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 تأنيث الفقر بين الواقع االقتصادي وغياب العدالة االجتماعية
Feminization of poverty between economic reality and the absence 

of social justice 
 مصر   –ياط جامعه دم -مشيرة العشري . د                                               

  

العوامل المؤثرة على فقر  همأ التعرف على حاولت الورقة البحثية :ملخص

 قييمتن ما أك، النساء سواء كان ذلك من جانب اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي

ن عتبر مة ،يالفقر بمعنى قلة الدخل والتمييز بين الجنسيين الرجل والمرأ انتشار

 رصن الفمأنه الحرمان ، لذا عرفت الورقة الفقر على أهم العوامل المسببة لها

 الخيارات المتاحة . و

 .العدالة االجتماعية ، الواقع االقتصادي، الفقر: الكلمات المفتاحية

 Abstract: The paper attempted to identify the most important 

factors affecting women's poverty, whether it is  economic, 

social or cultural. The evaluation of the spread of poverty in the 

sense of low income and discrimination between two gender 

(man and woman) is considerate one of the most important 

factors causing them. Opportunities and options. 
Keywords: Poverty, economic reality, social justice. 
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  مقدمة:

فل لمحااتي شغلت كثير من كثر القضايا الية الفقر وكيفية القضاء علية من أقض لقد ظلت

عية العالمية االجتما، وأصبحت بؤره اهتمام مرهونة بتغيير كل من األجواء الدولية

سيئة ة ال، كما أنه ظاهرة اجتماعية معقدة وخطيرة ترتبط بالظروف االقتصاديواالقتصادية

لمطلق ارمان ذهبت بعض التحليالت االجتماعية إلى أن الفقر يرجع إلى الحلذا فقد  ،للفقراء

ل قب)ر: الحرمان من البقاء والوفاه في سن مبكى إلى عكس حالة الحرمان في كل منويسع

 ،لكتابةءة واان من التعليم والقراالحرمان من التواصل الثقافي بمعنى الحرمسن األربعين(، 

  .(4، ص 2005على،  عبد القادر)دية عموما  الحرمان من الموارد االقتصا

جية، نتانصف طاقته اإلوكما أن ارتباط هذه الظاهرة بالمرأة والتي هي تشكل نصف المجتمع 

كاملها بسرة ن ذلك ال يؤثر عليها فقط بل يؤثر أيضا  على األأصبح من القضايا المحورية أل

ن مير هتمام كببإ باطها بالفقررتتمع ككل لذا حظيت قضايا المرأة وإبل يمتد إلى المج

ع من ك نووبالرغم من كل هذا االهتمام إال أنه مازال هنا ،الحكومات والمنظمات الدولية

مع لمجتاغياب العدالة االجتماعية وعدم المساواة بين الشرائح والفئات المختلفة داخل 

    .(16، ص 2013، محمد ياسر)الخواجة المصري

دولية مرات اللمؤتاناية إلى فقر النساء إال بعد أن أثارت وركزت علية كما أنه لم يتم التوجه بع

تمر السكان ، ومؤ1995مارس  فيالمختلفة ومنها قمة كوبنهاجن العالمية للتنمية االجتماعية 

لى فقر عتبر القضاء عإ، حيث 1995ومؤتمر المرأة في بكين عام  ،1994م والتنمية في عا

م ومن ث ،صاديةكان من الناحية األخالقية أو السياسية أو االقتالمرأة من أهم المطالب سواء 

ارير على كما أكدت العديد من التقللقضاء على الفقر،  1996عالن عام في هذا الصدد تم إ

لقات المطي من النساء األرامل ودور المرأة التي تتولى رئاسة أسرتها وتعولها بشكل فرد

عية تماية االجالطفولة ضمن الخطة الخمسية للتنمومنها تقرير المجلس األعلى لألمومة و

( من %22، %16، على أن تصل نسبتها ما بين )(2002-2001واالقتصادية لعامي)

ما أن كا   إجمالي األسر المعيشية وأن هذه األسر تتركز في الشرائح السكانية األكثر فقر

ر هن أكثئرة الفقر فإنوبمجرد دخولهن داجميع دول العالم أكثر عرضة للفقر، النساء في 

اشة عرضة لالستمرار في الفقر، وتتميز النساء بصفة عامة والعربيات بصفة خاصة بهش

كثر ا هناعية كما يميل الفقر إلى إصابتأوضاعهن في ظل نفس الظروف االقتصادية واالجتم

  .(187-186، ص 2015، أمانى زاهر)من الرجال

 .وجية: مقاربه سوسيولتأنيث الفقرمفهوم  أوال.

