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جميعُ حقوق النشر محفوظة للصندوق االجتماعي للتنمية-
اليمن.
يجوز للمنظمات غير الربحية أن تقتبس أو تُعيد نشر هذه

المواد شرط أنْ تذ ُكرَ اسمَ "الصندوق االجتماعي للتنمية-

اليمن" مصدراً لها.

ال يُسمح بالنشر لألغراض التجارية إال في الحاالت التي

يوافق عليها الصندوق االجتماعي التنمية ،وبإذنٍ خطيٍّ
ُمعَمَّ ٍد منه.
ال يُسمح بترجمة نصوص هذا المنتج إلى لغات أخرى،
ويجوز نسخ مقتطفات منه ألهداف غير تجارية شريطة ِذ ْكرِ

اسمِ "الصندوق االجتماعي للتنمية-اليمن" مصدراً للمادة
جمَة أو المُقتَ َبسَة.
المنشورة أو المُتر َ

للتواصُل مع الصندوق حول النسخ أو االقتباس من هذه
المادة ،يمكنكم التواصل على:

info@sfd-yemen.org

@ @
pbî–ìnÛaë@òßbÈÛa@wöbnäÛa
ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻀﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻤﻌﺩﻱ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ
ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ .ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﻥ
ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ .ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﻑ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺘﺎﻥ ﻨﻔﺫﺘﺎ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2000
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2005ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﺭﺹ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ
ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ
ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ )ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺴﺢ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ2006،ﻡ( ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻜﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺒﺫل ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ .ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ
ﺘﻔﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺒل ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺒل ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻠﻭل ﺘﻼﻤﺱ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ
ﻭﺭﺼﺩﻫﻡ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ.
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ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ
ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ
 .1ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺨﺼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬﻭﺩ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ،ﻀﻌﻑ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ،ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  ،ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻀﻌﻑ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ .ﻭﺃﺴﺘﺠﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻜﺒﺅﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺘﺩﻨﻲ
ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ.
 .2ﺯﺍﺩﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ :ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﻁﺄﺓ
ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ،ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  ،ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ
ﻀﻌﻑ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻔﺸﻲ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺒﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ،ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ
ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻭﻨﻤﻭ ﺃﻴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ
ﻴﻨﺩﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻔﺩ ﻓﻲ ﺃﺒﻴﻥ ﻭﺤﺒﻭﺭ ﻀﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ
ﻋﻤﺭﺍﻥ ﻭﺸﺒﻭﺓ .ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺸﻜﻼ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻭﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤل ﻟﻠﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻔﺭ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺇﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺭﺍﺥ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺘﻌﺯ .ﻭﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﻭﻨﺩﺭﺓ
ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﻤﺎ
ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺤﺩﺜﺔ ﺍﺨﺘﻼﻻ
ﺴﻜﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻴﻌﻤﻘﻪ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺤﺠﺔ ﻭﺸﺒﻭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻔﺭ ﻓﻲ ﺇﺏ.

 .3ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﻻﻤﺴﺕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﻴﻠﻤﺴﻬﺎ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭﻭﻫﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﻭﺍﻨﺏ
ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻴﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ
ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺯﻤﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ.
 .4ﺃﺒﺭﺯ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺭﻜﻬﺎ ﻭﻟﻤﺴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ:
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)ﺃ( ﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻜﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ
ﻜﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ) ،ﺏ( ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻼﻤﺱ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻭﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ) ،ﺝ( ﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻁﻌﻴﻡ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﺴﻥ
ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻼ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ) ،ﺩ( ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻓﻘﺩ ﻟﻤﺴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤﻊ
ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺯﺨﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﺭﻙ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ.
 .5ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ )ﻋﺎﻡ 2005ﻡ( ﻓﻲ
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﺔ
ﻭﺘﻌﺯ ﻭﺇﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﻜﻭ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺩﻥ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻤﻨﻘﻭﺼﺔ ﻜﻭﺠﻭﺩ ﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻟﻠﺼﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓﻘﻁ ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﺴﻭﻯ ﺨﺩﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻁﻌﻴﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﻟﺫﺍ ﺸﻜﻠﺕ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﺒﺭﺯ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻟﻠﺨﻁﺔ
ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ.
 .6ﻟﻡ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺴﺢ
ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ2006،ﻡ ،ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ
ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺒل ﻭﺍﻨﺤﻴﺎﺯ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ .ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺜﻤﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﻡ ﻴﻠﻤﺴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺒﻌﺩ
ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺘﺒﻨﻲ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﺯﺍﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ
ﻤﻊ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺒﻙ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ،ﻭﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺭ
ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻤﺤﻠﻴﺎ.
 .7ﺸﻜل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺸﺘﺕ
ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ .ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺍﻓﻘﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺭﺅﻯ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻊ ﺭﺅﻯ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ،ﻭﺘﻼﻫﺎ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ،ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻻﺌﻘﺔ.
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 .8ﻀﺎﻋﻔﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻟﻘﺭﺼﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ،ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﺤﺴﻥ
ﺃﺤﻭﺍل ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ" ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺴﻴﻭﺠﺩ ﻜل ﺸﻲﺀ".

ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﻡ
 .9ﺘﻘﺎﺭﺒﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﺎﺯﺍل ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺘﻘﻁﻥ
ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻋﺎﻟﺔ ﻋﺎل ،ﻭﺘﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻨﻭﻉ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ،ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺅﻗﺕ ﻭﻤﻭﺴﻤﻲ ﻓﻲ
ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻻ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ،ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﺍﻟﻬﺸﺔ

ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺩﻯ ﻷﺩﻨﻰ ﻁﺎﺭﺉ ﻜﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺭﻫﻡ ﻟﺩﻓﻊ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻟﻠﺘﻨﻘل ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻩ.

 .10ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻤﺎﺕ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻟﺘﻌﻤﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ .ﻭﺴﺒﺏ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻌﻡ
ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﻋﺩﻡ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﻌﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
 .11ﺘﺠﻠﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ
ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻓﻲ ﺒﺭﻭﺯ ﺘﺩﻥ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ .ﻭﻴﺴﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺘﺭﻴﻴﻑ ﺃﻁﺭﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ

ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ .ﻭﺸﻜل ﺍﻟﻨﺎﺯﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ

ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻤﻴﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﺒﺭ
ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ.
 .12ﺸﻜﻠﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤﻌﻀﻠﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﺎﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺼﺩﻤﺎﺕ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻜﺎﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺯ
ﻭﻏﻴﺭﻩ .ﻭﺘﻭﺍﻓﻘﺕ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﻊ ﻤﺴﺢ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺎﻡ 2006ﻡ ،ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ .ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﺸﻜل ﺘﻭﻓﻴﺭ
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ﻜﻭﺒﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﺃﻭ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﺨﻔﻀﺔ ﻭﻤﺩﻋﻭﻡ ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ.
 .13ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻀﺭﺭﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﻤﻌﻪ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺤﻴﺙ ﺼﺭﺡ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﺭﺸﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﻡ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺘﻌﺭﻀﻬﻡ

ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ.
ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻋﺩﺓ
 .14ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  ،ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ،ﺘﺩﻨﻲ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺸﻜﻠﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ،ﺒل ﻭﻗﺩ
ﺘﻌﻴﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﻭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ .ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺃﻭ
ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻬﺎ ﻫﻲ ﺴﻤﺎﺕ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﺎ
ﻭﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ .ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ
ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺤﺠﺭﺍ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ.
 .15ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﻫﻤﻭﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻷﺴﺭﻫﻡ .ﻻ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ
ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻜﻐﻼﺀ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺒل ﻴﺭﺒﻁﻭﻨﻬﺎ

ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ

ﺴﻠﺒﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻀﻌﻑ ﻋﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ.

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻭﺍﺼل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺸﺭﺤﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ

ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ.
ﺇﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ

ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل

ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ،ﻭﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ،ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ.

