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احتفالية اليوم العالمي للق�ضاء على الفقر

ر�ضالة اإلى القارئ

الفقر  اأن م�صكلة  المتحدة،  العامة للأمم  لم يكن خافياً على الجمعية 

قرارها  كان  لذا  الدولي،  الم�صتوى  على  الخطورة  بالغة  ظاهرًة  تمثل 

اأكتوبر يوماً عالمياً للق�صاء على الفقر،  بتحديد يوم ال�صابع ع�صر من 

والعمل على خف�س حالته اإلى الن�صف بحلول عام �0�5.

ا�صتقرار  على  خطورة  الأكثر  الظاهرة  تمثل  الفقر،  ظاهرة  كانت  واإذا 

المجتمع الم�صري، فاإن ذلك يتطلب منا جميعاً دولًة ومجتمعاً مدنياً 

واأفراداً التكاتف لمواجهتها.

وانطلقاً من الدور الحيوي للمجل�س القومي للمراأة، فقد دق ناقو�س 

الخطر وما يزال من خلل جهوده المكثفة عبر الندوات والحتفاليات 

اأولى لتحقيق  الجهود للأمام، كخطوة  بهذه  للدفع  والدولية  المحلية 

اأحمد  �صيد  محمد   / الدكتور  تكليف  تم  كما  لم�صر  اأف�صل  م�صتقبل 

بالأرقام  مدعماً  ليكون  الكتيب  هذا  لإعداد  بالمجل�س،  والمخت�صين 

و�صرورة  والعالم  م�صر  في  الفقر  حجم  تو�صح  التي  والإح�صاءات 

مواجهة الظاهرة وتناول الإ�صتراتيجيات المقترحة للحد منها بتنمية 

والمتعلق  عامًة  الفقر  لق�صايا  �صريعة  حلول  واإيجاد  الب�صرية،  الثروة 

منها بالمراأة الم�صرية بوجه خا�س.

ال�صفرية/ مرفت تلوي

رئي�س املجل�س القومي للمراأة
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المجل�س القومي للمراأة

مـقــدمة

لقد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم (196/47) 

لعام 1992 يوم ال�ضابع ع�ضر من اأكتوبر يوماً عالمياً للق�ضاء على الفقر، 

وو�ضعت هذه الم�ضكلة �ضمن الأهداف التنموية في برامجها، واأكدت على 

�ضرورة عمل الدول على خف�س حالت الفقر لديها اإلى الن�ضف بحلول 

عام 2015.

كافية  عاماً”   15“ اأن  وقدرت   ،2000 عام  في  القرار  هذا  اأعلنت  وقد 

لكى تتخذ الحكومات التدابير والإجراءات اللزمة للو�ضول اإلى تخفي�س 

فقرائها اإلى الن�ضف، وبالفعل هناك دول نجحت في تحقيق ذلك، ومنها 

على �ضبيل المثال ال�ضين التي تمكنت من خف�س عدد فقرائها، ومن خلل 

رفع م�ضتوى معي�ضة 240 مليون ن�ضمة، وذلك قبل الو�ضول لعام 2015.

واأعلنت اأي�ضاً �ضرورة تخفي�س ن�ضبة ال�ضكان الذين يقل دخلهم اليومي عن 

1.25 دولر اإلى الن�ضف، في الفترة ما بين 2000 و2015 وتوفير العمالة 

الكاملة والمنتجة والعمل اللئق للجميع، بمن فيهم الن�ضاء وال�ضباب.

وقد طرحت ال�ضفيرة / مرفت تلوي رئي�س المجل�س القومي للمراأة ال�ضوؤال 

التالي في اإطار الحتفالية باليوم العالمي للفقر لهذا العام. “فقالت: ماذا 

فعلنا نحن ؟”

والإجابة بكل اأ�ضف ل �ضيء !! بل ربما تكون ن�ضبة الفقر قد زادت عن ما 

كانت عليه في عام 1990... وبما اأن ظاهرة الفقر هي الظاهرة الأكثر 
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خطورة على ا�ضتقرار المجتمع الم�ضري في اللحظة الراهنة، فيجب اأن 

لذلك  لمواجهتها،  والأفراد  المدني  والمجتمع  الدولة  جهود  كل  تتكاتف 

تاأتي احتفالية المجل�س القومي للمراأة باليوم العالمي للق�ضاء على الفقر 

التي عقدت بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك يوم 2012/10/17 لتنبهنا 

اإلى �ضرورة الإ�ضراع في مواجهة الظاهرة، وبما اأننا نوؤمن باأن للفقر وجه 

امراأة، فاإن المجل�س القومي للمراأة يتقدم لأخذ دوره الوطني في مواجهة 

ظاهرة الفقر في المجتمع الم�ضري.

على  به  الخا�ضة  والإح�ضاءات  الفقر  مفهوم  الندوة  فعاليات  وتناولت 

الم�ضتويات العالمية والإقليمية والمحلية والإ�ضتراتيجيات المقترحة للحد 

من الفقر، ودور المجل�س القومي للمراأة في مواجهة بع�س ق�ضايا الفقر 

لنه�ضة  ال�ضبيل  باعتبارها  الب�ضرية،  والتنمية  الم�ضرية  بالمراأة  الخا�ضة 

وتقدم الدول.

