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مقدمةة ا تعريف ةةل دفعاةةدل تالغ ل تعلف ةةف  عىلاةةلغ وعةةل تعاةةدل ل  تعلةة فو تلغى مةةف عىاةةدل ل تعلف ةةف   ةةف  .1
 تعمنطق  تعيفد  

بحلول الموعد المحدد لالنتهاء من تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، خاض المجتمع الدولي نقاشا معمقا حول 
 2015اإلطار العالمي الذي سوف يحل محل تلك األهداف. وهنا، كان لزاما صياغة األجندة التنموية لما بعد 

للتعامل مع األهداف غير المنجزة من األهداف اإلنمائية لأللفية. واتفق قادة العالم على تبني أجندة طموحة تكونت 
 هدفا فرعيا في مختلف المجاالت. 169هدفا رئيسيا و 17من 

واعترافا بدور المرأة على الصعيد العالمي، ومساهماتها التاريخية في مجتمعاتها، والنظام غير العادل الذي ال يزال 
( 5يؤثر على حياتها، فقد تم تضمين هدف قائم بذاته معني بالمرأة في األجندة التنموية الجديدة، وهو الهدف رقم )

ز مكانة المرأة"، كما كان هناك إجماع عالمي حول ضرورة مراعاة المعني بـ "تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزي
 تضمين بعد النوع االجتماع على مدار بقية األهداف.

 عامة خلفية 1.1
إن قضـــية الفقـــر هـــى قضـــية كـــل العصـــور منـــذ أن وجـــد التفـــاوت فـــى قـــدرات البشـــر وظـــروفهم وفـــى تطلعـــاتهم و  

وأرزاقهم. ولعل أخطر نتائج الفقر هو أنه يؤدى إلى تآكـل الثـروة البشـرية التـى هـى بحـق أثمـن مـا فـى الوجـود. ومـع 
والطبيعيـة قـد جـاء أوالم أمـا الثـروة البشـرية فقـد جـاء وضوح أهمية الثـروة البشـرية إال أن اهتمـام العـالم بـالثروة الماديـة 

 اإلهتمام بها مؤخرام.
ويمثل الفقر عقبة أساسية للتنمية المتواصلة ورفع معدالت النمو االقتصادى كمـا يشـكل الفقـر والحرمـان خطـرام علـى 

تلفـــة مـــن اإلنحـــراف الســـالم واالســـتقرار السياســـى واالجتمـــاعى واألمنـــى فهـــو يولـــد بيئـــة خصـــبة تنمـــو بهـــا أشـــكال مخ
والتطــرف و المعارضــة الجامحـــة التــى قـــد تســتهدف الدولـــة ذاتهــا فــى نهايـــة األمــر. و بالتـــالى فــ ن الحـــد مــن الفقـــر 
تتضـــمن اليـــات الوصـــول والمشـــاركة علـــى المســـتويين الجزئـــى والمؤســـت. فعلـــى ســـبيل المثـــال قـــد تتـــوافر الخـــدمات 

ت مناســبة ولكــن أفــرادام وجماعــات معينــة ال يســتطيعون الوصــول األساســية كــالتعليم والصــحة مجانــام وبكميــات ونوعيــا
 إليها ألنهم أفقر من أن يتحملوا التكاليف المصاحبة لإلستفادة من هذه الخدمات.

إن وضع المرأة أكثر حرجا من الرجل من حيث تأثرها بأي تغيرات إقتصادية وخاصة أن العديد من الدول العربية 
أمن و  على أثر من نزاعات مسلحة مما  ما تتعرض إلى لإلقتصاد و باإلضافة ةب صالحات هيكليحاليا تقوم  

المرأة، وعلى سالمتها وعلى قدرتها على التنقل والمشاركة في الحياة العامة. وعلى سبيل المثال، هناك مليون أمان 
لمرأة و خاصة المرأة الفقيرة فا و بصفة عامة . مليون الجئ من البالد العربية. 17أكثر من  أرملة في العراق، وهناك

تعانى   تتعرض للضرر من ثالث جوانب. فهى ك مرة فقيرة تعيش مثلها مثل الرجل فى ظروف إقتصادية صعبة و
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خاصة إذا كانت رئيسة األسرة  -وهى كذلك  ،من متحيزات ثقافية و سياسات تحد من قيمة مساهماتها فى التنمية
 المسؤولة األساسية عن رعاية األطفال و األعمال المنزلية.  –

  ف تعمنطق  تعيفد   عىفقف ل تعرمك ن تالغرافدي من منظلف تعنلع تالجرمفعفتعل فو تلغى مف  2.1
هــو مفهومــا حــديثا فــى األدبيــات و خاصــة فــى الــدول العربيــة. فهــو يــدل علــى مــدى  بــين النســاء  يعــد مفهــوم الفقــر

حساسية المراة للتغيـرات اإلقتصـادية. ولقـد أثبتـت تجـارب العديـد مـن الـدول إن مكافحـة فقـر المـرأة يـؤدى إلـى رفاهـة 
ل المـرأة يـؤدى إلـى المجتمع ككل ليت فقط ألن المرأة تشكل نصف المجتمع, ولكن ألنـة قـد ثبـت أن الزيـادة فـى دخـ

زيــادة إنفــاق األســرة علــى التعلــيم و الصــحة و التغذيــة أكثــر ممــا يــؤدى إليــة الزيــادة فــى دخــل الرجــل و بالتــالى زيــادة 
 رأت المال البشرى للمجتمع كله , ناهيك عن مردود التعليم على معدل الخصوبة و تغذية و صحة األطفال.

ألهـداف اإلنمائيـة الوطنيـة لأللفيـة الـبالد علـى تقـدير حجـم الفقـر الـذي يـؤثر علـى سـكانها  وانتشـاره اتقارير ت ساعد
بــين  الفقــرمــدى انتشــار اإلقليمــي، ســواء فــي الريــف أو الحضــر وحســب النــوع االجتمــاعي. كمــا ســاعدها علــى إدراك 

ياسات وخرائط الطريق لمحاربة الفقر مـن . وأتاح هذا بدوره وضع الس ، كظاهرة عالمية تؤثر على كافة البالدالنساء
"علــى الــرغم مــن تــوافر البيانــات ونوعيتهــا فــي لكــن  خــالل تطــوير اإلســتراتيجيات واوليــات والسياســات والبــرامج. و

 .(20111يمكن إغفاله". )الليثي:البلدان العربية ما يزال ذلك بعيدا عن الكمال إال أن التقدم الهائل الذى تحقق ال 
لتمكـــين لـــه شـــق ان: األول كمـــي يـــرتبط بحجـــم المـــوارد التـــى يســـيطر عليهـــا األفـــراد وحريـــة التصـــرف فيهـــا أن مفهـــوم ا

واالستفادة منها، والثاني هو الشق الكيفي الخاص بالمشاركة فـى صـنع التنميـة وذلـك عـن طـرق القـدرة علـى التنظـيم 
عى والثقـــة فـــى الـــنفت وعـــدم الشـــعور والتنســـيق مـــع المجموعـــات المتشـــابهة فـــى الوضـــع، والمعرفـــة بالوضـــع االجتمـــا

بالدونية بسبب الفقر، وأخيرام االعتماد على الذات وتعزيـز الهويـة الجماعيـة وقـيم التماسـك والتعاضـد االجتمـاعى مـن 
أجل تحسين األوضاع المعيشية ومقاومة الظلم. وطالمام تحقق التمكين على النحو المذكور سلفام ف ن األفراد يكونـون 

خلق واالبتكار وتطوير قدراتها وقادرة على العمل المؤسسي واتخـاذ قـرارات جماعيـة وتحقيـق التماسـك قادرون على ال
 بين أفراد الجماعة وفهم الوضع االجتماعى واالقتصادي والسياسي لهذه الجماعة.