 .16ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ .ﻭﻗﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ
ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ،%72ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﺓ
ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺤﺎﺠﺯ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﻭل .ﻭﻟﻡ
ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ ﻭﺤﻀﺭﻤﻭﺕ.
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ﻭﺘﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺠﺎﺌﺭ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻀﻭﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻤﻤﺎ ﺃﻀﺎﻑ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ .ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻙ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒل ﻭﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ
ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ ﻭﺤﺠﺔ.

 .17ﻀﻌﻑ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻀﻌﻑ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻜﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
 .18ﻗﺼﻭﺭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻁﺭﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ
ﻨﺸﺎﻁ ﻟﻺﺭﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ
ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭﻟﻬﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻴﺴﻬﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ .ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻁﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺁﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺼﻐﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ.
 .19ﻨﺩﺭﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﺼﻐﺭ ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﻻﺘﺼل ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻲ .ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ )ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ( ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﻭ ﻋﺎﻨﻭﺍ
ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل .ﻭﺘﻤﺭﻜﺯﺕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻘﺭﺏ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
 .20ﻨﺩﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﺘﺩﻨﻲ ﻗﺩﺭﺍﺕ
ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺸﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻷﺠﺭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﻜﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ .ﻭﺘﺘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺄﺠﻭﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ

ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل .ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ.
ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل .ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﻟﻠﺨﻁﺔ
ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﻟﺘﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﺩﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺌﻤﺔ ﺍﻷﻴﺩﻱ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺭﻓﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻅﺭﻭﻑ ﺴﻭﻕ
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ.
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 .21ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻻ ﺘﻔﺴﺢ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻜﺎﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ )ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ( ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻐل ﻤﻥ ﻗﺒل ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
ﺘﺎﺭﻜﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻴﺩﺕ
ﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺤﻀﺭﻤﻭﺕ ،ﻭﺨﺼﺨﺼﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﻴﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ .ﻭﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﻀﻌﻔﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ
ﻟﻺﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ.
 .22ﺍﻟﻘﺭﺼﻨﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﺌﺭ ،ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻘﺭﺼﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺴﻔﻥ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ
ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺃﻤﻨﺎ ﻟﻠﺭﺯﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ .ﻜﻤﺎ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺴﻔﻥ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺠﺭﻑ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﻭﺤﺎﻀﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺼﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ
ﻴﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻟﻤﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺍﺤل ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
 .23ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻓﺭﺹ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﺒﺤﻀﺭﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩ
ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺴﺎﺒﻕ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ

ﻨﻜﺴﺎﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﺒﺎﻟﺼﻠﻴﻑ.

 .24ﻟﻭﺤﻅ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﺏ ﺘﻘﻠﺹ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ

ﻟﻠﻘﺎﺕ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭ ﻤﺩﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ .ﻭﻋﻨﺩ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺒﻥ

ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﺃﺼﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺨل ﺍﻟﺒﻥ ﻀﺌﻴل ﻻ ﻴﻘﺎﺭﻥ ﺒﺩﺨل ﺍﻟﻘﺎﺕ .ﻭﻴﺴﺘﻨﺯﻑ

ﺍﻟﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻤﺎﺯﺍل ﻴﺸﻜل ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺩﺭ ﻟﻠﺩﺨل ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﻰ.

ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
 .25ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ،ﻭﺘﻌﺭﻗل
ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺸﺘﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﺤﻴﺙ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ
ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻴﻑ  %37.5ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ %22.9ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ  %50ﻭ  %62ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ
ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .ﻭﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻼﺌﻕ
ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
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ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻴﻑ ﻫﻤﻭﻤﺎ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺃﺨﺭ.
 .26ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ  %50ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻻ ﺘﺼﻠﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺒل ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﺘﻨﺯﻑ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ .ﻭﻻ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﺁﻤﻨﺔ ﻟﻠﺸﺭﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭﻙ ،ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺘﻜﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﺎﻫﻅﺔ
ﻟﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ .ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺠﻬﻭﺩ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ
ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎﺴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ.
 .27ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﺩﻱ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ
ﺘﺤﺴﻥ ﻤﺩﻯ ﻭﺼﻭل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻁﻌﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﺎﺩﺭ ﻤﺅﻫل ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ .ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ
ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ
ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺒﺩ ﻤﺸﻘﺔ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ )ﺴﻭﺍﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﺔ( ﻭﺩﻓﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ.
 .28ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺠﺎﺫﺒﺔ ﻟﻠﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺭﺩﻱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ.
 .29ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺜل ﻤﺩﻫﺎ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻴﺨﻔﻑ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺒﺎﻫﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻀﻁﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﻤﻤﺘﻠﻜﺘﻬﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﻌﻴﺩﺓ .ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻻ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﻴﻅل ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻭﺼﻭل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻟﺘﺩﻨﻲ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ .ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺴﻘﻑ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ
ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﺒل ﻟﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺴﺭ
ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ.

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
 .30ﺘﻭﺠﺩ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻟﻜﻥ ﻟﻭﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺴﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡ ﻟﻠﻌﻤل .ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ
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ﻨﺠﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ) (9 – 4ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺏ
ﻤﺘﻜﺭﺭ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ.

 .31ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺎﺠﺱ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﺘﺭﻜﺯﺕ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ
ﻋﻤل ﻭﻓﺭﺹ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ .ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ
ﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺘﺨﺭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻫﻤﺎ
ﺤﺠﺭﺍ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ.
 .32ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺒﻌﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒل ﺇﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻤﻥ ﻟﻪ ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻭ
ﻤﺎل .ﻭﺃﻜﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﻡ ﺒﻔﺘﺢ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﻡ.

ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 .33ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ )ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ(
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻤﺴﻪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻥ.ﻭﺴﻴﻌﺯﺯ ﺇﺩﻤﺎﺝ
ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺯﺭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺓ ﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﺃﺠﻴﺎل ﺫﻭﻱ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀﺓ .
 .34ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﻨﻑ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ
ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﺜﻤﺭ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ
ﻓﺭﺹ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺒﻬﻡ ﻭﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻀﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ
ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ .ﺇﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺴﺭﺒﻭﺍ ﺴﺎﺒﻘﺎ،
ﻋﺎﻁﻠﻭﻥ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻭﻴﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭﻗﺎﺘﻬﻡ ،ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﻓﻘﻴﺭﺓ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺘﻨﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ .ﻭﻗﺩ ﺃﻀﻌﻔﺕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ
ﺼﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ ﻭﺤﺠﺔ ﻭﻋﻤﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻓﻲ
ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻭﺃﻋﺎﻗﺕ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﻓﻲ ﺃﺒﻴﻥ ﻭﺸﺒﻭﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺼﺎ ﺃﻓﻀل.
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 .35ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻻ ﺘﻜﻠل ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ
ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺘﺩﻨﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻪ ﻭﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻗﺒل ﺇﻜﻤﺎل ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭﻗﻠﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺹ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ .ﻭﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻓﺭﺼﺎ ﺃﻓﻀل ،ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﺭﺹ ﻭﺒﺩﺍﺌل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻬﻨﻲ ﻭﺘﻨﻤﻭﻱ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻊ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ
ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ.
 .36ﻏﻴﺎﺏ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻡ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻠﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭ
ﺩﻋﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ .ﻭﻟﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ
ﺇﻻ ﺒﺘﻜﺎﻤل ﺃﺩﻭﺭﺍ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺀ
ﺃﻴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜﻁﻭل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ
ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ،ﻭﺘﻘﺩﻱ ﺩﻋﻡ ﻓﻨﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ.

ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
.37

ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺨﻁﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ  ،2010-2006ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﹰﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﹰﺎ .ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻀﻌﻑ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ
ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻋﺩﻡ ﻭﺼﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺎﺕ .ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﺴﻬﺎﻤﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ
ﻗﺭﻭﺽ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ.

