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فXXي زمXXن األزمXXات االقتصXXادية، وسياسXXات التكيXXيف الهيكلXXي واإلصXXالح االقتصXXادي، 

بلدان النامية والمتطّورة، فXي آثXير من ال    " شXبكات أمXان   "و" بXرامج تعويضXية   "أقيمXت   

 .عرفت تحت تسميات مختلفة

 

 بشXXأن اآلثXXار اسXXتجابة لالنXXتقادات المXXتزايدة   " الصXXناديق االجتماعXXية " تطويXXر وجXXاء

 .تدابير التكييف على االستخدام والفقرلالسلبية 

 

 وعملXXية االنXXتقال مXXن تشXXرح هXXذه الوحXXدة التدريبXXية أهXXداف الصXXناديق االجتماعXXية،    و

 . المؤسسي على هذه البرامج الطابع إلى إضفاءرئ التعويضية برامج الطوا
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مسألة عدم   على   وترآز، في تقييمها لتجارب الماضي،    . الصناديق االجتماعية وأداءها  

 .مراعاة قضايا الجنسين

 

 فXXي الصXXناديق  الخXXاص بالجنسXXين املة لدمXXج الXXُبعد   شXXتوجXXيهاتتقXXّدم هXXذه الوحXXدة   و

المعمق  مXنظمة العمXل الدولXية باالسXتناد إلXى التقييم المقارن       طورتهXا االجتماعXية التXي     

 . للصناديق االجتماعية العاملةوالمشترك بين األقاليم
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 م7777ن ش7777بكات األم7777ان   ج7777يـل جدي7777د : الص7777ناديق االجتماع7777ية  . أ

 االجتماعية
 

، م77نذ منتص77ف الثماني77نات   والم77تقدمةب77دأت مجموع77ة واس77عة م77ن ال77بلدان النام77ية      
ش777بكات "و" ال777برامج التعويض777ية"وبص777ورة م777تزايدة خ777الل التس777عينات، بإقام777ة   

 العملبرامج : "نذآر من هذه البرامج . مختلفةالت7ي عرف7ت تح7ت تس7ميات         " األم7ان 
" صناديق االستثمار االجتماعي  "، و "صناديق التنمية االجتماعية  "، و "االجتماع7ي 

مخططات االستخدام  "، و "صناديق الطوارئ "، و " االجتماعية اإلنع7اش ص7ناديق   "و
ولق77د ط77ّورت ه77ذه ال77برامج والمخطط77ات اس77تجابة لالن77تقادات الم77تزايدة     ". الخ77اص

 التكييف على الفقر واالستخدام، ال سّيما بعد أن أدرآت          لتداب7ير  الس7لبية    ن اآلث7ار  بش7أ 
ال7دول ب7أن عمل7يات التكي7يف الهيكل7ي استغرقت في تحقيق النمو االقتصادي المتوقع                

 ت77تفاوت تفاوت77ًا ش77ديدًا م77ن حي77ث   ال77برامجإال أن ه77ذه . وق77تًا أط77ول مم77ا ق77د ح77ّدد له77ا  
لفعل7ي وإنجازاته7ا ومهامها الحقيقية والمحتملة في        أهدافه7ا المعل7نة ونط7اق عمله7ا ا        

بيد أنه يمكن إبراز بعض من . مج7ال ال7تقديمات االجتماع7ية، ل7ذا فه7ي موض7وع جدل            
وال777نوع م777يزاتها المش777ترآة والمس777ائل الجوه777رية الت777ي تعالجه777ا ف777ي نط777اق الفق777ر  

 .االجتماعي واالستخدام
 

تص777ادية، ووس777ط سياس777ات  الص777ناديق االجتماع777ية ف777ي زم777ن األزم777ات االقأنش777ئت
وبغ777ّض ال777نظر ع777ن تع777ّدد التس777ميات . التكي777يف الهيكل777ي واإلص777الحات االقتص777ادية

حدة  بصورة رئيسية إلى تخفيف       تهدف  ه7ذه المخططات   ف7إن ،  واخ7تالفها المس7تعملة   
الفق7ر وتلط7يف وق7ع العمل7ية اإلص7الحية والم7رحلة االنتقال7ية عل7ى ف7ئات مح7ّددة من               

 .ثر بهذه التغييرات االقتصادية بصورة سلبية أن تتأالتي يمكنالسكان 

   1.أ
أهداف الصناديق االجتماعية 

 وتطّورها

 
يمك7ن تص7نيف األه7داف الض7منية والمعل7نة للص7ناديق االجتماع7ية ف7ي ثالثة أبواب                  و

 :يغّطي آل مخطط وطني هدفًا واحدًا أو أآثر من هذه األهداف و. موضوعية رئيسية
 

، وبع77ض "الفق77راء الج77دد"إم77ا بالترآ77يز عل77ى  : طالة الفق77ر وال77بح77دة تخف77يف  )أ(
المجموع7ات الم7تأثرة مباش7رة باإلصالحات االقتصادية وسياسات التكييف مثل           
العّم777ال المس777ّرحين، وإم777ا بمعالج777ة مش777كلتي الفق777ر وال777بطالة المتزامنتي777ن        

 والهيكليتين بصورة عامة ؛

ح وتعزي777ز اس777تدامة  ل777برامج التكي777يف واإلص777ال ي يد التق777ّبل االجتماع777 توط777)  ب(
 .سياساتها

 وثقاف7ة جديدي7ن ف7ي تقدي7م الخدمات االجتماعية، مبنيين على             نه7ج اس7تحداث   )  ج(
، وتش777ّجع التنم777ية  اإلداري777ةآل777ية مؤسس777اتية م777رنة تتجّن777ب البيروقراط777ية    

 .التشارآية الالمرآزية بمساهمة المجموعات والجمعّيات المحلية
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ط77ات ق77د ص77ّممت ف77ي ال77بدء آ77برامج ط77وارئ عل77ى ال77رغم م77ن أن غالب77ية ه77ذه المخط
انتقال77ية قص77يرة الم77دى، ف77إن االتج77اه الحال77ي ه77و نح77و م77نحها الط77ابع المؤسس77اتي     

 رئيس7777ية لسياس7777ات القط7777اع واس7777طةواالس7777تمرارية، بش7777كل أو بآخ7777ر، بص7777فتها  
لق7د ت7زايد الطل7ب عل7ى ه7ذه ال7برامج بع7د أن تحّول7ت من مجرد برامج                     و. االجتماع7ي 

طاق تس7تهدف ف7ئات معّي7نة، إل7ى ش7بكات أم7ان أوس7ع تس7عى الى                تعوي7ض ض7ّيقة ال7ن     
 .تخفيف الفقر والبطالة وإلى مكافحة االستبعاد االجتماعي

إنطالقًا من برامج الطوارئ 
التعويضية، وصوًال إلى برامج 

 إزالة الفقر الطويلة األجل

 
 أمريكا و  ص7ندوقًا اجتماعيًا أو أآثر في أفريقيا، وآسيا،        35 أنش7ئ ،  1997 ع7ام م7نذ   و

 الالتين77ية، إذ أم77ريكاالالتين77ية، وأوروب77ا الوس77طى والش77رقية، معظمه77ا ف77ي أفريق77يا و 
 برنامجًا تعويضيًا ولهما أطول تاريخ في       25تش7مل هات7ان المنطق7تان م7ا ال يق7ّل ع7ن              

 م77ن الص77ناديق ج77يل جدي77د آ77املوم77ن الم77توقع إنش77اء . إقام77ة الص77ناديق االجتماع77ية
مقبلة بصورة تدريجية في البلدان االنتقالية والبلدان ذات      االجتماع7ية ف7ي السنوات ال     

 . مفاجئةالنمو المرتفع التي تواجه فجأة أزمات رآود اقتصادي
 

عل7ى ال7رغم م7ن تع7ّدد واختالف المصطلحات المستخدمة، هناك عدد من الخصائص               
فال77برامج الت77ي تمّوله77ا ه77ذه  . والم77يزات المش77ترآة بي77ن ه77ذه الص77ناديق االجتماع77ية 