ومن ثم ناأمل من خلل ال�ضفحات التالية اأن يكون المجل�س القومي للمراأة 

قد دق ناقو�س الخطر، لواحدة من اأهم واأبرز م�ضكلت المجتمع الم�ضري 

في اللحظة الراهنة، وهي ق�ضية الفقر التي يجب الإ�ضراع في مواجهتها 

من خلل كافة موؤ�ض�ضات المجتمع الر�ضمية وغير الر�ضمية، لأن نجاحنا 

في مواجهتها هو الخطوة الأولى لتحقيق م�ضتقبل اأف�ضل لم�ضر.



8

المجل�س القومي للمراأة

الف�ضل الأول:

مفهوم الفقر بين الثابت والمتغير

مفهوم  والمناق�ضات  الرئي�ضية  الكلمات  خلل  ومن  الندوة  تناولت  لقد 

وا�ضحاً  تبايناً  وتتباين  الروؤى،  حوله  تختلف  الذي  المفهوم  ذلك  الفقر، 

فالمفهوم للوهلة الأولى يبدو لدى العامة اأنه الفقر المادي، لكن التراث 

العلمي حول بحوث ودرا�ضات الفقر يتعدى هذه النظرة ال�ضيقة للفقر، 

للمراأة في كلمتها،  القومي  المجل�س  ال�ضفيرة رئي�س  اأكدت عليه  وهو ما 

حيث اأ�ضارت اإلى اأن “م�ضاكل الفقر” لم تعد اقت�ضادية فقط، بل وتعليمية 

واجتماعية وتتبلور فيما يلي:

انعدام اأو تدني م�ضتوى الدخل.  -1

انت�ضار البطالة.  -2

ارتفاع ن�ضبة الأمية.  -3

انخفا�س م�ضتوى المهارات.  -4

الت�ضرب من التعليم.  -5

ارتفاع معدلت الوفيات.  -6

نق�س و�ضوء التغذية.  -7

انت�ضار الأمرا�س.  -8

انت�ضار المجتمعات الع�ضوائية.  -9

انت�ضار الجرائم.  -10
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ارتفاع معدل المراأة المعيلة.  -11

التفكك الأ�ضري.  -12

واإذا ما انتقلنا اإلى تعريف الفقر كما تطرحه البحوث والدرا�ضات العلمية 

الذي  ال�ضابق  الطرح  عن  بعيداً  تخرج  ل  نجدها  ف�ضوف  العلقة،  ذات 

يح�ضر الفقر في نوعين هما:

ال�ضرورية  الموارد  اإلى  ال�ضخ�س  افتقار  ويعني  المطلق:  الفقر   -1

للبقاء على قيد الحياة.

الفقر الن�سبي: ويعني فقر القدرات، وهو حرمان ال�ضخ�س من   -2

الآخرين  الأ�ضخا�س  مع  يتنا�ضب  معي�ضي  م�ضتوى  على  الح�ضول 

الموارد  توزيع  في  م�ضاواة  هناك  تكون  بحيث  مجتمعه،  داخل 

داخل المجتمع (مو�ضوعة علم الجتماع، المجلد الثاني، �س521 

و�س522).

هو  الدخل  يكون  فدائماً  المطلق،  الفقر  قيا�س  بموؤ�ضرات  يتعلق  وفيما 

المحدد الرئي�ضي.

اأما بالن�ضبة للفقر الن�ضبي فقد و�ضع تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

موؤ�ضرات ومقايي�س اأخرى هي:

انخفا�س معدل وفيات الأطفال.  -1

انخفا�س معدلت �ضوء التغذية.  -2

بالمــــدار�س  المـلـتـحـقـيـن  الأطـــفـال غير  عــدد  نـ�ضـبـة  انخفا�س   -3

البتدائية.
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انخفا�س ح�ضة الأ�ضرة الريفية التي ل تتمتع بفر�س الح�ضول على   -4

الحياة الماأمونة.

تحقيق تقدم كبير في العمر المتوقع.  -5

توفير فر�س الح�ضول على الخدمات الجتماعية (برنامج الأمم   -6

المتحدة الإنمائي، 1997، �س4).

ويت�ضح مما �ضبق اأن ما تناولته الندوة فيما يتعلق بمفهوم الفقر هو:

تلك  خا�ضًة  العلقة،  ذات  والدرا�ضات  البحوث  اإليه  تو�ضلت  ما   -1

الكل�ضيكي  المفهوم  من  الفقر  تنقل  التي  الجديدة  الموؤ�ضرات 

المعروف  للفقر  الحديث  المفهوم  اإلى  المطلق،  بالفقر  المعروف 

اإليه ال�ضفيرة رئي�س المجل�س في  اأ�ضارت  بالفقر الن�ضبي وهو ما 

كلمتها، حيث حددت الفقر باأنه لي�س بالفقر المادي، ولكنه بفقر 

القدرات الب�ضرية.

اإلى مفهوم تاأنيث  واإذا كانت الدرا�ضات ذات العلقة قد تو�ضلت   -2

اأن الفقر في م�ضر له وجه امراأة، وقام  اإلى  اأ�ضارت  الفقر، فقد 

باإ�ضافة  الأ�ضبق  المحلية  التنمية  وزير  �ضريف  محمود  الدكتور 

المزيد من التفا�ضيل لفقر المراأة الم�ضرية، حيث اأكد على اأنه اإذا 

كان للفقر وجه امراأة فاإنها ذات ملمح �ضعيدية، فالفقر في الوجه 

القبلي اأكثر من الوجه البحري، وفي المدن في المناطق الع�ضوائية 

اأكثر من المناطق المخططة.