 .38ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺠل ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻋﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﻁﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺄﺠﺭ ﻋﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺠﺭ ،ﻭﻟﻡ ﺘﺼل ﺒﺭﺍﻤﺞ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺠﻬﻭﺩ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
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ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ) ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻤﻭﻟﺔ( ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺘﻌﺯ )ﺍﻟﻤﺨﺎﺀ-ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ( ﻭﻋﺩﻥ )ﺩﺍﺭ ﺴﻌﺩ(.
 .39ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ/ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺤﺭﻜﺘﻬﻥ ﻭﻭﺼﻭﻟﻬﻥ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ
ﻭﺜﻘل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻨﺎﻫﻴﻙ
ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺼﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻔﺭﺹ.ﻭﺘﻨﺸﻁ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﻭﺒﻌﺽ
ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻜﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﻓﻲ ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ.
 .40ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺘﻭﺴﻊ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻤﺜﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ .ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺇﺫ
ﺘﺤﺴﺏ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺭﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﺩﻴﻪ ﻋﺩﺩ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ
ﻴﺤﻕ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻨﺘﺨﺒﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻤﻥ
ﺃﻗﺭﺒﺎﺌﻬﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ.
 .41ﺭﻏﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ) %88ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ( ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﻓﻲ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻬﺸﺎﺸﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﺎﺌﺒﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﺩﻥ ﻭﺤﻀﺭﻤﻭﺕ.
 .42ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﻴﺵ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻤﺘﺤﻴﺯﺍﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﹸﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ .ﻭﻴﺠﺏ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻭﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ
ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻜﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ
 .43ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻭﺴﻌﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻤﻼﺕ
ﺘﻁﻌﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺩﻨﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻭﺍ

131

ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻟﺩﻋﻡ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﻭﺤﻁﺏ ﻭﺭﻋﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ
ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭﺘﺤﺭﻤﻬﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ.
.44

ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺤﻴﺙ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺇﺏ ﻭﺤﺭﺽ ﺒﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﺒﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺯﺍل ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﻋﺠﺯ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ
ﺍﻟﻜﺎﻑ .ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﻤﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺃﺴﺭﻫﻡ
ﻓﻲ ﻋﺸﺵ ﻓﻲ ﺤﺭﺽ )ﺤﺠﺔ( ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻏﺔ )ﺇﺏ( ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺤﺭﺽ ﻭﺒﻨﻲ ﺠﺭﺒﺎﻥ )ﺇﺏ( ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ
ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺯل.

.45

ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻠﺕ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ  %60-30ﻤﻥ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ  % 60 – 50ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﻪ )ﻋﺩﻥ( ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻪ )ﺇﺏ(  ،ﻭ% 40 -35
ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺜﻭﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻴل )ﺘﻌﺯ( .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺩﺍﺭﺱ
ﻟﻠﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭﺘﻐﻴﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻟﺩﺨﻭل
ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ .ﻓﻘﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺒﺅﺭﻴﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﻪ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﻪ
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻏﻪ  ،ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻴل ،ﺍﻟﺴﻴﺴﺒﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ  %62-50ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻴﻨﺸﻁ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻗﻁﻑ ﺍﻟﻘﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ،ﺃﻤﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺒﺭﺯﺕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﺘﻴﻥ ،ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻜﻤﺴﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻬﻨﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ،ﺍﻟﺘﺴﻭل.

ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .46ﻤﺎﺯﺍل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﺎﻡ  2005ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺴﺘﻬﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺒﺩﻋﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ .ﻭﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻫﻲ ﺍﻷﺒﺭﺯ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺇﺫ ﻻ ﻴﻜﺘﺭﺜﻭﻥ ﺇﻻ
ﺒﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ.
 .47ﺘﺤﺴﻥ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺤﺎﻻﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻰ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﺎﺠﺯﻴﻥ ﻤﺎﺯﺍل ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺴﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ
ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ،ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻴﺎﺤﻬﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .ﻟﻜﻥ
ﻀﺂﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺴﺒﺒﺕ ﺇﺤﺒﺎﻁﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯﺓ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻋﻥ ﺴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺇﻥ
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ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ( .ﻭﺇﺤﺩﻯ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ
ﻟﻠﺨﻁﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺴﻘﻑ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻰ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺅﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﻏﺭﺒﻠﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺫﻴﻥ.
 .48ﻀﻌﻑ ﻭﺼﻭل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﻥ
ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻀﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻹﻋﻁﺎﺀ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﻟﻠﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
 .49ﻟﻡ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﻭﻋﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻀﻤﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ
ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ .ﻭﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻤﻜﻲ ﻭﺘﺒﻨﻲ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﻴﺯ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﺤﺼﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺸﺩ ﻓﻘﺭﺍ.
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ
 .50ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﻴﺎﺡ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻲ
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .ﻟﻜﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ
ﻟﻡ ﺘﺼل ﻟﻠﻨﻀﺞ ﺒﻌﺩ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ .ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻜﺒﺭ
ﺍﻟﻭﻋﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻁﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻭﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﻟﺩﺕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﻲ ﻭﺍﻟﺴﺨﻁ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺃﺤﺩﻫﻡ "ﻴﺘﺩﺨﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲ ﻭﻻﻴﺴﻭﻭﺍ ﺸﻲ" .ﻭﺃﺸﺎﺭ
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻬﺎ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﺃﻭ
ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻭﻟﺩ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺸﻴﻭﺥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ.
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 .51ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻭﺸﻕ ﻁﺭﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻭﺴﻌﺔ ﻭﺘﺭﻤﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻤﻨﻬﺎ .ﻭﺭﻏﻡ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﻤﺜل ﺃﺒﺭﺯ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺠﺯ "ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ" ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻀﺎﻟﺘﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.
 .52ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻨﺴﺏ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻀﻌﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺘﺎﺯ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ % 70-50
ﻤﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻪ .ﻭﻴﺸﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 .53ﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ،ﺃﺤﺩﻫﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﻤﺎ ﺭﺼﺩ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﺒﺎﻟﻐﺎﺕ ﻓﻲ
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﻡ .ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﺨﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﻓﻲ
ﺘﻌﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻟﻌﺩﻡ
ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ) %10-5ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ(.
 .54ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﻤﺤﺩﺜﺔ ﺴﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﺃﻜﺜﺭ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻤﺭﺓ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ
ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺍﺥ .ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻅل ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻗﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺭﻁﺎ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ.
 .55ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎل
ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻜﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻜﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺴﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻼﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
 .56ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺨﺭﻭﺝ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺨﻁﻁ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻴﻘﻌﻭﻥ ﻀﻤﻥ
ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯﻴﻥ ،ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ،ﻤﻥ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻋﻤﻼ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ،ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺃﺴﺭﻫﻥ )ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌل ﺃﻭ ﻤﺭﻀﻪ( ﺍﻟﺦ .ﻭﺘﻔﺘﻘﺩ ﺨﻁﻁ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ

ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ

ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻴﻼﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﺭﻓﻊ
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ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺃﻭ ﻓﺭﺹ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨل .ﻭﻴﺠﺏ
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻜﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﻴﻘﻭﻤﺎ ﺒﺩﻭﺭﻫﻤﺎ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ
ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ.
 .57ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻟﻡ ﻴﻘﺭﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻨﻬﺎ ﺒل ﺨﻠﻕ ﻫﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ،ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﺎﺯﺍل ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺒﺭﻴﺒﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺜﻘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺎﻁﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﺍﻷﺨﻴﺭ
ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ،ﺤﻴﺙ ﻤﺎﺯﺍل ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻭﻥ ﻜﺎﻟﺸﻴﺦ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ

ﺃﺴﻬل ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ

ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻭﺫﻜﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻟﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﻟﺠﻭﺌﻬﻡ ﻟﻠﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭ ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻜﻭﻨﻪ ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ
ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﺼﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺍﺕ .ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﺤﺜﻴﺙ ﻓﻲ
ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺘﺤﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻫﻡ ﻤﻥ
ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺸﺭﻱ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ

 .58ﺇﻥ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﻓﻬﻡ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ
ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﺘﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺃﻭ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ .ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺜﻼﺙ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫل
ﻓﻲ ﺤﺠﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﺒﻜﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺸﺎﺭﻜﺕ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ.ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻌﺩﻥ ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺄﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ.
 .59ﻴﻔﺘﻘﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻙ
 .60ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻭﻏﺎﺏ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻨﻠﺤﻅ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺀ ﻭﺤﻀﺭﻤﻭﺕ.
 .61ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻟﻡ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤﻊ
ﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻠﺤﻅ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ.
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 .62ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﺨﻠﻕ ﺤﺭﺍﻙ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﺍﺴﻊ
ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻨﻬﺞ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ

ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻹﺤﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻬﺠﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻟﺭﻴﻑ ﻭﺃﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺒل ﺘﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻤﻊ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺃﻴﻀﺎ

ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ

ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻭﺴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

ﻭﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ،ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻤﺕ
ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺩﺨﻼ ﻋﺎﺠﻼ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺼﻠﻬﺎ ﺠﺩﻭل
ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
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مصفوفة توصيات للسياسات
سياسات وإجراءات عاجلة

المجال
سياسات النمو المناصرة للفقراء

•

•

•

•

إجراءات متوسط وطويلة األجل

إعطاء األولية القصوى في الخطط المحلية
والمركزية لتبني سياسات فاعلة معززة للنمو
المحابي للفقراء
إعداد دراسات اقتصادية اجتماعية لتحليل أثر
اإلصالحات االقتصادية على أوضاع الفقراء
لتحديد المجموعات األكثر عرضة للخطر
ومناطق تواجدھا جغرافيا لتحسين آليات استھداف
المشاريع.
تحديث وتوسيع العمل بإستراتيجية التواصل
الفعال مع أفراد المجتمعات الفقيرة لنشر الوعي
وتقديم المعلومات حول أھداف السياسات والبرامج
التي تستھدف الفقراء وكيفية الحصول عليھا
مساعدة الفقراء على تنظيم أنفسھم في مجموعات
أو لجان مصغرة تمثلھم للمشاركة مع المجالس
المحلية والھيئات األخرى في وضع خطط تنموية
مبنية على احتياجاتھم الفعلية ،ويمكن االستفادة من
تجربة الصندوق االجتماعي الرائدة في برنامج
التمكين المجتمعي

•
•

•
•
•

•
•

المتابعة والمراقبة الدورية لمؤشرات النمو المناصر للفقراء مع اعتماد سياسة
تشاركيه للنقاش مع األطراف المختلفة من مجتمع مدني وقطاع خاص وممثلين
لفئات الفقراء المستھدفين بھذه السياسات والبرامج.
إيجاد حلول طويلة األجل ومستدامة لتنمية مصادر دخل الفقراء عن طريق
تبني برامج وأنشطة تزيد اإلنتاجية ،وتتنوع بحسب الطبيعة االقتصادية
واالجتماعية لمجتمعات الفقراء لإلسھام في استقرار األوضاع االقتصادية للفقراء
ووقايتھم من الوقوع في فقر أشد.
دعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مشاريع اإلقراض والتمويل
األصغر للتوسع في خدماتھا واستمراريتھا ،مع نشر أفضل الممارسات الناجحة
تعزيز سبل وصول الفقراء إلى امتالك وإدارة األصول اإلنتاجية وتفعيل دور
التعاونيات لتركيز جھودھا على الفقراء وصغار المنتجين
بناء قدرات تنظيمات الفقراء واللجان المجتمعية المختلفة التي تشكل إلدارة
الخدمات األساسية مثل مجالس اآلباء واألمھات ولجان مستخدمي المياه وغيرھا
لتشكل قوى ضاغطة في سبيل تحقيق العدالة في توزيع الموارد والخدمات
)أصوات الفقراء( وكذلك في تحسين كفاءة المرافق الخدمية وتفعيل دور
المساءلة المجتمعية.
تحقيق األمن الغذائي للفقراء المدقعين ومن ھم تحت الصدمات عن طريق توزيع
المواد الغذائية للنازحين وتوسيعھا لتغطي الفقراء من سكان المجتمعات التي لجأ
إليھا النازحون في محافظة عمران وحجة ) وبخاصة حرض(.
اتخاذ سياسات وإجراءات تعمل على تحسين عدالة توزيع الدخل .

القطاعات اإلنتاجية والواعدة
قطاع الزراعة والري

•

القيام بدراسات لتقييم مدى وصول واستفادة
الفقراء وصغار المزارعين والمرأة الريفية على
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•

التوسع في إنشاء جمعيات مستخدمي المياه لترشيد استخدام الموارد المائية
وحسن استغاللھا

سياسات وإجراءات عاجلة

المجال

إجراءات متوسط وطويلة األجل
•

أ( قطاع الري

•

•

وجه الخصوص للبرامج اإلرشادية بغرض
تحسين آليات االستھداف لھذه البرامج وزيادة
فعاليتھا وجوانب توزيع وسائل نظم الري الحديثة• .
تبني مشاريع للحد من الفقر ودعم صغار المنتجين
بمدخالت اإلنتاج من تقنيات للري وبذور محسنة
ومحاصيل مقاومة للجفاف وغيرھا.
•
إجراء دراسات لتقييم مدى وصول الفقراء إلى
التعاونيات وسبل تعزيز االستفادة .
•

ب( قطاع الزراعة واإلنتاج الحيواني

•
•

إعطاء أولوية للتوسع في إنشاء األسواق المحلية و •
ربط مناطق اإلنتاج الزراعي للفقراء بأسواق
فرعية ذات كفاءة تسويقية عالية لألسواق الرئيسية •
بما يؤدي إلى مساعدة الفقراء في تسويق منتجاتھم
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التوسع في مشاريع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة في المناطق الزراعية
لتحسين أنظمة الري من المياه الجوفية ومياه األمطار والسيول بناء الحواجز
وضع سياسات وإجراءات تعمل على تحقيق تنمية ريفية متوازنة من خالل
اعتماد التخطيط القائم على االحتياجات عند إنشاء الحواجز المائية والسدود
لضمان عدالة توزيع المشاريع في مجتمعات الفقراء ولالستغالل األمثل للموارد.
دعم الفقراء وصغار المزارعين للحصول عل تقنيات الري الحديث وحصاد
المياه دعم الفقراء للمحافظة على األصول اإلنتاجية باستصالح األراضي
والمدرجات الزراعية التي تعرضت لالنھيار والتدھور بسبب الملوحة والجفاف
والسيول.
دعم الجمعيات والتعاونيات التي تعمل مع الفقراء باإلعفاءات والتقنيات الحديثة
لنظم الري وخدمات اإلرشاد الزراعي والبيطري شريطة ضمھا لشرائح صغار
المزارعين والفقراء في عضويتھا ،ومجالس إدارتھا والمستفيدين ) بحيث يشكلوا
النصف إلى الثلثين على األقل(.

العمل على جعل التعاونيات الزراعية والسمكية أكثر مناصرة للفقراء بتسھيل
وصول الفقراء وصغار المزارعين والمنتجين لخدماتھا
الحد من االستخدام الجائر للمخصبات والمبيدات الكيمائية لتأثيرھا المدمر على
موارد الفقراء كاألراضي والحيوانات وخاليا النحل والمنتجات الزراعية
التوسع في خدمات اإلرشاد البيطري ليصل للفقراء وللنساء الريفيات على
مستوى العزل والقرى إذ أن الفقراء ال يستطيعون الذھاب إليھا بل ويجھلون

سياسات وإجراءات عاجلة

المجال

•

القطاع السمكي

إجراءات متوسط وطويلة األجل

الزراعية والحيوانية .
إجراء دراسة لتحديد احتياجات الفقراء المزارعين •
في المناطق األشد فقرا وتقييم الخدمات اإلرشادية
البيطرية وإيجاد سبل لتحسين وصولھا إلى الفقراء
لمساعدتھم في رفع مستوى اإلنتاجية الزراعية
•
والحيوانية وتقليل المخاطر التي يتعرضون لھا

•

•

سرعة تعزيز جھود الجوانب األمنية للشواطئ
لتأمين سبل معيشة الصيادين في المناطق الساحلية
التي تتھددھا مخاطر القرصنة والتھريب وتفشي
الفساد.