ييم أوجه تتيح البيانات واإلحصاءات المحدثة والفعالة للحكومات والمنظمات غير الحكومية وضع استراتيجيات لتق
التفاوت بين الجنسين، مما يبرر حاجة البلدان إلى نظام إحصائي وطني لرصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة 

 بينهما.
بشكل كبير في السنوات الماضية من  في الدول العربية  لقد تحسنت اإلحصاءات االجتماعية المتعلقة بنوع الجنت

حيث التغطية، والنوعية والتسلسل الزمني. ويمكن القول ان اتفاق البلدان على األهداف اإلنمائية لأللفية وجهود 
                                                 

  ن تالجرمفعد  جفمي  تعدلغ تعيفد ،ودتفة تعشؤتعمين   دفعحد من تعفقفرق  م تعل فلف   1
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رصد التقدم المحرز لتنفيذها كان له تأثير كبير على تطوير قواعد البيانات اإلحصائية، وعلى زيادة الطلب على 
ألنه من غير الممكن مراقبة التقدم المحرز الناتج عن تفعيل  -نفة حسب النوع االجتماعي بيانات التوزيع مص

اهداف االلفية بدون تجميع بيانات تشير الى النوع االجتماعى. وتراقب معظم الدول العربية تراقب عملية المساواة 
المساواة بين الجنسين في الدول بين الجنسين. وهناك جهود مبذولة من قبل العديد من الجهات المهتمة بقيات 

العربية طوال العقدين الماضيين، وبدعم من العديد من المنظمات الدولية وخاصة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
والبنك الدولي وبعض الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة. و بغض النظر عن التقدم المحرز في إنتاج البيانات 

 نها لم تصل بعد إلى المعايير المطلوبة، حتى بالمقارنة مع الدول النامية األخرى.الحساسة بين الجنسين، ف 
 في المدقع الفقر عتبة بلغت ، 2010 عام بحلولإلى أنة "  لأللفية اإلنمائية لألهداف العربي التقريرو يشير 
 والجمهورية األردن أحرزه الذي بفضل التقدم وهذا ، 1990 عام في 5.5 كانت أن بعد المائة في  4.1المنطقة 

 يتجاوز قد المدقع الفقر أن إلى  2012عام  إلى العائدة والتوقعات البيانات اخر وتشير .السورية ومصر العربية
 الفقر ويبلغ . المائة  في 7.4 إلى انة يصل  التقديرات تشير إذ ، 1990 عام في عليه الذي كان المستوى اليوم

 13.9 سجل أن بعد ، 2012 عام في المائة في 21.6 إلى وصل حيث نموا البلدانأقل  في معدل أعلى المدقع
 التحو الت بسبب تبددت بعض البلدان في الفقر من الحد في تحققت التي والمكاسب . 1990 عام في المائة في

هذة  إلى واستنادام  .الوطنية الفقر تطبيق خطوط عند البلدان بعض في الفقر معد ل يرتفعو  .والنزاعات السياسية
 في 23.4 إلى 1990 عام في المائة في 22.7 من قد ارتفع العربية المنطقة في الفقر معدل أن يتضح الخطوط،

 ". 2011عام 
 خارج المدفوعة األجر األعمال من  المرأة حصةاما من جهة التمكين االقتصادي للمرأة فيشير التقرير السابق إلى 

 وبلدان العربية الخليج لدول مجلت التعاون بلدان وفي .الماضية األعوام العشرين انخفضتقد  .الزراعي القطاع
 في تراجعت بينما طفيفة زيادة القطاع الزراعي خارج األجر المدفوعة األعمال في المرأة سجلت حصة المغرب،

 في عملهن يكون ال أجر، مقابل عمل فرصة يجدن اللواتي النساء من والقلة .المشرق بلدان األقل نموام وفي البلدان
  .العمل نفسه على الرجل من أقل أجرا المتوسط في تتقاضى فالمرأة .الرجل مع متساوية ظروف
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 "تعقضفء عىل تعفقف دجم ع أشكفعه  ف كغ مكفن" من تهدتل تعرنم   تعملردتم تعادل تأللغ  .2
 ولذك فقد حددت الدول العربية و كذلك المجتمع الدولي الحد من الفقر كهدف من اهداف التنمية المستدامة. 

وينص الهدف األول من اهداف التنمية المستدامة على "القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان" و هو 
 يتضمن خمت غايات  :

  وهو ُيقات حاليا بعدد األشخاص 2030كانوا بحلول عام القضاء على الفقر المدقع للنات أجمعين أينما ،
 دوالر في اليوم 1.25الذين يعيشون بأقل من 

  تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقام للتعاريف
 2030الوطنية بمقدار النصف على األقل بحلول عام 

  حماية اجتماعية مالئمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، استحداث نظم وتدابير
 2030وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 

  ضمان تمت ع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفت الحقوق في الحصول على
ت األساسية، وعلى حق ملكية األراضي والتصر ف فيها الموارد االقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدما

وغيره من الحقوق المتعل قة بأشكال الملكية األخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، 
والتكنولوجيا الجديدة المالئمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 

2030 
  والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأث رها بالظواهر المتطرفة المتصلة بناء قدرة الفقراء

 . 2030بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية بحلول عام 
 هي: ل عفاد رحقو هذة تعلف ف  رم تغرفتح مجملع  من تعمؤشفت 

 ،( في اليوم الواحدPPP) 1.25سبة السكان الذين يعيشون تحت $ -
 ،ر الوطني، من خالل الحضر / الريفنسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفق-
 ،مؤشر الفقر متعدد األبعاد-
  ،الحماية االجتماعية الحد االدنى من برامجلإلستفادة أو االشتراك في  نسبة السكان المؤهلين -
حقوق امنة على األراضي والممتلكات التي تتمتع بالنسبة المئوية للنساء والرجال والمجتمعات المحلية  -

 ،والموارد الطبيعية
الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، من خالل المناخ واألحداث غير المرتبطة بالمناخ )مقومٌا -

 ،بالدوالر األمريكي و عدد الوفيات(
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 .الكليمعدل الخصوبة -
خطوط للفقر  حيث ان عدة  وأضاف خبراء التنمية في الدول العربية عدد من مؤشرات الفقر األخري باستخدام 

 خط الفقر المحدد عالميٌا ال يتناسب مع مستوى التنمية في البالد العربية.
 

  تعمؤشفت  تعمريىق  دفعادل تأللغ من منظلف تعنلع تالجرمفعف  غ فس لمرفدي  1.2
بأنة عدم القدرة على الوصول إلى حد أدنى من االحتياجات األساسية. وقد عرفت االحتياجات  ريف ل تعفقفيمكن 

األساسية بأنها تشتمل على حاجات مادية كالطعام و السكن و المالبت والمياه النقية ووسائل التعليم و الصحة, 
 لة اإلجتماعية.وحاجات غير مادية مثل حق المشاركة و الحرية اإلنسانية و العدا

مقياسين مالئمين للداللة على مستوى المعيشة. ومع ذلك ف ن  استهالكهاويعتبر نصيب الفرد من دخل األسرة أو 
أيا من هذين المقياسين ال يغطى أبعادا مثل الثروة و الصحة و العمر المتوقع,و معرفة القراءة و الكتابة والوصول 

تحولت دراسات الفقر حديثا من مجرد اإلعتماد على خطوط الفقر البسيطة  لذلك  إلى سلع و خدمات النفع العام.
ومؤخرا,  إلى أطر متعمقة للتحليل متعدد الجوانب حتى يمكن التعامل مع الفقر باعتباره ظاهرة متعددة الجوانب.

