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فة التي تبذلها لتمكني املراأة العربية من النهو�س يف كافة املجالت التنموية، �شمن  على اجلهود امل�شرِّ

ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة ودعم اإ�شهامها يف جميع جمالت احلياة، ومتكينها من التمتع بجميع 

لهذه اجلهود  اإليه. و كثمرة  تنتمي  الذي  املجتمع  تنمية  للقيام بدورها احليوي واملهم يف  حقوقها؛ 

ياأتي اإ�شدار كتاب »النوع الجتماعي واأبعاد متكني املراأة يف الوطن العربي« يف اإطار برنامج الأمانة 

ال�شباب  وجيل  القرار  �شناع  بني  الجتماعي  النوع  ثقافة  لن�شر  العربية  اجلامعات  لحتاد  العامة 

العرب من طالب اجلامعات؛ ليكون اإحدى الركائز الالزمة لبناء وعي �شامل بثقافة النوع الجتماعي 

ت�شريعات و�شيا�شات حتقق  التغيري نحو  باجتاه  الدفع  اأجل  العربية؛ من  الدول  املراأة يف  وق�شايا 

امل�شاواة والعدالة للمراأة العربية. 

دوًرا  املا�شي  العربية يف  املراأة  لعبت  وقد  ال�شكان.  ن�شف  عن  تزيد  �شريحة  العربية  املراأة  ت�شكل 

حمدوًدا يف جمالت احلياة، حيث كانت الثقافة املحيطة والنظرة التقليدية وانت�شار اجلهل والأمية 

من التحديات التي تواجه املراأة وحتول دون ا�شتغالل طاقاتها يف تويل املنا�شب الإدارية واملمار�شة 

ال�شيا�شية. اأما يف الوقت احلا�شر، ومبا اأن العامل يتطور وجمتمعنا العربي غري منف�شل عن العامل 

ب�شبب التقدم التكنولوجي وتطور و�شائل الت�شال؛ فقد �شعت املراأة العربية اإىل  الدميقراطية وحتقيق 

ا عادلة يف التعليم والعمل. اإل اأن هذه اجلهود كانت  امل�شاواة بينها وبني الرجال؛ مما اأتاح لها فر�شً

الة ب�شبب تبعية املراأة وثقافة املجتمع العربي يف ظل النظم التقليدية التي حتد من قدرة املراأة  غري فعَّ

على العمل وامل�شاركة ال�شيا�شية.

اإل اأن هذه الرثوة الب�شرية تواجه حتديات كبرية،  ورغم اأن وطننا العربي غني مبوارده الب�شرية، 

اأنظمة  نتيجة غياب  الب�شرية  للكوادر  التقنية  املهارات  القائمة، و�شعف  التعليم  نظم  واأهمها ق�شور 

فعلي يف  ب�شكل  احلا�شوب  ا�شتخدام  عدم  نتيجة  املعلوماتية  والأمية  امل�شتمرين،  والتدريب  التعليم 

العربية؛  الدول  من  العديد  التنمية يف  ق�شور خطط  نتيجة  البطالة  ن�شبة  وارتفاع  والعمل،  التعليم 

العامل احلا�شم يف  الب�شري هو  املال  راأ�س  اأن  العربية،  الدول  العامل، ومنها  لذلك تدرك كل دول 

�شبيل امل�شي قدًما نحو حتقيق الزدهار، واأن هذا يرتبط على نحو وثيق باإ�شالح املنظومة التعليمية 
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الفاعلة يف  البناء والعطاء وامل�شاركة  التعليم قادرة على  باأ�شرها للو�شول اإىل خمرجات نوعية من 

امل�شرية التنموية. وهذا ما ي�شعى اإليه احتاد اجلامعات يف �شلب اأهدافه، التي ت�شعى للتعاون من اأجل 

�شبط جودة التعليم اجلامعي والعايل و�شمان نوعيته.

يلمح  عام  ب�شكل  العربي  الوطن  العايل يف  التعليم  العربية وموؤ�ش�شات  مل�شرية جامعاتنا  املتتبع  اإن 

وجود الكثري من املع�شالت التي تعك�س ق�شوًرا يف م�شتوى اأدائها؛ مما اأدى اإىل عدم ارتقائها اإىل 

م�شتوى الدور الذي تعك�شه الأهداف املجتمعية املناطة بهذه املوؤ�ش�شات ومنطلقاتها يف اإعداد الكوادر 

الب�شرية وتاأهيلها يف ظل احتياجات �شوق العمل املتطورة املت�شارعة يف التغيري. وملواكبة متطلبات 

العوملة يقع على عاتق النظام التعليمي والتدريبي يف البلدان العربية مهمة جليلة متكن من اإ�شالح هذا 

النظام، وتطور اأهدافه، و�شيا�شاته، وحمتوى براجمه، وطرائق تدري�شه، واأ�شاليب تقوميه؛ لتمكنه 

املراأة  اأفراد املجتمع، ومنها  اإعداد كافة  اأكمل وجه، واملتمثلة يف  اأداء م�شئوليته املجتمعية على  من 

املنتجة، واإر�شاء قواعد املجتمع املعريف القادر على املناف�شة.

ومن خالل ا�شتعرا�س الف�شول التي تطرق هذا الكتاب القيم اإليها، تبني اأنها تهدف اإىل تعريف مفهوم 

القانونية،  الأ�شرة واملجتمع، والبيئة  املراأة يف  الثقافية لو�شع  بالأبعاد  النوع الجتماعي، وعالقته 

النوع  عالقات  وكذلك  املراأة،  �شد  التمييز  اأ�شكال  على  الق�شاء  واتفاقيات  املراأة،  ومواثيق حقوق 

يف املجال القت�شادي ب�شكل عام، وتدين م�شاركة املراأة العربية يف الن�شاط القت�شادي واأ�شبابه 

ونتائجه، وغري ذلك من املو�شوعات الأخرى املتعلقة بدور املراأة يف املجتمع. كذلك تبني اأن الكتاب 

قد حوى اأ�شماء نخبة متميزة من اخلرباء والباحثني يف خمتلف التخ�ش�شات يف املو�شوعات تنتمي 

اإىل خمتلف اجلامعات العربية املرموقة ؛ مما اأ�شهم يف اإثراء هذا الكتاب باآراء واأفكار �شريحة وا�شعة 

من اخلرباء يف وطننا العربي، واأكد اأن منظمة املراأة العربية التي عهد اإليها هذا الدور املهم ت�شعى 

اإىل النهو�س باملراأة يف كافة املجالت التنموية �شمن اإطار اإ�شرتاتيجية �شاملة لالرتقاء بها، والق�شاء 

املنا�شب  لتويل  العربية  املراأة  اأهمية متكني  العتبار  بعني  التمييز �شدها، وتاأخذ  اأ�شكال  على كافة 

القيادية ومراكز �شنع القرار.

وهنا، نوؤكد اأهمية دور منظمة املراأة العربية بالتعاون مع كافة موؤ�ش�شات املجتمع املدين وجامعاتنا 

العربية واملوؤ�ش�شات التعليمية، والتي تبذل اأق�شى اجلهود يف �شبيل الو�شول باملراأة العربية اإىل دور 

ا، وذلك من خالل �شمان  ا ومعنويًّ فاعل يف جمتمعنا العربي بحيث تكون واعية بر�شالتها وموؤهلة ماديًّ
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تعليم جيد كفيل بفتح اأبواب امل�شتقبل اأمامها. فامل�شروع الذي بني اأيدينا م�شروع طموح. واإجنازه 

هو عمل م�شرتك، وتعاون بني كل الأطراف املعنية ب�شاأن املراأة العربية: حكومات، وموؤ�ش�شات تعليم 

عام وعاٍل، وموؤ�ش�شات جمتمع مدين، اإ�شافة اإىل كافة الأطراف الأخرى املعنية باملراأة. و يف هذا 

الإطار ين�شجم دور احتاد اجلامعات العربية مع دور منظمة املراأة العربية؛ حيث اإن ر�شالة الحتاد 

الإن�شان  لإعداد  بينها  والتن�شيق  العربية  اجلامعات  جهود  دعم  هي  الأ�شا�شي  نظامه  يف  املت�شَمنة 

الب�شرية مبا  الثقافية واحل�شارية، وتنمية مواردها  اأمته، واحلفاظ على وحدتها  القادر على خدمة 

يحقق تطلعاتها من خالل توثيق التعاون بني اجلامعات العربية وتن�شيق جهودها، وكذلك التن�شيق 

ال�شلة، وخا�شة فيما ي�شاير م�شتجدات  الإقليمية والدولية ذات  بينها وبني اجلامعات واملوؤ�ش�شات 

الع�شر وتقنيات التعليم واأمناطه احلديثة.

اأكرر ال�شكر والتقدير ملنظمة املراأة العربية على هذا اجلهد القيم، واأوؤكد القول اإن التحديات التي 

ال هو القاطرة التي باإمكانها قيادة  تواجه املراأة العربية لي�شت م�شتحيلة، واأن التعليم املتطور والفعَّ

الأمة اإىل فجر جديد وم�شتقبل زاهر. 

والله ويل التوفيق.

هاشم صاحل  الدكتور  األستاذ 
العربية اجلامعات  الحتاد  العام  األمني 

عمان يف 2010/2/25
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مقدمة

بداأت ق�شية املراأة حتتل مكاًنا بارًزا منذ اأواخر ال�شبيعينات، واأ�شبح النهو�س باأو�شاع املراأة ومتكينها من 

الأخرية  العقود  يف  املراأة  ق�شايا  قفزت  العاملي،  الوعي  هذا  ومع  رئي�ًشا.  مطلًبا  التنمية  عملية  يف  امل�شاركة 

اإىل مقدمة اأولويات اخلطط القت�شادية والجتماعية للحكومات يف خمتلف اأنحاء العامل، وذلك بعد اأن اأثبتت 

التجارب اأن التهمي�س والإق�شاء للن�شاء ينتج عنه تعطيل وعرقلة لل�شيا�شة التنموية وتقدم الأمم. 

تعد اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة ومنهاج عمل بكني من اأهم اللتزامات الدولية يف جمال 

الإن�شانية  احرتام احلقوق  ت�شتوجب  دولية حمددة  “اآلية  بكونها  التفاقية  وقد و�شفت  املراأة.  حتقيق متكني 

للن�شاء ومراقبتها. اأما منهاج عمل بكني فقد تبنى خطة العمل التي تدعو اإىل اإجراءات عاملية لتحقيق امل�شاواة 

والتنمية وال�شالم. كما اأن الأهداف الإمنائية لالألفية التي اتُّفق عليها يف عام 2000م تت�شمن اللتزام بتحقيق 

امل�شاواة النوعية، ومتكني املراأة بحلول عام 2015م، وت�شمل موؤ�شرات واأهداًفا ملمو�شة تتعلق بتعليم الفتيات، 

ووفيات الأمهات، وم�شاركة املراأة يف القت�شاد و�شنع القرار. 

باهتمام  التي حظيت  للجدل  املثرية  املفاهيم  اأكرث  امل�شاواة والنوع الجتماعي -ول تزال- من  كانت مفاهيم 

بني  احلياة  فر�س  امل�شاواة يف  عدم  اإىل  الأنظار  الن�شائية  احلركات  عندما وجهت  العربي  الوطن  وا�شع يف 

الدرا�شات الجتماعية  بيــن اجلن�شيــن. واجتهت  القائمة  العالقــات  الذكر على  الذكور والإناث، واإىل �شيطرة 

تغيري  اإحداث  ب�شرورة  املجتمع ونقده واملطالبة  املراأة يف  اإىل حتليل و�شع  الن�شوية-  الدرا�شات  -وبالذات 

اجتماعي من خالل اإجراء حت�شينات يف الو�شعني القانوين والجتماعي للمراأة، ف�شاًل عن اأهداف امل�شاواة 

ا يف  ء املراأة موقًعا حموريًّ والتمكني التي مثلت اأهم اأولوياتها يف الت�شعينيات من القرن املا�شي. ومع بداية تبوُّ

الأجندة الوطنية والإقليمية والدولية يف جمال التنمية، حدث الكثري من التغريات يف املفاهيم التنموية، ولعل 

اأهمها هو التحول من مفهوم املراأة يف التنمية اإىل مفهوم النوع الجتماعي والتنمية. 

ويتبنى هذا الكتاب تعريف مفهوم النوع الجتماعي باأنه “الدور الجتماعي واملكانة الجتماعية والقيمة املعنوية 

الذين يحملهم الفرد يف جمتمع ما، ويرتبطون بكونه ذكًرا اأو اأنثى )Lorber, 1994(. وتبني اخللفية الفكرية لهذا 

الكتاب اأن مفهوم النوع الجتماعي )جندر  Gender( انت�شر ب�شكل كبري بعد موؤمتر بكني عام 1995م. ومنذ 

ذلك الوقت اأ�شبح يرتدد كثرًيا يف جمال العلوم الجتماعية ويف اأو�شاط التنمية. وُيربز اأهمية هذا املفهوم كونه 

اأ�شبح اأحد املفاهيم املحورية يف ق�شايا التنمية. وُتعد ق�شايا النوع الجتماعي من الق�شايا بالغة الأهمية لتحقيق 

التنمية امل�شتدامة؛ حيث غدا حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني واإتاحة الفر�س املت�شاوية واملتكافئة للم�شاركة والتفاعل 

يف كل املجالت -وخا�شة يف جمالت: التعليم، وال�شحة، والعمل، و�شنع القرار- جزًءا ل يتجزاأ من العدالة 

الجتماعية التي هي هدف من اأهداف التنمية، كما غدا اأحد �شبل حتقيق تنمية عادلة ومتوازنة؛ لأنه ل ميكن اأن 

يتطور جمتمع اأو يتقدم ون�شف اأفراده )الن�شاء( مهم�شون وغري قادرين على امل�شاركة يف عملية التنمية.
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والآن ونحن على م�شارف عام 2015م -وهو املوعد امل�شتهدف لتحقيق كل الأهداف الإمنائية لالألفية يف جميع 

دول العامل- جند اأن تقدم املراأة العربية ل يزال دون امل�شتوى املطلوب؛ فما تزال الفجوة يف النوع الجتماعي 

قائمة يف كافة اأوجه احلياة -مع وجود تفاوت بني الدول العربية- رغم اجلهود املبذولة يف تطوير الت�شريعات 

وال�شيا�شات لت�شحيح و�شع املراأة العربية يف كافة جمالت التنمية، وتو�شيح الروؤية اخلا�شة بق�شية املراأة 

وق�شايا النوع الجتماعي والوعي.

العربي” �شمن برنامج اإ�شدارات  الوطن  يف  املراأة  متكني  واأبعاد  االجتماعي  وياأتي كتاب “النوع 

منظمة املراأة العربية لكتب موجهة ل�شناع القرار وطلبة الدرا�شات العليا يف اجلامعات العربية تكون مكتوبة من 

منظور النوع الجتماعي. ويت�شمن برنامج اإ�شدارات املنظمة ثالثة كتب مهمة من منظور النوع الجتماعي يف 

اأفرع النظرية ال�شيا�شية، والتنمية ال�شيا�شية، وعلم الجتماع. ويهدف الكتاب اإىل ن�شر ثقافة النوع الجتماعي 

بني �شناع القرار وبني جيل ال�شباب العرب من طالب اجلامعات يف الدرا�شات العليا، كخطوة مهمة نحو ن�شر 

هذه الثقافة يف املجتمع العربي.

الجتماعية  العلوم  درا�شات  يف  اأهميته  وبيان  الجتماعي  النوع  ُبعد  تعريف  اإىل  الكتاب  ف�شول  وتطرقت 

والإن�شانية، واإىل عالقات النوع الجتماعي يف البيئة الثقافية والقانونية والقت�شادية وال�شيا�شية، وكذلك اإىل 

قراءة يف ا�شرتاتيجيات النهو�س باملراأة العربية. 

اإحدى  ليكون  القرار وطلبة اجلامعات  الكتاب بني يدي �شناع  اأن ت�شع هذا  العربية  املراأة  ارتاأت منظمة  لقد 

الركائز الالزمة لبناء وعي �شامل بثقافة النوع الجتماعي وق�شايا املراأة يف الدول العربية؛ من اأجل الدفع 

باجتاه التغيري نحو ت�شريعات و�شيا�شات حتقق امل�شاواة والعدالة للمراأة العربية. اإن قدرة املراأة على الإ�شهام 

يف جميع جمالت احلياة يعتمد على متتعها بجميع حقوقها للقيام بدور مهم وحيوي يف تنمية املجتمع. 

اإعداد هذا الكتاب نخبة من اخلرباء والباحثني يف وطننا العربي. من الأردن معايل الأ�شتاذة  و�شارك يف 

فاديا  الدكتورة  الأ�شتاذة  لبنان  ومن  الكتبي،  ابت�شام  الدكتورة  الإمارات  ومن  املعايطة،  رويدا  الدكتورة 

كيوان، ومن م�شر الأ�شتاذ الدكتور م�شطفى كامل ال�شيد، والأ�شتاذة ر�شا من�شور، والدكتور معتز بالله 

اآل ثاين. وبعد انتهاء موؤلفي الكتاب من كتابة امل�شودة  الفتاح، ومن البحرين ال�شيخة الدكتورة مرمي  عبد 

من  نخبة  فيها  �شارك  امل�شودة،  ملناق�شة  نقا�شية  حلقة  العربية  املراأة  منظمة  عقدت  الكتاب،  لف�شول  الأوىل 

خمتلف  ومن  الكتاب،  تناولها  التي  املو�شوعات  يف  التخ�ش�شات  خمتلف  من  العرب  والباحثني  اخلرباء 

من  وا�شعة  �شريحة  من  والأفكار  بالآراء  الكتاب  اإثراء  يف  الإ�شهام  بغر�س  املرموقة،  العربية  اجلامعات 

اخلرباء يف وطننا العربي الغايل. 

يعر�س الف�سل االأول اخللفية الفكرية لهذا الكتاب. ويهدف هذا الف�شل اإىل تعريف مفهوم النوع الجتماعي، 

من حيث جذوره الفكرية وتطوره وا�شتخداماته، ومتييزه عن غريه من املفاهيم، وحتديد اأهم اأبعاده ومقوماته؛ 
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بغر�س اكت�شاف مدى �شالحية املفهوم كاأداة حتليل ميكن ا�شتخدامها يف درا�شة تاأثري الظاهرة ال�شيا�شية على 

كل من املراأة والرجل، وكذلك انعكا�س عملية التنمية باأبعادها املختلفة على كل منهما.

الثقافة يف  اإ�شهام  كيفية  وبالتحديد  ال�شائدة-  والثقافة  النوع  بني عالقات  العالقة  الثاين  الف�سل  ويتناول 

الثقافات مع  ت�شكيل عالقات النوع وتر�شيخها يف املجتمع- مع تو�شيٍح لكيفية تباين هذه العالقات ما بني 

الرتكيز على الثقافة العربية. كما يناق�س هذا الف�شل الأبعاد الثقافية لو�شع املراأة يف املجتمع ويف الأ�شرة، 

وكيف ي�شهم كل من: الُبعد الديني، والإعالم، واملناهج التعليمية يف ت�شكيل عالقات النوع، مع الإ�شارة اإىل 

التطورات الإيجابية اأو ال�شلبية يف هذا ال�شدد يف الثقافة العربية املعا�شرة. كما يتطرق هذا الف�شل اإىل ق�شية 

العنف �شد املراأة؛ يف حماولة لتبني حقيقة كونه جزًءا من الثقافة ال�شائدة. كما يثري م�شاألة الأهداف الإمنائية 

لالألفية، ومدى توافق الثقافة العربية مع تلك الأهداف.

اأما الف�سل الثالث فيتناول كيف تعك�س البيئة القانونية عالقات النوع ال�شائدة يف املجتمع ب�شكل عام، ثم 

ويناق�س  اجلن�شني.  بني  امل�شاواة  ملبداأ  مراعاتها  ومدى  العربي،  الوطن  القانونية يف  النظم  تناول  اإىل  ينتقل 

حتفظات الدول العربية على مواثيق حقوق الإن�شان- وخا�شة اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد 

املراأة واأهداف الألفية- وانعكا�س تلك التحفظات يف الد�شتور والقانون، مع تو�شيح اأوجه التباين بني الدول 

العربية. ومن اأجل تقدمي درا�شة قانونية خا�شة بالنوع الجتماعي ودور القانون يف بلورته وتطبيقه؛ مت تق�شيم 

النوع الجتماعي من منظور قانوين، كما  التمهيدي منها ببيان مفهوم  اإىل مباحث، يخت�س املبحث  الف�شل 

يخت�س املبحث الأول مببداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي يف املجال الدويل، واأخرًيا يتناول املبحث 

الثاين امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي يف اإطار القانون الوطني. 

يبني الف�سل الرابع اأثر النوع الجتماعي يف امل�شاركة ال�شيا�شية. ويبداأ ب�شرح املق�شود بامل�شاركة ال�شيا�شية 

و�شورها املختلفة، ويعقب ذلك تو�شيح ما ك�شفت عنه الدرا�شات املتخ�ش�شة من فوارق بني املراأة والرجل يف 

هذا املجال، وتو�شيح التف�شريات العامة لأ�شباب هذه الفوارق، ثم ي�شتفي�س هذا الف�شل يف بيان انعكا�شات 

العربية،  املراأة  واأ�شباب تدين م�شتويات م�شاركة  العربي،  الوطن  ال�شيا�شية يف  امل�شاركة  النوع على  فوارق 

ا يف  ودور كل من الدولة والقوى ال�شيا�شية يف ذلك، ف�شاًل عن عقبات امل�شاركة الأخرى التي تربز خ�شو�شً

الوطن العربي.

يتناول الف�سل اخلام�س تطور مفهوم التنمية باجتاه اعتماد املقاربة ال�شاملة، وكذلك مفهوم التطور ال�شيا�شي 

باجتاه ظهور مفهوم التنمية ال�شيا�شية، ثم يعالج حتديات التنمية ال�شيا�شية عرب و�شف املعوقات اخلا�شة التي 

الوافدة  والعمالة  والع�شوائيات،  والأرياف  والتعليم،  وال�شحة،  الفقر،  �شبعة جمالت، هي:  املراأة يف  تواجه 

الأجنبية، والنزاعات امل�شلحة، والحتالل. ثم يتناول الف�شل املقاربتني اللتني تعتمدان ملواجهة حتديات التنمية 

اجلهة  من  ال�شيا�شات  كافة  يف  الجتماعي  النوع  اإدماج  ومقاربة  جهة  من  التمكني  مقاربة  وهما  ال�شيا�شية، 
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الأخرى. وينتهي الف�شل بالرتكيز على �شرورة ت�شافر اجلهود، وعلى اعتماد املقاربة ال�شاملة ومبداأ الرتاكم؛ 

بهدف حتقيق حتول حقيقي يف ال�شلوكيات الجتماعية اإزاء املراأة يف املجتمعات العربية كافة، وكذلك حتقيق 

اندماج املراأة ب�شكل عادي وفاعل يف العمل ال�شيا�شي يف كل جمتمع عربي. كما يخل�س الف�شل اإىل طرح 

اإ�شكالية  وهي  فقط،  املعوقات  معاجلة  عرب  للمراأة  احلقيقية  الفر�س  بتوفري  املرتبطة  تلك  من  اأو�شع  اإ�شكالية 

تت�شل بتوفري فر�س حقيقية مل�شاركة املواطنني كافة ب�شكل ن�شط يف بناء جمتمع وطني م�شتقر يتمتع اأفراده 

كافة بحماية القانون املبني على احرتام حقوق الإن�شان. 

ويتناول الف�سل ال�ساد�س عن�شر عالقات النوع يف املجال القت�شادي ب�شكل عام، ويلقي مزيًدا من ال�شوء 

على مظاهر تدين م�شاركة املراأة العربية يف الن�شاط القت�شادي واأ�شبابه ونتائجه. فيبداأ مبناق�شة القطاعني 

الرئي�شني اللذين تعمل فيهما املراأة العربية )القطاع الر�شمي والقطاع غري الر�شمي(، وما يطرحه هذا التق�شيم 

من �شعوبات على ر�شد امل�شاركة القت�شادية للمراأة، ثم يناق�س املداخل النظرية الأربعة التي تتم بها معاجلة 

عالقات النوع يف املجال القت�شادي، ثم ر�شد واقع امل�شاركة القت�شادية للمراأة العربية، فيوؤكد تلك املظاهر 

الأربعة، وهي: �شعف م�شاركة املراأة يف �شوق العمل مدفوع الأجر، وظاهرة تاأنيث البطالة، وتدين جمالت 

عمل املراأة، وتوا�شع عائد العمل الن�شائي وفر�س الرتقي، واأخرًيا ظاهرة تاأنيث الفقر. ثم يفرد هذا الف�شل 

ا مبحددات امل�شاركة القت�شادية للمراأة العربية، من خالل مناق�شة عاجلة للعوامل غري القت�شادية-  جزًءا خا�شًّ

امل�شاركة  ت�شهم يف حتديد حجم  التي  القت�شادية  العوامل  ثم  الكتاب ف�شوًل م�شتقلة-  لها هذا  يفرد  والتي 

القت�شادية للمراأة ونوعها. ثم يناق�س الف�شل اخل�شائر املرتتبة على ال�شعف الن�شبي لإ�شهام املراأة العربية يف 

ا بناء على جتارب  القت�شاد العربي، وُيختتم الف�شل مبناق�شة الإجراءات املطلوبة لتمكني املراأة العربية اقت�شاديًّ

الدول التي جنحت يف هذا ال�شدد.

مدى  ملعرفة  العربية؛  املراأة  لتمكني  الوطنية  ال�شرتاتيجيات  يف  قراءة  والأخري  ال�سابع  الف�سل  ويتناول 

مواءمتها خلطط نهو�س املراأة ومتكينها يف كافة املجالت التنموية �شمن اإطار ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة 

العربية،  املراأة  لتمكني  الوطنية  ال�شرتاتيجيات  تنفيذ  تواجه  التي  التحديات  اأهم  على  الرتكيز  مع  العربية، 

وال�شيا�شة،  والقانون،  القت�شاد،  الوطنية يف جمالت:  لال�شرتاتيجيات  الرئي�شة  الأهداف  من خالل حتليل 

والتعليم، وال�شحة، والبيئة، والإعالم، والجتماع، ومناق�شة مواءمتها لأر�س الواقع، مقارنة مع ا�شرتاتيجية 

النهو�س باملراأة العربية. كما مت و�شع اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة والأهداف الإمنائية 

اأبرز  يتناول  ثم  العربية،  املراأة  ا�شرتاتيجيات نهو�س  لتاريخ  الف�شل بعر�س عام  العتبار. ويبداأ  الألفية يف 

للمراأة  احلايل  الواقع  �شمن  العربية  املراأة  لتمكني  الوطنية  بال�شرتاتيجيات  تتعلق  التي  الرئي�شة  الق�شايا 

العربية، والتي ت�شمل ال�شرتاتيجيات الوطنية لتمكني املراأة العربية بني الواقع النظري والواقع العملي، وبني 

ال�شعبية،  والإرادة  ال�شيا�شية  الإرادة  وبني  ال�شعبية،  الن�شائية  الفئات  وم�شاركة  النخبوية  الن�شائية  الأقالم 

الأهداف ومقاربة  العربية، وبني  املراأة  لتمكني  الالزمة  الفعلية  واملطالب والحتياجات  الدولية  الأهداف  وبني 
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النوع الجتماعي وا�شتقاللية ال�شرتاتيجيات الوطنية لتمكني املراأة العربية من ا�شرتاتيجيات التنمية للدولة. 

ويخل�س الف�شل اإىل اأهمية ت�شجيع ال�شتثمار الأمثل ملدخالت ا�شرتاتيجيات متكني املراأة واخلطط وال�شيا�شات 

الوطنية وعملياتها وخمرجاتها، مع الأخذ بعني العتبار اأهمية امل�شي قدًما يف �شبيل متكني املراأة العربية لتويل 

املنا�شب القيادية ومراكز �شنع القرار. 

والوعود  التحديات  بها  ونعني  عنها،  والتنقيب  واحلديث  للجدل،  املثرية  الق�شايا  حتديد  من  لبد  ا  وختاماً

غري املحققة التي تقل�س من دور الن�شاء وم�شاركتهن واأمنهن يف املنطقة العربية، مع الإ�شارة اإىل اأن التقدم 

يف ق�شية متكني املراأة يجب اأن ياأتي من الداخل؛ ل�شمان ردم الفجوة يف النوع الجتماعي وتعزيز التغيري 

الجتماعي وال�شيا�شي الذي يرتجم اإىل تغريات حقيقة يف حياة الن�شاء، في�شمن لهن م�شاركة كاملة وفاعلة يف 

اإحداث التغيري املتعلق بهن، و�شوًل اإىل جمتمع دميقراطي �شليم ينعم بالرفاهة والتنمية امل�شتدامة.
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يحتوي هذا الكتاب على املفاهيم الأ�شا�شية التالية:

مفهوم النوع االجتماعي: هو الدور الجتماعي واملكانة الجتماعية والقيمة املعنوية الذين يحملهم الفرد يف 

.)Lorber, 1994( جمتمع ما، واملرتبطون بكونه ذكًرا اأو اأنثى

التمييز النوعي: هو التمييز على اأ�شا�س النوع وتطبيق معايري مزدوجة جتحف حقوق اأحد اجلن�شني، الذي 

غالًبا ما يكون املراأة.

امل�ساواة النوعية: هي امل�شاواة بني الرجل واملراأة يف: اإتاحة الإمكانيات )مثل: التعليم، وال�شحة، والغذاء(، 

والفر�س واملوارد )مثل: فر�شة احل�شول على عمل، اأو احل�شول على املوارد القت�شادية كالأر�س(، والقدرة 

توؤثر يف  اأن  �شاأنها  من  التي  والختيارات  القرارات  اتخاذ  اإمكانية  اإىل  ي�شري  وهو   )agency( التاأثري  على 

حياتهم؛ بحيث ي�شبح ميزان القوى بينهما متكافًئا يف احلياة اخلا�شة واحلياة العامة.

اقرتاب النوع االجتماعي والتنمية: ظهر يف منت�شف ال�شبعينيات اقرتاب جديد يف املجال الأكادميي، 

هذا  تناول   .[Gender and Development )GAD(] والتنمية  الجتماعي  النوع  درا�شة  على  يركز 

القرتاب املراأة بو�شفها عامل فاعل يف تنمية املجتمع، على عك�س منظور املراأة يف التنمية، الذي تعامل مع 

املراأة بو�شفها متلقًيا لربامج التنمية و�شيا�شاتها )Moser, 1993(. من اأهم اإ�شهامات هذا القرتاب هو اأنه ميز 

وف�شل يف جمال التنمية ما بني “الحتياجات النوعية العملية” )practical gender needs( و“الحتياجات 

 .)strategic gender needs(”النوعية ال�شرتاتيجية

متكني املراأة: اإك�شاب املراأة القدرة على ا�شتخدام املوارد املتاحة واتخاذ القرارات ال�شرتاتيجية التي توؤثر 

يف حياتها؛ مما ميكنها من حتديد م�شريها وحتقيق م�شلحتها. وينطبق مفهوم التمكني على الفئات املهم�شة 

 )Women’s Empowerment( ”يف اأي جمتمع، ول يقت�شر على املراأة فقط. وظهر مفهوم “متكني املراأة

يف الثمانينيات، واأ�شبح من املفاهيم املحورية يف درا�شات النوع الجتماعي. 

مبا�شرة  بطريقة  �شواًء  احلكومة،  عمل  على  التاأثري  عنه-  ينتج  -اأو  به  ُيق�شد  ن�شاط  ال�سيا�سية:  امل�ساركة 

عن طريق التاأثري يف �شنع ال�شيا�شة العامة اأو تنفيذها، اأو بطريقة غري مبا�شرة عن طريق التاأثري يف اختيار 

الأ�شخا�س الذين ي�شنعون هذه ال�شيا�شات.

فربا  من  كل  به  جاء  الذى  الت�شنيف  مثاًل  منها  لها،  عديدة  ت�شنيفات  هناك  ال�سيا�سية:  امل�ساركة  �سور 

وناي، حيث اقرتحا اأربًعا من هذه ال�شور، وهي: الت�شويت، وامل�شاركة يف احلمالت النتخابية، وامل�شاركة 

ت�شنيف  اأو  عامة،  ب�شفة  ال�شيا�شي  النفوذ  ذوي  اأو  احلكوميني  بامل�شئولني  والت�شال  املحلي،  ال�شعيد  على 
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امل�شئولني  وا�شتهداف  النتخابي،  الن�شاط  هي:  خم�س،  اإىل  ال�شور  هذه  ما  ق�شَّ اللذين  ونل�شون  هنتنجتون 

)lobbying(، وامل�شاركة من  تاأييدهم مل�شلحة جماعة حمددة  الت�شريعية لك�شب  ال�شلطة  التنفيذيني واأع�شاء 

عن �شور  ف�شاًل  النفوذ،  ذوي  بالأ�شخا�س  الفردي  والت�شال  �شيا�شية،  اأو  مهنية  اأو  نقابية  منظمات  خالل 

امل�شاركة التى ت�شتخدم العنف.

قدرات  تطوير  عرب  ال�شيا�شية  امل�شاركة  زيادة  اإىل  يهدف  اإرادي  عمدي  عمل  كل  هي  ال�سيا�سية:  التنمية 

املعنيني بها، اأي املواطنني كافة من الن�شاء والرجال على حد �شواء. ويجري تطوير القدرات من خالل التوعية، 

والتثقيف، والتدريب، وا�شتحداث الفر�س لكت�شاب اخلربات وتطوير املهارات التي جتعل امل�شاركة ال�شيا�شية 

انطالًقا من مبادئ  ال�شيا�شي  العمل  النا�شطة يف  التمكني وامل�شاركة  ت�شمل  ال�شيا�شية  فالتنمية  فاعلية.  اأكرث 

امل�شاواة والعدالة التي تن�س عليها ال�شرعة الدولية حلقوق الإن�شان. تنطلق التنمية ال�شيا�شية من خلفية فل�شفية 

ترى اأن الب�شر مت�شاوون يف الكرامة الإن�شانية، واأنهم يف املجتمع الواحد �شواء اأمام القانون ومت�شاوون يف 

احلقوق والواجبات.

ال�شيا�شي  التطور  مفهوم  الع�شرين  القرن  من  اخلم�شينيات  بداية  منذ  ظهر  ال�سيا�سي:  التطور  مقاربة 

اإ�شكالية التطور  )Political Development( يف اإطار الدرا�شات ال�شيا�شية، وُطرحت يف علم ال�شيا�شة 

ال�شيا�شي. فحدد  التطور  لقيا�س درجة  معياري  املفهوم، وعن منوذج  لهذا  علمي  بحًثا عن حتديد  ال�شيا�شي 

ال�شعور  املجتمع، وازدياد  امل�شاواة يف  القائم على  القانون  تعميم  ال�شيا�شي بو�شفه  التطور   Lucien Pye

ب�شرورة العدالة فيما بني املواطنني، بالإ�شافة اإىل ف�شل املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية عن املوؤ�ش�شات الدينية. وتفرعت 

املدر�شة الفكرية املعروفة مبدر�شة التطور اإىل اجتاهني: الجتاه الأول قال با�شتقاللية امل�شار ال�شيا�شي بالن�شبة 

التطور  عن  النظر  ب�شرف  �شيا�شي  تطور  ظهور  اإمكانية  هناك  فاإن  وبالتايل  الأخرى؛  الجتماعية  للميادين 

ال�شيا�شي  التطور  بارتباط  قال  الثاين  Lucien Pye. والجتاه  الجتاه  مثَّل هذا  القت�شادي والجتماعي. 

بالتطور القت�شادي الجتماعي، واأن هناك �شروًطا يجب اأن تتوافر على امل�شتوى القت�شادي الجتماعي كي 

ي�شبح التطور ال�شيا�شي ممكًنا بل وم�شتقًرا. ج�شد هذا الجتاه كل من Robert Dahl وB.Russet. كما 

اجتهت الدرا�شات مع بدايات الألفية الثالثة اإىل حتديد التطور ال�شيا�شي بقدرة املواطنني على م�شاءلة امل�شئولني 

 G.Almond مبا يفر�س قواعد ال�شفافية على احلكام. كذلك بينت الدرا�شة ال�شهرية التي اأجراها كل من 

وS.Verba اأن التطور ال�شيا�شي يرتبط بثقافة خا�شة، هي ثقافة امل�شاركة التي متيز �شلوكيات املواطنني يف 

الأنظمة الدميقراطية. خال�شة القول اإن التطور ال�شيا�شي يفرت�س �شيادة القانون وعدالته فيما بني املواطنني، 

ا،  ووجود ثقافة �شيا�شية تدفع املواطنني اإىل امل�شاركة واإبداء الراأي، ووجود اآليات ت�شمح لهذه امل�شاركة فعلًيّ

وتوؤ�ش�س مل�شاءلة امل�شئولني من قبل املواطنني. 

التحول يف مفاهيم النمو والتنمية: التحول الأول هو حتول من املفهوم القت�شادي املح�س- اأي اعتبار 

اإن�شاين،  اجتماعي  مفهوم  اإىل  كاملة-  وب�شهولة  ا  رقمًيّ موؤ�شراته  ر�شد  ميكن  اقت�شادي  منو  جمرد  التنمية 
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ا اأن النمو القت�شادي  جتاوز ظاهرة النمو القت�شادي نف�شها لتحليل تبعاتها على املجتمع بكامله. وظهر جلًيّ

قد يرتافق واختاللت هيكلية وتفاوتات كبرية يف ما بني الفئات الجتماعية. وهذه التفاوتات ل تقت�شر على 

اأن تكون هناك فئات اأكرث ا�شتفادة من مردود النمو القت�شادي احلا�شل وان هناك فئات اأخرى اأقل ا�شتفادة 

من ذلك، بل اإن الأمر يتعدى ذلك اإىل كون النمو القت�شادي قد يحمل �شرًرا لفئات اجتماعية وا�شعة. وقـّر 

هناك  واأن  القت�شادي،  النمو  من  اأكرث  اإنها  بل  ال�شرف،  القت�شادي  النمو  التنمية هي غري  اأن  على  الراأي 

حاجة لر�شد مردود اخليارات القت�شادية العامة على اختالفها وعلى خمتلف الفئات الجتماعية يف كل بلد، 

وكذلك انعكا�شات اخليارات القت�شادية ال�شلبية على بع�س الفئات الجتماعية. والتحول الثاين هو حتول من 

مفهوم تنمية املوارد الب�شرية، اأو ما عرف بالتنمية الب�شرية “Human development” اإىل مفهوم التنمية 

وجتاوزت  التنمية،  ا�شتمرار  هو  الهاج�س  اأ�شبح  فقد   .”Sustainable development“ امل�شتدامة 

حماولة  اإىل  اله�س  الو�شع  ذات  اأو  املعوزة  الجتماعية  للفئات  مبا�شرة  خدمات  اإ�شداء  مو�شوع  الإ�شكالية 

اإطار  الذاتي يف  الفئات �شيًئا ف�شيًئا، وت�شمح لها بال�شتقالل  اأو�شاع هذه  تاأ�شي�س م�شارات مرتاكمة تعزز 

التنمية امل�شتدامة. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن هذا التحول يف الت�شور العام والروؤية انعك�س حتوًل يف اأدبيات 

التنمية نف�شها، ل�شيما برامج التنمية التي اأطلقتها منظمات الأمم املتحدة، وكذلك التقارير الدورية التي درجت 

على اإعدادها حول التنمية الب�شرية. 

مقاربة اإدماج النوع االجتماعي يف كافة ال�سيا�سات: هو املبداأ الثاين الذي ت�شتند عليه ا�شرتاتيجيات 

التنمية وكذلك التنمية ال�شيا�شية. وقد عرف املجل�س القت�شادي والجتماعي التابع لالأمم املتحدة اإدماج النوع 

الجتماعي باأنه مراعاة ق�شايا اجلن�شني على ال�شكل الآتي:

وال�شيا�شات  الت�شريعات  ذلك  يف  مبا  خمطط،  اإجراء  لأي  والرجل  املراأة  على  املرتتبة  الآثار  تقييم   )...(“
والربامج يف جميع احلالت وعلى جميع امل�شتويات. وهي ا�شرتاتيجية جلعل اهتمامات وجتارب املراأة وكذلك 

الرجل بعًدا متكاماًل يف ت�شميم ال�شيا�شات والربامج وتنفيذها ور�شدها وتقييمها يف جميع امليادين ال�شيا�شية 

الإجحاف.  اإدامة  عدم  وليت�شنى  بالت�شاوي،  والرجل  املراأة  على  بالنفع  يعود  مبا  والجتماعية  والقت�شادية 

)...(”. فاليوم تعد املراأة هدًفا رئي�ًشا للتنمية، ويف نف�س الوقت هي اأحد ال�شركاء الفاعلني والنا�شطني فيها. 

ا يتحدث حتى عن التمييز الإيجابي بهدف ك�شر ال�شمت حول  كذلك فاإن الأمم املتحدة قد اعتمدت نهًجا اإيجابًيّ

تهمي�س املراأة، وتعزيز فر�شها عرب بناء قدراتها وتطوير مهاراتها يف خمتلف امليادين. 

ي�شكل  قانوين  منظور  من  الجتماعي  النوع  مفهوم  اإن  قانوين:  منظور  من  االجتماعي  النوع  مفهوم 

ع لأدوار املراأة، والتي لها تاأثري يف حركة املجتمع والدفع به نحو التطور؛ ولذلك  الإطار القانوين الذي ي�شرِّ

فاإن الأخذ مببداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي �شياأخذ من الرتباط بالتنمية معياًرا ل�شبط تطبيق مبداأ 

امل�شاواة الوارد يف التفاقيات الدولية والد�شاتري الوطنية. والتعريف الذي �شياأخذ به هذا الكتاب هو الذي 

يقوم على درا�شة العالقة بني املراأة والرجل يف �شوء ما يت�شل بها من عوامل اقت�شادية واجتماعية و�شيا�شية 
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حماية  ثم  ومن  والرجل؛  املراأة  من  كل  لدى  العمل  قيمة  حتديد  على  ذلك  خالل  من  والعمل  وبيئية،  وثقافية 

اأدوارهما مًعا بوا�شطة قواعد قانونية حتمي �شراكتهما يف بناء املجتمع. واملق�شود بالقواعد القانونية، القواعد 

القانونية  القواعد  اإىل  بالإ�شافة  الدولية،  وال�شرتاتيجيات  العمل  وخطط  التفاقيات  تت�شمنها  التي  الدولية 

الوطنية التي تت�شمنها الد�شاتري والت�شريعات الوطنية، والتي بدورها تعد الأ�شا�س القانوين ملا تتمتع به املراأة 

من حقوق �شيا�شية واقت�شادية واجتماعية وثقافية. 

ا ملفهوم النوع االجتماعي يف اإطار الد�ساتري العربية: ت�شمنت الد�شاتري العربية  مبداأ امل�ساواة طبقاً

يف جمملها مبداأ امل�شاواة بني املراأة والرجل يف احلقوق؛ حيث جاءت باأحكام تن�س على التزام الدولة بكفالة 

احرتام حقوق كٍل من املراأة والرجل يف املجالت املدنية وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية. ومبا 

اأن مبداأ امل�شاواة ا�شتند اإىل مفهومني، الأول: مفهوم اجلن�س، والثاين مفهوم النوع الجتماعي؛ فاإن بع�س 

الد�شاتري العربية ياأخذ باملفهوم الأول وحده، والبع�س الآخر ياأخذ باملفهومني مًعا.

موقف الت�سريعات العربية من اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة: لقد جاء الن�شمام 

اإىل اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة باأثر اإيجابي فيما يتعلق بو�شع املراأة يف الت�شريعات 

ذات ال�شلة يف الدول العربية؛ حيث متت اإعادة النظر يف تلك الت�شريعات التي انطوت على متييز بني اجلن�شني 

بني  امل�شاواة  مبداأ  تطبق  الت�شريعي  املجال  العربية يف  الدول  معظم  اأن  لذلك جند  امل�شاواة؛  مبداأ  ينتهك  مبا 

اجلن�شني، من حيث ات�شاق ت�شريعاتها الوطنية مع ما جاء يف التفاقية يف احلدود التي مل يتم التحفظ عليها، 

اإن  القول  ميكن  وبذلك  والثقافية.  والجتماعية  والقت�شادية  وال�شيا�شية  املدنية  حقوقها  للمراأة  وفر  ومبا 

التفاقية ا�شتطاعت حتقيق الغر�س والهدف الذي و�شعت من اأجله اإىل حد بعيد يف هذه الدول. ولكن هذا ل 

ينفي اأن هناك من الدول العربية من حتول قدراتها القت�شادية اأو الجتماعية دون حتقيق ما جاء يف التفاقية؛ 

وبالتايل ما يزال و�شع املراأة بها دون املطلوب؛ وبناء على ما �شبق، ميكن ت�شنيف الدول العربية اإىل ثالث 

جمموعات: جمموعة نهجت �شيا�شة امل�شاواة يف الكثري من املجالت، واتخذت جمموعة من الإجراءات والتدابري 

من اأجل تعزيزها اأو التعجيل بها؛ ومن ثم العرتاف للمراأة بحقوقها الإن�شانية. كما عملت تلك الدول على اإدماج 

املراأة يف التنمية من منظور النوع الجتماعي. وجمموعة ثانية عملت على تطبيق مبداأ امل�شاواة ب�شكل قريب من 

املجموعة الأوىل، اإلَّ اأنه مازال اأمامها الكثري مما ينبغي عمله. وجمموعة ثالثة يحول بينها وبني ال�شابقتني بون 

�شا�شع؛ لأن الطريق ما يزال اأمامها طوياًل؛ ولذلك فهي مل تنهج بعد �شيا�شة امل�شاواة الفعلية بني اجلن�شني، بل 

مل تتخذ حتى التدابري املوؤقتة من اأجل التعجيل بذلك.

وتعني  االجتماعي:  النوع  بعالقات  املتعلقة  الثقافية  االأطر  ت�سكل  وكيفية  الثقافية،  البيئة  بنية 

املنزل وخارجه. وتعد هذه  باملراأة، �شواء داخل  التي حتدد عالقة الرجل  القيم والأعراف والتقاليد  جمموعة 

البيئة الثقافية والأطر املرتبطة بعالقات النوع الجتماعي اأهم حمددات الدور ال�شيا�شي والقت�شادي للمراأة. 
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التقاليد الذكورية ال�سائدة يف الثقافة العربية: وُيق�شد بها غلبة اأطر ثقافية تربز مكانة الرجل وجتعل له 

مكانة ممتازة عن املراأة، دون العرتاف بحقوق هذه الأخرية اإلَّ يف حدود ما ي�شمح به الرجل. وهو ما يربز يف 

متييز الأ�شرة التقليدية لالبن مقارنة بالبنت، اأو لالأخ مقارنة بالأخت، �شواء يف الرعاية اأو الإنفاق اأو التعليم. 

الفقه  مدار�س  تقدم  االجتماعي:  النوع  ب�ساأن عالقات  االإ�سالمي وتفاوت ت�سوراتها  الفقه  مدار�س 

ا من مكانة املراأة، وتركيًزا  الإ�شالمي املختلفة وجهات نظر متباينة ب�شاأن حقوق املراأة، ترتاوح بني اأ�شدها حطًّ

عليها بو�شفها عورة ينبغي �شرتها، وتلك التي تعطي للمراأة مكانة كرمية تليق باإن�شانيتها، وتعلي من اأدوارها 

غري التقليدية خارج اإطار املنزل. ول يزال التناف�س بني هذه املدار�س حمتدًما داخل معظم املجتمعات العربية 

بدرجات متفاوتة، مع غلبة اأحد الجتاهني يف كل جمتمع من املجتمعات العربية. 

قيم  م�شادر  اإن  العربية:  للمراأة  تر�سمها  التي  الذهنية  ال�سور  وتناق�س  الثقافية  التن�سئة  اأجهزة 

اأهم  العبادة  املجتمع واأعرافه وتقاليده ب�شاأن املراأة تتنوع يف املجتمعات احلديثة، فبينما تظل الأ�شرة ودور 

ا يف ر�شم ال�شور الذهنية  اأجهزة التن�شئة التقليدية، فاإن العديد من اأجهزة التن�شئة احلديثة باتت تلعب دوًرا مهمًّ

املختلفة عن املراأة العربية، مبا يف ذلك املدر�شة واأجهزة الت�شال اجلماهريي والإعالمي، والتي تتناف�س فيما 

بينها يف ر�شم �شور ذهنية متفاوتة للمراأة ولقدراتها ومكانتها. 

العربية:  املجتمعات  من  الكثري  املراأة يف  منه  تعاين  الذي  الثقايف  االأ�سري واال�ستالب  العنف 

تخرج املراأة يف كثري من الأحيان - واإن كان بدرجات متفاوتة يف جمتمعاتنا العربية - اإىل املجتمع بعد اأن 

املعنوي  العنف  اأو  البدين(،  العنف  )مثل  املادي  العنف  �شواء  العنف،  تعر�شت جلملة من مظاهر  قد  تكون 

ا، اأي غري مقتنعة بقدرتها  )مثل الإيذاء النف�شي(؛ الأمر الذي يفقدها ثقتها يف نف�شها، ويجعلها م�شتلبة ثقافيًّ

حق  له  ترتك  واأحياًنا  الرجل،  م�شورة  بدون  حياتها  يف  الأبرز  القرارات  اتخاذ  اأو  م�شريها،  حتديد  على 

اتخاذ القرار بالنيابة عنها.

التطور يف اقرتابات النوع االجتماعي يف املجال االقت�سادي: حدث حتول مهم يف اقرتابات النظر 

ا -والذي  اإىل عالقة املراأة بالن�شاط القت�شادي، فبعد النظر اإىل املراأة يف �شوء اقرتاب املراأة املعالة اقت�شاديًّ

ا، تعتمد بالكلية على الرجل �شاأنها يف ذلك �شاأن الأطفال يف املنزل-  يتعامل مع املراأة كمفعول مطلق اقت�شاديًّ

اأن يتطور النظر اإىل املراأة  فر�شت الظروف ال�شيا�شية -ل�شيما مع خروج الرجال للحروب باأعداد كبرية- 

ليكون يف �شوء اقرتاب املراأة املعيلة، والذي يجعل املراأة نائًبا عن الفاعل الغائب يف هذه احلالة، وهو الرجل. 

اإعطاء  اإىل  يهدف  اآخر  اقرتاب  ظهر  القت�شادي  الن�شاط  الرجل يف  م�شاركة  على  قدراتها  املراأة  اإثبات  ومع 

ا، وهو اقرتاب  املراأة م�شاحة اأكرب من احلركة خارج نطاق الوظائف القت�شادية التقليدية وغري املقيَّمة ر�شميًّ

ا )املراأة كمفعول لأجله(، بيد اأن هذا القرتاب الأخري مل يحقق طموح م�شمميه؛ لأنه  النهو�س باملراأة اقت�شاديًّ

ا يعطي للمراأة حقوًقا تخل مببداأ امل�شاواة دون اأن يرتب عليها نف�س القدر من اللتزامات.  خلق متييًزا ا�شطناعيًّ
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ا، يتحمل من الأعباء ما يوازي اأعباء  ومن هنا ظهر اقرتاب رابع يركز على نهو�س املراأة بو�شفها فاعاًل اقت�شاديًّ

الرجل، واأحياًنا اأكرث؛ وبالتايل فاإنها بحاجة لإف�شاح املجال لها �شاأنها يف هذا �شاأن الرجل، مع التاأكيد على 

اخل�شائر التي متنى بها املجتمعات نتيجة عدم ا�شتغالل املراأة لإمكاناتها وقدراتها. 

: لقد اأدت العوملة القت�شادية، وما  العوملة وتغيري بيئة العمل العربية يف غري �سالح الن�ساء اإجماالاً

ارتبط بها من �شيا�شات خ�شخ�شة وتراجع لدور الدولة يف دعم الفئات الأفقر يف املجتمع، اإىل رفع كلفة احلياة 

ب�شفة عامة، كما و�شعت عليها اأعباء غري مبا�شرة؛ بحكم خ�شخ�شة املدار�س واأنظمة ال�شحة، واإلغاء الدعم، 

العربية  املاء، والكهرباء، وال�شحة، والتعليم. فاحلكومات  التي كانت مدعمة من قبل، مثل:  وغالء اخلدمات 

ت�شع �شمن  الدولية-  التمويل  منظمات  تتبناها  التي  الليربالية  ال�شيا�شات  قبول  نحو  توجهها  من  -وكجزء 

اأولوياتها جذب ال�شتثمارات الأجنبية مبا يقت�شيه ذلك من خف�س ال�شرائب واجلمارك، ف�شاًل عن التزامها 

اأمام املنظمات املالية الدولية بخف�س العجز يف ميزانياتها، وهو ما يعني بال�شرورة تقلي�س النفقات. ولالأ�شف 

فاإن �شيا�شات احلكومات العربية كانت دائًما تاأتي على ح�شاب الفئات الأفقر بهدف موازنة نفقاتها مع اإيراداتها 

الآخذة يف التناق�س. كما اأدى النخراط يف ال�شوق الدويل كذلك اإىل نزعة لدى احلكومات العربية اإىل تقلي�س 

واملوؤ�ش�شات  العام  القطاع  والعامالت يف  العاملني  الكثري من  ت�شريح  اإىل  اأدى هذا  العام؛ وقد  القطاع  دور 

اأن القطاع العام هو املوطن الرئي�س لفر�س العمل  التي كانت مملوكة للدولة. وما يزيد من وطاأة هذا البعد 

الن�شائية يف الوطن العربي؛ ملا فيه من اأمن وظيفي وعالوات وبدلت. وقد كان تاأثري العوملة مزدوًجا بحكم اأنها 

و�شعت املراأة يف مناف�شة غري متكافئة مع الرجل يف �شركات القطاع اخلا�س. واإن وجدت الفر�شة يف القطاع 

اخلا�س، فتكون تلك الفر�شة يف جمالت ذات مكانة متدنية واأجور منخف�شة ويعوزها ال�شتقرار الوظيفي. 

ظاهرة تاأنيث الفقر: وتعني اأنه داخل نف�س الفئة العمرية والتعليمية والعرقية، فاإنَّ الدخل امل�شتقل للمراأة 

 )Disposable Income( فنـا الفقر بدللة الدخل املتاح للت�شرف -اإن وجد- اأقـل مـن دخـل الرجـل، �شـواء عرَّ

اأو بدللة فقر القدرة على اكت�شاب املهارات وا�شتغالل الفر�س؛ وعليه فاإن الفقر الب�شري يغلب عليه الطابع 

الن�شائي وفًقا لأبعاد مقيا�س التنمية الب�شرية الثالثة )ال�شحة والدخل والتعليم(. ول ُتفهم ظاهرة تاأنيث الفقر 

اإلَّ بربطها مبعاناة املراأة من معدلت بطالة اأعلى من معدلت بطالة الرجل، فهي الأ�شرع يف فقدان العمل يف 

يف  ل�شيما  القت�شادي،  الرواج  اأوقات  يف  عليه  احل�شول  يف  الأبطاأ  وهي  القت�شادي،  النكما�س  ظروف 

املجتمعات التي قررت اأن تتحول -اأو حتولت بالفعل- اإىل اقت�شادات ال�شوق يف ال�شنوات الع�شرين الأخرية 

مثل معظم البلدان العربية. 

البنية الوظيفية لعمل املراأة العربية وغلبة القطاع غري الر�سمي على عمل املراأة: مل يكن النتقال 

من قطاع الزراعة اإىل قطاع اخلدمات بالن�شبة للمراأة العربية يعني بال�شرورة النتقال من العمل غري الر�شمي 

وغري املنظم اإىل العمل الر�شمي واملنظم، بل اإنه ارتبط بانتقال الأ�شرة من القرية اإىل املدينة دون اكت�شاب التعليم 

املهارة وقليلة  اإجماًل فقرية  العربية  فاملراأة  الر�شمي ويقت�شيها.  القطاع  العمل يف  التي يفرت�شها  واملهارات 
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ا؛ لأن معظم ن�شاطها يكون يف املنزل اأو الغيط اأو املرعى بجانب الرجل بدون مقابل،  التعليم ومظلومة حما�شبيًّ

اأو مقابل اأجر زهيد للغاية. كما اأنها تتطوع خلدمة نظرياتها يف جمالت لها قيمة ا�شتعماليه �شخمة حتى واإن 

مل يكن لها قيمة تبادلية )�شوقية( عالية. امل�شتوى الثاين لعمل الن�شاء العربيات هو القطاع الر�شمي )احلكومي 

التنمية  ا�شرتاتيجيات  بحكم  خا�شة  اأهمية  للدولة(  )اململوك  والعام  احلكومي  القطاع  احتل  وقد  واخلا�س(. 

التي تبنتها معظم الدول العربية خالل مرحلة ما بعد ال�شتقالل مبا�شرة وحتى ثمانينيات القرن املا�شي؛ حيث 

اعتمدت برامج تقوم على امللكية العامة ملوؤ�ش�شات الإنتاج الكربى يف الوقت الذي ت�شاعف فيه عدد ال�شكان، 

وغاب القطاع اخلا�س ب�شبب التاأميم اأو ب�شبب �شعفه يف مواجهة ا�شتثمارات الدولة ال�شخمة، ومن هنا اأخذت 

معظم الدول العربية على عاتقها م�شئولية اإيجاد فر�س عمل للماليني من خريجي اجلامعات وحملة ال�شهادات 

املتو�شطة يف املوؤ�ش�شات العامة والدوائر احلكومية. ولالأ�شف، فقد ات�شمت معظم �شيا�شات التوظيف هذه بعدم 

ا�شتنادها اإىل اأ�ش�س اقت�شادية؛ مما خلق ظاهرتي الت�شخم الوظيفي والبطالة املقنعة. 

املراأة،  العمل �شد  “حتيز هيكلي” يف �شوق  الن�سائي: هناك  العمل  الزجاجي وتوا�سع عائد  ال�سقف 

�شواء يف الدخول لهذا ال�شوق اأو بعد دخوله بحكم توا�شع عائد العمل، وتدين فر�س الرتقي، فيما يعرف با�شم 

ا  “ال�شقف الزجاجي” من القيود غري املعلنة، والتي ميار�شها الرجال �شد الن�شاء، والفئات امل�شيطرة اقت�شاديًّ
ا. والأمر لي�س  ا، مبا يف ذلك داخل املجتمعات املتقدمة اقت�شاديًّ ا على الفئات الأخرى املقهورة تاريخيًّ و�شيا�شيًّ

 ،)De Jure( ا، ل متيز معظم القوانني العربية على الورق �شد املراأة ببعيد عن اأو�شاع املراأة العربية؛ فنظريًّ

بل اإن معظم هذه القوانني توؤكد حق املراأة يف احل�شول على ذات الأجر مقابل ذات العمل، وتوؤكد حق املراأة 

يف اإجازة اأمومة، وحتمي املراأة من الإق�شاء عن العمل حال الزواج اأو احلمل. اإلَّ اأن هذه املزايا تبقى حرًبا 

على ورق يف العديد من الدول العربية؛ لأنها بحاجة اإىل ثقافة تدعمها، ودولة تراقب تنفيذها، وهما عقبتان 

�شديدتان يف الكثري من الدول العربية، حتى لو حاولت الن�شاء الحتجاج على املمار�شات التي تتناق�س مع 

هذه القوانني.
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مقدمة

انت�شر مفهوم النوع الجتماعي )جندر Gender( ب�شكل كبري عقب موؤمتر بكني عام 1995م. ومنذ ذلك الوقت 

اأ�شبح يرتدد كثرًيا يف جمال العلوم الجتماعية ويف اأو�شاط التنمية. وقد يت�شاءل القارئ: ما الذي يدعونا 

لالهتمام بهذا املفهوم؟ هناك اأكرث من �شبب يدعونا لدرا�شة هذا املفهوم، اأهمها اأنه اأ�شبح من املفاهيم املحورية 

يف ق�شايا التنمية؛ اإن امل�شاواة النوعية اأي -امل�شاواة بني اجلن�شني- هي جزء ل يتجزاأ من العدالة الجتماعية 

التي هي هدف من اأهداف التنمية، كما اأنها اأحد �شبل حتقيق تنمية عادلة ومتوازنة؛ لأنه ل ميكن اأن يتطور 

جمتمع اأو يتقدم ون�شف اأفراده )الن�شاء( مهم�شون وغري قادرين على امل�شاركة يف عملية التنمية.

وقد اأ�شبحت برامج الأمم املتحدة ووكالت املعونة العاملية تويل ُبعد النوع الجتماعي اهتماًما كبرًيا فيما متوله 

من برامج تنموية، وتركز على امل�شاواة النوعية كموؤ�شر من موؤ�شرات التنمية الإن�شانية واحلكم الر�شيد. 

جتاهل  ا�شتمرار  ظل  يف  تتحقق  لن  العربية  املجتمعات  نه�شة  اأن  العربية  البالد  يف  متزايد  اإدراك  وهناك 

اإ�شهامات واحتياجات ن�شف �شكانها يف عملية التنمية. وقد اأ�شهم يف تنمية هذا الإدراك حركة ن�شوية عربية 

ن�شطة وواعية ا�شتطاعت اأن تعيد طرح ق�شيتها مبا يتنا�شب والتطورات على ال�شاحة العاملية.

اإن هناك اأ�شباًبا عملية حتتم على الباحث اأو الباحثة يف العلوم الجتماعية الإملام مبفهوم النوع الجتماعي؛ لأنه 

كاأداة حتليلية ي�شاعد على تبني اأوجه الختالف يف تاأثري الظاهرة ال�شيا�شية اأو القت�شادية اأو الجتماعية على 

الة وعادلة. اإن بحث ظاهرة  كل من املراأة والرجل وتاأثرها بكل منهما، وهذا مهم ل�شياغة برامج و�شيا�شات فعَّ

ما من منظور النوع الجتماعي يعني النظر اإىل الرجال والن�شاء كفئتني منف�شلتني ومرتابطتني يف اآن واحد، 

تاأثري  اأكرث و�شوًحا. يختلف  املراأة  اإليها، وهذا يجعل خ�شو�شية حالة  ينتميان  التى  الثقافة  اإطار  وذلك يف 

البطالة اأو الفقر على �شبيل املثال على املراأة عن تاأثريهما على الرجل، واأي درا�شة تغفل هذا الختالف تكون 

قا�شرة، والنتائج التي تتو�شل اإليها تكون غري دقيقة؛ وبالتايل فاإن ال�شيا�شات التي ت�شاغ على اأ�شا�شها تكون 

ا، في�شهم مفهوم النوع الجتماعي يف درا�شة كيفية حتول الفروق  غري ناجحة يف معاجلة امل�شكلة. اأما نظريًّ

البيولوجية بني الرجل واملراأة اإىل عالقات قوة يف املجتمع، من خالل معاجلة الثقافة واللغة لهذه الفروق واإعادة 

اإنتاجها يف �شور اجتماعية منمطة، وي�شهم ذلك يف فهم كيف ت�شبح هذه ال�شور املنمطة موؤ�ش�شة اجتماعية 

م�شتقلة حتدد �شلوك الأفراد ومتلك الرادع اأو العقاب ملن يخرج عن قواعدها.

عن  ومتييزه  وا�شتخداماته،  وتطوره  الفكرية  جذوره  حيث  من  املفهوم  هذا  تعريف  اإىل  الف�شل  هذا  يهدف 

غريه من املفاهيم، وحتديد اأهم اأبعاده ومقوماته؛ بغر�س اكت�شاف مدى �شالحية املفهوم كاأداة حتليل ميكن 

التنمية  عملية  انعكا�س  والرجل، وكذلك  املراأة  على كل من  ال�شيا�شية  الظاهرة  تاأثري  درا�شة  ا�شتخدامها يف 

باأبعادها املختلفة على كل منهما.
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: تعريف مفهوم النوع الجتماعي اأولاً

برز مفهوم النوع الجتماعي يف الثمانينيات من القرن املا�شي. وطرحت هذا املفهوم العلوم الجتماعية عموًما 

والأنرثوبولوجيا اأو علم الإن�شان للتمييز بني “اجلن�س” بالإجنليزية )Sex( والذي يدل على الفوارق الطبيعية 

املحددة التي متيز الرجل عن املراأة، والتي ل ميكن اأن تتغيـر حتى واإن تغريت الثقافات اأو تغري الزمان واملكـان 

)Oakly, 1981, P.3-4( والأدوار الجتماعية املرتبطة مبفهوم الأنوثة والذكورة يف جمتمع معني، والتي هي قابلة 

للتغري مع تطور املجتمع نف�شه. ويعد مقال كاندي�س وي�شت ودون زميرمان ال�شهري “فعل النوع الجتماعي” 

)Doing Gender( عام 1987م من اأهم الأعمال التي تناولت مفهوم النوع الجتماعي بالتحليل. وخل�س اإىل 

اأن النوع الجتماعي لي�س �شفة �شخ�شية اأو �شمة يحملها الإن�شان، بل هو فعل يقوم به الإن�شان عن وعي تام 

ا مقبوًل. اإلَّ اأن ما يعد �شلوًكا “مقبوًل” يختلف من جمتمع  ا اأو ذكوريًّ وعن اإدراك م�شبق ملا يعد �شلوًكا اأنثويًّ

لآخر ومن زمن لآخر؛ وهذا يعني بال�شرورة اأن الأدوار الجتماعية املرتبطة بالأنوثة والذكورة هي من اإفراز 

.)Zimmerman & West, 1987( املجتمع والثقافة ولي�شت طبيعية؛ ولذلك فهي لي�شت اأبدية

ويقول تريل كارفر اإنه رغم اأن لفظ جندر ي�شتخدم اأحياًنا ليعني جن�س الإن�شان واأحياًنا اأخرى كمرادف لكلمة 

امراأة، فهو يف احلقيقة مفهوم ما زال يكتنفه الكثري من الغمو�س، ولكن ميكن القول اإن مفهوم النوع الجتماعي 

يعرب عن “حتول الذكورة والأنوثة والعالقة بني اجلن�شني اإىل عالقات قوة يف املجتمع”)Carver, 1998(. يقول 

تتحدد  كيف  يتناول  فهو  �شيا�شية،  اأبعاد  لها  اجتماعية  ظاهرة  عن  يعرب  الجتماعي  النوع  مفهوم  اإن  كارفر 

الذكورة والأنوثة، والعالقة بينهما، وو�شع الأفراد ودورهم يف املجتمع. وهو بذلك ينتقل مبا هو �شخ�شي 

اأحد العوامل التي حتدد مركز الفرد يف املجتمع  اإىل ما هو عام واإ�شكايل. والنوع الجتماعي هو  وطبيعي 

)Social Status(. وهناك عوامل اأخرى -كالطبقة، والإثنية اأو العرق، والثقافة- تتداخل مع النوع. وحتدد 

متفوًقا يف  الأبي�س و�شًعا  الرجل  يحتل  ما  غالًبا  فمثاًل  املجتمع،  الفرد يف  الت�شنيفات هذه و�شع  جمموعة 

الإفريقية موقًعا متدنًيا يف نف�س املجتمع ب�شورة عامة.  الأ�شول  املراأة ذات  الغربي، يف حني حتتل  املجتمع 

اإن النوع الجتماعي مع ال�شفات الأخرى التي يحملها الفرد كالطبقة والإثنية يوؤثر يف الفر�س القت�شادية 

 )Black Feminism( )1(
والجتماعية والثقافية املتاحة للفرد يف جمتمع معني. وقد اأ�شهمت الن�شوية ال�شوداء

يف اإلقاء ال�شوء على هذه العالقة، ويف تو�شيح اأن العرق والطبقة الجتماعية والنوع الجتماعي لي�شت �شفات 

اأو عوامل م�شتقلة عن بع�شها البع�س، بل هي عالقات اجتماعية متداخلة ول ميكن ف�شلها، واأن املراأة التي 

�س من قبل الدولة واملجتمع لأنها امراأة ولأنها تنتمي  تنتمي اإىل اأقلية تعاين من متييز مزدوج؛ حيث اإنها ُتهمَّ

 Delabaya Nuba( اإىل اأقلية اإثنية اأو ثقافية. تقول ماري جيم�س كوكو، رئي�شة املنظمة احلقوقية ال�شودانية

Women Development Organization( اإن املراأة النوبية اأدل مثال على التمييز املزدوج الذي تعاين 

)1( ظهرت الن�شوية ال�شوداء يف الوليات املتحدة يف ال�شبعينيات من القرن املا�شي، وهي تنادي ب�شرورة اإنهاء جميع اأ�شكال التمييز 

العن�شري والطبقي والنوعي، وترى اأن هذه الأ�شكال املختلفة للتمييز مرتابطة ول ميكن معاجلتها كل على حدة.
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منه الن�شاء ال�شودانيات، وت�شفهن باأنهن “مهم�شات املهم�شني”، اأي اأنهن يحرمن حتى من الفر�س احلياتية 

.
)2(

الأ�شا�شية مثل ال�شحة والتعليم مرتني، مرة لأنهن ن�شاء، ومرة ثانية لأنهن ينتمني اإىل الأقلية

الثانية  باملوجة  “النوع الجتماعي” مل يكن م�شتخدًما قبل ظهور ما ي�شمى  لفظ  اإن  وتقول جوديث لوربر 

 Sex“ ي�شمى  كان  ما  نف�شه  هو  الجتماعي  بالنوع  اليوم  نعرفه  ما  اإن  اإذ  لحًقا؛  �شرنى  كما  للن�شوية، 

يركز  اأنه  الجتماعي يف  النوع  منظور  عن  كثرًيا  الأخري  هذا  يختلف  ولكن  اجلن�شني.  اأدوار  Roles” اأو 

اإن الأطفال يتعلمون منذ  التي تقول  الفر�شية  ال�شخ�شية ويقوم على  الت�شرفات وال�شمات  يف حتليله على 

مراحل مبكرة من الأ�شرة واملدر�شة والإعالم الت�شرفات والأدوار التي تنق�شم اإىل ذكورية اأو اأنثوية، وهذا 

 
)3(

ما ي�شكل الهوية واأمناط الت�شرف لديهم عند الكرب كن�شاء ورجال. اأما “النوع الجتماعي” فهو موؤ�ش�شة

اجتماعية قائمة بحد ذاتها، وحماولة درا�شة هذه املوؤ�ش�شة من خالل اأدوار الرجال والن�شاء يف املجتمع هي 

ي�شغلها  التي  املختلفة  الوظائف  حتكم  التي  القواعد  خالل  من  كموؤ�ش�شة  القت�شاد  تف�شري  كمحاولة  متاًما 

الرجال  الفردية بني  ال�شخ�شية والتفاعالت  الهويات  يقت�شر على  النوع الجتماعي ل  الأفراد؛ لأن مفهوم 

خاللها  من  وي�شتمر  يظهر  التي  القنوات  هي  والتفاعالت  الهويات  هذه  كانت  واإن  املجتمع،  يف  والن�شاء 

متوقعة  �شلوك  اأمناط  ي�شع  لأنه  اجتماعية  موؤ�ش�شة  الجتماعي  النوع  اإن  اإنتاجه.  ويعاد  الجتماعي  النوع 

لالأفراد ويحدد التفاعالت املجتمعية اليومية متاًما كاأية موؤ�ش�شة اجتماعية اأخرى يف املجتمع كالثقافة مثاًل 

وهو يف نف�س الوقت متاأ�شل داخل جميع املوؤ�ش�شات الجتماعية الرئي�شة كالقت�شاد والأ�شرة وال�شيا�شة 

.)Lorber, 1994( والثقافة

وميكننا تعريف مفهوم النوع الجتماعي باأنه “الدور الجتماعي واملكانة الجتماعية والقيمة املعنوية الذين 

يحملهم الفرد يف جمتمع ما، واملرتبطون بكونه ذكًرا اأو اأنثى )Lorber, 1994(. ولعلنا نحتاج اإىل مثال لكي 

ثابتة  واملراأة  الرجل  يحملها كل من  التي  البيولوجية  اأو  الطبيعية  ال�شفات  اإن  لب�س.  املعنى دون  لنا  يت�شح 

منذ الأزل ل تتغري، ولكن الأدوار الجتماعية التي يلعبها كل منهم تتغري بتغري املجتمع والثقافة والزمن؛ فقد 

العاملة  املراأة  ا دور  اأي�شً لي�شمل  التقليدي  العربي  الزوجة والأم يف املجتمع  املراأة مثاًل من دور  ات�شع دور 

الفاعلة يف جمتمعها خارج نطاق الأ�شرة يف املجتمع العربي احلديث. اإذن يف حني اأن طبيعة املراأة وتكوينها 

مل يتغريا اإلَّ اأنه قد طراأ تغري كبري على دورها ومكانتها كفرد يف املجتمع، وهذا هو ما يعنيه م�شطلح “النوع 

الجتماعي” اأو “اجلندر”.

)2( Gender, Minorities and Indegenous People. Report by Minority Rights Group August 2004 at 

www.minorityrights.org.

)3( املوؤ�ش�شة هي جمموعة من القواعد الر�شمية وغري الر�شمية احلاكمة ل�شلوك الأفراد واملنظمات يف جمتمع معني، وتعززها اآليات للعقاب 

واملكافاأة.

Burky Shahid J. & Guillermo perry. Beyond the Washington Consensus: Institutions Matter. 

)World Bank Latin American and Caribbean Studies, 1998: 11(
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ما  بت�شوه  الطفل  يولد  اأحياًنا  ا.  املتحولني جن�شيًّ العتبار مثال  بعني  اأخذنا  اإذا  اأكرث  ال�شورة  لنا  تت�شح  وقد 

التنا�شلية يلتب�س معه حتديد جن�شه، يف هذه احلالة قد يكون الطفل ذكًرا ولكن �شكل الأع�شاء  يف اأع�شائه 

اأنثى؛ وبالتايل يتقم�س هو دور الفتاة  اأنه  التنا�شلية اخلارجية كالأنثى، ولكن يتم تربيته والتعامل معه على 

اإىل اأن يثبت العك�س. هذا املثال يو�شح لنا كيف يختلف اجلن�س عن النوع. ففي هذا احلالة ينتمي الفرد اإىل 

جن�س ولكنه يقوم بالدور الجتماعي املتوقع من اجلن�س الآخر، اأي اأنه ذكر لكنه يت�شرف على اأ�شا�س اأنه اأنثى 

فريتدي ثياب الفتيات، وي�شاعد والدته يف الأعمال املنزلية ... اإلخ، والعك�س بالعك�س، قد يكون الطفل اأنثى 

النادرة كيف  الت�شرف كالأولد وهكذا. تو�شح مثل هذه احلالت  اأنها ذكر، فتعتاد  ولكن يتم تربيتها على 

يختلف اجلن�س عن النوع، وكيف اأن النوع غري ثابت، اأي اأنه ميكن للرجل اأن يلعب الدور الجتماعي -ولي�س 

.)Lorber, 1994( الدور الإجنابي- للمراأة والعك�س بالعك�س

ا: درا�صات النوع الجتماعي يف الغرب ثانياً

ركزت الأدبيات الن�شوية يف الغرب مبختلف تياراتها على �شتة عنا�شر يتكون منها املجتمع الذكوري، ويتم 

من خاللها قهر املراأة واإعادة اإنتاج التمييز النوعي، هي: العمل مدفوع الأجر، والعمل يف الأ�شرة غري مدفوع 

الأجر، واجلن�شانية )Sexuality(، والثقافة، والعنف، والدولة. ويتم ا�شتغالل املراأة )Exploitation( من 

خالل هذه العنا�شر؛ اإذ اإن املراأة يف كل املجتمعات الذكورية، وبالأخ�س يف الدول النامية، تلعب عدة اأدوار 

حيوية ل�شتمرار املجتمع: اأوًل، يف �شوق العمل اأو الإنتاج )Production(، ثانًيا، يف الأ�شرة، حيث تكون 

هي امل�شئولة عن “اإعادة الإنتاج” )Reproduction( باملعنى الطبيعي اأي الإجناب، وباملعنى الجتماعي اأي 

اإعادة اإنتاج القيم املجتمعية التي حتفظ النظام الذكوري والتي ي�شتمر من خاللها. واأخرًيا يف اإدارة املجتمع 

)Community Management(، اأي يف ابتكار اأ�شاليب للتعاي�س مع الفقر الذي غالًبا ما ينتج عن برامج 

الإ�شالح القت�شادي. 

والن�شوية هي حركة ظهرت يف القرن التا�شع ع�شر يف اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية كرد فعل للتمايز 

من  احلركة  هذه  وتطورت  ال�شناعية.  الغربية  البلدان  والن�شاء يف  الرجال  بني  القانوين  الو�شع  الكبري يف 

جمرد حركة تطالب بامل�شاواة بني الن�شاء والرجال اأمام القانون اإىل نظرية �شيا�شية مبنية على مبادئ الفل�شفة 

الليربالية، والتي تن�س على وجوب ت�شاوي كل املواطنني اأمام القانون بغ�س النظر عن العرق، اأو الإثنية، اأو 

الرئي�س  الهدف  للن�شوية. ولكن  الأوىل  باملوجة  الن�شوية  تاريخ  اأو اجلن�س. وت�شمى هذه احلقبة من  الديانة، 

من هذه احلركة مل يتحقق اإلَّ بعد احلرب العاملية الثانية، عندما بداأ ما يعرف باملوجة الثانية للن�شوية، والتي 

ظهرت يف عام 1949م مع ن�شر كتاب “اجلن�س الثاين” للمفكرة الفرن�شية ال�شهرية �شيمون ديبوفوار، والذي 

يعده البع�س اأول اإ�شارة اإىل م�شمون النوع الجتماعي، فقد اأ�شارت يف هذا الكتاب اإىل اأن “هيمنة الرجال 

وخ�شوع الن�شاء” لي�س لهما عالقة بالفروق الطبيعية اأو البيولوجية بينهما بل هي من �شنع املجتمع.
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امل�شاواة  الأ�شا�شي هو حتقيق  هدفها  �شيا�شية  �شكل حركة  اأخذ  الن�شوية يف  احلركة  بداأت  ال�شتينيات  ويف 

الن�شاء  تتقا�شى  ما  فغالًبا  عديدة،  النوعي  التمايز  على  والأمثلة  ا.  ثقافيًّ ا  واأي�شً ا  واجتماعيًّ ا  قانونيًّ النوعية 

ا حمدودة، وخا�شة بالن�شبة  مرتبات اأقل من الرجال للقيام بنف�س العمل، وتكون فر�شتهن يف التقدم وظيفيًّ

اإن كانت تعمل خارج  ا الأعباء املنزلية التي تقع دائًما على عاتق املراأة، حتى  اأي�شً للمنا�شب الرفيعة. وهناك 

اخلدمات  من  الأكرب  اجلزء  اأن  يف  ممثَّاًل  اآخر  بعًدا  النوعي  التمايز  يتخذ  العربية  الدول  معظم  ويف  املنزل. 

الن�شاء  فاإن  ال�شعيد الجتماعي،  . وعلى 
4
الرجال ال�شحية، يكون من ن�شيب  الجتماعية، كالتعليم والرعاية 

اأكرث عر�شة من الرجال للعنف الأ�شري وال�شتغالل اجلن�شي. 

اإي�شاح هيكل عدم امل�شاواة وممار�شاته املوجودة يف النظام  اإن الإجناز الكبري لن�شويات املوجة الثانية كان 

 The Gendered Social( ”الجتماعي، والذي يطلق عليه “املنظومة الجتماعية املق�شمة على اأ�شا�س النوع

ال�شمات  من  تعقيًدا  واأكرث  اأبعد  هو  ما  اإىل  الجتماعي  النوع  مبفهوم  الن�شويات  هذه  عربت  فقد   .)Order

الجتماعية والثقافية لالأفراد. اأظهرت الن�شويات اأن النوع الجتماعي - كما هو احلال مع الطبقة الجتماعية 

ا عليهم. فالنوع الجتماعي يق�شم العامل اإىل  والأ�شول العرقية - ل ينبع من الأفراد اأنف�شهم، بل يكون مفرو�شً

فئتني متكاملتني لكن غري مت�شاويتني من الب�شر، هما الن�شاء والرجال.

اخملتلفة النسوية  املدارس  بني  االجتماعي  النوع 
تناولت الجتاهات الن�شوية املختلفة املنظومة الجتماعية للتمايز النوعي بطرق خمتلفة؛ فالن�سوية الليربالية 

ناق�شت �شيا�شات التفرقة اجلندرية الر�شمية وغري الر�شمية يف جمال العمل وتوزيع املوارد القت�شادية ويف 

 ،)The Social Order( الأ�شرة، واأرجعت عدم امل�شاواة اإىل و�شع كل من الرجل واملراأة يف املنظومة الجتماعية

وهذا يعني اأن غياب امل�شاواة هيكلي ولي�س نابًعا من �شفات �شخ�شية اأو خيارات الأفراد، بل هو جزء من الهيكل 

الجتماعي املحلي والعاملي. ولت�شحيح هذا الو�شع لبد من تبني �شيا�شات هيكلية تهدف اإىل حتقيق التوازن بني 

اجلن�شني، اأي التوازن النوعي )Gender Balance(، مثل اإلزام اجلامعات واملوؤ�ش�شات احلكومية واملجال�س 

املحلية بالعمل بنظام احلد الأدنى اأو احل�شة )الكوتا(؛ ل�شمان حد اأدنى من الن�شاء يف هذه املوؤ�ش�شات.

اأما الن�سوية الراديكالية فرتى اأن غياب امل�شاواة اجلندرية ترجع اأ�شبابه اإىل القيم الذكورية امل�شيطرة على 

الثقافة الغربية؛ ولذلك م�شاألة التوازن النوعي غري جمدية من وجهة نظر الن�شوية الراديكالية، بل يجب روؤية 

النظرية  الن�شاء. وتدعى هذه  ا على جتارب وخربات  العامل من منظور خمتلف وجديد، يكون مبنيًّ م�شكالت 

Gen-( وخالل الثمانينات طورت الن�شوية الراديكالية مفهوم اإيديولوجية اجلندر .)Standpoint Theory(

der Ideology( الذي يقوم على فكرة اأن غياب امل�شاواة بني الرجل واملراأة له جذور يف الدين والعلم والنظم 

القانونية، واأن �شائر موؤ�ش�شات املجتمع كالإعالم واملناهج التعليمية حتث على التمادي يف هيمنة الرجل وغياب 

)4( تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 2005م.
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ا بل هو متعمد، والدليل على ذلك اأن القانون والنظام  امل�شاواة النوعية. تقول كاثرين ماكينن اإن ذلك لي�س تلقائيًّ

الق�شائي برمته ي�شمحان بالعنف والإخ�شاع وال�شتغالل اجلن�شي للمراأة من قبل الرجل بحد اأدنى من الردع 

.)Mackinnon, 1982, p 44(

وت�شرتك الن�سوية املارك�سية مع الن�شوية الراديكالية يف القول باأن جذور اإخ�شاع املراأة موجودة يف بنية 

الن�شوية  اأن�شار  يركز   ،)Sexuality( اجلن�شانية  على  الراديكالية  الن�شوية  تركز  حني  يف  ولكن  املجتمع، 

 .)The Gendered Division of Labour( املارك�شية مثل مي�شيل باريت على تق�شيم العمل على اأ�شا�س النوع

ا بالإ�شافة اإىل التمييز الطبقي، وي�شبح القت�شاد  وترى الن�شوية املارك�شية اأن هذا النظام ينتج متايًزا نوعيًّ

والعائلة موؤ�ش�شتني اجتماعيتني متوازيتني، كلتاهما ُتخ�شع الن�شاء وت�شتغلهن، تارة كاأيد عاملة رخي�شة، وتارة 

.)Walby, 1990( كعامالت بدون اأجر يف املنزل

ا ولكن من منظورين خمتلفني.  ا يف اعتبار الأبوية مفهوًما اأ�شا�شيًّ وت�شرتك الن�شوية املارك�شية والراديكالية اأي�شً

بالن�شبة للراديكاليات، الأبوية هي املفهوم املحوري الذي من خالله يتم اإخ�شاع املراأة عن طريق ال�شيطرة على 

الهوية اجلن�شية للن�شاء وعملية الإجناب من خالل القوانني والت�شريعات الذكورية التي حتد، يف راأيهن، من 

حتكم املراأة يف ج�شدها )Walby, 1990(. اأما املارك�شيات فريون اأن �شيطرة الرجل )الزوج والأب( على املراأة 

من خالل الأ�شرة يوازيه ا�شتغالل الرجل للمراأة يف القت�شاد الراأ�شمايل الذكوري. 

ن�سوية ما بعد احلداثة انتقدت النظريات الن�شوية الأخرى لتناولها مفهوم النوع الجتماعي كمفهوم ثابت 

ل يتغري، وكاأنه اأمر م�شلم به ولي�س نتاًجا للغة وللثنائيات التقليدية املفرو�شة على املجتمع مثل: رجل/امراأة، 

ومذكر/موؤنث. يلجاأ هذا الجتاه من الن�شوية اإىل منهج ما بعد احلداثة يف تفكيك عملية اإنتاج الثقافات لرموز 

اجتماعية مكونة من �شور وقيم ومفاهيم بهدف تو�شيح كيف ي�شاغ النوع الجتماعي واجل�شد كمفهومني؛ 

وبالتايل بيان كيف ميكن اإعادة �شياغتهما )Zimmerman & West, 1989(. من اأ�شهر املنا�شرات لهذا الجتاه 

جوديث بتلر التي تقول اإن الأفراد عندما يقومون بالت�شرف ح�شب التوقعات التي يفر�شها النوع الجتماعي 

ميكن  ول   ،)Doing Gender( ”الجتماعي النوع  “مبمار�شة  واعًيا  قراًرا  اتخذوا  قد  يكونون  بذلك  فهم 

يف هذه احلالة ف�شل النوع الجتماعي عمن ميار�شه متاًما. ومبمار�شة الأفراد للنوع الجتماعي يف حياتهم 

اليومية هم يدعمونه كموؤ�ش�شة اجتماعية )Butler, 1993(، ولكنهم يف نف�س الوقت اإن كانوا يقومون بهذا ب�شكل 

ا جديًدا.  متعمد اأو واع فهم اإًذا قادرون على ممار�شته ب�شكل خمتلف لكي يخلقوا ت�شنيًفا نوعيًّ

اأما النظرية الن�سوية البيئية )Ecofeminism( فهى تعد جزًءا من الجتاه الراديكايل داخل نظرية التنمية 

Ecofemi- نظرية  ومتزج  البيئة.  ق�شايا  على  تركز  والتي   ،)Sustainable Development(  امل�شتدامة

nism ما بني ق�شايا البيئة وق�شايا املراأة. تقوم هذه النظرية على فر�شية مفادها اأن املراأة والطبيعة كلتاهما 

مقهورتان من قبل الراأ�شمالية الذكورية. وتربط هذه النظرية ما بني ا�شتغالل املجتمع الذكوري للطبيعة من 
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خالل ال�شيا�شات الراأ�شمالية املادية والأثر ال�شلبي لهذه ال�شيا�شات على املراأة، وبالذات يف املجتمعات الريفية 

والنا�شطة  املفكرة  الجتاه  هذا  منا�شري  اأهم  ومن  الطبيعة.  مع  مبا�شر  ب�شكل  املراأة  تتعامل  والبدائية حيث 

�شقاء  والتنمية” عن  والبيئة  املراأة  احلياة:  قيد  على  “البقاء  كتابها  �شيفا يف  تتحدث   .Vandana Shiva

الن�شاء يف الهند من جراء �شيا�شات “التحديث” )Shiva,1988(. وت�شهب �شيفا يف احلديث عن امل�شكالت التي 

تواجهها الن�شاء من اآثار جتريف اأرا�شي الغابات، وترحيل الن�شاء من قراهن نتيجة امل�شروعات الراأ�شمالية. 

ن�سوية اجلندر )Gender Feminism( تقوم على افرتا�س اأن اجلن�س والهوية اجلن�شية والنوع الجتماعي 

يتبلورون يف اإطار الأعراف املجتمعية والت�شابك فيما بينها. فوجود الت�شنيفات الجتماعية الأخرى كالطبقة 

والعرق والإثنية ينتج هويات اجتماعية عديدة. هذه الهويات حتدد و�شع الأفراد يف املنظومة الجتماعية، وتقرر 

املزايا املتاحة لهم التي ت�شاعدهم على التقدم يف احلياة من عدمه. هذه املنظومة الجتماعية مق�شمة على اأ�شا�س 

النوع يف حد ذاتها، مبعنى اأن الن�شاء والرجال ي�شغلون وظائف خمتلفة مثاًل، واأن الن�شاء غالًبا ما يتقا�شني 

.)Lorber, 2005( اأجوًرا اأقل، واأنهن ل ميلكن نف�س النفوذ ال�شيا�شي، كما اأنهن اأقل وزًنا من الناحية الثقافية

اأما ن�سوية االختالف )Difference Feminism( فهي قائمة على اأن مفهوم “امراأة” هو هوية ثابتة ت�شرتك 

فيها كل الن�شاء. واأن هذه الهوية تن�شاأ عن قدرة املراأة املحتملة على الإجناب )Procreative Potential(، التي 

اأكرث  الوقت جتعلها  نف�س  الن�شاء، ويف  بباقي  وتربطها  العطاء  على  واإمكانيتها  عاطفتها  تعزز  اأن  �شاأنها  من 

عر�شة للعنف وال�شتغالل من قبل الرجل الذي يتيح له املجتمع اأن يت�شرف بعدوانية، وتعزز القيم الذكورية 

ال�شائدة قدرته املحتملة على الهيمنة التي كثرًيا ما تتخذ طابًعا عنيًفا )Lorber, 2005(. وتختلف ن�شوية الختالف 

مع الن�شويات الأخرى يف اأنها ترى اأن النوع الجتماعي ل ينبغي اأن يحل حمل املراأة كبوؤرة للتحليل؛ لأن املراأة 

هي الوحدة التي بنيت عليها الكثري من النظريات والدرا�شات الن�شوية.

الغرب يف  االجتماعي  النوع  مفهوم  حول  اجلدل 
اإن اجلدل حول مفهوم النوع الجتماعي يف الغرب جزء من جدل الت�شابه/الختالف، وال�شمولية/اخل�شو�شية 

ا بني ن�شبية ما بعد احلداثة من جهة وفر�س معايري عاملية  الثقافية داخل النظريات الن�شوية. فنجد مثاًل تناق�شً

ُتفرت�س �شموليتها من جهة اأخرى. يفرت�س اأمارتيا �شن مثاًل اأن احلرية قيمة عاملية ل تعرتف باحلدود والثقافة 

والزمان، اأي اأنها القيمة العليا التي ت�شمو فوق كل �شيء )Sen, 1999(، بينما توؤكد جوديث �شكوايرز اأن اأية 

اآخر  اإىل  �شياق  امل�شاواة من  اأو  معني احلرية  يختلف  قد  ولهذا  ال�شياق؛  من  واأهميتها  معناها  تكت�شب  قيمة 

.)Squires, 1999(

اأنه  اأم  اأن نكون مت�شابهني حتى نكون مت�شاوين،  اأيجب  التايل:  ال�شوؤال  اأخرى هناك جدل يربزه  من جهة 

تت�شابك مع  الختالفات  اإن هذه  البع�س  يقول  اختالفاتنا واحرتامها؟  تقبل  مع  مت�شاوين  نكون  اأن  ميكننا 
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القوى  اأجل ت�شحيح ميزان  واإزالتها من  تقلي�س هذه الختالفات  بد من  القوة واملوارد؛ ولذلك ل  اأ�شباب 

نوعية  معايري  وجود  على  والتاأكيد  الختالفات،  هذه  على  الإبقاء  يف�شل  اآخر  فريق  وهناك  املجتمع.  يف 

منف�شلة، وغر�س ثقافة حترتم هذه الختالفات، على األَّ تكون هذه الختالفات عقبة اأمام امل�شاواة النوعية. 

تقول Mieke Verloo، رئي�شة جمموعة خرباء املجل�س الأوروبي لإدماج ُبعد النوع يف �شنع ال�شيا�شات: 

“امل�شاواة النوعية تعني روؤية ومتكني وم�شاركة مت�شاوية لكل مـن اجلن�شني يف جميع مناحي احلياة العامة 
واحرتام  تقبل  تعني  بل  معياًرا،  حياته  واتخاذ  الرجل  مـع  التطابق  تعني  ل  النوعية  امل�شاواة  واخلا�شة. 

�شواء”  حد  على  املجتمع  يف  بها  يقومان  التـي  املتنوعة  الأدوار  وتقدير  والرجل،  املراأة  بني  الختالفات 

.)Council of Europe, 1998, p 7-8(

وعلى العك�س من Verloo ترى Acker اأن الختالف عقبة يف طريق حتقيق م�شاواة حقيقية؛ ب�شبب طغيان 

الثقافة الذكورية، واحتكار الرجل القوة واملوارد، حيث تقول: “من اأجل اأن تكون للمراأة فر�شة ال�شعود اإىل 

 Acker وترى .)Acker, 1990, P.154( ”اأعلى الهرمية الذكورية يتحتم عليها اأن تتخلى عن كل ما يجعلها امراأة

اأن املراأة يف املجتمع الذكوري غالًبا ما جُترب على اأن تختار بني اأمومتها وعملها خارج املنزل، يف حني ل ي�شطر 

الرجل اإىل الختيار.

وميكننا القول اإن اجلدل حول مفهوم امل�شاواة النوعية يف الغرب يدور حول اأف�شل طريقة للو�شول اإىل هذه 

ا يتحتم علينا احرتامه؛  امل�شاواة، هل تكون عن طريق معاملة متطابقة للمراأة والرجل؟ اأم اأن للمراأة و�شًعا خا�شًّ

لأن معاملة النا�س بنف�س الطريقة ل يوؤدي بال�شرورة اإىل العدالة. كما اأن هناك جدًل حول اأ�شباب ا�شتمرار 

ا�شطهاد املراأة يف املجتمع الغربي رغم كل التقدم الذي اأحرزته. فالبع�س يعزيه اإىل النظام الراأ�شمايل الذكوري 

امل�شئول عن الظلم الجتماعي، بينما يرجعه البع�س الآخر اإىل الثقافة اليهودية/امل�شيحية القدمية املتاأ�شلة يف 

الفكر الغربي، رمبا عن غري وعي، والتي ترى املراأة بو�شفها اأداة ال�شيطان وامل�شئولة عن غواية اآدم وطرده 

.)Acker, 1990( من اجلنة

الغرب يف  النوعية  املساواة  مناذج 
النوعية،  امل�شاواة  لتحقيق  منوذج  من  اأكرث  هناك  اأن  فنجد  املمار�شة،  م�شتوى  على  اجلدل  هذا  ينعك�س 

منوذج  ثالثة:  النماذج  هذه  اأبرز  اإليها.  ينتمي  التي  الفكرية  املدر�شة  ح�شب  اأن�شاره  منوذج  لكل 

ومنوذج   ،)Positive Action( الإيجابي  الفعل  ومنوذج   ،)Sameness( التطابق  اأو  الت�شابه 

من  خال  لعامل  روؤى  على  النماذج  هذه  جميع  وتنطوي   .)Rees, 2003( )Transformation( التحول 

العامل. هذا  مثل  اإىل  للو�شول  ا�شرتاتيجيات  وعلى  النوعي،  التمايز 

هذا  البع�س  وينتقد  احلياة.  جمالت  وخمتلف  القوانني  يف  الرجل  مثل  املراأة  ُتعاَمل  التطابق  منوذج  يف 

النموذج؛ لأنه ل يوؤدي اإىل امل�شاواة ول ي�شهم يف تغيري عالقات النوع الجتماعي يف املجتمع، ولكنه يتخذ 
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من الرجل املعيار الذي تقا�س عليه القوانني وال�شيا�شات التي يف الغالب ل تنا�شب و�شع املراأة، ول ت�شتجيب 

الة، بل اإنها تكر�س التمايز النوعي. لحتياجاتها؛ وبالتايل هي ل تكون عادلة ول فعَّ

ب�شكل  املراأة  ت�شتهدف  برامج  �شياغة  فيت�شمن  ري�س  تيزيزا  طرحته  الذي  االإيجابي  الفعل  منوذج  اأما 

خا�س؛ لكي ت�شاعدها على �شد الفجوة الناجمة عن قرون من التمايز النوعي )Rees, 2003(. وقد ياأخذ هذا 

القرتاب �شكل التمايز الإيجابي. وقد تبنى املجل�س الأوروبي ب�شكل تدريجي هذا النموذج منذ الثمانينيات 

مع الإبقاء على النموذج الأول.

اأما النموذج الأخري فهو منوذج التحول، وهو يقوم على ح�س احلكومات على تبني �شيا�شات من �شاأنها 

اإىل  العاملة. وقد دعا  الأم  تنا�شب  بقوانني عمل  الأخذ  النوع الجتماعي، مثل  ت�شهم يف حتول عالقات  اأن 

الثالثة هي مبثابة  النماذج  اإن  القول  )Rees, 2003(. وميكن  الت�شعينيات  منذ  الأوروبي  املجل�س  ا  اأي�شً ذلك 

ن جمتمعًة ا�شرتاتيجية متكاملة لإر�شاء امل�شاواة النوعية. اإنها ُتكوِّ اأ�شالع املثلث؛ حيث 

ا: مفهوم النوع الجتماعي يف درا�صات التنمية ثالثاً

مع نهاية ال�شتينيات ات�شح للعامل اأن جهود تنمية “العامل الثالث” بقيادة الأمم املتحدة مل حتقق النتائج املطلوبة. 

 اأ�شبحت الدول الفقرية تزداد فقًرا، 
)5()Development Decades( ”فبعد ثالثة “عقود من اأجل التنمية

الدانيماركية  اأ�شتاذة القت�شاد  اأ�شدرت  1970م  وانت�شر اجلوع والأمية يف معظم دول اجلنوب. ويف عام 

Esther Boserup درا�شة عن قطاع الزراعة يف اإفريقيا. وتو�شلت Boserup يف درا�شتها اإىل اأن اأغلب 

املتحدة  الأمم  امل�شتفيدين من م�شاعدات  فاإن معظم  الن�شاء، ورغم هذا  )75%( هن من  الزراعة  العاملني يف 

-مبا فيها امل�شاعدات املالية والتقنية- هم من الرجال )Henshal, 2004(. وبالإ�شافة اإىل عملهن بالزراعة كانت 

م�شئوليات رعاية الأطفال، وجلب املاء من اأماكن نائية، وتو�شيل املحا�شيل اإىل ال�شوق تقع على عاتق الن�شاء. 

ورغم اأن درا�شة Boserup خلت من اإطار نظري، اإلَّ اأنها دقت ناقو�س اخلطر فيما يتعلق مب�شكالت ال�شيا�شات 

للرجال،  الرجال  ِقَبل  ذ من  ط وُتَنفَّ ُتَخطَّ ال�شيا�شات  املتحدة؛ فقد كانت هذه  الأمم  تتبناها  التي كانت  التنموية 

غِفل متاًما دور املراأة واحتياجاتها يف عملية التنمية. والأهم من ذلك اأن هذه ال�شيا�شات والربامج اأغفلت 
ُ
وقد اأ

“خمزون املعلومات” عند هوؤلء الن�شوة الالتي كن يعرفن الكثري عن بيئاتهن واحتياجاتهن، تلك املعلومات الالزمة 
لتح�شني ظروف املعي�شة، والتي كان من املمكن ال�شتفادة منها عند و�شع ال�شيا�شات والربامج التنموية.

ا بني املراأة وجناح جتربة التنمية مت يف ال�شبعينيات، وبالتحديد عام 1975م؛  اإًذا ميكن القول اإن الربط نظريًّ

برعاية  توالت  ثم  للمراأة،  العاملي  العقد  اإىل  تطور  والذي  للمراأة”،  العاملي  “العام  املتحدة  الأمم  اأعلنت  حيث 

وُتعد  لها.  �شعارات  وال�شالم  والتنمية  امل�شاواة  من  اتخذت  والتي  باملراأة،  اخلا�شة  املوؤمترات  املتحدة  الأمم 

)5( اأعلنت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ال�شتينيات اأول “عقد من اأجل التنمية”، ثم اأعلنت عقًدا ثانًيا من اأجل التنمية يف ال�شبعينيات، 

واأخرًيا يف الثمانينات. وقد ف�شلت هذه املبادرات واجلهود يف الأهداف التنموية املرجوة بالن�شبة للعامل الثالث.
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اأو  يخلو خطاب  اأن  امل�شتحيل  من  غدا  فقد  التنمية؛  مفهوم  بلورة  نقطة حتول يف  والتنمية  املراأة  بني  العالقة 

اإطار نظري جديد ملعاجلة هذا التطور؛ حيث  للمراأة ودورها، وكان لبد من  التنمية من الإ�شارة  درا�شة عن 

اإن نظريات التنمية املعروفة حينئذ كاملارك�شية والتبعية مل تتناول خ�شو�شية و�شع املراأة وق�شاياها بالن�شبة 

للتنمية؛ فظهر اقرتاب “املراأة يف التنمية”  )Henshal, 2004( )Women in Development(. يقوم هذا 

القرتاب على فكرة اأن املراأة هي “قاطرة التنمية”، واأن م�شاعدتها ت�شهم يف دفع عملية التنمية اإىل الأمام. 

الجتماعي. وركز  النوع  يعاَلج من منظور  القرتاب مفهوم حموري، ولكنه  لهذا  بالن�شبة  التنمية  اإن مفهوم 

هذا القرتاب على الربامج التنموية التي ت�شاعد املراأة على حت�شني و�شعها القت�شادي وتاأمني دخل لالأ�شرة. 

وكانت نقطة �شعفه تتمثل يف اأنه اختزل ق�شية التنمية يف م�شروعات معينة ذات اأهداف حمدودة، وبذلك ظلت 

املراأة م�شتبعدة من امل�شار الرئي�س لعملية التنمية )Mainstream Development(، كما اأنه اأغفل الإ�شهام 

.)Henshal, 2004( للمراأة يف التنمية )Potential Contribution( املحتمل

ا يف منت�شف ال�شبعينيات ظهر اقرتاب اآخر هو “املراأة والتنمية”. اأطلق هذا القرتاب احلركة الن�شوية  اأي�شً

يف دول اجلنوب ودول اأمريكا اجلنوبية بالتحديد. ففي املوؤمتر العاملي للمراأة يف املك�شيك عام 1975م انتقدت 

بعني  اجلنوب  دول  منظور  تاأخذ  مل  للتنمية  تناولها  لأنها يف  الغربية  الن�شوية  احلركة  اجلنوب  دول  ممثالت 

اجلن�شني  بني  امل�شاواة  لق�شايا  اأولته  الذي  الهتمام  نف�س  ال�شتعمار  واآثار  الفقر  ق�شايا  تول  ومل  العتبار، 

)Henshal, 2004(. و�شهدت حقبة الثمانينيات من القرن املا�شي ازدياًدا يف اأبحاث املراأة والتنمية ال�شادرة 

الأدبيات  ويف  التنمية  اأو�شاط  يف  موجودة  جميعها  واملفاهيم  القرتابات  هذه  زالت  وما  اجلنوب.  دول  من 

املعنية بق�شايا التنمية، ولكن اأبرز هذه القرتابات هو اقرتاب “النوع الجتماعي والتنمية”، واقرتاب “متكني 

�ملر�أة”، واقرتاب “اإدماج بعد النوع الجتماعي يف �شنع ال�شيا�شات”.

والتنمية االجتماعي  النوع  اقرتاب 
الجتماعي  النوع  درا�شة  على  يركز  الأكادميي  املجال  يف  جديد  اقرتاب  ال�شبعينيات  منت�شف  يف  ظهر 

والتنمية [)Gender and Development )GAD]. ظهر هذا القرتاب يف اململكة املتحدة، وركز على 

يف  فاعاًل  عاماًل  بو�شفها  املراأة  القرتاب  هذا  تناول  الجتماعي.  النوع  عالقات  على  التنمية  تاأثري  درا�شة 

لربامج  متلًقى  بو�شفها  املراأة  مع  تعامل  الذي  التنمية،  يف  املراأة  منظور  من  العك�س  على  املجتمع  تنمية 

اأن  لعتباره  التنمية  يف  املراأة  منظور  القرتاب  هذا  اأن�شار  انتقد  كما   .)Moser,1993( و�شيا�شاتها  التنمية 

كالطبقة،  الأخرى:  العوامل  تاأثري  بدرا�شة  القرتاب  هذا  اهتم  وقد  متجان�شة.  واحدة  جماعة  هن  الن�شاء 

والعمر، واحلالة الجتماعية، والإثنية، والدين.

 Practical( العملية”  النوعية  “الحتياجات  بني  ما  وف�شل  ميز  اأنه  هو  القرتاب  هذا  اإ�شهامات  اأهم  من 

Gender Needs( و “الحتياجات النوعية ال�شرتاتيجية” )Strategic Gender Needs( يف التنمية. 
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ن  تقول كارولين موزر اإن “الحتياجات النوعية العملية” ت�شري اإىل الأ�شياء التي حتتاجها املراأة لكي حت�شِّ

ظروف املعي�شة داخل اإطار عالقات النوع الجتماعي املوجود بالفعل، اأو ما ت�شميه جوديث لوربر “املنظومة 

الجتماعية املجندرة” )Lorber, 1994(. اأما الحتياجات ال�شرتاتيجية فهي كل ما من �شاأنه اأن ميكن املراأة من 

.)Moser, 1993( دخول جمالت جديدة وتغيري عالقات القوة يف املجتمع ل�شاحلها

املرأة متكني  اقرتاب 
املفاهيم  من  واأ�شبح   )Women’s Empowerment( املراأة”  “متكني  مفهوم  ظهر  الثمانينيات  يف 

املحورية يف درا�شات النوع الجتماعي. وقد عد البنك الدويل متكني املراأة من العنا�شر الأ�شا�شية يف عملية 

ل�شببني:  التنمية  اأهداف  من  هدف  هو  املراأة  متكني  اإن  فيه  يقول  تقريًرا  واأ�شدر  الفقر،  ومكافحة  التنمية 

اأوًل: لأن حتقيق العدالة الجتماعية هدف يف حد ذاته، وثانًيا: لأن متكني املراأة هو و�شيلة لتحقيق اأهداف 

 )%66( ثلثي  اأن  اإىل  العاملي  القت�شادي  املنتدى  تقرير  وي�شري   .)Malhotra, 2002(الفقر كمحاربة  اأخرى 

للفقر؛  الت�شدي  اأجل  من  فقط  لي�س  مهمة،  للمراأة  القت�شادية  امل�شاركة  واأن  الن�شاء،  من  هن  العامل  فقراء 

القطاع  الن�شاء يف  م�شاركة  عام، وزيادة  ب�شكل  القت�شادي  النمو  تن�شيط  ت�شهم يف  الدخل  زيادة  لأن  بل 

يف  املراأة  اإ�شهام  اإن  حيث  والإن�شانية؛  القت�شادية  التنمية  عملية  دفع  يف  ت�شهم  العاملة  والقوى  الر�شمي 

زيادة دخل الأ�شرة يوؤدي اإىل م�شتوى حياة اأف�شل لالأطفال؛ لأن الأم العاملة عادة ما تنفق كل دخلها على 

2001م  لعام  الدويل  البنك  تقرير  يوؤكد  )World Bank, 2001(. كما  الغذائية والتعليمية  اأطفالها  احتياجات 

اأن ا�شتبعاد املراأة من التعليم والعمل يرتَجمان اإىل �شعف يف الإنتاجية ب�شبب انخفا�س الرتاكم يف راأ�س 

اأن اعتبار متكني املراأة هدًفا من اأهداف التنمية  املال الب�شري؛ مما يوؤثر �شلًبا على النمو القت�شادي. كما 

وو�شيلة من و�شائلها يف اآن واحد مت الرتكيز عليه يف املوؤمتر الرابع للمراأة الذي عقد يف بكني عام 1995م، 

يتناول  و�شوف   .)CEDAW(  
)6(

املراأة �شد  التمييز  اأ�شكال  كافة  على  الق�شاء  واتفاقية  بكني+5،  وموؤمتر 

الف�شل الثالث من هذا الكتاب هذه التفاقيات.

ماذا يعني متكني املراأة اإًذا؟ وما عالقته مبفهوم النوع الجتماعي؟ و�شعت تعريفات عديدة ملفهوم متكني املراأة، 

كلها تدور حول ذات الفكرة، وهي متكني املراأة من اتخاذ القرارات، والتاأثري يف جمريات الأمور املهمة بالن�شبة 

لها؛ حيث اإن التمكني هنا يعني “دعم اإمكانية املراأة وقدرتها على التاأثري يف املوؤ�ش�شات الجتماعية التي توؤثر 

يف حياتها”، ودعـم قدرتها علـى التحكـم فـي حياتها وفـي املوارد املتاحـة )Bennett, 2002, p.13(. ويرى البع�س 

ف نائلة كبري التمكني باأنه  اأن التمكني ي�شري اإىل زيادة فر�شة املراأة يف العتماد على الذات وال�شتقاللية. وُتعرِّ

“زيادة قدرة املراأة على اتخاذ القرارات امل�شريية يف حياتها؛ مما يتطلب تغيري املنظومة الجتماعية برمتها، اأي 
)6( للمعلومات والتفا�شيل:

  - www.un.org/womenwatch/daw/beijing/index.html.

  - www.un.org/womenwatch/cedaw/index.html.

189 نقتب�س م�شطلح “جن�شاين” من قرار املجل�س القت�شادي الجتماعي لالأمم املتحدة نف�شه.
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الف�سل االأول: اخللفية الفكرية

اإحداث تغيري جذري فيها، واإعادة �شياغتها مـن جديد بحيث تق�شم الأدوار وامل�شئوليـات واحلقـوق علـى اأ�شا�س 

.)Kabeer as Quoted in Malhotra & Schuler & Boender, 2002, p.6( ”اأكرث توازًنا وم�شاواة

التـمـكـيـن  عـمـلــيـة  ف-  ُتعــرِّ -اأو  ت�شــف  اأنــها  اأوًل:  اأمـريــن:  يف  التعــريـفــات  هـذه  جميـع  وت�شـتـــرك 

حال  من  النتقال  واأنها  اإيجابي،  تطور  على  تنطوي  عملية  باأنها   )The Empowerment Process(

اإيجابي  تغيري  “اإحداث  اإىل  تهدف  اإنها  حيث  )امل�شاواة(؛  هو  اآخر  حال  اإىل  امل�شاواة(  عدم  اأو  )التمايز 

اإلغاء املعوقات التي حتد من خيارات املراأة وا�شتقاللها ويكون لها  يف عالقات القوة يف املجتمع بغر�س 

التمكني  عملية  يف  فاعل  كعامل  املراأة  على  تركز  اأنها  ثانًيا:   .)Kabeer, 2001(”حياتها على  �شلبي  تاأثري 

املراأة. للتغيري هو  تغيري دون وجود عامل  اإنه ل يوجد  ولي�شت جمرد متلٍق؛ حيث 

والتمكني ل ينطبق بال�شرورة على املراأة فقط، بل ي�شمل جميع الأفراد واجلماعات امل�شت�شعفة اأو املهم�شة يف 

تتكون من ثالثة معطيات  التمكني  باملراأة. وعملية  التنمية  التمكني يف درا�شات  ارتبط مفهوم  املجتمع. ولكن 

)Malhotra, 2002(، هي: 

اأن  اأي   ،)Enabling Factors( التمكني  عنا�شر  تعد  وهذه  والتعليم.  كالعمل   ،)Resources( املوارد 

وجودها �شروري؛ لأننا بدونها ل ميكن اأن نتحدث عن عملية متكني.

العامل الب�شري )Human Agent( -وهو املراأة يف هذه احلالة- وهو حمور عملية التمكني، ومن خالله 

تتم عملية الختيار واتخاذ القرارات.

النتائج اأو الإجنازات )Outcomes or Achievements( التي تتمثل يف املكا�شب ال�شيا�شية والقت�شادية 

جناح  مدى  قيا�س  اأ�شا�شها  على  ميكن  التي  املوؤ�شرات  مبثابة  وهي  املراأة،  جتنيها  التي  والجتماعية 

التمكني. عملية 

وتكمن امل�شكلة يف �شعوبة قيا�س التمكني؛ حيث اإنه عملية كما ذكرنا �شابًقا، ومن املمكن قيا�س نتائج عملية 

التمكني ولكن يحدث اأحياًنا خلط بني النتائج واملوارد؛ حيث اإن ح�شول املراأة على عمل مثاًل قد يكون مورًدا 

الإطار  داخل  ولكن  ال�شياق  بدقة وبح�شب  التمكني  موؤ�شرات  اختيار  يجب  ولذلك  التمكني؛  لعملية  ناجًتا  اأو 

الأو�شع حلقوق املراأة، مبعنى اأنه يجب الت�شليم باأن هناك معايري دولية ل ميكن التهاون فيها، مثل العنف �شد 

املراأة، وهو �شيء مرفو�س بغ�س النظر عن ال�شياق اأو الثقافة )Malhotra, 2002(. ولبد اأن ندرك اأن التمكني 

هو عملية متكاملة لها عدة اأبعاد ل ميكن يف الواقع ف�شلها متاًما عن بع�شها البع�س، هي: متكني اقت�شادي، 

نف�شي،  ومتكني  �شيا�شي،  ومتكني  قانوين،  ومتكني  اأ�شري/�شخ�شي،  ومتكني  اجتماعي/ثقايف،  ومتكني 

وامل�شتوى  املجتمع،  م�شتوى  الأ�شرة،  م�شتوى  ثالثة، هي:  م�شتويات  على  الأبعاد  هذه  من  درا�شة كل  ويتم 

القت�شادي  التمكني  نقي�س  فلكي   .)Malhotra, 2002( به  املوؤ�شرات اخلا�شة  الأبعاد  القومي. ولكل من هذه 

-

-

-
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على م�شتوى الأ�شرة على �شبيل املثال ن�شاأل اأ�شئلة حول مدى حتكم الزوجة يف توزيع الدخل على خمتلف 

اأما  كاملدخرات.  الأ�شرة  موارد  يف  حتكمها  ومدى  الأ�شرة،  دخل  يف  اإ�شهامها  ومدى  الأ�شرة،  احتياجات 

ون�شبة  العايل،  الدخل  ذات  الوظائف  الن�شاء يف  ن�شبة  فيتمثل يف  العام  امل�شتوى  على  القت�شادي  التمكني 

متثيل  ون�شبة   ،)Macroeconomic Policies( القت�شادية  ال�شيا�شة  �شنع  يف  وم�شاحلها  املراأة  متثيل 

اأنه ميكن مثاًل  اأي  اأن هذه الأبعاد تبدو م�شتقلة عن بع�شها البع�س،  املراأة يف و�شع ميزانية الدولة. ورغم 

متكني املراأة على م�شتوى الأ�شرة دون متكينها على امل�شتوى ال�شيا�شي، اإلَّ اأنه غالًبا ما تتقاطع هذه الأبعاد 

يف الواقع فنجد اأن التمكني القت�شادي والجتماعي يتداخالن مع التمكني الأ�شري، وكذلك يتداخل التمكني 

.)Malhotra, 2002( ال�شيا�شي والقت�شادي وهكذا

السياسات)7( صنع  يف  النوع  ُبعد  إدماج 
الدولية،  املوؤ�ش�شات  قبل  من  ب�شكل كبري  تبنيه  1995م. ومت  عام  بكني  موؤمتر  بعد  القرتاب  هذا  انت�شر 

 Organization for القت�شادي  املجال  يف  والتنمية  التعاون  ومنظمة  الأوروبي،  الحتاد  مثل: 

فـي  النـوع  ُبعــد  اإدمـاج  ي�شيـر   .)Walby, 2005(  Economic Cooperation and Development

ينطوي  )Walby, 2005(. كمفهوم،  اإىل مفهوم وعملية   )Gender Mainstreaming( ال�شيا�شـات  �شنـع 

اإدماج بعد النوع يف الجتاهات ال�شائدة على اإعادة اكت�شاف العامل يف �شوء اأنه مق�شم على اأ�شا�س النوع 

رجل  واأنثى،  ذكر  ن�شفني،  اإىل  منق�شم  اأجمع  فالعامل  والعرق.  الطبقة  اأ�شا�س  على  فقط  ولي�س  الجتماعي 

وامراأة، ول جدوى من التعامل مع املراأة بو�شفها جمموعة منف�شلة من الب�شر حتتاج اإىل نظريات و�شيا�شات 

خا�شة بها، بل يجب اإعادة ت�شكيل كل هذه النظريات وال�شيا�شات لت�شمل املراأة، اأي اإدماج اجلن�شني ب�شكل 

مت�شاٍو يف جميع النظريات وال�شيا�شات ال�شائدة. وي�شري اإدماج بعد منظور النوع كممار�شة اإىل دعم امل�شاواة 

اإىل رفع فاعلية ال�شيا�شات املختلفة من خالل بيان تاأثري هذه ال�شيا�شات على كل من  بني اجلن�شني. ويهدف 

املراأة والرجل، اأي جعل بعد النوع الجتماعي اأكرث و�شوًحا يف املقرتحات والعمليات والنتائج.

منتظم يف جميع  ب�شكل  النوعية  امل�شاواة  اإدماج  باأنه  ال�شيا�شات  النوع يف  بعد  اإدماج  ري�س  وتعرف ترييزا 

النظم والهياكل وال�شيا�شات والربامج والعمليات وامل�شروعات، ويف الثقافات ومنظماتها، ويف الطريقة التي 

نرى ونعمل بها. وي�شعى اإدماج بعد النوع للك�شف عن التحيز النوعي املوجود داخل الأنظمة والهياكل القائمة 

ننا من �شناعة �شيا�شات تخدم  مق�شوًدا كان اأم غري مق�شود، وي�شعى لتحييد هذا التحيز، وهو اقرتاب ميكِّ

.
)8(

الرجال والن�شاء ب�شكل مت�شاٍو

)7( اإن الرتجمة احلرفية لهذا املفهوم هي: اإدماج ُبعد النوع يف الجتاه الرئي�س اأو العام؛ اإذ اإن كلمة )Mainstream( باللغة الإجنليزية 

ا اجلدول الرئي�س اأو العام. تعني حرفيًّ

)8( Rees, Teresa. “A New Strategy: Gender Mainstreaming”. Paper presented at the Congress 

Gemeinsam an die Spitze. Dusseldorf, January 2003.
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اقرتاب  اأبرزهـا  ال�شيا�شات،  �شنع  يف  النوع  بعد  لإدماج  اقرتابات  عدة  هناك  املمار�شة  م�شتوى  على 

واقتــراب   )Agenda Setting( الهتمام”  مو�شع  الق�شايا  قائمة  طـرح  اأو  الأجنـدة  “و�شـع 
“الندمـاج” )Rees, 2003( )Integrationist Approach(. ينطوي القرتاب الأول على تغيري مناذج 
بني  امل�شاواة  لأهداف  الأولوية  اإعطاء  يتم  بحيث  ت�شكيلها  واإعادة  القرار  القائمة وعملية �شنع  ال�شيا�شات 

تغيري  اأي  والرجل،  املراأة  من  على كل  تاأثريها  املتبعة يف �شوء  ال�شيا�شات  نتائج  تقييم  واإعادة  اجلن�شني 

متاًما. ال�شيا�شات  �شنع  يف  ال�شائد  الجتاه 

 )Gender Perspective( اأما القرتاب الثاين “الندماج” فهو يهدف اإىل اإ�شافة منظور النوع الجتماعي

اإىل ال�شيا�شات املوجودة دون اللجوء اإىل تغيريات جذرية )Rees, 2003(. اإن كال القرتابني من �شاأنه اأن ي�شهم يف 

حتول عالقات النوع الجتماعي، فمثاًل عند تبني �شيا�شات ت�شاعد الأبوين وت�شجعهما على التوفيق بني دورهما 

يف الأ�شرة ودورهما يف العمل، فاإن هذا يوؤدي على املدى البعيد اإىل تغري عالقات النوع يف املجتمع؛ حيث اإن مثل 

خ يف الوعي اأن الهتمام بالأطفال هو م�شئولية الأبوين مًعا ولي�س م�شئولية الأم وحدها. ل  هذه ال�شيا�شات تر�شِّ

ميكن اجلزم باأن مثل هذه ال�شيا�شات تنجح يف جميع ال�شياقات؛ لأن دعم امل�شاواة النوعية عملية متكاملة حتتاج 

اإىل ا�شرتاتيجية �شاملة وروؤية تغطى كافة نواحي احلياة )Rounaq, 1995(. وغالًبا ما تت�شمن ا�شرتاتيجية اإدماج 

.)Walby, 2005( بعد النوع يف اأي موؤ�ش�شة عنا�شر من عدة اقرتابات، كما يف الحتاد الأوروبي

ا: النوع الجتماعي كاأداة حتليل رابعاً

تكمن اأهمية النوع الجتماعي كاأداة حتليل يف اأنه ميكننا من جمع املعلومات وحتليلها وفهمها يف �شوء حقيقة 

مهمة، هي اأن العامل مق�شم اإىل ق�شمني متباينني، هما الرجل واملراأة؛ حيث اإنه ل ميكن فهم كيف يختلف تاأثري 

الظاهرة الجتماعية على الرجل عن تاأثريها على املراأة بدون ما يعرف بــ)Gender Analysis(، اأو النوع 

اأ�شا�س  الكمية مق�شمة على  املعلومات  )Gender Analysis( على جمع  كاأداة حتليل. وي�شتمل  الجتماعي 

النوع؛ مما ي�شمح لنا بالتعرف على الحتياجات التنموية املختلفة لكل من الرجل واملراأة، وتاأثري ال�شيا�شات 

التنموية  ال�شيا�شات  و�شياغة  التنمية  اأولويات  حتديد  كيفية  القرار  ل�شانع  ويو�شح  منهما،  كل  على  املتبعة 

.
)9(

املنا�شبة دون اإغفال احتياجات اإحدى الفئتني

 Gender Analysis( بــ يعرف  ما  بتطوير  بالتنمية  املعنية  الدولية  اجلهات  اهتمت  ال�شبب  ولهذا 

Framework(، اأو اإطار النوع الجتماعي كاأداة حتليل. وهو اإطار حتليلي هدفه م�شاعدة الباحث يف التعرف 

على الأدوار املختلفة لكل من الرجل واملراأة يف جمتمع معني، والتعرف على املوارد القت�شادية والجتماعية 

وال�شيا�شية املتاحة لكل منهما، والتعرف على احتياجاتهما املختلفة من التنمية. ي�شتخدم هذا الإطار التحليلي 

يف ت�شميم امل�شروعات التنموية املختلفة للموؤ�ش�شات الدولية، كالأمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة 

الفاو، ويتكون من اأربعة اأجزاء كما هو مو�شح يف ال�شكل رقم )1-1( التايل:

)9( Global Development Research Center website. www.gdrc.org.
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ال�سكل رقم )1-1(: اإطار النوع االجتماعي كاأداة حتليل.