•

بحث آليات تفعيل صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي •
والسمكي في تقديم الخدمات للصيادين وتحسين
إنتاجيتھم وتزويدھم بطرق الصيد الحديثة ،
واقتراح آليات لتوزيع قوارب الصيد لفقراء
•
الصيادين بشكل مجموعات )القارب لمجموعة(.
•
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كيفية الوصول لھا
التوسع في استھداف مشاريع اإلقراض الصغير للمجتمعات الريفية الفقيرة
لمساعدة الفقراء على شراء األصول اإلنتاجية من أراض ومعدات وحيوانات
وأعالف وبذور محسنة وأسمدة ونظم ري وغيره
تشجيع القطاع الخاص والتعاونيات والجمعيات الزراعية على إنشاء شركات
تخزينية وتسويقية تعمل كوسيط بين المزارعين واألسواق الكبرى لتسھيل
وصول المنتجات إلى األسواق بتكلفة أقل وبحالة جيدة..
إعطاء األولوية لبناء قدرات خفر السواحل التيي ترفع كفاءة عملھم  ،وتوفير
االحتياجات والتجھيزات األمنية الحديثة الالزمة لحماية السواحل والثروة
السمكية وحاضنات السمك وخصوصا األنواع ذات القيمة النقدية العالية من
القرصنة الدولية والتلوث البيئي للناقالت البحرية والصيد الجائر لشركات الصيد
األجنبية.
توجيه الجھود لتحديث الموانئ وتزويدھا بالخدمات األساسية وربطھا بالطرق
الرئيسية لتسھيل عمليات التسويق ورفع كفاءتھا في إطار توجھات الخطط
التنموية بتطوير مدن الموانئ .
بناء وترميم ألسنة بحرية لحماية قوارب الصيادين في المناطق الساحلية
دعم التعاونيات السمكية وتقوية إمكاناتھا لخدمة الصيادين خاصة مع المستجدات
األمنية والتھديدات التي تھدد مصادر عيش الصيادين في المناطق الساحلية
وذلك عن طريق :
• العمل على تمكين الفقراء من تسويق منتجاتھم السمكية محليا وتقديم
تسھيالت القروض والحصول على القوارب والمحروقات بتكلفة
مدعومة
• تمكين التعاونيات من المشاركة في إدارة موانئ الصيد

سياسات وإجراءات عاجلة

المجال

إجراءات متوسط وطويلة األجل

•

•
•

•

• مساعدة التعاونيات في إنشاء مصانع محلية لقوارب الصيد.
التوسع في دعم التسويق السمكي محليا وخارجيا وتحسين شبكات التبريد والنقل
وفتح أسواق صغيرة في مجتمعات الصيادين مرتبطة بالتسويق الفوري لألسواق
الكبرى
تشجيع القطاع الخاص لزيادة مساھمته في تحسين البني التحتية )النقل ،شبكات
التبريد األسواق( وتسھيل وصول الصيادين الفقراء إليھا
اإلسراع بتطبيق قوانين الصيد وإلزام شركات الصيد الكبرى المحلية واإلقليمية
بھا حتى ال يستنزف المخزون السمكي في مجتمعات الفقراء الذين ال يملكون
التقنية العالية للصيد.
التوسع في إنشاء المزارع السمكية وتربية األحياء البحرية  ،حيث يعتبر
االستزراع السمكي ضرورة ملحة في ظل التراجع الكبير في مصائد األسماك
الطبيعية .

• تفعيل تعاون إقليمي ودولي للرقابة على الصيد والمصائد البحرية

السياحة

•

•

تضمين مسوح الفقر ودراسات تحديد االحتياجات
البحث عن فرص لألنشطة السياحية التي يمكن أن
ينخرط فيھا الفقراء في المجتمعات الفقيرة ذات
اإلمكانات السياحية .
وضع سياسات لتشجيع صناعة الحرف اليدوية
والصناعات المحلية التقليدية .

•

•
•
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االستفادة من تجارب الدول في مجال السياحة المستدامة للحد من الفقر والتي
تعمل على إشراك الفقراء في المناطق الفقيرة التي تتمتع بمقومات جذب سياحي
في تقديم السلع والخدمات السياحية إما بشكل مباشر أو عن طريق توريدھا إلى
المؤسسات والجمعيات التي تقوم بتسويقھا للسائحين.
تشجيع بناء مرافق خدمية وفندقية بمقومات سياحية في ھذه المجتمعات لجذب
السياح للبقاء فيھا
تكثيف وتنويع برامج التدريب على الحرف اليدوية التقليدية أو المبتكرة باستخدام
موارد البيئة المحلية وإيجاد تسويق وترويج لھا من خالل الجمعيات المحلية

سياسات وإجراءات عاجلة

المجال

إجراءات متوسط وطويلة األجل

•
•
قطاع الصناعة والتعدين والمحاجر

•

القيام بدراسة لبحث سبل تقديم الدعم الفني
والمادي لخريجي المعاھد الفنية والمھنية
وكليات المجتمع للبدء في مشاريع صغيرة

القطاع الخاص

•

دعم الجھود الحالية لوزارة الصناعة
والتجارة ومؤسسات المجتمع المدني للرفع
بمستوى الوعي بالمسئولية االجتماعية تجاه
تنمية المجتمع للقطاع الخاص على مستوى
المدن الرئيسية والمحافظات
وضع دليل ألفضل الممارسات في مجال

•

التركيز في المشاريع التعدينية على تمكين أبناء المجتمع المحلي من العمل فيھا
عن طريق تأھيلھم وتوفير فرص العمل لما يوفره من خفض نفقات العمالة على
المدى البعيد وخلق فرص عمل ألبناء ھذه المجتمعات
تشجيع إنشاء محطات طاقة كھربائية مصغرة تعمل ببدائل اقل كلفة اقتصاديا
وأفضل بيئيا مثل الغاز الطبيعي أو الطاقة الشمسية لدعم المشاريع الصناعية
توفير فرص القروض الميسرة للمشاريع اإلنتاجية والصناعية الصغيرة .
التوسع في إنشاء المنشئات الصناعية الصغيرة والورش الفنية في مراكز المدن
الثانوية وشبه الحضرية ومراكز المديريات لخلق فرص عمل للشباب ولتلبية
احتياجات ھذه المجتمعات من أنشطة ھذه المنشئات.
التوسع في برامج القروض الميسرة للصناعات الصغيرة في المجتمعات المحلية
عن طريق توفير خدمات مؤسسات اإلقراض الصغير واألصغر والبنوك في
المجتمعات المحلية.