الصحة هى أصبح الفقر ينظر إلية على أنة مثلث ثالثى األبعاد, حيث يغطى هذا المفهوم ثالثة عناصر أساسية 
 . و التعليم و مستوى المعيشة

المؤشرات المتعلقة بالهدف األول من منظور النوع االجتماعي وكذلك بعض يحاول هذا القسم من الورقة قيات 
المؤشرات ذات العالقة بالتمكين االقتصادي للمرأة. و لكن يجب مالحظة ان عدم اتاحة البيانات االسرية قد حد 

جميع الدول العربية الرغم من ان جميع الدول العربية تقوم بجمع العديد من بيانات من رصد هذة المؤشرات ل
بعض  الدخل و االستهالك و الخصائص االجتماعية و االقتصادية لجميع افراد االسرة نساٌء و رجااٌل.  فنستعرض

وضع الفقر المادي في الدول العربية باستخدام خطوط الفقر  المؤشرات المقترحة لقيات التنمية المستدامة وهي :
و مقيات الفقر متعدد االبعاد و المشاركة أو االستفادة من نظم التأمينات  .المقترحة لقيات الهدف األول

، و معدل الخصوبة الكليه. ثم نتطرق إلى بعض مقاييت التمكين االقتصادي  للنساء و مقارنتة االجتماعية
 بالرجال.
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  تعفقف تعمفدي1.1.2 
قات الفقر المادي بنسبة االفراد الذين يقل استهالكهم عن قيمة محددة و هو ما يعرف بخط الفقر. و تستخدم ي

وخط الفقر  المنظمات الدولية خط فقر واحد لقيات مدى انتشار الفقر داخل كل بلد و مقارنتة بالبلدان االخرى.
دوالر للفرد في اليوم مقومٌا بما يعادلة بالعملة الوطنية  1.25المقترح لقيات تحقق أهداف التنمية المستدامة هو 

. أما المؤشر الثاني المقترح فهو نسية عدة خطوط للفقر(. كما اقترحت الدول العربية استخدام  PPPللدولة )
الغذائية و غير الغذائية. مة الحد االدنى من االحتياجات االساسية الفقراء باستخدام خط الفقر الوطني و هو قي

تجري جميع الدول العربية مسوح للدخل و االنفاق و هي المصدر الرئيسي لقيات الفقر المادي. باستخدام  هذة 
الفقر عند خطوط   المسوح، تم حساب نسبة الفقراء لكل من الرجال و النساء و لألسر التي ترأسها إناث و ذكور

 المختلقة.
على الرغم من ان معظم الدول العربية تصدر تقديرات للفقر إال انها في الغالب ال تكون مفصلة حسب النوع 
االجتماعي و قد يعزى ذلك إلى ان مؤشرات الفقر المادي يتم حسابها على مستوى األسرة و يعد جميع األفراد 

و بالتالي غابٌا ال توجد فروق معنوية بين الرجال و  -إناثٌا و رجاالٌ –المنتمين إلى األسر الفقير هم من الفقراء 
 النساء حتى بين األسر التي ترأسها إناث. 

 وهن يعتمدن بشدة على تحويالت الدخل, هي التي تعول األسرة ةإن الترمل هو السبب الرئيسي الذي يجعل المرأ-
 رتفع نسبة المتكسبين بهاو تتميز األسر التي ترأسها إناث بأنها أصغر حجما و ت

كل من تونت و العراق و عند فقد وجد أن  نسبة الفقراء بين األسر التي ترأسها إناث في  2وكما يشير جدول 
هي كذلك في السودان أعلى من نسبة الفقراء السائدة  بين األسر التي يرأسها ذكور و جميع خطوط الفقر المقترحة 

لفقر األقل مما يعني ان الفقر المدقع منتشر بين األسر التي ترأسها إناث و فلسطين و مصر و لكن عند خطوط ا
أكثر من الذكور.  اما في لبنان فالعكت هو الصحيح: إذ يكون الفقر أكثر انتشارأ بين األسر التي ترأسها إناث 

  نو لديها أكثر ماألسر التي ترأسها األرامل من النساء بين معدالت الفقر و لكن تزداد عند خطوط الفقر األعلى.
عمالة األطفال  في كما تشير البيانات إلى أن و هذا المعيار هو مقيات مفيد عند استهداف الفقراء.  .أطفال 3

و لعل أحد اسباب عدم وجود فروق  .األسر الفقيرة التي ترأسها امرأة ضعف أمثالهم في األسر التي يرأسها رجل
و غالبا ما -حسب النوع االجتماعي إلى ان األسر التي ترأسها إناث  ضحة بين في مؤشرات الفقر بين االسروا

 و يشير قد تلجأ إلى إلحاق أطفالها بالعمل لزيادة دخل األسرة.  -تعاني من إنخفاض عدد المتكسبين في األسرة
امة و المتعلقة بالفقر قد ال تصلح لرصد هذة لى أن المؤشرات المقترحة لرصد تحقق أهداف التنمية المستدذلك إ

الظاهرة حسب النوع االجتماعي، إذ ان رصد مؤشرات الفقر حسب النوع يجب أن يكمل بتصنيف األسر كذلك 
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و عمالة األطفال و التسرب من التعليم، حتى يمكنا وضع  و خاصة اإلعالة االقتصاديةحسب عبء اإلعالة 
 ى معيشة األسر التي ترأسها إناث.تصور واضح ألثر الفقر على مستو 

 $ للفرد في اليوم(2.75: معدالت الفقر حسب نوع رئيت األسرة )عند خط فقر 1الشكل
 

 

 
 
 تعفقف مريدد تالديفد 2.1.2 

 اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج البشرية التنمية تقرير في مرة ألول   (MPI)الفقر متعدد األبعاد  مؤشر استخدم
 من للفقر النقدية المقاييت يكمل وهو (OPHI)البشرية  والتنمية للفقر أكسفورد رة مباد وضعته والذي 2010 لعام 
 منها يتألف التي الثالثة المؤشرات نفت عبر الحرمان مؤشر ويدرت .وتداخلهم المتعددة الحرمان مراعاة خالل
ات ويظهر عدد األشخاص ر مؤش 10من  الصحة ومستوى المعيشة المتألفتعليم،  (HDI):البشرية   التنمية مؤشر

 . 3 الجدول، انظر المرجحة المؤشرات من ٪ 33 في الحرمان اء متعددوا األبعاد أي يعانون منر الذين هم فق
لكن يالحظ ان الفقر و تصنيفات و أخرى.  وحسباو النوع االجتماعي   المنطقة، حسب MPI حساب ويمكن

و لكن متعدد األبعاد ال يمكن قياسة إال على مستوى األسرة و بالتالي اليمكن رصدة إالحسب نوع رئيت االسرة. 
يمكن حساب التفاوت حسب النوع االجتماعي في االبعاد المختلفة من صحة و تعليم و مستوى معيشة و لكن ليت 

 اوبعاد.حسب المقيات المجمع للفقر المتعدد 
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مؤشر التنمية ( إلى ان 2015) 220+ منهاج عمل بيجين -تقرير الظل للمنطقة العربيةاوضحت هبه الليثي في 
مستوى التنمية في ثالثة أبعاد: الصحة )وتقات بمتوسط العمر المتوقع عند  الذي يرصد GDIالمرتبط بنوع الجنت 

لمتوسط المتوقع لسنوات الدراسة(، والدخل )ويقات بالدخل الوالدة(، والتعليم )ويقات بمتوسط سنوات الدراسة و ا
القومي اإلجمالي(، ويوضح المؤشر الوضع بالنسبة للنساء ويقارنه بالرجال. فمؤشر التنمية المرتبط بنوع الجنت 

GDI ( يوضح موقع النساء على مؤشر التنمية البشريةHDI)3  بالنسبة للرجال، ويدل على مستوى التنمية النسبي
فقط.  4دولة عربية 16في  GDI، وقد تم حساب 2014ن المرأة والرجل. وفي تقرير التنمية البشرية العالمي عام بي

لليمن. أما بالنسبة إلى الدول العربية  0.415لقطر إلى  0.838ما بين  HDIوتراوح موقع اإلناث على مقيات الـ 
( وجاء ترتيب المجموعة 0.655، أي أقل من المتوسط العالمي )0.626للنساء  HDIككل، فكانت درجة الـ 