ص7ناديق ال تخ7تلف بالض7رورة ع7ن ب7رامج تخفيف الفقر التقليدية الهادفة مثًال إلى                 ال
تأمي7ن الخدمات    وأ،  الطع7ام ودع7م ال7نظام الغذائ7ي       توف7ير    وأ،   األساس7ية  البن7ي تنم7ية   

أم77ا االب77تكار فيكم77ن ف77ي الس77مات .  الص77غيرةالمنش77آتتنم77ية  وأالص77حية وال77تربوية، 
الجتماع77ية، ال س77ّيما م77ن حي77ث إط77ار عمله77ا     الخاص77ة الت77ي تتم77ّيز به77ا الص77ناديق ا   
وف77يما يل77ي .  السياس77ية واالجتماع77يةوقاعدته77االمؤسس77اتي، وآل77يات آدائه77ا للعم77ل،  

  :عرض لهذه الخصائص

   2.أ
الميزات الرئيسية والخصائص 

 المبتكرة

 
 جه7ات وس7اطة مالية    إن الص7ناديق االجتماع7ية ه7ي ف7ي األس7اس            : آل7ية مال7ية      ) أ(

، ذل77ك وفق77ًا لمعاي77ير   مطال77بة مح77ددة تقّدم به77ا هي77ئات  ت77يع الت77ي تم77ّول المش77ار 
إال ب7777تمويل  الص7777ناديق االجتماع7777ية وال تق7777وم. وإج7777راءات مس7777بقة ال7777تحديد 

تقي777يم الع777روض، ومراق777بة دورة   بدوره777ا ينحص777ر  و.المش777اريع وال ت777نفذها 
 المشاريع، والتأّآد من سالمة التنفيذ ؛

 
تع7تمد الص7ناديق االجتماع7ية عل7ى التمويل         : االع7تماد عل7ى ال7تمويل الخارج7ي          ) ب(

. الخارج7ي بص7ورة رئيسية لتغطية تكاليفها العملية والرساميل المستثمرة فيها          
ول7يس ن7ادرًا أن تع7تمد بع7ض الص7ناديق االجتماعية على التمويل الخارجي في          

  ؛ميزانياتهامن % 90
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قًا، ال آم77ا قل77نا س77اب  : م77تعددة القطاع77ات ولك77ن ض77من الوآال77ة الواح77دة    (ج)
تخ7تلف ف7ي األس7اس ال7برامج الت7ي تمّوله7ا الص7ناديق ع7ن ب7رامج تخفيف الفقر                    

إال أن م77يزتها المث77يرة لاله77تمام تكم77ن ف77ي ترآيب77تها المب77تكرة ض77من    . التقل77يدية
مخط77ط م77تعّدد القطاع77ات ت77رعاه مؤسس77ة واح77دة ومجموع77ة واح77دة م77ن قواع77د  

 العمل ؛
 
الص777ناديق االجتماع777ية  تتم777ّتع مؤسس777ات   : إط777ار مؤسس777اتي اس777تثنائي   (د)

فه7ي بحك7م موقعه7ا خ7ارج النظام البيروقراطي          . بترآي7بة مؤسس7اتية اس7تثنائية     
 م777ن االس777تقالل الذات777ي آب777يرة، تتم777ّتع بدرج777ة ووحدات777ه الوظيف777يةالحكوم777ي 

والوص77ول المباش77ر إل77ى وآ77االت القطاعي77ن الخ77اص والع77ام، والم77نظمات غ77ير    
الصناديق االجتماعية و. ت المانحةالحكوم7ية، والتنظ7يمات المجتمع7ّية، والجها      

  مستويات السلطة السياسية ؛أمام أعلى مباشرة مسؤولة
 

تص77در المش77اريع بش77كل رئيس77ي ع77ن مج77تمعات     : نه77ج ق77ائم عل77ى الطل77ب   )ـه(
توّزع األموال على المشاريع التي يشارك      و. ومؤسسات محددة آشريك محتمل   

 ي التنفيذ واإلشراف؛فيها المستفيدون في إجراءات التصميم وأحيانًا ف
 
توض7ع القواع7د العمل7ية واإلجراءات المفّصلة المتعّلقة          : الش7فافية والفعال7ية    (و)

 الفرق  ويبرزبتخص7يص األم7وال بشكل يضمن شفافية العمليات وفّعالية األداء،           
  ؛المعتادة العمليات الحكومية بينها وبين

 
اعية باالحترام  تحظى الصناديق االجتم   :  سياس7ي  وظه7ور  مكان7ة م7رموقة    ) ز(

وال777تقدير ف777ي مخ777تلف ال777بلدان، وق777د نجح777ت ف777ي اس777تقطاب الدع777م السياس777ي  
 .بوضوح، األمر الذي يمّيزها عن برامج تخفيف الفقر السابقة

 
 بش77كل أساس77ي عل77ى  لعمل77يات تقي77يم م77تعددة رآ77زت  الص77ناديق االجتماع77ية خض77عت

 احتكاآ77ية أو س77واء آان77ت أس77بابها  فعال77ية الص77ناديق ف77ي تخف77يف الفق77ر وال77بطالة      
 .هيكلية

  3.أ
 أداء برامج الصناديق االجتماعية

 
أو المجموع77ات الض77عيفة م77ن  / عل77ى م77دى إف77ادة الفق77راء و ورآ77زت عمل77يات التقي77يم 

؛ تحدي777د المس777تفيدينتغط777ية وتوّس777ع ه777ذه ال777برامج ف777ي اتج777اههم ؛ وعل777ى آل777يات    
 إلى هدفين   وتطّرقت بعض الدراسات  . واالس7تدامة المؤسس7اتية والمال7ية للمخطط7ات       

آخري777ن هم777ا الدع777م السياس777ي للص777ناديق ودور الص777ناديق ف777ي إع777ادة ب777ناء قط777اع   
 حول الجانبين   ًاأخ7يرًا، ال ي7زال ال7نقاش دائ7ر        و. ال7تقديمات االجتماع7ية أو التأث7ير ف7يه        

التماس7ك الداخل7ي لأله7داف ال7ثالثة المذآ7ورة أع7اله، والتوافق الفعلي بين              : التاليي7ن   
 . سياسات اإلصالح الهيكليومبرراتاعية  الصناديق االجتمنهج
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 تكون االستراتيجيات المقترحة مستحّبة     بع7ض المنتقدين األآثر تطرفًا في أن      وش7ّكك   
ومفّض7لة عل7ى شبكات األمان التقليدية التي تديرها الدولة، وفي ما إذا آانت البرامج        

 . الجديدة تستكمل برامج التيار الرئيسي أو أنها تضعفها
 

ًا، تع777ّددت التس777اؤالت ح777ول إمكان777ية اعت777بار الص777ناديق االجتماع777ية مس777ّكنات أخ777ير
  نتائج قد سجلت وف7ي حي7ن أنه      . مس7تدامة  ت7نموية    ًاسياس7ية قص7يرة الم7دى أو جه7ود        

 ال7بديلة القابلة    ال7نهج  للص7ناديق االجتماع7ية ف7ي ع7دد م7ن المج7االت، إال أن                م7تفاوتة 
وآم77ا ذآ77رنا س77ابقًا، لق77د  . لل77نقاشلالس77تمرار وتكال77يف الفرص77ة الض77ائعة مط77روحة   

ش77هدت الص77ناديق االجتماع77ية ت77بّدًال ف77ي مس77ارها بحي77ث أنه77ا تحّول77ت إل77ى فاعل77يات     
ومؤسس77ات هام77ة داخ77ل قط77اع السياس77ات االجتماع77ية، بع77د أن آان77ت مج77رد ب77رامج     