Activity Profile
Who does what?

حتليل لالأدوار والوظائف املختلفة التي يقوم بها الرجال والن�شاء يف املجتمع.

Access Control Profile
Who has what?

املوارد )القت�شادية، والجتماعية، وال�شيا�شية( املتاحة لكل من الرجل واملراأة يف املجتمع.

Analysis of Factors & Trends
The socio-economic context

تاأثري الواقع الجتماعي والقت�شادي والثقايف على الأدوار واملوارد املتاحة لكل من 

الرجل واملراأة.

Program Cycle Analysis
Gender considerations needed for the project

 ت�شميم امل�شروع على اأ�شا�س الحتياجات والعتبارات النوعية.

www.gdrc.org/gender/framework/g-framework.html :امل�شدر

 Harvard Institute for( الدولية  للتنمية  هارفارد  معهد  يف  الباحثون  ال�شكل  هذا  �شمم  وقد 

املعونة  لهيئة  التابع  التنمية”  يف  “املراأة  مكتب  مع  بال�شرتاك   )International Development

الأمريكية للتنمية )USAID(. وميثل هذا الإطار اأحد اجلهود الرائدة يف النتباه اإىل الحتياجات املختلفة 

لكل من املراأة والرجل يف التنمية وحتليلها، والتعرف على املوارد املتاحة لكل منهما يف املجتمع؛ مما ي�شاعد 

.
)10()Efficiency Approach( على زيادة كفاءة امل�شروعات التنموية فيما يعرف باقرتاب الكفاءة

)10( للمزيد من التفا�شيل انظر املوقع التايل:

www.devtechsys.com/gender_integration_workshop/resources/review_of_gender_analysis_

frameworks.pdf



��

الف�سل االأول: اخللفية الفكرية

االجتماعي النوع  مؤشرات 
النوعية؟  العلوم الجتماعية هو: كيف نقي�س امل�شاواة  النوع الجتماعي يف  ال�شوؤال عندما ظهر مفهوم  كان 

يف عام 1984م اأ�شدرت الأمم املتحدة تقريًرا حددت فيه املوؤ�شرات املعروفة الآن مبوؤ�شرات الفوارق النوعية 

القت�شادي  والن�شاط  والتعليم،  الأ�شرة،  هى:  حماور،  عدة  اإىل  مق�شمة  وهي   .)Gender Indicators(

وامل�شاركة يف القوى العاملة، وال�شحة، والدخل وتوزيع الدخل، والعمل والهجرة من واإىل الريف واحل�شر، 

واحلقوق القانونية، و�شنع القرار ال�شيا�شي. ولكل من هذه املحاور موؤ�شرات، منها على �شبيل املثال ولي�س 

: موؤ�شرات التعليم وموؤ�شرات امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة الإطار رقم )1-1(:
)11(

احل�شر

االإطار رقم )1-1(: موؤ�سرات الفوارق النوعية للتعليم وامل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة.

م�ؤ�شرات التعليم:

- ن�شبة الن�شاء امللمات بالقراءة والكتابة )م�شنفة بح�شب الفئة العمرية(.

- ن�شبة الفتيات امل�شجالت باملدار�س.

- ن�شبة الفتيات امل�شجالت باملدار�س الالتي تواظنب على احل�شور.

- ن�شبة الفتيات الالتي اأمتمن امل�شتوى الأول )الثاين والثالث( من التعليم املدر�شي.

هند�شة،  )طب،  الكلية  بح�شب  م�شنفة  العايل  التعليم  يف  بالكليات  امل�شجالت  الفتيات  ن�شبة   -

اقت�شاد... اإلخ(.

- ن�شبة الن�شاء الالتي اأمتمن التعليم اجلامعي.

م�ؤ�شرات امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة: 

- ن�شبة الناخبات امل�شجالت.

- ن�شبة الناخبات امل�شجالت الالتي �شوتن يف اآخر انتخابات.

- ن�شبة الن�شاء امل�شاركات النا�شطات اأو �شاحبات املنا�شب يف الأحزاب ال�شيا�شية الرئي�شة.

- ن�شبة املر�شحات ملن�شب �شيا�شي يف النتخابات الأخرية.

- ن�شبة املراأة يف الهيئات الربملانية.

- ن�شبة الن�شاء يف املنا�شب التنفيذية الرئي�شة يف الأجهزة احلكومية الرئي�شة.

(11) UN Department of International Economic & Social Affairs Statistics Office. Compiling Social 

Indicators on the Situation of Women. Series F, No.32, 1984.
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ويوؤكد التقرير اأن هذه املوؤ�شرات املقرتحة لي�شت ملزمة، وميكن تعديلها اأو اإ�شافة موؤ�شرات اأخرى كما يرتاءى 

للباحث، وح�شب احتياج مو�شوع الدرا�شة، واأنها لبد اأن تتغري وتتطور عرب الزمن لكي تواكب تطور املجتمعات 

واملفاهيم اخلا�شة بها. وعلى الباحث اأن ياأخذ خ�شو�شية املجتمع الذي يقوم بدرا�شته بعني العتبار.

وقد اأعيدت �شياغة هذه املحاور يف موؤمتر بكني عام 1995م لكي تت�شع للتغريات والتطورات التي طراأت على 

الق�شايا والتحديات التي تواجه املراأة يف الت�شعينيات. وو�شع املوؤمتر منهاج عمل حدد فيه جمالت جديدة 

جديرة بالهتمام من قبل احلكومات واملجتمع الدويل واملجتمع املدين، منها: املراأة والفقر، وال�شحة الإجنابية 

للمراأة، والعنف �شد املراأة، واملراأة والنزاعات امل�شلحة، واملراأة والبيئة، بالإ�شافة اإىل موؤ�شرات اأخرى، مثل: 

الن�شاء  الأ�شري من  العنف  العرقي، ون�شبة �شحايا  التطهري  الفقر، ون�شبة �شحايا  الن�شاء حتت خط  ون�شبة 

بن�شر  2005م  املتحدة عام  )UNRISD, 2005(. ومبنا�شبة مرور ع�شر �شنوات على موؤمتر بكني قامت الأمم 

قيا�س مدى جناح  هو  التقرير  من  الهدف  وكان  ذكرها.  ال�شابق  الق�شايا  حرز يف 
ُ
اأ الذي  التقدم  عن  تقرير 

الدول يف تبني �شيا�شات تخدم امل�شاواة النوعية خالل العقد املن�شرم. ويقول التقرير اإن مهمة تقييم التطور 

نحو العدالة اجلندرية مهمة �شعبة للغاية؛ لأن املوؤ�شرات الكمية مل تعد كافية؛ فو�شول املراأة للمكانة املرجوة 

ا يف و�شع املراأة، وهذا ي�شعب قيا�شه. فمثاًل رغم تزايد عدد الن�شاء يف القوى العاملة، وهو  يتطلب تغيرًيا نوعيًّ

ما ي�شار اإليه بـ “تاأنيث القوى العاملة” )Feminization of the Labour Force( هناك ترٍد يف �شروط 

.)UNRISD, 2005( العمل وظروفه يف اأحيان كثرية

وي�شري التقرير اإىل اأن اإحدى امل�شكالت التي قد تواجه الباحث هي م�شكلة عدم وجود بيانات كافية ودقيقة عن 

هذه املجالت؛ حيث اإن توافر اإح�شاءات موثوق يف �شحتها �شرط لبد من حتقيقه للتمكن من حتديد مناطق 

ال�شعف؛ وبالتايل �شياغة ال�شيا�شات املنا�شبة لعالجها ور�شد التقدم املحرز. ويف بع�س الدول النامية قد 

ُت�شتخدم نظم اإح�شائية تقليدية غري ح�شا�شة مل�شاألة النوع )Non Gender-Sensitive(؛ حيث اإنها ل تعك�س 

التنمية  برامج  وتاأثري  التنمية  يف  اإ�شهامها  تقي�س  ول  ا،  واجتماعيًّ ا  اقت�شاديًّ املراأة  لو�شع  الدقيقة  ال�شورة 

بدورها عليها. 

العربي”)12( الوطن  يف  املرأة  نهوض  “حنو  الرابع  العربية  اإلنسانية  التنمية  تقرير  يف  قراءة 
كًر�س الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة تقريره الرابع عن التنمية الإن�شانية يف الوطن العربي لق�شية املراأة، 

املثقفني  من  نخبة  التقرير  اإعداد  يف  ا�شرتك  وقد  العربي”.  الوطن  يف  املراأة  نهو�س  “نحو  عنوانه  وكان 

والباحثني العرب املهتمني بق�شية متكني املراأة وامل�شاواة النوعية. وينق�شم التقرير اإىل ق�شمني: يركز الق�شم 

املنطقة،  يف  ال�شيا�شي  الإ�شالح  ق�شية  ويتناول  العربي،  الوطن  يف  الإن�شانية  التنمية  تطورات  على  الأول 

)12( ملطالعة التقرير انظر املوقع التايل: 

http://hdr.undp.org/en/reports/regionalreports/arabstates/RBAS_ahdr2005_EN.pdf
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الإ�شرائيلي  لالحتالل  ال�شلبي  التاأثري  اإىل  وي�شري  ا،  ودوليًّ ا  داخليًّ لها  تتعر�س  التي  وال�شغوط  واملعوقات 

الثاين من  الق�شم  اأما  املراأة.  نهو�س  م�شاألة  ذلك  املنطقة مبا يف  الإن�شانية يف  التنمية  عملية  على  والأمريكي 

التقرير فيتناول و�شع املراأة يف الدول العربية، ويناق�س اجلوانب املختلفة املرتبطة بكيفية نهو�س املراأة يف 

العامل العربي. ويفرق ما بني “نهو�س املراأة” و“النهو�س باملراأة”، م�شدًدا اأن الأوىل تعني دوًرا فاعاًل للمراأة 

يف عملية النهو�س اخلا�شة بها، وهذه نقطة حمورية. ويبداأ الق�شم الثاين من التقرير بطرح الإطار املرجعي 

الأخرية  ويخ�س  النوعية،  وامل�شاواة  واملواطنة  الإن�شان  حقوق  وهي  التقرير،  اإليها  ي�شتند  التي  واملفاهيم 

بالتف�شيل لتو�شيح املق�شود بها، والتاأكيد على اأن امل�شاواة ل تعني التطابق، واأنه لبد من احرتام الختالف 

اأكرث من حجمه وتف�شريه ل�شالح فئة دون الأخرى. ويناق�س هذا اجلزء  بني املراأة والرجل، مع عدم حتميله 

العالقة بني نهو�س املراأة والتنمية الإن�شانية م�شدًدا على اأنه ل ميكن لالأخرية اأن تتم مع ا�شتمرار تهمي�س املراأة 

وا�شتبعادها وهي ن�شف املجتمع. ثم يتناول اإ�شكالية الداخل/اخلارج يف ق�شية نهو�س املراأة، وي�شدد على 

اأن الف�شل بني الداخل واخلارج مل يعد ممكًنا يف ظل ما يعرف بالعوملة وازدياد الت�شال والعتماد املتبادل 

بني الدول. وبرغم ما للعوملة من اأثر اإيجابي يف دفع ق�شية املراأة، اإلَّ اأنها كثرًيا ما حتفز رد فعل �شلبي يف 

ا اإىل نقطة مهمة،  املجتمعات العربية؛ حيث ترتبط ق�شية حقوق املراأة بالهيمنة الغربية. ويتعر�س التقرير اأي�شً

هي عالقة نهو�س املراأة بال�شلطة، ويذهب اإىل اأن املـراأة غالًبا ما اأحرزت مكا�شب فـي ظـل الأنظمة ال�شلطوية فيما 

يعرف بن�شوية الدولة )State Feminism(، كما حدث يف تون�س والعراق يف ظل حكم البعث، ولكن هذه 

املكا�شب تكون مفرو�شة من “اأعلى”، وغالًبا ما تلقى مقاومة من القاعدة ال�شعبية، وهي يف النهاية مكا�شب 

حمدودة يف ظل غياب الدميقراطية وحقوق املواطنة.

ويقدم التقرير �شورة قامتة ولكنها واقعية لو�شع املراأة يف العامل العربي؛ فهي تواجه العديد من اأوجه النحياز 

التعليم،  تعاين من احلرمان يف جمالت عديدة -مثل:  اأنها  الرجل، كما  النهاية يف م�شلحة  التي ت�شب يف 

والعمل، وال�شحة، واحلريات ال�شخ�شية- مقارنة مبا يح�شل عليه الرجل. ويرى التقرير اأن التحديات التي 

تواجهها املراأة متاأ�شلة يف البنية الجتماعية وال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية يف العامل العربي؛ مما يوؤدي 

يف النهاية اإىل اإحكام احل�شار حول املراأة واحلد من الفر�س املتاحة لها مقارنة بالرجل. ويركز التقرير على 

تف�شري  اإعادة  �شرورة  ويرى  املجتمع.  يف  للمراأة  املتدنية  املكانة  تكري�س  يف  ودوره  والديني  الثقايف  الُبعد 

الإعالم  يلعبه  اأن  ميكن  الذي  الدور  اإىل  ي�شري  كما  املعا�شرة.  التحولت  مع  يتما�شى  مبا  الدينية  الن�شو�س 

عن  ويتحدث  العربية،  املراأة  لو�شع  الجتماعي  الُبعد  التقرير  ويتناول  املراأة،  ب�شورة  النهو�س  يف  العربي 

القبلية والنظام الأبوي واملكانة املتدنية التي حتتلها املراأة يف الأ�شرة يف هذه املنظومة الجتماعية، كما يتناول 

دور التعليم واأثر غياب مبادئ امل�شاواة من املناهج التعليمية، وما حتتويه تلك املناهج من حتيز �شد املراأة.

الوا�شح  متييزها  ب�شبب  العربي  العامل  يف  ال�شخ�شية  الأحوال  قوانني  تغيري  �شرورة  التقرير  يوؤكد  كما 

�شد املراأة، وتكري�شها للو�شع القائم الذي يحابي الرجل. واأخرًيا، يوؤكد التقرير �شرورة حت�شني الظروف 
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القت�شادية لرفع وطاأة الفقر عن املراأة، خا�شة اأنها تواجه �شعوبات يف احل�شول على فر�س عمل منا�شبة. ول 

يهمل التقرير تقدمي اأمثلة اإيجابية للمراأة يف العامل العربي، ولكنها تبقى اأمثلة فردية ل تعك�س واقع عامة الن�شاء 

العربيات. ويخل�س التقرير بطرح روؤية ا�شرتاتيجية هدفها حت�شني اأو�شاع املراأة يف العامل العربي موؤداها 

“جناحي نهو�س املراأة” يف الوطن العربي هما الإ�شالح املجتمعي واملجتمع املدين. ويتحقق الإ�شالح  �أن 

املجتمعي عن طريق ما يلي:

• اأوالاً: تنقية الثقافة من بذور النحياز �شد املراأة، عن طريق الجتهاد الفقهي، واإ�شالح املناهج التعليمية، 
وتطوير الإعالم؛ لإ�شاعة ثقافة امل�شاواة.

وهذا  الر�شيد،  واحلكم  احلرية  جمتمع  اإىل  التحول  على  ي�شجع  حقيقي  �شيا�شي  باإ�شالح  القيام  ا:  ثانياً  •
لبد من اأن ي�شبقه اإ�شالح القوانني والت�شريعات مبا يف ذلك تلك التي حتد من فر�س املراأة يف املجالني العام 

واخلا�س. 

ا: مكافحة الفقر من خالل دعم النمو القت�شادي، وحتقيق العدالة الجتماعية، وال�شتثمار يف راأ�س  • ثالثاً
املال الب�شري عن طريق زيادة الإنفاق على التعليم وال�شحة والأمان.

ا: مناه�شة العنف �شد املراأة، وحماية حريتها ال�شخ�شية، �شواء كانت مواطنة اأم وافدة. • رابعاً

اأما اجلناح الثاين فهو يقوم - بح�شب التقرير- على حركة جمتمعية تلعب فيها املراأة دوًرا رئي�ًشا �شعًيا اإىل 

نهو�شها واإىل بناء نه�شة اإن�شانية عربية، ويكون عماد تلك احلركة املنظمات املجتمعية العربية املعنية بالدفاع 

عن حقوق املراأة.

تكمن اأهمية التقرير يف اأنه يقدم دون مغالة ول حتيز �شورة واقعية لو�شع املراأة يف الوطن العربي، ويطرح 

دون حرج ول ح�شا�شية هموم املراأة العربية وق�شاياها واملعوقات التي حتول دون نيلها اأب�شط حقوقها كاإن�شانة 

وكمواطنة، مثل: العي�س باأمان وكرامة، وال�شحة، والتعليم، وك�شب الرزق. ورغم اأن التقرير يتخذ من املواثيق 

والتفاقات الدولية مرجعية له، اإلَّ اأننا ل ن�شت�شعر فيه باأي حتيز �شد املرجعية الدينية. ويفرق التقرير ما بني 

ال�شيا�شية، وي�شدد  العملية  التي جنحت يف الندماج يف  العنيفة، والتيارات الإ�شالحية  التيارات الإ�شالمية 

على اأهمية هذه احلركات التي تتمتع بقاعدة �شعبية عري�شة، وعلى �شرورة التعامل معها كقوى جمتمعية لها 

التقرير  التي يطرحها  الروؤية  اأن  اإ�شالح م�شتقبلية. كما  اأي عملية  ا�شتبعادها من  اأو  وزنها، وعدم جتاهلها 

لنهو�س املراأة العربية مو�شوعية، ولي�س فيها انحياز لأي اجتاه فكري اأو اإيديولوجي، ولكنها تبقى روؤية عامة 

هي مبثابة خطوط عري�شة حلركة اإ�شالح �شاملة طال انتظارها يف الوطن العربي.
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ا: النوع الجتماعي يف الأدبيات العربية خام�صاً

اأدبيات الرتاث الإ�شالمي. فقد حتدث الفيل�شوف ابن  اإن ق�شية امل�شاواة بني املراأة والرجل مل تكن غائبة عن 

 عن اأهلية املراأة للم�شاركة يف كافة نواحي احلياة العامة 
ر�شد مثاًل يف كتابه “جوامع �شيا�شة اأفالطون”)13(

وال�شيا�شية، حتى اأنه قال اإنه ل مانع من اأن تتوىل املراأة رئا�شة الدولة، واأكد اأنها قادرة على اأن ت�شارك يف اأي عمل 

حتى احلرب. وحتظى م�شاركة املراأة امل�شلمة يف احلياة العامة واأحياًنا يف اجلهاد بكثري من الهتمام. نذكر هنا 

 
اأمثلة عديدة �شهرية، مثل ال�شحابية خولة بنت الأزور واأخريات حتدث عنهن ابن كثري يف “البداية والنهاية”)14(

ومثل خولة بنت ثعلبة الأن�شارية، وكعوب بنت مالك بن عا�شم، و�شلمى بنت ها�شم، ونعم بنت فيا�س، وهند بنت 

عتبة بن ربيعة، ولبنى بنت جري احلمريية، وعفرية بنت غفار، و�شعيدة بنت عا�شم اخلولين، وغريهن. وهوؤلء 

الن�شاء كن يحظني بالتقدير والحرتام واملكانة الجتماعية املرموقة ب�شبب �شجاعتهن وعلمهن.

امل�شلحني  اإىل  العربي  الوطن  النوعية يف  امل�شاواة  بق�شية  الهتمام  البع�س  فرُيجع  التاريخ احلديث  اأما يف 

اأمثال رفاعة الطهطاوي، وحممد عبده، وجمال الدين الأفغاين، وقا�شم اأمني؛ فقد اأجمع هوؤلء، على اختالف 

لها  التي كفلها  املراأة حقوقها  ُتعطى  باأن  التقدم، ونادوا  التعليم ويف  املراأة يف  الفكرية، على حق  اجتاهاتهم 

الإ�شالم، والتي ُحرمت منها قروًنا طويلة )Mansour, 2002(. ولكن يف احلقيقة يعود الهتمام بق�شية حقوق 

جريدة  اأ�شدرت  التي  نوفل  هند  مثل   )Feminists( ن�شويات  اأو  ن�شاء  اإىل  �شائع،  هو  ما  بخالف  املراأة، 

.)Mansour, 2002( 1892م يف الإ�شكندرية للدفاع عن حقوق الن�شاء والتعبري عن اآرائهن “الفتاة” عام 
وبغ�س النظر عن اخلالف حول رواد الوعي الن�شوي يف الوطن العربي هل هم من الرجال اأم من الن�شاء، فاإن 

ق�شية حقوق املراأة ودورها يف املجتمع مل تقحم على الفكر العربي من قبل الثقافة الغربية ومنا�شريها، بل 

كانت نتاج مواجهة بني اجتاهني فكريني مت�شادين، اأحدهما يرى يف حترير املراأة على الطريقة الغربية فر�شة 

للحاق بالغرب املتقدم عن طريق تقليده والت�شبه به، والآخر يرى اأن اإعطاء املراأة امل�شلمة حقوقها التي كفلها لها 

الإ�شالم والتي �شلبت منها على مر ع�شور من ال�شتبداد ال�شيا�شي والجتماعي والنحدار الثقايف هو خطوة 

مهمة على الطريق اإىل الأ�شالة الثقافية والفكرية القادرة وحدها على حتقيق النه�شة الجتماعية والثقافية. وقد 

يختلف الفريقان يف تعريفيهما للتقدم، حيث يرى الفريق الأول -ومن اأ�شهر رواده قا�شم اأمني- اأن التقدم 

ا، بينما يرى الفريق الثاين -مثل ال�شيخ  ا واجتماعيًّ ا واقت�شاديًّ يعني اللحاق بالغرب يف كل املجالت �شيا�شيًّ

حممد عبده- التقدم على اأنه ال�شتقالل عن الغرب، والتاأكيد على الهوية الأ�شلية، والبحث عن منوذج اأ�شيل 

ا يف عملية الإ�شالح، واأن اإق�شاءها يعني اإبقاء ن�شف  لالإ�شالح. ويتفق الفريقان على اأن املراأة تلعب دوًرا مهمًّ

الأمة العربية يف الظالم )Mansour, 2002(. و�شيناق�س الف�شل الثاين من هذا الكتاب البيئة الثقافية لعالقات 

النوع الجتماعي ب�شكل مف�شل.

رينان  اإرن�شت  الفرن�شي  للمفكر  تلخي�س  عنه  و�شلنا  العربي،  اأ�شلها  املفقود  الكتب  من  هو  اأفالطون(  �شيا�شة  )جوامع  كتاب   )13(

)1892-1823( يف كتابه )ابن ر�شد والر�شدية(.

)14( اأنظر ابن كثري. البداية والنهاية. مكتبة املعارف، بريوت، 1966.
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تعك�س اأدبيات النوع الجتماعي العربية اليوم نف�س هذه الزدواجية؛ حيث تنق�شم اإىل نوعني: النوع االأول 

م�شدره كاتبات من اأ�شول عربية وم�شلمة، ولكنهن يناأين باأنف�شهن عن اأية مرجعية دينية، بل اإنهن يتمردن يف 

بع�س كتاباتهن على املرجعية الدينية، مثل نوال ال�شعداوي وفاطمة املرني�شى. فمثاًل ت�شعى املرني�شي يف كتابها 

اإح�شا�شها  القارئ  وي�شت�شعر  الدينية،  الن�شو�س  يف  الذكوري  املنطق  ك�شف  اإىل   
احلجاب”)15( وراء  “ما 

ال�شلبية يف كتابها  الثقافة الإ�شالمية. ولكن تخف حدة هذه امل�شاعر  التمرد على  بالظلم والقهر والرغبة يف 

 وتبحث عن معاٍن جديدة يف الن�شو�س الدينية لتلقي �شوًءا جديًدا على عالقات النوع 
ال�شيا�شي”)16( “احلرمي 

الجتماعي يف الثقافة الإ�شالمية. 

�شوى  العربي  املجتمع  اأ�شاب  الذي  الطويل  ال�شلل  من  خمرًجا  ترى  ل  املرني�شي  اأن  فيه  �شك  ل  مما  ولكن 

الدميقراطية العلمانية، واأنها ترى اأن اأي طريق اآخر لبد واأن يوؤدي اإىل املزيد من القهر، لي�س للمراأة فقط بل 

جلميع الفئات املهم�شة يف املجتمع. وهي ترى اأن الإ�شالم حد من حرية املراأة التي كانت تتمتع بها يف اجلاهلية 

وهم�شها. وت�شيف املرني�شي اأن حقوق املراأة قد تال�شت متاًما مع جميء ور�شوخ اخلالفة التي توطدت على 

الركيزتني  كانا  العروبة والذكورة  اإن �شرطي  للمراأة والأقليات؛ حيث  ال�شيا�شية  ح�شاب احلقوق واحلريات 

ا. وترى  اللتني قامت عليهما اخلالفة، وبينما فقدت العروبة اأهميتها مع الوقت بقي �شرط الذكورة �شرًطا حموريًّ

املرني�شي اأنه منذ قيام اخلالفة كان هناك تقلي�س تدريجي ومتزايد للدميقراطية، وكان لبد لكي حتكم اخلالفة 

.)Mernissi, 1992( قب�شتها اأن تر�شخ ثقافة ال�شتبداد يف فكر املجتمع الإ�شالمي

 )Islamic Feminism( اأما النوع الثاين الذي ينطلق من مرجعية دينية فيما يعرف بالن�شوية الإ�شالمية

الدفاع عن حقوق  الإ�شالمية يف  الروؤية  يتبنني  الالتي  امل�شلمات  الباحثات  من  العظمى  الأغلبية  اأن  -ورغم 

وتركز  اإ�شالمية.  ن�شائية  �شحوة  اإىل  ترتقي  اإ�شهاماتهن  اأن  يف  �شك  فال  الت�شمية-  هذه  يرف�شن  املراأة 

للنوع  منظور  اإعادة �شياغة  اأجل  من  الدينية وحتليلها ومراجعتها  الن�شو�س  درا�شة  على  الباحثات  هوؤلء 

الجتماعي ميتاز بالتقدمية والأ�شالة الثقافية، والت�شدي يف نف�س الوقت لالأحكام الفقهية التي يثور ال�شك 

ونذكر  للدين.  مق�شود  اأو غري  مق�شود  عن جهل  تن�شب  واأعراف  تقاليد  من  �شائد  هو  وملا  حول �شحتها، 

النظر  اإعادة  ي�شرتكن يف  الكاتبات  هوؤلء  وزينب ر�شوان.  بناين، وعزيزة احلربي،  فريدة  اإ�شهامات  هنا 

بتطوير  ويطالنب  الفقهية،  للن�شو�س  م�شتنرية  وتف�شريات  �شروح  �شوء  يف  الجتماعي  النوع  ق�شايا  يف 

الأحكام لكي تتما�شى مع ظروف الع�شر ومتطلباته. وقد قدمت اأميمة اأبو بكر درا�شة وافية عن هذا النوع 

من الأدبيات يف بحثها “الن�شوية، ق�شايا اجلندر والروؤية الإ�شالمية”. وهي تطرح ق�شية الدفاع عن املراأة 

العام حول  ال�شياق الأو�شع للجدل  الدين �شد النحراف عنه، وت�شع نقا�شها داخل  الدفاع عن  كجزء من 

الإ�شالم )اأبو بكر، 2002(.

)15( Fatima al-Mernissi. Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Muslim Society. Cambridge, 1975.

)16( فاطمة املرني�شي، احلرمي ال�شيا�شي. ترجمة عبد الهادي عبا�س. دار احل�شاد، دم�شق، 2002.
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وكثرًيا ما يعتمد هذا النوع من الأدبيات على �شرد �شري الن�شاء امل�شلمات الأوائل لتو�شيح الدور املهم الذي 

لعبته املراأة امل�شلمة يف احلياة العامة، فمثال ت�شت�شهد هدى ال�شدة بعائ�شة زوجة الر�شول )ال�شدة، 1998(. 

وت�شت�شهد فريدة بناين باأمهات املوؤمنني كنماذج للمراأة امل�شلمة املتعلمة الواعية بحقوقها واملوؤثِّرة يف احلياة 

العامة، فتذكر كيف كانت ال�شيدة نفي�شة تلقي املحا�شرات يف القاهرة، وكان الإمام ال�شافعي اأحد تالمذتها 

ا اأم الدرداء التي كانت تلقي درو�ًشا عامة يف امل�شجد الأق�شى )بناين، 1998(. وتروي اأميمة  املخل�شني، واأي�شً

اأبو بكر كيف كان الر�شول ي�شمح لن�شاء امل�شلمني باحلديث يف الأماكن العامة و�شوؤاله عن خمتلف الأمور 

ومناق�شته يف بع�شها، وكان ي�شغي اإليهن ويرد عليهن )اأبو بكر، 2002(.

ا ينتمي لهذا النوع مفكرون ومفكرات من اأ�شول اإ�شالمية وي�شتندون اإىل مرجعية دينية، ولكنهم يكتبون  اأي�شً

بلغة اأجنبية، مثل اأمينة ودود حم�شن ورفعت ح�شن. ويعتمدون على اإعادة تف�شري الآيات لتقدمي فهم جديد لها 

يت�شق ومبادئ العدالة وامل�شاواة. ويف�شر رفعت ح�شن الو�شع املتدين الذي جتد املراأة يف املجتمعات الإ�شالمية 

نف�شها فيه بقوله: “ل عجب، فخالل التاريخ الإ�شالمي كله كان الرجال فقط هم القائمون على ترجمة امل�شادر 

للمراأة  والجتماعي  والفقهي  الوجودي  الو�شع  حتديد  حق  لأنف�شهم  احتكروا  والذين  الإ�شالمية،  املعرفية 

اإن التحدي الذي يواجهه اليوم املوؤمنون بامل�شاواة والعدالة النوعية من فقهاء امل�شلمني هو حتليل  امل�شلمة... 

.)Hassan, 1996( ”ودح�س الفهم اخلاطئ لبع�س الآيات القراآنية والأحاديث التي ت�شتخدم �شد الن�شاء

وت�شري اأ�شمى برل�س يف كتابها )Believing Women in Islam( اإىل اأن تاريخ احل�شارة الغربية يوؤكد اأن 

عدم امل�شاواة والأبوية واحتقار املراأة لي�شت من �شنع الإ�شالم، ولكن غالًبا ما ترتبط هذه الرذائل بالإ�شالم؛ 

لأنه منذ الع�شر الأموي ا�شتطاعت النخبة احلاكمة يف الأمة الإ�شالمية مب�شاعدة علماء الدين اأن تروج لروؤية 

ال�شيا�شي، ويف ظل هذه  لهم بتربير ال�شتبداد والأبوية والقمع  ت�شمح  لالإ�شالم  رجعية وتف�شريات ذكورية 

الروؤية والتف�شريات الرجعية حتتل املراأة مكانة دونية يف الفكر واملجتمع الإ�شالمي )Barlas, 2002(. وتوؤكد 

ا  برل�س اأن القراآن ميكن اأن ُيفهم من عدة اجتاهات مبا فيها الجتاه الذكوري الذي يكر�س لقهر املراأة، واأي�شً

ر باأن القراآن ياأمرنا باأن ناأخذ دائًما املعنى الأف�شل والأ�شمى من الآيات )اأي الأقرب  الجتاه الأكرث عدالة. وتذكِّ

اإىل امل�شاواة والعدالة واملنطق(، واأن القراآن كل متكامل ل يتجزاأ، ولبد من اأن ُتفهم الآيات يف �شياقها، واأن 

.)Barlas, 2002( كتابها هذا هو حماولة لإعادة قراءة القراآن قراءة اأكرث عدالة

ويتفق معها اأنور ماجد يف اأننا بحاجة اإىل فهم متجدد وثوري لالإ�شالم؛ لأن الإ�شالم بداأ كحركة حترير مـن 

الإ�شالم  ن�شتعمل كلمة  اإننا  اأنور ماجد  )Majid, 2002(. ويقول  ال�شياق  الظلم والقهر ولبد من فهمه يف هذا 

نزل يختلف عن الإ�شالم الذي ُطبِّق 
ُ
ب�شكل �شاذج، ويجب اأن نحدد عن اأي اإ�شالم نتحدث؛ لأن الإ�شالم الذي اأ

ا فيما يخ�س حقوق املراأة. لقد كانت  بالفعل ومازال يطبق. ويتفق مع برل�س يف اأن الإ�شالم عندما جاء كان ثوريًّ

املراأة العادية )ولي�شت “الر�شتقراطية”( قبل الإ�شالم مقهورة، ويف احلقيقة كان عامة النا�س مقهورين، وكان 

ا اإىل �شيد وعبد، غني وفقري، وعندما جاء الإ�شالم �شدد على مبداأي العدالة الجتماعية  املجتمع منق�شًما راأ�شيًّ
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من  بدًءا  بالتدريج  املبادئ  واندثرت هذه  الكلمة،  معنى  بكل  وقتها  ثورية يف  املبادئ  وامل�شاواة، وكانت هذه 

امل�شالح  الإ�شالم، وطوعته خلدمة  على  الو�شاية  )الأمويني(  املالكة  العائلة  فيه  فر�شت  الذي  الأموي  الع�شر 

وجمدت  الجتهاد،  باب  اأغلق  ثم  الجتماعي،  والظلم  ال�شيا�شي  ال�شتبداد  على  �شرعية  ولإ�شفاء  ال�شيا�شية، 

 .)Majid, 2002( الثورة الجتماعية التي كان يدعو اإليها الإ�شالم مبا فيها حترير املراأة من عبودية اجلهل والقهر

اإىل  اأدى  الإ�شالمية  للمجتمعات  التاريخية  التجربة  اأملته  �شيا�شي  نتاج و�شع  اليوم هو  نعرفه  الذي  الإ�شالم 

ت�شور واحد وجامد لالإ�شالم تر�شخ يف الفكر العربي الإ�شالمي واأ�شبح من ال�شعب زحزحته.

تتبنى اأمينة ودود يف كتابها “القراآن واملراأة: اإعادة قراءة الن�س املقد�س من وجهة نظر ن�شائية” وجهة نظر 

مماثلة عندما تقول اإن العتقادات ال�شائدة يف املجتمع العربي عن املراأة اأثرت على تف�شري و�شع املراأة كما جاء 

يف القراآن بحيث ي�شبح اأكرث مواءمة لتلك العتقادات بالن�شبة لطبيعة املراأة ودورها يف املجتمع، الذي ح�شر 

يف وظيفة املراأة الإجنابية )Wadud, 1999(. وهي مثل برل�س ت�شدد على اأهمية فهم القراآن يف الإطار املجتمعي 

والثقايف الذي نزل فيه والنقلة التي اأحدثها يف و�شع املراأة حينها، وتف�شريه يف �شوء روح التطور والتحرير 

التي جاء بها. وتعجب اأمينة ودود اأنه يف القرن التا�شع ع�شر عندما ُطِرح نقا�س عاملي حول العبودية و�شرورة 

اإلغائها متا�شت الأمة الإ�شالمية مع هذا التطور ومل تقاومه رغم عدم وجود ن�س �شريح يحرم هذا التقليد الذي 

ا نحو دعم الكرامة الإن�شانية،  كان را�شخا يف املجتمع العربي عند جميء الإ�شالم، بل واعتربته تطوًرا اإيجابيًّ

ويف نف�س الوقت تقف الأمة الإ�شالمية موقف املت�شكك واملرتدد حيال ق�شية حقوق املراأة وو�شعها يف معظم 

الدول العربية الإ�شالمية، ورغم وجود اأكرث من ن�س �شريح يوؤكد على مبداأ امل�شاواة بني املراأة والرجل مل ُتقِدم 

الأمة الإ�شالمية على �شياغة روؤية اأ�شيلة عن حقوق املراأة مبنية على قراءة م�شتنرية للقراآن، واكتفت بالنقل عن 

.)Wadud, 2000( الغرب وال�شتناد اإىل املواثيق الدولية

وم�شتقل  اأ�شيل  منوذج  عن  والبحث  الجتهاد  باب  فتح  اإعادة  اإىل  الداعي  ال�شوت  باأن  العرتاف  من  ولبد 

لالإ�شالح ما زال خافًتا وحمدود التاأثري، ولكنه موجود بقوة، وهو يرتقي بكل املقايي�س اإىل حركة فكرية اأ�شيلة 

من �شاأنها اأن تقود م�شرية التغيري من املنطقة العربية. واجلدل القائم حول مرجعية ق�شية امل�شاواة النوعية اإن 

كانت علمانية اأو اإ�شالمية ل ي�شر الق�شية يف �شيء، املهم اأن يكون هناك حوار بني الجتاهات الفكرية املختلفة 

لأن هذا يرثي النقا�س، ويبقي الفكر متجدًدا، وي�شهم يف اإمداد احلركة بطاقة تدفعها اإىل الأمام. 

يف  احلجاب  اأ�شبح  لقد  احلجاب.  ق�شية  النوعية  بامل�شاواة  املهتمون  يتناولها  التي  املحورية  الق�شايا  ومن 

املواجهة بني هيمنة الثقافة الغربية املتزايدة ورد فعل ال�شعوب امل�شلمة رمًزا. فهو بالن�شبة لالأوىل رمز للتخلف 

والذكورية وقهر املراأة، وهي اأعرا�س تعاين منها املجتمعات امل�شلمة؛ وبذلك ي�شبح التخل�س منه خطوة على 

طريق التحديث والتحرر، وهو بالن�شبة للثانية رمز للهوية والأ�شالة واآخر خط دفاع عن ال�شتقالل الثقايف 

للبع�س  بالن�شبة  به  التم�شك  الإ�شالمية؛ ولذلك ي�شبح  الثقافة  ثوابت وركائز  تهدد  التي  الغربية  الهيمنة  �شد 

الهيمنة  بني  ما  املواجهة  اإن هذه  اأحمد  ليلى  الثقافية واحل�شارية(. وتقول  الناحية  )من  اأو موت  ق�شية حياة 
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الف�سل االأول: اخللفية الفكرية

جمربة  نف�شها  جتد  حيث  العربية،  املراأة  ق�شية  تعقد  امل�شلمة  املجتمعات  يف  حتفزه  الذي  الفعل  ورد  الغربية 

على الختيار ما بني ولءات مت�شادة، بني ولئها لق�شيتها كامراأة من ناحية، وولئها لثقافتها الإ�شالمية من 

الناحية الأخرى )Kandiyoti, 1991(. وينق�شم املهتمون بق�شية امل�شاواة النوعية يف الوطن العربي اإىل موؤيد 

ومعار�س مل�شاألة احلجاب. فت�شتعمل ال�شعداوي تعبري “حجاب العقل” الذي تعده اأخطر من حجاب الراأ�س، 

اأنه ل يوجد ن�س قراآين �شريح يلزم املراأة بارتداء  اأما املرني�شي فتوؤكد   .
)17(

ح�شب راأيها، على املراأة العربية

ا من حرية املراأة، وتراه امتداًدا للقهر ال�شيا�شي )Mernissi, 1975(. يف  احلجاب، وترى يف احلجاب انتقا�شً

حني ترى ليلى اأحمد اأن احلجاب فر�س على زوجات الر�شول دون غريهن)Ahmed, 1992(. ويتناول الكثريون 

ق�شية احلجاب من الناحية الجتماعية/ال�شيا�شية، تقول مي مياين على �شبيل املثال اإن املراأة غالًبا ما تختار 

احلجاب لأ�شباب اجتماعية واقت�شادية، فهو ي�شمح لها باخلروج اإىل احلياة العامة دون املخاطرة ب�شمعتها، 

ويف نف�س الوقت يوفر عليها اللتزام باملو�شة املكلفة )Yamani, 1996(. اأما مرمي كوك فرتى اأن املراأة تتم�شك 

باحلجاب لأنها ت�شعر اأنه ميدها بالقوة ويحررها، فهو ي�شفي على املراأة طابع التدين وال�شتقامة، ويقيها من 

نها من التحرك بحرية يف العمل وال�شارع، اأي بعبـارة اأخـرى ي�شبح احلجـاب يف  التحر�س وال�شبهات، وميكِّ

هذا ال�شياق و�شيلة للتمكني )Cooke, 2000(. وتقول فدوى اجلندي اإن احلجاب هو جزء من حركة “الأ�شلمة” 

التي طالت خمتلف نواحي احلياة يف الوطن العربي، والتي جاءت كمقاومة لالإمربيالية الغربية والعداء املتزايد 

.)El-Guindi, 1999( شد العرب وامل�شلمني خالل العقدين الأخريين�

ولكن مما ل�شك فيه اأن عودة ظهور احلجاب بني ن�شاء الطبقات الو�شطى يف املجتمعات العربية خالل العقدين 

ا دللة �شيا�شية. تقول مرمي كوك اإنه عندما تختار املراأة احلجاب فاإن هذا يدل على �شفتني  الأخريين له اأي�شً

)Cooke, 2000(. وال�شيء  الأولية  انتماءاتها  امراأة، وُتعد هذه  اأنها  اأنها م�شلمة، وثانًيا  اأوًل  اأ�شا�شيتني، هما: 

نف�شه ينطبق على باقي الن�شاء العربيات. اأما الن�شاء امل�شلمات املقيمات يف الدول الغربية فدفاعهن امل�شتميت عن 

حقهن يف التم�شك باحلجاب برغم ال�شطهاد له دللة �شيا�شية وا�شحة، هي اأن احلجاب بالن�شبة لهوؤلء الن�شوة 

هو الهوية والثقافة، فهو يحول دون ذوبانهن يف املجتمع الذي يقمن فيه، ومييزهن عن “الآخر” فيوؤكد على 

يف  اأمتهن  وبنات  اأبناء  من  بالآخرين  ا  ورمزيًّ ا  ثقافيًّ يوحدهن  اأو  يجمعهن  نف�شه  الوقت  يف  وهو  اإ�شالمهن، 

ا )Cooke, 2000(. من املوؤكد اأن عودة احلجاب بهذه القوة له دللت �شيا�شية اإىل جانب  اخلارج والداخل اأي�شً

الدوافع القت�شادية والجتماعية. فعودة احلجاب اإىل الظهور يف الوطن العربي منذ ال�شبعينيات والثمانينيات 

.)Badran, 1995( ”ي�شري اإىل وعي اإ�شالمي متزايد ورغبة يف الرجوع اإىل “الأ�شل

ولكن تبقى ق�شية امل�شاواة النوعية يف الوطن العربي مرهونة بالظروف القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية 

امل�شاواة  ق�شية  م�شداقية  اأن  يوؤمن  من  وهناك  الإ�شالمية.  الثقافية  باملرجعية  حمكومة  بال�شرورة  ولي�شت 

)17( جاء هذا التعبري “حجاب العقل” يف ن�س كلمة األقتها ال�شعداوي مبنا�شبة افتتاح املوؤمتر ال�شاد�س جلمعية ت�شامن املراأة العربية يف 

القاهرة بتاريخ 3-2002/1/5. لالطالع على ن�س الكلمة انظر موقع احلوار املتمدن:

www.ahewar.org/debat.show.art.asp?aid=799.
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النوعية يف الوطن العربي ل ميكن اأن تتحقق بعيًدا عن املرجعية الفكرية الإ�شالمية، واأن اأي حماولة لإر�شائها 

يف خارج هذا الإطار حمكوم عليها بالف�شل؛ ومن هنا داأب اأتباع الن�شوية الإ�شالمية على اإثبات عدم تناق�س 

مبداأ امل�شاواة النوعية مع مبادئ الإ�شالم، بل واثبات العك�س متاًما. اإن التحيزات والنتهاكات املوجودة يف 

اأ�شلفنا الذكر، ولكنها نتاج ظروف تاريخية و�شيا�شية  املجتمع العربي �شد املراأة ل عالقة لها بالإ�شالم كما 

واقت�شادية. ولكي نت�شدى لهذه التحيزات لبد من معاجلة تلك الظروف؛ فيجب األ نغايل يف اأهمية التعاليم 

اقت�شادية  نظًما  بدون جدل كبري  يتقبلون  العربي  ال�شعب  اأفراد  فاأغلب  العربية؛  املجتمعات  الدينية يف حياة 

اأغلب الأحيان تكون غربية متاًما، مثل: البنوك،  و�شيا�شية لي�شت من �شميم التعاليم الإ�شالمية، بل هي يف 

اإعادة  اأن م�شاألة  والتعليم املختلط، والإعالم وو�شائل الرتفيه، وغريها من الظواهر الجتماعية الغربية. كما 

قراءة الن�شو�س الدينية من منظور امل�شاواة النوعية �شوف يقت�شر تاأثريها على نخبة مثقفة ومهتمة بالق�شية، 

ويف اأغلب الظن لن ي�شل �شداها اإىل عامة ال�شعب العربي اإلَّ فيما تنقله و�شائل الإعالم، والتي �شتنقله كجزء 

من جدل اأكادميي اأو ثقايف بعيد عن النا�س وحياتهم اليومية. 

اإن الأدبيات التي �شبق تناولها يف هذا الف�شل تنطلق من املنظور الن�شوي الذي يهدف اإىل حتليل الأ�شباب 

فكرية ونظرية ل�شتعادة  روؤى  املراأة، وطرح  مكانة  تدين  اإىل  اأدت  التي  والقت�شادية  وال�شيا�شية  التاريخية 

عن  يختلف  هذا  و  الرجل،  لدور  والقيمة  الأهمية  يف  م�شاٍو  دور  له  املجتمع  يف  فاعل  كعن�شر  املراأة  مكانة 

على  حدوثه  وكيفية  النوعي  التمايز  حدوث  موا�شع  تو�شيح  يف  يفيد  الذي  الجتماعي  النوع  منظور  تبني 

اأر�س الواقع، ويعطي �شورة اأ�شدق عن كيفية ترجمة هذه النظرة الدونية التي تكون متاأ�شلة يف الثقافة اإىل 

ممار�شات فعلية وعن تاأثري هذه املمار�شات على املراأة واملجتمع ككل. 

والعلماين(.  )الإ�شالمي  الجتاهني  من  اجتاه  كل  عليها  يركز  التي  الق�شايا  طبيعة  يف  اختالف  ا  اأي�شً هناك 

الن�شوية الإ�شالمية تركز يف الغالب على دور املراأة يف احلياة العامة وحقوقها ال�شيا�شية والقت�شادية واملدنية، 

وحتاول اإثبات اأن هذا الدور ل يتعار�س مع مبادئ الدين، وت�شلط ال�شوء على اجلوانب امل�شيئة يف التاريخ 

الإ�شالمي التي تدعم ق�شية املراأة من حيث حقها يف العمل وتويل املنا�شب العامة وما اإىل ذلك. اأما اأن�شار 

الجتاه العلماين، على اختالف نزعاته الإيديولوجية ليربالية كانت اأم ي�شارية، فاإنه غالًبا ما يركز على الطبيعة 

بل  للمراأة،  واحلريات  احلقوق  من  الكثري  تقريره  برغم  الإ�شالم،  يغريها  مل  والتي  العربي  للمجتمع  الأبوية 

تعامل معها على اأنها اأمر م�شلم به. وترى فاطمة املرني�شي اأن القهر هو حجر الزاوية التي يقوم عليها املجتمع 

النوعي على  القهر  بل ويعززه،  يقابله،  العام  امل�شتوى  ال�شيا�شي على  فالقهر  املراأة.  الأبوي مبا يف ذلك قهر 

امل�شتوى اخلا�س )Mernissi, 1992(. وترى نوال ال�شعداوي اأن اأحد �شمات املجتمع الأبوي هو ممار�شة القهر 

 .)Al-Saadawi,1980( بالفتنة  مرتبطة  اأنها  بدعوى  عليها  وال�شيطرة  لإخ�شاعها  كو�شيلة  املراأة  �شد  اجلن�شي 

الق�شية الأخرى التي تركز عليها ال�شعداوي هي ق�شية هيمنة الراأ�شمالية الغربية، وترى ال�شعداوي اأن املراأة 

العربية تويل هذه الق�شية اهتماًما اأكرب من الهتمام الذي توليه لق�شية الدميقراطية وحرية التعبري، وترى اأن 
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غايات الإمربيالية الغربية تتفق واإ�شرار القوى الإ�شالمية الرجعية يف قهر املراأة واإخ�شاعها؛ ولذلك يتعيـن 

.)Al-Saadawi, 1980( علـى املراأة العربيـة اأن حتـارب كافـة نظـم الهيمنـة الطبقيـة والأبوية

ورغم الختالف الظاهر بني الن�شوية الإ�شالمية والعلمانية يف الهتمامات والق�شايا اإلَّ اأن هناك الكثري من 

الأمور امل�شرتكة التي يجب عدم اإغفالها، والتي توحي باأن وجود حوار وعمل م�شرتك بني اأن�شار الجتاهني 

لي�س بالأمر امل�شتحيل. اأهم نقاط اللتقاء هي اأن اجلميع يتفق على اأن التمايز النوعي قائم، واأنه لكي حتقق املراأة 

العربية ذاتها وت�شارك يف دفع النه�شة احل�شارية املن�شودة لبد من تغيري الظروف ال�شيا�شية والقت�شادية 

اأنه  الإ�شالمية  الن�شوية  نبداأ؟ ترى  اأين  الإ�شالح. نقطة الختالف هي من  اأنه لبد من  اأي  الراهنة،  والثقافية 

يتحتم علينا الرجوع اإىل اأ�شل الدين واإحياء روح الثقافة الإ�شالمية الأ�شيلة، وتخلي�شها من ال�شوائب التي 

املراأة، ولكي  له با�شطهاد  الدين ل عالقة  اأن  الن�شوية  اأن�شار  العلمانيون من  الع�شور. ويرى  بها عرب  علقت 

ا، اإلَّ اأنها لي�شت  نقاوم هذا ال�شطهاد يجب اأن نعالج اأ�شبابه احلقيقية، ورغم اأن الثقافة قد تكون �شبًبا مهمًّ

ال�شبب الوحيد اأو الأهم. اإن هذا اجلدل مل ولن يح�شم يف وقت قريب، ولكننا عندما منعن النظر يف الق�شايا 

التي يطرحها كال الجتاهني جند اأن امل�شافة بني الجتاهني لي�شت �شا�شعة كما نت�شور، فهناك خطوط عري�شة 

ا، وحق املراأة يف اأن تتعلم واأن تتمتع بالأمان  ا واقت�شاديًّ يتفق عليها اجلميع، منها اأهمية متكني املراأة �شيا�شيًّ

واحلرية و�شائر احلقوق التي يجب اأن يتمتع بها كل اإن�شان، ويبقى اجلدل قائما حول كيف نحقق هذا؟
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اخلال�صة

اإن اجلدل ما زال قائًما يف املجتمعات العربية بني موؤيدي منظور النوع الجتماعي وراف�شيه بو�شفه مفهوًما 

الرف�س  هذا  اأن  يف  �شك  ول  الإ�شالمية.  الثقافة  �شياق  يف  منه  جدوى  ول  له  مكان  ل  “م�شتورًدا” واأنه 
مبني -ولو جزئَيا- على �شوء فهم اأو خطاأ يف اإدراك املق�شود باملفهوم. وقد حاولنا فيما �شبق تقدمي تعريف 

واٍف ملنظور النوع الجتماعي وتو�شيح اأهميته يف معاجلة ق�شايا التنمية. 

اإن روؤية الأمور وتقييمها من منظور النوع الجتماعي ي�شمح لنا بروؤية العامل من منطلق اأنه ينق�شم بطبيعته اإىل 

نوعني رجل وامراأة، ويوؤكد �شرورة التعامل مع العامل على هذا الأ�شا�س، فعند و�شع خطة اأو �شيا�شة يجب 

اأن نكون مدركني كيف �شتوؤثر على كل من الرجل واملراأة، ولكي يدخل هذا الإدراك يف ن�شيج املجتمع يجب اأن 

يتم على م�شتويني، م�شتوى القمة، بتوعية �شناع ال�شيا�شة باأهمية هذا املنظور من اأجل �شياغة �شيا�شات ناجحة 

و�شليمة، وعلى م�شتوى القاعدة من خالل املناهج التعليمية والإعالم.

والرجل  املراأة  من  كل  م�شكالت  حتليل  يف  ا�شتعمالها  يفيد  اأداة  اإلَّ  لي�س  الجتماعي  النوع  مفهوم  اإن 

واحتياجاتهما واإ�شهاماتهما ب�شكل منف�شل؛ لتقدمي �شورة كاملة عن املجتمع ولي�س فقط ن�شف �شورة. كما 

ال�شيا�شات ي�شاعد على �شياغة خطط و�شيا�شات  النوع الجتماعي يف جميع مراحل �شنع  اأن تبني منظور 

وبرامج اأكرث كفاءة وفاعلية يف معاجلة امل�شكالت، واأكرث ا�شتجابة لحتياجات جميع فئات املجتمع. اإن منظور 

النوع الجتماعي لي�س نظرية اأو اإيديولوجية نقبلها اأو نرف�شها، بل هو اأداة حتليل ومفهوم علمي، وهو مفهوم 

الأ�شيلة.  والعربية  الإ�شالمية  للثقافة  تهديًدا  فيه  يرون  ممن  البع�س  يدعي  كما  بالقيم  حمماًل  ولي�س  حمايد 

واإن كانت م�شطلحات امل�شاواة والعدالة النوعية “�شناعة” غربية فاإن امل�شمون واملحتوى )امل�شاواة والعدالة 

والكرامة الآدمية( لي�س غريًبا على الثقافة الإ�شالمية.



��

الف�سل االأول: اخللفية الفكرية

اأ�صئلة تطبيقية

اإىل اأي مدى تعتقد/تعتقدي اأن الثقافة ال�شائدة يف جمتمعك تكر�س للم�شاواة النوعية/التمايز النوعي؟ 

ا�شرح/ا�شرحي.

يف �شوء ما قراأت، ما ال�شرتاتيجية املثلى يف راأيك لدعم امل�شاواة النوعية يف جمتمعك؟ ملاذا؟

ت�شور/ت�شوري اأنك يف مناظرة مع طالب من دول اأجنبية. ا�شرح/ا�شرحي لهم باخت�شار اأن مفهوم 

امل�شاواة النوعية جزء ل يتجزاأ من املفهوم الكلي للعدالة يف الثقافة العربية الإ�شالمية، وا�شت�شهد/

ا�شت�شهدي بحجج من التاريخ الإ�شالمي ومن الفكر الإ�شالمي احلديث.

يف �شوء ما قراأت، اإذا كنت م�شوؤًل/م�شوؤلة عن ت�شميم برنامج تنموي ما يف مدينة اأو قرية يف بلدك، 

كيف ميكنك ال�شتفادة من مفهوم النوع الجتماعي كاأداة حتليل ل�شمان ح�شول الرجال والن�شاء يف 

هذه املدينة على ا�شتفادة مت�شاوية من هذا امل�شروع؟ ا�شرح/ا�شرحي اخلطوات التي �شوف تتبعها/ 

تتبعينها مع تو�شيح اأهمية كل خطوة.

لقد اأخذت الكثري من الدول العربية خطوات مهمة يف اجتاه دعم امل�شاواة النوعية ولكن ما زال الهدف 

بعيًدا. حتدث/حتدثي يف نقاط موجزة عن الإجنازات التي حققها بلدك يف هذه الق�شية، اإ�شافة اإىل ما 

يتوجب اتخاذه من خطوات لكي تتحقق امل�شاواة النوعية بالكامل، مع اإعطاء اأمثلة لدعم راأيك.

.1

.2

.3

.4

.5
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الف�صل الثاين

عي جتما ال ا ع  لنو ا ت  قا لعال فية  لثقا ا لبيئة  ا

ح لفتا ا عبد  هلل  با معتز  د.  
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مقدمة

احلديث عن الإطار الثقايف لعالقات النوع الجتماعي يف املنطقة العربية ي�شطدم بعدد من املقولت التي تبدو 

وكاأنها م�شلمات ل تقبل ال�شك عند البع�س، مبا يف ذلك احلديث عن خ�شو�شية ثقافية عربية جتعل من و�شع 

املراأة العربية وكاأنه ا�شتثناء مل تعرفه ول تعرفه جمتمعات اأخرى، ف�شاًل عن احلديث عن جمود الإطار الثقايف 

العربي وممانعته للتغري )نوال ال�شعداوي، 2006(، مبا يعني اأن امل�شتقبل لن يختلف كثرًيا عن املا�شي؛ لأن العرب 

ما�شويون )حممد �شحرور، 1990(. كما يذهب البع�س اإىل ت�شوير املجتمع العربي كمجتمع ذكوري اأبوي يقف 

فيه الرجل يف عالقة ت�شاد مع حقوق املراأة وم�شاحلها، مبا يعني اأن معركة املراأة من اأجل حقوقها هي معركة 

�شد الرجل وحقوقه )فاطمة مرني�شي، 2000(. واحلقيقة اأن هذه الروؤية ال�شابقة ميكن اأن تو�شف باأنها مغالية يف 

الالتاريخانية )ل تتابع التطورات احلادثة يف املجتمعات العربية عرب الزمن(، والالمقارنة )ل ت�شع املجتمعات 

العربية يف مقارنة كافية مع غريها من املجتمعات الأخرى(، ويف التعميم )لأنها ل تاأخذ التفاوت بني املجتمعات 

اأننا  املائتي �شنة الأخرية تو�شح  ال�شيدات خالل  اأجيال من  اأربعة  العربية بعني العتبار(. فمقارنة عابرة بني 

ب�شدد تغري بطيء على مدى زمني طويل، فيه الكثري من ال�شراع بني القادم واملوروث، وبني احلديث والقدمي، 

لكنه يف�شي اإجماًل اإىل قبول جمتمعي حل�شول املراأة على حقوقها يف جمالت التعليم والعمل و�شراكة الرجل 

يف جمالت مل تكن مطروقة من قبل، مبا يف ذلك املجال ال�شيا�شي. 

اإن اأخطر ما يف الت�شور ال�شابق اأنه ي�شخ�س ق�شية املراأة العربية وكاأنها جزء من “موؤامرة كربى” ين�شجها 

“مركب  لـ  الرتويج  خالل  من  وغريها  الدين  وموؤ�ش�شات  احلكم  واأروقة  الأ�شرة  يف  الذكور  فيها  وي�شارك 

ا، ثم يعيد اإنتاج ذاته با�شتخدام اأ�شاليب حداثية متمثلة  ا و�شعبيًّ ا ولغويًّ ثقايف” يجمع ما بني ما هو موروث فقهيًّ

يف اأدوات التن�شئة املعا�شرة، مثل املدر�شة واأجهزة الإعالم والتكنولوجيا على نحو ل يجعل هذه الثقافة جمرد 

معتقدات ع�شوائية، واإمنا هي ترتبط مبوؤ�ش�شات وفاعلني يعملون على اإعادة اإنتاج ثقافة تنال من حقوق املراأة، 

وتربر دونية و�شعها القت�شادي والجتماعي والثقايف.

بواقع  خماًل  تب�شيًطا  يبدو  ن�شوية  وم�شالح  ذكورية  ثقافة  بني  تعار�س  عالقة  عن  احلديث  اأن  واحلقيقة 

اأن  نغفل  اأن جتعلنا  ينبغي  ل  للمراأة  املُعادي  العربي  الرجل  عن  اجلامدة  الذهنية  فال�شورة  التعقيد؛  �شديد 

على  قيود  و�شع  اأجل  من  والتاأويل  والتنقيب  البحث  اأطالوا  �شلفيني  وجود  فمع  تعقيًدا.  الأكرث  ال�شورة 

اأكرث  ديني  خطاب  اإىل  امل�شتندون  )�شواء  ليرباليون  رجال  هناك  يزل  ومل  كان  للمراأة،  املجتمعي  الدور 

ا�شتنارة وو�شطية اأو امللتزمون باأطر مرجعية فل�شفية غري دينية( اأطلقوا الدعوة حلقوق املراأة، مثل: رفاعة 

الطهطاوي، وحممد عبده، وبطر�س الب�شتاين، وقا�شم اأمني، والطاهر حداد، وغريهم كثريون. اإًذا احلديث 

عن ثقافة ذكورية هو حديث ما يغلب على املجتمع، ولي�س حديث الإجماع اليقيني على احلط من �شاأن املراأة 

والتقليل من مكانتها ودورها. 
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كما اأن املبالغة يف احلديث عن اخل�شو�شية الثقافية يغفل اأن املنطقة العربية لها ن�شيبها من امل�شكلة العاملية 

التي تواجهها املراأة يف كل مكان، واإن كان التفاوت يف الدرجة وا�شح؛ وهو الأمر الذي يعني اأهمية املقارنة 

للمقومات  نظرة جتديدية  مع  متوافًقا  احلل  يكون  اأن  اأهمية  رغم  الأخرى  املجتمعات  وال�شتفادة من جتارب 

الر�شيدة يف ثقافتنا العربية. وعاملية الظاهرة تتجلى بو�شوح حني تر�شد التقارير املختلفة اأنه من بني 180 

دولة مل تنتخب املراأة كرئي�شة للدولة اأو للحكومة اإلَّ يف 13 دولة فقط، كما اأن ن�شبة الربملانيات يف دول العامل 

املختلفة تبلغ )17%(، وتقل هذه الن�شبة بني الربملانيات العربيات الالئي ي�شغلن اأقل من )10%( من ع�شوية 

الربملانات مقارنة بن�شبة ت�شل اإىل )17%( يف دول اإفريقيا جنوب ال�شحراء، وحوايل )20%( يف الربملانات 

 )19(
. يف اأكرث من 60 دولة يف العامل يقل دخل الن�شاء بن�شبة )50%( عن دخل الرجال

)18(
الأوروبية والأمريكية

العاملني داخل  )62%( من  العمال ذوي الرواتب، ون�شبة  اإجمايل  )39%( فقط من  الن�شاء ن�شبة  كما ت�شكل 

.
)20(

الأ�شر بدون اأجر

ويف املجتمعات الأكرث حداثة مثل اإيطاليا، ت�شكل الن�شاء ن�شبة تبلغ )21%( فقط من املديرين وروؤ�شاء العمل، 

. كما اأن ن�شبة املراأة يف جمال اإدارات اأكرب خم�شني بنًكا على م�شتوى 
)21(

ويف هولندا تبلغ الن�شبة )26%( فقط

العامل ل تتخطى )10%(. وقد �شبقت ال�شني الوليات املتحدة والعديد من الدول الأوروبية يف ن�شبة متثيل املراأة 

يف اأكرب خم�شني موؤ�ش�شة مالية )20%( بال�شني مقارنة بـ )17%( بالوليات املتحدة، و)10%( يف بريطانيا. 

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن ن�شبة تبلغ )30%( من ال�شركات الرائدة على م�شتوى العامل لي�س بها امراأة واحدة يف 

جمل�س الإدارة، كما اأن الن�شاء يف الوليات املتحدة �شينتظرن 70 عاًما اإىل اأن يت�شاوى عددهن مع عدد الرجال 

املنا�شب  هذه  على  ح�شولهن  معدل  ا�شتمر  اإذا  املتحدة  الوليات  يف  �شركة   500 اأكرب  اإدارات  جمال�س  يف 

باملعدل احلايل؛ مبا يعني اأن طموحات مقررات بكني فيما يخ�س و�شول املراأة اإىل مراكز �شنع القرار بن�شبة 

)50%(، واملوؤمتر العاملي للمراأة عام 1995م الذي طالب بتحديد ح�شة ن�شائية ت�شل اإىل )30%( من املجال�س 

الت�شريعية، ف�شاًل عن اأهداف اتفاقية �شيداو الهادفة اإىل الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة، �شتظل 

اأهداًفا بعيدة املنال ما مل يحدث تطور جذري على امل�شتويني ال�شيا�شي والثقايف بهدف متكني املراأة، واإتاحة 

فر�س اأكرب اأمام املراأة يف املجالت املختلفة. وتبدو املفارقة يف قمتها، حني نعرف اأن الن�شاء ل يتمتعن يف البنية 

العليا، و)48%( من �شغار موظفي اخلدمة  الإدارية  الوظائف  )9%( من  باأكرث من  املتحدة  لالأمم  التنظيمية 

)قدري حفني، حم�شن يو�شف، 2008(.

)18( الدليل العاملي عن الن�شاء يف املنا�شب القيادة:

http://www.guide2womenleaders.com/Female_Leaders.htm; Women World Leaders.

www.hdr.undp.or/reports/global/2007, Accessed March 2008 :19( تقرير الأمم املتحدة للتنمية الب�شرية(

www.un.org/millenniumgoals, Accessed March 2008 :20( تقرير الأمم املتحدة عن اأهداف الألفية للتنمية(

www.unstats.un.org, Accessed March 2008 :21( اإح�شائيات الأمم املتحدة عن الن�شاء والرجال(
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هذه املعلومات ال�شابقة توؤكد اأن التفاوت بني و�شع املراأة العربية وو�شع املراأة يف املجتمعات الأخرى اأقرب 

اإىل التفاوت يف الدرجة، حتى واإن كان تفاوًتا كبرًيا، ول ينبغي اأن يتحول يف اأذهاننا اإىل حالة من جلد الذات 

املف�شية اإىل الالفعل على اعتبار اأن “جبل” الثقافة العربية اأثقل واأعتى من اأن نزحزحه نحو م�شتقبل اأف�شل. 

وقد عنيت عدة درا�شات ميدانية عن الثقافة ال�شيا�شية العربية والعديد من ا�شتطالعات الراأي بتو�شيح مدى 

التفاوت بني روؤية الذكور والإناث لالأدوار الجتماعية املنوطة بهم؛ مبا يوؤكد اأن هناك فجوة يف املنطقة العربية 

امل�شئولية  والأقدر على حتمل  القيادة،  الأوىل مبواقع  اأنهم  على  اأنف�شهم  تقدمي  اأكرث جراأة يف  الذكور  جتعل 

ا )Mogahed 2006(. بل اإن بع�س الدرا�شات تظهر اأن هناك درجة عالية من  خارج نطاق الأ�شرة بل وداخلها اأي�شً

القبول لدى الن�شاء للعب اأدوار ثانوية مقارنة بالرجل، ل�شيما عند غري املتعلمات، بيد اأن هذه الفجوة ترتاجع 

بو�شوح كلما ارتفعت ن�شبة التعليم لدى ال�شيدات )Fattah 2006; Tessler 2002(، وذلك رغم ما يوجد اأحياًنا 

من �شور منطية �شلبية عن املراأة يف املقررات التعليمية ما قبل اجلامعية على نحو ما �شرنى. 

وهذه الفجوة جعلت البع�س ي�شتنتج اأن �شراع احل�شارات بني املجتمعات الغربية واملجتمعات امل�شلمة اأطروحة 

يتعلق  فيما  والغرب  الإ�شالمي  العامل  بني  بفجوة  اأ�شا�ًشا  يرتبط  التفاوت احل�شاري  لكن  اإجماًل.  فيها  مبالغ 

بامل�شاحة التي ي�شمح بها العقل اجلمعي يف املجتمعات ذات الأغلبية امل�شلمة كي تتحرك فيها املراأة دون �شيطرة 

تفاوًتا  اأن هناك  يتبني  الأرقام  للغة  اأعطينا فر�شة  واإذا   .)Inglehart, 2003; Fish, 2002( الرجل  مبا�شرة من 

جِري يف 
ُ
وا�شًحا بني املجتمعات العربية يف مدى قبولها لدور املراأة يف املجال العام. ففي ا�شتطالٍع للراأي اأ

من  و)%54(  ال�شعوديني،  من  و)%40(  الأردنيني  من   )%55( اأبدى  2005م  عام  من  و�شبتمرب  اأغ�شط�س 

امل�شريني، و)74%( من املغاربة و)91%( من اللبنانيني دعمهم لأن ت�شغل املراأة منا�شب تنفيذية يف احلكومة 

اأو منا�شب ت�شريعية يف جمال�س ال�شورى اأو الربملانات مع وجود دعم اأكرب من قبل املراأة حلقها يف العمل 

ا يت�شح اأن هناك زيادة يف التوجهات  العام من دعم الرجل لها )Newport, 2006(. ومبقارنة هذه الأرقام زمنيًّ

الداعمة حلقوق املراأة اإجماًل، �شواء بني الذكور اأو الإناث، وتعزو معظم الدرا�شات هذا التطور الإيجابي ملتغري 

التعليم، بيد اأن هذا الدعم مل ي�شل بعد اإىل الدرجة التي ميكن الإدعاء معها اأن الثقافة العربية تتبنى اأطروحة 

.)Norris and Inglehart, 2002( امل�شاواة بني حقوق الرجل واملراأة يف املجال العام

يت�شح مما �شبق اأنه لبد من و�شع الإطار الثقايف العربي وروافده املتعددة يف �شورة اأكرب واأ�شمل تو�شح 

اأن التطورات الكربى يف حياة املجتمعات الب�شرية كانت يف جمملها متيل اإىل النيل من حقوق املراأة، �شواء 

كان ذلك داخل املنطقة العربية اأو خارجها. فمن وجهة نظر اأنرثوبولوجية وتاريخية مقاِرنة يتبني اأن التحولت 

ثانية،  الكربى يف م�شار ال�شراع واحلرب وال�شالح من ناحية، وم�شار الرثوة والطاقة والإنتاج من ناحية 

موقع  يف  يكون  كي  للرجل  اأكرب  ا  فر�شً اأعطت  ثالثة  ناحية  من  الذهني  والإبداع  والتنظري  الفكر  وم�شار 

ال�شدارة؛ مما اأف�شى اإىل توزيع العمل وم�شادر القوة القت�شادية وال�شيا�شية يف غري �شالح املراأة. فالتحول 

من نظام الأ�شرة الأمومي يف الأ�شل اإىل النظام الأبوي ارتبط باحلاجة للحفاظ على ن�شل القبيلة والع�شرية 
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و�شرفها عن طريق منع خروج املراأة للعمل، والزواج الداخلي، ومنعها من حقها يف املرياث؛ وبالتايل اإلزامها 

بالأعمال املنزلية والأمومية يف مقابل الرجل امل�شئول عن احلماية وتوفري الرزق. وكان لبد اأن يعك�س م�شار 

الفكر والنظر والإنتاج الذهني هذا التق�شيم، املتحيز قطعا للرجل، يف م�شاري ال�شراع واحلرب من ناحية، 

والإنتاج والرثوة من الناحية الأخرى؛ فخرجت الأ�شاطري والأمثال والتف�شريات الدينية الوفية لواقع اجتماعي 

واقت�شادي و�شيا�شي منحاز ل�شالح الرجل �شد حقوق املراأة. ويكفي النظر اإىل م�شار الرثوة والإنتاج والطاقة 

ا مل تكن متاحة للمراأة؛ مما اأتاح له  لنتبني اأن القوى الع�شلية للرجال وقفت كمزية مطلقة اأتاحت للرجل فر�شً

املجتمع مقارنة  الرثوة وال�شلطة والقهر يف  القاب�س على ميزان  تاأثري جعلته هو  خربات ومعارف وم�شادر 

باملراأة. 

ا يتبني مدى ا�شتقرار تقاليد وقيم تبعية املراأة للرجل  وبالعودة اإىل التقاليد املتبعة وال�شهادات املكتوبة تاريخيًّ

الزوجة  على حرق  توؤكد  كانت  هناك  املتبعة  والتقاليد  “مانو” الهندي  فقانون  العربية.  التقاليد  حتى خارج 

اإذا مات زوجها لت�شبح رماًدا مع جثته؛ لأنه ل يحق لها اأن تعي�س بعد موته. وظل هذا الأمر م�شتقًرا يف عدد 

من املناطق الهندية حتى القرن ال�شابع ع�شر. ومل يكن حرق الرجل بعد وفاة زوجته اأمًرا متعارًفا عليه هناك 

)با�شمة كيال، 1981(. بل اإن قانون حمورابي )حوايل 1752 ق. م( والذي كان يهدف اإىل و�شع بع�س القيود 

على اإ�شاءة ا�شتغالل املراأة يحدد الفرتة الزمنية التي ميكن للرجل فيها رهن زوجته واأطفاله مقابل املال بثالث 

�شنوات. وكاأن الزوجة والأطفال اأقرب اإىل اأ�شياء قابلة للرهن. وهو ما مل يختلف كثرًيا عن الديانات الفار�شية 

يف  الرومانية  واحل�شارة  القدمية،  اليونان  عرفتها  التي  الدونية  النظرة  عن  ف�شاًل  واملزدكية  والزراد�شتية 

تاريخها، مبا يف ذلك �شلب حق املراأة �شراحة يف التملك ويف التقا�شي، ومنح الزوج احلق يف اأن يحكم على 

زوجته بالإعدام اإذا خانته اأو �شرقت مفاتيح خزائنه كما اأورد Will Durant يف كتابه عن ق�شة احل�شارة 

�لغربية )�شفية �شالح الدين،2005 ورفيف ر�شا �شيداوي، 2002(. واللتزامات مل تكن مت�شاوية، فالرجل مل يكن عليه 

اأٌي من هذه القيود املفرو�شة على املراأة يف هذه احل�شارات القدمية. 

الكاثوليكية  الكني�شة  بالثورة �شد غلواء  الفكر والنظر  الغربية ثورة يف م�شار  وحتى حني �شهدت املجتمعات 

بو�شفها امل�شدر الأوحد لالأفكار والقيم، مل تكن املراأة من امل�شتفيدين املبا�شرين من هذه الثورة؛ لأنها ا�شُتبعدت 

من التنظيمات الجتماعية اجلديدة -وعلى راأ�شها اجلامعات- لعدة قرون، حيث ا�شُتبعدت كمدر�شة وكباحثة 

وكطالبة. ومل ُي�شمح للمراأة بدخول اجلامعة واحل�شول على التعليم اإلَّ بعد قرون من ح�شول الرجل على نف�س 

احلق. وانطبق هذا التطور على املجتمعات املختلفة بدرجات خمتلفة ويف مراحل زمنية متفاوتة. ولناأخذ مثاًل 

من اأو�شاع املراأة الإجنليزية منذ مائتي عام تقريًبا، حيث كانت املراأة الإجنليزية العادية يف الن�شف الأول من 

القرن التا�شع ع�شر ل تكتب كتًبا ُتطبع وُتن�شر للقراءة العامة. فاملراأة الإجنليزية مل تكن جتروؤ على اأن تتحدى 

اأ�شول اللياقة التي يفر�شها املجتمع على املراأة املهذبة ال�شاحلة. فالكتابة معناها خروج املراأة من مكمنها اإىل 

ال�شدارة، وظهورها و�شط ال�شاحة اأمام اجلميع. وهذا مل يكن جائًزا يف املا�شي يف جمتمع حمافظ كاملجتمع 
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الإجنليزي الذي يرى يف املراأة رمًزا للرباءة والعفة، فهي ربة البيت، والزوجة املخل�شة، والأم العطوف احلنون، 

فما لها وللظهور اأمام اجلمهور؟ اأما هوؤلء الن�شاء اجلريئات الالئي يرغنب يف الإف�شاح عن اآرائهنَّ عن طريق 

الكتابة، فعليهنَّ اأن يواجهن العا�شفة واأن يتحّملن امل�شكالت التي ل نهاية لها. اأما اإذا خانتهن ال�شجاعة الالزمة 

فبا�شتطاعتهنَّ اأن يتوارين خلف ا�شم رجل، كما فعلت جورج اإليوت، والأخوات برونتي يف بريطانيا، وجورج 

�شاند يف فرن�شا )با�شمة كيال، 1981(. اإًذا فاإن ما تواجهه املراأة العربية من عنت ثقايف لي�س بعيًدا عن م�شاهدات 

مماثلة يف ح�شارات العامل املختلفة، وهو ما يتطلب تفهم كيفية ت�شكل الأطر الثقافية جتاه املراأة. 

: كيف تت�صكل الأطر الثقافية جتاه املراأة؟  اأولاً

اإن الإطار الثقايف لأي جمتمع- اأو ما يطلق عليه اأحياًنا العقل اجلمعي- حم�شلة لتزاوج املوروث املنقول �شفاهة 

عرب الأمثال والأ�شاطري والنكات وق�ش�س املا�شي واملكت�شب نتيجة جهود موؤ�ش�شات التن�شئة، وروافد الثقافة، 

واخلربات املعا�شرة امل�شرتكة للعالقة بني املراأة والرجل. فاإذا حدث ات�شاق بني ما هو موروث وما هو مكت�شب؛ 

اكت�شب املوروث قوة كربى تدفعه لال�شتمرار. فاإذا كانت ال�شورة الذهنية عن املراأة هي ال�شعف البدين وقلة 

العقل ونق�س احلكمة، فاإنها �شتكون اأقرب اإىل فرو�س يجري التحقق من �شدقها من خالل مقارنتها باخلربات 

ب هذه ال�شور الذهنية اأو تدعمها )عزة بي�شون، 2007(. فاإذا اتفقت  احلياتية وما تنقله موؤ�ش�شات التن�شئة، التي تكذٍّ

اإيجابية يف بع�س  تغذية ا�شرتجاعية  فاإن ذلك يعني  املعا�شرة  املوروثة مع اخلربات احلياتية  الذهنية  ال�شور 

الأحيان؛ ويوؤدي بالتايل اإىل املزيد من ت�شفيه جهود املراأة ودورها يف املجتمع. اأما اإذا حدث تناق�س بني ما هو 

موروث ومتناقل �شفاهة وبني ما تروج له موؤ�ش�شات التن�شئة وروافد الثقافة املختلفة؛ فاإن املجتمع ميكن اأن ي�شهد 

 .)Rothblatt, 1968( خلخلة يف ثقافتـه من �شاأنها اأن تف�شـي اإىل تبنـي قيـم خمتلفة عمـا هـو تقليـدي وموروث

و�شراع الأفكار داخل املجتمعات املختلفة م�شاألة مقررة منذ ن�شاأة الفل�شفة، الأمر الذي مدخل حتليل تاريخ 

. ويقدم هذا املدخل 
)22()History of Ideas( الأفكار، والذي حتمل ا�شمه جملة اأكادميية حتمل نف�س ال�شم

فيها  مبا  املجتمعات،  من  الكثري  يف  ور�شوخها  بل  للمراأة  الدونية  النظرة  جذور  فهم  على  تعيننا  قد  ملحات 

اأو تخلًفا- يرتبط ب�شراع  تقدًما  التغري  التغري يف املجتمعات -�شواء كان هذا  العربية. فجزء من  املجتمعات 

الأفكار وتفاعلها ب�شكل اأ�شا�شي. ودون اللتزام باحلتمية الهيجلية، فقد ت�شور هيجل -كواحد ممن اهتموا 

كثرًيا ب�شراع الأفكار يف اأوروبا وتطوره- اأنه يف مواجهة كل فكرة تظهر فكرة م�شادة ت�شارعها، لكنهما 

متتزجان يف النهاية نتيجة التاأثري والتاأثر املتبادلني، لكن الغلبة �شتكون لإحداهما بتغليب بع�س جوانبها على 

الأخرى، مما يوؤدي اإىل ظهور فكرة جديدة ل تلبث اأن تن�شاأ يف مواجهتها فكرة اأو اأفكار اأخرى، تدخل معها 

يف �شراع حتى يتولد مزيج جديد بامتزاج عنا�شر من هذه وعنا�شر من تلك بعد اأخذ ورد يكون روًحا لدور 

يعرب  التي  هي  لالرتقاء  العملية  هذه  �س48(.   ،1996 اإمام،  الفتاح  عبد  )اإمام  واملدنية  احل�شارة  من  واأرقى  جديد 

)22( http://jhi.pennpress.org/
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مت�شل�شلة،  منطقية  جمادلة  عن  تعرب  والتي  الديالكتيك(،  )اأو  اجلدلية  بالعملية  ا�شطالحه  ح�شب  هيجل  عنها 

الورقة  تقع  ل  . وحتى 
)23(

 Becoming الـ  اأو  بال�شريورة  يعرف  ما  ُينِتج  امل�شادة  والأفكار  الأفكار  فمزيج 

فري�شة العتقاد باأن ال�شريورة وما يرتبط بها من �شراع الأفكار لبد اأن يف�شي يف النهاية اإىل موت القدمي 

املهم تو�شيح  فاإنه من  )Sintonen et al., 2003; Micocci, 2002(؛  “الأف�شل”  اجلديد  وانت�شار  “الأ�شواأ” 
حتددها  كما  ال�شخ�شي،  قيمه  ل�شلم  وفًقا  الإن�شان  معها  يتعامل  قيمية،  م�شاألة  والأ�شواأ  الأف�شل  اأن حتديد 

م�شارات  اإن  حيث  اإمربيقية  اأ�ش�س  على  ا  علميًّ ملفوظة  احلتمية  وهذه  القيمية.  ملنظومتها  وفًقا  املجتمعات 

الظواهر الجتماعية مل تاأخذ دائًما خًطا واحًدا حمدًدا �شلًفا. وعليه فاإن احلديث عن �شراع الأفكار يف اأي 

Irrevers-( اأو عدم الردة )Historical Determinism(  جمتمع ل يعني افرتا�س احلتمية التاريخية

ibility( بحكم وجود قوى داخلية قد تقف باملر�شاد ل�شراع الأفكار وجدليته.

وبناًء على ما �شبق؛ فاإن بع�س املجتمعات قد ت�شهد حالت من تعطل ال�شريورة، و�شلل يف اإنتاج اأفكار جديدة 

تتحدى ال�شائد من موروثات املا�شي. وعادة ما يكون التحالف بني ال�شلطتني الدينية والزمنية )ال�شيا�شية( هو 

اإنتاج اأفكار جديدة تتحدي الأفكار واملعتقدات  ال�شبب املبا�شر يف حتجر املجتمع وتيب�شه، وعدم قدرته على 

القائمة )Gascoigne, 1985; Petry, 1993(. وهذا ما و�شح بجالء يف التجربة الغربية؛ حيث كان خروج املراأة 

للعمل يف القرون الو�شطى وفًقا لآباء الكني�شة الكاثوليكية يف ذاته خطيئة، كما اأن النظر اإيل املراأة عند اآباء 

الكني�شة الكاثوليكية بو�شفها “م�شدر ال�شرور وامل�شئولة عن اخلطيئة الأوىل ومنبع الفنت” )Ford, 1996( قد 

األقى بظالل كثيفة من ال�شكوك حول جدوى م�شاواتها بالرجل واأحقيتها يف احل�شول على اأي حقوق. وقد 

ترجمت القوانني احلاكمة والأعراف ال�شائدة هذه النظرة بامتياز. وهي نظرة مل تكن بعيدة بحال عن النظرة 

التي كانت �شائدة عن املراأة يف ع�شور التخلف العربية؛ حيث ا�شتند الكثري من الفقهاء اإىل ن�شو�س دينية اأو 

من�شوبة اإىل الدين يف و�شع قيود �شديدة على حقوق املراأة خارج حدود املنزل بل وداخله. وهذه نقطة ت�شتحق 

املزيد من التاأكيد؛ فمعاناة املراأة العربية لي�شت نابعة من خ�شو�شية عربية جتعل العرب بحكم جيناتهم الوراثية 

معادين للتقدم واحلداثة وحقوق املراأة، واإمنا هم، كغريهم من الب�شر، اإن اأ�شابهم فريو�شات التخلف تخلفوا، 

واإن اأعادوا توجيه البو�شلة نحو قيم التقدم تقدموا )زكي جنيب حممود، 1993(.

وهكذا ظل و�شع املراأة الغربية مهيًنا حتت �شتار من الدين، وبحجج ومواقف ن�شبها اآباء الكني�شة اإىل امل�شيحية 

واليهودية؛ فو�شفت املراأة باأنها “راأ�س كل خطيئة”، واأنها “كائن ناق�س التكوين”، ودار جدل ب�شاأن يت�شاءل 

عن وجود روح داخل ج�شد املراأة كتلك املوجودة داخل ج�شد الرجل، وو�شل الأمر اإىل درجة ظهور ممار�شات 

بيع الزوجات كبديل عن الطالق يف بع�س املجتمعات الأوروبية، وظلت تلك الظاهرة موجودة يف بع�س املناطق 

)23( و�شل الأمر بهيجل اإىل حد العتقاد باأن الثورة النظرية الكانطية �شوف توؤدي حتًما اإىل ثورة �شيا�شية يف اأملانيا؛ لأن الأفكار هي التي 

تقود العامل ح�شب منظوره. و�شوف تكون الثورة الأملانية اأف�شل من الفرن�شية؛ لأنها تقوم على اأ�ش�س فكرية وفل�شفية اأقوى واأرقى. 

ولن تتبنى هذه الورقة تلك النظرة احلتمية ال�شائعة عن هيجل، )انظر: اإمام عبد الفتاح اإمام، 1996(.
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يف بريطانيا حتى منت�شف القرن التا�شع ع�شـر )Menefee, 1981(، وهو ما اعترب نوًعا من العبودية املبنية على 

اجلن�س )Heuman and Walvin, 2003(. وحتت وطاأة العديد من املتغريات ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية 

تظهر اأطروحات م�شادة يف �شكل كتابات منعزلة تطالب مبنح املراأة حقوقها القت�شادية وال�شيا�شية والقانونية 

   )Mary Wollstonecraft( ولت�شونكرفات  ماري  كتابات  مثل  ع�شر،  والتا�شع  ع�شر  الثامن  القرنني  يف 

 )Richard Pankhurst( وريت�شارد بانكهر�شت ،)John S. Mill( وجون �شتيوارت مل )Falco, 1996(

التقاليد  مع  الأفكار يف �شراعات  فقد دخلت هذه  )Morgan, 2006(. ووفًقا جلدلية هيجل،  كانط  واإميانيول 

م�شادة  وثقافية  فكريـة  اأطروحـات  ال�شراع  هذا  نتاج  وكان  الكاثوليكي،  الغرب  يف  طويلة  لقرون  املوروثة 

للعقلية الكن�شية املنغلقة، وجنحت تلك الأطروحات يف اأن ت�شع امل�شلمات، التـي كانت �شـد حقـوق املراأة اإجماًل، 

.)Rogers, 2005( مو�شع ت�شاوؤل

البنية  �شد  الحتجاجات  ت�شاعد  من  الأر�س،  على  التغريات  من  العديد  امل�شادة  الأطروحات  هذه  ويدعم 

الأر�شتقراطية والكن�شية القائمة، وانت�شار القيم الدميقراطية، وتزايد الن�شاء العامالت؛ وبالتايل وجود م�شاحة 

يوؤيدهن،  ومن  الن�شاء  اأ�شوات  علت  اأن  التغريات  تلك  اآثار  من  كان  وقد  للمراأة.  القت�شادي  ال�شتقالل  من 

من  العديد  اأنتج  مما  والثقايف؛  الفكري  امل�شتويني  على  املراأة  حلقوق  املوؤيدين  من  متالحقة  موجات  وجاءت 

املدار�س واحلركات الجتماعية املدافعة عن حقوق املراأة، كالليربالية، واملارك�شية، والراديكالية، وال�شرتاكية، 

وحركات ما بعد احلداثة. وقد تداخلت تلك املدار�س مع جمالت الفن والأدب والكتابات الأكادميية واحلركات 

التحررية لتنتج عاملًا اأكرث ا�شتعداًدا لال�شتماع ملطالب املراأة وحقوقها مبعزل عن التنميط التقليدي الذي عدها 

قا�شرة؛ وبالتايل ق�شر دورها على اأدوار ثانوية )انظر، خديجة العزيزي، 2005(.

واأهم التطورات على الإطالق متثلت يف تبني املراأة الغربية للمطالبة بحقوقها. فاأ�شهمت املفكرات والباحثات 

الغربيات يف تقدمي اأفكار جديدة عن املراأة وطبيعة عالقاتها يف املجتمع ابتداء من �شيمون دي بوفوار يف 

اأن ال�شمات الأنثوية ل ترتبط بجن�س املراأة بقدر ارتباطها باحلياة  اإىل  “اجلن�س الآخر” حني نبهت  كتابها 

الجتماعية والثقافية التي تعي�شها، وقالت عبارتها ال�شهرية: “اإن الواحدة من الن�شاء ل تولد امراأة، لكنها 

لي�شت م�شاألة  املراأة كفاعل اجتماعي و�شيا�شي واقت�شادي  اأن حمددات دور  اأي  امراأة”،  بعد  ت�شبح فيما 

 ،)Fisher, 2000; 174( بيولوجية، واإمنا هي م�شاألة جمتمعية ترتبط بالتن�شئة والرتبية واملعتقدات التي تكت�شبها

ا  Oakley, 1974( Ann Oakley( وSylvia Walby، التي تبنت التعريف الوا�شع للبطريركية )اأو  واأي�شً

املجتمع الأبوي( على اأنها نظام من املمار�شات الجتماعية التي يهيمن مبوجبها الرجال على الن�شاء ويقمعونهن 

وي�شتغلونهن )Walby, 1990(، وكذلك كارول بيتمان التي حددت اأ�شكال البطريركية املتعاقبة على مر الع�شور 

“اأمعنت  وهكذا   .)Browne, 2007; Morgan, 2006( واحلديثة  والكال�شيكية  التقليدية  البطريركية  من  ابتداًء 

غري  ق�شمتها  ا�شتجواب  يف  وتوغلت  الرتاتبية،  الذكورية  للبنية  النقدية  حتليالتها  يف  الن�شوية  الفل�شفة 

اأ�شماء  اإنها تولدت عن عملية اإعطاء  العادلة، وراحت تك�شر ال�شمت وتخرتق اأجواء امل�شكوت عنه، حتى قيل 
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اأن  البنية  هذه  نتيجة  2006(. وكان  لها”)مينى طريف اخلويل،  عناوين  ل  مقولت  لها، وعنونة  ا�شم  ل  مل�شكالت 

ا رغم امل�شكالت الكثرية التي ما  حت�شنت اأحوال املراأة الغربية على نحو جعلها اأف�شل مما كانت عليه تاريخيًّ

.)Stearns, 2006( تزال تواجهها

ومع ال�شربات املتالحقة للمواقف الرجعية امل�شتندة اإىل الدين والتقاليد يف معظمها، بداأت املراأة تتمتع بذمة 

مالية م�شتقلة يف الكثري من بلدان اأوروبا بدًءا من منت�شف القرن التا�شع ع�شر، وب�شبب �شغوط كثرية بداأت 

حت�شل على حقها يف الت�شرف يف ممتلكاتها، و�شوًل اإىل حقها يف العمل خارج املنزل بدون موافقة الزوج 

ي�شاوي بني  1938م  الفرن�شي حتى عام  القانون  اأن ظل  بعد  املا�شي، وذلك  القرن  يف فرن�شا يف �شتينيات 

ال�شبي واملجنون واملراأة يف عدم اأهلية الت�شرف يف امللك اخلا�س. كما ح�شلت املراأة على حقها يف الت�شويت 

الغربية متمتعة بكامل حقوقها، واإمنا كان ذلك  املراأة  اإًذا مل تولد  1971م.  يف النتخابات يف �شوي�شرا عام 

تتويًجا ملوجات متالحقة من ال�شراع، �شراع الأفكار وامل�شالح، حتى تبنت حقوقها قوى التنوير، فح�شلت 

.)Howell and Mulligan, 2005( على الكثري مما كانت تطمح اإليه

للمراحل  م�شابهة  مر مبراحل  قد  املراأة  الأفكار حول حقوق  �شراع  اأن  يتبني  العربية،  املنطقة  اإىل  وبالنظر 

التي مر بها ال�شراع اخلا�س بنظريتها الغربية، حيث �شيطرة التيار ال�شلفي التقليدي، والذي ح�شر العقلية 

والعقلي.  ال�شرعي  وق�شورها  نق�شها  ب�شبب  للرجل  املراأة  تبعية  لعالقة  واحدة  �شورة  حدود  يف  العربية 

وجنحت ال�شلطة احلاكمة يف املجتمع وكذلك ال�شلطة الذكورية يف الأ�شرة يف اإطار هذه العقلية يف اأن جتعل 

من طاعة الرعية لويل الأمر، ومن تبعية املراأة وطاعتها املطلقة لزوجها “الفطرة والأ�شل والطبيعة وال�شرع 

وال�شواب”، بغ�س النظر عن تفا�شيل الطاعة واأبعادها. وبا�شتثناءات قليلة لبع�س الفقهاء والفال�شفة امل�شلمني 

)مثل ابن ر�شد وابن عر�شون( الذين اأعطوا املراأة الكثري من حقوقها بالت�شاوي مع الرجل، ظل احلديث عن 

حقوق املراأة خافًتا. وما اأن واجهت املنطقة العربية �شدمات التفاعل مع الغرب من خالل ال�شتعمار الأوروبي 

اأن تعيد تف�شري الن�شو�س الدينية وتاأويلها من اأجل حتقيق النه�شة  حتى بداأت تظهر كتابات عربية حتاول 

مبعناها ال�شامل، وهو ما بدا م�شتحياًل يف ظل ا�شتبعاد ن�شف املجتمع. ومبا اأن هذه النه�شة مل تتحقق بعد، 

تيارات  بني  2005، �س18(  الب�شري،  ثقافية”)طارق  اأهلية  “حرب  ت�شميته  ما ميكن  تعي�س  العربية  املنطقة  فاإن 

الفكر، �شواء على م�شتوى جدل النخبة اأو الأفكار ال�شيارة؛ نتيجة درجة عالية من التداخل الثقايف والتمازج 

جديدة  توليفات  ينتج  اأن  �شاأنه  من  مما  م�شتحدث؛  و/اأو  قادم  هو  وما  موروثة  منطية  قوالب  بني  املختلط 

نظرة  وبني  العربية  ثقافتنا  يف   )2002 ويب،  �شنكليرب  اإميا  غ�شوب،  املتخيلة”)مي  “الرجولة  ثقافة  بني  مت�شارعة 

وتدعمها  للدين،  امل�شتنرية  القراءات  تعرفها  كما  عرقه  اأو  دينه  اأو  نوعه  عن  النظر  بغ�س  لالإن�شان  تكرميية 

التداخل  الأخرى. وهذا  التن�شئة  ال�شعبية وموؤ�ش�شات  الثقافة  املراأة يف  الإيجابية عن  الذهنية  ال�شور  بع�س 

باملراأة  الرجل  النف�شي يف عالقة  ال�شراع الجتماعي والختالل  اإىل درجة عالية من  يوؤدي عادة  والتمازج 

املجال  قيم  وداخلها  ومعها  املنزل  من  خرجت  فاملراأة  2005(؛  بيومي،  )نهى  الجتماعية  الأدوار  �شراع  نتيجة 
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اخلا�س الذي رف�شت الكثريات منهن اأن يكتفني به، خرجت ملجتمع ذكوري يف اأغلبه قبلهن على م�ش�س على 

اعتبار اأن وجودهن يف املجال العام م�شطنع وغري اأ�شيل، بل ويف بع�س الأحيان م�شر وحرام؛ ومن هنا 

كان عليهن الن�شال لإجبار بيئتهن اخلارجية على قبولهن.

والفارق الأ�شا�شي بني �شراع الأفكار وامل�شالح يف اأوروبا والغرب ونظريه العربي، اأن اجلدلية الغربية- رغم 

دمويتها وتطورها البطيء- اأف�شت اإىل رقي و�شع املراأة يف املجال العام خالل قرون ثالثة، اأما �شراع الأفكار 

وامل�شالح يف املنطقة العربية فاإنه مل يزل يف بداياته، ومل يزل عائده اأقل بالنظر اإىل منع املراأة من بع�س احلقوق 

بحكم القانون، اأو بالنظر اإىل عدم قدرتها على ممار�شة هذه احلقوق لأن الإطار الثقايف احلاكم مل يزل ينظر اإليها 

با�شتخفاف اأو امتهان. بيد اأن ال�شراع بني اخلطابات الثقافية املختلفة يف املنطقة العربية ي�شري اإىل اأن جدلية 

هيجل ت�شري يف اجتاه املزيد من ح�شول املراأة على حقوقها، لكنه يبدو كتطور بطيء على مدى زمني طويل. 

وهذا لي�س م�شتغرًبا؛ فتغري الأطر الثقافية يتطلب التفاعل مع الأطر القانونية وال�شيا�شية والقت�شادية الأخرى. 

ولو اأخذنا ال�شياق الربيطاين لوجدنا اأن احلريات العامة للرجل واملراأة قد �شهدت مراحل ثالث وعلى نحو غري 

متواز. فتحققت اأوًل املواطنة املدنية )Civil( -وهي املرتبطة بحرية ال�شخ�س وحقوق امللكية- مع تطور النظام 

القانوين يف القرن الثامن ع�شر، وكان الرجال اأ�شبق كثرًيا من الن�شاء يف هذا املقام. ثم بداأ املجتمع الربيطاين 

يتطور يف املرحلة الثانية يف اجتاه املواطنة ال�شيا�شية )Political(، وهي املرتبطة باحلق يف الت�شويت واحلق 

يف التجمع والحتجاج ال�شيا�شي ال�شلمي، وكان ذلك يف القرن التا�شع ع�شر، وكان الرجل كذلك اأ�شبق من 

 ،)Social( املراأة يف التمتع القانوين والفعلي بهذه احلقوق. ثم جاءت يف املرحلة الثالثة املواطنة الجتماعية 

وهي املعنية باحلقوق القت�شادية والتعليمية، وهي املرتبطة بدولة الرفاهة، وكان ذلك مع بزوغ القرن الع�شرين. 

وهكذا كان كل تطور من هذه التطورات يحمل جديًدا بالن�شبة لتطور املجتمع اإجماًل واملراأة يف القلب منه، حتى 

واإن كان ح�شولها على حقوقها قد تاأخر عن الرجل لي�س فقط يف املجتمع الربيطاين ولكن كذلك يف معظم 

املجتمعات الأوروبية والأمريكية الأخرى )�شعد بدر، 2002(. والرا�شد لأو�شاع املراأة العربية يتبني له اأن الكثري من 

املجتمعات العربية متر مبراحل م�شابهة دون اللتزام بالرتتيب التاريخي ال�شابق، ل�شيما مع تفاوت وا�شح يف 

درجة تطور املجتمعات العربية، بل وحتى درجات تطور الثقافات الفرعية داخل املجتمع الواحد. بيد اأن ما يبعث 

على الأمل اأن العالقة اجلدلية و�شراع الأفكار وال�شور الذهنية داخل كل رافد من روافد الثقافة العربية ي�شري 

اإىل اأن قوى التقدم والنه�شة ل ترتك ال�شاحة لقوى الرجعية والتاأخر التي تروج لأطروحة املراأة ككيان ناق�س 

وتابع. وهو ما يتطلب التعرف على بدايات ن�شوء اأطروحة دعم حقوق املراأة العربية.

ا: ميالد اأطروحة م�صادة يف الثقافة العربية ثانياً

“اليقظة” اأو التنويرية العربية احلديثة بداأت بعد احلملة الفرن�شية  اأن حركة  تاأكيد  اإىل  اأغلب الباحثني  مييل 

بقيادة نابليون على م�شر 1798م؛ حيث اأيقظت العرب من �شباتهم بعد فرتة طويلة من النحطاط ا�شتمرت لعدة 
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قرون، تبداأ عند البع�س منذ �شقوط بغداد على يد التتار يف منت�شف القرن الثالث ع�شر امليالدي )فوؤاد زكريا، 

1987 وهيثم مناع،2001 وعلياء �شكري، 2003(. ومع وقوع معظم الدول العربية والإ�شالمية حتت الحتالل الغربي، 

واجهت املجتمعات العربية حتديات تطلبت ا�شتجابة اأو ا�شتجابات متعددة وفًقا ملنطق اأرنولد توينبي يف التحدي 

اإعادة  الذين اجتهدوا يف  العام  الراأي  املفكرين وقادة  تيار من  وال�شتجابة. وقد جاءت ال�شتجابة يف �شكل 

النظر يف الكثري من امل�شلمات التي ظل العقل امل�شلم يختزنها لقرون طويلة ب�شاأن عالقة الن�س بالعقل، وعالقة 

الفرد بال�شلطة، وعالقة املجتمع بالدولة، وعالقة الرجل باملراأة. واأ�شار عبد اللطيف اإىل اأن النخب ال�شيا�شية 

والنخب التي اأبدعت برامج يف الإ�شالح الفكري والجتماعي اأدركت اأن املجتمعات الأوروبية متتاز ب�شمات 

العربية  املجتمعات  يف  احلا�شلة  التاأخر  اأو�شاع  جتاوز  يف  تفكري  كل  واأن  وتقدمها،  قوتها  �شنعت  حمددة 

يقت�شي ال�شتعانة بالأ�ش�س واملقدمات التي �شنعت وما فتئت ت�شنع مظاهر النه�شة والقوة يف اأوروبا )كمال 

2003(. وقد كان من طالئع هذه النخبة التي قامت بتطوير الأطروحة امل�شادة يف القرن التا�شع  عبد اللطيف، 

ع�شر ال�شيخ رفاعة رافع الطهطاوي )1801-1873(، وخري الدين التون�شي )1810- 1890(، واأحمد فار�س 

ال�شلفية  لالأطروحات  وناق�شة  وناقدة  مت�شائلة  وقفت  بارزة  اأ�شماء  من  وغريهم   ،)1877-1804( ال�شدياق 

التقليدية ال�شابقة.

وقد مثَّل هوؤلء واآخرون نقطة النطالق يف بناء اأطروحة م�شادة ت�شدت للنزعات الرا�شخة التي نالت من مكانة 

: مرحلة اإدراك  املراأة لقرون عدة. وقد مرت هذه الأطروحة امل�شادة مبراحل ثالث )كمال عبد اللطيف، 2003(: اأوالاً

الفارق بني ما اآلت اإليه الأو�شاع يف جمتمعاتنا العربية من ترد وتخلف وما �شهدته املجتمعات الغربية من انطالقة 

نحو نه�شة مادية ومعنوية مع كتابات الطهطاوي وال�شدياق وبطر�س الب�شتاين يف الن�شف الأول من القرن التا�شع 

ا: مرحلة التحول الوعي والهجوم على هذه الأفكار ال�شالبة حلقوق املراأة، وقد جتلت تلك املرحلة  ع�شر، ثم ثانياً

ا: مرحلة ماأ�ش�شة هذا  يف كتابات حممد عبده وقا�شم اآمني والطاهر حداد ونظرية زين الدين وغريهم، ثم ثالثاً

الوعي، وبناء عقلية اإجرائية يف مقاربة ق�شايا املراأة، وقد بداأت تلك املرحلة منذ خم�شينيات القرن املا�شي عن طريق 

اإ�شالحات بطيئة لكنها متزايدة يف عدد من الدول العربية، ومتثلت يف �شكل تعديل القوانني املنظمة لالأ�شرة، 

وو�شع قوانني ت�شمح للمراأة بامل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية، ثم اإدخال ُبعد النوع يف العديد من امل�شروعات 

التنموية العربية، ثم ال�شماح بعدد اأكرب من موؤ�ش�شات املجتمع املدين النا�شطة يف جمال حقوق املراأة، �شواء على 

اأ�شا�س خطاب اإن�شاين ل ديني، اأو على اأ�شا�س خطاب اإ�شالمي جتديدي؛ مما اأدى اإىل اإحداث اخرتاقات وا�شحة 

يف جدار �شميك، واإىل خلخلة مركب ثقايف تاريخي تالحمت فيه الأعراف والتاأويالت الدينية التقليدية. واأ�شهمت 

الثورة التكنولوجية يف ابتكار اأدوات جديدة لنقل املعارف والأفكار، وتكثيف مفردات ومفاهيم توؤكد على التكافوؤ 

والتكامل وامل�شاواة بدًل من الدونية والتمايز بني اجلن�شني )تقرير التنمية الإن�شانية العربية، 2005، �س 144(.

الكتابات  العديد من  الغربي، فقد عربت  العربي ونظريه  اأو�شاع املجتمع  الفارق بني  اإدراك  وبالعودة ملرحلة 

عن هذه الفروق، ومن بينها اإدراك و�شع املراأة العربية مقارنة باملراأة الغربية. فهناك اتفاق �شريح بني اأن�شار 
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هذه الأطروحة امل�شادة- كما اأ�شار خري الدين التون�شي يف مقدمة كتابه الفذ “اأقوم امل�شالك يف معرفة اأحوال 

املمالك”- على اأن للنه�شة املن�شودة ركيزتني: 

االأوىل: �شرورة التجديد والجتهاد يف ال�شريعة الإ�شالمية مبا يتالءم مع ظروف الع�شر واأحوال امل�شلمني 

ما  على  ال�شرعية، وعدم ق�شرها  ال�شيا�شة  مفهوم  تو�شيع  اإىل  الأمة  علماء  ال�شريعة، ودعا  ثوابت  مع  ويتفق 

، وذكرهم مبناهج ال�شلف يف هذا املجال، الذين جعلوا نطاق  ورد فيه ن�سٌّ من كتاب الله و�شنة ر�شوله

ال�شيا�شية ال�شرعية يت�شع لي�شمل كل ما ل يخالف الكتاب وال�شنة واإن مل يرد ن�س فيه؛ لأن يف ذلك حتقيَق 

مق�شد من مقا�شد ال�شريعة. 

الأكرث  الآخر  مثلت  )والتي  اأوروبا  يف  املوجودة  العمران  واأ�شباب  باملعارف  الأخذ  �شرورة  والثانية: 

تقدًما عند اأ�شحاب هذا التيار(؛ لأنها طريق املجتمع اإىل النهو�س، واإذا كان هذا الطريق يتطلب تاأ�شي�س 

الدولة على دعامتي احلرية والعدل، فاإن هاتني الدعامتني ُتعدان اأ�شليتنينْ يف ال�شريعة الإ�شالمية )خري الدين 

التون�شي، 1978، �س 21-19(.

وكان الطهطاوي حتديًدا رائًدا يف هذا الجتاه، وقد اأعلن �شراحة اأن هدفه هو “اأن يوقظ �شائر بالد الإ�شالم.. 

كي يبحثوا عن العلوم الربانية والفنون وال�شنائع، وهي التي كان لها ببالد الإفرجن ثابت �شائع، واحلق اأحق 

اأن يتبع”)تخلي�س الإبريز يف تلخي�س باريز، 1973، �س 21(، كما و�شف من يرف�شون الأخذ بالعلوم الأوروبية باأنهم 

“واهمون؛ لأن احل�شارات دورات واأطوار، وهذه العلوم قد كانت اإ�شالمية عندما كنا نعي�س ع�شر نه�شتنا 
فار�س  اأحمد  كذلك  اأكده  ما  وهذا   .)19 �س   ،1912 الع�شرية،  الآداب  مباهج  يف  امل�شرية  الألباب  عنا” )مناهج  فاأخذتها 

ال�شدياق بعد رحلته اإىل اأوروبا )مالطا ومنها اإىل بريطانيا وفرن�شا(، والتي كانت بعد رحلة الطهطاوي بثمان 

الدولة، واحرتام  الغربي، وعلى راأ�شها احرتام قوانني  التقدم  �شنوات )1834م(، والتي و�شف فيها مظاهر 

حريات النا�س فال يعتدون عليها. ومن احرتامهم لتلك احلريات واحلرمات عدم العتداء على الن�شاء )تخلي�س 

الإبريز يف تلخي�س باريز، 1973، �س 225(، ول على الغرباء، ول هم ي�شاألون الغريب عن عقيدته اأو ي�شتنكرون اختالفه 

عنهم يف الهيئة وامللب�س )تخلي�س الإبريز يف تلخي�س باريز، 1973، �س 232(.

ولعل الطهطاوي حتديًدا كان هو الأكرث و�شوًحا وطالقة وات�شاًقا يف دفاعه عن حقوق املراأة حيث فتح الطهطاوي 

ثغرة كبرية يف جدار اجلمود والتخلف، عندما دافع عن �شرورة تعليم املراأة حيث قال: “وقد اقت�شت التجربة 

يف كثري من البلدان اأن نفع تعليم البنات اأكرث من �شرره، بل ل �شرر فيه اأ�شاًل... ودخول املدار�س للبنات 

والغلمان واجب قانوًنا يف جرمانيا. بل اإن اأوربا كلها تعلم البنات والبنني علي قدم امل�شاواة.. وهذا هو ال�شر يف 

اأن بالدهم الآن هي اأقوي البلدان”)تلخي�س الإبريز، �س 23(. بل اإن هذا ما دفعه لحًقا لتاأليف كتابه ال�شهري املر�شد 

ا يدعو ل�شمان  الأمني يف تعليم البنات والبنني عام 1872م، وكان يعد يف ذلك الوقت ثورة؛ لكونه اإماًما دينيًّ

تنوير عقولهن  الأمر عبارة عن  نف�س  تعليمهن يف  “اإن  قائاًل:  الإ�شالم، ويوؤكد ذلك  اإطار  املراأة �شمن  حقوق 
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اأن ح�شول املراأة على ملكة القراءة والكتابة، وعلى التخلق بالأخالق  مب�شباح املعارف املر�شد لهن، فال �شك 

اأ�شوق للرجال املرتبني من اجلمال،  اأجمل �شفات الكمال، وهو  احلميدة، والطالع على املعارف املفيدة، هو 

ا اآداب املراأة ومعارفها  فالأدب للمراأة يغني عن اجلمال، لكن اجلمال ل يغني عن الأدب لأنه عر�س زائل. واأي�شً

توؤثر كثرًيا يف اأخالق اأولدها، اإذ البنت ال�شغرية متى راأت اأمها مقبلة على مطالعة الكتب و�شبط اأمور البيت 

وال�شتغال برتبية اأولدها، جذبتها الغرية اإىل اأن تكون مثل اأمها بخالف ما اإذا راأت اأمها مقبلة على جمرد الزينة 

والتربج واإ�شاعة الوقت بَهَذر الكالم والزيارات غري الالزمة..” )رفاعة الطهطاوي، 1973، �س 189(.

وما ح�شيلة التعليم اإلَّ العمل، فهما مقوما حياة الإن�شان اأنثى كان اأو ذكًرا، يقول الطهطاوي: “ميكن للمراأة 

ما  قوتها وطاقتها، فكل  الرجال على قدر  يتعاطاه  ما  الأ�شغال والأعمال  تتعاطى من  اأن  اقت�شاء احلال  يف 

فاإن فراغ  البطالة؛  الن�شاء عن  األ�شنة  ي�شغل  اأن  �شاأنه  باأنف�شهن، وهذا من  تبا�شرنه  العمل  الن�شاء من  تطيقه 

اأيديهن عن العمل ي�شغل األ�شنتهن بالأباطيل وقلوبهن بالأهواء وافتعال الأقاويل، فالعمل ي�شون املراأة عما ل 

يليق، ويقربها من الف�شيلة. واإذا كانت البطالة مذمومة يف حق الرجال، فهي مذمة عظيمة يف حق الن�شاء، 

ويلب�شون  وي�شربون  ياأكلون  وفيما  جريانها،  حديث  يف  خائ�شة  الزمن  تق�شي  لها  عمل  ل  التي  املراأة  فاإن 

ويفر�شون..” )رفاعة الطهطاوي، 1973، �س 210(.

ا  ويجعل الطهطاوي من مواقفه الثقافية والفكرية مر�شًدا اأميًنا ل�شلوكه ال�شخ�شي؛ فيقرر اأن يكتب تعهًدا خا�شًّ

بزوجته بعدم زواجه من اأية امراأة اأخرى، ويعطيها حق الع�شمة فيعتربها طالًقا يف حال حدوث ذلك. يقول 

اأنه  “يلتزم كاتب هذه الأحرف، رفاعة بدوي رافع لبنت خاله.. احلاجة كرمية  الطهطاوي يف تعهده لزوجته 

يبقى معها وحدها على الزوجية دون غريها من زوجة اأخرى ول جارية اأيا كانت،.. وعلق ع�شمتها على اأخذ 

ا ما كانت.. كانت بنت خاله مبجرد العقد طالقة  غريها من ن�شاء، اأو متتع بجارية اأخرى، فاإن تزوج بزوجة اأيًّ

بالثالثة، وكذلك اإذا متتع بجارية ملك ميني.. ولكنه وعدها وعًدا �شحيحا، األ ينتق�س ول يخل، اأنها ما دامت 

معه على املحبة املعهودة، مقيمة على الإدامة،.. ل يتزوج بغريها اأ�شاًل، ول يتمتع بجوار اأ�شاًل،.. حتى يق�شي 

الله لأحدهما بق�شاء” )انظر الطهطاوي، 1973، �س 291(.

امل�شار  التحول  اأنبت ما ي�شمى بوعي  املراأة وحقوقها، مبا  قليلة وقع ميالد مرجعية جديدة لدور  وبعد عقود 

اإليه. وكان جنود هذه املرحلة، والذين عربوا اإىل املرجعية اجلديدة، اأ�شماء من قبيل الإمام حممد عبده، الذي 

كتب وخطب مدافًعا عن حقوق املراأة، ومن ذلك فتواه ال�شهرية بجواز منع تعدد الزوجات يف املجتمع؛ لأن 

التعدد هو التحقق من العدل، وهو �شرط م�شتحيل بني رجال زمانه، ل�شيما مع �شوء معاملة الرجال  �شرط 

اأن مينع  “يجوز للحاكم والقائم على ال�شرع  لزوجاتهم، وحرمانهن من حقوقهن يف النفقة والراحة؛ ولهذا 

التعدد دفًعا للف�شاد الغالب” )حممد عبده، 1980، �س 94(. ويف نف�س امللحمة ظهر ُكتَّاب اأ�شهموا يف اإعادة ر�شم 

ا�شتهرت كثرًيا يف دفاعها عن  اأ�شماء  للمراأة ولدورها الجتماعي و�شياغته، ومن هوؤلء  اخليال الجتماعي 

املراأة مثل قا�شم اأمني يف م�شر والطاهر حداد يف تون�س.
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وقد عاد هوؤلء اإىل كتابات املا�شي يبحثون فيها عن نقاط م�شيئة تعيد العتبار للعقل، وتعلي من �شاأن حقوق 

الفرد، وتزيل التاأويالت الفقهية املهينة للمراأة باعتبار اأن الإ�شالم يف ذاته كان ثورة �شد الرجعية والتخلف 

التي عا�شت فيها جمتمعات ما قبل الإ�شالم لقرون عديدة، واأن واجب امل�شلمني، العقالء منهم على الأقل، اأن 

يحملوا هذه الثورة لالأمام ملزيد من احلرية والعدالة وامل�شاواة. بيد اأن الإ�شالم الذي رفع من �شاأن الإن�شان، 

واملراأة لي�شت ا�شتثناء، وقع حتت اأ�شر نظرة جامدة، عادة ما تو�شف باأنها ذكورية، حولته من قوة دافعة للتقدم 

والرقي اإىل اأداة �شغط واإكراه ميار�شه الرجل �شد املراأة، واحلاكم امل�شتبد �شد املجتمع، فتجاوزته املجتمعات 

اأحدهما يحط من �شاأن  الأخرى. ومل يزل ال�شراع اجلديل قائًما يف املجتمعات العربية بني تيارين كبريين، 

ا.  ا واإ�شالميًّ املراأة، ويعمد اإىل النيل من حقوقها، والآخر اأكرث تعاطًفا مع ق�شاياها وحقوقها الأ�شيلة اإن�شانيًّ

ويف ال�شفحات التالية �شنناق�س بع�س جوانب ال�شراع الدائر بني الأطروحات وال�شور الذهنية املتعار�شة 

يف روافد الثقافة العربية، �شواء على م�شتوى اخلطاب الفقهي واملوروث اللغوي وال�شعبي، والأ�شرة والقبيلة، 

وال�شور الذهنية التي تروج لها الآداب والفنون واأجهزة الإعالم، واأخرًيا املقررات التعليمية. ولالأهمية اخلا�شة 

التي يحظى بها اخلطاب الفقهي بو�شفه ي�شكل جزًءا اأ�شياًل من البنية الأخالقية واملفردات اللغوية التي ت�شكل 

اخللفية التي ت�شتند اإليها الروافد الثقافية الأخرى؛ فاإنه �شيحظى باأهمية خا�شة )زكي جنيب حممود، 1993 وحممد 

�شحرور، 1990 وزينب ر�شوان، 2007 واأماين �شالح، 2007(.

ا: اخلطاب الفقهي بني �صرعنة ال�صورة النمطية عن دور املراأة  ثالثاً

ومواجهة تلك ال�صورة

ظل اخلطاب الإ�شالمي لقرون عدة مت�شًقا مع التقاليد ال�شائعة يف املنطقة العربية، مروًجا لأفكار �شلفية تقليدية 

ت�شور املراأة ككائن ناق�س عقاًل وتابع �شرًعا للرجل. ولهذا التيار اأطروحاته وحججه التي ي�شتند فيها اإىل 

تاأويالت فقهية تكر�س هذه ال�شورة.

والتبعية النقص  أطروحة 
اإيجابية عن  �شاع يف تاريخ الفقه الإ�شالمي، العديد من الن�شو�س التي ا�شتخدمت من اأجل تقدمي �شورة 

الرجل بو�شفه الكامل والبالغ واملقوم يف مواجهة �شورة للمراأة بو�شفها الناق�شة والتابعة واملعوجة. ومن 

اأ�شف، فقد تفاعلت هذه الن�شو�س مع املوروث ال�شعبي بل والأ�شاطري والأحاديث املن�شوبة زوًرا لالأنبياء 

والر�شل، عليهم جميًعا ال�شالم، كما �شرنى؛ لتنتج ن�شيًجا متما�شًكا من الأفكار والأقوال واملمار�شات التي 

و�شفت باأنها “ذكورية” واأبوية )بطريركية( )ن�شر حامد اأبو زيد، 2004 و هيثم مناع، 2001(؛ لأنها ر�شخت دور 

متكافئني  اأرادهما  والهادي  اخلالق  الله  اأن  مع  �شاأنها  من  وقللت  املراأة  واأهانت  العامة،  احلياة  يف  الذكر 

مكرمني.  متكاملني 



��

الف�سل الثاين: البيئة الثقافية لعالقات النوع االجتماعي

الآيات  لبع�س  لي�س كالأنثى، وي�شتندون  الذكر  اأن  فل�شفي م�شمونه  اأ�شل  الفكري من  املنظور  وينطلق هذا 

الكرمية، مثل قول احلق �شبحانه: “ولي�س الذكر كالأنثى” [�شورة اآل عمران/36]. وعلى �شبيل املثال فاإن اأحد 

التف�شريات الكال�شيكية التي �شاعت يف بالد العرب اأن “الذكر يفارق الأنثى يف اأمور كثرية، يف قوته، ويف 

بدنه، و�شالبته، وخ�شونته، واملراأة ناعمة لينة رقيقة. ويختلف عنها يف العقل اإذ ُعرف الرجل بقوة اإدراكه، 

وذاكرته بالن�شبة اإليها، وهي اأ�شعف منه ذاكرة وتن�شى اأكرث منه، وي�شهد لهذا اأن اأغلب العلماء واملخرتعني 

يف العامل هم من الرجال، ويوجد بع�س الن�شاء اأذكى من بع�س الرجال واأقوى منهم ذاكرة ولكن هذا ل ُيلغي 

الأ�شل والأكرث كما تقدم. ويف العواطف فهو يتملكها عند غ�شبه وفرحه، وهي تتاأثر باأقل املوؤثرات العاطفية، 

.
فدموعها ل تلبث اأن ت�شتجيب لأقل حادثة عاطفية.... وعليه لي�شت اأحكام الرجل كاأحكام الأنثى”)24(

يقبل  الإ�شالم ل  اأن  اأ�شا�س  الرجل واملراأة على  امل�شاواة بني  الفكري منطقه يف رف�س  املنظور  ويوؤ�شل هذا 

مفهوم امل�شاواة بني غري املت�شاويني. وي�شتخدم يف مقابل ذلك مفهوم العدل: “يجب اأن نعرف اأن من النا�س 

بينهما،  التفريق  تقت�شي عدم  امل�شاواة  لأن  ؛  يقال: م�شاواة  ل  امل�شاواة وهذا خطاأ،  العدل  بدل  ي�شتعمل  من 

ومن اأجل هذه الدعوة اجلائرة اإىل الت�شوية �شاروا يقولون: اأي فرق بني الذكر والأنثى؟ لكن اإذا قلنا بالعدل 

وهو اإعطاء كل اأحٍد ما ي�شتحقه: زال هذا املحذور، و�شارت العبارة �شليمة؛ ولهذا مل ياأت يف القران اأبًدا: اإن 

“واإذا حكمتم بني النا�س اأن حتكموا  “اإن الله ياأمر بالعدل” [�شورة النحل/90]،  الله ياأمر بالت�شوية لكن جاء: 

بالعدل” [�شورة الن�شاء/58]، وكذب على الإ�شالم َمن قال: اإن دين الإ�شالم دين امل�شاواة، بل دين الإ�شالم دين 

العدل، وهو اجلمع بني املت�شاوين والتفريق بني املفرتقني.” )حممد بن �شالح العثيمني، 1981(. وعليه فالإ�شالم اأقر 

التفاوت والختالف اأكرث من امل�شاواة والتكافوؤ من وجهة نظر التيار ال�شلفي التقليدي، فامل�شاواة عند هوؤلء 

ال�شواء” )حممد نا�شر الألباين، 1998، �س 3(. على  واملراأة  للرجل  �شديد  “ظلم 

وهكذا ت�شري النظرة الناقدة لهذا التيار من الفقهاء اإىل اأنهم كانوا اأوفياء للعادات والتقاليد والأعراف، فقاموا 

اأعادوا  العرف، وثانًيا:  باأحكام  الدينية  الن�شو�س  قراأوا  فاأوًل:  بثالث عمليات متالزمة واإن كانت متمايزة، 

َحة دائًما، ثالًثا: ذهب  تاأويل الكثري من هذه الن�شو�س املقد�شة على نحو يجعل اأولوية الرجل حا�شرة ُومَرجَّ

العامة؛ حتى ل  للحياة  الرجال  باحتكار  ت�شمح  التي  ال�شند  املنحولة و�شعيفة  الأحاديث  بع�شهم حلد تركيب 

يحدث انقطاع للتقاليد العربية التي كانت موجودة قبل الإ�شالم )عبد الله العروي، 1992 وهيثم مناع، 2001 وكمال 

عبد اللطيف، 2005(.

عند  املوجودة  الت�شورات  اأ�شواأ  “من  باأنها  و�شفت  تف�شريه  يف  للمراأة  �شورة  الطربي  جرير  ابن  قدم  فقد 

الثعبان،  ق�شية  منه  فاأخذ  كاماًل،  للمراأة  ت�شوره  ونقل  التوراة  التكوين يف  �شفر  ا�شتح�شر  فقد  املف�شرين، 

“اأنت غررت عبدي” وعاقبها  لها  اأنه قال  لله  الثعبان. وين�شب  اأغواها  اآدم بعدما  اأغوت  التي  وم�شكلة حواء 

)24( ال�شيخ حممد �شالح املنجد، 
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 اأن اأدميها يف كل �شهر مرة كما اأدمت هذه ال�شجرة، واأن اأجعلها �شفيهة وكنت خلقتها حليمة، 
ّ
قائاًل: اإن لها علي

واأن اأجعلها حتمل كرها وت�شع كرها”)طه جابر علواين، 1999(. اأما ابن امل�شيب فيقول: “ما اأكل اآدم من ال�شجرة 

وهو يعقل، ولكن حواء �شقته اخلمر حتى اإذا �شكر قادته اإليها فاأكل. ويف تف�شري ابن كثري يقول اآدم: حواء 

اأمرتني. فبعد اأن جعل القراآن الكرمي اآدم اأ�شا�ًشا هو امل�شئول عن ع�شيان الله “فع�شى اآدم ربه فغوى” اأعاد 

اليهودي والإ�شرائيليات”  العبء على حواء متاأثرين بالرتاث  الآية لي�شعوا  الفقهاء واملف�شرين تف�شري  بع�س 

)هيثم مناع، 2001، �س 9(.

