرد کاهش فقر و سیاست 1 در جدول

 شده است  کشور با درآمد متوس  باال ارائه  12آن برای 
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 ا درآمد متوسط باالهای راهبرد کاهش فقر در کشورهای ب . سیاست5جدول 
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   *          *  * * 2223 1 بوسنو و هرتگوی  1
 * * * *  * *  *  *   * *  2222 1 گویان 2
     *    *  * * * *  * 2223 1 صربستان 4
   * *     *   * *   * 2222 1 ملدونيس 3
   *  * *  * *  *  *  *  2224 1  ذربایجان 1
   *    *  * * *  * *  * 2228 1 گرانادا 6
 *    * * * * *    * *  * 2214 1 ماازی 3
 * * *  * * * *  *   *  * * 2228 1 ماادیو 8
 * * * * * * * * *  *  *   * 2221 1 نو ابا 9
 *  * *  * *  * * * * * * *  2226 1 جمهوری دومينيک  12

Source: PRSP for Bosnia (2004), Guyana (2002), Serbia and Montenegro (2004), Macedonia (2000), Azerbaijan (2003), Grenada (2008), 

Malaysia (2013), Maldives (2008), Albania (2001), Dominica (2006). 
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هرای اقتصراد کرالن     شرود، سیاسرت    مالیظه مری  2جدول شماره  طور که در همان
کشورهای درآمد متوس  باال برای کاهش فقر شامل ایجاد اشتغال، کاهش نابرابری، 
توسعه منابع انسانی، یفرظ ثبرات اقتصراد کرالن و رشرد اقتصرادی اسرت. ایجراد         

جدید و توسرعه برازار کرار در راسرتای اسرتانداردهای سرازمان       های شغلی  فرصت
آوری مالیات بررای فقرزدایری، اتخراذ     مدیریت مالی و جمع المللی کار، اصالح بین

پريیر، اصرالح سیاسرت پرولی و برانکی فقررزدا،        سیستم تخصیص بودجه انعطراف 
می، هرای عمرو   ارتقای صادرات، بهبود کیفیرت آمرار مررتب  برا فقرر و انتشرار داده      

 ساالری است. مدیریت منابع انسانی و پیگیری شایسته
های یکمرانی، شامل بهبرود یکمرانری و مردیریت مخرارج عمرومی       سیاست

های کلیردی، اصرالح یقروق     است. اصالیات بخش عمومی با نوسازی وزارتخانه
های اسرتخدامی، کراهش فسراد و بهبرود شرفافیت در       مالکیت زمین، کاهش تفاوت

 ت.تخصیص بودجه اس
های بخشی و ساختاری این کشورها برای کاهش فقر شرامل تقویرت    سیاست

نهادهای مرتب  با یمایت اجتماعی، توسعه مسکن، اصالح نظام آموزشی، ارتقرای  
های کوچک و متوس ، ارتقای دسترسری بره آب آشرامیدنی سرالم، توسرعه       شرکت

درن، گردشگری، اصالح و ارتقای بخش سالمت، توسعه شریالت و کشراورزی مر   
ونقرل و انررژی اسرت. همچنرین تقویرت       ای و بهبرود بخرش یمرل    توسعه منطقره 

چارچوب نظارتی و نهرادی، یمایرت از توسرعه بخرش خصوصری، رسریدگی بره        
زیستی کاهش فقر از طریق ارتقای سیستم ت مین آب، بهبود سیستم  های محی  جنبه

هرای   سیس صندوقآمیز، ت  های جامد و مخاطره فاضالب، توسعه امکانات دفن زباله
های فقیر جهت فراهم آوردن لبراس و ملزومرات    کمک ویژه برای کمک به خانواده

برای فرزندان خود جهت یاور در مدرسه، دسترسی برابر به مطالب آموزشری برا   
رسانی عمرومی بررای سربک زنردگی و      های مدارس، اطالع بهبود خدمات کتابخانه

تی اولیره در برنامره آموزشری مردارس،     تغيیه سالم، افزودن برنامه مراقبرت بهداشر  
سرازی، اجررای سیاسرت منسرجم و یکپارچره       اییای کشاورزی از طریرق تجراری  
ای متوازن و کاهش نابرابری میران منراطق و    هدفمند برای دستیابی به توسعه منطقه
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هرای ایرن    صررفه از دیگرر سیاسرت    بره  همچنین یمایت از ساخت مسرکن مقررون  
 کشورها برای کاهش فقر است.