ويوؤكد ذلك ويدعمه نتائج تقرير تحديات التنمية في الدول العربية   -3
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لعام 2011، الذي ي�ضير اإلى اأن الفقر �ضواء قي�س بالقدرات الب�ضرية 

اأو الإنفاق، فاإن �ضدة الفقر في الريف والتفاوت  اأو بفقر الدخل 

الكبير بين التنمية الريفية والح�ضرية، تدلن على ف�ضل �ضيا�ضات 

التنمية الريفية، ويكفي اأن ن�ضير اإلى اأن ن�ضف ال�ضكان في م�ضر 

الن�ضاط   - الزراعة  اأن  حين  في  الريفية،  المناطق  في  يقطنون 

القت�ضادي الرئي�ضي في المناطق الريفية - ت�ضهم بما ل يزيد على 

15% من اإجمالي الناتج المحلي (تقرير تحديات التنمية في الدول 

العربية 2011، �س3).

وفي اإطار التاأكيد على تطور مفهوم الفقر من الفقر المطلق اإلى   -4

الفقر الن�ضبي، اأي من فقر الدخل اإلى فقر القدرة ي�ضير الأ�ضتاذ 

الدكتور / اإبراهيم ريحان رئي�س جهاز بناء وتنمية القرية الم�ضرية 

اليوم  العالمية  التعريفات  في  الفقر  اأن  الندوة،  كلمته خلل  في 

ورغم التباين في هذه التعريفات، فلم نعد نربطه بالدخل فقط، 

بل الحديث اليوم عن فقر القدرات على النحو التالي:

الذي ل يجد �ضريراً في م�ضت�ضفى للعلج فهو في حالة فقر.

الذي ل يجد مكاناً في مدر�ضة لتعليم ابنه فهو في حالة فقر.

الذي ل يجد مكاناً في و�ضيلة الموا�ضلت فهو في حالة فقر.

اإن فقر القدرة ي�ضم اليوم اأ�ضياًء كثيرًة جداً، بالإ�ضافة اإلى الحالة الأ�ضلية 

وهي نق�س الدخل، وكنا نعتبر اأن مو�ضوع الدخل هو مقيا�س قديم نقي�س 

به حالة الفقر في المجتمع، اإنما اأ�ضيف اإليه معايير اأخرى كثيرة.

�

�

�
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خـال�ضـة

ذات  والدرا�ضات  البحوث  بلورته  ما  عن  الروؤية  هذه  تخرج  لم  وبالطبع 
واإقليمياً  عالمياً  الفقر  درا�ضات  مجال  في  تطورها،  تاريخ  عبر  العلقة 
اأكثر  ب�ضكل  الآن  الفقر  مفهوم  يبلورون  الباحثون  جعل  ما  وهو  ومحلياً 

تحديداً عن ذي قبل، وفي هذا الإطار يمكن طرح النموذج التالي:
الأدنى  الفرد للحد  خط الفقر المطلق: وهو عدم كفاية دخل   -1
من احتياجاته الأ�ضا�ضية، من الغذاء والم�ضكن والتعليم وال�ضحة 

والبنية الأ�ضا�ضية.
خط الفقر المدقع “الفاقة”: وهو األ يجد الفرد ما ي�ضد به   -2

حاجاته الأ�ضا�ضية من الغذاء.
ال�سعور بالفقر: وهو اأن الفرد يعي�س بالفعل على الحد الأدنى،   -3
ولكنه دائم الإح�ضا�س بعدم ا�ضتطاعته توفير احتياجاته الأ�ضا�ضية.

في  للعلج  �ضرير  اإيجاد  على  المقدرة  عدم  وهو  القدرة:  فقر   -4
الم�ضت�ضفى، اأو مكان للأبناء في المدر�ضة اأو مكان في الموا�ضلت 

العامة.

هذا النموذج هو التطور الذي تمكن العلماء والباحثين من تطويره عبر 
وهو  الزمان،  من  القرن  تجاوزت  التي  الفقر  درا�ضات  مع  طويلة  رحلة 
البرنامج  �ضمن  تتم  التي  الب�ضرية  التنمية  درا�ضات  تعتمده  اأ�ضبحت  ما 
اأهدافها  اأهم  الإنمائي للأمم المتحدة، والتي ت�ضع هذه الم�ضكلة �ضمن 
التنموية والتي ت�ضعى لتخفي�س حالت الفقر بين دول العالم اإلى الن�ضف 

بحلول عام 2015 كما ذكرت ذلك ال�ضفيرة رئي�س المجل�س في كلمتها.
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الف�ضل الثاني:

الفقر بين م�ضر والعالم... اإح�ضاءات واأرقام

كلمتها  في  المجل�س  رئي�س  تلوي  مرفت   / ال�ضفيرة  اأ�ضارت  لقد 

العالم  يوجد في  “اأنه  اأكدت  الفقر عالمياً ومحلياً، حيث  ن�ضبة  اإلى 

مليار وثلثمائة مليون فقير، واأن 70% من هذا العدد من الن�ضاء”... 

ال�ضكان،  عدد  من   %25 م�ضر  في  الفقراء  ن�ضبة  “اأن  اأي�ضاً  وذكرت 

ذلك،  من  اأكثر  الن�ضبة  “اأن  تقول  اأخرى  تقارير  هناك  اأن  واأكدت 

فبع�س التقارير تقول اأن ن�ضبة الفقراء في بع�س القرى في ال�ضعيد 

تزيد عن %70”.