نق�شانها  وتوؤكد  املراأة  �شاأن  وحتط  الرجل،  �شاأن  تعظم  للر�شول  من�شوبة  كثرية  اأحاديث  رويت  وقد 

رق،  “النكاح  قال:  حممد  النبي  اإن  فيه  يقول  البيهقي،  يرويه  غريب  حديث  ذلك  ومن  له،  وتبعيتها 

الأمر  اأنه حديث مو�شوع. وكذا  الأحاديث جند  اإىل �شحاح  ي�شع كرميته” وبالعودة  اأين  اأحدكم  فلينظر 

املراأة  لأمرت  لأحد  ي�شجد  اأن  اأحًدا  اآمًرا  “لو كنت  الغريب واملو�شوع:  تقف درجته بني  الذي  يف احلديث 

اأن ت�شجد لزوجها”. ون�شب اإىل الر�شول كذلك اأنه قال: “ �شاوروهن - يعني الن�شاء - وخالفوهن” 

2002، �س  الر�شول زوًرا )حممد عمارة،  اإىل  واأنه ن�شب  الإطالق،  لي�س بحديث على  القول  اأن هذا  وتبني 

35(. وكذا ما يو�شف باأنه حديث، وهو لي�س بحديث، “مل يكفر ممن م�شى اإلَّ من قبل الن�شاء وكفر من بقي 

اأنه  ثبت  ال�شيطان” والذي  “ الن�شاء حبائل  املنذري:  2002( وكذا حديث  الن�شاء”)حممد عمارة،  قبل  اإلَّ من 

اأجابته  اأنها  الر�شول  بنت  فاطمة  ال�شيدة  اإىل  ن�شب  كما  املو�شوع.  اإىل  اأقرب  ال�شند  �شعيف  حديث 

اإىل �شدره وقال:  يراها رجل. ف�شمها  واأن ل  اأن ل ترى رجاًل  قالت  للمراأة؟  “اأي �شئ خري  �شاألها:  حني 

ذرية بع�شها من بع�س.” وهو قول ردده الكثري من العلماء املحدثني، وعلى الأقل فاإنه ل يعني قاعدة عامة 

.)2002 لعموم امل�شلمات )حممد عمارة، 

وقد �شارك اأبو حامد الغزايل، �شاحب اإحياء علوم الدين، بن�شيب موفور يف بناء النظرة التقليدية التي نالت 

من الكثري من حقوق املراأة، با�شتخدامه لعدد من الأحاديث التي ثبت لحًقا اأنها بني ال�شعيفة واملو�شوعة، ومن 

ذلك: “للمراأة ع�شر عورات، فاإذا تزوجت �شرت الزوج عورة واحدة، فاإذا ماتت �شرت القرب الع�شر عورات”، 

وعليه و�شع �شفات عديدة للزوجة ال�شاحلة املطيعة لزوجها، منها: “ول تخرج من بيتها اإلَّ باإذنه، فاإن خرجت 

باإذنه فمتخفية يف هيئة رثة، تطلب املوا�شع اخلالية دون ال�شوارع والأ�شواق، حمرتزة من اأن ي�شمع غريب 

�شوتها، اأو يعرفها ب�شخ�شها... واإذا تزوج عليها ثالًثا اأطعمته الطيبات وقالت: “اذهب بن�شاطك وقوتك اإىل 

اأزواجك”)اأبو حامد الغزايل، 2000، وحممد بن �شالح العثيمني، 2007، �س 112(. ومن اأ�شف اأن هذه ال�شورة ال�شلبية 

التي روج لها اأبو حامد الغزايل انت�شرت يف مواجهة ال�شورة التي حاول اأن يبنيها مناظره الأكرب ابن ر�شد، 

والذي اأكد اأن “معي�شتنا الجتماعية احلا�شرة ل تدعنا ننظر ما يف الن�شاء من القوى الكامنة، فهي عندنا كاأنها 

مل ُتخلق اإلَّ للولدة واإر�شاع الأطفال؛ ولذلك ُتفني هذه العبودية كل ما فيها من القوة على الأعمال العظيمة” 

)حممد عبده، 1980، �س 138(.
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ل هذا الطرح لعنا�شر الختالف بني الرجل واملراأة على  وكجزٍء من هذه ال�شورة النمطية ال�شلبية للمراأة، اأ�شَّ

اأكرث من م�شتوى، وجمع لها الأدلة والتاأويالت على النحو التايل: 

اأوالاً: تختلف املراأة عن الرجل ب�شاأن ق�شية القوامة، فريى اأن�شار اأطروحة نق�س املراأة وتبعيتها للرجل اأن 

التفا�شري )مثل تف�شري الطربي وابن كثري والقرطبي( تعرب عن عدالة  اأمهات كتب  اأوردتها  التي  التف�شريات 

الإ�شالم التي تعطي للمراأة احلقوق التي ت�شتحقها وتلزمها بالواجبات التي ت�شتطيعها. وعلى �شبيل املثال يف 

تف�شري الآية الكرمية: “الرجال قوامون على الن�شاء مبا ف�شل الله بع�شهم على بع�س ومبا اأنفقوا من اأموالهم” 

م على املراأة، اأي: هو رئي�شها  [�شورة الن�شاء/34]. يقول ابن كثري: “الرجال قوامون على الن�شاء” اأي: الرجل قيِّ

وكبريها واحلاكم عليها وموؤدبها اإذا اعوجت )تف�شري ابن كثري، اجلزء الأول، 2000، �س 490(. “مبا ف�شل الله بع�شهم 

النبوة  كانت  ولهذا  املراأة؛  من  والرجل خري  الن�شاء،  من  اأف�شل  الرجال  “لأن  ابن كثري:  بع�س” يقول  على 

خمت�شة بالرجال، وكذلك املُلك الأعظم، لقوله �شلى الله عليه و�شلم “ لن يفلح قوم ولَّوا اأمرهم امراأة” رواه 

البخاري من حديث عبد الرحمن بن اأبي بكرة عن اأبيه، وكذا من�شب الق�شاء، وغري ذلك )تف�شري ابن كثري، اجلزء 

الأول، 2000، �س 490(. “ومبا اأنفقوا من اأموالهم” يقول ابن كثري: اأي من املهور والنفقات والكلف التي اأوجبها 

الله عليهم لهن يف كتابه و�شنة نبيه �شلى الله عليه و�شلم. فالرجل اأف�شل من املراأة يف نف�شه، وله الف�شل عليها 

ًما عليها كما قال الله تعاىل: “وللرجال عليهن درجة” [�شورة البقرة/228] )تف�شري  والإف�شال فنا�شب اأن يكون قيِّ

ابن كثري، اجلزء الأول، 2000، �س 490(. وقال علي بن اأبي طلحة عن ابن عبا�س: “الرجال قوامون على الن�شاء” 

يعنى اأمراء عليهن، اأي: تطيعه فيما اأمرها الله به من طاعته، وطاعته اأن تكون حم�شنة لأهله حافظة ملاله )تف�شري 

ابن كثري، اجلزء الأول،2000، �س 490(.

ا: يرى اأن�شار هذه الأطروحة اأن الله فرق بني الرجل واملراأة يف ال�شهادة، اإذ جعل القراآن �شهادة  ثانياً

فرجل  رجلني  يكونا  مل  فاإن  رجالكم  من  �شهيدين  “وا�شت�شهدوا  تعاىل:  الله  قال  امراأتني.  ب�شهادة  الرجل 

وامراأتان ممن تر�شون من ال�شهداء اأن ت�شل اإحداهما فتذكر اإحداهما الأخرى” [�شورة البقرة/282].

ويدعم هذا الراأي التف�شريات التقليدية للطربي والقرطبي وابن كثري بقولهم: اإمنا اأقيمت املراأتان مقام الرجل 

لنق�شان عقل املراأة، كما قال م�شلم يف �شحيحه ….عن اأبي هريرة عن النبي - �شلى الله عليه و�شلم - اأنه 

قال: “يا مع�شر الن�شاء ت�شدقن، واأكرِثن ال�شتغفار فاإين راأيتكن اأكرث اأهل النار، فقالت امراأة منهن جزلة: 

وما لنا يا ر�شول الله اأكرث اأهل النار؟ قال: تكرثن اللعن، وتكفرن الع�شري، ما راأيت من ناق�شات عقل ودين 

اأغلب لذي لب منكن، قالت يا ر�شول الله: ما نق�شان العقل والدين؟ قال: اأما نق�شان عقلها ف�شهادة امراأتني 

الدين”  نق�شان  فهذا  ت�شلي وتفطر يف رم�شان  ل  الليايل  العقل، ومتكث  نق�شان  فهذا  �شهادة رجل  تعدل 

)تف�شري ابن كثري، اجلزء الأول، 2000، �س 336، وبنف�س املعنى مع لفظ خمتلف تف�شري القرطبي، اجلزء الأول، �س 218، واحلديث 

يف البخاري كما اأ�شار ابن كثري(.
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للتاأكيد على دميومة هذا التفرقة بني �شهادة الرجل واملراأة  اإىل هذا احلديث  اأن�شار هذه الأطروحة  وي�شتند 

بغ�س النظر عن تفاوت الرجال والن�شاء يف العلم والتعليم. وحتى واإن وجد “بع�س الن�شاء اأعقل من بع�س 

الرجال ولكن لي�س هذا هو الأ�شل ول الأكرث، وال�شريعة مبناها على الأعم الأغلب”)انظر ابن عثيمني، 2007، �س6(. 

ويعقب اأحد اأعالم هذا الفريق قائاًل: “ولي�س نق�س عقل املراأة يعني اأنها جمنونة ولكن تغلب عاطفُتها عقَلها يف 

  .
كثري من الأحيان، وحتدث لها هذه احلالة اأكرث مما يحدث عند الرجل، ول ُينكر هذا اإلَّ مكابر”)25(

اأن ن�شف �شهادة الرجل مع ن�شف  اأن�شار هذه الأطروحة  ا: املراأة ترث ن�شف مرياث الرجل: ويرى  ثالثاً

“الدرجة  بحكم  الرجل  على  تقع  املنزل  خارج  وامل�شقة  العبء  اأ�شل  اأن  على  وا�شًحا  دلياًل  يعطيان  مرياثه 

الأنثيني”  حظ  مثل  للذكر  اأولدكم  يف  الله  “يو�شيكم  تعاىل:  الله  قول  فاإن  وعليه  والقوامة” املذكورتني، 

اأعلم مب�شاحلهم  تعاىل  “الله  لأن  مهام؛  وللمراأة  مهام  للرجل  يحدد  اأن  قرر  الله  اأن  يوؤكد  الن�شاء/11]  [�شورة 

منهم؛ فو�شع الق�شمة بينهم على التفاوت على ما علم من م�شاحلهم”)تف�شري القرطبي، اجلزء اخلام�س، �س 164(. 

له من املرياث  اأن يكون  فينا�شب  املراأة؛  اأكرث مما على  نفقات وم�شئوليات ومهام  الرجل عليه  اأن  ومن ذلك 

اأكرث مما للمراأة.

تقاليد  على  خروج  هو  �شرورة  دون  املنزل  خارج  والعمل  واجلهاد  العامة  للولية  املراأة  خروج  ا:  رابعاً

من  املراأة  “واإخراج  باز:  بن  العزيز  عبد  ال�شيخ  يقول  الأطروحة.  هذه  اأن�شار  نظر  وجهة  من  الإ�شالم 

وطبيعتها  فطرتها  تقت�شيه  عما  لها  اإخراج  احلياة  هذه  يف  احليوي  ومنطلقها  مملكتها  هو  الذي  بيتها 

املجتمع  على  اأمر خطري  الرجال  تخ�س  التي  امليادين  املراأة يف  نزول  اإىل  فالدعوة  عليها.  الله  التي جبلها 

الإ�شالمي، ومن اأعظم اآثاره الختالط الذي يعترب من اأعظم و�شائل الزنا الذي يفتك باملجتمع ويهدم قيمه 

الله بهن  “اجلهاد على الرجال، والن�شاء لي�س عليهن جهاد القتال، وهذا من رحمة  اأن   كما 
واأخالقه.”)26(

.
املراعاة حلالهن”)27( ومن 

ا: التفاوت يف متطلبات الزي واللب�س، فاملفرو�س على املراأة من لبا�س يختلف عن الرجل؛ وذلك للفارق  خام�ساً

يف فتنة كل من اجلن�شني بالآخر فالفتنة بالرجل اأقل من الفتنة باملراأة فكان لبا�شها غري لبا�شه، اإذ لي�س من 

احلكمة اأن ياأمر املراأة اأن تك�شف من بدنها ما يك�شف الرجل لختالف الفتنة يف بدنها وبدنه )عبد العزيز ابن باز، 

1993(. وعليه يوؤكد التيار ال�شلفي التقليدي اأن عورة املراأة تكون يف بدنها كله، واأقل ما قيل يف عورتها اأنها ل 

تك�شف اإلَّ الكفني والوجه. وقيل ل تك�شف �شيًئا من ذلك. قال تعاىل: “يا اأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ون�شاء 

الله غفوًرا رحيًما” [الأحزاب/59].  اأن ُيعرفن فال يوؤذين وكان  اأدنى  املوؤمنني ُيدنني عليهن من جالبيبهن ذلك 

 http://www.binbaz.org.sa/mat/8881 :25( فتاوى ال�شيخ ابن باز(

http://www.binbaz.org.sa/mat/8194 :26( انظر فتوى ال�شيخ عبد العزيز بن باز(

)27( ال�شيخ حممد �شالح املنجد،

 http://www.islam-qa.com/special/index.php?ref=1105&subsite=16&ln=ara
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اأما الرجل فعورته من ال�شرة اإىل الركبة. قال عبد الله بن جعفر بن اأبي طالب: �شمعت ر�شول الله �شلى الله 

عليه و�شلم يقول: “ما بني ال�شرة اإىل الركبة عورة” يق�شد عند الرجال. رواه احلاكم يف امل�شتدرك )6418(. 

نه الألباين )حممد نا�شر الألباين، 1388 هـ، رقم احلديث 5583(. وح�شَّ

ن�شوة مع �شرط  اأربع  يتزوج  الرجل  اأن  مثل  التقليدي،  ال�شلفي  التيار  يوردها  اأخرى  فوارق  هذا ف�شاًل عن 

العدل، واملراأة لي�س لها اإلَّ زوج واحد. ومن ذلك: اأن الرجل ميلك الطالق وي�شح منه فقط باللفظ، ول ي�شح 

ا: اأن الرجل يتزوج من الكتابية، واملراأة امل�شلمة ل  منها الطالق ول متلكه اإلَّ ب�شروط معقدة. ومن ذلك اأي�شً

تتزوج اإلَّ م�شلًما، ومن ذلك: اأن الرجل ي�شافر بال زوجة اأو اأحد من حمارمه، واملراأة ل ت�شافر اإلَّ مع حمرم، 

ومن ذلك: اأن ال�شالة يف امل�شجد حتم على الرجال، وهي على الن�شاء على خالف ذلك، و�شالتها يف بيتها اأحب 

اإىل الله، وهي تلب�س احلرير والذهب، ول يلب�شه الرجل. 

من  للمراأة  �شور  لعدة  بالرتويج  املراأة  دونية  كر�س  قد  التقليدي  ال�شلفي  التيار  اإن  القول  وق�شارى 

من  جتعل  واأحاديث  عورة،  وج�شًدا  �شوًتا  املراأة،  جتعل  واأحاديث  بالبنات،  البتالء  اأحاديث  خالل 

املراأة فتنة، واأحاديث ت�شبه املراأة بالدواب، واأحاديث اإحلاق احلكم باخليانة على بنات حواء، واأحاديث 

التمايز  على  التاأكيد  يف  املنطق  هذا  اأن  واحلقيقة   .)2005 اإدري�س،  النور  )عبد  والدين  العقل  نق�شان  عن 

مما  عدة؛  لقرون  الإ�شالمية  الذاكرة  يف  حمدودة،  انقطاعات  مع  �شائًدا،  ظل  للرجل  املراأة  وتبعية 

ومن  الرجل،  مثل  مثلها  املراأة  تكرمي  قيمة  �شاأن  يعلي  م�شاد  طرح  يظهر  بداأ  حتى  ومنعة،  قوة  اأك�شبه 

بينهما.  امل�شاواة  ثم 

واملساواة التكريم  أطروحة 
اإىل  التي ت�شري  الآيات والن�شو�س  ال�شابق، وو�شعوا  الطرح  املراأة  بق�شايا  املهتمني  اآخر من  رف�س فريق 

التكافوؤ بل وامل�شاواة بني املراأة والرجل بو�شفها الأ�شل، يف حني كانت الكثري من الن�شو�س الأخرى التي 

وهو  فيه،  ن�شاأت  الذي  العربي  املجتمع  لأو�شاع  منا�شبة  جاءت  اأنها  مبعنى  مرحلية،  التفاوت  عن  تتحدث 

منحى ماألوف، وذلك مثل ما فعل القراآن الكرمي يف حترمي اخلمر وت�شييق اخلناق على العبودية والرق. 

حيث يرون اأن ال�شرع �شّوى بني املراأة والرجل يف كثري من العبادات واملعامالت، وهذا هو الأ�شل الذي 

يهدف اإليه ال�شارع احلكيم، والتطور الطبيعي للت�شريع لبد اأن يعك�س هذه امل�شاواة، فهي تتو�شاأ كو�شوء 

نفا�س،  اأو  حي�س  حال  يف  تكون  اأن  اإلَّ  ك�شيامه  وت�شوم  ك�شالته،  وت�شلي  كغ�شله،  وتغت�شل  الرجل، 

–وتخالفه يف الي�شري من الأحكام- ويجوز البيع منها ويقبل، وكذا  ي، وحتج كحجه  اأنه ُيزكِّ ي كما  وُتزكِّ

لو ت�شدقت جاز منها، ويجوز لها اأن تعتق من عبيدها ما ملكت ميينها، وغري ذلك كثري؛ لأن الن�شاء �شقائق 

الرجال كما يف احلديث رواه الرتمذي )113( واأحمد )25663( و�شححه الألباين يف “�شحيح الرتمذي” 

)98( )حممد الغزايل، 2002، �س 34-31(.
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ل  فالتاأويل  مقد�شة”؛  لي�شت  املقد�س  “تاأويالت  اأن  للرجل  وم�شاواتها  املراأة  تكرمي  اأطروحة  اأن�شار  ويرى 

 .)79 2004، �س  اأبو زيد،  )ن�شر حامد  ُمن�ِشًئا لقواعد �شرعية مل تكن موجودة يف الن�س املقد�س  اأن يكون  ينبغي 

فعملية التاأويل هي عملية تاريخية جمتمعية تخ�شع للعادات والأعراف ف�شاًل عن موازين القوى يف املجتمع 

وترتبط بها؛ وعليه فاملوقف ال�شليم هو النفاذ اإىل الن�س املقد�س بو�شفه هو الن�س املوؤ�ش�س، والجتهاد يف 

فهمه على م�شتويني: م�شتوى الجتهاد النتقائي )اأي النتقاء بني التاأويالت املختلفة مبا يتنا�شب مع الع�شر ول 

يتناق�س مع الن�س(، وم�شتوى اآخر من الجتهاد، وهو الجتهاد الإن�شائي. وحيال الجتهاد الإن�شائي هناك من 

يرى اأن الإن�شاء ل ينبغي اأن يعني البتداع على غري مثال �شابق يف ال�شرع اأو الفقه، واإمنا لبد له من اأ�شل يف 

الن�شو�س التاريخية حتى مع الجتهاد يف اجتاه التطوير. وعادة ما يطلق على عملية الإن�شاء دون ابتداع عملية 

التجديد )يو�شف القر�شاوي، 2007(. وهناك من يرى اأنه من املمكن الإن�شاء الإبداعي املبني على مفهوم امل�شلحة 

العامة والتطور التاريخي حتى واإن مل يكن هناك من الن�شو�س ال�شرعية والفقهية ما يدعمه، وعادة ما يطلق 

املدر�شتني واملنهجني  )Fattah, 2006(. ورغم وجود فروق بني  التنوير  الإبداع عملية  الإن�شاء مع  على عملية 

يف ال�شتدلل اإلَّ اأنهما يتفقان يف رف�س الأطروحة ال�شلفية التقليدية بو�شفها ظلًما للمراأة ولالإ�شالم مًعا، بل 

ويح�شان كل واحدة من مقولتها. 

التي  الأ�شا�شية  املرجعية  الديني،  والإ�شالحي  الوطني  العلماين  ببعديه،  النه�شوي  الفكر  “�شكل  وهكذا 

ا�شتندت اإليها الن�شاء يف �شياغة اأ�شكال اندماجهن اجلديدة يف الف�شاء العام”. ل�شيما بعد اأن كانت الهجمة 

احتكار  الأ�شا�شية:  النحطاط  “كانت من عوامل  تاريخية  احتكارات  ثالثة  لك�شر  منا�شبة مهمة  ال�شتعمارية 

التعليم واملعارف من قبل رجال الدين، احتكار العمل العام من قبل الرجال، احتكار التعبري عن امل�شلحة العامة 

من قبل اخلليفة” )هيثم مناع، 2001، �س 28(.

فابتداء ل يرى هذا الفريق اأن الآية الكرمية التي تقول “ولي�س الذكر كالأنثى” مقولة تاأ�شي�شية ينبني عليها 

كل هذه الفروق الهيكلية بني الرجل واملراأة. ف�شياق الآية ي�شري اإىل اأن القائلة يف العبارة هي امراأة عمران التي 

فوجئت باأن املولودة اأنثى فقالت: “ولي�س الذكر كالأنثى” ول ميكن ال�شتدلل مبا قالته امراأة عمران اإلَّ بقدر 

ا�شتدللنا بقول فرعون: “اأنا ربكم الأعلى” فحني ين�شب القراآن الكرمي قوًل ما ل�شخ�س ما فاإن هذا ل يعني 

بال�شرورة اإقرار املعنى املت�شمن فيه. 

بو�شوح  �شجل  الإلهي  اخلطاب  ولأن  للعاملني”،  “رحمة  نزلت  الإ�شالمية  الر�شالة  اأن  هوؤلء  يرى  وهكذا 

اأنزلنا عليك القراآن لت�شقى” [�شورة طه/2]، واإذا اأ�شفنا اإيل ذلك حق الكرامة املن�شو�س عليه يف  اأنه “ما 

اجلميع  �شملت  ر�شالة  ب�شدد  اأننا  معلوًما  يكون  اأن  فينبغي  اأجمعني؛  الب�شر  اإيل  ين�شرف  والذي  القراآن 

بالرحمة، وحفظت لكل خملوق كرامته؛ الأمر الذي يعني –�شمن ما يعني- اأن اأي حط من قدر املراأة اأو 

الر�شالة  اإىل  ي�شيء  لها،  فا�شد  تاأويل  اأحواله  اأح�شن  اأو يف  التعاليم،  على  يعد خروًجا  بكرامتها  م�شا�س 

.)2005 )فهمي هويدي،  يعد عدوانا على مقا�شدها وتعاليمها  اإنه  املراأة، حيث  اإىل  ي�شيء  اأكرث مما 
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املراأة؛  حقوق  من  نالت  التي  التقليدية  الفقهية  الآراء  التيار  هذا  اأن�شار  يرف�س  �شبق؛  ما  على  وبناء 

حركة  يف  “حتكمت  لأعراف  اأوفياء  الرجال  الفقهاء  فيها  كان  تاريخية  روؤية  عن  تعرب  ا�شتنباطات  لأنها 

جمتمعاتنا  ديناميكية  فاإّن  وحتما  ديناميكيتها.  يف  العتدال  ي�شمن  ان�شجام  عن  تبحث  كانت  جمتمعات 

ال�شلف  اجتهادات  فاإّن  الأ�شا�س  هذا  ال�شالفة؛ وعلى  العربية  املجتمعات  املعا�شرة هي غري حركة  العربية 

تلزمهم هم وحدهم ول تلزمنا يف �شيء؛ لأّنها مل تنطق مبا ورد يف كالم الله الكرمي، بل اإّن القراآن منح 

املراأة يف ع�شر النزول من احلقوق ما �شعى اإليه هوؤلء الفقهاء من نزع وافتكاك وقد األب�شوا هذه املراأة 

” )نائلة  لبا�س احلظر والرهبة واخلوف من الزيغ والوقوع يف املحظور الذي يجلب حتًما غ�شب الله

.)8 2005، �س  ال�شيليني، 

اأن اأخطاء وا�شعة قد حدثت يف ت�شوير عالقة الرجل باملراأة، وهذا بحق ما جت�شده  وعليه يقر هذا الجتاه 

اأن  ذلك  �س1(.   ،2005 هويدي،  اأخ�س”)فهمي  بوجه  العربية  اخلربة  يف  التعاليم  هزمت  التقاليد  “اأن  عبارة 

الع�شر الإ�شالمي الأول –الرا�شدي على وجه التحديد- �شهد النقلة الكربى يف و�شع املراأة، وحررها من 

ا من عار وجودها. ولكن احلقبة  اآثار اجلاهلية التي حقرت من �شاأنها والتي مل ترتدد يف “واأدها” خال�شً

الالحقة �شهدت تراجعات عدة على ذلك ال�شعيد �شمن ما �شهدته الأمة من انتكا�شات يف اأوجه احلياة الأخرى؛ 

وكانت النتيجة اأن تاآكلت مكت�شباتها �شيًئا ف�شيًئا، حتى ظهرت ب�شورة ن�شبية فكرة “الواأد” مرة اأخرى، يف 

�شيغة رمزية ولي�شت مادية. فا�شتعادت املجتمعات يف حقب الرتدي تقاليد ال�شعور بالعار من وجود املراأة 

ومن اأي ح�شور متثله، �شواء كان ذلك يف اأن�شطة احلياة الجتماعية والعامة اأو يف اأداء ال�شلوات وامل�شاجد. 

فـفي ع�شور التاأخر والنحطاط يتم اإخفاء حديث “الن�شاء �شقائق الرجال” ويتم اإعالء حديث “ناق�شات عقل 

الطعام  وم�شاركتها  معها  احلديث  اإىل حترمي  احلي�س  فرتة  اجلن�شي خالل  اللقاء  ويتحول حترمي  ودين”، 

عوًدا اإىل حمرمات التابو الأ�شطورية )ن�شر حامد اأبو زيد، 2004، �س 37(.

وعليه يرى اأن�شار هذا التيار حتمية النظرة النقدية للكثري من الرتاكيب الفقهية التي �شاعت يف الرتاث للنيل 

من حقوق املراأة وكرامتها. وهو ما يتطلب مناق�شة الأطروحات الفرعية التي يقدمها التيار التقليدي. ومن هنا 

وقف تيار من املجددين واملتنورين كي يرفعوا عن املراأة الظلم الواقع عليها با�شم الدين، ويرفعوا عن الإ�شالم 

الت�شويه املرتبط به نتيجة تف�شريات مغلوطة ن�شبت اإليه. 

: فيما يتعلق بالقوامة فقد اأدى �شيوع فكرة “قوامة الرجل على املراأة” اإىل خلق بيئة تنظر لعالقة املراأة  اأوالاً

بالرجل لي�س على اأ�شا�س امل�شاواة والتكافوؤ والتكامل، واإمنا على اأ�شا�س التبعية والدونية والطاعة املطلقة بال 

اعتبار لكرامة املراأة وحقوقها؛ وهو ما ا�شتخدم حجة للنيل من حقها يف امل�شاركة يف احلياة العامة، ونال من 

ن�شيبها من الولية ف�شاًل عن منعها من ن�شيبها يف املرياث بحكم اأن الرجل “اأقوم منها وقيم عليها”، وكذلك 

و�شع قيوًدا على العتداد ب�شهادتها اأمام الق�شاء، بل واأعطى احلق للرجل )الأب والأخ والزوج( يف �شرب 

املراأة لتاأديبها.
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وللرجال  باملعروف،  عليهن  الذي  مثل  ولهن   ..“ الكرمي  القراآن  من  باآيتني  ا،  و�شعبيًّ ا  فقهيًّ القوامة،  ارتبطت 

ومبا  بع�س،  على  بع�شهم  الله  ف�شل  مبا  الن�شاء  على  امون  قوَّ و“الرجال   [228/ البقرة  درجة” [�شورة  عليهن 

امل�شاواة يف  اأ�شل  تقرير  الآيتني هو ذلك احلر�س على  املرء يف  ما يالحظ  واأول   .[34 الن�شاء  اأنفقوا” [�شورة 

كل منهما. فقبل احلديث عن “الدرجة”، ثمة اإ�شارة �شريحة اإىل اأن لهن مثل الذي عليهن. ومع الإ�شارة اإىل 

القوامة، جاء التنويه اإىل اأن الرجل ل ينفرد بالف�شل، ولكن الله �شبحانه وتعاىل “ف�شل بع�شهم على بع�س” 

)فهمي هويدي، 2005 وحممد عمارة 2002(.

�شورة  يف  اإليها  “الدرجة” امل�شار  تكون  اأن  املراأة  حلق  املوؤيدين  والفقهاء  املف�شرين  من  الكثري  ويرف�س 

امراأة، ولكنها  الن�شاء مطلقة بال قيود لكل رجل على كل  البقرة، و“القوامة” املن�شو�س عليها يف �شورة 

وتلك  “الدرجة”  هذه  تظل  بالزوجة  الزوج  عالقة  يف  حتى  بل  بالزوجة،  الزوج  بعالقة  ح�شًرا  مرتبطة 

“القوامة” م�شروطة بقدرة الرجل على ال�شتجابة ملتطلبات البيت والإنفاق عليه )�شعاد �شالح، 2008(. وهو ما 
اأدى بالقرطبي اأن ي�شتنتج من هذا اجلزء من الآية “ومبا اأنفقوا من اأموالهم” اأن الرجل اإذا عجز عن النفقة 

على زوجته مل يكن قواًما عليها؛ واإذا مل يكن قواًما عليها، كان لها ف�شخ “العقد”. ويف هذا دللة وا�شحة 

بالنفقة والك�شوة. وهو مذهب مالك وال�شافعي، وفيه  من هذا الوجه على ثبوت ف�شخ النكاح عند الإع�شار 

خالف لأبي حنيفة )فهمي هويدي، 2005(.

وي�شيف هذا الفريق من املجددين الإ�شالميني اأن ظروف املجتمع جتعل م�شئولية البيت م�شرتكة بني الرجل 

واملراأة لأن كليهما يعمالن؛ مما يجعل ظروف “الدرجة” و�شرط “القوامة” غري متوافرة بال�شرورة. وكاأن 

القوامة اأقرب اإىل نوع من تق�شيم العمل مبا يتالءم مع اأو�شاع اجلزيرة العربية يف القرن ال�شابع امليالدي. 

فاملراأة لي�شت مطالبة �شرًعا بالإنفاق على الأ�شرة حتى واإن كانت اأغنى من زوجها، ولكن هذا ل يعني ق�شوًرا 

اأعطاها الإ�شالم احلق يف الت�شرف يف ممتلكاتها بالبيع  اأو ناق�شة الأهلية ملا  فيها. ولو كانت املراأة قا�شًرا 

اأمر نف�شها واأولدها الق�شر عند غياب  والإيجار والرهن والهبة وال�شدقة والتقا�شي ب�شاأنه. بل هي تتوىل 

زوجها بال�شفر اأو الوفاة اأو الطالق )هبة رءوف عزت، 2005(.

التي  الكرمية  لالآية  الن�س احلريف  التنويري والتجديدي دميومة  التيار  يرف�س  املراأة،  �شهادة  ب�شاأن  ا:  ثانياً

جتعل ن�شاب ال�شهادة يف حالة العقود والأموال رجاًل وامراأتني اإن مل تتوافر �شهادة الرجلني، حيث بدا اأن 

“فاإن مل يكونا رجلني، فرجل وامراأتان ممن تر�شون من  الكرمية  الآية  تف�شري  هناك اجتهادات متنوعة يف 

ال�شهداء” [�شورة البقرة/282]. ورغم اأن بع�س الفقهاء اأطلقوا حكم “ن�شف �شهادة الرجل” على كل الق�شايا 

ق�شايا  ب�شاأن  ال�شهادة  على  القراآين وق�شر احلكم  بالن�س  التزم  اآخر  فريًقا  اأن  اإلَّ  الق�شاء،  اأمام  املعرو�شة 

الأموال دون التو�شع يف تاأويل الآية على اأ�شا�س نق�س ذهني اأو عقلي عند املراأة، واإمنا فقط على اأ�شا�س العلة 

املذكورة �شراحة يف الآية الكرمية “اأن ت�شل اإحداهما فتذكر اإحداهما الأخرى” [�شورة البقرة/282]، وهو ما 

فهمه املف�شرون على اأنه يرتبط مبا�شرة بنق�س خربة الن�شاء يف جمال املعامالت التجارية واملالية، لذا و�شع 
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هذا الن�س على �شبيل الحتياط ولي�س على ال�شبيل عدم الثقة يف قدرتها الذهنية، وهو ما يتاأكد من اأن الإ�شالم 

اأعطاها احلق يف اإبرام كافة اأنواع العقود املالية والتجارية بنف�شها ودون ولية اأحد. بيد اأن الأمر قطًعا يختلف 

الآن بعد اأن اأ�شبحت املراأة متعلمة وتتخرج من كليات ومعاهد تدربها على اإبرام عقود التجارة والأموال بل 

والتقا�شي حولهما )زينب ر�شوان، 2007 و�شعاد �شالح، 2008(.

اأدنى من �شهادة الرجل لنق�س يف العقل، فهي ق�شية حتتاج اإىل الكثري من  اأما الحتجاج باأن �شهادة املراأة 

التاأمل. وعند مناق�شة احلديث الذي يجعل املراأة ناق�شة عقل، فهناك من يفككه حتى يتبني املق�شود منه. فالعقل 

فاإن من مل يدرك  امل�شتقيم؛ ولهذا  ال�شراط  العاقبة واتباع  اإدراك  اأجل  التفكري من  يعني  القراآن وال�شنة  يف 

عاقبة اأمره وكان م�شريه النار فهو ناق�س عقل، �شواء كان رجاًل اأو امراأة. وحتى بالنظر اإىل الأعمال التي 

تقوم بها الن�شاء والتي تربر عقوبة النار، وهي كرثة اللعن وكفران الع�شري والفتنة، جند اأن هذه الأعمال من 

اأمارات نق�شان العقل، لكنها لي�شت خا�شة باملراأة دون الرجل، فمن يقوم بها فهو ناق�س عقل، �شواء كان رجاًل 

اأو امراأة. ي�شري احلديث اإىل اأن املراأة قد تفنت الرجل اللبيب، ويف هذا اإ�شارة اإىل قدرة املراأة واإىل نق�س عقل 

الرجل الذي يقع يف الفخ رغم ذكائه.

كما نفى القراآن �شفة العقل عن كثري من الكفار، ومعلوم اأن فيهم الأذكياء والعباقرة والعلماء، قال تعاىل:

ًئا  �َشينْ ِقُلوَن  َيعنْ َل  اآَباوؤُُهمنْ  َكاَن  اأََوَلونْ  اآَباءَنا  ِه  َعَلينْ َنا  َفينْ اأَلنْ َما  ِبُع  َنتَّ َبلنْ  َقاُلوانْ  الّلُه  اأَنَزَل  َما  ِبُعوا  اتَّ َلُهُم  ِقيَل  “َواإَِذا 
من  العقل  نق�شان  فاأين   .[171-170 البقرة  ِقُلوَن” [�شورة  َيعنْ َل  َفُهمنْ   

ٌ
ي ُعمنْ ٌم  ُبكنْ مٌّ  “�شُ  : وقال َتُدوَن”،  َيهنْ َوَل 

ذهابه كله؟

واحلديث ل يدل على اأن نق�شان العقل اأمر فطري يف املراأة، بل هو متعلق بعوامل موؤثرة فيه. كما اأن نق�شان 

ا. والإ�شالم يرى اأن املراأة والرجل �شواء  ا باملراأة، بل ميكن اأن ينطبق على الرجل اأي�شً العقل لي�س �شيًئا خا�شًّ

اأمام التكاليف ال�شرعية من حيث الأداء والعقوبة. فلو كانت املراأة ناق�شة عقل بالن�شبة للرجل، فكيف يكون 

اأداوؤها وعقوبتها بنف�س امل�شتوى الذي للرجل، وناق�س العقل ل ُيكلَّف مبثل ما ُيكلَّف به من هو اأكمل منه عقاًل، 

ول ُيحا�شب بنف�س القدر الذي ُيحا�شب به.

يف  املراأة  على  الرجل  ن�شيب  م�شاعفة  اأن  التجديدي  التيار  يرى  املرياث،  يف  املراأة  ن�شيب  ب�شاأن  ا:  ثالثاً

املركز  اأ�شا�س  على  تتفاوت  املرياث  اإن حالت  للن�شاء؛ حيث  النقد  توجيه  به يف  الحتجاج  يجوز  ل  املرياث 

القانوين للرجل واملراأة. فقد ترث املراأة مثل الرجل وهي حالت �شبع، منها حالة مرياث الأم مع الأب مع 

وجود ولد ذكر اأو بنتني فاأكرث، وقد ترث املراأة ن�شف الرجل يف حالت اأربع على �شبيل احل�شر، مثل وجود 

البنت مع البن يف وجود الأب مع الأم اأحياء دون اأن يكون هناك اأولد اأو زوجة اأو زوج، واحلالت التي 

ترث فيها املراأة اأكرث من الرجل عددها �شت، اأما احلالت التي ترث فيها املراأة ول يرث نظريها من الرجال 

فعددها ثالث، وهكذا )�شالح �شلطان، 1999، وكذلك �شعاد �شالح، 2008(.
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اإًذا املراأة ل ترث دائًما ن�شف الرجل، بل العك�س هو ال�شحيح. فهي ترث مثل الرجل اأو اأكرث منه يف حالت اأكرث 

لي�س لكونها امراأة، ولكن على اأ�شا�س مركزها القانوين من املتوفى، وعلى اأ�شا�س املتوقع من التزاماتها املالية. 

وياأخذ البع�س هذا التفاوت دلياًل على اأن تفاوت الأعباء الجتماعية واملالية التي تعي�شها املجتمعات املعا�شرة 

ميكن اأن تكون �شبًبا كافًيا لإعادة النظر يف اأحكام املرياث؛ حتى تتيح درجة اأعلى من امل�شاواة يف املرياث مع 

الزيادة امل�شطردة يف حتمل املراأة العاملة لأعباء وتكاليف احلياة )زينب ر�شوان، 2007 و�شعاد �شالح، 2008(.

ا: ب�شاأن حق املراأة يف العمل والولية العامة، يقول ال�شيخ حممد الغزايل يف تقدميه لكتاب عبد احلليم اأبو  رابعاً

�شقة “حترير املراأة يف ع�شر الر�شالة”: “اإن امل�شلمني انحرفوا عن تعاليم دينهم يف معاملة الن�شاء، و�شاعت 

بينهم روايات مظلمة، واأحاديث اإما مو�شوعة اأو قريبة من الو�شع انتهت باملراأة امل�شلمة اإىل اجلهل الطام�س 

والغفلة البعيدة عن الدين والدنيا مًعا... وكان ازدراء الأنوثة ُخُلًقا �شائًعا، وال�شطو على حقوقها املادية والأدبية 

هو العرف امل�شتقر! ومنذ ثالث �شنني فقط وقف خطيب م�شهور ي�شيح باأ�شى وغ�شب يقول: رحم الله اأياًما 

كانت املراأة فيها ل تخرج اإلَّ ثالث مرات: من بطن اأمها اإىل العامل، ومن بيت اأبيها اإىل الزوج، ومن بيت زوجها 

اإىل القرب، قلت ل بارك الله يف هذه الأيام، ول اأعادها يف تاريخ اأمتنا، اإنها اأيام جاهلية ل اأيام اإ�شالم، اإنها 

 .)3 1999، �س  اأبو �شقة،  الغزايل يف عبد احلليم  امل�شتقيم” )حممد  لل�شراط  امتدادا  لتقاليد جائرة، ولي�شت  انت�شار 

ويف هذا الكتاب يقرر عبد احلليم اأبو �شقة اأن هناك حوايل 300 حديث يف البخاري وم�شلم تدل على اأن املراأة 

�شاركت يف كافة مناحي احلياة الجتماعية وال�شيا�شية والقت�شادية، و�شوًل اإىل وجود ف�شل يف �شحيح 

البخاري بعنوان “غزو الن�شاء وقتالهن مع الرجال”.

التعليم  انت�شار  ومع  العامة،  احلياة  امل�شاركة يف  املراأة يف  توؤكد حق  التي  الأحاديث  من  الهائل  الكم  واأمام 

وفر�س العمل املتاحة للن�شاء، تتهاوى احلجج التقليدية التي اعتمدت على تاأويل الآية الكرمية املوجهة لن�شاء 

الر�شول والتي تاأمرهن باأن يقرن يف بيتوهن مع التاأكيد على اأنهن ل�شن كاأحد من الن�شاء؛ وبالتايل تنزل 

لهن ت�شريعات ل تنطبق بال�شرورة على غريهن. وعليه خرجت املراأة للحياة العامة يف �شوء من الإ�شالم وهديه 

اأنها تت�شمن  ولي�شت خمالفة له ولتعاليمه لتتوىل كافة املنا�شب مع قيود على من�شب الإمامة العظمى بحكم 

قيادة الرجال يف ال�شالة وغريها من طقو�س دينية، حقيقة مل تعد متار�س الآن، لكن هذه الق�شية ل تبدو ذات 

بال بحكم اأن ق�شية التداول ال�شلمي لقيادة الدول اأقرب اإىل رفاهية مل ت�شل اإليها اأي دولة عربية حتى الآن 

)زينب ر�شوان، 2007(.

وقد اأثري كذلك جدل حول �شالحية املراأة �شرًعا وعقاًل لتويل الق�شاء. وي�شتند التيار التجديدي اإىل اآراء ابن 

ا  حزم واأبي حنيفة والطربي الذين اأجازوا للمراأة تويل الق�شاء مع قيود معينة. بيد اأن الق�شاء الآن مل يعد فرديَّ

قائًما على اجتهادات وا�شتنباطات القا�شي املنفرد، واإمنا هو اأقرب اإىل العمل اجلماعي بني الدعاء والدفاع 

وهيئة املحكمة، ف�شاًل عن تدرج درجات التقا�شي مبا يقل�س من احتمال اأن يكون القا�شي الفرد هو الفي�شل 

يف اأحكام الق�شاء.



��

الف�سل الثاين: البيئة الثقافية لعالقات النوع االجتماعي

: مدر�شة ترى اأن 
)28(

ا: ب�شاأن زي املراأة ولبا�شها فاإن التيار املدافع عن حقوق املراأة ينق�شم اإىل مدر�شتني خام�ساً

احلجاب ل يعني تغطية كامل الوجه بالربقع اأو بالنقاب بال�شرورة، كما اأنه ل يعني الحتجاب عن احلياة العامة، 

لكن يظل عند هوؤلء تفا�شيل وا�شحة ب�شاأن �شكل الزي الإ�شالمي ال�شحيح من اأنه ل ي�شف ول ي�شف، واأنه 

يغطي كل ج�شم املراأة ما عدا الوجه والكفني )حممد الغزايل 2002 وحممد عمارة 2002(.

ا من فرو�س  ويرى فريق اآخر من املدافعني عن حقوق املراأة يف احلياة العامة اأن تغطية �شعر املراأة لي�س فر�شً

ا بنا، ول اأن امل�شلمني هم الذين ا�شتحدثوه، ولكنه عادة  “اإن احلجاب املوجود عندنا لي�س خا�شًّ  
)29(

الإ�شالم

معروفة عند كل الأمم تقريًبا”)قا�شم اأمني، حترير املراأة �شمن الأعمال الكاملة، 1989(. ويقول حممد �شعيد الع�شماوي 

اإن احلجاب )الوارد يف القراآن الكرمي( لي�س اخلمار الذي يو�شع على ال�شعر اأو الوجه، لكنه يعنى ال�شاتر الذي 

مينع الروؤية متاًما، ويحول بني الرجال املوؤمنني وبني زوجات النبي كلية. واإذا اأرادت امراأة معا�شرة اأن تتبنى 

التف�شري احلريف لهذه الآية، فعليها اأن ت�شع �شاتًرا اأو حاجًبا اأو حاجًزا يحول بني روؤيتها للرجال عامة، وروؤية 

الرجال لها من اأي �شبيل؛ وهو ما يوؤدي ل حمالة اإىل انحبا�شها يف �شكنها اأو يف اأي مكان اآخر بحيث ل ترى 

ول ُترى. وعندما يحب�س اأحد الرجال زوجته يف بيتها، مينعها من اخلروج اإىل الطريق، ويحظر عليها لقاء 

الرجال متاًما، فاإنه ل �شك يكون متاأثًرا بالفهم الذي يقوله البع�س ب�شاأن تاأ�شى املوؤمنات بزوجات النبي يف 

حجبهن عن الرجال باإطالق )حممد �شعيد الع�شماوي، 2002(. وعلى نف�س النهج يرى ن�شر حامد اأبو زيد اأن كل هذه 

ال�شجة املفتعلة حول احلجاب ل ت�شتحق كل اجلهود املبذولة يف مناق�شتها، واأن مفهوم العورة لي�س مفهوًما 

ا ثابًتا يف وعي اجلماعة الب�شرية؛ لذلك ينتهي من خالل النظر يف ال�شياق القراآين اأن العورة هي الأع�شاء  كلًيّ

اجلن�شية فقط بالن�شبة لالأحياء، وهي جثة ال�شخ�س امليت )ن�شر حامد اأبو زيد، 2004(. والأهم اأن الفريقني يتفقان 

ا على املراأة، واإمنا لبد اأن ت�شل اإليه باختيارها احلر والواعي،  على اأن تغطية ال�شعر ل ينبغي اأن ُيفر�س فر�شً

كما اأن تغطية ال�شعر واللتزام بزي يحرتم الآداب العامة لي�س معطاًل للمراأة عن التمتع بحقها يف التعلم والعمل 

واأن تكون لها حياة اجتماعية �شليمة داخل املنزل وخارجه. 

الأدلة  النتقاء يف  عمليات  امل�شادة من خالل  والتاأويالت  التاأويالت  بني  متاأرجحة  املراأة  ق�شايا  تظل  وهكذا 

ال�شلطة  تتدخل  اأن  اإىل  بال�شتثناء،  والقاعدة  بالفرع  والأ�شل  باملن�شوخ  النا�شخ  عالقات  وحتديد  الن�شية، 

اأدواتها  خالل  من  املجتمعي  الوعي  ت�شكيل  فتعيد  تاأويل؛  على  وتاأويل  قراءة  على  قراءة  لرتجيح  ال�شيا�شية 

ا تعاليم ال�شيخ حممد بن  الت�شريعية والتثقيفية مبا يتفق مع الروؤية الر�شمية للدولة. فرغم اأن قطر تتبنى ر�شميًّ

عبد الوهاب، لكن تبني القيادة ال�شيا�شية فيها لروؤية اأكرث انفتاًحا على العامل يف جمالت عديدة -مبا يف ذلك 

ما يتعلق باملراأة- اأعطى للمراأة من احلقوق ما مل حت�شل عليه املراأة يف دول مماثلة لها. وقد بدا وا�شًحا اأنه حني 

)28( يتجلي هذا اجلدل بو�شوح يف امل�شاجلة الواردة يف: )نوال ال�شعداوي، وهبة رءوف عزت، 2000(. 

)29( يتبنى هذا الجتاه فاطمة املرني�شي، ونوال ال�شعداوي، ون�شر حامد اأبو زيد، وخليل اأحمد خليل، وحممد �شعيد الع�شماوي، وحممد 

�شحرور، واإقبال بركة، و�شاكر النابل�شي، واأحمد البغدادي، وغريهم. ولعر�س اآرائهم، انظر )�شفية �شالح الدين، 2005م(.



�� النوع االجتماعي واأبعاد متكني املراأة يف الوطن العربي

ا روؤية معينة فاإن املوؤ�ش�شات الدينية الر�شمية تتجه نحو اإعادة تاأويل الن�شو�س  تتبنى ال�شلطة ال�شيا�شية ر�شميًّ

املجتمع  متطلبات  ل�شتيعاب  وقابلية  مرونة  اأكرث  هي  والتي  الإ�شالمية،  ال�شريعة  مقا�شد  �شوء  يف  الدينية 

املعا�شر، ف�شاًل عن التخلي عن التاأويالت التقليدية التي تنت�شب اإىل فقهاء القرون الأوىل من باب “اأنهم رجال 

الدولية.  واملعاهدات  الإ�شالمية  املرجعيات  بني  للتوفيق  الدينية  املوؤ�ش�شات  هذه  تتجه  قد  بل  رجال”.  ونحن 

ا بني اأ�شول  ومثال ذلك قانون الأحوال ال�شخ�شية الذي �شدر يف تون�س عام 1956م، والذي ل يجد تناق�شً

الجتهاد والتجديد يف ال�شريعة الإ�شالمية وبني املعاهدات الدولية؛ فَمَنَع الزواج من ثانية وو�شع العقوبات 

.)Moghadam, 2007( على ذلك باحلب�س ملدة �شنة وبغرامة مالية اأو باإحداهما، وربط الطالق بالقا�شي

ا: املوروث اللغوي وال�صعبي بني طبعنة القوالب النمطية للمراأة  رابعاً

ومقاومة تلك القوالب

اإنتاج  الك�شف واإعادة  التوا�شل ف�شاًل عن  لي�شت حيادية، بل هي نظام رمزي يقوم بوظيفة  اللغة  اإن وظيفة 

وا�شعي  روؤية  من  عنه  امل�شكوت  تت�شمن  النحوية  والبنية  اللغة  فكلمات  املجتمع.  يف  والتبعية  القوة  عالقات 

قواعد اللغة لعالقات النوع الجتماعي وللبنية الطبقية يف املجتمع )McElhinny, 2007(. وقد ارتبط باملوروث 

ال�شعبي واللغوي العربي األ ينطق ا�شم املراأة اإلَّ بو�شفها زوجة فالن اأو اأم فالن، فهي دائًما من�شوبة للرجل 

)ه�شام �شرابي، 1993(. وهو ما يبدو اأن له جذوًرا دينية، فالقراآن نادًرا ما يذكر ا�شم امراأة با�شتثناء ال�شيدة مرمي 

العذراء، اأما ما دون ذلك فكان ذكر “امراأة العزيز” و“امراأة لوط” و“ابنتي �شعيب” و“امراأة فرعون”؛ مما 

 .)Moghadam, 2007( اأعطى انطباًعا يف الأو�شاط املحافظة اأن جمرد ذكر ا�شم الأنثى عيب لأنه جزء من العورة

وهو ما يتناق�س مع تقاليد اأخرى اأر�شاها الإ�شالم حني روى عن اأمهات املوؤمنني باأ�شمائهن اأحاديث وحماورات 

مع الر�شول  اأو مع ال�شحابة يف حياته وبعد وفاته )حممد عمارة، 2002(.

وتروى ق�شة يف مقام ال�شتدلل على “اإق�شاء املراأة من دائرة العقل والعلم وو�شعها يف خانة اخلطاأ واللحن يف 

اللغة” )ر�شيدة بنم�شعود، 2005(، تقول الق�شة اإن ن�شاأة علم النحو العربي على يد اأبي الأ�شود الدوؤيل تعود اإىل خطاأ 

وقعت فيه ابنته، حيث قالت يا اأبت ما اأح�شن )ب�شم النون( ال�شماء، قال: “اأي بنية، جنومها”، يق�شد اأن اأح�شن 

ما يف ال�شماء جنومها، فقالت البنت اإين مل اأرد اأي �شيء منها اأح�شن، اإمنا تعجبت من ح�شنها، قال اإًذا فقويل ما 

اأح�شن )بفتح النون( ال�شماء؛ وعليه و�شع اأ�شول علم النحو. واحلقيقة اأن الق�شة لها روايات عديدة بع�شها ل 

يت�شمن ذكر اخلطاأ الذي وقعت فيه الفتاة، لكنها كانت اأكرث الروايات �شهرة. وتروى رواية مت�شابهة عن و�شع 

اأ�شول اللغة الهندية ب�شبب خطاأ ين�شب اإىل اأنثى )ر�شيدة بنم�شعود، 2005، ه�شام �شرابي، 1993(.

الذكور يف  على  الإناث  تقدمي  يكون  اأن  واملوؤان�شة( رف�شه  )الإمتاع  التوحيدي يف  اأبي حيان  اإىل  وين�شب 

التي  اإناًثا، ويهب ملن ي�شاء الذكور” دلياًل على خمالفة قاعدة الرتتيب  “يهب ملن ي�شاء  قول احلق �شبحانه 

الله  اأن  التوحيدي  اأبو حيان  الكرمي. حيث يرى  القراآن  اآي  املراأة يف  الرجل دائًما مقدًما على  كانت جتعل 
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قد قدم الإناث ولكنه نكر ذكرهن، واأخر الذكور لكنه عرف ذكرهن بالألف والالزم. و”التعريف بالتاأخري 

ذكراًنا  يزوجهم  “اأو  قوله:  الذكران يف  قدم  اللفظني  نكر  الله حيث  اأن  بالتقدمي” كما  النكرة  من  اأ�شرف 

.)2005 واإناًثا” )ر�شيدة بنم�شعود، 

وي�شار كذلك اإىل اأن اللغة العربية انحازت للذكور باأن جعلت اأ�شل الفعل يف املا�شي يف �شيغة املذكر، كقولنا 

تدل  عالمة  عن  ا�شتغنت  فقد  التذكري،  فيها  الأ�شل  كان  ملا  الأ�شماء  فاإن  وكذا  “كتبت”،  “كتب” ولي�س 
اإىل  هذا  البع�س  ويرجع  “طالبة”.  كقولنا  عليها  تدل  اإىل عالمة  فتحتاج  الأنثى  “طالب” اأما  كقولنا  عليه، 

اأ�شل اخللقة حني علم الله اآدم الأ�شماء كلها، بل هو اأ�شل اخللق حني خلق النا�س جميًعا من “نف�س واحدة 

وخلق منها زوجها” فا�شتقاق الأنثى من الذكر يف اأ�شل اخللق انعك�س على ا�شتقاق املوؤنث من املذكر يف 

اللغة )حممد عابد اجلابري، 1984(؛ وهو ما يف�شر جواز تذكري اأو�شاف املراأة يف اللغة املعا�شرة، فيجوز، وفًقا 

اأن تكون  “مدير” وي�شح  “رئي�شة”، وهي  “رئي�س” وكذلك  اأن نقول املراأة  ملجمع اللغة العربية بالقاهرة، 

“مديرة” قيا�ًشا على ا�شتخدام القراآن لو�شف “عاقر” للمراأة يف حني اأنه كان ميكن اأن ي�شفها باأنها عاقرة. 
وهو ما يرجعه البع�س اإىل اأن وا�شع علم اللغة رجل واع بذكورته، بل بف�شل هذه الذكورة واأ�شبقيتها على 

�ملر�أة )حممد عابد اجلابري، 1984، �س 85-82(.

املراأة وحتط من  اأ�شف، تزدري  التي، من  الأمثال واملقولت  بالعديد من  املعا�شرة  ال�شعبية  الثقافة  بل تزخر 

�شاأنها، ويكفي كتابة كلمات دالة من قبيل “املراأة يف اللغة العربية” على اأي حمرك بحث على �شبكة الإنرتنت 

ليكت�شف ع�شرات الأمثلة )طرائف واأمثال( لنظرية معيبة تتناق�س مع املبادئ الإ�شالمية التي توؤكد على اأنه “ل 

 . يكرمهن اإلَّ كرمي ول يهينهن اإلَّ لئيم”، �شدق ر�شول الله

ول يعد علماء الجتماع النكت والطرائف والأمثال كلمات جمانية غري ذات دللة اأو نتائج، بل هي موقف من 

احلياة؛ لأنها ت�شري اإىل امل�شكوت عنه يف حياة النا�س، اأو ما هو مكبوت ي�شعب الإف�شاح عنه ب�شراحة. وت�شري 

اإحدى الدرا�شات التي اعتمدت على الأمثال ال�شعبية املغربية بالتحديد، اإىل اأن املثل ال�شعبي قد ر�شم �شورة 

املراأة فوق اأر�شية مزدوجة متّزق ذاتها اإىل �شطرين متناق�شني. فهي خري و�شر، ربح وفقر، �شمو ودونية؛ 

الأمثال  من خالل  ويت�شح  وال�شلب.  الإيجاب  بني  لأنها جتمع  م�شتمر،  قلق  يجعل �شورتها يف و�شعية  مما 

ل الولود على العاقر، والبكر على الثيب، و�شاحلة الأ�شل على فا�شدة الأ�شل. وميكن  ال�شعبية اأن معظمها يف�شّ

القول اإن الأمثال ال�شعبية ر�شمت معظم معامل �شورة املراأة بتوظيفها لل�شفات ال�شلبية، اأما ال�شفات الإيجابية 

اإن مل نقل غائبة على الإطالق. واأهم ما ميكن ت�شجيله يف هذا املجال هو وفور الأمثال التي  فاإنها جّد باهتة 

ت�شف املراأة بالتحايل والغدر واخلداع والكيد والعناد، وهي �شفات حتّط من قيمتها وتوؤكد دونيتها. من هنا 

يف  عنها  تختلف  والتي  التاريخ،  يف  املراأة  �شورة  عن  للك�شف  توظيفه  ميكن  مالئًما  مقيا�ًشا  “املثل  يعد 

الن�ّس الديني. فالن�س الديني يحث الإن�شان على طاعة ربه وعلى جتاوز احلياة الدنيا للظفر باحلياة الآخرة، 

بينما جند املثل ال�شعبي ي�شعى اإىل تزويد الإن�شان مب�شلمات وحكم ل تعري اهتماًما كبرًيا للحياة الأخروية. 
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ومع هذا يت�شابه املنظوران الديني وال�شعبي يف خا�شية الزدواجية، حيث اإنهما يحت�شنان املراأة ويرف�شانها 

اأن املراأة نالت الن�شيب الأكرب يف الف�شاء  19(. وهو ما يجلعنا نالحظ  1996، �س  اأفرفار،  اآن واحد” )علي  يف 

الأ�شطوري الذي ي�شكل هويتها؛ فق�شة خلقها من ال�شلع وتوحدها باحلية وباإبلي�س والطرد من اجلنة ت�شكل 

الأ�شاطري، والذي ما تزال  اأعماق  الذي ت�شرب جذوره يف  التاريخي  املوؤ�ش�س ل�شطهادها  الإطار املرجعي 

املراأة تعاين منه يف ع�شر الإنرتنت والعوملة. 

وي�شري علماء الجتماع اإىل دور املوروث ال�شعبي يف تربير التمييز والعنف �شد املراأة؛ حيث توجد العديد 

من الأمثلة ال�شعبية التي تدعم العنف �شد الفتيات بل والزوجات بو�شفه اأداة تربية وتوجيه كجزء من التن�شئة 

اأو  اتنني”  لها  يطلع  �شلع،  للبنت  “اك�شر  ذلك:  اأمثلة  ومن  م�شتقيمة،  �شخ�شية  لبناء  ال�شرورية  ال�شارمة 

“ا�شرب البنت وربيها قبل العري�س ما يجيها” اأي ياأتي اإليها. ومل تزل املراأة العربية تتعر�س لأنواع خمتلفة 
من العنف كما ت�شري العديد من الدرا�شات )علياء �شكري، 2003 ورفيف ر�شا �شيداوي، 2002 وليلى عبد الوهاب، 1994( 

ومن اأمثلة �شور العنف ما يلي: 

العنف املادي، وما يت�شمنه من الإيذاء اجل�شدي املتمثل يف �شورة �شرب الإناث، اأو ختانهن على اأيدي غري 

املتخ�ش�شني، اأو الزواج املبكر، اأو ف�س غ�شاء البكارة باأ�شاليب ل تراعي اإن�شانية املراأة. 

العنف املعنوي، والذي يتدرج من الإهمال العاطفي للمراأة وعدم احرتامها و�شوًل لل�شب وال�شتم. 

ا مثل معاملة نظريها الذكر،  العنف القت�شادي، والذي يت�شمن حرمانها من العمل، اأو عدم معاملتها مالًيّ

اأو ال�شتيالء على ممتلكاتها، اأو حرمانها من عائد عملها. 

اإتاحة الفر�شة لها للم�شاركة يف اتخاذ القرارات  العنف الجتماعي، وما يعنيه من جتاهل راأيها، وعدم 

الأ�شرية، وحرمانها من حق العرتا�س اأو الرف�س، واإ�شعارها بدونية مكانتها. 

اإن  حيث  العامل؛  يف  املختونات  والن�شاء  الفتيات  من  عدد  اأكرب  �شاحبة  كالدولة  بالذات  م�شر  “وتقف 
اإجمايل عدد املختونات يف العامل ي�شل اإىل نحو 100 مليون اأنثى )5 باملائة( يف م�شر وحدها قرابة الـ 27 

مليون منهن )اأرقام عام 1998(؛ وهي عادة لي�شت من الإ�شالم بال�شرورة، ولكنها لب�شت رداءه وازدهرت يف 

بع�س املجتمعات مثل املجتمع امل�شري وال�شوداين وال�شنغايل” )خالد منت�شر، 2007، �س 82(.

ول �شك يف اأن املوروث ال�شعبي الدارج ل يعرب عن روؤية عقالنية حمكمة البناء بقدر ما يعك�س اأ�شاطري واأقوال 

املراأة  لأنها جتعل  تاأثريها؛  بدايته، لكن ميكن ر�شد  تاريخ ي�شعب ر�شد  لها  بل واأحياًنا متناق�شة  متداخلة، 

دائًما يف مو�شع املتهم املطالب بالدفاع عن نف�شه، والأ�شواأ من ذلك اأنها تخلع على املراأة �شورة معقدة جتعل 

ا. ومن الأمثلة ال�شائعة يف الكثري من  ا وبرجماتيًّ من دونيتها يف كثري من الأحيان م�شاألة لها ما يربرها اأخالقًيّ

املجتمعات العربية: “�شوت جنية ول �شوت بنية” و“يا خملفة البنات يا �شايله الهم للممات”. 

-

-

-

-
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واملثري للتاأمل اأن الأ�شرة، وحتديًدا الأمهات واجلدات يلعنب الدور الأكرب يف اإعادة اإنتاج هذه الثقافة من خالل 

احلكايات واحلواديت التي ُتروى داخل الأ�شرة )فاطمة املرني�شي، 1983، �س 54(. والأ�شواأ اأن املراأة نف�شها جتد اأن 

احلل لكل م�شكلة يرتبط بالرجل؛ فالأمثال توؤكد اأن “الزواج �شرتة”، واأن “جهنم زوجي ول جنة اأبويا” واأن 

قربها” )تقرير التنمية الإن�شانية العربية، 2005، �س 140(. اأو  راجلها  اإما  “البت 

وبحكم عدم عقالنية هذا املوروث ال�شعبي فهو حممل بالقول ونقي�شه، فهو واإن كان يوؤيد اأن “ظل رجل ول ظل 

حيطة” لكنه يف نف�س الوقت يحذر املراأة من اأن “املئامنة للرجال كاملئامنة للمياه يف الغربال”. واإن كانت هناك 

بع�س الأمثال التي تر�شخ دونية املراأة فاإن اأمثلة اأخرى توؤكد على دورها يف توفري الأمن والأمان واحلماية 

واملودة ملن يحتاجها: “الأم تع�ش�س والأب يطف�س” و“اللي عنده اأمه ما يتحمل�س همه” و“اللي خلف بنات ما 

مات” )تقرير التنمية الإن�شانية العربية، 2005، �س 141(.

ا: الأ�صـرة والقبيـلة، هـل هي قـلعـة التـقـاليد الذكورية، اأم هي  خام�صاً

�صاحة لتن�صئة تكاملية؟

مل تزل املجتمعات العربية تدين بالكثري من متا�شكها وتالحمها اإىل عالقات الت�شاهر الداخلي )اأي زواج البنت 

من اأحد اأقاربها(. وروابط الدم تلعب دوًرا كبرًيا يف خلق عالقات الولء والع�شبية كما اأ�شار اإليها ابن خلدون؛ 

مما يجعل من الأ�شرة والعائلة املمتدة والع�شرية والقبيلة واحدة من اأهم البنى املجتمعية التي ت�شكل املركب 

الثقايف الذي تعي�س فيه وحتته املراأة العربية؛ حيث “مل تفلح املدينة اأو املجتمع اأو الدولة يف تطوير اأ�شكال 

اجتماعية قادرة على توليد بنى اأ�شيلة بديلة” )ه�شام �شرابي، 1993، 48، ومرتوك الفالح، 2002(.

وتعد الأ�شرة هي اأول موؤ�ش�شة تن�شئة تقابلها املراأة يف دورة حياتها، فهي التي حتولها من كائن بيولوجي 

موؤ�ش�شة  تاأثري  يختفي  ول  الأ�شرة.  فيها  تبثها  التي  واملعتقدات  واملفاهيم  بالقيم  اجتماعي حممل  كائن  اإىل 

ما  اإذا  للنقد والرف�س  اإىل مادة  تتحول  قد  الأ�شرة  املكت�شبة من  القيم  الإطالق، ولكن  الأوىل على  التن�شئة 

اأو  املدر�شة  اأو  الدينية  املوؤ�ش�شة  مثل  الأخرى،  التن�شئة  موؤ�ش�شات  من  املكت�شبة  القيم  مع  ب�شدة  تعار�شت 

هي  والقبيلة  الأ�شرة  وتظل   .)1988 حجاب،  ونادية   2005 خالد  اأبو  )فوزية  الأقران  جماعات  اأو  الإعالم  و�شائل 

املرتبط  الع�شوي  الت�شامن  قيم  مواجهة  يف  املجتمع  التلقائي” يف  “الت�شامن  قيم  عن  مبا�شرة  امل�شئولة 

ال�شواب واخلطاأ وحدود  الفجوة بني معايري  الدولة؛ فتحدث  التي ت�شعها  الر�شمية والقوانني  باملوؤ�ش�شات 

ما هو قانوين وما هو غري قانوين. 

وهذا ال�شراع بني قيم “الت�شامن التلقائي” وقيم “الت�شامن الع�شوي” هي التي جتعل املراأة العربية تقف 

بني مرجعيتني مت�شادمتني من القيم. فهناك قيم املجتمع التقليدي، حيث يكون الأفراد مت�شابهني يف م�شاعرهم 

واأحا�شي�شهم، وي�شرتكون يف نف�س معايري ال�شواب واخلطاأ بحكم اتفاقهم على نف�س املبادئ والأ�شياء املقد�شة؛ 
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الكثافة  عوامل  -وبفعل  لكن  بعد.  يتغايروا  ومل  يتباينوا  مل  لأنهم  ذلك– التجان�س؛  –نتيجة  عليهم  ويطغى 

الجتماعية واأمناط الت�شال والتق�شيم الجتماعي للعمل، وا�شتقالل ال�شخ�س عن موؤ�ش�شات اإعادة اإنتاج قيم 

الت�شامن التلقائي- يحدث ذلك النتقال من النمط الأول اأو احلالة الآلية اإىل حالة اأكرث تطوًرا وتعقيًدا، وهي 

احلالة الع�شوية، اأو ما يطلق عليه دوركامي الت�شامن الع�شوي الذي ياأتي ت�شامن الأفراد ومتا�شكهم فيه نتاًجا 

لتباينهم وا�شتقاللهم، وتعبرًيا عن هذا التباين يف نف�س الوقت )Durkheim and Halls, 1984(. وقد اأو�شح 

دوركامي اأن املجتمع “القبائلي” يقدم النموذج الأرقى لهذا النمط من التنظيم التلقائي؛ فهو جمتمع تقليدي، 

قبلي، يجهل اأي �شكل من اأ�شكال ال�شلطة املنظمة؛ وهذا ما مينحه خا�شية املجتمعات ذات الت�شامن التلقائي. 

الأولوية  لأن  الفردي؛  ال�شلوك  على  والقمع  الكبت  قواعد  باأنها متار�س  التلقائي  الت�شامن  ومتتاز جمتمعات 

للجماعة وقيمها على ح�شاب الفرد وا�شتقالليته؛ فكل الظواهر الجتماعية يف هذه املجتمعات التقليدية عامة 

وجماعية )Giddens, 1971(. ومل يزل هذا النمط �شائًدا يف الريف واملناطق ال�شحراوية، وكذلك يف املناطق 

املهم�شه من املدن. 

تواجه معظم املجتمعات العربية حالة انتقال بني هذين النمطني من املجتمعات )حليم بركات 1985 وعبد الله العروي 

1992(. ومن املثري للتاأمل اأن الأعراف والتقاليد الأ�شرية والقبلية العربية مل تكن مبعزل عن امل�شالح القت�شادية 

التي كانت �شائدة عند انت�شار الإ�شالم الذي اأعطى املراأة حق الإرث وحق الت�شرف يف ممتلكاتها، فطورت العقلية 

ا من حقوقها املالية ال�شرعية )عادة حتت  الذكورية العربية اآليتني ل�شمان عدم تفتت الرثوة: اأوًل: حرمانها عمليًّ

مزاعم نق�شان عقلها وعدم متام ر�شدها(، وثانًيا: اإجبارها على الزواج من اأبناء العمومة اأو الأقرباء حتى واإن 

كان الزواج لأغرا�س مالية فقط، فالرجل من حقه اأن يتزوج من اأكرث من زوجة )م�شاوي الر�شيد، 2005(.

ففي جمتمع الت�شامن التلقائي يكون للذكر الأولوية واملكانة الأعلى �شمن الذهنية العامة واخلا�شة. فاملولود 

الذكر يحظى با�شتقبال اأف�شل من ا�شتقبال املولودة الأنثى، كما اأن له اأولوية على الأنثى يف التعليم، وله احلق 

يف اختيار املهنة، وحق اخلروج والدخول اإىل املنزل بال �شحبة اأو ا�شتئذان. ولالأب اأن يقول واأن يت�شرف 

كيفما ي�شاء يف املنزل، اأما الأم فهي الطرف الأ�شعف والتابع يف العالقة؛ لذلك يف عادة تكتم ما تتمنى. “هو 

يتمتع بحرية القول والعمل واحلركة، وهي مقيدة الل�شان وال�شلوك واحلركة” )فاطمة ح�شني العي�شى، 2006، �س 

44(. وهذا احلال انتقل اإىل الواقع العملي يف معظم املجتمعات العربية، فدولة مثل الكويت �شهدت 25 �شنة بني 

افتتاح اأول مدر�شة للفتيات )1938( واأول مدر�شة للفتيان )1912(، كما ح�شل الرجل الكويتي على حقه يف 

الت�شويت عام 1963 واملراأة الكويتية يف عام 2005. 

واحلقيقة اأن دخول املراأة العربية ع�شر “ت�شادم املرجعيات” بني “اأعراف القبيلة” - والتي مل تزل حا�شرة 

رغم تراجع القت�شاد الرعوي- وبني قيم جديدة تن�شاأ عن وجود �شريحة متزايدة من الفتيات الالئي يع�شن 

واقًعا جديًدا بحكم احل�شور الطاغي لقيم القت�شاد الغربي )ا�شتهالًكا وعماًل( وللتعليم احلديث )غري الديني(، 

ولوجود اأطروحات اإ�شالمية تقف مع حقوق املراأة )مبا يف ذلك وجوب موافقتها على من تتزوج؛ وبالتايل دعم 
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ا�شتقاللها ال�شخ�شي(، ف�شاًل عن زيادة فر�س ال�شتقالل املايل للمراأة بحكم عملها على اإحداث �شراع بني 

التقاليد والأعراف املوروثة والعديد من الروافد ومن القيم الأ�شيلة التي تقوي من مكانة املراأة وت�شمن لها 

حقوقها ال�شرعية. 

فاخللل يف العالقة الأ�شرية بني الرجل واملراأة وما يرتبط به عادة من عنف واإيذاء بدين ونف�شي -�شواء الزوج مع 

الزوجة، اأو الأب مع البنات، اأو الأخ مع الأخوات- يوؤدي اإىل منط �شراعي يف�شي اإما اإىل الإذعان واخل�شوع 

اأو  )اخل�شوع  البديلني  الهرمية. وكال  الثقافية  القيم  على  ولي�س  والثورة �شده ك�شخ�س،  التمرد  اأو  للرجل 

التمرد( ل ينتج ثقافة متوازنة تعرتف بامل�شاواة والتكامل بني النوعني الجتماعيني. 

ا يف تر�شيخ ال�شخ�شية امل�شتقلة للفتاة اأو يف واأدها. فكلما كانت �شخ�شية الأب  ويلعب الأب حتديًدا دوًرا مهمًّ

مت�شاحمة وداعمة حلقوق الفتاة، خرجت الفتاة اأكرث ثقة يف نف�شها، واأكرث ا�شتعداًدا لتخاذ القرارات وحتمل 

الفتيات  عك�س  م�شتقرة،  اأ�شرية  حياة  واإقامة  املنا�شب  ال�شريك  ا�شتعداًدا لختيار  اأكرث  ثم  ومن  م�شئوليتها؛ 

الالئي كن �شحايا اآباء مت�شلطني؛ حيث تكون النتيجة فتيات فاقدات الثقة بالنف�س، وفاقدات القدرة على اتخاذ 

القرار،واأكرث ا�شتعداًدا لإعادة اإنتاج منط املراأة امل�شتلبة )نهى بيومي، 1998 وم�شطفى حجازي، 1986(.

املوؤ�ش�شات  تفاعالت  عن  املراأة  �شد  املتحيزة  العربية  الثقافة  اإنتاج  يف  الأ�شرة  دور  ف�شل  ميكن  ل  اأنه  بيد 

الأخرى للمجتمع؛ ومن هنا فاإن “ا�شتقواء الزوج على الزوجة، وعدم م�شاركته يف تربية اأولده، وعدم تغيري 

بالن�شبة  القيمة  دللت  تغيري  يف  ال�شروع  وعدم  بالن�شاء،  ولعالقاته  لذاته  وروؤيته  العمل  يف  ا�شرتاتيجياته 

اإليه، كل ذلك �شيئول اإىل ت�شلب الهويات، واإىل ال�شلوكيات العنيفة، يف بيئة تت�شم بعدم ال�شتقرار ال�شيا�شي 

النقد  اإىل  اإىل ال�شرتجاع ل  التبعية ل على ال�شتقالل، وتعليم ينحو  ت�شدد على  تربية  والقت�شادي... ويف 

والإبداع. فمع الت�شلب يف الهوية تنتفي اإمكانية التجاوز” )نهى بيومي، 2005، �س 8( اأي جتاوز الثقافة التقليدية 

املتحيزة �شد حقوق املراأة. 

وت�شري بع�س الدرا�شات اإىل النظرة املزدوجة التي يتبناها الرجل العربي وين�شرها من خالل موؤ�ش�شة الأ�شرة. 

فالرجل العربي ي�شتهي الن�شاء ويف نف�س الوقت ل يقبل لزوجته وبناته اأن يكن مو�شع �شهوة، يريد التعدد ول 

يقبله لأي من اإناث اأ�شرته اأو ع�شريته. وهو ما يجعل اأمناًطا من العنف اجل�شدي واجلن�شي وال�شتقواء الع�شلي 

العاطفي، فتحب�س عواطفها  “البخل  املراأة متار�س  ما يجعل  بيئات عربية كثرية، وهو  �شائعة يف  املراأة  على 

الأ�شرة لي�س جمرد �شخ�س واإمنا هو  الفتاة داخل  الذي تراه  الرجل  2005(. ويكون  ورغباتها” )نهى بيومي، 

منط يتم اإعادة اإنتاجه يف املوؤ�ش�شات املجتمعية الق�شائية وال�شيا�شية والرتبوية والقت�شادية؛ فالأ�شرة “خلية 

من�شبطة داخل الن�شق العام وفق اآليات ا�شتغاله. ت�شكل هذه الأطر مرًعى خ�شًبا للت�شلط الأبوي، الذي يعمم 

قيم الطاعة والر�شوخ والمتثال والتدجني، وما يرافق ذلك من �شلوكيات ي�شمها اخلوف والرتدد اأو العنف 

والتمرد” )نهى بيومي، 2005، وكذلك، م�شطفى حجازي، 1986، �س 14(.
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والعنف الذي ت�شهده الفتاة داخل الأ�شرة حتديًدا يكون له اأكرب الأثر يف تر�شيخ عالقات الر�شوخ والتدجني 

العنف �شكل قتل  اأخذ هذا  العربية، �شواء  البنت  الواقع على  العنف  اأمناط  اإىل تعدد  الدرا�شات  هذه. فت�شري 

الن�شاء على خلفية �شرف العائلة، اأو العنف الأ�شري �شد الفتيات غري املتزوجات، اأو العتداءات اجلن�شية داخل 

الأ�شرة، اأو الغت�شاب، اأو �شرب الزوجات. ومناخ القهر املرتبط بالعنف له تاأثري �شلبي كالعنف نف�شه؛ لأنه 

يخلق �شعوًرا لدى الفتاة باأنها عر�شة للقتل �شواء ارتبط هذا بالتهديد بالقتل )لفًظا اأو من خالل التلويح باأدوات 

العنف( اأو مقدمات القتل دون الو�شول اإليه، مثل اخلنق اأو الطعن.

والعنف الأ�شري ذاته له تاأثريات �شلبية كثرية؛ لأنه ينتج درجة عالية من ال�شتالب باأ�شكاله املختلفة، ومن 

ذلك ما يلي: 

اأقل،  مقابل  لها  مهن  لقبول  ا�شتعداًدا  اأكرث  تكون  ما  عادة  ا  اأ�شريَّ املعنفة  فاملراأة  القت�شادي،  ال�شتالب 

وم�شتـعـدة لقـبـول مـواقـع اإنـتـاجـية ثـانوية وهام�شية، وم�شتعدة لطم�س خـبـراتها وقـدراتـها عـلى التـطـويـر 

والتعلم )م�شطفى حجازي، 1986(.

ا اأقل ا�شتيعاًبا ملهاراتها الذهنية والفكرية، وتعتقد اأن  ال�شتالب اجلن�شي، حيث تكون املراأة املعنفة اأ�شريًّ

قلقة على  الفتاة  ما تكون  فعادة  كاإن�شان.  اأو دميم ولي�شت  اإما جميل  اإلَّ كج�شد  يتعامل معها  املجتمع ل 

اإعجاب  حيازة  على  وقدرته  ج�شدها  على  قلقة  وهي  العائلة،  ل�شرف  مبا�شر  امتداد  هو  “�شرفها” الذي 
الرجل حتى ل تبور. كما اأنها تفقد قدرتها على التمييز بني اأمناط الرجال وخ�شائ�شهم؛ فبالن�شبة للمراأة 

ا كل الرجال لهم نف�س اخل�شائ�س والأ�شكال واملهام، ل اختالف بينهم. وهي عادة قلقة على  املعنفة اأ�شريًّ

مهمتها الأ�شا�شية وهي الإجناب، ل�شيما اإجناب الذكور. ويف نف�س الوقت هي قلقة من اأن يكون ج�شدها 

م�شدًرا مل�شكالت اأخرى اإذا ما تعر�شت ملعاك�شات وحتر�شات اأو اغت�شاب )اأحمد جابر، 2006(.

والعنف  التمييز  مظاهر  لتقبل  ا�شتعداًدا  اأكرث  ا  اأ�شريًّ املعنفة  املراأة  تكون  حيث  النف�شي،  ال�شتالب 

عاملها  وعاطفي،  وثرثار  قا�شر  كائن  باأنها  املراأة  توؤمن  حيث  طبيعي؛  اأنه  اعتبار  على  �شدها  املمار�س 

البيت، وحدودها الزوج والأولد، واملثال الأبرز عندها هو “الأم املتفانية” يف خدمة الزوج والأ�شرة. 

ويتجلى ال�شتالب النف�شي يف جانبه املر�شي يف اخلوف ال�شديد والعزلة والنطواء والإح�شا�س العايل 

بالذنب ولوم الذات )اأحمد جابر، 2006(.

الفتاة  العنف �شد  لتجعل  املر�شلة والأمثلة والأ�شاطري  بالآيات والأحاديث والأقوال  ال�شت�شهاد  وتربز عادة 

م�شاألة مربرة �شرًعا وعقاًل وعرًفا؛ مما يجعل ال�شتالب القت�شادي واجلن�شي والنف�شي اإما مقدمة لالغرتاب 

“العيب  تلتقي مفاهيم  28(. بل  1986، �س  للتكيف املر�شي معه )م�شطفى حجازي،  اأو مقدمة  عن املجتمع متاًما، 

والغلط” مع مفاهيم “احلرام والإثم” لتغلِّظ العقوبات فيما ينتهي يف كثري من الأحيان بجرائم قتل الن�شاء 

باأنواعها املختلفة )اأنظر: عزة بي�شون، 2008(.

-

-

-
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ا ما كان تقييمنا لدور الأ�شرة والقبيلة، فال �شك اأنهما اأ�شبحا اأكرث من اأي وقت م�شى يف مو�شع تناف�س  واأيَّ

الأقران، ومن  الف�شائيات(، ومن جماعات  )ل�شيما  الإعالم  اأجهزة  من  الفتاة  تكت�شبها  التي  القيم  مع  �شديد 

املدر�شة؛ مبا يعني اأن البنت املتعلمة، يف املدينة اأكرث من الريف، اأكرث ثقة بنف�شها، وغري منغلقة على اأ�شرتها، 

وترى خارج املنزل مناذج حتب اأن حتتذيها؛ مما يخلق منًطا جديًدا ل تكون الفتاة فيه جمرد انعكا�س للرتبية 

التي تلقتها يف املنزل؛ وهو ما قد يوؤدي اإىل �شراع الأدوار الجتماعية. فاملتوقع من الفتاة داخل املنزل اأن 

تعك�س القيم التي تربت عليها داخل املنزل، لكنها تعلمت من درا�شتها ومن زميالتها ومما ت�شاهده قيًما اأخرى 

رمبا تتناق�س مع ما تلقته من قيم داخل الأ�شرة؛ مما يوؤدي اإىل هذا ال�شراع. وقد يكون لهذا ال�شراع اآثاره 

ا- قيًما جديدة تنال من الثوابت ال�شلبية، مثل الديات، وجرائم  الإيجابية حينما تكت�شب الفتاة - بل والفتى اأي�شً

الفتاة، وخلخلة ظاهرة قبول املراأة لدور تقليدي يقوم على ت�شلط  ال�شرف، وزواج الأقارب، وامتهان كرامة 

الرجل وخنوع الأنثى، وهو منط من العالقة “الطبيعية” يبدو اأخطر يف اأثره من اأي عدم م�شاواة جمتمعية 

جنيب  ثالثية  يف  اجلواد  عبد  اأحمد  ال�شيد  بنات  فنموذج  الأ�شرة.  خارج  �شيا�شية  اأو  قانونية  اأو  اقت�شادية 

حمفوظ ترتاجع، بل كانت ترتاجع يف اجلزء الثالث من الثالثية وهي مل تزل يف تراجعها. فمن ال�شعب اليوم 

اأن  ال�شعب تطبيق �شرط  اأ�شبح من  باأمر والدها دون مقاومة �شديدة من قبلها، كما  اأن تتزوج فتاة متعلمة 

تتزوج الفتاة من اأحد اأقاربها ملجرد رغبة الأ�شرة. 

للفتاة يف حالة �شراع مع م�شادر  التن�شئة الجتماعية  الأ�شرة والقبيلة يف عملية  فاإن دور  القول،  ق�شارى 

التن�شئة الأخرى؛ الأمر الذي يف�شي حتما اإىل �شراع الأدوار الجتماعية. فالفتاة كطائعة لأوامر الأ�شرة والفقه 

والتقاليد يف �شراع مع الفتاة كاإن�شان لها مكانتها الجتماعية امل�شتقلة وتطلعاتها الذاتية التي قد تلتقي وقد 

تتناق�س مع املتوقع منها من الأ�شرة واملجتمع، وهو ما يتجلى يف زيادة نزعة رف�س الفتيات املتعلمات لهذه 

التقاليد، والنظرة الناقدة لعالقة الأب بالأم، ورف�س الزواج من رجال يفر�شون �شيطرتهم عليهن. 

ويزيد من تراجع دور الأ�شرة يف كثري من املجتمعات العربية غياب الأب يف اأحيان كثرية عن الأ�شرة بغر�س 

لكنه  اأقل،  الأ�شرة  ا يف  اجتماعيًّ الرجل  تاأثري  يجعل  لالأم؛ مما  الرتبية  العمل؛ حيث يرتك وظيفة  البحث عن 

ا يكون اأكرب بحكم اأنه امل�شدر الأ�شا�شي للدخل، ل�شيما اإن كانت املراأة ل تعمل، اأما اإن كانت املراأة  اقت�شاديًّ

واملدر�شة  الإعالم  اأجهزة  مواجهة  يف  بعيد  حد  اإىل  الأطفال  تن�شئة  يف  الأ�شرة  دور  فيرتاجع  ا  اأي�شً تعمل 

وجماعات الأقران )فوزية اأبو خالد، 2005(.

ا: الأدب والفنون والإعالم بني اإعادة اإنتاج �صورة املراأة املقهورة  �صاد�صاً

وبني الدفاع عنها

اآداب وفنون و�شور ذهنية متنوعة عن املراأة يتفوق يف �شموله ومداه  تاأثري ما تنقله و�شائل الإعالم من  اإن 

و�شرعة ال�شتجابة اإليه وتعدد اآلياته على اأجهزة التن�شئة الأخرى، مثل املدر�شة ودور العبادة؛ حيث اإن اأجهزة 
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الإعالم ت�شاحب الإن�شان على مدار ال�شاعة، وفيها م�شاحة من الت�شويق واملهارة يف عر�س الأخبار والقيم 

واملت�شارعة  املتناق�شة  الذهنية،  ال�شور  تعد  وعليه   .)2002 العال،  اأبو  )م�شطفى  لها  للمتابع  اأكرث جاذبية  جتعلها 

عادة، التي تخلقها الآداب والفنون واأن�شطة الإعالم واحدة من اأهم عوامل تر�شيخ البنية الفكرية والثقافية اأو 

خلخلتها، تلك البنية التي حتدد مكانة املراأة. ولو اأخذنا منوذج املراأة التي ر�شدها جنيب حمفوظ يف ثالثيته 

ال�شهرية لوجدنا اأنها بداأت مع مناذج ال�شيدة اأمينة وابنتيها املغلوبتني على اأمرهما، وتنتهي بعد حوايل خم�شني 

�شنة بنمط اآخر من الفتيات اجلامعيات املثقفات القادرات على التفاعل مع الرجل مبنطق فيه الكثري من الندية 

اأن تكون منتجة لآثار مهمة يف  ُيتوقع منها  والتاأثري والتاأثر. ومثل هذه الأعمال مل تكن فقط كا�شفة، ولكن 

توعية الأجيال اجلديدة من الإناث بحقوقهن وكيفية احل�شول عليها يف مواجهة منطق ال�شتالب وال�شتبداد 

والقابلية للخ�شوع واملهانة )عواطف عبد الرحمن، 2008 وم�شطفى اأبو العال، 2002(.

بيد اأن تفا�شيل �شورة املراأة يف هذه الأن�شطة الفنية والأدبية والإعالمية تبدو �شديدة التناق�س يف دللتها، 

بل رمبا تكون مثرية للقلق ب�شاأن طبيعة ال�شورة التي تنقلها هذه الأعمال، وما يرتبط بها من قيم. ففي درا�شة 

ن�شرتها  ق�شرية  ق�شة   )86( بتحليل  الدرا�شات  اإحدى  قامت  الن�شائية  ال�شحافة  يف  العربية  املراأة  ل�شورة 

اأن معظم  منها  نتائج،  اإىل عدة  اأ�شبوًعا، وتو�شلت   )52( 1976م-1977م على مدى  عامي  جملة حواء يف 

هذه الق�ش�س تقدم املراأة ب�شكل �شلبي على اأ�شا�س اأنها دائًما بحاجة اإىل عون، وغالًبا ما تتوقع هذا العون 

الف�شل  املبادرة، وغالًبا ما يكون م�شريها  اإىل  القرار، وتفتقر  اتخاذ  القدرة على  الرجل، وهي �شعيفة  من 

اقت�شادي  عوز  نتج عن  العمل  اإىل  املراأة  اأن خروج  الق�ش�س  معظم هذه  تو�شح  كما  ال�شعبة.  املواقف  يف 

اأو عن ف�شل يف احلياة الأ�شرية ومل ين�شاأ عن اإح�شا�س باأهمية العمل اأو �شرورته. ومن ناحية اأخرى، تربز 

هذه الق�ش�س ال�شخ�شية الإيجابية وامل�شتقلة والبناءة للمراأة، ولكنها تظهرها يف مواقف تدافع فيها املراأة 

هذه  ت�شور  ما  ونادًرا  مثاًل(،  حياتها  �شريك  )اختيار  �شخ�شًيا  بها  تتعلق  مواقف  تخ�شها ويف  ق�شايا  عن 

تدافع فقط عن مواقف �شخ�شية  بل هي  اأو مواقف عامة،  تدافع عن ق�شايا  التي  الع�شرية  املراأة  الق�ش�س 

وعن اأمور عاطفية. كما تظهر الق�ش�س الطبيعة الذاتية للمراأة، والأو�شاع الغريية التي تظهر فيها تكون فيها 

غريية اإزاء من حتب ولي�س اإزاء ق�شايا عامة )ناهد رمزي، 2001(.

وبدرا�شة ال�شورة الذهنية التي تعك�شها ال�شحافة عن املراأة واهتماماتها )ختام حممود حممد، 2004( يتبني ما يلي:

حتتل مو�شوعات الأزياء واملو�شة موقًعا رئي�ًشا يف الأبواب الن�شائية يف ال�شحف، وياأتي ذلك على ح�شاب 

املراأة ربة البيت واملراأة املنتجة، وهو و�شع يتوجه اأ�شا�ًشا اإىل املراأة من الطبقة الو�شطى يف املدن الكربى 

على ح�شاب املراأة الريفية، ف�شاًل عن ن�شاء الطبقات الفقرية.

اإىل  التي ت�شل  املكياج،  التجميل وفنون  يلي ذلك اهتمام كبري وم�شاحات وا�شعة تخ�ش�س ملو�شوعات 

مو�شوعات معقدة طبًيا وباهظة التكلفة.

-

-
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واملجتمع،  ال�شينما  وكواكب  جنوم  مع  واحلوار  واحلظ،  الطوالع  وقراءة  الأحالم،  بتف�شري  الهتمام 

والهتمام باملراأة ال�شوبر ح�شرية على ح�شاب ن�شاء الطبقات ال�شعبية، اأما ن�شاء الريف فال وجود لهن يف 

هذه ال�شحافة اإلَّ من خالل جرمية قتل ن�شائية، ثم حديث عن اأزمة ال�شغالت يف م�شر.

ومن خالل درا�شة عينة من الن�شاء امل�شريات امل�شتمعات اإىل اأقدم واأ�شهر برنامج للمراأة يف تاريخ الإذاعات 

العربية وهو برنامج )اإىل ربات البيوت( تبني اأن مفهوم الذات عند املراأة يغلب عليه اجلانب ال�شلبي الذي يت�شكل 

بدوره �شمن �شور غالبة ثالث )ختام حممود حممد، 2004(، هي:

الأفق  اإىل �شيق  اإ�شافة  التخطيط،  على  القدرة  ثم  العلمية؛ ومن  العقلية  اإىل  تفتقر  التي  املراأة  اأولها، �شورة 

والرتدد؛ حيث يقوم الرجل من جانب اآخر بدور احلكم اأو ال�شمري. اأما ال�شورة الثانية، فتتمثل يف افتقار 

املراأة اإىل هوية م�شتقلة؛ حيث ت�شورها املقدمة �شمن برنامج )اإىل ربات البيوت( كجزء من بيت الزوجية ل 

وي�شتبد  الرجل،  خ�شرت  اإذا  ال�شياع  يكن  مل  اإن  لل�شعف  فري�شة  ت�شقط  وهي  بالإجناب،  اإلَّ  دورها  يكتمل 

بها، ومبعنى اآخر ت�شتمد ذاتها من ذات الرجل. على اأنه ينبغي التنبيه يف هذه البحوث اإىل حقيقة اأن و�شائل 

الإعالم اجلماهريية يف العامل  -ورمبا يف العامل الثالث ب�شفة خا�شة- تخ�شع ل�شيطرة اأجهزة الدولة، مبعنى 

ا اأو بال�شرورة عن ال�شورة  اأنها تخ�شع لنوع من الرقابة الفعلية اأو ال�شمنية، واأنها قد ل تكون معربة عفوًيّ

الإعالمية واأ�شلوب  الو�شيلة  نقطة ملكية  ينبغي و�شع  الأقل  املعا�س. وعلى  الواقع  اأر�س  للمراأة يف  احلقيقية 

اإدارتها والقواعد التي حتكم اأداءها مو�شع العتبار لدى تقييم اأية حم�شلة تخرج عنها. واخريًا، ل ميكن روؤية 

�شورة املراأة كما تعر�شها و�شائل الإعالم مبعزل عن التيارات الفوقية والتحتية التي توؤثر يف بنية املجتمع، 

وهناك راأي يقول اإنه قد اآن لأجهزة الإعالم اجلماهريية اأن ت�شرف النظر عن الربامج املخ�ش�شة للمراأة وكاأنها 

فئة خا�شة من فئات املجتمع )ختام حممود حممد، 2004(.

وقد اأو�شحت الدرا�شات اأن الرواية العربية )فوزية اأبو خالد، 2005 وطه وادي، 1994 وجورج طرابي�شي، 

1985( وما يرتبط بها عادة من م�شل�شالت واأفالم، قد �شورت املراأة على اأمناط اأربعة:

: �شورة املراأة امل�شتلبة بحكم العالقات غري املتكافئة بني املراأة والرجل وما يرتبط بها من �شطوة البناء  اأوالاً

الجتماعي وتقاليده الطبقية والقبلية والطائفية والأبوية. 

ا: �شورة املراأة املنا�شلة، التي تنا�شل من اأجل الوطن �شد الحتالل وال�شتعمار، وهناك مناذج متعددة  ثانياً

لبطولت املراأة الفل�شطينية واللبنانية واجلزائرية وغريها. 

ا: �شورة املراأة املتمردة على البنى الجتماعية التي تنال من حقها، وهي بهذا لي�شت حاملة لقيم �شلبية بقدر  ثالثاً

ما حتاول اأن تقدم �شرخة احتجاج �شد الطغيان واملهانة اللذين قد تتعر�س لهما. 

ا: ال�شور املتعددة للمراأة داخل العمل الروائي الواحد، والتي تعر�س اأمناًطا متنوعة من الن�شاء تتفاوت  اأخرياً

مواقفها بني اخلنوع والتمرد؛ من اأجل تاأكيد اأن املراأة املتعلمة والفاعلة يف جمتمعها لي�شت خياًل، واإمنا هي 

-
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يف  والنجاح  بالتعدد  مرتبطة  ال�شورة  هذه  تكون  ما  وعادة  وتزدهر.  ت�شتمر  لأن  وبحاجة  موجودة  �شورة 

الأدوار داخل املنزل وخارجه. 

ومع ذلك مل تكن ال�شينما من�شفة للمراأة العربية؛ ففي اإحدى الدرا�شات التي تناولت اأهم اأفالم ال�شينما امل�شرية 

)40%( من  اأن ن�شبة تبلغ حوايل  ا- تبني  410 عماًل �شينمائيًّ 1972م -وعددها  اإىل  1962م  يف الفرتة من 

ال�شيدات الالئي ظهرن يف الأفالم مل يكن لهن مهنة وا�شحة، واأن ن�شبة تبلغ )20%( تقريًبا كن ربات بيوت، 

اأو زوجات، اأو مطلقات، اأو اأرامل، اأو عوان�س، واأن ن�شبة مماثلة كن ن�شاء عامالت )�شمري فريد، 2005، وكذلك: 

منى احلديدي، 1977(. ويف درا�شة اأخرى لأفالم الفرتة من 1990م حتى 2001م تبني وجود اجتاه مبالغ فيه 

املراأة، وكذلك يف  العنف املمار�س �شد  املراأة كمركز لالإغراء والإثارة، ف�شاًل عن مبالغات يف  للرتكيز على 

العنف الذي متار�شه املراأة. وحتى فيما يتعلق بالأدوار التي ت�شور املراأة امل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية فقد 

اأكرث من كونها جت�شيًدا مبا�شًرا لإ�شهام املراأة يف  اأقرب اإىل �شور كاريكاتورية ت�شخر من دور املراأة  بدت 

احلياة العامة والتحديات التي تواجهها؛ وعليه فلم يكن هناك الكثري من �شخ�شيات املراأة الأمنوذج، التي تلهب 

حما�س الفتيات كي يتخذن منها قدوة مل�شتقبل اأف�شل. واملثري للتاأمل اأن الأفالم القدمية كانت اأجنح يف جت�شيد 

مناذج للمراأة الناجحة من الأفالم الأكرث حداثة )�شمري فريد، 2003(.

اإجمال  العربية  ال�شينما  اإن  قوله  ال�شينما يف  اأمر  من  ما وجد  الباحثني  اأحد  اأجمل  فقد  �شبق؛  ما  على  وبناء 

ا- ذكورية، تقدم املراأة اإجماًل يف �شورة حت�شر الزوجية مبفهوم اخل�شوبة، والأمومة  -وامل�شرية خ�شو�شً

مبفهوم التوالد والرعاية، كما اأنها تقدم �شورة امراأة قلقة من تقدم ال�شن والعجز، متح�شرة على املا�شي، تغار 

من الن�شاء الأخريات، ولديها نزعة لإغراء الرجل )�شمري فريد، 2003(. وتتجلى �شفة الذكورية يف الأعمال الفنية 

والأدبية عندما ت�شتهدف هذا الأعمال ال�شتقالل القت�شادي للمراأة، فت�شوره على اأنه يوؤدي اإىل خروج املراأة 

عن طاعة اأبيها اأو زوجها، كما متجد فكرة التقاع�س عن العمل لأنه ا�شتجابة ملتطلبات املنزل، ف�شاًل عن اإلقاء 

اللوم على املراأة عادة اإذا ما وقع الطالق، وتكري�س �شورة املراأة العاملة كم�شاعدة للرجل يف مواقع املعاونة 

وامل�شاعدة وال�شكرتارية، دون اإبراز الن�شاء كقائدات يف جمال العمل اأو احلياة ب�شفة عامة، واإن و�شعت يف 

مركز قيادي يكون ذلك من خالل ت�شويه �شورتها، اأو اإظهارها مبظهر املنحرفة واخلارجة عن القيم والتقاليد 

)فاطمة ح�شني العي�شى، 2006(.

املغلوبة على  الأم والزوجة والبنت  ل�شنوات طويلة يف دور  املراأة  التقليدية  التليفزيونية  الدراما  وقد حب�شت 

العرف  املراأة قيود  ثقافة ت�شع على  ا يف ظل  ملا هو متوقع منها اجتماعيًّ اأن ت�شري وفًقا  اأمرها، والتي عليها 

والتقاليد املعهودة. لكن تطوًرا مهما حدث يف ال�شنوات الع�شر الأخرية مع �شيوع الف�شائيات اخلا�شة، والتي 

�شلطة  من  التفلت  “قيم  حتمل  درامية  اأعمال  خالل  من  للم�شاهدين  جاذبية  اأكرث  مو�شوعات  تثري  اأ�شبحت 

الأهل... و�شعود الفرد على ح�شاب املجموع، على قاعدة الآنية ومتع اللحظة الراهنة، املرتبطة بالربح ال�شريع 

القائم على التناف�س والت�شاطر و�شناعة النجومية باملعنى الرتويجي.... [وهي بهذا] اآلت فعلية لت�شويق الغذاء 
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واملو�شيقى والثياب والألعاب” )نهوند القادري، 2005، �س 5(. وهو تطور يثري الت�شاوؤل ب�شاأن هذه ال�شورة، هل 

اأجل حتقيق  اأم هي على ح�شابها وت�شعى ل�شتغالل �شورة مبتذلة عنها من  هي يف خدمة املراأة وق�شاياها، 

مكا�شب مادية؟

التي  الإعالمية  الأن�شطة  اأمناط  من  منطني  بني  ال�شديد  ال�شتقطاب  حالة  اإىل  بالنظر  تعقيًدا  الأمور  وتزداد 

تتناق�س يف ر�شائلها واإن كانت تلتقي على افرتا�س واحد وهو اختزال املراأة يف ج�شدها، اإما كج�شد ينبغي 

الإعالنات  يف  احلال  هو  كما  به  الجتار  يتم  ج�شد  اأو  املحافظة(،  الدينية  )القنوات  عليه  والت�شرت  اإخفاوؤه 

والكمبيوتر  التلفاز  �شا�شات  عرب  ب�شرية  �شوتية  ك�شلعة  الفتاة  منط  اإىل  تروج  التي  كليبات  والفيديو 

الر�شائل  من  تعد  الفنية  الأن�شطة  من  النوعية  هذه  لأن  املراأة؛  عن  �شلبية  �شورة  ير�شخ  مما  والإنرتنت؛ 

هذا  يوؤجج  كما  العربي.  الوطن  يف  امل�شتقبلني  لدى  وتكراًرا  وانت�شاًرا  وجاذبية  �شيوًعا  الأكرث  الت�شالية 

وكـاأن خروجهـا  اأ�شاًل؛  بيتها  من  املراأة  �شن حرب �شد خروج  اإىل  فيدفعها  املحافظة  القوى  نزعة  الو�شع 

مـن  كنـوع  الغربيـة  الأدبيـات  اإليـه  ت�شري  مـا  وهـو  بج�شدهـا،  الجتـار  نحـو  النزعـة  هـذه  بال�شـرورة  يعنـي 

الراأ�شماليـة الذكوريـة )Acker, 1989; Bettio and Verashchagina, 2008(. واأًيا ما كان الأمر، فاإن القنوات 

والربامج الدينية املبالغة يف املحافظة تاأخذ مثل هذه ال�شور الفنية دلياًل على �شالمة موقفها وخطاأ الجتاه 

التحرري الذي يعطي املراأة احلق يف اخلروج اإىل العمل.

فـ“املراأة كاأنثى هي ال�شخ�شية الن�شائية يف ن�شبة تزيد عن ثمانني باملائة من الأفالم العربية التجارية”، وهي 

الأكرث تاأثرًيا يف اجلمهور )تقرير التنمية الإن�شانية، 2005(. ويف كثري من هذه الأفالم تبدو املراأة ك�شيطان ماكر “ل 

تريد غري املتعة خارج اأو داخل موؤ�ش�شة الزواج، ول تريد غري احل�شول على الرجل اأي رجل؛ لأن احل�شول 

عليه يعد الهدف الأ�شمى لكل امراأة” )ناهد رمزي، 2001، �س 9(. اإن التدفق الكثيف لتلك النوعية من ال�شورة 

اجل�شدية للمراأة ير�شخ �شورة منطية �شلبية حتط من مكانة املراأة ودورها يف املجتمع على نحو يختلف بالطبع 

عن النموذج احلقيقي للمراأة املجتهدة وال�شريكة للرجل يف م�شكالت احلياة وحتدياتها. 

بيد اأن بارقة اأمل تبدو من الدراما التليفزيونية ال�شورية وال�شينما املغربية، واللتان نزعتا يف اآخر عقد ون�شف 

اإىل الهتمام بق�شايا املراأة يف العديد من الأعمال الفنية على نحو جعل مو�شوعات -مثل: العنف �شد املراأة، 

والقوانني غري العادلة، والتهمي�س الجتماعي لها- مثارة بقوة. وهو ما يجعل هذا املجال برمته يعك�س مركًبا 

املقهورة ب�شبب  املراأة  اأو �شورة  املراأة ك�شلعة،  ق ل�شورة  اأعمال فنية ت�شوِّ ا، فمن ناحية هناك  ا متناق�شً ثقافيًّ

اأخطائها وطبيعتها، ومن ناحية اأخرى فهي تعك�س كذلك ثقافة متطلعة نحو اأجيال جديدة ت�شعى للحرية والتكافوؤ 

مع نظريها الرجل )تقرير التنمية الإن�شانية، 2005(.

وقد يبدو اأن ال�شبب الأكرب وراء غياب �شورة اإيجابية عن املراأة يرتبط ب�شعف تواجد املراأة على ال�شاحة الفنية 

الن�شائي والرتفيهي،  الإعالم  يتواجدن بو�شوح يف جمال  العربيات  الن�شاء  اأن  تبني  فقد  والأدبية والإعالمية؛ 
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ويرتاجعن ب�شدة يف جمالت الإعالم ال�شيا�شي والقت�شادي واملايل والعلمي. وت�شري اإحدى الدرا�شات اإىل اأن 

الن�شبة الغالبة من ال�شيوف واملحللني واملعلقني يف الربامج ال�شيا�شية والقت�شادية واملالية على معظم الف�شائيات 

العربية يكونون من الرجال. بيد اأن املالحظ اأن هناك زيادة ملحوظة يف اأعداد ال�شيدات امل�شتغالت مبجالت تقدمي 

ن�شرات الأخبار مع عدد حمدود لكنه متزايد من رئي�شات التحرير. اأما يف برامج املحادثة “التوك �شو” الجتماعي 

“تنعك�س الآية، ونرى تواجًدا للن�شاء ك�شيفات و�شاهدات ومت�شالت، ل�شيما يف املو�شوعات املثرية التي تتطلب 
اإثارة وم�شرحة و�شحايا ودموع و�شفقة كي يكتمل امل�شهد” )نهوند القادري، 2005، �س 6(.

وهناك عالقة قوية بني ا�شطالع املراأة مبهام اإنتاج ال�شورة والتعبري عنها من ناحية و بني حت�شن مالمح هذه 

ال�شورة من الناحية الأخرى؛ فكلما زاد عدد ال�شحفيات والإعالميات واملوؤلفات كلما خرجت �شورة املراأة اأقل 

تبعية للرجل، واأكرث قدرة على اإقناع امل�شاهدين باجلانب الإن�شاين املوجود فيها؛ وهو ما يف�شر اإىل حد بعيد 

ا عن مكانها الالئق. ففي م�شر  ال�شبب يف اأن �شورة املراأة العربية يف الإعالم والفنون ما تزال بعيدة ن�شبيًّ

مل تتعد ن�شبة ال�شحفيات املقيدات يف جدول نقابة ال�شحفيني حوايل )25%(، وتقل هذه الن�شبة لت�شل اإىل 

حوايل )8%( يف اليمن، وهو ما يزيد من �شعف قدرتهن التفاو�شية واإح�شا�شهن بعدم ال�شتقرار يف العمل 

)نهوند القادري و�شعاد حرب، 2002(.

اأ�شباب غلبة ال�شورة النمطية للمراأة العربية يف الإعالم واإظهار  ويف درا�شة متعمقة ق�شدت اإىل البحث يف 

عالقات القوة ومراكز التاأثري داخل موؤ�ش�شات الإعالم؛ َتَبنيَّ اأن ن�شبة الإعالميات يف املحطات الف�شائية تكون 

يف حدود )30%(، وتتجمع الن�شاء بن�شبة عالية يف جمالت الت�شويق والرتويج )80%(، ف�شاًل عن العالقات 

العربيات يف  التقنيات. وي�شري ا�شتطالع راأي الإعالميات  )2%( يف جمال  اأقل من  اإىل  العامة، لكنها ت�شل 

ا، ويغلب عليهن عدم الزواج، كما يكون  املحطات الف�شائية اإىل عدة نتائج، فالإعالميات العربيات كن اأ�شغر �شًنّ

الأهم يف موؤهالتهن املظهر اخلارجي اأكرث من قوة ال�شخ�شية اأو اخلربة؛ مما يوؤثر على فر�شهن يف الرتقي 

لحًقا. وبحكم اأن ال�شيدات عادة ما يعملن باأجور موؤقتة؛ فاإنهن كن اأكرث مياًل لالنتقال من موؤ�ش�شة اإىل اأخرى 

مقارنة بالرجال؛ مما ي�شعف من فر�شهن يف الرتقي اإىل مراكز �شنع القرار؛ وهو ما يجعلهن عادة الأقل قدرة 

على توجيه ال�شورة التي تبثها الف�شائيات عن املراأة العربية )نهوند القادري و�شعاد حرب، 2002(.

ومن هنا كان هناك نوعان من الإعالميات والفنانات: هوؤلء الالئي ا�شت�شلمن للمعايري ال�شائدة يف املجتمع 

الإعالمي وامتثلن للمعايري املفرو�شة عليهن، والتي توؤكد على مهارات املراأة الرتفيهية واجل�شدية، يف مقابل 

اإعالميات وفنانات تفهمن قواعد العمل الإعالمي وت�شابكه مع العمل ال�شيا�شي وتقاليد املجتمع وقيوده؛ فقدمن 

�شورة جيدة عن املراأة املحرتفة؛ التي جتمع بني العلم والثقافة واحرتام تقاليد املجتمع واملهنية ال�شديدة؛ واأثبنت 

اأنهن ل�شن اأقل مهارة من نظرائهن من الرجال؛ مما نال ب�شدة من القوالب النمطية التي جتعل املراأة يف و�شع 

اأقل مهارة وحرفية من الرجال. ومن هوؤلء ال�شحفيات واملرا�شالت العربيات يف مناطق احلرب والنزاعات، 

وهو ما يتجلي بو�شوح يف ال�شحافة الن�شائية حتديًدا )اإ�شماعيل اإبراهيم، 1996(.
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حد  اإىل  عنها  بعيدة  الإعالم  اأجهزة  تزل  مل  جوهرية  ق�شايا  هناك  اأن  اإىل  املجمعة  الدرا�شات  اإحدى  وت�شري 

بعيد، مثل: اإهمال ق�شايا امل�شاركة ال�شيا�شية والعمل النقابي، وكذا عدم الرتكيز على التوعية باأهمية التعليم 

وخماطر الأمية رغم ارتفاع معدلتها يف الريف والبادية. كما تقف اأجهزة الإعالم بعيدة عن اإجنازات املراأة 

وتطور مكانتها يف ن�شف القرن الأخري )عواطف عبد الرحمن، 2003(. ق�شارى القول، فاإن الأعمال الفنية والأدبية 

اأ�شرية النمط التقليدي الذي يركز على ج�شد املراأة، لكن هذا ل ينفي  والأن�شطة الإعالمية يف اأغلبها مل تزل 

جناح املراأة يف حتقيق جناحات مهمة جتعلها تك�شر ال�شورة النمطية ال�شائدة عنها. 

ا: املقررات التعليمية بني اإعادة تعريف النوع وتكري�س النمطية �صابعاً

زاد معدل الطلب على مقاعد الدرا�شة يف الدول العربية يف عام 2005م اإىل خم�شة اأمثال ما كان عليه يف مطلع 

الثمانينيات؛ مما يوؤكد اأهمية ال�شورة الذهنية التي تبثها املقررات والأن�شطة املدر�شية وطرائق التدري�س. لكن 

يف نف�س الوقت هناك من يرى اأن قدرة الأنظمة التعليمية على التغيري الجتماعي �شعيفة؛ لأن املنظومة التعليمية 

نف�شها هي نتاج للقيم ال�شائدة يف املجتمع وو�شيلة لإعادة تركيبتها الجتماعية )رفيقة حمود، 2006(.

اإن املقررات التعليمية تعمد اإىل بث �شور ذهنية معينة عن �شفات املراأة واأدوارها ووظائفها وو�شعها ومكانتها 

يف املجتمع مقارنة بالرجل على نحو ي�شهم يف “اإعداد الذكور والإناث لدخول اأنواع من العمل خمتلفة اختالًفا 

ًنا، منغلقة على جمموعة من الرموز والإ�شارات جتعل احلد الفا�شل بني اجلن�شني كبرًيا و�شعب الخرتاق،  بيِّ

كما توؤدي، يف الوقت ذاته، اإىل ا�شتعالء يف مقام الذكر على الأنثى، وتدجني الأنثى وكبتها للقبول بهذا الأمر 

ا” )منري ب�شور، 2005، �س 8(. وت�شري العديد من الدرا�شات القائمة على القراءة النقدية للن�شو�س  واعتباره طبيعيًّ

النتائج على كل  تعميم  اإىل  بالتاأمل دون اجلنوح  اإىل عدة مالحظات جديرة  التعليمية  املقررات  وال�شور يف 

املقررات يف كل املجتمعات بنف�س الدرجة. 

: اأن توزيع الأن�شطة املدر�شية نف�شه فيه تق�شيم وا�شح للعمل بني الذكور الذين عادة ما توظف  فقد لوحظ اأوالاً

اأن�شطتهم يف الأعمال ال�شناعية واملهنية، والبنات الالئي تكون اأن�شطتهن من�شبة على الأعمال املنزلية والطبخ. 

كما اأن التعليم الفني يعك�س تق�شيًما موازًيا للعمل؛ حيث التعليم ال�شناعي الذي يكون عادة جماًل مغلًقا على 

التعليم  ي�شتمر يف  ما  الإناث. وهو  التي تكون جمالت مغلقة على  ال�شكرتارية والتمري�س  واأعمال  الذكور، 

العايل؛ حيث تبدو كليات معينة اأقرب اإىل “طبيعة” املراأة وكليات اأخرى اأكرث منا�شبة للذكور. 

ا: يبدو التحيز -�شواء الواعي اأو غري الواعي- �شد الإناث بالنظر اإىل جمالت الأطفال، التي عادة ما  وثانياً

حتمل اأ�شماء ذكور؛ مما ير�شخ فكرة اأن البطل دائًما ذكر، مثل “ماجد” و“�شمري” و“عالء الدين” و“بلبل” 

و“ميكي”. وعادة ما تكون ال�شفات الإيجابية من ن�شيب الأبطال الذكور، اأما الفتيات فهن عادة الأكرث احتياًجا 

للم�شاعدة، والأكرث اعتماًدا على الأبطال من الأولد، ورغم اأنهن اأحياًنا يقدمن اأراء �شديدة، لكن هذا ل يعرب 
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عن القاعدة واإمنا هو ال�شتثناء. ويتفق هذا التوجه يف جمالت وق�ش�س الأطفال مع معظم ال�شخ�شيات الأدبية 

والتاريخية الواردة يف كتب ال�شفوف الأوىل التي جتعل من الرجل ال�شابط واملهند�س والطبيب واملخرتع، 

اأما املراأة فهي عادة حبي�شة املطبخ اأو الأعمال الكتابية )زينب �شاهني، 1990(. وقد ظل الو�شع كذلك يف العديد 

من الكتب   )%75( اأن ن�شبة تبلغ  من الدول العربية حتى مطلع القرن اجلديد؛ فت�شري اإحدى الدرا�شات اإىل 

املغامرة، والكرم، والعطاء،  تغلب عليهم �شفات  الق�ش�س، حيث  اأبطال  الذكور هم  ال�شورية جتعل  املدر�شية 

وال�شجاعة، والقوة، والبتكار. اأما البنات فتغلب عليهن �شفات النظافة، والطاعة، واللطف، واجلمال. وتظهر 

.)Al-Rabaa, 1985( املراأة يف كثري من احلالت كتابعة للرجل، وكاأنها تتحرك يف عامله

ا: ت�شري بع�س الدرا�شات اإىل اأن الغالب على الكتب املدر�شية اأنها تغيب ب�شكل �شبه تام “�شورة املراأة  وثالثاً

تقوم  التي  التقليدية  املراأة  بتقدمي �شورة  اكتفت  اأنها  واإىل  املبدعة، والعاملة، واملفكرة، وال�شيا�شية، واملثقفة. 

بوظيفة واحدة؛ فهي دائًما م�شتهلكة ولي�شت منتجة، والإنتاج الوحيد لها يكون داخل الأ�شرة، وهي دائًما غائبة 

يف املو�شوعات التي تتناول جهود التنمية والتفكري والإبداع” ويالحظ كذلك اأنه من النادر اأن حتظى املراأة 

باهتمام غري متوازن يف النماذج املقدمة لل�شخ�شيات الوطنية يف عامل الثقافة وال�شيا�شة وال�شعر والتاريخ، 

يف مقابل الرتكيز عليها بو�شفها الأم احلنون واجلدة ال�شاحلة والبنة املطيعة )اإلهام فرج، 2000، �س 83(.

ا: نادًرا ما تقدم الكتب املدر�شية العربية �شورة املراأة بو�شفها �شخ�شية م�شتقلة تعتمد على ذاتها، واإمنا  رابعاً

هناك ميل لربطها بالرجل، بل واإظهار اعتمادها عليه، وعادة ما ل يذكر ا�شم املراأة �شراحة، واإمنا هي عادة الأم 

اأو الزوجة، وهو ما مل يكن بعيًدا عن الأو�شاع يف لبنان ويف جمتمعات اأخرى )اإلهام فرج، 2000(.

ا: حني يكون هناك مقررات خمتلفة للذكور مقارنة بالإناث تالحظ الزدواجية يف املناهج؛ حيث يختلف  خام�ساً

املوؤلفون، وتختلف الأهداف واملو�شوعات، فعادة ما تكون الكتب املوجهة لالإناث تت�شم بالب�شاطة والرتكيز على 

امل�شكالت الجتماعية، مثل تاأخر الزواج، والر�شوة، واملخدرات، والطالق، يف حني تختار مو�شوعات للذكور 

اأكرث عملية وعلمية على نحو ما تعرف الكتب يف اململكة العربية ال�شعودية )رفيقة حمود، 2006، �س 43(.

وتتجه الكثري من الدول العربية اإىل اإجراء تعديالت يف املناهج التعليمية والكتب املدر�شية لتح�شني �شورة 

املراأة فيها؛ وذلك التزاًما بالإعالن العاملي حلقوق الإن�شان وباملواثيق الدولية التي توؤكد �شرورة اإلغاء كافة 

كافة  يف  الرجل  وبني  بينها  والفر�س  احلقوق  يف  امل�شاواة  حتقيق  و�شرورة  املراأة،  �شد  التمييز  اأ�شكال 

ال�شيا�شات  مراجعة  طريق  عن  التعليم  يف  اجلن�شني  بني  التمييز  فجوة  ب�شد  مطالبتها  ذلك  ومن  الق�شايا، 

للمنظمة  التنفيذي  للمجل�س  والثمانني  ال�شابعة  الدورة  اأعمال  يف  املجتمعون  ذلك  اإىل  اأ�شار  وقد  الرتبوية. 

. ورغم الر�شا العام عن جهود الدول 
)30(

“األك�شو” يف مايو/اأيار2008م العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

العربية يف تغيري ال�شورة النمطية للمراأة يف املناهج الدرا�شية، اإلَّ اأن الطريق ل يزال طوياًل يف هذا ال�شدد؛ 

)30( http://www.pncecs.org/ar/alecso/
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لأن جهود بع�س الدول جزئية، ويف بع�س الأحيان متناق�شة. ومع ذلك جتدر الإ�شارة اإىل وجود تطورات 

التي  الفتاة  تظهر �شخ�شية  بداأت  العربية؛ حيث  الدرا�شية  املقررات  العديد من  ن�شيبها يف  تاأخذ  بداأت  عدة 

ت�شاعد اأ�شرتها من خالل اجتهادها وح�شن ت�شرفها، وكذلك �شخ�شية الأم العاملة التي تتقا�شم مهام العمل 

مع زوجها بعد اأن يعودا من العمل. وقد اأكد اخلرباء اأهمية اإدماج النوع الجتماعي يف املقررات التعليمية، 

ف�شاًل عن وجود ن�شاء يف جلان و�شع املقررات التعليمية.
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اخلال�صة

ا لبيئة الثقافة العربية التي تتحرك فيها عالقات النوع الجتماعي وق�شايا املراأة  قدم هذا الف�شل اإطاًرا عامًّ

بدا  العربية  غري  املجتمعات  يف  الجتماعي  النوع  لعالقات  الثقافية  الأطر  لبع�س  مناق�شة  خالل  ومن  فيها. 

بدرجات  املجتمعات  كل  يف  عانت  املراأة  واأن  الثقايف،  التطور  خريطة  على  موقعه  جمتمع  لكل  اأن  وا�شًحا 

متفاوتة ولأ�شباب خمتلفة من و�شع ينال من مكانتها الإن�شانية يف مواجهة �شيطرة الرجل على احلياة العامة، 

تارة با�شم الدين، واأحياًنا لبط�س ال�شلطة ال�شيا�شية ووطاأة العادات املورثة. وللمجتمعات العربية ن�شيبها من 

هذه اجلدلية على م�شتوى اخلطاب الفقهي، واملوروث اللغوي وال�شعبي، ومكانة املراأة داخل الأ�شرة والقبيلة، 

وال�شورة الذهنية التي تروج لها الفنون والآداب واأجهزة الإعالم، ف�شاًل عن موؤ�ش�شات التعليم. ويف �شوء 

كل هذا، لبد ابتداًء من تاأكيد اأن الإطار الثقايف يف اأي جمتمع لي�شت له قدرة ذاتية على ت�شحيح نف�شه، بل هو 

يعيد اإنتاج ذاته من خالل موؤ�ش�شاته؛ ذلك اأن ثقافة اأي جمتمع تكت�شب مبرور الوقت قوة ومنعة بحكم الق�شور 

الذاتي الكامن فيها. لذا لبد من اأن تتكامل موؤ�ش�شات التن�شئة الجتماعية والثقافية يف اأن تر�شل للمجتمع 

ح�شولها  عدم  نتيجة  وبخ�شائرنا  املراأة،  بحقوق  املجتمع  توعية  اأجل  من  مت�شقة  وتثقيفية  ات�شالية  ر�شائل 

واجلامعات،  املدين،  املجتمع  موؤ�ش�شات  تتحملها  اأكرب  م�شئولية  وهناك  احلقوق.  من  العادل  ن�شيبها  على 

واملدار�س، ودور العبادة، واأجهزة الإعالم، والأدباء، والإعالميون بو�شفهم قادة للراأي العام، هذه امل�شئولية 

اأو  ف�شيئا،  �شيئا  الثقافة  هذه  تغيري  اأجل  من  والإدارية  الت�شريعية  الدولة  موؤ�ش�شات  م�شاركة  م�شئولية  هي 

قـيــم  ظـهــور  يـتـ�شـمــن  عـادة  الـتـغـيـر  وهـذا  مـثـاًل(.  تـركـيـا  فـي  اأتـاتـورك  )تـجـربـة  بال�شدمات  تغيريها  حتى 

)Principle Acceptance(، واأخرًيا  يتـم قبـولهـا  ثـم   ،)Principle Emergence( ومـعـتـقـدات جـديـدة 

القيم واملعتقدات  اإذا دخلت  اإلَّ  يتم  )Principle Internalization(. وهذا ل  ا�شتيعـابهـا والتوحـد معـها 

يتطلب  ما  وهو  عليها،  وانت�شرت  التقليدية  واملعتقدات  القيم  مع  امل�شلحة يف �شراع  ذات  والقوى  اجلديدة 

حتًما اأن تقوم موؤ�ش�شات املجتمع املدين والدولة باأجهزتها املختلفة )الإعالمية والرتبوية والت�شريعية( خلف 

لل�شعور  فري�شة  العربية  الثقافة  اأبناء  يقع  األ  املهم  من  اأنه  الف�شل  اأو�شح  كما  اجلديدة.  واملبادئ  القيم  هذه 

بال�شتالب والعدمية وقلة احليلة، فال �شك يف اأن مكانة املراأة العربية تطورت ب�شكل اإيجابي اإجماًل يف املائة 

عام الأخرية، حتى واإن ظلت التحديات كبرية. ويكفي النظر اإىل ما هو متاح اليوم لقطاع كبري من الفتيات 

وال�شيدات العربيات من فر�س يف التعليم والعمل مقارنة مبا كان متاًحا لأمهاتهن اأو اأمهات اأمهاتهن.