ت حتياجاعلى أنه مستوى معيشي منخفض ال يفي باال الفقر عرفت معاجم العلوم االجتماعية

ى هذا ر إلالصحية والمعنوية والمتصلة باالحترام الذاتي لفرد أو مجموعة أفراد. كما ينظ

ط رتبي، كما ستوى المعيشة العام داخل المجتمعالمصطلح نظرة نسبية نظرا  الرتباطه بم

، ص 2016، غيث محمد عاطف) ثروة ونسق المكانة، والتوقعات االجتماعيةبتوزيع ال

314).  

: الفقر المطلق أو نوعين أساسين هماأن هناك ويرى الباحثون المهتمون بقضايا الفقر 

، األدنى واألعلىالموضوعي والفقر الذاتي، النوع األول مرتبط بالدخل ويقاس بخطى الفقر 
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، األدنى لمستوى المعيشةمن خالل المنظور  تقدير الفقراء ألنفسهمأما النوع الثاني فمرتبط ب

حيث أن هناك قائمة من ى توفير متطلبات الحياة اليومية، يرتبط بمدى القدرة عل يوالذ

االحتياجات يطلق عليها مؤشرات الحرمان في حين الحرمان منها، فإنها تعنى الحرمان 

   (.300، ص 2010، مها الكرديالنسبي وبالتالي تعد مؤشرات للفقر)

 علي أن ماعيةتفاق بين مختلف الباحثين المشتغلين باالقتصاد والسياسة االجتإكما يوجد شبة 

سية أو الشخص الفقير هو ذلك الشخص الذى يشعر بالحرمان من إشباع حاجاته األسا

 عليموالمأوى والت، وتتضمن تلك الحاجات الغذاء والمسكن الحصول عليها بصورة ميسرة

الحرية و ليشمل الحرمان من اإلبداع   Poverty، كما تم توسيع المصطلح والمياه النقية

 .(76، ص 2008، هانيخميس )واآلخرين والكرامة واحترام الذات

 يةالجتماعاليات من تفاعل كل من العم عملية معقدة ومتعددة األبعاد تنشألذا فإن الفقر يعتبر 

الجة مع ، كما أنى حالة العوز الذي يواجه الفقراءإل واالقتصادية والسياسية التي تؤدى

ان لحرمااألسباب الجذرية للفقر تتطلب فترات طويلة لتحسين المستوى المعيشي من حاالت 

  .(21، ص 2015)تقرير الكومسيك، المتنوعة

رات لتغيايرى أوسكار لويس أن ثقافة الفقر هي ثقافة فرعية تظهر نتيجة لقوة ضغوط تلك و

م في عال شأوااعية والتكنولوجية التي تقع في نطاق المجتمع ويتصف بها أولئك الذين ناالجتم

 نتقل منانت تكوأن هذه الثقافة وإن ، الطبقات األدنى والتي يشترك مع ثقافة المجتمع األكبر

ليه إشير يجيل إلى جيل فإنها تعيش في نطاق حامليها دون أن يشعروا بذلك في الوقت الذى 

جة الخوا)منفسهفة الفقر إلى درجة عالية من التجانس واالتفاق العام بين الفقراء أمفهوم ثقا

  .(131-130، ص 1998، محمد ياسر

ول حدور يومن هنا فقد تعددت التعريفات المختلفة للفقر ولكن الجزء المشترك في تعريفة 

على  لقدرةاتقاد عتباره افإعتباره انخفاض معدل الدخل أو إمن كون مفهوم "الحرمان النسبي"

ات السياسية وتلقى الخدمالعمل والتعليم والحصول على الخدمات الصحية والمشاركة 

فق لتوان انسان مالقدرات األساسية التي تمكن اإل فتقاداالفقر هو  عتبارا، وذلك على الحكومية

، للفرد يتماع، وبهذا المعنى فإن الفقر بمثابة عملية استبعاد اجمع المجتمع الذي يعيش فيه