•

تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع العام لتتكامل أدوار
الشركاء الثالثة في الدفع بالعملية التنموية والتخفيف من الفقر.
ضرورة تعزيز انخراط القطاع الخاص وبقوة في تطوير التعليم الفني والمھني
وتوسيعه وبخاصة في الريف .بحيث تشمل تلك اآلليات تقديم دورات تدريبية،
دعم برامج المعاھد الفنية والمھنية وبخاصة تلك التي تتوافق مع احتياجات
القطاع الخاص من العمالة و تقديم منح تدريبية محلية ألبناء المناطق التي يقام

•
•
•

•

•
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والمنظمات غير الحكومية وإدماجھا ضمن أنشطة الترويج السياحي للمناطق
المختلفة
خفض الضرائب على المشاريع االستثمارية في المناطق األشد احتياجا
تشجيع األنشطة الحرفية المحلية واالرتقاء بمواصفاتھا لزيادة قابلية تسويقھا
محليا وإقليميا

•

سياسات وإجراءات عاجلة

المجال

إجراءات متوسط وطويلة األجل

إسھام القطاع الخاص في التخفيف من الفقر
ودعم التنمية المحلية

•
•

•
التنمية البشرية
التعليم والتدريب المھني
•

•

•

تقييم برامج التحويالت النقدية المشروطة لمعرفة
مدى إسھامھا في الحد من تسرب األطفال من
الجنسين من التعليم واستقصاء البدائل التي يمكن
تقديمھا كحوافز لألسر الفقيرة للحد من تسرب
أطفالھا
توفير المنح الدراسية للطلبة الفقراء في المناطق
الريفية على مستويات التعليم المختلفة )مھني -فني
 جامعي ومتوسط في كليات المجتمع ( معمراقبة آليات االستھداف لضمان وصول الفقراء
إليھا
تبني إنشاء المعاھد المھنية الذكية والتي تتالءم
وتتكيف مع متطلبات فرص العمل في المجتمعات
المحلية.
اتخاذ إجراءات فورية تعمل على مخرجات
تعليمية تتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي
وسوق العمل الخليجي .

•
•
•

•
•

•

•
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فيھا مشاريع استثمارية لتمكين الشباب من العمل واالستقرار في مجتمعاتھم.
وضع سياسات تعزز مساھمة القطاع الخاص في تحسين البني التحتية الالزمة
للمشاريع االستثمارية في مجتمعات الفقراء
تشجيع القطاع الخاص للمساھمة في التخفيف من الفقر ومعاناة الفقراء في
المناطق الريفية ويمكن االستفادة من التجربة الرائدة لمجموعة شركات ھائل
سعيد أنعم في محافظة تعز.
تحسين الخدمات التعليمية بتوفير مدخالت العملية التعليمية وبخاصة الكادر
التدريسي طوال العام الدراسي
تقديم حوافز مقبولة لضمان استقرار المدرسين في المناطق الريفية والنائية
تفعيل دور الرقابة والمساءلة المجتمعية على المشاريع التعليمية وكفاءة الخدمات
التعليمية عن طريق تمكين مجالس اآلباء واألمھات من القيام بأدوارھا للرفع من
كفاءة الخدمات التعليمية
التوسع في برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة واالھتمام باألنشطة الال صفية
لتحسين جودة التعليم.
التوسع في تنفيذ برامج مماثلة لتقديم دعم مالي أو غذائي مشروط لألسر الواقعة
في وطأة الفقر الشديد ) قد تضم فئات منھا األسر المشمولة بخدمات صندوق
الرعاية االجتماعية( لضمان تقليل التسرب من التعليم ولضمان إكمال المرحلة
األساسية ألطفال ھذه األسر.
التنويع في نوعية برامج الحوافز المقدمة لدعم التعليم في المناطق الفقيرة لتشمل
إلى جانب المواد الغذائية والتحويالت المشروطة ،توزيع المستلزمات والحقائب
المدرسية مع االستفادة من الدروس المستقاة من ھذه البرامج المنفذة في المناطق
المختلفة
التوسع في تحسين وصول الفقراء الشباب إلى المعاھد الفنية والتوسع في تقديم

سياسات وإجراءات عاجلة

المجال

إجراءات متوسط وطويلة األجل

•
•
•
•
•
•
الخدمات الصحية

•

•

تحديد المناطق األشد فقرا من خالل مسوحات
الفقر كمسح ميزانية األسرة وبيانات الصندوق
االجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية االجتماعية
لبحث سبل تغطية الفئات األشد فقراء بحزمة
الخدمات األساسية الصحية وذلك عن طريق
استھداف جغرافي مقنن المعايير وبالشراكة مع
صندوق الرعاية االجتماعية وبما من شأنه زيادة
دعم الخدمات الصحية في ھذه المناطق.
وضع قضية سوء التغذية عند األطفال على قائمة
تخطيط البرامج والمشاريع الصحية واستحداث
آليات لمجابھتھا بالتوعية والتوسع في توزيع
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•
•

•
•

•

منح ودعم مادي للفقراء ليتمكنوا من االلتحاق بھا
االستمرار في دعم تعليم الفتاة الريفية سواء بالمشاريع أو الحمالت التوعوية أو
برامج الحوافز المختلفة
مواصلة الجھود لتوفير معلمات الريف وإيجاد ضمانات الستقراھن واستمرارھن
في مجتمعات الفقراء ،وتأھيل الفتيات في المجتمعات المحلية ليقمن بالتدريس.
االستمرار في تخصيص درجات وظيفية خاصة بالفتيات خريجات الثانوية العامة
في الريف للعمل كمدرسات في مجتمعاتھن لضمان استقرارھن.
عند صيانة بناء المدارس أو صيانة المدارس القائمة يجب االھتمام بإضافة ما
يجعل المدرسة بيئة مشجعة لتعليم الفتاة كاألسوار والحمامات وفصول خاصة.
إضافة سكن للمعلمات والمعلمين عند بناء المدارس في المناطق الريفية.
دعم المناھج المدرسية بأنشطة تدريبية في مجال المھارات الحياتية والتنمية
البشرية والحرفية )حرف وصناعات غذائية ،الخ(.
إيجاد آليات إليجاد تأمين صحي كافي ومستدام للفقراء
تقديم خدمات صحية ومنخفضة التكلفة للفقراء والفئات الضعيفة باستحداث
شراكة في التنمية الصحية بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني مع
تحسين أساليب االستھداف للوصول للفقراء وتقليل الفاقد الذي يذھب لغير
الفقراء.
رفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة في المرافق الصحية وتوفير الكادر رفع
كفاءته والتوسع في توفير العالجات األساسية بأسعار مخفضة ومدعومة للفقراء
مع التنسيق مع صندوق الرعاية االجتماعية.
التوسع في أنشطة إيصال الخدمات الصحية والتوعوية إلى المجتمعات مثل
المخيمات الطبية في المناطق الفقيرة ومجتمعات المھمشين والنازحين ،ومثل
أنشطة "ما وراء الجدران"  Outreach activitiesوھي إحدى السياسات
الناجحة لوزارة الصحة العامة والسكان.
تفعيل وتوسيع نظام مراقبة ومتابعة خدمات الوحدات والمراكز الصحية وإيجاد

سياسات وإجراءات عاجلة

المجال

•

الشباب

•

•

•

إجراءات متوسط وطويلة األجل
وتفعيل آليات للتنسيق بين اإلدارات الصحية بمختلف مستوياتھا
التوسع المطرد في مشاريع الطرق في المجتمعات الريفية لتسھيل وصول
الفقراء للخدمات الصحية المتقدمة في مراكز المديريات والمحافظات.
التوسع في تقديم خدمات ذات جودة في مجال الصحة اإلنجابية في المجتمعات
الفقيرة

المواد الغذائية المدعمة بالمكمالت الغذائية لألسر
األكثر عوزا وفقراَ.
ضرورة أن تركز الخطة الخمسية الرابعة على
تحقيق خدمات صحية متوازنة من خالل معالجة
التدخالت الصحية الناقصة في الفترة السابقة )مثل
إنشاء وحدات صحية وتركھا بدون توفير الكادر
والتجھيزات (.