ورغم اأهمية كافة املوؤ�ش�شات الرتبوية والتثقيفية املدنية، فاإن هذا ل يعفي الدولة من م�شئوليتها التنويرية؛ فهي 

مطالبة باأن تتدخل لرفع التمييز والظلم الواقع على املراأة من خالل اأدواتها الت�شريعية والتنظيمية والرقابية، 

اجلميع  فاإن  وعليه  املعنية؛  التن�شئة  وموؤ�ش�شات  املدين  املجتمع  منظمات  مع  �شراكة  عالقة  اإقامة  عن  ف�شاًل 

الإرث  اأو  بالظروف  نتعلل  األَّ  للمراأة واعرتاًفا بدورها. يجب  اأكرث احرتاًما  ثقافة  بامل�شاركة يف خلق  مطالب 

التاريخي؛ فقد حققت املراأة الإفريقية جناحات ملحوظة اأكرث من املراأة العربية، رغم عدم وجود تفاوت �شخم 
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يف معدلت احلداثة اأو النظرة التقليدية للمراأة. ففي رواندا اأعلى ن�شبة من الن�شاء يف الربملان يف العامل، اإذ 

ت�شكل الن�شاء ن�شبة تبلغ )48,8%( من اأع�شاء اجلمعية الوطنية، وقد حتقق ذلك بعد اإقرار ا�شتفتاء د�شتوري 

تبنته الدولة، كفلت مبوجبه للن�شاء ن�شبة ل تقل عن )30%( من املقاعد الربملانية واملراكز القيادية الأخرى، كما 

اأن ن�شبة مقاعد الن�شاء يف جمال�س النواب يف عدد من دول اجلنوب، مثل موزمبيق، وفيتنام، وناميبيا، جاءت 

تباًعا كما يلي: )34,8%(، و)27,3%(، و)26,9%(، وكلها اأعلى من متو�شط اأية دولة عربية. كما اأن ن�شبة 

. وكذا الأمر يف كافة الأمور 
املقاعد املخ�ش�شة للن�شاء على م�شتوى احلكومة املحلية يف الهند بلغت )%33()31(

الأخرى؛ مما يتطلب درجة عالية من التكامل بني موؤ�ش�شات الدولة واملجتمع املدين والقائمني على موؤ�ش�شات 

التن�شئة الجتماعية والثقافية الأخرى. 

ا للخطاب الديني من خالل العلماء والدعاة املعتدلني واملفكرين التنويريني القادرين  كما اأن هناك دوًرا خا�شًّ

فهم  واإعادة  التاأويل  اأهمية  يو�شحوا  اأن  هو  والتنويريني  املجددين  فدور  العربي؛  العام  الراأي  على خماطبة 

الن�شو�س يف �شوء واقع املجتمعات املعا�شة، والتاأكيد على اأهمية مواكبة الن�شو�س لتطور املجتمع. فـ “نحو 

ع�شرين �شنة من حياة النبي يف تاأ�شي�س الإ�شالم اأوجبت ن�شخ ن�شو�س بن�شو�س، واأحكام باأحكام اعتباًرا 

الن�شو�س  ل�شتيعاب  املف�شي  الجتهاد  من  فالبد  وعليه   .)31 �س   ،1992 احلداد،  الأزلية” )الطاهر  ال�شنة  لهذه 

لوقائع الزمن املتغرية، واإل فقد الن�س جدواه اأو اأ�شبح عائًقا يف �شبيل التطور )فوؤاد زكريا، 1987(. اإن اإبراز 

مثل هذه الأ�شوات التي تدعو للتفكري النقدي يف م�شلمات جمتمعاتنا �شيكون له تاأثريه الإيجابي على املدى 

الزمني الطويل. 

العاملية  التجارب  اإن  حيث  العجلة؛  اخرتاع  تعيد  لن  فاإنها  املراأة  عن  الظلم  رفع  على  املجتمعات  تقدم  وحني 

واملعاهدات والربامج الدولية تقدم لنا خربات جديرة بالعتبار يف هذا املقام، ف�شاًل عن ع�شرات املتخ�ش�شني 

العرب القادرين على و�شع ا�شرتاتيجيات �شاملة لإدارة عملية التحول التدريجي نحو جمتمع اأكرث احرتاًما 

حلقوق املراأة، واأكرث ا�شتفادة من طاقتها.

.www.quotaproject.org 31( املعهد الدويل للدميقراطية وامل�شاعدة يف النتخابات وم�شروع البيانات العامة بجامعة �شتوكهومل(
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اأ�صئلة تطبيقية

املنطقة  يف  املراأة  عن  الذهنية  ال�شورة  ت�شكيل  يف  الديني  اخلطاب  دور  عن  بحًثا  تعد  اأن  منك  ُطلب 

العربية، ما اأهم التف�شريات التي تعتقد اأنها قدمت �شورة متحيزة �شد املراأة، و ما اأهم التف�شريات التي 

اأن�شفتها؟ و�شح مناذج لهذه التف�شريات من جمتمعك املحلي. 

املجتمعات  تطور  مراحل  من  �شابقة  مرحلة  ي�شابه  العربية  املجتمعات  حا�شر  اأن  اإىل  البع�س  يذهب 

الغربية من حيث مكانة املراأة يف الأ�شرة واملجتمع. هل تقبل هذا املنطق؟ وملاذا؟ 

اللغة لي�شت حمايدة واإمنا هي تعرب عن املكانة الثقافية لفئات املجتمع املختلفة. هل ميكن تطبيق هذه 

املقولة على املعاين والدللت املختلفة التي حتملها اللغة العربية وما يرتبط بها من موروث �شعبي عن 

اأو�شاع املراأة العربية؟ 

دول  من  واأخرى  العربي،  املغرب  دول  من  واحدة  )مثاًل  عربية  دول  ثالث  بني  مقارنة  درا�شة  اعقد 

اخلليج، وهكذا( على اأن تو�شح فيها مدى جناح القوى املجتمعية بالتحالف مع الدولة يف تبني �شورة 

ذهنية اإيجابية عن املراأة. ما الدرو�س التي ميكن اأن تتعلمها كل دولة من الدول الأخرى؟ 

لو طلب منك امل�شئولون يف جمتمعك اأن تعد خطة عمل تت�شمن ت�شحيح املفاهيم الثقافية املغلوطة عن 

املراأة العربية، ما اأهم العنا�شر التي �شت�شمنها يف خطتك؟ وما اجلهات امل�شئولة عن تنفيذها؟ 

.1
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الف�صل الثالث

عي جتما ال ا ع  لنو ا ت  قا لعال نية  نو لقا ا لبيئة  ا

خليفة ل  آ حسن  بنت  يم  مر د.   . أ
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مقدمة

جاء اإن�شاء منظمة الأمم املتحدة ليعزز حقوق الإن�شان، ولإعطاء املراأة ما ت�شتحقه من اهتمام دويل. ولقد كان 

ا تعد الأ�شا�س الأول الذي مت ال�شتناد عليه  دور املنظمة بارًزا يف هذا ال�شدد؛ حيث ت�شمن ميثاقها ن�شو�شً

على امل�شتوى الدويل فيما مت اإ�شداره من اتفاقيات دولية فيما بعد حول مكافحة جميع اأ�شكال التمييز �شد 

املراأة؛ ففي حقبة الأربعينيات من القرن املا�شي وقبل اأن تقتنع الدول باللتزام باتفاقيات تتعلق بحقوق الإن�شان 

بادرت املنظمة اإىل اإ�شدار الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان، الذي يعد نقطة انطالق للخطوات التي مت اتخاذها 

على امل�شتوى الدويل لإقرار تلك احلقوق؛ فانعك�س ذلك فيما اأ�شدرته الأمم املتحدة من اتفاقيات دولية �شكلت 

منظومة وا�شحة حلقوق الإن�شان على امل�شتوى الدويل من ناحية، وحثت الدول على اإ�شدار ت�شريعات وطنية 

توفر احلماية لتلك احلقوق من الناحية الأخرى.

واإذا كانت الأمم املتحدة قد اأولت الهتمام ل�شرورة حماية حقوق الإن�شان دون متييز ب�شبب يت�شل باجلن�س اأو 

العرق اأو اللون اأو اللغة، واإذا كان احلق يف امل�شاواة يعد من اأهم املبادئ التي ت�شمنتها تلك التفاقيات الدولية؛ 

الختالفات  اأ�شا�س  على  والرجل  املراأة  بني  امل�شاواة  اأي  املطلق،  مبفهومها  امل�شاواة  على  قام  املبداأ  هذا  فاإن 

البيولوجية، تلك الختالفات التي اأدت اإىل متايز بني جن�س املراأة وجن�س الرجل.

امل�شاواة  حتقق  مل  املطلقة  امل�شاواة  تلك  اأن  اأظهر  اجلن�س،  ملفهوم  طبًقا  امل�شاواة  ملبداأ  العملي  التطبيق  اأن  اإل 

بالعمل على  تنادي  بداأت  التنمية حمدوًدا؛ وعليه  املراأة مهم�ًشا، ون�شيبها من مكا�شب  الواقعية؛ فظل و�شع 

تطوير املفهوم الذي تقوم عليه امل�شاواة بني املراأة والرجل، وذلك بتبني مفهوم اآخر يوؤدي اإىل حتقق م�شاواة 

فعلية على اأر�س الواقع بينهما.

اأ�شا�س  على  امل�شاواة  مبداأ  لإر�شاء  حقيقية  بداية  املا�شي  القرن  من  والثمانينيات  ال�شبعينيات  فرتة  وُتعد 

الرجل  بها  املراأة ويقوم  بها  تقوم  التي  املت�شابهة  الأدوار  ياأخذ يف العتبار  الذي  النوع الجتماعي،  مفهوم 

نتائجها وعوائدها، وذلك  التنمية و�شريًكا يف  �شريًكا يف  املراأة  واعتبار  تنمية جمتمعاتهما وتطويرها،  يف 

الأمر  تدريب؛  تلقته من  تعليم، وما  اإليه من  يتالءم مع قدراتها وكفاءاتها، وما و�شلت  بح�شولها على دور 

فيما  الأهمية  بالغ  تطور  اإىل حدوث  واأدى  الوقت،  ذلك  منذ  باملراأة وق�شاياها  الهتمام  باكورة  �شكل  الذي 

.
)32(

يتعلق بدور املراأة يف التنمية

يعرف  ما  على  بالرتكيز  الفجوة،  تلك  �شد  على  للعمل  التاريخية  البداية  هي  الفرتة  تلك  اعتبار  مت  هنا  من 

الرجل من ناجت عوائد  املراأة ون�شيب  اإ�شالح اخللل احلا�شل بني ن�شيب  اأجل  )الرفاه(؛ من  الآن مبقاربة 

 ،)Women in Development( التنمية  م�شار  يف  املراأة  مبادرة  تبني  اإىل  دفع  الذي  الأمر  التنمية؛ 

)32( نا�شرة ال�شربتلي ـ امل�شاواة يف النوع الجتماعي: الإجنازات والتحديات �س 2، وانظر:

www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php.artID=1172.
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؛ من اأجل تفعيل 
)33(

اأن�شطة خا�شة بالن�شاء التي ا�شتهدفت زيادة اإدماج الن�شاء يف م�شار التنمية من خالل 

دورهن الإنتاجي لرفع م�شتوى دخلهن. ومع ذلك ظلت عالقات الالم�شاواة يف الإمكانيات القت�شادية بني 

الن�شاء والرجال قائمة.

 ،)Gender and development( واأخرًيا مت تطوير مقاربة النوع الجتماعي عرب النوع الجتماعي والتنمية

ثَّل هدفها يف اإزالة حالت التفاوت يف التوازن الجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي بني املراأة والرجل،  والتي مَتَ

ا، وذلك عرب حتويل عالقات  رغم اأنه خالل تلك ال�شنوات متت حماولت مقاربة النوع الجتماعي والتمكني اأي�شً

.
)34(

النوع الجتماعي القائمة نحو تاأكيد التمكني الذاتي للمراأة

ومبا اأن تعريف اأدوار املراأة والرجل داخل كل جمتمع يخ�شع خل�شائ�س كل جمتمع على حدة -وهي التي 

حتكم اأ�شكال العالقة بينهما، �شواء داخل منظومة الأ�شرة اأو داخل املنظومة القانونية اأو القت�شادية- فاإنها 

والتفاقيات  الإعالنات  بخ�شو�شها  ت�شدر  التي  الدولية  لاللتزامات  بالن�شبة  خا�شة  جتاهلها،  يتم  ما  غالًبا 

الدولية. وكاأن املجتمعات الإن�شانية يف خمتلف مناطق العامل مت�شابهة؛ مما ي�شبب �شرًرا كبرًيا للمراأة، خا�شة 

يف الدول النامية؛ حيث تكون هذه النظرة الأحادية على ح�شاب الدور التنموي للمراأة؛ مما قد يوؤدي يف اأحيان 

كثرية اإىل ظهور ال�شراع بني اجلن�شني بدل التعاون يف حتمل امل�شئوليات وتقا�شم الفوائد.

ومن اأجل حتقيق الهدف من بحث هذا املو�شوع -وهو تقدمي درا�شة قانونية خا�شة بالنوع الجتماعي ودور 

التمهيدي منها ببيان  اإىل مباحث، يخت�س املبحث  القانون يف بلورته وتطبيقه- لبد من تق�شيم هذا الف�شل 

النوع  ملفهوم  طبًقا  امل�شاواة  مببداأ  الأول  املبحث  يخت�س  كما  قانوين،  منظور  من  الجتماعي  النوع  مفهوم 

الجتماعي يف املجال الدويل، واأخرًيا املبحث الثاين، ويتناول امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي يف اإطار 

القانون الوطني؛ وعليه نق�شم هذا الف�شل على النحو التايل: 

اأوًل: مفهوم النوع الجتماعي من منظور قانوين.

ثانًيا: مبداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي يف اإطار القانون الدويل.

.
)35(

ثالًثا: مبداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي يف اإطار القانون الوطني

)33( UNESCO’s Gender Mainstreaming Implementation Framework )The WID approach aims to 

integrate women into the existing development process by targeting them. )P:18(.

)34( UNESCO’s Gender Mainstreaming Implementation Framework )The GAD approach focuses on 

intervening to address unequal gender Relations which prevent inequitable development and 

which often lock women out of full participation. )P:18(.

)35( �شيتم القت�شار على القوانني الوطنية العربية.
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: مفهوم النوع الجتماعي من منظور قانوين اأولاً

هذا  يحدد  الذي  القانوين  الإطار  يف  بحث  هو  القانونية،  الزاوية  من  الجتماعي  النوع  مو�شوع  طرح  اإن 

املفهوم، ويبني الدور الذي قامت به املواثيق الدولية والقوانني الوطنية؛ وذلك من اأجل بلوغ الهدف الذي بني 

؛ حتى تتمكن املجتمعات -وبخا�شة 
)36(

عليه، والذي ل يخرج عن اأهمية �شراكة املراأة يف بناء الدولة وتطويرها

املحور  الأحيان  النطاق كانت يف معظم  املراأة يف هذا  اإن  الرفاه، حيث  بلوغ مرحلة  النامية- من  املجتمعات 

املحرك ملختلف جوانب احلياة، اإلَّ اأن ن�شيبها يف الناجت ظل حمدوًدا بالن�شبة اإىل ن�شيب الرجل.

د ملركز املراأة الإن�شاين، �شواء على امل�شتوى الدويل اأو الوطني، تطوًرا كبرًيا،  لقد �شهد الإطار القانوين املحدِّ

بداأ منذ اأن وعى املجتمع الدويل اأن املراأة عن�شر فاعل وحيوي يف حتريك فاعليات جمتمعاتها عرب اإ�شهاماتها 

يف اإحداث التطور الإن�شاين احلا�شل.

على اأن بدايات التاأطري القانوين لهذا الدور انطلقت مع بروز التمييز احلا�شل فيما يتعلق باملتاح اأمام املراأة من 

فر�س الإ�شهام يف التنمية، ودور هذا التمييز يف تعميق اخللل احلا�شل يف ا�شتفادتها من عوائد التنمية.

اإن تتبع اجلهود الدولية والوطنية من اأجل حتقيق امل�شاواة الفعلية بني املراأة والرجل يك�شف اأن هذه اجلهود 

اأخذت طابع التدرج؛ حيث قام مبداأ امل�شاواة بني املراأة والرجل يف البداية طبًقا ملفهوم اجلن�س، اأي ت�شاوي 

هذه  عرب  الوطنية  والقوانني  الدولية  العامة  والتفاقيات  العاملية  الإعالنات  ف�شدرت  ا،  اإن�شانيًّ والرجل  املراأة 

اأية  النظر عن  ب�شرف  اإن�شاًنا  بو�شفه  لالإن�شان  املطلوبة  لتحديد احلماية  منها  النظرة. وهي مرحلة كان لبد 

اعتبارات اأخرى تت�شل باجلن�س، اأو النوع، اأو العرق، اأو الغنى، اأو الفقر.

اإل اأنه يف ظل ق�شور مبداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم اجلن�س عن الو�شول اإىل م�شتوى امل�شاواة الفعلية والق�شاء 

املراأة  البيولوجية بني  املبنية على الختالفات  امل�شاواة  اأو  املراأة والرجل،  امل�شاواة يف احلقوق بني  على عدم 

والرجل؛ كان لبد من حتديد معيار للم�شاواة يقوم على مفهوم النوع الجتماعي. 

ورغم اأنه يف نهاية املطاف مت تبني مفهوم النوع الجتماعي، اإلَّ اأنه مل يتم التو�شل اإىل حتديد دقيق للمق�شود 

منه، اأو �شبط م�شطلحه، وذلك من اأجل تطبيق حمتواه تطبيًقا �شحيًحا. وحتى الآن مازلنا جند �شعوبة يف 

التفاق على مفهوم حمدد لذلك امل�شطلح؛ وعليه فقد مت الأخذ بالعديد من التعريفات، منها اأن النوع الجتماعي 

. اإلَّ اأننا جند 
)37(

يعني خمتلف الأدوار واحلقوق والواجبات املنوطة بالن�شاء والرجال والعالقات القائمة بينهم

اأن هذا التعريف هو من ال�شعة بحيث يجعل من ال�شعوبة حتديد خ�شائ�س كٍل من الن�شاء والرجال و�شلوكياتهم 

وهوياتهم من خالل م�شار التعاي�س الجتماعي ب�شكل عام؛ حيث اإنه مت الأخذ مبفهوم النوع الجتماعي بهدف 

)36( انظر الف�شل الأول من هذا الكتاب حول )اخللفية الفكرية(.

)37( انظر يف الف�شل الأول من هذا الكتاب حول )اخللفية الفكرية(.
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الق�شاء على جمالت الالم�شاواة يف القدرات، ويف اإمكانية ال�شتفادة من اخليارات واملوارد، مبا يوؤثر على 

املواقع املختلفة للن�شاء والرجال، والقائمة على احلقائق التاريخية والقت�شادية والثقافية، التي هي بطبيعتها 

قابلة للتغيري والتبدل. وب�شبب هذا النق�س يف التعريف والذي اأ�شرت اإليه ظهر؛ تعريف اآخر للنوع الجتماعي 

ركز على درا�شة العالقة بني املراأة والرجل يف املجتمع، والتي حتددها وحتكمها عوامل اقت�شادية، واجتماعية، 

وثقافية، و�شيا�شية، وبيئية خمتلفة، وذلك من خالل تاأثريها على قيمة العمل يف الأدوار الإيجابية والإنتاجية 

والتنظيمية التي يقوم بها كٌل من املراأة والرجل. وقد تناول الف�شل الأول من هذا الكتاب �شرًحا وافًيا حول 

مفهوم النوع الجتماعي. 

ول يبتعد هذا التعريف عن التعريف ال�شابق من حيث عدم الدقة يف حتديد املعني املق�شود من م�شطلح النوع 

الجتماعي. وتكمن اإ�شافته الوحيدة يف اإ�شارته اإىل قيمة العمل يف الأدوار الإيجابية والإنتاجية والتنظيمية؛ 

وذلك ب�شبب ارتباط هذه القيمة بالعوامل املجتمعية.

ومبا اأن التعريف املطلوب الأخذ به لبد اأن يكون جامًعا مانًعا -اأي يت�شمن كل ماله عالقة بامل�شطلح، ومينع 

كل ما لي�س له عالقة به، وذلك باعتبار اأن التعريف لبد اأن يكون دالًّ على املعنى دللة وا�شحة دون لب�س اأو 

غمو�س- وبالنظر اإىل اأن الهدف الذي نرمي اإليه هو حتديد الإطار القانوين حتديًدا دقيًقا، حتى ميكن تطبيقه 

والإفادة منه، وذلك باأن تتم التنمية على اأ�ش�س عادلة تت�شاوى فيها الفر�س ويتم فيها تق�شيم الناجت، وهذا ل 

يتحقق اإلَّ اإذا كان مبداأ امل�شاواة قائًما على اأ�ش�س متغرية ترتبط بالأدوار املتاحة ملمار�شة املراأة والرجل �شواء 

ب�شواء، وحتى يكون تعريف النوع الجتماعي من املنظور القانوين وا�شًحا دالًّ على الهدف من اختياره؛ لكل 

ما �شبق فاإنه لبد من اأن يت�شمن املفردات التالية:

اأن تتم �شياغته يف �شكل قواعد قانونية توؤدى اإىل حتديد املق�شود منه حتديًدا دقيًقا. 

اأن توؤدي هذه القواعد اإىل اللتزام بامل�شاواة التي تقوم على ت�شابه الأدوار يف جمال التنمية.

وال�شرتاتيجيات  العمل  وخطط  التفاقيات  تت�شمنها  التي  الدولية  القواعد  القانونية،  بالقواعد  املق�شود  اإن 

الدولية، بالإ�شافة اإىل القواعد القانونية الوطنية التي تت�شمنها الد�شاتري والت�شريعات الوطنية، والتي بدورها 

تعد الأ�شا�س القانوين ملا تتمتع به املراأة من حقوق �شيا�شية واقت�شادية واجتماعية وثقافية. 

كما اأن املق�شود بامل�شاواة يف احلقوق على اأ�شا�س الختالفات املتغرية، هو اأن الأخذ مبفهوم النوع الجتماعي 

يف جمال امل�شاواة يف احلقوق يعني اأن امل�شاركة يف التنمية تكون قائمة على اأ�شا�س الكفاءة واملقدرة، �شواء 

توافرا يف املراأة اأو الرجل، وهو الأمر الذي يتم على اأ�شا�شه اقت�شام نتائج التنمية. 

اإن التعريف الذي �شياأخذ به هذا البحث هو الذي يقوم على )درا�شة العالقة بني املراأة والرجل يف �شوء ما 

يت�شل بها من عوامل اقت�شادية واجتماعية و�شيا�شية وثقافية وبيئية، والعمل من خالل ذلك على حتديد قيمة 

-

-
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العمل لدى كل من املراأة والرجل؛ ومن ثم حماية اأدوارهما مًعا بوا�شطة قواعد قانونية حتمي �شراكتهما يف 

بناء املجتمع(.

ويحدد هذا التعريف العنا�شر الأ�شا�شية التالية:

جمتمعات  عرب  م�شتمرة  وا�شتق�شاءات  درا�شات  اإىل  ويحتاج  ومعقد  �شامل  جمتمعي  مفهوم  اأنه 

متنوعة. متعددة 

على  ي�شاعد  ومبا  والرجل،  املراأة  من  كٌل  بها  يقوم  التي  الأدوار  يف  العمل  قيمة  حتديد  ي�شتهدف  اإنه 

متييز اجلانب النوعي يف الإنتاج.

اأنه يوؤكد اأهمية اجلانب القانوين يف حماية ال�شراكة بني املراأة والرجل يف حركة التنمية.

تطبيق  اإجراءات  تتطلبه  مما  ونحوها  والإدماج  التمكني  �شيا�شات  حتديد  يف  بالغ  اأثر  ذات  العنا�شر  وهذه 

امل�شاواة يف �شوء مفهوم النوع الجتماعي.

اأما فيما يتعلق باإدماج النوع الجتماعي، فاإنه يعني -ح�شب ما جاء يف تعريف املجل�س القت�شادي والجتماعي 

لالأمم املتحدة عام 1997م- “عملية تقدير التداعيات احلا�شلة على الن�شاء وعلى الرجال نتيجة اأي اإجراء اأو 

عمل خمطط له، مبا يف ذلك الت�شريعات وال�شيا�شات والربامج يف كافة املجالت وعلى جميع الأ�شعدة، وهو 

ا�شرتاتيجية جلعل كفاءات وخربات الن�شاء والرجال على حد �شواء بعدا اأ�شا�شيا يف ت�شور وتنفيذ ومتابعة وتقومي 

ال�شيا�شات والربامج يف كافة املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية الجتماعية والثقافية، بحيث ي�شبح باإمكانهم معا 

.
ال�شتفادة على حد �شواء بال�شراكة يف التنمية وال�شراكة يف ناجتها، مبا ي�شع حدا لتفاقم الالم�شاواة”)38(

لأداء  املجتمع؛  ال�شحيح يف  تتخذ موقعها  املراأة  اإىل جعل  يرمي  الجتماعي  النوع  لإدماج  التعريف  هذا  اإن 

دورها يف التنمية ال�شيا�شية والقت�شادية الجتماعية والثقافية، والتي تتمثل يف العمل على توفري الظروف 

اإليها بو�شفها �شريًكا فاعاًل يف اجلهود التنموية،  املالئمة لتمكينها من الإ�شهام يف التنمية عن طريق النظر 

من خالل املناداة باإقرار قواعد قانونية دولية ووطنية تلزم بالعمل على قيام عالقات اإن�شانية متكافئة بني املراأة 

والرجل يف املجتمع، مع الإقرار باأهمية اجلن�شني يف التنمية، وتوزيع املوارد والفر�س والفوائد بالت�شاوي من 

خالل تاأ�شي�س �شراكات نوعية من اجلهات املعنية؛ بهدف الدفع يف اجتاه الأخذ مبفهوم النوع الجتماعي؛ مبا 

.
)39(

يكفل اإحداث تاأثري اإيجابي على الواقع التنموي للمراأة

-

-

-

)38( Women 2000, Gender Mainstreaming, Extract from Report of the Economic and Social Council 

for 1997, AL52L3, 18 September 1997, P. 2.

)39( غادة بنت من�شور الدخيل -دمج النوع الجتماعي يف ال�شيا�شات واخلطط من خالل ال�شراكة يف التنفيذ- ورقة قدمت للموؤمتر 

الوطني حول اإدماج النوع الجتماعي يف التنمية 9-10 يونية 2008م- مملكة البحرين.
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الطريقة  اتباع  من  له  لبد  الجتماعي  النوع  متطلبات  يراعي  اأي حتليل  اأن  اإىل  الو�شيلة  بهذه  الأخذ  ويوؤدي 

املنهجية يف تناول تاأثريات التنمية املختلفة على كٍل من املراأة والرجل، كما يتطلب ف�شل البيانات ح�شب النوع 

النوع  متطلبات  يراعي  الذي  التحليل  يظل  اأن  يتعني  كما  ومكافاآته،  العمل  تق�شيم  كيفية  وفهم  الجتماعي، 

.
)40(

الجتماعي قائًما يف كافة مراحل عملية التنمية

واأخرًيا نخل�س اإىل اأن مفهوم النوع الجتماعي من منظور قانوين ي�شكل الإطار القانوين الذي ي�شرع لأدوار 

املراأة التي توؤثر يف حركة املجتمع وتدفع به نحو التطور؛ ولذلك فاإن الأخذ مببداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع 

الدولية  التفاقيات  يف  الوارد  امل�شاواة  مبداأ  تطبيق  ل�شبط  معياًرا  بالتنمية  الرتباط  من  �شياأخذ  الجتماعي 

امل�شاواة  مبداأ  تناول  الجتماعي لبد من  النوع  مفهوم  تاأ�شيل  ن�شتطيع  فاإننا حتى  لذا  الوطنية؛  والد�شاتري 

ب�شكل عام، �شواء يف اإطار القانون الدويل اأو اإطار القوانني الوطنية؛ حتى نتو�شل اإىل حتديد مبداأ امل�شاواة 

طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي. 

ا ملفهوم النوع الجتماعي يف اإطار القانون الدويل ا: مبداأ امل�صاواة طبقاً ثانياً

اإن مفهوم النوع الجتماعي من منظوره القانوين -بو�شفه معياًرا يتم على اأ�شا�شه قيا�س مدى ح�شول املراأة 

على حقوق توفر لها دوًرا م�شاوًيا لدور الرجل يف متطلبات التنمية واملكا�شب الناجتة عنها- يف حاجة اإىل 

اإطار قانوين دويل ووطني يعمل على اإ�شفاء الإلزامية عليه.

وُيظهر تتبع الإطار القانوين الدويل للحقوق اأن الأخذ مببداأ امل�شاواة بني املراأة والرجل مل يتم اللتفات اإليه 

ا ل تتجاوز الن�شف الأخري من القرن الع�شرين. ومنذ ذلك الوقت وحتى  ب�شكل جدي اإلَّ منذ فرتة ق�شرية ن�شبيًّ

الآن تغري املعيار الذي على اأ�شا�شه يتم تطبيق مبداأ امل�شاواة بني املراأة والرجل. فبعد اأن كان يف بدايات الن�شف 

الثاين من القرن الع�شرين يقوم على اأ�شا�س معيار ثابت -اأي امل�شاواة بني املراأة والرجل طبًقا ملفهوم اجلن�س، 

وهي امل�شاواة القائمة على الختالفات البيولوجية الثابتة بطبيعتها، والتي ا�شتمر الأخذ بها منذ �شدور ميثاق 

الأمم املتحدة وحتى انعقاد اأول موؤمتر دويل معني بحقوق املراأة عام 1975م- جاءت املرحلة التالية التي ت�شتند 

اإىل كال املفهومني مًعا، مفهوم اجلن�س ومفهوم النوع الجتماعي، وهذا الأخري ميثل مرحلة امل�شاواة القائمة 

ا، كمعايري  على نوعية الدور الذي يقوم به كل من املراأة والرجل، والتي ت�شتند على معطيات متغرية جمتمعيًّ

الكفاءة، واملقدرة، والتعليم، والتدريب، وغري ذلك من املعايري التي ل تفرق بني املراأة الرجل ب�شكل خا�س، 

ا؛ لذلك فاإنه لبد من بحث كال املرحلتني، مرحلة امل�شاواة  واإمنا تفرق بني املراأة واملراأة والرجل والرجل اأي�شً

على اأ�شا�س املعايري الثابتة، ومرحلة امل�شاواة على اأ�شا�س املعايري املتغرية وذلك من اأجل بيان القواعد القانونية 

التي اأطرت كال املرحلتني، وا�شتنادا اإىل ترابطهما؛ نق�شم هذا املبحث اإىل مرحلتني اأ�شا�شيتني مرحلة امل�شاواة 

طبًقا ملفهوم اجلن�س، ومرحلة امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي.

)40( انظر يف الف�شل الأول من هذا الكتاب حول )اخللفية الفكرية(.
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اجلنس ملفهوم  طبًقا  املساواة  مرحلة 
تظهر هذه املرحلة بو�شوح يف ميثاق الأمم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق الإن�شان، كما تظهر يف العهدين 

وقد  طهران.  واإعالن  والثقافية،  والجتماعية  والقت�شادية  وال�شيا�شية  املدنية  باحلقوق  ني  اخلا�شَّ الدوليني 

و�شدر  1948م،  عام  الإن�شان  حلقوق  العاملي  الإعالن  �شدر  كما  1945م،  عام  املتحدة  الأمم  ميثاق  �شدر 

العهدان الدوليان عام 1966م، واأخرًيا �شدر اإعالن طهران عام 1968م؛ لذلك جند اأنه يف هذه الفرتة املبكرة 

من تكري�س الأولوية حلقوق الإن�شان، مل يكن م�شتطاًعا التخمني باأن تلك امل�شاواة التي مت اعتمادها على اأ�شا�س 

اجلن�س بني املراأة والرجل لن تكون طريًقا مل�شاواة حقيقية تكفل للمراأة دوًرا م�شاوًيا لدور الرجل يف التنمية 

ا. ويف عوائد التنمية اأي�شً

ولأن تلك البدايات ت�شكل املنطلق الذي ترتبت عليه املناداة بت�شويب الأ�شا�س الذي مت اعتماده لالأخذ بامل�شاواة 

بني اجلن�شني؛ كان لبد من البدء بها لأن الكثري من الباحثني يجعلون منها الأ�شا�س القانوين الدويل التاريخي 

للمناداة باعتماد امل�شاواة بني املراأة والرجل طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي. وهنا لبد اأن نتناول دور الإعالنات 

العاملية ودور التفاقيات الدولية يف مرحلة امل�شاواة طبًقا ملفهوم اجلن�س.

ا ملفهوم اجلن�س 1. دور االإعالنات العاملية يف مرحلة امل�ساواة طبقاً

مفردات حقوق  لكل  تف�شيلية  ا  ن�شو�شً تت�شمن  اتفاقية  اإقرار  اإىل  ميثاقها  منذ �شدور  املتحدة  الأمم  �شعت 

الإن�شان. اإلَّ اأن الدول يف تلك الفرتة املبكرة من اإن�شاء الأمم املتحدة مل تكن قناعاتها جتاه حماية تلك احلقوق 

قد بلغت مرحلة القبول بالإلزام الذي يرتتب على كاهل الدول مبجرد الن�شمام اإليها؛ لذلك مل جتد اجلمعية 

مرة  لأول  ت�شمن  الذي  الإعالن  وهو  1948م،  عام  الإن�شان  حلقوق  العاملي  الإعالن  اإقرار  من  بًدا  العامة 

يف املجال الدويل قائمة بحقوق الإن�شان �شاملة ملختلف جمالت احلياة: املدنية، وال�شيا�شية، والقت�شادية، 

والجتماعية، والثقافية.

اأن الدول عندما وافقت عليه كانت على علم  له قيمة معنوية وقت �شدوره -اأي  اأن هذا الإعالن كانت  ورغم 

تام بعدم اإلزاميته، واإنه جاء ليمنحها فر�شة التعامل مع ن�شو�س احلماية الدولية حلقوق الإن�شان من زاوية 

اأ�شهمت  بها  ات�شف  التي  املرونة  اأن  اإلَّ  الإلزام-  زاوية  من  ولي�س  التاريخية  امل�شئولية  وحتديد  ال�شتدراك 

اإ�شهاًما فعاًل يف اإقناع الدول عام 1966م بالقبول بالعهدين الدوليني على �شبيل الإلزام. 

ورغم �شمولية احلقوق التي ن�س عليها الإعالن، اإلَّ اأنه تبنى املفهوم القائم على امل�شاواة ذات الأ�شا�س البيولوجي 

فيما يتعلق بالتمتع باحلقوق بالن�شبة للمراأة والرجل. على �شبيل املثال ما جاء يف املادة الثانية، والتي ن�شت 

على اأن )لكل اإن�شان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات املذكورة يف هذا الإعالن دومنا متييز من اأي نوع، 

ل�شيما التمييز ب�شبب العن�شر، اأو اللون، اأو اجلن�س، اأو اللغة، اأو الدين ...(. 
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ويف عام 1968م �شدر اإعالن طهران الذي اأ�شار ب�شكل وا�شح اإىل و�شع املراأة، واأن هذا الو�شع ما زال دون 

، اإلَّ اأنه مل يعتمد اآليات ت�شاعد على تعديل و�شع املراأة لي�شبح م�شاوًيا لو�شع الرجل، حيث 
)41(

و�شع الرجل

اكتفى بالإ�شارة اإىل وجود خلل دون اأن ي�شري اإىل �شرورة الأخذ مببداأ امل�شاواة ح�شب املفهوم الذي يقوم على 

معطيات متغرية من اأجل الو�شول اإىل م�شاواة حقيقية.

ا ملفهوم اجلن�س 2. دور االتفاقيات الدولية يف مرحلة امل�ساواة طبقاً

اإن البدايات احلقيقية لالهتمام الدويل بحقوق الإن�شان ب�شكل عام -كما �شبق الذكر- تاأكدت يف ميثاق الأمم 

املتحدة والعهدين الدوليني؛ حيث كان لهما الدور الأهم يف اللتزام بحماية حقوق الإن�شان وحتقيق امل�شاواة 

دون متييز ب�شبب اجلن�س اأو اللون اأو العرق اأو اأي اختالف يوجد بني بني الب�شر. ففيما يتعلق مبيثاق الأمم 

امللزم لحرتام حقوق  القانوين  الأ�شا�س  اأنها و�شعت  اإلَّ  فاإن ما حواه من ن�شو�س مل تكن كافية،  املتحدة، 

الإن�شان ب�شكل عام، فعلى �شبيل املثال فقد جاء يف الفقرة الثانية من ديباجة امليثاق اأن �شعوب العامل ).... توؤكد 

الب�شري وقيمته ومبا للرجال والن�شاء والأمم كبريها  الكائن  اإميانها باحلقوق الأ�شا�شية لالإن�شان، وبكرامة 

و�شغريها من حقوق مت�شاوية(. هذا التاأكيد يدل دللة وا�شحة على اأن امل�شاواة املق�شودة هي امل�شاواة بني 

املراأة والرجل بناء على اختالف اجلن�س ولي�س النوع الجتماعي. كما جند الفقرة الثالثة من املادة الأوىل من 

اإنها حتث الدول على )..... تعزيز حقوق الإن�شان واحلريات  ا؛ حيث  امليثاق ذات دللة يف هذا ال�شياق اأي�شً

الأ�شا�شية للنا�س جميًعا والت�شجيع على ذلك، بال متييز ب�شبب العرق، اأو اجلن�س، اأو اللغة، اأو الدين(.

اإن مليثاق الأمم املتحدة الف�شل يف العرتاف بحقوق الإن�شان. لكن املالحظ اأنه بنى مفهوم احلماية لهذه احلقوق 

على اأ�شا�س امل�شاواة القائمة على معايري ثابتة، وهي الختالفات البيولوجية بني املراأة والرجل. وهي معايري 

اأثبتت ق�شورها يف حتقيق م�شاواة تقوم على تو�شيع خيارات الب�شر وحت�شني نوعية احلياة، وما يت�شمنه ذلك 

من احلق يف امل�شاركة يف التنمية واقت�شام مكا�شبها؛ لذا فاإن ما ورد يف ميثاق الأمم املتحدة من ن�شو�س 

تقوم على امل�شاواة يف احلقوق بني الن�شاء والرجال مل توؤدي اإىل اإحداث م�شاواة فعلية. ورغم �شدور اتفاقيات 

، اإلَّ اأنها -جميًعا- مل تتنب مفهوم النوع الجتماعي، رغم اأنها يف ظاهرها تعنى بحقوق املراأة؛ 
)42(

لحقة للميثاق

اإذ اإن  اأنحاء العامل،  جاء يف البند )15( من الإعالن )واإنه يتحتم الق�شاء على التمييز الذي ل تزال املراأة �شحية له يف عديد من   )41(

بقاء املراأة يف و�شع دون و�شع الرجل يناق�س ميثاق الأمم املتحدة، كما يناق�س اأحكام الإعالن حلقوق الإن�شان، والتنفيذ الكامل 

لإعالن الق�شاء على التمييز �شد املراأة �شروري لتقدم الإن�شانية( �شدر هذا الإعالن من قبل املوؤمتر الدويل حلقوق الإن�شان يف 

طهران بتاريخ 12 مايو/اأيار1968م.

)42( كاتفاقية امل�شاواة يف الأجور عام 1951م، واتفاقية قمع الجتار يف الأ�شخا�س وا�شتغاللهم يف دعارة الغري عام 1951م، واتفاقية 

احلقوق ال�شيا�شية للمراأة عام 1952م، واتفاقية جن�شية املراأة املتزوجة عام 1957م، واتفاقية التمييز يف جمال ال�شتخدام واملهنة 

عام  الزواج  ل�شن  الأدنى  واحلد  الزواج  الر�شاء يف  واتفاقية  1960م،  عام  التعليم  التمييز يف  مناه�شة  واتفاقية  1959م،  عام 

1962م – الوثائق الدولية املعنية بحقوق الإن�شان – حممود �شريف ب�شيوين – القاهرة – 2003م.



��� النوع االجتماعي واأبعاد متكني املراأة يف الوطن العربي

 ،
)43(

ذلك اأن م�شمونها ل يخرج عن م�شاواة قائمة على معايري ثابتة. ويف عام 1966م �شدر العهدان الدوليان

اللذان ات�شفت احلقوق املت�شمنة فيهما بال�شمولية، اإلَّ اأن امل�شاواة فيهما خا�شة بني املراأة والرجل قامت على 

ذات املعايري الثابتة، والتي ترتب على الأخذ بها عدم بلوغ امل�شاواة احلقيقية بني املراأة والرجل.

عام  من  الفرتة  الإن�شان يف  املتحدة يف جمال حقوق  الأمم  بها  قامت  التي  اجلهود  اأن  النظر  يلفت  اإن مما 

اأن  رغم  والرجل،  املراأة  بني  الفعلية  احلقيقية  امل�شاواة  على  يذكر  تاأثري  لها  يكن  مل  1966م  اإىل  1948م 

الأمم املتحدة قد ح�شدت طاقاتها وركزت جهودها لإقناع الدول بالن�شمام اإىل ما �شدر عنها من اتفاقيات 

تعني بامل�شاواة يف احلقوق، وخا�شة بني الن�شاء والرجال، ومع ذلك فاإن ان�شمام العدد الكبري من الدول 

من  الفعلي  باجلانب  تعن  التفاقيات مل  تلك  اأن  اإىل  ذلك  مرد  ولعل  م�شاواة حقيقية؛  عليه حتقيق  يرتتب  مل 

امل�شاواة قدر عنايتها باجلانب النظري الذي يقوم على اأن واقعة الن�شمام اإىل التفاقيات كافية لإلزام الدول 

بني  النفوذ  على  ال�شراع  من  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  العامل  به  مر  ما  اأن  كما  الفعلية.  امل�شاواة  بتحقيق 

الدول الكربى بجانب كفاح الدول ال�شغرى للح�شول على ا�شتقاللها، خا�شة يف ال�شتينيات وال�شبعينيات 

من القرن املا�شي، وحماولتها اللحاق بركب التطور عرب بوابة العمل على تنمية مواردها الطبيعية، وتوفري 

املراأة  م�شاواة  ق�شية  اإىل  تلتفت  اأن  عن  الدول  هذه  �شغل  ذلك  كل   ،
)44(

ال�شيا�شي للنظام  ال�شتقرار  عوامل 

بالرجل، وتطبيق مبادئها الفعلية يف خمتلف جمالت احلياة. وبالإ�شافة اإىل ذلك فاإن اخلطط التي اتبعتها 

فر�س  واإتاحة  والتدريب  التعليم  توفري  عرب  للرجال  الفر�س  معظم  اإقامة  على  اعتمدت  التنمية  جمال  يف 

لذلك جند  الزهيد؛  املنخف�شة والعائد  املهارات  بالأعمال ذات  اإليهن  الالتي عهد  الن�شاء  اأمامهم دون  العمل 

مبداأ  اأن  اإلَّ  املتحدة،  الأمم  ميثاق  �شدور  منذ  دولية  واتفاقيات  اإعالنات  يف  الإن�شان  حقوق  كفالة  رغم 

امل�شاواة الذي مت الأخذ به والقائم على امل�شاواة على اأ�شا�س بيولوجي مل يحقق للمراأة م�شاواة حقيقية يف 

ينتج عنها.  التنمية وفيما 

االجتماعي النوع  ملفهوم  طبًقا  املساواة  مرحلة 
دفعت املرحلة التي ات�شمت ب�شيادة امل�شاواة اجلامدة اإىل ظهور الفجوة بني ن�شيب املراأة ون�شيب الرجل يف 

امل�شاركة يف التنمية وما ينتج عنها؛ الأمر الذي اأدى اإىل الق�شور يف الدور املتاح اأمام املراأة خالل تلك الفرتة على 

جميع امل�شتويات ال�شيا�شية، والقت�شادية، والجتماعية، والثقافية؛ لذلك جند اأن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

قد بادرت باإ�شدار الإعالنات والتفاقيات التي توؤ�ش�س على امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي. وفيما يلي 

دور الإعالنات العاملية ودور التفاقيات الدولية يف تاأ�شي�س امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي.

)43( العهد الأول املتعلق باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، والعهد الثاين املتعلق باحلقوق القت�شادية و الجتماعية والثقافية. 

)44( د. حممد بدجاوي- من اأجل نظام اقت�شادي دويل جديد، ترجمة د. جنيب حداد، دار احلوار، بدون تاريخ.
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ا ملفهوم النوع االجتماعي 1. دور االإعالنات العاملية يف تاأ�سي�س امل�ساواة طبقاً

يف عام 1967م اأ�شدرت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة الإعالن العاملي للق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد 

، وهو ن�س يفتقد للقوة القانونية امللزمة واملبا�شرة يف التطبيق بو�شفه اإعالًنا ولي�س اتفاقية. اإلَّ اأنه 
)45( 

�ملر�أة

العاملية  الإعالنات  بها  التي جاءت  اجلادة  امل�شاواة  ق�شور  على  ترتبت  فجوة حقيقية  اإىل وجود  الأنظار  لفت 

والتفاقيات الدولية العامة املتعلقة بحقوق الإن�شان، والتي ان�شبت على امل�شاواة بني اجلن�شيني بو�شفها مكوًنا 

قابلة  مكونات  على  يعتمد  توجيًها  بو�شفه  الجتماعي  النوع  اإىل  النظر  اأهملت  بينما  للتغيري،  قابل  غري  ثابًتا 

للتغيري؛ مما اأدى اإىل بروز التمييز �شد املراأة رغم وجود تلك الإعالنات والتفاقيات.

ويعد هذا الإعالن اأول اإعالن ي�شدر عن الأمم املتحدة ويقوم على مفهوم النوع الجتماعي، فكان مبثابة التنبيه 

اإىل اأن املراأة واإن وفرت لها الإعالنات والتفاقيات الدولية العامة املتعلقة بحقوق الإن�شان امل�شاواة يف احلقوق 

على اأ�شا�س اجلن�س يف �شكل ن�شو�س، اإلَّ اأن مثل هذه امل�شاواة ظلت قا�شرة عن اإحداث النتيجة املتوخاة من 

اإقرار مبداأ امل�شاواة و�شياغته يف اتفاقيات دولية توفر له اإلزامية التطبيق، وهو اأن يكون للمراأة والرجل دور 

مت�شاٍو يف امل�شاركة يف اإحداث التنمية ويف اقت�شام ناجتها وفق اأ�شا�س يقوم على الكفاءة واملقدرة، ولي�س 

على اجلن�س وحده. ولقد جاء هذا الإعالن �شاماًل لكافة اأو�شاع املراأة، �شواء بالن�شبة اإىل حقوقها ال�شيا�شية، 

ل�شدور  م�شبًقا  ومتهيًدا  �شرورية  مقدمة  اعتباره  ميكن  لذلك  الثقافية؛  اأو  الجتماعية،  اأو  القت�شادية،  اأو 

اتفاقيات يكفل تطبيق الدول لها الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة يف جمال التنمية.

 ال�شادر عام 1993م، هذا التوجه نحو اعتماد مبداأ امل�شاواة 
)46(

كما دعم الإعالن الثاين، وهو اإعالن فيينا

ا بحقوق  ا ولي�س خا�شًّ على اأ�شا�س النوع الجتماعي ولي�س على اأ�شا�س اجلن�س. ورغم اأنه كان اإعالًنا عامًّ

املراأة وحدها، اإلَّ اأنه توجه نحو اإقرار امل�شاواة التي تقوم طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي، ولعل ذلك يرجع 

فيما  الجتماعي  النوع  مفهوم  تبنى  نحو  عاملي  توجه  ظهور  على  �شاعد  الذي  الأمر  �شدوره؛  حداثة  اإىل 

الإن�شان  احرتام حقوق  اأن  يوؤكد  ما  الإعالن  هذا  ديباجة  ت�شمنت  لقد  والرجل.  املراأة  بني  بامل�شاواة  يتعلق 

ا عند  يقوم على اأ�شا�س عدم التمييز ب�شبب العرق، اأو اجلن�س، اأو اللغة، اأو الدين، وهو ما مت تاأكيده اأي�شً

كالتايل:  عبارته  جاءت  حيث  والطفلة،  املراأة  حقوق  اإىل  التطرق  عند  وكذا  التنمية،  يف  احلق  اإىل  التطرق 

والقت�شادية،  واملدنية،  ال�شيا�شية،  احلياة  يف  امل�شاواة  قدم  على  كاملة  م�شاركة  املراأة  م�شاركة  اإن   ....(

والجتماعية، والثقافية، على ال�شعيد الإقليمي والوطني والدويل، وا�شتئ�شال جميع اأ�شكال التمييز طبًقا 

املراأة  حلقوق  اأفردت  التي  الفقرة  اأن  اإلَّ  الأولوية(،  ذات  الدويل  املجتمع  اأهداف  من  هما  اجلن�س،  ملفهوم 

بعنوان )اأ�شكال التمييز �شد املراأة، اخلفية منها والعلنية على ال�شواء( تتوجه نحو وجوب اأن تقوم امل�شاواة 

فركزت  عنها؛  ينتج  وفيما  التنمية،  يف  حقيقية  فاعلة  م�شاركة  تنتج  واقعية  اأ�ش�س  على  والرجل  املراأة  بني 

)45( اأ�شدرته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بتاريخ 7 نوفمرب/ت�شرين الثاين 1967م )القرار رقم 2263 )د-22((.

)46( �شدر عن املوؤمتر الدويل حلقوق الإن�شان الذي عقد يف فيينا يف 14 يونية/حزيران1993م.
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املراأة  متكني  على  تقوم  حقيقية  واقعية  مب�شاواة  املراأة  متتع  على  بالتاأكيد  الدول  تقوم  اأن  على  الفقرة  هذه 

يف جميع جوانب احلياة، وذلك باعتماد اإجراءات جديدة خمتلفة عن الإجراءات التي جرى عليها العمل يف 

ظل امل�شاواة التي تقوم على معايري اختالف اجلن�س؛ مبا يوؤدي اإليه ذلك من تعزيز اللتزام بتاأمني م�شاواة 

للمراأة تقوم طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي وتنفيذ هذا اللتزام امتثاًل ملا ورد يف اتفاقية الق�شاء على كافة 

اأ�شكال التمييز �شد املراأة ال�شادرة عام 1979م.

اإن املعايري التي قامت عليها التفاقيات املتعلقة بحقوق الإن�شان التي �شدرت قبل اتفاقية الق�شاء على كافة 

امل�شاركة  جمال  يف  خا�شة  به،  القيام  املراأة  ت�شتطيع  الذي  الدور  ت�شتوعب  مل  املراأة  �شد  التمييز  اأ�شكال 

اأ�شا�س اجلن�س بني املراأة والرجل كانت  اأن امل�شاواة على  يف التنمية واإحداث التطور يف جمتمعاتها؛ ذلك 

املختلفة  اأدوارها  للمراأة  اأن  ال�شائد  كان  فقد  وبالتايل  اجلن�شني،  بني  البيولوجية  الختالفات  على  من�شبة 

مت م�شاركتها يف  اأدوارها وُحجِّ دت  اأدوار الرجل، فلم يتم ا�شتيعاب املراأة بو�شفها �شريًكا، واإمنا ُحدِّ عن 

اإلَّ على جزء  املراأة مل حت�شل  اأن  التنمية  نتائج  اأظهرت  اأوطانها، وبالتايل  النهو�س والتطور على م�شتوى 

زهيد من ناجت التنمية.

اإن الإدراك املتاأخر لقدرة املراأة على ممار�شة ذات الأدوار التي يقوم بها الرجل يف جمال التنمية، اإذا ما توافر 

لها التعليم والتدريب وفر�س العمل التي تتوافر للرجل كان ال�شبب يف حدوث الهوة بني ن�شيب املراأة ون�شيب 

املراأة والرجل �شريكان  اأن  املراأة، من  التمييز �شد  اأ�شكال  الق�شاء على كافة  اتفاقية  اأكدته  ما  الرجل، وهو 

يف اإحداث التنمية و�شريكان يف احل�شول على ناجتها؛ لذلك جند اأنه رغم كفالة حقوق الإن�شان يف اإعالنات 

واتفاقيات دولية منذ �شدور ميثاق الأمم املتحدة، اإلَّ اأن مبداأ امل�شاواة الذي مت الأخذ به والقائم على امل�شاواة 

على اأ�شا�س بيولوجي مل يحقق للمراأة م�شاواة حقيقية يف التنمية وما ينتج عنها.

ا ملفهوم النوع االجتماعي 2. دور االتفاقيات الدولية يف تاأ�سي�س امل�ساواة طبقاً

من اأجل �شمان التزام الدول بحماية حقوق املراأة وحتقيق م�شاركة مت�شاوية بني املراأة والرجل يف التنمية تقوم 

على النوع الجتماعي، و�شعت الأمم املتحدة من خالل القرارات والإعالنات والتفاقيات الدولية املختلفة املعايري 

ا ومراقبة تطبيقها، بالإ�شافة  الدولية حول حقوق املراأة، كما اأوجدت الآليات املختلفة لتفعيل تلك املعايري عامليَّ

اإىل ذلك فقد بذلت الأمم املتحدة جهوًدا كبرية من اأجل دمج معايري النوع الجتماعي �شمن �شيا�شات الدول يف 

املجالت ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية والثقافية عرب املوؤمترات التي مت عقدها بهذا اخل�شو�س.

ومبا اأن مفهوم النوع الجتماعي مل تت�شح معامله �شوى يف �شبعينيات القرن املا�شي؛ لذلك جند اأن التفاقيات 

على  الق�شاء  اتفاقية  بو�شوح يف  الذي ظهر  املفهوم  هذا  تت�شمن  الإن�شان مل  بحقوق  املتعلقة  العامة  الدولية 

كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة ال�شادرة عام 1979م. فكان لبد من اأن يت�شع مفهوم حقوق الإن�شان لي�شمل 

امل�شاواة طبًقا للنوع الجتماعي، والتي نلخ�شها يف اأن املراأة بح�شب هذا امل�شطلح �شريك م�شاٍو للرجل يف 

النهو�س التنموي ويف ما ينتج عنه من فوائد وم�شتحقات.
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املا�شي، حيث  القرن  �شبعينيات  منت�شف  الجتماعي يف  بالنوع  الدويل  لالهتمام  احلقيقية  البدايات  تنطلق 

الدولية  املوؤمترات  اإىل  بالإ�شافة  املراأة،  ب�شئون  املعنية  الدولية  والتفاقيات  الإعالنات  خالل  من  تر�شخت 

اأنه  اأ�شبح وا�شًحا  الوقت  اأ�شدرتها ورعتها الأمم املتحدة. منذ ذلك  التي  املراأة هي الأخرى،  املعنية ب�شئون 

من ال�شرورة مبكان الأخذ مبفهوم النوع الجتماعي كي تتحقق امل�شاواة الفعلية بني املراأة والرجل يف جمال 

التنمية، و�شوًل اإىل ما يوؤدي اإليه الأخذ مبفهوم النوع الجتماعي من حتقق م�شاواة يف اأدوار كٍل من املراأة 

.
)47(

والرجل، �شواء يف التنمية اأو يف القت�شام العادل بينهما لناجتها

وحتى ت�شدر التفاقيات التي تلزم الدول بالأخذ مببداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي وتر�شيخه؛ كان 

الإلزام،  نحو  التوجه  اأجل  من  امللزمة؛  التفاقيات  ت�شبق �شدور  باملراأة  دولية خا�شة  موؤمترات  عقد  لبد من 

وكذا عقد موؤمترات من ذات النوع بعد �شدور التفاقيات من اأجل تاأكيد الإ�شرار على التوجه نحو م�شاواة 

تقوم طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي؛ لذلك، ومن اأجل بيان املدى الذي و�شلت اإليه اإلزامية الأخذ مبفهوم النوع 

الجتماعي على امل�شتوى الدويل، كان لبد من البحث يف دور تلك املوؤمترات والتفاقيات.

اأ. دور املوؤمترات الدولية اخلا�سة باملراأة يف مقاربة مفهوم النوع االجتماعي على امل�ستوى الدويل

اعتماد  تر�شيخ  يف  كبري  دور  املتحدة  الأمم  رعتها  التي  املراأة  ب�شئون  اخلا�شة  الدولية  للموؤمترات  كان  لقد 

امل�شاواة على اأ�شا�س النوع الجتماعي؛ حيث عملت هذه املوؤمترات على ت�شجيع الدول على اإحالل مفهوم النوع 

الجتماعي فيما يتعلق مب�شاركة املراأة يف التنمية، مبا يوؤدي اإليه الأخذ بهذا املفهوم من حتقيق م�شاواة واقعية 

تدعم الدور الإمنائي للمراأة، وترفع من م�شتواها القت�شادي عرب امل�شاركة يف الناجت القومي الذي ل ميكن 

اأن يتحقق اإلَّ عرب تغيري معايري تقييم الأدوار التي تقوم بها املراأة والرجل يف التنمية ويف القت�شام العادل 

لناجتها. ولذا فقد مت عقد تلك املوؤمترات مببادرات من اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، التي دعت اإىل عقدها بدًءا 

من منت�شف �شبعينيات القرن املا�شي، حيث كان باكورتها املوؤمتر الأول للمراأة الذي عقد يف املك�شيك عام 

1975م. وفيما بني عامي 1975م و1995م عقدت الأمم املتحدة اأربعة موؤمترات عاملية حول املراأة، بالإ�شافة 

اإىل “عقد الأمم املتحدة للمراأة” )1976م – 1985م(، حيث عملت هذه املوؤمترات على دفع ق�شية حقوق املراأة 

اإىل قلب الأجندة العاملية اخلا�شة بال�شالم والتنمية الدائمة.

)48( 
املوؤمتر العاملي الأول للمراأة )املك�شيك 1975م(

الطريق  متهيد  وا�شتهدف  املراأة.  و�شع  حول  الأول  العاملي  املوؤمتر  املتحدة  الأمم  عقدت  1975م  عام  يف 

لدعم  خم�شيه  عمل  خطة  املوؤمتر  هذا  تبنى  حيث  التنمية،  خطط  يف  املراأة  دمج  اأجل  من  عمل  خطة  لتطوير 

مت  كما  ال�شيا�شي،  واملجال  والعمالة  التعليمي  النظام  يف  وذلك  الجتماعي،  النوع  مفهوم  امل�شاواة ح�شب 

●

)47( الإعالنات والتفاقيات الدولية املعنية منذ عام 1967م.

(48) Choike.org.first world conference on women. Mexico 1975.
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تبني مقرتح عن كيفية التو�شل اإىل �شبل زيادة م�شاركة الن�شاء يف متطلبات الأمن الإن�شاين الرئي�شة، مثل 

.
)49( 

التغذية واخلدمات ال�شحية والإ�شكان

ولقد بادرت اأغلب الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة اإىل دمج تو�شيات موؤمتر املك�شيك �شمن اآلياتها الوطنية 

و�شيا�شاتها التنموية. وكنتيجة لهذا املوؤمتر اأ�ش�شت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 1976م جهازين يتبعانها، 

، والثاين هو �شندوق تنمية املراأة؛ وذلك من 
)50( 

الأول هو املعهد الدويل للتدريب والأبحاث من اأجل تقدم املراأة

.
)51( 

اأجل ماأ�ش�شة التدريب والتمويل لدعم خطط زيادة م�شاركة املراأة يف التنمية

ا اإعالن  اأي�شً �س -نتيجة لهذا املوؤمتر- عام دويل للمراأة عرف بعقد املراأة. و�شدر عن هذا املوؤمتر  كما ُخ�شِّ

املك�شيك، الذي و�شع الأ�شا�س القانوين ملفهوم النوع الجتماعي بو�شفه مفهوًما يتعلق بالتنمية اأ�شا�ًشا، �شواء 

ال�شراكة يف متطلباتها اأو ال�شراكة يف ناجتها، حيث حمل عنوان )م�شاواة اإ�شهام املراأة يف التنمية وال�شلم(. 

كما تبنى هذا املوؤمتر خطة عمل عاملية من اأجل تنفيذ اأهداف ال�شنة الدولية للمراأة بالإ�شافة اإىل خطط العمل 

الإقليمية، وكل ذلك كان ي�شب يف حتقيق اإ�شراك املراأة يف التنمية على قدم امل�شاواة مع الرجل.

لقد كان هذا املوؤمتر بداية النهاية ل�شيادة مفهوم امل�شاواة طبًقا ملفهوم اجلن�س فقط؛ ذلك اأن الأخذ بهذا املفهوم 

وحده واإن كان له مربر يف اأربعينيات القرن املا�شي، اإلَّ اأن مفهوم امل�شاواة طبًقا ملفهوم اجلن�س مل يعد وحده 

كافًيا لتحقيق م�شاواة واقعية يف املجال التنموي مع اقرتاب القرن الع�شرين من نهايته؛ ولعل مرجع ذلك التحول 

اإىل ما طراأ على الأو�شاع ال�شيا�شية والقت�شادية من حتولت ترافقت مع ال�شراع ال�شيا�شي والقت�شادي 

ب�شبب احلرب الباردة التي نتجت عن التناف�س يف ال�شيطرة على مقدرات الدول النامية واإمكاناتها القت�شادية 

اأ�شهم يف الدفع بهذا الدور نحو الت�شاوي مع  اإ�شراك املراأة يف التنمية، كما  اأمام  الطبيعية؛ الأمر الذي مهد 

الرجل. ورغم البطء ال�شديد الذي زامن هذا التحول، اإلَّ اأنه ومنذ نهاية ال�شبعينيات من القرن املا�شي، تاأكد ذلك 

التوجه اجلديد، وهو ال�شتناد اإىل مفهوم اآخر يفي باحتياجات املراأة، وذلك باإتاحة املجال اأمامها للقيام باأدوار 

. فكان هذا املعيار هو 
)52( 

مماثلة لأدوار الرجل يف املجال التنموي طبًقا لقدراتها واإمكانياتها اجل�شدية والعقلية

مفهوم النوع الجتماعي، الذي ينظر لناجت امل�شاواة على اأر�س الواقع ولي�س داخل الن�شو�س النظرية.

ولقد اأدركت الدول خالل املناق�شات التي دارت يف املوؤمتر اأن التنمية العادلة ل ميكن اأن تتحقق عرب م�شاواة 

و�شرورات  امل�شاركة  عدالة  تثبت  واإح�شائيات  واأرقام  حقائق  على  واإمنا  بيولوجية،  اختالفات  على  تقوم 

حتقيقها. هذا الإدراك حتول اإىل قناعات بداأت تظهر نتائجها يف الفرتة الالحقة لنعقاد املوؤمتر؛ الأمر الذي اأكد 

جدوى عقد املوؤمترات الدولية اخلا�شة باملراأة. 

)49( Choike.org.

)50( www.unitar.org.

)51( www.unifem.org.

)52( وتعد اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة ال�شادرة عام 1979م من اأقوى الو�شائل التي مهدت لقبول مبداأ اأر�شاء 

امل�شاواة الواقعية.
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)53( 
املوؤمتر العاملي الثاين للمراأة “عقد من الزمان للمراأة: امل�شاواة وال�شالم” كوبنهاجن 1980م

 بعد النجاح الذي اأحرزه موؤمتر املك�شيك وما اأثبته من جدوى انعقاد هذا النوع من املوؤمترات، كان لبد من 

ُعقد  اأن  فكان  الجتماعي،  النوع  ملفهوم  طبًقا  امل�شاواة  تر�شيخ  اأجل  من  �شنوات  بعد خم�س  ثان  موؤمتر  عقد 

ن للمراأة من حقوق  1980م، والذي ركز على التباين املتزايد فيما يوؤمَّ موؤمتر كوبنهاجن العاملي للمراأة عام 

اإقامة  امل�شاركة يف  اأو  التنمية،  امل�شاركة يف خطط  تنموية، �شواء من حيث  اأدواٍر  وبني قدرتها على ممار�شة 

امل�شروعات التنموية، اأو تطويرها. لذلك توجه املوؤمتر نحو اإقرار برنامج عمل للن�شف الثاين من عقد الأمم 

عدم  ذلك  الأدوار، مبا يف  لتلك  املراأة  تعوق ممار�شة  التي  الرئي�شة  العوامل  اأجل حتديد  من  للمراأة؛  املتحدة 

التكافوؤ بني ال�شتعداد الر�شمي لو�شع حقوق املراأة مو�شع التطبيق وبني حمدودية ما يتم ر�شده من اإمكانيات 

واآليات وتدابري لتطوير قدرات املراأة؛ وذلك حتى ميكن تقلي�س الفجوة البارزة يف جمال امل�شاواة بني املراأة 

والرجل يف عملية اتخاذ القرار. لقد �شاعد هذا املوؤمتر على دعم اجلهود التي بذلت منذ موؤمتر املك�شيك لإ�شفاء 

يف  يدخل  الذي  املو�شع،  مبفهومها  بامل�شاواة  بالأخذ  التو�شية  مع  الجتماعي،  النوع  مفهوم  على  الو�شوح 

العتبار اخل�شائ�س غري البيولوجية لالختالفات بني اجلن�شني.

)54( 
املوؤمتر العاملي الثالث للمراأة: ملراجعة اإجنازات عقد الأمم املتحدة للمراأة وتقييمها )نريوبي 1985م(

كان لبد بعد مرور ع�شرة اأعوام على انعقاد موؤمتر املك�شيك من القيام مبراجعة لالإجنازات التي متت خالل 

تلك الفرتة وتقييمها؛ لذا ان�شبت اأعمال املوؤمتر على تقييم التقدم الذي حدث خالل عقد الأمم املتحدة للمراأة، 

ومدى مالءمة اإقرار خطة عمل جديدة بهدف حتقيق التقدم يف جمال حقوق املراأة خالل هذه الفرتة التاريخية 

بواقع  ال�شلة  ذات  والتنموية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  الظروف  من  الكثري  وتطور  املفاهيم  من  العديد  لتقدم 

املراأة. وقد لحظ املوؤمتر اأنه مت اإحراز بع�س التقدم خالل ال�شنوات الع�شر املا�شية، اإلَّ اأنه ما زال هناك الكثري 

مما ي�شتوجب عمله. كما مت بحث الرتكيز على اإيجاد �شبل لتدعيم ح�شور املراأة يف مبادرات ال�شالم والتنمية؛ 

الأمر الذي دفع باملوؤمتر اإىل الهتمام بالأهداف املتداخلة؛ وذلك من اأجل تعزيز التعاون امل�شرتك.

مدى  لتطبيقها  د  ُحدِّ والتي  لالأمام،  املتطلعة  نريوبي  با�شرتاتيجيات  عرف  ما  اإقرار  اإىل  املوؤمتر  بادر  كما 

2000م، ولقد انبنت هذه ال�شرتاتيجيات على الربط بني  اأي حتى عام  زمني يقرتب من خم�شة ع�شر عاًما، 

على  العمل  على  الأع�شاء،  الدول  حثت  كما  للمراأة.  املوجه  العنف  وا�شتئ�شال  ال�شالم  على  املحافظة  تقرير 

تنقيح د�شاتريها وقوانينها مبا يحقق الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة، مع ت�شجيعها على اإقرار 

تدعم  تو�شيات حمددة  ت�شمنته من  ما  اإىل  بالإ�شافة  التنمية،  املراأة يف  م�شاركة  تدعم  ا�شرتاتيجيات وطنية 

اإقرار امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي فيما يخت�س بال�شحة والتعليم والتوظيف ب�شكل خا�س. 

●

●

)53( Choike.org. second world conference on women. Copenhagen.

(54) Un.org/womenwatch/confer/infls.
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ومن اأجل اإ�شفاء الفاعلية على ا�شرتاتيجيات نريوبي؛ اأ�شدرت اجلمعية العامة وثيقة حول كيفية تطبيق تلك 

–مع  تنفيًذا لتو�شية ال�شرتاتيجيات  املراأة وتقدمها  اأو�شاع  اإحراز تقدم يف  اأجل  . ومن 
)55(

ال�شرتاتيجيات

تو�شيات اأخرى– متت الدعوة اإىل تطوير وعي اأكرب بال�شرتاتيجيات وبدور املراأة يف ال�شالم والتنمية؛ وبناء 

عليه مت عام 1986م ن�شر اأول م�شح عاملي حول دور املراأة يف التنمية، تبعه م�شح اآخر بعنوان: ن�شاء العامل، 

الجتاهات والإح�شائيات عام 1991م.

)56(
املوؤمتر العاملي الرابع للمراأة: التحرك من اأجل امل�شاواة والتنمية وال�شالم )بكني 1995م(

انعقد هذا املوؤمتر بغر�س اإيجاد �شبل لتفادي الجتاه ال�شلبي الذي ما زال يكتنف ممار�شة املراأة حلقوقها 

ب�شبب ا�شتمرار عدم امل�شاواة يف جمال التنمية، مما يتطلب العمل على متهيد الطريق اأمام امل�شاركة الكاملة 

تتم ح�شب مفهوم  اأن  املراأة يجب  تنمية  اأن  اأكد  اأنه  بكني  اأهم مظاهر موؤمتر  املجتمع. ومن  تقدم  للمراأة يف 

النوع الجتماعي، م�شدًدا على اأهمية العالقة املتداخلة بني تقدم املراأة وتقدم املجتمع؛ ونتيجة لذلك اعتربت 

العقبات التي تعوق تقدم املراأة يف ال�شالم والتنمية مبثابة حتديات اجتماعية؛ ولذلك فاإن اإزالة هذه العقبات 

عاملية. م�شئولية  اأ�شبحت 

اإن اإعالن بكني وبرنامج العمل الذي نتج عنه كان مبثابة حجر الزاوية يف تقدم املراأة، حيث و�شع هذا الربنامج 

اخلطوط العري�شة لثني ع�شر جماًل من جمالت الهتمام التي تعد حيوية يف تقدم املراأة يف جميع جوانب 

احلياة، مبا يف ذلك ق�شايا املراأة والفقر، والتعليم، والتدريب، وق�شايا النزاع امل�شلح، واملراأة والقت�شاد، 

واملراأة يف ال�شلطة ويف مواقع اتخاذ القرار، واملراأة والبيئة، والطفلة الأنثى. وقد دعت خطة العمل احلكومات 

و�شيا�شاتها  موؤ�ش�شاتها  جميع  يف  الجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املو�شوعات  لهذه  ال  الفعَّ بالدمج  لاللتزام 

وخططها، بالإ�شافة اإىل دعوة الدول ب�شكل غري مبا�شر اإىل اإعادة هيكلة �شاملة للهياكل القائمة.

طبًقا  امل�شاواة  2000م:  “�ملر�أة  موؤمتر  عقد  املتحدة  الأمم  تولت  بكني،  موؤمتر  عنه  متخ�س  ما  على  وبناء 

من  )بكني+5(  �شمي  نيويورك  والع�شرين” يف  احلادي  للقرن  وال�شالم  والتنمية  الجتماعي  النوع  ملفهوم 

 .
)57(

العاملية اجلديدة وتقييمه ال�شاغطة والتحديات  العوائق  العمل يف مواجهة  برنامج  اأجل مراجعة تطبيق 

واإعداًدا لبكني+5 قامت الأمم املتحدة باإر�شال ا�شتق�شاء مو�شع للدول الأع�شاء التي قامت بتطبيق برنامج 

العمل منذ عام 1995م، وبناء على الردود التي تلقتها من الدول متت “مراجعة تطبيق برنامج عمل موؤمتر 

تلك  تلخي�س  مت  حيث  احلكومية،  غري  املنظمات  اأر�شلته  ما  اإىل  بالإ�شافة  وتقييمه”،  2000م  عام  بكني 

.
)58(

الردود يف تقرير عاملي �شامل

●

)55( Un.org/womenwatch/confer/inpls/Nairobi 1985, report.txt.

)56( www.un.org/womenwatch/

)57( امل�شدر ال�شابق. 

)58( تقرير لالأمني العام من املجل�س القت�شادي والجتماعي-الدورة الثالثة واخلم�شون 2009 �س 13.
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ولقد اأو�شح ذلك التقرير املنظور العاملي الذي كان ي�شتخدم يف متابعة تنفيذ برنامج عمل بكني، فخالل خم�س 

�شنوات اأوجد التو�شع ال�شريع للعوملة والثورة التكنولوجية حتديات جديدة ل نظري لها لن�شاء العامل، فقد تنبهت 

كثري من املنظمات غري احلكومية، اإىل اأن التفاوت القت�شادي املتزايد بني الدول ال�شناعية والدول النامية قد زاد 

من تفاقم ظاهرة “تاأنيث الفقر”، حيث اإن ن�شبة تبلغ )70%( من فقراء العامل من الن�شاء، كما اأنه يف معظم الدول 

مل تتزايد م�شاركة الن�شاء يف عملية اتخاذ القرار، كما اأن حالت العنف املوجه �شد املراأة مل تخف وتريتها.

ومن اأجل مواجهة هذه التحديات اأ�شدرت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف اجلل�شة اخلا�شة مبوؤمتر بكني+5 

ا ووثيقة لتنفيذ املزيد من الإجراءات واملبادرات لتطبيق ما جاء يف اإعالن وبرنامج عمل بكني،  اإعالًنا �شيا�شيًّ

وتقدم كال الوثيقتني املزيد من التو�شيات لتقييم برامج العمل ودعوة الدول الأع�شاء لتجديد تعهداتهم، وزيادة 

جهودهم نحو تطبيق ال�شرتاتيجية العاملية املهمة لتقدم املراأة. ولقد متت مراجعة برامج العمل مرة ثانية عام 

2005م يف نيويورك طبًقا ل�شتق�شاء مت اإر�شاله اإىل جميع الدول الأع�شاء عام 2003م، كما مت التخطيط لعدد 

من املوؤمترات التمهيدية الإقليمية. ويف �شياق الذكرى ال�شنوية اخلام�شة ع�شرة لعتماد منهاج وعمل بكني، 

2010م ا�شتمراًرا ملا جرى عام  مت التخطيط ل�شتمرار عمليات واإجراءات املراجعة والتقييم، وذلك يف عام 

2005م، كما مت حتديد مو�شوعات لربنامج العمل من عام 2010م وحتى عام 2014م.

تنفيذ  ب�شاأن  والجتماعي  القت�شادي  للمجل�س  ال�شنوي  الوزاري  التقرير  تقدمي  2010م  عام  يف  و�شيتم 

ا فيما يتعلق بامل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي  الأهداف الإمنائية لالألفية واللتزامات املتفق عليها دوليًّ

ومتكني املراأة، ويف عام 2011م �شرياجع تقرير املراأة والفتاة يف جمايل العلم والتكنولوجيا املتعلق بزيادة 

الفر�س املتاحة يف ميادين التعليم والبحث والعمالة، ويف عام 2012م �شيتم بحث متكني املراأة الريفية فيما 

يت�شل بتغري املناخ والأمن الغذائي، ويف عام 2013م �شيتم بحث الت�شدي للقوالب النمطية التي تعوق حتقيق 

امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي ومتكني املراأة، مبا يف ذلك جمال اتخاذ القرار، ويف عام 2014م �شيتم 

.
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بحث منع العنف �شد املراأة والفتاة

ب. دور االتفاقيات الدولية اخلا�سة باملراأة يف مقاربة النوع االجتماعي على امل�ستوى الدويل:

بعدة  املا�شي  القرن  من  الأربعينيات  منت�شف  منذ  الدويل  امل�شتوى  على  املراأة  بحقوق  الإقرار  م�شرية  مرت 

املراأة والرجل قام على  امل�شاواة يف احلقوق بني  اأن مبداأ  مراحل حتى ا�شتقرت على ما هي عليه الآن؛ ذلك 

معيارين خمتلفني يف فرتتني متداخلتني، كما �شبق اأن بينا. ات�شمت الفرتة الأوىل بالطابع النظري البحت، الذي 

قام على اإيراد تلك امل�شاواة القائمة طبًقا ملفهوم اجلن�س يف ن�شو�س مكتوبة، �شواء يف التفاقيات الدولية، اأو 

يف الن�شو�س الوطنية الد�شتورية والت�شريعية، يف حني ات�شمت الفرتة الثانية مبالم�شة الواقع وتقدير مدى 

مالءمة مبداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم اجلن�س.

)59( www.cordaidpartners.com/rooms/program-3-women-and-violence/news/76-iwtc-women-s-

globalnet.
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لقد �شبق بيان عنا�شر الفرتة الأوىل التي قامت على مبداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم اجلن�س، �شواء يف ميثاق الأمم 

املتحدة اأو يف الإعالن العاملي، اأو يف العهدين الدوليني. يف حني كانت البداية احلقيقية لالأخذ مببداأ امل�شاواة 

اأ�شكال التمييز �شد املراأة.  1979م مع �شدور اتفاقية الق�شاء على كافة  طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي عام 

هذه التفاقية التي ات�شمت بطابعني: طابع ال�شمولية، حيث �شملت خمتلف جمالت احلقوق الإن�شانية للمراأة، 

وطابع الواقعية، حيث اأخذت مببداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي، وما يت�شف به من م�شاواة حقيقية 

ا مل�شاركة املراأة يف التنمية على اأ�شا�س امل�شاواة القائمة على  وواقعية، جتعل من تلك امل�شاواة موؤ�شًرا حقيقيَّ

.
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الكفاءة واملقدرة وامل�شاركة يف ناجت التنمية

اإن ما دفع اإىل اإقامة مبداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي هو اأن الن�شاء ميثلن ن�شف املجتمع كطاقات 

وموارد ب�شرية، كما اأن اإ�شهامهن يف الإنتاج �شرط ل غنى عنه لنجاح برامج التنمية وخططها؛ لذا اأ�شبح لزاًما 

على الأمم املتحدة اأن تعطى حقوق املراأة الأهمية التي ت�شتحق، خا�شة يف جمال التعليم والتدريب والتاأهيل، مع 

دعم العمل على توفري ما يلزم من اخلدمات امل�شاندة، وتنفيذ الربامج الرتبوية والإعالمية، والتوعية املنا�شبة 

لتعديل املفاهيم التقليدية حول عمل املراأة ودورها التنموي وحول تق�شيم العمل وامل�شئوليات، وكذلك توفري 

الإطار القانوين حلماية حقوق املراأة ب�شكل عام، �شواء يف املجال الدويل اأو املجال الوطني.

من هنا وجدنا اأن تناول حقوق املراأة يف التفاقية مل ين�شب على اجلانب الإن�شاين فقط، واإمنا ان�شب كذلك 

على اجلوانب العملية يف الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شدها، وهو ما ي�شكل مراآة للجهود الدولية التي 

ا�شتمرت عقوًدا وما زالت م�شتمرة. اإن حقوق املراأة مطلب اأ�شا�شي من مطالب حقوق الإن�شان، كما اأن م�شاركة 

املراأة م�شاركة كاملة وعلى قدم امل�شاواة مع الرجل يف احلياة ال�شيا�شية واملدنية والقت�شادية والجتماعية 

والثقافية تعد من اأهداف املجتمع الدويل ذات الأولوية؛ نظًرا اإىل اأن املراأة متلك القدرات والإمكانيات التي تتيح 

.
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لها لي�س فقط الإ�شهام يف تنمية املجتمع، واإمنا الإ�شهام يف تطويره من اأجل الو�شول اإىل جمتمع الرفاه

املتحدة عن  الأمم  بها منظمة  التي ت�شطلع  اللتزامات  يتجزاأ من  ت�شكل جزًءا ل  املراأة  اأن حقوق  لذلك جند 

اأ�شكال  كافة  على  الق�شاء  اتفاقية  مقدمتها  يف  تاأتي  ملزمة،  دولية  باتفاقيات  احلقوق  تلك  تعزيز  طريق 

احلكومية  وغري  احلكومية  واملنظمات  واملوؤ�ش�شات  احلكومات  اإلزام  من  تت�شمنه  مبا  املراأة،  �شد  التمييز 

لت�شد  التفاقية  هذه  جاءت  لقد  وتعزيزها.  احلقوق  هذه  حلماية  جهودها  بتكثيف  الدولية  وغري  الدولية 

تت�شف  التي  الرجل  واأدوار  ال�شدد  هذا  يف  املراأة  متار�شها  التي  الأدوار  بني  التنمية  ميدان  يف  الفجوة 

برحابة املجال وكثافة املردود، هذه التفاقية التي جاءت ثمرة جلهود بذلت وما زالت تبذل من اأجل اإحداث 

املثمرة. امل�شاواة احلقيقية 

)60( الفقرة )و( من املادة )2( من اتفاقية ال�شيداو، والتي ن�شت على )اتخاذ جميع التدابري املنا�شبة، مبا يف ذلك الت�شريعي منها، لتغيري 

اأو اإبطال القائم من القوانني والأنظمة والأعراف واملمار�شات التي ت�شكل متييًزا �شد املراأة(.

)61( كما جاء يف اإعالن فيينا ال�شادر عام 1993م يف الفقرة التي حتمل عنوان )اأ�شكال التمييز �شد املراأة، اخلفية منها والعلنية على ال�شواء(.
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لقد خرجت هذه التفاقية بقبولها التحفظ عن النمط ال�شائد يف التفاقيات الدولية، فلم تتوجه بخطابها القانوين 

ب�شفة الإلزام احلا�شم النهائي لكل ن�شو�شها، واإل �شعب ان�شمام معظم الدول اإليها مبا فيها الدول النامية، 

ومنها العديد من الدول العربية. وبدًل من ذلك فتحت ن�شو�س اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد 

املراأة املجال لالن�شمام اإليها مع م�شاحبة حتفظات الدول على اأية ن�شو�س قد تتناق�س مع قيم بع�س املجتمعات؛ 

مما �شاعد على ت�شجيع الدول العربية لالن�شمام اإليها وال�شتفادة منها رغم ما اأجرته من حتفظات. لقد كان 

فتح باب التحفظات اإ�شارة وا�شحة اإىل اأن م�شاألة الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة مل يعد بحاجة 

لأن تلزم بها جهة اأو دولة على ح�شاب اأخرى؛ فالتفاقية مل تاأت من فراغ قانوين، اأو اجتماعي، اأو �شيا�شي، اأو 

ثقايف، واإمنا جاءت حم�شلة ملراحل من ن�شال ن�شاء العامل، ومن جهود املنظمات الدولية، وتكري�ًشا لالتفاقيات 

واملوؤمترات واجلهود الن�شوية التي انت�شرت على مدى ن�شف قرن اأو اأكرث.

والتكنولوجيا،  املعلومات  وثورة  العوملة،  تيار  بدء  من  حا�شمة  مرحلة  يف  ا  اأي�شً التفاقية  هذه  جاءت  ولقد 

والثقافة  والقت�شاد  التجارة  جمالت  يف  الدولية  املواثيق  ا�شتتباب  مرحلة  يف  الدويل  املجتمع  ودخول 

والت�شال؛ الأمر الذي جعل الأر�س مهياأة لأن يكون الدخول يف اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز 

الثقافية وال�شيا�شية على امل�شتوى الدويل بال�شرورة؛ حيث مل تعد  اإليها املتغريات  املراأة م�شاألة تقود  �شد 

الإن�شانية،  الب�شرية  التنمية  حركة  يف  احلادث  التغيري  تيار  عن  معزل  يف  تكون  اأن  على  قادرة  دولة  اأي 

ما  وجدت  احلقوق  هذه  اأن  طاملا  الإن�شان،  بحقوق  النهو�س  مواكبة  عن  التخلف  على  قادًرا  اأحد  يعد  ومل 

اأ�شبح خطاب  اأن  بعد  التاريخية، خا�شة  اأو  القانونية  الناحية  الدويل، �شواء من  املجتمع  ا يف  يعززها عمليًّ

احلريات والدميقراطيات وحم�شالت العلوم والتكنولوجيا يقود العامل اإىل التقارب وفق م�شالح �شيا�شية 

.
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واقت�شادية وا�شرتاتيجية ل فكاك منها

لقد درجت التفاقيات الدولية على اأن ت�شاغ يف قالب واحد يفرت�س ثبات الحتياجات من ناحية وت�شابهها 

بني خمتلف دول العامل من الناحية الأخرى؛ لذلك ياأتي تطبيقها -خا�شة التفاقيات املتعلقة بحقوق الإن�شان 

ب�شكل عام- خميبة لالآمال التي عقدت عليها؛ لذلك تفادت اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة 

ذلك الأ�شلوب حتى تتحقق الأهداف املرجوة منها، وهي اعتبار املراأة �شريًكا ولي�س تابًعا، فقد اأدركت هذه 

التفاقية وبوعي جديد اأنها مل تاأت اإلَّ من اأجل جعل دور املراأة يف املجتمع فعاًل وموؤثًرا. اإنها مل تاأت لتدخل 

يف �شراع مع قيم املجتمعات واأعرافها، واإمنا اأتت لتحقيق اأهداف تنموية ل ترمي اإىل قولبة املجتمعات اأو 

الثقافية بجعلها جمتمعات متماثلة ولي�شت متعاونة ومتكاملة. من هنا لبد واأن تراعى  التحلل من مكوناتها 

-عند تف�شري هذه التفاقية وبالتايل تطبيقها- املقومات التي تدعم حتقيق هذا الهدف يف خمتلف املجتمعات. 

فعلى �شبيل املثال، فاإن ما يجعل تطبيق تلك التفاقية ذا فاعلية يف املجتمعات الغربية هو تطبيقها مبا يتالءم 

ومقومات تلك املجتمعات. وقد ل تنطبق هذه الفاعلية بال�شرورة على جمتمعات اأخرى تختلف مقوماتها حتًما 

.www.ehewar.org :62( د. م�شطفى العبد الله الكفري- العوملة القت�شادية و فر�س هيمنة القت�شاد الراأ�شمايل – انظر(
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مطابق  ب�شكل  الأخرى  املجتمعات  يف  تطبيقها  من  يجعل  الذي  الأمر  الغربية؛  املجتمعات  يف  �شائد  هو  عما 

ا ل يوؤدي اإلَّ اإىل اإعاقة التنمية يف تلك املجتمعات؛ ذلك اأن الدول  لتطبيقها على املجتمعات الغربية اإجراًء ق�شريًّ

التي يقوم عليها كل جمتمع اختالًفا قد يكون  القيم  ال�شلوك فيها، كما تختلف  اأمناط  تتماثل  واملجتمعات ل 

حمدوًدا وقد يكون عميًقا.

وتبدو الختالفات بني املجتمعات الغربية وجمتمعات الدول النامية عميقة جًدا فيما يتعلق بالقيم؛ وذلك اأن القيم 

يف املجتمعات الغربية تختلف متاًما عن القيم التي يعتد بها يف املجتمعات الأخرى، واحلرية -وهي مفردة لها 

ظالل مفاهيمية وتاريخية وا�شعة يف التفاقية- مبفهومها املطلق املمار�س يف الدول الغربية هي خالف احلرية 

امل�شئولة املمار�شة يف بقية املجتمعات؛ لذلك لبد من اإعادة النظر يف التف�شري املوحد الذي يوؤخذ به لتنفيذ هذه 

التفاقية يف املجتمعات الغربية وجمتمعات الدول النامية، وذلك بالعمل على تف�شري ياأخذ يف العتبار منظومة 

ا عن طريق اإحداث  القيم؛ حتى ميكن اإجناز الأهداف وحتقيقها، لي�س عرب حتقيق التنمية فح�شب، واإمنا اأي�شً

تطور يبلغ اأعلى درجات الرقي والرفاه ملجتمعات الدول النامية.

اإن املبداأ الذي يفرت�س اأن تقوم عليه معاجلة اإ�شكالية �شوء الفهم لن�شو�س التفاقية، وبالتايل �شوء التطبيق، 

يجب اأن يكون وا�شًحا ومتم�شًيا مع اأهداف التنمية والتطور؛ حتى ل يدفع بالدول النامية نحو التف�شخ؛ الأمر 

الذي لن يوؤدي اإلَّ اإىل مزيد من الغنب للمراأة يف تلك الدول، واإخفاق التفاقية يف حتقيق الأهداف التي ت�شمنتها؛ 

ولذلك لبد من مراعاة القيم الدينية يف الدول النامية التي تعد الدين قوام حياتها واأ�شا�س ت�شريعاتها؛ ومن ثم 

فاإن املواد التي ت�شطدم بالقيم يجب تف�شريها، وبالتايل تطبيقها ب�شكل يحول دون ا�شطدامها مبا اكت�شبته تلك 

املجتمعات من عادات حتولت مب�شي الوقت اإىل اأعراف وتقاليد باتت اأ�شا�ًشا لتخلف تلك الدول يف جمال تطبيق 

مبادئ حقوق الإن�شان كما وردت يف د�شاتريها؛ ومن ثم فاإن هذه العملية ل تتم اإلَّ من داخل هذه املجتمعات؛ 

وذلك بالعمل على حماربة تلك الأعراف من خالل تطورها التاريخي ولي�س عرب ال�شدام املبا�شر مع ن�شو�س 

التفاقية وتف�شرياتها، خا�شة واأن تلك املجتمعات )الدول النامية غالًبا( لي�شت علمانية ي�شتقل فيها بناء الدولة 

عن الدين والثقافة والهوية.

وعليه فاإن نظرتنا لالتفاقية �شتقوم على هذا النحو حيث اإننا ننتمي اإىل منظومة الدول النامية. اإن نظرة فاح�شة 

لالتفاقية بدًءا من الديباجة حتيلنا اإىل ما ورد فيها من ت�شليم باأنه ل يزال هناك متييز على نطاق وا�شع يحول 

تدابري  لتخاذ  دعوتها  من حيث  القانون  اأمام  امل�شاواة  على �شمان  تركز  التفاقية  اأن  مع  املراأة،  تقدم  دون 

ت�شهم يف حتقيق م�شاواة فعلية بني املراأة والرجل يف املجالت املدنية وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية 

والثقافية، كما تلزم الدول بالعمل على الق�شاء على اأي تفرقة اأو ا�شتبعاد اأو تقييد على اأ�شا�س اجلن�س يوؤثر 

-من ثم- على متتع املراأة بحقوقها، اأو مينع املجتمع من العرتاف بهذه احلقوق، اأو اأي اختالف يف املعاملة 

من �شاأنه اأن يلحق بها �شرًرا بق�شد اأو بغري ق�شد؛ لذا فاإن ما جاء يف التفاقية من ن�شو�س ومواد بخ�شو�س 

تعديل اأمناط ال�شلوك الجتماعية والثقافية التي تكر�س دونية املراأة، اأو تعمل على تفوق اأحد اجلن�شني، يجب 
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تفعيلها مبا يتالءم مع الثقافات املختلفة ولي�س من زاوية الثقافة الغربية فح�شب كما هو متداول الآن. اإن تعديل 

التي ت�شيعها  الزاوية الإن�شانية، ولي�س من زاوية حرية العالقات اجلن�شية  اإليه من  النظر  ال�شلوك يجب  ذلك 

ثقافة املجتمعات الغربية.

اإن�شانية  توؤكد على  النامية  الدول  املعروفة يف  الأديان  اأن جميع  الزاوية تظهر  املراأة من هذه  اإىل  النظرة  اإن 

املراأة، واأنها �شريك كامل الأهلية يف م�شرية احلياة بكافة جمالتها مع الرجل؛ لذلك فاإن التعديل املطلوب لأمناط 

ال�شلوك يف الدول النامية هو التعديل الذي يقوم على تنقية القيم من العادات والأعراف والتقاليد -كما ذكرنا 

�شابًقا- التي ل متت ب�شلة اإىل القيم الدينية املوجودة يف جمتمعات الدول النامية، وهو الأمر الذي �شيحقق 

والرجل،  للمراأة  النمطية  الأدوار  تغيري  من  التفاقية  جاء يف  ما  اأن  كما  واإن�شانية.  التفاقية مبرونة  اأهداف 

ل ميكن الأخذ به ح�شب التف�شري الغربي، وهو اأن الأ�شرة ميكن اأن تكون من جن�س واحد للزوج والزوجة، 

ا يف املجتمعات النامية، كما اأنه لي�س هدًفا كما هو احلال يف  باعتبار اأن هذا التكوين ل ي�شكل مطلًبا اأ�شا�شيًّ

بع�س املجتمعات الغربية.

وبالعودة اإىل منط احلياة يف الدول الغربية حتى منت�شف القرن الع�شرين، جند اأن القيم اآنذاك كانت مت�شابهة 

الوحدة  )الأ�شرة هي  اأن  الإن�شان من  العاملي حلقوق  الإعالن  ما جاء يف  ولن�شتذكر  العامل.  اأنحاء  يف جميع 

املجتمع  قبول  حازت  املادة  هذه  والدولة(،  املجتمع  بحماية  التمتع  حق  ولها  للمجتمع،  الأ�شا�شية  الطبيعية 

الدويل باأ�شره عند �شدورها عام 1948م، فاإذا كانت املجتمعات الغربية قد غريت قيمها فيما يتعلق بالعالقات 

اجلن�شية، وبالتايل تغري مفهوم الأ�شرة الآن عما كان �شائًدا عند منت�شف القرن املن�شرم، فاإن الدول النامية 

مازالت تتبنى مفهوم الأ�شرة كما ورد يف الإعالن العاملي؛ لذلك فاإن عبارة الأدوار النمطية �شيتم تف�شريها على 

اأنها انقالب على القيم الثابتة ل�شالح القيم الطارئة. 

لقد ان�شمت معظم الدول العربية لتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة، بو�شفها الأ�شمل من 

بني التفاقيات الدولية التي �شبقتها يف جمال حقوق املراأة، بالإ�شافة اإىل اأنها جتعل من تفعيل حقوق املراأة 

واقًعا ممكًنا ب�شبب ما تت�شف به من اإلزام جتاه الدولة كي حتقق تلك احلقوق على اأر�س الواقع دون اأن يوؤدي 

ذلك اإىل تغيري القيم الثابتة ملجتمعاتها. هذه هي حدود القوة القانونية لالتفاقيات الدولية، التي ت�شدر بهدف 

اإحقاق احلقوق؛ لذلك فاإن ال�شلطة التنفيذية وال�شلطة الت�شريعية تلزمان بتحقيق احلقوق الواردة يف التفاقية، 

تلك احلقوق التي متثل امل�شلحة العليا للدولة واملجتمع، وفيما عدا ذلك ل ميكن لتفاقية دولية اأن ت�شدر بهدف 

تغيري القيم، اأو اأن تفر�س على جمتمع باأكمله تغيري قيمه دون قناعة منه. 

حتليل اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة

من منطلق الإقرار باحلقوق فقط، �شيتم حتليل اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة. ولنبداأ مبا 

تت�شمنه من توجهات رئي�شة ميكن اإجمالها يف عدة جمموعات: 

●
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املجموعة االأوىل:

احلقوق  يف  عام  كاأ�شل  الجتماعي  النوع  ملفهوم  طبًقا  وتقريره  امل�شاواة  مبداأ  تاأكيد  �شاأنها  من  اأحكام 

واللتزامات. تناولت هذه املجموعة من احلقوق عدة مواد يف التفاقية، وهي ت�شع مواد، تبداأ من املادة ال�شابعة 

وحتى املادة اخلام�شة ع�شرة، وقد اأكدت هذه املواد على احلقوق الآتية:

احلقوق ال�شيا�شية: وتناولتها املادتان ال�شابعة والثامنة.

منح املراأة حًقا م�شاوًيا حلق الرجل يف م�شائل اكت�شاب اجلن�شية اأو تغيريها اأو الحتفاظ بها، ومنحها حًقا 

م�شاوًيا حلق الرجل فيما يتعلق بجن�شية اأطفالها.

 )14،11،10( اأكدت املواد  التعليم، والعمل، والن�شاط القت�شادي، وحرية اختيار املهنة: وقد  احلق يف 

واملهني،  الوظيفي  والتوجيه  العلمية،  ال�شهادات  على  احل�شول  يف  الرجل  وبني  بينها  امل�شاواة  حتقيق 

مدفوعة  اإجازات  ومنحها  الوظائف،  على  احل�شول  يف  الرجل  وبني  بينها  الفر�س  تكافوؤ  مبداأ  وحتقيق 

الأجر ب�شبب احلمل واأخرى لرعاية الأطفال.

الرعاية ال�شحية والجتماعية: وقد مت الن�س عليها يف املادتني )12و14( من التفاقية، مبا يوؤكد واجب 

كذلك  الولدة.  بعد  وما  والولدة  احلمل  فرتات  يف  ل�شيما  للمراأة،  ال�شحية  الرعاية  توفري  نحو  الدولة 

ا من املواطنني، كما اأنها حمرومة  وجهت التفاقية عناية خا�شة باملراأة الريفية بو�شفها متثل قطاًعا عري�شً

اإىل حد ما من فر�س ال�شتفادة من الت�شهيالت ال�شحية املالئمة املتوافرة لدى املراأة يف املدن.

امل�شاواة مع الرجل يف احلقوق املدنية؛ اإذ كفلت املادة )15( للمراأة حقوًقا م�شاوية للرجل يف الأهلية، 

من ذلك حقها يف اإبرام العقود واإدارة املمتلكات، واحلق يف التقا�شي، ول يجوز احلد من هذه الأهلية 

اأو النتقا�س منها. 

املجموعة الثانية:

اأحكام من �شاأنها حماية حقوق املراأة وحرياتها مبا يتفق مع طبيعتها كامراأة واأم وزوجة يف عالقاتها الجتماعية. 

اأهمية خا�شة بالن�شبة للمراأة؛ وذلك لت�شالها الوثيق  )16( من التفاقية. ولهذه الأحكام  وقد تناولتها املادة 

بحياتها العائلية، وقد وردت على النحو التايل:

حرية املراأة يف اختيار الزوج، فال جُترب على التزوج ب�شخ�س ل تقبله، وكذلك حريتها يف ف�شخ الزواج.

حقها يف اإبرام الزواج بنف�شها.

ا، بغ�س النظر عن حالتها الزوجية يف الأمور املتعلقة باأطفالها. حقوق املراأة بو�شفها اأًمّ

-

†

†

†

†

†

-

†

†

†
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حريتها يف حتديد عدد اأطفالها، وحقها يف احل�شول على املعلومات الكفيلة بتمكينها من ممار�شة هذا احلق.

اإن املالَحظ على اأحكام الطائفة الثانية اأنها تتعلق بتناول و�شعني للمراأة، الأول كامراأة والثاين كزوجة. حيث 

جند اأن هذين الو�شعني قد مت اخللط بينهما، فحقوق املراأة معرتف بها يف ن�شو�س الد�شاتري والقوانني ذات 

اإذا  الق�شاء  اإىل  املراأة  الدللة على تلك احلقوق، والتي يرتتب عليها جلوء  ال�شلة، وهذان امل�شدران وا�شحا 

ح�شل متييز �شدها يف اأي حق من احلقوق. بينما جند اأن ما ورد يف املادة )16( من التفاقية يتعلق بو�شفها 

.
)63(

زوجة داخل الأ�شرة، وهذا ما جنده يف قوانني الأحوال ال�شخ�شية يف معظم الدول العربية

املجموعة الثالثة:

امل�شتوى  اإىل  املحلي  امل�شتوى  التفاقية من  لنقل قواعد  الالزمة  التدابري  باتخاذ  تت�شل  الأحكام  جمموعة من 

الطائفة من  التفاقية هذه  تناولت  العملي.  الواقع  تنفيذها يف  ل�شمان  عليها  الآمرة  ال�شفة  واإ�شفاء  الدويل، 

احلقوق يف املواد )2، 3، 5، 6، 23، 27(، والتي ت�شمنت كيفية تفعيل بنود التفاقية، و�شمان ح�شن تنفيذها 

يف الدول املن�شمة اإليها، والإجراءات التي يجب على الدول الأع�شاء يف التفاقية اتخاذها حلني ت�شمينها يف 

قوانينها الداخلية. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن التزام الدول بتنفيذ هذه التفاقية ميكن تاأ�شيله من ناحيتني: 

الناحية االأوىل:

بطريقة  اإعمالها  املعاهدة– ميكن  هذه  مثل  ال�شارعة  املعاهدات  م�شادرها  –واأحد  الدويل  القانون  قواعد  اأن 

مبتكرة، بحيث تلتزم الدول بتطبيقها دون حاجة لإفراغها يف ت�شريعات وطنية، باعتبار اأن ت�شديق الدولة على 

ا. املعاهدة ُيعد يف ذاته �شبًبا كافًيا يربر تطبيق اأحكامها لدى املحاكم الوطنية لتلك الدولة بو�شفها قانوًنا وطنيًّ

الناحية الثانية:

اأن قواعد هذه التفاقية هي �شياغة مف�شلة جلملة احلقوق التي لبد اأن تتوافر للمراأة بو�شفها اإن�شاًنا. ومبا 

اإىل  تن�شم  مل  التي  الدول  ذلك  يف  مبا  الأع�شاء،  الدول  عاتق  على  التزام  من  املتحدة  الأمم  ميثاق  و�شعه 

التفاقية، كان لبد اأن تقوم هذه الدول بتدعيم احرتام حقوق الإن�شان عن طريق اأجهزتها احلكومية، كما 

جاء يف املادة ال�شابعة من هذه التفاقية، التي تن�س على اأن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�شبة 

قدم  على  للمراأة  تكفل  خا�س  وبوجه  للبلد،  والعامة  ال�شيا�شية  احلياة  يف  املراأة  �شد  التمييز  على  للق�شاء 

امل�شاواة مع الرجل احلق فيما يلي:

التي  الهيئات  جلميع  بالنتخاب  املتعلقة  والأهلية  العامة،  وال�شتفتاءات  النتخابات  جميع  يف  الت�شويت 

ينتخب اأع�شاوؤها بالقرتاع العام.

†

-

†

†

-

)63( �شيتم اإرجاء مناق�شة هذه املادة وما ت�شمنته من اأحكام اإىل املبحث الثالث املتعلق مببداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي.
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امل�شاركة يف �شياغة �شيا�شة احلكومة، ويف تنفيذ هذه ال�شيا�شة، ويف �شغل الوظائف العامة، وتاأدية جميع 

املهام العامة على جميع امل�شتويات احلكومية.

امل�شاركة يف اأية منظمات وجمعيات غري حكومية تهتم باحلياة العامة وال�شيا�شية للبلد. وينبغي اأن تكفل 

)احلكومي  الوطني  ال�شعيد  على  القرارات  اتخاذ  عمليات  يف  املراأة  م�شاركة  الة  فعَّ ب�شورة  احلكومات 

وتعيني  توظيف  لزيادة  خا�شة  باأن�شطة  القيام  ينبغي  كما  واإدارية.  ت�شريعية  تدابري  خالل  من  واملحلي( 

وترقية املراأة، وخا�شة يف منا�شب اتخاذ القرارات وتقرير ال�شيا�شات.

اآلية الرقابة يف االتفاقية:

ت�شمنت التفاقية يف املادة ال�شابعة ع�شرة -عند احلديث عن تنفيذ هذه التفاقية- الن�س على اإن�شاء جلنة للق�شاء 

على التمييز �شد املراأة، تتاألف من ثالثة وع�شرين ع�شًوا من ذوي املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة العالية يف 

املجالت التي تنطبق عليها هذه التفاقية. وتقوم الدول الأطراف يف التفاقية بانتخابهم بالقرتاع ال�شري من 

قائمة اأ�شخا�س تر�شحهم الدول الأطراف يف التفاقية، وذلك لفرتة مدتها اأربع �شنوات، كما ق�شت املادة الثامنة 

ع�شرة من التفاقية باأن تتعهد الدول الأطراف بتقدمي تقرير اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة عما اتخذته من تدابري 

ت�شريعية وق�شائية واإدارية وغريها، مبينة مدى التقدم املحرز يف هذا ال�شدد من اأجل اإنفاذ اأحكام التفاقية. 

ا يف مقر الأمم  وتنظر اللجنة يف هذا التقرير، حيث جتتمع عادة لفرتتني ل تزيد كل منها عن اأ�شبوعني �شنويًّ

املتحدة، اأو يف اأي مكان منا�شب اآخر حتدده اللجنة للنظر يف التقارير املقدمة، كما تقوم اللجنة بعد ذلك باإعداد 

تقرير �شنوي عن اأعمالها، تقدمه اإىل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بوا�شطة جمل�س حقوق الإن�شان.

ا ملفهوم النوع الجتماعي يف اإطار القانون الوطني ا: مبداأ امل�صاواة طبقاً ثالثاً

الوطنية من مبادئ د�شتورية  بناء على ما يت�شمنه د�شتورها وت�شريعاتها  ترتتب اللتزامات داخل كل دولة 

وقواعد قانونية. وفيما يتعلق مببداأ امل�شاواة، فقد مت الن�س عليه يف كل الد�شاتري العربية، واتبعته الت�شريعات 

العربية. والذي يهمنا هنا هو حتديد الأ�شا�س الذي قام عليه هذا املبداأ يف تلك الد�شاتري، بالإ�شافة اإىل ما قامت 

عليه يف الت�شريعات العربية -اأي ما اإذا مت الأخذ مبفهوم اجلن�س اأو مبفهوم النوع الجتماعي- وعليه �شيتم 

تناول مبداأين رئي�شني، وهما مبداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي يف الد�شاتري العربية، ومبداأ امل�شاواة 

طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي يف الت�شريعات العربية.

العربية الدساتري  إطار  يف  االجتماعي  النوع  ملفهوم  طبًقا  املساواة  مبدأ 
ت�شمنت الد�شاتري العربية يف جمملها مبداأ امل�شاواة بني املراأة والرجل يف احلقوق، حيث جاءت باأحكام تن�س 

على التزام الدولة بكفالة احرتام حقوق كٍل من املراأة والرجل يف املجالت املدنية، وال�شيا�شية، والقت�شادية، 

-

-

-
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الأول هو مفهوم اجلن�س، والثاين هو  اإىل مفهومني،  ا�شتند  امل�شاواة  اأن مبداأ  والجتماعية، والثقافية. ومبا 

ياأخذ  الآخر  والبع�س  وحده،  الأول  باملفهوم  ياأخذ  بع�شها  العربية  الد�شاتري  فاإن  الجتماعي؛  النوع  مفهوم 

باملفهومني مًعا. كما اأن موقف تلك الد�شاتري من التفاقية )اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة( 

ي�شتدعي البحث هنا؛ لذلك �شيتم تناول مبداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي يف اإطار الد�شاتري العربية 

من خالل ثالثة مواقف، هي: موقف الد�شاتري العربية من مفهوم اجلن�س، وموقف الد�شاتري العربية من مفهوم 

النوع الجتماعي، وموقف الد�شاتري العربية من اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة.

1. موقف الد�ساتري العربية من مفهوم اجلن�س

الدولة  التزام  تكفل  مبادئ  اإر�شاء  على  اأجمعت  اأنها  العربية  الد�شاتري  اأوردتها  التي  الن�شو�س  من  يت�شح 

هو  اجلن�س  ملفهوم  طبًقا  امل�شاواة  ومبداأ  اجلن�س.  ملفهوم  طبًقا  ال�شابقة  املجالت  يف  والرجل  املراأة  مب�شاواة 

ال�شائد  املا�شي، حيث كان  القرن  �شبعينيات  قبل منت�شف  ال�شادرة  العربية  الد�شاتري  الوحيدة يف  القاعدة 

-�شواء يف الد�شاتري اأو يف التفاقيات الدولية- هو مبداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم اجلن�س. اإلَّ اأن معظم الد�شاتري 

. وفيما يتعلق 
)64(

العربية التي مت تعديلها بعد تلك الفرتة مت اإدخال مفهوم امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي

1952م،  عام  ال�شادر  الأردين  الد�شتور  اأ�شا�س اجلن�س، جند  على  بامل�شاواة  تاأخذ  مازالت  التي  بالد�شاتري 

والد�شتور التون�شي ال�شادر عام 1959م، والد�شتور الكويتي ال�شادر عام 1962م. وهذه الد�شاتري مل تعدل 

. ومع ذلك فهناك د�شاتري عربية ُعدلت حديًثا، ومع ذلك فهي ل تاأخذ مببداأ امل�شاواة على اأ�شا�س 
)65(

حتى الآن

.
)66(

النوع الجتماعي، كالد�شتور اجلزائري املعدل عام 2002م، والد�شتور املغربي املعدل عام 1996م

2. موقف الد�ساتري العربية من مفهوم النوع االجتماعي

ملفهوم  طبًقا  امل�شاواة  مبداأ  1973م-  عام  ال�شادر  ال�شوري  -كالد�شتور  العربية  الد�شاتري  بع�س  تت�شمن 

جند  الرابع  الف�شل  من   )25( املادة  ففي  الجتماعي،  النوع  ملفهوم  طبًقا  امل�شاواة  اإىل  بالإ�شافة  اجلن�س 

امل�شاواة على  لقاعدة  فاإن ت�شمنه  لذلك  الت�شريعات؛  الذي ل تخرج عنه  الأ�شا�شي  النظام  تعد  الد�شاتري  اإن  تقول  العامة  القاعدة   )64(

م�شتوى  على  �شواء  الفعلية،  امل�شاواة  هو  الدولة  يف  ال�شائد  اأن  ن�شمن  كي  منها  لبد  �شرورة  ميثل  الجتماعي  النوع  اأ�شا�س 

الت�شريع اأو الفعل والتطبيق. 

)65( ن�س الد�شتور الأردين يف املادة )6( على الآتي: )الأردنيون اأمام القانون �شواء، ل متييز بينهم يف احلقوق والواجبات واإن اختلفوا يف 

العرق اأو اللغة اأو الدين(، ون�س الد�شتور التون�شي يف الف�شل ال�شاد�س على الآتي: )كل املواطنني مت�شاوون يف احلقوق والواجبات، 

وهم  الإن�شانية،  الكرامة  �شوا�شية يف  )النا�س  اأن  على   )29( املادة  ن�س يف  الكويتي  الد�شتور  اأن  كما  القانون(،  اأمام  �شواء  وهم 

مت�شاوون لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة، ل متييز بينهم يف ذلك ب�شبب اجلن�س اأو الأ�شل اأو اللغة اأو الدين(.

)66( ن�س الد�شتور اجلزائري يف املادة )29( على اأن )كل املواطنني �شوا�شية اأمام القانون، ول ميكن اأن يتذرع باأي متييز يعود �شببه 

اإىل املولد اأو العرق اأو اجلن�س اأو الراأي اأو اأي �شرط اآخر اأو ظرف اآخر �شخ�شي اأو اجتماعي( كما ن�س الد�شتور على اأن )الرجل 

واملراأة مت�شاويان يف التمتع باحلقوق ال�شيا�شية(.
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الفقرة )3( التي تقوم على مفهوم اجلن�س تن�س على ما يلي )املواطنون مت�شاوون اأمام القانون يف احلقوق 

تن�س  الجتماعي  النوع  ملفهوم  طبًقا  امل�شاواة  مبداأ  على  تقوم  التي   )45( املادة  اأن  حني  يف  والواجبات(، 

على ما يلي )تكفل الدولة للمراأة جميع الفر�س التي تتيح لها امل�شاهمة الفعالة الكاملة يف احلياة ال�شيا�شية 

بناء  يف  وم�شاركتها  تطورها  متنع  التي  القيود  اإزالة  على  وتعمل  والقت�شادية،  والثقافية  والجتماعية 

.
)67(

العربي ال�شرتاكي( املجتمع 

وكذلك تبنى الد�شتور امل�شري ال�شادر عام 1980م كال املفهومني، ففي املادة )40( اأقام مبداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم 

، والذي يقوم على النظر اإىل امل�شاواة من 
)68(

اجلن�س، ويف املادة احلادية ع�شرة تبنى مفهوم النوع الجتماعي

زاوية الأدوار التي تقوم بها املراأة ويقوم بها الرجل، ولأن هذه الأدوار مت�شابهة؛ فقد تطلب الأمر يف امل�شاواة بني 

. واأخرًيا جند الد�شتور 
)69(

املراأة والرجل النظر اإىل الختالفات املتغرية ولي�س اإىل الختالفات الثابتة )البيولوجية(

البحريني الذي �شدر عام 1973م، ومت تعديله عام 2002م، قد تبنى عند �شدوره عام 1973م مبداأ امل�شاواة طبًقا 

.
)70(

ملفهوم اجلن�س، يف حني اأن التعديل الد�شتوري تبنى مبداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي

وقبل اأن ننتهي من ا�شتعرا�س ما جاء يف الد�شاتري العربية بخ�شو�س امل�شاواة بني املراأة والرجل، اأود اأن 

اأبني اأن الد�شتور التون�شي، قد اأعطى التفاقيات الدولية املربمة القدرة على تعديل الد�شتور، اإلَّ اأن ذلك ل يتم 

ا، حيث لبد من اأن يعر�شها رئي�س اجلمهورية على ال�شتفتاء ال�شعبي بعد اأن يوافق عليها جمل�س النواب،  تلقائيًّ

.
)71(

وهو الد�شتور الوحيد بني الد�شاتري العربية الذي اأخذ بهذه الآلية يف تفعيل التفاقيات الدولية

3. موقف الد�ساتري العربية من اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة

قواعد،  من  ت�شمنته  الوعي مبا  اإ�شاعة  والرغبة يف  التفاقية،  هذه  باأحكام  التعريف  اإىل  الرامية  اجلهود  اإن 

والعمل على اللتزام بها على كافة امل�شتويات، هو من اجلهود املطلوبة وال�شرورية، لي�س مل�شلحة املراأة فح�شب، 

)67( انظر الد�شتور ال�شوري املادة امل�شار اليها.

)68( املادة )40( تن�س على ما يلي: )املواطنون لدى القانون �شواء، وهم مت�شاوون يف احلقوق والواجبات العامة، ل متييز بينهم يف 

ذلك ب�شبب اجلن�س اأو الأ�شل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة(، اأما املادة )8( فتن�س على ما يلي: )تكفل الدولة تكافوؤ الفر�س جلميع 

املواطنني(، واملادة )14( تن�س على ما يلي: )الوظائف العامة حق للمواطنني....( املادة )14( )تكفل الدولة التوفيق بني واجبات املراأة 

نحو الأ�شرة، وعملها يف املجتمع، وم�شاواتها بالرجل يف ميادين احلياة ال�شيا�شية والجتماعية والثقافية والقت�شادية، دون اإخالل 

باأحكام ال�شريعة الإ�شالمية( )الد�شتور امل�شري(.

)69( الد�شتور امل�شري، املادة امل�شار اليها.

)70( املادة )18( )النا�س �شوا�شية يف الكرامة الإن�شانية، ويت�شاوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة، ل متييز بينهم 

يف ذلك ب�شبب اجلن�س اأو الأ�شل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة(. بينما ن�شت املادة )ا5( على اأن )تكفل الدولة التوفيق بني واجبات 

املراأة نحو الأ�شرة، وعملها يف املجتمع، وم�شاواتها بالرجل يف ميادين احلياة ال�شيا�شية والجتماعية والثقافية والقت�شادية، دون 

اإخالل باأحكام ال�شريعة الإ�شالمية() الد�شتور البحريني(.

)71( انظر الد�شتور التون�شي املادة امل�شار اإليها.
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واإمنا لأنه يف احلقيقة اأمر يف غاية الأهمية، مي�س اأع�شاء املجتمع جميًعا رجاًل ون�شاًء، �شيوًخا واأطفاًل. بل 

هو اأكرث من ذلك؛ لأنه يبلور اجلهود الواجبة علينا لالأجيال القادمة؛ حيث يتحدد الهدف احلقيقي املتمثل يف 

النهو�س باملراأة والرجل -اللذين هما عماد احلياة منذ تكوينهما لالأ�شرة- بو�شفها نواة املجتمع وبحكم اأن 

�شالحها �شالح املجتمع. 

ا التنمية الجتماعية اإىل جانب التنمية القت�شادية تاأ�شي�ًشا على  ومنذ اأن اأ�شبح م�شطلح التنمية، يعني اأي�شً

الة للموارد الب�شرية املوؤهلة واملتاحة  مفهوم التنمية ال�شاملة امل�شتدامة مبعناه الوا�شع، اأ�شبح تنظيم امل�شاركة الفعَّ

يف العملية التنموية من خالل العمل والإنتاج يتطلب بال�شرورة تنظيمات فاعلة لتوزيع املردود املادي واملعنوي 

ا  الناجت عن حتقيق التقدم التنموي توزيًعا عادًل. كما اأ�شبح حتقيق التوازن واملواءمة بني العمل -بو�شفه حقًّ

.
)72(

للمواطن وواجًبا على الدولة واملجتمع يف ذات الوقت اأحد- اأبرز متطلبات التقدم والتنمية يف الدولة

نت الدول العربية د�شاتريها مبداأ امل�شاواة بني املراأة والرجل. وفيما يتعلق مبا ورد يف التفاقية  مَّ لذلك فقد �شَ

بخ�شو�س حقوق امل�شاواة بني املراأة والرجل يف احلقوق العامة، فقد ن�شت عليها الد�شاتري العربية بعبارات 

وا�شحة و�شريحة. 

ففيما يتعلق باحلقوق ال�شيا�شية مت الن�س على عدم حرمان اأحد من املواطنني من حق النتخاب اأو الرت�شح، 

كما زاد الد�شتور امل�شري والبحريني اأنه على الدولة اأن تكفل التوفيق بني واجبات املراأة نحو الأ�شرة وعملها 

يف املجتمع، وم�شاواتها بالرجال يف جمالت احلياة ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية والثقافية دون اإخالل 

.
)73(

باأحكام ال�شريعة الإ�شالمية

واحلقيقة اأن الد�شاتري العربية قد اأعطت احلقوق كاملة للمراأة يف جمال الوظائف العامة والقيادية؛ لأن النا�س 

�شوا�شية يف الكرامة الإن�شانية، وهم مت�شاوون اأمام القانون يف احلقوق والواجبات العامة، ل متييز بينهم يف 

ذلك ب�شبب اجلن�س اأو الأ�شل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة. كما اأقرت الد�شاتري العربية حقوًقا متعددة يف جمال 

العمل كحرية املراأة يف اختيار املهنة، موؤكدًة على مبداأ تكافوؤ الفر�س جلميع املواطنني ن�شاًء ورجاًل، وعدم 

جواز فر�س اأي عمل جرًبا على اأي منهم، واأن الوظائف العامة حق لهم جميًعا، وبذلك جاءت تلك الد�شاتري 

�شاملة لهذه الطوائف من احلقوق.

العربية التشريعات  يف  االجتماعي  النوع  ملفهوم  طبًقا  املساواة  مبدأ 
انطالًقا من املبداأ الذي ورد يف الد�شاتري العربية، والذي يقر اأن املواطنني مت�شاوون اأمام القانون يف احلقوق 

والواجبات؛ مت اإ�شدار الت�شريعات الوطنية يف كل الدول العربية لتج�شيد هذا املبداأ. و�شواء مت اعتماد الأخذ 

)72( Promote Gender Equality and Empower Women; see: www.mdgmonitor.org.

)73( الفقرة )ب( من املادة )5( من الد�شتور البحريني املعدل لعام 2002م، واملادة )11( من الد�شتور امل�شري.
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اأو مت اعتماده يف بع�س الد�شاتري العربية يف �شوء مفهوم النوع  مببداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم اجلن�س فقط، 

الجتماعي، فقد عملت الت�شريعات العربية جميعها على تطبيق مبداأ امل�شاواة الذي يجعل من الت�شريعات التي 

ت�شدر بخالف ذلك عر�شة للبطالن بو�شفها غري د�شتورية. ولقد �شبق اأن بينا اأن الدول التي لديها د�شاتري مل 

تاأخذ مبفهوم النوع الجتماعي عند الن�س على مبداأ امل�شاواة �شراحة، قد بادرت بالن�شمام اإىل اتفاقية الق�شاء 

على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة؛ الأمر الذي من �شاأنه اأن يوؤدي اإىل �شدور ت�شريعات تلك الدول يف �شوء 

ذلك املفهوم امتثاًل لتنفيذ التزاماتها الدولية النابعة من التزاماتها بتطبيق التفاقية.

وبناء عليه �شيتم النظر اإىل تلك الت�شريعات من هذه الزاوية لتحديد ا�شتنادها اإىل مفهوم النوع الجتماعي فيما 

يتعلق بالتنمية والتطور ملجتمعاتها. ومبا اأن الدول العربية دول اإ�شالمية، فاإن الأخذ مبفهوم النوع الجتماعي 

�شيكون من منطلق النظرية الإ�شالمية التي ت�شاوي بني الرجل واملراأة يف التكليف، �شواء يف جمال العبادات 

اأو املعامالت، وجتعل لهما ذات احلقوق، وت�شع على عاتقهما ذات الواجبات فيما يتعلق باإعمار الأر�س، الذي 

هو امل�شمى الإ�شالمي للتنمية امل�شتدامة؛ لذلك لبد من بيان مفهوم النوع الجتماعي الذي تاأخذ به الت�شريعات 

العربية، يلي ذلك حتديد موقف هذه الت�شريعات من اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة؛ وذلك 

�شيتم  وعليه  ؛ 
)74(

الوطني الت�شريع  اإطار  يف  التفاقية  تطبيق  اأ�شا�شها  على  مت  التي  احلدود  معرفة  اأجل  من 

تناول مبداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي يف الت�شريعات العربية يف اإطار مفهوم النوع الجتماعي 

املراأة،  �شد  التمييز  اأ�شكال  كافة  على  الق�شاء  اتفاقية  من  العربية  الت�شريعات  وموقف  العربية  والت�شريعات 

ا. اإ�شافة اإىل احلدود التي مت على اأ�شا�شها تطبيق التفاقية بو�شفها قانوًنا وطنيًّ

1. مفهوم النوع االجتماعي والت�سريعات العربية

الإن�شان  حقوق  جمال  يف  يدخل  ما  كل  تنفيذ  ب�شمان  تعنى  ت�شريعات  اإ�شدار  على  العربية  الدول  حر�شت 

وتفعيله. واإذا ما رجعنا اإىل القواعد القانونية املتعلقة بامل�شاواة بني املراأة والرجل، �شنجد اأنه قد مت احتواوؤها 

وا�شتيعابها يف العديد من القوانني. وعلى �شبيل املثال، قانون العمل، وقانون الأحوال ال�شخ�شية، وقانون 

احلقوق ال�شيا�شية، كما اأننا لبد واأن نذكر جتربة حماكم الأ�شرة من اأجل الوقوف على مدى فاعلية تلك املحاكم 

يف تطبيق مبداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي. و�شيتم تناول مفهوم النوع الجتماعي �شمن احلقوق 

ال�شيا�شية واحلقوق القت�شادية وقانون الأحوال ال�شخ�شية وحماكم الأ�شرة.