 .ذلك بفعل االتجاه نحو مضاعفة أعدادها واآتسابها الطابع المؤسساتيوانتقالية 
 

ات أن ال77بعد الخ77اص بقض77ايا الجنس77ين ل77م يس77تأثر باه77تمام آب77ير ال ف77ي وم77ن المفارق77
وتكم77ن .  ع77ند تقي77يم ال77برامج م77ن خ77الل االبح77اث والدراس77ات      تص77ميم ال77برامج وال 

 التص777ريحات الحكوم777ية الرس777مية والن777تائج الت777ي توّص777ل إل777يها     المفارق777ة ف777ي أن 
 قدراته77ن بمخ77تلفالمحّلل77ون والباح77ثون تع77ترف بش77كل م77تزايد ب77أن النس77اء يتحّمل77ن 

لق77د ش77ّكل تأني77ث الفق77ر . الوط77أة العظم77ى لإلص77الحات االقتص77ادية ولعمل77يات التكي77يف
مؤتم77ر القم77ة وتأني77ث األعم77ال العرض77ية وغ77ير المس77تقّرة مح77ور االه77تمامات خ77الل  

  ال77رابع العالم77يمؤتم77رال ف77ي آوبنهاغ77ن وال77ذي انعق77د العالم77ي للتنم77ية االجتماع77ية 
 . في بيجينغعقدالذي ان المعني بالمرأة

 قّلة االهتمام
بالنوع الخاص بالُبعد 

  االجتماعي
 )قضايا الجنسين(

 
 ال تشير إال بشكل مقتضب    لصناديق االجتماعية،   لإن الدراسات التقييمية    ف ذلك،   وم7ع 

وتش77ير المعلوم77ات . أو ال تش77ير إل77يها أب77دًاإل77ى مش77ارآة النس77اء ف77ي ه77ذه الص77ناديق، 
رآة النس7اء الفعل7ية ف7ي ه7ذه البرامج محدودة، وتحصل             إل7ى أن مش7ا      الم7تاحة  القل7يلة 

برامج الت77يار ب77 مخ77تلفة وغ77ير مس77تحبة وتمي77يزية مقارن77ة  ف77ي الغال77ب وفق77ًا لش77روط  
 . آما أنها تلحق التمييز بالنساء.الرئيسي

 
تث77ير ه77ذه المالحظ77ة ع77ددًا م77ن التس77اؤالت ح77ول اإلط77ار الكل77ي لسياس77ات الص77ناديق     

وتنفيذ مكونات هذا   عملية والمنهجية المستخدمة لرصد      ال ال7نهج االجتماع7ية، وح7ول     
ال7برنامج التي تعتبر عوامل حاسمة في تحقيق مردود عادل من االستثمارات المالية             

 .والسياسية والبشرية الهائلة في الصناديق االجتماعية
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 : برنامج عمل منظمة العمل الدولية  . ب

  الصناديق االجتماعية برامج في)نقضايا الجنسي (النوع االجتماعيبعد إدماج  
 
 

 برنامج عمل خاصًا رّآز على      1996/1997  ف7ي الفترة   نّف7ذت م7نظمة العم7ل الدول7ية       
 المنشودوآ7ان الهدف    .  ف7ي سياس7ات الص7ناديق االجتماع7ية        قض7ايا الجنس7ين   إدم7اج   

 ص7انعي الق7رار، والمفاوضين بشأن البرامج، ومصّممي        تعزي7ز ق7درة   له7ذا ال7برنامج     
ومقّيم77ي الص77ناديق االجتماع77ية عل77ى المس77تويين الوطن77ي والدول77ي، عل77ى   وم77نّفذي 

تعّدى ت هنا" القدرة. " ف7ي ب7رامج ش7بكات األم7ان دمج7ًا آ7امالً            قض7ايا الجنس7ين   دم7ج   
، ليش77مل القابل77ية عل77ى تقدي77ر الخ77يارات  الوع77ي والتوع77ية بقض77ايا الجنس77ين مفه77وم 

المح7تملة، وعل7ى اتخ7اذ ما      والسياس7ات االجتماع7ية الم7تاحة، ومخ7رجاتها          المخ7تلفة 
 .يتناسب من اإلجراءات

  1.ب
 برنامج عمل منظمة 

 : العمل الدولية 
 األهداف والمخرجات

 

 
 ق7د ن7ص بوض7وح على أن األخذ بالبعد الخاص بقضايا        )1(وآ7ان م7نهاج عم7ل بيجي7نغ       

الجنسين في تصميم سياسات اإلصالح االقتصادي وبرامج شبكات األمان يعتبر هدفًا           
ولقد ساهم برنامج عمل المنظمة في تحقيق هذه الغاية بما    .  للسنوات القادمة  رئيسيًا

ي7توافق معها، وذلك من خالل التشديد على استخدام النساء ومشارآتهّن ضمن إطار             
 .عمل الصناديق االجتماعية

 
  للعملإرشادات . 1 المخرجات الرئيسية

 
 اإلرشاداتجموع7ة من    م ش7كل    عل7ى ج7اء المخ7رج الرئيس7ي ل7برنامج عم7ل الم7نظمة             

 تطوي7ر سياس7ات وب7رامج اجتماع7ية فّعال7ة م7ن ش7أنها معالجة مسألة استخدام                  بش7أن 
 ه777ذه وم777ن. النس777اء ومش777ارآتهّن ف777ي إط777ار عم777ل ب777رامج الص777ناديق االجتماع777ية   

 في تصميم وتنفيذ الصناديق، تراع7ي تماي7ز الجنسين   سياس7ة    اع7تماد ) أ (التوج7يهات 
 تصميم البرامج القطاعية    يخصب7ير ال7بديلة ف7ي م7ا         التدا) ب(وف7ي اإلش7راف عل7يها،       

 الص777ناديق الت777ي ترآ777ز خصوص777ًا عل777ى تعزي777ز اس777تخدام النس777اء   مكون777اتوبع777ض 
 .العمل إرشاداتهذه الجوانب مبّينة في الجزء ج، و. وقدرتهّن على التفاوض

 
 
 
 
 . إعالن بيجينغبشأن، 2، الجلسة 1راجع الوحدة التدريبية   )1(

 
  

 
  الالتينية وأفريقياأمريكااالت في دراسات ح . 2
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به77دف تقي77يم المعلوم77ات الم77تعلقة بالص77ناديق االجتماع77ية، أجري77ت س77بع دراس77ات        

 الالتينية،  أمريكاح7االت معّمق7ة ف7ي آ7ل من بوليفيا وهندوراس والمكسيك وبيرو في               
 الخاص بالجنسين وت7ّم ال7نظر ف7ي ال7ُبعد         . وف7ي مص7ر ومدغش7قر وزامب7يا ف7ي أفريق7يا           

 مكوناتمدى مشارآة النساء والرجال في مختلف ) أ: (ديق من أربعة جوانب   للص7نا 
فّعال777ية ومالءم777ة االس777تراتيجيات المق777ترحة  ) ب( مش777ارآتهم ؛ وأنم777اطالص777ناديق، 

دور الصناديق في تحسين قدرة النساء على التفاوض        ) ج(لتخفيف الفقر والبطالة ؛     
 ف77ي لص77ناديق االجتماع77يةا  دورأهم77ية) د(والحص77ول عل77ى ال77تقديمات االجتماع77ية ؛ 

 . إطار التكييف الهيكلي واإلصالح االقتصاديفي أولويات العامالت معالجة
 

 اإلنجازات لم تكن على مستوى األهداف المحّددة، وأنه لم          خلص االستعراض إلى أن   
وتّم رصد وتحليل بعض الممارسات     . منهج7ية لم7راعاة قض7ايا الجنس7ين       ت7ّتخذ تداب7ير     

الخ77اص  تعط77ي أم77ثلة ع77ن األنش77طة التفاعل77ية الم77ّتخذة لدم77ج ال77ُبعد        الج77يدة، الت77ي 
 .بالجنسين