وفي محاولة للتعرف على حجم الفقر في م�ضر والعالم، ومن خلل 

برنامج  تقرير  ي�ضير  العلقة  ذات  الدولية  والإح�ضاءات  التقارير 

الأمم المتحدة الإنمائي اإلى ما يلي:

هناك في العالم نحو 1.3 مليار ن�ضمة يعي�ضون على دخول تقل عن   -1

دولر واحد يومياً.

النامي ل يزالون يعي�ضون في  العالم  اأكثر من ربع �ضكان  هناك   -2

فقر. حالة 

دون  ن�ضمة  مليون  مائة  من  اأكثر  ال�ضناعية  البلدان  في  يعي�س   -3

الفقر. خط 
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 - الأطفال  هم:  العالم  حول  الفقر  من  معاناًة  الفئات  اأكثر   -4

الن�ضاء - الم�ضنون (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، م�ضدر 

�ضابق، �س4-2).

وهي  م�ضر،  في  الفقراء  واأعداد  الفقر  تزايد  اأخرى  درا�ضات  وتر�ضد 

والطريقة  الفقر،  تعريف  في  منها  كل  باختلف  تقديراتها  في  تختلف 

الفقر  ن�ضبة  ارتفعت  الم�ضري  الريف  ففي  الفقر،  خط  لتقدير  المتبعة 

على النحو التالي:

تتراوح ن�ضبة الفقر بين 43.3% و43.6% من مجموع �ضكان الريف   -1

عام 1975/1974 اإلى 46.4% و43.6% في عام 1991/1990.

اأخرى من 29.7% و43% في  تقديرات  ن�ضبتهم في  ارتفعت  وقد   -2

عام 1982/1981 اإلى 64.5% و54.5% في عام 1991/1990.

خـال�ضـة

ويت�ضح من العر�س ال�ضابق مدى تفاقم ظاهرة الفقر في م�ضر والعالم، وهو 

ما اأكدت عليه ال�ضفيرة رئي�س المجل�س و�ضيوف الندوة، حيث تم التركيز 

الإح�ضاءات  يبرز من خلل  ما  وهو  لم�ضر  بالن�ضبة  الحلول  على غياب 

والأرقام التي تعطي دللت بالغة الخطورة فهناك:

25.2% من الم�ضريين يعي�ضون عند خط الفقر الوطني الفعلي.  -1

23.7% معر�ضون للفقر لأنهم قريبون جداً من خط الفقر.  -2
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لي�ضبحوا  المعر�ضون  وهم   %48.9 اإلى  الن�ضبة  تكتمل  وبذلك   -3

فقراء.

هناك 4.8% يعانون من الفقر المدقع.  -4

هناك 2% يعي�ضون باأقل من 1.25 دولر في اليوم.  -5

ن�ضبة العاطلين عن العمل و�ضلت اإلى 25% ومعر�ضة للزيادة.  -6

المرتبة  اأن م�ضر تحتل  الب�ضرية 2011 يقول  للتنمية  اآخر تقرير   -7

113 من بين 187 دولة.

ومن هنا يجب البحث عن حلول واإ�ضتراتيجيات لمواجهة ظاهرة الفقر، 

ل�ضناعة  الحقيقي  المخزون  باعتبارها  الب�ضرية  الثروة  تنمية  عن طريق 

النه�ضة والتقدم في اأي مجتمع.
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الف�ضل الثالث:

الإ�ضتراتيجيات المقترحة للحد من الفقر

الندوة  تناولت  الفقر،  من  للحد  اإ�ضتراتيجيات  عن  البحث  اإطار  وفي 

بع�س الحلول التي برزت من خلل المناق�ضات ويمكن بلورتها على النحو 

التالي:

اأولً: الحلول العاجلة

الم�ضاعدات التي يقوم بها المجتمع المدني.  -1

الدعم العيني والنقدي.  -2

الم�ضروعات ال�ضغيرة ذات العائد المادي ال�ضريع.  -3

ثانياً: الحلول الآجلة

تح�ضين نوعية التعليم.  -1

تحقيق معدلت مت�ضارعة للتنمية.  -2

تطبيق نظام اللمركزية.  -3

بمجرد  العالمية  الظواهر  لر�ضد  مبكر  اإنذار  �ضبكة  اإن�ضاء   -4

ال�ضيا�ضات  وتفعيل  المنا�ضبة،  الحتياطات  اتخاذ  فيتم  بزوغها، 

التغيرات  هذه  مثل  لمواجهة  م�ضبقاً  و�ضعها  تم  التي  المحلية 

الأكثر  الأ�ضر  حماية  من  نتمكن  وبذلك  العالمية،  والظواهر 

للفقر. وتعر�ضاً  ه�ضا�ضة 
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واإذا كانت هذه بع�س الحلول المقترحة لمواجهة الفقر من قبل الح�ضور 

بالندوة، فاإننا يمكننا الآن اأن نطرح اأهم الإ�ضتراتيجيات التي تقدمها التقارير 

الدولية ذات العلقة في هذا ال�ضاأن، وفي هذا ال�ضدد نعر�س للآتي:

اأولً: تقرير التنمية الب�ضرية لعام 1997

الفقر  من  الحد  اإ�ضتراتيجيات  اإطار  في  اأولويات  �ضت  التقرير  يحدد 

وهي:

تمكين الن�ضاء والرجال و�ضمان م�ضاركتهم في القرارات التي توؤثر   -1

يوؤمن الحقوق  على حياتهم، ويتطلب ذلك اإ�ضلحاً �ضيا�ضياً عاماً 

للفقراء، واإقامة  ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والجتماعية “والمدنية” 

�ضبكات الأمان الجتماعي لمنع �ضقوط النا�س في وهدة العوز.