اأ. احلقوق ال�سيا�سية

تلك احلقوق.  القانون يحدد كيفية ممار�شة  ال�شيا�شية. وهذا  لقانون احلقوق  ال�شيا�شية طبًقا  ُتبا�َشر احلقوق 

ففيما يتعلق بامل�شاركة ال�شيا�شية -وبالنظر اإىل العالقة الوثيقة بني ممار�شة احلقوق ال�شيا�شية وم�شاركة املراأة 

يف التنمية؛ حيث اإن ح�شول املراأة على احلق يف الرت�شح والنتخاب يتوقف عليه الكثري من املكت�شبات للدور 

)74( يف ظل التحفظات التي اأجرتها الدول العربية على التفاقية.
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التنموي امل�شاوي للمراأة- فدخول املراأة املجال�س النيابية بو�شفها ع�شوه مت انتخابها يف تلك املجال�س املنتخبة 

يخول لها القدرة على امل�شاركة يف اإ�شدار الت�شريعات التي تقوم على مفهوم النوع الجتماعي. كما اأن م�شاركتها 

يف النتخاب يجعلها قادرة على اإي�شال نواب ن�شاء ورجال لهم القدرة على اإ�شدار مثل تلك الت�شريعات؛ لذلك فاإن 

احلقوق ال�شيا�شية للمراأة هي الطريق اإىل اإ�شدار الت�شريعات التي تقوم على اأن امل�شاواة بني املراأة والرجل هدفها 

حتقيق التنمية ب�شكل ي�شمن امل�شاركة الفعلية للمراأة، وبالتايل القدرة على رقابة تطبيقها.

اإن جميع قوانني احلقوق ال�شيا�شية العربية تت�شمن امل�شاركة املت�شاوية بني املراأة والرجل طبًقا ملفهوم اجلن�س. 

اإلَّ اأن بع�شها يقوم -ب�شكل موؤقت- بالن�س على نظام احل�ش�س؛ الأمر الذي ي�شمن تواجد املراأة يف املجال�س 

ن يف بع�س القوانني العربية ل ت�شنده ن�شو�س د�شتورية تقر  النيابية. وبالنظر اإىل اأن نظام احل�ش�س املت�شمَّ

هذا النظام؛ فاإن تلك القوانني ت�شبح يف اأحيان كثرية عر�شة للبطالن، وذلك لت�شافها بعدم الد�شتورية، كما 

اأن احلالة التي ت�شتند فيها تلك القوانني اإىل د�شاتري تت�شمن نظام احل�ش�س، فاإن هذه الد�شاتري كثرًيا ما يطراأ 

عليها التعديل. ومبا اأن نظام احل�ش�س هو نظام موؤقت؛ فاإن التجارب العربية تثبت اأن الأنظمة املوؤقتة تكون 

قابلة للتعديل والإلغاء، كما اأنه ل توجد -حتى الآن- د�شاتري تت�شمن نظام احل�ش�س عدا الد�شتور امل�شري 

الذي اأ�شاف هذا النظام يف تعديله الأخري عام 2009م.

اإن جلوء الدول اإىل ت�شمني الد�شاتري اأو القوانني نظام احل�ش�س، اإمنا هو اإجراء يقوم على اعتبارات جمتمعية 

تعوق و�شول املراأة للمجال�س النيابية. اإلَّ اأن ت�شمني الد�شاتري اإجراءات موؤقتة لي�س هو احلل، ذلك اأن الد�شاتري 

لبد واأن يتوافر لها الثبات، مبا يعني عدم وجود نية تعديل الد�شتور خالل فرتة وجيزة، فاإذا ت�شمنت نظام 

احل�ش�س، وهو بطبيعته نظام موؤقت؛ فاإنها ت�شطدم بجمود الد�شاتري؛ وبالتايل فاإن تكرار التعديل يوؤثر على 

طابع ال�شتقرار والثبات الذي ينبغي اأن تت�شف به الد�شاتري. 

اإن مفهوم النوع الجتماعي يتعلق باأدوار للمراأة والرجل التي يجب اأن تتاح على اأ�شا�س الكفاءة؛ لذلك فاإن 

الو�شول  منه  الهدف  واإمنا  والرجل،  املراأة  بني  امل�شاواة  الإخالل مببداأ  منه  الهدف  لي�س  املفهوم  بهذا  الأخذ 

اأن الأخذ مببداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم اجلن�س يحقق امل�شاواة على  بالتنمية اإىل نتائج ل تخل بهذا املبداأ؛ ذلك 

تناف�شية،  اأ�ش�س  على  بناء  يحققها  الجتماعي  النوع  ملفهوم  امل�شاواة طبًقا  الأخذ مببداأ  بينما  اإن�شانية،  اأ�ش�س 

مفتوحة،  احلرية  اأبواب  يتيح  فالأول  الجتماعي،  النوع  والأخذ مبفهوم  احل�ش�س  بنظام  الأخذ  بني  و�شتان 

والثاين ميلي اإرادة الدولة على اجلن�شني مًعا.

اإن العقبات التي حتول دون و�شول املراأة اإىل املجال�س النيابية ل يعود اإىل اأي معوق قانوين، واإمنا تعود اإىل 

حداثة م�شاركة املراأة يف العملية ال�شيا�شية؛ ذلك اأن ح�شول املراأة العربية على حقها يف امل�شاركة ال�شيا�شية مل 

يتحقق اإلَّ منذ خم�شينيات القرن املا�شي، وذلك يف ثالث دول عربية فقط، هي: �شوريا عام 1952م، وم�شر 

املجال�س  اإىل  املراأة  و�شول  تعوق  ل  العربية  الت�شريعات  اأن  يت�شح  وهكذا  1958م.  والعراق  1956م،  عام 
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ا ت�شمن احلقوق ال�شيا�شية، كالن�شو�س التي تدعم م�شاركة املراأة  النيابية، حيث يت�شمن العديد منها ن�شو�شً

مبا�شرة  قانون  املثال،  �شبيل  على  بالرت�شح.  امل�شاركة  اأو  بالت�شويت  امل�شاركة  �شواء  العامة،  النتخابات  يف 

، حيث ورد يف املادة الأوىل منه ما يلي: 
)75(

احلقوق ال�شيا�شة ململكة البحرين

يتمتع املواطنون -رجاًل ون�شاًء- مببا�شرة احلقوق ال�شيا�شية الآتية:

اإبداء الراأي يف كل ا�شتفتاء يجري طبًقا لأحكام الد�شتور.

انتخاب اأع�شاء جمل�س النواب.

ويبا�شر املواطنون احلقوق �شالفة الذكر باأنف�شهم، وذلك على النحو وبال�شروط املبينة يف هذا القانون.

التي  العربية  الدول  كل  ففي  ال�شيا�شية.  احلقوق  املعنية مبمار�شة  العربية  القوانني  لكل  الن�س منوذج  وهذا 

اأ�شدرت قوانني احلقوق ال�شيا�شية جند مثل هذا الن�س الذي ل يفرق بني املراأة والرجل يف تلك احلقوق، فهناك 

م�شاواة فيها جميًعا.

اإن العرتاف للمراأة العربية مبمار�شة حقوقها ال�شيا�شية ا�شتغرق فرتة زمنية لي�شت بالق�شرية. كما اأن هناك 

تفاوًتا بني الدول العربية يف بدء اإقرار هذه احلقوق للمراأة، ففي حني مل حت�شل املراأة البحرينية على هذا احلق 

اإلَّ عام 2001م عندما �شاركت يف ال�شتفتاء على ميثاق العمل الوطني، وكذا املراأة الكويتية، التي مل حت�شل 

ال�شورية على هذه احلقوق  املراأة  2007م، فقد ح�شلت  ال�شيا�شية حتى عام  على احلق يف ممار�شة احلقوق 

عام 1952م، واملراأة امل�شرية عام 1956م، واملراأة العراقية عام 1958م. ورغم كل املتغريات تبقى م�شاركة 

الن�شاء يف جميع اأنحاء العامل يف املجال ال�شيا�شي حمدودة. وفيما يتعلق بالن�شاء العربيات، فاإن املعدل العام 

حل�شورهن يف املجال�س النيابية ل يتجاوز )5,8%( وهي ن�شبة منخف�شة جًدا.

ب. احلقوق االقت�سادية

وحرف،  مهن،  من  القت�شادية  والفاعليات  الأعمال  كافة  ممار�شة  يف  باحلق  عموًما  العربية  املراأة  تتمتع 

وجتارة، و�شناعة، وزراعة، وقرو�س، وعقود. وقد جاءت قوانني العمل العربية م�شاوية بني املراأة والرجل، 

واأعطت  العامالت،  الن�شاء  على  للعمل  املت�شاوي  الأجر  قاعدة  وكر�شت  واخلا�س.  العام  القطاع  يف  �شواء 

املراأة حقوًقا خا�شة حلماية طبيعتها اجل�شمية وال�شحية والإجنابية، حيث منعت من العمل لياًل اأو الأعمال 

الدولية،  العمل  اتفاقيات  ت�شمنتها  التي  الدولية  العمل  معايري  مع  ان�شجاًما  ا  اأخالقيًّ اأو  ا  �شحيًّ ال�شارة 

العربية  القوانني  وت�شمنت  والعائلية.  ال�شحية  ظروفهن  ومراعاة  العامالت،  الن�شاء  بحماية  واملتعلقة 

الأمومة والر�شاعة، وتاأمني  اإجازة  باأطفالها من حيث  املراأة والعناية  للحفاظ على �شحة  قانونية  ت�شهيالت 

دور احل�شانة وريا�س الأطفال. ومنع القانون ف�شل العاملة خالل فرتة الأمومة، اأو خالل املر�س ب�شبب 

-

-

)75( قانون مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، املادة الأوىل.
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امل�شاركة القت�شادية  لتدين م�شتوى  اأدت  بالقانون  اأ�شباًبا عديدة غري متعلقة  اأن  اإلَّ   .
)76(

اأو احلمل الو�شع 

.
للن�شاء العربيات على م�شتوى العامل، والتي بلغت )%33,3()77(

العاملة  القوى  حجم  ازداد  وقد  العمل،  يف  للمراأة  امل�شاواة  حتقق  معظمها-  -يف  العربية  العمل  قوانني  اإن 

الن�شائية العربية ب�شكل ملحوظ ب�شبب هذه القوانني. اأما بالن�شبة لقوانني التجارة وممار�شة املهن احلرة، فاإن 

املراأة العربية تتمتع عموًما -وفًقا للقوانني- باأهلية قانونية كاملة، فلها كامل احلق يف اإبرام العقود، وحيازة 

اإن  اإذا بلغت �شن الر�شد الذي حدده القانون.  املمتلكات والت�شرف فيها واإرادتها، ولها حق اللجوء للق�شاء 

قوانني ممار�شة كافة املهن احلرة وغريها مل متيز بني الن�شاء والرجال يف احلقوق والواجبات، اأو يف �شروط 

ممار�شة املهن والنت�شاب اإىل التنظيمات النقابية، والرت�شح اإىل ع�شوية النقابات وموؤ�ش�شات املجتمع املدين 

بكافة جمالتها.

ج. قانون االأحوال ال�سخ�سية

الأحكام  تلك  اأن  ومبا  ال�شريعة.  اأحكام  اأ�شا�س  على  العربية  الدول  يف  ال�شخ�شية  الأحوال  قوانني  ت�شدر 

توؤخذ اأ�شا�ًشا مما جاء يف املذاهب الفقهية املختلفة، وهي مذاهب تتعدد فيها الآراء والتف�شريات بني مو�شع 

الفقهية الأكرث ت�شدًدا يف حالت، ويف  وم�شيق؛ فاإن قوانني الأحوال ال�شخ�شية قد تتبنى الآراء والأقوال 

الذي يخلق  الأمر  القوانني؛  تلك  اإقليمي كبري يف  تباين  اإىل  يوؤدي  تي�شرًيا؛ مما  بالأكرث  تاأخذ  اأخرى  حالت 

اأن التعددية  اختالفات بينها يف الدول العربية املختلفة، رغم اعتمادها جميًعا على ال�شريعة الإ�شالمية. كما 

الدينية يف الدول الإ�شالمية توؤدي اإىل وجود اأكرث من جمموعة قانونية، حيث يوجد لكل اأتباع دين اأو طائفة 

.
)78(

قانونهم اخلا�س بهم

اإن اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية املتعلقة باحلقوق الزوجية جتد فل�شفتها يف اأنها حقوق وواجبات متقابلة، مبعنى 

اأي  امل�شاواة،  فيها  تنتفي  احلقوق  هذه  فاإن  لذلك  بالعك�س؛  والعك�س  الزوج  على  واجبات  الزوجة  اأن حقوق 

هذا  يف  يعمل  اأن  ميكن  ل  الجتماعي  النوع  مفهوم  فاإن  وبالتايل  احلقوق؛  يف  امل�شاواة  مبداأ  على  تقوم  ل 

املجال بالكيفية التي يعمل بها يف جمال التنمية؛ حيث اإن خ�شو�شية التكوين الأ�شري ت�شتوجب تبادل الأدوار 

ولي�س متاثل الأدوار، ذلك اأن هذا التبادل يراعي م�شالح الأ�شرة كلها ولي�س م�شالح الزوجة فقط. اإن فهمنا 

خل�شو�شية احلقوق والواجبات داخل الأ�شرة يبني اأن جناح املراأة يف اأداء اأدوارها يف املجتمع وداخل الأ�شرة 

لبد واأن يرتتب عليه الف�شل بني حقوق املراأة وواجباتها فيما يتعلق بالتنمية وبني حقوقها وواجباتها داخل 

الأ�شرة؛ حيث اإن جناحها يف اأدوارها داخل الأ�شرة ينعك�س على جناحها خارج الأ�شرة.

)76( قوانني العمل يف البحرين والكويت وم�شر و�شوريا واملغرب وتون�س.

)77( www.khayma.com/almoudaress/modaouna/index.htm.

)78( كما هو احلال يف لبنان.
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اإن دعم و�شع املراأة داخل الأ�شرة لن يتحقق عن طريق جتاوز اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية التي ت�شكل القيمة 

الأ�شمى يف املجتمعات الإ�شالمية، واإمنا �شيكون عن طريق الدعوة اإىل تعديل قوانني الأحوال ال�شخ�شية يف 

الدول العربية عن طريق الأخذ بالأحكام التي جاءت يف ال�شريعة الإ�شالمية طبًقا ملا يتنا�شب مع و�شع املراأة يف 

املجتمع يف الوقت احلا�شر، خا�شة واأن الإ�شالم �شالح لكل زمان ومكان، على �شبيل املثال فاإن جميع املذاهب 

الإ�شالمية ل تتطلب وجود الويل يف زواج من �شبق لها الزواج )الثيب(، ومع ذلك جند اأن معظم قوانني الدول 

العربية لأحكام الأ�شرة تتطلب الويل يف كل الأحوال، وهكذا العديد من الأحكام التي تت�شمنها قوانني الأحوال 

ال�شخ�شية جند اأنها ُيعمل بها لتنا�شبها مع التقاليد ولي�س اأخًذا باملُجَمع عليه يف اأغلب املذاهب.

د. حماكم االأ�سرة

اإن التطور الذي حلق مبفهوم احلقوق واحلريات العامة يفر�س بال�شرورة تطور اجلهاز الق�شائي القائم على 

تطبيق القوانني. ويعد الق�شاء ال�شرعي من اأهم اجلهات الق�شائية؛ نظًرا خل�شو�شية الق�شايا التي ُتعر�س 

املجتمع؛  يف  الأوىل  بالنواة  ترتبط  والتي  احل�شا�شة،  امل�شائل  من  الأ�شرة  ق�شايا  اأن  اإىل  ذلك  ويعود  عليه؛ 

الأمر الذي يفر�س �شرورة توافر �شفات معينة بالق�شاة ال�شرعيني، وذلك من حيث العلم الدقيق بالق�شايا 

ال�شرعية وفق ما جاءت به قوانني الأحوال ال�شخ�شية، وما ت�شمنته من اآراء املذاهب الفقهية �شماًنا للو�شول 

اإىل احللول العادلة.

ت�شوية  حماولة  عن  ف�شاًل  املتخ�ش�س،  الق�شاء  مبداأ  اإقرار  نحو  تتجه  لالأ�شرة  حماكم  ا�شتحداث  فل�شفة  اإن 

النزاعات الأ�شرية قبل الو�شول اإىل �شاحات املحاكم. كما اأن هذه الفل�شفة تقوم على ف�شل الق�شايا الأ�شرية 

ا على الأطفال الذين يتطلب مو�شوع الدعوى ح�شورهم، وذلك ما ي�شتلزم اإبعاد تلك املحاكم عن املحاكم  حر�شً

. ولعل من اأهم اأ�شباب اإن�شاء حماكم الأ�شرة الرغبة يف الو�شول اإىل حلول �شريعة ومنا�شبة لكل 
)79(

العادية

الأطراف، وحتى ل تتحول �شاحات الق�شاء اإىل و�شيلة لل�شغط والبتزاز؛ فمحاكم الأ�شرة متنح املناخ الودي 

ا على التعامل  للتقا�شي يف دعاوى الأ�شرة، وبخا�شة الطفل والأم، اإ�شافة لوجود ق�شاة مدربني تدريًبا خا�شًّ

اأجل  مع هذا النوع من الق�شايا ذات الطابع الإن�شاين وال�شخ�شي والأ�شري؛ وذلك لبذل اجلهد الأكرب من 

التو�شل اإىل حل اخلالفات، فاإن تعذر ذلك تعر�س الدعوى على القا�شي ليبت فيها.

مزايا نظام حماكم الأ�شرة

 بجملة من املزايا نلخ�شها فيما يلي:
)80(

ميكن القول اإن حماكم الأ�شرة متتاز

عر�س ق�شايا الأ�شرة يف حمكمة �شديقة لالأ�شرة والطفل.

●

-

)79( www.jamahir.alwehda.gov.sy/archives.aspFileName=35115762620061003413941 )4/12/2009(.

)80( نظام حمكمة الأ�شرة – املغرب.



���

الف�سل الثالث: البيئة القانونية لعالقات النوع االجتماعي

اإىل عالج منا�شب  التو�شل  بغية  النزاع؛ وذلك  النظر يف  اأثناء  الجتماعية والنف�شية  بالنواحي  الهتمام 

لق�شايا الأ�شرة.

لف�شح  مكان  اإىل  تتحول  قد  ال�شرعية  املحاكم  �شاحات  لأن  وذلك  واخل�شو�شية؛  ال�شرية  على  احلفاظ 

ل�شحة  اإثباًتا  املالأ  على  الزوجية  احلياة  تفا�شيل  يف  اخلو�س  اإىل  الإطراف  يلجاأ  حيث  اخل�شو�شيات؛ 

مواقفهم و�شلوكياتهم الزوجية.

التخفيف من حدة النزاع بني اأفراد الأ�شرة؛ وذلك نظًرا للجو الأ�شري الذي يتم فيه حل النزاع.

التخل�س من م�شكلة بطء الإجراءات واإطالة الدعوى، وهو ما يحقق فائدة لكل الأطراف.

التخفيف على الق�شاء، وذلك من خالل وجود نظام ق�شائي متخ�ش�س يف الق�شاء الأ�شري.

مراعاة امل�شلحة الأف�شل وال�شحة النف�شية لالأطفال.

متكني املواطنني من الت�شدي حلل م�شكالتهم ب�شورة ودية.

ولعل املتاأمل يف مزايا نظام حماكم الأ�شرة يرى بو�شوح اأهمية اإن�شاء هذه املحاكم.

جتارب حماكم الأ�شرة

اأنه بالطالع  اإلَّ  تلك املحاكم حديثة،  الأ�شرة يف تون�س واملغرب وم�شر، ول تزال جتربة  طبق نظام حماكم 

على نظام هذه املحاكم جند اأنها تنعقد يف اأماكن خا�شة وحمددة بعيدة عن �شائر املحاكم، وهي اأماكن اأكرث 

مالءمة لنوع الق�شايا التي تبحث فيها، هذا من جهة ومن جهة اأخرى، فاإن هذا النوع من الق�شايا ي�شتدعي 

ا للق�شاء، حيث مت اإقرار مبداأ التدخل  . ففي املغرب مثاًل، يعطي قانون الأ�شرة دوًرا مهمًّ
)81(

�شرعة الف�شل فيها

التلقائي للنيابة العامة كطرف اأ�شلي يف الدعاوى املتعلقة بتطبيق اأحكام الأ�شرة؛ مما يتطلب القيام باإجراءات 

مواكبة حل�شن تطبيق مقت�شيات مدونة الأ�شرة، تتمثل يف اإقامة حماكم الأ�شرة. اإ�شافة اإىل �شرورة حماية 

الزوجة من تع�شف الزوج يف ممار�شة حق الطالق، وذلك من خالل تدخل الق�شاء الذي له اأن يراقب ممار�شة 

الزوج للحق يف الطالق، واأن يعمل بالإ�شافة اإىل الأ�شرة على حماولة التوفيق والو�شاطة بني الزوجني. ومبا 

اأن املدونة اجلديدة لالأحوال ال�شخ�شية يف املغرب قد منحت للق�شاء �شلطة وا�شعة يف جمال الأ�شرة، فاإن ذلك 

.
)82(

يتطلب امتياًزا يف العمل الق�شائي للتو�شل اإىل اأحكام تتفق وو�شع الأ�شرة

حيث  اأمامها،  املعرو�شة  الق�شايا  مع  تعاملها  خالل  من  اأهميتها  الأ�شرة  حماكم  جتربة  اأثبتت  م�شر  ويف 

جنحت مكاتب الت�شوية بتلك املحاكم من اإعادة الوئام والإ�شالح بني الأزواج حفاًظا على الرتابط الأ�شري 

-

-

-

-

-

-

-

●

)81( امل�شدر: بوابة احلكومة امل�شرية الإليكرتونية.

)82( الن�س الكامل ملدونة الأ�شرة – املغرب.
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والذين  الت�شوية،  مبكاتب  والجتماعيني  والقانونيني  النف�شيني  اخلرباء  طريق  عن  وذلك  والجتماعي، 

ميتلكون خربة وا�شعة يف التدخل حلل امل�شكالت التي ل حتتاج اإلَّ اإىل م�شاع حميدة بني الطرفني، ودون 

الق�شاة واخلرباء  الأ�شرة، ومت تدريب جميع  لقد جهزت مقرات حماكم   .
)83(

الزوجية لإنهاء احلياة  احلاجة 

حل  على  تعمل  والتي  الأ�شرة،  حماكم  يف  العمل  �شيتولون  ممن  والقانونيني  والجتماعيني  النف�شيني 

اأمام املحاكم الأخرى، ولتحل حمل حماكم  اخلالفات والنزاعات الأ�شرية يف حماولة لعالج بطء التقا�شي 

على  يعتمد  الأ�شرة  حمكمة  نظام  اأن  ذلك  القدمي؛  بالنظام  العمل  من  كامل  قرن  بعد  ال�شخ�شية  الأحوال 

اأحكام  النق�س لت�شبح  اإلغاء  اأول درجة وال�شتئناف مع  التقا�شي يف درجتني فقط، هما  اخت�شار مراحل 

نهائية. ال�شتئناف 

وقد قدمت حماكم الأ�شرة مزايا متعددة للمراأة، من بينها تق�شري مدة التقا�شي، وتي�شري اإجراءاته، والق�شاء 

على تعار�س الأحكام، و�شمان تنفيذ اأحكام النفقة، وتوفري جو اأ�شري هادئ لالأ�شرة والأطفال، اإ�شافة اإىل 

ا، وهو ما ينعك�س اإيجاًبا على الأ�شرة، ويكفل عدم  توفري الو�شائل العلمية الالزمة ملحاولة اإنهاء النزاعات وديًّ

تفككها بعد فرتة ق�شرية يف ظل حل امل�شكالت بالطريقة التي تريح الأ�شرة، وت�شمن لها معي�شة كرمية يف 

ت�شكيلها، مع  الأ�شرة، طريقة  تقوم عليها حماكم  التي  القوة  اأهم عنا�شر  . ومن 
)84(

للمحاكم التنظيم  ظل هذا 

ا�شتحداث مكتب ت�شوية املنازعات الأ�شرية، الذي يقوم بدور �شابق على عر�س الق�شايا على املحكمة، ويحقق 

توحيد الخت�شا�س املحلي، مع الهتمام بعقد دورات تدريبية للعنا�شر العاملة يف املحكمة ومكتب الت�شوية. 

وبخ�شو�س املكتب ميكن الإ�شارة اإىل اأن املادة اخلام�شة من قانون اإن�شاء حمكمة الأ�شرة امل�شري ن�شت على 

املكتب من  تتوافر يف  اأن  التي يجب  القانون الخت�شا�شات  العدل، حيث حدد  لوزير  تبعيته  اإن�شائه وجعلت 

رت مهمة هذا املكتب يف بحث احلالة قبل التوجه اإىل  اخت�شا�شيني قانونيني ونف�شيني واجتماعيني. كما ُح�شِ

ا خالل  املحكمة، فيتوىل املكتب الجتماع بالزوجني، ويحاول ت�شوية اخلالف النا�شب بينهما بت�شوية الأمر وديًّ

مدة ل تزيد على خم�شة ع�شر يوًما من تاريخ تقدمي الطلب، فاإذا ما مت ال�شلح كان بها واإل ترفع الق�شية بينهما 

اإىل املحكمة. والهدف من حتديد املدة يف خم�شة ع�شر يوًما هو اخت�شار الوقت حتى ل تطول فرتة التقا�شي. 

)83( نظام حمكمة الأ�شرة – م�شر.

)84( التدابري املوؤقتة امل�شار اإليها يف املادة اخلام�شة من التفاقية، كما ذهب اخلرباء اإىل اأنها تت�شمن ب�شكل عام اإدماج النوع الجتماعي 

يف ال�شيا�شات واخلطط احلكومية، ومن قبل جهات فاعلة يف التنمية غري مرتبطة بالدولة، كذا موؤ�ش�شات املجتمع املدين والقطاع 

العام  القطاعني  يف  والرجل  املراأة  بني  بالت�شاوي  الفر�س  اإعطاء  حول  وتدابري  واإجراءات  قوانني  يف  ا  اأي�شً تتمثل  كما  اخلا�س، 

واخلا�س، مثل تويل املنا�شب القيادية، والرتقيات، وتبني �شيا�شات عامة لتحقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س كاخلدمات القانونية والق�شائية 

ل بامل�شاواة طبًقا ملفهوم النوع الجتماعي، مثل  للمراأة، وكاإن�شاء مراكز لل�شكاوي خا�شة باملراأة، كما تدخل �شمن التدابري التي ُتعجِّ

تقدمي الدعم املادي للن�شاء يف جمالت معينة، ومن اأهمها املجال ال�شيا�شي؛ لإزالة الفارق املادي بينها وبني الرجل يف املناف�شات 

اإدارتها، واتباع  اأو جمال�س  اإدماج املراأة �شمن قوائمها  النتخابية، واإقرار �شيا�شات حتفيز اجلمعيات والأحزاب ال�شيا�شية على 

�شيا�شة النِّ�شب للن�شاء ويف بع�س املجالت كنظام احل�ش�س يف قوائم الكتل املر�شحة للمجال�س النيابية، وكذا امليزانيات امل�شتجيبة 

للنوع الجتماعي، وتخ�شي�س ن�شبة من الإنفاق احلكومي يف املجالت الإ�شكانية وال�شحية والتعليمية بح�شب ظروف كل دولة.
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كما ينبغي على املكتب اإر�شال الأوراق اإىل املحكمة يف مدة ل تتجاوز اأ�شبوًعا. وحماولة الت�شوية اأمام املكتب 

.
)85(

�شرٌط لقبول الدعوى اأمام املحكمة

ق�شاة،  ثالثة  من  وُت�شكل  جزئية،  حمكمة  كل  اخت�شا�س  بدائرة  لالأ�شرة  حمكمة  اإن�شاء  القانون  وي�شرتط 

اخت�شا�شي  اأحدهما  خبريان،  املحكمة  هذه  ويعاون  البتدائية،  باملحكمة  رئي�س  بدرجة  الأقل  على  اأحدهم 

دائرة  ا�شتئناف  حمكمة  كل  اخت�شا�س  دائرة  يف  ا  اأي�شً تن�شاأ  كما  اجتماعي.  اخت�شا�شي  والآخر  نف�شي 

حمكمة ا�شتئناف تنظر يف طعون ال�شتئناف التي ترفع اإليها يف الأحوال التي يجيزها القانون، وهي تتاألف 

ال�شتئناف،  مبحاكم  رئي�س  بدرجة  الأقل  على  اأحدهم  يكون  ال�شتئناف  مبحكمة  امل�شت�شارين  من  ثالثة  من 

ملحكمة  املحلي  الخت�شا�س  توحيد  بخ�شو�س  اأما   .
)86(

الخت�شا�شيني من  تراه  مبن  ت�شتعني  اأن  وللدائرة 

اأحد  من  اإليها  ترفع  دعوى  اأول  بنظر  ا  حمليًّ املخت�شة  الأ�شرة  حمكمة  تكون  اأن  به  املق�شود  فاإن  الأ�شرة، 

ا بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من اأيهما. الزوجني خمت�شة حمليًّ

2. موقف الت�سريعات العربية من اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة

بعد ان�شمام الدول العربية اإىل اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة اأ�شبحت تبًعا لذلك مطالبة 

باإعادة النظر يف قوانينها الوطنية مبا يتالءم وم�شمون التفاقية، ومبا يدعم الق�شاء على التمييز �شد املراأة 

ح�شب مفهوم النوع الجتماعي يف جميع جمالت حقوق الإن�شان. كما اأن على الدول العربية -وانطالًقا من 

تعهداتها بالوفاء بالغايات والأهداف الإمنائية لالألفية بقدوم 2015م- العمل على التعجيل بامل�شاواة طبًقا للنوع 

الجتماعي، ومن بينها مكافحة التمييز �شد املراأة من اأجل متكنها بو�شفها �شريًكا يف التنمية وما يرتتب على 

ذلك من تطور ومتكني.

بو�شع  يتعلق  فيما  اإيجابي  باأثر  املراأة  التمييز �شد  اأ�شكال  كافة  على  الق�شاء  اتفاقية  اإىل  الن�شمام  لقد جاء 

املراأة يف الت�شريعات ذات ال�شلة يف الدول العربية، حيث مت اإعادة النظر يف تلك الت�شريعات التي انطوت على 

. لذلك جند اأن معظم الدول العربية يف املجال الت�شريعي تطبق مبداأ 
)87(

متييز بني اجلن�شني ينتهك مبداأ امل�شاواة

يتم  التي مل  الوطنية مع ما جاء يف التفاقية يف احلدود  ات�شاق ت�شريعاتها  امل�شاواة بني اجلن�شني من حيث 

التحفظ عليها، ومبا وفر للمراأة حقوقها املدنية وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية، وبذلك ميكن 

 .
)88(

القول اإن التفاقية ا�شتطاعت حتقيق الغر�س والهدف الذي و�شعت من اأجله اإىل حد بعيد يف هذه الدول

)85( كمملكة البحرين التي مل ت�شدر قانوًنا حتى الآن.

)86( قانون حمكمة الأ�شرة امل�شري.

)87( على �شبيل املثال القانون املغربي الذي متت اإعادة النظر فيه ليت�شمن التخ�شي�س ال�شيا�شي، والقانون الكويتي الذي متت اإعادة 

النظر فيه ليت�شمن ح�شول الزوجة على جواز �شفرها بدون اأذن الزوج.

)88( عدا اململكة املغربية والتي األغت حتفظاتها على اتفاقية ال�شيداو ومل تعدل قوانينها مبا يتالءم ومتطلبات تطبيق التفاقية كاملة، فهناك 

على �شبيل املثال تعار�س بني بع�س ن�شو�س التفاقية ومدونة اأحكام الأ�شرة يف املغرب.
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ولكن هذا ل ينفي اأن هناك من الدول العربية من حتول قدراتها القت�شادية اأو الجتماعية دون حتقيق ما جاء 

يف التفاقية؛ وبالتايل ما يزال و�شع املراأة بها دون املطلوب.

وبناء على ما �شبق، ميكن ت�شنيف الدول العربية اإىل ثالث جمموعات: جمموعة نهجت �شيا�شة امل�شاواة يف 

ثم  بها؛ ومن  التعجيل  اأو  تعزيزها  اأجل  من  والتدابري  الإجراءات  من  فاتخذت جمموعة  املجالت،  من  الكثري 

النوع  منظور  من  التنمية  يف  املراأة  اإدماج  على  الدول  تلك  عملت  كما  الإن�شانية.  بحقوقها  للمراأة  العرتاف 

الجتماعي. واملجموعة الثانية عملت على تطبيق مبداأ امل�شاواة ب�شكل قريب من املجموعة الأوىل، اإلَّ اأنه مازال 

اأمامها الكثري مما ينبغي عمله، واملجموعة الثالثة يحول بينها وبني ال�شابقتني بون �شا�شع؛ لأنه ما زال اأمامها 

الطريق طوياًل؛ ولذلك فهي مل تنهج بعد �شيا�شة امل�شاواة الفعلية بني اجلن�شني، بل مل تتخذ حتى التدابري املوؤقتة 

.
)89(

من اأجل التعجيل بذلك

يلغي  مبا  القوانني  لبع�س  ومراجعة  تعديالت  متت  الت�شريعية  املبادرات  اإطار  ويف  املنهج،  هذا  �شوء  ويف 

التمييز �شد املراأة، ويحقق امل�شاواة بني اجلن�شني يف املجال العام، مثل قوانني التجارة، والعمل، والتاأمينات 

قوانني  واأخرًيا  والإجرائية،  اجلزائية  والقوانني  والنتخابات،  والتعليم،  الجتماعي،  الجتماعية/ال�شمان 

اأمام الن�شاء كانت ممنوعة عليهن �شابًقا -يف بع�س  الوظيفة العمومية، وخا�شة ما يتعلق منها بفتح وظائف 

الدول العربية- مثل مهنة الق�شاء. كما تناولت املراجعة �شئوًنا اأخرى، مثل حرية احلركة والتنقل، والعرتاف 

للمطلقات،  بالن�شبة  الق�شاء  اأمام  الدعوى  اإقامة  م�شاريف  من  كالإعفاء  معينة  مو�شوعات  يف  املراأة  باأهلية 

اأمام املحاكم التي كان بها متييز بني اجلن�شني. وقد اعرتفت بع�س الدول  واأخرًيا مراجعة بع�س الإجراءات 

العربية موؤخًرا للمراأة بحقوقها ال�شيا�شية، فاتخذت تدابري خا�شة موؤقتة يف اإطار التمييز الإيجابي الذي اأدى 

تطبيقه اإىل ازدياد تعيني الن�شاء يف منا�شب وزارية خالل ال�شنني الأخرية، حيث اأ�شبحت املراأة ت�شارك يف 

ال�شلطة التنفيذية يف جميع احلكومات العربية.

ولعل الإجناز املهم على �شعيد التغريات الت�شريعية الناجحة هو تعديل القدمي من تلك القوانني التي �شبق اأن 

�شدرت يف بع�س الدول، كما يف املغرب وتون�س وم�شر، حيث اأحدثت تلك الدول مزيًدا من التنقيح والتعديل 

لقوانينها مبا يكفل امل�شاواة، بالإ�شافة اإىل اإ�شدار قوانني جديدة يف الدول التي مل يكن لديها قوانني اأ�شرة 

، وذلك ح�شب املفا�شلة بني اآراء الفقهاء واختيار الأي�شر والأن�شب لأحوال املراأة، مبا ي�شمن حقوق 
)90(

�شابًقا

التطبيق  ولكفالة  عليها.  م�شلطة  كانت  التمييز  من  اأ�شكال  عدة  على  يق�شي  ومبا  الأ�شا�شية،  الإن�شانية  املراأة 

والقا�شي  الأ�شرة،  اإن�شاء حماكم  مثل  ترافقها،  واإجراءات جديدة  بنيات  ا�شتحداث  القوانني مت  لتلك  ال  الفعَّ

املكلف بالزواج، والعرتاف بالنيابة العامة كطرف اأ�شلي يف كل ما يتعلق بتطبيق هذا القانون.

)89( وهي الدول التي ما زالت تتحفظ يف اإعطاء املراأة كافة حقوقها، كا�شرتاط العمل يف جمالت غري خمتلطة، اأو عدم ال�شفر وحدها 

وغري ذلك من املعوقات.

)90( كمملكة البحرين التي اأ�شدرت اأخرًيا قانون اأحكام الأ�شرة عام 2009م.
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كما �شهدت ظاهرة العنف �شد املراأة يف ال�شنوات الأخرية اهتماًما متزايًدا من قبل معظم الدول العربية، وذلك 

ا، وببع�س ظواهرها التي كان جمرد ذكرها ُيعد من املحرمات، مثل التحر�س  من خالل العرتاف بها ر�شميًّ

اجلن�شي، وال�شتغالل اجلن�شي لالأطفال، والعنف املنزيل؛ الأمر الذي اأدى اإىل تعديالت يف قانون العقوبات 

ا�شتنها�س  اإىل  اإ�شافة  وتعزيزها،  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  تفعيل  �شيا�شة  اعتماد  اأن  كما  جترميها.  اإىل  اأدت 

اجلميع عرب اإقرار ا�شرتاتيجية وطنية ملحاربة هذه الظاهرة، وو�شع خطة عمل لإجنازها واإ�شافتها اإىل اخلطط 

.
)91(

وال�شرتاتيجيات الوطنية القائمة، كل ذلك جعل منها ق�شية ر�شمية واأ�شا�شية يف املحور الجتماعي

وبالن�شبة للطائفة الثانية املتعلقة بحقوق املراأة وحريتها يف م�شائل الزواج، جند اأن عقد الزواج يف ذاته عقد 

ا من جانب  ر�شائي ل يتم -�شرًعا وقانوًنا- اإلَّ بناًء على الرغبة احلرة والكاملة لكل من الطرفني، وخ�شو�شً

املراأة. ولقد ا�شتقر الفقه الإ�شالمي على اأن ر�شا املراأة ركن جوهري يف اإقامة عالقة الزواج، فال ينعقد العقد 

دون ر�شاها، فاإذا انعقد الزواج دون ر�شاها، اأو �شاب هذا الر�شا عيب من عيوب الإرادة كان الزواج باطاًل 

: )ل ُتزوج الأمي حتى ُت�شتاأمر ول البكر حتى ُت�شتاأذن(. اأما بالن�شبة للخروج من العالقة  لقول امل�شطفى

الزوجية، وحرية اإنهائها فمن حق املراأة عند العقد اأن ت�شرتط على الزوج اأن يفو�شها يف تطليق نف�شها متى 

�شاءت، ومن ناحية اأخرى فاإن اخللع من جانب املراأة يقابل حق الطالق من جانب الرجل، بحيث تتي�شر يف 

النهاية اإمكانية اإنهاء العالقة الزوجية متى ا�شتحالت الع�شرة.

3. احلدود التي مت على اأ�سا�سها تطبيق اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة بو�سفها 

ا ا وطنيًّ قانوناً

لقد رافق ان�شمام الدول العربية لتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة اإجراء حتفظات، بع�شها له 

عالقة بتعار�س الن�شو�س املتحفظ عليها مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، وبع�شها الآخر لتعار�س تلك الن�شو�س 

مع الأعراف املجتمعية اأو بع�س القوانني اجلارية. ولقد حتفظت اأغلب الدول العربية على الن�شو�س التالية:

املادة )2(، مبا ي�شمن تنفيذها يف حدود اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.

املادة )9( الفقرة )2(؛ لتعار�شها مع قوانني اجلن�شية.

املادة )15( الفقرة )4(؛ لتعار�شها مع التقاليد املرعية يف الدول العربية.

املادة )16( فيما يتعار�س مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.

املادة )29( الفقرة )1(؛ لتعار�شها مع �شيادة الدولة.

وُيظهر اجلدول رقم )3-1( حتفظات الدول العربية على اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة، 

وتاريخ الت�شديق عليها اأو الن�شمام اإليها، حيث اإن جميع الدول العربية قد ان�شمت اإىل التفاقية، كما اأنها 

جميًعا حتفظت على بع�س موادها.

)91( موؤمتر العنف �شد املراأة – الأردن- 2005م، واملوؤمتر الدويل حول العنف �شد املراأة – القاهرة 2009م.
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التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على كافة  )3-1(: حتفظات الدول العربية على اتفاقية  اجلدول رقم 

املراأة، وتاريخ الت�سديق عليها اأو االن�سمام اإليها

الدولة

تاريخ 

امل�سادقة/

االن�سمام 

التحفظات

املادة

2
املادة 

7
املادة 

9
املادة 

15
املادة

16
املادة 

29
املجموع

عمان
2006

م�شادقة
--2/94/151/16

)ا(.)ج(.)و(
1/294

االأردن
1992

م�شادقة
--2/91/16

)ج(.)د(.)ز(
-2

اجلزائر
1996

ان�شمام
2-2/94/15161/295

العراق
1986

ان�شمام

 2
)و(.)ز(

-1/9
2/9

-161/294

الكويت
1994

ان�شمام
- 7

)اأ(
2/9-1/16

)و(
1/294

املغرب
1993

ان�شمام
2-2/94/15161/295

تون�س
1985

ان�شمام
--2/94/151/16

)ج(.)د(.)و(.)ز(

 1/29
)ح(

4

لبنان
1997

ان�شمام
--2/9-1/16

)ج(.)د(.)و(.)ز(
1/293

ليبيا
1989

ان�شمام
2---1/16

)ج(.)د(
-2

م�سر
1981

م�شادقة
2-2/9-161/294

اليمن
1984

ان�شمام
-----1/291

االإمارات 

العربية

2004
م�شادقة

حتفظ -2

كامل
2/151/16

)ج(.)د(.)و(.)ز(

1/29
2/29

5

ال�سعودية*
2000

ان�شمام
--2/9--1/292
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الدولة

تاريخ 

امل�سادقة/

االن�سمام 

التحفظات

املادة

2
املادة 

7
املادة 

9
املادة 

15
املادة

16
املادة 

29
املجموع

البحرين
2002

ان�شمام
2-2/94/15161/295

�سوريا
2003

ان�شمام
2-2/94/15

1/16
)ج(.)د(.)و(.)ز(

2/16
1/295

* امل�شدر: الأمم املتحدة: اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة، تقارير الظل يف البلدان العربية لعام 2007م، 

E/ESCWA/ECW/2007/1 .90 اجلدول رقم )3(، �س

املادة )2(: حول الإجراءات غري التمييزية، املادة )7(: حول احلياة العامة وال�شيا�شية، املادة )9(: حول اجلن�شية، املادة )15(: 

حول امل�شاواة اأمام القانون وال�شئون املدنية، وحرية اختيار امل�شكن، املادة )16(: حول امل�شاواة يف الزواج واحلياة الأ�شرية، 

املادة )29(: حول التحكيم بني الدول، والرجوع اإىل حمكمة العدل الدولية.

* لقد حتفظت اململكة العربية ال�شعودية ب�شكل عام على جميع البنود التي تعار�س ال�شريعة الإ�شالمية.

ولدى مراجعة تلك التحفظات يالحظ اأن الدول العربية قد ا�شتندت اإىل �شببني، وهما تعار�س املواد املتحفظ 

عليها مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، وخمالفة هذه املواد لتوجهات د�شاتري الدول العربية.

وترجع مربرات ال�شبب الأول اإىل اأن ما يتعار�س مع ن�شو�س ال�شريعة الإ�شالمية يعترب باطاًل؛ فال ُيعمل به 

طاملا كان دين الفرد الإ�شالم، حيث اإن اأحكام ال�شريعة مقدمة على �شائر الأحكام، وهو ما ورد يف الد�شاتري 

العربية، فقد ن�شت يف موادها على اأن دين الدولة هو الإ�شالم، واأن ال�شريعة الإ�شالمية م�شدر رئي�س للت�شريع؛ 

.
)92(

لذلك فال جمال لأحكام تخالف اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية

عدم  هو  كان  اأوردتها  التي  التحفظات  معظم  يف  العربية  الدول  به  التزمت  الذي  املعيار  اأن  جند  هنا  من 

التفاقية،  من  الثانية  املادة  مبحتوى  يتعلق  ففيما  الإ�شالمية،  ال�شريعة  لأحكام  البنود  تلك  تنفيذ  خمالفة 

جند اأن تلك املادة تخت�س بامل�شاواة بني املراأة والرجل يف احلقوق والواجبات، ويف هذا اخل�شو�س فاإن 

العربية  الدول  جميع  فاإن  لذلك  والواجبات؛  احلقوق  يف  والرجل  املراأة  بني  �شاوت  الإ�شالمية  ال�شريعة 

ما  ولكن  وقانوًنا،  �شرًعا  املقررة  امل�شاواة  حقوق  من  يحد  مل  فالتحفظ  كاماًل،  تطبيًقا  املادة  هذه  تطبق 

واإمنا اخلوف من  امل�شاواة،  يكن احلد من حقوق  املادة مل  اإجراء حتفظ على هذه  اإىل  العربية  الدول  دفع 

املراأة  بني  امل�شاواة  هي  املطلوبة  امل�شاواة  اأن  يف  �شريحة  فاملادة  املادة.  لها  تتعر�س  قد  التي  التف�شريات 

لدى  املتحدة، وخا�شة  الأمم  املادة يف  لهذه  تف�شرًيا مو�شًعا  اأن هناك  الإن�شانية، غري  الناحية  والرجل من 

)92( املادة )2( من الد�شتور البحريني والكويتي وامل�شري.
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باحلقوق  املتعلقة  النواحي  التف�شري  هذا  ي�شع  حيث  املراأة،  �شد  التمييز  اأ�شكال  كافة  على  الق�شاء  جلنة 

الزوجية داخل الأ�شرة �شمن املواد التي حتدد احلقوق، والتي يجب امل�شاواة فيها بني املراأة والرجل، اأي 

اأنها تخلط بني حقوق املراأة بو�شفها امراأة تت�شاوى مع الرجل يف احلقوق من ناحية، وبني حقوق الزوجة 

التي  املراأة  يتجاوز حقوق  املو�شع  التف�شري  اأن هذا  الأخرى، مبعنى  الناحية  الأ�شرة من  داخل  وواجباتها 

الرجل  الزوج  حقوق  تراعي  اأن  دون  وواجباتها،  الزوجة  حقوق  اإىل  الرجل  مع  فيها  تت�شاوى  اأن  يجب 

وهي  الأ�شرة،  اأحكام  حتددها  والتي  وواجباتهما،  الزوجني  كال  حقوق  وهي  الأ�شرة،  داخل  وحقوقه 

.
)93(

الإ�شالمية ال�شريعة  من  ت�شتمد  اأحكام 

 اإن اقت�شار تف�شري هذه املادة على امل�شاواة يف احلقوق والواجبات بني املراأة والرجل له ما يربره، والتحفظ 

اإزاءه لن يكون له ما يربره، فاإذا اأرادت تلك اللجنة من الدول العربية اإلغاء التحفظ على هذه املادة؛ فالبد اأوًل اأن 

يكون هناك تو�شيح مكتوب يوجه للدول يت�شمن التف�شري املحدد جتنًبا ملوقف التحفظ الذي واجهته هذه املادة 

من التفاقية. كما اأن التحفظ الذي جاء بخ�شو�س املادة ال�شاد�شة ع�شرة، وهو التحفظ الوارد يف عبارة )مبا 

ل يتعار�س مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية(، يحمل معنى اأن البطالن �شي�شمل كل بند من بنود املادة يت�شمن ما 

يتعار�س مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.

اإن املراأة والرجل طبًقا لأحكام الأ�شرة يف ال�شريعة الإ�شالمية هما طرفان يف عالقة تقوم احلقوق فيها على 

اأ�شا�س التكامل ولي�س على اأ�شا�س التماثل، كما �شبق وذكرنا. ومبا اأن مبداأ امل�شاواة ل يقوم اإلَّ على حقوق 

متماثلة، فاإن التفاقية ل ميكن اإلَّ اأن جتعل لهذه احلقوق و�شًعا خمتلًفا عن و�شع احلقوق خارج الأ�شرة، وذلك 

اأ�شكال التمييز فيما يتعلق بامل�شاواة بني الرجل واملراأة؛ ذلك اأن الزوجة  حتى تتمكن من الق�شاء على جميع 

ا فاإن حقوق الزوج تكون واجًبا على  لها حقوق داخل الأ�شرة، وهذه احلقوق تكون واجًبا على الزوج، واأي�شً

الزوجة. اإن هذا الفرق بني احلقوق خارج نطاق الأ�شرة واحلقوق داخلها هو الذي اأدى اإىل اإجراء التحفظات؛ 

من  اأو�شع  دائرة  اإىل  التفاقية  تطبيق  يوجه  باأن  خليًقا  كان  الزوجة  املراأة عن حقوق  فاإن ف�شل حقوق  لذلك 

ا، حيث اإن حقوق الزوجة تنظمه ال�شريعة الإ�شالمية يف قوانني  القبول والتوافق، ويجعل وجودها مثمًرا ومهمًّ

الأحوال ال�شخ�شية يف الدول العربية.

الدول  مع  املتحدة  الأمم  املراأة يف  التمييز �شد  اأ�شكال  على جميع  الق�شاء  تخو�شه جلنة  الذي  ال�شراع  اإن 

العربية خا�شة، ياأتي من وجود هذه الإ�شكالية؛ لذلك فاإن التحفظات التي تتفق مع ال�شريعة الإ�شالمية ل ميكن 

الإ�شالمية، ومل ي�شدر من  لل�شريعة  الأ�شرة طبًقا  اأحكام  لديها مدونة  األغتها كاملغرب  التي  اإلغاوؤها، والدول 

ا و�شتطبق  املغرب اأي اإعالن باإيقاف العمل باملدونة؛ لذلك فاإن الإ�شكالية �شتظل موجودة، والإلغاء �شيكون نظريًّ

مدونة اأحكام الأ�شرة كما لو كان التحفظ ما زال موجوًدا. 

)93( التف�شري الذي تاأخذ به جلنة ال�شيداو من حيث اخللط بني تعديل الت�شريعات وتعديل القيم.
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ويت�شح من فقرات املواد الباقية اأن التحفظ عليها قائم اإما لتعار�شها مع ن�شو�س بع�س القوانني، كالفقرة 

الثانية من املادة التا�شعة، والتي تتعلق بجن�شية الأطفال من اأم مواطنة واأب اأجنبي. وهذا التحفظ مت جتاوزه 

يف بع�س الدول العربية التي عدلت قوانني اجلن�شية مبا يعطي الأطفال جن�شية الأم ب�شكل تلقائي، اأو ح�شب ما 

قامت به مملكة البحرين من منح امللك طبًقا ل�شلطاته الد�شتورية اجلن�شية البحرينية لهوؤلء الأطفال مبا ق�شي 

على هذه امل�شكلة تقريًبا. 

وبخ�شو�س ما جاء يف الفقرة الرابعة من املادة اخلام�شة ع�شرة التي تتناول حرية التنقل، فاإنها متاحة يف 

الد�شاتري العربية، اإلَّ اأن التحفظ عليها جاء من�شجًما اأو مطابقا للعادات والتقاليد التي ل ت�شتح�شن اإتاحة حرية 

احلركة للمراأة يف بع�س الدول. اإلَّ اأن تطور املجتمع ي�شهم يف جعل هذا التحفظ غري فاعل من الناحية العملية، 

ا  حيث اإن هذا الأمر منوط باملجتمع اأكرث منه بالقوانني. وبالن�شبة للواقع املعا�س، فاإن انتقال املراأة انتقاًل حرًّ

. اأما التحفظ الذي جرى على 
)94(

هو اأمر متاح يف معظم الدول العربية، حتى تلك التي حتفظت على هذه املادة

املادة التا�شعة والع�شرين فهو متعلق ب�شيادة الدولة، حيث ل ميكن عر�س اأي مو�شوع على التحكيم، �شواء 

تعلق باملراأة اأو باأي �شاأن اآخر، دون موافقة �شريحة من الدولة؛ لذلك جند اأن الدول ل تقبل بالتحكيم الدويل 

.
)95(

اإلَّ يف اأ�شيق احلدود، حتى يظل نظامها الق�شائي يف مناأى من التدخالت الأجنبية

)94( ق�شت املحكمة الد�شتورية الكويتية بعدم د�شتورية املادة )15( من القانون رقم )11( ل�شنة 1962م، واملعدل بالقانون رقم )105( 

ل�شنة 1994م، واملتعلقة بعدم منح الزوجة جواز �شفر اأو �شفرها اإل مبوافقة الزوج، وذلك يف حكم �شدر من املحكمة يف يوم 20 

اأكتوبر/ت�شرين الأول 2009م ـ انظر: جريدة القب�س الكويتية ـ العدد )13074( بتاريخ 2009/10/21.

)95( خا�شة واأن املحكمني ل ُينظر اإىل دينهم، والق�شايا الزوجية ترتبط باأحكام ال�شريعة الإ�شالمية؛ وقد ي�شدر حكم املحكمني خمالًفا 

الإ�شالمية؛  ال�شريعة  التي تخالف  بالقوانني  التي ل تعرتف د�شاتريها  العربية  الدول  ال�شريعة؛ مما ي�شعب تطبيقه داخل  لأحكام 

وبالتايل بالأحكام املخالفة لها.
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اخلال�صة

اإن الأخذ مبفهوم النوع الجتماعي فيما يتعلق مببداأ امل�شاواة بني املراأة والرجل قد اأحدث ثورة يف املفاهيم 

التي بني عليها مبداأ امل�شاواة بني املراأة والرجل، الذي كان ياأخذ مبفهوم اجلن�س فقط؛ مما حال دون حتقيق 

الأهداف املرجوة من وراء الأخذ بامل�شاواة بني املراأة والرجل، والتي متثلت يف امل�شاركة يف التنمية؛ ذلك اأن 

الفاعلة واملت�شاوية يف كافة  املراأة والرجل من امل�شاركة  اإىل متكني كٍل من  اإقرار احلقوق والواجبات يهدف 

اإعادة النظر يف ذلك املفهوم والعمل على تقومي  املجالت. فلما مل تتحقق تلك امل�شاركة؛ كان من ال�شروري 

املعايري التي مت الأخذ بها.

وميكن لتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة اأن تقوم بدور كبري يف حتقيق اأهدافها املرجوة، 

مبداأ  اتخذه  الذي  امل�شار  تعديل  على  تعمل  اتفاقية  بو�شفها  اإليها  نظر  اإذا  النامية،  للدول  بالن�شبة  خا�شة 

امل�شاواة -وهو م�شار امل�شاواة طبًقا ملفهوم اجلن�س فقط، وما نتج عنه من فجوة عميقة يف ميدان التنمية بني 

ن�شيب املراأة ون�شيب الرجل، �شواء يف امل�شاركة فيها اأو يف ناجتها، وهو ما ا�شتدعى اإ�شدارها- دون ما 

اعرتى تف�شريها اأخرًيا -خا�شة منذ عام 1995م نتيجة لتوجهات موؤمتر بكني الذي اأحرز الكثري يف جمال 

حقوق املراأة- حيث مت التوجه به لي�س نحو امل�شاواة احلقوقية فقط، واإمنا نحو العمل على تغيري القيم، اأي 

اأمناط ما زالت تواجه مقاومة داخل  اأمناط من ال�شلوك امل�شتحدثة على املجتمعات الغربية، وهي  ا�شتن�شاخ 

البنية الثقافية للمجتمعات الغربية ذاتها، ومل حت�شل على اأجماع حولها حتى الآن، اأي بعد مرور ما يقرب 

من خم�شة ع�شر عاًما، وذلك عرب عملية ق�شرية تفر�شها قيم عاملية جديدة، خا�شة فيما يتعلق منها بالنظام 

املجتمعات  تلك  تعد  به حتى  والإقرار  ا لبد من حتقيقه  اأ�شا�شيًّ �شرطا  الأ�شرة، وجتعلها  الأ�شري ومقومات 

قد اأوفت بالتزاماتها جتاه ما جاء يف التفاقية، مع اأن املطلع على التفاقية وقت �شدورها اأي عام 1979م 

يدرك اأنه مل تكن هناك قوانني قد �شدرت بخ�شو�س تعديل روؤية الأ�شرة يف املجتمعات الغربية؛ لذلك فاإن 

ان�شمت  التي  الدول  عدد  زيادة  يف  كثرًيا  اأ�شهمت  قد  التحفظات  اإجراء  اإمكان  من  به  جاءت  مبا  التفاقية 

اإليها، والتي بلغ عددها )108( دولة حتى عام 2008م.

اإقرار  على  التفاقيات  بقدرة  يتعلق  فيما  الدويل  املجال  يف  احلا�شل  اخللط  اأن  اإىل  الإ�شارة  يجب  واأخرًيا 

احلقوق وقدرتها على تغيري القيم ي�شكل اأحد اأهم املعوقات التي حتول دون تفعيل التفاقيات وحتويلها اإىل 

واقع اإن�شاين م�شرتك، وخا�شة التفاقيات العامة مثل اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة؛ 

تعهدات  تعطي  اأن  ت�شتطيع  ل  الت�شريعية-  �شلطتها  اأو  التنفيذية  �شلطتها  يف  متثلت  -�شواء  الدول  اأن  ذلك 

اتفاقيات  وجميع  املتحدة  الأمم  ميثاق  به  يلزم  ما  وهو  لتوفريها،  اآليات  واإن�شاء  احلقوق  اإقرار  باإمكان  اإلَّ 

اأو تلك التي تزيد عليه بتاأ�شي�شها  حقوق الإن�شان، �شواء تلك التي تقيم مبداأ امل�شاواة طبًقا ملفهوم اجلن�س، 

ذلك املبداأ على اأ�شا�س مفهوم النوع الجتماعي؛ لذلك فالبد من قراءة التفاقية يف �شوء احلقوق، والتزام 
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الدول الأطراف فيها بالق�شاء على اأي متييز بالن�شبة لتلك احلقوق؛ ذلك اأن تغيري القيم �شواء يف املجتمعات 

الغربية اأو ال�شرقية لي�س من مهام التفاقيات الدولية ول من اللتزامات الدولية. اإنه تغيري مرهون بحركة 

التاريخ يف هذه املجتمعات، ومبح�شلة التطور والنمو فيها، ولي�شت التفاقيات اإلَّ عاماًل واحًدا من عوامل 

ل ح�شر لها يف تلك احلركة.
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اأ�صئلة تطبيقية

حلِّل مفهوم النوع الجتماعي من املنظور القانوين.

لها  الجتماعي، وكيف كان  النوع  ملفهوم  امل�شاواة طبًقا  تاأ�شي�س  الدولية يف  التفاقيات  ناق�س دور 

تاأثري على الت�شريعات يف بلدك؟

دول  ثالث  من  د�شاتري  ثالثة  وبني  بينه  وقارن  بلدك،  د�شتور  يف  الجتماعي  النوع  مفهوم  حدد 

عربية اأخرى.

راأي  وما  املراأة،  �شد  التمييز  اأ�شكال  كافة  على  الق�شاء  اتفاقية  من  بلدك  يف  الت�شريعات  موقف  ما 

موؤ�ش�شات املجتمع املدين وراأيك ال�شخ�شي حول ذلك؟

.1

.2

.3

.4
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 الف�صل الرابع

سية لسيا ا كة  ر ملشا ا و عي  جتما ال ا ع  لنو ا

لسيد ا مل  كا مصطفى  د.   . أ
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مقدمة

الجتماعي  النوع  اأثر  اإن  القول  ميكن  كان  فاإذا  النوع،  اأثر  فيه  يبدو  جمال  اأبرز  هو  ال�شيا�شي  املجال  لعل 

رمبا يكّون فوارق يف الدرجة بني الرجل واملراأة يف جمالت ال�شوق والأ�شرة والثقافة والقانون، اإلَّ اأنه بكل 

العائلة، كما تفاوتت  ال�شوق، وداخل  للمراأة مثاًل دور يف  ال�شيا�شي. فقد كان  تاأكيد فارق نوعي يف املجال 

الثقافات يف نظرتها لكل من املراأة والرجل، وقليلة هي تلك النظم القانونية التي ا�شتبعدت املراأة متاًما ك�شخ�س 

وحتى  املجتمعات،  كل  يف  ظل  فقد  ال�شيا�شة  جمال  اأما  التزامات.  وعليه  حقوق،  له  القانون،  اأ�شخا�س  من 

عهد قريب، حكًرا على الرجال، مل تنفذ اإليه املراأة اإلَّ يف ظل اأو�شاع ا�شتثنائية. ورمبا كان ال�شبب يف ذلك 

اأن ال�شيا�شة قد ترتبط بالعنف، فاحلرب -كما قال املفكر ال�شرتاتيجى الربو�شى كالو�شفيتز- هي ممار�شة 

ال�شيا�شة ولكن بطريقة اأخرى. وملا كان العنف يبدو ل�شيًقا بالرجال؛ فقد اأ�شبحت ال�شيا�شة و�شئون احلكم 

بدورها قا�شرة عليهم.

ب�شرح  ويبداأ  ال�شيا�شية.  امل�شاركة  على  الجتماعي  النوع  اأثر  لبيان  الف�شل  هذا  ي�شعى  �شبق،  ما  على  بناًء 

املق�شود بامل�شاركة ال�شيا�شية و�شورها املختلفة، ويعقب ذلك تو�شيح ما ك�شفت عنه الدرا�شات املتخ�ش�شة 

يف  ي�شتفي�س  ثم  الفوارق،  هذه  لأ�شباب  العامة  والتف�شريات  املجال،  هذا  يف  والرجل  املراأة  بني  فوارق  من 

بيان انعكا�شات فوارق النوع على امل�شاركة ال�شيا�شية يف الوطن العربي، واأ�شباب تدين م�شتويات م�شاركة 

املراأة العربية، ودور كل من الدولة والقوى ال�شيا�شية يف ذلك، ف�شاًل عن عقبات امل�شاركة الأخرى التي تربز 

ا يف الوطن العربي. خ�شو�شً

: املق�صود بامل�صاركة ال�صيا�صية اأولاً

التعريف ال�شائع للم�شاركة ال�شيا�شية هو اأنها ن�شاط يق�شد به -اأو ينتج عنه- التاأثري على عمل احلكومة، �شواًء 

اأو بطريقة غري مبا�شرة بالتاأثري على اختيار  اأو تنفيذها،  بطريقة مبا�شرة بالتاأثري على �شنع ال�شيا�شة العامة 

ق�شر  ال�شابق هو  املاألوف يف  كان  وقد   .)Burns, 2002, p.435( ال�شيا�شات  ي�شنعون هذه  الذين  الأ�شخا�س 

امل�شاركة ال�شيا�شية على تلك الأعمال الطوعية الختيارية، اإلَّ اأن علماء ال�شيا�شة قد توقفوا عن ا�شتبعاد �شور 

امل�شاركة التي ل تتم طوًعا، والتي كانوا يطلقون عليها “التعبئة ال�شيا�شية”؛ فاأ�شبحت تندرج بدورها يف اإطار 

�شور امل�شاركة ال�شيا�شية. وحجتهم يف ذلك هي �شعوبة التمييز على اأر�س الواقع بني ما هو اختياري متاًما و 

بني ما قد يكون خليًطا من الختياري واأنواع ال�شلوك الناجمة عن التحفيز، اأو حتى التي جتري حتت �شغوط 

من اأطراف متباينة. كذلك كان من ال�شائع ق�شر امل�شاركة ال�شيا�شية على ما ي�شمح به القانون، ولكن هذا التمييز 

بدوره فقد حجيته، فامل�شاركة ال�شيا�شية التي ي�شمح بها القانون وتلك التي ل ي�شمح بها كالهما ي�شتهدف التاأثري 

.
)96(

على ال�شلطة العامة اأو على �شنع ال�شيا�شة العامة، حتى باقتالع هوؤلء الذين ي�شعون هذه ال�شيا�شة

)96( Huntington & Nelson, 1976, 1-16.
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اأنهما قد  وينبغي التمييز بني امل�شاركة ال�شيا�شية ومفهومني اآخرين ل�شيقان بها، ولكنهما يختلفان عنها يف 

 ،)Political Awareness( ل يقرتنان بال�شرورة بالتعبريات ال�شلوكية للم�شاركة، وهما املعرفة بال�شيا�شة

والهتمام بال�شيا�شة )Political Interest(. فقد تتوافر لدى ال�شخ�س معرفة عميقة بال�شيا�شة كاأحد عنا�شر 

ا بالعملية  ا على امل�شاركة فيها. وقد يكون �شخ�س ما مهتًمّ ا بها، ول حري�شً املعرفة العامة دون اأن يكون مهتًمّ

ال�شيا�شية كاأحد علماء ال�شيا�شة، ولكنه يعزف عن امل�شاركة فيها. كما اأن امل�شاركني يف العملية ال�شيا�شية ل 

امل�شاركة  لفهم دوافع  اأمر �شروري  التمييز  بهذا  بها. والإحاطة  بال�شرورة معرفة عميقة  لهم جميًعا  تتوافر 

ال�شيا�شية، بل ورمبا اأزمتها كذلك.

به كل من فربا  الذي جاء  الت�شنيف  لها، منها مثاًل  امل�شاركة فهناك ت�شنيفات عديدة  يتعلق ب�شور  فيما  اأما 

وناي، حيث اقرتحا اأربًعا من هذه ال�شور، وهي: الت�شويت، وامل�شاركة يف احلمالت النتخابية، وامل�شاركة 

، بينما ق�شم 
)97(

على ال�شعيد املحلي، والت�شال بامل�شئولني احلكوميني اأو ذوي النفوذ ال�شيا�شي ب�شفة عامة

هنتنجتون ونل�شون هذه ال�شور اإىل خم�س، هي: الن�شاط النتخابي، وا�شتهداف امل�شئولني التنفيذيني واأع�شاء 

ال�شلطة الت�شريعية لك�شب تاأييدهم مل�شلحة جماعة حمددة )Lobbying(، وامل�شاركة من خالل منظمات نقابية 

اأو مهنية اأو �شيا�شية، والت�شال الفردي بالأ�شخا�س ذوي النفوذ، ف�شاًل عن �شور امل�شاركة التي ت�شتخدم 

والذي  ا،  �شيا�شًيّ الن�شط  هناك  وناي  لفربا  فوفًقا  امل�شاركة،  م�شتويات  بني  ال�شيا�شة  علماء  ومييز  العنف. 

يجمع �شوًرا متعددة من امل�شاركة، وهناك من ي�شارك يف احلمالت النتخابية، ومن يتخ�ش�س يف الت�شال 

بامل�شئولني، وكذلك من ي�شارك على ال�شعيد املحلي فقط، ومن تقت�شر م�شاركته على الت�شويت فقط، وبطبيعة 

احلال ل ي�شتبعد علماء ال�شيا�شة اأن يكون هناك ق�شم من املواطنني ل ي�شاركون يف العملية ال�شيا�شية على اأي 

نحو على الإطالق.

امل�شاركة  دوافع  كذلك  تتفاوت  املجتمعات،  وبني  الأفراد  بني  و�شورها  امل�شاركة  م�شتويات  تتفاوت  وكما 

ال�شيا�شية، فقد تكون �شعًيا لتحقيق م�شلحة فردية اأو جماعية، وقد تكون رغبًة يف تغيري ال�شيا�شات العامة 

التي ل يوافق عليها بع�س من ي�شاركون يف العملية ال�شيا�شية، اأو قد تكون من اأجل املطالبة ب�شيا�شات جديدة، 

كما قد تكون مدفوعة بالأمل يف اإعادة �شياغة املجتمع ككل على نحو يتفق مع العقيدة ال�شيا�شية لق�شم من 

املواطنني، كما قد يكون الدافع للم�شاركة ال�شيا�شية هو جمرد الرغبة يف اللتقاء والتوا�شل مع اآخرين بع�شهم 

قد يكون �شهرًيا، وذلك كنوع من الن�شاط الجتماعي ل اأكرث ول اأقل.

وترجع اأ�شباب التفاوت يف م�شتويات امل�شاركة بني املجتمعات والأفراد اإىل اأربع جمموعات من العوامل، يتعلق 

ال�شماح بحرية  للم�شاركة، ومدى  القانونية  ال�شروط  ا  القانوين وال�شيا�شي، وخ�شو�شً النظام  بطبيعة  اأولها 

التنظيم، مبا يف ذلك تكوين الأحزاب ال�شيا�شية، واملجموعة الثانية تتعلق بالظرف ال�شيا�شي الذي جتري فيه 

امل�شاركة، فم�شتويات امل�شاركة تنخف�س يف فرتات ال�شتقرار ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي، وتتزايد 

)97( Verba & Nie as quoted in Karl Deutsch, 1980, 248.
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للم�شاركني،  القت�شادية  الجتماعية  باخل�شائ�س  الثالثة  املجموعة  يف فرتات ال�شطراب والأزمات، وتتعلق 

النف�شي لدى  التعليمية والقت�شادية ونوع عملهم، وتتعلق املجموعة الرابعة بالإح�شا�س  وحتديد م�شتوياتهم 

املواطنات واملواطنني بالقدرة على التاأثري يف ال�شيا�شات العامة.

ا: فوارق النوع وامل�صاركة ال�صيا�صية ثانياً

معظم  يف  الرجال  على  قا�شرة  ال�شيا�شية  املمار�شة  جعلت  التي  الأ�شباب  تو�شيح  يف  الأخرية  الفقرة  ت�شهم 

فرتات التاريخ الإن�شاين، فالنظم القانونية كانت ت�شع قيوًدا على ممار�شة الن�شاء لهذه احلقوق. ومن املعروف 

اأن الن�شاء مل يبداأن يف التمتع بحقوقهن يف الت�شويت اإلَّ مع العقد الثاين من القرن الع�شرين، كما اأن ر�شيد 

ا  ا هو اأقل عموًمّ ا كان اأو ذهنًيّ املوارد الذي تتمتع به الن�شاء من حيث م�شتوى التعليم والدخل ونوع العمل يدوًيّ

مما يتمتع به الرجال. لي�س ذلك لفتقادهن القدرة على التح�شيل العلمي اأو النخراط يف العمل غري اليدوي، 

ولكن ب�شبب قرون من التمييز �شدهّن يف هذه املجالت. واأخرًيا ت�شري درا�شات عديدة اإىل اأن الن�شاء، على 

العك�س من بع�س الرجال على الأقل، ل ي�شعرن باأهليتهن ال�شيا�شية، اأو باأن الن�شاط ال�شيا�شي هو ن�شاط ينبغي 

اأن ت�شرتكن فيه، واأنه لي�س حكًرا على الرجال على نحو ما �شيو�شحه هذا الف�شل لحًقا. 

لي�س هناك �شك يف اأن املراأة العربية قد حققت تقدًما منذ عام 2004م من حيث العرتاف القانوين بحقوقها 

ال�شيا�شية يف امل�شاركة يف النتخابات ويف الرت�شح للمجال�س املحلية والنيابية، كما تزايد وجودها على اأعلى 

م�شتويات ال�شلطة التنفيذية يف معظم جمال�س الوزراء يف الدول العربية. ول ي�شذ عن هذا التطور حتى �شيف 

2005م �شوى اململكة العربية ال�شعودية، فقد كانت ل ت�شمح باحلق يف النتخاب للمواطنني كافة، ولكنها �شمحت 

باإجراء انتخابات بلدية يف ربيع 2005م، ولكن مل حتظ الن�شاء يف هذه النتخابات ل بحق النتخاب ول بحق 

الرت�شح، ومع ذلك تواجدت ن�شاء �شعوديات يف حمافل ملناق�شة ال�شيا�شة العامة بداأ تنظيمها عندما كان الأمري 

ا للعهد، وا�شتمرت بعد اأن اأ�شبح ملًكا. وقد وعدت حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة  عبد الله ما زال ولًيّ

بتنظيم انتخابات ملجل�س �شورى، ولكنها مل حتقق ذلك حتى حلظة كتابة هذه ال�شطور يف خريف عام 2008م. 

وقد كانت اأهم التطورات هي ما جرى يف بع�س دول اخلليج الأخرى التي مل تكتف فقط بال�شماح للن�شاء بحقي 

الرت�شح والنتخاب للمجال�س املحلية والنيابية، واإمنا �شهدت تويلِّ ن�شاء ملنا�شب وزارية كذلك. فجرت بالفعل 

انتخابات �شاركت فيها الن�شاء يف ُعمان والبحرين وقطر والكويت، وتولت ن�شاء منا�شب وزارية يف البحرين 

والكويت ودولة الإمارات، وهى كلها دول ذات جمتمعات حمافظة كانت قوانينها واأعرافها متيز متييًزا وا�شًحا 

بني اجلن�شني حتى وقت قريب، وما زالت احلريات ال�شخ�شية للمراأة فيها تخ�شع لقيود �شديدة.

للرجال، فم�شتوى  بالن�شبة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  املفيد معرفة حالة  التطورات؛ فمن  وحتى يت�شح مغزى هذه 

مبتغريات  ا  اأي�شً ترتبط  واإمنا  العربية،  الدول  يف  النوع  على  فقط  تتوقف  ل  و�شورها  ال�شيا�شية  امل�شاركة 

تتفاوت  العربي  الوطن  ال�شيا�شية يف  فالنظم  ال�شيا�شي،  النظام  -اأو رمبا يف مقدمتها- طبيعة  منها  اأخرى، 
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من حيث �شماحها اأو تقييدها للم�شاركة ال�شيا�شية، بل كان بع�شها يحظر حتى عهد قريب كل �شور امل�شاركة 

ا احلق يف النتخاب ويف ت�شكيل اأحزاب �شيا�شية. وميكن يف هذا ال�شدد تق�شيم  ال�شيا�شية تقريًبا، وخ�شو�شً

الدول العربية اإىل خم�شة اأمناط من النظم ال�شيا�شية، وهي كما يلي:

نظم ل ت�شع قيوًدا على اأٍي من �شور امل�شاركة ال�شيا�شية �شوى تلك التي تعرفها املجتمعات الدميقراطية، 

مثل القيد اخلا�س بال�شن، اأو بعدم ارتكاب جنايات ما�شة بال�شرف يف حالة الرت�شح ملنا�شب نيابية. ومعيار 

التقدم على طريق الليربالية يف هذه النظم هو جناح املعار�شة يف الو�شول اإىل احلكم من خالل �شندوق 

النتخاب. وتنتمي كل من لبنان واملغرب اإىل هذه الفئة التي ميكن و�شفها باأنها نظم �شيا�شية ليربالية.

يتمتع  فيها  الدولة  رئي�س  زال  ما  ولكن  ال�شيا�شية،  التعددية  طريق  على  ال�شري  يف  �شوًطا  قطعت  نظم 

باخت�شا�شات وا�شعة يف مواجهة كل من ال�شلطتني التنفيذية والت�شريعية وعلى الأحزاب ال�شيا�شية؛ مما 

يجعل فر�س و�شول اأحزاب املعار�شة اإىل �شدة احلكم يف هذه الدول اأمًرا غري حمتمل يف ظل اأو�شاعها 

الراهنة، اإن مل يكن �شرًبا من امل�شتحيل، كما اأن بع�س هذه الدول يقيد حرية ت�شكيل الأحزاب ال�شيا�شية، 

ا وجود اأحزاب تقوم على اأ�شا�س الدين. مثال على ذلك اجلزائر وتون�س وم�شر واليمن. ويحظر خ�شو�شً

نظم مل تبداأ بعد م�شرية التحول اإىل نظم ليربالية، وما زال يحكمها حزب م�شيطر اأو تنظيم واحد. وكل 

من ليبيا و�شوريا هي الأقرب اإىل هذه الفئة.

وهناك النظم التقليدية املحدثة، وعلى الرغم من قدر من التفاوت فيما بينها من حيث هياكلها ال�شيا�شية، اإلَّ 

اأن العائلة املالكة فيها هي طرف اأ�شا�شي يف العملية ال�شيا�شية؛ اإذ يتوىل اأفرادها منا�شب وزارية اأ�شا�شية 

مبا فيها رئا�شة جمل�س الوزراء. ول ت�شمح اأي من هذه الدول بوجود اأحزاب �شيا�شية، ولكن ت�شمح اأربع 

منها بانتخاب املجل�س النيابي، بينما اقت�شرت اململكة العربية ال�شعودية حتى كتابة هذه ال�شطور على اإجراء 

انتخابات للمحليات يف ن�شف اململكة تقريًبا، ووعدت حكومة الإمارات باإجراء انتخابات ملجل�س �شورى.

اإما ب�شبب الحتالل الأجنبي، كما هو احلال  واأخرًيا تواجه بع�س الدول العربية اأو�شاًعا غري م�شتقرة، 

ا،  يف كل من العراق وفل�شطني، اأو احلرب الأهلية كما هو احلال يف ال�شودان يف اإقليم دارفور خ�شو�شً

اأو تواجه كاًل من الحتالل واحلرب الأهلية مثل ال�شومال. وعلى الرغم من اأن النظام ال�شيا�شي يف كل 

هذه الدول ي�شمح تقريًبا بتعدد الأحزاب، اإلَّ اأن حالة عدم ال�شتقرار التى تعرفها تقلل من فاعلية امل�شاركة 

ال�شيا�شية امل�شروعة بو�شائلها ال�شلمية.

فهناك  البلدان.  هذه  كل  القنوات يف  ومتنوعة  مفتوحة  الرجال  م�شاركة  تكون  اأن  املوؤكد  من  فلي�س  وهكذا 

النظم  اإىل  الليربالية  النظم  من  مداها  ترتاوح يف  العربية  الدول  ال�شيا�شية يف  امل�شاركة  على  متنوعة  قيود 

البع�س عن حق على هذا ال�شتنتاج  التنظيم امل�شيطر. وقد يعرت�س  اأو  التقليدية املحدثة ونظم احلزب  �شبه 

-

-

-

-

-
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بالقول اإن تلك الروؤية هي روؤية غربية للم�شاركة ال�شيا�شية، واأنه توجد بالدول العربية، ودول اجلنوب �شور 

الت�شال  هناك  الفردي  ال�شعيد  فعلى  ر�شمية،  غري  كانت  واإن  فاعلية،  اأكرث  تكون  قد  ال�شيا�شية  للم�شاركة 

منهم، وتكرث  القريبني  اأو من  والت�شريعية  التنفيذية  ال�شلطتني  كانوا من رجال  �شواء  النفوذ  بذوي  املبا�شر 

�شور امل�شاركة هذه على ال�شعيد املحلي. وقد تكون امل�شاركة من خالل التعبري بالراأي من خالل قنوات غري 

اأن هناك امل�شاركة غري  اأدوات الإعالم املرئية وامل�شموعة واملقروءة. كما  ر�شمية، مثل: امل�شجد، ومن خالل 

ا حزب احلكومة  القانونية من خالل تقدمي الر�شوة، اأو امل�شروعة مثل التربعات لالأحزاب القائمة، وخ�شو�شً

ا �شور  اأو للمر�شحني. ول يبدو اأن هناك �شوابط ملثل هذا النوع من التربعات يف الدول العربية. وهناك اأي�شً

امل�شاركة اجلماعية ال�شلمية من خالل املظاهرات والإ�شرابات العنيفة من خالل اأعمال املقاومة امل�شلحة. ولكن 

ا اأن يكون اأكرث  مثل هذه ال�شور من امل�شاركة ي�شعب اأن تتوافر عنها معلومات كافية، ولكن من املرجح اأي�شً

املنخرطني فيها يف الدول العربية من الرجال، وذلك ب�شبب الطبيعة الذكورية للمجتمعات العربية عموًما ويف 

ا. جمال العمل العام خ�شو�شً

ومع ذلك فمن املفيد التذكري باأن املراأة العربية مل تكن غائبة عن هذه امل�شاركة غري الر�شمية بكافة �شورها، 

�شعد زغلول زعيم  بال�شتقالل وبعـودة  للمطالبة  1919م  ثورة  امل�شريات يف مظاهرات  الن�شاء  �شاركت  فقد 

احلركة الوطنية، الـذي كانـت �شلطـات الحتالل الربيطاين قـد نفتـه اإىل جزيرة مالطا ثـم اإىل جزيـرة �شي�شيل 

فيما بعد، و�شاركت املـراأة ال�شودانيـة فـي النتفا�شات �شـد نظـم احلكـم الع�شكريـة التـي تعاقبت فـي ال�شـودان، 

ا يف انتفا�شتي 1964م و1985م )El- Senousi and El-Amin, 1994, p.676(. بل و�شاركت املراأة 
ً
وخ�شو�شـ

العربية يف الن�شال امل�شلح طلًبا لال�شتقالل يف املغرب واجلزائر وفل�شطني، ويف حالة كل من اجلزائر وفل�شطني 

وال�شتعداد  قتالية،  اأعمال  يف  بالنخراط  عنًفا  الن�شال  هذا  �شور  اأكرث  خو�س  يف  العربية  املراأة  ترتدد  مل 

للت�شحية بالروح فداًء للوطن، واإن كان التق�شيم النوعي للواجبات الن�شالية قد �شاد يف هذه احلالت معظم 

الوقت، فتفرغ الرجال للقتال، بينما ان�شغلت الن�شاء عادة بالأدوار املعاونة، مثل نقل الر�شائل بني املقاتلني، 

.
)98(

والهتمام باجلرحى، واإخفاء املقاتلني

وع�شوية  النتخابات،  مثل:  القانونية،  ال�شيا�شية  امل�شاركة  �شور  على  النوعية  املقارنة  اقت�شرت  اإذا  اأما 

بيانات  تتوافر  فحيثما  التنفيذية،  ال�شلطة  واأجهزة  النيابية  املوؤ�ش�شات  يف  والتواجد  واجلمعيات،  الأحزاب 

كما  اأخرى  دولة  اإىل  عربية  دولة  من  تتفاوت  النتخابات  امل�شاركة يف  معدلت  فاإن  ما  اإىل حد  بها  موثوق 

يو�شح اجلدول رقم )1-4(.

(98) Afifi and Msefer, 1994,464 and Kawar, 1994,545-556.
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اجلدول رقم )4-1(: معدالت امل�ساركة االنتخابية يف عدد من الدول العربية

الدولة

االنتخابات الرئا�سيةاالنتخابات الربملانية

ال�سنةالن�سبةال�سنةالن�سبة

58.12004 %35.652007 %اجلزائر

91.52004 %91.52004 %تون�س

--372007 %املغرب

22.92005 %--م�سر

--58.82003 %االأردن

65.22006 %76.02003 %اليمن

--802006 %الكويت

.www.electionguide.org/index.php:امل�شدر *

ميكن القول اإن معدلت امل�شاركة هذه تنخف�س كثرًيا يف بع�س الدول العربية مثل املغرب واجلزائر وم�شر، فلم 

ت�شل اإىل )40%( يف املغرب )37% يف النتخابات الربملانية الأخرية(، وكانت اأقل من ذلك قلياًل يف اجلزائر، 

البلدان، و�شل  الرئا�شية يف هذه  الناخبني. ويف حالة النتخابات  اإىل ربع  فلم ت�شل  واأقل بكثري يف م�شر 

امل�شاركون يف النتخابات الرئا�شية يف اجلزائر اإىل )58%( بينما تدنت م�شاركتهم يف م�شر اإىل )22%( يف 

عام 2005م. وترتفع م�شتويات امل�شاركة يف دول مثل الأردن واليمن والكويت فت�شل يف النتخابات الربملانية 

)76%( يف اليمن، والتي  )60%( يف الأردن، بينما ت�شل اإىل  اأقل قلياًل من  )80%( يف الكويت، واإىل  اإىل 

اإيجاد  املي�شور  من  ولي�س   .)%65( اإىل  ت�شل  بن�شبة  الأخرية  الرئا�شة  النتخابات  فيها يف  الناخبون  �شارك 

تف�شري موؤكد لهذا التفاوت، ولكن رمبا تكون قوة الع�شبيات القبلية هي العامل الأقوى يف تف�شري هذه النتائج؛ 

اأمر ملمو�س بدرجة اأكرب يف هذه البلدان عنه يف بلدان مثل املغرب  ا هو  اأن وجود القبائل اجتماعيًّ اإذ يبدو 

واجلزائر وم�شر؛ ولذلك ميكن القول اإن عامل النوع لي�س هو العامل الوحيد الذي يف�شر انخفا�س معدلت 

امل�شاركة يف النتخابات اأو ارتفاعه يف الدول العربية، ولكن قد تكون هناك عوامل اأخرى منها قوة الع�شبيات 

ا فيما  العائلية والقبلية واجلهوية من ناحية، وم�شداقية النتخابات كو�شيلة لتغيري اأو�شاع الوطن، وخ�شو�شً

يتعلق بظروف معي�شة املواطنني من الناحية الأخرى. ومع ذلك فمن املوؤكد اأنه حتى يف احلالت التي تدنت فيها 

امل�شاركة ال�شيا�شية ب�شفة عامة، فقد كانت م�شاركة الناخبني من الذكور اأعلى بكثري من م�شاركة الناخبات من 

الن�شاء لأ�شباب �شيجري �شرحها فيما بعد، ولكن تاأتي يف مقدمتها اأو�شاع قانونية ت�شع عقبات اأمام م�شاركة 

هذا  وجعل  للرجال،  بالن�شبة  النتخاب  بحق  للتمتع  الت�شجيل  �شرورة  مثاًل  ومنها  بالرجال،  مقارنة  الن�شاء 

ا للن�شاء، كما كان احلال يف م�شر يف اأعقاب اإقرار د�شتور 1956م حلق الن�شاء يف النتخاب  الت�شجيل اختيارًيّ
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والرت�شيح؛ ولذلك مل تتجاوز ن�شبة الإناث من اإجمايل الناخبني امل�شجلني)1%( يف �شنتى 1956م1957-م، 

احلادي  القرن  مطلع  يف  بكثري  الرجال  ن�شبة  من  اأقل  زالت  وما   .
)99(

1972م �شنة  يف   )%12( اإىل  ارتفعت 

والع�شرين، اإىل احلد الذي دعا بع�س الهيئات �شبه احلكومية واملنظمات الأهلية اإىل القيام بحمالت خا�شة لرفع 

ن�شبة الإناث امل�شجالت على قوائم الناخبني.

ورمبا يعك�س هذا التفاوت يف ن�شبة م�شاركة الن�شاء يف النتخابات حداثة عهد الن�شاء بالنتخابات. فعلى حني 

اأن النظم النتخابية معروفة يف الوطن العربي منذ قرن ون�شف يف بع�س البلدان مثل م�شر، والتي جرت اأول 

انتخابات نيابية فيها يف �شنة 1866م، فاإن ح�شول الن�شاء على احلق يف الت�شويت قد تاأخر، وقد كانت اأوىل 

الدول العربية يف منح الن�شاء هذا احلق هي �شوريا 1949م، ثم لبنان 1952م، تليها م�شر 1956م، واآخرها 

هي كل من قطر والكويت 2003م، 2005م. وقد مار�س الذكور يف كل هذه الدول حق النتخاب والرت�شيح 

قبل ذلك بعقود، كما يو�شح اجلدول رقم )4-2( التايل:

اجلدول رقم )4-2(: تاريخ ح�سول املراأة على احلق يف االنتخاب يف الدول العربية

التاريخالدولة

1946جيبوتي

1949 - 1953�سوريا

1952لبنان

1956م�سر

1959تون�س

1944 - 1962اجلزائر

1963املغرب

1964ليبيا

1964ال�سودان

1967 و1970اليمن

1974االأردن

1973البحرين

1994 و2003ُعمان

2003قطر

2005الكويت

.UNDP. Human Development Report 2006, Table 29 :امل�شدر *

)99( Mervat, 1994, 235.
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املنا�شب  يف  املراأة  متثيل  يف  كبرية  زيادة  بال�شرورة  يعنى  ل  والرت�شح  النتخاب   
ّ
حقي املراأة  منح  ولكن 

ا يف املجال�س النيابية. ول يعود ذلك فقط اإىل عدم قناعة الرجال وحدهم بعدم اأهلية املراأة  املنتخبة، وخ�شو�شً

لتويل العمل العام، فيتحيزون للمر�شحني الذكور، ولكن لي�س من املوؤكد اأن الناخبات الن�شاء يعطني اأ�شواتهن 

تعك�س  قد  بل   .
)100(

عائ�شة عفيفي ورجا م�شيفر املغرب كل من  اأكدت ذلك يف حالة  الن�شاء، كما  للمر�شحات 

الناخبات الإناث نف�س التحيز الذي يكنه الرجال للمر�شحني الذكور. ومن املرجح يف البلدان التي ت�شود فيها 

اأمناط  بني  وا�شح  فارق  هناك  يكون  األَّ  والطائفية  واملذهبية  والدينية  واجلهوية  والقبلية  العائلية  الع�شبيات 

ت�شويت الإناث والذكور. ويختلف الو�شع عن ذلك يف الدول املتقدمة، حيث تقل اأهمية هذه العتبارات، ولكن 

لي�س من املوؤكد اأنه حتى يف تلك الدول اأن يكون ت�شويت الن�شاء حمكوًما فقط باعتبارات النوع؛ ولذلك فقد 

ظل تواجد املراأة يف املجال�س النيابية حمدوًدا يف العامل املتقدم، ويف الدول العربية اإىل حني مت الأخذ بنظام 

املر�شحني احلزبيني  قوائم  ن�شبة حمددة من  اإما  بتخ�شي�س  )Quota System(، وذلك  النيابية  احل�ش�س 

للمراأة، اأو عدد حمدد من املقاعد يف املجال�س النيابية لها.

ولهذا ال�شبب فما زال للرجال الأغلبية ال�شاحقة يف املجال�س النيابية يف كافة دول العامل، ويف الوطن العربي 

للقرن  الأخرية  العقود  منذ  املتقدمة  الدول  يف  املجال�س  هذه  داخل  يتزايد  الن�شاء  تواجد  اأخذ  ولكن  كذلك. 

الع�شرين، وترتفع ن�شبة تواجد الن�شاء وتقل بالتايل ن�شبة تواجد الرجال يف املجال�س النيابية يف فئتني من 

الدول، وهي اأوًل الدول ال�شرتاكية �شابًقا اأو التي ما تزال حتكمها اأحزاب �شيوعية، مثل جمهوريات الحتاد 

ال�شوفيتي �شابًقا، ودول �شرق اأوروبا من ناحية، وال�شني وكوبا من الناحية الأخرى، وثانًيا دول الدميقراطيات 

الليربالية العريقة يف �شمال اأوروبا وو�شطها وغربها، ويف مقدمتها الدول ال�شكندينافية. ويف احلالة الأوىل 

امل�شاواة  على  توؤكد  التي  ال�شيوعية  لالأحزاب  ال�شيا�شية  العقيدة  هو  الن�شاء  تواجد  ن�شبة  ارتفاع  �شبب  كان 

اأقرب اإىل التعبئة  اأن النتخابات يف هذه الدول قبل �شقوط ال�شيوعية كانت  بني املراأة والرجل، مع مالحظة 

ال�شيا�شية منها اإىل امل�شاركة ال�شيا�شية احلرة، وكانت قائمة املر�شحني التي يطرحها احلزب الواحد اأو امل�شيطر 

هي التي تفوز بكل املقاعد دومنا مناف�شة. وقد قّل تواجد الذكور يف املجال�س النيابية اإىل حوايل الثلثني يف 

كوبا ورومانيا، واإىل اأقل قلياًل من الثلثني يف اأرمينيا، واأ�شبح الو�شع قريًبا من ذلك يف الدول ال�شكندينافية 

الرئي�شة، ورمبا كانت اأقل ن�شبة لوجود الذكور يف املجال�س النيابية وتبًعا لذلك ارتفاع ن�شبة تواجد الن�شاء 

هي يف ال�شويد )62% للرجال و38% للن�شاء(، تليها يف ذلك الرنويج ) 64% و36% بالرتتيب(، والدمنارك 

)69% و31%(. ويبني اجلدول رقم )4-3( تطور تواجد املراأة يف املجل�س الأدنى املنتخب يف الدول العربية 

منذ عام 1995م وحتى عام 2007م. 

(100) Aicha Afifif & Rajae Msefer, 1994,466.
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اجلدول رقم )4-3(: تطور تواجد املراأة يف املجل�س االأدنى املنتخب يف الدول العربية 1995م-2007م

الدولة اأو 

املنطقة

ن�سبة املقاعد التي ت�سغلها الن�ساء يف املجل�س االأدنى

19951999200420062007

73666اجلزائر

3---0------البحرين

3---3---0جزر القمر

00111111جيبوتي

2---222م�سر

35344اإيران

2626---116العراق

10666االأردن

-0002الكويت*

22255لبنان

58---------ليبيا

18---044موريتانيا

11111111املغرب

22---------ُعمان

0------------قطر

0---0------ال�سعودية

88---------ال�سومال
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الدولة اأو 

املنطقة

ن�سبة املقاعد التي ت�سغلها الن�ساء يف املجل�س االأدنى

19951999200420062007

85101518ال�سودان

1010121212�سوريا

77232323تون�س

23---000االإمارات

11000اليمن

م�شادر:

Women in National Parliaments. Situation as of 31 March 2007, available from IPU website, Inter-

Parliamentary Union )accessed 1 May 2007( http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm. 

--- املعلومات غري متوافرة.

* مت انتخاب اأربع ن�شاء يف النتخابات التي جرت يف الكويت يف عام 2009م. تكون جمل�س وزراء يف يونية/ حزيران 2008م، 

وكان به �شيدتان.

مالحظات: ن�شبة مقاعد الربملان التي ت�شغلها ن�شاء حت�شب بالن�شبة للمجل�س الأدنى لدول نظام املجل�شني. املعلومات لالأعوام 

يولية/متوز   1 1995م،  يولية/متوز   1 من  النوع  ح�شب  التوزيع  اأ�شا�س  على  ماأخوذة  ،2006م  2004م  1999م،  1995م، 

1999م، 30 اأكتوبر/ت�شرين الأول 2004م ،31 يولية/متوز 2006م على التوايل. املعلومات لعام 2007 ماأخوذة على اأ�شا�س 

التوزيع ح�شب النوع يف 31 مار�س/اآذار 2007م.

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/tab6a.htm

يف  ارتفع  حيث  اجلديدة،  الألفية  يف  العربية  الدول  يف  تقدًما  النيابية  املجال�س  يف  املراأة  وجود  حقق  وقد 

العراق مثاًل اإىل الثلث وانخف�س وجود الرجال اإىل الثلثني، ثم زاد وجود الرجال يف �شنة 2007م اإىل ثالثة 

كل  وتليها  للن�شاء،  الربع  عن  تقل  بن�شبة  تون�س  ذلك  يف  وتلتها  الربع،  اإىل  الن�شاء  وجود  وانخف�س  اأرباع 

من ال�شودان وموريتانيا، حيث ي�شيطر الرجال على اأقل من خم�شة اأ�شدا�س املقاعد وحتتل الن�شاء ال�شد�س 

الباقي، ثم �شوريا بتوزيع ثمن املقاعد للن�شاء و�شبعة اأثمانها للرجال، ثم كٌل من املغرب وجيبوتي، حيث احتفظ 

النواب الذكور بت�شعة اأع�شار املقاعد تاركني الُع�شر الباقى للنائبات. وي�شيطر النواب من الذكور على اأكرث 

من ت�شعة اأع�شار املقاعد يف الدول العربية الأخرى، وت�شل هذه الن�شبة اإىل )98%( للرجال و)2%( للن�شاء 

يف م�شر. ويعود ارتفاع ن�شيب الن�شاء الن�شبي من املقاعد النيابية يف العراق وتون�س واجلزائر واملغرب اإىل 

نظام احل�شة، واإن كان من املالحظ اأن النظم التي و�شفت يف ال�شابق بالتقدمية، والتي كانت حتتل ال�شلطة 
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فيها اأحزاب تطمح على الأقل يف خطابها ال�شيا�شي اإىل اإ�شاعة امل�شاواة القت�شادية والجتماعية بني املواطنني 

ا بتعزيز مكانة الن�شاء يف احلياة العامة،  مثل حزب البعث يف كل من �شوريا والعراق، كانت تهتم خ�شو�شً

ومنها تواجدها يف املجال�س النيابية. وينطبق ذلك ب�شفة عامة على الأحزاب الوطنية التي قادت الن�شال من 

ال�شلطة ال�شتعمارية مثل حزبي ال�شتقالل والحتاد ال�شرتاكي يف املغرب، وحزب جبهة  اأجل التحرر من 

فل�شطني، وكذلك  تون�س، واإىل حد ما حركة فتح يف  الد�شتوري اجلديد يف  التحرير يف اجلزائر واحلزب 

الأحزاب الي�شارية، مثل حزب التقدم وال�شرتاكية يف املغرب، وكٍل من اجلبهة ال�شعبية واجلبهة الدميقراطية 

لتحرير فل�شطني، واإن كان ميكن القول اإنه يف حالة حركة فتح حتديًدا كان هناك �شراع م�شترت بني الطبيعة 

الأبوية املحافظة للمجتمع الفل�شطيني والتي ترى مكان املراأة املف�شل هو يف بيتها، ودورها الأثري هو الرتبية 

القومية لأطفالها، وبني ظروف الحتالل القا�شية و�شرورات تعبئة كل الطاقات الفل�شطينية للن�شال �شده، 

.
)101(

وهو ما ا�شتتبع قبول الدور الن�شايل للمراأة الفل�شطينية، واإن كان على م�ش�س يف بع�س الأحوال

اإّل اإىل تواجد �شئيل للمراأة يف الدول العربية ذات نظام املجل�شني، فاإن النظم  وعندما ل توؤدي النتخابات 

احلاكمة يف الدول العربية تلجاأ اإىل التعوي�س عن ذلك بزيادة عددهن يف املجل�س الأعلى الذي اإما يتم تكوينه 

متاًما بالتعيني، كما هو احلال يف جمل�س الأعيان يف الأردن، اأو يعني رئي�س الدولة ن�شبة من اأع�شائه ت�شل 

من  كل  يف  والرجال  الن�شاء  تواجد  ن�شبة   )4-4( رقم  اجلدول  ويبني  م�شر.  يف  احلال  هو  كما  الثلث  اإىل 

املجل�شني الأدنى والأعلى يف الدول العربية.

)101( Amal Kawar, Op.Cit. 547-548.
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اجلدول رقم )4-4(: تواجد الن�ساء والرجال يف كل من املجل�سني االأدنى واالأعلى يف الدول العربية

الدولةالرتتيب

املجل�س االأعلىاملجل�س االأدنى

ن�ساء%ن�ساءمقاعد*انتخاباتن�ساء%ن�ساءمقاعد*انتخابات

العراق28
/12

20052757025.5-------------

تون�س36
/10

20041894322.8/7
20051121513.4

ال�شودان70
/8

20054506614.7/8
20055024

جيبوتي90
/1

200365710.8-------------

�ملغرب”
/9

20023253510.8/10
200327031.1

الأردن118
/6

200311065.5/11
200555712.7

لبنان122
/5

200512864.7------------

ليبيا”
/3

2006760364.7-------------

اإيران124
/2

2004290124.1-------------

جزر 127

القمر

/4
20043313-------------

ُعمان”
/10

58915.5ل ينطبق20038322.4

م�شر130
/11

2005442925/2004264186.8

الكويت131
/6

20066511.5-------------

اليمن133
/4

200330110.3/4
200111121.8

البحرين134
/10

20024000/11
200240615

قطر”
/6

20053500-------------

ال�شعودية”
/4

200515000--------------

الإمارات”
/2

200340922.5-------------

* عدد املقاعد امل�شغولة حالًيا يف الربملان.

http://www.ipu.org/wmn-e/ /classif..htm :امل�شدر



��� النوع االجتماعي واأبعاد متكني املراأة يف الوطن العربي

)102( Marilee Karl, 1995.ch.40.

)103( Mervat Hatem, 1994, 234.

واإذا كان انخفا�س متثيل الن�شاء وارتفاع تواجد الرجال يف املجال�س النيابية املنتخبة يعود اإىل القيم املحافظة 

ال�شائدة بني الرجال والن�شاء يف الوطن العربي، والتي جتعلهم يف�شلون انتخاب الرجال؛ فقد جلاأت اجلماعات 

الأعلى يف  املجل�س  الن�شاء يف  اأكرب من  باختيار عدد  التعوي�س عن ذلك  اإىل  التحديثي  التوجه  احلاكمة ذات 

عدد من الدول العربية؛ ولذلك ارتفعت ن�شبة متثيل املراأة يف املجل�س الأعلى يف البحرين وعمان )16% من 

الأع�شاء(، والأردن )12,5%(، وم�شر )7%(. وتو�شح هذه املالحظة الأخرية الدور املهم لالأحزاب ال�شيا�شية 

فيما يتعلق بانعكا�س اأو�شاع النوع على احلياة ال�شيا�شية، فزيادة وجود املراأة يف احلياة ال�شيا�شية عموًما 

هو اإما نتيجة جلهود الن�شاء من اأجل تعزيز نهو�شهن يف املجال ال�شيا�شي، اأو لأن الأحزاب ال�شيا�شية تهتم 

اأ�شوات الن�شاء يف العملية النتخابية، وتتفاوت  اأو لكي ت�شتفيد من  اإمياًنا منها بق�شية نهو�س املراأة،  بذلك 

اأهمية هذه العتبارات من دولة لأخرى، اأو رمبا من فئة من الدول اإىل فئة اأخرى. والغالب اأن تكون التعبئة 

الرغبة  تكون  واأن  املتقدمة،  الدول  يف  تاأثرًيا  الأكرث  العامالن  هما  اأ�شواتهن  واأهمية  الن�شاء  بني  ال�شيا�شية 

يف النهو�س باأو�شاع املراأة هي العتبار ال�شائد يف بع�س دول اجلنوب، ومنها الدول العربية، وكذلك يف 

الدول ال�شرتاكية �شابًقا؛ ومما يعزز هذا النطباع اأن جهود احلركات الن�شائية مل تكن هي العامل الوحيد يف 

ا اأن ع�شوية الن�شاء يف الأحزاب ال�شيا�شية هي يف العادة منخف�شة.  زيادة التمثيل النيابي للمراأة وخ�شو�شً

�شحيح اأن البيانات املتوافرة حول هذه امل�شاألة غري كافية؛ اإذ ل تو�شح البيانات املن�شورة عن ع�شوية الأحزاب 

ال�شيا�شية يف العادة تق�شيم الأع�شاء على اأ�شا�س النوع، اإل اأن هناك �شواهد عديدة ت�شري اإىل اأن الرجال هم 

ا يف الدول النامية. واإذا كانت اإحدى الدرا�شات ذكرت اأن  الذين يغلبون يف ع�شوية هذه الأحزاب، خ�شو�شً

ع�شوية الن�شاء يف الأحزاب ال�شيا�شية تراوحت بني )30-50%( يف عام 1991م، ولكن الدول التي قدمت هذه 

البيانات كانت يف معظمها من الدول املتقدمة، وهى: النم�شا، وبلجيكا، وكندا، وفنلندا، واليونان، واأي�شلندا، 

واأيرلندا، واإيطاليا، واليابان، وكينيا، ولوك�شمبورج، وال�شويد، واململكة املتحدة، وكانت الدول النامية التي 

. ولذلك 
)102(

قدمت بيانات يف هذه املجموعة هي: جمهورية الدومينيكان، واجلابون، وكينيا، وكوريا اجلنوبية

ال�شيا�شية  احلركات  بني  اجلهود  ت�شافر  اإىل  يعود  ال�شيا�شية  احلياة  املراأة يف  مكانة  تعزيز  اإن  القول  ميكن 

الن�شوية والرجال من اأن�شار امل�شاواة النوعية. وينطبق ذلك على الدول العربية، ففي م�شر نا�شلت الن�شاء 

ال�شيا�شية، والتي حرمهن منها هذا  اأجل احل�شول على حقوقهن  1923م من  اإقرار د�شتور  امل�شريات منذ 

الد�شتور، فانتقدت ذلك يف حينه منرية ثابت ع�شو حزب الوفد، وقاد الحتاد الن�شائي امل�شري برئا�شة هدى 

�شعراوي، ح�شب رواية مرفت حامت، هذا الن�شال يف ال�شتينيات، وو�شل الأمر اإىل حد قيام جمعية بنت النيل 

التي قادتها درية �شفيق باقتحام مبنى الربملان يف �شنة 1949م، وبتنظيم اإ�شراب عن الطعام يف مقر نقابة 

ال�شحفيني يف �شنة 1954م للمطالبة بحق الن�شاء يف النتخاب والرت�شح. واألقت الكاتبة اأمينة ال�شعيد رئي�شة 

. كما 
)103(

1956م للمطالبة بهذا احلق اإقرار د�شتور  الن�شائية الأوىل يف م�شر حما�شرة قبيل  حترير املجلة 
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خا�شت الن�شاء الكويتيات ن�شاًل ل يكل من اأجل احل�شول على حقوقهن ال�شيا�شية �شد املعار�شة القوية من 

جانب اأع�شاء جمل�س الأمة الكويتي املحافظني، ومنهم اأن�شار احلركة الإ�شالمية. ومع ذلك مل ُيكتب للن�شويات 

امل�شريات اأو الكويتيات النجاح اإلَّ لأنهن لقني اآذاًنا م�شغية من جانب قادة ثورة 23 يوليو يف م�شر، ومن 

.
)104(

جانب اأمري الكويت الراحل والأمري احلايل

كذلك تعد امل�شاركة يف اأن�شطة النقابات املهنية والعمالية واجلمعيات الأهلية قنوات مهمة للم�شاركة ال�شيا�شية. 

ا على معظم هذه الأن�شطة، بحكم اأنهم ميثلون اأغلبية يف قوة العمل يف كل املجتمعات،  وي�شيطر الرجال فيها اأي�شً

ملمار�شة  الع�شوية �شرًطا  الن�شاء عندما تكون هذه  تتزايد ع�شوية  العام عموًما.  بالعمل  اهتماًما  اأكرث  واأنهم 

اأو  والطفولة،  الأمومة  مثل: �شحة  املراأة،  تهم  بق�شايا  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبًطا  الن�شاط  يكون جمال  اأو  املهنة، 

الرعاية الجتماعية، اأو حقوق املراأة. ومن املرجح اأن ت�شود يف هذه املنظمات ع�شوية الن�شاء من املتعلمات ومن 

الطبقة املتو�شطة، واأن تكون اأكرث تواجًدا يف املناطق احل�شرية. ول تتوافر بيانات كافية حول هذه امل�شاألة، 

ولكن من املرجح اأن توؤكد البيانات يف حالة توافرها هذه النطباعات.

ونتيجة لكل هذه الأو�شاع فاإن عامل احلكم ي�شوده الرجال، فالأغلبية ال�شاحقة من روؤ�شاء الدول واحلكومات 

والوزراء من الرجال. ولكن ذلك ل ينفي اأن الن�شاء يف النظم غري امللكية و�شلن بالنتخاب اإىل من�شب رئي�س 

الدولة، واإىل من�شب رئي�س الوزراء يف النظم الربملانية، والتي يعد فيها رئي�س الوزراء هو الرئي�س الفعلي 

لل�شلطة التنفيذية. وقد عرف القرن الع�شرون �شبع ن�شاء تولني رئا�شة الدولة يف الفلبني، ونيكاراجوا، واأي�شلندا، 

والع�شرين،  احلادي  القرن  الفلبني يف  الظاهرة يف  وتكررت هذه  وبولندا.  والأرجنتني،  وبوليفيا، وهايتي، 

ا اإندوني�شيا وت�شيلي والهند. كما تولت ن�شاء من�شب رئي�س الوزراء يف خم�س ع�شرة دولة خالل  وعرفتها اأي�شً

وفرن�شا،  وتركيا،  والدومينيكان،  وكندا،  والرنويج،  وباك�شتان،  )مرتان(،  �شريالنكا  هي  املن�شرم،  القرن 

والهند، وجزر النتيل الهولندية، واإ�شرائيل، والربتغال، وبولندا، واململكة املتحدة، وبنجالد�س. ويظهر من 

اإندوني�شيا وبنجالد�س  اأو احلكومة، وهى  للدولة  املراأة  رئا�شة  اآ�شيوية عرفت  اإ�شالمية  اأن دوًل  القائمة  هذه 

. وقد عرفت الدول العربية هذه الظاهرة قدمًيا، مثل حت�شب�شوت يف الع�شر الفرعوين 
)105(

وباك�شتان وتركيا

املماليك يف  الدر يف ظل حكم  التي حكمت م�شر و�شجرة  الرومانية  البطلمية  لل�شاللة  اآخر ملكة  وكليوباترا 

م�شر، وبلقي�س ملكة �شباأ )ال�شم القدمي لليمن(، وزنوبيا ملكة تدمر )ال�شم القدمي لل�شام(. ولكن مل ت�شل اأية 

امراأة اإيل من�شب رئي�س الدولة اأو رئي�س احلكومة يف اأي من الدول العربية يف الع�شر احلديث.

رمبا  تقريًبا  العربية  الدول  كل  يف  ماألوًفا  اأمًرا  املراأة  تواجد  اأ�شبح  فقد  الوزارية،  املنا�شب  م�شتوى  وعلى 

با�شتثناء اململكة العربية ال�شعودية. فكما يظهر اجلدول رقم )4-5( حتتل الن�شاء منا�شب وزارية يف �شت ع�شرة 

دولة من الدول العربية، بل و�شلت الن�شاء اإىل خم�س املنا�شب الوزارية يف العراق موؤخًرا، ويقرتب الأردن 

)104( Hatem, Ibid, and Al-Mughni, 2001,p 151-183.

)105( اأحمد زايد واآخرون 2002.
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من هذا الو�شع. ولكن، وكما هو احلال يف معظم دول العامل الأخرى، فاإن الإقرار للمراأة بحقوقها ال�شيا�شية 

وممار�شتها لهذه احلقوق ل يعني وجود املراأة بفاعلية يف دوائر �شنع القرار يف بع�س الأحيان، و�شواء كانت 

هذه الدوائر هي اأحزاب �شيا�شية اأو هيئات يف ال�شلطة التنفيذية، فاإن تواجد املراأة على هذا امل�شتوى هو تواجد 

ا. واإذا كان اأحد معايري التمييز يف هذا  هام�شي، كما اأن املنا�شب التي تتولها هي ذات اأهمية حمدودة ن�شبًيّ

املجال هو بني الوزارات ال�شيادية، مثل: الدفاع، والداخلية، واخلارجية، بل وحتى القت�شاد واملالية، فاإن هذه 

املنا�شب يف الدول العربية قا�شرة على الرجال، رمبا با�شتثناء توىل �شيدة وزارة التجارة اخلارجية يف دولة 

الإمارات، واأخرى وزارة التخطيط يف الأردن، ووزارة املالية يف لبنان عام 2009م، والفرتة الق�شرية التي 

�شغلت فيها �شيدة من�شب وزير القت�شاد يف م�شر. ورمبا يكون اأرفع املنا�شب التي تولتها املراأة يف البالد 

العربية هي نائب رئي�س اجلمهورية يف �شوريا، ونائب رئي�س وزراء يف الأردن، ونائب رئي�س املجل�س النيابي 

يف عدد من الدول العربية، مثل: م�شر واجلزائر. ول يبدو اأن املراأة العربية تقبل هذا الو�شع، فقد ر�شحت 

نائلة معو�س  ال�شيدة  لبنان واجلزائر، هما  �شيدتان عربيتان نف�شيهما ملن�شب رئي�س اجلمهورية يف كل من 

وال�شيدة لويزا حنون، وخا�شت الثانية هذه النتخابات عن حزب العمال اجلزائري يف اإبريل/ني�شان 2004م 

.
)106(

وح�شلت على )1%( من الأ�شوات ومل تفز فيها

)106( http://www.electionworld.org/algeria.htm.
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اجلدول رقم )4-5(: تواجد املراأة العربية يف جمال�س الوزراء يف الدول العربية يف عام  2008  م

اإجمايل عدد الوزراء %عدد الوزيراتالدولة

619العراق

418االأردن

310�سوريا

39ُعمان

37اجلزائر

35.7م�سر

25.8املغرب

26.4تون�س

28ال�سلطة الفل�سطينية

28.6موريتانيا

210البحرين

2قطر

14الكويت

12.3ال�سودان

13.1ال�سومال

420االإمارات العربية املتحدة

13.6اليمن

14لبنان

--اململكة العربية ال�سعودية

--ليبيا

--جيبوتي

--جزر القمر

www.gksoft.com/govt/en :امل�شدر: املواقع الإلكرتونية للحكومات العربية من خالل
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وفيما يتعلق باملنا�شب الوزارية ميكن تق�شيم البالد العربية اإىل اأربع جمموعات بح�شب ن�شبة تواجد الن�شاء يف 

جمال�س وزاراتها، ت�شم الأوىل الدول التي تتجاوز ن�شبة الوزيرات فيها )10%( ويبلغ الوزراء الرجال فيها 

اأقل من )90%(، وت�شم الأردن، والعراق، ودولة الإمارات، ويرتاوح عدد الوزيرات فيها بني �شت يف العراق، 

واأربع يف كل من الأردن والإمارات. املجموعة الثانية هي التي ترتاوح فيها هذه الن�شبة بني )5%( و)%10( 

ويرتاوح عدد الوزراء الرجال بني )90 و95 %( وعدد الوزيرات فيها هو ثالث اأو اثنتان لكل منها، وهذه الدول 

هي �شوريا، واجلزائر، وُعمان، وم�شر، وتون�س، واملغرب، وموريتانيا، وال�شلطة الفل�شطينية، والبحرين، ثم 

هناك الدول التي ل توجد فيها �شوى �شيدة واحدة يف جمل�س الوزراء وهي: الكويت، وال�شودان، وال�شومال، 

واليمن، وتقل ن�شبة الوزيرات فيها عن )5%(، ويزيد عدد الوزراء فيها عن )95%(، واأخرًيا الدول التي ل 

توجد فيها وزيرات، وت�شمل: ليبيا، واململكة العربية ال�شعودية، وجيبوتي، وجزر القمر.

احلزبية  التعددية  فدول  غالبة،  اأمناط  بوجود  القول  ميكن  ولكن  املجموعات،  هذه  يف  جتان�س  هناك  ولي�س 

واحلزب امل�شيطر متيل اإىل متثيل الن�شاء على قمة ال�شلطة التنفيذية بوزيرتني على الأقل، وت�شل ن�شبة متثيل 

املراأة فيها على هذا امل�شتوى اإىل ما ل يقل عن )10%(، ول ي�شذ عن ذلك �شوى اليمن وجيبوتي وجزر القمر، 

ومع ذلك فقد ان�شمت معظم دول اخلليج الأخرى حديًثا اإىل هذه املجموعة بوجود �شيدات يف جمال�س وزراء 

هذه الدول، ويرتاوح عددهن بني اأربع يف الإمارات، وثالث يف ُعمان، واثنتني يف كل من البحرين وقطر، 

وواحدة يف الكويت. وعهد هذه الدول بتمثيل املراأة يف جمل�س الوزراء هو حديث ن�شبًيا. وهكذا ميكن ا�شتنتاج 

اأن ال�شري على طريق الليربالية ال�شيا�شية اأو التحول الجتماعي يقرتن بالعرتاف باأهمية تواجد املراأة يف قمة 

ال�شلطة التنفيذية. ونظًرا لأن هذه النظم تقوم على اآلية النتخاب، اأو تبداأ بالأخذ باآلية النتخاب؛ فرمبا يكون 

ل�شغوط  تلبية  هو  اأو  النتخابية،  املعارك  يف  الن�شاء  اأ�شوات  جلذب  حافًزا  املنا�شب  هذه  يف  الن�شاء  وجود 

ا. خارجية متار�س على بع�س هذه الدول من جانب الوليات املتحدة خ�شو�شً

وهذا ا�شتنتاج مهم من الناحية النظرية، وم�شمونه اأنه با�شتثناء ما ينجم عن �شغوط خارجية، فاإن عالقات 

اأكرث دميقراطية، واإن  اأو�شاع  اإىل  اأو النتقال  التعددية احلزبية  امل�شاواة يف ظل  اإىل مزيد من  النوع تنحو 

كان هناك من يعرت�شون على هذا التزايد؛ مما يرجح األ يكون قاعدة �شارمة. فالأخذ بالتعددية احلزبية مع 

ح�شول املراأة على حقي الت�شويت والرت�شح قد يدفع الأحزاب اإىل التناف�س لك�شب �شوت املراأة. ووجود املراأة 

يف احلكومة التي ي�شكلها احلزب الذي فاز يف النتخابات اأو الذي ي�شعى للفوز يف النتخابات قد يكون حافًزا 

ياأمل من ورائه هذا احلزب يف ك�شب اأ�شوات الن�شاء. ولكن هذا امليل من جانب اأحزاب ي�شيطر عليها الرجال 

لتمثيل املراأة يف احلكومة يتوقف على التيارات الإيديولوجية ال�شائدة يف املجتمع، فقد يكون للتيارات املحافظة 

اأن�شار كثريون، ومن ثم فقد يثبط ذلك من همة احلزب الذي كان ميكن اأن ينت�شر للمراأة، ويجد نف�شه مدفوًعا 

ملجاراة التيارات املحافظة اأماًل يف ك�شب اأ�شوات اأن�شارها، فيعزف عن تر�شيح املراأة على قوائمه النتخابية، 

ويرتدد يف زيادة وجودها يف مقاعد احلكومة. وهذا هو حال احلزب الوطني الدميقراطي احلاكم يف م�شر، 
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الأحزاب  فاإن  ذلك  العك�س من  النيابية، وعلى  النتخابات  قوائم مر�شحيه يف  املراأة على  تدنى وجود  والذي 

الي�شارية والليربالية مثل حزبي التجمع الوطني الوحدوي التقدمي والوفد اجلديد كانت اأكرث ا�شتعداًدا ن�شبًيا 

.
)107(

لو�شع املراأة على قوائمها، ولكن بدرجة حمدودة كذلك

وعلى العك�س من الدول العربية، فقد تولت املراأة اأهم املنا�شب الوزارية يف عدد من الدول يف ال�شمال ويف 

اجلنوب، فتولت من�شب رئي�شة للوزراء يف اململكة املتحدة، واأملانيا، وفرن�شا، والهند، وباك�شتان، وبنجالد�س، 

وغريها، ووزيرة للدفاع يف فرن�شا، واإ�شبانيا، ووزيرة للخارجية يف الوليات املتحدة الأمريكية. ورمبا يكون 

تف�شري اختالف الدول العربية عن تلك الدول على هذا النحو يكمن يف العتقاد الغالب يف الوطن العربي باأن 

طبيعة املراأة تبعد بها عن العنف؛ ومن ثم ل يليق اأن تتوىل وزارات قد تقت�شي ا�شتخدام القوة مثل وزارتي 

الدفاع والأمن الداخلي، اأو قد تكون مهمتها مثل وزارة اخلارجية اإدارة التوتر يف العالقات مع دول اأخرى 

جماورة اأو غري جماورة، واأن الأقرب اإىل طبيعتها تلك الوزارات ذات الطابع اخلدمي، مثل وزارات ال�شحة، 

والتعليم، وال�شئون الجتماعية، رغم اأن التاريخ القريب �شهد رئي�شات وزارات حماربات مثل اإنديرا غاندي 

1971م، ومارجريت تات�شر  يف الهند، التي �شنت حرًبا على باك�شتان اأدت اإىل انف�شال بنجالد�س يف �شنة 

التي خا�شت حربي الفوكالند �شد الأرجنتني يف �شنة 1983م، وقادت بريطانيا يف حرب اخلليج الثانية �شد 

عموًما،  والعرب  الفل�شطينيني  املت�شددة �شد  التي عرفت مبواقفها  مائيري  1991م، وجولدا  �شنة  العراق يف 

وكانت رئي�شة وزراء اإ�شرائيل اأثناء حرب اأكتوبر �شنة 1973م، وتولت وزارة الدفاع يف احلكومة الفرن�شية 

الأخرية يف ظل رئا�شة جاك �شرياك وحتت قيادة دومينيك دوفيلبان امراأة هي ماري لوي، كما تولت وزارة 

الدفاع يف اإ�شبانيا امراأة يف ظل احلكومة ال�شرتاكية التي األفها ثاباتريو.

يفوق  فيها  الن�شاء  تواجد  فاإن  اأقل.  بدرجة  كان  واإن  كذلك  الرجال  يغلب  الت�شريعية،  ال�شلطة  م�شتوى  وعلى 

ن�شب تواجدهن يف العادة يف ال�شلطة التنفيذية يف كل البالد العربية التي ت�شمح بتواجد الن�شاء يف جمال�شها 

املنتخبة، ول ي�شذ عن هذه القاعدة �شوى م�شر والأردن. فبينما تتواجد الن�شاء بن�شبة عالية ت�شل اإىل )%18( 

يف جمل�س الوزراء الأردين، فاإن تواجدهن داخل ال�شلطة الت�شريعية يرتاوح بني )5,4%( يف املجل�س الأدنى 

و)12,7%( يف املجل�س الأعلى املعني من قبل امللك، ويف م�شر تنخف�س ن�شبة متثيل املراأة داخل جمل�س ال�شعب 

اإىل)2,5%( بينما ت�شل اإىل اأكرث من )5%( داخل جمل�س الوزراء. ومع اأن هذه الن�شبة ت�شل اإىل )6,4%( يف 

جمل�س ال�شورى، اإلَّ اأن الأغلبية ال�شاحقة من الن�شاء ع�شوات جمل�س الأمة معينات يف كال املجل�شني. 

وقد تتوىل الن�شاء العربيات ع�شوات جمل�س الأمة منا�شب مرموقة داخل املجال�س النيابية. �شحيح اأنه مل يحدث 

اأن تولت اإحداهن من�شب رئي�س املجل�س النيابي، ولكن و�شلت النائبات يف اأكرث من بلد عربي اإىل من�شب نائب 

رئي�س املجل�س، فقد تولت هذا املن�شب كل من الدكتورة اآمال عثمان يف م�شر اأكرث من مرة كان اآخرها يف 

جمل�س ال�شعب املنتخب يف �شنة 2000م، وال�شيدة �شاذلية بوخ�شينة ) نائب ثان( يف جمل�س النواب التون�شي 

.Marina Ottaway, 2004 :107( للمناق�شة النظرية(
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املنتخب يف �شنة 1999م، وكذا ال�شيدة فاطمة الكحيل ) نائب ثامن( يف جمل�س النواب املغربي املنتخب يف �شنة 

2002م. وكذلك ال�شيدة زهرة بيطاط وهى النائب الثالث يف جمل�س الأمة اجلزائري املنتخب يف �شنة 2001م. 