 
نت77يجة مش77ترآة وه77ي أن النس77اء، ال س77ّيما الفق77يرات    إل77ى  ه77ذه الدراس77ات  توص77لت

منه77ن، يعت77برن الف77ئة المس77تهدفة بص77ورة أّول77ية م77ن ق77بل الص77ناديق االجتماع77ية          
يق االجتماع77ية وألنم77اط  إن النص77وص التأسيس77ية للص77ناد . وب77رامج ش77بكات األم77ان 

 السلبية الناجمة عن باآلثارأدائه7ا، تع7اود التأآيد على هذه األولويات العامة، إقرارًا        
إال أن77ه ل77م ت77ّتخذ التداب77ير المنهج77ية     . األزم77ات واإلص77الحات الم77رتدة عل77ى النس77اء    

 ). أدناهاألطرراجع . (الفعلترجمة هذه األولويات إلى أ
 

  2.ب
 النتائج الرئيسية 

 : برنامج العمل ل
 إنجازات دون األهداف المحّددة

. ال ي7توافر ح7تى اليوم نموذج منهجي ومنتظم لجمع البيانات المفصلة حسب الجنس             
.  االآتراث بالموضوع  قلة المعلومات المتقّطعة وغير المنتظمة المتوّفرة إلى        وتش7ير 

 من المعطيات    نسبة المستفيدين، يستلزم تفسيرها عدداً     عنوف7ي ح7ال توّف7ر ب7يانات         
إن األرق7ام ح7ول ع7دد المس7تفيدين، خصوص7ًا المس7تفيدين م7ن التقديمات             . األساس7ية 

االجتماع7ية، ه7ي ع7ادة مج7رد تقدي7رات إس7قاطية عن االستخدام الحالي والمستقبلي               
إلى الخدمات المتاحة   " الوصول"أم7ا مس7ألتا     .  المس7تفيدين  ج7نس للتس7هيالت وع7ن     

 .سبانفال تدخالن في الح" ديمومتها"و

 تتعلق  ومعلوماتبيانات
 بالجندر 

  )قضايا الجنسين( 

 
 



 الصناديق االجتماعية : 8الوحدة التدريبية  
 

 
7 

 
 االجتماعية  مرافق البنى األساسية  للنس7اء ع7ادة الحص7ة األآ7بر بين المستفيدين من            

 مح77و األم77ية واألنش77طة المجتمع77ية  و  ال77تغذيةب77رامجوالمستوص77فات والم77دارس،  آ
 االجتماع77ية ال77رعاية الم77دّرة للدخ77ل، أي األنش77طة الواقع77ة ض77من قطاع77ات الص77غيرة

يعت77بر ال77رجال الف77ئة المس77تهدفة بص77ورة أول77ية  و. امج تعزي77ز االس77تخداممقارن77ة ب77بر
 . االستخدامخدمات تعزيز لالستفادة من 

 والبنى األساسيةاالستخدام 
 والرعايةاالجتماعية، 
 االجتماعية

 
  ت77تكّرر بص77ورة واس77عة داخ77ل  الج77نس التمي77يز والالمس77اواة عل77ى أس77اس   أنم77اطإن 

 النساء والرجال   التي تجتذب  البنى األساسية  برامج تنمية    فف7ي  .ال7برامج االجتماع7ية   
، آما ال يستخدم الرجال والنساء توظيفعل7ى الس7واء، ال تط7بق أس7اليب موّح7دة ف7ي          

 .سلم أجور واحد
 

إن مش77ارآة النس77اء ف77ي تقدي77م الطل77بات وص77نع الق77رار عل77ى مس77توى المج77تمع ه77ي    
على الطلب حساسًا    ال7نهج الق7ائم   ك7ون   يلم7بدأ، ي7توّقع أن      م7ن حي7ث ا    و. مح7دودة ج7داً   

ب7تعزيز مش7ارآة المج7تمع والمنظمات االهلية، تتمّكن النساء، ال           ف. لقض7ايا الجنس7ين   
غير أن  . س7ّيما الفق7يرات منه7ّن، م7ن الوص7ول بش7كل أس7هل إل7ى الخدم7ات والبرامج                  

وقد بّينت  . البهّنذل7ك يف7ترض أن تكون لدى المستفيدات القدرة على التعبير عن مط            
.  تأثيرًاواألضعف، )2( األقل قدرةال7تقارير الميدان7ية أن النس7اء األآثر فقرًا هّن أيضًا         

وم7ن ه7نا إن األزواج أو اآلب7اء، أو أص7حاب الس7لطة من الذآور، يتحدثون بإسمهّن                  
إن دراس77ات الح77االت الم77نّفذة ف77ي مص77ر وزامب77يا تبّي77ن آ77يف أن  . أث77ناء ص77نع الق77رار

، والمستش7فيات ي7تحدثون باسم      ورج7ال الدي7ن   الح7زاب السياس7ية المحل7ية،       أعض7اء ا  
 .المجتمع آكل

 فيالمشارآة 
 صنع القرار

 
 في تقديم الطلبات، قيام حساسية حقيقية لقضايا الجنسين من العوامل التي تحّد من      و

معارضة  و الوضع االجتماعي وتدني  المعاي7ير االجتماع7ية والثـقاف7ية       : نذآ7ر م7ا يل7ي       
وقلة نقص المعلومات وآ7ور لمش7ارآة النس7اء ف7ي مس7توى ع7ال م7ن صنع القرار          الذ

 . )3( اإللمام بالقراءة والكتابة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .، حول مفهوم انعدام القدرة آسبب رئيسي للضعف واالستبعاد2، الجلسة 1راجع الوحدة التدريبية   )2(
)3( Report on the Technical Brainstorming Workshop (:14)  -راجع الئحة المصادر والمراجع . 
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 1اإلطار 

 )4(الصندوق االجتماعي للتنمية : مصر 
 

ي7تحّقق ه7دف الص7ندوق االجتماع7ي للتنم7ية ف7ي تخف7يف الفق7ر بص7ورة أساسية من خالل                     . األه7داف وال7برامج الرئيس7ية     
ويوزع الصندوق  .  المشارآة وتعزيز ، وتقدي7م الخدم7ات االجتماع7ية األساسية،       والعم7ل ال7ترويج لألنش7طة الم7دّرة للدخ7ل         

ب7رنامج األش7غال العام7ة الذي يرّآز على         ) أ(:  عل7ى ثالث7ة م7ن ب7رامجه األساس7ية الخمس7ة ه7ي                هم7ن م7وارد   % 90 نح7و 
ب7رنامج تنم7ية المج7تمع، ال7ذي يرّآ7ز عل7ى تعب7ئة المبادرات المحلية في            ) ب(ولعمال7ة ؛    ا الب7نى األساس7ية الكث7يفة     أش7غال   

، الذي يرّآز على الفرص المنشآت برنامج تنمية    )ج(وساس7ية وف7ي األنش7طة المن7تجة المدّرة للدخل،           تقدي7م الخدم7ات األ    
 .الصغيرة والمتوسطة المنشآتالمدّرة للدخل والعمل في قطاع 

 برنامج تنمية المجتمع وبرنامج تنمية      هماوخصوص7ًا إثنان من برامجه المهّمة        - الص7ندوق االجتماع7ي للتنم7ية        ويح7دد 
 .أنهن يشكلن إحدى الفئات المستهدفة الرئيسيةبالنساء بصراحة  - آتالمنش

 
 المساواة بين الجنسين

 يستفيد هو من المس7ح التقييم7ي للصندوق االجتماعي للتنمية في مصر   حس7ب ال7تعريف ال7ذي اس7تخدم ف7ي      " المس7تفيد "
 الرعاية األّمية، أو االستفادة من  المش7ارآة في صفوف محو وم7نها مباش7رة م7ن الخدم7ات الت7ي تقدمه7ا ال7برامج ال7ثالثة         