های راهبرد كاهش فقر در كشوورهای در   وجوه اشتراک و تمایز سیاست .0

 توسعه حال 

 ها وجوه اشتراک سیاست .0-1

 اند از  عبارت ها ترین وجوه اشتراک سیاست مهم
 ر رشد اقتصادی فراگیر و اولویت دادن به مناطق فقیرنشین.

 ر پیگیری ثبات اقتصاد کالن.
 ر کاهش نابرابری.
 مالیات بر درآمد به نفع فقرا.ر اصالح نظام 
 ر کنترل تورم.

 ر بهبود یکمرانی و تمرکززدایی.
 ها. ر مبارزه با فساد مالی و اداری، شفافیت و بهبود دادگاه

 ریزی شهری. ر ارتقای برنامه
 ر تقویت اعتبار خرد.

 ونقل و ت مین انرژی. سازی، یمل ر توسعه جاده
 یر نوزادان و مادران.وم ر بهبود بهداشت و درمان و کاهش مر 

 ر دسترسی به آب آشامیدنی سالم.
 پروری. ر توسعه گردشگری، شیالت و دام
 ر توسعه مشاغل کوچک و متوس .

 .پيیر ر پوشش ت مین اجتماعی برای اقشار آسیب

 ها وجوه تمایز سیاست .0-2

های محرک رشد اقتصادی برای مقابله با فقر و شناسایی علل فقر با  شناسایی بخش
سرراختارها و مقتارریات هررر کشررور، متناسررب بررا سررطد توسررعه، تمایزهررایی در   

 اند از  ترین وجوه تمایز عبارت های کاهش فقر ایجاد کرده است. مهم سیاست
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 ر توسعه مسکن ارزان در کشورهای متوس  باال.
 ر توسعه بیمه بیکاری در کشورهای درآمد متوس  باال.

درآمرد متوسر  براال و درآمرد براال       ر ارتقای امنیت غيایی که در کشرورهای 
 صورت ارائه بن غيایی اجرا شده است. به

 آموزی در کشورهای درآمد متوس  باال. هزینه تحصیلی دانش ر اعطای کمک
ر مدرنیزاسیون بخش کشاورزی برای کاهش هزینه تولیرد کره در کشرورهای    

 درآمد متوس  پایین و درآمد پایین رایج است.
 در کشورهای درآمد متوس  باال اجرا شده است. ای که ر توسعه منطقه

 ر مشارکت بخش خصوصی و دولتی در کشورهای درآمد متوس .
های مولرد مررتب  برا فعالیرت اقتصرادی فقررا در        ر تخصیص بودجه به بخش
 کشورهای درآمد متوس  باال.

 ر توسعه صادرات در کشورهای درآمد متوس  باال.
 ند در کشورهای درآمد متوس .ها و اشتغال هدفم ر توسعه مهارت

 ی پیشنهادی برای راهبرد كاهش فقر در ایرانها استیس .6

شناسی دلیل عدم مشارکت فقرا در فعالیت   نخستین گام در راهبرد فقرزدایی، آسیب
نشرین   های هدف در منراطق فقیرنشرین و یاشریه    اقتصادی از طریق شناسایی گروه

هرای هردف     برقراری ارتباط تنگاتنگ با گروهشهرها و روستاها، مناطق دورافتاده و 
های توانمندسازی اسرت. در مریلره بعرد، اتخراذ و ترداوم        به منظور ایجاد فرصت

گانره )اقتصراد کرالن، یکمرانری و مردیریت مخرارج عمرومی و         های سره  سیاست
 ساختاری( برای کاهش فقر در ایران الزم است.-های بخشی همچنین سیاست