ويندر األ تتواجد الن�شاء على الإطالق يف جمال�س منتخبة يف البالد التي تتمتع فيها الن�شاء بحقي الت�شويت 

والرت�شح اإلَّ يف موريتانيا والبحرين. ومل يكن م�شموًحا للن�شاء بالنتخاب اأو الرت�شح ملجل�س الأمة الكويتي حتى 

يونية/حزيران 2005م. واأخرًيا ل توجد ع�شوية ن�شائية يف جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية ال�شعودية وهو 

جمل�س معني، ول تتمتع الن�شاء حتى الآن يف ال�شعودية بحق الت�شويت اأو الرت�شح يف النتخابات املحلية، وهي 

النتخابات الوحيدة التي جرت يف اململكة العربية ال�شعودية حتى كتابة هذه ال�شطور.

اإلَّ بو�شعها يف �شياق  ونظًرا لأن ق�شية متكني املراأة هي ق�شية تاريخية، فال ميكن احلكم على هذه النتائج 

تاريخي لتحديد ما اإذا كانت هذه النتائج تعك�س تقدًما اأم تراجًعا يف م�شرية التمكني ال�شيا�شي للمراأة العربية. 

وعلى اأ�شا�س هذا املنظور والبيانات التي اأوردتها درا�شات اأخرى فاإنه من املوؤكد اأن متثيل املراأة العربية داخل 

ا دول اخلليج العربي با�شتثناء ال�شعودية،  اأجهزة �شنع القرار قد حت�شن يف بع�س الدول العربية، وخ�شو�شً

ففي  واجلزائر،  واملغرب  تون�س  الثالث  العربي  املغرب  دول  ويف  ولبنان،  والأردن،  العراق،  اإىل  بالإ�شافة 

كل دول جمل�س التعاون اخلليجي با�شتثناء ال�شعودية عينت �شيدات يف جمل�س الوزراء وزاد تواجدهن يف 

ا املعني منها. وارتفع متثيل املراأة داخل كل من املوؤ�ش�شتني الت�شريعية والتنفيذية  املجال�س النيابية، وخ�شو�شً

النيابية  بالتواجد داخل جمل�س الوزراء زاد ح�شور املراأة يف املوؤ�ش�شة  يف الأردن والعراق. ومع الحتفاظ 

زيادة كبرية يف كل من العراق واجلزائر واملغرب، وبدرجة اأقل يف كل من تون�س والأردن. وتعزى هذه القفزة 

الكبرية يف تواجد املراأة داخل املوؤ�ش�شة النيابية اإىل الأخذ بنظام احل�ش�س، اأو املقاعد املحجوزة للن�شاء يف 

دول املغرب العربي الثالث والعراق والأردن. ويقابل هذا الو�شع تراجع متثيل املراأة داخل املوؤ�ش�شة النيابية 

ال�شعودية، وليبيا، وفل�شطني،  اأخرى، هي  املراأة يف خم�س دول عربية  اأو�شاع  يف م�شر واليمن، مع ثبات 

وجيبوتي، وال�شومال.

ن�شاء يف م�شر و2 يف   4( كعمدة  املحلية  الإدارة  مهمة يف  منا�شب  الن�شاء  تويل  اإىل  اأخرى  بيانات  وت�شري 

لبنان وواحد ة يف الأردن(، وتواجد )99( امراأة يف املجال�س املحلية يف الأردن، و)35( امراأة يف املجال�س 

املحلية يف ال�شودان وفل�شطني وموريتانيا وجزر القمر، ووجود ن�شب مهمة من الن�شاء يف ال�شلك الق�شائي 

ت�شل اإىل )50%( يف املغرب، و)22,5%( يف تون�س، )11%( يف �شوريا، و)5%( يف لبنان، واأ�شبحت �شيدة 

قا�شية باملحكمة الد�شتورية العليا يف م�شر، كما عينت احلكومة امل�شرية يف �شنة 2007م عدًدا من الن�شاء يف 

منا�شب الق�شاء لأول مرة يف تاريخ البالد. وو�شلت اأعداد الن�شاء الق�شاة اإىل )76( يف ال�شودان، و)53( 

يف اليمن، واأكرث من )35( يف الأردن. كما ت�شرتك املراأة العربية يف ع�شوية جمال�س اإدارات املنظمات غري 

.
)108(

احلكومية يف )45%( من اجلمعيات يف لبنان، و)42%( يف فل�شطني، و)18%( يف م�شر

)108( UNIFEM. United Nations Development Fund for Women/Arab States Region. Progress of 

Arab Women. http://unifem.org.jo/hdocs/mainform.asp
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داخل  املراأة  به  تقوم  الذي  الدور  هام�شية  اأولها  اأمور:  ثالثة  التقدم  هذا  قيمة  من  يحد  مما  فاإنه  ذلك،  ومع 

جمال�س  فرئا�شة  الت�شريعية،  اأو  التنفيذية  املوؤ�ش�شة  كانت  �شواء  العربي،  العامل  يف  القرار  �شنع  موؤ�ش�شات 

الوزراء والوزارات الأ�شا�شية يف تخ�شي�س املوارد ويف حتديد ال�شيا�شات اخلارجية وحماية الأمن الداخلي 

ا قا�شرة  واخلارجي هي يف يد الرجال، كما اأن رئا�شة املجال�س النيابية والأغلبية ال�شاحقة من جلانها هي اأي�شً

قيادات  من  ال�شاحقة  الأغلبية  فاإن  ال�شيا�شية  الأحزاب  بتكوين  ت�شمح  التي  الدول  الرجال. ويف  علي  عموًما 

ا من الرجال. والأمر الثاين اأنه يف الوقت الذي قفزت فيه ع�شوية املراأة داخل املجال�س  هذه الأحزاب هم اأي�شً

النيابية فاإن املراأة ل حتظى بالأمن ال�شخ�شي، بل ورمبا تراجعت حقوق اأخرى لها كما هو احلال يف العراق، 

وحتى وقت قريب يف اجلزائر، وهما الدولتان اللتان �شهدتا اأكرب زيادة يف متثيل املراأة يف املجال�س النيابية، 

ويعود ذلك اإىل اآثار الحتالل الأمريكي التي متثلت يف غياب الأمن يف العراق بعد حتطيم الحتالل موؤ�ش�شات 

الدولة العراقية التي كانت ت�شمن الأمن للمواطنني العراقيني حتى مع كونها دولة ا�شتبدادية، واإىل ممار�شات 

اجلماعات امل�شلحة التي كانت تقاوم احلكومة اجلزائرية با�شم الدفاع عن الإ�شالم. 

واأخرًيا تبدو حدود هذا التقدم يف متكني املراأة العربية عند مقارنتها باأو�شاع املراأة يف اأقاليم العامل الأخرى. 

فباملقارنة مع دول اأخرى متقدمة من حيث م�شتويات التنمية الإن�شانية اأو اأقل تقدًما عن البالد العربية، ت�شري 

بيانات تقرير التنمية الإن�شانية لعام 2004م -الذي ي�شدره برنامج الأمم املتحدة الإمنائي حول متكني املراأة، 

وتنفيذية  نيابية  منا�شب  يتولني  الالتي  الن�شاء  ون�شبة  الربملانات،  يف  الن�شاء  ع�شوية  موؤ�شرات  ا  وخ�شو�شً

العربية تقدًما يف هذا املجال هي  الدول  اأكرث  اأن  اإىل  اأو الالتي ي�شغلن وظائف مهنية وفنية-  واإدارية عليا، 

دولة الإمارات، وحتتل املكانة التا�شعة والع�شرين من بني )93( دولة تتوافر عنها هذه البيانات، وتليها ُعمان 

التي حتتل املكانة الثمانني، ثم قطر التي حتتل املكانة الرابعة والثمانني، ثم املغرب الذي يحتل املكانة الثامنة 

)92(، فاليمن  ال�شعودية  العربية  تاأتي يف املكانة الواحدة والت�شعني، وت�شبق اململكة  التي  والثمانني، فم�شر 

الوليات  اأما  ال�شويد،  وتليها  الرنويج،  الأوىل  املكانة  وتاأتي يف   .)2004 العربية،  الإن�شانية  التنمية  )تقرير   )93(

املتحدة فتحتل املكانة اخلام�شة ع�شرة. وبالن�شبة للدول ال�شناعية اجلديدة تاأتى كوريا اجلنوبية يف مكانة اأدنى 

من الإمارات فهي الرابعة وال�شتون. ومن بني الدول ذات امل�شتوى املتو�شط من التنمية الب�شرية الذي ي�شم 

معظم الدول العربية فاإن كولومبيا تاأتي يف املكانة التا�شعة وال�شتني. ويبني اجلدول رقم )4-6( تفا�شيل هذا 

املوؤ�شر بالن�شبة لكل هذه الدول.
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اجلدول رقم )4-6(: موؤ�سرات متكني املراأة للدول العربية ودول اأخرى يف ال�سنوات االأوىل من القرن 

احلادي والع�سرين، البيانات ل�سهر مايو/اأيار2007

 ن�سبة الن�ساء

يف

 الوظائف

 املهنية والفنية

%

 ن�سبة الن�ساء

 بني اأع�ساء

 الربملان

 و�ساغلي

 املنا�سب

 التنفيذية

 واالإدارية

 العليا اإىل

 اإجمايل

 �ساغلي هذه

املنا�سب

%

 ن�سبة مقاعد

 الربملان

 التي ت�سغلها

 الن�ساء اإىل

 اإجمايل

املقاعد

%

 موؤ�سر اإجمايل

 لتمكني املراأة

 )الرتتيب بني

93 دولة(

 مرتبة الدولة

 على دليل

 التنمية

 الب�سرية

 )الرتتيب بني

177 دولة(

الدولة

24 8 ل توجد 84 35 قطر

25 8 22.5 29 39 دولة الإمارات

33 9 7.8 80 58 ُعمان

6 31 ل توجد 92 61
 اململكة العربية

ال�شعودية

30 9 3.8 91 112 م�شر

35 12 6.4 88 126 �ملغرب

15 4 0.7 93 153 اليمن

50 30 37.9 1 2 الرنويج

56 42 16.3 15 12 الوليات املتحدة

39 8 13.4 64 26 كوريا

50 38 9.7 69 75 كولومبيا

.UNDP. Human Development Report. 2007/8Table 29, P. 330-333 :امل�شدر
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ويو�شح هذا اجلدول اأن الدول العربية ت�شغل مكانة متدنية فيما يتعلق بتمكني املراأة عموًما. فبالن�شبة للدول 

العربية التي تتوافر عنها بيانات فاإنها حتتل املراتب الأخرية فيما يتعلق بتمكني املراأة، حتى واإن تقدمت اثنتان 

منها على دول اأكرث تقدًما من الناحية القت�شادية بني دول اجلنوب، فكل من دولة الإمارات وُعمان تتفوقان 

الربملان  مقاعد يف  ي�شغلن  الالتي  الن�شاء  ن�شبة  الكونفو�شيو�شية من حيث  الثقافة  ذات  اجلنوبية  على كوريا 

ا من الدول العربية التي تتوافر عنها  ومنا�شب تنفيذية واإدارية عليا. وكذلك فبا�شتثناء دولة الإمارات فاإن اأًيّ

بيانات ل ت�شل اإىل مكانة كولومبيا ذات الثقافة الالتينية امل�شيحية وفًقا لأي من موؤ�شرات التمكني، ل من حيث 

مهنية  تويل وظائف  اأو  العليا  والإدارية  والتنفيذية  الت�شريعية  املنا�شب  �شغل  الربملان ول من حيث  ع�شوية 

ا، والتي حتظى مبوؤ�شرات متكني  اأخرى فيما يتعلق بالدول املتقدمة اقت�شادًيّ وفنية. وهذا وا�شح من ناحية 

.
)109(

للمراأة اأعلى عموًما من الدول العربية

واأخرًيا تو�شح كل هذه املوؤ�شرات �شحة التحليل الذي انتهى اإليه تقرير التنمية الإن�شانية يف الوطن العربي 

الإن�شانية  التنمية  الثالثة يف  العجز  اأوجه  املراأة واحًدا من  النق�س يف متكني  اعترب  الأول، والذي  يف عدده 

يف الوطن العربي. ويعك�س انخفا�س متكني املراأة يف الدول العربية اأمرين، اأولهما توا�شع معدلت التنمية 

الب�شرية من ناحية، وثانيهما القيود الثقافية و/اأو القانونية على عمل املراأة ون�شاطها ال�شيا�شي من الناحية 

الأخرى، و يظهر اجلدول بع�س جوانب ذلك. 

ا: اآثار امل�صاركة ال�صيا�صية ثالثاً

ما الآثار التي تنجم عن امل�شاركة ال�شيا�شية؟ وهل توجد فوارق يف هذه الآثار تختلف بح�شب النوع؟ ميكن 

القول اإن اآثار امل�شاركة ال�شيا�شية ميكن اأن ترتبط بحجمها وكثافتها. فكلما كان حجم امل�شاركة �شئياًل وكانت 

كثافتها حمدودة، كلما كان من املحتمل اأن تكون اآثارها هزيلة كذلك. كما ترتبط هذه الآثار بالدافع للم�شاركة 

منط  تغيري  اأو  ال�شيا�شات،  بتغيري  جماعي  نفع  حتقيق  ت�شتهدف  اأم  فردي،  نفع  حتقيق  هو  هل  ال�شيا�شية، 

تخ�شي�س املوارد التي ت�شتخدم لتنفيذ هذه ال�شيا�شات؟

وت�شتفي�س كتابات العلوم ال�شيا�شية يف �شرح الدوافع للم�شاركة ال�شيا�شية. وتبني اأنها ترتاوح ما بني دوافع 

خا�شة ورمبا فردية، ودوافع م�شرتكة اأو جماعية، مبعنى اأن الفئة الأوىل من الدوافع قد تنطبق على اأفراد ل 

ا وت�شافر م�شاعي العديد  اإطار جماعات حمددة، ولكن الثانية تقت�شي يف الغالب جهًدا جماعًيّ ين�شطون يف 

من الأفراد. وميكن تق�شيم دوافع امل�شاركة اإىل ثالث فئات: ففي الفئة االأوىل من الدوافع قد تكون امل�شاركة 

ال�شيا�شية جمرد تلبية لرغبة لدى الفرد يف اأن يلتقي باآخرين، فالذهاب اإىل اجتماع �شيا�شي هو مبثابة الذهاب 

اإىل املقهى اأو النادي للقاء اأ�شدقاٍء وق�شاء الوقت يف الت�شامر معهم، اأو تكون امل�شاركة ال�شيا�شية رغبًة يف 

جماورة اأ�شخا�س م�شهورين والتعرف عليهم، والتفاخر بذلك لدى الأ�شدقاء واملعارف. وبطبيعة احلال ي�شود 

)109( Marina Ottaway, 2004.
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اأي نوع على  ماأموًنا ول ينطوي على خماطرة من  اأمًرا  ال�شيا�شي  الن�شاط  الدافع عندما تكون ممار�شة  هذا 

�شالمة الفرد اأو حريته. اأما الفئة الثانية فهي الرغبة يف التاأثري على التخ�شي�س القومي للموارد -اإما بتغيري 

ال�شيا�شات نحو املزيد من تدخل الدولة، اأو التقليل من هذا التدخل، اأو تغيري توزيع املوارد ل�شالح جماعات 

معينة بزيادة الأجور مثاًل ل�شالح العاملني، اأو باحل�شول على متويل حكومي لتقدمي خدمة عامة كبناء مدر�شة 

اأو م�شت�شفي اأو �شق طريق يخدم جمموعة من القرى اأو مدينة معينة، اأو تغيري ال�شيا�شات القومية اأو املحلية 

حتقيًقا مل�شالح حمددة مثل زيادة الإنفاق العام على التعليم اأو ال�شحة- والفئة الثالثة من الدوافع هي دوافع 

اأو  ا�شرتاكية  اأو  اإ�شالمية  عقائدية  لروؤية  وفًقا  ت�شكيله  اإعادة  اأو  املجتمع  ت�شكيل  الرغبة يف  اأي  اإيديولوجية، 

ليربالية. وقد ل تكون هناك فوا�شل جامدة بني الفئات الثالث لهذه الدوافع، فمعرفة �شانعي القرار تفيد يف 

الدعوة لإعادة تخ�شي�س املوارد، كما اأن النتقال اإىل ال�شورة املثلى للمجتمع وفًقا لأية روؤية اإيديولوجية مير 

عرب تغيري ال�شيا�شات والتخ�شي�س العام للموارد.

ا على فوارق م�شاحبة يف الدوافع للم�شاركة ال�شيا�شية ومن ثم  فهل تنعك�س الفوارق النوعية واملكت�شبة اجتماعيًّ

على اآثارها؟ هل توؤدى زيادة م�شاركة املراأة اإىل تغيري منط الثقافة ال�شائدة فت�شبح اأقل ذكورية، اأو اإىل حتول 

زيادة  تعود  الن�شاء؟ وهل  ت�شغل  التي  الق�شايا  اإىل  مياًل  اأكرث  لت�شبح  العامة  ال�شيا�شات  الهتمام يف  ق�شايا 

العامة خلدمة ق�شاياهن؟  املوارد  اأكرب من حيث تخ�شي�س  للن�شاء بح�شولهن على مزايا  ال�شيا�شية  امل�شاركة 

الأغلب اأن تكون م�شاركة الن�شاء اأقرب اإىل الفئة الثانية من الدوافع، وهى تغيري ال�شيا�شات ولي�س جمرد التعرف 

على اآخرين والتفاخر مبعرفة قادة م�شهورين. وهذا النوع الأول من الدوافع الفردية متوافر بدرجة اأكرب لدى 

الرجال، فالحتمال الأكرب هو اأن يكون لدى الرجل -مع ت�شاوى الظروف الأخرى من حيث م�شتوى الدخل 

اأطول ومرونة اأكرب يف ا�شتخدام وقت الفراغ، وهو ما ل متلكه املراأة بحكم ان�شغالها  والتعليم- وقت فراغ 

معظم  يف  ال�شائدة  فالنظرة  ذلك  عن  وف�شاًل  اأولدها.  تربي  ا  اأمًّ تكون  عندما  ا  وخ�شو�شً اأ�شرتها،  باأو�شاع 

ا على الأقل هي اأن ال�شيا�شة �شاأن الرجال وحدهم. كما قد ل متيل الن�شاء لالأحزاب واحلركات  املجتمعات تاريخًيّ

ذات التوجه الإيديولوجى، اإما لأن النخراط يف بع�س هذه الأحزاب، اإذا كانت ثورية، ينطوي على خماطر غري 

ماأمونة ل ترغب املراأة عادًة اأن تخو�س غمارها، اأو لأن ت�شكيل املجتمع على اأ�شا�س عقيدة اأي من هذه احلركات 

هو اأمر ل يتحقق اإلَّ يف املدى البعيد، يف حني اأن الذي قد يقود املراأة للعمل العام هو الن�شغال بق�شايا ملحة واآنية. 

ولذلك فاإن دوافع املراأة لالهتمام بال�شيا�شة هي اأقرب اإىل الدوافع اجلماعية، مثل الرغبة يف تغيري ال�شيا�شات، 

وتغيري تخ�شي�س املوارد على نحو يلبي احتياجات الن�شاء ملراعاة اأو�شاعهن مثاًل يف �شوق العمل، اأو لتوفري 

خدمات خا�شة بهن مثل دور احل�شانة يف مكان العمل، اأو رفع القيود عن توليهم وظائف معينة. ومن الوا�شح 

اأن اأحد العوامل املهمة يف جناحهن يف حتقيق هذا التغيري تتوقف على مدى فاعلية م�شاركتهن ال�شيا�شية.

وقد اأو�شحت اأق�شام �شابقة يف هذا الف�شل تفاوت م�شتويات امل�شاركة ال�شيا�شية يف الوطن العربي. وعندما تكون 

امل�شاركة بكافة �شورها حمدودة ل ينخرط فيها �شوى اأعداد حمدودة من املواطنني؛ فاإنه يغلب اأن تكون اآثارها 
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حمدودة كذلك، وتبقى يف هذه احلالة ملن يزاول ال�شلطة احلكومية م�شاحة وا�شعة يف ر�شم ال�شيا�شات وتخ�شي�س 

املوارد، �شواء كان امل�شاركون ذكوًرا اأو اإناًثا. اأما يف احلالت التي يبدو فيها م�شتويات امل�شاركة وا�شعة، فهي 

حالت رمبا تكون فيها امل�شاركة من جانب الذكور والإناث على حد �شواء انعكا�ًشا لوجود ع�شبيات حملية.

ومع ذلك فقد يكون التعميم م�شلاًل يف هذه احلالة، ففاعلية امل�شاركة ترتبط بكثافتها، اأي بتعدد قنواتها ومدى 

اأوقات  امل�شاركة اجلمع بني عدة قنوات يف  فاإذا �شملت قنوات  امل�شاركني.  بال�شرورة بعدد  تكرارها، ولي�س 

اأو غري  الر�شمية  امل�شالح  القرار احلكومي، وع�شوية جماعات  املبا�شرة ب�شانعي  متزامنة -مثل الت�شالت 

وامل�شموعة  املقروءة  الإعالم  اأجهزة  وا�شتخدام  ال�شيا�شية،  الأحزاب  يف  قيادية  منا�شب  وتويل  الر�شمية، 

واملرئية، وامل�شاركة يف احلمالت النتخابية، وتقدمي التربعات لالأحزاب ال�شيا�شية- فاإن من يجمعون بني كل 

هذه الأدوات يكونون اأكرث تاأثرًيا من هوؤلء الذين تنح�شر م�شاركتهم يف قناة واحدة فقط، مثل الت�شويت يف 

انتخابات عامة اأو حملية على فرتات متباعدة قد تكون كل اأربع اأو خم�س �شنوات بح�شب ما ين�س عليه الد�شتور 

وقوانني النتخابات يف كل دولة. هوؤلء الذين يجمعون بني قنوات عديدة للم�شاركة ال�شيا�شية هم بكل تاأكيد 

ال�شيا�شية،  العملية  تاأثرًيا يف  الأكرث  تاأكيد  بكل  اأي جمتمع، وهم  ال�شيا�شية يف  بالنخبة  ي�شمى  فيما  اأع�شاء 

ا اأن م�شاركتهم ترتبط مبطالب حمددة يطرحونها على �شانع القرار ال�شيا�شي. اأما غريهم فهم عامة  وخ�شو�شً

املواطنني الذين قد يذهبون اأو ل يذهبون اإىل �شناديق النتخابات عرب فرتات متباعدة. ول حتمل م�شاركتهم 

اأية مطالب حمددة، ول ميلكون قنوات اأخرى لالإحلاح اأو ال�شغط اأو الإغواء جلعل �شانع القرار احلكومي مييل 

.
)110(

اإىل ال�شتجابة ملطالبهم

اأين يتواجد الرجال واأين تتواجد الن�شاء يف هذا النق�شام بني النخبة وعامة املواطنني يف اأي جمتمع؟ وما 

تاأثري ذلك على �شنع ال�شيا�شات العامة وتخ�شي�س املوارد؟ من الوا�شح اأن ع�شوية النخبة ال�شيا�شية يغلب 

فيها الرجال. وقد يختلف الأمر من جمتمع اإىل اآخر، ولكن الأكرث احتماًل هو اأن تكون ع�شوية النخبة هي 

املواطنني  جمهرة  بني  هو  �شيا�شي  عمل  يف  ي�شاركن  عندما  الن�شاء  تواجد  يكون  واأن  الرجال،  من  اأ�شا�ًشا 

العاديني، وذلك مع ا�شتثناءات قليلة معظمها يف دول و�شط و�شمال اأوروبا، وبدرجة اأقل يف كل من اأوروبا 

الغربية والوليات املتحدة الأمريكية. هناك يف هذه املجتمعات �شعود للن�شاء يف املجال العام، مبا يف ذلك 

وما  الدرا�شات،  من  العديد  توؤكده  ما  وهذا  ي�شودون.  الذين  هـم  الـرجـال  مـازال  ولكـن  ال�شيا�شي،  املجال 

املـتـحـدة  الأمـم  بـرنـامـج  تـقـاريـر  ـا  الـدوليـة، وخـ�شـو�شً املنـظـمـات  تقاريـر  ال�شـلـة يف  الـبيـانـات ذات  تو�شحه 

. ول يعود ال�شبب يف ذلك اإىل الفارق البيولوجي 
)111()Human Development Report, 2007/2008( الإنـمـائـي

)110( للمناق�شة املتو�شعة لهذه الق�شايا:

Juan M Nelson, “Political Participation” in Weiner, Myron & Samuel Huntington. Understanding 

Political Development. Propspect Heights, Illinois: Waveland Press, INC,1994. Pp.103-159.

)111( United National Development Foundation, UNDP Human Development Report. 2007/2008. 

Tables 29,33, Pp. 330-333,343-346.
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بني اجلن�شني، ولكنه يعود اإىل اأن توزيع املوارد ال�شرورية لفاعلية امل�شاركة ال�شيا�شية -مثل الوقت، وم�شتوى 

التعليم، ونوع العمل، وم�شتوى الدخل، ف�شاًل عن منط القيم ال�شائد يف املجتمع- هو توزيع مييل ب�شدة ل�شالح 

ال�شمال  ما بني دول  يتفاوت كثرًيا  تاأكيد  املجتمعات، وبكل  يتفاوت بني  النوع هذا  فارق  واإذا كان  الذكور. 

املتقدم ودول اجلنوب النامي مبا يف ذلك الوطن العربي، فهو فارق قائم وحم�شو�س، ونتيجته اأن تكون ع�شوية 

النخبة ال�شيا�شية الأكرث تاأثرًيا يف �شنع القرار حم�شومة للرجال.

ونتيجة لهذا الو�شع فاإن الق�شايا الرئي�شة يف احلياة ال�شيا�شية يف معظم املجتمعات هي الق�شايا التي يحددها 

الرجال، والذين قد “يتكرمون” بطرح ق�شايا تهم الن�شاء، مثل النهو�س باأو�شاعهن، وتوفري احتياجات املراأة 

العاملة متزوجة كانت اأو غري متزوجة، اأو ق�شايا الأطفال اأو كبار ال�شن بال عائل. وقد يكون “كرم” الرجال 

ا وجمرًدا يف بع�س احلالت اإمياًنا منهم ب�شرورة نهو�س املراأة، ولكنه يف املجتمعات املتقدمة يكون  هذا خال�شً

ا نتيجة ح�شابات �شيا�شية لك�شب اأ�شوات الن�شاء الالتي تقاربت الفوارق التعليمية واملهنية والقت�شادية  اأي�شً

بينهن والرجال؛ ومن ثم فقد �شعدن على موؤ�شر التمكني، و�شرن يح�شب لهن ح�شاًبا.

اإذا كانت  باملراأة، وما  ل�شيقة  �شيا�شية  اهتمامات  قائمة  اإذا كان هناك  ما  الأخرية م�شاألة  الق�شية  وتثري هذه 

الن�شاء الالتي يخ�شن جمال العمل العام يلتزمن بهذه القائمة. هل كان برنامج اإنديرا غاندى ومارجريت تات�شر 

وبنازير بوتو وجولدا مائيري اأكرث ن�شوية من برامج الرجال الذين �شبقوهن لتوىل من�شب رئي�س الوزراء يف 

بلدانهن. لقد ارتبطت ثالث منهن يف الذاكرة التاريخية لبلدانهن اإما ب�شن احلرب اأو باتخاذ مواقف مت�شددة، 

يف  التمايز  بدرا�شة  ت�شمح  طويلة  فرتة  بلدها  وزراء  رئا�شة  يف  تق�س  مل  التي  بوتو،  بنازير  با�شتثناء  رمبا 

برناجمها عن اهتمامات �شابقيها. وانتهت حياتها يف دي�شمرب/كانون الأول 2007م قبل اأ�شابيع من خو�شها 

انتخابات كان ميكن اأن تعود بها اإىل من�شب رئا�شة الوزراء مرة اأخرى.

الواقع اأنه ما كان من املمكن لكل هذه القيادات اأن تقفز اإىل اأعلى املنا�شب ال�شيا�شية يف بلدانهن لو كن قد 

تبنني فقط ق�شايا ن�شوية حم�شة، فقد كان عليهن اأن ي�شققن طريقهن و�شط مناف�شات �شر�شة من جانب القادة 

ا يف حالت اإنديرا غاندى وبنازير بوتو، كما كان  الرجال يف اأحزابهن. �شحيح اأن املرياث العائلي كان مهًمّ

ا يف حالة �شريميافو بندرانيكة يف �شريالنكا، ولكن حتى يف هذه احلالت كان هناك قادة رجال يرون اأنهم  مهمًّ

اأحق بهذا املن�شب من امراأة، حتى ولو كانت تنحدر من عائلة لها باع طويل يف جمال ال�شيا�شة؛ ومن ثم كان 

من ال�شروري لهذه القيادات الن�شائية اأن ُتظهر اأنها اأقدر من الرجال على ر�شم �شيا�شات عامة تهم املواطنني 

جميًعا رجاًل ون�شاًء وتنفيذها، واأن ميلهن املتوقع لق�شايا بنات جن�شهن لن يقلل من قدرتهن على خدمة ق�شايا 

ال�شيا�شة العامة، دون تركيز خا�س على ق�شايا تهم الن�شاء بالدرجة الأوىل.

هن  الن�شاء  اإن  ن�شوية.  غري  واأخرى  ن�شوية  �شيا�شية  ق�شايا  هناك  كانت  اإذا  ما  حول  ال�شوؤال  يثور  وهنا 

الن�شاء  تهم  وال�شالم  احلرب  فق�شايا  العامة،  ال�شيا�شات  بكافة  يتاأثرن  فهن  ثم  ومن  املجتمع،  ن�شف 
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م�شئولياتهن يف هذه  كانت  واإن  الرجال،  يعاين  مثلما  تعاين يف احلرب  الن�شاء  اإن  بل  الرجال،  تهم  مثلما 

بع�س  على  وقا�شر  هو جد حديث،  قتالية  مهام  الن�شاء يف  فتجنيد  الرجال،  م�شئوليات  عن  احلالة خمتلفة 

املجتمعات، مثل الوليات املتحدة واإ�شرائيل، ولكن تقع على الن�شاء م�شئولية احلفاظ على اجلبهة الداخلية، 

اإذا مل يعد الزوج من ميدان  اأ�شرهن يف غياب من قد يكون العائل الوحيد، وقد يتعر�شن للرتمل  ورعاية 

ا ل ينفي اأمرين، اأولهما اأن اآثار ال�شيا�شة العامة قد تتفاوت بح�شب النوع؛ ومن ثم  القتال. ولكن هذا اأي�شً

فالبد ل�شانع ال�شيا�شة العامة اأن يحتاط فيدرك مقدًما الآثار املتباينة لل�شيا�شات العامة على كل من الن�شاء 

والرجال، واأن ي�شع ذلك يف العتبار. وهذا ما �شيناق�شه ف�شل اآخر يف هذا الكتاب. وامل�شاألة الثانية هي 

اأو�شاع الن�شاء  اأن هناك ق�شايا تهم الن�شاء يف املحل الأول، مثل توافر خدمات الأمومة والطفولة، واأخذ 

بعني العتبار فيما يتعلق بالعمل وحتقيق امل�شاواة بينهن وبني الرجال. ول يبدو اأن جمرد ع�شوية الن�شاء 

الأحزاب؛  هذه  اأعمال  جدول  يف  متقدمة  مكانة  لتحتل  الق�شايا  هذه  برفع  كفيلة  ال�شيا�شية  الأحزاب  يف 

العقيدة  الأحوال منخف�شة، وعلى  الن�شاء فيها، وهي يف معظم  الن�شبية لع�شوية  الأهمية  فهذا يتوقف على 

ال�شيا�شية للحزب. ول متيل الأحزاب املحافظة عادًة اإىل اإيالء اأهمية مميزة لهذه الق�شايا خ�شية اأن يقلل ذلك 

الناخبني؛  اأ�شوات  اإجمايل  اإىل  الن�شائية  الأ�شوات  اأهمية  يتوقف ذلك على  ناخبيها، كما  اإزاء  من �شعبيتها 

الق�شايا، ولكن املجال  لهذه  اأهمية كبرية  اأنهن يولني  اإىل  للن�شاء  ال�شيا�شي  ال�شلوك  ولذلك ت�شري درا�شات 

هو  هذا  الن�شاء.  على  ع�شويتها  تقت�شر  تكاد  التي  املدين  املجتمع  منظمات  هو  الق�شايا  هذه  لإثارة  الأثري 

�شائًدا يف  الذي كان  الو�شع  العربية، وهو  املجتمعات  ذلك  الغالب يف جمتمعات اجلنوب، مبا يف  الو�شع 

احلكومات  يف  ووجودهن  النيابية  املجال�س  يف  الن�شاء  متثيل  يف  الكربى  القفزة  قبل  ال�شمال  جمتمعات 

والحتمال   .
)112(

ال�شمالية واأمريكا  اأوروبا  غرب  دول  يف  اأقل  وبدرجة  وو�شطها،  اأوروبا  �شمال  دول  يف 

الأكرب اأن الوجود البارز للن�شاء يف املجال�س النيابية لدول غرب اأوروبا وو�شطها وتوليهن اأعلى املنا�شب 

العامة، ومن حيث  ال�شيا�شة  اهتمامات  قائمة  هائلة من حيث  قفزة  بق�شاياهن  قفز  قد  التنفيذية  ال�شلطة  يف 

تخ�شي�س املوارد خدمًة لهذه الهتمامات.

اأما يف الدول العربية حيث تنخف�س م�شتويات امل�شاركة ال�شيا�شية للن�شاء، ويهيمن الرجال على كافة موؤ�ش�شات 

�شنع القرار، فاإن الق�شايا التي تهم الن�شاء ل حتتل مكانة عالية على جدول الأعمال العام؛ حيث اإن جهودهن 

ا كما اأو�شحت ال�شفحات ال�شابقة. واإمنا حتظى هذه الق�شايا بالهتمام عندما تتواجد على قمة  حمدودة ن�شبًيّ

اأو  ال�شلطة التنفيذية قيادة م�شتنرية مثلما كان احلال يف ظل ما �شمي بالنظم التحديثية يف الوطن العربي، 

ا�شتجابة لتيارات غالبة على ال�شعيد الدويل.

)112( Chowdhury and Nelson et al, 1994
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اأم للرجل  ا: ق�صية التمكني ال�صيـا�صي يف الوطن العربي: للمـراأة  رابعاً

اأم لكليهما؟

ا، كما لو اأن ق�شية التمكني ال�شيا�شي قا�شرة على املراأة  يدور احلديث يف الوطن العربي عن متكني املراأة �شيا�شًيّ

ا. ولقد كان تقرير التنمية الإن�شانية يف الوطن  وحدها واأن الرجال العرب قد اأ�شبحوا فاعلني موؤثرين �شيا�شًيّ

العربي لعام 2004م موفًقا اإىل اأبعد حد عندما جعل نق�س احلريات ال�شيا�شية ب�شفة عامة الوجه الأول لعجز 

التنمية يف الوطن العربي. واإذا ما قبلنا هذا الطرح، فاإنه ي�شبح من العبث احلديث عن متكني املراأة دون التاأكيد 

يف ذات الوقت على اأن هذه الق�شية ل تنف�شل عن ق�شية اإ�شاعة احلريات يف الوطن العربي. من امل�شتحيل 

اإىل ممار�شات �شكلية  اآلية النتخاب  اأو حتول  اأ�شاًل مببداأ النتخاب،  تاأخذ  التي ل  النظم  باأن  بداهة العتقاد 

ل تعرب حقيقة عن تف�شيالت الناخبني، �شوف ت�شمح للن�شاء باأن يكون لهن دور فاعل يف العملية ال�شيا�شية. 

اإذا كان البع�س ياأ�شف لتدين م�شتويات امل�شاركة ال�شيا�شية بني الن�شاء، فم�شتويات امل�شاركة ال�شيا�شية بني 

ا متدنية يف اأكرث من دولة عربية. الرجال هي اأي�شً

على اأن ذلك ل يعني باأي حال اإمكان اختزال ق�شية امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة يف ق�شية امل�شاركة ال�شيا�شية 

النوع  تنبع من فجوة  للمراأة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  عقبات  بالتاأكيد خ�شو�شية يف  هناك  اأن  ذلك  عامة،  ب�شفة 

�شيا�شية  ح�شابات  من  ا  اأي�شً تنبع  كما  حادة،  ب�شورة  العربية  املجتمعات  ويف  املجتمعات،  معظم  يف  القائمة 

ومن حتيزات ثقافية؛ ولذلك فاإن ق�شية التمكني ال�شيا�شي للمراأة هي ق�شية مثارة يف العديد من املجتمعات، 

ورمبا يقت�شر النجاح يف حتقيق مثل هذا التمكني على عدد حمدود من املجتمعات الأوروبية غالًبا ويف العقود 

الأخرية فح�شب.

ا قا�شًرا على الوطن العربي، فقد اأو�شح اجلدول رقم )4-6( اأن هذا  وهكذا فلي�س العجز يف متكني الن�شاء �شيا�شًيّ

العجز ملحوظ كذلك يف دول حققت معجزة اقت�شادية مبهرة نقلتها اإىل اأندية الدول املتقدمة مثل جمهورية كوريا. 

كما اأ�شارت مارينا اأوتاوى يف درا�شتها التي �شبقت الإ�شارة اإليها اأن عدد الن�شاء يف الكوجنر�س الأمريكي �شئيل 

باملقارنة بالدول ال�شكندينافية ودول غرب اأوروبا وو�شطها، اإذ اإن عددهن يف جمل�س النواب هو )66(، بن�شبة 

بلغت )13%(، ويف جمل�س ال�شيوخ )14(، بن�شبة بلغت )14%( بعد انتخابات 2004 وقد جتاوزته بع�س الدول 

العربية، مثل العراق واجلزائر من حيث العدد، حيث و�شل هذا العدد يف اجلزائر اإىل )91( يف املجل�شني، واإىل 

.
)113(

)89( يف العراق يف جمل�س واحد مقارنة بـ)80( يف جمل�شي الكوجنر�س يف الوليات املتحدة

والواقع اأنه ما مل متار�س احلركات الن�شائية �شغوًطا قوية يف هذا املجال ويف دول ذات نظم حزبية تناف�شية 

التعليمي والثقايف  التمكني  اإىل درجات متقدمة من  بالفعل  الن�شاء قد و�شلن  نزيهة، وما مل تكن  وانتخابات 

ا للغاية.  والقت�شادي، فاإن تواجدهن يف مراكز �شنع القرار �شوف يكون �شكلًيّ

)113( Ottaway.op.cit.P.5 Also Center for American Women and Politics:

http://www.cawp.rutgers.ed/facts/officeholders/cong-current.html.



��0

الف�سل الرابع: النوع االجتماعي وامل�ساركة ال�سيا�سية

وعلى اأ�شا�س هذا التحليل فاإن الأ�شباب احلقيقية وراء عدم التمكني ال�شيا�شي للمراأة العربية تكمن يف فجوة 

النوع القائمة بني اجلن�شني يف الوطن العربي عموًما من حيث م�شتويات التعليم وامل�شاركة القت�شادية، ف�شاًل 

على �شعف النظم احلزبية يف الوطن العربي، وق�شور النتخابات عندما متار�س يف الدول العربية عن القيام 

بدورها كاآلية لتجديد النخبة. ولذلك فاإن ما جرى من تقدم يف متكني املراأة يف بع�س البالد العربية مل يكن 

نتيجة للن�شاط املطلوب للحركات الن�شائية وحده، اإمنا كان مبادرة من قيادات �شيا�شية م�شتنرية مثل جمال عبد 

النا�شر يف م�شر، واحلبيب بورقيبة يف تون�س، وامللك الراحل احل�شني بن طالل رحمهم الله جميًعا. هذا ف�شاًل 

عن اأن املطالبة بتحرير املراأة يف الوطن العربي كانت على يد مفكرين رجال، كما جاء هذا التقدم يف متكني 

املراأة العربية اأحياًنا انعكا�ًشا ل�شغوط خارجية، اأخرًيا فقد ينجم عن جهود دءوبة قامت بها �شيدات قريبات من 

ا رئي�س الدولة. دوائر �شنع القرار، وخ�شو�شً

لقد ح�شلت املراأة يف م�شر على حق الرت�شح يف النتخابات يف د�شتور جمهورية م�شر الذي �شدر بعد اأربع 

�شنوات من ثورة 23 يولية/متوز �شنة 1952م. وكان اإدخال مدونة الأحوال ال�شخ�شية التي حققت قدًرا كبرًيا 

من امل�شاواة يف الأحوال ال�شخ�شية بني املراأة والرجل يف تون�س هو مبادرة �شخ�شية من احلبيب بورقيبة 

الذي قاد حركة ا�شتقالل تون�س يف اإطار احلزب الد�شتوري، وتبنت قيادة حزب الحتاد ال�شرتاكي يف املغرب 

الأخذ مبدونة �شبيهة بعد ذلك بخم�شة عقود تقريًبا. واإذا كان من ال�شحيح اأن حزب البعث يف كل من العراق 

و�شوريا قد اهتم مب�شاألة تواجد املراأة يف املجال�س الت�شريعية، واهتم حتديًدا ا�شتجابة لإيديولوجيته التحديثية 

ا، فقد جاءت الزيادة الكبرية يف تواجد املراأة يف جمل�س الوزراء العراقي ويف  ا واقت�شادًيّ بتمكني املراأة تعليمًيّ

البعث  نظام  تغيري  هو  العراق  �شبب وجودها يف  اأن  الأمريكية  الإدارة  ادعاء  مع  الت�شريعي جتاوًبا  املجل�س 

الديكتاتوري، وجعل العراق منوذًجا للتطور الدميقراطي يف ال�شرق الأو�شط، وهي الأفكار التي عربت عنها 

الإدارة الأمريكية يف اأكرث من منا�شبة، يف خطابات للرئي�س جورج بو�س، ويف مبادرة ال�شراكة يف ال�شرق 

. وحتى يف هذا املجال فاإن نظام حزب البعث ال�شابق كان 
)114(

الأو�شط، ويف م�شروع ال�شرق الأو�شط الكبري

�شياأيالند  فى  الثمانية  قمة  قرارات  وانظر  2004م،  فرباير/�شباط   13 احلياة.  انظر  الكبري:  الأو�شط  ال�شرق  مبادرة  حول   )114(

بجورجيا: 

G8.Partnership for Progress and a Common Future with the Region of the Broader Middle East 

and North Africa,Sea Island,Georgia,June 9,2004.in http://G7.utoronto.ca/summit/2004Sea Island/

Partnership.html.

وحول مبادرة ال�شراكة فى ال�شرق الأو�شط، انظر:

US Department of State.Middle East Partnership Initiative.http//mepi.state.gov/mepi/

2005م  �شنة  فى  دولر  مليون   293 والبالغة  الأو�شط  ال�شرق  �شراكة  برامج  ميزانية  من   )%13( الأمريكية  احلكومة  خ�ش�شت  وقد 

مل�شروعات متكني املراأة، وتت�شمن ثالثة م�شروعات لتعليم مهارات القيادة الن�شائية وا�شرتاتيجياتها فى احلياة ال�شيا�شية واملحلية، عن 

وم�شاعدة  الق�شاة،  موؤمترات  خالل  من  الت�شبيك  على  العربيات  القانونيات  قدرات  وتعزيز  املدار�س،  فى  اإقليمية  حمالت  تنظيم  طريق 

الرجال والن�شاء على املطالبة بحقوق املراأة من خالل التعليم العام والإ�شالح الت�شريعى.
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ياأخذ بنظام احل�ش�س الن�شائية. وقد ارتفعت ن�شبة تواجد الن�شاء يف املجل�س الوطني نتيجة القانون النتخابي 

الذي اأ�شدرته �شلطة الحتالل، وامل�شماة ب�شلطة الئتالف املوؤقتة، والذي ق�شى باأن يكون عدد املر�شحات يف 

. ولكن ذلك جاء يف ظروف 
)115(

اأية قائمة انتخابية هو الثلث على الأقل، واأن ترد اأ�شماوؤهن على راأ�س القائمة

بالغة ال�شوء يف املجتمع العراقي ب�شبب الآثار املدمرة لالحتالل الأجنبي وانهيار الدولة. ومن الناحية الأخرى 

فاإن الدعوة اإىل متكني املراأة يف ظل الحتالل ترافقت مع افتقادها الأمان ال�شخ�شي والقدرة على ال�شري باأمان 

يف �شوارع بغداد واملدن العراقية الكربى يف مواجهة موجة العنف والفو�شى التي عمت هذه املدن كلها بعد 

اإ�شالمية حمافظة على كل من  اأحزاب  ب�شبب هيمنة  ال�شخ�شية  الحتالل، ومع اخل�شية من فقدانها حلقوقها 

ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية بعد انتخابات يناير/كانون الثاين 2005م. ورمبا يكون التقدم يف منح املراأة 

ا يف قطر والكويت- هو ا�شتجابة لتحديث هذه النظم وتو�شيع  اخلليجية حق النتخاب والرت�شح -وخ�شو�شً

نطاق احلقوق املدنية وال�شيا�شية فيها.

بينها  امل�شاواة  العربية -من حيث حتقيق  املراأة  التقدم يف جمال متكني  اأوجه  بع�س  اأن  املوؤكد  واأخرًيا فمن 

املنا�شب  اأعلى  وعلى  النيابية  املجال�س  تواجدها يف  فر�س  وتعزيز  ال�شخ�شية،  احلقوق  والرجل يف جمال 

القرار  �شنع  دوائر  من  القريبات  ال�شيدات  بع�س  به  قامت  الذي  للدور  انعكا�س  هو  والإدارية-  التنفيذية 

وحتديًدا من روؤ�شاء الدول العربية. فقد اقرتن يف م�شر تعديل قانون الأحوال ال�شخ�شية يف �شنة 1979م 

قرينة  ال�شادات  جيهان  بال�شيدة  امل�شري  ال�شعب  جمل�س  انتخابات  يف  الن�شائية  احل�ش�س  نظام  واإدخال 

رئي�س اجلمهورية ال�شابق. ولقي تعديل قانون الأحوال ال�شخ�شية الذي �شمح للمراأة امل�شرية امل�شلمة بطلب 

ا يف احل�شول على اجلن�شية  الطالق من زوجها، وكذا فاإن العرتاف بحق اأبناء امل�شرية التي تزوجت اأجنبًيّ

امل�شرية لقي ت�شجيًعا من ال�شيدة �شوزان مبارك قرينة الرئي�س ح�شني مبارك، والتي تراأ�س املجل�س القومي 

يف  امل�شري  الربملان  يف  الأدنى  ال�شعب-املجل�س  جمل�س  انتخابات  يف  املر�شحات  كافة  �شجع  الذي  للمراأة 

تلت ذلك  التي  النتخابات  يتكرر يف  املوقف مل  واإن كان هذا  ال�شيا�شية،  ا كانت توجهاتهم  اأًيّ 2000م  �شنة 

ملجل�س ال�شعب يف �شنة 2005 وملجل�س ال�شورى يف �شنة 2007م. كما اأدار هذا املجل�س يف موؤمتره ال�شنوي 

2005م حواًرا حول نظام احل�ش�س الن�شائية يف انتخابات املجال�س النيابية، ولكن مل يجر الأخذ  يف �شنة 

بعد  به  الأخذ  على  العزم  اإىل  اأ�شارت  قد  ال�شحفية  التقارير  بع�س  كانت  واإن  ال�شطور،  هذه  كتابة  حتى  به 

ولقرينة  الأردن،  ملكة  رانيا  للملكة  اأدوار مماثلة  وتعزى  هذا  مايو/اأيار2007م.  الد�شتورية يف  التعديالت 

ملك البحرين المرية �شبيكة، وال�شيدة الأوىل يف دولة الإمارات العربية ال�شيخة فاطمة، وقرينة اأمري قطر 

املراأة  منظمة  تدعى  بالقاهرة  خا�شة  منظمة  العربية  الدول  روؤ�شاء  زوجات  اأن�شاأت  لقد  بل  موزة.  ال�شيخة 

.
)116(

العربية بهدف دعم نهو�س املراأة العربية

)115( http://usinfo.state.gov/utils/printpage.html, January19-2005 

)116( اأن�شئت منظمة املراأة العربية حتت مظلة جامعة الدول العربية يف القاهرة حيث بداأ ن�شاطها منذ عام 2003م.
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ولكل هذه الأ�شباب فاإن تقليل فجوة النوع من حيث متكني املراأة يف �شيا�شات الدول العربية يواجه �شعوبات 

من  الوا�شعة  القطاعات  جانب  من  به  حقيقية  قناعة  ول  وا�شع،  جمتمعي  تاأييد  اإىل  ي�شتند  ل  فهو  كربى، 

املواطنني، بل اإنه ل ميكن القول اإن هناك اإجماع حوله بني اأق�شام النخبة ال�شيا�شية يف الوطن العربي. لقد 

اأخفقت حماولت اأمري الكويت اأكرث من مرة يف احل�شول على موافقة جمل�س الأمة الكويتي على منح املراأة 

الكويتية حقوقها ال�شيا�شية، وذلك يف مواجهة مقاومة �شر�شة من جانب اأن�شار احلركة ال�شلفية يف املجل�س. 

ال�شفر،  والرجل يف حق  املراأة  بني  بامل�شاواة  اخلا�شة  الن�شو�س  على  م�شر  ال�شعب يف  واعرت�س جمل�س 

و�شقط نظام ح�ش�س املراأة يف النتخابات يف م�شر بحكم ق�شائي بدعوى منافاته ملبداأ امل�شاواة بني املراأة 

اأن واجب املراأة الأول  اإىل  ا يف امل�شرق  والرجل. وتدعو احلركات الإ�شالمية يف الوطن العربي وخ�شو�شً

اإذا مل تكن هناك بطالة  اإلَّ  ُي�شمح لها بالعمل  اأن  هو تربية الأبناء والبنات والهتمام مبنزلها، واأنه ل ينبغي 

اإلَّ لبع�س الن�شاء. ولذلك فاإنه عندما تتغري  بني الرجال، واإذا كان املجتمع يحتاج مهارات خا�شة ل تتوافر 

اأو  بع�س الظروف ال�شتثنائية التي دفعت بحركات الإ�شالح قدًما، والتي ارتبطت ب�شخ�س رئي�س الدولة، 

ي�شعف زخم التيارات الدولية املنا�شرة لق�شية م�شاواة اجلن�شني، فاإن الإ�شالحات الهادفة اإىل متكني املراأة 

ا ت�شبح مو�شًعا للهجوم، وتطيح بها احلركات ال�شيا�شية املحافظة التي جتد  ا و�شيا�شيًّ ا واقت�شادًيّ �شخ�شًيّ

.
)117(

�شًدى وا�شًعا يف راأي عام ماأزوم، اأو تنجح يف اأن تفقدها م�شمونها

)117( انظر مناق�شة عامة لهذه الق�شايا يف:

United Nations Research Institute for Social Development. Gender Inequality, Striving for Justice in 

an Unequal World. UNRISD. Geneva. 2005,Pp.143-203.
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اخلال�صة

ويقودنا التحليل ال�شابق اإىل ا�شتنتاج �شروري، وهو �شرورة اأن يجري التمكني ال�شيا�شي للمراأة يف �شياق 

متكني املجتمعات العربية جماعات واأفراًدا بحيث تكون لها ال�شيطرة على م�شائرها، وذلك يعنى متكني املواطنني 

متكني  فبدون  ا؛  و�شيا�شيًّ ا  واجتماعيًّ ا  واقت�شادًيّ ا  وثقافًيّ ا  تعليمًيّ ون�شاًء  رجاًل  عربي،  بلد  كل  داخل  العرب 

الرجال �شوف يكون من امل�شتحيل متكني الن�شاء. بل ميكن القول اإن الت�شييق على حقوق الن�شاء وحرياتهن 

يف املنزل وخارجه قد يكون رد فعل الرجال على التقييد من حرياتهم هم، وهو بكل تاأكيد انعكا�س لنق�س يف 

ا. ولكن بافرتا�س التقدم على م�شرية اإ�شاعة احلريات يف  ا و�شيا�شيًّ ا واقت�شادًيّ ا وثقافًيّ متكني الرجال تعليمًيّ

الوطن العربي، فما الق�شايا اخلا�شة باملراأة التي يتعني النتباه اإليها حتى ل تكون الن�شاء هن الكم املهمل يف 

عملية اإ�شاعة احلريات هذه، على النحو الذي ك�شفت عنه م�شرية حركة حترير الن�شاء يف الغرب الراأ�شمايل 

ويف ال�شرق ال�شرتاكي �شابًقا؟

هناك اأوًل فجوة النوع عموًما بني الرجال والن�شاء يف الوطن العربي، واإذا كانت هذه الفجوة قد �شاقت اإىل 

حد ما يف ال�شنوات الأخرية، بل وتفوقت الن�شاء العربيات على الرجال يف بع�س الدول يف معدلت التعليم 

مثاًل، اإلَّ اأن هذه الفجوة ما تزال قائمة يف معظم البلدان العربية يف جمالت التعليم والعمل والتوظف احلكومي 

ب�شفة عامة.

النتخاب.  املراأة حق  التي كانت ل متنح  الدول  بع�س  قائمة يف  الفجوة  تزال هذه  ما  ال�شيا�شي  املجال  ويف 

وقد تقل�س عدد هذه الدول موؤخًرا فلم تبق �شوى اململكة العربية ال�شعودية التي منحت الرجال وحدهم حق 

الت�شويت يف النتخابات البلدية، ومل ت�شمح حتى الآن بانتخابات ت�شريعية. وكذلك توجد فجوة يف دول اأخرى 

ا للن�شاء. ا للرجال اختيارًيّ مثل م�شر، التي جتعل القيد يف اجلداول النتخابية اأمًرا اإلزامًيّ

اإذ ي�شعر  التناف�شية؛  النظم النتخابية  التي قطعت �شوًطا على طريق  الدول  ال�شيا�شية يف  وهناك احل�شابات 

قادة الأحزاب باأنه ي�شعب عليهم املراهنة على فوز املر�شحات الن�شاء؛ ولذلك يرتددون كثرًيا قبل اأن ي�شمحوا 

ل�شيدة باأن تر�شح نف�شها على قائمة اأحزابهم، اأو ي�شعون الن�شاء املر�شحات يف ذيل قائمة مر�شحي اأحزابهم؛ 

اأن تكون هناك ح�شة ن�شائية يف املجال�س  البع�س  الإناث. وقد اقرتح  مما يقلل من فر�س جناح املر�شحات 

باعرتا�شات  النتخابية  الدوائر  يف  ن�شائية  ح�شة  اإدخال  ُيواَجه  قد  ولكن  الفجوة،  هذه  على  للتغلب  النيابية 

قانونية من جانب القوى واحلركات ال�شيا�شية املحافظة؛ ولذلك قد يكون من الأوفق تبنى هذه احل�ش�س من 

جانب الأحزاب ال�شيا�شية كن�شبة معينة من مر�شحيهم؛ لأن هذا يعك�س التزام الأحزاب ال�شيا�شية بق�شية متكني 

املراأة، ويقطع �شوًطا على طريق قبول اأفراد املجتمع عموًما ب�شرورة هذا التمكني، ويقي نظام احل�ش�س من 

خماطر العرتا�شات القانونية عليه بو�شفه خرًقا للم�شاواة مع الرجال. وقد اأدى الأخذ بنظام احل�ش�س اإىل 

ارتفاع متثيل املراأة يف املجال�س النيابية يف العراق واجلزائر واملغرب والأردن.
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قناعة  وعدم  بل  للن�شاء،  ال�شيا�شية  بالقدرات  الرجال  قناعة  عدم  يف  تتمثل  التي  الثقافية  العقبات  وهناك 

الكثري من الن�شاء اأنف�شهن باإمكانية جناحهن يف معرتك ال�شيا�شة، بل وان�شرافهن عن ال�شاأن العام عموًما 

بو�شفه جماًل منا�شًبا للرجال وحدهم. ولي�س من ال�شهل التغلب على هذه العقبة التي ا�شتقرت يف العقول 

الن�شائية  احلركات  خالل  من  املمار�شة  طريق  عن  هو  عليها  للتغلب  فاعلية  الأكرث  ال�شبيل  ولكن  لقرون، 

وتوليدها لقيادات ن�شائية، وكذلك من خالل امل�شاركة يف اأن�شطة الأحزاب ال�شيا�شية والنقابات واجلمعيات 

الأهلية جنًبا اإىل جنب مع الرجال.

ويطرح البع�س اعرتا�شات على امل�شاركة ال�شيا�شية للن�شاء من منطلق تف�شريات خاطئة لالإ�شالم. وقد كانت 

تلك هي احلجة التي ا�شتخدمها اأن�شار حركات اإ�شالمية ملقاومة حماولة احلكومة الكويتية منح حقي الت�شويت 

. ول تتبنى احلركات الإ�شالمية يف الوطن العربي موقًفا واحًدا من هذه امل�شاألة، فعلى 
)118(

والرت�شح للن�شاء

العك�س من احلركة ال�شلفية يف الكويت يتبنى الإخوان امل�شلمون يف م�شر والأردن وحركتا اأمل وحزب الله 

يف لبنان موقف الت�شجيع للم�شاركة الن�شائية يف النتخابات، بل ويذهب الإخوان امل�شلون يف م�شر اإىل اأن 

ممار�شة احلق يف النتخاب من جانب امل�شلمني رجاًل ون�شاًء هي واجب اإ�شالمي.

ومما ي�شجع على البحث عن اأ�شوات الن�شاء اأن يقوم النظام النتخابي على اأ�شا�س التمثيل الن�شبي، ففي هذا 

النظام يتوافق عدد املقاعد التي يح�شل عليها احلزب يف املجل�س النيابي مع ن�شبة الأ�شوات التي ح�شل عليها؛ 

ولذلك ي�شعى كل حزب اإىل خماطبة كافة القوى الجتماعية ورمبا يف كافة الدوائر تعزيًزا لفر�شه يف ك�شب 

عدد اأكرب من املقاعد، وي�شاعف هذا النظام من قيمة ال�شوت الن�شائي، ويدفع الأحزاب اإىل تبني ق�شايا املراأة 

اأماًل يف ك�شب اأ�شوات الن�شاء.

اإقليمية تعنى ب�شئون  اإن�شاء جمال�س وطنية ومنظمة  ورمبا كان انخراط زوجات الروؤ�شاء وامللوك العرب يف 

الناحية  من  اأنه  اإلَّ  العربيات حلقوقهن.  الن�شاء  نيل  على طريق  التقدم  بع�س  مفيًدا يف حتقيق  اأ�شلوًبا  املراأة 

الأخرى فاإن مثل هذا الدعم من جانب الدولة قد ل يدوم مع تغيري روؤ�شاء الدول، كما اأنه قد يتحول اإىل �شورة 

تطرح  الن�شائية كي  للحركات  يتيح جماًل  ول  اأو حزبها،  القائمة  ل�شالح احلكومة  الن�شائي  العمل  تاأميم  من 

مطالب مغايرة.

)118( Haya Al-Mughani, Op. cit. 151-180.
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اأ�صئلة تطبيقية

من بني موؤ�ش�شات احلكم الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية يف بلدك، ما املوؤ�ش�شة التي متتاز بوجود 

اأكرب للن�شاء؟ وما اأ�شباب ذلك؟

ما مدى النفوذ الذي حترزه املراأة على اأعلى م�شتويات ال�شلطة التنفيذية؟ وما موؤ�شرات ذلك النفوذ؟

ما اأهم اأ�شباب الفوارق يف معدلت امل�شاركة ال�شيا�شية بني النوعني يف بلدك؟ وهل �شاقت هذه الفوارق 

يف ال�شنوات الأخرية؟ وما اأ�شباب ذلك؟

اإذا كان للن�شاء وجود بارز يف املجال�س املنتخبة لل�شلطة املحلية يف بلدك، فما الق�شايا التي يرثنها؟ 

وهل تختلف عن الق�شايا التي يطرحها املنتخبون من الرجال؟

ما مدى وجود املراأة يف النقابات املهنية والعمالية واجلمعيات وغريها من منظمات املجتمع املدين؟ وما 

اأكرث املنظمات ترحيًبا باملراأة؟ وملاذا؟

.1

.2

.3

.4

.5
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الف�صل اخلام�س

عي جتما ال ا ع  لنو ا ت  قا عال و سية  لسيا ا لتنمية  ا ت  يا حتد

ن ا كيو يا  د فا د.    . أ
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مقدمة

يتناول هذا الف�شل تطور مفهوم التنمية باجتاه اعتماد املقاربة ال�شاملة، وكذلك مفهوم التطور ال�شيا�شي باجتاه 

ظهور مفهوم التنمية ال�شيا�شية. ثم يعالج حتديات التنمية ال�شيا�شية عرب و�شف املعوقات اخلا�شة التي تواجه 

املراأة يف �شبعة جمالت، هي: الفقر، وال�شحة، والتعليم، والأرياف، والع�شوائيات، والعمالة الوافدة الأجنبية، 

والنزاعات امل�شلحة والحتالل. يف هذه املجالت يتبني اأن و�شع املراأة هو دائًما الأكرث ه�شا�شة واأن اأي اآثار �شلبية 

تطولها اأكرث من �شواها؛ وبالتايل فاإن هناك حاجة ملحة ملعاجلة اأو�شاعها على وجه اخل�شو�س يف خمتلف هذه 

املجالت. ثم يتناول الف�شل املقاربتني اللتني ُتعتمدان ملواجهة حتديات التنمية ال�شيا�شية، وهما مقاربة التمكني من 

جهة، ومقاربة اإدماج النوع الجتماعي يف كافة ال�شيا�شات من اجلهة الأخرى. واملقاربة الأخرية لها اأهمية خا�شة 

كاأداة للتحليل، بالإ�شافة اإىل كونها اأداة للعدالة التي تهدف عملية التنمية اإىل حتقيقها.

ينتهي الف�شل بالرتكيز على �شرورة ت�شافر اجلهود، وعلى اعتماد املقاربة ال�شاملة ومبداأ الرتاكم بهدف حتقيق 

حتول حقيقي يف ال�شلوكيات الجتماعية اإزاء املراأة يف املجتمعات العربية كافة، وكذلك اإتاحة اندماج املراأة ب�شكل 

عادي وفاعل يف العمل ال�شيا�شي يف كل جمتمع عربي. كما يخل�س الف�شل اإىل طرح اإ�شكالية اأو�شع من تلك 

املرتبطة بتوفري الفر�س احلقيقية للمراأة عرب معاجلة املعوقات فقط، وهي اإ�شكالية تت�شل بتوفري فر�س حقيقية 

مل�شاركة املواطنني كافة ب�شكل ن�شط يف بناء جمتمع وطني م�شتقر يتمتع اأفراده كافة بحماية القانون املبني على 

احرتام حقوق الإن�شان. هذه الإ�شكالية تطرح بدورها م�شاألة تطوير القناعات الجتماعية، وكذلك املوؤ�ش�شات العامة 

التي تدير �شئون املجتمع بكامله باجتاه املزيد من ال�شفافية والفاعلية وامل�شاءلة. وتت�شاءل اخلال�شة عن كيفية 

حتويل �شلوكيات املواطن بعامة من ال�شكون اإىل الن�شاط، فتعود بالقارئ اإىل الف�شول الأخرى من الكتاب.

ز وا�شع من الهتمام يف اإطار الإ�شكالية 
ّ
ت الأبحاث الجتماعية املعا�شرة مو�شوع التنمية ال�شيا�شية بحيـ

ّ
خ�شـ

 كل عمل عمدي اإرادي يهدف اإىل زيادة امل�شاركة 
)119(

العامة للتنمية امل�شتدامة. واملق�شود بالتنمية ال�شيا�شية

ال�شيا�شية عرب تطوير قدرات املعنيني بها، اأي املواطنني كافة من الن�شاء والرجال على حد �شواء. يجري تطوير 

املهارات  وتطوير  اخلربات  لكت�شاب  الفر�س  وا�شتحداث  والتدريب  والتثقيف  التوعية  خالل  من  القدرات 

التي جتعل امل�شاركة ال�شيا�شية اأكرث فاعلية. فالتنمية ال�شيا�شية ت�شمل التمكني وامل�شاركة النا�شطة يف العمل 

ال�شيا�شي انطالًقا من مبادئ امل�شاواة والعدالة التي تن�س عليها ال�شرعة الدولية حلقوق الإن�شان.

تنطلق التنمية ال�شيا�شية من خلفية فل�شفية ترى اأن الب�شر مت�شاوون يف الكرامة الإن�شانية، واإنهم �شواٌء اأمام 

ا اإذا كان مواطنوها  القانون و�شواٌء يف احلقوق والواجبات يف املجتمع الواحد. فتعد دولة ما متطورة �شيا�شًيّ

مت�شاوين اأمام القانون وكانوا مت�شاوين يف احلقوق والواجبات، واإذا كان النا�س يتمتعون يف رحابها بحماية 

القانون حلقوقهم الإن�شانية الأ�شا�شية. 

)119( انظر:

Roger- Gérard Schwartzenberg, “ Sociologie politique”, Editions Montchretien, 5ème edition, Paris, 

1998, page 207.
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: التحول يف مفاهيم النمو والتنمية والتطور ال�صيا�صي اأولاً

مفهوم  اإن  حيث  املا�شية.  ال�شنوات  خالل  مهمة  حتولت  ال�شيا�شي  والتطور  والتنمية  النمو  مفاهيم  �شهدت 

النمو نف�شه �شهد اأكرث من حتول يف العقدين الأخريين. حيث كان التحول الأول حتوًل من املفهوم القت�شادي 

املح�س اإىل مفهوم اجتماعي اإن�شاين، وكان التحول الثاين حتوًل من مفهوم التنمية الب�شرية اإىل مفهوم التنمية 

امل�شتدامة. وفيما يلي �شرح لهذه التحولت يف املفاهيم املذكورة:

إنساني اجتماعي  مفهوم  إىل  االقتصادي  النمو  مفهوم  من  األول  التحول 
اأن التحول الأول طراأ على املفهوم القت�شادي املح�س -اأي اعتبار التنمية جمرد منو اقت�شادي ميكن ر�شد 

موؤ�شراته رقمًيا وب�شهولة كاملة- اإىل مفهوم اجتماعي اإن�شاين، جتاوز ظاهرة النمو القت�شادي نف�شها لتحليل 

ا اأن النمو القت�شادي قد يرتافق واختاللت هيكلية وتفاوتات كبرية  تبعاتها على املجتمع بكامله. وظهر جلًيّ

فيما بني الفئات الجتماعية. وهذه التفاوتات ل تقت�شر على اأن تكون هناك فئات اأكرث ا�شتفادة من مردود النمو 

القت�شادي احلا�شل واأن تكون هناك فئات اأخرى اأقل ا�شتفادة من ذلك. بل اإن الأمر يتعدى ذلك اإىل كون النمو 

القت�شادي قد يحمل �شرًرا لفئات اجتماعية وا�شعة. وقـّر الراأي على اأن التنمية هي غري النمو القت�شادي 

، واأن هناك حاجة لر�شد مردود اخليارات القت�شادية العامة 
)120(

ال�شرف، بل اإنها اأكرث من النمو القت�شادي

على اختالفها على خمتلف الفئات الجتماعية يف كل بلد، وكذلك انعكا�شات اخليارات القت�شادية ال�شلبية على 

بع�س الفئات الجتماعية. 

جاء هذا التحول اإىل حد ما نتيجة التغيريات الكربى القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية والعقائدية التي �شهدها 

القرن الع�شرين على ال�شعيد العاملي. ويف هذا ال�شياق لبد من ذكر ت�شاعد املطالبة بتحقيق الدميقراطية عرب 

م�شاركة ال�شعوب يف �شناعة م�شريها ويف اإدارة �شئونها. وجتدر الإ�شارة يف هذا املقام اإىل املوؤمتر العاملي 

للتنمية الجتماعية الذي انعقد يف كوبنهاغن يف عام 1995م حول مو�شوع التنمية الجتماعية، وكذلك موؤمتر 

. لي�س من غرابة اأن ين�شحب هذا الكالم على احلقبة الأخرية التي �شاد فيها اقت�شاد ال�شوق 
كوبنهاغن + 5)121(

بالكامل -بعد انهيار الأنظمة ال�شرتاكية- ال�شيوعية ول�شيما الحتاد ال�شوفيتي – وهي حقبة ات�شمت بالعوملة 

ل  معوملة  ف�شاءات  ودخولها يف  الوطنية  احلدود  منطق  على  القت�شادية  الأ�شواق  بخروج  اأي  القت�شادية، 

تخ�شع يف الغالب لتاأثري كبري لل�شيا�شات الوطنية. والعوملة القت�شادية حملت معها اأخطاًرا كبرية على الفئات 

الجتماعية الأكرث �شعًفا والأكرث ه�شا�شة يف كل جمتمع وطني، فزادتها �شعًفا وه�شا�شة. 

الب�شرية  التنمية  تقرير  ركز  وقد  الأخري.  العقد  الجتماعية يف  والعلوم  القت�شادية  العلوم  بدهيات  من  املعطيات  هذه  اأ�شبحت   )120(

امل�شتدامة يف عام 1995م على تو�شيع مروحة املوؤ�شرات للدللة على التنمية الب�شرية امل�شتدامة على اأن تتجاوز هذه املوؤ�شرات 

املجال القت�شادي املح�س. انظر: تقرير التنمية الب�شرية امل�شتدامة، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 1995م. 

)121( القمة الجتماعية، كوبنهاغن 1995م، من�شورات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، نيويورك 1995م.
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اإعادة  اإىل  الب�شرية، ودفع  التنمية  املتناق�س وال�شاغط قد �شاعف الهتمام مب�شاألة  امل�شهد القت�شادي  هذا 

القوى  بني  فيما  التحكيم  على  يرتكز  الوطني،  املجتمع  يف  ناظم  دور  اإطار  يف  الوطنية  الدولة  دور  و�شع 

الجتماعية املتقابلة يف املو�شوع القت�شادي، وت�شحيح الختاللت التي قد حتدث، والتعوي�س عنها يف بع�س 

. فاإذا بالدولة الناظمة تتجه لتحل حمل الدولة-ال�شرطي، وكذلك لتحل حمل الدولة املتدخلة اأو دولة 
)122(

الأحيان

العناية، وذلك بعد انهيار النظام ال�شرتاكي وتعميم جتربة اقت�شاد ال�شوق الليربالية. 

املستدامـة التنميـة  مفهـوم  إىل  البشريـة  البشرية/التنمية  املوارد  تنمية  مفهوم  مـن  الثانـي  التحـول 
 Human“ الب�شريـة  بالتنمية  اأو ما عـرف  الب�شرية،  املوارد  تنمية  الثانـي كان حتوًل عن مفهوم  والتحـول 

اأ�شبح  فقد   .”Sustainable Development“ امل�شتدامـة  التنميـة  مفهـوم  اإىل   ”Development

الجتماعية  للفئات  مبا�شرة  خدمات  اإ�شداء  مو�شوع  الإ�شكالية  وجتاوزت  التنمية،  ا�شتمرار  هو  الهاج�س 

�شيًئا  الفئات  هذه  اأو�شاع  تعزز  مرتاكمة  م�شارات  تاأ�شي�س  حماولة  اإىل  اله�س  الو�شع  ذات  اأو  املعوزة 

التحول  هذا  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر  امل�شتدامة.  التنمية  اإطار  يف  الذاتي  بال�شتقالل  لها  وت�شمح  ف�شيًئا، 

اأطلقتها  التي  التنمية  برامج  ل�شيما  نف�شها،  التنمية  اأدبيات  يف  حتوًل  انعك�س  والروؤية  العام  الت�شور  يف 

منظمات الأمم املتحدة، وكذلك التقارير الدورية التي درجت على اإعدادها حول التنمية الب�شرية.

تاأثري مبا�شر وغري مبا�شر على ا�شتقرار املجتمعات  لها  اأبعاًدا جديدة  امل�شتدامة حمل  التنمية  لكن مفهوم 

فيها  التدخل  كف�شاءات وجب  ال�شيا�شي  بالبعد  البيئي وكذلك  بالبعد  الهتمام  فظهر  ورفاهتها،  الب�شرية 

عدة،  دولية  ملوؤمترات  ا  خا�شًّ حموًرا  �شكل  فقد  البيئي  الف�شاء  اأما  م�شتدامة.  تنمية  النا�س  ن�شد  ما  اإذا 

وربطت  ريو.  موؤمتر  بعد  �شنوات  ع�شر  2002م  وموؤمتر جوهان�شربغ  1992م،  ريو  موؤمتر  منها:  نذكر 

والقت�شاد  الإنفاق  تر�شيد  مفهوم  وظهر  البيئة.  وحماية  امل�شتدامة  التنمية  بني  املوؤمترين  هذين  اأدبيات 

مروحة  وات�شعت  اخلطر،  ناقو�س  ودق  الالحقة.  الأجيال  جتاه  التاريخية  وامل�شئولية  للبيئة  احلليف 

املوارد  ا�شتعمال  برت�شيد  عليها،  واحلفاظ  بالبيئة،  املت�شلة  امل�شائل  لت�شمل  امل�شتدامة  التنمية  موؤ�شرات 

الأرا�شي،  وا�شت�شالح  الت�شجري،  مثل  الطبيعية  البيئة  بتنمية  اخلا�شة  الربامج  وو�شع  الطبيعية، 

والبحث  بالبيئة،  م�شرة  غري  مبيدات  وعن  بديلة  زراعات  عن  والبحث  التلوث،  ومكافحة  املياه،  وتكرير 

.
)123(

امللّوثة...اإلخ للطاقة  بدائل  عن 

واجتهت  امل�شتدامة.  التنمية  عن  البحث  �شياق  يف  خا�شة  اأهمية  على  ا�شتحوذ  فقد  ال�شيا�شي  املو�شوع  اأما 

الأنظار نحو مفهوم احلكم الر�شيد، ومكافحة الف�شاد، واللتزام بال�شفافية وامل�شاءلة. واأ�شبحت هذه الق�شايا 

)122( Turner Fredericket Corbacho Alejandro, Des rôles nouveaux pour l’Etat , in RISS, volume 163, 

Mars 2000, UNESCO/ERES.

)123( تقرير قمة جوهان�شربغ 2002م، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، نيويورك 2002م.
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الجتماعي  املو�شوع  على  الهتمام  لأن �شب  ذلك  امل�شتدامة؛  التنمية  قائمة  اإىل  اأ�شيفت  موؤ�شرات  مو�شوع 

التنمية  املقاربة يف مرحلتها الأوىل املو�شوع القت�شادي. فالعمل على  اأن جتاوزت  وحده مل يعد كافًيا بعد 

الجتماعية من دون البحث عن اآليات احلكم الر�شيد هو عمل غري جمٍد، بل هو كمن يفلح البحر، اأو كمن مي�شي 

على �شّلـم اآيل يف عك�س الجتاه، فيم�شي وال�شلم يتحرك فيبقى مكانه، ل بل قد يرتاجع لأن ال�شلم الآيل يجري 

ب�شرعة اأكرب منه. 

 وهو ال�شتناد اإىل ال�شراكة بني املجتمع 
)124(

جتدر الإ�شارة كذلك اإىل الجتاه ال�شائد يف مفهوم احلكم الر�شيد

املدين واحلكومة والقطاع اخلا�س يف اتخاذ القرارات ويف تنفيذ ال�شيا�شات، فقد اأ�شبحت العالقة اأفقية بني 

املجتمع املدين والدولة ومل تعد عمودية.

ع موؤ�شراتها لت�شمل املجالت املختلفة، حيث ت�شمل مروحة  غني عن القول اإن مو�شوع ا�شتدامة التنمية و�شَّ

املوؤ�شرات ما يزيد عن ال�شبعني موؤ�شًرا بح�شب التحديد ال�شيق احل�شري، وما يزيد عن املائة بح�شب التحديد 

الوا�شع. فتبداأ بوجود قانون �شري يجب احرتامه، وعدد �شحايا حوادث ال�شري على الطرقات، وتنتهي بقيا�س 

ن�شبة الت�شحر اأو التلوث، مروًرا طبًعا بقيا�س ن�شبة الف�شاد يف الإدارة العامة، وقيا�س كل موؤ�شرات التنمية 

.
)125(

باملقارنة بني الرجل واملراأة

ال�شاملة  التنمية موقًعا �شاماًل، واأ�شبحت تعرف باملقاربة  التو�شع ملروحة املوؤ�شرات اتخذت  ويف �شياق هذا 

التنمية  مفهوم  يف  التطور  هذا  تقاطع   .”Comprehensive Approach – Holistic Approach“
الثورة  اإعالن  التاريخ احلديث جاء  اأنه يف  املعروف  الإن�شانية. فمن  اآخر ح�شل على خط احلقوق  مع تطور 

لالعرتاف  القانوين  الزاوية  حجر  لي�شعا  1776م  عام  يف  الأمريكي  الد�شتور  وكذلك  1789م،  الفرن�شية 

بحقوق الإن�شان. وتطور هذا املفهوم من حقوق الفرد واملواطن يف الثورة الفرن�شية اإىل مفهوم حقوق الإن�شان 

.
)126(

يف الإعالن العاملي املعا�شر 1948م

ثم حتول هذا الإعالن العاملي اإىل بروتوكولت واتفاقيات متالحقة وقعتها الدول املن�شوية يف منظومة الأمم 

والجتماعية  القت�شادية  احلقوق  وبروتوكول  1966م،  واملدنية  ال�شيا�شية  احلقوق  )بروتوكول  املتحدة 

املراأة  �شد  التمييز  اأ�شكال  كافة  على  الق�شاء  واتفاقية  1989م،  الطفل  حقوق  واتفاقية  1966م،  والثقافية 

الإعالن   وحتول احلديث من 
)127(

)… 2007م  اأو ذوي احلاجات اخلا�شة  املعوق  1996م، واتفاقية حقوق 

)124( حول احلكم الر�شيد انظر:

Revue internationale des sciences socials, sur “La gouvernance”, volume 155, Mars 1988, UNESCO, 

Paris.

)125( ميثاق الأر�س، وثيقة نوق�شت يف موؤمتر القمة يف جوهان�شربغ، وجاء فيها تاأكيد �شرورة العمل من اأجل امل�شاواة بني اجلن�شني 

ك�شرط م�شبق للتنمية امل�شتدامة. املبداأ الثالث- الفقرة )11(.

)126( René Rémond, Introduction à l’histoire de notre temps: L’Ancien régime et la Révolution 1750- 

1815, Collections Points- Histoire, Seuil, 1974.
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العاملي حلقوق الإن�شان اإىل ال�شرعة الدولية حلقوق الإن�شان، وهي ت�شري اإىل جمموعة التفاقيات الدولية التي 

ترجمت بنود الإعالن العاملي مواد قانونية ملزمة للدول التي تربم تلك التفاقيات. 

ت�شمنتها  التي  املواد  خمتلف  ا  تدريجًيّ وبلورت  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  الدولية  املوؤمترات  وتالحقت 

التفاقيات الدولية املذكورة اآنًفا. ونذكر من هذه املوؤمترات املوؤمتر الدويل حلقوق الإن�شان يف فيينا 1993م، 

والذي �شهد مواجهة حادة بني تيار حمافظ وتيار تقدمي حول مفهوم امل�شاواة. وقد دافع التيار املحافظ عن 

.
)128(

الإن�شاف بدياًل عن امل�شاواة، ولكن غلب الراأي القائل بامل�شاواة التامة بني اجلن�شني

املراأة  حقوق  على  ركز  والذي  )129(1995م، 
بكني يف  باملراأة  اخلا�س  الرابع  الدويل  املوؤمتر  جاء  ثم 

فاملراأة  الرجل،  حقوق  عن  خمتلفة  احلقوق  من  خا�شة  كتلة  لي�شت  املراأة  حقوق  اأن  ذلك  الإن�شان؛ 

الإن�شانية. احلقوق  يف  مت�شاويان  والرجل 

السياسي التطور  مقاربة  يف  الثالث  التحول 
 Political( ال�شيا�شي  التطور  مفهوم  الع�شرين  القرن  من  اخلم�شينيات  بداية  منذ  ظهر  اآخر،  خط  على 

ال�شيا�شي  التطور  اإ�شكالية  ال�شيا�شة  علم  وطرحت يف  ال�شيا�شية.  الدرا�شات  اإطار  يف   )Development

 Lucien بحًثا عن حتديد علمي لهذا املفهوم وعـن نـمـوذج معيـاري لقيـا�س درجـة التـطـور ال�شيـا�شـي. فحـدد

ال�شعور ب�شرورة  امل�شاواة يف املجتمع، وازدياد  القائم على  القانون  باأنه تعميم  ال�شيا�شي  التطور   
)130(Pye

تفرعت  وقد  الدينية.  املوؤ�ش�شات  عن  ال�شيا�شية  املوؤ�ش�شات  ف�شل  اإىل  بالإ�شافة  املواطنني،  بني  فيما  العدالة 

املدر�شة الفكرية املعروفة مبدر�شة التطور اإىل اجتاهني:

وبالتايل  الأخرى؛  الجتماعية  للميادين  بالن�شبة  ال�شيا�شي  امل�شار  با�شتقاللية  قال  االأول:  االجتاه 

تكون هناك اإمكانية لظهور تطور �شيا�شي ب�شرف النظر عن التطور القت�شادي والجتماعي. مثَّل هذا 

.Lucien Pye الجتاه

واأن هناك �شروًطا  القت�شادي والجتماعي،  بالتطور  ال�شيا�شي  التطور  بارتباط  قال  الثاين:  االجتاه 

يجب اأن تتوافر على امل�شتوى القت�شادي الجتماعي كي ي�شبح التطور ال�شيا�شي ممكًنا بل وم�شتقًرا. 

.
)132(B. Russetو 

)131(
 Robert Dahl د هذا الجتاه كل من ج�شَّ

†

†

 www.un.org :127( انظر(

)128( تقرير “املوؤمتر الدويل حول حقوق الإن�شان”، من�شورات الأمم املتحدة، فيينا 1993م.

بكني،  عمل  وكذلك خطة  1995م،  املتحدة  الأمم  – من�شورات  1995م  – بكني  باملراأة  واخلا�س  الرابع  الدويل  املوؤمتر  تقرير   )129(

من�شورات الأمم املتحدة 1995م.

)130( Lucien Pye, “ Aspects of political development”, Boston, 1966.

)131( Robert Dahl, “L’analyse politique contemporaine”, traduction 1973.

)132( B. Russett, ed World Handbook of political and social indicators, New Haven, 2ème edition, 

1972.
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اأن ا�شتقرار النظام ال�شيا�شي يرتبط بتحقيق  اإن جتربة الدول النامية يف العقود الأخرية بينت  يف الواقع 

كما  الأقل.  على  وال�شحة  التعليم  جمايل  يف  كافة  للمواطنني  املتوافرة  الفر�س  يف  العدالة  من  اأدنى  حد 

م�شاءلة  على  املواطنني  بقدرة  ال�شيا�شي  التطور  حتديد  اإىل  الثالثة  الألفية  بدايات  مع  الدرا�شات  اجتهت 

من  كل  اأجراها  التـي  ال�شهرية  الدرا�شـة  بينت  كذلك  احلكام.  على  ال�شفافية  قواعد  يفر�س  مبا  امل�شئولني 

 و S. Verba اأن التطور ال�شيا�شي يرتبط بثقافة خا�شة هي ثقافة امل�شاركة التي متيز 
)133(

 G. Almond

�شلوكيات املواطنني يف الأنظمة الدميقراطية.

خال�شة القول اإن التطور ال�شيا�شي يفرت�س �شيادة القانون وعدالته فيما بني املواطنني، كما يفرت�س ووجود 

ا، وتوؤ�ش�س  ثقافة �شيا�شية تدفع املواطنني اإىل امل�شاركة واإبداء الراأي، ووجود اآليات ت�شمح بهذه امل�شاركة فعلًيّ

مل�شاءلة امل�شئولني من قبل املواطنني. 

ثقافة  لتنمية  التدخل  نحو  ال�شيا�شية  التيارات  من  العديد  اجتاه  اإىل  الإ�شارة  من  لبد  اأخرى،  جهة  من 

ال�شيا�شية  الأنظمة  من  العديد  اجتهت  كذلك  والتعبئة.  والتدريب  والتح�شي�س  التوعية  عرب  امل�شاركة 

عليها  يقوم  التي  والفل�شفية  ال�شيا�شية  املبادئ  وتلقينهم  املواطنني  لدى  ال�شيا�شية  الثقافة  تنمية  نحو 

بالأنظمة  معروفة  الأنظمة  هذه  النظام.  ولهذا  املبادئ  لهذه  املواطنني  ولء  على  احل�شول  بق�شد  النظام 

واجتماعية  �شيا�شية  تيارات  ت�شاعد  يف  اأ�شهمت  وقد   ،
)134(

 Système de Mobilization التعبوية 

التطور  لت�شريع  تتدخل  اإنها  حيث  لها؛  ا�شرتاتيجية  والدعوة  واملنا�شرة  التوعية  من  تتخذ  عدة 

وال�شيا�شي. الجتماعي 

االجتماعي النوع  مقاربة  يف  الرابع  التحول 
انت�شرت يف الت�شعينيات مقاربة النوع الجتماعي، وعرفت يف حينها باملقاربة اجلندرية. وقد تناول الف�شل 

الأول يف هذا الكتاب مفهوم النوع الجتماعي الذي انطلق من اأن التمييز احلا�شل بني اجلن�شني قائم على 

ثقايف  اجتماعي  توزيع  على  ومبني  الأذهان،  يف  را�شخ  واملراأة،  الرجل  بني  الجتماعية  لالأدوار  تق�شيم 

لالأدوار الجتماعية بني املراأة والرجل على قاعدة الفوارق البيولوجية الطبيعية بينهما، والتي ل عالقة لها 

ا فهي مرتافقة و�شور منطية عن الرجل وعن املراأة. وهذه  بالأدوار الجتماعية. اأما الأدوار املّوزعة جندرًيّ

اجلديدة  لالأجيال  النمطية  ال�شور  هذه  تلقني  ويجري  متالحقة،  تاريخية  حقبات  يف  ا  ثقافًيّ ـبة  مركَّ ال�شور 

من الفتيات والفتيان كنماذج مرجعية )Modèles de Référence( للتقيد بها بهدف التكيف الجتماعي. 

هذا التلقني من �شاأنه الإيحاء باأن توزيع الأدوار بني اجلن�شني طبيعي؛ اأي اأنه مرتبط بالختالف البيولوجي 

)133( G.Almond et S. Verba, “The civic culture, political attitudes and democracy in Five nations”, 

Princetonm 1963.

)134( David Apter, “The politics of modernization”, Chicago, 5ème edition, 1969.
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مرتبط  وهو  حم�س،  تاريخي  اجتماعي  �شاأن  هو  الجتماعية  الأدوار  توزيع  بينما  اجلن�شني،  بني  الطبيعي 

باملعطيات الثقافية املتناَقلة بني الأجيال يف املجتمع الواحد، والتي هي حمكومة ب�شنة التطور كما هو احلال 

.
)135(

الثقافية الجتماعية  املعطيات  ل�شائر  بالن�شبة 

انطلقت املقاربة اجلندرية اأو مقاربة النوع الجتماعي على خطني، اخلط الأول يف جمال التحليل الجتماعي، 

املجالت  كل  يف  واملراأة  الرجل  بني  احلا�شل  التمييز  اأ�شكال  ر�شد  خالله  من  الجتماعية  الأبحاث  حاولت 

الثاين  اأما اخلط  املذكورة.  الجتماعية  بالأدوار  لها  ل �شلة  التي  البيولوجية  الفوارق  من  انطالًقا  وحتليلها 

فهو جمال التنمية نف�شه، حيث �شاعفت منظمات املجتمع املدين -ل�شيما املنظمات الن�شائية ومنظمات حقوق 

هذا  يف  ا  تاريخًيّ تراكمت  التي   
)136(

الفجوة وردم  اجلن�شني  بني  التمييز  اأ�شكال  لرفع  جهودها  الإن�شان- 

املجال على ال�شعد العملية والثقافية والجتماعية وال�شيا�شية. وهذان اخلطان ترافقا مع مبداأين جديدين مت 

اعتمادهما يف الأبحاث ويف الأن�شطة امليدانية على ال�شواء، هما:

.)Gender Mainstreaming( اإدمـاج النـوع الجتماعـي فـي املقاربـات ومـن ثـم يف ال�شيا�شـات كافـة

العمل يف جمال متكني املراأة مبا�شرة؛ لت�شهيل م�شاركتها املبا�شرة يف ر�شم ال�شيا�شات وتنفيذها يف كل 

 .)Empowerment of Women( امليادين

 .
)137(

يظهر من خالل ما تقدم اأن التنمية ال�شيا�شية جزء ل يتجزاأ من التنمية ال�شاملة اإذا اأردنا لها اأن تكون م�شتدامة

ا اأن التنمية ال�شيا�شية لبد واأن ت�شمل تنمية قدرات املراأة على امل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية اأ�شوة  كذلك يظهر جلًيّ

بالرجل. وبعد اأن ت�شافرت اجلهود لإلغاء اأ�شكال التمييز �شد املراأة يف الن�شو�س القانونية والتنظيمية وتاأكيد 

حقوقها املدنية وال�شيا�شية امل�شاوية حلقوق الرجل يف هذين املجالني، ان�شب الهتمام على اأمرين: وهما مكافحة 

ا والتي حتمل متييًزا �شد املراأة، اإ�شافة اإىل تعزيز فر�س م�شاركة املراأة  ا واجتماعيًّ ال�شور النمطية ال�شائدة ثقافًيّ

يف احلياة ال�شيا�شية وم�شاركتها يف �شناعة القرار يف كل امليادين ب�شورة عامة. يف هذا الإطار ظهرت نظرية 

التمييز الإيجابي املوؤقت، اأي ما يعرف بالكوتا يف املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية ويف اللوائح النتخابية، واأحياًنا الكوتا 

يف املجال�س التمثيلية نف�شها و)اأو( يف ال�شلطة التنفيذية واملجال�س املحلية والأحزاب ال�شيا�شية.

-

-

البع�س  اإذ طالب  1993م.  الإن�شان  اأعمال موؤمتر فيينا حول حقوق  اإطار  تيار حمافظ وتيار ليربايل يف  دار �شجال حاد بني   )135(

بالتحدث عن الإن�شاف بدًل من احلديث عن امل�شاواة بني الرجل واملراأة انطالًقا من الإميان باأن اجلن�شني غري مت�شاويني. لكن 

التفاوت  ال�شوء على  للجن�شني، و�شلط  املتاحة  الفر�س  اأنها م�شاواة يف  امل�شاواة، و�شدد على  الليربايل مت�شك مبفهوم  الفريق 

احلا�شل بني املراأة والرجل اإىل حد احلديث عن فجوة بالن�شبة للنوع الجتماعي. من هنا ت�شاعد احلديث حول �شرورة ردم 

 Gender( ؛ ثم تطورت املقاربة اإىل طرح)Discrimination positive( الفجوة؛ وبالتايل اعتماد �شيا�شة التمييز الإيجابي

mainstreaming( يف املراحل الأخرية.

)136( خطة عمل موؤمتر بكني 1995م.

)137( Boutros- Boutros Ghali: “L’interaction démocratie et développement”, Publications de l’UNESCO, 

Paris 2002.
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1995م- �شعاًرا يحمل  اأخرى، اتخذ املوؤمتر الدويل الرابع اخلا�س باملراأة -والذي انعقد يف بكني  من جهة 

الكثري من املعاين وهو:“انظروا اإىل العامل بعيون املراأة”. واأعطى ذلك املوؤمتر مكانًة خا�شًة مل�شاألة م�شاركة 

املراأة يف �شناعة القرار يف كل امليادين وعلى كل امل�شتويات. اأما امل�شاركة ال�شيا�شية، فهي جزء من امل�شاركة 

يف �شناعة القرار، وهي تكت�شب اأهمية خا�شة لأنها هدف بحد ذاتها، كما اأنها و�شيلة خلدمة اأهداف اأخرى. 

اإن امل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية ت�شمح فعاًل بامل�شاركة يف الراأي ويف النظرة اإىل خمتلف الق�شايا التي تعنى 

بها ال�شيا�شة ب�شكل عام. ومن هنا تربز اأهمية م�شاركة املراأة يف احلياة ال�شيا�شية والأخذ بنظرتها اإىل الأمور 

ولي�س فقط نظرة الرجل، وبذلك تت�شع معاين الق�شايا لت�شمل املعاين والت�شورات والأمنيات والنتظارات 

م�شئولية  حتمل  على  امل�شاركة  هذه  تن�شحب  كما  الرجال.  اإىل  بالإ�شافة  املجتمع،  يف  الن�شاء  حتملها  التي 

القرارات املتخذة واخليارات التي يتفق عليها القادة يف احلياة ال�شيا�شية. وقد اأظهرت العديد من الدرا�شات 

ان املراأة تتحمل تبعات القرارات ال�شيا�شية واخليارات ال�شرتاتيجية التي حتددها النخبة القائدة يف املجتمع 

اأي النخبة احلاكمة، فمن الطبيعي اأن ت�شارك يف الراأي بالن�شبة لهذه القرارات ولتلك اخليارات. كذلك يت�شح 

جانب مهم من جوانب امل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية، األ وهو امل�شاركة يف توزيع املوارد، وكذلك امل�شاركة 

يف حتديد اأوليات الأجندة الوطنية. فكيف ل ت�شارك املراأة يف كل ذلك وهي املعنية مبا�شرة بالق�شايا الكربى 

اأي بالفقر، والتعليم، وال�شحة، واحلياة الريفية، وق�شايا البيئة، ناهيك عن النزاعات امل�شلحة  يف املجتمع، 

اإىل  الإ�شارة  . وجتدر 
)138(

النزاعات لهذه  بامتياز  املراأة �شحية  اإن  الإن�شانية؛ حيث  املجتمعات  على  واآثارها 

اأن قرار جمل�س الأمن رقم )1325( ال�شادر يف عام 2000م ي�شلط ال�شوء على �شرورة م�شاركة املراأة يف 

القرار يف مرحلة ما بعد النزاعات امل�شلحة، وذلك بعد اأن اأ�شار اإىل النعكا�شات ال�شلبية على املراأة على وجه 

اخل�شو�س يف فرتات احلروب والنزاعات امل�شلحة.

بق�شايا  املجتمع  اهتمام  زيادة  �شاأنها  من  ال�شيا�شي  القرار  �شناعة  يف  املراأة  م�شاركة  فاإن  اأخرى،  جهة  من 

حتملها املراأة ب�شورة حية ومبا�شرة، ومنها ق�شايا الرتبية، ومكافحة الفقر، ومعاجلة اله�شا�شة القت�شادية 

والجتماعية، وقلة املوارد، و�شعف اخلدمات ال�شحية. يف هذا ال�شياق لبد من اأن ت�شهم م�شاركتها املبا�شرة 

يف الراأي والقرار العام يف زيادة املوارد املخ�ش�شة لهذه الق�شايا ويف تقدم هذه امل�شائل يف �شلم اأولويات 

الأجندة احلكومية. 

على خط اآخر، تواجه التنمية ال�شيا�شية ماأزًقا كبرًيا يف املجتمعات النامية ب�شورة مبا�شرة، وهو اأن التنمية 

الطق�شية  م�شاركتهم  على  حتى  اأو  املواطنني،  بحق  التمييز  اأ�شكال  رفع  على  تقت�شر  اأن  ميكن  ل  ال�شيا�شية 

من  املواطنني  من  وا�شعة  فئات  ت�شكو  بينما  بال�شتفتاء،  اأ�شبه  وانتخابات  انتخابات �شورية  )Rituals( يف 

الأمية وانعدام الثقافة ال�شيا�شية، وكذلك انعدام احلد الأدنى من الثقافة القانونية، كما تعاين فئات وا�شعة من 

الفقر وانعدام اخلدمات ال�شحية وفقدان �شروط ال�شكن الالئق والعي�س ال�شليم.

)138( انظر تقرير )UNRISD( 2007م من �شفحة 209 اإىل 231.
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تربز هنا جدلية العالقة بني التنمية ال�شيا�شية والتنمية الب�شرية ب�شورة عامة. وتتجلى حتديات مكافحة الفقر، 

املجتمع،  على  امل�شلحة  النزاعات  اآثار  ومعاجلة  لل�شكان،  العامة  وال�شالمة  وال�شحة  التعليم  خدمات  وتوفري 

التنمية  حلقات  من  اأ�شا�شية  كحلقة  مواجهتها  من  لبد  حتديات  بو�شفها  بالبيئة،  املحدقة  املخاطر  ومواجهة 

ب�شورة عامة، وك�شرط من �شروط حتقيق التنمية ال�شيا�شية امل�شتدامة.

ا: املعوقات اخلا�صة بالتنمية ال�صيا�صية واآثارها على املراأة ثانياً

يف �شياق هذا الف�شل �شنتناول من خالل املعطيات املتاحة بع�س املعوقات اخلا�شة يف جمالت الفقر، والتعليم، 

وال�شحة، والنزاعات امل�شلحة واآثارها على املراأة على وجه اخل�شو�س، وكذلك اأو�شاع البيئة واملوارد الطبيعية 

واأثرهما على الفر�س احلياتية، وامل�شكالت املت�شلة بالعمالة املهاجرة، من حيث ات�شال هذه امل�شكالت باملراأة 

على وجه اخل�شو�س يف الدول العربية. 

وهذا العر�س يهدف اإىل تاأكيد الرابط الع�شوي بني مواجهة هذه املعوقات كجزء ل يتجزاأ بل كحلقة اأوىل من 

حلقات م�شار التنمية ال�شيا�شية امل�شتدامة تتوج عملية التنمية الب�شرية وتوفر لها بدورها فر�س ال�شتدامة، 

وللمجتمعات العربية املزيد من ال�شتقرار والأمن الجتماعي، وللمواطنني الرفاه الذي هو حق م�شروع لكل 

منهم، وحلم ما زالوا يتم�شكون به بعناد واأمل. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن املعوقات الأخرى للتنمية ال�شيا�شية، 

ل�شيما املعوقات الثقافية والقت�شادية والقانونية، جتري معاجلتها يف الف�شول الأخرى من هذا الكتاب. 

لفـقــــر ا
ف تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 2005م الفقر باأنه احلرمان من اكت�شاب القدرات الب�شرية، ومن  ُيعرِّ

للتقرير  خلفية  ورقة  ويف   .
)139(

الإن�شاين الرفاه  مكونات  اكت�شاب  ومن  املكت�شبة،  الب�شرية  القدرات  توظيف 

ف علي عبد القادر الفقر باأنه قلة الدخل وقلة الإنفاق. وميكن جمع التعريفني يف �شياغة واحدة:  املذكور، ُيعرِّ

اإن الفقر هو احلرمان من اكت�شاب القدرات الب�شرية، ومن توظيف القدرات الب�شرية املكت�شبة، ومن  فنقول 

ي�شطلح  والإنفاق.  الدخل  قلة  كذلك  وهو  والدخل(،  واملعرفة  )ال�شحة  الإن�شاين  الرفاه  مكونات  اكت�شاب 

القت�شاديون على حتديد “خط الفقر” وقد مييزون بني الفقر املدقع والفقر املطلق. فيعد املرء يف حالة الفقر 

املدقع عندما يكون حمروًما من احلد الأدنى من الدخل اليومي الذي ي�شمن القوت وي�شمح بالبقاء على قيد 

احلياة، وهو دولر واحد يومًيا، اأو يكون حمروًما من وجود م�شكن )موئل(. ويحدد الفقر املطلق بعد احت�شاب 

الغذائي  واحلد  الأ�شا�شية  ال�شحية  واخلدمات  الالئق  امل�شكن  ل�شمان  دولة  كل  ال�شروري يف  الأدنى  احلد 

.
)140(

الأدنى؛ فيقع حتت خط الفقر من كان دخله اأدنى من هذا احلد

)139( تقرير التنمية الإن�شانية العربية – برنامج الأمم املتحدة الإمنائي – نيويورك 2005م، ال�شفحة رقم )107(.

2004م، من�شورات الإ�شكوا ال�شفحات )15-13(. املحرز  التقدم  عن  تقرير  الإ�شكوا”،  منطقة  يف  لالألفية  الإمنائية  )140( “الأهداف 
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وقد بينت العديد من الدرا�شات الجتماعية والقت�شادية اأن هناك تاأنيث للفقر، مبعنى ان الن�شبة الكربى من 

، اأي اأن الن�شاء يعانني من حالت الفقر بن�شب اأعلى من الرجال. و�شرنى بالتف�شيل 
)141(

الفقراء هي من الن�شاء

ا اأكرب للن�شاء يف اكت�شاب القدرتني الب�شريتني الأ�شا�شيتني، اأي املعرفة، من خالل  كيف اأن هناك حرماًنا ن�شبيًّ

تتعر�س  كما  الن�شاء،  بني  اأكرث  مرتفعة  بطالة  معدلت  هناك  كذلك  للكلمة.  الوا�شع  باملعنى  وال�شحة  التعليم، 

من  اأقل  ي�شتفدن  القت�شادية. وهن  الأزمات  العمل يف حالت  فقدان  الرجال خلطر  من  اأكرب  بن�شبة  الن�شاء 

الرجال من فر�س العمل اجلديدة يف حالت النمو القت�شادي. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن الن�شاء العامالت غالًبا 

ما يتقا�شني رواتب ودخول اأقل من نظرائهن من الرجال يف العمل نف�شه. واأظهرت الدرا�شات اأن التفاوت يف 

الرواتب بني الن�شاء والرجال اإمنا ي�شيب العامالت يف القطاع اخلا�س ب�شورة عامة، لكن الأمر يختلف يف 

القطاع العام. لكن التحولت القت�شادية وال�شيا�شية العاملية احلالية اإمنا تتجه نحو تقلي�س حجم القطاع العام 

 .
)142(

وت�شجيع تو�شع القطاع اخلا�س؛ اإًذا فاإن هذه الجتاهات حتمل خماطر اإ�شافية على و�شع املراأة العاملة

ويف �شياق تعريف حالت الفقر املتنوعة لبد من الإ�شارة اإىل اأن الفقر مالزم لالأ�شر التي تراأ�شها الن�شاء ق�شًرا. 

ا مفاده اأن الن�شاء  بالفعل فاإن اأغلب الأ�شر التي تراأ�شها ن�شاء ق�شًرا هي اأ�شر فقرية. وهناك قول �شائع �شعبًيّ

ياأكلن الف�شالت. وبالطبع يكون ذلك يف الأ�شر الفقرية واملعدمة على وجه اخل�شو�س. 

وميكننا اأن نوؤكد اأن ظاهرة تاأنيث الفقر تعود اإىل تراكم التاأثري ال�شلبي لعوامل ثالثة، هي: ال�شحة والتعليم 

اإ�شهام الرجال، لكن هذه  ا دون  اإ�شهام الن�شاء يف الن�شاط القت�شادي عاملًيّ اأما بالن�شبة للعمل فاإن  والعمل. 

تباطوؤ  يفر�س  ذلك؟  نف�شر  كيف   .
)143(

العامل يف  املناطق  من  �شواها  دون  العربية  املنطقة  يف  تتدنى  الن�شبة 

النمو القت�شادي تراجًعا يف طلب العمالة ومنها العمالة الن�شائية. فالركود القت�شادي والأزمات القت�شادية 

ل الرجل م�شئولية اإعالة  ترتجم اإىل تراجع لفر�س العمل. وملا كانت ال�شورة النمطية ال�شائدة هي تلك التي حُتمِّ

.
)144(

الأ�شرة، فاإن انخراط الرجال يف العمل قبل الن�شاء هو اجتاه �شائد؛ مما يرفع ن�شبة البطالة بني الن�شاء

ول يغيب عن البال اأن املراأة ما زالت تقوم مبهام العمل املنزيل -اأي التدبري املنزيل، وهو غري الدور الأ�شري 

اأعباًء حقيقية  الذي يتم مديحه يف املنا�شبات الكربى- يف الأ�شرة العربية ب�شورة عامة. وهذه املهام ت�شكل 

ا، وهي كذلك غري ذات  تقوم بها املراأة ب�شكل دائم وبدون انقطاع، بينما هي -اأي املهام- غري حم�شوبة اقت�شادًيّ

)141( تقرير التنمية الإن�شانية العربية 2005م، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ال�شفحة رقم )107(. 

ا: انظر اأي�شً

“Social Policy”, Isabel Ortiz, Department of Economic and Social Affairs, UN, 14/9/2006 page 15   

منهاج عمل موؤمتر بكني 1995م، ال�شفحة رقم 21 و22، الفقرة رقم )42(.

UNDP Poverty: www.undp.org/poverty/

)142( Turner Fredericket Corbacho Alejandro, Des rôles nouveaux pour l’Etat , op cite.

)143( تقرير التنمية الإن�شانية العربية، 2005م، ال�شفحة رقم )83(.

)144( نف�س امل�شدر ال�شفحة رقم )84(، ال�شكل رقم )2(.
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مردود يف ح�شاب الناجت القومي )احل�شاب التقليدي للناجت القومي(. ويف احلالت التي تنخرط فيها املراأة 

يف عمل ماأجور يتبني اأنها تتحمل يف نف�س الوقت م�شئولية املهام املنزلية واملهنية؛ ذلك لأنه مل يجر تغري يذكر 

على بنية الأ�شرة العربية وعلى توزيع الأدوار فيها مبا يتالءم والنخراط التدريجي للمراأة العربية املعا�شرة 

من  كل  العاملة يف  للمراأة  الجتماعية  الأدوار  ميدانية حول  درا�شة  اأظهرت  وقد   .
)145(

القت�شادي العمل  يف 

لبنان و�شوريا والأردن، اأن املهام ترتاكم على املراأة العاملة، واأنها تنفق اأغلب دخلها على اأ�شرتها، وهي حتاول 

. ويف هذا اجلو ال�شاغط يح�شل اأن تف�شل املراأة يف حماية حياتها 
)146(

التوفيق بني املهام املنزلية واملهام املهنية

الأ�شرية وحياة اأ�شرتها، اأو هي تفتقر اإىل املناخ الداعم لها واملحفز للتقدم يف العمل املهني والقت�شادي. 

جتدر الإ�شارة اإىل اأن امل�شاركة القت�شادية للمراأة العربية هي الأقل يف العامل؛ اإذ ل تتجاوز )33,3%( من 

الن�شاء، يف حني اأن املتو�شط العاملي هو )55,6%(، وت�شل هذه الن�شبة يف �شرق اآ�شيا ومنطقة املحيط الهادي 

)42%(. وهي  الرجال فهي  باملقارنة مع م�شاركة  للمراأة  امل�شاركة القت�شادية  اأما ن�شبة   .
)147()%68,9( اإىل 

يف   )%73( اإىل  وي�شل   ،)%69( هو  للرجال  القت�شادية  للم�شاركة  العاملي  فاملعدل  ا؛  اأي�شً العامل  الأقل يف 

العربية ن�شب  الإن�شانية  التنمية  ل تقرير  ُيف�شِّ الهادي.  اآ�شيا واملحيط  )83%( يف �شرق  اإىل  اإفريقيا، وي�شل 

تليها قطر   )%63,1( العربية، فتاأتي موريتانيا يف املرتبة الأوىل  للمراأة بح�شب الدول  امل�شاركة القت�شادية 

امل�شاركة  ن�شبة  فتقل  وفل�شطني  والأردن  وال�شعودية  وعمان  ليبيا  اأما يف   .)%41,9( املغرب  ثم   ،)%42,6(

القت�شادية للمراأة عن )30%(. وتبلغ الفجوة بني ن�شبة الن�شاء ون�شبة الرجال اأق�شاها يف فل�شطني، حيت تبلغ 

ن�شبة م�شاركة الن�شاء )14%( من م�شاركة الرجال، تليها عمان )27%(، ثم ال�شعودية )29%(. جتدر الإ�شارة 

.
)148(

اإىل اأن ن�شب العاملني والعامالت ت�شمل العمالة الوطنية والعمالة الأجنبية

والزراعة.  اخلدمات  جمالني:  يف  الن�شاء  متركز  يظهر   
)149(

املراأة لعمل  القطاعي  للتوزيع  �شريع  حتليل  ويف 

وجتدر الإ�شارة اإىل اأنه من ال�شعب ر�شد ن�شبة العمالة الن�شائية يف القطاع الزراعي حيث اإن العاملني يف هذا 

اأما العمل يف قطاع اخلدمات فهو يتمركز يف املدن.  القطاع ينتمون عادًة اإىل القطاع الهام�شي غري املنظم. 

واآليات  عادلة  قوانني  غياب  قطاع اخلدمات. ويف  الوظائف يف  �شلم  من  الدنيا  الوظائف  عادة  املراأة  وحتتل 

“ الأدوار الجتماعية للمراأة العاملة، درا�شة مقارنة حلالت الأردن و�شوريا ولبنان”، من�شورات الهيئة الوطنية  فاديا كيوان،   )145(

ل�شئون املراأة اللبنانية، بريوت 2008م. 

)146( نف�س امل�شدر.

)147( تقرير التنمية الإن�شانية العربية 2005م، م�شدر �شابق، ال�شفحة رقم )84(.

2005م، اجلدول رقم )8( حول توزيع الن�شاء بح�شب القطاع القت�شادي.  الإ�شكوا،  العربية”،  املراأة  )148( “و�شع 

)149( انظر: جاك قباجني واأ�شعد الأثاث، “ املراأة العاملة يف لبنان، نتائج ميدانية وحتليلية”، �شركة املطبوعات للن�شر والتوزيع، بريوت 

ا يف البلدان العربية ح�شب القطاعات.  1997م، ال�شفحة رقم )17(، اجلدول رقم )4/1( - ن�شبة توزيع الن�شاء النا�شطات اقت�شاديًّ

كذلك عمل املراأة “يف القطاع الهام�شي يف لبنان”، من�شورات الإ�شكوا 1988م. كذلك تقرير التنمية الإن�شانية العربية 2005م، 

ال�شفحتان 85 و86.
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الفر�س  تكافوؤ  ت�شمن  التي  القانونية  للحماية  القطاع  هذا  العاملة يف  املراأة  تفتقر  القوانني،  لتطبيق  �شارمة 

احلقيقي يف التوظيف ويف الرتقي، وخا�شة يف الرواتب والتاأمينات الجتماعية /ال�شمان الجتماعي. 

اأما العمل يف القطاع الزراعي فهو العمل الأكرث ه�شا�شة؛ ففي اأغلب الأحيان تنخرط الن�شاء يف هذا القطاع من 

العمل القت�شادي �شمن الأ�شرة، وب�شورة عامة �شمن ما هو معروف بالقطاع الهام�شي؛ فاإنها اإما تعمل يف 

احلقول ول تتقا�شى اأجًرا اإذا كانت تعمل مع اأ�شرتها، واإما تعمل ب�شكل غري منتظم وغري حممي من القوانني، 

.
)150(

وهذا هو حال القطاع الهام�شي عموًما

ميكن تعداد ال�شعوبات التي توؤثر �شلًبا يف ك�شر حلقة الفقر والنخراط يف عمل اقت�شادي يحقق احلد الأدنى 

من الرفاه الإن�شاين كما يلي: الأدوار الأ�شرية، والركود القت�شادي، وغياب الت�شريعات امللزمة واحلامية لليد 

العاملة يف القطاع اخلا�س، وغياب تكافوؤ الفر�س يف الرتقي الوظيفي، وغياب امل�شاواة يف الدخول بني املراأة 

والرجل يف العمل نف�شه. وهذه العوائق تف�شر اإىل حد بعيد تدين موقع املراأة يف ن�شبة امل�شاركة القت�شادية من 

ا تدين دخولها؛ وبالتايل وقوعها بن�شب اأكرب يف دائرة الفقر من اجلهة الأخرى. يتبني كذلك  جهة، وتف�شر اأي�شً

ا. اأن هناك �شرورة ملحة ملواجهة هذا املعوق يف �شياق قدرات املراأة للم�شاركة الفاعلة �شيا�شيًّ

للمرأة الصحية  احلماية  نظام  ضعف 
الأ�شا�شية  العربية بفر�س احل�شول على خدمات �شحية ومدى متتعها باحلقوق  املراأة  اإن درا�شة مدى متتع 

يف جمال ال�شحة اإمنا ُتظهر بو�شوح تهمي�س املراأة يف هذا املجال. ُيق�شد بال�شحة -بح�شب منظمة ال�شحة 

. ويجدر احلديث ب�شورة اأولية عن ال�شحة الإجنابية بالن�شبة 
)151(

العاملية- التمتع بالعافية اجل�شدية والنف�شية

للمراأة العربية. ففي هذا املجال هناك معدلت مرتفعة جًدا من خماطر املر�س والوفاة املت�شلة بوظائف احلمل؛ 

حيث اإن ن�شبة وفيات الأمهات ترتاوح بني )270( حالة يف املائة األف ولدة وبني )1000( وفاة لكل مائة األف 

.
)152(

يف اأفقر البلدان العربية )ال�شومال وموريتانيا(، لكن هذه الن�شبة تنخف�س اإىل 7 يف املائة األف يف قطر

الدول و)%25(  )80%( يف بع�س  اأكرث من  اإ�شراف �شحي بني  التي جتري حتت  الولدات  ن�شبة  وترتاوح 

. كذلك ما زال معدل 
)153(

يف الدول العربية الأكرث فقًرا )ال�شومال، موريتانيا، جيبوتي، املغرب، ال�شودان(

الإجناب مرتفًعا يف الدول العربية فهو )3,81( ولدة للمراأة يف الفرتة بني 2000م و2005م، مقارنة مبعدل 

. وترتفع معدلت الإجناب على وجه 
)154(

الإجناب يف جممل الدول النامية حيث ل يتجاوز )2,9( ولدة للمراأة

1990م، بريوت. الإ�شكوا،  من�شورات  الهام�شي”،  القطاع  يف  املراأة  )150( “عمل 

)151( تقرير التنمية الإن�شانية العربية 2005م، ال�شفحات )70-69(.

)152( نف�س امل�شدر، ال�شفحة رقم )70(.

)153( نف�س امل�شدر، ال�شفحة رقم )70(.

)154( تقرير منظمة ال�شحة العاملية 2005م.
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ا مثل اليمن. كذلك فاإن احلمل غري املرغوب فيه بني الن�شاء يف الدول  اخل�شو�س يف الدول العربية الأقل منوًّ

.
)155(

العربية يوؤدي اإىل الإجها�س غري الآمن يف الغالب، مع ما يرافق ذلك من خماطر �شحية ونف�شية

اأما يف جمال احلماية من مر�س نق�س املناعة املكت�شب )الإيدز(، ومع اأن البلدان العربية هي من اأقل املناطق 

ا لالإ�شابة بهذا املر�س، فان الن�شاء والفتيات ميثلن ن�شف عدد الأ�شخا�س الذين يحملون هذا  يف العامل تعر�شً

الفريو�س. وي�شري تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 2005م اإىل احتمال اإ�شابة الإناث العربيات ال�شابات 

بهذا الفريو�س )يف الفئة العمرية 15-24 �شنة( بن�شبة م�شاعفة باملقارنة مع احتمال اإ�شابة ال�شباب من الفئة 

العمرية نف�شها )تقرير التنمية الإن�شانية العربية، 2005م(. وقد يعود ذلك اإىل �شعف اخلدمات ال�شحية املقدمة للمراأة، 

واإىل �شعف و�شائل املراقبة واإجراء الفحو�س. كما يعود ذلك اإىل �شعف املعلومات حول هذا الفريو�س لدى 

الن�شاء العربيات وحول و�شائل احلماية منه يف ظل ثقافة مليئة بالتابوهات يف جمال احلديث عن ال�شحة اجلن�شية 

. وبح�شب التقديرات فاإن الأغلبية العظمى من 
)156(

والإجنابية، وخا�شة يف جمال التوعية والتثقيف يف هذا املجال

الن�شاء الالتي ي�شنب بفريو�س نق�س املناعة املكت�شب يف املنطقة العربية ُي�شنب بهذا املر�س عن طريق اأزواجهن، 

ا يف الدول العربية ل ي�شتعملون الواقي الذكري.  خا�شة واأن ن�شبة مرتفعة من الرجال النا�شطني جن�شًيّ

كما جتدر الإ�شارة اإىل اأن عادة ختان الإناث تزيد من احتمال اإ�شابة الإناث بفريو�س/الإيدز. وقد ظهر ذلك 

ب�شكل ماأ�شاوي يف مناطق النزاعات امل�شلحة واحلروب؛ حيث تعر�شت العديد من الن�شاء املختتنات لالغت�شاب 

وهذا   .
)157(

املكت�شب/الإيدز املناعة  نق�س  فريو�س  انت�شار  ن�شبة  من  وا�شع  ب�شكل  زاد  مما  ال�شراع؛  اأثناء 

اأ�شاًل للتهمي�س ولنق�س احلماية من الأمرا�س،  اأن الن�شاء تتعر�شن  اأ�شبه باحللقة املفرغة، مبعنى  املو�شوع 

املتاحة  ال�شحية  اخلدمات  نق�س  ب�شبب  حالتهن  وتتفاقم  تهمي�شهن،  يت�شاعف  بالأمرا�س  ت�شنب  وعندما 

. وغني عن القول اإن ن�شبة التعر�س لالأمرا�س اأكرث ارتفاًعا يف الدول الفقرية؛ حيث ت�شعف و�شائل 
)158(

لهن

الوقاية، وكذلك خدمات العالج. فاإذا بانخفا�س ن�شبة اخلدمات ال�شحية املتاحة للمراأة ي�شكل معوًقا ي�شاف 

اإىل الفقر يف جمال متتع املراأة بالقدرات التي متكنها من امل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية.

للمرأة التعليم  فرص  تدني 
رغم التقدم امللحوظ واحلا�شل يف جمال التعليم بالن�شبة لرتفاع معدلت اللتحاق املدر�شي للبنني والبنات 

يف خمتلف الدول العربية، فما زالت املراأة العربية تتمتع بفر�س اأقل من الرجل يف جمال التعليم واكت�شاب 

املعرفة، وما زالت البلدان العربية تقدم واحًدا من اأدنى معدلت تعلم الن�شاء، كما اأنها تقدم اأعلى معدلت لالأمية 

)155( و�شع املراأة العربية، الإ�شكوا 2005م، اجلدول رقم )10( “معدل اخل�شوبة”.

)156( تقرير برنامج الأمم املتحدة امل�شرتك لالإيدز 2004م.

)157( تقرير UNRISD، “ نحو امل�شاواة بني اجلن�شني”، 2007م،  وتقرير التنمية الإن�شانية العربية )UNDP( 2005م، ال�شفحة 

رقم )73(.

)158( نف�س امل�شدر.
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، فاإنها تبلغ ن�شف عدد 
)159(

لدى الإناث يف العامل، ففي حني تبلغ الن�شبة الإجمالية لالأمية بني الرجال الثلث

. وميكن القول اإنه يف اأغلب احلالت هناك حرمان اأعلى للبنات من فر�شة التعليم يف خمتلف مراحله 
)160(

الن�شاء

ا، مثل جيبوتي واليمن، ويف الدول  مقارنة بالذكور. والفجوة بني اجلن�شني تت�شع يف الدول العربية الأقل منًوّ

.
)161(

العربية ذات احلجم ال�شكاين الكبري، مثل م�شر وال�شودان واملغرب

اأغلب الدول العربية ولأغلب  وبينما يوجد �شعف عام يف فر�س التعليم ما قبل املدر�شي للبنني والبنات يف 

واآخر،  بلد عربي  البتدائي بني  التعليم  البنني والبنات يف مرحلة  التحاق  ن�شب  تتباين  الجتماعية،  ال�شرائح 

وتنخف�س هذه الن�شبة اإىل ما ل يقل عن )50%( يف جيبوتي وال�شودان. اأما يف التعليم الثانوي فتتدنى ن�شبة 

التحاق الفتيات ب�شورة عامة اإىل اأقل من )80%( يف اأغلب دول العربية، وهي تتدنى ب�شورة خا�شة اإىل اأقل 

)20%( يف كل من جيبوتي وموريتانيا. وباملقارنة مع ن�شبة التحاق البنني فاإن بع�س الدول العربية ما  من 

زالت تعاين من فجوة بني اجلن�شني. ففي اليمن ت�شل ن�شبة التحاق البنات مقارنة بالبنني اإىل )46%(، ويف 

جيبوتي )69%(. هذا وجتدر الإ�شارة اإىل اأن الظروف القت�شادية ت�شكل اأهم العوامل التي حتد من اإمكانيات 

الفتيات الفقريات من موا�شلة درا�شتهن. وتظهر الفجوة بني اجلن�شني يف جمال التعليم املهني والتقني؛ حيث 

، ويف هذه املرحلة تظهر بو�شوح اآثار التق�شيم 
)162(

ن�شبة التحاق البنات هي اأقل من ن�شف ن�شبة التحاق البنني

التقليدي للعمل بني اجلن�شني وتبداأ بالرت�شخ يف اخليارات الفردية. 

جمالت  اأن  هو  الالفت  لكن  العربية،  الدول  بح�شب  البنات  التحاق  ن�شب  فترتاوح  اجلامعي  التعليم  يف  اأما 

العمل. وهذه  ب�شوق  مبا�شرة  عامة غري مرتبطة  واإن�شانية، وهي  اأدبية  اخت�شا�شات  الغالبة هي  الخت�شا�س 

التوجهات تزيد من تكري�س ال�شور النمطية للجن�شني، وتوؤثر من جهة اأخرى على فر�س الن�شاء يف اإيجاد عمل. 

الأمية ما زالت  اأولوية؛ ذلك لأن  العربية ما زال م�شاألة ذات  الدول  الكبار يف  تعليم  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

وال�شودان،  القمر،  اأميني، ومنها جزر  الكبار  الإناث  عدد  ن�شف  زال  ما  العربية  الدول  بع�س  ففي  مرتفعة. 

وم�شر، واملغرب، وموريتانيا، واليمن. ومازالت معدلت الأمية يف العامل العربي اأعلى من املتو�شط الدويل، 

 اإىل اأن 
)163(

واأعلى من متو�شط الدول النامية. وبينما ي�شري تقرير التنمية الإن�شانية العربية يف عام 2002م

هناك )60( مليون بالغ عربي اأمي، واأن )40%( من البالغني اأميون، ومعظمهم من الن�شاء الفقريات والريفيات، 

)159( تقرير التنمية الإن�شانية العربية 2005م، ال�شفحة رقم )74(. 

