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 مالحظة تمهيدية

 
 اتجاه{{ات الفق{{ر ف{{ي الع{{الم وف{{ي االقال{{يم       ع{{ن  عام{{ةلمح{{ة تق{{دم ه{{ذه الوح{{دة   

 ال{{نقاش تلخ{{صوه{{ي . الجغراف{{ية المخ{{تلفة، ولش{{تى مفاه{{يم الفق{{ر وتص{{ّوراته   
 ئص{{الُنه{{ج است ح{{ول ارت{{باط اس{{تراتيجيات التنم{{ية بالفق{{ر، وُت{{راِجع أه{{ّم الدائ{{ر

أن النجاحات جاءت تتويجًا للعمل المتكامل على مستويات إلى تخلص  تالفق{ر، و  
 .مختلفة وفي عدد من الحقول

 
 وال{درس الرئيس{ي المس{تخلص ه{و ض{رورة أن يتصدر تعزيز االستخدام سائر            

وتوخ{يًا لش{رح ذل{ك فق{د رؤي عرض نهج منظمة            . اس{تراتيجيات مكافح{ة الفق{ر     
 . العمل الدولية

 
لوحدة أيضًا أهم عناصر السياسات الكفيلة بإدراج قضايا الجنسين         وتس{تعرض ا  

 .في الحوار الجاري بشأن الفقر واالستخدام
 

مفه{{وم وق{{د ال تص{{لح دائم{{ًا للبي{{ئات األخ{{رى، و معّي{{نة ات بي{{ئم{{ن المفاه{{يم تن{{بع  :مالحظة
عل{ى س{بيل المثال غالبًا ما يرتبط بأوضاع البلدان النامية، في حين أن               الض{عف 

لذلك ال  . حصرًابالبلدان الصناعية   " االستبعاد االجتماعي "مفهوم  يربط  بعض  ال
 الح{ذر ع{ند تفس{ير أو اس{تخدام المفاه{يم ال{واردة ف{ي هذه الرزمة                  ب{د م{ن توخ{ي     
 .محّددةخاصة  بأوضاع وإدراك صلتها
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    واالستخدام في العالم) الجندر(النوع االجتماعي و الفقر : وقائع وأرقام  : 1الجلسة 

 الفقر في العالم . أ
 

تلق@ي ه@ذه الجلس@ة أوًال الض@وء على االتجاهات األساسية المتعلقة بالفقر في آل أنحاء                 
، الجنسثم تتفّحص المعطيات المفّصلة حسب . الع@الم باالس@تناد إل@ى الب@يانات المتوفرة     

 . عمل النساء وارتباطها بالفقرأنماطلتستكشف أخيرًا 
 
ال ب@ّد ف@ي ال@بدایة م@ن اإلش@ارة إل@ى أن هذه الرزمة تشّدد على البلدان النامية، وبشكل                      و

غير أنه یمكن رصد االتجاهات المشار      . )1(أق@ل عل@ى ال@بلدان ذات االقتص@اد االنتقالي           
 مغایر بحيث   بتواتربلدان الصناعية، إنما    إل@يها ف@ي جم@يع الم@ناطق، بم@ا ف@يها داخ@ل ال@               

 .)2( المتقدمةأنها تستدعي استراتيجيات متوافقة مع بيئات البلدان 
 

 مالحظات تمهيدية
 

 ش@@@هد الع@@@الم تقدم@@@ًا اقتص@@@ادیًا وتكنولوج@@@يًا مذه@@@ًال خ@@@الل النص@@@ف الثان@@@ي م@@@ن الق@@@رن
 .، غير أن حجم الفقر بقي مقلقًاالعشرین

 
في معدالت ، و عند الميالد  العمر المتوّقع  في متوسط ة تقدمًا   أح@رزت الدول النامي   وق@د   

 عند  المتقدمة ال@بلدان    حقق@ته مم@ا   أس@رع بكث@ير     ، والتحص@يل ال@تربوي،      األطف@ال وف@يات   
  الواحد في بعض البلدان النامية     ارتفع استهالك الفرد  قد  و. مرورها في المرحلة نفسها   

 الكثير من البلدان اآلسيویة النامية      وتف@ّوق األداء االقتص@ادي ف@ي      . تقری@باً % 70بنس@بة   
 1980في الفترة الممتدة من و. ع@ن مث@يله ف@ي ال@بلدان الص@ناعية خالل العقد المنصرم        

باس@@تثناء ( ال@@نمو االقتص@@ادي ف@@ي ج@@نوب وش@@رق آس@@يا   مع@@دلبل@@غ م@@ثًال، ، 1993إل@@ى 
ف@ي الوالی@ات الم@تحدة واالتحاد االوروبي، و      % 2س@نویًا مق@ابل     % 5.8 نح@و ) الص@ين 

 .في اليابان% 3.6
 

 قضتوعلمًا بأن االزمة المالية األسيویة الحدیثة       (ولكن بالرغم من هذا التقّدم االقتصادي       
فإنه ما ، ) من التقّدم المحرز خالل العقد السابق في أنحاء متعددة من آسياج@زء آبير  عل@ى   

بدخٍل   على قيد الحياة    من أجل البقاء   یكافحون م@ا ی@زید ع@ن مل@يار ش@خص            زال ف@ي الع@الم    
 .  دوالرًا في السنة370یقّل عن 

  1.أ

 االتجاهات العامة

 

 
 
 

 . أوضاع البلدان ذات االقتصاد االنتقاليمع لتكييف المواد خطة هناك )1(
 .بشأن االتجاهات المشترآة، والتنّوع، والحاجة إلى التكييف" دليل القارئ" راجع )2(
 
 
 

 هم   الكبرى نوب الصحراء إن م@ا ی@ناهز نص@ف س@كان جنوب@ي آس@يا وأفریقيا ج               �
ف@@ي آ@@ال اإلقليمي@@ن ف@@ي حال@@ة فق@@ر، واألع@@داد المطلق@@ة له@@ؤالء الفق@@راء ف@@ي ت@@زاید 

 )).2(و) 1(الجدوالن (
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  1990 و1985 النامية، حسب األقاليم الفقر انتشار ) : 1(الجدول 
 

تقدیرات البنك 
 1992، الدولي

 ك ضمن مستویات االستهالالنسبة المئویة التراآمية للسكان
  1985الشهر، /شخص/دوالر(

 )) القوة الشرائيةتعادل(

 
 السنة

 
 اإلقليم
 

 المجموع
بالمالیين(

( 

% 60$ 50$ 40$ 30.42$ 21$   

1051 30.5 65.9 57.5 46.5 33.3 17.9 1985 
1133 29.7 64.4 56.5 46.0 33.1 17.6 1990 

  بلد40تقدیرات عن 
 

182 13.2 54.6 43.7 29.9 15.7 4.9 1985 
169 11.3 49.3 39.1 26.8 14.7 4.9 1990 

 شرق آسيا

532 51.8 89.5 84.1 75.3 61.1 37.0 1985 
562 49.0 89.5 84.0 74.6 59.0 33.6 1990 

 جنوب آسيا

87 22.4 47.0 40.1 32.0 23.1 13.2 1985 
108 25.5 52.1 45.2 37.0 27.8 17.2 1990 

 أمریكا الالتينية

184 47.6 81.6 75.8 67.1 53.5 33.5 1985 
216 47.8 81.1 75.5 67.1 54.4 34.5 1990 

 أفریق@@@@يا ج@@@@نوب الص@@@@حراء 

 الكبرى
60 30.6 28.0 18.9 10.6 4.5 1.3 1985 
73 33.1 20.5 13.3 7.0 2.5 0.5 1990 

 الشرق األوسط 
 وشمال افریقيا

 
 H. Tabatabai : "Poverty and inequality in developing countries : a review of evidence", in G. Rodgers & R. van  :المصدر 

der Hoeven (eds), New approaches to poverty analysis and policy - III. The poverty agenda : trends and policy 
options. (Geneva, ILO, 1995). 

 
  1993 و1987اليوم في االقتصادات النامية، السكان الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد في  ) : 2(الجدول 

 
 بالمالیين  السكان المئویةنسبة

1993 1987 1993 1987 
 

 شرق آسيا والمحيط الهادئ 464.0 445.8 28.8 26.0
 اوروبا وآسيا الوسطى 2.2 14.5 0.6 3.5
 أمریكا الالتينية والكاریبي 91.2 109.6 22.0 23.5
 وسط وشمال افریقياالشرق األ 10.3 10.7 4.7 4.1
 جنوب آسيا 479.9 514.7 45.4 43.1
  الكبرىأفریقيا جنوب الصحراء 179.6 218.6 38.5 39.1
 المجموع 1.227,1 1.313.9 30.1 29.4

 
 World Bank: World Development Indicators 1997 (Washington, DC), Table 2a, p. 31 : المصدر 

 

 . الكبرىأفریقيا جنوب الصحراء في تعرف أآبر نسبة من الفقراء �
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 آس@@يا وش@@رق آس@@يا وج@@نوب ش@@رق آس@@يا وم@@نطقة المح@@يط   تض@@م م@@نطقة ج@@نوب �
 ش@@خص م@@ن  ارمل@@ي1.3 مل@@يون فق@@ير م@@ن أص@@ل    950اله@@ادئ مع@@ًا أآ@@ثر م@@ن    

 .المصّنفين فقراء من حيث الدخل
 

 م@ن الم@توّقع أن ی@تجاوز عدد الفقراء في جنوب آسيا وأفریقيا جنوب الصحراء               �
 .2000بحلول عام  مليون شخص 700 ىالكبر

 
 2000 و1985الفقر في العالم النامي،  ) : 1(الشكل 

  

  
 

  .World Development Report, 1990 : المصدر 
 

ف@ي أم@ریكا الالتين@ية، ارتفعت نسب الفقر بصورة ملحوظة في الثمانينات، وما          �
 .تتعاظمزالت 

 
 في  تقّلة فق@د شهدت أسوأ تدهور      ال@دول المس@    أس@رة  وبل@دان     الش@رقية  أم@ا أوروب@ا    �

 انتشار الفقر، الذي آان یشمل جزءًا صغيرًا        زاد خالل العقد المنصرم،     الدخ@ل 
 مليون شخص یعيشون بأقل     120 حوالي ثلث السكان، أي      ليشملم@ن السكان،    

 . دوالرات في اليوم4من 
 

ف@ي ال@بلدان الص@ناعية، یع@يش أآ@ثر من مئة مليون شخص دون متوسط الدخل                  �
 . مليون عاطل عن العمل37دي، وهناك الفر

 
 

 1اإلطار 
 الفقر والنمو وعدم المساواة
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بالرغم من أن العدید من شعوب بلدان أوروبا الوسطى والشرقية والدول المستقلة حدیثًا قد أحرزت أرباحًا                

إن . ر، ف@@إن ه@@ذه ال@@بلدان تش@@هد ارتفاع@@ًا ف@@ي مع@@دالت الفق@@  ) بعض@@هایص@@عب ج@@دًا تقي@@يم(مادی@@ة وغ@@ير مادی@@ة 
 انظ@@@@@@@@@ر الج@@@@@@@@@دول ( غ@@@@@@@@@ير دق@@@@@@@@@يقة  ال@@@@@@@@@زمانعل@@@@@@@@@ى ام@@@@@@@@@تداد  والمقارن@@@@@@@@@ات بي@@@@@@@@@ن ال@@@@@@@@@بلدان   

أوروب@@ا الوس@@طى ف@@ي الوق@@ت ال@@ذي ب@@دأت ف@@يه بل@@دان   و. ، غ@@ير أنه@@ا ت@@برز بع@@ض االتجاه@@ات الواض@@حة  )3(
تعان@ي م@ن ه@بوط ف@ي المخ@رجات وتف@اقم في عدم المساواة في آن واحد،          والش@رقية وال@دول المس@تقلة حدی@ثًا         

 الم@@@@@@@@@@@@تزاید إل@@@@@@@@@@@@ى انع@@@@@@@@@@@@دام المس@@@@@@@@@@@@اواة ویع@@@@@@@@@@@@ود. مع@@@@@@@@@@@@دالت الفق@@@@@@@@@@@@ر بش@@@@@@@@@@@@ّدةارتفع@@@@@@@@@@@@ت 
تضّخم و ؛ارتفاع الدخل في القطاع الخاص، حيث تتفاوت المداخيل تفاوتًا آبيراً         و األجور   تحری@ر  : م@ا یل@ي   

 .الثروات الفردیة
 

 
 .World Bank: "From Land to Market", in World Development Report 1996, pp. 67-69 (Washington)  :المصدر 

 
 انعدام المساواة والفقر في بعض االقتصادات االنتقالية ) : 3(الجدول 

 
مؤشر (ُمعامل جيني  نسبة السكان دون خط الفقر

 )الالمساواة في الدخل
(النفقات 
1993( 

(الدخل 
1993( 

1987- 
1988 

 التغّير
1987-
1988 

1993 

 
 البلد

 بلدان أوروبا الوسطى والشرقية
 بلغاریا 34 11 2 33 -
 الجمهوریة التشيكية 27 8 0 1 1
 هنغاریا 23 2 1 2 6
 بولندا 30 5 6 12 12
 سلوفينيا 28 4 0 1 1

 الدول المستقلة حديثًا
 استونيا 39 16 - 23 21
 قيرغيزستان 50حوالي  9-33 - 76 57
 االتحاد الروسي 48 14-24 - 38 35

  )نقاط مئوية(فقر التغّير في نسبة السكان دون خط ال
 1985-

1993 
1978-
1985 

   

 شرقي آسيا
 الصين 38  24- 1+ 
 نامفيت  34  - 20- 



 الفقر والنوع االجتماعي واالستخدام في العالم: وقائع وأرقام  : 1الجلسة  
 

 

5 

 الصورة ذاتها تقریبًا     فيما عدا مؤشرات مستویات الدخل     تعكس المؤشرات االجتماعية  
فاتها تحّس@ن ع@ام ف@ي الرفاه@ية عل@ى الص@عيد العالم@ي، إنم@ا مع وجود مناطق وبلدان                     : 

 ).3(و) 2(، والشكالن )4( مستویات عالية من الحرمان، الجدول اني منالرآب وتع
 

 هو   الكبرى  في أفریقيا جنوب الصحراء     عند الميالد  إن متوّس@ط العم@ر المتوّقع      �
 عامًا، بالمقارنة مع شرقي آسيا وأمریكا الالتينية        50االدن@ى في العالم، إذ یبلغ       

 . عامًا70حيث یقارب الـ 
 من المتوّقع أن    انتكاسة آبيرة، إذ  ) العوز المناعي البشري  (یش@ّكل وب@اء االیدز       �

، بدًال من   2000 عام   بحلول عامًا   47 ف@ي أفریق@يا       الم@توقع  ی@بلغ متوس@ط العم@ر     
 .1996 عامًا، وفقًا إلسقاطات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 62

 من العام  سن االربعين، اعتبارًایبلغواإن النس@بة الم@ئویة م@ن الس@كان الذین لن          �
في جنوبي % 20، و الكبرىف@ي أفریق@يا ج@نوب الص@حراء    % 32، ه@ي   1990
في شرقي  % 9، و البحر الكاریبي  الالتين@ية وم@نطقة      أم@ریكا ف@ي   % 11وآس@يا،   
 .آسيا

 وف@يات االطف@ال إل@ى أقّل من النصف، أي من            مع@دل  النام@ية، ه@بط      األقال@يم ف@ي    �
في الفترة الممتدة بين     وفاة   64 إلى    حية  والدة 1000  آل  وف@اة م@ن أص@ل      150

 ب@@األلف 97 ب@@األلف ف@@ي جنوب@@ي آس@@يا و73ولك@@نه ی@@بلغ . 1994 و1960عام@@ي 
 . الكبرىفي أفریقيا جنوب الصحراء

 باأللف، اعتبارًا 85، فهو   الخامس@ة م@ن العم@ر      وف@يات األطف@ال دون       مع@دل أم@ا    �
 ب@@األلف ف@@ي أفریق@@يا   174 ی@@بلغ النام@@ية، ولك@@نه  األقال@@يم، ف@@ي آاف@@ة  1994م@@ن 
 . الكبرىوب الصحراءجن

 100 000 وف@@اة لك@@ل 416 النام@@ية ال@@بلدان وف@@يات األمه@@ات، ف@@ي وی@@بلغ مع@@دل �
 . الكبرى في أفریقيا جنوب الصحراء971ولكنه یصل إلى .  حيةوالدة

50 بلغت النامية، ولكنها البلدانمجمل ل% 30، بلغ@ت نسبة األمّية    1995ع@ام    �
في % 43، و  الكبرى حراءفي أفریقيا جنوب الص   % 42في جنوبي آسيا، و   % 

 .الدول العربية
 

 )بالماليين( النامية البلـدانالفقر في  ) : 4(الجدول 
 

السكان 
الذین ال 
یتوقع أن 
 سن یبلغوا

)أ(األربعين 

معدل وفيات 
 لكل(األمهات 

 ألف 100
 )والدة

1990-1996 

األطفال دون 
 الذینالخامسة 

یعانون من 
 سوء التغذیة

1990-1996 

ن السكان الذی
ال یحصلون 

مياه على 
 نظيفة

1990-1996 

السكان 
ال الذین 

یحصلون 
 خدمات على

 صحية

 الكبـار
1995 

اإلقليم أو مجموعة 
 البلدان
 

  البلدان الناميةسائر 842 )ب(766 1.213 )ب(158 471 507
 أقل البلدان نمـوًا 143 241 218 34 1.030 123
 الدول العربية 59 29 54 5 380 26
 آسيا شرق 167 144 398 17 95 81
أمریكا الالتينية  42 55 109 5 190 36

 والكاریبي
 جنوب آسيا 407 264 230 82 554 184
شرقي آسيا -جنوب 38 69 162 20 447 52

 والمحيط الهادئ
 أفریقيا جنوب الصحراء 122 205 249 28 971 124

 عامًا39ضمن الفئات السكانية ما بين صفر و أ 
 ترآياباستثناء قبرص و ب 

 .Human Development Report 1997, p. 27 : المصدر 
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 )بة مئويةنس( سّن االربعين يبلغـوااالشخاص الذين لن  ) : 2(الشكل 
  

  
 

 .Human Development Report 1997, p. 27 : المصدر 
 

  البالغينلدى االمّية معدل ) : 3(الشكل 
   

  
 

 .Human Development Report 1997, p. 27 : المصدر 

---   ----  
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 تفصيل البيانات حسب الجنس:  والفقر النوع االجتماعي . ب
 

ال@@نوع ر ترت@@بط ارت@@باطًا وث@@يقًا بمس@@ألة    مش@@كلة الفق@@  االع@@تراف ب@@أن  یع@@ود ال@@تردد ف@@ي  
 إلى غياب االحصاءات الموثقة التي تثبت       ،) بي@ن الجنسين   األدوارتوزی@ع    (االجتماع@ي 

غ@ير أن ه@ناك مجموع@ة آبيرة من الدراسات التي تبّين وجود فروقات هامة بين                . ذل@ك 
جلسة انظر ال  (-) التصرف بالملكية "حصول على الموارد    الرجال والنساء من حيث ال    

 .، ومن حيث المؤشرات االجتماعية الرئيسية)3
 

 
4( تفاوتات آبيرة بين الرجال والنساء، الشكل    )3( التنمية البشریة    مقياستظه@ر أرقام    

الك@@تابة والق@@راءة وع@@دد الس@@نين  ب النس@@اء إلم@@ام النام@@ية، ی@@تدنى مس@@توى ال@@بلدانفف@@ي ). 
 یبلغ، في بعض ساء وتغذیتهنصحة الن إهمالآما أن   . الدراس@ية عّم@ا ه@و عند الرجال       

 الطبيع@@ية البيولوج@@ية  ف@@ي ؤث@@ر، ح@@ّدًا خط@@رًا یجعل@@ه ی  م@@نهاال@@بلدان، ال س@@ّيما األس@@يویة 
 .لنساءل

  1.ب

النساء : المؤشرات االجتماعية
  الرجاليتخلفن عن

 
  مختارة بلدانمكونات مقياس التنمية البشرية فينسبة النساء إلى الرجال في ثالثة من متوسط  ) : 4(الشكل 

  
 

   
 .Human Development Report 1994 (New York, UNDP, 1994) : المصدر 

 
)3( HDI هو مختصر Human Development Index. 
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نوع و هي السّن    -ربعة عوامل   أل دراسة ف@ي س@بعة بل@دان م@ن أم@ریكا الالتينية             ُأجری@ت 
 ع@@دم قص@@اء أس@@بابالست �المس@@توى العلم@@ي والقط@اع االقتص@@ادي  والوظ@يفة أو المه@@نة  

 أن المس@توى العلم@ي ه@و الع@امل األآثر            م@ن ه@ذه الدراس@ة      تبّي@ن و. المس@اواة ف@ي الدخ@ل     
 كلما قّل المستوى العلمي لألفراد،    ف:  ع@دم المس@اواة ف@ي الدخ@ل وعل@ى الفق@ر              ف@ي تأث@يرًا   

 ًاولكن هذا ليس إال جزء. ازدادت إمكان@ية إن@تمائهم إل@ى ش@ریحة العش@رین بالم@ئة الدن@يا           
العل@م، الس@ن، القط@اع االقتصادي،      (العوام@ل موض@وع، فف@ي ح@ال تس@اوي جم@يع           م@ن ال  

الـ (یص@بح اح@تمال ان@تماء اإلناث العامالت إلى الفئة الدنيا            "،  )ن@وع الوظ@يفة أو المه@نة      
 )4(". للذآور% 14مقابل % %34) 20

 
، الت@ي تعان@ي م@ن مس@توى معيشي متدٍن مقارنة            األص@لية  الش@عوب    ص@فوف وح@تى ف@ي     

في ف. ، تع@يش النس@اء وضعًا أسوأ من وضع الرجال         )الواف@دة  ( غ@ير االص@لية    بالش@عوب 
بوليف@يا، م@ثًال، حي@ث یتم@تع الس@كان االص@ليون بمس@توى علمي أدنى بكثير من مستوى                   

وال@@رجال ف@@يما ی@@تعلق بمع@@دالت  الس@@كان غ@@ير االص@@ليين، تتس@@ع الف@@روقات بي@@ن النس@@اء   
 )5(.االنخراط في المدارس

 
، إال أن   ال تقدم مفصلة حسب الجنس    لتقدیرات الكلّية لواقع الفقر     عل@ى الرغم من أن ا     و

 .ارتفاع نسبة النساء بين الفقراء: البيانات المتوفرة تشير إلى اتجاه مشترك هو 
 

 2.ب
 النساء يمثلن األآثرية 

 بين الفقراء
 

م@ن السكان الریفيين المتوزعين  % 84 والت@ي تم@ثل   ًا بل@د 41 م@ن  المجّمع@ة    الب@يانات إن  
 ت@@دّل عل@@ى ت@@زاید أع@@داد ونس@@ب النس@@اء بي@@ن الفق@@راء الریفيي@@ن م@@نذ  ، بل@@دًا نام@@يًا114ف@@ي 

 ارتف@@ع، 1988 و1970-1965وف@@ي الف@@ترة م@@ا بي@@ن  ). 5(منتص@@ف الس@@تينات، الش@@كل  
للنساء % 47( ال@رجال  أآ@ثر م@ن  ع@دد النس@اء الریف@يات اللوات@ي یعش@ن دون خ@ط الفق@ر                

، 1988 بالمئة في عام 60لنساء الفقيرات ، وبذل@ك بلغ@ت نسبة ا      )لل@رجال % 30مق@ابل   
 .1970 و1965خالل الفترة الممتدة بين عامي % 57 آانت بعدما

 
 
 
 
 
 
  
)4(  N. Lustig : "Coping with austerity; Poverty and inequality in Latin America", in G. Rodgers & R. van der Hoeven 

(eds.) : New approaches to poverty analysis and policy III - The poverty agenda, trends and policy options (Geneva, 
ILO, 1995). 