والق�ضاء  المراأة  لتمكين  اأ�ضا�ضي  كعن�ضر  الجن�ضين  بين  الم�ضاواة   -2

على الفقر.

الخف�س الم�ضتدام للفقر بتحقيق نمو منا�ضر للفقراء في جميع   -3

فيها  تنخف�س  التي  البلدان  من   100 في  اأ�ضرع  ونمو  البلدان، 

معدلت النمو، وذلك عن طريق:

تحقيق العمالة الكاملة.

زيادة اأجور الفقراء.

التقليل من التفاوت في الدخول.

الب�ضيطة  والم�ضروعات  ال�ضغيرة  للزراعة  مواتية  بيئة  اإتاحة 

والقطاع غير الر�ضمي.

�

�

�

�
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تعزيز التقدم التكنولوجي.

تخفي�س النمو ال�ضكاني.

اإدارة اأف�ضل على ال�ضعيد الدولي والوطني:  -4

الفقيرة  البلدان  بو�ضول  يتعلق  فيما  عدلً  اأكثر  قواعد  و�ضع 

وال�ضـعـيـفـة اإلى الأ�ضـــواق، ول�ضـيــمـا ال�ضــادرات الـزراعـيـــــة، 

لم�ضاعدتها على جني مزايا الندماج والعولمة.

يجب ال�ضتثمار في التنمية الب�ضرية لمواجهة تحدي العولمة، 

والقدرة على المناف�ضة في الأ�ضواق المفتوحة.

ال�ضيا�ضي  التاأييد  على  للح�ضول  الملئمة  البيئة  الدول  تُوِفر   -5

العري�س وذلك بوا�ضطة:

اإن�ضاء الأ�ضواق المنا�ضرة للفقراء.

تمكين الفقراء �ضيا�ضياً.

اإقامة �ضراكات عديدة ترتكز على الفئات المجتمعية.

اإن�ضاء الروابط المهنية.

اإن�ضاء �ضركات القطاع الخا�س.

دعم و�ضائل الإعلم.

الفقر  على  للق�ضاء  الحكومية،  والموؤ�ض�ضات  الأحزاب،  دعم 

والإبقاء على الحيز الديمقراطي.

الدعم الدولي في الحالت ال�ضتثنائية، من اأجل خف�س ديون اأفقر   -6

البلدان ب�ضورة اأ�ضرع وهذا يعني:

�

�

�

�

�

�

�
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زيادة ح�ضتها من المعونة.

المتحدة  الأمم  (برنامج  ل�ضادراتها  الزراعية  الأ�ضواق  فتح 

الإنمائي، م�ضدر �ضابق، �س 9-5).

ثانياً: تقرير البنك الدولي

ويطرح البنك الدولي روؤيته لمواجهة الفقر، وهي تتلخ�س في:

تحرير الأ�ضواق التجارية.  -1

فتح الباب لدخول م�ضروعات الأعمال الجديدة.  -2

ا�ضتقرار معقول للأ�ضعار.  -3

حقوقاً للملكية محددة بجلء.  -4

ملكية خا�ضة وا�ضعة النطاق.  -5

�ضيا�ضة اجتماعية تزيد من الحريات الفردية.  -6

اإمكانية الختيار.  -7

اإتاحة الح�ضول على المعلومات على نطاق وا�ضع.  -8

بالتحرك  الجتماعية  ال�ضيا�ضات  التغييرات في  ا�ضتكمال  وجوب   -9

�ضوب ال�ضوق.

التركيز على التخفيف من عبء الفقر.  -10

الت�ضدي للحراك المتزايد.  -11

مواجهة اآثار الإ�ضلح القت�ضادي المعاك�ضة فيما بين الأجيال.  -12

التفاوت المتزايد في الدخول نتيجة ل مفر منها للإ�ضلح.  -13

�

�
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المقي�ضة  الم�ضاعدة  خلل  من  �ضواء  للفقراء  المنافع  تقديم   -14

ح�ضب  التوجيه  اأو  محلياً  المنظمة  الإغاثة  اأو  الدخل،  وح�ضب 

موؤ�ضرات الفقر (اأحد المبررات وراء منح علوة للأطفال مثًل).

التوجيه الذاتي (مثل العمالة في الأ�ضغال العامة).  -15

رفع �ضن التقاعد، وم�ضاواته بين الرجال والن�ضاء.  -16

تاأكيد نظام المعا�ضات الخا�ضة في القطاع الحكومي.  -17

الر�ضمية  والتغييرات  القت�ضادي  للإ�ضلح  الما�ضة  الحاجة   -18

للملكية والإ�ضلح الموؤ�ض�ضي، وهو ما يتطلب الندماج في القت�ضاد 

الموؤ�ض�ضات  تمنحها  التي  الم�ضاعدات  من  وال�ضتفادة  الدولي، 

الدولية المانحة (البنك الدولي، م�ضدر �ضابق، �س 193-186).