)160( و�شع املراأة العربية، الإ�شكوا 2005م، اجلدول رقم )5( “معدل الأمية للبالغني يف البلدان العربية” 2003م، واجلدول رقم )6( 

العربية”.  البلدان  يف  الن�شاء  لدى  الأمية  “معدلت 
2005م”، ال�شفحة رقم )74(، ال�شكالن )2 و 5(، و “و�شع املراأة العربية”، اجلدول رقم )9(  العربية  الإن�شانية  التنمية  )161( “تقرير 

موؤ�شرات امل�شاواة يف التعليم بني الرجال والن�شاء.

)162( تقرير اليون�شكو 2002م، وتقرير التنمية الإن�شانية 2005م، ال�شفحتان )76 و77(.

)163( تقرير التنمية الإن�شانية العربية 2002م.
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العربية.  البلدان  البنات يف  تعليم  تو�شًعا يف  هناك  اأن  2005م  لعام  العربية  الإن�شانية  التنمية  تقرير  ير�شد 

 .
)164(

ا الدول اخلليجية يف زيادة ن�شبة التحاق البنات بالتعليم ا اإىل جناح الدول العربية، خ�شو�شً وي�شري اأي�شً

اإلَّ اأنه رغم ذلك تعد املنطقة العربية واحدة من اأعلى معدلت اأمية الإناث، اإذ يبلغ معدل الأمية لالإناث الن�شف 

مقارنة بالثلث فقط للذكور كما ذكرنا �شابُقا.

يت�شح مما تقدم اأن انحفا�س م�شتوى التعليم ما زال ي�شكل معوًقا للتنمية، واأن هناك فجوة ما زالت موجودة 

بني البنني والبنات يف جمال اكت�شاب املعرفة؛ مما ي�شعف فر�س البنات يف النخراط يف عمل اقت�شادي، 

ل  ال�شيا�شي.  املجال  فاعلية يف  لعب دور ذي  الدخل، ويف  العمل وزيادة  بوا�شطة  الجتماعي  الرتقي  ويف 

يف  اأف�شل  ب�شورة  حتقيقه  على  العمل  يجب  هدًفا  زال  ما  والبنات  للبنني  التعليم  فر�س  تعزيز  اأن  يف  �شك 

لتوفري فر�س حقيقية  البنني والبنات؛  الهوة بني  العربية، لكن هناك جهوًدا خا�شة واجبة جتاه ردم  الدول 

للمراأة للو�شول اإىل م�شتوى اأف�شل من الرفاه الإن�شاين. فالتعليم اأداة وو�شيلة وهو غاية يف ذاته يف نف�س 

الوقت. فمن جهة ي�شكل توافر فر�س التعليم اأمام املواطنني من البنني والبنات موؤ�شًرا من موؤ�شرات التنمية، 

بزيادة قدراتهم ومهاراتهم وفر�شهم القت�شادية  للمواطنني  ت�شمح  اأداة  التعليم  ي�شكل  الأخرى  ومن اجلهة 

وال�شيا�شية.  والجتماعية 

الريفية املرأة  وحال  األرياف،  تهميش 
هناك خطاأ �شائع يف اأو�شاط الباحثني يف جمال الرتكيبة الجتماعية للعمالة القت�شادية، وهو القول اإن قطاع 

اإن احل�شور  الواقع  ففي  �شواه.  اأكرث من  الن�شائية  العمالة  ي�شتقطب  الذي  القت�شادي  القطاع  اخلدمات هو 

ا للعمل اأ�شوة بالرجل  ا هو يف القطاع الزراعي ويف الأرياف؛ حيث تخرج تقليدًيّ الأول والأقوى للمراأة تاريخًيّ

ع؛ ذلك لأن املراأة ل تتقا�شى راتًبا عن اأعمالها، ولي�س لها دخل 
ّ
ويف اإطار بنية عائلية مقفلة. لكن هذا عمل مقنـ

خا�س بها، وهي ل تتمتع بالطبع بحقوق ول ت�شتفيد من تقدميات؛ لأن القطاع الزراعي ينتمي يف اأغلبه اإىل 

القطاع القت�شادي الهام�شي الذي يت�شف عامة بغياب املظلة الت�شريعية والتنظيمية، وثالًثا غياب التاأمينات 

الجتماعية/ال�شمان الجتماعي، وخا�شة حماية امل�شرتكني فيه. 

اإن م�شهد املناطق الزراعية هو م�شهد اأرياف ومناطق نائية وبوادي �شعيفة البنيات التحتية، ي�شودها الفقر 

واحلرمان والتهمي�س. يف هذا الو�شع ترتاكم ال�شعوبات على املراأة. فبالإ�شافة اإىل ال�شعوبات املادية للحياة 

والبحث عن الرزق يف ظروف �شاغطة وموح�شة، يجب اأن نذكر العوامل الثقافية والجتماعية ال�شلبية التي 

ذكورية  وهي  والقبلية،  الع�شائرية  الروح  عادة  ت�شودها  الريفية  فاملجتمعات  املراأة.  على  ال�شغط  يف  متعن 

ز �شد املراأة يف كل امليادين. واملجتمع الريفي مطبوع على التم�شك بالأعراف والتقاليد؛ 
ِّ
بطبيعتها، وهي متيـ

ـت.  وهو بالتايل جمتمع حمافظ اإىل حد التزمُّ

)164( تقرير التنمية الإن�شانية العربية 2005م.
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على  على وجه اخل�شو�س من �شعوبات كبرية يف احل�شول  املراأة  تعاين  الريفية  املناطق  من  العديد  ويف 

لقمة العي�س. ويف اأحياٍن كثرية هناك �شعف لل�شروط الأ�شا�شية للعي�س الالئق، كما هو احلال يف ال�شودان 

. كذلك تغيب اخلدمات ال�شحية املنتظمة؛ حيث تنتظر املراأة مرور العيادات 
)165(

وموريتانيا والعراق واليمن

من  العديد  اإىل  تفتقر  املتنقلة  العيادات  وهذه  الإجنابية.  بال�شحة  خا�س  ب�شكل  تعنى  التي  املتنقلة  ال�شحية 

دولية  منظمات  اأو  اإن�شانية  موؤ�ش�شات  من  منـحة  عادة  فتكون  املتوافرة  اخلدمات  اأما  ال�شحية،  اخلدمات 

.
)166(

ولي�شت حقوًقا مكت�شبة اأو حقوًقا طبيعية للمراأة على املجتمع والدولة

املعرفة  اكت�شاب  فر�س  يف  الريفية  املناطق  يف  بالفتيات  يلحق  الذي  احلرمان  اإىل  ا  اأي�شً الإ�شارة  وجتدر 

عرب التعليم. فاللتحاق املدر�شي منخف�س عما هو عليه يف املدن، وعائد التعليم �شعيف؛ مما يقل�س فر�س 

اجلهل  وي�شهم  الأرياف.  يف  العاملة  للمراأة  الإن�شاين  الرفاه  على  واحل�شول  الجتماعي  والرتقي  العمل 

والنف�شية  املادية  الناحيتني  من  حياتها  على  �شلًبا  ال�شغط  يف  الريفية  املراأة  قبل  من  الإن�شانية  باحلقوق 

على ال�شواء. وتظهر بع�س الدرا�شات اأن توقع احلياة )Life expectancy( لدى الن�شاء الريفيات متدٍن 

.
)167(

باملقارنة مع فر�س توقع احلياة للن�شاء يف املدينة

ولبد من الإ�شارة اإىل اأن بع�س الأرياف ت�شهد ا�شتقطاب فتيات -غالًبا �شغريات يف ال�شن- ل�شتقدامهن 

اأو  ال�شتخدام،  لعالقة  منظمة  ن�شو�س  لأية  تام  �شبه  غياب  مع  املدن  يف   
)168(

املنازل يف  كخدم  للعمل 

قوانني حتمي العامالت يف هذا القطاع. من غري امل�شتغرب يف هذه الأجواء تدين ن�شبة اللتحاق املدر�شي 

والنخراط  املبكر،  الزواج  نحو  الفتيات  لدى  اأكيد  اجتاه  البتدائي، وظهور  بعد  التعليم  موا�شلة  ون�شبة 

لالأ�شرة وتعزيز  القت�شادية  لالإ�شهام يف احلياة  بحًثا عن طريقة  العائلي  الزراعي  اأو  الرعوي  العمل  يف 

ال�شخ�شية.  قدراتهن 

اأن حياة املراأة الريفية ت�شوبها العديد من العوائق؛ مما يوؤدي اإىل تدين م�شاركتها وكذلك  يظهر مما تقدم 

ذاتها، وهي كذلك و�شيلة حلماية  غاية يف حد  امل�شاركة  اأن  يت�شح  ا  اأي�شً العامة. وهنا  فاعليتها يف احلياة 

م�شالح املراأة وتلبية احتياجاتها يف اآن واحد.

املرأة وحال  العشوائية  املناطق 
 تتفق الدرا�شات الجتماعية على القول باأن املناطق الع�شوائية تت�شم ب�شفات خا�شة، وهي تدين مظاهر الرفاه 

)165( تقرير التنمية الإن�شانية العربية، مرجع �شابق، ال�شفحتان )113-112(.

)166( نف�س امل�شدر، ال�شفحة رقم )112(.

)167( نف�س امل�شدر، ال�شفحة رقم )113(.

)168( نف�س امل�شدر، ال�شفحة رقم )113(.



�0� النوع االجتماعي واأبعاد متكني املراأة يف الوطن العربي

. ففي الع�شوائيات تنخف�س فر�س التعليم 
)169(

ر املناخ الالزم للتنمية الإن�شاين، وكذلك تدين ال�شروط التي توفِّ

ا كان  اأًيّ ويتدنى م�شتواه ونوعيته، وتنعدم اخلدمات ال�شحية الأ�شا�شية، وتتقل�س فر�س العمل القت�شادي 

جماله، ناهيك عن انعدام �شروط ال�شحة العامة وال�شالمة فيما يخ�س ال�شكن الالئق بالنا�س. والالفت للنظر 

ارتفاع ن�شبة الن�شاء العائالت لأ�شرهن يف الع�شوائيات. ففي م�شر مثاًل يبلغ معدل الن�شاء العائالت لأ�شرهن 

)21%(، لكن هذا املعدل يرتفع حتى ي�شل اإىل )33%( يف املناطق الع�شوائية؛ حيث تزيد ن�شبة الن�شاء الأرامل 

واملطلقات واملنف�شالت عن اأزواجهن عن املعدل الو�شطي العام. كذلك تت�شاعف معاناة املراأة يف الع�شوائيات؛ 

اأ�شرتها ومن �شعوبة يف  املراأة من ال�شغط من قبل  اإىل الظروف القت�شادية ال�شعبة، تعاين  لأنه بالإ�شافة 

ا اإىل ازدياد مظاهر العنف �شد املراأة يف الع�شوائيات الناجت عن �شيق  التعامل مع اأبنائها. جتدر الإ�شارة اأي�شً

الف�شاء ال�شكني، وتدين م�شتوى اخلدمات ال�شحية والبيئية واملدر�شية، و�شيق العي�س لالأ�شرة. ميكن القول 

بعامة اإن حياة املراأة يف الع�شوائيات تتعدد فيها املعوقات التي متنعها من امل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية.

الوافدة األجنبية  العاملة  املرأة  حال 
من جهة اأخرى، ت�شطدم التنمية ال�شيا�شية بتعاظم املعوقات اأمام الن�شاء الوافدات من اخلارج للعمل يف الدول 

العربية، وتغيب ب�شكل �شبه كلي اأنظمة احلماية التي تفر�شها �شيادة القانون العادل الذي يحمي كل النا�س. 

ال�شعبة  الظروف  عند  التوقف  من  لبد  لكن  النواحي،  من  الكثري  الفقريات يف  الن�شاء  اأو�شاع  تت�شابه  فقد 

بامتياز لدى الن�شاء الوافدات للعمل من خارج املنطقة العربية. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن هذا القطاع ميتاز بتطور 

�شريع وبانعدام �شبه كلي لالأنظمة والقوانني التي حتمي املراأة الأجنبية العاملة يف اأغلب الدول العربية. واإذ 

تتنوع قطاعات عمل الن�شاء الوافدات بح�شب تنوع جن�شيتهم، ترتكز العمالة الآ�شيوية )الفيلبني، �شريالنكا، 

الهند، الباك�شتان، كا�شمري( يف قطاع اخلدمات، ل�شيما اخلدمات املنزلية. 

يف الواقع، متتاز حركة الن�شاء الوافدات اإىل اخلليج بتنوعها وتوزعها على مروحة وا�شعة من اخلدمات، من 

العمل يف املطاعم والفنادق اإىل العمل يف اخلدمة املنزلية لدى الأفراد، بينما تتجه العمالة الوافدة اإىل الأردن 

اجلن�شيات  بني  الوافدات  الن�شاء  جن�شيات  وترتاوح   .
)170(

املنزلية اخلدمة  قطاع  اإىل  رئي�شة  ب�شورة  ولبنان 

الآ�شيوية واجلن�شيات الأوروبية ال�شرقية من منطقة الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق. 

)169( تقرير موؤمتر الأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية، املوئل الأول، القاهرة 1994م، وتقرير الأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية، 

املوئل الثاين، اإ�شطنبول 1996م، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

حول الفقر والع�شوائية يف الدول العربية، انظر: حممود عبد الف�شيل “ الهجرة والتح�شر والفقر يف منطقة الإ�شكوا: العوامل 

الهجرة والفقر  امل�شتدامة وبني  التنمية الجتماعية  الرتابط بني  اإىل اجتماع اخلرباء حول ديناميات  القت�شادية”، وثيقة مقدمة 

والتو�شع العمراين، الإ�شكوا بريوت نوفمرب 2000م. 

حول املوؤ�شرات الإح�شائية، انظر:

Selected statistical datasheets on human settlement issues in the Arab Region, Arab Regional 

Conference for Habitat 2 +10, ten years after Istanbul, A call for equity, Escwa, Beirut, 2006.

)170( Carim.org.
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متتاز العمالة الن�شائية الأجنبية بتدين الأجر، وفقدان املظلة القانونية املنظمة للعالقة التعاقدية واحلامية حلقوق 

ا، تفتقد الن�شاء العامالت يف اخلدمة املنزلية اإىل حتديد �شاعات العمل  . وعملًيّ
)171(

العاملة يف اأغلب الدول العربية

و�شاعات الراحة، كذلك تفتقد هولء الن�شاء حرية احلركة. من جهة اأخرى، جاء يف تقارير دولية عدة معلومات 

عن تعر�س بع�س العامالت الأجنبيات لالعتداء اجلن�شي وملمار�شات عنيفة ومتكررة من قبل خمدوميهن. ويف 

.
)172(

ا دائًما ا ونف�شًيّ بع�س الأحيان ُيلحق ذلك بالعاملة اأذى ج�شدًيّ

يف الواقع تت�شم معاملة اخلادمات يف املنازل بالق�شوة ب�شورة عامة، وتنتهك حقوقهن الأ�شا�شية يف العديد من 

احلالت. ومازالت القوانني والأنظمة النافذة �شعيفة وغري كافية، ويف الأغلب غري مطبقة يف الكثري من الدول 

اختزان  تعك�س  اإمنا  ال�شعيفة  الجتماعية  الفئة  هذه  على  وال�شاغطة  والقا�شية  العنيفة  فاملمار�شات  العربية. 

عنف كبري يف املجتمعات العربية على اختالفها، عنف يتفجر يف كل مرة ب�شكل اأو باآخر، لكنه يتخذ من احللقة 

اإزاء هذا امل�شهد من  املراأة هي احللقة الأ�شعف.  اأغلب احلالت تكون  له، ويف  الأ�شعف يف كل مرة �شحية 

املعوقات املرتاكمة واملجمعة على حياة املراأة ي�شعب الأمل يف جناح التنمية ال�شيا�شية من خالل اإطالق حرية 

امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة، اأو حتى جمرد ت�شجيعها على ذلك، ما مل تتم معاجلة هذه املعوقات؛ فبدون ذلك ل 

ميكن للفر�س ال�شيا�شية اإلَّ واأن تذهب هباًء. اإن امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة هي هدف وو�شيلة يف اآن واحد؛ 

اجلهة  من  وهي  الوطني،  املجتمع  يف  نا�شط  كاإن�شان  مواطنتها  للمراأة  حتقق  لكونها  ذاتها  بحد  هدف  فهي 

الأخرى و�شيلة اأو اأداة بيد املراأة للم�شاركة يف احلكم، والعمل املبا�شر على حماية م�شالح املراأة وتلبية حاجاتها 

وانتظاراتها الأ�شا�شية. 

العربية الدول  يف  املرأة  على  وآثارهما  واالحتالل  املسلحة  الزناعات 
ت�شكل املراأة عامة �شحية رئي�شة للنزاعات امل�شلحة ولالحتالل؛ اإذ هي تتعر�س من جهة اإىل كل اأنواع املخاطر، 

وي�شيبها الأذى وكل اأنواع الأ�شرار التي ت�شيب املواطنني ب�شورة عامة، وتتعر�س من جهة اأخرى لأنواع 

حمددة من الأذى واملخاطر ب�شفتها امراأة. بل اإن املراأة هي ال�شحية بامتياز لالأعمال الع�شكرية والعنفية. وقد 

اتفقت الأبحاث الجتماعية التي تناولت مو�شوع اآثار النزاعات امل�شلحة واحلروب والحتاللت على ال�شكان 

.
)173(

املدنيني على اعتبار اأن هناك دائًما اأ�شراًرا اإ�شافية ج�شيمة على الن�شاء

الدولية،  العمل  منظمة  املنزليني” من�شورات  العمال  و�شع  العربية:  الدول  يف  املهاجرة  “املراأة  �شميث،  ومونيكا  اإ�شيم  �شيمل   )171(

2005م. 

)172( نف�س امل�شدر.

)173( تقرير )UNRISD( حول “ امل�شاواة بني اجلن�شني”، مرجع �شابق. يذكر هذا التقرير يف الق�شم الرابع منه، وبال�شتناد اإىل حالت 

حمددة، اأن متركز اجليو�س -حتى تلك التابعة لالأمم املتحدة- �شكل م�شدر تهديد بالعنف اجلن�شي واملعنوي على فئات وا�شعة من 

الن�شاء. كذلك اأفرد فقرات مهمة للحديث عن اأو�شاع الن�شاء النازحات والالجئات، وعما يلحق بهم من ويالت ب�شبب النزوح، مثل 

العتداءات اجلن�شية، والبتزاز، والتحفيز على الدعارة، والإهانات املرافقة للبحث عن و�شائل عي�شهن وعي�س اأ�شرهن.
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وكان تقرير املوؤمتر الدويل الرابع للمراأة يف بكني يف عام 1995م قد خ�س النزاعات امل�شلحة واآثارها على 

امل�شلحة والحتاللت والعنف  النزاعات  واأ�شحت  بعد بكني.  العمل  فعلت خطة  بفقرة خا�شة، وكذلك  الن�شاء 

ب�شورة عامة واآثارهم على املراأة فقرة لزمة يف التقارير الوطنية املرفوعة اإىل اللجنة الدولية اخلا�شة مبتابعة 

تطبيق اأحكام التفاقية الدولية للق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة. والتفاقية املذكورة تناولت اأ�شكال 

 الذي 
)174(

العنف كجزء من اأ�شكال التمييز بحق املراأة. ثم �شدر القرار الدويل رقم )1325( يف عام 2000م

املوارد  اإىل تخ�شي�س  املراأة، ودعا  على  امل�شلحة  النزاعات  اآثار  على معاجلة  العمل  مبا�شرة مو�شوع  تناول 

الالزمة لتنفيذ هذا القرار، خا�شة لدى البلدان التي �شهدت -وبع�شها ما زال ي�شهد- نزاعات م�شلحة، ومنها 

العديد من الدول العربية. 

وخالل الأ�شهر الأوىل من عام 2007م، �شدرت عدة تقارير حول اآثار النزاعات امل�شلحة على املراأة، وانطلقت 

خطط عمل ملعاجلة هذه الآثار، منها برامج بداأت بتنفيذها الهيئة الوطنية ل�شئون املراأة اللبنانية بالتعاون مع 

�شندوق الأمم املتحدة لل�شكان واحلكومة الإيطالية، وكذلك مع منظمة املراأة العربية، وذلك يف املناطق اللبنانية 

2006م. وعقدت جلنة املراأة لـدى اللجنة  اإ�شرائيل على لبنان يف �شيف  التي تعر�شت للعدوان خالل حرب 

القت�شاديـة والجتماعيـة لغربـي اآ�شـيا -الإ�شكوا- دورتها الثالثة يف اإمارة اأبو ظبي يف 14 و15 مار�س/اآذار 

2007م، وكان مو�شوعها اأثر النزاعات امل�شلحة على املراأة. واأ�شدرت اللجنة خم�س تو�شيات مبا�شرة حول 

. فدعت اإىل الإقرار باأن اآثار النزاعات امل�شلحة -من نزوح ق�شري، وفقر، وعنف �شد املراأة- 
)175(

هذا املو�شوع

هي انتهاكات حلقوق الإن�شان. ودعت اإىل تنفيذ اأحكام قرار الأمم املتحدة رقم )1325(، وخا�شة بالن�شبة اإىل 

زيادة التمثيل ال�شيا�شي للمراأة، وم�شاركتها يف �شنع القرار، ومفاو�شات ال�شالم، واآليات ت�شوية النزاعات. 

ت�شوية  اإىل  الرامية  امل�شاعي  املراأة يف  اإ�شراك  اأهمية  القرار وتوعيتهم حول  تدريب �شانعي  اإىل  كذلك دعت 

اإ�شراك املنظمات املحلية املعنية  اإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات امل�شلحة، كذلك اإىل  النزاعات، ويف جهود 

باملراأة يف �شنع القرار املتعلق باأعمال الإغاثة. ودعت كذلك اإىل تقدمي خدمات متخ�ش�شة للن�شاء الالتي يعانني 

من اآثار العنف يف ظل النزاعات. 

منظمة  نظمته  الذي  امل�شلحة  والنزاعات  املراأة  منتدى  2004م  مار�س/اآذار  يف  لبنان  ا�شت�شاف  كذلك 

هذا  عن  تو�شيات  العربية. و�شدرت  للمراأة  الثاين  القمة  موؤمتر  تو�شيات  تنفيذ  �شياق  العربية يف  املراأة 

تنفيذ  متابعة  على  العربية  املراأة  منظمة  وتعمل  املو�شوع.  هذا  يف  بريوت”  “اإعالن  وكذلك  املنتدى، 

ملناطق  عينية  درا�شة  �شدرت  اأخرى  جهة  من   .
)176(

ال�شلة ذات  العربية  اجلهات  مع  التو�شيات  هذه 

متت  الفرتة  نف�س  ويف  )2007م(،  املراأة  على  امل�شلحة  النزاعات  اآثار  حول  العربية  املنطقة  يف  خمتارة 

)174( انظر: un.org، قرار جمل�س الأمن الدويل رقم )2000/1325(.

)175( تقرير الإ�شكوا حول الدورة الثالثة يف 14 و15 مار�س/اآذار 2007م يف اأبو ظبي مبو�شوع: اأثر النزاعات امل�شلحة على املراأة.

)176( تو�شيات منتدى “املراأة العربية والنزاعات امل�شلحة”، بريوت، 2004م.
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)177()UNRISD( ترجمة تقرير معهد الأمم املتحدة لبحوث التنمية الجتماعية حول امل�شاواة بني اجلن�شني

خا�س،  بف�شل  املراأة  على  امل�شلحة  النزاعات  اآثار  مو�شوع  خ�س  الذي  التقرير  وهو  العربية،  اللغة  اإىل 

امل�شلحة،  النزاعات  ظل  يف  باملراأة  املحدقة  املبا�شرة  املخاطر  من  حية  حالت  عن  تف�شياًل  فيه  حتدث 

اإفريقيا  يف  امل�شلحة  النزاعات  ظل  يف  للعنف  �شحايا  كن  لن�شاء  حية  �شهادات  اإىل  التقرير  وا�شتند 

اإىل م�شاركة املراأة يف املفاو�شات  . ودعا 
)178(

جنوب ال�شحراء ويف يوغو�شالفيا ال�شابقة ويف ال�شودان

.
)179(

ال�شالم واإر�شاء  النزاعات  بت�شوية  اخلا�شة 

والعتداءات  والحتاللت  امل�شلحة  والنزاعات  للحروب  تفاقًما  �شهدت  قد  الأخرية  ال�شنوات  كانت  وملا 

الع�شكرية على املدنيني يف العديد من البلدان العربية -مثل احتالل الكويت، واحلرب الأهلية يف اجلزائر، 

اليمنيني،  العراق، وحرب  على  احلرب  اإىل  ال�شودان،  غرب  ثم  ال�شودان  جنوب  ال�شودان،  والنزاعات يف 

ب�شرورة  عام  اقتناع  فهناك  الفل�شطينيني-  على  والحتالل  احلرب  وا�شتمرار  لبنان،  على  واحلروب 

اآثار احلروب والحتاللت والنزاعات امل�شلحة على املراأة، وو�شع خطط  تخ�شي�س عناية خا�شة ملو�شوع 

عمل والتدخل املبا�شر يف �شياق احلديث عن التنمية، ل�شيما واأن تفعيل م�شاركة املراأة يف القرار ال�شيا�شي 

من �شاأنه اأن يعطي املراأة فر�شة للم�شاركة يف م�شئولية القرارات ال�شيا�شية اخلا�شة باحلرب وال�شلم، ويف 

فيها  ت�شود  التي  املناطق  يف  للمراأة  احلماية  من  املزيد  توفري  اإىل  م�شاركتها  توؤدي  اأن  يوؤمل  الوقت  نف�س 

امل�شلحة واحلروب. النزاعات 

)177( تقرير)UNRISD( حول “امل�شاواة بني اجلن�شني”، 2007م.

ثوكوزيل  قدمت  2007م،  مار�س/اآذار   15-14 يف  ظبي  اأبو  يف  الثالثة  دورتها  يف  الإ�شكوا  يف  املراأة  جلنة  انعقاد  اإطار  يف   )178(

ا حول اأو�شاع املراأة يف رواندا يف مرحلة  روزفيدزو، القائمة باأعمال املركز الإفريقي للمراأة والتنمية الجتماعية لإفريقيا، عر�شً

ما بعد النزاع، فتناولت املعاناة الرهيبة التي مرت بها املراأة خالل عمليات الإبادة والنزاعات بني القبائل يف الوطن الواحد. فكان 

على املراأة اأن تتحمل م�شئولية العناية باجلرحى وامل�شردين واملعاقني والأطفال وال�شيوخ مبا يف ذلك من م�شقة يف جمتمع ذكوري 

كانت فيه املراأة م�شطهدة، وكان عليها اأن تتعامل مع اآثار تعر�شها للعنف اجلن�شي من اغت�شاب وتعذيب وزواج اإجباري وحمل 

ق�شري على يد اجلنود والقبائل املعادية، بالإ�شافة اإىل انت�شار مر�س الإيدز. ورغم كل ال�شعوبات ا�شتطاعت اأن تلملم جراحها 

وتنه�س بنف�شها وببلدها. فو�شلت م�شاركة املراأة يف احلياة ال�شيا�شية يف رواندا اإىل اأن ا�شتحوذت على ن�شبة قدرها )49%( من 

مقاعد الربملان، و)44%( من منا�شب الق�شاء يف املحكمة العليا، و)30%( من الإدارة التنفيذية، و)26%( من املجال�س املحلية. 

كذلك تبواأت مراكز مهمة، مثل: رئي�شة املحكمة العليا، ونائبة رئي�س البنك املركزي. وذكرت روزفيدزو اأن الد�شتور اجلديد الذي 

اأقر يف عام 2003م اأقر كوتا بن�شبة )30%( للمراأة. انظر: تقرير جلنة املراأة يف دورتها الثالثة 14-15 مار�س/اآذار 2007م، 

اأبو ظبي.

 تو�شيات منتدى “املراأة العربية والنزاعات امل�شلحة “، بريوت، 2004م.

)179( انظر ال�شكل رقم )14.1(، ن�شبة الن�شاء يف الربملانات الوطنية قبل النزاعات وبعدها، من تقرير امل�شاواة بني اجلن�شني – معهد 

.)UNRISD 2006( ،الأمم املتحدة لبحوث التنمية الجتماعية
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ا: مواجهة حتديات التنمية ال�صيا�صية ومعاجلة اأ�صبابها ثالثاً

يظهر من الفقرات ال�شابقة -والتي تناولنا فيها املعوقات التي تواجه املراأة ب�شبب الفقر، ويف جمايل ال�شحة 

املراأة  الوافدة، وحال  العاملة  املراأة  الع�شوائيات، وحال  املراأة يف  الريفية، وحال  املراأة  والتعليم، كذلك حال 

ا معوقات خا�شة اأمام مو�شوع التنمية  يف النزاعات امل�شلحة واحلروب- اأن جممل هذه املعوقات ت�شكل عمليَّ

ال�شيا�شية يف العامل ويف الدول العربية على وجه اخل�شو�س. كذلك يت�شح اأنه ل تنمية اأ�شاًل من دون معاجلة 

امل�شائل  بهذه  الهتمام  تتمحور حول  اإمنا  الإن�شاين،  الأ�شا�شي  ببعدها  التنمية  اإن  بل  املعوقات،  اأ�شباب هذه 

املعوقات  ال�شيا�شية ومعاجلة هذه  التنمية  العالقة بني  ا تربز جدلية  اأي�شً اأولوية. وهنا  بو�شفها حيوية وذات 

من اجلذور. فمن جهة ل ت�شتطيع املراأة امل�شاركة ال�شيا�شية ب�شكل فاعل وهي تواجه كل هذه ال�شعوبات يف 

خمتلف هذه امليادين. ومن اجلهة الأخرى فاإنه من الوا�شح اأنه يتحتم على املراأة اأن ت�شارك ب�شورة اأكرث فاعلية 

يف �شناعة القرار ال�شيا�شي من اأجل �شمان توجه املجتمع اإىل معاجلة كل هذه امل�شائل.

الجتماعي يف خمتلف  النوع  ببعد  املتخ�ش�شة  ووكالتها  املتحدة  الأمم  منظمات  اهتمام  مدى  يظهر  وهكذا 

الإن�شانية  التنمية  اأ�شحت موؤ�شًرا من موؤ�شرات  النوع الجتماعي  العدالة يف  اأن  واأن�شطتها؛ وذلك  براجمها 

بالنوع  الهتمام  ت�شاعد  يف  ال�شبب  وحده  يكن  مل  الدويل  الهتمام  يف  التحول  هذا  لكن  الر�شيد.  واحلكم 

باأهمية م�شاركة  العربية  ا يف خمتلف املجتمعات  الوعي تدريجًيّ العربية، فقد تزايد  الجتماعي يف املجتمعات 

اأن يتمحور امل�شار التنموي نف�شه حول املراأة كهدف بحد ذاته،  املراأة يف التنمية، بل تزايد الوعي ب�شرورة 

وكذلك كعامل م�شارك يف العملية التنموية برمتها على كل امل�شتويات ويف كل امليادين. فقد �شاع مثاًل القتناع 

اًل يف خلق املناخ الذي يزيد من فر�س جناح اأبنائها وبناتها يف تعليمهم.  باأن املراأة املتعلمة ت�شهم اإ�شهاًما فعَّ

ناهيك عن اإمكانية اإ�شهام املراأة يف حتمل اأعباء الأ�شرة. لكن اإبراز النفع العام والنفع الأ�شري ل ميكن اأن يخفيا 

ت�شاعد القتناع بحقوق املراأة الإن�شان كهدف بحد ذاته للعملية التنموية. 

�شيجري اعتماد مبداأين يف اأو�شاط النا�شطني يف جمال التنمية والتنمية ال�شيا�شية على وجه اخل�شو�س على 

امل�شتويني املحلي والدويل على حد �شواء، و�شيكونا ركيزة املرحلة بالن�شبة ل�شرتاتيجيات تدخل منظمات الأمم 

املتحدة ووكالتها املتخ�ش�شة من جهة وا�شرتاتيجيات وخطط عمل الهيئات الن�شائية ومنظمات املجتمع املدين 

اإدماج  املراأة ومبداأ  الرتكيز على متكني  املبداأين مبداأ  الأخرى. وي�شمل  واحلكومات ب�شورة عامة من اجلهة 

النوع الجتماعي يف كافة ال�شيا�شات.

التمكني مقاربة 
مت طرح مفهوم التمكني يف الف�شل الأول، وهو مفهوم ظهر يف اأدبيات الأمم املتحدة حديًثا. ويدل هذا املفهوم 

على العمل على تطوير قدرات املراأة وتعزيزها مبا يخفف من التفاوت يف الفر�س بينها وبني الرجل، وي�شمح 
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لها بالإفادة من الفر�س املختلفة املتاحة يف جمتمعها. ويف هذا ال�شياق قامت الدول العربية كافة بتنفيذ اأن�شطة 

عدت يف كل من الإمارات 
ُ
وبرامج متعددة لتمكني املراأة يف املجال ال�شيا�شي. وبيَّنت الأبحاث امليدانية التي اأ

والأردن  وموريتانيا  وفل�شطني  و�شوريا  وال�شودان  وم�شر  واجلزائر  وتون�س  والبحرين  املتحدة  العربية 

ولبنان واليمن حول “التمكني ال�شيا�شي للمراأة العربية”، بطلب من منظمة املراأة العربية وباإ�شرافها يف عام 

 اأن الهتمام بالتمكني ال�شيا�شي للمراأة قد تقدم اإىل موقع رئي�س يف �شلم اأولويات خمتلف الدول 
)180(

2007م

العربية. وقد ركزت اجلهود على تطوير  ال�شيا�شية  الأنظمة  النظر عن الختالف يف طبيعة  العربية، ب�شرف 

اأن�شطة توعية وتثقيف وتدريب طالت �شرائح خمتلفة يف كل جمتمع عربي. لكن تلك  قدرات املراأة من خالل 

الأبحاث ت�شمنت يف بع�شها �شكاوى من �شعف البناء املوؤ�ش�شي يف اأغلب املنظمات غري احلكومية العاملة يف 

جمال التمكني ال�شيا�شي، وال�شعف يف جمال تقييم نتائج امل�شروعات املنفذة. كذلك ر�شد التقرير العام الذي 

اأعدته منظمة املراأة العربية تاأخر الآليات احلكومية والوطنية يف جمال الإ�شهام يف اجلهد القائم من اأجل متكني 

ا. والأهم من كل ذلك اأن اأغلب امل�شتجوبني يف الأبحاث امليدانية يف تلك الدول قد �شكوا من غياب  املراأة �شيا�شًيّ

وجتدر   .
)181(

الوطنية اأي  املحلية،  امل�شتويات  على  للمراأة  ال�شيا�شي  بالتمكني  املهتمني  بني  والتعاون  التن�شيق 

الإ�شارة اإىل اأن امل�شروعات التي كان هدفها التمكني جاءت اأهدافها غارقة يف العموميات وموزعة على مروحة 

وا�شعة من امليادين. وهذا الت�شخم يف الأهداف اإمنا يدل على نوع من التعبري عن النوايا احل�شنة اأكرث منه على 

فاعلية حمددة لربامج التوعية والتثقيف والتدريب. 

اأن نذكر جتارب عدة دول عربية يف جمال التمكني ال�شيا�شي للمراأة. فبع�س الدول العربية  اإلَّ  ول ي�شعنا 

لديها وزارة خا�شة ب�شئون املراأة، وهي ت�شعى عرب هذه احلقيبة اإىل تنظيم ن�شاطات توعية وتدريب وتطوير 

امل�شتوى  على  باملراأة  اخلا�شة  الربامج  احل�شر  ل  املثال  �شبيل  على  نذكر  اأن  الن�شاء. وميكن  لدى  ملهارات 

اأن  ميكن  كذلك  واليمن.  و�شوريا،  والأردن،  وم�شر،  وتون�س،  واملغرب،  اجلزائر،  من  كل  يف  احلكومي 

الن�شائي  الحتاد  مثل  القت�شادي،  التمكني  جمال  يف  خا�شة  وطنية،  اآليات  بها  تقوم  التي  اجلهود  نذكر 

البحرين،  للمراأة يف  الأعلى  واملجل�س  م�شر،  للمراأة يف  القومي  املجل�س  اأو  املتحدة،  العربية  الإمارات  يف 

والهيئة الوطنية ل�شئون املراأة يف لبنان، واللجنة الوطنية ل�شئون املراأة يف الأردن. وياأتي اجلهد الأردين 

الها�شمية.  الأردنية  اململكة  يف  ال�شيا�شي  التمكني  �شئون  يف  بكاملها  وزارة  جهود  تركزت  حيث  مميًزا 

احلياة  يف  املراأة  م�شاركة  لتفعيل  وا�شتثنائية  خا�شة  تدابري  اعتماد  مع  الأغلب  يف  التمكني  برامج  ترتافق 

بالتمييز  املعروفة  التدابري  الها�شمية. وهذه  الأردنية  املغربية واململكة  اململكة  ال�شيا�شية، مثل ما يحدث يف 

يف  الرجل  واأو�شاع  املراأة  اأو�شاع  بني  املوجودة  الفجوة  ب�شبب  اجلهود  م�شاعفة  اإىل  تهدف  الإيجابي 

املجتمع الواحد، وهي فجوة من الواجب ردمها.

)180( التقرير العام حول امل�شوحات لربامج التمكني ال�شيا�شي للمراأة يف الدول العربية، منظمة املراأة العربية، 2007م.

)181( التقرير العام حول “امل�شوحات مل�شروعات التمكني ال�شيا�شي للمراأة العربية “، منظمة املراأة العربية، 2007م.
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لكن يالحظ يف تو�شيات تقرير امل�شوحات العربية حول م�شروعات التمكني ال�شيا�شي للمراأة وخال�شاته اأن 

اأغلب  املو�شوع يف  هذا  ي�شكله  الذي  الإحراج  اإىل  ذلك  مرد  يكون  وقد  العموميات.  للبقاء يف  اجتاًها  هناك 

الدول العربية التي تعاين اأ�شاًل من عدم فاعلية امل�شاركة ال�شيا�شية للرجال، اإن مل نقل الغياب الكلي للم�شاركة 

يف بع�س هذه الدول. لكن هذه امل�شوحات �شمحت بالإطالع املبا�شر على جمريات اأن�شطة التمكني ال�شيا�شي 

الفرتة  ما  املنفذة؟  الأن�شطة  طبيعة  ما  امل�شتهدفة؟  الفئات  ما  الأن�شطة؟  بهذه  يقوم  من  فيها،  والتدقيق  للمراأة 

الزمنية املحددة لالإجناز؟ اإىل اأي ال�شرائح العمرية توجه هذه الأن�شطة؟ بالإ�شافة اإىل امل�شائل املت�شلة بالتمويل 

ا، واملعوقات، ونقاط  والتقييم... اإلخ. وقاعدة املعلومات هذه اأو�شحت ملنظمة املراأة العربية ما هو جار ميدانًيّ

ال�شعف، وكذلك النقاط الإيجابية التي اأجنزت من خالل تلك الأن�شطة اخلا�شة باملراأة. وقد بنت منظمة املراأة 

العربية على نتائج هذه امل�شوح و�شواها من امل�شوح التي اأجريت يف ميادين القت�شاد والرتبية والإعالم... اإلخ 

.
)182(

ا من جوانب خطة عملها للفرتة 2008م – 2012م بع�شً

ومن هذه اجلوانب م�شار الدورات التدريبية لإك�شاب املهارات وبناء القدرات لدى املراأة العربية. وتنق�شم 

التمكني  مناخ  خلق  ت�شتهدف  ون�شاطات  نف�شها،  املراأة  متكني  ت�شتهدف  دورات  اإىل  اجلانب  هذا  ن�شاطات 

للمراأة. ويذكر “الإطار العام” دورات ت�شتهدف متكني املراأة يف املجال القت�شادي، ومنها دورات تدريبية 

وردت  كما  املراأة  حقوق  حول  توعية  ودورات  لديهن،  تناف�شية  وقدرات  مهارات  لبناء  اجلامعات  لطالبات 

املراأة  متكني  جمال  يف  كذلك  القانونية،  اخلدمة  موؤديات  قدرات  لبناء  ودورات  الوطنية،  الت�شريعات  يف 

باأهمية  توعية  ودورات  والقيادة،  الإدارة  جمال  يف  والتدريب  امل�شلحة،  للنزاعات  اخلا�شعة  املناطق  يف 

ال�شحة  جمال  ويف  النتخابية،  احلمالت  خو�س  على  والتدريب  واملواطنة،  الدميقراطية  قيم  على  الرتبية 

اأوردتها منظمة املراأة العربية يف خطتها للمرحلة املقبلة، والتي تتعلق بخلق  اأما امل�شروعات التي  والتعليم. 

املجال�س  لع�شوات  الفقر، ودورات توعية  تاأنيث  للحد من ظاهرة  فتت�شمن دورات  للمراأة،  التمكيني  املناخ 

املنتخبة، ودورات توعية حول املجالت ذات الأولوية يف عملية نهو�س املراأة، وكذلك دورات بناء مهارات 

.
)183(

ت�شمني ُبعد النوع الجتماعي يف ال�شيا�شات التنموية

بناء  يف  العربية  املراأة  دور  لدعم  العربي  ال�شباب  “ا�شرتاتيجية  فنذكر  املراأة  متكني  برامج  جمال  يف  نبقى 

 لعام 2006م، التي ت�شمنت فقرات خا�شة ب�شرورة اإبراز النوع الجتماعي يف املناهج الدرا�شية 
املجتمع”)184(

)جمال التعليم، الهدف الثاين(، وكذلك �شرورة تاأهيل الكادر التعليمي مبا ي�شمح له بت�شمني النوع الجتماعي 

الدعم  تلك ال�شرتاتيجية هدف زيادة  الثالث(، كذلك ت�شمنت  الهدف  التعليم،  الدرا�شية )جمال  املقررات  يف 

والتمويل للم�شروعات اخلا�شة باملراأة )املجال القت�شادي، الهدف الأول(، ومواجهة بطالة الن�شاء بتمكني املراأة 

)182( الإطار العام خلطة عمل منظمة املراأة العربية 2008م-2012م.

)183( الإطار العام خلطة عمل منظمة املراأة العربية 2008م-2012م، ال�شفحات )31 حتى 37(.

)184( اأطلقت هذه ال�شرتاتيجية �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة يف نوفمرب/ ت�شرين الثاين 2006م.
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للدخول يف قوة العمل )املجال القت�شادي، الهدف الثاين(، اأما يف املجال ال�شيا�شي فقد حددت ا�شرتاتيجية 

ا، هو خلق املناخ ال�شيا�شي املالئم مل�شاركة املراأة يف العملية ال�شيا�شية وتاأهيلها كناخبة  ال�شباب هدًفا مركزًيّ

وكمر�شحة وك�شانعة قرار. 

نالحظ اأن اأدبيات متكني املراأة قد عمت كل اأو�شاط النا�شطني على امل�شتوى الدويل والإقليمي واملحلي، واألقيت 

زالت  ما  احلكومات  اأن  يبقى  دولة.  كل  يف  تف�شيلية  ميدانية  درا�شات  و�شدرت  املجال،  هذا  على  الأ�شواء 

 .
)185(

مرتددة يف رفع حتفظاتها على بع�س مواد التفاقية الدولية للق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة

دت اللجنة الدولية ملراقبة تنفيذ مواد التفاقية املذكورة من لهجتها جتاه الدول، ل�شيما الدول  من جهتها �شعَّ

العربية التي لديها العديد من التحفظات اجلوهرية على ن�س التفاقية. ومنذ مطلع الألفية الثالثة زادت اللجنة 

الأع�شاء  الدول  بان تتخذ  ال�شيا�شات، واملطالبة  النوع الجتماعي يف كل  باإدماج  املطالبة  الدولية من وترية 

. وبالتايل ميكن احلديث عن التحول اإىل مبداأ 
)186(

تدابري خا�شة وا�شتثنائية ل�شمان تعزيز موقع املراأة ودورها

اإدماج النوع الجتماعي يف ال�شيا�شات كافة.

السياسات كافة  يف  االجتماعي  النوع  إدماج  مقاربة 
اإن اإدماج النوع الجتماعي يف كافة ال�شيا�شات هو املبداأ الثاين الذي ت�شتند عليه ا�شرتاتيجيات التنمية وكذلك 

ف املجل�س القت�شادي والجتماعي التابع لالأمم املتحدة اإدماج النوع الجتماعي باأنه  التنمية ال�شيا�شية. وقد عرَّ

مراعاة ق�شايا اجلن�شني على ال�شكل الآتي: “)...( تقييم الآثار املرتتبة على املراأة والرجل لأي اإجراء خمطط، 

مبا يف ذلك الت�شريعات وال�شيا�شات والربامج يف جميع احلالت وعلى جميع امل�شتويات. وهي ا�شرتاتيجية 

ال�شيا�شات  وتقييم  ور�شد  وتنفيذ  ت�شميم  يف  متكاماًل  بعدًا  الرجل  وكذلك  املراأة  وجتارب  اهتمامات  جلعل 

والربامج يف جميع امليادين ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية مبا يعود بالنفع على املراأة والرجل بالت�شاوي؛ 

.
وليت�شنى عدم اإدامة الإجحاف. )...(”)187(

ويف دورته لعام 2004م من 28 يونية/حزيران اإىل 23 يولية/متوز يف نيويورك، قام املجل�س القت�شادي 

 2/1997 عليها يف  املتفق  املجل�س  املنظومة ل�شتنتاجات  نطاق  التنفيذ وتقييمه يف  با�شتعرا�س  والجتماعي 

، وطالب جمدًدا 
)188(

ب�شاأن مراعاة املنظور الن�شائي يف جميع ال�شيا�شات والربامج يف منظومة الأمم املتحدة

جميع كيانات منظومة الأمم املتحدة، مبا فيها ال�شناديق والربامج، اأن تدرج منظورات جن�شانية يف براجمها 

املبذولة يف  عن جهودها  متكاملة  منهجية  تقارير  تقدمي  ولياتها  اإطار  ت�شمن يف  واأن  التنفيذية،  واأن�شطتها 

)185( انظر املرفقات )3( و)4( و)5( من وثيقة تقارير الظل يف البلدان العربية- الإ�شكوا 2007م.

)186( www.un.org/womenwatch/daw.

)187( انظر يف “ا�شرتاتيجية لتعميم مراعاة ق�شايا اجلن�شني، من�شورات الإ�شكوا – نيويرك 2006م. ال�شفحة رقم )1(.

.E/2004/50 188( تقرير الأمني العام لالأمم املتحدة(
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تلك  املتحدة، مبا فيها  الأمم  اإطار منظومة  القائمة يف  التقييم والر�شد  املنظور اجلن�شاين يف عمليات  اإدماج 

تعميًما  الجتماعي  القت�شادي  املجل�س  اأ�شدر  كذلك  الألفية.  اإعالن  يف  الواردة  الإمنائية  بالأهداف  املتعلقة 

 يف جميع ال�شيا�شات والربامج يف منظومة الأمم املتحدة )اجلل�شة رقم 39 
ملراعاة املنظور “اجلن�شاين”)189(

يف 26 يولية/متوز 2005م(. 

ترافق هذا التحول يف املناخ الدويل جتاه املراأة واعتماد املنظومة الدولية ملقاربة النوع الجتماعي جلهة اأكرث اإقداًما 

واأكرث رغبة يف اإحداث تغيري نوعي يف حياة املراأة ويف حياة املجتمع على ال�شواء، مع ت�شاعد الوعي الن�شوي يف 

املجتمعات العربية واجتاه نهج الباحثني اإىل اعتماد املنظور ال�شامل )Holistic Approach( يف ت�شور م�شار 

التنمية، وذلك بت�شمينه بعد النوع الجتماعي. جرى ذلك بدًءا من الأبحاث والدرا�شات الآيلة اإىل ر�شد الواقع 

ا  وتوثيقه. وميكننا القول اإن اليوم الذي مت فيه اعتماد الإح�شاء املبني على النوع الجتماعي كان يوًما تاريخًيّ

يف املجتمعات العربية؛ اإذ اإنها بداأت ترى الفجوة القائمة بني و�شع املراأة وو�شع الرجل، وبداأت تطرح ال�شوؤال 

حول �شبب الفجوة وكيفية ردمها. لقد قامت جهود مكثفة لتاأ�شي�س قواعد بيانات الإح�شاء املركزي مع ذكر النوع 

الجتماعي ومازالت تلك اجلهود تتوا�شل، لكن النتيجة ما زالت دون التوقعات يف اأغلب الأحيان. فقبل طرح 

منظور النوع الجتماعي مل يكن هناك معلومات دقيقة عن اأو�شاع املراأة، ومل يكن هناك معلومات لأنه مل تكن 

هناك اأ�شئلة وت�شاوؤلت. ومع بدء بناء قواعد املعلومات املبنية على النوع الجتماعي بداأت تتك�شف الوقائع، و بداأ 

يظهر واقع الإجحاف احلا�شل بحق املراأة، وبداأ البحث يف اتخاذ التدابري اخلا�شة وال�شتثنائية مل�شاعدة املراأة على 

تخطي هذا التاأخري بوترية �شريعة لالنخراط يف م�شار التنمية ال�شاملة ب�شورة �شوية مع الرجل.

كذلك جرى ت�شمني النوع الجتماعي يف الربامج والأن�شطة بهدف اإدماج املنظور اجلن�شاين يف كل ال�شيا�شات؛ 

ال�شاملة  املقاربة  وهذه  والأن�شطة.  الربامج  هذه  فاعليات  من  ال�شواء  على  والرجل  املراأة  اإفادة  ي�شمن  مبا 

واملتكاملة من �شاأنها اإدراج الفوارق بني اجلن�شني حيث وجدت �شمن اإطار ال�شيا�شات العامة، و�شمن اإطار 

. واإذ يلفت 
)190(

اخلطط التنموية؛ حتى اأم�شى اإدماج النوع الجتماعي �شمة من �شمات التنمية يف الألفية الثالثة

 
)191(

التقرير حول املراأة العربية 2005م النظر اإىل اأن احلركات الن�شائية �شهدت حتوًل من الأن�شطة الرعائية

الوثيق  بالرتباط  اجلديدة  الن�شائية  اأن متتاز احلركات  امل�شتغرب  من  فلي�س  والتفعيل؛  التمكني  اأن�شطة  نحو 

. فنالحظ اأن م�شار عمل املنظمات 
)192(

مع احلركات الجتماعية والحتجاجية والتيارات الليربالية والي�شارية

الن�شائية واملنظمات غري احلكومية قد اجته �شيًئا ف�شيًئا نحو اأن�شطة التوعية والتح�شي�س واملنا�شرة والتدريب 

وبناء القدرات الب�شرية واملوؤ�ش�شية. 

)189( نقتب�س م�شطلح “جن�شاين” من قرار املجل�س القت�شادي الجتماعي لالأمم املتحدة نف�شه.

)190( انظر يف “تاريخ احلركات الن�شائية يف العامل العربي”، من�شورات الإ�شكوا 2005م، ال�شفحات )79 اإىل 83(.

)191( نف�س امل�شدر ال�شفحة رقم )84(.

)192( نف�س امل�شدر ال�شفحة رقم )115(.
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 يف العديد من املجالت، واإعادة هيكلة 
)193(

اأن التحولت العاملية التي عرفها العامل املعا�شر واجلدير بالذكر 

القت�شادات العاملية يف �شيغة معوملة خارجة اإىل حد ما عن �شلطة احلكومات الوطنية؛ اأدت اإىل اإعادة هيكلة 

الر�شيد  باحلكم  التداول  برز  ال�شياق  هذا  يف  الدولة.  لدور  هيكلة  اإعادة  وكذلك  املحلية،  الجتماعية  للقوى 

بدًل من احلديث عن احلكومات. وكما ذكرنا �شابًقا يف هذا الف�شل فاإن احلكم الر�شيد ي�شتند اإىل م�شاركة 

الأطراف املعنية يف اتخاذ القرارات العامة، واإىل عالقة اأفقية مثلثة الأطراف بني احلكومة والقطاع اخلا�س 

والقطاع الأهلي، بينما كانت تلك العالقة يف املا�شي عمودية بني احلكومة وال�شعب. ومبعنى من املعاين فاإن 

احلكم الر�شيد يقرب الإن�شان من ال�شلطة ويعطيه انطباًعا باأنه م�شارك فيها. 

اأما امل�شهد العام فهو يتج�شد يف منظومة اأمم متحدة ت�شطلع بدور رئي�س ومبدئي من خالل املراجع املعيارية 

التي ت�شكلها جممل التفاقيات الدولية؛ فهي اأدوات قانونية دولية ملزمة للدول التي تربمها، فتحاول املنظومة 

وهناك  �شيا�شاتها.  يف  الجتماعي  النوع  اإدماج  على  وحتثها  الدول،  �شيا�شات  على  املبا�شر  التاأثري  الدولية 

رافعات  فيه  احلية  القوى  ت�شكل  الوقت  نف�س  اليومية، ويف  الق�شايا  الأغلب حول  منق�شم يف  مدين  جمتمع 

ر�شد  ميكن  املدين  املجتمع  اإطار  ويف  والنتظارات.  الهواج�س  عن  والتعبري  والحتجاج  للمطالبة  اجتماعية 

النفوذ املت�شاعد للمنظمات الن�شائية التي تقوم بال�شغط لتبديل اأو�شاع املراأة ورفع الإجحاف الواقع عليها. 

ا الدولة التي هي بني نارين؛ ذلك اأنه يقع عليها �شغط خارجي و�شغط داخلي يف اآن واحد، بينما  وهناك اأي�شً

مواردها املادية يف تناق�س. فمن جهة تفر�س اإعادة الهيكلة القت�شادية تقلي�س دور الدولة ومواردها، ومن 

اجلهة الأخرى تطالبها موؤ�ش�شات املجتمع املدين وكذلك املنظمات الدولية بالتدخل يف جمال التنمية والتمكني. 

النوع  اإدماج  للمراأة متوا�شل ووتريته مت�شارعة باجتاه  اعتماد �شيا�شات وطنية �شديقة وحليفة  لكن م�شار 

النجاح  يف  فر�شها  وزيادة  املراأة  لتمكني  وا�شتثنائية  خا�شة  تدابري  اعتماد  ثم  امليادين،  كل  يف  الجتماعي 

والأمان. فاليوم تعد املراأة هدًفا رئي�ًشا للتنمية، ويف نف�س الوقت هي اأحد ال�شركاء الفاعلني والنا�شطني فيها. 

ا يتحدث حتى عن التمييز الإيجابي بهدف ك�شر ال�شمت حول  كذلك فاإن الأمم املتحدة قد اعتمدت نهًجا اإيجابًيّ

تهمي�س املراأة، وتعزيز فر�شها عرب بناء قدراتها وتطوير مهاراتها يف خمتلف امليادين. 

ا. وحتاول املنظمات  اأما بعد فاإن تالزم متكني املراأة والتنمية، ول�شيما التنمية ال�شيا�شية، قد اأ�شبح اأمًرا بدهًيّ

النوع  قاعدة  تعتمد  العربية  احلكومات  اأخذت  وبينما  املجال.  هذا  يف  للعمل  مواردها  تعزيز  احلكومية  غري 

ا جديًدا من مفهوم  الجتماعي يف ر�شم �شيا�شاتها �شيًئا ف�شيًئا -والأمر ما زال يف بداياته- ن�شهد حتوًل فكرًيّ

التنمية، حتى يف بعده ال�شيا�شي ال�شامل، ليتجه اأكرث فاأكرث نحو اإ�شكالية تاأنيث الأمن الإن�شاين؛ لذلك فيمكننا 

القول اإن مفهوم الأمن الإن�شاين هو وليد تقارب املنظورين: منظور النوع الجتماعي ومنظور التنمية الب�شرية. 

)193( انظر: 

− Frederic Turner, op cite.

− Revue internationale des sciences sociales, volume 155, op cite.
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واإذ ات�شع النقا�س حول مفهوم الأمن الإن�شاين، فاإن احلركات الن�شائية ومنظومة الأمم املتحدة قد اأدخلتا النوع 

الجتماعي اإىل �شلب اإ�شكالية الأمن الإن�شاين، فال قيمة لالأمن الإن�شاين اإذا مل ي�شمل املراأة. وها نحن نعود 

اإىل نقطة البداية اأي اإىل �شرورة متكني املراأة واإدماج النوع الجتماعي يف الإنتاج الفكري ويف العمل امليداين 

على حد �شواء. 

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن منظمة املراأة العربية قد اعتمدت ا�شرتاتيجية ا�شت�شرافية تق�شي باتخاذ املبادرة اإىل 

العربية واأمن  “املراأة  العربية والعمل على متكينها وتعزيز قدراتها. وقد اعتمدت املنظمة  املراأة  طرح ق�شايا 

دائرة  تو�شيع  اإىل  اجتهت  وقد  2008م.  الثاين  نوفمرب/ت�شرين  يف  الثاين  ملوؤمترها  مو�شوًعا  الإن�شان” 

الدعوات للم�شاركة لتطول بع�س ال�شخ�شيات العاملية اإىل جانب ال�شخ�شيات العربية؛ بهدف فتح النقا�س حول 

هذه الق�شايا التي ل تفرز اإىل الآن غري التباعد بني ال�شعوب. ويف �شياق هذا املوؤمتر ت�شعى املنظمة لتجميع 

طاقات عربية ودولية، وتاأ�شي�س حوار حقيقي بني اأهل الغرب واأهل ال�شرق؛ حوار من �شاأنه اأن يفكك ال�شور 

النمطية املتوارثة عن الآخر وعن املراأة، ويوؤ�ش�س بدوره لعمل تنموي ومتعاون. 

ل فر�شة  ل منعطًفا بالن�شبة لق�شايا املراأة؛ لأنها ق�شايا غري تقليدية، ويف نف�س الوقت �شكَّ وهذا املوؤمتر �شكَّ

ا يف احلوار مع  دفاعًيّ ولي�س  مقداًما  ا  اإراديَّ موقًفا  والرجال  الن�شاء  العرب من  الراأي  وقادة  املثقفني  لتخاذ 

اأمن الإن�شان. ها هي املفاهيم تتحول  للن�شاء العربيات، راأي يف ق�شايا  الغرب، واأن يكون للعرب، ول�شيما 

وتت�شع وتنكفئ وتتالحق؛ وهذا الأمر يعود ب�شكل رئي�س اإىل طبيعة احلياة الب�شرية املتحركة اأبًدا. ع�شى اأن 

تكون املراأة العربية نا�شطة يف هذه احلركية، مبادرة ولي�شت متلقية؛ فذلك قد يوؤ�ش�س لع�شر تنويري ثاٍن يف 

العامل العربي.
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اخلال�صة

اإن طرح مو�شوع التنمية ال�شيا�شية وارتباطها بعالقات النوع الجتماعي اإمنا يفرت�س الأخذ بالعتبار اجتاه 

كل املبادرات الهادفة اإىل التنمية ال�شيا�شية، واإىل اعتماد املقاربة ال�شاملة، واعتبار م�شاركة املراأة يف احلياة 

ال�شيا�شية جزًءا ل يتجزاأ من التنمية ال�شيا�شية، ويف نف�س الوقت العمل احل�شي على بناء قدرات املراأة من خالل 

التمكني والعمل على اإدماج النوع الجتماعي يف ال�شيا�شات العامة كافة؛ مبا يحقق هدف الرتاكم الذي ي�شمح 

وحده بتحقيق اإجنازات فعلية يف جمال التنمية. 

يبقى اأنه ل يجوز ح�شر م�شاألة �شعف م�شاركة املراأة العربية يف احلياة ال�شيا�شية باملعوقات التي ذكرنا يف 

ل  الالتي  الن�شاء  من  وا�شعة  فئات  هناك  اأن  املراقب، وهو  اأمام  نف�شه  يطرح  �شوؤال  فهناك  ال�شبعة؛  املجالت 

ا، فما �شبب هذا النكفاء  يتاأثرن باملعوقات التي ذكرنا ومع ذلك فهن يف اأغلب الأحوال غري نا�شطات �شيا�شًيّ

الن�شوي عن العمل بال�شيا�شة؟ ل �شك يف اأن القناعات ال�شائدة لها تاأثري على ال�شلوكيات الجتماعية، لكن هذا 

اأما ال�شوؤال الآخر، فهو خا�س  الأمر تتم معاجلته عرب التوعية والتدريب والتعبئة املوؤ�ش�شية للمراأة العربية. 

ا �شاكن غري فاعل؛ وهذا الأمر يوؤثر �شلًبا  بغياب الرجل العربي عن امل�شاركة النا�شطة. بالفعل فاإن الرجل اأي�شً

على م�شار التنمية ال�شيا�شية. 

املجتمعات  يف  ال�شيا�شية  التنمية  جمال  يف  ا  خا�شًّ اهتماًما  املراأة  اإيالء  ال�شروري  من  اأنه  تقدم  مما  يت�شح 

العربية، مع ما يفر�شه ذلك من برامج متكني ودمج للنوع الجتماعي يف ر�شم ال�شيا�شات العامة وتنفيذها. 

لكن هذا الأمر غري كاٍف لتحقيق التنمية ال�شيا�شية املن�شودة. فمن الوا�شح اأنه من ال�شروري كذلك معاجلة 

املعوقات الذهنية ال�شائدة يف الأو�شاط الجتماعية غري الواقعة �شحية لكل املعوقات التي ذكرنا؛ حيث يجب اأن 

يتم تفعيل امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة والرجل على حد �شواء. فالعناية اخلا�شة والتدابري ال�شتثنائية الواجبة 

للمراأة من اأجل ردم التفاوت القائم لالأ�شباب التاريخية التي اأ�شبحت معروفة ل يجوز اأن حتجب احلاجة اإىل 

تن�شيط م�شاركة املواطنني كافة يف احلياة ال�شيا�شية وتفعيل تلك امل�شاركة. ول �شك يف اأن هذا الأمر ي�شتدعي 

على  والرجل  املراأة  ت�شمل  بحيث  الجتماعية  الأو�شاط  كل  مبادئها يف  وتعميم  نا�شطة،  م�شاركة  ثقافة  اإنتاج 

مب�شكالت  معنيني  نا�شطني  مواطنني  اإىل  ال�شتهالك  يف  الغارقة  الجتماعية  الفئات  تتحول  حتى  �شواء؛  حد 

جمتمعاتهم وفاعلني يف �شبيل اإيجاد حلول لها.
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اأ�صئلة تطبيقية

 اإعطاء اأمثلة حية عن جمتمعات متتاز بارتفاع ن�شبة النمو القت�شادي، وفيها تفاوت اجتماعي يف نف�س 

الوقت، مع حتليل الأ�شباب والنعكا�شات وال�شيا�شات الواجب اعتمادها من جانب احلكومات.

اإعطاء اأمثلة حية عن جمتمعات تعتمد اأنظمة �شيا�شية مفتوحة – اأي تناف�شية- وهي اأنظمة غري دميقراطية 

واقًعا، مع حتليل اأ�شباب ذلك. 

بيان اأي املجالت تعد الأكرث اإحلاًحا للمعاجلة يف الدول العربية، مع اإعطاء اأمثلة حية. 

الو�شط  فعل  ردة  وكذلك  بلدك،  يف  الن�شائية  احلركة  حتملها  التي  ال�شيا�شية  الأجندة  حلل 

جتاهها. ال�شيا�شي 

اأنها رائدة يف احلياة ال�شيا�شية  حلل ا�شرتاتيجية التمييز الإيجابي املعتمدة يف اأي دولة عربية ترى 

وعلى التعديل الذي يطراأ على الأجندة ال�شيا�شية للفرقاء.

.1

.2

.3

.4

.5
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الف�صل ال�صاد�س

ية د قتصا ال ا كة  ر ملشا ا و عي  جتما ال ا ع  لنو ا ت  قا عال

ح لفتا ا عبد  هلل  با معتز  د.    

لكــتـبـي ا م  بـتــسـا ا د. 



��0

الف�سل ال�ساد�س: عالقات النوع االجتماعي وامل�ساركة االقت�سادية
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مقدمة

للنظر يف  نق�س لفت  فاإنه يالحظ  العربية،  الدول  املراأة يف  امللمو�س يف جمال حت�شني و�شعية  التقدم  رغم 

جمالت متكينها، حيث تبني الدرا�شات اأنها تاأتي يف املرتبة قبل الأخرية بني باقي دول العامل، وح�شب التقرير 

القت�شادي العربي املوحد، فاإن متو�شط م�شاركة املراأة يف الن�شاط القت�شادي لهذه الدول ل يتعدى )%29( 

من الأيدي العاملة مقارنة بالأقاليم الرئي�شة الأخرى يف العامل )Chamlou, 2007(. ويلقي هذا الف�شل مزيًدا 

من ال�شوء على مظاهر هذه املفارقة واأ�شبابها ونتائجها. فيبداأ مبناق�شة القطاعني الرئي�شني اللذين تعمل فيهما 

املراأة العربية )القطاع الر�شمي والقطاع غري الر�شمي(، وما يطرحه هذا التق�شيم من �شعوبات تتعلق بر�شد 

امل�شاركة القت�شادية للمراأة، ثم يناق�س املداخل النظرية الأربعة التي تتم بها معاجلة عالقات النوع يف املجال 

�شعف  هي:  اأربعة،  مظاهر  على  بالتاأكيد  العربية  للمراأة  القت�شادية  امل�شاركة  واقع  ر�شد  ثم  القت�شادي، 

املراأة، وتوا�شع  البطالة، وتدين جمالت عمل  تاأنيث  الأجر وظاهرة  العمل مدفوع  �شوق  املراأة يف  م�شاركة 

ا مبحددات  عائد العمل الن�شائي وفر�س الرتقي، واأخرًيا ظاهرة تاأنيث الفقر. ثم يفرد هذا الف�شل جزًءا خا�شًّ

العربية من خالل مناق�شة عاجلة للعوامل غري القت�شادية، والتي يفرد لها هذا  امل�شاركة القت�شادية للمراأة 

للمراأة  القت�شادية  امل�شاركة  حجم  حتديد  يف  ت�شهم  التي  القت�شادية  العوامل  ثم  م�شتقلة،  ف�شوًل  الكتاب 

ونوعها. ثم يناق�س الف�شل اخل�شائر املرتتبة على ال�شعف الن�شبي لإ�شهام املراأة العربية يف القت�شاد العربي، 

ا بناء على جتارب الدول التي جنحت  ثم يختتم الف�شل مبناق�شة ما ميكن عمله لتمكني املراأة العربية اقت�شاديًّ

يف هذا ال�شدد. 

ويكون من املفيد ابتداًء تو�شيح اأن املراأة حني تخرج للعمل فاإنها تكون اأمام اأحد البديلني: 

اقت�شادية يف جمال خروج  طفرة  اأكرب  �شهد  الذي  القطاع  وهو  الر�شمي،  القطاع  وي�شمل  االأول:  البديل 

املراأة للعمل يف دول ال�شمال مع تلكوؤ وا�شح يف دول اجلنوب. وُيق�شد بهذا القطاع عمل املراأة باأجر اأو راتب 

ثابت يف وظائف واأعمال حتميها قوانني الدولة وت�شريعاتها؛ وعليه ينق�شم هذا القطاع اإىل قطاعني فرعيني، 

اأولهما القطاع العام اأو احلكومي، وي�شمل الوزارات، واملوؤ�ش�شات احلكومية اأو املوؤ�ش�شات التي متلكها الدولة. 

ويحكم العاملني والعامالت فيها قانون اخلدمة املدنية، ويفيد العاملون فيه من نظام التقاعد والتاأمني ال�شحي. 

وثانيهما القطاع اخلا�س، وي�شمل ال�شركات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة التي حتميها قوانني العمل التي تنظم العالقة 

التاأمينات الجتماعية/ال�شمان  القطاع مـن  العاملون والعامالت يف هذا  العمل والعمال، ويفيد  بني �شاحب 

.)Bettio & Verashchagina, 2008( الجتماعي والتاأمني ال�شحي اخلـا�س

وت�شري معظم الدرا�شات اإىل اأن املراأة يف دول اجلنوب ب�شفة عامة، جتد �شعوبة يف اخرتاق جمالت بعينها. 

حيث تعمل ن�شبة ترتاوح بني )15%( و)20%( فقط من الن�شاء يف دول اجلنوب يف ال�شناعة، مقابل ن�شبة 

اأكرب ت�شل اإىل )80%( تعمل يف قطاع اخلدمات، مثل: التعليم، والتمري�س، والعناية باملنزل، وال�شيافة، 
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دول  وت�شهد   .)Women Jobs( ”املراأة “اأعمال  اأنها  لو  كما  والكتابية،  والإدارية  الجتماعية  والأعمال 

التحاق املراأة بالأعمال ال�شناعية احلديثة. وهناك  اآ�شيا حتوًل وا�شًحا يف �شالح املزيد من  جنوب �شرقي 

والإفريقية  العربية  املراأة  تظل  بينما  الجتـاه،  نف�س  ت�شري يف  الالتينية  اأمريكا  املراأة يف  اأن  على  موؤ�شرات 

بعيدة عن هذا الجتاه.

)United Nations Development Programme, Center of Arab Women for Training and Research, and 

Arab Gulf Programme for United Nations Development Organizations, 2001( 

البديل الثاين: وي�شمل القطاع غري الر�شمي، وهو القطاع الذي تلتحق به املراأة مقابل اأجر حمدود وغري منظم 

بت�شريعات، اإمنا حتكمه العالقات الجتماعية والأ�شرية، وينق�شم بدوره اإىل قطاعات ثالثة اأ�شا�شية، هي: 

الأعمال الزراعية: وهي الأن�شطة املتعلقة بالزراعة وتربية احليوانات، وهي تلك الأن�شطة التي تقوم بها املراأة 

لالأ�شرة وت�شاعد فيها الزوج والأب ول تتقا�شى عليها اأجًرا. 

الأعمال اخلدمية باأجر: وهي اخلدمات التي تقوم بها املراأة مقابل اأجر قليل وغري ثابت، مثل اأعمال الرتبية 

واخلدمة يف املنازل. 

الأعمال الإنتاجية ال�شغرية: وت�شمل امل�شروعات التي تقوم فيها الن�شاء بت�شنيع بع�س املنتجات وبيعها 

يف الأ�شواق. 

والقطاع غري الر�شمي ل يت�شمن بطبيعة احلال العمل املنزيل غري املثمن، الذي تقوم به الزوجة اأو الفتاة يف 

خدمة اأ�شرتها، ورغم اأهميته لكنه بال اأجر؛ لأنه يعك�س قيمة ا�شتعمالية عالية وقيمة تبادلية �شعيفة كما �شرنى. 

ومع اأن القطاع غري الر�شمي يتم من قبل اأفراد الأ�شرة وتعاونهم مًعا، وهو ل �شك مكمل لل�شناعة ول غنى 

عنه، اإلَّ اأنه غري منظم، ول حتكمه قوانني وت�شريعات، واإمنا اأعراف وتقاليد ي�شهل اأن تنتهك دون اأن جتد املراأة 

من يدافع عن حقوقها. 

وي�شاف اإىل ال�شعوبة املو�شوعية املرتبطة بوجود جمال غري ر�شمي لن�شاط املراأة القت�شادي، توجد �شعوبة 

تكون غري  عادة  والدولية  والإقليمية  الوطنية  امل�شادر  املتاحة من خمتلف  البيانات  اأن  بحقيقة  ترتبط  اأخرى 

قابلة للمقارنة، واأحياًنا متناف�شة؛ اإما ب�شبب تباينات التعريفات، اأو تباين يف جمع البيانات وتكوينها من دول 

. فر�شد الدرا�شات املكتوبة عن الأو�شاع القت�شادية للمراأة العربية ي�شري اإىل اأن “اأغلب درا�شات 
)194(

لأخرى

من  معينة  نوعية  بالتايل  فتثري  الن�شاء؛  من  معينة  �شرائح  ت�شتهدف  درا�شات  ظلت  العربي  العامل  يف  املراأة 

املو�شوعات كق�شايا ال�شحة والتعليم وامل�شاركة ال�شيا�شية. ولكن املو�شوعات املت�شلة بامل�شاركة القت�شادية 

-

-

-

للتدريب  العربية  املراأة  العربية، مركز  للمراأة  القت�شادية  امل�شاركة  الجتماعي،  والنوع  العوملة  امل�شكلة:  تفا�شيل هذه  انظر يف   )194(

والبحوث )كوثر(، تون�س: 2001، �س 22. 
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للمراأة، �شواء الر�شمية اأو غري الر�شمية، واملت�شلة منها حتديًدا بالقت�شاد املوازي ل تزال من املو�شوعات غري 

املطروحة بجدية يف م�شتوى الإنتاج البحثي العربي، وتبقى مو�شوعات املراأة والتهمي�س القت�شادي ت�شهد 

بدورها حالة من التهمي�س البحثي الذي ي�شاف اإىل ما ت�شتوعبه من و�شعيات تهمي�س يف م�شتوى الواقع” 

)عائ�شة التايب، 2007، 13(.

: مدخل نظري: عالقات النوع يف املجال القت�صادي اأولاً

ميكن التفرقة بني اأربعة توجهات نظرية، واإن كانت لها دللتها الإيديولوجية والقانونية وال�شيا�شية يف النظر 

للمراأة كفاعل اقت�شادي. 

ًّا( اقتصادي مطلق  كمفعول  )املرأة  ًّا  اقتصادي املعالة  املرأة  اقرتاب 
ويقوم هذا القرتاب على النظر اإىل الأ�شرة بو�شفها وحدة التحليل الأ�شا�شية يف املجتمع؛ فاملجتمع يتكون 

تقع  القت�شادية  املاأوى واملاأكل ومقومات احلياة  العمل وتوفري  الأب؛ وعليه فمهام  لها عائل، وهو  اأ�شر  من 

بالأ�شا�س على كاهل الذكور )الأب اأو الأخ(؛ لذلك فقد كان التوجه الأمثل من قبل احلكومات اأن تدعم الأ�شرة 

من خالل دعمها لرب الأ�شرة نف�شه، �شواء من خالل تقدمي دعم، اأو منح، اأو قرو�س، اأو تدريب، اأو تاأهيل، 

اأو خلق فر�س عمل تتنا�شب مع اإمكاناته، كل ذلك حتى يتمكن من القيام مبهامه يف توفري املعي�شة الكرمية 

وامل�شتدامة لأفراد اأ�شرته )Picchio, 2003; Renana, Sudarshan, & Unni, 2003(. وتبدو املراأة هنا �شاأنها �شاأن 

الأطفال من حيث اعتمادها على الرجل يف توفري الحتياجات القت�شادية لالأ�شرة. وهو منطق يوؤدي اإىل مزيد 

القيمة  للمراأة، بل وتهمي�شها بو�شفها عالة على زوجها، تتوىل عنه املهام ذات  من تراجع الدور القت�شادي 

 )Utilization Value( ال�شعيفـة، حتـى واإن كانت ذات قيمة ا�شتعمالية )Exchange Value( التبادلية

عالية، مثل العناية بالأ�شرة والإجناب )Anderson, 2003; G. Clark, 2003(. واملراأة يف هذا املقام تقوم مبهام 

اأن ي�شاركها فيها من وجهة نظر هذا القرتاب، لي�س لأ�شباب تتعلق بامتهان املراأة  احتكارية ل ميكن للرجل 

بال�شرورة، ولكن لأن اأعباء العمل خارج املنزل كانت غري اآمنة ومرهقة بالأ�شا�س؛ وعليه فكان من الطبيعي اأن 

تكون املراأة يف معية رجل )الأب اأو الزوج اأو الأخ( حتى ل ُتكلف مبا ل تطيق. 

 Close & Collins, 1985; DesAutels( وقد �شهدت كل جمتمعات العامل تقريًبا هذه املرحلة يف تاريخها الطويل

Whisnant, 2008; Hing & Rokiah, 1986; Smith, 2006; Westwood & Bhachu, 1988 &( مع ت�شابه وا�شح؛ 

ا بحا�شر الكثري من جمتمعات اجلنوب،  على نحو جعل البع�س ي�شبه ما�شي بعد املجتمعات املتقدمة اقت�شاديًّ

مبا يف ذلك املجتمعات العربية، من حيث عالقات القوة، واللغة امل�شتخدمة للتعبري عن اأمناط من هيمنة الرجل 

 Currah, Juang, & Minter, 2006; Giddens, Diamond, & Liddle,( على املجالني اخلا�س والعام يف املجتمع

 .)2006; Roy, Blomqvist, & Clark, 2008
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الفاعل( عن  كنائب  )املرأة  العائلة  املرأة  اقرتاب 
وهذا القرتاب تبنته الكثري من املجتمعات بل وال�شيا�شات الر�شمية للدول ملواجهة ظروف ا�شتثنائية، مثل 

ا�شطر  مما  لالأ�شرة”؛  “الذكورية  الرعاية  غياب  اإىل  تف�شي  التي  القت�شادية  والأزمات  احلروب  ظروف 

فئات املجتمع اأن تعرتف للمراأة باملكانة القت�شادية للقيام مبهام النائب عن الفاعل الأ�شلي الذي خرج ومل 

 Duncan & Pfau-Effinger, 2000; Madan,( القدمية  احل�شارات  وا�شحة يف  الأمثلة  هذه  كانت  وقد  يعد. 

 A. W. Clark,( ومل تزل م�شتمرة يف الريف وفيايف جمتمعات اجلنوب ،)2002; Nelson & Linehan, 2001

Davison, 1988 ;1993(، بحيث يكون خروج املراأة للعمل مرتبًطا بظروف ا�شطرارية تنتهي حتًما بزواجها 

مل  التي  املهمة  بهذه  يقوموا  اأن  لهم  ميكن  بحيث  والقت�شادي  الجتماعي  الن�شوج  على  اأطفالها  بقدرة  اأو 

بو�شعها يف  العائلة  املراأة  مع  التعامل  القرتاب يف  لهذا  املبا�شرة  الرتجمة  كانت  اأ�شاًل. وقد  للمراأة  تخلق 

جمالت  يف  لها  امل�شاحبة  الجتماعية  واخلدمات  التنمية  برامج  ومن  اخلريية  الأعمال  من  امل�شتفيدة  خانة 

والتعليم.  العامة  التغذية وال�شحة 

اأ�شيل  كحق  للمراأة  واملجتمعي  الإنتاجي  الدورين  من  متاًما  يحدان  القرتابني  هذين  اأن  وا�شًحا  كان  وقد 

لها بحكم كونها اإن�شاًنا مع كونها امراأة؛ وعليه فهما اقرتابان يكر�شان تبعية املراأة للرجل وعدم ا�شتقاللها 

عوامل  من  عاماًل  وكر�شته،  الواقع  هذا  مع  تكيفت  ثقافة  ظل  يف  الأ�شل،  كاأنهما  تبنيهما  في�شبح  الذاتي، 

جت�شيد دونية موقع املراأة يف املجتمع. 

ألجله( كمفعول  )املرأة  ًّا  اقتصادي باملرأة  النهوض  اقرتاب 
الإجناب  اأعباء  الن�شاء  تتحمل  اأن  اأ�شا�س  مبنية على  العمل  موؤ�ش�شات �شوق  اأن  الدرا�شات  الكثري من  لحظت 

والأ�شرة ب�شفة اأ�شا�شية، وهو ما جعل قطاًعا وا�شًعا من الباحثني والنا�شطني يف جمال حقوق املراأة يوجهون 

�شائدة يف اخلم�شينيات وال�شتينيات  التي كانت  التنمية الجتماعية  التحديث وبرامج  ملنهج  اتهامات مبا�شرة 

 )Women in Development WID( لإخفاقهم يف اإحداث الآثار الواجبة. وهنا برز مفهوم املراأة يف التنمية

�شمن العقد الأول للمراأة )1976م-1985م( الذي مت تد�شينه يف موؤمتر الأمم املتحدة الأول للمراأة الذي عقد 

باملك�شيك �شنة 1975م، وهي ال�شنة التي عدتها الأمم املتحدة �شنة عاملية للمراأة )الإ�شكوا، 2004م(.

وانطالًقا من الإقرار باختالف مواقع املراأة وخرباتها يف عملية التنمية عن الرجل، هدف هذا التوجه اإىل اإدماج 

العمل  اأعباء  الجتماعية والقت�شادية، وتخفيف  اأو�شاعها  بغية حت�شني  التنمية  ب�شكل عادل يف عملية  املراأة 

ا يف �شكل  عنها، وذلك عرب مّدها مبختلف الآليات الالزمة واخلربات املنا�شبة والتمويل املادي ال�شروري، اإمَّ

م�شاعدات اأو قرو�س؛ لتي�شري جتربة خو�شها واإ�شهامها الفاعل يف التنمية. وقد ارتكز هذا التوجه على تبني 

التغيريات  اإحداث جملة من  النظم القت�شادية يتطلب  املراأة يف  اإدماج  اأن عملّية  توؤكد  التي  املبادئ  جملة من 
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اجلذرية يف البنى القانونية والإدارية القائمة، ويتطلب العمل على و�شع ا�شرتاتيجيات عملّية حتّد من �شلبّية 

دور املراأة يف القطاعات القت�شادية، والتاأكيد على اأهمية دورها الإنتاجي، واإتاحة جميع فر�س العمل اأمامها 

�شمن خمتلف املجالت وامليادين القت�شادية.

عرف هذا التوجه بدوره جملة من النتقادات، التي تركزت بالأ�شا�س يف اعتباره توجًها اأغفل الفروق ون�شب 

التفاوت املوجودة بني الن�شاء، وتعامل معهن كفئة متجان�شة )عبد البا�شط عبد املعطي واعتماد عالم، 2003م، �س 154( 

بغ�س النظر عّما يحكم هذه الفئة من اأبعاد هرمّية وثقافية وعرقية. كما اتُّهم برتكيزه على الدور الإنتاجي مقابل 

جتاهله لباقي الأدوار الإجنابية والأ�شرّية الأخرى التي تقوم بها املراأة، �شواء يف ف�شائها اخلا�س اأو العام يف 

م�شتوى جمتمعها املحلي والكلي. 

القدرات  بناء  على  تعمل  منظومة  ت�شود  اأن  لبد  منه  املاأمول  حتقيق  يف  القرتاب  هذا  ينجح  وحتى 

وحت�شني   ،)Grants Programs( املنح  تقدمي  برامج  وتعزيز   ،)Capacity Building( والطاقات 

غري  املنظمات  بدور  املواطنني  توعية  الأخري  ويت�شمن   .)Sector Enhancement( القطاعي  الأداء 

العامل  دول  العديد من  كما حدث يف  املنظمات  القطاع احلكومي وبني هذه  بني  �شراكة  وبناء  احلكومية، 

اأقل مكانة منها،  اأنها  ا على  اإليها جمتمعاتنا تقليديًّ )Fennell & Arnot, 2007( مبا فيها دول تنظر  الأخرى 

يف  متقدمة  مراكز  يف  جاءت  حتديًدا  الدول  وهذه  وكوبا.  اإفريقيا،  وجنوب  و�شريالنكا،  الفلبني،  مثل: 

عن  النظر  -بغ�س  املتاحة  الفر�س  اإىل  الو�شول  يف  فجوات  ووجود  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  حول  تقرير 

م�شتوى هذه الفر�س، اأي بغ�س النظر عن غنى هذه املجتمعات اأو فقرها من ناحية املوارد القت�شادية- 

ال�شيا�شي،  والتمكني  القت�شادية،  وامل�شاركة  العلمي،  التح�شيل  هي:  اأربعة،  جمالت  يف  يف  وذلك 

.)Hausmann, Tyson, & Zahidi, 2007( والرعاية ال�شحية 

اقتصادي( كفاعل  )املرأة  املرأة  نهوض  اقرتاب 
وهذا التوجه يركز على اخل�شائر التي مينى بها املجتمع نتيجة عدم ال�شتفادة الكاملة من طاقته املعطلة؛ فالق�شية 

لي�شت فقط التوظيف الكامل للموارد، ولكن كذلك التوظيف الأمثل. فمعنى اأن يكون هناك اإن�شان )اأ( يح�شل 

على وظيفة ما، يف حني اأن الإن�شان )ب( كان اأحق بها بحكم الكفاءة والقدرة على الإنتاج، لكن )اأ( ح�شل عليها 

ا، بل يعني  ا واأخالقيًّ ا و�شيا�شيًّ بحكم اأنه ذكر ومل يح�شل عليها )ب( بحكم اأنه اأنثى، ل يعني فقط خلاًل اجتماعيًّ

وال�شركات  املوؤ�ش�شات  كفاءة  حيث  )من  ا  اإداريًّ ال�شلبية  اآثاره  له  اإهدار  وهو  الب�شرية،  الدولة  ملوارد  اإهداًرا 

وفاعليتها( واآثاره القت�شادية بحكم توا�شع الإنتاجية والرتاجع يف التناف�شية الدولية. بل اإن عمل املراأة يعني 

يزداد  الذي  العامل  اأن  لذلك يرى هذا القرتاب  املجتمع.  الأ�شرة، وعليه فهو زيادة يف دخل  زيادة يف دخل 

اإعطاء  على  الوطنية  الت�شريعات  قدرة  يف  وتراجًعا  والعمالة،  واخلدمات  لل�شلع  تداوله  يف  وحترًرا  تناف�شية 

اأن تتحملها على املدى الطويل، لبد اأن يتحول اإىل  اإلَّ بتكلفة عالية قد ل ت�شتطيع الدول  مزايا ن�شبية للمراأة 
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منظومة خمتلفة من القيم تلغي متاًما فكرة املفا�شلة بني اجلن�شني، كما ت�شعى الكثري من الدول لإلغاء املفا�شلة 

بني املواطنني على اأ�شا�س الدين اأو لون الب�شرة. ول يرى اأن�شار هذا القرتاب اأنف�شهم يف تناق�س مع القرتاب 

ة ال�شطناعية التي ميكن اأن تعطيها الت�شريعات الوطنية للمراأة قد ل  ال�شابق عليه، لكنهم يو�شحون اأن املزيَّ

تكون ممكنة على املدى الطويل، واإمنا هي اأقرب اإىل برامج املعونة التي تنجح فقط عندما تتوقف لعدم احتياج 

املتلقي للمزيد منها. وعليه فقد كان �شعار نهو�س املراأة ولي�س النهو�س بها هو الفكر الذي حاول تقرير التنمية 

الإن�شانية لعام 2005م الرتويج له )تقرير التنمية الإن�شانية العربية، 2005م(.

ُيالَحظ اأن اأغلب امل�شروعات املوجهة للمراأة هدفت ب�شكل رئي�س اإىل خلق فر�س عمل م�شتدامة ومدرة للدخل 

بناء  حماولة  اإىل  بالإ�شافة  والبطالة،  الفقر  ظاهرة  من  التخفيف  يف  للم�شاعدة  وذلك  ككل؛  الأ�شرة  لأفراد 

القدرات الإدارية واملالية للمراأة؛ لتعزيز دورها يف املجتمع. واأ�شبح من الأولويات توجيه كل اأ�شكال الدعم 

ا. وقد جاء هذا التوجه  والتدريب للن�شاء، وت�شغيلهن يف م�شروعات مولدة للدخل؛ وذلك لتمكينهن اقت�شاديًّ

من خالل فكرة اأ�شبحت من الأفكار الرا�شخة يف املجتمعات ب�شكل عام، وهي اأنه من خالل املراأة ميكن اإحداث 

تغيري باملجتمع، فهي اأكرث قدرة والتزاًما بالعمل الجتماعي، كما اأنها اأكرث التزاًما يف ا�شتخدام عوائد عملها 

ل�شالح اأ�شرتها.

ًة للرجل يف الأن�شطة القت�شادية وما يرتبط بها من مهن؛ فالأعمال التي متار�شها  اإن املراأة تعد �شريكًة اأ�شا�شيَّ

الن�شاء مل تعد اأعماًل هام�شية، بل هـي اأعمال لهـا اأهمية اقت�شادية ت�شاوي يف اأغلب الأحيان ما يقوم به الرجل 

من اأعمال لتوليد الدخل، حتى واإن مل يكن توليد الدخل هو الهدف الأ�شا�شي، واإمنا العمل كقيمة واأداة لتحقيق 

الذات. ومما ل �شك فيه اأن تزايد امل�شاركـة القت�شادية للمراأة يف �شوق العمل والتحول اجلوهري يف طبيعة 

ة يف الآونة الأخرية، كان له الأثر الإيجابي الكبري يف جوانب عديدة، كان  الأعمال التي متار�شها املراأة، وخا�شّ

اأهمها حت�ّشن امل�شتوى املعي�شي للمراأة نف�شها ولأ�شرتها ب�شكل عام، بالإ�شافة اإىل اآثار اإيجابية اأخرى اجتماعية 

و�شخ�شية كانت نتيجًة لكت�شاب املراأة العاملة املزيد من الثقة بالنف�س وال�شعي نحو امل�شاواة مع الرجل يف 

وحتّمل  القر�س  ب�شداد  التزاًما  اأكرث  الن�شاء  اأن  ُوجد  املوؤ�ش�شات  جتارب  خالل  ومن  والواجبات.  احلقوق 

اإدارة امل�شروعات التنموية التـي تدعمهـا بع�س اجلهات  اأقدر على  اأغلب الأحيان كانت  م�شئوليتة؛ فاملراأة يف 

احلكومية وغيـر احلكوميـة، والتـي تقـدم بعـ�س امل�شاعدات والقرو�س لتمكني املراأة من فتح هذه امل�شروعات 

امل�شروعات  هذه  اأدت  وقد   .)Hausmann et al., 2007; Poutziouris, Smyrnios, & Klein, 2006( واإدارتها 

ال؛ حيث اكت�شبت مهارات يف قطاعات جديدة، وجعلتها اأكرث  ا ب�شكل فعَّ لإبراز دور املراأة ومتكينها اقت�شاديًّ

قدرة على اتخاذ القرارات املتعلقة بها وباأ�شرتها، وحفز الريادة بداخلها. 

واملق�شود بالتمكني هو ا�شتخدام الأموال ا�شتخداًما اأمثل من خالل عملية اتخاذ القرارات املتعلقة با�شتثمار هذه 

الأموال وا�شتغالل الفر�س املتاحة؛ حتى تتمكن من احل�شول على اأكرب عائد ممكن، وهذا �شوف ينعك�س يف 

�شكل زيادة ملحوظة يف م�شتوى العتزاز بالذات والثقة بالنف�س لدى الن�شاء الالتي يحققن جناًحا يف اأعمالهن. 
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اإن التمكني لي�س عملية مبا�شرة وتلقائية، واإمنا هو عملية ذات جوانب متعددة، وهو عملية تغيري طويلة. ويكتنف 

تتعدى  بل  الدخل،  تقف عند حدود احل�شول على  العملية ل  لأن هذه  القت�شادي �شعوبات؛  التمكني  قيا�س 

اإدارية ومهنية بالإ�شافة  ذلك اإىل مدى التحكم بهذا الدخل وكيفيته. لكل ذلك فاإن املراأة بحاجة اإىل خدمات 

اإىل اخلدمات التنموية؛ لتعزيز متكينها يف جميع جوانب احلياة، وذلك رغم الدور القت�شادي الذي تقوم به 

بناء  اإىل  قدًما  ال�شعي  علينا  يفر�س  الواقع  اإن  ال�شغرية.  امل�شروعات  وبالذات يف جمال  الأعمال،  �شاحبات 

قدرات املراأة وتطويرها؛ حيث اإنها هي ال�شريك الأ�شا�شي يف اأي جمتمع اقت�شادي، فال�شعي لتحقيق معدلت 

منو اقت�شادي يف الدولة يعني ال�شتغالل الأمثل للموارد القت�شادية املتاحة يف هذه الدولة، والعن�شر الب�شري 

هو من اأهم املوارد القت�شادية، والناظر اإىل تركيبة املجتمعات يجد اأن الن�شاء ي�شكلن ن�شبة كربى يف العن�شر 

الب�شري؛ وبالتايل فاإنهن ي�شكلن احل�شة الكربى من املوارد القت�شادية الالزمة لتحقيق النمو القت�شادي؛ 

ومن هنا جاء اهتمام العديد من املنظمات الدولية والإقليمية -والتي من اأبرزها منظمة املراأة العربية- بتنمية 

�شئون املراأة، وكانت البداية يف حماولة الك�شف عن الواقع الفعلي الذي تعي�شه املراأة يف املجتمعات العربية، من 

خالل �شعيها اإىل اإجراء م�شوح �شاملة للم�شروعات والربامج املنفذة يف الدول العربية من اأجل النهو�س باملراأة 

التعليم، وال�شحة، والإعالم، والقت�شاد،  هـي:  املجالت، والتي حددتها يف خم�شة جمالت،  العديد من  يف 

وال�شيا�شة. فهناك ارتباط مبا�شر بني م�شاركة املراأة يف الن�شاط القت�شادي والنخفا�س يف معدلت الإعالة 

القت�شادية وحت�شن يف الظروف املعي�شية لالأفراد. 

ا: ر�صد واقع امل�صاركة القت�صادية للمراأة العربية ثانياً

ُتَعد م�شكلة البطالة من امل�شكالت املعّقدة التي تواجه العامل العربي؛ اإذ ي�شل عدد العاطلني عن العمل يف 

ي�شاف  مليون عامل،   )120( نحو  تبلغ  عاملة  اإجمايل قوى  مليون عاطل من   )22( العربي حوايل  العامل 

ا )3( ماليني و)400( األف عامل. وذلك يف �شوء حقيقة مفادها اأّن ن�شبة تبلغ )60%( تقريًبا  اإليهم �شنوًيّ

عدد  ي�شل  اأن  معه  ع  ُيتوقَّ الذي  الأمر  وهو  والع�شرين؛  الـخام�شة  �شن  دون  العربية  البالد  �شكان  من 

)70( مليار دولر  )80( مليون عاطل؛ مما يتطّلب �شخ نحو  2025م اإىل حوايل  العاطلني عن العمل عام 

عمل  فر�شة  ماليني   )5( عن  يقل  ل  ما  خللق  وذلك  العربية؛  الدول  يف  القت�شادي  النمو  معّدلت  لرفع 

.)Chamlou, 2007( ا  �شنوًيّ

تبلغ ن�شبة ح�شة الن�شاء العربيات من اإجمايل القوى العاملة بالدول العربية نحو )31.1%( من العمالة العربية 

البالغة حوايل )120( مليون مقدرة يف عام 2007م )Lucas, 2007(. وُتعد هذه الن�شبة هي الأدنى بني الأقاليم 

العربية يف عدد من دول اخلليج  املراأة  العامل. ولكن هناك منًطا م�شتقًرا من زيادة تدين عمالة  الرئي�شة يف 

العربي، مع جتاهل وجود ن�شبة كبرية من الوافدات للعمل يف اخلدمة املنزلية، بينما ترتفع ح�شة م�شاركة املراأة 

يف املجتمعات الزراعية. وقد ترجم هذا الواقع نف�شه يف عدد من املوؤ�شرات، هي: 
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البطالة تأنيث  وظاهرة  العمل  سوق  يف  املرأة  مشاركة  ضعف 
اخلم�شة  الأعوام  خالل  العاملة  القوى  يف  املراأة  م�شاركة  جمال  يف  ا  ت�شاعديًّ اجتاها  العربية  الدول  عرفت 

بن�شبة  )حم�شوًبا  القت�شادي  الن�شاط  يف  الإناث  م�شاركة  ن�شبة  متو�شط  ارتفع  حيث  الأخرية،  والع�شرين 

الإناث يف القوى العاملة اإىل اإجمايل عدد الإناث يف �شن ال�شغل، اأي من 15 اإىل 64 �شنة( بحوايل )%43(، 

وكذا ارتفع متو�شط ن�شبة الإناث من القوى العاملة الإجمالية بحوايل )25%( كما يو�شح اجلدول رقم )1-6( 

وال�شكل رقم )1-6(. 
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اجلدول رقم )6-1(: تطور ن�سبة م�ساركة املراأة يف القوة العاملة 1970م-2005م )15 �سنة فاأكرث( من 

جمموع القوى العاملة )ن�سب مئوية(

19701980199020022005الدولة / ال�سنة

14.414.717.124.524االأردن

45.11214.813االإمارات

510.91721.619البحرين

2428.929.132.528تون�س

1921.421.129.131اجلزائر

58101715ال�سعودية

2626.9273030ال�سودان

2123.524.627.831�سوريا

66.213.514.216عمان

6.46.46.612.3613فل�سطني

67111714قطر

1113212925الكويت

1822.626.629.930لبنان

1416182427ليبيا

2223242625املغرب

2426.527.132.322م�سر

3845444443موريتانيا

2532.53028.228اليمن

242930ال�سرق االأو�سط

244242اإفريقيا جنوب ال�سحراء

امل�شدر: منظمة العمل الدولية، التقرير القت�شادي العربي املوحد 2004م، �س: 49-50، 85-92، عدا اأرقام قطر وال�شعودية 

 World Bank, Data Base of Gender Statistics, Summary ،وليبيا والكويت؛ حيث كان م�شدرها -البنك الدويل

 The World Bank, The Status & م�شدرها  وكان  2005م  عام  واأرقام   -،Gender Profile, 2005, pp. 68-72

Progress of Women in the Middle East and North Africa, 2007
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اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  ن�شيب  من  العاملة  القوى  يف  املراأة  م�شاركة  لتح�شن  الأكرب  الن�شيب  وكان 

والأردن واجلزائر ولبنان، مع تراجع ن�شبي يف ن�شبة م�شاركة الن�شاء يف الن�شاط القت�شادي يف موريتانيا، 

)10%( خالل  بنحو  القت�شادي  الن�شاط  الإناث يف  م�شاركة  ن�شبة  ارتفعت  اليمن؛ حيث  متذبذب يف  واأداء 

الفرتة من عام 1980م حتى 2005م، وتراجع ن�شبة الإناث من اإجمايل القوى العاملة بن�شبة )11%( خالل 

نف�س الفرتة )انظر التفا�شيل يف التقرير القت�شادي العربي املوحد، 2004م(. 

يثري اجلدول ال�شابق حول تطور ن�شبة م�شاركة املراأة العربية يف القوى العاملة عدة مالحظات: 

كان لالإجراءات والقوانني التي اتخذتها العديد من الدول العربية يف الع�شرين �شنة الأخرية -مثل اإعادة 

النظر يف قوانني العمل وقوانني اخلدمة املدنية، والتي راعت مبداأ العدالة وامل�شاواة بني الذكور والإناث- 

1970م اإىل )30%( يف  اأثر كبري يف حتفيز املراأة ورفع ن�شبة م�شاركتها من )17%( يف املتو�شط عام 

املتو�شط عام 2002م )الإ�شكوا، 2004م(.

ب�شفة  العربية  العمل  قوة  يف  املراأة  اإ�شهام  ن�شبة  يف  ون�شف(  مرة  )مبقدار  كبرية  زيادة  املالحظ  ومن 

عامة، وبالذات يف الدول اخلليجية )الإمارات و�شلطنة عمان والبحرين( و�شهدت فل�شطني والأردن زيادة 

م�شاعفة يف ن�شبة م�شاركة املراأة من القوى العاملة. ويلي ذلك عدد من الدول العربية الأخرى، مثل اجلزائر 

ولبنان، مع تذبذب وا�شح يف حالة اإ�شهام املراأة يف قوة العمل يف م�شر واليمن بعد اأن ارتفعت يف عقد 

امل�شرية  العمالة  النفطية، وقلة هجرة  الثورة  تاأثري  تراجع  اإىل  بعيد  اإىل حد  يرجع  ما  ال�شبعينيات، وهو 

واليمنية اإىل دول اخلليج يف الت�شعينيات، ال�شكل رقم )1-6(. 

تاأثرت م�شاركة املراأة من القوة العاملة يف لبنان باأحداث احلرب الأهلية ب�شدة، حيث كان من املنتظر من 

اأن تكون  املراأة اللبنانية بحكم الثقافة، والنفتاح على املجتمع الأوروبي، و�شيادة عقلية ال�شوق احلر، 

تراجع  اأن  الوا�شح  من  لكن  القت�شادي.  الن�شاط  يف  امل�شاركة  ناحية  من  العربيات  الن�شاء  طليعة  يف 

اأجواء احلرب قد اأتاح لها فر�شة ا�شتعادة ما فقدته، لتبلغ ن�شبة م�شاركتها حوايل )30%( لتقرتب من 

كل من �شوريا وال�شودان. 

ا يف�شر ال�شعف الن�شبي لإ�شهام  تعد الظروف ال�شيا�شية ال�شعبة التي تعي�شها املراأة الفل�شطينية �شبًبا قويًّ

املراأة الفل�شطينية يف جمالت العمل املختلفة. ورغم العرتاف الكامل باملعاناة ال�شتثنائية التي متر بها يف 

ظل الحتالل، فقد بلغت حوايل )13%( عام 2005م كون املراأة الفل�شطينية بعيدة عن العديد من الأعمال 

يت�شور زيادته  ما  ال�شناعات، وهو  اأنواع  البناء والنقل وبع�س  الرجل، مثل م�شروعات  التي ميار�شها 

 The World Bank:( يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة )%ا ب�شبب ارتفاع ن�شبة البطالة لأكرث من )50 حالًيّ

.)The Status & Progress, 2007

-

-

-

-
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الألفية  وبداية  الت�شعينيات  عقد  العربية خالل  البلدان  من  العديد  القت�شادي يف  النمو  اأدى �شعف  لقد 

الثانية اإىل �شعف اأداء �شوق العمل وعدم قدرته على ا�شتيعاب العمالة املتزايدة. حيث تعاين معظم الدول 

العربية من ارتفاع معدل البطالة ب�شكل عام، وقد ازدادت يف العقود الأخرية. 

ويت�شح من اجلدول رقم )6-2( اأن معدلت البطالة بني الإناث قد جتاوزت معدلتها بني الذكور يف معظم 

الدول )مثل: الأردن، والإمارات، والبحرين، وال�شودان، و�شلطنة عمان، و�شوريا، وفل�شطني، وم�شر(، 

وذلك وفًقا لآخر �شنوات توافرت فيها البيانات. اأما يف كل من اجلزائر واليمن ولبنان، فاإن معدل البطالة 

بني الذكور يفوق معدل البطالة بني الإناث بن�شبة ب�شيطة. 

ويف م�شر يبلغ معدل البطالة بني الإناث نحو 5 اأ�شعاف معدل بطالة الذكور، كما يبلغ هذا املعدل يف كل 

من �شلطنة عمان والبحرين حوايل �شعفني ون�شف من معدل الذكور، ويف كل من الأردن وال�شودان ما 

يقارب �شعفي معدل الذكور.

ورغم التح�شن ال�شابق يف م�شاركة املراأة يف اأ�شواق العمل العربية خالل الأعوام اخلم�شة والع�شرين الأخرية 

ب�شفة عامة ، اإلَّ اأن ن�شبة الإناث من اإجمايل القوى العاملة �شغرية مقارنة بالذكور، وهو ما يت�شح عند مقارنة 

ن�شبة كل من الإناث والذكور اإىل اإجمايل القوى العاملة، وكذا عند مقارنة موؤ�شرات البطالة لدى النوعني. ففي 

ال�شكل رقم )6-1( التايل تتدنى ن�شبة الإناث يف القوى العاملة عن ثلث ن�شبة الذكور يف ثماين دول عربية، 

هي الأردن وليبيا، بالإ�شافة اإىل دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي ال�شت، والتي اأ�شهم ارتفاع حجم 

اإليها من الذكور يف تغيري تركيبة ال�شكان وهيكل العمالة، وزيادة اإجمايل ن�شبة العمالة من  العمالة الوافدة 

ا يف موريتانيا وال�شومال فرتتفع ن�شبة الإناث يف القوى  اأمَّ الذكور؛ وبالتايل ارتفاع الفجوة بني النوعني. 

القت�شادية  الأعباء  حتمل  يف  املراأة  م�شاركة  تقت�شي  التي  املعي�شة  ظروف  نتيجة  بالذكور  مقارنة  العاملة 

العاملة يف كل  اأن�شطة الزراعة. كذلك ترتفع ن�شبة الإناث يف القوى  اإىل العمل، خا�شة يف  لالأ�شرة فتدفعها 

من املغرب وتون�س؛ الأمر الذي ي�شهم فيه ارتفاع ن�شبة م�شاركة الإناث يف القطاع ال�شناعي الذي تتنامي فيه 

التكلفة، كاملالب�س واملن�شوجات  للعمالة متو�شطة املهارة وقليلة  ن�شبة ال�شادرات ال�شناعية كثيفة ال�شتخدام 

واملنتجات الغذائية )التقرير القت�شادي العربي املوحد، 2004م(.

-

-

-
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ال�سكل رقم )6-1(: ن�سبة االإناث والذكور من اإجمايل القوى العاملة لعام 2005م.
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امل�شدر:

The World Bank, The Status & Progress of Women in the Middle East and North Africa, 2007 .

ا، هي الفرق بني  ا بالنظر اإىل موؤ�شرات البطالة. فالبطالة، اقت�شاديًّ ويت�شح ماأزق العمالة الن�شائية العربية اأي�شً

العر�س والطلب على قوة العمل. ورغم اأن البطالة ظاهرة عامة يف �شوق العمل العربي )18%(، اإلَّ اأن اأثرها 

وا�شح اأكرث على الن�شاء منه على الرجال؛ ففرتة انتظار املراأة للح�شول على فر�شة عمل تطول بكثري عن فرتة 

انتظار الرجل )Doumato & Posusney, 2003(. فالن�شاء يعتمدن يف الأغلب على اجلهات الر�شمية، مثل: مكاتب 

التوظيف اأو القوى العاملة للح�شول على فر�شة عمل، يف حني اأن الرجال ي�شعون للح�شول على فر�س عمل 

بطرق �شتى ويف قطاعات اأو�شع، كما ي�شتطيعون يف ذات الوقت اأن يجمعوا بني اأكرث من عمل. اأما اأغلب الن�شاء 

فال يعملن اإلَّ يف عمل واحد ب�شبب م�شئولياتهن املنزلية والرتبوية. 
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2004م تقريًرا مبنا�شبة اليوم العاملي للمراأة، اأ�شارت  وقد اأ�شدرت منظمة العمل الدولية يف مار�س/اآذار 

فيه اإىل اأن الن�شاء يدخلن �شوق العمل باأعداد قيا�شية يف العامل اأجمع، ورغم ذلك فاإنهن يواجهن ن�شبة اأعلى 

من البطالة، ويعملن مقابل اأجور متدنية، وميثلن حوايل )60%( من الـ )550( مليون من العمال الفقراء يف 

ال�شرق  القادمة يف منطقتي  الع�شر  ال�شنوات  اأن هذا اخللل �شيتفاقم يف  املوؤ�شرات املختلفة  العامل. وتظهر 

الأو�شط واإفريقيا جنوب ال�شحراء )Lucas, 2007(. وت�شري بع�س التقديرات اإىل اأنه رغم اأن الفجوة بني عدد 

الرجال والن�شاء وعددهم يف القوى العاملة )العدد الإجمايل للعاملني والعاطلني( اآخذة يف النخفا�س يف 

جميع اأرجاء العامل منذ عام 1993م، اإلَّ اأن هذا النخفا�س كان متفاوًتا بني املناطق. فقد بلغت ن�شبة الن�شاء 

)91( و)83( امراأة على  اآ�شيا،  العامالت مقارنة بالرجال يف القت�شادات املتحولة عن ال�شرتاكية و�شرق 

التوايل مقابل كل )100( رجل؛ مما يعني اأن الفجوة بني الرجل واملراأة يف �شوق العمل يف هذه املناطق من 

العامل اآخذة يف التقل�س )United Nations Development Programme. et al., 2001(. غري اأن الو�شع يف 

النحو من  على هذا  يكن  اآ�شيا مل  اإفريقيا وجنوب  الأو�شط و�شمال  ال�شرق  مـثـل  الـعـامل  مـن  اأخرى  مناطق 

)100( رجل  امراأة مقابل كل   )40( اإىل  بالرجال  قيا�ًشا  العامالت فيها  الن�شاء  ن�شبة  تتدنى  التفاوؤل؛ حيث 

2004م(. )الإ�شكوا، 

ومن املهم تو�شيح اأن تاأنيث البطالة ل يعني تراجع الأدوار التقليدية للمراأة وخروجها منها، واإمنا يعني عدم 

متكن املراأة القادرة والراغبة يف العمل مدفوع الأجر من احل�شول عليه. وعليه فاإن اإح�شاءات البطالة الر�شمية 

تعربِّ عن فجوة وا�شحة بني الرجال والن�شاء يف العمل مدفوع الأجر خارج املنزل؛ في�شري دليل التكافوؤ بني 

اجلن�شني اإىل الفجوة الكبرية بني معدل م�شاركة الذكور ومعدل م�شاركة الإناث يف القوى العاملة العربية؛ حيث 

تعمل 2.4 امراأة مقابل كل ع�شرة رجال يف عام 2003م، وهي بحق فجوة النوع الجتماعي الأكرب بني الأقاليم 

الرئي�شة يف العامل، حتى اإذا ما قارنا الدول العربية باأقرانها من دول اجلنوب حيث تعمل )6.7( امراأة مقابل 

كل ع�شرة رجال، وتعمل )7.2( امراأة مقابل كل ع�شرة رجال يف الدول ال�شناعية املتقدمة )التقرير القت�شادي 

العربي املوحد، 2006(. ورغم اأن املنطقة العربية قد �شهدت تو�شًعا �شخًما يف عمالة املراأة العربية خالل الفرتة من 

1990م اإىل 2003م بارتفاع ن�شبة امل�شاركة القت�شادية للمراأة بن�شبة بلغت )19%( مقارنة بـ)3%( كمتو�شط 

عاملي، وهو تقدم كبري لبد من الإ�شارة اإليه، اإلَّ اأن معدل بطالة املراأة العربية اأعلى من نظريتها يف كل املناطق 

الن�شاط  م�شاركة يف  الأكرث  املوريتانية هي  املراأة  اأن  اإىل  التقارير  من  العديد  اأ�شارت  وقد  الأخرى.  الكربى 

ا يف  القت�شادي خارج املنزل بن�شبة تبلغ )63%( من الن�شاء، ثم قطر بن�شبة تبلغ )43%(، وهو ما يفهم جزئيًّ

اإطار وجود ن�شاء وافدات يعملن يف مهن خمتلفة، ثم املغرب بن�شبة تبلغ )42%(. وما تزال ن�شبة امل�شاركة تقل 

عن )30%( يف ليبيا، وعمان، وال�شعودية، والأردن، وفل�شطني )تقرير التنمية الإن�شانية العربية، 2005م(.

والالفت للنظر اأن الدائرة اخلفية لرتفاع ن�شبة البطالة التي تزيد ب�شفة عامة بني ال�شباب من خريجي النظام 

التعليمي توؤدي على نحو مبا�شر اإىل زيادة الفقر وتدهور عدالة توزيع الدخل والرثوة؛ مما يوؤدي اإىل �شيق 
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�شوق العمل، و�شعف القدرة على خلق فر�س عمل جديدة، ل�شيما مع �شعي الدول النفطية الغنية ل�شتقدام 

عمالة اأجنبية وافدة، مما يجعل املنطقة العربية ت�شهد عدة مظاهر متناق�شة، مثل الهجرة غري ال�شرعية للعمالة 

التحيز  اإىل  الوقت، ي�شاف كل هذا  نف�س  اأجنبية يف  ا�شتقدام عمالة  البطالة مع  ن�شبة  اأوروبا، وارتفاع  اإىل 

املجتمعي غري الر�شيد جتاه ت�شغيل الن�شاء؛ مما يجعلهن الأكرث تاأثًرا بهذه الختاللت البنيوية يف القت�شادات 

العربية وال�شيا�شات احلكومية املوجهة لها. 

ويبدو اأن تو�شيع فر�س ت�شغيل املراأة العربية يرتبط عادة بظروف قهرية اأقرب اإىل ال�شدمات اخلارجية غري 

املتوقعة التي ترفع الطلب على عمالة الن�شاء. وقد �شهدت فرتة ال�شبعينيات والثمانينيات طفرة يف الطلب على 

العمالة الن�شائية؛ ب�شبب الثورة النفطية التي اأف�شت اإىل التو�شع يف الإنفاق احلكومي، وب�شبب احلروب العربية 

التي اأف�شت اإىل تغييب الرجال )الإ�شكوا، 2004(. ورغم اأن الثورة النفطية قد �شاعدت من قبل يف التو�شع يف 

ا على طلب هذه الدول للعمالة العربية، مبا يف ذلك  اإيجابيًّ الن�شاط القت�شادي واخلدمات العامة مبا انعك�س 

الن�شاء، يف ميادين ال�شحة والتعليم والدواوين احلكومية، اإلَّ اأن زيادة اأ�شعار النفط موؤخًرا مل توؤد بعد اإىل 

.)Burnell & Randall, 2008( زيادة م�شابهة؛ وذلك للمهارة والرخ�س الن�شبيني للعمالة القادمة من اخلارج

واحلقيقة اأن هناك ما قد يدعو لالأمل ب�شاأن زيادة ن�شبة م�شاركة املراأة يف الن�شاط القت�شادي على م�شتويني: 

يعني  مما  العربية،  الدول  ملعظم  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  اخلدمات  قطاع  ن�شيب  يف  زيادة  هناك  فاأوًل 

ا حيث تعمل به ن�شبة تبلغ )86%( من  زيادة فر�س عمل املراأة؛ حيث اإنه القطاع الر�شمي الأقرب اإليها تقليديًّ

الإماراتيات، و)62%( من الفل�شطينيات، و)54%( من امل�شريات، و)54%( من املغربيات )تقرير التنمية الب�شرية 

 Doumato( وهناك ثانًيا ارتفاع ن�شبة تعليم الإناث يف معظم املجتمعات العربية .)2005م، اجلدول رقم )28(، �س 311

Posusney, 2003 &( كما حدث ويحدث يف جمتمعات اأخرى )Randall, 2006; Ray, 2001(؛ مما يرفع اأ�شهم 

ا  )6-2( اأن هناك اجتاًها عامًّ املراأة العربية يف احل�شول على ن�شبة اأعلى من التوظيف. ويظهر اجلدول رقم 

نحو املزيد من التحاق الن�شاء بالقطاعات الر�شمية املولدة للدخل؛ فال توجد دولة عربية واحدة مل ت�شهد ارتفاًعا 

ا يف ن�شبة م�شاركة املراأة يف الن�شاط القت�شادي الر�شمي.  ن�شبيًّ

منطقة  ففي  بالرجال.  مقارنة  البطالة  امل�شتمر يف معدلت  الرتفاع  تعاين من جراء  املراأة  تزل  ذلك، مل  ومع 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا على �شبيل املثال، جند اأن احتمال اأن تكون املراأة عاطلة عن العمل يزيد بواقع 

تبلغ  بن�شبة  مقارنة   )%19.2( اإىل  العمل  عن  العاطالت  ن�شبة  ت�شل  حيث  بالرجال:  مقارنة  تقريًبا  عف  ال�شِ

)10.2%( من الرجال. وحتى عند ح�شولها على فر�شة عمل، فاإن املراأة تواجه عوائق يف الدخول اإىل �شوق 

.)Balakrishnan, 2002( العمل بالقطاعات غري الزراعية مرتفعة الأجور

وكما ذهبت اإحدى الدرا�شات فاإن اأقل م�شاركة ن�شائية توجد يف الدول املنتجة للبرتول ويف دول اأخرى تعاين 

من م�شكالت يف الأمن؛ لأن م�شاركة املراأة يف جميع البلدان العربية )ح�شب التفكري التقليدي( حتتاج لتف�شري 
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يرتكز على �شعف دخل الأ�شرة و�شرورة رفع امل�شتوى املعي�شي لها، كما اأن الأمن مرتبط بعمل املراأة. اأما 

اأكرب م�شاركة، فتوجد يف الدول التي متتاز باقت�شاد متنوع ومنفتح على العامل )منى ال�شرقاوي، 2005م وكذلك: 

تقرير التنمية الب�شرية 2005م(.

ل  الذي  الر�شمي  املحا�شبي  القت�شادي  الن�شاط  عن  تعرب  املتاحة  الإح�شاءات  معظم  اأن  تاأكيد  املفيد  ومن 

ياأخذ يف اعتباره حجم الن�شاط القت�شادي اأو الوقت املخ�ش�س له. وحني اعتمدت بع�س الدرا�شات طريقة 

ن�شاطها  يعك�س حجم  ب�شدة، مما  زادت  للمراأة  القت�شادية  امل�شاركة  فاإن   ،)Time Use( الوقت  ا�شتخدام 

الأجر  مدفوعة  اأو غري  الأجر  زهيدة  لأن�شطتها  ال�شعيفة  وال�شوقية  التبادلية  القيمة  عن  النظر  بغ�س  الفعلي 

)Gerschlager & Mokre, 2002(. ففي املغرب على �شبيل املثال بلغت م�شاركة الن�شاء يف احلياة القت�شادية 

�شنة 1997م/1998م حــوالـي )71.4%( فـي الـقـريـة، و)34.6%( يف الـحـ�شـر، و)50.6%( عـلـى الـ�شـعـيـد 

الوطني )منى ال�شرقاوي، 2005م(.
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اجلدول رقم )6-2(: معدل البطالة يف بع�س الدول العربية ح�سب النوع االجتماعي )ن�سب مئوية(

ذكوراإناثال�سنةذكوراإناثال�سنةالدولة

199114.434.120052112االأردن

19853.73.520052.81.7االإمارات

199111.85.220048.34.2البحرين

199314.721.920051514تون�س

198917,215.920051315اجلزائر

2005124.........ال�سعودية

19931111.2200424.313.1ال�سودان

19803.83.82005129�سورية

.........19877.13.5العراق

19934.78.720053714.2عمان

2000131520031927فل�سطني

198682.920055.21.8قطر

19856.36.319994.63.2الكويت

20045.36.8.........لبنان

.........19951.79.9ليبيا

19803.919.22005246م�سر

198713.418.520051111املغرب

199114620058.211.5اليمن

 2000 بعد  ما  لبيانات   pp.299-301 2000م،  قبل  ما  لبيانات  2004م  املوحد،  العربي  القت�شادي  التقرير  امل�شدر: 

.UNDP, 2007و

ول تفهم ق�شية بطالة الإناث يف املنطقة دون الإ�شارة اإىل اأن بطالة املراأة قد ترتبط اأحياًنا بعوامل ذاتية، مثل مدى 

رغبتها ال�شخ�شية يف ال�شرتاك يف �شوق العمل؛ حيث ت�شري بع�س الدرا�شات اإىل وجود حالت متنوعة من 

الن�شاء املتعلمات الالتي يقررن لأ�شباب �شخ�شية األ يلتحقن ب�شوق العمل؛ وبالتايل ل ميكن اإرجاع ن�شبة البطالة 

املرتفعة بني الن�شاء فقط اإىل عوامل خارجية وهيكلية يف املجتمع اأو يف بنية القت�شاد )اإبراهيم قويدر، 2001م(.



��� النوع االجتماعي واأبعاد متكني املراأة يف الوطن العربي

ول تنتهي م�شكالت املراأة العربية العاملة باحل�شول على العمل، ولكنها تواجه م�شكالت اأخرى ترتبط بالبنية 

الوظيفية املتاحة واملهن التي ميكن اأن تلتحق بها. 

املرأة عمل  جماالت  وتدني  العربية،  اجملتمعات  يف  الوظيفية  البنية 
ميكن تناول البنية الوظيفية للمراأة يف املجتمعات العربية على م�شتويني: على م�شتوى القطاع القت�شادي الذي 

تلتحق به املراأة )زراعة، �شناعة، خدمات(، اأو على م�شتوى خروج املراأة من جمالت العمل غري الر�شمية اإىل 

اخرتاق جمال العمل الر�شمي والريادي. 

احلكومي يف جمال  والإنفاق  التحتية  البنية  اإن�شاء  العربية يف  الدول  لتو�شع  كان  القطاعي،  امل�شتوى  فعلى 

اخلدمات الجتماعية اأثر كبري يف انتقال ن�شبة كبرية من العمالة يف الدول العربية من القطاع الزراعي اإىل 

قطاع اخلدمات. وهو القطاع الذي ي�شغل اأكرب ن�شبة عمالة. ويبني اجلدول رقم )6-3( ن�شبة امل�شتغلني ح�شب 

الن�شاط القت�شادي والنوع، حيث تقدر ن�شبة الذين كانوا يعملون يف قطاع الزراعة عام 2002م يف املتو�شط 

بنحو )31.7%( من اإجمايل القوى العاملة، ويف قطاع ال�شناعة )17.7%(، ويف قطاع اخلدمات )%50.6(، 

وما تزال العمالة يف قطاع اخلدمات تتزايد. 

منط  كذلك  ويعك�س  القت�شاد،  هذا  تطور  درجة  اقت�شاد  اأي  يف  العاملة  للقوى  القطاعي  التوزيع  ويعك�س 

القت�شادي  والن�شاط  املعي�شة  منط  فيها  انتقل  قد  عربية  دوًل  جند  فبينما  املجتمع،  يعي�شها  التي  احلياة 

التي  ال�شورة  اإىل  والك�شب،  للعمل  كو�شيلة  الزراعة  على  النا�س  فيها  يعتمد  التي  التقليدية  ال�شورة  من 

اأن�شطة اخلدمات -ومثل هذه احلالة تنطبق على الأردن مثاًل- غري اأن دوًل عربية اأخرى  يتعاظم فيها دور 

)79.7%( و)87.7%( من ال�شكان  ا حلوايل  ا ومعي�شًيّ كال�شودان واليمن ل تزال الزراعة فيها منًطا حياتًيّ

ا على ن�شب م�شاركة املراأة، فنجدها هي الأعلى يف هذين البلدين يف قطاع  على التوايل. وهذا انعك�س اأي�شً

الزراعة )53.5% و43.1% على التوايل(.
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 اجلدول رقم )6-3(: امل�ستغلون )15 �سنة فاأكرث( ح�سب النوع االجتماعي وقطاع الن�ساط االقت�سادي 

يف عدد من الدول )ن�سب مئوية(

ال�سنةالدولة

قطاع الن�ساط االقت�سادي

ذكوراإناث

خدمات�سناعةزراعةخدمات�سناعةزراعة

20052138342373االأردن

20050.113.8868.430.860.7االإمارات

20010.51386330.764.1البحرين

2005222849202654اجلزائر

...30.4...200025.04431تون�س

2005118952471ال�سعودية

199379.72.416.453.512.532.5ال�سودان

200558735243145�سورية

199087.0211661321ال�سومال

198712.92756.812.318.964.5العراق

20054.9148071182عمان

200534856122856فل�سطني

200503974.23857.7قطر

199502.795.12.72965.2الكويت

1997512.482.610.129.560.2لبنان

19952.26.882.213.621.854.6ليبيا

200539655282349م�سر

2005571925392140املغرب

199063433491635موريتانيا

2005883943.113.843.1اليمن

امل�شدر: بيانات �شنة 2005م من )UNDP, 2007, pp. 338-340(، وما دون ذلك من بيانات فمن التقرير القت�شادي العربي 

املوحد، 2004م، �س 59.
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ي�شري اجلدول ال�شابق اإىل عدة تطورات مهمة ت�شمل ما يلي: 

�شهد قطاع اخلدمات زيادة كبرية خالل الأعوام اخلم�شة والع�شرين الأخرية، فارتفعت ن�شبة العاملني فيه من 

)25%( اإىل )50%( من اإجمايل القوى العاملة الن�شائية، فهو بحق امل�شتخدم الرئي�س لقوى العمل العربية 

ب�شفة عامة والن�شائية ب�شفة خا�شة. حيث تعمل اأغلب الن�شاء العرب يف قطاع اخلدمات با�شتثناء تون�س 

)حيث تعمل اأغلب الن�شاء يف قطاع ال�شناعة(، وال�شودان و�شوريا وال�شومال وموريتانيا واليمن )حيث 

تعمل معظم الن�شاء يف قطاع الزراعة(. كما جتاوزت ن�شبة م�شاركة الإناث يف هذا القطاع ن�شبة م�شاركة 

الذكور يف اإحدى ع�شرة دولة. وترتفع ن�شبة م�شاركة الإناث يف قطاع اخلدمات )حتديًدا التعليم وال�شحة 

والإدارة( يف دول اخلليج، مثل: الإمارات )97%(، والكويت )95%(، وعمان )88%(، وال�شعودية )%92(، 

والبحرين )86%(، وقطر )98%(، مقارنة مع الدول الأخرى )التقرير القت�شادي العربي املوحد، 2004م(.