 
)5(  ILO : Building on culture to face changing realities. The Jalq'a and Tarabucos story (Geneva, 1994). 



 الفقر والنوع االجتماعي واالستخدام في العالم: وقائع وأرقام  : 1الجلسة  
 

 

9 

 فقر موّزعين حسب الجنس مجموع السكان الريفيين الذين يعيشون دون خط ال ) : 5(الشكل 

 1988 و1970-1965ما بين ) مقّدر بالماليين( 

 
 

 
 
 

 ,I- Jazairy et al. : The state of world rural poverty. An inquiry into its causes and consequences (New York, IFAD : المصادر 
1992) and M. Buvinic : "The feminization of poverty ? Research and policy needs", in J.B. Figueiredo & Z. 
Shaheed (eds.) : New approaches to poverty analysis and policy. II- Reducing poverty through labour market 

policies (Geneva, ILO, 1995) 
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 التي  یتزام@ن االرتف@اع ف@ي ع@دد ونس@ب النس@اء الفق@يرات م@ع ت@زاید عدد األسر الفقيرة                    

 أو  النسبة المئویة لألسر التي ترأسها    ، ف@ي االآون@ة االخيرة،      ارتفع@ت  إذ. ترأس@ها نس@اء   
 ه@@ذه وت@@بلغ). 6( س@@واء، الش@@كل  ح@@د عل@@ىوالم@@تقدمة ف@@ي ال@@بلدان النام@@ية . نس@@اءتع@@يلها

، فيما تقارب الخمسين    %15 نحوالنس@بة ف@ي بع@ض بل@دان ج@نوب وجنوب شرق آسيا              
ریق@ية والكاریب@ية، أي م@ا یع@ادل نص@ف مجم@وع األسر،              بالم@ئة ف@ي بع@ض ال@بلدان االف        

وق@د ُرص@د ارتف@اع في عدد االسر التي ترأسها نساء في خمسة من أصل                ). 7(الش@كل   
 ).8انظر الشكل  (أمریكية التينية تتوافر عنها إحصاءات لمدة من الزمنستة بلدان 

  3.ب
 تزايد عدد 

 األسر الفقيرة التي 
 ترأسها نساء

 

 
 ، بلدًا ناميًا 114النسبة المئوية إلجمالي األسر الريفية التي ترأسها نساء في  : ) 6(الشكل 

 في منتصف الثمانينات 
  
 

  
 

 ,Jazairy, et al. : The state of world rural poverty. An inquiry into its causes and consequences (New York, IFAD :المصدر 
1992) 
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     )بلدان مختارة( المئوية لألسر التي ترأسها نساء في الثمانينات النسبة ) : 7(الشكل 

 
 

 : M. Buvinic : The feminization of poverty ? Research and policy needs", in J.B. Figueiredo & Z. Shaheed (eds.)  :المصدر 
New approaches to poverty analysis and policy.  II- Reducing poverty through labour market policies (Geneva, 

ILO, 1995). 

 
النسبة المئوية للنساء المعيالت إلى إجمالي األسر الحضرية والريفية معًا وإلى األسر الحضرية وحدها               ) : 8(الشكل 

 في بلدان مختارة من أمريكا الالتينية 
  
 

  
 

 M. Buvinic. Promoting employment among the urban poor in Latin America and the Carribbean : a gender :المصدر 
analysis (Geneva, ILO, 1995). 
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نساء هي  ترأسها  تش@ير دراس@ات عدیدة أجریت في العقد المنصرم إلى أن األسر التي              

رج@@ال، وذل@@ك باالس@@تناد إل@@ى مؤش@@رات م@@تعّددة ع@@ن  یرأس@@ها أفق@@ر ح@@اًال م@@ن تل@@ك الت@@ي 
 الدخ@@ل ومتوس@@ط، ودخ@@ل األس@@رة للف@@رد الواح@@د  ال@@ي دخ@@ل األس@@رة،    إجمم@@نهاالفق@@ر، 

. والموارد وامتالك األراضي    للف@رد الواح@د    االس@تهالآي    واإلنف@اق ،  ب@الغ المكاف@ئ لك@ل     
 .بيانات عن بعض المدن المختارة في أمریكا الالتينية) 9(یعرض الشكل و

 إن االسر التي 
 ترأسها نساء هي 
 األآثر تضررًا من 

 الفقر
 
 

 النسبة المئوية لألسر التي ترأسها نساء الى إجمالي األسر في مدن مختارة في  ) : 9(الشكل 
 أمريكا الالتينية 

   

 
 
 

 M. Buvinic : Promoting employment among the urban poor in Latin America and the Caribbean : a gender : المصدر 
analysis (Geneva, ILO, 1995). 

 
آانت موضع   الدخل المنخفض في أربع مدن       فئات فياألسر التي ترأسها نساء     آز  تتر

تزید في المجتمع   نس@اء   ترأس@ها    نس@بة األس@ر الت@ي        ف@إن  مدی@نة بوغوت@ا      أم@ا ف@ي   ،  دراس@ة 
 .  فئات الدخل المنخفضآكل عنها في

 
ألن عدد من ال یجنون       من غيرها   للفقر عرضة أآثر    هي  األس@ر الت@ي ترأسها نساء      إن
 . فيها غالبًا ما یزید عن من یجنون دخًالدخًال

 
 ف@@يإن النس@@اء المع@@يالت اللوات@@ي یجني@@ن الدخ@@ل الرئيس@@ي یجمع@@ن    ف@@فض@@ًال ع@@ن ذل@@ك،  

 التزامهن تحق@يق الدخ@ل وتوّلي المسؤوليات المنزلية، األمر الذي یعني غالبًا         ،مهامه@ن 
،  تواج@@ه وم@@ن ناح@@ية أخ@@رى.  أآ@@ثر م@@ن أرب@@اب األس@@ر الذآ@@وروالح@@رآةق@@يود الوق@@ت ب

وصول  : وم@ن ه@ذه المش@كالت   . ال@رجال ب  مقارن@ةً  عموم@ا مش@كالت ع@دة      معظ@م النس@اء   
مح@دود إل@ى س@وق العم@ل، ف@رص أق@ل ف@ي الحص@ول عل@ى أج@ر ج@يد في عمل مستقّر،                          

 .اإلنتاج مصادر وإمكانات وصول أقل إلىدخل أدنى 
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ارات ، وقل@@ة المه@@التحص@@يل العلم@@ي مس@@توى  ض@@عفعل@@ىی@@دل  الع@@ائق األخ@@ير  ه@@ذّا و
 . االرض ورأس المال والتكنولوجياعلى ملكية حصولالتقنية، وصعوبة ال

 
 عوام@@@ل اجتماع@@@ية واقتص@@@ادیة  إل@@@ىارتف@@@اع ع@@@دد األس@@@ر الت@@@ي ترأس@@@ها نس@@@اء یع@@@ود 

 .ودیموغرافية متعّددة
 

ف@ي الكث@ير م@ن بل@دان أمریكا الالتينية     آ@ان معظ@م المهاجری@ن م@ن ال@ریف إل@ى المدی@نة              
 .من النساء ،  )بيروو المكسيك،   ية،جمهوریة الدومينيك التاریكا،  البرازیل، آوس : مثل  (
 بحثًا عن فرص    انعدام ف@رص العم@ل ف@ي الم@ناطق الریف@ية یدف@ع الش@ابات نح@و المدن                 ف@ 

 .أفضل

 4.ب
  المؤديةالعوامل 

  عدد تزايد إلى

 النساء المعيالت
 ألسرهن

 
طغى یخل المدن حيث     اختالل التوازن الدیموغرافي بين الجنسين دا      وق@د أدى ه@ذا إل@ى      

وقد ترافق هذا مع .  ال س@ّيما اللوات@ي ه@ّن ف@ي س@ّن ال@زواج أو في سّن أآبر         اإلن@اث ع@دد   
نظام األسرة  ونتيجة لتفّتت   . ت@زاید ف@ي ع@دد األس@ر الت@ي ترأس@ها م@راهقات دون شریك               

، فض@ًال عن إحجام الوالد الطبيعي عن االعتراف بأوالده، بات على األّمهات             الموس@عة 
 .أن ُیِعْلَن أنفسهّن وأطفالهّن) دون شریك(ات المنفرد

 
 ه@ناك ظاه@رة أخ@رى ت@تعاظم تعاظم@ًا ملحوظ@ًا، ال س@ّيما في أفریقيا جنوب الصحراء                  و

ت@دل الدراسات على أن     إذ  . ، وتتم@ثـّل باألموم@ة الم@بكرة بي@ن اإلن@اث العازب@ات            الك@برى 
وعدم المستوى العلمي   الممارس@ة الم@بّكرة للج@نس والَحمل المبكر، باإلضافة إلى تدني            

 الفق@@ر بي@@ن األج@@يال م@@ن األمه@@ات إل@@ى  بان@@تقال ذات ص@@لة وث@@يقة، آله@@ا عوام@@ل ال@@زواج
 .األطفال

 
 ع@@دد الس@بب الرئيس@@ي ف@ي ارتف@اع    ه@و دائم@ًا، وإل@@ى ح@ّد بع@يد،     الفق@@ر ویمك@ن الق@ول ب@أن   

 المدن، في اتجاهلرجال من جانب ااألس@ر الت@ي ترأس@ها نس@اء، ذل@ك أن النزوح الكثيف        
ال س@@ّيما ف@@ي آس@@يا وف@@ي أفریق@@يا ج@@نوب الص@@حراء، یلق@@ي عل@@ى آ@@اهل النس@@اء، لف@@ترات     
طویل@ة، مس@ؤولية اتخ@اذ الق@رار وإعال@ة األس@رة، رغم االمدادات المادیة المتقّطعة التي          

 .وآم من أم یطلقها زوجها أو یهجرها لعدم قدرته على إعالتها.  یرسلها الزوج
 

في الدول  لص@دامات العرقية والصراعات المسّلحة      لق@د تكاث@رت ف@ي األع@وام األخ@يرة ا          
، وأّدت إل@ى ن@زوح جماع@ي للس@كان، وإل@ى تفّكك األسر وترّمل النساء أو                 النام@ية غال@باً   

وغالبًا ما یؤدي . إن غالب@ية أس@ر الالجئي@ن ترأس@ها نس@اء     . انفراده@ّن ف@ي إعال@ة أس@رهنّ     
 الفرص االقتصادیة   الع@نف والص@راعات إل@ى الح@رمان والفقر والوصول المحدود إلى           

والسياس@ية، فمعظ@@م ال@@بلدان الت@@ي تش@@هد ن@@زاعات داخل@ية تح@@تّل مرت@@بات عال@@ية ف@@ي س@@ّلم   
، سري النكا   ميانمار، أثيوب@يا، ليبيریا، أنغوال، موزامبيق، السودان،        الص@ومال : الفق@ر   
 .أفغانستانو
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V.  االتجاهات:  االستخدام والفقر وأنماط) الجندر(النوع االجتماعي 

 ألساسية ا 
 

 فعندما تؤدي األوضاع المجحفة     . اس@تخدامهن ارت@باطًا وثيقاً     بأنم@اط یرت@بط فق@ر النس@اء       
  ع@@ن ذل@@ك تنش@أ ،ف@ي س@@وق العم@ل إل@@ى انقط@@اع ف@ي تحق@@يق المداخ@يل الكاف@@ية والمن@@تظمة    

، استنادًا الى البيانات المتوّفرة،     الجزءیبّين هذا   و. دائ@رة مف@رغة بي@ن الفق@ر واالستخدام        
ئات آبيرة من النساء من العمل المأجور بالرغم من تزاید مشارآتهن في            آ@يف تحرم ف   

 داخل سوق   القائمة على المشاآل    ه@ذا الج@زء الضوء    آم@ا یلق@ي     . س@وق العم@ل النظام@ي     
 متدنحش@د ف@ئات واسعة من النساء في وظائف وأنشطة اقتصادیة ذات مردود              : العم@ل 

. وانين العمل والحمایة االجتماعيةس@تقرار وال تس@ري عليها ق   االوبع@يدة ع@ن االن@تظام     
 ف@ئات آب@يرة م@ن النساء ذوات الموارد الضئيلة إلى           تلج@أ  آ@يف     أیض@اً  یبّي@ن ه@ذا القس@م     و

 . آاستراتيجية للبقاءالعمل لحسابهن الخاص
 

 حصة النساء داخل القوة العاملة في البلدان النامية، رغم أنها ال تزال أدنى مما          ت@تزاید 
 بالمئة في البلدان    60 بالم@ئة مقابل     31(تص@ادات الص@ناعية     ه@ي عل@يه ف@ي أس@واق االق        

فقد ). 1990ف@ي عام    ف@ي المج@ال االقتص@ادي       األعض@اء ف@ي م@نظمة ال@تعاون والتنم@ية           
 نس@@ب المش@@ارآة النس@@ائية ف@@ي الق@@وة العامل@@ة ف@@ي    1990 و1970ارتفع@@ت بي@@ن عام@@ي  

طقة ال@@بحر م@@نش@@مال افریق@@يا، وغ@@رب آس@@يا، وش@@رق آس@@يا، وأم@@ریكا الالتين@@ية، وف@@ي      
وأحرزت بلدان شرق آسيا أعلى نسبة . الكاریب@ي، ف@يما تدّن@ت قل@يًال ف@ي م@ناطق أخرى       

آم@@ا حّقق@@ت أفریق@@يا ج@@@نوب    ).  بالم@@ئة 59(مش@@ارآة نس@@ائية ف@@ي النش@@اط االقتص@@ادي      
( بالمئة، الشكل    50 و 45الص@حراء وج@نوب ش@رق آس@يا مع@دالت عال@ية ت@تراوح بين                

10.( 
 

  1.ج

 تزايد عدد النساء 
 القوة العاملةفي 
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 1996-1970، مشارآة المرأة في النشاط االقتصاديمعدالت  ) : 10(الشكل 
  

  
 مكتب العمل الدولي، جنيف، 1998الكتاب السنوي إلحصاءات العمل،  : المصدر 

 
ف@@ي مع@@ّدالت المش@@ارآة بي@@ن ال@@رجال والنس@@اء، أآ@@برها ف@@ي ش@@مال   آب@@يرة  فج@@وات ثم@@ة

 غ@@@@@@@رب وج@@@@@@@نوب آس@@@@@@@يا  ، یل@@@@@@@يها ) بالم@@@@@@@ئة80ل  بالم@@@@@@@ئة مق@@@@@@@اب 16(افریق@@@@@@@يا 
 وأم@@@@@@@@ریكا الالتين@@@@@@@@ية والكاریب@@@@@@@@ي  )  بالم@@@@@@@@ئة85-83 بالم@@@@@@@@ئة مق@@@@@@@@ابل  21-24(
 ).11(نظر الشكل ا).  بالمئة80 بالمئة مقابل 32(

 
   1996ما فوق، عام ف عامًا 15 من سن اقتصاديًا النشطينمتوسط نسبة  ) : 11(الشكل 

  
 مكتب العمل الدولي، جنيف، 1998ت العمل الكتاب السنوي إلحصاءا : المصدر 
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 2اإلطار 
 المحجوب عن األنظارعمل النساء 

 
إن أرق@ام المش@ارآة ف@ي الق@وة العاملة تهمل آثيرًا أنشطة النساء االقتصادیة في القطاع غير النظامي أو في             

أوسع لعبارة  عل@ى س@بيل الم@ثال، ع@ندما اع@تمد ف@ي اله@ند تع@ریف                 . ال@زراعة، حي@ث ی@تواجدن ب@أعداد آب@يرة         
من أعلى نسب مشارآة    و بالمئة   88 إلى   13، قفزت نسبة النساء النشطات اقتصادیًا من        "نش@اط اقتصادي  "

 بالم@@ئة م@@ن مجم@@وع منتج@@ي 80تل@@ك الت@@ي نجده@@ا ف@@ي افریق@@يا، حي@@ث تم@@ّثل النس@@اء  ) غ@@ير الرس@@مية(النس@@اء 
 .األغذیة في بعض البلدان االفریقية

 
 االحصاء القائمة فحسب بل نظمئية في االقتصاد ال یقتصر على قصور   ولك@ن م@ا یحج@ب اإلس@هامات النسا        

  عمل النساء یتّم ضمن نظام اإلنتاج الغذائي       فمعظم. یع@ود أیض@ًا إل@ى طب@يعة عم@ل النس@اء االنتاج@ي ب@الذات               
 یستهلك اإلنتاجوبم@ا أن معظ@م هذا   . ، مم@ا یجع@ل ال@ناس ی@نظرون إل@يه آام@تداد للواج@بات االس@ریة            األس@ري 

 . بل یقدر بأقل من قيمته في اقتصاد قائم على السوق أي قيمة نقدیة، فإنه ال یعطياألسرة، داخل 
 

 ألنه ال وح@تى م@ا ینتج في المنزل ليطرح في السوق یبقى محجوبًا عن األنظار وعن المحاسبة اإلحصائية    
 أنى ال@@رغم م@@ن عل@@و. العم@@ل الخ@@اص المس@@تقلالط@@ابع النظام@@ي ال@@ذي یم@@ّيز االس@@تخدام الم@@أجور أو ب یتس@@م

ت@@در دخ@@ًال فإنه@@ا ال تعت@@بر اجتماع@@يا أنش@@طة النس@@اء الم@@تقطعة أو أنش@@طتهن ف@@ي اإلن@@تاج المعيش@@ي والغذائ@@ي 
 ".عمًال حقيقيًا"

 
 

 
ال س@@ّيما داخ@@ل و، ال أدل عل@@ى ض@@عف إمكان@@ات وص@@ول الم@@رأة إل@@ى ف@@رص االس@@تخدام

النساء آل من    لدى المكشوفة، م@ن الفج@وة بي@ن معدالت البطالة          النظام@ي س@وق العم@ل     
 المكش@@وفةوعل@@ى ال@@رغم م@@ن أن ع@@دد ال@@رجال الذی@@ن یع@@انون م@@ن ال@@بطالة      . وال@@رجال

 القوة العاملة، إّال أن معدالت      ألنهم أآثر عددًا ضمن   ی@تجاوز مث@يله بي@ن النس@اء، نظرًا          
 .بطالة النساء أعلى مّما هي عند الرجال

 

 
  2.ج

 معدالت البطالةارتفاع 
 بين النساء
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 3إلطار ا

 اتجاهات البطالة عند النساء
 

 ض@عف م@ا ه@ي عليه عند الرجال،          إل@ى   ف@ي افریق@يا     م@ا تص@ل مع@دالت ال@بطالة المف@توحة ع@ند النس@اء              آث@يراً 
 بالمئة  24.1،  1991فف@ي م@دن آين@يا، بلغت نسبة البطالة، عام           . فض@ًال ع@ن ت@زایدها ف@ي الس@نوات األخ@يرة           

للنساء مقابل % 9.3 ة، آانت النسب1991 وفي جنوب افریقيا، عام . بالمئة للرجال11.7ع@ند النساء مقابل    
منطقة أما في   . للرجال% 6.3للنساء مقابل   % 27.8 الى   ةوف@ي مص@ر وص@لت ه@ذه النسب        . لل@رجال % 8.0

 الف@روقات بين    ف@إن ،  )ن@يكاراغوا و ب@نما (وف@ي بع@ض بل@دان أم@ریكا الالتين@ية           ) جامایك@ا و بهام@اس (الكاریب@ي   
ف@@@ي س@@@او ب@@@اولو . بص@@@ورة ملحوظ@@@ة نظ@@@رًا الرتف@@@اع مس@@@تویات ال@@@بطالة المطلق@@@ةداد ت@@@زالنس@@@اء وال@@@رجال 

م@@ن % 11 بالم@@ئة م@@ن النس@@اء النش@@طات اقتص@@ادیًا ه@@ّن ع@@اطالت ع@@ن العم@@ل، مقارن@@ة م@@ع   31، )ال@@برازیل(
 8 شهرًا مقابل    11.2(ال@رجال ؛ وف@ي الوقت ذاته، یفوق متوسط مدة توقفهّن عن العمل ما هو عند الرجال                  

 الجزئ@@ية، ال س@@ّيما ع@@ندما تق@@اس بنس@@بة الدخ@@ل ال@@ى س@@اعات العم@@ل، فه@@ي  العمال@@ةأم@@ا ). ع@@ند ال@@رجالأش@@هر 
خ@الل الثمانينات، جرى في االرجنتين والبرازیل وآوستاریكا والمكسيك    و. ظاه@رة ال تش@مل س@وى النس@اء        

القوة العاملة للتعویض  عدد النساء اللواتي یلتحقن بارتفاع" (العمالة المضافة"واالوروغ@واي توثيق لتأثير     
 ).عن بطالة الرجال أو للتعویض عن تدني مداخيل األسر الحقيقية

 
ف@ي م@ناطق آسيا والمحيط الهادئ، ارتفعت معدالت بطالة النساء المفتوحة بين منتصف الثمانينات وحتى                و

الباآس@@تان بدای@@ة التس@@عينات بنس@@بة أآ@@بر م@@ن بطال@@ة ال@@رجال، خصوص@@ًا ف@@ي الص@@ين وأندونيس@@يا ومال@@يزیا و  
 13.8،  1991-1990ف@ي الباآستان، بلغت معدالت البطالة خالل فترة         و. والفليبي@ن وت@ایالند وس@ري النك@ا       

 بالمئة للرجال 5.9 بالمئة للنساء مقابل 27.8 بالمئة للرجال في المناطق الریفية، و 3.9بالمئة للنساء مقابل    
 10.6 بالمئة من النساء مقابل      21بطالة  ، ش@ملت ال   1992وف@ي س@ري النك@ا، ع@ام         . ف@ي الم@ناطق الحض@ریة     

 المستوى العلمي للنساء والرجال، بارتفاعأما في أندونيسيا، حيث یرتفع معدل البطالة  . بالم@ئة م@ن ال@رجال     
 وم@ا فوق یساوي ضعف ما هو لدى الرجال من ذات        مم@ن أآمل@ن التعل@يم ال@ثانوي       ف@إن مع@دل بطال@ة النس@اء         

 في االقتصادات التي تفتقر الى      إال مع@دالت الرجال     ع@ن  النس@اء    بطال@ة   مع@ّدالت  تق@ل وال  . المس@توى العلم@ي   
 .االيد العاملة مثل هونغ آونغ وسنغافورة وجمهوریة آوری

 
 

 .ILO : The changing role of women in the economy : Employment and social issues, Governing Body doc :المصدر 

GB.261/ESP/2/2, 261st Session, Geneva, November 1994. 