ی راهبردی مقاله برای فقرزدایی در ایران، تغییر راهبرد محور اصلی پیشنهادها
ی کرالن، یکمرانری   ها استیسهای یمایتی صرف به   فقرزدایی در ایران از سیاست

 ساختاری است.-اقتصادی و بخشی

 های حکمرانی و مدیریت مخارج عمومی:  در زمینه سیاست

خرش عمرومی و   افزایش ظرفیت نهادی برای فقرزدایی، ارتقای مردیریت مخرارج ب  
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منظور مبارزه برا فسراد، پاسرخگویی و شرفافیت در مردیریت مرالی،        یی بهتمرکززدا
گیری و تخصیص درآمد نفتی، یمایت از نهادهرای    سازی فرایندهای تصمیم شفاف

 غیردولتی استانی و تسهیل دسترسی به اعتبار.

 های اقتصاد كالن:  در زمینه سیاست

و پایدار  فراگیری رشد بر پایه مشرارکت   های رشد فراگیر اول  اتخاذ سیاست
کاهش فقر چند بعدی و نابرابری درآمدی بره همرراه    به گسترده تمام اقشار جامعه

 (.1133می شود. )میرجلیلی و صفری، زایی و رشد اقتصادی،منجر اشتغال
 یهرا   شروک  هش اثررات نرامطلوب  کرا ثبات اقتصاد کرالن،   های دوم  سیاست

می، بهبود فاای کسب و کار، کنتررل نوسرانات نرر     ی عموبده ی، مدیریتخارج
هرا، از   ارز و میزان تورم. تورم چه در مناطق شهری و چه روسرتایی در تمرام دوره  

توانرد در بهبرود فقرر،     دهنده فقر بوده است، از این رو کنترل آن مری  عوامل افزایش
 مؤثر واقع شود.
در منرراطق  زایرری هدفمنررد  توسررعه تسررهیالت خرررد برره طرررح اشررتغال سرروم 
تواند برا تر مین مرالی     نشین شهرها و روستاها و مناطق دورافتاده. این امر می  یاشیه
ای با پیشرفت فعالیت   صورت تسهیالت مریله وکارهای کوچک و متوس  به  کسب

الحسرنه خوداشرتغالی نظیرر     تولیدی پرداخت گردد. همچنین ارائه تسهیالت قررض 
ن مناطق کم برخوردار با ارائه طرح کسب و کار اندازی مشاغل خانگی به ساکنی راه

ای از  هرای دوره  و صرف کردن بودجه ارائه شده در شرغل مرورد نظرر برا گرزارش     
 پیشرفت کار.

 ساختاری:-های بخشی در زمینه سیاست

داری، صنایع بومی در   ونقل، هتل اول  تقویت بوم گردی، توسعه صنعت یمل
شبکه بانکی، نوسازی مناطق روسرتایی و   مناطق مختل  کشور، ارتقای دسترسی به

در نهایت استفاده از ظرفیت مناطق کم برخوردار با گسترش گردشگری بر اسراس  
 آداب و رسوم سنتی و میراث فرهنگی و تاریخی کشور.

مشارکت گررا در طرایری برنامره و تخصریص بودجره،      اقدامات دوم  توسعه 
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در منراطق  فقرا  یبرادسترس  بلقا اجتماعی پایهخدمات ارائه ها و  گسترش فرصت
گرياری    هدفجهت  نشین شهرها و روستاها و مناطق دورافتاده، عدم تمرکز  یاشیه
 با آمایش سرزمین. پيیر های آسیب گروه بهتر ازها و درک  برنامه بهتر

ای و پراکندگی متعادل جمعیت برر مبنرای    سوم  بسترسازی برای توازن منطقه
گرياری در منراطق مختلر  و     ت و تشرویق سررمایه  آمایش ملی و تخصیص امکانا
هرای   ای، تقویت صرندوق   اساس استعدادهای منطقه توانمندسازی مناطق محروم بر