خـال�ضـة

المجتمع  بها  يقوم  التي  العاجلة  الحلول  اأن  ال�ضابق  العر�س  من  يت�ضح 

المدني، والآجلة المتعلقة ب�ضيا�ضات الدولة والتي تم طرحها في الندوة، 

الدولية  التقارير  تقدمها  التي  والمقترحات  بالحلول  ت�ضتر�ضد  اأن  عليها 

يمكننا  وبذلك  ال�ضاأن،  هذا  في  ورحابًة  تطوراً  اأكثر  لأنها  العلقة  ذات 

مواجهة ظاهرة الفقر والحد منها ب�ضكل حقيقي وواقعي.
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الف�ضل الرابع:

الب�ضرية  الثروة  تنمية  في  للمراأة  القومي  المجل�س  دور 

ومواجهة ق�ضايا الفقر الخا�ضة بالمراأة الم�ضرية

اأن  الندوة،  ال�ضفيرة / مرفت تلوي رئي�س المجل�س ومن خلل  اأكدت 

المراأة  اأن  طويلة  مناق�ضات  “بعد  اكت�ضف  قد  للمراأة  القومي  المجل�س 

المراأة  كانت  اأن  فبعد  هينة  لي�ضت  ن�ضبة  تعول  هي  اأ�ضرة  تعول  التي 

 5 حوالي  اأن  الإح�ضائيات  واأثبتت  تعول،  الآن  اأ�ضبحت  فقط  ت�ضرف 

هنا  ومن  فرداً،  مليون   20 من  يقرب  ما  تعول  م�ضر  في  امراأة  مليون 

في  للم�ضاعدة  الفئة،  لهذه  التوجه  في  للمراأة  القومي  المجل�س  بداأ 

تقديم بع�س الخدمات للمراأة المعيلة، وفي هذا العام عند اإعادة و�ضع 

الريفية لأنها في  للمراأة  للمراأة تم تخ�ضي�ضه  القومي  برنامج للمجل�س 

اأ�ضد �ضعوبة من غيرها، لأن الريف وخ�ضو�ضاً في �ضعيد م�ضر  حالة 

ال�ضعوبة”. اأو�ضاعه في غاية 

1. م�ضروع المراأة المعيلة

وقد نفذ الم�ضروع في 73 قريًة على م�ضتوى 21 محافظًة منها 46 في 

الوجه القبلي و10 في الوجه البحــري و14 في المحافظات الحـدوديــة 

و2 في المحافظات الح�ضرية.

المراأة  لتمكين  الأهلية  الجمعيات  مع  بالتعاون  تنفيذه  تم  ما  اأمثلة  ومن 

المعيلة عر�س الأ�ضتاذ/ محمد عبد الهادي اأمين �ضندوق جمعية تنمية 
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المجتمع المحلي بقرية الزوك الغربية - مركز المن�ضاأة بمحافظة �ضوهاج، 

المجل�س  من  الممول  المعيلة  المراأة  م�ضروع  تنفيذ  في  الجمعية  تجربة 

القومي للمراأة... حيث اأ�ضار اإلى اأن:

المجل�س قدره 37.500 جنيهاً  تمويل من  الجمعية ح�ضلت على   -1

بداأ بتنفيذ 31 حالًة.

حالًة   176 المنفذة  الحالت  عدد  بلغ  وقد  المبلغ،  تدوير  وتم   -2

باإجمالي قدره 263.700 جنيهاً.

كما ح�ضل على دعم اآخر من المجل�س بمبلغ 100.000 جنيهاً تم   -3

تنفيذ 99 حالًة وبدوران راأ�س المال و�ضل المبلغ اإلى 261.000 

جنيهاً.

2. برنامج المراأة الريفية

تم عقد دورات تدريبية لكل من “الرائدات الريفيات - اأع�ضاء مجال�س 

اإلى  بالإ�ضافة  المحلي”،  المجتمع  تنمية  جمعيات   - الأهلية  الجمعيات 

اأجل  من  الجمهورية،  محافظات  جميع  م�ضتوى  على  تدريبيًة  دورًة   133

طرح الم�ضكلت التي تواجه المراأة الريفية.

3. م�ضروع تنمية مهارات المراأة

ويقوم بتقديم كافة ال�ضت�ضارات وال�ضتف�ضارات، لإقامة م�ضروعات �ضغيرة 

ومتناهية ال�ضغر للمراأة، والم�ضاعدة في ت�ضويق المنتجات محلياً ودولياً 

.www.cleostore.com من خلل الموقع الإليكتروني
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طرح م�ضروعات بديلة واأفكار جديدة من خلل موقع  -1

.www.afkargadida.com

تم اإعداد ما يقرب من 150 درا�ضة جدوى، خا�ضة بالم�ضروعات   -2

المتاحة بالمحافظات المختلفة.

بلغ اإجمالي ال�ضيدات الم�ضتركات 430 �ضيدًة حتى عام 2010.  -3

بلغ عدد زوار موقع cleostore 8.97.750 زائراً حتى 2010.  -4

البدء في م�ضروع  ال�ضيدات على كيفية  تم افتتاح مراكز لتدريب   -5

�ضغير، بمقار فروع المجل�س ببع�س المحافظات وجاري ا�ضتكمال 

باقي المراكز.

4. م�ضروع المنح ال�ضغيرة

تم تنفيذه في محافظات (الفيوم - الجيزة - المنيا - القليوبية) وذلك 

من خلل 6 جمعيات اأهلية ولعدد 10 قرى، ولقد بلغ عدد الم�ضتفيدات 

600 امراأة.