 
 



  عامةلمحـة: المداخلواالتجاهات والقضايا  : 1الوحدة التدريبية  
 

 

18

 
المجحفة األساسية   الظروف   فإنبال@رغم م@ن ت@زاید مش@ارآة النس@اء ف@ي القوة العاملة،               

 .أساس الفروق بين الجنسين تبقى قائمةالقائمة على 
 

بال@@رغم م@@ن دخ@@ول النس@@اء أس@@واق العم@@ل ب@@أفواج  : الفص@@ل المهن@@ي ف@@ي أس@@واق العم@@ل 
محص@ورة ف@ي ع@دد ضئيل من المجاالت والوظائف         م@ا زال@ت      أعماله@ن    ف@إن م@تزایدة،   

أآثرهّن یعمل في الزراعة    . ومكانة متواضعة  زهيد أجر   تنطوي على التي  " االنثویة"
 80  فإن ف@ي أفریق@يا ج@نوب الصحراء،      أم@ا   . والمب@يعات والخدم@ات ف@ي ال@بلدان النام@ية         

 نصفهّن على   بالم@ئة تقری@بًا م@ن النس@اء النشطات اقتصادیًا یعملن في الزراعة، وآذلك             
وف@ي أم@ریكا الالتين@ية والكاریب@ي، یض@ّم قط@@اع      . األق@ل ف@ي آس@يا، باس@تثناء غ@رب آس@يا      

 بالم@@ئة ف@@ي آس@@يا   40 بالم@@ئة م@@ن النس@@اء النش@@طات اقتص@@ادیًا، و   70الخدم@@ات حوال@@ي  
 .ومناطق المحيط الهادئ

  3.ج
 الظروف المجحفة في 

 سوق العمل
 

 
 آسيا وفي   جنوب شرق ن في طور التصنيع، في      تش@ّكل ال@بلدان الحدی@ثة التصنيع والبلدا       

أم@ریكا الالتين@ية، حال@ة اس@تثنائية حتى اآلن بسيطرة العامالت على عملية التصنيع في                
 یستخدم أعدادًا آبيرة ومتزایدة من      في هذه البلدان  القطاع الصناعي   ف. بعض القطاعات 

 هيز الصادراتمناطق تجم@ن الق@وة العاملة في   % 80 یش@ّكلن   الوات@ي أص@بحن   النس@اء،   
 تقدمًا ملحوظًا في األعمال الصناعية في ت النساء آم@ا  أح@رز     .ف@ي ج@نوب ش@رق آس@يا       

 .أمریكا الالتينية والكاریبي
 

ن حص@ة الص@ناعة م@ن مجم@ل الق@وة العامل@ة، وبالتال@ي نسبة النساء العامالت                  إ  �
ف@ي ه@ذا القط@اع الى اللواتي یعملن في الزراعة والخدمات، ال تزال متدنية في                 

 .يوس ومصرشافریقيا، باستثناء موری
 

نج@@م ع@@ن ض@@غوط المنافس@@ة ف@@ي االس@@واق   " : غ@@ير العادی@@ة"أش@@كال االس@@تخدام  �
 االستخدام وممارسة األعمال، مّما أّدى      أنماطالعالم@ية اتج@اه نح@و الم@رونة في          

 .للعمل" غير معياریة"أو " غير عادیة"إلى ظهور أشكال 
 

لفترات ، والعمل بس@اعات عم@ل مرنة   ل  العم@ و ،غ@ير العادی@ة    ش@كال األ م@ن ه@ذه    �
 تقليدیة سواء آان في أنشطة  � الم@نزل أی@ًا آانت طبيعته        ف@ي ، والعم@ل    مح@دودة 

وال تخضع أشكال العمل    . العمل المؤقت والَعَرضي  و -أو تكنولوجيات متقدمة    
ت الجماعية التي   يالالتفاق@  وأ أو ل@نظم الض@مان االجتماع@ي       لقواني@ن العم@ل      ه@ذه 

 . بين العامل وصاحب العملشاء عالقات نظاميةوضعت أصًال إلن
 

 لم یتواآب تزاید استخدام   : توّس@ع عم@ل النس@اء ف@ي وظ@ائف متدن@ية االنتاج@ية والنوع@ية               
 ُآنَّ فه@ؤالء النساء سواء .  نوع@ية الوظ@ائف الت@ي یحص@لن عل@يها     م@ع تحس@ن ف@ي   النس@اء   

، أم ف@@ي ةالعم@@ل للحس@@اب الخ@@اص ف@@ي الم@@ناطق الریف@@ية أو الحض@@ری یعمل@@ن ف@@ي قط@@اع 
یجدن أنفسهّن في غالبًا ما األعم@ال الم@أجورة النظام@ية في القطاعين الخاص أو العام،       
إن هذا  . أو الوضع المهني  /أدن@ى درج@ات الس@ّلم المهن@ي م@ن حي@ث االنتاج@ية واألج@ر و                

 الوض@ع المجح@ف، الق@ائم عل@ى التفرقة بين النساء والرجال، یحول دون استفادة النساء               
 . عليه العمل الذي حصلناستفادة تامة من
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أو بكلمة  من خالل شروط االستخدام وظروفه،    الجنس تنبثق  عل@ى أساس  الالمس@اواة   ف 
شّجع البحث عن   فقد  . نسبيًا" النوعية" متدن@ية    االس@تخدام ف@ي أعم@ال      م@ن خ@الل      أخ@رى 

، المؤسسات الصناعية على اللجوء الى في جملة أمور أخرى عمال@ة رخيص@ة ومرنة،      
وأشكال المنزل في لعمل ا موّس@عين بذل@ك من مفهوم  عم@ال  األباط@ن عل@ى     ال@تعاقد م@ن ال    

 سائروقد تأثرت النساء بهذا االتجاه أآثر من الرجال في          .  م@ن العم@ل الخارجي     أخ@رى 
نج@@د أن العاملي@@ن ف@@ي الم@@نزل ه@@م غال@@بًا     إذ . س@@واء ح@@د عل@@ىوالم@@تقدمةال@@بلدان النام@@ية 

 والنعدام  ة، مسؤوليات العائل  نطالقًا من  ویقمن بأعمالهن ا    أطف@ال ص@غار    أمه@ات لدیه@ن   
 ولما آان العمل في المنزل محجوبًا عن األنظار. المتاحة لهن ف@رص الكس@ب االخ@رى       

 مع@@ّرض بص@@ورة خاص@@ة لالس@@تغالل، ومح@@روم م@@ن الحمای@@ة     ووص@@عب التنظ@@يم، فه@@ 
 . التي تمنحها قوانين العملوالمزایا

 
األج@ر، ال ت@زال النساء یكسبن ما   بال@رغم م@ن إح@راز بع@ض ال@تقّدم نح@و المس@اواة ف@ي                 

هذه الفجوة عائدة جزئيًا إلى االتجاهات     .  بالمئة من أجور الرجال    80 إل@ى    50یس@اوي   
 التي تتطلب المكانة النساء في الوظائف المتدّنية تجم@ع : المذآ@ورة ف@ي الفق@رة الس@ابقة        

 ."ثويأن"وثانيهما " ذآري" انش@طار س@وق العم@ل الى جزئين أحدهما           .مه@ارات قل@يلة   
لعم@@ل م@@ن اوالعم@@ل س@@اعات إض@@افية م@@ن ا تمكنه@@ن عم@@ل النس@@اء وع@@دم س@@اعاتقص@@ر 
 .أو المسؤوليات العائلية/ بسبب الحواجز القانونية ووذلك ،الليلي

 
ف@ي الكس@ب ال تعّلل@ه االختالفات بين أنواع العمل، بل            " مترّس@باً "غ@ير أن ه@ناك فارق@ًا        

من الثابت أن التمييز    و.  ف@ي األجور   یمك@ن أن ینس@ب ال@ى أش@كال م@ن التمي@يز المباش@ر              
المباش@ر ف@ي األج@ور ه@و أآثر انتشارًا في البلدان النامية وفي البلدان الحدیثة التصنيع                 

 المساواة بشأنأو ال@بلدان ف@ي ط@ور التص@نيع التي لم تصّدق على اتفاقية العمل الدولية        
ل أیضًا العمل ویم@تّد ال@تفاوت في الكسب ليشم  ). 100رق@م   (1951ف@ي األج@ور، لع@ام       

 بش@@كل  العم@@ل الزراع@@ي الم@@أجور، حي@@ث ت@@تواجد النس@@اء ومعظ@@مبالقطع@@ة ف@@ي الم@@نزل 
 . المؤقتة أو الَعرضيةاألعمال في رئيسي

 

 4.ج
 استمرار الالمساواة 

 في األجور

 

النس@@اء ال@@ى  آث@@يرًا م@@ا تدف@@ع  ف@@ي القط@@اع النظام@@ي، ف@@رص االس@@تخدام  الم@@أجورإن قل@@ة
 الحرف@@@ية واألعم@@ال ، زراع@@ة الكف@@@اف  ف@@ي قط@@@اع   س@@@يماال العم@@ل لحس@@@ابهن الخ@@اص  

 ).12(الصغيرة والعمل غير النظامي في قطاع الخدمات الحضري، الشكل 

 5.ج

  النساء علىاعتماد

 العمل لحسابهن الخاص
 

 
نت@يجة ألزمة الثمانينات االقتصادیة، وأزمة أواخر التسعينات القائمة، وبفعل البرامج           و

، تدّن@ت الق@يمة الفعل@ية لألجور وانحسرت معها األعمال           لتكي@يف وا التثبي@ت الهادف@ة ال@ى     
ف@@ي الم@@ناطق الحض@@ریة،  و.  س@@واء ح@@دالم@@أجورة ب@@دوام آ@@امل، لل@@رجال وللنس@@اء عل@@ى  

  إلى اللجوء الى - ال س@ّيما اللوات@ي ینتمي@ن إل@ى أس@ر أص@ابها الفق@ر           -اض@طّرت النس@اء     
 ال@@ذي لح@@ق بدخ@@ل قصال@@ن، به@@دف ال@@تعویض ع@ن الخس@@ارة أو  العم@ل للحس@@اب الخ@@اص 

 .فتوّسعن في المشاریع الصغيرة داخل القطاع غير النظامي. الشریك
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 ل@@م ی@@نجح ف@@ي الم@@ناطق الریف@@ية ف@@ي  الض@@يقنطاقال@@ عل@@ى العم@@ل للحس@@اب الخ@@اصلك@@ن 
، ومنافس@@ة المؤسس@@ات  الش@@روط ال@@تجاریة غ@@ير المؤات@@ية   االس@@تقرار اقتص@@ادیًا بس@@بب   

استحالة تمّلك االراضي وندرتها، والضغوط     الك@برى، وغ@ياب االئتمان والمدخالت، و      
لبح@ث ع@ن عم@ل م@أجور، غال@بًا ف@ي األعمال الزراعية              إل@ى ا  النس@اء   بالبيئ@ية، مم@ا دف@ع       

النساء الآلتي ترأسن أسرًا وال یتوافر لهن       وهذه هي، بصورة خاصة، حالة      . العرضية
 .لتي یمتلكنهاامتواضعة الرض األ قطع رأس المال او اليد العاملة الالزمين إلستثمار

 

 1985 النساء النشطات اقتصاديًا، العمل للحساب الخاص لدىنسبة  ) : 12(الشكل 
 
  

 
 .مكتب العمل الدولي، جنيف: المصدر 



 الفقر والنوع االجتماعي واالستخدام في العالم: وقائع وأرقام  : 1الجلسة  
 

 

21 

 4اإلطار 
  في القطاع غير النظاميالمرأة

 
 فوقتنسبتهن  فإن  أقل من الرجال،    هو   في افریقيا  النساء في القطاع غير النظامي       عل@ى ال@رغم م@ن أن عدد       

 واإلنتاجية الضعيفة، أو    القليلنس@بة ال@رجال ف@ي أنش@طة الس@وق التجاریة ذات الحجم الصغير ورأس المال                 
 بالم@@ئة م@@ن الق@@وة العامل@@ة 80 إل@@ى 60ف@@ي أفریق@@يا الغرب@@ية، تش@@ّكل النس@@اء و. ف@@ي أنش@@طة الخدم@@ات الخاص@@ة

وف@@ي .  الص@@غيرةت ال@@تجاریة الش@@عبية والم@@بادال والم@@تاجراألس@@واقالحض@@ریة ف@@ي ال@@تجارة، ویهيم@@ّن عل@@ى  
أفریق@يا ج@نوب الص@حراء، ت@تخلى بع@ض النس@اء ع@ن وظائفهن في التعليم أو التمریض ليقمن داخل القطاع                      

وفي حاالت عدیدة، تحتفظ النساء، على غرار . غ@ير النظامي بأنشطة من المحتمل أن تدّر لهن ربحًا وفيراً  
أما في . ن في الوقت ذاته بأنشطة في القطاع غير النظامي    ال@رجال، بوظائفه@ّن في القطاع العام ولكنهّن یقم        

، 1985ومنذ العام . األری@اف، فإنه@ّن یجمع@ن بي@ن عمله@ن داخ@ل المزارع والعمل في القطاع غير النظامي                
بأعداد ضخمة، ال  تواج@ه النس@اء منافس@ة متص@اعدة م@ن جان@ب الرجال الذین اجتاحوا القطاع غير النظامي              

 .رة التجا مجالسّيما في
 

ف@ي أم@ریكا الالتين@ية، تعم@ل النس@اء المتقّدمات في السن، وخصوصًا النساء المعيالت ألسرهن، في القطاع                   
ف@ي االآ@وادور، ارتفع@ت نس@بة مش@ارآة االن@اث في القطاع غير           و. غ@ير النظام@ي أآ@ثر مم@ا تعم@ل الش@ابات           

 العمل للحساب الخاص  ت نسبة   ، وفي جامایكا ارتفع   1988عام  % 52 إلى   1978عام  % 40النظام@ي من    
وف@@ي %. 15 بمثيل@@تها ع@@ند ال@@رجال ال@@بالغة   مقارن@@ة% 25 بنس@@بة 1987-1980ل@@دى النس@@اء خ@@الل ف@@ترة   

الجمهوری@@ة الدومينيك@@ية، ارتفع@@ت حص@@ة الس@@كان النش@@طين اقتص@@ادیًا، ذآ@@ورًا وإناث@@ًا، ف@@ي القط@@اع غ@@ير           
في المكسيك، آانت   و.  الفقر م@ن النس@اء ف@ي ه@ذا القط@اع بقي@ت دون خ@ط              % 70النظام@ي، غ@ير أن مداخ@يل        

، 1981 ف@@@ي ع@@@ام (maquiladora)" الماآ@@@يالدورا"بالم@@@ئة م@@@ن عّم@@@ال ص@@@ناعة  % 77النس@@@اء یش@@@ّكلن 
 ع@دد الوح@دات الص@غيرة النشطة في التجارة          عل@ى  ارتف@اع    ط@رأ لق@د   و. 1992ع@ام   % 59فأص@بحت النس@بة     

 .وتزاید العمل لبعض الوقت، ال سيما بين النساءوالصناعة والخدمات، 
 
ف@ي آس@يا، تهيمن النساء على أنشطة التجارة والبيع المتجّول، وقد لوحظ مؤخرًا انخراطهّن بشكل متزاید          و

 آعامالت للحساب الخاص  زل  ـف@ي األنش@طة اإلنتاج@ية المتواض@عة والص@غيرة الحج@م وفي اإلنتاج من المن               
وفي الفيليبين دول@ية ف@ي    الت@ي أج@رتها م@نظمة العم@ل ال         الم@رونة  وأظه@رت مس@وحات   . أو ع@امالت بالقطع@ة    

 لألعم@ال ارتفع@ت نس@بة النس@اء في العمالة الشاملة، وارتفع معها              الط@ابع العرض@ي   مال@يزیا أن@ه آّلم@ا ازداد        
 تدّف@@ق النس@@اء المس@@ّرحات م@@ن الص@@ناعات ی@@زدادف@@ي الباآس@@تان، و. اح@@تمال تعرض@@هّن لظ@@روف االس@@تغالل

الملبوس@@ات، ونح@@و العم@@ل العائل@@ي غ@@ير الم@@أجور  الك@@برى نح@@و ال@@تعاقد م@@ن الباط@@ن، ال س@@ّيما ف@@ي ص@@ناعة  
من % 20وف@ي اندونيس@يا، یعم@ل ف@ي ال@تجارة أآ@ثر من        . والعم@ل ف@ي الخدم@ة المنزل@ية ذي األج@ر الض@ئيل            

 .مجال العمل للحساب الخاصالقوة العاملة النسائية، مع أنه النشاط األقل مردودیة في 
 
 

 .ILO : The changing role of women in the economy : Employment and social issues, Governing Body doc. GB :المصدر 
261/ESP/2/2, 261st Session (Geneva, November 1994). 