يام الق ، باإلضافة إلى حرمانه مننه من حقوقه واحتياجاته األساسيةوذلك من خالل حرما

   .(44، ص 2014، حماد جمال)هبواجباته تجاه وطن

قر و فه: األول الزم للفقر ينظر إليه من منظورينكما أن عدم االستقرار االقتصادي الم

تهالكي الساإلنفاق ن سلع وخدمات متمثال  بايعرف بمقياس ما يتوافر لإلنسان م يالدخل )الذ

رى ذات د أخيعرف بمقياس الدخل وبأبعا ي، والثاني وهو الفقر اإلنساني)الذالحقيقي للفرد(

، 2009ربية، الع )تقرير التنمية اإلنسانية(تعليم والصحة والحرية السياسيةقيمة حياتية مثل ال

 (.11ص 

لنساء ين ابالفقر أنيث الفقر على أنه: زيادة نسب كما عرفت دراسة لمنظمة العمل الدولية ت

 . ين النساء أكثر منه بين الرجال، وأن حدة نسبه الفقر بأكثر من الرجال
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 :بأنه 1997 وجاء أيضا  تعريفة في تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم المتحدة  لعام

لفقر أن ارأة كما أن من شفرص أقل في العديد من المجاالت ويعنى ذلك إتاحة فرص أقل للم

 أن يعمق الفجوات بين الجنسين . 

، نساءن الشغل حوالى ثلثي العالم موتظهر حقيقة الوضع حيث تؤكد التقارير الدولية أنه ي

ي فقر التن الحيث أن قمة األلفية التي انعقدت في نيويورك أعلنت التزامها بتحرير المرأة م

  .(84، ص 2010، تهانيفيوض تعانى منه أكثر من مليار نسمة)

 :تأنيث الفقر يشير إلى ثالث معانيمصطلح  أصبحكما 

 كثر عرضة للفقر بالمقارنة بالرجل.أن المرأة أ .1

 ناث.ا اإلاع عدد األسر التي تعولهنزايد معدالت الفقر بين النساء وذلك في ضوء ارتف .2

  .(76ص ، 2008هاني، خميس يتعاظم تأثير الفقر على المرأة بالمقارنة بالرجل) .3

 عدالةول الحتجاه الجدال في بعض الدوائر إكما أن انسحاب الدولة وإعادة تشكيلها أدى إلى 

استطرد فرص وبأنها هي ما تُعنى بالعدالة والمساواة في الفكما ذكر "باتسون":  االجتماعية

ن ود علقيافع ، من خالل رسياسات االقتصادية النيوليبرالية"كيتسون" وآخرون قائلين بأنها ال

قتصاد ي االالممارسات الخاصة بالقوى غير المتكافئة ، وتعمق عدم العدالة وتحدث هبوطا  ف

 .(27، ص 2015، سميث ادريان وآخرونونوعا  من الدوامة أو المتاهة االجتماعية)

 :لظاهرة تأنيث الفقر األبعاد االقتصادية واالجتماعية .ثانيا  

 األبعاد االقتصادية:  1.2

النظام ف ،ةقر، حيث قد يكون نتاج للرأسماليألسباب المفسرة النتشار ظاهرة الفلقد كثرت ا

مل ، وعوخلق نوع من األزمات االقتصادية االقتصادي المعاصر حرم البعض من السعادة

 كما أن الفقر في مصر له ،ظلم االجتماعي بين أفراد المجتمععلى خلق نوع من ال

تصادية االق ما يرجع إليه العديد من العواملية بقدر ال يرجع إلى نمو الرأسمال، وخصوصيته

 :(66، ص 2011، فرح محمد سعيد)واالجتماعية والسياسية األخرى ومنها

 بيرا  كحيث أوضح توزيع السكان وفقا  لشرائح اإلنفاق تركزا  :الخلل في توزيع الدخل -

نى اق ) أدنفيا من األللسكان في الشرائح الدنيا من الدخل حيث أن نصيب الشرائح الثالث الدن

 ادي،المجلد االقتص)نصيب الشريحة العليا من المجتمع % من األسر( يعادل تقريبا  60

 .(523، ص 2016

لهيكلي ااالقتصادية وسياسات التكييف  األزماتإن كل من تحيز سوق العمل ضد النساء:   -

خل وزيع الدالتمييز بين الجنسين في تمن أهم العوامل التي ساعدت على زيادة نسبة 

اليف تك في توزيع واالستقطاب االجتماعي والتحوالت في السيطرة على الموارد ،والتحيزات