5. دعم دور الن�ضاء كحافظات وم�ضتغالت بالحرف التراثية

تم تدريب عدد 800 فتاة بواقع 200 فتاة في كل من محافظات   -1

(اأ�ضيوط - �ضوهاج - �ضمال �ضيناء - مر�ضى مطروح) للتدريب على 

غرزة التللي في كل من محافظتي �ضوهاج واأ�ضيوط، وال�ضت غرز 

في  ال�ضيناوية  والقطبة  �ضيوة  بواحة  للتطريز  المميزة  التقليدية 

�ضمال �ضيناء، كما تم تدريب عدد 16 متدرباً بكل محافظة.
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وفي اإطار ت�ضاوؤل الح�ضور، عن دور المجل�س في دعم ق�ضايا المراأة   -2

المن�ضفة  غير  القوانين  بع�س  لتعديل  الت�ضريعي،  الم�ضتوى  على 

للمراأة، جاءت الإنجازات على النحو التالي:

قانون الجن�سية لأبناء المراأة الم�سرية

لو�ضع   ،1975 ل�ضنة   26 رقم  الجن�ضية  قانون  مناق�ضة  تمت 

اإلى  الجن�ضية  نقل  في  والأب  الأم  بين  التمييز  لم�ضكلة  حل 

الأبناء.

الح�ضول  اأمكن  التي  الجن�ضية،  قوانين  جميع  درا�ضة  تمت 

عليها من الدول العربية.

عقد المجل�س عدة اجتماعات مع ممثلي وزارة العدل ووزارة 

الداخلية.

الم�ضاركة �ضمن اللجنة الم�ضكلة بوزارة العدل لتعديل قانون 

الأم  بين  الد�ضتورية  الم�ضاواة  لتحقيق  الم�ضرية،  الجن�ضية 

في  لأبنائهم  الجن�ضية  منح  في  الم�ضري،  والأب  الم�ضرية 

حالة زواج الأم الم�ضرية من اأجنبي.

�ضدور تعديل قانون الجن�ضية بموجب القانون رقم 154 ل�ضنة 

الم�ضرية في حق  الأب والأم  بين  الم�ضاواة  لتحقيق   ،2004

منح الجن�ضية لأبنائهم.

�
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قانون الأحوال ال�سخ�سية
اإعداد المجل�س مقترحاً لم�ضروع جديد لمحكمة الأ�ضرة، وتم 

تقديمه لإدارة الت�ضريع بوزارة العدل.

م�ضاركة اأع�ضاء المجل�س في لجنة ال�ضياغة بوزارة العدل حتى 

�ضدر القانون رقم 10 ل�ضنة 2004 باإن�ضاء محاكم الأ�ضرة.

على  التاأمين  نظام  �ضاأن  في  اقتراحات  المجل�س  اإعداد 

�ضوء  في  وذلك  النفقة،  �ضندوق  اإن�ضاء  بهدف  الأ�ضرة، 

ال�ضكاوى من �ضعوبة تنفيذ  التي تلقاها مكتب  ال�ضكاوى 

اأحكام النفقة.

نظام  �ضندوق  باإن�ضاء   2004 ل�ضنة   11 رقم  القانون  �ضدور 

تاأمين الأ�ضرة، بم�ضاركة فاعلة من اأع�ضاء المجل�س في لجنة 

ال�ضياغة الم�ضكلة بوزارة العدل.

لخم�ضة  برفعه  الح�ضانة  �ضن  تعديل  بدرا�ضة  المجل�س  قيام 

ع�ضر عاماً بالن�ضبة للذكور والإناث، وقد وافق مجل�س ال�ضعب 

مجمع  موافقة  بعد   2005 مار�س  في  القانون  تعديل  على 

البحوث الإ�ضلمية بالأزهر ال�ضريف على التعديل.

جديد  قانون  م�ضروع  حول  درا�ضة  باإعداد  المجل�س  قيام 

للأ�ضرة، ي�ضم كافة القواعد المو�ضوعية للأحوال ال�ضخ�ضية، 

على نحو �ضامل وع�ضري، ي�ضتر�ضد بم�ضروع قانون الأحوال 

ال�ضخ�ضية العربي الموحد كحد اأدنى.

�

─

─

─

─

─

─



�6

المجل�س القومي للمراأة

قانون ال�سرائب
في  المراأة  �ضد  التمييز  حول  درا�ضة  باإعداد  المجل�س  قيام 

وقد  ال�ضخ�ضي،  الإعفاء  بحد  يتعلق  فيما  ال�ضرائب  قانون 

ترتب على ذلك اأن ت�ضمن م�ضروع قانون ال�ضرائب الجديد، 

رفع هذا التمييز والأخذ بمفهوم الممول فيما يتعلق بحدود 

قانون  �ضدر  وقد  والمراأة  الرجل  بين  تمييز  دون  الإعفاء، 

ال�ضرائب الجديد رقم 91 ل�ضنة 2005.

معا�ش المراأة
من  ي�ضتفيد  بحيث  المراأة،  معا�س  في  المجل�س  م�ضاهمة 

معا�ضها في حالة الوفاة زوجها واأولدها.

خـال�ضـة

اأ�ضـــــار الأ�ضـتـاذ الدكتـور / اإبراهـيـم ريـحـان “اإلى اأن الجـهـــود   -1

اأكلها  توؤت  لم  الفقر  مكافحة  اأجل  من  قامت  التي  العديدة 

ووزارات  جهات  بين  مبعثرًة  متناثرًة  جهوداً  لأنها  الآن،  حتى 

مختلفة وبين جهات ل توجد �ضراكة حقيقية فيما بينها، ولذلك 

لمكافحة  قومي  برنامج  اأو  وطني  برنامج  اإلى  حاجة  في  فاإننا 

جهات  بكافة  واأق�ضد  الدولة،  جهات  كافة  فيه  ت�ضترك  الفقر، 

اأي الحكومة والقطاع الخا�س ومنظمات  التنمية  الدولة �ضركاء 

المدني”. المجتمع 

�

─

�

─
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واأخيراً اأكدت ال�ضفيـرة / مرفـت تـلوي رئي�س المجل�س “اأن اأمام   -2