 
 
 
  

 خالصة 
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 :من مراجعة الوقائع واالرقام االساسية، تتضح ثالثة اتجاهات  �

 
 الفق@ر في آافة  بال@رغم م@ن ال@تقّدم االقتص@ادي الملح@وظ، ال ی@زال حج@م ظاه@رة               �

الم@ناطق مقلق@ًا، إذا م@ا ق@يس عل@ى أس@اس الدخل، أو المؤشرات االجتماعية، أو             
 غيرها من المعایير ؛

 
أساسيًا  عامًال محددًا )التمایز بين الجنسين   الجندر أو    (ال@نوع االجتماعي    ی@بقى    �

،  الفقراء غالب@ية  وت@بقى . ف@ي آاف@ة  الم@ناطق والبي@ئات االقتص@ادیة واالجتماع@ية            
 بسرعة أآبر بالنتائج یتضررن ؤالء وه.ن النساء، مأآثر من أي وقت مضى   و

الس@لبية الت@ي تف@رزها االزم@ات االقتص@ادیة واالص@الحات الهيكل@ية، في الوقت                
 الفقر بسبب التمييز القائم على      اإلفالت من ال@ذي یواجه@ن فيه صعوبة أآبر في         

  في الحصول على الموارد ؛أساس الجنس
 

أس@@اس ال@@تفرقة المبن@@ية عل@@ى  ف. ق@@ر الفاإلف@@الت م@@ن لالس@@تخدام دور حاس@@م ف@@ي   �
 إف@@الت االس@@تخدام وش@@روطه ت@زید، آم@@ا رأی@@نا، م@ن ص@@عوبة   أنم@اط  ف@@ي الج@نس 
.  ظاه@@رة تأني@@ث الفق@@ر  والح@@د م@@ن ) بالمقارن@@ة م@@ع ال@@رجال  ( الفق@@ر م@@نالنس@@اء 

وبال@رغم م@ن ارتف@اع مش@ارآة النس@اء ف@ي س@وق العم@ل النظام@ي، فإن معدالت                    
وفضًال عن هذا   .  النساء لدى أدنى مّما هي     ىتبق الرجال   لدىال@بطالة المف@توحة     

 النساء في الوظائف    تجمع مش@اآل م@ن ض@من س@وق العم@ل تتم@ّثل في               ف@إن ثم@ة   
واألنش@طة ذات الدخ@ل المتدن@ي، غ@ير المن@تظمة أو غير المضمونة، واستمرار               

ونظرًا ألساليب االستبعاد في أسواق العمل، تلجأ فئات        . الالمساواة في االجور  
 بهدف العمل لحسابهن الخاص   الموارد الضئيلة الى     من ذوي ساء  آبرى من الن  

 .البقاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 المصادر والمراجع
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 تطّور المفاهيم واستراتيجيات التنمية: الفقر  : 2الجلسة 
  

 المفاهيم آأدوات للتحليل ولرسم السياسات . أ
 
 

وآثيرًا ما .  باختالف األشخاصتختلف بمعناها" فقر "آلمةبأن  بداية  يقتض#ي التذآ#ير     
 ومؤخ##رًا، "الض##عف"و" الح##رمان"و" العج##ز"و" الفاق##ة"تس##تخدم آلم##ات م##ن قب##يل  

 إل##ى ح##ّد اخ##تفاء الف##روقات بي##ن ه##ذه       باالق##تران م##ع الفق##ر   " اد االجتماع##ي االس##تبع"
 بش##أن م##دى تط##ابق المج##تمع وجه##ات نظ##ر مخ##تلفة ولألط##راف الفاعل##ة ف##ي .المفاه##يم

 .التوصل إلى اتفاق بشأنهالم يعد ممكنًا أو ضروريًا حتى انه .  المختلفةمفاهيم الفقر
 

فاه##يم الفق##ر بش##كل واض##ح وفه##م   م##ن الض##روري اس##تيعاب مخ##تلف م فإن##ه وم##ع ذل##ك
  بشأنها قياسها ورسم السياسات  في   و  نفس#ها،  تحل#يل ظاه#رة الفق#ر     ابعاده#ا ف#يما ي#تعلق ب      

  هذه التي تعكس نتائج مختلفة على    و ه#ا،  عل#ى بع#ض اإلج#راءات المتص#لة ب         والترآ#يز 
 تؤدي الض#ّيقة المس#تخدمة لفه#م الفق#ر يمك#ن أن      ريفات ال#تع  ف#إن ،  وبالمق#ابل . السياس#ات 

ليس  هدف هذه الرزمة     لهذا فإن .  مكافحته استراتيجيات  هام#ة م#ن    جوان#ب  إهم#ال    إل#ى 
للفق##ر وللتحل##يل  المخ##تلفة  المفاه##يمتوض##يحتوف##ير ع##رض ش##امل لجم##يع المفاه##يم، ب##ل 

 ).الجندر(حسب النوع االجتماعي 
 

  1.أ
 معاٍني ووجهات 

 : نظر مختلفة 

 الحاجة إلى أطر 
 عمل واضحة

 

او، وبتحديد أدق يعتبر ،  .معيار مادي رفاهي  ب ًا ما يقاس الفقر   آث#ير  .الحNرمان المNادي   
 .حالة ادنى من مستوى دخل أو استهالك مّعين

 
 في وق#د وس#عت اس#تراتيجية االحتياجات األساسية التي وضعتها منظمة العمل الدولية           

السبعينات مفهوم الفقر إلى ما يتعّدى الدخل واالستهالك ليضّم عناصر أساسية أخرى        
 آالتعل##يمالرفاه##ية، ال س##ّيما تل##ك الم##توفرة جزئ##يًا أو آل##يًا خ##ارج آل##يات الس##وق،     م##ن 

 .وإمدادات المياهوالصحة واإلسكان 

  2.أ
 : تعریف الفقر وقياسه

  من مؤشرات التحول
 الدخل واالستهالك 

  االستقاللالى مفهومي 
 الذاتي والكرامة

 
 

فيس#عى إلى   م#م الم#تحدة اإلنمائ#ي        ب#رنامج اال   وض#عه  التنم#ية البش#رية ال#ذي        أم#ا مق#ياس   
 .قياسات متعددة االبعاداعتماد 
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 بم#ا أن التنمية البشرية تضّم       �: "ي#بّرر ب#رنامج االم#م الم#تحدة اإلنمائ#ي األم#ر ق#ائًال               
." أوجه#ًا م#ن الح#ياة أوس#ع بكث#ير م#ن الدخل، لذا يجب االقرار بأن الفقر متعدد االبعاد                   

ال##ذي " مق##ياس الق##درة ف##ي الفق##ر  "إن ). 27فحة ، ص##1996تقري##ر التنم##ية البش##رية،  (
ال##ذي " مؤش##ر الفق##ر البش##ري"، و1996 ب##رنامج االم##م الم##تحدة اإلنمائ##ي ع##ام وض##عه

ففي حين يحاول مقياس    .  هما مقياسان متعّددا االبعاد للفقر البشري      1997 وضعه لعام 
 وعلى   قياس قدرة مجموعة من الناس على الحصول على تغذية جيدة          الق#درة ف#ي الفقر    

 فإن مؤشر الفقر البشري    ،التم#ّتع بصحة إنجابية سليمة، وعلى اآتساب العلم والمعرفة        
والحصول على السلع   يه#دف ال#ى ق#ياس الح#رمان م#ن حي#ث ط#ول الح#ياة، والمع#رفة،                   

 .االقتصادية األساسية
 

التي تتراوح بين   " هرم مفاهيم الفقر  " مفاه#يم الفق#ر داخل       يص#ور الش#كل أدن#اه مخ#تلف       
ال#تعاريف األوسع للفقر    و )قم#ة اله#رم   (ير الض#يق اس#تنادًا إل#ى مؤش#رات ال#تغذية            التنظ# 
 وتشمل مفهومي الكرامة واالستقالل واألصول الحص#ول عل#ى المم#تلكات       تش#مل الت#ي   

فعل#ى ال#رغم م#ن أن غالبية أساليب قياس الفقر، بما فيها خط الفقر، ترتكز إلى                 . الذات#ي 
 عل###ى القائم###ةة م###ا، إال أن االس###تراتيجيات االس###تهالك الف###ردي بط###ريق/ق###ياس الدخ###ل

 الفيزيولوج##ية وتش##ّدد ف##ي االحت##ياجاتالمش##ارآة تع##ارض مفاه##يم الفق##ر المس##تندة إل##ى  
 ق##درة ف##ي تؤث##ر الت##يالمق##ابل عل##ى مفاه##يم الك##رامة وال##ثـقة بال##نفس واالس##تقالل الذات##ي  

 .أساليب العيش التي تحقق الذات وترضيالشعوب على اختيار 
 

   هرم مفاهيم الفقر :1الشكل 
  

 
PC  =االستهالك الفردي 

CPR  =الموارد ذات الملكية المشترآة 
SPC  =السلع التي توفرها الدولة   

 Baulch, Bob : "The New Poverty Agenda : A Disputed Consensus" in Poverty, Policy and Aid (edited by  :المصدر 
Bob Baulch), Vol. 27, No. 1, January 1996. 
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". نس##بيًا"أو " مطلق##ًا " مفهوم##ًايمك##ن أن يك##ون الفق##ر ". النس##بي"أو " المطل##ق"الفق##ر 
 الدن###يا الح###دود عل###ى حص###ولع###ندما يع###ّرف م###ن حي###ث ال" مطلق###ًا"يك###ون المفه###وم و

" نسبي"وهو مفهوم   . للمتطل#بات الغذائ#ية، وأح#يانًا الحص#ول عل#ى الخدمات األساسية           
 أو ف#رد لجه#ة ت##وزع متوس#ط الدخ#ل أو االس#تهالك ف##ي      ع#ندما يش#ير إل#ى وض##ع أس#رة    
 .منطقة معّينة أو في بلٍد ما

 
يمكن أن يكون الفقر ظاهرة مؤقتة سببها الشيخوخة أو المرض         " : دائ#م "أو  " مؤق#ت "

 مص##يبة أخ##رى م##ن مص##ائب الح##ياة، أو م##ن المص##ائب ال##ناتجة ع##ن الك##وارث     أيأو 
دائم##ًا ويمك##ن أيض##ًا أن يك##ون بطبيع##ته . الطبيع##ية أو الح##روب أو الص##راعات االهل##ية
 .ينتقل من جيل إلى جيل بفعل عوامل هيكلية

 

  3.أ
 خصائص الفقر األخرى

 

م#ن الس#كان الواقعين تحت خط       " متجانس#ة "إن ال#نظر ال#ى الفق#راء بص#فتهم مجموع#ة            
معّي#ن م#ن الفق#ر ي#تجاهل واق#ع ت#وّزع الفق#راء داخ#ل مج#تمعهم في مجموعات مختلفة،           

 ورجاًال يعيشون ظروفًا غير مؤاتية آل بطريقته ولهم حاجات واهتمامات           تض#ّم نساءً  
 .وقيود متنوعة

 بين الفقراء" باينالت          "

 

 
 
 
 
 

فف##ي بع##ض ال##بلدان، يمك##ن أن ي##تدنى   . ل##يس مفه##وم الفق##ر م##رادفًا لمفه##وم الالمس##اواة   
دان أمريكا   في بل   آم#ا   اس#تقطاب م#تزايد للمداخ#يل      م#ن حي#ث ه#و     المس#توى الع#ام للفق#ر       
 .، على سبيل المثالالالتينية وجنوبي آسيا

 
 ان ت##توّزع مس##تويات تدن##ي الفق##ر بص##ورة غ##ير متس##اوية بي##ن     ض##من ال##بلدانيمك##نو

 .المناطق، وبين الجماعات العرقية، وبين النساء والرجال
 
يمك#ن أن ي#تعّدى مفه#وم الالمس#اواة مس#ائل ت#وّزع الدخ#ل ليش#ير أيضًا إلى الفروقات                    و

ص الحص##ول عل##ى الم##وارد االقتص##ادية وعل##ى الحق##وق االجتماع##ية والثقاف##ية  ف##ي ف##ر
 .في مجتمع معّين) القدرة على إحداث التغيير(والسياسية 

 
 

 4.أ
 الفقر ومفاهيم أخرى متصلة به

 
 

 الالمساواة

 

إال  .هشة ضعيفة غال#بًا م#ا يوص#ف الفق#راء، وال س#ّيما النس#اء م#نهم، بأنهم مجموعات                  
الح##رمان  أن ال##رجال والنس##اء غال##بًا م##ا يض##عفون بفع##ل     التأآ##يد عل##ى أن##ه ال ب##د م##ن   
 . االجتماعي

 
 ، والنعدام االمانلألخطار اآ#ثر حدة  تع#ّرض    ا بأنه#  اي يمك#ن تع#ريفه    ت# ، ال "هشاش#ة فال"

فإذا ما أقدمت أسرة على . له غال#بًا م#ا يواآ#ب الفق#ر ويس#اهم ف#يه، ولكنه ليس بمرادف          
 يزداد، ولكن تعّرضها للخطر قد "خط الفقر"وتجاوز االق#تراض، أمكنها زيادة دخلها    

 . أيضًا

 الهشاشة             

 )التعرض لألذى(
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األسر من  / في الموارد االقتصادية التي تحمي االشخاص      نقص ينش#أ الضعف عن      وق#د 
، ولكن غالبًا ما يتوّلد     .)الوف#يات، الجفاف، الخ   (تأث#ير الص#دمات أو الح#وادث المفاج#ئة          

بالتالي ويكون ، أحد الجنسين ج#رد االن#تماء إلى مجموعة عرقية أو إلى          الض#عف م#ن م    
 .ناجمًا عن مكانة متدنية ووصول محدود الى شبكات االمان االجتماعية

 
 

يك#ثر حال#يًا اس#تعمال مفه#وم االس#تبعاد االجتماع#ي ف#ي النقاشات الدائرة بشأن سياسات           االستبعاد االجتماعي
إن غياب الدخل   فقس#م السابق عن تطّور مفاهيم الفقر،        وآم#ا ذآ#ر ف#ي ال      . مكافح#ة الفق#ر   

والرفاه#ية ل#يس الس#بب الوحيد في تهميش الناس، بل عالقات القوى والثـقافة المستمّدة         
ان تع###ريف .  التهم###يش ه###ذاواالن###تماء االجتماع###ي ه###ي عناص###ر رئيس###ية ف###ي ص###نع  

 التش##ّعب وم##دى انط##باقه عل##ى بي##ئات مخ##تلفة هم##ا ف##ي غاي##ة   " االس##تبعاد االجتماع##ي"
 .وعرضة للجدل

 
أن##ه وص##ف للغب##ن أو االجح##اف ال##ذي يلح##ق     ب االس##تبعاد االجتماع##ي  تع##ريفيمك##ن و

، وف#ي انع#دام تمّك#نهم من        ) اقتص#ادي  ح#رمان (باالف#راد، ي#تجّلى ف#ي مس#توى رفاهي#تهم           
والحص#ول عل##ى الحق##وق  أالمش#ارآة الفعل##ية ف#ي الح##ياة االجتماع##ية م#ن خ##الل العم##ل،    

 ويمك##ن أيض##ًا ال##نظر ال##ى االس##تبعاد االجتماع##ي      �ون##ية، ال##خ وعل##ى المطال##ب القان 
آخاص#ّية تتمّيز بها المجتمعات، تظهر في شكل متكّرر في العالقات االجتماعية حيث             
يح#رم األف#راد والمجموع#ات م#ن الوص#ول ال#ى الس#لع والخدم#ات واالنش#طة والموارد                   

 .المتصلة عادة بالمواطنية
 

 الفقر من جهة واالستبعاد االجتماعي من جهة أخرى         يمكن تفسير العالقة بين مفاهيم    و
ف##ال يج##وز اعت##بار االس##تبعاد االجتماع##ي آ##بديل ع##ن تعب##ير        . بط##رق مخ##تلفة عدي##دة  

، ب##ل آمفه##وم واس##ع وم##تعّدد االبع##اد للفق##ر يعت##بر آ##ًال م##ن الح##رمان الم##ادي،     "الفق##ر"
 عناص##ر بم##ثابة) الرس##مية وغ##ير الرس##مية(والوض##ع المهن##ي، والص##الت االجتماع##ية 

 .إجحاف رئيسية
 

إن التمييز القائم على أساس . هو أيضًا مفهوم شائع االستخدام في موضوع الفقر التمييز
االصل العرقي، أو الجنس، أو العقيدة أو االنتماء االجتماعي، يمكن أن يقود الى الفقر 

ئرة غير أن التمييز يمكن أن يحصل أيضًا خارج دا. وأن يصّعب إمكانية االفالت منه
 .الفقر

 
 ًا يبقى عنصر  )التمييز في الجنس   (النوع االجتماعي الضروري المالحظة أن    م#ن   و

 . رئيسيًا في جميع األطر النظرية المبّينة أعالهمحددًا
 

)   الجندر(  النوع االجتماعيتحليل 5.أ
 والفقر

 
ح ألن  ال تصل " االسرة"أن  دراك  إ نحوُأح#رز تق#ّدم آب#ير خ#الل العق#ود الثالثة االخيرة             

تك#ون وح#دة الق#ياس االساس#ية ف#ي تحل#يل ديناميك#ية الفق#ر وف#ي تصميم االستراتيجيات               
 األسرة، ال سّيما النساء  أفرادف#ال ب#ّد م#ن تفّح#ص دقيق لكيفية تأثر آٍل من              . الستئص#اله 

بالفعل و. وال#رجال، بمخ#تلف األس#اليب، ولكيف#ية استجابة آل منهم للتغّيرات الخارجية            
قتصادية االجتماعية و م#تراآمة م#ن الحرمان تتصل بالحالة اال       ض#اعًا   تواج#ه النس#اء أو    
 . بها الطبقة والمجتمع والعرق والجنس الذي ينتمين إليهالتي تتصف

 



 تطّور المفاهيم واستراتيجيات التنمية: الفقر  : 2الجلسة  
 

 

29 

ويس##عين لتحق##يق األم##ن واالس##تقرار االقتص##ادي   إن النس##اء اللوات##ي يعش##ن ف##ي الفق##ر   
 على  ،اء الفقيرات المجتمع الذي تعيش فيه النس    ف .ز مشترآة جيتقاس#من مع الرجال حوا    

س#بيل الم#ثال، ق#د ال يض#من له#ن الح#ق ف#ي التعل#يم الج#يد، وقد يواجهن العزل وبالتالي                       
آم##ا يمك##ن أن . ه##ن االتك##ال عل##ى ش##بكات الدع##م للحص##ول عل##ى الق##روضعلييس##تحيل 

 .  سوق العملمنيعانين، أسوة بالرجال، من عمليات اإلستبعاد 
 

ثقافية -ص#ة به#ن ومتصلة بمعايير اجتماعية      ولكنه#ّن يواجه#ن أيض#ًا ظ#روفًا مجحف#ة خا          
نلقي في ما يلي االضواء على بعض العوامل        و.  وخاصة بمجتمع ما   بالجنسينمرتبطة  

نتاج##ية متدن##ية، إ دخ##ل ض##ئيل وإل##ى العم##ل ف##ي أعم##ال ذاتالش##ائعة الت##ي تج##ّر النس##اء 
ذه نم##ّثل ه##. والت##ي تح##ّد م##ن حص##ولهن عل##ى الم##وارد وتس##اهم بالتال##ي ف##ي تأني##ث الفق##ر 

 ).2( الشكل انظرالعوامل في المخطط البياني التالي،
 

  )2(الشكل 
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 تأنيث الفقر
 
 لع######ب دورًا هام######ًا ف######ي تفس######ير المعاي######ير     ت ال######رؤية يج######ب التن######ّبه ال######ى أن   و

استدامة التمييز  تدني الوعي وفي    سهم في   ت ة الخاطئ رؤية وأن ال  . الثقافية �االجتماعية  
 : تحمل المعتقدات السائدة التالية مفرغة  حلقة ذلٍكنشأ عني ف.و تقويته

 
. عNتقاد بNأن مسNؤوليات النسNاء االنجابNية والمنزلNية هNي أولى وظائفهن             اال �

 يدع#م الحواجز الهيكلية التي تحول دون وصول النساء  وه#و اع#تقاد خاط#ئ       
ال##ى التعل##يم، والتدري##ب، واقت##ناء االراض##ي ووس##ائل االن##تاج، ويق##ّيد ق##درة       

الوق#ت وعل#ى ال#تحرك م#ن أج#ل عم#ل من#تج، فيحّد من                ب ال#تحكم النس#اء عل#ى     
 .خياراتهن لالنشطة المنتجة للدخل

 
 ال##ذي ثNNانوي بالنسNNبة إلNNى دخNNل الNNرجال  االعNNتقاد السNNائًد بNNأن دخNNل النسNNاء �

 االولوية للرجال في عطاءبالتال#ي ه#ناك اعتبارات ال  .  لألس#رة ًايعت#بر أساس#ي   
 ه م##ن المالح##ظ ان إال أن##.وراغت##نام ف##رص العم##ل المن##تج واالس##تخدام الم##أج 

النس#اء ه#ّن المس#ؤوالت ع#ن توف#ير جزء من التموين الغذائي الالزم لالسرة                
تك##ون غال##بًا م##ا  ً،داخ##ل االس##ر الفق##يرة ج##دا ان##ه و. ف##ي آث##ير م##ن المج##تمعات

 .النساء مسؤوالت عن تحقيق الدخل االساسي للعائلة
 

والخدمNNNات  فNNNي الوصNNNول إلNNNى المNNNوارد   و  جمNNNةتواجNNNه النسNNNاء عوائNNNق  �
 لحس##ابهّن الخ##اص،ف##ي الغال##ب يمل##ن إل##ى العم##ل و ل##ذا.  الضNNروریة لالنNNتاج

. وهوح#ل ش#ائك نظ#رًا لمتطل#بات الرس#اميل والتكنولوج#يا او توفر االراضي              
 حقوق النساء في ل#ذا، ف#إن أول الحق#وق الن#ي تتالش#ى ف#ي ظ#روف الفقر هي              

 . االستفادة من موارد االسرة
 

، وتعت##بر الوظ##ائف  سNNاء بNNأقل مNNن قيمNNته الفعلNNية    غالNNبًا مNNا ٌیقNNّيم عمNNل الن    �
قل##يلة األهم##ية، ") المؤن##ثة(" النس##اء تعم##ل ف##يها غالب##ية م##نوالقطاع##ات الت##ي 

 .متدنية القيمة اقتصاديًاوتتطّلب مهارات بسيطة، وبالتالي 
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 : استراتيجيات التنمية والفقر  . ب

 الحـوار المتجـدد 
 

المناطق في مختلف    الفقر   استئصالمة استراتيجيات   لقد تطّورت خالل العقود المنصر    
،  وتق##بل به##اطب##يعة الفق##ر وأس##بابهوأص##بحت ت##نطوي عل##ى ع##دة تفس##يرات ل الجغراف##ية 

ف#ي ما يلي استعراض عام     و. وأنماطه#ا ب#تطّورات اس#تراتيجيات التنم#ية       وأخ#ذت ت#تأثر     
 .ه الحوارات الدائرة بشأن الطرق الناجعة للحد من الفقرهذل