اجهه دفع المرأة الى تحمل معظم مسئولية موت المعيشية حيثالتكيف على مستوى األسر 

 فقرب مرتبطة السوق عملياتمن أن كثير  إلىباإلضافة وتقلص الدخول،  األسعارارتفاع 

  :ا ال يمكن اثبات ذلك إال في ثالث نقاط فقط وهى،كمالنساء

 يضع لبلدانا من كثير في وقدراتها المرأة استحقاقات وانعدام الجنسين بين المساواة عدم .1

 الظروف من مجموعة مواجهة وفي الرجل إزاء خاص بشكل متساو غير وضع في المرأة

 .للغاية االستغاللية للظروف عرضة أكثر أيضا وهي ،المفرطة
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 حد ىلع نجابيةواإل نتاجيةاإل شطةاألن في الرجال عمل ساعات من أطول لساعات يعملن .2

 .الرجال من أقل يكسبن ويظللن سواء،

 على العمل وسوق والقانونية الثقافية بالقيود مقيدة الفقر من نفسها إخراج على قدرتها .3

لتدريب ور وفرص ايتمثل سوق العمل بالتمييز في األجكما  ،والمهنية االجتماعية حركتها

 .( 2p2Valentine,2005,M.magodam) والتأهيل المهني والموازنة بين العمل والعائلة

مشاركة ال أن معدل كما أكد تقرير اليونيسف والجهاز المركزي للتعبئة العامة لإلحصاء على

 لجهاز) اتيكاآلحسب النوع يختلف بشكل واضح بين كل من الذكور واإلناث في قوة العمل 

 :(281، ص 2017لمركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ا

 2015 2013 2013 2012 2011 2010 األعوام

 نسبة

 46,9 48,0 48,5 48,4 48,8 49,3 إجمالي

 70,5 72,3 73,4 74,1 74,6 75,0 ذكور

 22,5 23,1 22,9 22,5 22,5 23,2 إناث

لنساء لعمل ور أكبر من قوة ال: يتضح من الجدول السابق أن قوة العمل المتاحة للذكملحوظة

ى ل علحيث يتضح عدم المساواة بين كل منهم حيث أثر ذلك على عدم تمكين المرأة للحصو

 الفرص المناسبة داخل المجتمع. 

ادة ن سيفإ اآلن، أما هي حكم األبكما يمكن تفسير ذلك من منطلق تراث السلطة األبوية و

، رلذكومل أيضا  حكم األزواج، والرؤساء واالذكر وصلت إلى أبعد من حكم األب، فهي تش

داء يعرف الرجال بأنهم أع لذلكين في معظم المؤسسات االجتماعية، والرجال المتحكم

  ذاتي، حيث إنهم يمارسون قوتهم على المرأة بطرق عديدة  بدأت من اإلشباع الللنساء

لمرأة د االمستخدم ض فكل أشكال العنف ،واالستغالل االقتصادي والمنزلي، والتحكم الجنسي

 .(444، ص 2003، قدري سامية)سيطرتهمتعد دليال  على رغبة الرجال لفرض 

 : األبعاد االجتماعية 2.2

كثر أحد إن العنف ضد المرأة هو أ المبكر:العنف ضد المرأة وعالقته بظاهرة الزواج  -

الرجل والمرأة  التمييز وعدم المساواة بين فيوهو راسخ الجذور  اإلنسانحقوق  انتهاكات

ويتخذ هذا العنف أشكاال عديدة: العنف العائلي في المنزل، واإليذاء الجنسي والمضايقات 

التي تتعرض لها الفتيات في المدارس، والتحرش الجنسي في العمل، واالغتصاب من جانب 

أن ما تقدر األمم المتحدة ، كما األزواج أو الغرباء أو في مخيمات الالجئين أو كتكتيك للحرب

يصل إلى سبع نساء من بين كل عشر نساء على الصعيد العالمي يتعرضن للعنف الجنسي و 

اكتشفت العديد من الدراسات أن المرأة الفقيرة تقر بأن العنف و ،أو البدني خالل حياتهن /

 Soroptimist International of the) عامل أساسي مرتبط بالفقر الذى يعشن فيه" 

Americas, 2015, p5)  
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ع يها بيعد زواج القاصرات أحد مظاهر العنف ضد المرأة فهو عبارة عن صفقة يتم في كما