 العربية في المركز الثالث بين المجموعات األخرى وكأخر مجموعة قبل جنوب الصحراء األفريقية وجنوب اسيا.  
ن الدول العربية ويعد أداء الدول العربية ككل ثاني أسوأ مجموعة بعد جنوب اسيا. وتمثل دولة قطر أفضل أداء بي

، فتصل نسبة اإلناث إلى الذكور في هذا الصدد HDIاألبعاد الثالثة للـ المساواة بين الرجال و النساءمن حيث في
. مشيرا إلرتفاع مستوى التنمية البشرية لكل من الرجال والنساء، ولكنه أعلى قليال بالنسبة للرجال مقارنة 0.979

ي الكويت فقد حققوا مستوى متماثل تقريبا من التنمية وفقا لمؤشر التنمية بالنساء. أما عن الرجال والنساء ف
الرجال. وقد حققت في الواقع جميع البلدان في المجموعة  من 0.987للنساء نسبة  HDI البشرية. حيث تمثل 

والرجال تتجاوز  للنساء HDI "تنمية عالية جدا" مستويات تنمية متساوية تقريبا لكل من النساء والرجال )النسبة بين
للنساء والرجال في جميع البلدان األخرى  HDI (، ب ستثناء المملكة العربية السعودية. وكانت النسبة بين0.95

 (.0،738ب ستثناء اليمن ) 0.8 أكبر من
 وبنظرة فاحصة على مكونات مؤشر التنمية البشرية نجد أن : 

 يزيد متوسط العمر المتوقع عند الوالدة للنساء عنه للرجال في كافة البالد العربية. -
يتساوى الوضع تقريبا بالنسبة إلى متوسط سنوات الدراسة المتوقعة بين الرجال والنساء في كل البالد العربية عدا 

 العراق واليمن.

                                                 
 تقرير غير منشور.  UNWOMEN: تقرير غير منشور مقدم من 220منهاج عمل بيجين + تقرير الظل للمنطقة العربية 2
 والتعليم الصحة معايير. أبعاد ثالثة في التنمية ويقيس. 1990 عام في اإلنمائي المتحدة األمم برنامج قدم مركب مؤشر هو( HDI) البشرية التنمية مؤشر  3

 .والمعيشة
 .GDI في المحرز التقدم تقييم يمكن ال لذلك السابقة، في تقارير محسوبة تكن لم GDI أن إلى اإلشارة تجدر كما  4
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مارات والكويت وليبيا مستوى نظيره بين الرجال، يتعدى متوسط سنوات الدراسة للنساء في كل من قطر ودولة اال-
% من متوسط الرجال، في حين 90أما بالنسبة لدولة البحرين ولبنان واالردن فتصل النسبة للنساء الى ما فوق ال 

 % من متوسط سنوات الدراسة للرجال في اليمن. 32تهبط إلى 
الناتج القومي اإلجمالي( أكبر االختالفات بين قد أظهرت تقديرات نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي )-

  0.304المرأة والرجل. وتقدر نسبة الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد على مستوى جميع البلدان العربية بـ 
 وتمثل بذلك أقل منطقة في العالم من حيث نصيب الفرد.

للمساواة الن  HDI لمؤشر وفقا لمقيات هايتم تصنيفمركزام إلى الوراء عندما  78وتتراجع المملكة العربية السعودية 
التأخر النسبي لتنمية النساء  ذلك يعكت و؛ والذى يدل على مستوى التنمية النسبي بين النساء والرجال، الجنسين

مركزام، مما يدل على  24في المملكة العربية السعودية بالمقارنة مع بلدان أخرى. ومن ناحية أخرى تقدمت الكويت 
أن الكويت توفر مستوى عال من التنمية لكل من النساء والرجال. وبشكل عام، ف ن مركز جميع الدول العربية فيما 

و  4، انظر الجدول من وموريتانيا، ب ستثناء الكويت واليHDIمركزهم فيما يتعلق بـ أسوأ من  GDIيتعلق ب 
 . 2الشكل
 : مؤشر التنمية البشرية حسب النوع االجتماعي2الشكل 
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 تلشرفتك تل تاللرففدة من تعرأم نف  لتعميفشف  3.1.2 
يمثــل االشــتراك أو االســتفادة مــن المعاشــات التأمينيــة خــط الــدفاع األول للحمايــة االجتماعيــة و القــدرة علــى التغلــب 
علــى الصــدمات التــي قــد تنــتج مــن عوامــل شخصــية مثــل العجــز أو الشــيخوخة أو الوفــاة أو قــد تكــون نتيجــة لعوامــل 

شــاركون أو المســتفيدون مــن التــأمين االجتمــاعي هــم خارجيــة تــؤدي إلــى انهيــار أو تــدهور الــدخل. و بالتــالي يعــد الم
ولــذلك اوصــت منظمــة العمــل الدوليــة أقــل عرضــة لتــدهور مســتوى معيشــتهم إذا مــا واجهــوا أحــد المخــاطر المحتملــة. 

 الحد االدنى من الحماية االجتماعية و الذي يتضمن البنود اوتية:بضرورة تطبيق منظومة 
الـدخل، علـى األقـل عنـد المسـتوى األدنـى المحـدد علـى الصـعيد الـوطني، مـن خـالل جميع األطفال يتمتعون بأمن -

 إعانات األسرة/ األطفال نقدام أو عينام، بهدف تسهيل الحصول على التغذية والتعليم والرعاية.
 يتوفر لجميع المواطنين  القدرة على تحمل تكلفة الرعاية الصحية األساسية والحصول عليها. -
المــواطنين الحــد األدنــى  مــن الــدخل عنــد المســتوى المحــدد وطنيــام. و تســهيل ســبل الحصــول بفعاليــة  يتــوفر لجميــع-

علــى الســلع والخــدمات األساســية وتعزيــز األنشــطة االقتصــادية المنتجــة واالضــطالع بهــا بتعــاون وثيــق مــع سياســات 
 أخرى تحد من الهشاشة وتستحدث فرص عمل الئقة.

، يتمتعـون بالحـد األدنـى مـن جميع األشخاص في الفئـات - العمريـة النشـطة، وغيـر القـادرين علـى كسـب دخـل كـافو
عانــات العجــز  عانــات األمومــة واا أمــن الــدخل، وذلــك مــن خــالل التأمينــات ضــد البطالــة و  المســاعدة االجتماعيــة واا

 والتحويالت االجتماعية األخرى نقدام أو عينام أو برامج االشغال  العامة
سنين يتمتعون بأمن الدخل، على األقـل عنـد المسـتوى األدنـى المحـدد علـى الصـعيد الـوطني، جميع األشخاص الم-

 من خالل اإلعانات النقدية أو العينية.
ولمــا للحمايــة االجتماعيــة مــن اثــر للحــد مــن الفقــر و الهشاشــة، كانــت الغايــة الثالثــة مــن الهــدف االول هــو ضــمان 

ماية االجتماعيـة. لـذلك كـان المؤشـر الـالزم لرصـد تحقـق هـذه الغايـة حصول جميع االفراد على الحد األدنى من الح
 هو نسبة المستفيدين أو المشتركين 

على عدة مستويات. فسيتم أواٌل التعرف على  الحماية االجتماعيةسنتناول تحليل االستفادة و المشاركة في أنظمة 
 .في نظام التامينات االجتماعية من يتلقى فعاٌل معاشات تأمينية ثم نتعرف على من هم المشاركين 

ان نسبة النساء المشتركات في المعاشات التقاعدية اقل كثيرٌا من نسبة الرجال.  3و الشكل  5جدول يتضح من 
إال   في الجزائر و مصر و موريتانيا و االردن و السعودية، لجميع العاملين  هي تصل إلى ثلث النسبة السائدةف