 بیمه اجتماعی روستاییان.
انرد ماننرد    هایی که فقرا شاغل چهارم  تشویق تولید صادرات محور در فعالیت

متوسر . همچنرین   پروری، شیالت، استخراج معادن، صنایع کوچرک و   زراعت، دام
گسترش تبادل اطالعات میان تولیدکنندگان کوچرک و متوسر  در زمینره منرابع و     

های جدید و باصرفه، صنایع تبدیلی، بازاریابی، آموزش نحروه صرادرات و    فناوری
سازی محصوالت تولیدی و تسهیل فرایند صادرات و بازپرداخت مالیرات برر    برند
 کمتر برخوردار. افزوده برای صادرکنندگان مناطق ارزش

هرایی کره فقررا     های مورد نیراز بررای فعالیرت    پنجم  تداوم توسعه زیرساخت
اند. راه مناسب روستایی و ت مین بررق، بهسرازی محری  روسرتا و همچنرین       شاغل

ارتباطررات و بهبررود شرربکه افررزایش دسترسرری برره آب آشررامیدنی سررالم، مدرسرره، 
ای، ریلی و هروائی    جادهونقل  یمل   اطالعات، ایداث مسکن اجتماعی، زیرساخت

ای و اعطررا  مجرروز   هررای توسررعه  ی، ایجرراد بانررکبرره انرررژ یدسترسررو گسررترش 
فرودگراه، بنرادر و      ها، زیرساخت  های کوچک برای تعمیر و نگهداری جاده  شرکت
 خصوا در مناطق دور از مرکز سیاسی کشور. ترابری به

قدی مشروط بره مدرسره   ای، کمک ن ششم  تقویت مراکز آموزش فنی و یرفه
هرای   سرال در دوره  22سروادان کمترر از    رفتن فرزندان در روستاها و شررکت بری  

روزی و تغيیه رایگران دانرش آمروزان منراطق      گسترش مدارس شبانه سوادآموزی،
هرای محرروم بره     محروم، گسترش مراکز آموزش عالی در شهرهای مجراور بخرش  

 ه.منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز منطق
پيیری نسبت به تغییر اقلیم از طریرق سرازگاری منراطق و     هفتم  کاهش آسیب
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ها، توسعه  ها برای کاهش آسیب مشاغل فقرا با تغییرات اقلیمی و تقویت زیرساخت
 های ناشی از یوادث طبیعی. بیمه جبران خسارت

 گیری نتیجه

چرالش مهرم   اخیر، فقر همچنان یک    سال 11رغم اجرای شش برنامه توسعه طی  به
در اقتصاد ایران است و به اتخاذ راهبردی برای مبارزه برا فقرر نیراز داریرم. تجربره      

گانه اقتصاد  های سه یاکی از پیگیری سیاست PRSPتوسعه دارای  کشورهای دریال
-هرای بخشری   کالن، یکمرانی و مدیریت مخرارج عمرومی و همچنرین سیاسرت    

توان شاهد رونرد   انه فقرزدایی میگ های سه ساختاری است. با اجرای بسته سیاست
ها و مناطق کمترر برخروردار و اتخراذ     شناسی گروه فقرزدایی در ایران بود. با آسیب

ویژه رشد فراگیر و پایدار و کاهش میزان ترورم  بهبرود    های اقتصاد کالن به سیاست
 ویژه افزایش ظرفیت نهرادی منراطق کمترر    یکمرانی و مدیریت مخارج عمومی، به

گیرری  توسرعه تسرهیالت خررد بره       ر، شفافیت و تمرکززدایی در تصرمیم برخوردا
هرای   هرای منراطق کمترر برخروردار، طررح      زا  تقویت زیرسراخت  های اشتغال طرح

هرای بیمره اجتمراعی، ارتقرای       توسعه مشارکت گرا، مسرکن اجتمراعی و صرندوق   
ان ترو  پيیری نسبت بره تغییرر اقلریم، مری      آموزش در مناطق محروم و کاهش آسیب
 راهبرد نوینی در فقرزدایی اتخاذ کرد.
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