 إم7ا مؤق7تة آم7ا في مشاريع برنامج    - عل7ى عم7ل أو وظ7يفة    م7ن يحص7ل   ب7رنامج تنم7ية المج7تمع، أو       ف7ي إط7ار   الص7حية،   
األش77غال العام77ة، وف77ي بع77ض مش77اريع ب77رنامج تنم77ية المج77تمع، أو دائم77ة بموج77ب الق77روض الص77غيرة ل77برنامج تنم77ية       

 .المنشآت

، أن معظ77م المس77تفيدين ه77م م77ن  1995 ج77اء ف77ي ال77تقرير الس77نوي للص77ندوق االجتماع77ي للتنم77ية لع77ام      .ت77وّزع المس77تفيدين 
% 1ففي حين أن اإلناث يمّثلن . إال أن نسبة المستفيدين تتفاوت باختالف البرامج. من الذآور% 48مقابل  % 52: النساء 

، فه77777ّن المنش77777آت ب77777رنامج تنم77777ية م77777ن المس77777تفيدين ف77777ي% 25م77777ن المس77777تفيدين ف77777ي ب77777رنامج األش77777غال العام77777ة، و
ولق7د أّآ7د مس7ح ب7رنامج عمل منظمة العمل الدولية أن الصندوق              . م7ن المس7تفيدين ف7ي ب7رنامج تنم7ية المج7تمع           % 66يمّثل7ن   

 المسح بأن هذه النتيجة لم تنجم عن        ويذآر. االجتماع7ي للتنم7ية يم7يل إل7ى تأمي7ن العم7ل للرجال والخدمات االجتماعية للنساء               
 األنشطة المقترحة من جانب     نوع وعن   جنسيًا ثـقافية منحازة    مواق7ف يات أو تص7ّورات مقص7ودة، إنم7ا نش7أت ع7ن             اس7تراتيج 
: خير الدين " (يستحيل تغيير بعض التقاليد   " أنه    على مسامع القائمين بالمسح     في مكاتب الصندوق   وآ7م تك7ررت   . الص7ندوق 

لقض77ايا  ت77ّم إنش77اء وح77دة 1996ي77ناير /، وف77ي آ77انون الثان77يزذات77ه أص77بح ي77درك ه77ذا التح77ي الص77ندوق ف77إنومهم77ا يك77ن، ). 37
 .تراعي التمايز بين الجنسين بهدف تصميم وإنفاذ سياسات ومشاريع الجنسين

ففي محافظة قنا مثًال حيث تسود      .  م7ن مش7اريع برنامج األشغال العامة       ع7دد قل7يل   ل7م تس7تخدم النس7اء إال ف7ي          . االس7تخدام 
، لم  وفضًال عن هذا  . من غير الجائز استخدام النساء لتأدية األعمال بموجب هذا البرنامج          اعت7بر أن7ه   التقال7يد المحافظ7ة،     

تخض7ع ظ7روف عم7ل المس7تخدمين ف7ي المش7اريع المدعوم7ة م7ن الص7ندوق ألي7ة رقابة، ولم تجِر أية محاولة للتأثير في                           
اب العم7ل أن النس7اء ه7ّن أآثر     وق7د أعل7ن أص7ح     . ظ7روف االس7تخدام الس7لبية، م7ثل اس7تغالل عم7ل النس7اء وعم7ل األطف7ال                 

 جدًابنات الفّيوم لسن طموحات   "تحّم7ًال لس7اعات العم7ل الطويل7ة واألج7ور المنخفض7ة، ملّخص7ين األم7ر في جملة واحدة                    
 ).38: المصدر نفسه " (الرجالبه  مما يقبليقبلن بأقل هن و

ّرة للدخ7ل المنفذة بموجب برنامج تنمية      ف7ي المش7اريع العائل7ية الم7د        آان7ت نس7بة النس7اء المقترض7ات       . الص7غري ال7تمويل   
. المنشآت المنفذة بموجب برنامج تنمية      تنمية المنشآت المج7تمع، إل7ى المجموع الكلي للمقترضين أعلى مما في أنشطة            

، بل حصل االقتراض باسمهن فعًال تنفذها أو تدرها النساء لـم للنساء التسليف الصغري أن بع7ض مش7اريع    وتبي7ن أيض7اً   
 .د أعضاء العائلة الذآورلمصلحة أح

 .حسب الجنس رصدًا متنظمًا تأثير الصندوق االجتماعي للتنمية على االستخدام والمشارآة رصدلم يتّم . الرصد
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 .Hanaa Kheir-El-Din. Social Funds : Employment and Gender Dimensions. Case Study 2 : Egypt. Geneva, ILO :المصدر
Women in Development and Social groups Unit, Development Policies Department, 1997. 

)4(  ٍSocial Fund for Development 
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 2اإلطار 
  في بوليفيا)5(صندوق الطوارئ االجتماعية 

 
ة االقتصادية ستجابة لألزملالآلية تعويضية آ ص7ندوق الط7وارئ االجتماعية   1986 بوليف7يا ع7ام      أنش7أت 

وس77يط ب77دور ال وق77ام الص77ندوق. القاس77ية ول77برنامج التكي77يف الص77ارم والظ77روف االجتماع77ية الم77تدهورة 
 خ7الل أرب7ع س7نوات بتس7يير اله7بات المقدم7ة من وآاالت مانحة ومن الحكومة والبالغة                   فاض7طلع مال7ي   ال

. ات غير الحكومية  خاص7ة ومجموع7ة م7ن المنظم      مقاول7ة    مل7يون دوالر إل7ى الفق7راء ع7بر ش7رآات             194
تول77يد االس77تخدام م77ن أج77ل ب77ناء البن77ية التحت77ية االقتص77ادية أو   : مكون77ات ةأربع77م77ن  الص77ندوق وي77تألف

 الرعايةالمساعدة أو   وم7ن مجم7وع تمويالته ؛       % 82االجتماع7ية الت7ي آ7ّرس له7ا الص7ندوق م7ا ي7ناهز               
قدم ، آان الصندوق قد 1991 ع7ام  ب7نهاية و. االئ7تمان به7دف اإلن7تاج ؛ والمس7اعدة التقن7ية        واالجتماع7ية   

وشملت هذه الخدمات الرجال الذين يعملون في قطاع البناء         .  ونصف مليون من الفقراء    خدمات7ه لمليون  
 م77ن المس77اعدات االجتماع77ية  والذي77ن اس77تفادوا م77ن اس77تحداث الوظ77ائف وآذل77ك النس77اء الالت77ي اس77تفدن  

رآات الب7ناء الخاص77ة والم77نظمات الت77ي ال   نذآ77ر ش77وم77ن الجه77ات المس7تفيدة الرئيس77ية . بص7ورة أساس77ية 
 .والتي نفذت المشاريعتبغي الربح 

 
لكن . ل7م يلح7ظ ص7ندوق الط7وارئ االجتماع7ية سياس7ة خاص7ة بالنساء، ولم تسّجل أية معلومات بشأنهنّ               

خبرة مهنية سابقة لديهم % 44  منهممن عّمال الصندوق آانوا رجاًال،% 97ه7ناك تقييم يشير إلى أن      
وت7نّص بع7ض ال7تقارير على أن النساء عملن في بعض            .  عّم7ال م7ناجم    س7ابقاً آ7انوا   % 21ء، و ف7ي الب7نا   

  أعداد آبيرة من النساء واألطفال     انخراطفضًال عن أنه سّجل     . مش7اريع االس7تخدام التي مّولها الصندوق      
شرآة وآانت مشارآة النساء مربوطة ب    ". آعّم7ال عائليي7ن غ7ير مأجوري7ن       " ب7دًال م7ن ال7رجال        ف7ي العم7ل   

آم7ا آان الوصول الضعيف للنساء الفقيرات إلى        . الب7ناء أو بالم7نظمة غ7ير الحكوم7ية الم7نفذة للمش7روع            
ما هي م تقربفلم تكن األجور ثابتة، إنما آانت . األعم7ال الت7ي يحدثه7ا الص7ندوق مقّيدًا بمستوى األجور      

 .عليه في سوق العمل البوليفية
 

 
 M. Buvinic. Promoting employment among the urban poor in Latin America and the Caribbean : A gender :المصدر 

analysis, Issues in Development Discussion Paper No. 12. Geneva, ILO, 1996. 