 
وفي الفترة التي    1944 عام    ال#ذي اع#تمده مؤتم#ر العم#ل الدول#ي          ن فيالدلف#يا  ع#ند إع#ال   

 تطوير مباشرة، انصّب االهتمام في البلدان المتقدمة على          العالمية الثانية   الح#رب  تل#ت 
 نحو الفقر اتجاهالتأمي#ن االجتماع#ي، وساد االعتقاد بأنه يمكن الحؤول دون ترّسخ أي           

تضمن الدخل، وتدعم البطالة، والتأمين ضد  تغطي   شبكة أمان شاملة    إنشاء م#ن خالل  
 .والتعليمالشيخوخة، والوصول الى الخدمات العامة في مجالي الصحة 

 1.ب
 التقدم االقتصادي 

مع شبكات األمان االجتماعية 
 الشاملة

  
وعلى الرغم . وآ#ان يفترض أن يسّدد النمو االقتصادي من موارده تكاليف هذه الشبكة        

م يخ##تِف بالط##بع ف##ي ال##بلدان الص##ناعية الم##تقدمة، ب##ل ش##هد ف##ي بع##ض     م##ن أن الفق##ر ل## 
األح#يان نم#وًا ف#ي ش#كل م#ن أش#كاله، إال أن ه#ذه ال#نظرة ال ت#زال بم#ثابة نقطة مرجعية              

أما البلدان التي واجهت صعوبات في      .  ف#ي اوروبا الغربية    عل#ى األق#ل   لمكافح#ة الفق#ر،     
واليات المتحدة، فقد انصّب اهتمامها في      شاملة، آال الجتماعية  االتقديمات  ال نظ#م  إنش#اء 

معالج#ة ش#ؤون الفق#ر عل#ى ايج#اد تدابير لمعالجة الغبن الذي يلحق ببعض المجموعات            
 . في مسار النمو االقتصادي بالذاتجوانب القصورالمحددة، بدًال من تصحيح 

 
 ل#م ينص#ّب االه#تمام عل#ى نم#اذج ال#نمو االقتص#ادي والفق#ر داخل البلدان التي عرفت                   و

وخ##الل عمل##ية إزال##ة  س##ابقًا ب##الدول الم##تخّلفة، إال ف##ي الخمس##ينات ومطل##ع الس##تينات،    
 .االستعمار

 
ف#ي تل#ك الحق#بة، آان#ت أآ#ثر نظ#ريات التنم#ية تأث#يرًا، تلك التي تربط الفقر بازدواجية                 

فكانت تعتبر التنمية عملية تحديث وتصنيع، غير أن القطاع         . بنى االقتصادات المعنية  
وظّل الفقر موجودًا في القطاعات التقليدية،      . قي قائمًا بجانب القطاع الحديث    التقليدي ب 

. ول#م يك#ن من وسيلة للقضاء عليه إال من خالل التحديث المقترن بأنظمة حماية العمل        
فقد ارتبطت  . األياموانعك#س ذل#ك األم#ر ف#ي مع#تقدات م#نظمة العم#ل الدول#ية ف#ي تل#ك                     

ا ض#منيًا أو ص#راحة، ب#ل آ#ان التحدي#ث محور           معظ#م معاي#يرها بعمل#يات التحدي#ث إم#         
وآان##ت . وق##د تض##ّمنت ه##ذه العمل##يات بص##ورة عام##ة نش##ر العم##ل الم##أجور . معاي##يرها

ال#ذي يمتّص فائض القوى العاملة، ويشكل       " االس#فنج "القطاع#ات التقل#يدية تلع#ب دور        
يفي، بالر" التقل#يدي "ف#ي ال#بدء نح#و معادل#ة القط#اع       آ#ان الم#يل  . وس#يلة لتش#اطر الفق#ر     

بالحض#ري، إال أن#ه س#رعان م#ا أّدت أهمية االنشطة غير            " الحدي#ث "ومعادل#ة القط#اع     
الحدي#ثة ف#ي الم#دن ال#ى إدراك االزدواج#ية في االقتصاد الحضري أيضًا، وإلى تطّور                 

  2.ب
: نموذج النمو االقتصادي 
 القطاعات الحدیثة مقابل 

 عات التقليدیةالقطا
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 .مفهوم القطاع غير النظامي في السنوات الالحقة
 

 
Kuznetsمثل آوزنتز   ( التنمية االقتصادية    خبراءونت#يجة لهذه النظرة، اقترح بعض       

 الالمس#اواة ف#ي الدخ#ل يتغ#ّير م#ع الزم#ن وأن معظ#م ال#بلدان تنتقل من وضع                     نم#ط أن  ) 
عبر فترة من الالمساواة ) التش#ارك ف#ي الفق#ر ف#ي االنش#طة التقل#يدية         (المس#اواة النس#بية     

في  األقل، الى وضع الالمساواة     )بمح#اذاة نم#و قط#اع ص#غير م#رتفع الدخ#ل            (الم#تزايدة 
 ةبعض مراحل عمليويستتبع هذا أن ال يؤدي النمو في . االقتص#ادات الحديثة الناضجة   

 .في الفقر النسبيإلى تفاقم الفقر المطلق، بل إلى الحد من التنمية بالضرورة 
 

 هيكلية، وأن عمليات إزالته تستغرق  إن االع#تراف ب#أن الفق#ر يمك#ن أن يك#ون ظاه#رة             
وق#تًا طوي#ًال، يق#ود ال#ى تكث#يف االه#تمام باآللية التي تؤدي الى تخفيف الفقر من خالل                  

 ."الذرف البطيء"النمو وإلى النقاش الشهير حول نظرية 

 3.ب

 النمو االقتصادي 

 المسّرع أو التغيير 
 الهيكلي

ط##ون األولوي##ة لل##نمو االقتص##ادي  ب##رزت اخ##تالفات واض##حة ف##ي ال##رأي بي##ن الذي##ن يع  
المس#ّرع، ح#تى م#ع اس#تمرار الفق#ر أو تفاقمه، وأولئك الذين ينادون بالحاجة الى مسار                  

ولكن بالرغم من هذه  . لل#نمو مخ#تلف بن#يويًا م#ن أج#ل الوص#ول إلى خفض سريع للفقر               
إن األس###باب الهيكل###ية للفق###ر ولألوض###اع االقتص###ادية الس###يئة، الع###ائدة  ف###االخ###تالفات، 

لف###وارق القائم###ة م###ا بي###ن األوس###اط االقتص###ادية واالجتماع###ية م###ن حي###ث قواني###نها        ل
ولك###ي تك###ون  . ومؤسس###اتها والف###رص الم###تاحة ف###يها، ال ت###زال موج###ودة ح###تى اآلن     

اس#تراتيجيات إزال#ة الفق#ر ناجحة، عليها أن تحاول تعديل هذه الهيكليات، أو أن تتكّيف                
 .عف فيهمع الواقع الذي تمثله بالتعويض عن نقاط الض

 
ويع##زوا أص##حاب ه##ذا ال##رأي . ش##مل ال##نقاش ح##ول التحل##يل الهيكل##ي للفق##ر بع##دًا دول##ياً و

 الفق##ر ال##ى وض##ع غ##ير م##ؤاٍت ف##ي نظ##ام ال##تجارة العالم##ية وإل##ى الش##روط غ##ير      نش##وء
 .الى البنى الوطنية المناوئةيعزونه المتكافئة في التجارة، بقدر ما 

 
 :آما يليلتنمية والفقر  بين استراتيجيات اتلخيص الروابطيمكن 

 
إن التغ#ّيرات ف#ي مس#توى الفق#ر ت#تأثر بش#دة بالمجموع#ة الكاملة للسياسات االقتصادية                  

وتض##ّم ه##ذه . واالجتماع##ية الت##ي تع##تمدها دول##ة م##ا ف##ي س##عيها وراء األه##داف الت##نموية
 الص##ناعية وال##تجارية، والسياس##ات  وال##نظمالمجموع##ة السياس##ات االقتص##ادية الكّل##ية،  

 الطلب، والهيكلية التحفيزية المؤثرة في اختيار       أنماطرة ف#ي توزي#ع الدخ#ل وفي         المؤث# 
البن##ية الص##ناعية، وس##ّلة المن##توجات وتقن##يات االن##تاج، وال##نظام االقتص##ادي المخ##تار     

يمك##ن ص##نع و). دور الدول##ة ف##ي االن##تاج ودرج##ة تدخله##ا ف##ي االس##واق وض##بطها له##ا (
" اس##تراتيجيات ت##نموية "نيفها بم##ثابة  بم##زج ه##ذه السياس##ات، وتص##  م##تعددةتش##كيالت 

، أس###واق ح###ّرة أم اقتص###اد  االس###تيرادال###توّجه نح###و التص###دير أو اس###تبدال  آ(مخ###تلفة 
 النمو  ونمطإن اختيار االستراتيجية التنموية من شأنه تحديد معدل         ). �مش#ترك، ال#خ   

ة ال#ذي ب#دوره يؤث#ر ايجابًا أو سلبًا على مستوى الفقر، بحسب مختلف الظروف األولي                

  4.ب
 االستراتيجيات التنمویة 

 والفقر
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، القدرة التنافسية األصولالبنية االقتصادية، درجة المساواة في توّزع   (يم#ر به#ا   الت#ي   
 .).أو درجة التشّوه في االسواق، الخ

 
 الت##ي قام##ت به##ا م##نظمة العم##ل الدول##ية لسياس##ات التكي##يف        خلص##ت االستعراض##ات 

أن الفقر تفاقم ألن هذه السياسات لم تجعل من         إلى  ات  االقتصادي المنّفذة خالل الثمانين   
ول##م ي##بدأ االه##تمام باآلث##ار االجتماع##ية للتكي##يف . الفق##ر هدف##ًا واض##حًا له##اح##دة تخف##يف 

الهيكل#ي ال#ذي ع#برت ع#نه م#نظمة العم#ل الدولية في جملة هيئات أخرى بالتأثير على           
 .نات وأوائل التسعيناتتصميم السياسات االقتصادية الكلية إال في أواخر الثماني

 

 5.ب

 سياسات التكييف 
 الهيكلي والفقر

 

مع النمو  التكييف الهيكلي   م#ن مج#رد التثبي#ت والتكي#يف إلى           ه#ذه السياس#ات      وتط#ورت 
وأصبحت وآاالت التمويل   . الص#ناديق االجتماعية أو البرامج التعويضية     المص#حوب ب  
والق##ت ال##برامج التعويض##ية  . ق##ر للمس##ائل االجتماع##ية ولقض##ايا الف وع##يًاالدول##ية أآ##ثر 

وفي غانا مؤيدين عديدين لها في   ) ص#ندوق الط#وارئ االجتماع#ية     (االول#ى ف#ي بوليف#يا       
 .بلدان أخرى

 
، الت##ي يمّوله##ا الب##نك الدول##ي وم##انحون ثنائ##يون الصNNنادیق االجتماعNNية، ت##توّزع وال##يوم

ذه البرامج، بصورة   وتهدف ه .  بلدًا في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية      35آخرون، في   
 آث##ار" تخف##يف"رئيس##ية، ال##ى تأمي##ن األم##وال الس##ريعة التخص##يص وال##توزيع بغ##ية        

غير أن نتائج هذه البرامج    . أو الظرفي /أو محاربة الفقر الهيكلي و    /سياس#ات التكييف و   
ص#حيح أنه#ا وف#رت بعض الموارد االضافية لتحقيق غايات السياسات     . ج#اءت متباي#نة   

ال##بًا م##ا اقتص##رت ه##ذه الم##وارد عل##ى مجموع##ة ص##غيرة  م##ن         االجتماع##ية، ولك##ن غ 
 .)6(القطاعات والمستفيدين المستهدفين، مع القليل من التأثير على الفقر الهيكلي 

 
 ب###رامج التكي###يف الهيكل###ي أن بع###ض  ال###بعد الخ###اص بالجنس###ين ض###من أظه###ر تحل###يل 

لنساء والرجال  السياس#ات االقتص#ادية له#ا مقتض#يات غير متماثلة بالنسبة إلى رفاهية ا             
فق##د انعك##س التقل##يص ف##ي اإلنف##اق الحكوم##ي، ال . وإل##ى مش##ارآتهم ف##ي عمل##يات التنم##ية

 عل##ىس##ّيما ف##ي قطاع##ات الص##حة والتعل##يم ورعاي##ة األطف##ال، س##لبًا عل##ى مق##درة النس##اء 
 .االنخراط انخراطًا مطلقًا في األنشطة المنتجة

 
 

 
 

 . الفقرللقضاء علىور الصناديق االجتماعية آآلية  من أجل تحليل مفّصل لد8راجع الوحدة التدريبية  (6)
 أو الكلف##ة ال##باهظة المتوج##بة للحص##ول -وبنت##يجة ال##توّفر المح##دود لم##ثل ه##ذه الخدم##ات 

 ارت#ّدت عمليًا بعض المسؤوليات      -عل#يها، والت#ي فرض#تها سياس#ة اس#ترجاع التكال#يف             
ات المال#ية، وتزايد    وبإلغ#اء المس#اعد   . المجتمع#ية األساس#ية عل#ى آ#اهل األس#ر والنس#اء           

االتكال على قوى السوق، واعتماد ترتيبات مرنة للعمل في بعض الظروف، تعاظمت          
، عل##ى حس##اب إمكان##ية "الطوع##ي" وغ##ير الم##أجورالمش##ّقات وتض##اعف عم##ل النس##اء  

 .وصولهن إلى الوظائف المنتجة والجيدة
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الخاص  تحليل الُبعد  ف#ي محاذاة التطّورات التي شهدتها نماذج التنمية، تغّيرت أساليب         
في ما يلي استعراض مقتضب     و. لفقر والتنمية ا  لك#ل من   )الج#ندر (بال#نوع االجتماع#ي     
، إّال نهائ##يةأن ه##ذه المقارب##ات ليس##ت وم##ن الض##روري مالحظ##ة . لمخ##تلف المقارب##ات

 .اأنها تدّل على المفهوم السائد للمشكلة على الحلول المقترحة له
 

 6.ب
 بشأنالنقاش الدائر 

 )الجندر(ع االجتماعيالنو
  والتنمية

 
نه##ج ق##ائم عل##ى ال##رعاية  عل##ى ي##نطوي  نم##وذج ال##نمو ال##ذي ب##رز ف##ي الخمس##ينات  آ##ان

  الغربي للعائلة النووية   فاالستناد إلى التصور  . بالمرأةاالجتماعية في المسائل المتعلقة     
آ##ور، ت##ّم  النس##اء اقتص##اديًا عل##ى المعيلي##ن الذ  ف##يها تع##تمدالت##ي، )ذات ال##نواة الواح##دة(

التش#ديد عل#ى دور النس#اء االنجابي بصفتهّن أّمهات ورّبات منزل، ووضعت سياسات        
إال أنه يجب   . مبن#ي أساس#ًا عل#ى ال#رعاية االجتماعية        نه#ج    م#ن خ#الل      ال#دور  الدع#م ه#ذ   

، جزئ###يًا أو آل###يًا، ف###ي بع###ض السياس###ات     قائم###ًازال ي### ال ال###نهج االتذآ###ير ب###أن ه###ذ  
 . الوطني والدوليواالستراتيجيات على المستويين

 

  الرعايةنهج
 االجتماعية

 

آ#رّد فع#ل عل#ى فش#ل سياسات التحديث، سرت في أواخر الستينات ومطلع السبعينات                
 ب#أن وضع النساء االجتماعي متخلف، وأنه ال بّد من إجراء تحليل معّمق            تق#ول موج#ة   

تدابير اتخاذ  الدعوة إلى   وتصاعدت  . للعالقات داخل األسرة لفهم تأثير عمليات التنمية      
عالج#ية م#ن داخ#ل الب#نى والهيكليات القائمة لسّد الفجوة الفاصلة بين الرجال والنساء،         

 .آما جرى االعتراف بدور النساء في عمليات التنمية
 

  نهج
 المساواة

 

 اإلدراك الم#تزايد لمش#كلة الفق#ر وللحاج#ة ال#ى استراتيجية إلزالته، إلى االعتراف               أدى
غ##ير أن االس##تجابة . ة وبدوره##ّن االساس##ي ف##ي إعال##ة األس##رةبأوض##اع النس##اء الخاص##

النموذج#ية لسياس#ات التكي#يف، والمتم#ثـّلة ف#ي زي#ادة فرص عمل النساء المدر للدخل،                 
فش#لت ف#ي إح#داث تغي#ير ملح#وظ ف#ي األس#باب الهيكل#ية النعدام المساواة وللتمييز بين                    

والتنف##يذ الرديئي##ن لم##ثل ه##ذه وباالض##افة، غال##بًا م##ا يتس##بب التص##ميم . النس##اء وال##رجال
مس#تند إلى التنمية، مّما  نه#ج   ال#رعاية االجتماع#ية ب#دًال م#ن     نه#ج المش#اريع ف#ي اع#تماد       

غ#ير أن بع#ض المبادرات الناجحة، خالل هذه الفترة، بّينت النتائج    . يقّل#ل م#ن مفعوله#ا     
هن  لواتيحتالممك#ن إح#رازها ف#ي ح#ال اعتبار النساء مشارآات آامالت في التنمية،          

 .مساواة مع الرجالالفرصة الحصول على موارد التنمية على قدم 
 

  نهج مكافحة
 الفقر

 

رتك##ز عل##ى فك##رة  ي ووه##.  ف##ي أواخ##ر الس##بعينات وخ##الل الثماني##نات ال##نهج اظه##ر ه##ذ
س##تخدام اال أساس##ي م##ن أج##ل  أم##رأساس##ية مفاده##ا أن دم##ج النس##اء ف##ي عمل##ية التنم##ية   

. ن أج##ل تحق##يق إمكان##ات التنم##ية ف##ي بل##د معّي##نك##امل لمخ##زون الم##وارد البش##رية وم##ال
وبالتال###ي، يقتض###ي اعت###بار أن تكال###يف وعوائ###د مش###ارآة النس###اء ف###ي مس###ار التنم###ية  

 .بالتساوي مع الرجال هي تكاليف وعوائد ناجمة عن العملية التنموية بحّد ذاتها
 

  نهج
 "الكفاءة"
 

النس##اء لع##دم تس##اوي  رًا  اه##تمامًا آب##ي وأول##ى أيض##ًا ف##ي الس##بعينات،  ال##نهج اظه##ر ه##ذ 
.  وللتغيرات التي حققتها الحرآات النسائية النضالية      السلطة عبر التاريخٍ   في   وال#رجال 

 "التمكين "نهج
 "االستقالل الذاتي"و
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 التمكي#ن الى تدعيم وتوسيع قاعدة قدرة النساء على تحقيق االعتماد على          نه#ج رم#ي   وي
 ا في هذ  يين أساس ين العمل الجماعي والتنظيم عنصر    ويشكل. الذات واالستقالل الذاتي  

 .نهجال
 
 لتص####حيح األوض####اع  المق####ترحةاالس####تراتيجيات  وجدي####ر بالذآ####ر أن السياس####ات  و

وق##د .  وقض##ايا الجنس##ين مفاه##يم الفق##ر والتنم##يةبتحل##يلاالقتص##ادية واالجتماع##ية ت##تأثر 
عند تحليل البعد المتعلق  المذآ#ورة أع#اله معًا في بعض الحاالت     ال#نهج  بع#ض    ت#تواجد 

ال#رعاية االجتماع#ية ف#ي معالجة    نه#ج  ن#تقال م#ن   إال ان الحاج#ة واض#حة لال    . بالجنس#ين 
 االولوية المطلقة للوصول الكامل يعطي الذي التنمية نهجوالفق#ر إلى    الجنس#ين   قض#ايا   

 .الى فرص االستخدام والعمل وآسب الدخل
 

ع الدول#ي بشأن  ال ب#ّد م#ن االق#رار ب#أن ال#تطّور ال#ذي ط#رأ مؤخ#رًا عل#ى تفك#ير المج#تم            
 الحقوق التشديد على وإلى األساسية االحتياجات تلبية    الدعوة إلى  التنم#ية، انطالق#ًا من    

 االحتياجاتفبعد عقود من الجهود المنصّبة على       .  ه#و ثم#رة مس#يرة طويلة       ،األساس#ية 
ف#ي مس#ألة التنم#ية، ال س#ّيما ف#ي ما يتصل بالنساء اللواتي يعشن في الفقر، تعتنق اآلن                    

ويقضي . حور حول حقوق االنسان   مالتنم#ية للجم#يع الم#ت     نه#ج   ة االم#م الم#تحدة      م#نظوم 
 سلبيات" مستفيدات "على أنهن  فص#اعدًا الى النساء      ه#ذا ال#نهج ب#أن ال ي#نظر م#ن اآلن           

النتفاع من  ا  في "لهن الحق "مشارآات فاعالت   بصفتهن  م#ن السياس#ات الت#نموية، بل        
 . التنمية

  الحقوق األساسيةُنهج
 

 
 

 باالحتياجاتتخلى عن االهتمام    ي الحقوق ال    المس#تند إل#ى    التنم#ية     نه#ج  رغم م#ن أن   وبال# 
فمنذ نشوء المنظمة عام    .  بالنسبة الى منظمة العمل الدولية     ًا ل#يس جدي#د    هاألساس#ية، فإن#   

داخ#ل إط#ار يرتكز على الحقوق بهدف تلبية         تتش#كل   اس#تراتيجياتها االنمائ#ية     و،  1919
إن ب##رنامج ب##ناء .  س##واء ح##دالغاي##ات االس##تراتيجية عل##ى األول##ية وتحق##يق االحت##ياجات