•

سرعة القيام بمسوحات ودراسات ميدانية موسعة
لتحديد احتياجات الشباب من خالل :
 استھداف الشباب األفقر واألكثر عرضةللمخاطر والذي يمثلون الوقود البشري لإلرھاب
والتمرد والحركات المتشددة والخارجة عن
القانون .
 تصميم برامج تدريبية وتأھيلية للشباب بحسبخصوصيات واحتياجات التنمية في مجتمعات
الفقراء
البحث عن أنشطة صديقة للشباب في الريف
والحضر تسمح لھم بقضاء أوقات الفراغ في
مجاالت إنتاجية تطور من قدراتھم وتسھم في
وقاية الشباب من احتماالت انخراطھم في
سلوكيات ضارة أو تنطوي على مخاطر
القيام بدراسة لتحديد الطابع االقتصادي
للمجتمعات المحلية وطبيعة فرص العمل فيھا ليتم

• إنشاء مراكز حاضنة للمشاريع الصغيرة للشباب والنساء في المجتمعات المحلية
وتقديم العون والقروض الميسرة للصناعات الصغيرة عن طريق توفير خدمات
مؤسسات اإلقراض الصغير واألصغر والبنوك في المجتمعات المحلية.
• العمل على توسيع وتطوير ھذه المشاريع الصغيرة بتقديم خدمات الدعم الفني من
تدريب وتسويق ومتابعة لحل المشاكل الفنية الخاصة باإلنتاج وضبط الجودة
• تحفيز القطاع الخاص لإلسھام بفاعلية في تبني واحتضان مشاريع الشباب
اإلنتاجية في مختلف المحافظات ودعمھم بتقديم خدمات فنية وإدارية وتسويقية
إلى أن تتمكن من االستقاللية.
• مزج التدريب المھني والفني بالمھارات الحياتية والتدريب العملي ومھارات
البحث عن العمل واإلرشاد المھني لتزويد فئات الشباب الفقراء والمعرضين
للخطر بأدوات تمكنھم من المشاركة في تنمية ذاتھم وتنمية مجتمعاتھم.
• إنشاء مراكز تدريب متخصصة في مجال التشغيل الذاتي والمستقل لتمكين
الشباب من إنشاء مشاريعھم الخاصة و ويمكن االستفادة من تجربة تونس في ھذا
المجال.
• االستفادة من المبادرات الجديدة في قطاع التعليم إلدخال برامج اإلرشاد المھني
في نھاية مرحلة التعليم األساسي والثانوي والتوسع فيھا
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•

سياسات وإجراءات عاجلة

المجال

•
تمكين المرأة
•

•

إجراءات متوسط وطويلة األجل

تصميم برامج تدريبية مختلفة وموازية لبرامج
التدريب المھني تتميز بمرونتھا )دورات متوسطة
وقصيرة( وأيضا بقدرة الشباب للوصول إليھا
كونھا ستنفذ على مستوى المديريات ومراكز
العزل بشكل دوري أو موسمي .يمكن لشراكة
فاعلة بين صندوق التدريب المھني والقطاع
الخاص النشط في تلك المناطق من تنفيذھا
والتوسع فيھا.
القيام بدراسة إلنشاء صندوق خاص بدعم تنمية
المرأة الريفية يستھدف دعم أنشطة المرأة الريفية
اإلنتاجية ودعم مشاريع تشغيل الشباب من
الجنسين ومحاربة الفقر
إجراء دراسات عن عمل النساء في القطاع غير
المنظم )غير الرسمي( وتحديد الفئات األكثر
عرضة للمخاطر ومناطق تواجدھن جغرافيا
لوضع برامج خاصة تستھدف رفع إنتاجيتھن
وتقديم الدعم الفني لألنشطة االقتصادية الواعدة
في المجتمعات الفقيرة .
القيام بدراسة للبحث سبل تحسين وتفعيل برنامج
األسر المنتجة وتقييم مدى إسھامه في التخفيف من
الفقر

• تخصيص نسبة من موارد السلطة المحلية للتنمية المحلية المجتمعية لدعم مشاريع
الشباب وخاصة في جوانب اإلنتاج االقتصادي والزراعي وبناء القدرات وذلك
من خالل أنشاء صندوق دعم الشباب على مستوى المحافظات والمديريات يسھم
فيه كال من المجالس المحلية والقطاع الخاص.
• تصميم وتجريب برامج تدريبية داخلية بالمدارس تستھدف الشباب في نھاية
مرحلتي التعليم األساسي والثانوي لتزويدھم بالمھارات األساسية للعمل ولتمكين
من يتركون مقاعد الدراسة من تلمس طريقھم في سوق العمل
•

•
•

•

•
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توسيع مشاركة المرأة في النشاط السياسي وفي المناصب الوزارية والمواقع
القيادية في أجھزة الدولة المختلفة وإعطاء اھتمام خاص بتعزيز تواجد
النساء في أماكن اتخاذ القرار في المجالس المحلية والمشاركة في إعداد
الخطط التنموية.
تشجيع قيام التعاونيات اإلنتاجية والتسويقية وإقامة المعارض لتشجيع قيام
الصناعات الصغرى والحرف التقليدية في المجتمعات المحلية
التوسع في تأسيس التعاونيات النسائية أو فتح فروع نسائية في التعاونيات
القائمة لدعم إنتاجية النساء الريفيات ورفع كفاءة منتجاتھن التسويقية وإقامة
المعارض لتشجيع قيام الصناعات الصغرى والحرف التقليدية لدعم تشغيل
النساء الشباب من الجنسين والحد من ظاھرة البطالة
تفعيل كفاءة تعليم محو األمية ورفع مرتبات المدرسات المتطوعات وتثبيت
تعاقداتھن ليتمكن من االستمرار في فصول محو األمية للنساء وبخاصة في
الريف
ربط المشاريع التدريبية والمشاريع الصغيرة وبرامج اإلقراض بدورات
محو األمية كشرط للحصول على ھذه الخدمات والتسھيالت

سياسات وإجراءات عاجلة

المجال
قطاع البنية التحتية

•

•

•

•

إجراءات متوسط وطويلة األجل

التركيز في خطط المجالس المحلية أثناء إعداد
خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الرابعة على
صيانة وتشغيل المشروعات القائمة واستكمال
المتعثر منھا في قطاع الكھرباء والنقل
ومشروعات المياه لتحسين كفاءة الخدمات
واستفادة المجتمعات منھا.
بناء قاعدة بيانات لحصر المجتمعات المحلية التي
تعاني ،أو ستعاني قريبا ،من نضوب اآلبار
وتدھور مستويات المياه الجوفية الالزمة للشرب
لوضع حلول عاجلة لمجابھة المشاكل وإيجاد
بدائل لمواجھتھا في المستقبل.
وضع ضوابط ملزمة واإلسراع بتطبيقھا للحد من
استغالل مزارعي القات والمزارع االستثمارية
من استنزاف المياه الجوفية ومياه الوديان التي
يستخدمھا الفقراء للشرب.
دراسة وضع البنية التحتية في مجتمعات
المھمشين وسكان المناطق العشوائية في أطراف
المدن والبحث عن سبل تحسين كفاءة الخدمات
وتسھيل حصولھم عليھا بتكاليف منخفضة.