 
 

 الموّثقة في دراسات    االستباقية الممارس7ات القليلة الجّيدة والمشاريع الريادية        تبي7ن 
 لألس7لوب التفاعلي في تخّطي الحواجز التقليدية والمواقف         التأث7ير الف7وري    الح7االت 

واألخذ  مقص7ودة قائم7ة عل7ى الوع7ي بقض7ايا الجنسين         إن اع7تماد سياس7ة      . الراس7خة 
 رام7ية إلنف7اذ م7ثل ه7ذه السياس7ة تش7ّكل العوام7ل الرئيس7ية الالزمة                  اس7تباقية  بتداب7ير 

. األم7ان االجتماع77ية  ف7ي ش77بكات  الق77ائم عل7ى ال7تمايز بي77ن الجنس7ين    ل7تعزيز الم7نظور  
 .راجع أدناه حاالت هندوراس، وزامبيا، وشيلي

  3.ب
 الممارسات الجّيدة

 
 
)5(  Social Emergency Fund. 
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 3اإلطار 
  )6 (هندوراس في  االجتماعياالستثمارصندوق  : الخاص بقضايا الجنسينتقوية الُبعد 

 
الس77تخدام النس77اء م77ن خ77الل مش77روعين، هم77ا   ص77ريحةج77رت مح77اوالت لم77نح أفض77لية. الب77نى األساس77يةأعم77ال 

ول77م يس7تخدم ال77رجال إال ع77ند انع77دام ال77يد  . "تدري77ب النس7اء عل77ى أش77غال الب77ناء "و "النس7اء ف77ي أش77غال الب77ناء "
ه7دف المش7روع التدريب7ي تطوي7ر آف7اءات النساء في مجاالت هن إما غائبات                وآ7ان   . العامل7ة النس7ائية المؤّهل7ة     
  .عنها أو يندر وجودهن فيها

 
 .آما تّمت مساواة الرجال والنساء في األجر المحّدد عند حّده األدنى للعمل في المجال المعني

 
 إلصالحات  ،مشروع تطوير المؤسسات  وهو   ،الصندوق الهندوراسي تع7رض أح7د مكون7ات       . المنش7آت الص7غيرة   

 ترم77ي إل77ى جع77ل ض77غوط ش77ديدةبتمّثل77ت ه77ذه اإلص77الحات و.  بمس77اعدة م77نظمة العم77ل الدول77ية1991 ع77ام هام77ة
 من الوسطاء وبكلفة معقولة، وإلى تقديم خدمات متكاملة ال    هيكليةأنظم7ة التس7ليف أآ7ثر ديمقراط7ية م7ن خ7الل             

باإلضافة إلى هذه   و. توّف7ر الق7روض فحس7ب، إنم7ا أيض7ًا الخدم7ات التقن7ية واإلنتاج7ية، وإل7ى تنظ7يم المس7تفيدين                     
وتّم تشجيع  .  من خالل سياسة واضحة    اص بقضايا الجنسين  الخالتداب7ير، ظه7رت رغبة واضحة في تقوية الُبعد          
وخّصصت نسبة من القروض للنساء على أن تسّيرها مصارف         . النس7اء عل7ى االن7تظام ف7ي مجموعات تضامنية         

 . فيهاتشّكل النساء أآثرية األعضاءالمحلية التي المجتمعات 
 

 
 .José Rafael del Cid. Case Study 3 � Honduras, ILO, Geneva, 1997  :المصادر 

 ILO. Social Funds : Employment and gender dimensions. Report on the Technical Brainstorming 
Workshop, 29 September to 1 October 1997, Geneva, ILO, 1998. 

 
 

 4اإلطار 
 تدعيم التمثيل النسائي في عملية صنع القرار -زامبيـا 

 
الص77ناديق االجتماع77ية، بص77ورة عام77ة، عل77ى تأل77يف لج77ان محل77ية للمش77اريع أو لج77ان         اع77تمدت اس77تراتيجية  

إال أن التمث7يل النسائي في هذه اللجان آان         . مس7تفيدين آوس7يلة لتحق7يق مش7ارآة المج7تمعات         للمس7تخدمين أو    لل
 .متفاوتًا، فهن إما غائبات عنها أو يشارآن فيها مشارآة ضعيفة

 
 بغ7ية زي7ادة التمث7يل النسائي وبناء المهارات الالزمة من أجل            اءات ترويج7ية  اتخ7اذ إج7ر    ه7ذا الوض7ع      واس7تدعى 

وعلى سبيل المثال، فقد رفع مشروع اإلنعاش االجتماعي في زامبيا حصة النساء في عضوية              . تعزيز العضوية 
 .لجان المشروع من عضوين إلى خمسة أي بما يعادل ثلث األعضاء

 
 

 ;Report on the Technical Brainstorming Workshop, 29 September to 1 October 1997, Geneva, ILO, p. 21 :المصدر 
 Milimo, J., & Chibuye, P., for the case Study on Zambia (ILO, 1997).  

 
 
 
 
 
 
 
 
) 6(  El fondo hondureño de inversión social. 
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 5اإلطار 
 )7( شيليصندوق االستثمار والتعاضد االجتماعي في 

 
، آجزء من الجهود الحكومية الواسعة الرامية لمكافحة الفقر       1990أنش7ئ صندوق االستثمار والتعاضد االجتماعي عام        

، وصّنف شيليمن سكان % 39 ماليين نسمة، أي ما يناهز 5ف7ي ذل7ك الع7ام، بل7غ عدد الفقراء         . واالس7تبعاد االجتماع7ي   
، آان القطاع غير النظامي سّيد الموقف من حيث    1989 و 1986ن  في ما بي  و.  الفقر المدقع  ف7ئة م7ن الفق7راء ف7ي       % 40

وآانت نسب الالمساواة االجتماعية ساحقة، %. 5.9إح7داث الوظ7ائف، إذ آ7ان معدل النمو السنوي للعمالة فيه يضاهي              
طنية، من المداخيل الو% 2.7من مجموع السكان ال يحّققون سوى       % 20 األش7خاص األآثر فقرًا الذين يمّثلون        آ7ان إذ  

م77777777777ن مجم77777777777وع الس77777777777كان  % 20ف77777777777يما يحّق77777777777ق األش77777777777خاص األآ77777777777ثر غ77777777777نًى الذي77777777777ن يم77777777777ّثلون     
 .من المداخيل% 57
 
إلحداث الوظائف واألعمال، من االستثمار والتعاضد االجتماعي   خالف7ًا لمعظم الصناديق االجتماعية، لم يصّمم صندوق         و

 هدف777ه األول777ي رس777م واخت777بار ب777ل آ777ان. ألساس777ية، أو ل777تقديم الخدم777ات االب777نى األساس777يةخ777الل إع777ادة تأه777يل أو ب777ناء 
لمكافحة الفقر مع الترآيز على الفئات االجتماعية التي تعاني من          اقتص7اديًا   االس7تراتيجيات وال7برامج المب7تكرة والفعال7ة         

 بتعزيز قدراتهم التنظيمية ومقدرتهم على اقتراح مشاريع      " إع7ادة تأهيل الفقراء   "ل7ذا فه7و يح7اول       . أس7وأ ظ7روف الفق7ر     
وعل77ى عك77س الص77ناديق االجتماع77ية األخ77رى، يط77ّبق ص77ندوق    .  تنف77يذها إل77ى ح77ل مش77اآلهم الت77ي تعت77بر أولوي77ة   ي77ؤدي