 وإزالة الفقر يعكس بين الجنسين الق#درات الحال#ي الرام#ي لتعزيز االستخدام والمساواة          
الق#ناعة المتواص#لة لدى منظمة العمل الدولية بأن االستراتيجيات التنموية، التي تصّمم           

ترآ#يز على برامج شاملة لبناء      عمل#ياتها عل#ى أس#اس الحق#وق األساس#ية، تح#تاج ال#ى ال              
بقدر ما ) بحي#ث تتمّك#ن النس#اء م#ن تطوي#ر قدراته#ن عل#ى ممارس#ة حقوقه#ن             (الق#درات   

 .يهّمها إمداد النساء بالموارد الالزمة لمواجهة مشاآلهّن العملية الراهنة
 

 
إن . ف##ي أواخ##ر التس##عينات هيمن##ت ظاه##رة العولم##ة عل##ى ال##نقاش الدائ##ر ح##ول التنم##ية  

تص##اد ه##ي ظاه##رة حقيق##ية وقابل##ة للق##ياس ت##تجلى ف##ي ال##تدفقات ال##تجارية       عولم##ة االق
لتكنولوج###يا ا  ف###ي مجال###ي والمال###ية الس###ريعة ع###بر الع###الم وف###ي تق###ّدم ال س###ابق له          

واالتص##االت، غ##ير ان تأث##يرها االبع##د عل##ى آاف##ة االص##عدة االجتماع##ية واالقتص##ادية   
رها ف#ي األس#اس أسلوبًا      وباعت#با . والسياس#ية ال ي#زال موض#وع بح#ث وتحل#يل وتفس#ير            

إنمائ#يًا جدي#دًا، يخ#تلف فهمه#ا وإدراك ن#تائجها باخ#تالف الجماعات البشرية والمناطق                
لقد أفرزت العولمة فرصًا جديدة، ال سّيما في  . الجغراف#ية وأط#ر التحل#يل االيديولوجية      

  7.ب
 العولمة والتنمية 

 والفقر
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اة فهي ال تصّحح البنية التقليدية لالمساو     . األعم#ال، ولك#ّنها وّل#دت نق#اط ض#عف جديدة          
بي##ن ال##بلدان وف##ي داخله##ا، ب##ل تدخ##ل تعدي##الت جذري##ة عل##ى طب##يعة العالق##ات الثاب##تة،   

قض##ايا للعولم#ة آث##ار عل#ى   و. وعل#ى ط##رق إع#داد السياس##ات ف#ي بي##ئة م#تزايدة العولم##ة    
 وف#ي الص#ناعات التص#ديرية التي ساهمت         الخدم#ات  خصوص#ًا داخ#ل قط#اع        الجنس#ين 

. لنساء في العمالة في سائر أنحاء العالمف#ي ارتف#اع ال مث#يل له ف#ي مع#دالت مش#ارآة ا       
وأمانه##ا وح##ول " اس##تدامتها"الوظ##ائف المس##تحدثة و" نوع##ية"لق##د أث##ير الس##ؤال ح##ول 

، وانع##دام األم##ن، علم##ًا ب##أن غالبي##تها تّتص##ف باألج##ر الم##نخفض،  "الممك##نة"طبيع##تها 
 .وقسوة ظروف العمل فيها

 
 ًا تستحق مزيد   مسألة بيئة متعولمة  والفقر والعمل في     قض#ايا الجنس#ين    بي#ن    ال#ترابط إن  

 .من التدقيق والتفّحص
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 : برامج العمل الوطنية والدولية  . ج

 االلتزامات المتجددة 
 

 مس#ألة إزال#ة الفقر قمة االولويات في االهتمامات الوطنية والدولية ؛ أوًال لكونها           تح#تل 
 تطوير وتحقيق إمكاناته تتيح له  أن لك#ل انس#ان الح#ق ف#ي حياة الئقة     واج#بًا اخالق#يًا، إذ  

وقدرات#ه بص#ورة آامل#ة ؛ وثان#يًا لكونه#ا إحدى حتمّيات التنمية، فال يمكن توطيد التقدم                  
فالفق##ر يش##ّكل تهدي##دًا لالس##تقرار السياس##ي    . العالم##ي إال إذا ض##من الرفاه##ية لالآ##ثرية  

واجتماع##يًا ثق##يًال عل##ى الحكوم##ات والمج##تمعات،  واالجتماع##ي، ويلق##ي عب##ئًا اقتص##اديًا  
 .ويسلب االجيال الحالية واآلتية إمكانات هائلة من الموارد البشرية

 
 لتنمية االجتماعية للقمة العالمي   الصادر عن مؤتمر ا   ع#الن   اإلبموج#ب   تعه#دت ال#دول     

إج##راءات حاس##مة عل##ى  ، بالس##عي إلزال##ة الفق##ر بش##كل ق##اطع م##ن خ##الل     1995ع##ام 
وق#د التزم#ت الحكومات صياغة ودعم       .  ال#تعاون الدول#ي    الوطن#ي وم#ن خ#الل     الص#عيد   

 الى تخفيف   تهدف  مستعجلة وبحلول السنة التالية على األآثر      سياس#ات واستراتيجيات  
الفق#ر الكل#ي ف#ي أقص#ر وق#ت ممك#ن، وخف#ض الالمس#اواة وإزال#ة الفق#ر المطلق خالل                      

 . آل دولة بحسب أوضاعهاتحدد فيمهلة 

 1.ج
 قمة العالميالمؤتمر 

لتنمية االجتماعية، آوبنهاغن، ل

1995 
 

 
أن تض##ع الحكوم##ات مس##ألة إح##داث الوظ##ائف ف##ي ص##لب      عل##ى  القم##ة أيض##ًا  واتفق##ت

اس#تراتيجياتها وسياس#اتها، مع احترام آامل لحقوق العّمال، وبمشارآة أصحاب العمل            
 .والعّمال ومنظماتهم

 
 العالقات المتبادلة بين سياسات إزالة ى وبرنامج عملها إل  القم#ة العالمية  إع#الن   يش#ير   و

إن سياسات محو الفقر، وخفض التفاوتات،      : "الفق#ر واالنش#طة االخ#رى الموص#ى بها          
جديدة؛ وسوف تبقى غير  ومحارب#ة االس#تبعاد االجتماع#ي، تتطّلب إحداث فرص عمل         

ام##ة مك##تملة وغ##ير فّعال##ة إذا ل##م تق##ترن بتداب##ير إلزال##ة التمي##يز وتعزي##ز المش##ارآة وإق    
 ".عالقات اجتماعية توافقية بين المجموعات والدول

 
أق##ّر ب##رنامج العم##ل ب##أن تمكي##ن النس##اء ه##و ش##رط مس##بق للتنم##ية االجتماع##ية، وتعّه##د   و

 .بالعمل على إحالل المساواة والعدالة بين الرجال والنساء
 

عية، آم#ا أق#ّرت القّم#ة ب#الدور الخ#اص لم#نظمة العم#ل الدول#ية ف#ي حق#ل التنمية االجتما                
وآّلفت منظمة العمل الدولية    . بموج#ب المه#ام الموآل#ة إل#يها، وبنيتها الثالثية، وخبرتها          

 .بالقيام بدور المنّسق في حقل االستخدام
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 لالم##م الم##تحدة إعالن##ًا وم##نهاج عم##ل   المعن##ي بالم##رأةمؤتم##ر العالم##ي ال##رابعالاع##تمد 

مشارآة النساء الكاملة والنِشطة    غاي#تهما ال#تقّدم نحو أهداف المساواة والتنمية وتعزيز          
 . مجاالت الحياة العامة والخاصةسائرفي 

 
 منهاج عمل بيجينغ عبء التي أشار إليهامن أهم الحواجز التي تعترض تقّدم النساء        و

الفق#ر المس#تديم والم#تمادي الملقى على آاهل النساء، وأشكال الالمساواة بين الجنسين              
ة، والبنى والسياسات االقتصادية، وحق الوصول  ف#ي آ#ل م#ا يّتص#ل باالنش#طة المن#تج           

 .الى خدمات التعليم والتدريب والخدمات االجتماعية االساسية

 2.ج

 المعني العالمي الرابع مؤتمرال
 بالمرأة،

 1995بيجينغ، 

 

 
 تأنيث الفقر، الذي استحق     بشأن منهاج العمل    وضعهاه#داف االس#تراتيجية التي       األ م#ن 

 :، ما يلي قضايا التي تدعو إلى القلقبين الالمرتبة االولى 
 

 واس##تراتيجيات ت##نموية  آل##يةم##راجعة واع##تماد وتوط##يد سياس##ات اقتص##ادية   �
 النس##اء وتع##ترف بجهوده##ّن للتغّل##ب عل##ى الفق##ر، ف##ي إط##ار   احت##ياجاتتلب##ي 

 .التنمية المستدامة
 م#ن أج#ل تيسير االعتراف    والممارس#ات اإلداري#ة   إع#ادة ال#نظر ف#ي القواني#ن          �

لنس#اء ف#ي االن#تفاع م#ن الم#وارد االقتص#ادية وضمان وصولهن الى              بحق#وق ا  
 .تلك الموارد

إفس#اح المج#ال أم#ام النس#اء في الوصول إلى مؤسسات وآليات االدخار وفي                �
 الحصول على االئتمان ؛ 

 .على الفقرمن التغلب  النساء الرامية إلى تمكينوإجراء البحوث  �
 

 منظمة العمل الدولية مشارآة ناشطة،       س#نة م#ن العم#ل، تشارك       78م#نذ م#ا ي#زيد ع#ن         
عل#ى المس#تويين الوطن#ي والدول#ي، ف#ي السعي العالمي إليجاد حّل فاعٍل لمشكلة الفقر                 

يلحظ . 1919وآ#ان ه#ذا أح#د الموج#بات الرئيس#ية في إنشاء المنظمة عام               . والح#رمان 
 الض####نك"دس####تور الم####نظمة، ف####ي مقدم####ة أهدافه####ا، العدال####ة االجتماع####ية ومكافح####ة  

 . عند أعداد آبيرة من الناس"رمانوالح
 

 3.ج

منظمة العمل الدولية والمنظمات 
 الدولية 

 األخرى

 
، ب#أن الفقر والبطالة     1944اع#ترف مؤتم#ر العم#ل الدول#ي، الم#نعقد ف#ي فيالدلف#يا ع#ام                 

 هم###ا الس###ببان الجوه###ريان للحربي###ن العالميتي###ن، ووض###ع هاتي###ن    الواس###عة االنتش###ار
 أصبح الحد من وطأة    العملي،   الصعيدوعل#ى   .  الم#نظمة  المس#ألتين ف#ي قل#ب اه#تمامات       

برنامج الم###نظمة ل###  األه###داف ال###ثالثة تعزي###ز االس###تخدام، وحماي###ة العّم###ال م###عالفق###ر
 .وميزانيتها خالل التسعينات

يشكل الفقر في أي مكان  "

  في آلالرفاهخطرًا على 

 "      مكان

 1944إعالن فيالدلفيا، 
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الذي " التنمية البشرية"المتحدة اإلنمائي دائمًا بمفهوم ومؤشر      لق#د ن#ادى ب#رنامج االم#م         
وقد . )7( بأن#ه ه#دف التقّدم البشري والنمو االقتصادي، ومقياسهما           1990عرض#ه ع#ام     

الحد من لتقّدم في ااس#تخدم ب#رنامج االمم المتحدة اإلنمائي المفهوم ذاته لتعريف الفقر و          
 .الفقر

 
 بشأن الجاريين ف#ي البح#ث والنقاش       المش#ارآين يعة  يأت#ي الب#نك الدول#ي أيض#ًا ف#ي طل#           و

 الفق#ر، ال#ذي يعت#بره الب#نك المهم#ة األآ#ثر إلحاح#ًا وخط#ورة التي تواجهها           ح#دة  تخف#يف 
حدة  على استراتيجية لتخفيف     1990العالم لعام   في  وق#د رّآ#ز تقري#ر التنم#ية         . البش#رية 

س##ع ال##نطاق، تنم##ية ال##نمو االقتص##ادي الوا: الفق##ر تتض##ّمن ثالث##ة عناص##ر جوه##رية ه##ي
 .رأس المال البشري، وشبكات األمان االجتماعي للمجموعات الضعيفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )1(، الجلسة )1(راجع الوحدة التدريبية    )7(
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 خالصة

 
 الت##نّوع ف##ي تفس##ير الظاه##رة     ع##ن مخ##تلف مفاه##يم الفق##ر  اس##تعراضآش##ف  �

وش##ّدد عل##ى . وع##ات البش##ريةالواح##دة عل##ى م##ّر الزم##ن وبي##ن مخ##تلف المجم 
وال .  بهذه المشكلة المعّقدة   اإللمامالحاجة للتحليالت المتعددة االبعاد من أجل       

 ب#تحديد االس#باب العم#يقة للظاه#رة فحسب، بل            المخ#تلفة  مفاه#يم الفق#ر   تكتف#ي   
ف#ال ب##ّد إذًا م#ن فه##م   . تص#ّنف أيض#ًا التوج##يهات المخ#تلفة لسياس##ات التص#حيح    

لمفاه##يم المط##ّبقة ع##ند تفّح##ص الحل##ول المق##ترحة   واض##ح لمخ##تلف األط##ر وا 
 .للمشكلة أو عند البحث عن حلول جديدة لها

 
م#ن م#راجعة النقاش الدائر حول نماذج التنمية واستراتيجياتها، تظهر بشكل             �

. المقترحةواض#ح ال#روابط بي#ن المفهوم المقبول للفقر واستراتيجيات التنمية            
ة الهام###ة، ب##دءًا ب##نموذج ال###ذرف    اس##تراتيجيات التنم##ي  وق##د بي##ن اس###تعراض  

البط#يء لل#نمو الذي آان سائدًا في الخمسينات ووصوًال إلى النقاش الذي نما              
خ#الل التس#عينات ح#ول العولم#ة المعت#برة اس#تراتيجية جديدة للتنمية في آافة              

 م##ن جه##ة وتحل##يل ال##تمايز بي##ن الجنس##ينأنح##اء الع##الم مكان##ة الفق##ر م##ن جه##ة 
 . تنمويةأخرى ضمن آل استراتيجية

 
وت##دل المناقش##ات الت##ي ج##رت بش##أن االل##تزامات الت##ي قطع##ت ف##ي مؤتم##رات   �

عالم#ية مؤخ#رًا آمؤتم#ر القم#ة العالم#ي للتنمية االجتماعية والمؤتمر العالمي       
ال#رابع المعن#ي بالم#رأة إل#ى األولوي#ة الت#ي تعط#ى ف#ي ج#داول العمل الوطنية                

وه##ذا بح##د ذات##ه ه##و . فق##روالدول##ية لقض##ايا الفق##ر وتأني##ث الفق##ر واستئص##ال ال
 .دليل على أن البيئة مواتية لترجمة اإلرادة السياسية إلى أفعال
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     : والفقر واالستخدام  النوع االجتماعي  : 3الجلسة 

 استراتيجيات العمل 
  

 
  الفقرُنهج استئصال . أ
 

نظ''رًا ل''تعّدد الهيكل''يات االقتص''ادية والسياس''ية واالجتماع''ية ف''ي مخ''تلف ال''بلدان،         
، إن ال''نجاح ف''ي  ث''م.  الفق''رالستئص''الة ع'' اس''تراتيجية واح''دة ناج وص''فيس''تحيل 
وامل متعددة في الوقت وعو ثمرة تحّرآات على مستويات مختلفة   الفق'ر ه   استئص'ال 
 العم'''ل عل'''ى وض'''ع مجموع'''ة تداب'''ير وإج'''راءات تتماش'''ى م'''ع له'''ذا ينبغ'''ي. نفس'''ه

 .األوضاع الخاصة للبلدان المختلفة
 
 : التالية  الرئيسية العناصرعلى هذه المجموعة تعتمديمكن أن و
 
 المادي'''ة س األم'''والرؤو، بم'''ا ف'''يها  الم'''واردع'''ادة توزي'''ع  إلسياس'''ات  .1

 ؛والبشرية
 

  االنتاج ؛نظمسياسات قطاعية تهدف الى إعادة هيكلة  .2
 

سياس''ات لتحس''ين الوص''ول ال''ى الوظ''ائف ولتخف''يف ض''عف مجموع''ات    .3
 محددة من السكان ؛

 
 سياسات اليصال الدخل والسلع والخدمات مباشرة الى الفقراء ؛ .4

 
 .سياسات متعلقة بتنظيم الفقراء .5

 
اتص''اًال  ف''ي ب''نى المج''تمع االقتص''ادية والسياس''ية واالجتماع''ية ذريتص''ل الفق''ر الم''تج

 . االنتاج االساسية، أي االرض ورأس المال والعملموارد بتوزع وثيقًا
 
ف''ي ال''بلدان النام''ية، يعم''ل معظ''م الس''كان النش''طين اقتص''اديًا ف''ي القطاع''ات الريف''ية  و

 .التي يسود فيها العمل للحساب الخاصوغير النظامية 

 1.أ

 صول الى حال

 الموارد
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  سواء،وي'توقف م'ردود العم'ل للحس'اب الخاص إلى حد آبير على الموارد اإلنتاجية         
أو خارج المزارع في ، الزراعيةعمال األ منخرطًا في  الع'امل للحساب الخاص   آ'ان 

ترابط قوي  مما يشير الى    .  ف'ي القط'اع الحضري غير النظامي       و، أ الم'ناطق الريف'ية   
فالفقراء ممثلون بأعداد فائقة بين الذين ال يملكون        . المواردان من   بي'ن الفق'ر والح'رم     

. ارض''ًا أو أول''ئك الذي''ن له''م م''زارع ص''غيرة ج''دًا ال يمك''ن أن ت''دّر دخ''ًال مناس''باً         
) أماآ''ن للمش''اغل، دآاآي''ن ف''ي االس''واق( العق''ارات عل''ىص''ول الحإن ف''، وبالمق''ابل

 القط'اع غير النظامي في      لعم'ال التجه'يزات الالزم'ة لالن'تاج ه'و أم'ر أساس'ي             إل'ى   و
 .المناطق الحضرية

 
العاملين  دخ'ل الفقراء     ف'زيادة . بالكف'اءة ّتص'ل   يتعل'يل منطق'ي آخ'ر        الم'وارد    ل'توزيع و

عل''ى تعزي''ز إمكان''ات   م''ثًال ي''توقف داخ''ل القط''اع غ''ير النظام''ي  للحس''اب الخ''اص
 .وصولهم إلى ما يمكنهم من توسيع قاعدة أصولهم وتحديثها

 
:  تحول دون ذلك     ال'نظم  داخ'ل    العوام'ل المؤث'رة   م'تداخلة م'ن      مجموع'ة  إال أن ه'ناك   

 المؤّسسات الكبرى داخل    تنحاز في إلى جانب   فاالس'تراتيجيات ال'تجارية والصناعية      
 القط''اع الريف''ي غ''ير ف''يالقط''اع الحدي''ث ؛ وأس''واق االئ''تمان ت''نحاز ض''د المنتجي''ن  

مارسة العمل للحساب   م محاوالت االقتصادية تقيم الحواجز أمام      واللوائحالنظام'ي ؛    
 التعل''يم والتدري''ب يح''ول دون اآتس''اب المنتجي''ن ف''رص ف''ي ال''تكافؤ؛ وع''دم الخ''اص

 .الفقراء للمعرفة المتقدمة وللمهارات وتقنيات االنتاج الالزمة لرفع إنتاجيتهم
 

إن تحس'ين ق'اعدة رأس المال البشري عند الفقراء، من خالل التعليم والتدريب، يشّكل    
 .ة من أجل رفع إنتاجيتهم ودخلهماستراتيجية فاعل

 
 ترم''ي إل''ى تنم''ية الم''وارد عم''للل سياس''ات والمطل''وب عل''ى مس''تويات عدي''دة اع''تماد

 . الفقرللقضاء علىالبشرية آاستراتيجية 

  رفع مستوى رأس
 المال البشري

 
 المناس''بة لض''مان رص'د المخصص''ات  الكل'ي  المس''توى ف'ثمة سياس''ات مطلوب'ة عل''ى  
حص''ول الجم''يع ف. عل''ى نح''و متكاف''ئالت التعل''يم والتدري''ب لتأمي''ن االنف''اق ف''ي مج''ا

 . الفقرالستئصالعلى التعليم األساسي هو األداة األآثر فعالية 
 

 سّد طريق التعّلم والتدريب     ج'راءات وعل'ى المس'توى المتوس'ط، يج'ب أن ت'تفادى اإل           
تي بس'بب تداب'ير استرجاع الكلفة، آتلك ال        وأأم'ام الفق'راء بس'بب االقس'اط المدرس'ية           

ال بّد من اتخاذ تدابير ايجابية من شأنها أن تشّجع          و. تفرضها برامج التكييف الهيكلي   
 . الدروس فيهاوالمواظبة علىالفقراء على دخول المدارس 

 
 التص'دي للعوائق التي تعترض فرص  : م'ن الض'روري أيض'ًا عل'ى ه'ذا المس'توى          و

لعاملين في القطاع   ا  لصالح مؤسسات التدريب ل األنشطة الخارجية  تعزي'ز    . التدري'ب 
، واتخاذ التدابير لرفع العمل للحساب الخاصغ'ير النظام'ي، وتوس'يع التدري'ب على      

 . التقليديالصناعيةمستوى نظام التلمذة 
 الى  يرمت ةتوفر ب'رامج تدريب مناسب    ت'  أن   ينبغ'ي ،   الض'يق  وعل'ى المس'توى المحل'ي     