المجل�س الكثير لكي يقدمه للمراأة عامًة والمراأة الريفية خا�ضًة 

الم�ضرية ولبد  القرية  تدهور  اإطار  اأحوالها في  تدهورت  حيث 

بعد ثورة 25 يناير اأن تكون هناك اإرادًة �ضيا�ضيًة في الغذاء، لأن 

الغذاء في العالم �ضوف تزيد اأ�ضعاره... ونطالب الحكومة وفوراً 

بزراعة الأر�س لنح�ضل على غذائنا، واإل دخلنا ع�ضر المجاعة 

القادم، لأننا الآن ن�ضتورد تقريباً معظم غذائنا”.
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التو�ضيــــــــات

لبع�س  الو�ضول  عن  الندوة  هام�س  على  الح�ضور  مناق�ضات  اأ�ضفرت 

التو�ضيات لعل اأهمها ما يلي:

الهتمام بم�ضاكل المراأة المختلفة في الع�ضوائيات.  -1

�ضهادات  اأو  قومياً  اللتي ل يحملن رقماً  وال�ضيدات  الفتيات  ح�ضر   -2

ميلد.

الهتمام بالكوادر الن�ضائية المدربة، والتي لديها القدرة على بذل   -3

الجهود لتقديم الخدمات لهذه الفئات.

باأهمية دور الجمعيات الأهلية و�ضرورة تكامل جهودها،  التوعية   -4

للعمل على حل م�ضكلت المراأة المختلفة.

الفئات، وكيفية  العدالة الجتماعية لمختلف  توفير  التركيز على   -5

تحقيق الكتفاء الذاتي من القوت لل�ضعب.

التاأمينات وال�ضئون  اإدارة الأ�ضر المنتجة بوزارة  باأهمية دور  التوعية   -6

اإلى  بالإ�ضافة  التعليم،  من  المت�ضربات  الفتيات  بتعليم  الجتماعية 

جميع  حل  على  والعمل  اليدوية،  الحرف  مختلف  ال�ضيدات  تعليم 

م�ضكلتهن.

اإدارتها،  وتح�ضين  ال�ضغيرة  بالم�ضروعات  الهتمام  على  التركيز   -7

الأخرى  الحلول  اإلى  بالإ�ضافة  بها، هذا  للنهو�س  والرقابة عليها 

والم�ضاعدات،  التعليم،  تح�ضين  من  الفقر  لمحاربة  المقترحة 
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لما للم�ضروعات ال�ضغيرة من  والدعم، واللمركزية، وذلك نظراً 

دوٍر كبيٍر في النهو�س بقرى الريف.

التي تم ال�ضتيلء عليها  الزراعية  الأرا�ضي  ا�ضترداد كل  �ضرورة   -8

من كبار رجال الأعمال واإجبارهم على اإعادة زراعتها مرًة اأخرى.

اأهمية تاأجير الأرا�ضي الجديدة ل�ضباب الخريجين ل�ضت�ضلحها،   -9

حتى تبقى الأرا�ضي ملكاً للدولة، ول ي�ضتطيع اأحد بيعها اأو تحويلها 

لمباني بعد تملكها.

لعزل  الممنهجة،  لل�ضيا�ضات  للمراأة  القومي  المجل�س  ا�ضتنكار   -10

ال�ضيدات من المنا�ضب العليا في مختلف المحافظات.
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الخـاتـمــة

في  الفقر  لمكافحة  المبذولة  الجهود  اأن  على  الجميع  اتفق  النهاية  في 
المجتمع الم�ضري غير كافية، ولبد من تكاتف الجميع ل�ضتثمار وتنمية 
الثروة الب�ضرية، لإحداث تنميٍة حقيقيٍة ونه�ضٍة فعليٍة ن�ضتطيع من خللها 
المتحدة  الأمم  عليها  اأكدت  والتي  للألفية،  الإنمائية  الأهداف  تحقيق 
بتخفي�س معدل الفقر اإلى الن�ضف في عام 2015 وهو ما حققته بع�س 
م�ضروعاً  و�ضع  من  تتمكن  لم  لأنها  تحقيقه،  م�ضر  ت�ضتطع  ولم  الدول، 
قومياً لمكافحة الفقر، يت�ضمن برنامجاً محدد المعالم ت�ضارك فيه الدولة 
والقطاع الخا�س والمجتمع المدني، على اأن يكون دور كل هوؤلء ال�ضركاء 
محدداً وين�ضهر في النهاية في بوتقٍة واحدٍة، لتحقيق منجزاً حقيقياً فيما 
يتعلق بالق�ضاء على الفقر خا�ضًة بعد ثورة 25 يناير، التي رفعت �ضعار 
ال�ضعب  غالبية  اأن  يعني  ما  وهو  الجتماعية،  والعدالة  والحرية  العي�س 
الق�ضاء  قبل  تحقيقه  يمكن  ل  ما  وهو  الكريم،  بالعي�س  يحلم  الم�ضري 
على الفقر، لذلك لبد على الجميع اأن ي�ضارك في هذا الم�ضروع القومي 
ولتكن منا�ضبة اليوم العالمي للق�ضاء على الفقر لهذا العام، بدايًة حقيقيًة 
الوطني  والبرنامج  الم�ضروع،  هذا  اإعداد  من خلل  الحلم  هذا  لتحقيق 

والقومي لمكافحة الفقر.
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