القواني7ن واإلج7راءات نفس7ها المرع7ية اإلج7راء ف7ي القطاع العام في ما يتعلق بتوظيف        االس7تثمار والتعاض7د االجتماع7ي       
 . اليد العاملة، واألجور، والمشتريات

 
 .الوطنيمن مجموع االنفاق االجتماعي % 0.7نيته تقريبًا من الموارد الوطنية، وتشّكل تسّدد آامل ميزاو
يق7وم ص7ندوق االس7تثمار والتعاض7د االجتماع7ي ب7تمويل مجموع7ة واس7عة من البرامج، تضّم على سبيل المثال خدمات                       و

 س7وق العم7ل والتحّرك داخلها،       االئ7تمان، والتدري7ب المهن7ي للف7ئات االجتماع7ية الت7ي تواج7ه المش7اآل ف7ي الوص7ول إل7ى                     
، والس77ن، والع77رق، والموق77ع الجغراف77ي، الج77نسآم77ا يت77نّوع المس77تفيدون م77ن حي77ث . والمش77اريع االجتماع77ية المجتمع77ية

يمكن تحديد مضمون ومخرجات برامج الصندوق مسبقًا، أو يمكن أيضًا أن يضعها المستفيدون        و. والخص7ائص المهن7ية   
على سبيل المثال، هو برنامج تقوم من خالله المجتمعات بمناقشة ورصد المشاآل    ،  "يعبي7ن ا لجم   "برنامج  ف7 . بأنفس7هم 

. صندوق وتنّفذها في ما بعدالالمش7ترآة وبإيج7اد الحل7ول الجماع7ية، وم7ن ث7ّم تع7ّد اق7تراحات مش7اريع ت7رفعها الحق7ًا إلى             
 . ألف مستفيد260  أن يصل إلى الصندوقاستطاع، 1994 و1991بين عامي و
 

موّجهة خصيصًا للنساء، مثل البرنامج  ، ولكنه يدير برامج فيما يتعلق بالجنسينص7ندوق سياس7ة خاص7ة ب7ه     الّبق ال يط7 
ويبدو . التدريب7ي لص7احبات المش7اريع الص7غرى، والبرنامج التدريبي للنساء المعيالت ألسرهن وذوات الدخل المنخفض               

على سبيل المثال، ف. ي ت7توّجه إل7ى النساء والرجال سوية      أن النس7اء ه7ّن المس7تفيدات الرئيس7يات م7ن بع7ض ال7برامج الت7                
 تسديدهّن  معدالترّبم7ا س7اهمت في هذا الوضع        و. م7ن المس7تفيدين   % 60الص7غري تش7ّكل النس7اء ف7ي مش7روع ال7تمويل           

تقريبًا من % 45وتم7ّثل النس7اء ف7ي ب7رنامج استخدام الشباب        . الم7رتفعة لديونه7ّن، والحج7م الص7غير لمتوس7ط الق7روض           
وإن نسب تسّرب النساء من برامج التدريب أقل من نسب الرجال، إال أن فرص وصولهّن إلى وظيفة بأجر               . فيدينالمس7ت 

 .عند انتهاء التدريب أقل بكثير
 
 
 
 

 ,Manuela Tomei. Fondos de inversión social : el caso de Chile. Documento de discusión No. 21, POLDEV :المصدر 

Ginebra, 1997. 
 
)7(  Solidarity and Investment Social Fund of Chile. 
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 إرشادات العمل . ج
 

اس7تنادًا إل7ى التقي7يم المعّم7ق والمق7ارن بي7ن الصناديق االجتماعية القائمة في مناطق           
الخاص  توجيه7ية ش7املة لدمج الُبعد        م7بادئ مخ7تلفة، وض7عت م7نظمة العم7ل الدول7ية           

 . في الصناديقبقضايا الجنسين

 . التالية بعضًا من مجاالت التدّخل األساسيةإرشادات العملتبرز و
 
 إذا آان7ت الص7ناديق االجتماعية مخّولة صراحة دمج شؤون      ينبغ7ي ال7تأآد مم7ا      �

 ووضعت أدوات خاصة بالجنسين بيانات سياسات، وإذا ما قد صاغت     الجنس7ين 
 نسينقضايا الج هل تنعكس   . عمل7ية ومؤسس7اتية خاص7ة إلنف7اذ ه7ذه السياس7ات           

هناك سياسات حوافز للترآيز    للصناديق االجتماعية ؟ هل     " آتّيبات األداء "ف7ي   
 ؟ م7ا هي المعايير األدائية التي تلتزمها الصناديق ؟ هل من انحياز              عل7ى النس7اء   

، وإن يكن غير متعّمد في معايير        عل7ى أس7اس الج7نس      ايجاب7ي أم س7لبي واض7ح      
  ؟ءاألدا

 مستوى السياسات االجتماعية
 

 
 ف77ي الخاص77ة بقض77ايا الجنس77ين سياس77ات الص77ناديق االجتماع77ية يمك77ن أن تق77ومال  �

له77ذه  حساس77ةف77راغ، أو حي77ث تك77ون السياس77ات االجتماع77ية واالقتص77ادية غ77ير      
 ينبغ77ي النس77اء االس77تراتيجية بص77ورة فّعال77ة، احت77ياجاتف77ي س77بيل تلب77ية و. القض77ايا
  بشكل متواز مع   اعية الصناديق االجتم  ف7يما إذا آ7ان من الضروري أن تعمل        ال7نظر   

 .السياسات الحكومية االجتماعية الرئيسية
 

الخ77اص  لدم77ج ال77ُبعد  وباإلض77افة إل77ى إص77دار ب77يان بالسياس77ات ف77إن نج77اح أي نه77ج    
 بإدراك صانعي القرار والمنّفذين ألهداف هذه السياسات على         بقضايا الجنسين رهن  

نية الصندوق، أو في    ق7د تظه7ر الحاج7ة إلى إجراء تغييرات في ب          و. آاف7ة المس7تويات   
من الممكن و. أنم7اط أدائ7ه، أو في إدارته المؤسساتية أو في هيئة موظفي مؤسسته            

 :أن تنطوي هذه التدابير على 

 بناء القدرات
 المؤسساتية

 

 
عل77ى س77بيل الم77ثال باس77تخدام   (قض77ايا الجنس77ينتعب77ئة للخ77برات ف77ي مج77ال   �

ن باإلض777افة إل777ى  والعلم77اء اإلجتماعيي777 قض777ايا الجنس777يناألخص77ائيين ف777ي  
واس7تخدام الم7زيد من النساء الموّظفات المسؤوالت        ) المهندس7ين التقنيي7ن   

 داخل المكاتب المرآزية والميدانية ؛ 
  ؛قضايا الجنسينتصميم أنماط أدائية مالئمة وفّعالة من حيث  �
 اعتماد أهداف وإجراءات رقابّية واضحة ؛ �
 االجتماع7ي، بدءًا من     ب7ناء الق7درات لكاف7ة األعض7اء ف7ي هيكل7ية الص7ندوق              �

واض7عي السياس7ات، وص7انعي الق7رار، والم7دراء والمنفذي7ن، إلى العاملين              
 والتدري77ب عل77ى مكافح77ة الفق77ر م77ن م77نظور      بالتوع77يةالميدانيي77ن، وذل77ك  

  ؛)قضايا الجنسين(الجندر 
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ب7ناء ق7درات المؤسس7ات الوس7يطة، والتنظيمات المجتمعّية والبنى المحلية             �
 .صناديق االجتماعية على مختلف المستوياتالمنخرطة في أداء ال

 
يجب التنّبه إلى   و. معظ7م الص7ناديق االجتماع7ية ه7ي بمثابة برامج قائمة على الطلب            

ق77د يع77ّبر أح77د المج77تمعات ع77ن طل77ب معّي77ن، ال  و. الف77رق بي77ن االحت77ياجات والمطال77ب 
بتأي77يد لكون77ه بحاج77ة فعل77ّية إل77يه، إنم77ا اع77تقادًا م77نه ب77أن الطل77ب س77يحظى ب77الدعم أو    