•
•

•
•

•

•

•
•

•
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االستمرارية بتوفير خدمات البنية التحتية بوتيرة أسرع وتحسين كفاءتھا
لتقليل الفوارق التنموية بين الريف والمدينة.
التوسع في شق الطرق في الريف كأولوية لحفز النمو االقتصادي
للمجتمعات الفقيرة وتسھيل تسويق المنتجات ووصول السكان إلى الخدمات
األساسية
تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في شبكات نقل عامة محلية في المناطق
الريفية بتكلفة رخيصة لتسھل التنقل على سكان المجتمعات الريفية.
التوسع في خدمات الھاتف وتخفيض نفقاتھا كونھا تسھم في كسر حاجز
العزلة الذي تتميز به غالبية مجتمعات الفقراء ،في المناطق الريفية والجبلية
واستغالل الھاتف النقال لنشر رسائل التوعية والتنبيه بمواعيد اللقاحات
وغيره لھذه المجتمعات.
التوسع في مد شبكات الكھرباء وتحسين كفاءتھا في المجتمعات ذات الكثافة
السكانية والموارد البشرية لتشجيع القطاع الخاص لالستثمار في مجال
إنشاء المنشئات الصناعية الصغيرة وإقامة الورش والمصانع في ھذه
المجتمعات.
التوسع في مشاريع حصاد المياه وتحسين إدارة الموارد المائية في
مجتمعات الفقراء مع إشراك الفقراء في إدارتھا ومدھم بالدعم الفني والمادي
للحفاظ عليھا.
ربط مشاريع المياه بمشاريع الصرف الصحي في حزمة متكاملة حتى يتم
تقديم خدمة مياه شرب آمنة ونظيفة.
االھتمام بالتوعية البيئية الصحية لسالمة المجتمع من األمراض واألوبئة
وإشراك المؤسسات التربوية والدينية والمدنية لتقوم بدورھا في توعية
مجتمعاتھا.
تضمين مشاركة المجتمع في مشاريع المياه والصرف الصحي حتى يوطد

سياسات وإجراءات عاجلة

المجال

إجراءات متوسط وطويلة األجل
شعور المجتمع بملكية الخدمات المقدمة وبالتالي المحافظة عليھا

الحكم الجيد

•

سرعة توطيد االستقرار األمني لتحقيق االستقرار
االقتصادي والمعيشي في المجتمعات التي تعاني
من النزاعات وعدم االستقرار وذلك بفرض ھيبة
الدولة وسيادة القانون حتى يتمكن أفرادھا من
التركيز على عمليات اإلنتاج والدفع بمعدالت
النمو فيھا وعدم إعاقة التدخالت التنموية.
استكمال بناء قدرات المجالس المحلية في
المديريات التي لم تستھدف بعد واستكمال إنشاء
قاعدة بيانات متكاملة على مستوى المديريات
تعميم برنامج التمكين التنموي الذي يقوم به
الصندوق االجتماعي للتنمية على جميع مديريات
الجمھورية  ،نظرا لآلثار اإليجابية التي لمستھا
الدراسة في المديريات التي جرى فيھا ھذا
البرنامج مع وضع آليات الستھداف الفقراء .

•

توسيع مشاركة منظمات المجتمع المدني وتمكينھا
من لعب دورا أكبر في تخطيط ومراقبة تنفيذ
السياسات والخطط على المستوى المحلي،
والتعجيل بذلك في الوقت الراھن أثناء إعداد
الخطة الرابعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

•

•

المجتمع المدني

•
•

•

•
•
•

•

•
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المضي في االنتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصالحيات مع استمرار بناء
قدرات المجالس المحلية للقيام بمھامھا
توسيع المشاركة الشعبية في كافة مراحل وضع الخطط التنموية كتحديد
االحتياجات والرقابة على التنفيذ لخلق ثقافة المساءلة الشعبية وممارستھا.إشراك
ممثلين للفقراء كاللجان المجتمعية ولجان الخدمات أو تنظيمات الفقراء إلى جانب
المجتمع المدني يشكل أحد السلب الناجعة لضمان إشراك الفقراء.
المضي في برامج اإلصالحات المالية واإلدارية كونھا تمثل األساس إلجراء
اإلصالحات في المجاالت األخرى وتوجيه الموارد لتلبية االحتياجات التنموية
المتزايدة و لتمويل المشاريع التنموية
تدريب المجالس المحلية على سبل وآليات توجيه الخطط والبرامج لتصبح أكثر
استجابة ومناصرة للفقراء واحتياجاتھم.
تفعيل دور الرقابة والمتابعة لمرافق الخدمات العامة وإشراك المجتمع في
التعاون مع السلطات المحلية لتحسين كفاءة ھذه الخدمات
تقوية قدرات المجالس المحلية لجذب االستثمارات التنموية في مجتمعاتھم وذلك
يتأتي بتعزيز دور السلطة المحلية في تعزيز األوضاع األمنية والبت في معالجة
القضايا وتوفير المناخ المشجع لالستثمار
تشجيع مؤسسات المجتمع المدني للمساھمة في توجيه قدر أكبر من أنشطتھا نحو
تمكين الفقراء اقتصاديا واجتماعيا وتبني نھج تنموي مواز للنھج الخيري الذي
تنتھجه .قدة مؤسسات المجتمع المجني أكبر لت تقديم خدمات قروض ميسرة
ودعم فني للفئات الفقرية كونھا قريبة من للفقراء وأكثر مرونة من القطاع
الحكومي.
تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك ثالث وأساسي في تنمية

سياسات وإجراءات عاجلة

المجال

إجراءات متوسط وطويلة األجل
المجتمعات المحلية عن طريق تقديم بناء قدرات المؤسسات ذات التوجھات
التنموية الفاعل وتعزيز وصولھا للمعلومات وللموارد

الحماية االجتماعية

•

•
•

•

بح ث إمكاني ة رف ع س قف المب الغ النقدي ة الت ي تعط ى •
كمعون ات لألس ر ولألف راد األش د فق را ض من
خ دمات ص ندوق الرعاي ة االجتم اعي لت أمين
االحتياجات األساسية من الغذاء على األقل.
•
التوس ع ف ي خ دمات ص ندوق الرعاي ة االجتم اعي
واالس تمرار بتحص ين آلي ات االس تھداف للوص ول
للفئات األكثر فقرا وغربلة الفئات غير المستحقة• .
التوس ع ف ي تق ديم ب رامج الق روض والتموي ل
للمش روعات الص غيرة واألص غر للفق راء وتعزي ز •
وص ولھا للمجتمع ات الفقي رة م ع التركي ز عل ى
الريف بشكل خاص
•
تشجيع البنوك التجارية وبنوك القطاع الخاص لتق ديم
خ دمات الق روض الميس رة وف رص تموي ل •
المشروعات الصغيرة اإلنتاجية للفقراء
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توس يع دور الص ندوق االجتم اعي للتنمي ة ف ي تنفي ذ الخط ة الرابع ة للتنمي ة
االقتصادية واالجتماعية للتخفيف من الفق ر  ،حي ث لمس ت الدراس ة حس ب وجھ ة
نظر الفقراء آثار ايجابية كبيرة وملموسة على مجتمعاتھم .
التوس ع ف ي تنفي ذ الب رامج التأھيلي ة والتدريبي ة للفئ ات الق ادرة عل ى العم ل عل ى أن
تصمم وفقا الحتياجات السوق المحلية بحسب الخصوصية االقتصادية لمجتمع ات
الفقراء.
االھتم ام بمتابع ة ودع م ھ ؤالء المت دربين لتنفي ذ مش اريع إنتاجي ة فردي ة وجماعي ة
ولتمكينھم من االستمرارية.
تناول ضرورة امت داد ت دابير الض مان االجتم اعي الش امل لتمك ين الفق راء م ن س بل
العيش الكريم وتحقيق األمن الغذائي لھم.
التركي ز عل ى زي ادة المش اريع التنموي ة للص ناديق المختلف ة وك ذلك المش اريع
االستثمارية كثيفة العمال لخلق فرص عمل في مجتمعات الفقراء وبناء قدراتھم
االھتم ام بالفئ ات الفقي رة والت ي تع اني م ن الحرم ان االجتم اعي مث ل المھمش ين
وإعط اء أولوي ة لتحس ين أوض اعھم الص حية والتعليمي ة واالقتص ادية كآلي ات
تستھدف إدماجھم في المجتمع .