 للذي''ن يعمل''ون ف''ي تحس''ين االنتاج''ية والمه''ارات االداري''ة ل''دى الفق''راء، وخصوص''ًا
 .الزراعة أو في القطاع غير النظامي داخل المناطق الحضرية
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 التدريبية بخدمات دعم أخرى من أجل تحقيق       جراءاتوم'ن المهّم أيضًا ربط هذه اإل      
ن'تائج فعال'ة ف'ي تأمي'ن األعمال والمداخيل، إذ أن التدريب وحده لن يكفي لرفع دخل                  

 .الفقراء
 

عل''ى مس''توى األساس''ية  للفق''ير، ف''إن القض''ية الرئيس''يال بم''ا أن العم''ل ه''و رأس الم''
ستحداث تغي'ير عمل'ية التنم'ية االقتص'ادية ال        سياس'ات تكم'ن ف'ي آيف'ية التوّص'ل ال'ى             ال

 .أآبر عدد ممكن من الوظائف المأجورة
 
، تلعب السياسات القطاعية دورًا هامًا في        الكلية قتصاديةاالباالض'افة ال'ى السياسات      و

 . ة االنتاجعملية إعادة هيكل

  2.أ
 السياسات القطاعية 

 إلعادة هيكلة االنتاج
 

 
وم'ن جمل'ة ه'ذه السياس'ات، تش'جيع العم'ل الريف'ي ف'ي ال'زراعة وف'ي االنش'طة غير                 

 ورفع مستوى القطاع غير النظامي في الص'غيرة  المنش'آت إنم'اء قط'اع    و،  الزراع'ية 
في مجال  ليد العاملة    على ا  واألشغال القائمة  الحضرية، وتشجيع التوظيفات     المناطق

 .  الريفية والحضريةالبنى األساسية في المناطق
 
ه''نا يمك''ن و". الفق''ير الع''امل"مش''كلة الفق''ر ف''ي ال''بلدان النام''ية ه''ي أص''ًال مش''كلة   و

حالة الفقراء الذين يبقون على فقرهم على الرغم من عملهم      : التمي'يز بين حالتي فقر      
أو بس'بب عالق''ات اقتص'ادية خارج''ية   /وس'اعات طويل'ة، إم''ا بس'بب تدن''ي إنتاجّي'تهم     

 . الجزئية الخارجة عن إرادة الفقراءالعمالةتّتسم باالستغالل أو باإلآراه، وحالة 
 
لسياس'''ات ه'''و توس'''يع الق'''درة التوظيف'''ية ف'''ي ه'''ذه  ا  ف'''ي مج'''الال'''تحدي الرئيس'''يو

القطاع''ات، وف''ي الوق''ت ذات''ه التوّص''ل ال''ى رف''ع نوع''ية الوظ''ائف م''ن ناح''ية الدخ''ل 
 االنشطة العملية، التي نّفذت بمساعدة وتوفر. والحماي'ة االجتماعية الموّسعة  المحّق'ق   

 المنزل،  في العاملي'ن م'نظمة العم'ل الدول'ية لص'الح عّم'ال القط'اع غ'ير النظام'ي أو                  
أم'ثلة ج'يدة ع'ن ش'روط نج'اح مجموع'ة م'ن السياس'ات ومن التدخالت المباشرة في                    

 .تحقيق هذا الهدف المزدوج
 

س'ية لم'ثل ه'ذه السياس'ات القطاع'ية ه'ي الوصول الى رأس المال                إن العناص'ر األسا   
 .والمهارات والتكنولوجيا واالسواق والتنظيم واإلعالم

 
إن تنظيم المجموعات المعنية وتمكينها هما أمران أساسيان إلنجاح هذه          ف' ،  وبالمق'ابل 

 .التدابير والحفاظ عليها
 
 .سبة من هذه الرزمة التدريبيةسوف نتابع مناقشة هذه المواضيع في الوحدات المناو
 
 
 
 
 

 واالن''تماء وتماي''ز الجنس''ين ض''عف الفق''راء بمعظم''ه إل''ى عوام''ل الش''يخوخة     يع''ود 
إذ أن ه'''ذه الف'''ئات .  إل'''ى الوض'''ع االقتص'''ادي واالجتماع'''ي لألس'''ر، إض'''افةالعرق'''ي

الت اف اال ز الت ا أن تلف خ ل ل ال ق ف ة ةتكّ ائ

 3.أ
 الضعف في للحد منسياسات 
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 دائ''رة تك''رسمعّرض''ة ف''ي س''وق العم''ل لمخ''تلف أن''واع التمي''يز واالجح''اف الت''ي        
 .قد عملية االفالت من الفقرالحرمان المفرغة وتع

 

إمكانات سوق العمل وتوسيع 

 الوصـول

تح'ّد مس'تويات التمي'يز المخ'تلفة من وصول المجموعات المغبونة إلى أسواق العمل                
 . لإلفالت من الفقرآوسيلةواالستخدام المأجور الجّيد، 

 
ل'ى أس'اس الفروقات بين النساء        ظاه'رة فص'ل س'وق العم'ل ع         وال أدل عل'ى ه'ذا م'ن       

 الثقاف'ية وثقل المسؤوليات المنزلية وضآلة االستثمار        والمواق'ف إن الق'يود    . وال'رجال 
 تمييز واضح أو مستتر تجاه النساء من ناحية حصولهّن هي نتيجةف'ي تعل'يم البنات،     

تأثيث وقد أدى هذا التمييز أيضًا الى       . عل'ى العم'ل أو م'ن ناح'ية ش'روط اس'تخدامهن            
 .في المنزل في سوق العمل آفئة العامالت عض الفئاتب
 

وم''ن الوس''ائل ال''ناجعة للقض''اء عل''ى الفق''ر سياس''ات س''ن تش''ريعات وش''ن حم''الت     
توع'ية واع'تماد تدابير إيجابية أخرى ترمي إلىتعزيز إمكانات الوصول إلى العمالة             

 .المنتجة والحماية االجتماعية
 

 
  الوصول إمكاناتنتاج وتوسيعسياسات إلعادة هيكلة اإل) :  15(الشكل 
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 إعادة تهدف الىتش'ير ع'بارة ال'تحويالت المباش'رة للم'وارد الى مجموعة من التدابير          

 .وسريع لصالح الفقراء مباشر  بشكلتوزيع الدخل والثروات
  4.أ

التحویالت المباشرة للموارد الى 
 الفقراء

 
تحقيق  والمواردلوصول الى ق'د يط'ول الوق'ت ال'الزم لك'ي ت'ثمر سياس'ات تحسين ا        و

السياس'''ات القطاع'''ية لالن'''تاج، وق'''د ت'''برز الحاج'''ة ال'''ى اس'''تكمال ه'''ذه السياس'''ات     
وه'ذه تش'مل تحوي'الت مباش'رة للدخ'ل، وتقديمات إما            . ب'تحويالت اجتماع'ية مباش'رة     

 إضافة إلى نظم  ،  تكاليف السلع  لدعم أساسية، أو نقدية     سلععين'ية مباش'رة على شكل       
 . المختلفة االجتماعيالتأمين

 
 : نوعين من المقاربات عمومًا هذه التحويالت وتشمل

 
وتخضع هذه  برامج المساعدة االجتماعية الموّجهة لألفراد بحسب احتياجاتهم،         )أ 

 . الضرائب أو الموارد العامةالمساعدة عادة الختبارات الدخل وتمول من
 
 تتيح لكل أفراد  اتوهي آلية قائمة على االشتراآ    وب'رامج الض'مان االجتماع'ي        )ب

 أن يض''منوا احت''ياجاتهم م''ن الدخ''ل ف''ي الش''يخوخة وأن يؤم''نوا ض''د   المج''تمع
 .العجز والمرض والبطالة وغيرها من المخاطر

 
وقد اثبتت التجربة . وق'د آان'ت الص'عوبات والمش'اآل محل نقاش وحوار مستفيضين         

 وإدارته''ا ف''يما يخ''ص اإلعان''ات الخاض''عة الخت''بارات الدخ''ل أن ال''نظم معق''دة نس''بياً 
مكلف'ة وأن قس'مًا م'ن اإلعان'ات يص'ل إل'ى غ'ير الفق'راء وأنها تؤثر سلبًا على حوافز                

واألهم من ذلك أن نسبة آبيرة   . العم'ل واالدخ'ار وق'د توق'ع المس'تفيدين ف'ي ف'خ الفقر              
م'ن أول'ئك الذي'ن يس'تحقون االن'تفاع م'ن ه'ذه اإلعان'ات ال ي'تقدمون بطل'ب الحصول                      

 .عليها
 

الضمان االجتماعي في تفادي الفقر فهي رهن بمدى شمولية التغطية  أم'ا فعال'ية نظم      
الت''ي يوف''رها ال''نظام للح''وادث، والحماي''ة للمنتفعي''ن به''ا، آم''ا ت''تعلق فعالي''تها أيض''ًا    

فالتغط'ية واسعة ومرتفعة في البلدان الصناعية، في        . بمس'توى اإلعان'ات وال'تقديمات     
تفيد م''ن ن''وع أو آخ''ر م''ن نظ''م حي''ن أن نس''بة ص''غيرة م''ن س''كان ال''بلدان النام''ية تس''

 .الضمان االجتماعي
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لق''د ب''رزت حدي''ثًا ف''ي اله''ند اس''تراتيجية م''تطّورة تقض''ي بتوس''يع نط''اق الض''مان         
 نظم المساعدة االجتماعية بموازاة،  النظماالجتماع'ي ليش'مل الفقراء الذين هم خارج         

بيدي "ال  مثًال، أو لصالح عّم(Tamil Nadu)آم'ا ف'ي والي'ة تام'يل ن'ادو      (القائم'ة  
(Beedi)) "   تمّهد هذه االستراتيجية طريقًا جديدًا أمام نظم       و. )1()) الس'جائر المحل'ية

 ".الفقراء العاملين " الضمان االجتماعي التي ترعى مجموعات محددة من 
 

ي''توقف ال''نجاح ف''ي مح''و الفق''ر إل''ى ح''ٍد بع''يد عل''ى درج''ة تنظ''يم مخ''تلف مجموع''ات   
فس''هم، وعل''ى فعال''ّية ه''ذه التنظ''يمات ف''ي م''تابعة  الفق''راء ض''من هي''ئات يخ''تارونها بأن

 .مصالح أعضائها والدفاع عنها
 

  5.أ
 تنظيم الفقراء

 

ت'ناقش الوح'دة الثان'ية م'ن هذه الحقيبة التدريبية أهداف استراتيجيات تمكين الفقراء               و
  المكتسبة من التجاربنتائج، وال لهموتنظ'يمهم، ومخ'تلف أن'واع التنظ'يمات المناسبة      

 .السابقة
 

إن السياس'ات الت'ي تس''مح للفق'راء بالتنظ''يم ف'ي بي''ئة ديموقرط'ية، فض''ًال ع'ن ب''رامج       
الدع''م المباش''ر الرام''ية لتحس''ين ق''درات تنظ''يماتهم وت''بادل الخ''برات ع''بر ال''دول         
والم'ناطق، ق'د أثبت'ت أنه'ا تش'ّكل آل'يات فّعال'ة لمحارب'ة الفق'ر ولتثم'ير ت'بادل األفك''ار            

 .وإلنجاح االستراتيجيات
 

لة الرئيس'''ية له'''ذا االس'''تعراض الس'''ريع لمخ'''تلف تش'''كيالت سياس'''ات       إن الحص'''ي
واس'تراتيجيات إزال'ة الفق'ر تف'يد بأنه ال توجد سياسة أو استراتيجية واحدة قادرة بحّد                 

ما يلزم هو   . آما أن المقاربات المجتزأة أو التدريجية ال تفيد       . ذاتها على بلوغ الهدف   
 المتحّسس'''ة للقض'''ايا  الكل'''يةقتص'''اديةاالمقارب'''ة تتراآ'''ب وت'''تفاعل ف'''يها السياس'''ات 

االجتماع''ية م''ع السياس''ات المباش''رة المرت''بطة ب''تعزيز االس''تخدام وبإع''ادة توزي''ع      
 .الممتلكات والمداخيل لتشمل الفقراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 1( Harries B., Guhan S., Cassen RM. Poverty in India: Research and policy. Oxford, Oxford University Press1992. 
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 : الفقر واالستخدام  . ب

  منظمة العمل الدوليةنهج 
 
 لتعزيز العدالة   الراميةدخل مكافحة الفقر في صميم اهتمامات منظمة العمل الدولية          ي

 .االجتماعية ولمحاربة التمييز
 

 بين السياسة االجتماعية واالستخدام     بالروابطته'تَم م'نظمة العم'ل الدولية منذ نشأتها          
، 1976 العالمي عام العمالةر، وق'د ازداد اه'تمامها به'ذا الموضوع بعد مؤتمر     والفق' 

مؤتم'ر القمة   وق'د ش'ّدد     . وأدرج'ته بي'ن األولوي'ات ال'ثالث لنش'اطها خ'الل التس'عينات             
 برنامج العمل   تنفيذ، على دور المنظمة في      1995لتنم'ية االجتماع'ية، عام      ل العالم'ي 

 .منتجال االستخدام تعزيزال سّيما في نطاق 
 

 
ترتك'''ز العالق'''ة بي'''ن الفق'''ر واالس'''تخدام، ف'''ي األس'''اس، عل'''ى م'''دى اآ'''تفاء العّم'''ال     
واألش'خاص الذي'ن يع'يلونهم ب'الدخل ال'ذي يجنونه من عملهم في الحصول على السلع               

 .والخدمات التي تسّد حاجاتهم األساسية

 1.ب

 ربط الفقر باالستخدام

 
 باالس'تعمال الجزئي أو الناقص  ،س'ية يرت'بط الفق'ر، ف'ي ال'بلدان النام'ية بص'ورة رئي       و

 . الجزئيةالعمالة، إما في شكل البطالة المفتوحة أو للعمالة
 
 الحضرية التي توّسعت فيها البطالة      المناطقالبطالة ال سّيما في     بيمك'ن رب'ط الفق'ر       و

إذ أن أغلبية   . خ'الل العق'ود ال'ثالثة المنص'رمة لتض'ّم أفواج'ًا هائل'ة م'ن طالبي العمل                 
لحض'ريين يع'انون م'ن ال'بطالة أو يواجه'ون باس'تمرار وصوًال متقطعًا إلى                الفق'راء ا  

 .العمل وظروفًا غير مستقّرة فيه
 

 الجزئية  العمالةغ'ير أن ض'عف الفق'راء ال يع'ود فق'ط إل'ى ال'بطالة المف'توحة ب'ل الى                      
 العم'ل ألن الفق'راء مس'تعّدون، ف'ي س'بيل البقاء، للقيام بأي نشاط                تدن'ي م'ردود   وإل'ى   

لذل''ك، ُيالَح''ظ أن أآ''ثرية الفق''راء ف''ي . م''تاح، أي''ًا آان''ت أج''وره وش''روطهاقتص''ادي 
ف'ي القطاع'ات الحض'رية والريف'ية غير النظامية، فهم     " فق'راء ع'املون    " الع'الم ه'م     

يعجزون يمض'ون س'اعات طويل'ة ف'ي العم'ل، ويقومون بأشغال متعددة معًا، ولكنهم                
 .سية أسرهم األسااحتياجات جني ما يكفي لسّد مع ذلك عن

 
ففي البلدان  . يرت'بط الفق'ر بع'دم المس'اواة في الوصول الى االستخدام في سوق العمل              

.  الق'وة العامل'ة الذي'ن يحظ'ون بعمل مأجور منتظم بدوام آامل         أف'راد النام'ية، قّل'ة ه'م       
، ولكنها الحصول على عملويحتش'د الفق'راء ف'ي ش'رائح من سوق العمل يسهل فيها        

 .د ضئيل وال تحظى بالحمايةأعمال غير مستقّرة ذات مردو
. يعمل''ون وف''ق ترتي''بات مخ''تلفة للعم''ل  . ي''توّزع الفق''راء ف''ي ف''ئات غ''ير متجانس''ة   و
 ال''ى اس''تراتيجيات مخ''تلفة وأف''رادهات''تفاوت مس''تويات الفق''ر بي''نهم، وتلج''أ األس''ر  و

 .للبقاء
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غ'ير أن م'نظمة العم'ل الدول'ية ل'م تحص'ر مفه'وم الفق'ر بمس'توى معيش'ة واحد يقاس                   
في عملها خالل   و.  الدخل واالستهالك، بل اعتبرته ظاهرة متعددة الجوانب       نسبة إلى 

العق''ود الس''ابقة، حاول''ت الم''نظمة ال''تعامل م''ع أبع''اد الفق''ر الم''تعددة آ''انعدام األم''ان    
 .االقتصادي والتمييز االجتماعي

 
لم'نظمة العم'ل الدولية، اآلنفة الذآر،       "  األساس'ية  االحت'ياجات اس'تراتيجية   "تع'رض   
 موّس''عًا للفق''ر، حي''ث ي''تعّدى مفه''وم الفق''ر أم''ور الدخ''ل واالس''تهالك ليض''ّم  تص''ّورًا

عناص'ر هام'ة رئيس'ية أخرى متصلة بالرفاهية، ال سّيما التعليم والصحة واإلسكان              
"  األساس''يةاالحت''ياجاتاس''تراتيجية "وم''ن أه''ّم م''ا تض''ّمنته .  الم''ياه، ال''خوإم''دادات

 التخطيط وإعارتها اهتمامًا خاصًا،     التعّرف الى المجموعات المستهدفة في عمليات     
 أو المواردمن خالل إعادة توزيع     (وح'ّث الحكوم'ات على اعتماد تدابير تصحيحية         

إذا أخفقت عملية التنمية في بلوغ المجموعات المستهدفة بصورة         ) المكاف'آت العينية  
 غ'''ير قابل'''ة للتس'''ويق   احت'''ياجاتآاف'''ية، واإلنف'''اق م'''ن الميزان'''ية العام'''ة لتلب'''ية      

وه'''ناك عنص'''ر ه'''ام آخ'''ر م'''ن     . موع'''ات المس'''تهدفة ولمجموع'''ات أخ'''رى   للمج
 المجتمع، ليس فقط في التعبير      أفراد تشجيع مشارآة آافة     يرآ'ز على  االس'تراتيجية   

غ'''ير أن . ع'''ن أهدافه'''م، ب'''ل أيض'''ًا ف'''ي اخ'''تالق الحل'''ول لتحق'''يق تل'''ك االه'''داف    
، إذ طَغت   ًامحدود ًا نجاح عمليًا إال آكل لم تلَق    "  األساسية االحت'ياجات اس'تراتيجية   "

ف'ي أوائ'ل الثمانينات أزمة المديونية في العالم الثالث فحّولت االهتمام نحو المشاآل              
 . سياسات التكييفبتثبيت االقتصاد الكلي وما يصاحبه منالملّحة المتعلقة 

 

 معالجة أبعاد

  المتعددةالفقر

 ال''ناس م''ن ش''الانتإن تعزي''ز العم''ل المن''تج ه''و م''ن أآ''ثر االس''تراتيجيات فعال''ية ف''ي   
الفق'ر، وق'د ش'ّكل ه'ذا الم'بدأ مح'ور تح'ّرآات وخط'وات م'نظمة العمل الدولية الهادفة                     

 .إلى مكافحة الفقر، آما القى إجماعًا واضحًا وثابتًا لدى االوساط الدولية والوطنية
 

 2.ب
 من خاللاالفالت من الفقر 

 العمل المنتج

 
ش والحص''ول عل''ى الخدم''ات  ل''يس مج''ّرد وس''يلة لكس''ب الدخ''ل وض''مان الع''ي العم''ل

 لنفسه، ويشّكل   واحترامهاالجتماع'ية فحس'ب، ب'ل ه'و ض'روري بذات'ه لك'رامة المرء                
 13الشكل يضًا أنظر ا(عنص'رًا أساس'يًا لالعتبار االجتماعي ولإلنصهار في المجتمع      

 ).2الجلسة 
 
ّن لوص'ول ال'ى االس'تخدام أو العم'ل ق'يمة أآ'بر بالنس'بة الى النساء ألنه يدعم موقعه              ول

 .التفاوضي داخل األسرة

 م'''''''نظمة العم'''''''ل     تعت'''''''بر    

 االس'''تخدام المن'''تج أنالدول'''ية، 

 . حّق أساسي

 

 
نظ''رًا الخ''تالف مش''اآل الفق''ر والعم''ل باخ''تالف المجموع''ات الفق''يرة، ال ب''ّد م''ن      و

جّيدة وفالتخف'يف م'ن الفق'ر يس'تلزم إح'داث وظائف منتظمة             . اع'تماد مقارب'ة تفريق'ية     
ف''ي " الفق''راء العاملي''ن "عم''ل ويس''تلزم أيض''ًا تحس''ين إنتاج''ية    النوع''ية ف''ي س''وق ال 

 الم''نزل، وه''و يعن''ي أيض''ًا إرس''اء    ف''ي والعم''ل العم''ل للحس''اب الخ''اص  قطاع''ات 
 .العاملين الضعفاءالظروف لتحسين المداخيل وشروط العمل وحماية 

 
  ومن خالل� إح'داث الم'زيد من الوظائف وتحسين         بمج'رد  ف'ي الوق'ت نفس'ه، ال يمك'ن االآ'تفاء          و
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 تمكين الفقراء .لدخلظروف ا
 

. يجب أن يصبح الفقراء قادرين على تطوير سبل عيشهم وحمايتها والحفاظ عليها       إذ  
وه''ذا يعن''ي الحص''ول عل''ى الم''وارد والتص''ّرف به''ا، واآتس''اب الق''وة التفاوض''ية         
لمنافس''ة مجموع''ات من''تفعة أخ''رى م''ن أج''ل تقاس''م أفض''ل للم''وارد وال''تقديمات،          