% فقط في اليمن. ولم تتوفر لدينا 11هذة النسبة ترتفع إلى النصف في السودان و تونت و الكويت. تقل إلى  ان
سوي بيانات عن مصر و االردن من حيث نسبة المستفيدين من المعاشات التقاعدية. فبينما تصل نسبة 
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% فقط بين 8نسبة إلى % من المسنين الرجال في مصر، تصل ال62المستفيدين من المعاشات التقاعدىة 
%. و يتضح هنا مدي إنخفاض الحماية االجتماعية بين 12% و 82المسنات. و النسبة المقابلة في األردن هي 

 النساء مما يزيد من احتمال وقوعها في دائرة الفقر عند بلوغها سن التقاعد.
 : نسبة المسفيدبن أو المشتركين في المعاشات التقاعدية3الشكل 

 

 
 

 5تعرمك ن تالغرافدي عىمفأة تعيفد   ل عدم تعملفلتة تالغرافد   د ن تعجنل نفاد  .3
على الرغم من أن وضع اإلحصائيات في الدول العربية بعيد عن مرحلة الكمال، اال انه ال يمكن إغفال التقدم 

بل تحول إلى  كبير الذى تحقق حتى األن، ويجب االعتراف بأن التحدي لم يعد متمثال في مجرد جمعا للبيانات
دماجهم في عملية التخطيط والتنمية، ورصد التقدم المحرز  تحدى إلنتاج المؤشرات الحساسة للنوع االجتماعي، واا

 ومقارنة المستوى الوطني بالمستوى الدولي.
األطر اإلحصائية لقيات المساواة بين الجنسين ، مثل سلطنة عمان  العديد من الدول العربية وضعتو قد 

وفلسطين ولبنان والبحرين واألردن. كما وضعت معظم البلدان استراتيجيات لرصد التقدم المحرز في تحقيق 
أن المؤشرات الحساسة للنوع  لم يلحق بركب غيرها من المؤشرات. إال  المساواة بين الجنسين وجمع إحصائيات، 

( مؤشرات التنمية البشرية لجميع الدول العربية )وعددها 2014في حين يوفر تقرير التنمية البشرية العالمي )لعام ف
                                                 

: تقرير غير منشور مقدم من 520منهاج عمل بيجين + تقرير الظل للمنطقة العربيةاء هذا القسم مأخوذ من مساهمة د. هبة الليثي في زبعض اج 5

UNWOMEN  .تقرير غير منشور 
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دولة منهم فقط. وعالوة على ذلك، يقدم التقرير  17دولة(، فان المؤشرات الحساسة للنوع والمتاحة تغطي 22
دولة فقط من الدول العربية بسبب االفتقار إلى  15ة لـ العالمي للمنتدى االقتصادي العالمي مؤشرات الفجوة النوعي

 البيانات الخاصة بالنوع اإلجتماعي.
تقديرات نصيب  الجدول أن أظهر و  نسبة اإلناث إلى الذكور في األبعاد المختلفة للتنمية البشرية. 4 يوضح جدول

االختالفات بين المرأة والرجل. وتقدر نسبة أكبر  الفرد من الدخل القومي اإلجمالي )الناتج القومي اإلجمالي( 
 المنطقة العربية  وتمثل بذلك  0.304الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد على مستوى جميع البلدان العربية بـ 

 .(2014)تقرير التنمية البشرية في العالم  التفاوت حسب النوع االجتماعي  أقل منطقة في العالم من حيث
ت مشاركة المرأة في القوى العاملة، )ويشمل ذلك النساء العامالت والعاطالت ويبحثن بجد عن ولم تتغير معدال

عام  قطر % في51حوالي إعلى نسبة لها  عمل فضال عن تلك التي تسعى إلى العمل بدوام جزئي(، حيث بلغت 
% عام 25، لتبلغ 1980بالمائة في الدول العربية منذ  9. ولكن ارتفعت نسبة عمالة المرأة بحوالي 2013
 ، وعلى الرغم من ذلك، ف نها التزال تمثل نصف النسبة العالمية.2013

   GGI تعمؤشف تعيفعمف عىفجلة د ن تعجنل ن  1.3  
قام المنتدى االقتصادي العالمي مؤخرا بتصميم مؤشر لقيات عدم المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، 

المشاركة والفرص وهى (. وهو مؤشر مركب من أربعة مؤشرات فرعية؛ GGGI)هو مؤشر الفجوة بين الجنسين 
 . 9؛ والتمكين السياسي8؛ الصحة والبقاء على قيد الحياة7؛ التحصيل العلمي6االقتصادية

مما يشير إلى  0.599الدول العربية  فيبلغ المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين  7و كما يتضح من جدول 
. وتجدر االشارة الى ان تقرير 2014% بين الجنسين بشكل عام في عام 60الفجوة بنسبة  تمكنهم من تقليص

بلد فقط من البلدان العربية بسبب عدم توافر البيانات. وقد حققت المنطقة  15المنتدى اإلقتصادي يتضمن اوضاع 
بلدان من المنطقة  5نيف أداء سيئام من حيث سد الفجوات بين الجنسين وعلى جميع األبعاد، على الرغم من تص

بلدان من بين البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وتصنف  6ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدام و
بلد بالنسبة المساواة بين الجنسين. وتعتبر دولة اليمن األسوأ أداء في  30من البلدان العربية ضمن  أسوأ  15الـ 

                                                 
6
 خالل منوصفي تم حسابه  متغيروالمكتسب؛  الدخل بقدر الذكور إلى اإلناث نسبةوالعمل؛  قوة في المشاركة معدالت في الذكور إلى اإلناث التالية؛ نسبة المؤشرات ويشمل  

 النساء ونسبة والمديرين، المسؤولين وكبار في المجالس التشريعية الرجال إلى النساء ؛ نسبةاألخر المساوي لنفس العمل العالمي االقتصادي لمنتدىالذي قام به ا الرأي استطالع

 .والمهنية التقنية مجال في العاملين بين الرجال إلى
7
 .الذكور بين األمية محو معدل إلى اإلناث بين األمية محو معدل ونسبة العالي، والتعليم - والثانوية -االبتدائي التعليم فياإلناث إلى الذكور  نسب التالية؛ المؤشرات ويشمل  

8
 .الوالدة االجتماعي بين النوع ونسبة المتوقع الصحي العمر متوسطحول  والرجالاإلناث  بين النسبة التالية؛ المؤشرات ويشمل  

9
عدد  حيث من الرجال إلى النساء نسبةو البرلمانية؛ المناصب في الرجال إلى النساء ونسبة -وزيربدرجة  مناصبال في الرجال إلى النساء نسبة التالية؛ المؤشرات ويشمل  

 .الماضية 50 ال السنوات فيالمناصب العليا التنفيذية )رئيس دولة أو رئيس الوزراء(  في السنوات
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ة بين الجنسين. وتصنف الكويت كأفضل أداء بين الدول العربية في هذا الصدد، على الرغم العالم في عدم المساوا
بين بلدان العالم. وتأتى المنطقة العربية ككل كأسوأ منطقة في مجال  142من أصل  113من أنها تحتل المرتبة 

 % فقط.60المساواة بين الجنسين في العالم حيث أغلقت الفجوة بين الجنسين بنسبة 
تحتل المرتبة األخيرة على المؤشر الفرعي والخاص ب تاحة الفرص والمشاركة االقتصادية من  الدول العربية كما أن

فقط. ولكن تحتل المنطقة المركز الرابع على مستوى  42حيث أغلقت الفجوة االقتصادية بين الجنسين بنسبة %
%. كما تحتل المنطقة العربية 93والباسيفيكى بنسبة  إغالق الفجوة التعليمية بين الجنسين، متقدمة على دول اسيا

% متفوقة قليال عن النسبة 97المركز الخامت فيما يتعلق بالصحة العامة والبقاء حيث أغلقت الفجوة بنسبة 
المتحققة في منطقة جنوب الصحارى االفريقية. بعد أن كانت تحتل المركز الرابع في العام المنصرم.  وأخيرام تحتل 