آم777ا أن االحت777ياجات . م777نّفذي ال777برنامج، أو بأن777ه ق777ادر عل777ى الق777يام به777ذه المهّم777ة  
قادة أو ممثلي المجتمع، أو ) أ(والمطال7ب ق7د ت7تعّرض  للتش7ّوه واالنح7ياز من جانب          

منفذي ) ب(المتحدثي7ن باس7مه، وهم عبارة عن مجموعة من بنى السلطة المحلية ؛           
ل777ذا ف777إن .  المحل777يةاالحت777ياجاتالت777ي تق777وم برص777د ال777برامج أو الش777بكات الميدان777ية 

 - فّعال مستجيب للطلب هو التعزيز الكلي لبيئة اجتماعية          نهجالمتطّلب المسبق ألي    
سياس7ية مؤات7ية م7ن خ7الل تدع7يم المج7تمعات المحل7ية، وإزال7ة مرآزي7تها وإآسابها                   

 .الطابع الديمقراطي

  المستجيبالنهج
 للطلب

 
 :فضًال عن ذلك 

 
 المستجيب للطلب بصورة ال7نهج  أن يش7ارك ال7رجال والنس7اء ف7ي      م7ن أج7ل    �

م77توازنة، يتوج77ب عل77ى الص77ناديق االجتماع77ية أن ت77درج ض77من مهامه77ا        
العادي777ة بع777ض الم777بادرات التفاعل777ية وال777تعزيزية األساس777ية م777ثل نش777ر        
المعلوم777ات والتدري777ب والتعب777ئة االجتماع777ية والمس777اعدة عل777ى ص777ياغة      

 .العروض
 

على درجة ممكنة من المساهمة واالجماع على المستوى آم7ا يج7ب توليد أ      �
المحل7ي والمس7توى المجتمع7ي، عند رصد الفئات واالحتياجات االجتماعية           
المس7تهدفة باالولوي7ة، ال س7ّيما م7ن خالل تقييم مجتمعي تشارآي متحّسس              

ويوص77ى ع77ادة بتش77كيل لج77نة أو هي77ئة محل77ية لتنس77يق     . لقض77ايا الجنس77ين 
 .رجال والنساء ممثلين فيها تمثيًال مالئمًااالحتياجات، يكون ال

 
يج777ب تش777جيع وتوج777يه مس777اهمات المؤسس777ات أو الم777نظمات المجتمع777ية   �

الفّعالة في تعبئة مشارآة المجتمع، وفي التعبير عن االحتياجات والمطالب    
 .بين الجنسينالحقيقية المتوازنة 

 
 به77دف براتم7ن ال7تأمل مع77ًا وت7بادل الخ7     النس7اء المس77تفيدات  ينبغ7ي تمكي7ن   �

 .بناء الثـقة بالنفس، ومنحهّن فرصة للتعبير عن حاجاتهّن
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إال أن هذه   . أساليب معينة لتحديد المستفيدين    الص7ناديق االجتماع7ية      تع7تمد يج7ب أن    

 جغراف77يًا يرتك77ز عل77ى وض77ع   وه77ذا ال77تحديد إم77ا أن يك77ون  . األس77اليب ليس77ت موّح77دة 
لى أساسها توزيع االستثمارات من     خ7ريطة للفق7راء المنتشرين عبر المناطق، يتّم ع        

 أن يك77ون ذات77يًا يرتك77ز عل77ى بع77ض العوام77ل الت77ي    أو ،جان77ب الص77ناديق االجتماع77ية 
 المعمول بهاتس7تقطب أو تس7تبعد بع7ض مجموع7ات الس7كان، م7ثل مستويات األجور           

، أو نوع777ية المس777اعدات الغذائ777ية   الب777نى األساس777ية الكث777يفة العمال777ة   ف777ي أش777غال  
 .المعروضة

تحديد جيات استراتي
 المستفيدين 

 
 لذا يتوجب   وأس7اليب اخت7يار المس7تفيدين غ7ير معيارية من حيث الجنس في تأثيرها،             

وأساليب لالختيار   معايير ومؤشرات    وض7ع وتطب7يق   تقدي7ر ه7ذه التأث7يرات، وبالتال7ي         
 .تراعي التمايز بين الجنسين

 
 األداء، رص77د المعلوم77ات بغ77ية  جم77عنظ77م ب77ذل الم77زيد م77ن الجه77ود لتحس77ين  وينبغ77ي  والتقييمالرصد

 .وتقدير الفئات المستفيدة، وتقييم التأثير
 

حس77ب  تت77يح تقدي77ر األداء والتأث77ير  والتقي77يم للرص77د منهج77يات وينبغ77ي أيض77ًا وض77ع 
 .آما ينبغي جمع البيانات حسب الجنس، الجنس
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 الخالصة
 
 

ديق ف777ي ه777ذه الوح777دة التدريب777ية، تّم777ت م777راجعة أه777داف وخص777ائص وأداء الص777نا    
 . أدوات إلزالة الفقربوصفهااالجتماعية، 

 
الحد  منها،  وله7ذه ال7برامج، عل7ى ت7نوعها ف7ي مختلف أرجاء العالم، أهداف مشترآة              

 جدي77دة ووض77ع نه77ج الفق77ر وال77بطالة ف77ي زم77ن األزم77ات أو التغي77يرات الهيكل77ية،   م77ن
تخ777تلف ه777ذه ال777برامج ع777ن ب777رامج ش777بكات األم777ان و. ل777تقديم الخدم777ات االجتماع777ية

تقوم فهي آليات تمويل للمشاريع الكلية      . االجتماع7ية التقل7يدية م7ن حي7ث نم7ط أدائه7ا           
واألغل77ب أن تت77بع ه77ذه   . مس77تجيب للطل77ب موج77ه و م77تعّدد القطاع77ات، و عل77ى نه77ج 

ش77به خاص77ة خ77ارج الهيكل77ية الحكوم77ية وأن تع77تمد /الص77ناديق مؤسس77ات ش77به عام77ة
 .بشكل شديد على التمويل الخارجي

 
 عل7777ى إنجازاته7777ا وش7777ددت.  أداء ه7777ذه ال7777برامج بإيج7777ازوح7777دةوق7777د استعرض7777ت ال

فلق77د أظه77رت ن77تائج   . الجنس77ينومحدودي77تها لجه77ة توف77ير العم77ل وم77راعاة قض77ايا      
م7نظمة العم7ل الدولية المحدودية الشديدة لهذه البرامج في معالجة           " ب7رنامج عم7ل   "

ب77ير  ع77ن التداالملموس77ةوج77رى تحل77يل بع77ض األم77ثلة   . ه77ذه االه77تمامات والش77ؤون 
 المس7اواة بي7ن النس7اء والرجال    ع7ززت التفاعل7ية المع7تمدة ف7ي بع7ض ال7بلدان والت7ي            

 . ضمن برامج الصناديق االجتماعية
 
 م77نظمة العم77ل الدول77ية لدم77ج  وض77عتها لل77تدخل إرش77اداتأخ77يرًا، ج77رى اس77تعراض  و

إن العناصر الرئيسية الواجب    .  في الصناديق االجتماعية   الخاص بالجنسين الم7نظور   
 التي تراعي قضايا الجنسين    برامج الصناديق االجتماعية     وتنف7يذ ا ف7ي تص7ميم      لحظه7 

تدابير خاصة  اتخاذ  السياسات ؛ و  ب إعداد بيانات : عل7ى المس7توى الوطن7ي تتم7ّثل في          
 المس77تجيب للطل77ب، ال77نهجتداب77ير ل77تعزيز أداء اتخ77اذ لب77ناء الق77درات المؤسس77اتية ؛ و

 .رصد وتقييم  نظاماعتماد وضرورة؛ عملية اختيار المستفيدين تحسين وأساليب
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