 .توزيع الموارد في البلدل الناظمةشارآة في تطبيق السياسات والتوّصل إلى الم
 

 السياسات  يمناصرأح'يانًا بين     اس'تراتيجيات مح'و الفق'ر        بش'أن  ال'نقاش    انحص'ر لق'د   و
الكّل'ية م'ن جه'ة، أآان'ت م'تمحورة ح'ول ال'نمّو االقتصادي العام أو حول تدابير إعادة                    

 .  من جهة أخرىالموجهة التدخالت المباشرة يتوزيع الموارد، ومناصر
 

لذلك فقد رآزت .  م'نظمة العم'ل الدول'ية على تكامل متين بين االتجاهين       وت'دل تج'ربة   
 . على معالجة المشكلة على المستويينالمنظمة

 3.ب
السياسات اإلصالحية والتدّخالت 

 المتكامل" الثنائي: "المباشرة 

 
ية ف''ي ص''لب ف''ي إط''ار تح''ّرآها النش''ط بش''أن الفق''ر، وض''عت م''نظمة العم''ل الدول'' و

 العمل المنتج   استحداثاه'تماماتها اس'تراتيجيات التنمية والتغيير الهيكلي الهادفة إلى          
فه'ي تعت'بر أن آ'امل س'ّلة السياس'ات التي تعتمدها دولة ما في                . والتخف'يف م'ن الفق'ر     

س'عيها لتحق'يق أه'داف ت'نموية لها التأثير االآبر على مصير الفقراء ألن معّدل النمو          
عات الدخل الكّلي، في حين أن نموذج النمو المرتّد من البنى والمؤسسات  ي'تحّكم بتوقّ  

 .االقتصادية يحّدد التوزيع االولي للدخل بين المجموعات المختلفة
 

وإذا أمك''ن التأث''ير عل''ى اس''تراتيجيات التنم''ية لحمله''ا عل''ى معالج''ة قض''ايا الفق''ر          
 . الفقرللقضاء علىلفعالية  بمثابة آلية عالية ا تصبح هذه االستراتيجياتفإنوالعمل، 

 
خ''الل الثماني''نات والتس''عينات، التش''ديد عل''ى نم''اذج اس''تراتيجيات التنم''ية    وق''د ت''م، 

، ألن ال''نمو االقتص''ادي يص''بح أس''لوبًا فع''اًال لمكافح''ة الفق''ر ب''تعاظم    الكث''يفة العمال''ة
ويمك''ن بل''وغ ه''ذه النت''يجة ع''ن ط''ريق إص''الح   . قدرت''ه عل''ى إح''داث ف''رص العم''ل 

اعية وايجاد ظروف العمل المؤاتية وتحقيق دخل للفقراء في األرياف          السياسات القط 
 .وفي القطاعات الحضرية

وع'ندما س''يطرت أزم''ات المديون''ية وعمل''يات تجدي'د الب''نى االقتص''ادية عل''ى ب''رامج   
العم'ل الت'نموية ف'ي الع'الم الثال'ث، ص'ّبت م'نظمة العم'ل الدول'ية اهتمامها على تأثير                     

 وآان هّمها الرئيسي إدخال الُبعد االجتماعي في صلب         العمل،واالصالح على الفقر    
 .سياسات االصالح االقتصادي

 
الطابع غير المضون    العمل، وتفاقم    أسواقم'ع عولم'ة االقتصاد، واجتياح المرونة        و

 قامت تحديات جديدة بشأن مشكلة الفقر استدعت استجابة السياسات          .وغ'ير النظامي  
 . لها
 

 توف''يرول''ية ج''زءًا م''ن نش''اطها ل''برامج ته''دف ال''ى وق''د خّصص''ت م''نظمة العم''ل الد
وآثفت نشاطها خالل الثمانينات    . المحرومةالدع'م المباش'ر للمجموع'ات االجتماعية        

 أوضاع الفقراء على تحس'ين فوري وملموس       إدخ'ال  تلب'ية للطل'ب الم'تزايد م'ن أج'ل         
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آم''ا ت''ّم االع''تراف ب''أن السياس''ات اإلص''الحية       . المادي''ة وقدرته''م عل''ى ال''تفاوض   
والتغي'يرات الهيكل'ية االقتص'ادية تقتضي إجراءات طويلة االمد، وتحتاج الى التغّلب             

 .على قيود اقتصادية وسياسية متجّذرة في العمق
 

ال''نوع ف''ي مج''االت  نش''اط الم''نظمة م''ن تك''امل ه''ذه المقارب''ة الثنائ''ية  وال أدل عل''ى
 .االجتماعي والفقر واالستخدام
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 : ماعي والفقر واالستخدام النوع االجت . ج

 منظور منظمة العمل الدولية 
 

  م'نظمة العم'ل الدول'ية ف'ي العم'ل على مكافحة الفقر من منظور               نه'ج يمك'ن تلخ'يص     
 . من خالل ثالثة اعتبارات)الجندر(النوع االجتماعي 

 
إذ تعود أسباب .  االس'تخدام معالج'ة مس'ألة   الفق'ر، م'ن    مس'ألة معالج'ة ع'ند  ال ب'ّد    : أوًال  
 االس'تخدام المختلفة وإلى العوائق التي يواجهها االفراد في الحصول           أنم'اط فق'ر ال'ى     ال

 العم''ل المن''تج ه''و عل''ىص''ول حإن الف''وبالم''ثل، . عل''ى الدخ''ل وف''ي ض''مان اس''تقراره
 .أيضًا أفضل طريق لإلفالت من الفقر

 1.ج

 االعتبارات الرئيسية
 

 
وإذا آان الطريق   . ومواجهتهام'ن المه'م ال'نظر ف'ي األوضاع الخاصة للنساء            : ثان'يًا   

 الجنس مسالك تقوم على أساس      فإن ثمة لنساء،  للرجال و ل بالنسبة ًا متش'ابه  إل'ى الفق'ر   
 االنتماء الى طبقة اجتماعية أو الى عرق         مجرد ال يمك'ن عزوها إلى    وبش'كل مباش'ر     
. إن بع'ض الط'رق المؤدي'ة ال'ى الفق'ر ع'ند النساء مختلفة عن الرجال                . أو ال'ى عائل'ة    

 وهي تواجه صعوبة،  ل لألذى من الرج   عرض'ه  أآ'ثر    ف'ي الوق'ت ذات'ه      الم'رأة  وت'بقى 
 .أآبر في االفالت من الفقر

 
 اس'تخدامهّن وبوضعهن في  ب'نمط ف'ي حي'ن يرت'بط فق'ر النس'اء ارت'باطًا ش'ديدًا               : ثال'ثًا   

وال بد، فضًال   . سوق العمل، تعجز السياسات االقتصادية عن إحداث التغيير المرجو        
ط''ر عم''ل ش''امل م''ؤاٍت يش''ّجع تك''افؤ الف''رص والمس''اواة ف''ي أ يرع''ن ذل''ك، م''ن توف''

ط''ر إص''الح القواني''ن  أل اهتقتض''ي إقام''ة م''ثل ه''ذ  و. المعامل''ة بي''ن النس''اء وال''رجال  
والسياس'ات االقتصادية على المستوى الوطني، واتخاذ تدابير االنفاذ وتحسين القدرة          

ذه االس''تراتيجية ه''وتوج''ز . التفاوض''ية ل''دى النس''اء م''ن خ''الل التنظ''يم والمش''ارآة   
 . منظمة العمل الدولية في عملها على مكافحة الفقرنهج االتجاهالثالثية 

 
يتطّل'ب التغّل'ب عل'ى الفق'ر إجراء تغييرات في السياسات تواآبها تدخالت مباشرة في                

 :عدد من المجاالت المترابطة 
 
 إلح'الل بي'ئة ش'املة تح'ّث عل'ى تك'افؤ الفرص والمساواة في                تحjرك مباشjر    �

 التمييز بشأناتفاقية العمل الدولية    وترس'ي   عامل'ة بي'ن ال'رجال والنس'اء ؛          الم
 المبادئ لهذا اإلطار؛) 111رقم  (1958، لعام )في المهنة واالستخدام(

 2.ج
 التحرك في 

 المجاالت المتداخلة

 
، لك'ي يتمّك'نوا من الدفاع       تعزیjز مقjدرة الفقjراء علjى التنظjيم والjتفاوض            �

الوحدة التدريبية  (تحس'ين الدائم ألوضاعهم     ع'ن مص'الحهم وم'ن ض'مان ال        
 ؛)2

 
 

الوح''دة  ( فjjرص العمjjل المjjأجور  علjjىصjjول النسjjاء  إمكانjjات حتوسjjيع  �
 ؛)6التدريبية 
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 لالستهالك وللتوظيف في رؤوس األموال الحصjول علjى المjوارد المالية       �
 ؛)4الوحدة التدريبية (

، بغية   ع'ند الفق'راء من خالل التدريب       تطویjر قjاعدة رأس المjال البشjري         �
الوح''دة (تحس''ين قدرته''م عل''ى االس''تجابة لف''رص الس''وق ورف''ع إنتاجّي''تهم  

 ؛)5التدريبية 

يح''دد تواف''ره   ش''رط وه''و،  امjjتالك األراضjjي علjjى المjjوارد و صjjول حال �
م'ردودية عم'ل الع'امالت للحس'اب الخ'اص في المجاالت الزراعية وغير              

م''ناطق الزراع''ية ف''ي الم''ناطق الريف''ية وف''ي القط''اع غ''ير النظام''ي ف''ي ال  
 ؛)3الوحدة التدريبية  (الحضرية

 العمل في الوظائف    ظ'روف  وتحس'ين     الحمایjة االجتماعjية     نطjاق  توسjيع  �
 الوح''''''دة ( وال تس''''''تفيد م''''''ن أي حماي''''''ة    للتنظ''''''يم الت''''''ي ال تخض''''''ع   

 ).7التدريبية 

 
إن تحس'ين الف'رص ف'ي آاف'ة ه'ذه المجاالت يستلزم سياسات إصالحية وبرامج هادفة                 

 .مباشرة
 

ال س''ّيما إذا آان''ت ومج التنف''يذ المباش''ر للسياس''ات ونش''ر مفعوله''ا،  تض''من ه''ذه ال''برا 
ويمكنها أن تقدم دعمًا بديًال مؤقتًا للفقراء       . ومحرومة" غير مرئية "تتناول مجموعات   

 توزيع األرزاق ؛ وأن القائمة على إعادة اس'تراتيجية التنمية   ن'تائج ف'ي ان'تظار ظه'ور       
فق'راء ف'ي بع'ض الم'راحل االنتقالية وبعض     تك'ون ج'زءًا م'ن آل'ية دع'م يح'تاج إل'يها ال        

أوض'اع التكي'يف ؛ وأن تس'اعد ف'ي تعزيز قدرات الفقراء بالشكل الالزم ؛ وأن تحّسن                  
 .مباشرة بعض أسوأ مظاهر الفقر؛ وأن تمّهد الطرق لسياسات التغيير الواسع

 3.ج
 السياسات االصالحية 
 :والمداخالت المباشرة 

 "المتكامل" الثنائي "

 
  الرئيس''يةف''إن إدخ''ال إص''الحات أساس''ية عل''ى المؤسس''ات والسياس''ات    ، ابلوبالمق''

 بل''وغ أهدافه''ا عل''ى نط''اق م''ن ال''برامج المباش''رة لتمكي''ن ًا ض''روريآث''يرًا م''ا يك''ون
 .واسع ومفيد

 
إن ال''برامج الرام''ية ال''ى ت''رويج أنش''طة اقتص''ادية جدي''دة ع''ند الفق''راء وإل''ى تحس''ين 

 م''ع تغي''يرات ع''ندما ت''ترافقق''ى نجاح''ًا أس''رع   تلغال''بًا م''اإنتاج''ية األنش''طة القائم''ة  
 .تضمن لها بيئة مؤسساتية وسياسات داعمة

 
إن السياس'ات اإلص'الحية المؤات'ية لل'تحّرك الفعل'ي م'ن أج'ل تحق'يق تك'افؤ الفرص                    و

وهي .  اس'تراتيجيات مح'و الفق'ر وتفعيلها       تطب'يق بي'ن ال'رجال والنس'اء، تس'اعد عل'ى           
 ال''ذي غال''بًا م''ا يعك''س ممارس''ات التمي''يز    تمّه''د ايض''ًا إلص''الح اإلط''ار التش''ريعي  

 .االجتماعي المستترة فيه
المج''االت االربع''ة لنش''اط م''نظمة العم''ل   ) 1 : ( م''ا يل''ي والج''دول أدن''اهالش''كليبّي''ن 

) ج(الحماية االجتماعية ؛    ) العم'ل المن'تج ؛ ب     ) أ: (الدول'ية ف'ي محارب'ة تأني'ث الفق'ر           
 (- اإلجراءاتالترابط بين مختلف    ) 2( - التنظيم) د(إص'الح السياس'ات والقواني'ن ؛        

الفقر)3 لمكافحة المنظمة عمل وسائل

 4.ج
  منظمة العمل إجراءات

  ترآز علىالدولية 
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 أربعة مجاالت .وسائل عمل المنظمة لمكافحة الفقر) 3
 
 

 طرق تحرك منظمة العمل الدولية) : 16(الشكل 
  
 
 

 
 
 
 

  5اإلطار 
 

 البحوث وضع القواعد والمعایير التعاون التقني
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تشجيع الحوار حول 
 ياساتالس
تنظيم ورش  �

عمل ولقاءات 
حول مواضيع 
محّددة تشارك 

فيها الحكومات 
ومنظمات 

العّمال 
وأصحاب 
 :العمل

 
لتبادل وجهات  �

النظر 
 والخبرات

 
لبناء توافق  �

جماعي 
واعتماد خطط 

 عمل
 

لدعم وتقوية  �
مشارآة النساء 

في الحوار 
 حول السياسات
 بعثات استشاریة

  السياساتبشأن
 دیةبرامج ميدانية ریا

 بهدف االختبار �
والتثّبت من 

مالءمة 
المقاربات 

للمشاآل 
 المطروحة

نشاط تحفيزي  �
يحّث على 

إصالح 
 السياسات

 

تكافؤ الفرص والمساواة  في 
 المعاملة

 بشأن 111االتفاقية رقم  �
في االستخدام (التمييز 
 1958، )والمهنة

 بشأن 100االتفاقية رقم  �
المساواة في األجور،  

1951 
 بشأن 156قم االتفاقية ر �

العمال ذوي المسؤوليات 
 1981العائلية، 

 االستخدام
 بشأن 122االتفاقية رقم  �

 1964سياسة العمالة، 
 بشأن 142االتفاقية رقم  �

تنمية الموارد البشرية، 
1975 

 التنظيم
 بشأن 87االتفاقية رقم  �

الحرية النقابية وحماية 
 1948حق التنظيم، 

 بشأن 141االتفاقية رقم  �
ّمال منظمات الع

 1975الريفيين، 
 الحمایة االجتماعية

 بشأن 103االتفاقية رقم  �
حماية األمومة، 

 1952) مراجعة(
 بشأن 45االتفاقية رقم  �

العمل تحت سطح 
 1935، )النساء(األرض 

 بشأن 102االتفاقية رقم  �
الضمان االجتماعي 

 1952، )المعايير الدنيا(
 أشكال االستخدام غير العادیة

ض الوقت، اتفاقية العمل بع �
 )175رقم  (1994

اتفاقية العمل في المنزل،  �
 )177رقم  (1996

م''ن أه''داف م''نظمة العم''ل الدول''ية 
 المعاي''''ير ف''''ي  وض''''عالرئيس''''ية 

مج'االت العمل وظروفه والسياسة    
 . االجتماعية، ومراقبة تطبيقها

 

 عام  نشأتهااع'تمدت المنظمة، منذ     
يون'''''يو / وح'''''تى حزي'''''ران1919
 190 اتفاق''''''''''''''''ية و182، 1999

 الص'''كوكتغط'''ي ه'''ذه و. وص'''يةت
نطاقًا واسعًا من المواضيع ويمكن     

فه''ي . تص''نيفها ف''ي أب''واب مخ''تلفة
تت''''نّوع م''''ن معاي''''ير ذات ط''''ابع   
تش'جيعي أو ترويج'ي، الى معايير       
أآ''''''''ثر توج''''''''يهًا ؛ وتس''''''''تهدف  
مجموع''ات اجتماع''ية مح''ددة آم''ا  
تنط'''بق عل'''ى قطاع'''ات اقتص'''ادية 
واس'''عة؛ ويمك'''ن أن ت'''نّص عل'''ى    

 مفّص''لة ف''ي توج''يهات وإرش''ادات
 تع'''الجقض'''ايا تقن'''ية معّق'''دة أو أن  
 . سياسات اجتماعية شاملة

 

أم''ا التوص''يات فه''ي عل''ى عك''س    
غ'ير ملزمة بمعنى أنها      االتفاق'يات 

ال تل'''زم الدول'''ة قانون'''ًا ب'''ل تق'''ّدم     
خطوط''ًا توجيه''ية مفّص''لة ومف''يدة  
ح'''ول ط'''رق ال'''تعامل م'''ع بع'''ض  
الش''ؤون م''ن الناحيتي''ن اإلجرائ''ية   

وك ال''واردة إن الص''ك. والجوه'رية 
جان'بًا ال تم'ّثل س'وى ج'زء ص'غير      

" مجموع''ة المعاي''ير الكامل''ة "م''ن 
للم'نظمة، وق'د ت'ّم اخت'يارها بسبب         

 الم'''رأة بعم'''ل ة الواض'''حص'''لتها
وبس''''بب ارت''''باطها الموض''''وعي  

 المط'''''''''روحةباالس'''''''''تراتيجيات 
 الم'''''''رأة فق'''''''ر للتغل'''''''ب عل'''''''ى 

 االجتماع'''ي وض'''عف اواس'''تبعاده
 . على التفاوضاقدرته

ت توث''''يق االتجاه''''ا 
الوطن'''ية واإلقليم'''ية  

 بش'''''''أنوالعالم'''''''ية 
 اس''''''''تخدام أنم''''''''اط

الع'''امالت وش'''روط  
 عملهن ؛

 

تقوي''''''''''''''''''''''''''''''''''''م 
االس''''''''''''''تراتيجيات 
العمل'''''ية وال'''''برامج 
الميدان''''ية، وإيج''''از  
الِع''بر المكتس''بة م''ن  

 التجارب ؛

 

تحل'''''''''''يل تأث'''''''''''ير 
السياس'''''''ات عل'''''''ى 
العم'''''''''ل والفق'''''''''ر  
  ؛والمساواة للمرأة

 

م'''''''''بادئ وض'''''''''ع 
مقارن'''''ة ، توجيه'''''ية

ت باالس''''''''''''تراتيجيا
 . البديلةوالنهج

 

 
 

 خالصة
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الفق''ر عل''ى أن وط''أة  الهادف''ة ال''ى تخف''يف ال''نهج مخ''تلف ش''دد اس''تعراض �
ال'نجاح ه'و ثم'رة تح'ّرك عل'ى مس'تويات مخ'تلفة وره'ن بعدد من العوامل                   

 .معًا
 

 عل'''ى ال'''دور الحاس'''م ال'''ذي يلع'''به االس'''تخدام ف'''ي   وق'''د انص'''ب الترآ'''يز  �
 م''تعدد االه''دافال نهجال'' اس''تعراض ىوج''ر. لفق''را مكافح''ةاس''تراتيجيات 

 اع'''تمدته م'''نظمة العم'''ل الدول'''ية لمكافح'''ة الفق'''ر ف'''ي إط'''ار المه'''ام ال'''ذي
.  التمي''يزوالقض''اء عل''ىالموآول''ة إل''يها بش''أن توط''يد العدال''ة االجتماع''ية   

 ال'''روابط بي'''ن الفق'''ر والعم'''ل والحماي'''ة االجتماع'''ية   أن الم'''نظمةوتعت'''بر
تمكين وام المن'تج     تش'جيع االس'تخد    تس'تدعي والتنظ'يم ه'ي عوام'ل رئيس'ية         

 وق'د تبّي'ن أن سياس'ات اإلص'الح وال'تدخالت المباش'رة هم'ا ثنائي             .الفق'راء 
 .متكامل

 
بال'''نوع االجتماع'''ي ف'''ي المس'''ائل الم'''تعلق ، ج'''رى تحل'''يل لل'''بعد وخ'''تامًا �

 منظور منظمة العمل الدولية     استعراضالمتص'لة باالستخدام وبالفقر، وتّم      
  ال''ذي يؤآ''د عل''ى ض''رورة   امبش''أن ال''نوع االجتماع''ي والفق''ر واالس''تخد   

.  وم'ترابطة لمكافح'ة تأني'ث الفقر    االتجاه'ات اس'تراتيجيات م'تعددة     اع'تماد   
     عل'''''''''''ى ثالث'''''''''''ة  الم'''''''''''نظمة به'''''''''''ذا الش'''''''''''أن   نه'''''''''''ج ويق'''''''''''وم

تش'جيع االس'تخدام المنتج، والتمكين من خالل التنظيم، والحماية           : مح'اور 
ياس''ات  وانطالق''ًا م''ن ه''ذا اإلط''ار، ُس''لِّط الض''وء عل''ى الس       . االجتماع''ية

االص'الحية وعل'ى ال'تدخالت المباش'رة ف'ي عدد من المجاالت المترابطة،              
 . الفقر على المستوى الوطنيالقضاء علىتفعيل استراتيجيات لآتدابير 
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