 % فقط على مستوى المؤشر الفرعي للتمكين السياسي. 8قة المركز السادت بنسبة اغالق المنط
 

  : بعض مؤشرات الفجوة بين الجنسين4الشكل 

 
-http://reports.weforum.org/global الدولي ، المنتدى االقتصادى 2014المصدر: تقرير الفجوة الجنسانية العالمى لسنة 

gender-gap-report-2014/ 
 

تاحة الفرص، فقد حققت دولتان فقط من بين الدول العربية  وعلى مستوى المؤشر الفرعي للمشاركة االقتصادية واا
على  101مركزا فوق المتوسط، وهما دولتي قطر والكويت، وذلك على الرغم من حصول دولة قطر على مركز 

دولة عربية  13تها في الترتيب. وتقع دولة سبق 100دولة مما يدل على أن هناك  142المستوى العالمي من بين 
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ضمن العشرين دولة التي حققت أسوأ مركز بالنسبة لمؤشرات مشاركة المرأة في القوى العاملة، وحجمها في 
المجالت التشريعية، وتوليها المناصب القيادية العليا. وكانت الدول العربية كلها وبشكل عام من بين العشرين دولة 

 ت للمشاركة االقتصادية للمرأة بالنسبة للرجل. التي تمثل أسوأ معدال
ولم يكن التغير متساويا عبر المؤشرات الفرعية األربعة لالقتصاد والسياسة والصحة والتعليم داخل البلدان. فقد 

سنوات الماضية )الجزائر واألردن  9دول على مدى الـ  6بلدا في حين تحسنت  11تراجعت خمسة من أصل 
والمغرب وتونت( بالنسبة للمؤشر الفرعي للمشاركة االقتصادية والفرص، ووصلت المكاسب بالنسبة وموريتانيا 

 ٪.10للمملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة واليمن إلى أكثر من 
 

 وقد اتخذت الدول العربية العديد من التدابير الالزمة لتمكين المرأة :
 ومى واضح بأهميـة دور المـرأة و تعزيـز مكانتهـا فـى كافـة المجـاالت و أصبح هناك إعتراف رسمى و حك

تبلــورت اإلرادة السياســية فــى وضــع المــرأة علــى أجنــده العمــل السياســى,  و ذلــك فــى معظــم الــدول العربيــة. 
وفى القـرارات التـى اتخـذت لتمكـين المـرأة فـى مواقـع اتخـاذ القـرار, ثـم العمـل علـى تنفيـذ إسـتراتيجيات وطنيـة 

 توجه نحو تعيين النساء فى مواقع اتخاذ القرار.وال
  اتخــذت الــدول خطــوات إيجابيــة باتجــاه تمكــين المــرأة ودعــم مكانتهــا حيــث بــادرت غالبيــة الــدول ب ســتحداث اليــات

وتميـزت هـذه  وطنية للمتابعة تكفـل إسـتيعاب المنظـورات المتعلقـة بتحقيـق العدالـة بـين الجنسـين فـى شـتى القطاعـات
لســلطة التنفيذيــة مثــل وزارات المــرأة و المجــالت العليــا و اإلتحــادات المتخصصــة كمــا أنشــأت معظــم اإلرتباطــات با

الدول لجان وطنية لمتابعة التنفيذ لمقررات بكين كما قامت بصياغة اإلستراتيجيات و الخطط والبرامج الوطنية التى 
 للتنميــة و ضــمان الحقــوق المتســـاوية.تعتمــد علــى فلســفة التمكــين لضــمان وصــول المــرأة إلــى العناصــر األساســية 

اتخــذت  خطــوات باتجــاه دعــم وتعزيــز مكانــة المــرأة و القضــاء علــى الممارســات التمييــز يــه ضــدها عــن طريــق ســن 
 التشريعات و مراجعة القائم منها.

  شرعت بعض الدول العمل نصف الوقت  "120منهاج عمل بيجين + للمنطقة العربيةو كما نص تقرير الظل
والعمل من المنزل. وقد أصبحت هذه الخيارات ممكنة مع انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
وتستطيع شريحة واسعة من الموظفات؛ ممن لديهن أطفال صغار؛  االستفادة من إمكانية العمل من 

ن العمل بعيدة. تستحق هذه الصيغة أن تطبق المنزل، وخصوصا عندما تكون المسافة بين المنزل ومكا
متزايد،  استراتيجيات وطنية تهدف إلى إدماج أفضل للمرأة  في بالد أخرى، وقد طورت  بالد على نحو

في السياق الرئيسي لالقتصاد وساوت قوانين العمل الجديدة بين الجنسين في األجر وحصص الضرائب؛ 
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قامة المشاريع وسمحت بأجازات وضع، وسنت تشريعات جديد ة اتشجع  المرأة على ريادة األعمال واا
 ." الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في  دعم المرأة الفقيرة والريفية من خالل القروض متناهية

 و على الرغم من ذلك ف ن هناك الكثير من التحديات التي تواجهها المرأة العربية
 ا ف مجفغ تعرمك ن تالغرافدي ل تعفقف تعمفأة تعيفد  تعرحد ف  تعرف رلتجاف  2.3
  تعذي ال ادد تعرنم    حلب  ون تعرحدي تألكدف تعذي  لتج  تعمنطق  تعيفد   تان هل تعنزتعف  تعملىح

يؤثر النزاع المسلح تأثيرام بالغام على المرأة حيث ال تمتلك الموارد التى تحميها مثل . دغ  ادد تعشف   كىاف
أطفالها غالبية الالجئين ومن ال مأوى لهم. وتتعرض المرأة إلى أسوأ أنواع العنف بما الرجل، لذا تشكل مع 

 فى ذلك األغتصاب، كما تعانى فى مناطق النزاع المسلح من غياب الخدمات األساسية أو التعويضية.
 هناك نسبة كبيرة من النساء العربيات يعشن تحت خط الفقر و يعيشون فى مجتمعات تفتقر إلى مياه 

الشرب المأمونه ووسائل الصرف الصحى األساسية و المسكن المناسب و الغذاء الكافى و الصحى 
  والمتوازن.

 و تنخفض نسبة اإللتحاق بين الفتيات مقارنة  هناك نسبة كبيرة من النساء العربيات يعانين من األمية
 .بالفتيان و كذلك ترتفع بينهن نسبة التسرب من التعليم 

  الخصوبة في المنطقة العربية مقارنة بالمعدالت السائدة في الدول النامية, و كذلك إرتفاع إرتفاع معدل
 معدالت النمو السكاني.

 ومعظم المشتغالت  يفتقرن  هناك نسبة كبيرة من النساء العربيات ال تشارك فى قوة العمل المنتجة ,
 المهارات و يعملن أعماال هامشية ذات أجور منخفضة. 

  كبيرة من النساء العربيات لم تتح لهن فرصة المشاركة فى القرارات الحكومية التى تتناول هناك نسبة
حياتهن و المجتمعات التى تعيش فيها و تمكينها من المشاركة فى صنع الحياة بمختلف جوانبها السياسية 

 و اإلقتصادية و اإلجتماعية.