زايد )ساني، وهو لهذا اغتصاب لبراءة الطفولة وأمر ال إنالقصر لكبار السن من الميسورين

 .(123، ص 2011، أحمد

 ، وغيابفقرث الكما أن التفكك األسرى من أهم األبعاد التي ساعدت على  انتشار ظاهرة تأني

ة هجر، وها الرجل تجاه األرامل والمطلقاتالتضامن والتخلي عن الواجبات التي يقوم ب

ر حجم ى كب، باإلضافة إلهروبا  من تحمل مسئولية عائلته الزوج عن العائلة لفترات طويلة

ج لخرولاألسرة الذى يؤدى أيضا  إلى زيادة مستوى الفقر داخل األسرة واضطرار المرأة 

  .(127، ص 2014، رحيمة حوالف)عمل والمساهمة في زيادة مستوى الدخل الشهريلل

 الناتجة عن انتشار ظاهرة تأنيث الفقر : اآلثارثالثا  

ردى تثار الناتجة عن فقر النساء ومنها ضعف حرية الفكر حيث ظل تعددت اآل

ياجات تالحاألحوال المعيشية بسبب الفقر إلى تردى التفكير واالنشغال بإشباع ا

 :(125-117، ص 2009، عود عماد)المدنية وحق الرفاهية األساسية ومنها الحقوق
عدد فتت العنف األسرى : حيث يتسبب الفقر في زيادة مظاهر العنف على المرأة واألطفال -

الم ، حتى في العلف من بيئة إلى أخرى، ومنها االعتداء البدني بالضربأنواعه وتخت

اآلن، وقد ينتج عن ذلك أمراض خطيرة مثل نقص  المتحضر مازال منتشر إلى

 .(132، ص 2014، رحيمة حوالف)المناعة

في  خالتتدهور صحة المرأة: فغياب الخدمات العالية الجودة في الصحة اإلنجابية والتد -

تن كل يمُ  الوقت المناسب ضرورة لتحقيق صحة جيدة للمرأة إال أن مئات األالف من األمهات

اء وبما أن النس (،6، ص 2011تقرير منظمة الفاو، )هذه الخدمات عام بسبب غياب مثل

 ىال يحصلن عل يشكلن أغلبية فقراء العالم فالعديد من النساء وال سيما في البلدان النامية،

 بب عدمبسعقبة  الحصول على االدوية في الى ذلك تظل قدرتهن وباإلضافةالرعاية الصحية 

اصرون مما يجعلهم محتهن وسبل معيشتهن على السواء هدد حيان أن ييمك وجود دخل ثابت،

 (Soroptimist International of the Americas, 2015,p.5).بدائرة الفقر

ثر تأ اعليها ومنهزيادة في الضغوط الواقعة  كما أن خروج المرأة للعمل يترتب على ذلك

لمراحل ي االطبيعية ف حالة استقرار األسرة حيث أن خروجها يعتبر انتقاصا  من حقوق الطفل

 صبح غيرتنها أ، غير يولد نوع من الفراغ عند األبناء باإلضافة إلى أنه ، األولى من الوالدة

  (.210، ص 1997، عفيفي عبد الخالق)قادرة على القيام بواجباتها خارج المنزل وداخلة

 :خاتمة

ع باطه بالواقحاولت الورقة البحثية التعرف على مصطلح تأنيث الفقر ومدى ارتلقد 

 االقتصادي داخل المجتمع وغياب مبدأ العدالة االجتماعية. 

 نتشار ظاهرة تأنيث الفقرالوقوف على أهم األبعاد االقتصادية واالجتماعية المسببة إلإن 

، لذا حاولت الدراسة الوصول إلى بعض الحلول للحد من وتأثير ذلك على المرأة بشكل عام

النظري والعمل على وجود رؤية تنموية جديدة لتوفير نوع  تلك الظاهرة من خالل العرض

من العدالة االجتماعية داخل المجتمع بين أفراده وإعادة توزيع الثروة والدخل ويتم ذلك من 
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ليم في خالل خالل تعزيز المساواة بين الجنسين وتطبيق سياسة تمكين المرأة وتطوير التع

، ت التي تؤهلهم لمواجهه سوق العملالتدريبا، وتوفير الدورات والعشر سنوات المقبلة

 .تعمل على زيادة النمو االقتصادي باإلضافة إلى زيادة المشروعات التي
 قائمة المراجع:
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