 ألدنى من الحماية االجتماعبةهناك نسبة كبيرة من النساء العربيات ال يتمتعن بالحد ا 
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 تعرلا ف  .4

تأثيرام بالغام على الذي يؤثر على المرأة و الرجل على حد السواء  و إن كان لو  النزاع المسلح بداية البد من إنهاء 
المرأة حيث ال تمتلك الموارد التى تحميها ، لذا تشكل مع أطفالها غالبية الالجئين ومن ال مأوى لهم. وتتعرض 

. المرأة إلى أسوأ أنواع العنف ، كما تعانى فى مناطق النزاع المسلح من غياب الخدمات األساسية أو التعويضية
التماسك االجتماعي و تقبل االختالف الدول العربية إنهاء النزاع المسلح بجميع أشكالة والدعوة إلى  لذا يجب على

المجتمع الدولى  نوعٌا من األحالم بعيدة المنال. يجب علىو بدن ذلك يصبح التكلم عن التنمية و الحد من الفقر 
تحمل مسئوليته عن إنهاء النزاع المسلح الموجودة فى الوطن العربى. وتشمل هذه المسئولية العمل على إيقاف 

، والتوسط لدى الحكومات لكى تقدم الخدمات الالزمة والكافية و تمويل شراؤة تصدير األسلحة إلى دول النزاع
 .ئين ومن بال مأوى والمهجرينلالج

يستعرض هذا الجزء التوصيات االزمة لتحقيق الهدف األول وهو القضاء على الفقر بجميع أشكالة. بيدأ بملخص 
 للمبادئ العامة لخفض الفقر:

  النساء بالتبعية تستفيدوهو أن تحاول الدولة الحد من الفقر عمومام وسوف  -أن االتجاه الذي كان سائدام- 
أثبت عدم فاعليته واتضح مؤخرام أنه البد من تصميم سياسات وبرامج للنساء الفقيرات علي وجه قد 

 التحديد.
 

  يتطلب إحراز تقدم سريع ومط رد في الحد من الفقر االعتراف بالترابط بين السياسات والمؤسسات المختلفة
لنمو تؤد ي إلى توليد فرص والعمل على هذا األسات. فالحد من الفقر ال يكون بوضع استراتيجيات ل

العمل، أو إتباع سياسات اجتماعية شاملة، أو حتى إصالح السياسة العامة فحسب، بل البد  أيضا من 
التنسيق بين الحكومة و القطاع الخاص و المجتمع المدني لتحقيق األثر المرجو؛ غير أن هذا التكامل ال 

 واجتماعية تحظى بما يكفي من الدعم لتنفيذها.يولد تلقائيا،م بل يتطلب تصميم سياسات اقتصادية 

  ضرورة تحديد الجهات المنوط بها تنفيذ كافة البرامج و السياسات المقترحة و اليات التنسيق بين الجهات
الحكومية الجمعيات األهلية القطاع الخاص الشبكات االجتماعية الرسمية و غير الرسمية بغرض تفعيل 

 ضا في ظل هذا اإلطار.دور الشبكات غير الرسمية أي

  ،يجب مراعاة اوثار قصيرة األجل وطويلة األجل التى يحدثها البرنامج على المناخ االقتصادي المحلى
العالقات االجتماعية والنوعية وعلى البيئة. فمن حيث البيئة، يجب أن يراعى االهتمام الستخدام ودور 
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ستلبى دون تهديد قدرة األجيال القادمة على مقابلة  الموارد المتجددة. وضمان أن احتياجات الجيل الحالي
 احتياجاتهم.

  وهناك درت واحد على قدر كبير من االهمية وهو أن الحلول على المدى القصير ألي أزمة ال يمكن ان
تتجاهل اوثار الطويلة المدى  على  التنمية بكل أبعادها. فالبد من اتساق هدف  تحقيق االستقرار 

ي و الحفاظ على معدالت النمو مع هدف توفير استجابة سريعة في وقت االزمات لدعم االقتصادي الكل
الدخل لمن هم في أشد الحاجة ، مع إعطاء أولوية لألكثر فقرا من بين المتضررين ، مع الحفاظ على 

دم األصول المادية والبشرية للفقراء ومجتمعاتهم عن طريق توفير الخدمات االجتماعية لهم و بالتالي ع
تخفيض االنفاق العام بدعوى االنخفاض في الموارد المتاحة. و البد من مواجهة مجموعة من الخيارات 

 الصعبة تتعلق بالمفاضلة بين االستجابة السريعة لألزمات ، وبين األهداف اإلنمائية طويلة األجل.

 اجتماعية و  كل نفسيةث أن الحرمان هو السبب الرئيسي للفقر ف ن شعور الفقير بالحرمان يؤدي مشاحي
ما الحظ الباحثون مظاهر متعددة لإلحباط كعديدة، فمعظم األسر الفقيرة تعاني من العزلة االجتماعية. 

رين منهم إلى اإليمان بالقدرية كنوع من تفسير يواليأت والعجز وعدم القدرة على التصرف. ويلجأ الكث
وية من نسفسهم. لذلك يجب أن تتجه المنظمات الأسباب فقرهم وبالتالي تعتبر أحد السبل للتخفيف عن أن

الثقة  خالل برامج التعبئة والتمكين للنساء وبشكل خاص في المناطق الريفية لمساعدتهن على إعادة
بأنفسهن وقدرتهن على التغيير. و أن تناول هذه البرامج تعريف النساء بحقوقهن السياسية واالجتماعية، و 

 إلى الخدمات ومؤسسات اإلقراض. لو الضرورية للوصتقدم لهن المعلومات 
  إن التدخالت الناجحة والممكنة عمليام لخفض الفقر يجب أن تؤست على بعض اوليات التي تستهدف

 .و يمكن دمج عدة اليات لالستهداف لضمان وصول البرامج إلى الفقراءتقديم المساعدة للفقراء.  

 و هي: خفض تعفقفهنفك ثالث خطلط عف ض   ندلف تردفعاف ع

التي تهدف إلى تخفيض احتمال حدوث المخاطر و الحد من أثرها إذا  Preventiveتاللرفتر ج ف  تعلغفئ    –أ 
ما تحققت هذه المخاطر. وتشمل سياسات تحمى الصحة العامة والبيئة، وسياسات جيدة لتقديم التعليم والتدريب ، 

لتأمين على المحاصيل الزراعية و الحد البطالة أو نقص العمالة أو وسياسات التأمينات االجتماعية و الصحية و ا
من انخفاض األجور إلى جانب تفادى قوانين العمل المعوقة. و تطبيق السياسة النقدية الخاصة باستهداف 

 التضخم بغرض الحد من تكلفة االنتاج وخفض تكلفة المعيشة

ى الحماية من أثر المخاطر إذا ما حدثت فعال وتتضمن التي ترمى إل Protectiveتلرفتر ج ف  تعحمف    –ب 
الحماية من الحرمان ومن الخسائر في رأت المال البشرى. وهنا يتضح أهمية دور الدولة لحماية الفقراء من 
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ممارسات خاطئة لمواجهة المخاطر مثل االقتراض وبيع األصول وعمل األطفال ... ، وتشمل هذه البرامج برامج 
جتماعية مثل التحويالت النقدية والوجبات المدرسية والمساعدات الغذائية والدعم وهى جميعها ترمى للمساعدات اال

 إلى تفادى الخسائر في رأت المال البشرى ) تعليم األطفال والرعاية الصحية لألسر ( .

رفع معدل تتضمن خلق بيئة اقتصادية مالئمة لتشجيع االستثمار بغرض  Promotionاستراتيجيات النمو  -ج
النمو االقتصادي وتشجيع النمو المحفز للتشغيل يراعى العدالة وفى توزيع ثمار التنمية بين لسكان ويهتم كذلك 
بقدرة الفقراء على المشاركة في التنمية وتمكينهم من االستفادة منها. و العمل على تنمية القطاع غير الرسمي و 

 التنمية الريفية .
 

  تلرفتر ج ف  مكف ح  تعفقف تعرف  ري ن عىل تعدلع  وردفعاف   مف  ىفال  مكن رىخ ص 
هناك وعى تام بأهمية النمو مع االعتراف بعدم كفايته لضمان مشاركة الفقراء في  : رحق و تعنمل تالحرلتئف أوال:

مرتبطة بالتغير ثمار النمو االقتصادي. فاإلشكالية هنا هي أهمية توخي العدالة في توزيع الثمار و الجهود ال
االقتصادي واسع النطاق. و لضمان القدرة على التأثير على حالة الفقر، البد من توزيع مزايا النمو االقتصادي 

الذي على نطاق واسع. و بالتالي يجب رسم سياسات اقتصاد كلي تحقق معدالت عالية من النمو االقتصادي 
تشترك فيها المرأة اشتراكا كامال و   إنمائيةووضع استراتيجيات ن لسكاايراعي العدالة وفي توزيع ثمار التنمية بين 

و تعد التنمية الريفية  .االستفادة بخدماتها من اوتمكينهتهتم باحتياجات وجهود المرأة التي تعيش تحت وطأة الفقر 
 اآلليات الهامة للنمو المتوازن. القطاع غير الرسمي و تقديم الحماية االجتماعبة  من تحسين البنية األساسية التي يعمل فيهاو 

 , إما حاليا أو في المستقبل ويشمل ذلكالنهوض بجميع المجاالت التي من شأنها توليد الدخلثانيا:  
تعزيز حقوق المرأة االقتصادية و استقاللها االقتصادي بما في ذلك حصولها على فرص العمالة. وذلك عن -1

على عمالة المرأة العاملة ودخلها في القطاعين الرسمي  إيجابيطريق رسم و تنفيذ سياسات اقتصادية ذات اثر 
 طويلة األمد.  الةالبطوغير الرسمي واعتماد تدابير محددة للتصدي لبطالتها ال سيما 

الوصول إلى اليات و مؤسسات االدخار و االئتمان و مراجعة سياسات اإلقراض و  ب مكانيةتزويد المرأة -2
 التمويل و المساعدة الفنية لألطراف التي تقدمها بما يضمن إستفادة النساء الفقيرات منها.

التعامل مع تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة على أنها إحدى أهم األولويات على المستوى الوطني  -3
التي يتم تبنيها من أجل الشباب.و تتطلب هذه االستراتيجية تنسيق الجهود بين جميع القطاعات و الكيانات 

وسطة إصالح القطاع المالي للتعامل مع الحكومية و غير الحكومية. و تتطلب تنمية المشروعات الصغيرة و المت
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االحتياجات المادية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بناء على قاعدة اقتصادية سليمة، مع محاولة فتح المجال 
 أمام الفقراء من الجنسين للحصول على الخدمات المالية المناسبة.

عوائد بشكل االستثمار في رأسالمال البشري  قد ال يولد  :تاللرثمفف لتلنففو  ف مجفغ فأس تعمفغ تعدشفي اثفعثف
لذلك البد  مال البشري.الورأت نتيجة بناء مباشر، سوف يؤدي بالضرورة إلى زيادة إمكانيات كسب المال مستقبال 

  من
حصول المرأة على التدريب المهني و التعليم المتواصل والخدمات الصحية و رسم وتنفيذ  إمكانيةتحسين  -1

النوع و  أساتات للتعليم تحقق تكافؤ الفرص و اتخاذ التدابير للقضاء على التمييز في التعليم على سياس
عادةرسم وتنفيذ سياسات التدريب  كذلك و العائدات الى  خاصة الفقيراتالتدريب من اجل النساء و  واا

ياق اجتماعي اقتصادي سوق العمل من أجل إكسابهن المهارات الالزمة لتلبية االحتياجات الموجودة في س
و  و رفع المستوى الثقافي و االجتماعي للمرأة متغير توخيا لتحسين فرص حصولهن على الوظائف.

إعطاء أولوية مطلقة لمحو أمية النساء خاصة في الريف و المناطق الحضرية العشوائية. ورفع الكفاءة 
 الحرفية للنساء الفقيرات المعيالت لألسر.

تأمين الصحي. كما يتعين إعادة صياغة سياسات التأمين بالنسبة لألرامل و غيرهم التوسع في  غطاء ال -2
 من التابعين. 

وضع و تنفيذ برنامج مناسب لتحسين تغذية الجماعات الضعيفة. كما يتعين التركيز على حماية األطفال  -3
المدارت االبتدائية بصفة خاصة. و يوصى بتبني االستراتيجيات التالية: أ( توفير وجبات يومية لتالميذ 

العامة. فالتغذية المدرسية بوصفها وسيلة من وسائل مساعدة الفقراء تساعد على تحسين تغذية األطفال 
كما تشجعهم على االلتحاق بالمدارت بطريقة غير مباشرة.ب( يساعد توزيع بعض الحصص الصغيرة من 

واجهة نفقات الحياة. كما أنه يوفر حافز الغذاء الضروري للمشاركين في فصول محو األمية الفقراء على م
لهم للحضور بصورة منتظمة. أما الموارد الالزمة لتمويل مثل هذه البرامج فتوفرها الحكومة بالتعاون مع 

 المنظمات غير الحكومية.

التوسع في مد البنية األساسية مثل المياه النقية و الصرف الصحي للمناطق التي ينتشر بها الفقر، هو  -4
 فعالة لتحسين الحالة الصحية للفرد و من ثم لمكافحة الفقر. وسيلة

 

 
 



  
 

 

21 
 

ن ااالهتمام ب قامة مظالت و شبكات أم  تعفعف   تالجرمفع   أنظم رمك ن تعمفأة من تاللرففدة من : فتديف
اجتماعي للفقراء معززة بتعريف إنساني للمؤهلين للحصول علي الدعم, يضمن حصول النساء الفقيرات, خاصة 
المعيالت و ربات األسر على المساعدات المالية.  فهناك مجموعتين من السكان في حاجة إلى المزيد من 
االهتمام.  أوالهما هم غير القادرين على العمل و الثانية هم الذين يعانون مؤقتا عند تعرضهم لبعض الظروف 

ى مناسب للمعيشة. أما المجموعة الثانية الطارئة. و المجموعة األولى بحاجة إلى الموارد التي تؤمن لهم مستو 
فيمكن مساعدتها عن طريق مختلف شبكات الضمان. و الدولة هنا في وضع أفضل من المنظمات غير الحكومية 
من حيث القدرة على توفير مثل هذه الموارد. وفي هذا الصدد ينبغي تحسين اليات استهداف الفقراء و كذلك زيادة 

 بما يحقق حياة كريمة للمستفيدات.قيمة المساعدات المقدمة 
 تعمرلتزن ل فل  تعنمل تالغى مف: خامساٌ 
 تحقيق الالمركزية في اتخاذ قرارات الميزانية و توزيع الموارد-1

 اعادة توزيع االستثمارات في صالح كافة المحافظات والمراكز حيث ترتفع معدالت الفقر-2

 .المناطقرفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والبنية األساسية فى مختلف -3

مـــن خـــالل مـــده بـــالمرافق الالزمـــة القامـــه المشـــروعات المنـــاطق المهمشـــة اعـــادة توزيـــع االســـتثمارات لصـــالح -4
 الصناعية ، وتيسير الحصول على األراضي الالزمة القامه هذه المشروعات بتكلفة منخفضة للغاية.

  حسين الطرق و ربط أماكن االنتاج باألسواق و تعزيز االستثمارات في مجال النقل والتبريد والتعبئة.ت-5

 
و االستفادة من إمكانية وصولها إلي  ف ع كففءة مؤللف  تعيمغ تعرطلعف لأجازة تعمجرمع تعمدنف لفالفد

 الفئات المحتاجة وتعزيز هذه اإلمكانيات.
بغية ضمان الحقوق المتساوية للمرأة وسبل وصولها الى الموارد  تلدتف  رنق ح تعقلتن ن ل تعممففلف  : لفديف

 االقتصادية
والعمر عن الفقر وجميع جوانب النشاط االقتصادي ووضع  جمع د فنف  مانف  حلب نلع تعجنس:  ثفمنف  

مؤشرات إحصائية لتيسير تقييم اوداء االقتصادي من منظور يراعي نوع الجنت . وصياغة و تكوين مسوح طولية 
 بغرض التوصل لفهم أفضل لديناميكيات الفقر.

 

 
 