ويعد قطاع الزراعة ذا اأهمية مركزية يف ت�شغيل الإناث يف بع�س الدول، مثل: اليمن )88%(، وال�شودان 

)80%(، و�شوريا )60%(، وم�شر )32%(، وفل�شطني )30%(. ويالحظ قلة م�شاركة الن�شاء يف قطاع الزراعة 

يف كل من الأردن، والإمارات، والبحرين، و�شلطنة عمان، ولبنان؛ حيث اإنها لي�شت بلداًنا زراعية يف الأ�شل. 

ومن املفيد التذكري هنا باأن م�شاركة القوة العاملة يف جمال الزراعة يف الدول ال�شناعية املتقدمة تكون �شئيلة، 

.)Renana et al., 2003( فن�شبة امل�شتغلني بالزراعة يف الوليات املتحدة مثاًل ل يزيدون عن ثالثة باملائة

ويبني اجلدول ال�شابق اأن ن�شف الن�شاء العامالت يف فل�شطني يعملن يف قطاع اخلدمات، مثل جمالت التعليم 

وال�شحة وال�شكرتارية؛ ويعود ذلك اإىل العادات الجتماعية ال�شائدة، والتي تعزز من تق�شيم العمل على اأ�شا�س 

اجلن�س، فرنى اأن امليل الجتماعي والثقايف ال�شائد للمراأة الفل�شطينية يتمركز يف اإطار الأعمال القريبة من 

وظيفتها الجتماعية التقليدية، التي تتمحور حول الأعمال املنزلية ودورها يف الإجناب وتن�شئة الأطفال.

وي�شري توزيع الن�شاء العامالت ح�شب نوع الن�شاط القت�شادي اإىل اأن اأكرث من ن�شف الن�شاء ت�شتغلن يف 

قطاع اخلدمات، يليه القطاع الزراعي بن�شبة )58 و32%( على التوايل.

ويعد الر�شد ال�شابق اأقرب اإىل التحليل ال�شكلي منه اإىل حتليل واقع م�شاركة املراأة العربية؛ لأن احلديث عن 

ا لي�شت بال�شرورة  انتقال املراأة من الزراعة اإىل قطاع اخلدمات يغفل حقيقة اأن الكثري من هذه اخلدمات عمليًّ

جزًءا من البنية الر�شمية لالقت�شادات العربية؛ مما يتطلب اأن ن�شيف بعًدا اآخر، وهو البعد اخلا�س مبدى قدرة 

املراأة العربية على اخرتاق جمالت العمل الر�شمي )املنظم بت�شريعات( بعيًدا عن العمل غري الر�شمي )القائم على 

العرف والذي ل حتكمه قواعد مكتوبة(. فال يزال التق�شيم التقليدي للعمل �شائًدا يف معظم املجتمعات العربية 

ا اأو�شع للعمل يف املجالت غري الر�شمية بدون اأجر اأو باأجر زهيد،  )الإ�شكوا، 2005م(، فغالًبا ما جتد املراأة فر�شً

ثم العمل يف قطاعات خدمية معينة، مثل ال�شحة والتعليم والأعمال الإدارية، وفر�س اأقل يف القطاع اخلا�س 

.)Doumato & Posusney, 2003( )2-6( اأو الأعمال الريادية، وهو ما يعرب عنه ال�شكل رقم

●

●

●

●
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ال�سكل رقم )6-2(: الهرم الوظيفي للمراأة يف املجتمعات العربية )�سورة اإجمالية(.

املراأة يف القطاع الر�سمي )عام وخا�س(:

ال�شلم  يف  متدنية  مكانة  متو�شطة،  • مهارة 
الوظيفي، ا�شتقرار وظيفي ن�شبي يف القطاع العام، 

اأجور منخف�شة، جمالت خدمية، )التعليم وال�شحة 

والإدارة العامة( 

)25( اإىل )40( باملائة • من 
)40( اإىل )70( باملائة من  الر�شمي  القطاع  يف  • الرجل 

املراأة 

الريادية: 

• م�شتوى 
تعليمي 

عال و مناف�س

للرجل 

)2( باملائة  من  • اأقل 
)8( باملائة الريادي  • الرجل 

املراأة يف القطاع غري الر�سمي )الزراعي واخلدمي(:

املنزيل  العمل  خدمات  اأو  والرعي،  الزراعة،  املنزيل،  العمل  على  اأ�شا�شا  • يعتمد 
املاأجور يف اأدنى م�شتوياته )من�شوجات، ماأكولت تقليدية(، مبا ل يتحدى التقاليد 

املوروثة، م�شتوى تعليم حمدود اإن وجد ف�شال عن الفقر املهاري

)55( اإىل )70( باملائة • من 
)30( اإىل )40( باملائة من  الر�شمي  غري  القطاع  يف  • الرجل   

 )2005 و)الإ�شـكـوا،   )Doumato & Posusney, 2003( مـوؤ�شـرات  عـلـى  بـنـاء  مـحـ�شـوبـة  الأرقـام  الـبـيـانـات:  مـ�شـدر 

.)UNDP, 2007(و )Chamlou, 2007(و
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يالحظ من خالل ال�شكل ال�شابق وجود الن�شبة الأكرب من الن�شاء العامالت يف قاع العمالة الن�شائية العربية 

غري الر�شمية، والتي متثل وفًقا لالإ�شكوا، حوايل )60 اإىل 70%( من العمالة الن�شائية، وتعمل هذه الن�شبة يف 

ل اأو املهيكل اأو املنظم بت�شريعات(، مثل: الأعمال الزراعية، اأو اخلدمية باأجر،  القطاع غري الر�شمي )غري املُ�َشجَّ

اأو الإنتاجية ال�شغرية، اأو العاملني حل�شابهم يف من�شاآت غري مرخ�شة، والعاملني مقابل اأجر لكن بدون عقد، 

وكذلك العمالة املوؤقتة. وكما اأو�شحنا يف املقدمة النظرية، فاإن ن�شبة تبلغ )80%( من العامالت يف القطاع غري 

الر�شمي ينتمني اإىل الطبقات ذات الدخل املنخف�س، والتي ترتفع فيها ن�شبة الأمية بني الن�شاء ب�شكل خا�س 

)الإ�شكوا، 2005(. ورغم اأن البيانات املتاحة ت�شري اإىل تقل�س ن�شبة العمالة يف قطاع الزراعة يف العديد من الدول 

تزل  مل  الزراعة  اأن  اإلَّ   ،)%33( اإىل   )%50( من حوايل  الأخرية  والع�شرين  اخلم�شة  الأعوام  العربية خالل 

م�شغاًل رئي�ًشا لالإناث يف الدول العربية ذات الثقل ال�شكاين الكبري، مثل م�شر وال�شودان و�شوريا واليمن 

ف�شاًل عن ال�شومال وموريتانيا وفل�شطني )التقرير القت�شادي العربي املوحد، 2004(.

حيث  ال�شناعة،  قطاع  يف  ن�شيبهن  تراجع  الر�شمي  غري  القطاع  اإىل  العربيات  الن�شاء  جلوء  من  يزيد  ومما 

تراجعت ن�شبة العمالة العربية، ذكوًرا واإناًثا، يف هذا القطاع، ل�شيما خالل الن�شف الثاين من عقد الثمانينيات. 

ويعود ال�شبب الرئي�س يف هذا الرتاجع اإىل ال�شعوبات القت�شادية التي عا�شتها اأغلب الدول العربية خالل 

تلك الفرتة اإثر انخفا�س اأ�شعار النفط العاملية، وما اأدى اإليه ذلك من انخفا�س يف ح�شيلة الدول من �شادراتها 

النفطية، بالإ�شافة اإىل ما �شهدته اأغلب الدول العربية من التدهور يف موازين مدفوعاتها، وتنامي العجز املايل، 

وتفاقم الديون اخلارجية، وارتفاع اأعباء خدمة الدين، وما ترتب على ذلك من �شعف معدلت ال�شتثمار، وندرة 

اأعداد الداخلني اجلدد اإىل �شوق العمل. ي�شاف اإىل ذلك تف�شيل قطاع  فر�س العمل اجلديدة مقارنة بتزايد 

وا�شع من املواطنني العمل يف موؤ�ش�شات �شغرية ذات ميزانيات متوا�شعة وعدم التقيد بالأنظمة والإجراءات 

زيادة  فهناك   .)Balakrishnan, 2002:وكذلك 2004م،  املوحد،  العربي  القت�شادي  )التقرير  واملعقدة  املكلفة  الر�شمية 

وم�شر،  وال�شودان،  العراق،  يف  خا�شة  املنظم،  غري  القطاع  يف  واإناًثا،  ذكوًرا  العاملني،  عدد  يف  وا�شحة 

وتون�س، واجلزائر، واملغرب، و�شوريا، وفل�شطني )هذه الدول يف جمموعها ت�شكل اأكرث من )80%( من عدد 

ال�شكان العرب(. 

وبالن�شبة للن�شاء حتديًدا، فاإن النتقال من قطاع الزراعة اإىل قطاع اخلدمات مل يكن يعني بال�شرورة النتقال 

من العمل غري الر�شمي وغري املنظم اإىل العمل الر�شمي واملنظم، بل اإنه ارتبط بانتقال الأ�شرة من القرية اإىل 

املدينة دون اكت�شاب التعليم واملهارات التي يفرت�شها ويقت�شيها العمل يف القطاع الر�شمي. اأما بالن�شبة للدول 

التي توافرت فيها البيانات، فاإن الفجوة بني النوع الجتماعي ت�شيق يف القطاع غري الر�شمي وغري املنظم؛ 

.
)195(

حيث متيل الن�شاء اإىل العمل يف جمالت التنظيف والتجارة و�شناعة املالب�س والأغذية

)195( قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، 2005م.
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القيود  العربية وقدرتها على اخرتاق  املراأة  الدولية �شعًفا �شديًدا يف عمالة  التقارير  الكثري من  وقد �شجلت 

الثقافية املفرو�شة عليها، بيد اأن النظرة املتاأملة لنوعية املهن التي حت�شل عليها املراأة العربية توؤكد اأمرين: 

الأول: اأنه طاملا كانت الأغلبية الكا�شحة من الن�شاء العربيات تعملن يف القطاع غري الر�شمي؛ فاإن الإح�شاءات 

التي  الأولية  الدرا�شات  بع�س  واأن  ل�شيما  الإنتاجية،  اأن�شطتهن  من  القت�شادي  العائد  تر�شد  لن  الر�شمية 

اأجريت ملعرفة مدى اإ�شهام املراأة العربية يف الن�شاط القت�شادي اأ�شارت اإىل اأن حوايل )60%( من اإجمايل 

الأيدي العاملة من الن�شاء يف الريف العربي تعملن يف الزراعة حل�شاب اأ�شرهن العربية بدون اأجر، واأن هذه 

الن�شبة ترتفع يف دول مثل املغرب لت�شل اإىل )84%(، ويف تون�س اإىل )74%(، اأما يف �شوريا فاإن ما يقرب من 

)40%( من الن�شاء العامالت يف القطاعني الريفي واحل�شري عامالت بدون اأجر مبا�شر )الإ�شكوا، 2004(.

ا؛ لأن معظم ن�شاطها يكون يف املنزل اأو الغيط اأو  فاملراأة العربية فقرية املهارة وقليلة التعليم مظلومة حما�شبيًّ

املرعى بجانب الرجل بدون مقابل اأو مقابل اأجر زهيد للغاية، كما اأنها تتطوع خلدمة نظرياتها يف جمالت لها 

تبادلية )�شوقية( عالية. والفارق بني الثنني هو كالفارق  لها قيمة  ا�شتعمالية �شخمة حتى واإن مل يكن  قيمة 

بني حبة القمح وحبة اللوؤلوؤ. فحبة القمح لها وظيفة اإن�شانية وحياتية مهمة، لكنها ل تت�شم بالندرة التي جتعل 

على  ولي�س  الندرة  على  القائم  الكال�شيكي  القت�شاد  عرف  اللوؤلوؤ يف  من  نظريتها  ت�شاوي  تبادلية  قيمة  لها 

.
)196(

ال�شتخدام؛ مما يخرج ن�شاطاتها تلك من الإح�شاءات الر�شمية للدول

من ناحية اأخرى، فاإن طبيعة عمل املراأة يف الدول النامية عامة، ويف الدول العربية ب�شكل خا�س، تختلف عنها 

ا التي  يف البلدان ال�شناعية التي تتوافر للمراأة فيها الأجهزة التي تعينها يف القيام بالأعمال ال�شاقة، واأي�شً

متكنها من �شراء اأجهزة حديثة تعينها على اأعمال املنزل كي ل ميثل عبًئا عليها كامراأة عاملة، اأو تلك الأجهزة 

اأجريت  اأكادميية  درا�شة  ت�شري  ولذلك  اليدوية؛  وال�شناعات  املنزيل  بالت�شنيع  يعرف  فيما  ت�شاعدها  التي 

ل م�شاركة املراأة العربية يف الأن�شطة القت�شادية وبخا�شة يف الريف  بالتعاون مع جامعة الدول العربية اأن معدَّ

والبادية واملناطق الع�شوائية، ت�شل اإىل حوايل )70%(، اإذا اأخذنا يف احل�شبان كل الأعمال التي تقوم بها، 

�شواء باأجر مبا�شر اأو باأجر غري مبا�شر يذهب ل�شالح الأ�شرة )عواطف عبد احلميد، 2004م(.

امل�شتوى الثاين لعمل الن�شاء العربيات هو القطاع الر�شمي )احلكومي واخلا�س(. وقد احتل القطاع احلكومي 

خالل  العربية  الدول  معظم  تبنتها  التي  التنمية  ا�شرتاتيجيات  بحكم  خا�شة  اأهمية  للدولة(  )اململوك  والعام 

امللكية  على  تقوم  برامج  اعتمدت  حيث  املا�شي؛  القرن  ثمانينيات  وحتى  مبا�شرة  ال�شتقالل  بعد  ما  مرحلة 

ب�شبب  القطاع اخلا�س  ال�شكان، وغاب  فيه عدد  الذي ت�شاعف  الوقت  الكربى يف  الإنتاج  ملوؤ�ش�شات  العامة 

)196( ت�شري اإحدى الدرا�شات اإىل اأن ن�شبة الن�شاء من جمموع العاملني باأجر يف اليمن تبلغ )8.2%( مقابل )91.8%( ل يعملن باأجر، عبد 

القادر البنـاء، واقع امل�شروعات القت�شادية املوجهة للمراأة يف اجلمهورية اليمنية، بحث غري من�شور، برنامج الدرا�شات امل�شحية، 

القاهرة: منظمة املراأة العربية، 2005م.
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اأو ب�شبب �شعفه يف مواجهة ا�شتثمارات الدولة ال�شخمة؛ ومن هنا اأخذت معظم الدول العربية على  التاأميم 

عاتقها م�شئولية اإيجاد فر�س عمل للماليني من خريجي اجلامعات وحملة ال�شهادات املتو�شطة يف املوؤ�ش�شات 

العامة والدوائر احلكومية. ولالأ�شف، فقد ات�شمت معظم �شيا�شات التوظيف هذه بعدم ا�شتنادها اإىل اأ�ش�س 

اقت�شادية؛ مما خلق ظاهرتي الت�شخم الوظيفي والبطالة املقنعة )الإ�شكوا، 2004م(.

وت�شري التقديرات اإىل اأن ن�شبة العاملني ذكوًرا واإناًثا يف القطاع العام واحلكومي تبلغ حوايل )30%( من 

بلغت  الأردن  يف  2003م  عام  يف  العام  القطاع  يف  العمالة  ن�شبة  اأن  كما  الزراعي.  القطاع  خارج  العاملني 

املغرب  )45%(، ويف  )30%(، ويف اجلزائر  )25%(، ويف م�شر  العمالة، ويف تون�س  اإجمايل  )45%( من 

)20%( )التقرير القت�شادي العربي املوحد، 2004م(. وت�شتقطب املوؤ�ش�شات احلكومية والعامة ن�شبة كبرية من الإناث 

ونحو  الكويت،  احلكومي يف  القطاع  العاملني يف  من   )%45( نحو  الن�شاء  فتمثل  العربية،  الدول  اأغلب  يف 

�شوريا،  الأردن، و)45%( يف م�شر، و)30%( يف  والبحرين، و)49%( يف  الإمارات  من  )40%( يف كل 

و)21%( يف تون�س يف عام 2001م. 

ويعود تف�شيل الكثري من الن�شاء العرب للقطاع احلكومي اأو العام اإىل اأن ظروف العمل يف هذا القطاع عادة 

ما تكون اأكرث منا�شبة لظروف املراأة العربية، وبخا�شة من حيث مواعيد العمل، والإجازات التي مُتنح لهن، 

واجلهد املطلوب يف اأداء العمل، ف�شاًل عن احلماية الت�شريعية والأمان الوظيفي، وذلك خالًفا ملا يتطلبه العمل 

يف القطاع اخلا�س من التزامات وقتية واإنتاجية قد تتعار�س مع اللتزامات الأ�شرية للمراأة. ويف�شل اأ�شحاب 

اإجازات  العمل يف القطاع اخلا�س ت�شغيل الذكور لعتبارات تتعلق بالتكلفة الإ�شافية لتوظيف الإناث، مثل 

الأمومة ورعاية الأطفال واحتمال ان�شحابهن من �شوق العمل. 

وحتى داخل هذا القطاع الر�شمي يغلب على عمل املراأة العربية القطاعات اخلدمية اأو الأن�شطة امل�شاعدة للدور 

الأكرب الذي يقوم به الذكور يف جمالت ال�شناعة. وقد اأ�شار تقرير التنمية الإن�شانية العربية اإىل اأن الن�شبة 

الأكرب من الن�شاء العربيات الالئي يعملن يف القطاع الر�شمي يف بلدان عربية خم�شة )عمان وفل�شطني وقطر 

وم�شر واملغرب( تعمل كموظفات اأو عامالت. وت�شل ن�شبة هوؤلء اإىل )68%( من املنخرطني يف �شوق العمل 

)الر�شمي( يف م�شر، و)55%( يف فل�شطني، وترتفع اإىل )88%( يف عمان، و)100%( يف قطر، وتنخف�س 

الإ�شكوا،  86 وكذلك  2005، �س،  العربية،  الإن�شانية  التنمية  )تقرير   )%34( تبلغ  املغرب حيث  الن�شف يف  اأقل من  اإىل 

2004م(. ورغم اأن ن�شب الرجال الذين يعملون كموظفني ل تختلف عن ن�شبة الن�شاء الالئي يعملن كموظفات 

لكن هناك فارًقا كبرًيا يف طبيعة عمل غري املوظفني من الرجال؛ حيث يعمل معظمهم حل�شابهم اخلا�س يف مهن 

حرة اأحياًنا، عادة ما تكون بالتوازي مع مهنهم الأ�شلية، اأي يف القطاع الر�شمي مدفوعة الأجر، اأما الن�شاء 

غري املوظفات فيكن اأ�شرى للقطاع غري الر�شمي، �شواء زهيد الأجر اأو معدومه. “وت�شل هذه الن�شبة للن�شاء 

7%( للرجال   ،22  ،3( )20%( يف م�شر، و)52%( يف املغرب، و)33%( يف فل�شطني، بينما ل تتجاوز  اإىل 

يف هذه البلدان الثالثة على التوايل” )تقرير التنمية الإن�شانية العربية، 2005م، �س 86(، وهو ما يعني اأن ن�شبة اأكرب 
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من الن�شاء يعملن يف جمالت زهيدة اأو غري مدرة للدخل. وهذا التوزيع يتنا�شب اإىل حد بعيد مع الأو�شاع 

التعليمية للمراأة العربية؛ فبع�س املهن ت�شيطر عليها الن�شاء، مثل: التمري�س والتدري�س واخلدمة الجتماعية 

)68% بالن�شبة للتمري�س و40% للتدري�س(، بل اإن ن�شبة تبلغ )50%( من خريجي كليات ال�شيدلة والتمري�س 

يف الدول العربية من الن�شاء. ويف مقابل ذلك يت�شاءل ن�شيب املراأة العربية يف قطاع الت�شنيع والتكنولوجيا. 

ومن املالحظ اأن املراأة العربية العاملة يف جمال الت�شنيع يرتّكز وجودها يف بع�س ال�شناعات، مثل �شناعة 

املالب�س اجلاهزة واملن�شوجات، حيث ت�شل ن�شبة �شغل الن�شاء للوظائف يف بع�س امل�شانع العربية اإىل )%60(، 

فيما يعرف بتاأنيث بع�س ال�شناعات العربية. كذلك هناك “تاأنيث” لبع�س قطاعات العمل، مثل تركز الن�شاء يف 

القطاعات احلكومية، وبخا�شة يف املهن الكتابية واأعمال ال�شكرتارية )عواطف عبد احلميد، 2004(. وجدير بالذكر 

اأن قطاع اخلدمات يف القت�شادات العربية مييل اإىل تدين الإنتاجية وتدين عوائد العمل ب�شبب ارتفاع ن�شيب 

القطاع احلكومي وغري الر�شمي من عمالة اخلدمات؛ مما يوؤثر على الو�شع القت�شادي للمراأة، والأهم هو 

تاأثري ذلك على ال�شورة الذهنية عن كفاءتها القت�شادية. 

هناك ثالًثا يف هذا الهرم الوظيفي، ال�شكل رقم )6-2(، ن�شبة قليلة من الن�شاء العربيات الرائدات، �شواء كن 

من �شيدات الأعمال الالئي ميتلكن اأو يدرن �شركات ت�شتخدم عاملني باأجر وهوؤلء جتدر الإ�شارة اإىل جتربتهن 

ا  بو�شفهن قد اخرتقن القيود الثقافية التقليدية على عمل املراأة، فهن بحق رائدات يف جمالت عمل كان تقليديًّ

املمكن  اأنه من  اإغفالها، وهي  لهن دللة رمزية ل ميكن  اأن  اإلَّ  قلة هوؤلء عدًدا  . ورغم 
)197(

الرجال حكًرا على 

اخرتاق القيود الثقافية التقليدية التي اأدت اإىل �شيادة القرتابني الأول والثاين )املراأة كمفعول مطلق اأو نائب 

عن الفاعل القت�شادي( يف جمتمعاتنا العربية. ويو�شح ال�شكل رقم )6-3( اأن ن�شبة الإناث �شاحبات الأعمال 

�شئيلة للغاية، با�شتثناء ال�شودان وتون�س وم�شر حلد ما.

)197( ت�شري جريدة اخلليج الإماراتية )21-02-2006، �س 8( اأن حجم تداولت ال�شيدات الإماراتيات يف �شوق اأبو ظبي بلغت حوايل 

)14( مليار يف �شنة 2005م، وهو رقم كبري باملعايري اخلليجية والعربية.
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ال�سكل رقم )6-3(: ن�سبة رجال االأعمال و�سيدات االأعمال من اإجمايل امل�ساركني يف الن�ساط االقت�سادي 

ح�سب �سنوات خمتلفة )ن�سبة مئوية(.
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امل�شدر: التقرير القت�شادي العربي املوحد، 2004م. 

وعلى الرغم من توا�شع الأرقام ب�شفة عامة، اإلَّ اأن هناك موؤ�شرات اإيجابية. وقد تواترت ق�ش�س جناح الن�شاء 

يف قطاع الأعمال حتى باتت ل ت�شكل حدًثا لفًتا كما كان الأمر يف املا�شي )تقرير التنمية الإن�شانية العربية، 2005م، 

�س 104(. ويف حدود ما هو متاح من اأرقام فقد ارتفع عدد �شيدات الأعمال يف البحرين من )193( يف عام 

1991م اإىل )815( يف عام 2001م، ثم )1150( يف عام 2005م، ويف ال�شعودية يزيد عدد الن�شاء �شاحبات 

الأعمال عن )20( األف �شيدة، ويف تون�س -وقد كانت بحق �شباقة يف هذا املجال- بلغ عددهن )10( اآلف يف 

. ورغم اأن معظم هذه امل�شروعات عائلية، لكن هذا هو ال�شائد يف املنطقة العربية ب�شفة عامة 
)198(

عام 2007م

)77%( يف اليمن،  حتى بالن�شبة لرجال الأعمال. ويرتكز معظم هذه امل�شروعات يف قطاع اخلدمات بن�شبة 

و)59%( يف م�شر، و)37%( يف املغرب. ويغلب على هوؤلء الن�شاء التعليم اجلامعي واملهارات الإدارية العالية. 

ول تخلو دولة عربية من عدة �شيدات اأعمال عربيات حققن اإجنازات كبرية اأ�شارت لها م�شادر خمتلفة )تقرير 

فاإن  العربية،  الدول  معظم  اأعمال يف  �شيدات  بروز  عن  وف�شاًل   .)106-105 2005م، �س  العربية،  الإن�شانية  التنمية 

اأتت من �شيدات دول اخلليج العربي ليلحقن ب�شيدات اأعمال  التطورات الأبرز يف ال�شنوات اخلم�س الأخرية 

من دول عربية اأخرى �شبقن يف هذا الجتاه. ففي دبي مثاًل هناك )3500( �شيدة اأعمال )ت�شري اإليهن بع�س 

الكتابات الغربية بو�شفهن رائدت Enterpreneurs(، منهن )55%( مواطنات خليجيات. وقد عرب املجل�س 

التنفيذي ملجل�س �شيدات الأعمال عن اأهمية الدور الذي تلعبه املراأة العاملة يف دفع عجلة التنمية القت�شادية 

)198( انظر يف الدور الرائد الذي تقوم به �شيدات الأعمال التون�شيات: منال العابدي، الن�شاء �شاحبات الأعمال فى تون�س: مقوم اأ�شا�شي 

.http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=14122:لنجاح القت�شاد
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اإىل الأمام، واأو�شح اأن امل�شتقبل يحمل املزيد من عمل املراأة اخلليجية يف جمالت مل تكن مطروقة من قبل، 

وهذا ما ت�شري اإليه ميزان التعليم؛ حيث اإن ن�شبة الإناث يف اجلامعات الإماراتية ت�شكل نحو )75%( من العدد 

الإجمايل للدار�شني فيها، والأهم هو اأن الأغلبية منهن تنت�شب لكليات تقنية املعلومات والهند�شة )اخلليج الإماراتية، 

2 مار�س/اآذار 2006م(. وكذلك يف اململكة العربية ال�شعودية هناك اأمثلة جيدة ل�شيدات رائدات، مبا يف ذلك تعيني 

�شيدة �شعودية مديرة لبنك بريطاين يف اململكة )جريدة الريا�س، 11 مايو/اأيار2007م(. ويف داخل جمال�س اإدارة 

الغرف التجارية مبدن اململكة اأ�شبح هناك ح�شور قوي لعدد من �شيدات الأعمال؛ مما يوؤكد اأن هناك بادرة اأمل 

حقيقي يف اأن تتقبل العقلية العربية اقرتاب “نه�شة” املراأة العربية ولي�س فقط “النهو�س امل�شروط بها”.

وقد اأ�شارت درا�شة حديثة للبنك الدويل )�شاملو، 2007م( اإىل اأن ن�شبة ال�شركات اململوكة للن�شاء يف ثمانية بلدان 

عربية مل تتعد )13%( من بني )4832( �شركة �شملها امل�شح ال�شتق�شائي. لكن لوحظ اأن ال�شركات اململوكة 

للن�شاء يف هذه املنطقة تقف على اأ�ش�س را�شخة وم�شتقرة، وتت�شم بالإنتاجية والتقدم التكنولوجي، كما اأنها 

اأن  الفوارق مثاًل يف  اأحد  للرجال. ويتمثل  اململوكة  ال�شركات  �شاأن  �شاأنها يف ذلك  العاملية  بالأ�شواق  ترتبط 

ن�شبة ال�شركات التي يعمل لديها اأكرث من )100( موظف تعد اأعلى يف املتو�شط بني ال�شركات اململوكة للن�شاء 

)31%( مقارنة بال�شركات اململوكة للرجال )24%(. ووفًقا لهذه الدرا�شة، فاإن العمالة املاهرة واملهنية ت�شكل 

ن�شبة مئوية اأعلى من القوى العاملة يف ال�شركات اململوكة للن�شاء.

الغربية وقطاع غزة  ال�شعودية وال�شفة  العربية  للن�شاء يف م�شر والأردن واململكة  اململوكة  ال�شركات  اإن  بل 

ت�شابه  ورغم  للرجال.  اململوكة  ال�شركات  من  املتو�شط  يف  اأعلى  مبعدلت  لديها  العاملة  القوى  بزيادة  قامت 

ا اأن قدرة الن�شاء على تنظيم م�شروعات  �شمات تلك ال�شركات وم�شتوى اأدائها، فاإن هذه الدرا�شة لحظت اأي�شً

العمل احلر يف هذه املنطقة مل حتقق كامل اإمكاناتها، مع اأن مناخ ال�شتثمار اأقل حتيًزا للرجال بكثري عما كان 

مت�شوًرا. وت�شيف الدرا�شة اأن �شيدات الأعمال ي�شكلن اأقلية يف كل مكان. لكن ن�شبتهن يف منطقة ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اإفريقيا اأقل مقارنة باملناطق الأخرى متو�شطة الدخل ك�شرق اآ�شيا، واأمريكا الالتينية والبحر 

الكاريبي، واأوروبا واآ�شيا الو�شطى )�شاملو، 2007م(.

الرتقي وفرص  النسائي  العمل  عائد  تواضع 
تك�شف العديد من الدرا�شات العربية والعاملية عن وجود “حتيز هيكلي” يف �شوق العمل �شد املراأة، �شواء 

يف الدخول لهذا ال�شوق اأو بعد دخوله، بحكم توا�شع عائد العمل وتدين فر�س الرتقي، فيما يعرف با�شم 

“ال�شقف الزجاجي” من القيود غري املعلنة، والتي ميار�شها الرجال �شد الن�شاء، ومتار�شها الفئات امل�شيطرة 
املجتمعات  داخل  املوجودة  القيود  ذلك  يف  مبا  ا،  تاريخيًّ املقهورة  الأخرى  الفئات  على  ا  و�شيا�شيًّ ا  اقت�شاديًّ

ا )Fennell & Arnot, 2007; Olcott & Hardy, 2006(. والأمر لي�س ببعيد عن اأو�شاع املراأة  املتقدمة اقت�شاديًّ

هذه  معظم  اإن  بل   ،)De Jure( املراأة  �شد  الورق  على  العربية  القوانني  معظم  متيز  ل  ا،  فنظريًّ العربية، 
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القوانني توؤكد على حق املراأة يف احل�شول على ذات الأجر مقابل ذات العمل، وتوؤكد على حق املراأة يف اإجازة 

اأمومة، وحتمي املراأة من الإق�شاء عن العمل حال الزواج اأو احلمل. اإلَّ اأن هذه املزايا تبقى حرًبا على ورق يف 

العديد من الدول العربية؛ لأنها بحاجة اإىل ثقافة تدعمها ودولة تراقب تنفيذها، وهما عقبتان �شديدتان يف 

الكثري من الدول العربية، حتى لو حاولت الن�شاء الحتجاج على املمار�شات التي تتناق�س مع هذه القوانني 

)ب�شري الزعبي، 2006م(.

نف�شها  جتد  �شغل  من�شب  على  احل�شول  وا�شتطاعت  العربي  العامل  ن�شاء  من  احلظ  حالفها  من  “اإن 
بالقطاع اخلا�س،  املنا�شب، وخا�شة  الن�شاء والرجال مبختلف  للرجل، فبمقارنتنا لأجور  اأمام واقع متحيز 

الكفاءة،  بالفرق يف  الن�شاء؛ وذلك لأ�شباب متعددة، كاعتقادهم  اأجور  اأجور الرجال قد فاقت بكثري  اأن  جند 

والتحيز للجن�س الذكري على م�شتوى الأجور. ففي القطاع ال�شناعي جند اأن اأجور الن�شاء البحرينيات ل متثل 

�شوى )44%( مقارنة مع اأجور الرجال، بينما و�شلت اإىل )49%( يف الأرا�شي املحتلة، و)65%( يف الأردن، 

واأخرًيا )68%( يف م�شر )منى ال�شرقاوي، 2005م، �س11(. وهو ما يبدو بو�شوح من اجلداول الثالثة التالية، 

والتي ت�شري بو�شوح اإىل درجة عالية من التمييز �شد املراأة يف الأجور يف اجلدول رقم )6-4(، ويف املنا�شب 

العليا يف اجلدول رقم )6-5(، ويف الدخل املكت�شب مقارنة بالرجل يف اجلدول رقم )6-6(. بيد اأنه من املفيد 

ا تو�شيح اأن هذه الفجوة عاملية مع تفاوت وا�شح يف الدرجة.  اأي�شً

اجلدول رقم )6-4(: ن�سبة اأجور االإناث اإىل اأجور الذكور

2005 الدول

)2000( 49 فل�شطني

67 الأردن

44 البحرين

65 م�شر

72 اإفريقيا

83 اأمريكا ال�شمالية

61 اأمريكا اجلنوبية

79 اآ�شيا

81 اأوروبا

The United Nations, The Millinnium Development Goals Report, 2008 :امل�شدر
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ال�شمالية  اأمريكا  يف  الن�شبة  هذه  ترتفع  رمبا  الرجال،  اأجور  من  ن�شبة  ت�شكل  العربيات  ال�شيدات  فاأجور 

واأوروبا لتبلغ حوايل )80%(، وتنخف�س ب�شدة يف جمتمعاتنا العربية لت�شل اإىل الن�شف تقريًبا يف فل�شطني 

والبحرين. 

اآفات عربية خال�شة، واإمنا هي ذات بعد دويل، حيث يظهر تقرير لوزارة العمل  األ نعتقد اأن هذه  ومن املهم 

الأمريكية اأن اأجر العامالت اجلامعيات بني �شن 36 عاًما و45 عاًما، بلغ )74,7%( من اأجر الرجل الذي يعمل 

ا، حيث كانت هذه الن�شبة )75,7%( قبل ع�شرة اأعوام.  يف الوظيفة نف�شها يف عام 2004م، وذلك يعد انخفا�شً

اأ�شباب تندرج حتت عنوان  اأوًل عدة  الظاهرة، هي:  اأ�شباب رئي�شة لهذه  وير�شد املحللون الأمريكيون ثالثة 

التمييز �شد املراأة، ثانًيا اأن املراأة تواجه �شغوًطا لتويل عبء الهتمام بالعائلة؛ مما يدفعهن لختيار مهن ذات 

اأجور اأقل مقابل عدد �شاعات عمل ومهام اأقل، وثالًثا اأن املراأة ل تنظر اإىل املال كاأحد الأولويات املهمة كما يفعل 

الرجال، فالكثريات منهن رمبا كن اأكرث ا�شتمتاًعا بالعناية بالأطفال واملنزل، يف حني يركز الرجال على العمل 

.)Balakrishnan, 2002; Poutziouris et al., 2006(

ال�شيدات ن�شف عدد طلبة كليات  بذاتها؛ حيث متثل  الزجاجي عند احلديث عن مهن  ال�شقف  وتثار ق�شية 

القانون والطب يف معظم املجتمعات ال�شناعية املتقدمة، اإلَّ اأن الن�شبة يف كليات اإدارة الأعمال حتوم حول 

الأ�شهم  و�شركات  ا�شتثمارية  بنوك  يف  للعمل  املوؤهالت  ال�شيدات  عدد  قلة  يف  ذلك  ويت�شح  فقط،   )%30(

 Cobble,( الأعمال  اإدارة  يف  املاج�شتري  درجة  على  للحا�شلني  املتاحة  العمـل  جمـالت  من  وغريها  اخلا�شة 

Edlund, Kopczuk, & National Bureau of Economic Research, 2007 ;2007(. وت�شري اإحدى الدرا�شات 

اأكرب  اإدارات  جمال�س  يف  الرجال  عدد  مع  عددهن  يت�شاوى  حتى  عاًما   )70( �شينتظرن  ال�شيدات  اأن  اإىل 

 )5629( من   )%14,7( على  2006م  عام  يف  ح�شلن  ال�شيدات  واأن  املتحدة،  الوليات  يف  �شركة   )500(

اأخرى يف جمتمعات  امتدادات  وللظاهرة   .)Cobble, 2007( �شركة   )500( اأكرب  اإدارات  مقعًدا يف جمال�س 

.)Bonvillain, 2007; Jordan & Harris, 2006( العامل املختلفة
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اجلدول رقم )6-5(: ح�سة الن�ساء يف منا�سب االإدارة والت�سيري

الن�سبة املئوية ال�سنة الدول

8 [6] 2000 االإمارات العربية املتحدة

12 2003 االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

10 [3, 4, 7] 2002 البحرين

4 2001 اليمن

3.1 2002 اململكة العربية ال�سعودية

9 [1, 2] 2002 م�سر

9 [1, 5] 2000 عمان

15 1997 العراق

5 2004 قطر

24.00 2002 اإفريقيا

38.31 2002 اأمريكا ال�سمالية

29.20 2002 اأمريكا اجلنوبية

18.21 2002 اآ�سيا

30.50 2002 اأوروبا

امل�شدر: الأمم املتحدة، ق�شم الإح�شاء: الإح�شائيات الجتماعية والدميغرافية، نقاًل عن منى ال�شرقاوي، 2005م، �س 13.

)1( العمال املدنيون، )2( اأ�شخا�س بني 15 و64 �شنة، )3( موؤ�ش�شات ت�شغل اأكرث من 10 عمال، )4( القطاع اخلا�س، 

)5( العمانيون، )6( تقديرات ر�شمية، )7( اعتماًدا على معطيات التاأمني.

يف  نظرياتها  تعانيه  ما  على  ولكن  املبداأ.  حيث  من  ا�شتثناًء  لي�شت  العربية  للمراأة  القت�شادية  فاملعاناة  اإذن 

اأو الأجور والدخول  اأكرب كما توؤكد املوؤ�شرات، �شواء على م�شتوى املراكز التي حتتلها  العامل فاإن معاناتها 

الأجور، وخا�شة يف جمال  من  الأدنى  احلد  يقارب  املجالت  من  كثري  املراأة يف  فراتب  عليها.  التي حت�شل 

جري عام 1996م يف 
ُ
الأ�شغال اليدوية واملبيعات والت�شويق والتعليم. وي�شري م�شح بيان القوى العاملة الذي اأ

ال�شودان اإىل اأن ن�شبة ال�شيدات العامالت يف اخلدمة العامة تبلغ )41%( ون�شبة الرجال تبلغ )59%(، بينما 

ن�شبة ال�شيدات بالوظائف العليا )12,9%( فقط )ب�شري الزعبي، 2006م(. ويف الأردن يزيد الفرق بني اأجور الن�شاء 
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اأجوًرا  تاأخذ  �شهادات جامعية  على  الن�شاء احلا�شالت  اإن  اإذ  التعليم؛  م�شتوى  انخفا�س  مع  الرجال  واأجور 

تعادل )71%( من اأجور الرجال. اأما من اكتفت بالتعليم الأ�شا�شي فاأجرها ل ي�شكل �شوى )50%( من اأجور 

الرجال. اأما الأميات فال ت�شل اأجورهن اإلَّ اإىل )33%( من اأجور الرجال )منى ال�شرقاوي، 2005م(. واملالحظ اأن 

ال�شيدات يح�شلن على اأجور اأقل من الرجال ب�شكل عام، حـتـى يف املهـن الـتـي تعد اأكرث منا�شبة لطبيعة الن�شاء، 

مثل التمري�س والتدري�س )Chamlou, 2007(. وقد انعك�شت هذه الأو�شاع التمييزية على دخل املراأة العاملة 

مقارنة بالرجل، فعائد عمل املـراأة العربية يبلغ يف املتو�شط ثلث عائد عمـل الرجل )العمود الأخري يف اجلدول 

ا.  رقم 6-6(؛ مما اأ�شهم يف ظاهرة تاأنيث الفقر، وهو ما ي�شتحق اأن نفرد له جزًءا خا�شًّ

اجلدول رقم )6-6(: تقدير الدخل املكت�سب )بالدوالر(

ن�سبة الدخل املكت�سب املقدر 

لالإناث اإىل دخل الذكور 

2006م**

ن�سبة الدخل املكت�سب املقدر 

لالإناث اإىل دخل الذكور 

2002م*

الدولة

0.31 0.31 االأردن

0.43 0.34 البحرين

0.35 0.31 اجلزائر

0.34 0.28 �سوريا

0.30 0.30 اليمن

0.40 0.34 الكويت

0.32 0.31 لبنان

0.31 ليبيا

0.17 0.21 ال�سعودية

0.25 0.38 م�سر

0.25 0.40 املغرب

0.25 0.32 ال�سودان

0.20 0.22 عمان

0.30 0.36 تون�س

امل�شدر:

*Human Development Report 2004 نقاًل عن منى ال�شرقاوي، 2005م، �س 16.
** تقديرات تقرير برنامج الأمم املتحدة للتنمية ل�شنة 2008م: 

 http://hdr.undp.org/en/media/HDI2008Tables.xls
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الفقر تأنيث  ظاهرة 
اإن درا�شة ت�شاري�س الفقر يف املنطقة العربية، بل حقيقة يف العامل اأجمع، ت�شري اإىل اأن الن�شاء كن ولزلن اأكرث 

 Chen & United Nations Development Fund for Women,( الأخرى  العوامل  ثبات  الرجال، مع  فقًرا من 

2005(. مبعنى اأنه داخل نف�س الفئة العمرية والتعليمية والعرقية، فاإن دخل املراأة امل�شتقل، اإن وجد، اأقل من 

فنا الفقر بدللة الدخل املتاح للت�شرف )Disposable Income( اأو بدللة فقر القدرة  دخل الرجل، �شواء عرَّ

 Bettio & Verashchagina, 2008; DesAutels & Whisnant, 2008;( على اكت�شاب املهارات وا�شتغالل الفر�س

Poutziouris et al., 2006(. وعليه فالفقر الب�شري يغلب عليه الطابع الن�شائي وفًقا لأبعاد مقيا�س التنمية الب�شرية 

الثالثة: ال�شحة والدخل والتعليم )World Bank, 2007(. وقد اأو�شحنا �شابًقا اأن املراأة تعاين معدلت اأعلى من 

البطالة، فهي الأ�شرع يف فقدان العمل يف ظروف النكما�س القت�شادي، وهي الأبطاأ يف احل�شول عليه يف 

اأوقات الرواج القت�شادي، ل�شيما يف املجتمعات التي قررت اأن تتحول، اأو حتولت بالفعل، اإىل اقت�شاديات 

.)Jordan & Harris, 2006( ال�شوق يف الأعوام الع�شرين الأخرية، مثل معظم البلدان العربية

وتتجلى العالقة الدائرية والتاأثري املتبادل بني ظاهرة تاأنيث الفقر وعدم متكني املراأة حني ن�شتعني مبوؤ�شرات 

لعدة  ا  تف�شرييًّ اأ�شا�ًشا  ي�شلح  الفقر  اأن  2005م  لعام  العربية  الإن�شانية  التنمية  تقرير  اأو�شح  وقد  رقمية. 

الربملانات،  ال�شيا�شية ومتثيلها يف  م�شاركتها  املراأة، و�شعف  ذلك �شعف متكني  ظواهر مرتابطة، مبا يف 

اأو يف  ال�شلبي على طموحاتهن يف �شغل وظائف عليا ذات مهارات متطورة  التاأثري  اإن وجدت، ف�شاًل عن 

“ثقافة  ب�شاأن  مقارنة  درا�شات  اإليه  ذهبت  ما  مع  بعيد  حلد  تت�شق  النتيجة  وهذه  املوارد.  على  ال�شيطرة 

“ال�شلل  بيئة  اإىل  اأقرب  هي  اأكرب،  بيئة  من  جزء  ولكنه  ا،  اقت�شاديًّ و�شًعا  لي�س  الفقر  اإن  حيث  الفقر”؛ 

.)DesAutels & Whisnant, 2008; Leistyna, 2005; Renana et al., 2003( ”الفكري

وتتجلى ثقافة الفقر يف اأ�شواأ جتلياتها يف املناطق الع�شوائية التي ترتبط بانخفا�س م�شتويات التعليم واملهارات 

واخلدمات احلياتية، مبا يف ذلك عدم وجود امل�شكن املالئم، وتراجع معديل توقع احلياة عند امليالد والقدرة 

الب�شرية للحياة ال�شحية. بل ت�شبح هذه املناطق الع�شوائية م�شدًرا رئي�ًشا لعمالة الأطفال، والت�شرد، واخلدمة 

العائالت  الن�شاء  ن�شبة  اأن  اإىل  التقارير  وت�شري   .)Chamlou, 2007( واملخدرات  اجل�شد  وجتارة  املنازل،  يف 

لأ�شر تزيد يف املناطق الع�شوائية؛ ففي م�شر، على �شبيل املثال، تبلغ ن�شبة الن�شاء العائالت لأ�شرهن )%21( 

اإىل  ما يرجع  والنائية؛ وهو  الع�شوائية  املناطق  باملائة يف  الثالثني  يقارب  ما  اإىل  يرتفع  لكنه  كمتو�شط عام، 

ال�شحية  القوافل  تكفي  ول  2005م(.  العربية،  الإن�شانية  التنمية  )تقرير  والرتمل  والنف�شال  الطالق  معدلت  زيادة 

واملوؤ�ش�شات اخلريية واجلهود املو�شمية يف حل امل�شكلة )الإ�شكوا، 2005(؛ لأن الق�شية تتحول من عوز وحاجة 

اإىل موقف �شلبي من احلياة يرتبط بدرجة عالية من الغرتاب النف�شي والثقايف، وهو ما يتطلب عالًجا طويل 

.)Balakrishnan, 2002; Doumato & Posusney, 2003( الأمد وعلى مراحل متعددة
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وتعرف دول اخلليج العربي، اأكرث من غريها، ظاهرة املراأة العاملة الأجنبية الوافدة، ويرتكز معظم هوؤلء 

وامل�شرفية  املكتبية  الأعمال  اأو  اآ�شيا،  من  القادمات  حالة  يف  املنازل  خدمة  وبخا�شة  اخلدمات،  قطاع  يف 

والتعليم والتمري�س بالن�شبة للقادمات من اأوروبا. وقد قدر عدد الوافدات يف منطقة اخلليج العربي بحوايل 

ون�شبة  املنزلية،  اخلدمات  قطاع  يف  منهن   )%30( حوايل  ويعمل  2002م،  عام  يف  وافدة  مليون   )7,3(

الوافدة  العمالة  هذه  ن�شبة  وتبلغ  والرتفيهية.  وال�شحية  الغذائية  وال�شناعات  الفندقة  جمال  يف  متقاربة 

)80%(، وقطر والكويت  الن�شوية يف الدولة، حيث بلغت يف عمان  العاملة  القوة  اإجمايل  قمتها كن�شبة من 

لأو�شاع  تاأنيث  ظاهرة  هناك  فاإن  الوافدات  العامالت  م�شتوى  على  وحتى   .)Chamlou, 2007(  )%72(

)على  الأجر  انخفا�س  من  تعانني  حيث  املنازل؛  خدمة  قطاع  يف  العامالت  عند  بالذات  معيبة،  اقت�شادية 

ح�شب اجلن�شية(، وهن اإجماًل ي�شغلن قاع الهرم الوظيفي ول يدخلن يف مناف�شة حقيقية مع الوطنيات يف 

2005م(. هذا ال�شدد )تقرير التنمية الإن�شانية العربية، 

وقد اأدى انخراط الكثري من القت�شادات الوطنية يف القت�شاد العاملي اإىل نزعة اأكرب نحو تاأنيث الفقر؛ حيث 

التنمية لقرتاب نهو�س  الثقافية املوروثة، و�شعف ح�شا�شية الكثري من برامج  للعوامل  العامل  اأ�شيف ذلك 

املراأة، بالإ�شافة اإىل تراجع الدولة عن بث املزيد من ال�شتثمارات يف القطاع العام، وتراجع الإنفاق احلكومي، 

العاملية على  ال�شوق  ال�شلبي لالنخراط يف  التاأثري  اإىل م�شاعفة  اأدى ذلك كله  تق�شفية. وقد  وتبني �شيا�شات 

فر�س حت�شن ت�شغيل املراأة العربية. وهو ما ل يبدو ا�شتثناًء مقارنة باأو�شاع املراأة يف دول اجلنوب الأخرى 

.)Doumato & Posusney, 2003; World Bank, 2001(

متثل  ال�شمال  ففي  ال�شمال؛  دون  اجلنوب  على  قا�شرة  تكن  مل  الفقر  لتاأنيث  النزعة  هذه  فاإن  ا  وتاريخيًّ

الن�شاء معظم العمال الفقراء، كما متثل الن�شاء يف كل الفئات العمرية وم�شتويات الكفاءة الق�شم الأعظم من 

العاطلني )�شتيفاين تريي، 2000م، �س 8(. ورغم بع�س فر�س العمل التي خلقتها �شيا�شات دعم ال�شادرات يف 

العامل قد عانني من  اأن الأغلبية العظمى من ن�شاء  اإلَّ  ال�شني والهند والربازيل وكوريا اجلنوبية وتايوان، 

اأدى  اإىل اإفال�س �شناعات عديدة كانت حممية بحواجز جمركية؛ مما  اأدت  �شيا�شات حرية التجارة، والتي 

اإىل و�شع اأ�شواأ يف ظروف العمل، ل�شيما يف ظل انعدام قانون ال�شغل واحلرية النقابية، ووجود �شاعات 

عمل كثيفة ومرنة، و�شروط عمل غري �شحية وخطرية يف الأغلب. هذا دون ح�شاب اأ�شكال العنف اجلن�شي، 

والتحر�س، والرقابات املمار�شة على حياتهن اخلا�شة )Clark, 2003; McElhinny, 2007(. ومل تكن املنطقة 

العربية ا�شتثناًء من هذا الجتاه كما �شرنى عند مناق�شة اآثار التحرر القت�شادي والنخراط يف القت�شاد 

العاملي )تقرير تقدم املراأة العربية، 2005م، �س 230(.

ويرتبط بق�شية تاأنيث الفقر، ال�شورة النمطية عن فقر الأ�شر التي تعولها امراأة؛ فرغم �شيوع فكرة اأن الأ�شرة 

التي تراأ�شها امراأة تكون “اأفقر الفقراء”، وجدت عدة درا�شات خارج املنطقة العربية اأن ح�شن اإدارة املراأة 

ل�شئون املنزل القت�شادية يجعل الكثري من الأ�شر التي تعولها امراأة اأكرث قدرة على تلبية احتياجات الأطفال 
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 Close & Collins, 1985; Conaghan( من الأ�شر التي يراأ�شها رجل على بع�س موؤ�شرات الرفاه القت�شادي

اإن ماأزق املراأة العربية  اأنه ل ميكن تعميم هذا احلكم على املجتمعات العربية؛ حيث  Rittich, 2005 &(. بيد 

لي�س يف ح�شن الإنفاق وترتيب الأولويات فقط، ولكن يف احل�شول على م�شدر كرمي للدخل. ففي احلالة 

الفل�شطينية على �شبيل املثال، اأو�شحت تقارير وطنية اأن الأ�شر الفل�شطينية التي تراأ�شها ن�شاء تكون اأكرث 

تراأ�شها  التي  الفقرية  الأ�شر  )73%( من  فاإن نحو  اإىل ذلك  بالإ�شافة  يراأ�شها ذكور،  التي  الأ�شر  فقًرا من 

اأنها غري قادرة على تلبية احلد الأدنى من احتياجاتها الأ�شا�شية للماأكل  ن�شاء تعاين من الفقر ال�شديد، اأي 

)Chamlou, 2007(. وجتدر  يراأ�شها رجال  التي  الفقرية  الأ�شر  )63%( من  بنحو  وامللب�س وامل�شكن مقارنة 

الإ�شارة اإىل اأن الأ�شر التي تراأ�شها ن�شاء بلغت )9,5%( من جمموع الأ�شر يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، 

ن�شاء  تراأ�شها  التي  الأ�شر  بني  الفقر  معدل  و�شل  2003م  لالإح�شاء يف  املركزي  اجلهاز  معطيات  فح�شب 

اإىل )36%(، بينما بلغ املعدل )22%( بني الأ�شر التي يراأ�شها ذكور. ويعود تفاقم هذه الظاهرة اإىل عوامل 

العمل  للمراأة يف  الوا�شعة  امل�شاركة  تاريخية ودينيه واقت�شادية وثقافية حتول دون  مو�شوعية م�شادرها 

الر�شمي املدر للدخل )حممود عكا�شة، 2005م(. ومعدلت الفقر تتزايد يف ظل احل�شار املفرو�س على غزة منذ 

عام 2006م ل �شك يف ذلك. 

كما ل ميكن ف�شل الواقع القت�شادي للمراأة الفل�شطينية اأو واقع املوؤ�ش�شات الن�شوية القت�شادية عما مير به 

القت�شاد الفل�شطيني برمته، خا�شة خالل التدهور القت�شادي احلاد منذ اندلع انتفا�شة الأق�شى يف عام 

2000م )Chamlou, 2007(؛ فالنخفا�س يف معدل الإنتاج املحلي بلغ حوايل )40%( مع نهاية عام 2002م 

الدويل من  البنك  تقارير  البطالة ح�شب  مليزان اخل�شائر القت�شادية، وزاد معدل  اأي مقيا�س  بذلك  متجاوًزا 

)10%( من قوة العمل اإىل حوايل )41%( خالل عام 2002م، وارتفع عدد الفقراء من ال�شكان من )%20( 

اإىل اأكرث من )50%( من الأ�شر. ويف قطاع غزة بالتحديد و�شلت البطالة اإىل اأكرث من )46%( من قوة العمل 

الفل�شطينية، وازدادت ن�شبة الفقر اإىل اأكرث من )68%(، وانخف�س ال�شتثمار اخلا�س والتجارة ب�شكل حاد 

بعد عام 2000م )حممود عكا�شة، 2005م(.

وبنوك  الفقراء  بنوك  خالل  من  الفقر  مكافحة  ا�شتهدفت  التي  العامل  دول  من  العديد  اأن  بالذكر  وجدير 

ماليزيا،  )مثل  ا  ن�شبيًّ الفائدة وعلى مدى زمني طويل  ا منخف�شة  قرو�شً املراأة حتديًدا  التي متنح  الأ�شرة، 

ب�شفة  الفقر  معدلت  خف�س  يف  اأجنح  كانت  وغانا(  اإفريقيا،  وجنوب  و�شيلي،  واأورجواي،  وبنجالدي�س، 

عامة من الدول ذات البنوك التي مل تكن تعطي مزية خا�شة للمراأة يف عمليات الإقرا�س. وهو ما ي�شري اإىل 

اأن رفع الفقر عن كاهل املراأة يكون له مردود اأكرث اإيجابية يف خف�س معدلت الفقر عن الأ�شرة ب�شفة عامة 

.)Chamlou, 2007( مقارنة برفع الفقر عن كاهل الرجل
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ا: حمددات امل�صاركة القت�صادية للمراأة العربية ثالثاً

تعي�س الن�شاء العربيات اليوم عمًرا اأطول وحياة فيها فر�س تعليمية ومعي�شية اأكرث مقارنًة باأمهاتهن وجداتهن. 

بيد اأنه اإذا مل تتمكن الن�شاء العربيات من ا�شتخدام ما ميتلكن من طاقات وقدرات اقت�شادية كامنة؛ ف�شوف 

ت�شتمر املجتمعات العربية يف دفع ثمن باهظ لهذا الق�شور. فعلى الرغم من حتقيق تقدم هائل يف املوؤ�شرات 

اإلَّ اأن ال�شيدات ما زلن يف ذيل القائمة �شاعياٍت للحاق بالركب على ال�شعيد القت�شادي. فمنذ  الجتماعية، 

عام 1970م، ارتفع متو�شط عمر الإناث العربيات املتوقع عند امليالد بن�شبة )20%( تقريًبا، وهي نف�س الن�شبة 

البنات  التحاق  العاملية ب�شورة ملمو�شة بني معدلت  الفجوة  ب�شفة عامة، كما �شاقت  فـي جمتمعات اجلنوب 

 .)United Nations Development Programme. et al., 2001( باملدار�س البتدائية وبني معدلت التحاق البنني

تقل  اأجوًرا  يتقا�شني  الن�شاء  اإن  بل  العمل.  اأماكن  الرجال يف  اأثر  يقتفني  زلن يف اخللف،  ما  ال�شيدات  لكن 

بن�شبة حوايل )22%( عما يتقا�شاه نظراوؤهن واأندادهن من الرجال، ناهيك عن �شاآلة فر�شة و�شولهن اإىل 

الئتمانات )Balakrishnan, 2002(. وبقاء الن�شاء خلف الرجال اأ�شبح اأقرب اإىل ال�شرطان املتكاثر اأو املنتج 

لذاته من خالل متغري و�شيط ومهم، وهو ارتفاع ن�شبة الإعالة. فما زال معدل الإعالة يف املنطقة العربية من 

اأعلى املعدلت يف العامل، حيث يقوم كل �شخ�س عامل باإعالة اأكرث من اثنني من الأفراد غري العاملني، مقارنة 

مع اأقل من �شخ�س واحد يف �شرق اآ�شيا واملحيط الهادي )Chamlou, 2007(؛ ويرجع ال�شبب الأ�شا�شي يف ذلك 

اإىل تدين امل�شاركة القت�شادية للمراأة. 

اأداء  حتقيق  على  العربيات  غري  نظرياتها  من  قدرة  اأقل  العربية  املراأة  تبدو  ملاذا  التايل:  ال�شوؤال  يربز  وهنا 

اقت�شادي اأف�شل؟ ولالإجابة على هذا ال�شوؤال، فاإنه من الأف�شل جتنب ما ذهبت اإليه بع�س الدرا�شات الأخرى 

من ا�شتخدام بع�س مظاهر �شعف امل�شاركة القت�شادية للمراأة كاأ�شباب لهذا ال�شعف )منى ال�شرقاوي 2005م، 

التقرير القت�شادي العربي املوحد 2004م(. فلي�س من املنطقي مثاًل ا�شتخدام متغري عمل املراأة يف القطاع غري املنظم 

هذين  اإن  حيث  للمراأة؛  القت�شادية  امل�شاركة  �شعف  تف�شري  اأجل  من  الأجور  يف  اجلن�شني  بني  التمييز  اأو 

“داخلية  اأي   Endogeniety الـ  التي نود تف�شريها، واإل وقعنا يف م�شكلة  الظاهرة  املوؤ�شرين من مكونات 

 Florens, Marimoutou, &( التاأثري” حني يكون جزء من التف�شري نابًعا من الظاهرة حمل الدرا�شة ب�شكل ذاتي

.)Péguin-Feissolle, 2007

وعلى هذا فاإنه من املفيد فهم حمددات امل�شاركة القت�شادية للمراأة على اأ�شا�س جمموعتني من العوامل: عوامل 

غري اقت�شادية ترتبط بالثقافة ال�شائدة، وبالقوانني واللوائح التي تخلق بيئة �شديقة لعمل املراأة من خالل توفري 

بنية م�شاعدة لدورها القت�شادي، ونوعية التعليم والتدريب الذي حت�شل عليه املراأة، وعوامل اقت�شادية، مثل 

الن�شاط  على  العوملة  تاأثري  واأخرًيا  الدول،  تتبناها  التي  القت�شادية  وال�شيا�شات  القت�شادي،  النمو  معدلت 

القت�شادي للدولة ومن ثم على املراأة العربية. 
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االقتصادية غري  احملددات 
والقانونية  الثقافية  )الأطر  القت�شادية  غري  املحددات  هذه  مناق�شة  يف  لالإطالة  حاجة  هناك  تكون  لن 

املراأة  لدور  احلاكم  الثقايف  الإطار  ملناق�شة  ثالثة  ف�شوًل  هناك  اأن  اأ�شا�س  على  املراأة(  لعمل  وال�شيا�شية 

املهم  من  لكنه  ال�شيا�شي.  الإطار  ملناق�شة  ثالًثا  وف�شاًل  القانوين،  الإطار  ملناق�شة  اآخر  وف�شاًل  الجتماعي، 

الإ�شارة ال�شريعة اإىل تاأثري الثقافة ال�شائدة، ف�شاًل عن الدور الذي تلعبه جودة التعليم يف حتديد م�شاركة 

املراأة يف الن�شاط القت�شادي. 

فمن ناحية، �شاع و�شف الثقافة العربية باأنها ثقافة ذكورية، وهو و�شف فيه الكثري من الدقة، بل اإنه يج�شد 

مع�شلة املراأة العربية يف حميطها الثقايف غري املتعاطف مع دورها خارج املنزل، مبا يعوق ال�شتيعاب ال�شريع 

بالفائدة على املجتمع كله ولي�س على  التي تعود  امل�شاركة القت�شادية،  املراأة يف  الإيجابي مع حق  والتعامل 

الن�شاء فح�شب. وياأتي املاأزق من �شيطرة هذه العقلية على �شريحة مهمة من �شانعي القرار، �شواء يف املوؤ�ش�شات 

الإجنابية  الوظيفة  املراأة يف اخلروج من دائرة  نال من حق  البريوقراطية؛ مما  اأو  التنفيذية،  اأو  الت�شريعية، 

والواجبات البيتية التقليدية اإىل اأفق اأو�شع ك�شريك كامل الأهلية وامل�شئولية يف املجتمع. ويف املقابل ُينظر اإىل 

الذكر اأو الرجل بو�شفه امل�شئول الوحيد عن الأ�شرة؛ لأنه هو العائل املادي الوحيد لها، وهو تق�شيم غري عادل، 

بل وغري كفء ملوارد املجتمع الب�شرية. ومن هذا املنظور يكون النموذج الأمثل للمراأة هو “املراأة الولود املطيعة 

لزوجها”. والأخطر من ذلك اأن جتد هذه الثقافة حماية لها من املنظومتني الت�شريعية وال�شيا�شية، فتعيد اإنتاج 

نف�شها يف �شورة فر�س اأقل للمراأة يف ولوج املرافق ال�شحية واملوؤ�ش�شات التعليمية وميادين العمل مقارنة 

بالرجال؛ مما يوؤثر �شلًبا على معدل الن�شاط القت�شادي للن�شاء. 

اآليتني  خالل  من  للمراأة  القت�شادي  الن�شاط  معدل  على  ال�شلبي  التاأثري  على  الثقافية  املنظومة  هذه  وتعمل 

حمددتني: 

�شعوبة احل�شول على العمل املنا�شب؛ مما يت�شبب يف زيادة بطالة الن�شاء يف القت�شاد الر�شمي، وزيادة 

عملها يف القت�شاد غري الر�شمي بدون اأجر اأو باأجر زهيد وبدون حماية قوانني الدولة وت�شريعاتها لها. 

ق�شور البنية القانونية والتحتية الداعمة للمراأة يف �شوق العمل؛ مما يت�شبب يف حدوث التمييز �شدها يف 

الأجر وفر�س الرتقي، فيما يعرف بظاهرة ال�شقف الزجاجي. 

وتبدو اأهمية العوامل الثقافية اأكرث حني ن�شعها يف مواجهة ال�شيا�شات التي تهدف اإىل املزيد من تعليم املراأة 

واإك�شابها مهارات حديثة؛ حيث ل يبدو التعليم والكفاءة بحد ذاتهما كافيني “لك�شر احلواجز التي حتد من 

قدرتها على الو�شول اإىل فر�س العمل والتمتع بنف�س �شروط ال�شتخدام على قدم امل�شاواة مع نظريها الرجل” 

)العوملة والنوع الجتماعي: امل�شاركة القت�شادية للمراأة العربية، �س 15(.

-

-
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بيد اأنه من املفيد التذكري باأن البيئة الثقافية العربية لي�شت كاملوقع اجلغرايف الذي نتعامل معه كثابت غري قابل 

للتغيري. فقيم اأي جمتمع واأعرافه تخ�شغ للتغري البطيء على مدى زمني طويل كا�شتجابة للتحديات واملوؤثرات 

ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية الأخرى. فال�شيا�شات الداعمة حلقوق املراأة على م�شتوى ال�شيدات الأول 

يف الدول العربية قد حركت مياها التي ظلت �شاكنة لفرتات طويلة، كما اأن تراجع �شن الزواج -والذي قفز 

معدله اإىل ما فوق 25 �شنة يف معظم الدول العربية يف مطلع الألفية اجلديدة، بعد اأن كان يف املتو�شط )19( �شنة 

يف ال�شبعينيات من القرن املا�شي، وبالتايل انخفا�س معدلت اخل�شوبة، كما هو احلال يف تون�س، ولبنان، 

والكويت، واجلزائر، والبحرين، والإمارات، والأردن، واملغرب، وم�شر- يعطي موؤ�شرات بالغة الدللة على 

اأن الثقافة العربية لي�شت عقبة كوؤوًدا ل فكاك منها، واإمنا هي حتتاج اإىل درجة عالية من التوافق والتكامل يف 

الر�شائل الت�شالية املوجهة من النخب الثقافية وال�شيا�شية جلموع املواطنني؛ بحيث يحدث تغري يف الأعراف 

والتقاليد على مدى زمني اأطول؛ مما قد ينتج عنه ارتفاع يف ن�شبة م�شاركة املراأة العربية يف احلياة العامة 

ة )الإ�شكوا، 2004م(. ب�شفة عامة، ويف الن�شاط القت�شادي ب�شفة خا�شَّ

القت�شادية  للم�شاركة  القت�شادية  املحددات غري  من  كواحد  التعليم  متغري جودة  هناك  اآخر  م�شتوى  وعلى 

القت�شادية  امل�شاركة  على  اإيجابي  تاأثري  له  يكون  املراأة  تعليم  التو�شع يف  اأن  بها  امل�شلم  الأمور  فمن  للمراأة. 

ا )Fasih, 2008; Roy et al., 2008(. واأما يف الدول العربية فاإن ارتفاع ن�شبة التحاق الن�شاء بالتعليم  للمراأة عامليًّ

ارتباطيه قوية بني ارتفاع ن�شبة  الر�شمي؛ فهناك عالقة  الن�شاط القت�شادي  �شاعد على رفع م�شاركتهن يف 

تعليم الإناث يف الدولة ون�شبة التحاق الن�شاء مبجالت العمل مدفوعة الأجر ب�شفة عامة. وعلى امل�شتوى العاملي 

فاإن اأكرث من ن�شف الإناث العامالت لديهن م�شتوى التعليم الثانوي فاأكرث، بينما ل تتجاوز هذه الن�شبة لدى 

اأن  العربية  الدول  معظم  يف  املالحظ  اأن  اإلَّ   .)Lakes & Carter, 2004; World Bank, 2007( الربع  الذكور 

م�شتوى تعليم الن�شاء اأقل بكثري من م�شتوى تعليم الرجال، كذلك نالحظ اأن ن�شبة الأمية مرتفعة ب�شكل بارز يف 

�شفوف الن�شاء. وحتى يف البلدان التي عرفت تطوًرا يف م�شتويات تعليم الفتيات، بقيت ن�شبة م�شاركة املراأة 

يف ميدان العمل �شعيفة )منى ال�شرقاوي، 2005م(.

وب�شكل عام، تنق�شم الدول العربية اإىل جمموعتني يف هذا املجال، حيث ت�شم املجموعة الأوىل الأردن، ولبنان، 

واملغرب،  وم�شر،  وليبيا،  و�شوريا،  وال�شودان،  واجلزائر،  تون�س،  الثانية  املجموعة  وت�شم  اخلليج،  ودول 

واليمن. ففي املجموعة الأوىل يرتفع م�شتوى تعليم الإناث مقارنة بالذكور، يف الوقت الذي تت�شع فيه الفجوة 

ا  بني النوعني يف الن�شاط القت�شادي، اأما بالن�شبة لدول املجموعة الثانية، فالعك�س بالعك�س، حيث يتدنى ن�شبيًّ

اأبرز  ومن  العمل.  �شوق  يف  الجتماعي  النوع  فجوة  ت�شيق  حني  يف  بالذكور  مقارنة  الإناث  تعليم  م�شتوى 

مقارنة  الجتماعي  النوع  فجوة  تنخف�س  حيث  وموريتانيا،  ال�شومال  من  كل  املجال  هذا  يف  ال�شتثناءات 

اأما يف العراق فتت�شع فجوة النوع الجتماعي يف كل من  بالدول الأخرى بالن�شبة لكل من التعليم والعمل، 

التعليم وامل�شاركة يف �شوق العمل )التقرير القت�شادي العربي املوحد، 2004م(.
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بيد اأن هناك ما يدعو اإىل الأمل فيما يتعلق بالأداء التعليمي للدول العربية يف ال�شنوات اخلم�س الأخرية؛ حيث 

اإجمايل  )5%( من  تبلغ  ن�شبة  املتو�شط  العربية خ�ش�شت يف  البلدان  اأن  اإىل   
)199(

الدويل البنك  تقارير  ت�شري 

النامية  البلدان  اأكرث مما خ�ش�شته  للتعليم، وهو  النفقات احلكومية  من   )%20( تبلغ  ون�شبة  املحلي،  الناجت 

الأخرى التي لديها م�شتويات مماثلة ملتو�شط دخل الفرد )Chamlou, 2007(. وقد بلغت بلدان املنطقة م�شتوى 

اللتحاق الكامل تقريًبا يف مرحلة التعليم البتدائي، وزادت معدلت اللتحاق يف املدار�س الثانوية ثالثة اأمثال 

بني  امل�شاواة  واأ�شبحت  العايل.  التعليم  اأمثال يف مرحلة  1970م و2003م، وخم�شة  عامي  بني  فيما  تقريًبا 

ا  اجلن�شني كاملة بالفعل يف مرحلة التعليم الأ�شا�شي. ورغم اأن املنطقة بداأت ولديها م�شتويات منخف�شة ن�شبيَّ

للم�شاواة بني اجلن�شني، فاإن موؤ�شرات املرحلتني الثانوية واجلامعية ل تختلف كثرًيا عنها يف منطقتي اأمريكا 

املا�شية، وانخف�س  الع�شرين  الأعوام  الن�شف يف  اإىل  الأمية  اآ�شيا. وقد انخف�شت معدلت  الالتينية و�شرق 

.)World Bank, 2006( ب�شرعة الفرق املطلق بني الذكور والإناث يف معدلت حمو اأمية البالغني

االقتصادية احملددات 
1. م�ستوى النمو االقت�سادي يف الدولة

عمل  فر�س  خللق  كافًيا،  �شرًطا  يكن  مل  اإن  �شروري،  �شرط  النمو  اأن  على  القت�شادية  النظريات  جتمع 

معدلت  على  اأ�شا�ًشا  تتوقف  الت�شغيل  فمعدلت   .)Bettio & Verashchagina, 2008; Lucas, 2007( جديدة 

النمو وطبيعة ال�شتثمارات وقدرتهما على خلق فر�س جديدة. ومع ذلك فخري دليل على عدم كفاية معدلت 

اأنه حتى مع ارتفاع موؤ�شرات النمو الناجت  النمو القت�شادي املرتفعة لتحقيق ن�شب عالية من الت�شغيل هو 

بني  كبرًيا  البطالة  تركز  ظل  العمالة،  كثيفة  غري  قطاعات  يف  وال�شتثمار  للدولة  اململوكة  الأ�شول  بيع  عن 

اأن ارتفاع معدلت البطالة ب�شفة  اأو من الذكور، مما يعني  الباحثني عن عمل لأول مرة، �شواء من الن�شاء 

عن  النمو  لق�شور  كذلك  نتيجًة  كان  واإمنا  العمالة،  توزيع  واإعادة  الهيكلة  لإعادة  نتيجة  فقط  يكن  مل  عامة 

.)Chen & United Nations Development Fund for Women, 2005( توفري فر�س عمل جديدة

بل اإن بع�س الدول العربية �شهدت تطوًرا يذهب يف عك�س اجتاه العالقة النظرية ال�شابقة بني معدلت النمو 

وزيادة الت�شغيل، بالذات يف حالة الن�شاء. فقد دفعت الظروف القت�شادية ال�شعبة التي متر بها العديد من 

للمراأة  اأعطى  لالأ�شرة، مما  املادية  الأعباء  للم�شاركة يف  العمل  اإىل  باملراأة  الثمانينيات  منذ  العربية  البلدان 

العربية فر�شة اأكرب للم�شاركة يف الن�شاط القت�شادي بعد اأن كانت هذه الفر�س اأقل يف الن�شف الثاين من 

ال�شبعينيات حيث كانت الدول العربية، وخا�شة امل�شدرة للنفط، تكتفي بعائل واحد لالأ�شرة، وكانت معظم 

للت�شغيل،  الوحيد  امل�شدر  هو  اآنذاك  كان  والذي  العام،  القطاع  يقودها  العربية  الدول  التنمية يف  عمليات 

وكان عمل الرجال فيه يكفي حلد بعيد، بينما ركزت دول اأخرى مثل املغرب وتون�س حتديًدا على ال�شتفادة 

)199( Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/0JVXWN4810
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حيث  الن�شيج،  قطاع  مثل  الت�شدير،  نحو  تتجه  والتي  العالية،  العمالية  الكثافة  ذات  ال�شناعات  تنمية  من 

يكون للمراأة احل�شة الأكرب من القوى العاملة )تقرير تقدم املراأة العربية، 2004م(.

اإن ا�شتمرار النمو ودميومته يفرت�س اأن يحرز تقدًما يف جمال احلد من الفقر على ال�شعيد العاملي. ولكن 

ا مل يوؤد اإىل احلد من الفقر )م�شر على �شبيل املثال(؛ وذلك ب�شبب  البلدان العربية �شهدت منوًّ العديد من 

عدة عوامل، من �شمنها ق�شور يف دور برامج الت�شغيل، بالذات الربامج اخلا�شة باملراأة )التقرير القت�شادي 

العربي املوحد، 2006م، �س 191(. فتفاقم البطالة يوؤكد اأن اأثر الإ�شالحات القت�شادية التي نفذتها دول املنطقة 

على فر�س التوظيف كان حمدوًدا، حيث تزايدت البطالة رغم تراجع الأجور احلقيقية يف عدة دول عربية 

جمال  يف  القت�شادي  الإ�شالح  لعمليات  اخلا�س  القطاع  ا�شتجابة  اأن  كما  الأخرية.  الع�شر  ال�شنوات  يف 

التعليمية  املنظومة  خريجي  اخت�شا�شات  بني  التكافوؤ  عدم  نتيجة  املاأمول؛  امل�شتوى  دون  كانت  الت�شغيل 

ومهاراتهم وبني احتياجات القطاع اخلا�س )تقرير تقدم املراأة العربية، 2005م(، وهو ما يوؤكد اأهمية ال�شيا�شات 

القت�شادية التي تتبعها الدولة ومدى ح�شا�شياتها لق�شايا املراأة.

2. ال�سيا�سات االقت�سادية التي تتبعها الدولة

القت�شادية  امل�شاركة  على  املبا�شر  وغري  املبا�شر  لأثرها  خا�شة  اأهمية  للدولة  العامة  ال�شيا�شة  تكت�شب 

ال�شتينيات  عقدي  خالل  العربية  املنطقة  يف  الإيجابية  القت�شادية  التوجهات  تعر�شت  وقد  العربية.  للمراأة 

معظم  ت�شبح  لأن  اأدى  مما  والت�شعينيات؛  الثمانينيات  عقدي  يف  وا�شحة  لنتكا�شات  وال�شبعينيات 

لتحرير  الدوليني  النقد  و�شندوق  وللبنك  الدوليني  للمانحني  القت�شادية  لل�شغوط  عر�شة  املنطقة  دول 

اأدوات  وتت�شمن  هيكلتها.  واإعادة  اقت�شادياتها  لتثبيت  العربية  البلدان  معظم  اجتهت  وقد  اقت�شادياتها. 

على  متفاوتة  بدرجات  جميعها  توؤثر  التي  ال�شيا�شات  من  رئي�شة  جمموعات  خم�س  الهيكلة  واإعادة  التثبيت 

البع�س  فعل  بع�شها  ويعزز  عليها،  اآثارها  وتتداخل  الو�شطى،  الطبقة  يف  واملراأة  الفقرية  املراأة  اأو�شاع 

الآخر ويعظمه، وهي: 

اأ. �سيا�سات خف�س االإنفاق العام

حيث يقرتن بخف�س الإنفاق العام وخف�س ال�شتثمار العام تقل�س اإ�شهام الدولة يف خلق وظائف ت�شتوعب 

ق�شًما من العاطلني اأو الداخلني اجلدد ل�شوق العمل؛ الأمر الذي يرتتب عليه ارتفاع معدل البطالة بني الإناث 

الأجور  ت�شكل  الذي  اجلاري،  الإنفاق  خف�س  عليه  ويرتتب  العام  الإنفاق  بخف�س  يقرتن  كما  عامة.  ب�شفة 

ق�شما كبرًيا منه؛ مما يوؤدي اإىل تخفي�س عدد الوظائف يف احلكومة عن طريق اإيقاف التعيني، اأو ت�شريح 

التي  الدول  عامة يف  ب�شفة  بالذكور  باملقارنة  الإناث  بطالة  ن�شبة  ارتفاع  يف�شر  هذا  ولعل  العاملني.  بع�س 

الجتماعية  للخدمات  احلكومة  دعم  اإلغاء  اإىل  يوؤدى  العام  الإنفاق  خف�س  اأن  كما  ال�شيا�شات.  هذه  تبنت 

تعليم  لنفقات  الأمور  اأولياء  حتمل  اإىل  ويوؤدي  مثاًل،  التعليم  على  الإنفاق  خف�س  عليه  ويرتتب  خف�شه،  اأو 



��� النوع االجتماعي واأبعاد متكني املراأة يف الوطن العربي

اأولدهم وبناتهم، وهو الأمر الذي تعجز عنه دخول الأ�شر الفقرية؛ مما يدفع الآباء اإىل المتناع عن اإر�شال 

اأطفالهم اإىل املدار�س، ويف جمتمع ذكوري ينحاز للرجل تكون البنات اأول ال�شحايا يف هذا اخل�شو�س. 

ا على اإلغاء دعم احلكومة لل�شلع واخلدمات الأ�شا�شية كال�شلع  ويقوم ق�شم كبري من خف�س الإنفاق العام اأي�شً

احلقيقية،  الدخول  يعني خف�س  وهذا  والنقل،  ال�شحية،  واخلدمات  والكهرباء،  واملياه،  والأدوية،  الغذائية، 

وزيادة تكاليف املعي�شة للفقراء وذوي الدخول املنخف�شة اأ�شاًل. الأمر الذي يدفعهم اإىل اإعادة اأولويات اإنفاقهم 

ل�شالح ال�شلع الأ�شا�شية والغذائية، في�شبح التعليم ترًفا ل تطيقه الأ�شر الفقرية؛ فت�شحب اأطفالها من املدار�س 

وتدفع بهم مبكًرا ل�شوق العمل �شعًيا وراء تدعيم قدرتها على ال�شتمرار يف اإطعامهم، وهنا يكون الأثر اأ�شد 

وطاأة على الإناث منه على الذكور، ف�شاًل عن اأولوية بقاء الأنثى يف املنزل حتى تتحمل م�شقة الأعمال املنزلية 

عن الأم؛ مما يتيح لالأم العمل خارج املنزل للح�شول على مزيد من الدخل ملواجهة الرتفاع املتزايد يف نفقات 

.)Kuiper & Barker, 2006( املعي�شة، اإن مل تخرج البنت ذاتها للعمل من اأجل هذا الهدف

لهم  والذكور  فالأب  حرماًنا؛  واأكرث  لالأ�شرة،  الغذائي  ال�شتهالك  م�شتوى  بتدهور  تاأثًرا  اأ�شد  والإناث 

مبكرة  �شن  يف  بناتها  تزويج  اإىل  لال�شطرار  الأ�شر  يدفع  الفقر  اأن  كما  والأمهات.  الأطفال  ثم  الأولوية 

املال  من  مقابل  على  واحل�شول  الإناث،  اإعالة  عبء  من  للتخل�س  اأكرب؛  اأو  الآباء  عمر  يف  اأثرياء  من 

العام  الإنفاق  خف�س  عن  الناجمة  الآثار  وطاأة  اأن  اإىل  بالإ�شافة  الأطفال.  باقي  تربية  يف  به  ي�شتعان 

العربية يف �شرائح  الأ�شر  ن�شبة كبرية من جمموع عدد  امراأة، وهي  التي تعولها  الأ�شر  اأ�شد على  تكون 

فقًرا.  الأ�شد  ال�شكان 

ب. تاأثري �سيا�سات اإدارة الطلب

يت�شمن برنامج الإ�شالح القت�شادي �شيا�شات واإجراءات يف مقدمتها رفع �شعر الفائدة، وخف�س �شعر �شرف 

العملة املحلية، وزيادة اأ�شعار ال�شلع واخلدمات. وهذه كلها �شيا�شات من �شاأنها اأن توؤدي اإىل انكما�س الطلب 

الكلي على نحو ي�شر بالفقراء عامة والإناث خا�شة؛ فزيادة �شعر الفائدة يزيد تكلفة ال�شتثمار اإىل م�شتوى قد 

يوؤدي اإىل تراجع ال�شتثمار اخلا�س وتراجع دوره؛ وبالتايل تراجع فر�س العمل، وزيادة املعرو�س من قوة 

العمل عن الطلب؛ فتكون الإناث هن ال�شحايا ب�شبب تف�شيل القطاع اخلا�س لعمل الذكور. كما اأن خف�س �شعر 

تكاليف  وزيادة  اجلديدة،  للم�شروعات  املحلي  بالنقد  ال�شتثمارية  التكاليف  زيادة  اإىل  يوؤدي  ا  اأي�شً ال�شرف 

ا، وارتفاع اأ�شعار ال�شلع التي تنتجها هذه امل�شروعات اإىل م�شتوى يفوق القدرة ال�شرائية  الإنتاج اجلارية اأي�شً

للفقراء، خا�شة الأ�شر التي تعولها الن�شاء )العوملة والنوع الجتماعي: امل�شاركة القت�شادية للمراأة العربية، 2001م، �س 97(.

ج. تاأثري �سيا�سات اخل�سخ�سة

اأما �شيا�شة اخل�شخ�شة فهي ترمي اإىل ب�شط نفوذ القطاع اخلا�س وتو�شيعه على القت�شاد، والق�شاء على 

اأي دور مبا�شر للدولة. وتتمثل الآثار ال�شلبية لهذه اخل�شخ�شة على املراأة يف: ت�شريح ما يو�شف بالعمالة 
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الزائدة، والرغبة يف التخل�س من التاأمينات التي متنحها ت�شريعات العمل للن�شاء خا�شة، وارتفاع بطالة الإناث 

الداخالت ل�شوق العمل ب�شبب �شعف قدرتهن التناف�شية اأمام الذكور لعدم ت�شاوي فر�س التعليم والتدريب، 

وانخفا�س م�شتويات اأجور الإناث يف مقابل الذكور، وهي �شمة مالزمة للقطاع اخلا�س يف كل مكان، واإلغاء 

.)Chamlou, 2007( اأية امتيازات متنحها قوانني العمل للن�شاء، مثل اإجازة الو�شع والإر�شاع

د. �سيا�سات حترير التجارة

وتوؤثر  ال�شناعات.  ببع�س  تع�شف  تكاد  اآثار  التجارة  حترير  ل�شيا�شات  اجلزئي  التطبيق  على  ترتبت  لقد   

هذه ال�شيا�شات على املراأة من خالل تاأثريها على القدرة التناف�شية للمنتجات املحلية يف ال�شوق املحلي؛ وما 

على  الطلب  انخفا�س  وبالتايل  املحلية؛  لل�شناعات  الإنتاجية  الطاقات  ذلك من خف�س  على  يرتتب  اأن  ميكن 

للن�شاء  اململوكة  ال�شغرية  امل�شروعات  منتجات  تعر�س  عن  ف�شاًل  الن�شاء،  بعمالة  والت�شحية  العمالة،  قوة 

 Chen & United Nations Development Fund for( ملناف�شة غري متكافئة اأمام منتجات واردة من اخلارج

.)Women, 2005

هـ. تاأثري �سيا�سات حترير الزراعة

اإن عودة تركز امللكية الزراعية يف اأيدي عدد حمدود من مالك الأر�س وحائزيها يرتتب عليه جتريد مالكات 

الأر�س الفقريات من ملكيتهن، وزيادة القيمة الإيجارية لالأر�س الزراعية على نحو تعجز معه الأ�شر الريفية، 

اإىل  يوؤدي  الإيجارية  القيمة  زيادة  اأن  كما  حيازتها.  يف  مبا  الحتفاظ  عن  ن�شاء،  تعولها  التي  الأ�شر  خا�شة 

هذه  اإفقار  اإىل  يوؤدي  مما  ن�شاء؛  تعولها  التي  والأ�شر  الفقرية  لالأ�شر  الزراعي  الإنتاج  من  العائد  انخفا�س 

اأ�شرهن  اأن كن يعملن حل�شاب  اأكرب، وحتول ن�شاء هذه الأ�شر للعمل كاأجريات لدى الغري بعد  الأ�شر بدرجة 

اأو حل�شابهن. كما يرتتب على حترير جتارة م�شتلزمات الإنتاج الزراعي زيادة كبرية يف اأ�شعارها؛ مما يوؤدي 

بالأ�شر الريفية والن�شاء اإىل العجز عن احل�شول على ائتمان ب�شروط مي�شرة؛ وهو ما يوؤدي اإىل عدم تطوير 

ل�شعف  التجار؛  ل�شتغالل  خا�شة،  منهن  والفقريات  الزراعيات،  املنتجات  وخ�شوع  حت�شينه،  اأو  الإنتاج 

قدرتهن الت�شاومية الناجم عن �شعف اأو�شاعهن القت�شادية، وغياب دور الدولة مبا ي�شمن حًدا اأدنى لأ�شعار 

.)World Bank, 2007( املنتجات

وق�شارى القول فاإن اأهم ما يوؤثر على الن�شاط القت�شادي للمراأة هو تراجع الإنفاق احلكومي، والتو�شع يف 

التحول نحو اقت�شاد ال�شوق. وعليه فقد اأقدمت العديد من الدول العربية على التخلي التدريجي عن الوظائف 

الجتماعية التي كانت تتحملها، على اأمل اأن تقود هذه “الإ�شالحات” على املدى البعيد اإىل معاجلات حتقق 

ال�شتقرار والنهو�س القت�شادي املن�شود. لكن رغم التفاوت يف النجاحات التي حتققت يف تنفيذ الإ�شالحات 

املالية، وحترير التجارة، واإ�شالح النظام امل�شريف ومعدلت الفائدة واأ�شعار ال�شرف وغريها من الإجراءات 

ا على ال�شيطرة على عجز املوازنة العامة وال�شغوط الت�شخمية، واأدت اإىل ا�شتقرار اأ�شعار  التي �شاعدت ن�شبًيّ
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ال�شرف، وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي يف بع�س الدول العربية، فاإن تنامي دور القطاع اخلا�س واآليات 

ال�شوق املعول عليها يف اإنعا�س النمو القت�شادي وحتفيزه، ظل عاجًزا عن اإظهار اأف�شليته؛ مما دفع حكومات 

العديد من الدول العربية )م�شر والأردن واليمن واجلزائر على �شبيل املثال( اإىل تبني �شيا�شات وتنفيذ برامج 

متعددة ملكافحة الفقر؛ وعليه فقد اأن�شئت جمال�س عليا وهيئات وزارية وفنية عليا ملتابعة تنفيذها. وكان اأبرز 

موؤ�شرات توا�شل جهود مكافحة الفقر وات�شاعها هو انت�شار نطاق �شبكة الأمان الجتماعي بدعم ملحوظ من 

الجتماعية،  الرعاية  للتنمية، �شندوق  الجتماعي  ال�شندوق  التالية:  وامل�شروعات  الربامج  لي�شمل  املانحني، 

الربنامج الوطني لالأ�شر املنتجة، �شندوق تنمية ال�شناعات ال�شغرية، م�شروع الأ�شغال العامة، املجل�س الأعلى 

اخلا�س  القطاع  دعم  ات�شع  كما  وغريها.  ال�شغرية،  للقرو�س  امليكرو�شتارت  م�شروع  والطفولة،  لالأمومة 

واهتمامه مبكافحة الفقر، وازدادت منظمات املجتمع املدين الوطنية والأجنبية العاملة يف هذا املجال انت�شاًرا.

ومع هذا فالتقارير الر�شمية عن اإجنازات هذه الربامج وامل�شروعات ي�شري اإىل تراجع الفقر ب�شكل �شعيف 

خالل الفرتة من عام 1998م وحتى عام 2005م، حيث انخف�س يف اليمن مثاًل من )41,8%( اإىل )%40,1(. 

وُتظهر البيانات حتيًزا ل�شالح احل�شر، الذي انخف�شت ن�شبة الفقر فيه خالل نف�س الفرتة من )30,8%( اإىل ما 

بني )21-28%(، يف وقت مل تتغري موؤ�شرات الفقر يف الريف، فن�شبة )45%( التي �شجلت عام 1998م ظلت 

.)Chamlou, 2007( يف عام 2005م )%ترتاوح ما بني )44-47

اإن ان�شحاب الدولة من الن�شاط القت�شادي واخلدمي، واحلد من الت�شغيل يف الإدارة احلكومية -وهو قطاع 

الت�شغيل املف�شل واحلامي حلقوق الن�شاء- قد اأثر �شلًبا على م�شاركة املراأة يف الن�شاط القت�شادي رغم توافر 

اإن ال�شتثمار يف جمالت  اأعلى من املتو�شط.  راأ�س مال ب�شري موؤهل بني الن�شاء يعاين من معدلت البطالة 

تدفع نحو امل�شاواة بني اجلن�شني حتت �شعار “عمل مت�شاو باأجر مت�شاو” هو اأحد مكونات ما يطلق عليه البنك 

الدويل “القت�شاد الذكي” )Smart Economics(، الذي يهدف نحو املزيد من امل�شاواة بني اجلن�شني مبا 

الإعالة مبا  ن�شبة  للمجتمع، ويخف�س  الإنتاجية القت�شادية  ا، ويزيد من  اأخالقيًّ ي�شهم يف خلق جمتمع عادل 

اأف�شل، واإدماج متكني املراأة،  ي�شاعد على دفع الأهداف الإمنائية الأخرى. وهو ما يتطلب من الدول ر�شًدا 

.)World Bank, 2007( وامل�شاواة يف �شياغة ال�شيا�شات والربامج القت�شادية

اإن الدول الرخوة اأو اله�شة )Soft States(، اأي التي ل ت�شتطيع اأن تلزم مواطنيها باتباع ال�شيا�شات التي 

انق�شامات عميقة جتعل  اأو وجود  املوؤ�ش�شات،  اأو �شعف  الف�شاد،  ب�شبب  ت�شنها  التي  والت�شريعات  ت�شوغها 

 Chen &( الدولة اأ�شعف من بع�س فئات املجتمع وغري قادرة على �شياغة �شيا�شات القت�شاد الذكي وتبنيها

United Nations Development Fund for Women, 2005; Nabli, 2007; World Bank, 2007(. وعليه فقد كان 

اأكرب عجز يف حتقيق “الأهداف الإمنائية لالألفية” هو يف الدول ذات املوؤ�ش�شات ال�شعيفة واحلكم الرديء، 

يعي�شون  النامي  العامل  )9%( من �شكان  اأن  اأو خارجية. ومع  اإما داخلية  التي وقعت يف �شراعات  والدول 

يف هذه الدول اله�شة، لكنهم ميثلون اأكرث من ربع �شكان العامل الذين يعانون من الفقر املدقع، وي�شتحوذون 
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على ثلث وفيات الأطفال البالغني من العمر 12 عاًما والذين مل يكملوا التعليم البتدائي. ولالأ�شف يعي�س داخل 

.)World Bank, 2006( املنطقة العربية ن�شبة كبرية من هوؤلء

3. اأبعاد تاأثري العوملة واالنخراط يف االقت�ساد العاملي

التفاعل  معدلت  بتزايد  فًة  )ُمَعرَّ العوملة  تاأثري  ب�شاأن  متناق�شة  اأدلة  وجود  اإىل  الأكادميية  الدرا�شات  ت�شري 

القت�شادي وال�شيا�شي والثقايف بني الدول واملجتمعات( على و�شع املراأة يف دول اجلنوب. فعلى امل�شتويني 

على  الدويل  املجتمع  ميار�شها  التي  لل�شغوط  املراأة  و�شع  على  اإيجابي  تاأثري  هناك  والجتماعي،  ال�شيا�شي 

حكومات الدول املختلفة لت�شمني بعد النوع عند �شياغة �شيا�شاتها التنموية، ولإلزامها مبعايري دولية متفق 

عليها حلماية حقوق املراأة، ومن ذلك توقيع العديد من دول اجلنوب على اتفاقية الأمم املتحدة للق�شاء على كافة 

اأ�شكال التمييز �شد املراأة )Gray, Kittilson, & Sandholtz, 2006(. بيد اأن الأدلة على تاأثري ال�شق القت�شادي من 

العوملة �شديدة الت�شارب؛ فمن ناحية وفرت للمراأة يف دول اجلنوب بع�س الفر�س، لكنها يف جمتمعات اأخرى 

نالت من الدور القت�شادي للمراأة حني اقتحمت ال�شركات العابرة للحدود القت�شادات الوطنية با�شتثمارات 

 )Chen & United Nations Development Fund for Women, 2005; Rodrik, 1997( شخمة و�شلع رخي�شة�

جعلت معدلت البطالة ترتفع لتواجه العمالة الوطنية ظروًفا لي�شت م�شتعدة لها من حيث الإمكانات التكنولوجية 

 .)The Know How( اأو التدريب املعريف

واملالحظ اأن املراأة العربية �شاركت نظرياتها يف املجتمعات الأخرى كثرًيا من مزايا العوملة ومعاناتها. بيد اأن 

جانب تاأنيث الفقر ظل م�شاألة عاملية م�شيطرة قبل طغيان العوملة وبعده. ويفهم ا�شتمرار ظاهرة تاأنيث الفقر 

لتتاأثر بحجم ال�شوق الذي يعمل فيه القت�شاد  اإليها مل تكن  الهيكلية والثقافية املوؤدية  اأن العوامل  يف �شوء 

ا يرتبط بالتفاوت الوا�شح يف التقييم القت�شادي  )World Bank, 2001, 2007(؛ فالتمييز �شد املراأة اقت�شاديًّ

لعمل املراأة، الذي عادة ما يدخل يف اإطار ال�شلع ذات القيمة ال�شتخدامية العالية دون اأن تكون لها قيمة تبادلية 

ا هذه النزعة  م باملال. وتاريخيًّ م�شتقلة، على اعتبار اأن عمل املراأة يف املنزل اأو يف مهنة تديرها الأ�شرة ل تقيَّ

لتاأنيث الفقر مل تكن قا�شرة على اجلنوب دون ال�شمال )�شتيفاين تريي، 2000م، �س 29(، ومل تكن املنطقة العربية 

ا�شتثناًء؛ فهناك اجتاه عام نحو اإفقار الن�شاء يف معظم الدول العربية. وكانت تون�س والأردن هما ال�شتثناءين 

الوحيدين خالل العقدين املا�شيني )تقرير تقدم املراأة العربية، 2005م، �س 230(.

وبالعودة لتطور ح�شة الن�شاء يف اليد العاملة الإجمالية يف بع�س الدول العربية، جند نزعة نحو زيادة ن�شيب 

املراأة يف امل�شاحة املتاحة يف �شوق العمل. بيد اأن املراقبني نادًرا ما اأرجعوا مثل هذا التطور الإيجابي للعوملة، 

واإمنا لعوامل داخلية، مثل ارتفاع ن�شبة التعليم بني الإناث، وعزوف بع�س الرجال عن العمل يف بع�س املهن 

التي تقل فيها فر�س الإبداع والرتقي، مثل ال�شكرتارية، والأعمال بدون عقد اأو تاأمينات اجتماعية )الإ�شكوا، 

2004م(، ف�شاًل عن نزعة بع�س الدول العربية لالعرتاف بعمالة الن�شاء يف القطاع غري الر�شمي، واحت�شاب 
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عمل املراأة العر�شي )Casual Work( واملنزيل )Home-Based Work(. ورغم هذه الزيادة، فاإن معدل 

 World  ،37 2005م، �س  العربية،  املراأة  تقدم  )تقرير  الرجال  البطالة بني  اأمثال معدل  اأربعة  يبلغ  الن�شاء  البطالة بني 

.)Bank, 2007

العربية  املراأة  و�شعت  القت�شادية  العوملة  اأن  اإىل  اأ�شارت  القطرية  والدرا�شات  احلكومية  التقارير  اأن  بيد 

اأمام حتديات �شعبة يف ال�شنوات القليلة ال�شابقة، وذلك على م�شتويات ثالثة على الأقل، هي: 

دعم  يف  الدولة  لدور  وتراجع  خ�شخ�شة  �شيا�شات  من  به  ارتبطت  وما  القت�شادية  العوملة  اأدت  لقد 

الفئات الأفقر يف املجتمع اإىل رفع كلفة احلياة ب�شفة عامة، كما و�شعت عليها اأعباء غري مبا�شرة بحكم 

مثل  قبل،  من  مدعمة  كانت  التي  اخلدمات  وغالء  الدعم،  واإلغاء  ال�شحة،  واأنظمة  املدار�س  خ�شخ�شة 

املاء والكهرباء. فاحلكومات العربية، وكجزء من توجهها نحو قبول ال�شيا�شات الليربالية التي تتبناها 

من  ذلك  يقت�شيه  مبا  الأجنبية،  ال�شتثمارات  جذب  اأولوياتها  �شمن  ت�شع  الدولية،  التمويل  منظمات 

خف�س ال�شرائب واجلمارك من ناحية، ف�شاًل عن التزامها اأمام املنظمات املالية الدولية بخف�س العجز 

يف ميزانياتها من الناحية الأخرى؛ وهو ما يعني بال�شرورة تقلي�س النفقات. ولالأ�شف فاإن �شيا�شات 

اإيراداتها  مع  نفقاتها  موازنة  بهدف  الأفقر  الفئات  ح�شاب  على  تاأتي  دائًما  كانت  العربية  احلكومات 

.)Chen & United Nations Development Fund for Women, 2005( الآخذة يف التناق�س

القطاع  دور  تقلي�س  اإىل  العربية  احلكومات  لدى  نزعة  اإىل  كذلك  الدويل  ال�شوق  يف  النخراط  اأدى 

العام. وقد اأدى هذا اإىل ت�شريح الكثري من العاملني والعامالت يف القطاع العام واملوؤ�ش�شات التي كانت 

مملوكة للدولة. وما يزيد من وطاأة هذا البعد اأن القطاع العام هو املوطن الرئي�س لفر�س العمل الن�شائية 

يف الوطن العربي؛ ملا فيه من اأمن وظيفي وعالوات وبدلت. وقد خل�س اأحد التقارير املتخ�ش�شة اإىل 

اإعادة الهيكلة القت�شادية،  “حيث خ�شرت اليد العاملة من الإناث وظائف يف القطاع العام نتيجة  اأنه: 

العربية  املراأة  دائًما معدل دخل  كان  يعو�س عموًما هذه اخل�شائر. وعلى هذا  القطاع اخلا�س مل  فاإن 

اخلليج  بلدان  ففي  العاملي.  الدخل  يف  املراأة  اإ�شهام  متو�شط  ومن  بل  العربي،  الرجل  نظريها  من  اأقل 

بلغت ن�شبة دخول املراأة حوايل )15%(، بني الكويت، وهي اأعلى ن�شبة )25%(، تليها البحرين )%15(، 

املراأة  وتاأتي   .)29 2004م، �س  1995م” )الإ�شكوا،  عام  لبيانات  وفًقا   )%10( البلدان يف حدود  بقية  ثم 

لبنان  تليها  ثم  الكويتية،  املراأة  ن�شبة  بنف�س  العربية  الدول  بقية  ن�شبة دخل يف  اأعلى  امل�شرية ك�شاحبة 

الرقمية  املوؤ�شرات  هذه   .)%14( العراق  ثم   ،)%19( والأردن  و�شوريا   ،)%22 حدود  )يف  وتون�س 

املراأة  اأن  باأجر حقيقي من قبل املجتمع �شعيف. كما  م  املقيَّ للعمل القت�شادي  املراأة  اأن خروج  تو�شح 

 United Nations( شوف تواجه حتديات اأكرب خالل فرتة التحول القت�شادي املرتبطة بالعوملة وبعدها�

.)Development Programme. et al., 2001

-

-
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وقد كان تاأثري العوملة مزدوًجا بحكم اأنها و�شعت املراأة يف مناف�شة غري متكافئة مع الرجل يف �شركات 

القطاع اخلا�س. واإن وجدت هذه الفر�شة فهي يف جمالت يعوزها ال�شتقرار الوظيفي، وذات مكانة متدنية 

واأجور منخف�شة. واملنطقة العربية يف هذا ت�شري على نف�س اخلط الذي تلتزمه جمتمعات اجلنوب الأخرى 

التي متر مبراحل م�شابهة. وقد اأ�شارت عدة درا�شات قطرية اإىل اأن املراأة العربية اأقل كثرًيا من الرجل يف 

احل�شول على الفر�س التي يوفرها اقت�شاد ال�شوق )Chamlou, 2007(. فالقرو�س البنكية مثاًل تظل حكًرا 

على الأغنياء، ونادًرا ما تتاح للمراأة العربية لأ�شباب تتعلق اأ�شا�ًشا بالعرف ال�شائد، وبنق�س الوعي لدى 

املراأة، وغياب الثقة فيها كفاعل اقت�شادي )World Bank, 2007(. فتاريخ املراأة العربية املتوا�شع يف ارتياد 

جمالت ال�شناعة والزراعة وملكية امل�شروعات اخلا�شة ل ي�شاعدها يف الدخول كمناف�س للرجل يف هذه 

املجالت. وعلى هذا، فالإزاحة الذكورية للمراأة من القطاع اخلا�س �شت�شتمر بحكم تفاعل عوامل ذات اأبعاد 

خمتلفة. فاقت�شاد ال�شوق، بحكم املنطق، يحابي الأكرث جاهزية والأقدر على ا�شتغالل الفر�س املتاحة. كما 

اأن العوامل الثقافية تكر�س مكانة املراأة بو�شفها زوجة واأم اأكرث منها “�شيدة اأعمال”. ويالحظ كذلك اأن 

حرية التجارة اأدت اإىل اإفال�س �شناعات عديدة كانت حممية بحواجز جمركية. وماأزق املراأة كان وا�شًحا 

بحكم انعدام قوانني العمل، وجهل املراأة العربية بالعمل النقابي يف حالة ال�شماح به. وعلى هذا فقد كان 

العمل  اأ�شحاب  يتجه  الن�شاء دون غريها. فمثاًل  فئات معينة من  اإىل  يتحيز  القطاع اخلا�س  اأن  وا�شًحا 

اأجوًرا  قبولهن  الأمومة والزوجية، ف�شاًل عن  التزاًما مبتطلبات  اأقل  لأنهن  املتزوجات؛  اإىل غري  اخلا�س 

ا، كما اأنهن ميلكن قدرة اأعلى على التواجد يف مقر العمل بدون اإجازات الأمومة، ف�شاًل  منخف�شة ن�شبيًّ

ا. بطبيعة احلال قواعد التوظيف يف القطاع العام  عن قدرتهن على العمل الإ�شايف يف اأوقات مرنة ن�شبيًّ

تكون اأكرث مراعاة لظروف املراأة كطرف رئي�س يف رعاية زوجها وتربية اأطفالها؛ فتمنحها اإجازات مبرتب 

املنزليـة والأ�شريـة  باأعبائها  بالقيام  لها  وبدونه، ومتنحها حق احل�شور والن�شراف يف توقيتات ت�شمح 

.)UNDP, 2007( املعهودة فـي جمتمعـات حمافظـة كاملجتمعات العربية

وق�شارى القول، فاإنه من ال�شعب احلكم ب�شكل نهائي على حجم اخل�شائر واملكا�شب التي حققتها القت�شادات 

تبنتها  التي  القت�شادية  والربامج  العوملة  جراء  من  العربية  للمراأة  القت�شادي  الو�شع  وحتديًدا  العربية، 

الدول العربية للتعامل معها. فربامج التكيف الهيكلي �شجعت الدول على بيع ال�شركات اململوكة للدولة وتبني 

ا على تركيز اهتمام العديد  �شيا�شات تهدف اإىل ت�شجيع القطاع اخلا�س على الت�شدير. وقد انعك�س ذلك اإيجابيًّ

من �شركات القطاع اخلا�س على ت�شغيل اليد العاملة الأنثوية خا�شة يف جمايل الإلكرتونيات والن�شيج؛ مما 

ظروف  يف  فيتجلى  ال�شلبي  اجلانب  اأما  القت�شادية.  احلياة  يف  العربية  املراأة  م�شاركة  ن�شبة  رفع  اإىل  اأدى 

العمل ال�شعبة يف هذا القطاع، والأجور ال�شعيفة، ويف بع�س احلالت غياب ال�شمانات الجتماعية، مثل حق 

احل�شول على التقاعد. كما اأن غزو الأ�شواق العاملية باملنتجات الآ�شيوية خف�شت مبيعات ال�شركات العربية؛ 

فعملت على ت�شريح جمموعة مهمة من الأيدي العاملة الأنثوية )منى ال�شرقاوي، 2005م(.

-
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وعلى م�شتوى اآخر، كان هناك جانب اإيجابي عند بع�س الدول العربية، التي متكنت من تخ�شي�س جزء اأكرب 

اأكرب يف قطاعات حيوية كالتعليم وال�شحة، وتوجيهها على اخل�شو�س  اإنفاقها على ا�شتثمارات  ا من  ن�شبيًّ

للطبقات الفقرية يف املجتمع، وت�شكل الن�شاء الفئة الأكرث ا�شتفادة من هذه اخلدمات؛ مما �شينعك�س اإيجاًبا 

ا مل تكن بال �شلبيات، فاأغلب الن�شاء كن  على دور املراأة يف احلياة القت�شادية. بيد اأن هذه ال�شيا�شات اأي�شً

الليلية  اأكرث ا�شتفادة من املنا�شب  الأكرث ت�شرًرا من هذا القرار؛ لأن اخللفيات الثقافية جتعل من الرجال 

املوجودة يف القطاع العام، كذلك لأن م�شتويات التعليم املطلوبة للح�شول على املنا�شب الإدارية �شرتتفع؛ 

وكذلك  2005م،  ال�شرقاوي،  )منى  امل�شتويات  لهذه  ال�شتجابة  الن�شاء  من  كبرية  جمموعة  ت�شتطيع  لن  وبالتايل 

2005م(. الإ�شكوا، 

التقومي  برنامج  تفعيل  بعد  ارتفعت  قد  القت�شادية  احلياة  يف  املراأة  م�شاركة  ن�شبة  اأن  افرت�شنا  واإذا 

معظم  الن�شاء يف  بطالة  معدل  ارتفاع  اأن  اإىل  بالإ�شافة  كبرًيا.  تراجًعا  عرفت  العمل  فاإن ظروف  الهيكلي، 

 Doumato الدول العربية جعل العديد من الن�شاء يلتجئن اإىل القطاع غري املنظم )منى ال�شرقاوي 2005م، وكذلك

.)& Posusney, 2003

ا: ما الذي يخ�صره العرب ب�صعف م�صاركة املراأة يف الن�صاط القت�صادي؟ رابعاً

كان ال�شائد يف التحليل القت�شادي لالأو�شاع القت�شادية للمراأة يف املنطقة العربية التاأكيد على اأن املراأة 

ل تنال ن�شيبها العادل من ثمار التنمية )اقرتاب النهو�س باملراأة(. لكن اجلديد يف هذا التحليل هو التاأكيد 

عدم  فاإن  اأخرى،  بعبارة  الب�شرية.  موارده  من  كبري  ق�شم  بتعطيل  كذلك  يخ�شر  العربي  القت�شاد  اأن  على 

ا الن�شاء ذوات التعليم املرتفع، يكبح منو القت�شاد، ويهدر طاقات  ا�شتغالل راأ�س املال الب�شري، خ�شو�شً

بني  دائرية  فهناك ل �شك عالقة  للمجتمع.  التنمية  ت�شهم يف حتقيق  اأن  املمكن  وا�شتثمارات كبرية كان من 

تباطوؤ النمو القت�شادي وقلة الطلب على العمالة الن�شائية يف املنطقة.

فنمط الإنتاج وم�شتوى الأداء القت�شادي يف البلدان العربية غلب عليهما لفرتة طويلة ا�شتهداف الريع اأكرث من 

ن البنى الإنتاجية،  تنوع الأن�شطة القت�شادية على نحو اأ�شعف النمو ويرتتب على تزاوج هاتني ال�شمتني َوهنْ

وقلة تاأثر التو�شع يف القت�شادات العربية، ما ميهد ال�شبيل لنت�شار البطالة والفقر. وحم�شلة ذلك كله قيام 

منط من الن�شاط القت�شادي يحمل عواقب وخيمة على التمكني القت�شادي للمراأة العربية من ناحية، وعلى قدرة 

)اإبراهيم  القت�شادات على الوقوف على نقطة ال�شتغالل الأمثل ملواردها الب�شرية واملادية من الناحية الأخرى 

قويدر، 2001(؛ وهو ما ينعك�س �شلًبا على قدرة هذه القت�شادات على اخلروج من دائرة الأن�شطة واملهن التقليدية 

اإىل اآفاق اأو�شع واأرحب؛ حيث يت�شافر �شيق �شوق العمل والتحيز املجتمعي غري الر�شيد �شد ت�شغيل الن�شاء 

لإعطاء الأولوية للرجال يف احل�شول على فر�س العمل ليوؤدي كل ذلك اإىل ارتفاع معاناة الن�شاء من البطالة، 

ا بني املتعلمات، حتى يف بلدان عربية ت�شتقدم قوى عاملة غري عربية؛ وبالتايل يفقد املجتمع جزًءا كبرًيا  خ�شو�شً
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اأحد  لي�شت عالقة �شفرية، يكون فيها مك�شب  الن�شاء  الرجال وعمالة  فالعالقة بني عمالة  الب�شرية.  من طاقته 

الطرفني بال�شرورة خ�شارة لالآخر، بل على العك�س، فاإن عمالة الن�شاء اأ�شهمت يف العديد من دول العامل يف 

 Bettio & Verashchagina,( ا اأف�شل للجميع، ذكوًرا واإناًثا زيادة النمو القت�شادي وال�شتثمارات ووفرت فر�شً

Henslin, 2008 ;2008(، وهو ما �شيوؤكد عليه هذا اجلزء من الف�شل الذي بني اأيدينا. 

اإن تبني اقرتاب “نهو�س املراأة” يقت�شي اأن يكون وا�شًحا اأن خروج املراأة للعمل يف القطاع الر�شمي لي�س 

مزاحمة للرجل، واأن املراأة العاملة حتقق فائدة ن�شبية اأعلى بالن�شبة لأ�شرتها مقارنة بعمل الرجل، بل اإن ثلثي 

الن�شاء العامالت يف الوطن العربي يعملن حتت �شغط الظروف القت�شادية بدافع معاونة اأ�شرهم، واأن حوايل 

)12%( فقط منهن يعملن بدافع اإثبات الذات، رغم اأن اإثبات الذات حق اأ�شيل لكل اإن�شان، رجاًل كان اأو امراأة 

اأن امل�شاركة املحدودة للمراأة يف القوى العاملة تت�شبب بكلفة عالية على �شعيدي  )World Bank, 2007(. كما 

القت�شاد والأ�شرة. حيث تظهر الدرا�شات التي اأجريت با�شتعمال الإح�شاءات الأ�شرية اأن رفع ن�شب م�شاركة 

املراأة يف القوى العاملة من معدلتها احلالية اإىل معدلت تتنا�شب مع م�شتوى تعليم الن�شاء يف املنطقة كفيل 

برفع معدل دخل الأ�شرة مبقدار قد ي�شل اإىل )25%( )تقرير النوع الجتماعي والتنمية يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا، 

.)Hausmann et al., 2007 ،الف�شل الثالث/البنك الدويل 2003م

وقد اأكدت اأكرث من درا�شة اأن املجتمعات املحلية والبلدان يف العامل النامي تدفع ثمًنا غالًيا لعدم ال�شماح للمراأة 

الأ�شا�شية  العوامل  اأحد  للمراأة  امل�شاركة القت�شادية  فبينما متثل  بال�شتفادة من كامل قدراتها القت�شادية. 

املحركة لعملية التنمية، فغالًبا ما يتم جتاهلها كعامل م�شهم يف حتقيق النمو. وهو ما جعل العديد من الدرا�شات 

احلديثة التي تتعامل مع القت�شاد لي�س ا�شتناًدا ملوقف اإيديولوجي م�شبق مع عمل املراأة اأو �شده اإىل التاأكيد 

على اأهمية تبني م�شروعات ت�شع الكفاءات الن�شائية يف مكانها املالئم يف �شوق العمل، بالإ�شافة اإىل املجالت 

 Burnell & Randall,( ؛ ملا يف ذلك من فائدة على القت�شادات الوطنية)التقليدية )مثل التعليم والرعاية ال�شحية

.)2008; Roy et al., 2008

من  وا�شتفادت  اأ�شهمت  ما  اإذا  القت�شادي  النمو  من  اأعلى  م�شتويات  ت�شهم يف حتقيق  اأن  املراأة ميكن  اإن 

جمالت البنية الأ�شا�شية، والزراعة املميكنة، والتمويل، لتبادر بتاأ�شي�س �شركات قطاع خا�س يف جمالت 

من  والإفادة  ال�شتفادة  على  عالية  قدرة  لديها  املراأة  اأن  عدة  درا�شات  اأ�شارت  وقد  جمتمعاتها.  حتتاجها 

جمالت من ال�شتثمارات يف جمالت الطرق، والطاقة، واملياه، والإر�شاد الزراعي، واخلدمات املالية. وهي 

جمالت لن تعود بالنفع على املراأة فح�شب، بل وعلى الرجال والأطفال واملجتمع باأ�شره كذلك. اإن معدلت 

اأكرب للن�شاء  اأعلى يف الدول التي تعطي فر�شة  الفقر تتقل�س مع منو القت�شادات، لكنها تتقل�س مبعدلت 

 Chen & United Nations Development Fund for Women, 2005;( القت�شادي  الن�شاط  يف  للم�شاركة 

.)Conaghan & Rittich, 2005; Fasih, 2008
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وقد اأ�شار اأحد تقارير البنك الدويل اإىل اأن خطته لدعم دخول املراأة يف جمالت عمل غري تقليدية، م�شتخدًما 

اأمثلة ميدانية من بلدان العامل النامية، كان لها عائد اقت�شادي اإيجابي على املجتمع ب�شفة عامة. “اإن ال�شتثمار 

يف املراأة قد بداأ بالفعل يوؤتي ثماره يف الوقت احلايل، اإلَّ اأنه ثمة حاجة اإىل م�شاعفة تلك ال�شتثمارات، وذلك 

مع ح�شول املراأة على الأدوات واخلربات الالزمة ملزاولة اأن�شطة الأعمال بنف�شها، و�شراء الأرا�شي با�شمها. 

ملكية  �شك  على  اثنني  ا�شمني  بوجود  ت�شمح  ت�شريعية  تغيريات  اأتاحت  وغانا،  و�شيلي  والفلبني  فيتنام  ففي 

الأرا�شي للمراأة با�شتخدام الأرا�شي ك�شمانة رهنية لقرتا�س الأموال. ويف جنوب اآ�شيا ومناطق اأخرى من 

اأن  الثابت، كما ت�شري الوثائق،  اأ�شواق الئتمان الر�شمية، ومن  اإىل  العامل تتاح للمراأة القدرة على الو�شول 

الن�شاء يتمتعن ب�شجالت �شداد اأف�شل مقارنة بالرجال، وقدرة اأعلى على النفاذ اإىل اأ�شواق الفقراء الأ�شد حاجة 

.)World Bank, 2006, 39( ”خلدمات غري باهظة الثمن

من  العادل  ن�شيبها  على  لأن حت�شل  بحاجة  املراأة  اأن  كما  املراأة،  لعمل  بحاجة  العربية  القت�شادات  فاإن  اإًذا 

الفـر�س فـي املجال القت�شادي. فلي�س من املبالغة القول اإن متكني املراأة هـو اأجنـح �شبيـل لتح�شيـن الأو�شاع 

املعي�شية لالأ�شـرة، بـل ولالقت�شـاد الكلي )Bettio & Verashchagina, 2008(. ففي بنجالدي�س والفلبني، حيث 

ت�شكل الن�شاء ن�شبة تبلغ )65%( من القوة العاملة يف قطاع �شناعة املالب�س، جند اأن �شادرات هذه ال�شناعة 

)Roy & Chatterjee, 2007(. ويف منطقة  ا  بالنقد الأجنبي �شنوًيّ الإيرادات  اإجمايل  )74%( من  متثل قرابة 

اإىل  ت�شل  بن�شبة  الزراعي  الن�شاط  زيادة  اإمكانية  اإىل  التقديرات  ت�شري  ككل،  ال�شحراء  جنوب  اإفريقيا 

 Bettio &( واإن�شاًفا  عدًل  اأكرث  ب�شورة  والن�شاء  الرجال  على  الزراعية  امل�شتلزمات  توزيع  اإذا مت   )%20(

 .)Verashchagina, 2008

اإن برامج التنمية القت�شادية ودعم الفقراء لي�شت حمايدة اإذا ما �شيغت دون اأن ت�شعى �شراحة لتمكني املراأة 

والتاأكيد على انخراطها يف الن�شاط القت�شادي يف دول اجلنوب. فاحلياد يف تخ�شي�س املوارد يعني انحياًزا 

مبا�شرا �شد املراأة يف كثري من جمتمعات اجلنوب وعلى راأ�شها املنطقة العربية؛ ومن هنا فاإن “ال�شتفادة من 

والطاقة،  الطرق،  يف  فال�شتثمارات  والرباعة.  باحلنكة  يت�شف  اقت�شاًدا  [يتطلب]  القت�شادية  املراأة  طاقات 

واملياه، وامل�شتلزمات الزراعية، واخلدمات املالية، �شوف حتقق معدلت اأكرث ارتفاًعا للعائد واملردود القت�شادي 

.)Kuiper & Barker, 2006, 23( ”يف حالة ت�شميمها بالكيفية التي حتقق ا�شتفادة الن�شاء منها

اإن هذه الأفكار هي التي دفعت البنك الدويل اإىل تبني فكرة خطة العمل ب�شاأن امل�شاواة بني اجلن�شني؛ من اأجل 

التعاون مع �شركاء التنمية لزيادة اإنتاجية الن�شاء املنتجات ومكا�شبهن وزيادة فر�س و�شولهن اإىل اخلدمات 

ا على البدء يف تنفيذ الأعمال التجارية الزراعية،  املالية الر�شمية. ومن �شاأن هذه اخلطة اأن ت�شاعد الن�شاء اأي�شً

وتعزز و�شولهن اإىل خدمات البنية التحتية ال�شرورية، مثل: النقل، واملياه، والطاقة. وقد بداأت هذه اخلطة 

. وقد اأو�شحت الدرا�شات والنقا�شات اخللفية خلطة 
)200(

تعمل بنجاح يف بع�س املناطق الأ�شد فقًرا يف العامل

.http://go.worldbank.org/Y8SZP5N1Q0 :200( انظر(
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العمل هذه اأن ال�شركات واملوؤ�ش�شات، الكبرية وال�شغرية على ال�شواء، يف خمتلف اأنحاء العامل اكت�شفت اأن 

قوة اليد العاملة املتنوعة )اأي من اجلن�شني( مثمرة اأكرث من تلك املعتمدة على اأيد عاملة من نوع واحد )الرجال 

يف  كبرية  قوة  ذوات  كفاعالت  موقعهن  يتبواأن  ا  تدريجيًّ الن�شاء  جعل  مما  مبفردهن(؛  الن�شاء  اأو  مبفردهم 

اأدوارهن كمنتجات وم�شتثمرات، بل حتى كم�شتهلكات يدفعن ال�شركات لرعاية متطلباتهن، واإدماج )اأي �شم( 

 .)Chen & United Nations Development Fund for Women, 2005( )الن�شاء يف قيادتها )اأي قيادة ال�شركات

ا باللوم يف �شعف النمو القت�شادي يف املنطقة العربية على تهمي�س  ويف درا�شة حديثة األقى البنك الدويل جزئيًّ

اأن  اإىل  )33%( من جمموع ال�شكان دون الثالثني من العمر. ويخل�س التقرير  دور املراأة التي باتت ت�شكل 

التعامل بفاعلية وبطريقة دائمة مع اأجندة النوع الجتماعي له اأهمية للتنمية القت�شادية والجتماعية يف منطقة 

.)World Bank, 2007( ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا

�شلبية على  انعكا�شات  له  الأعمال احلرة حتديًدا  اأعلى يف قطاع موؤ�ش�شات  املراأة مبعدلت  اإن عدم ولوج  بل 

اقت�شاديات املنطقة ب�شفة عامة، ولي�س على الن�شاء فح�شب. فتقول املوؤلفة الرئي�شة لتقرير بيئة تنظيم العمل 

احلر للمراأة يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا: كان الت�شور ال�شائع هو اأن موؤ�ش�شات الأعمال التجارية 

اململوكة للن�شاء �شغرية احلجم وتعمل يف اقت�شاد الظل، واأنها اأقل تطوًرا، ومتمركزة يف قطاعات بعينها. لكن 

. فبا�شتخدام بيانات م�شتقاة من ا�شتق�شاءات البنك 
)201(

اإليه هذا التقرير يدح�س تلك الت�شورات ما يخل�س 

الدويل املعنية مبوؤ�ش�شات الأعمال التي ت�شم اآلًفا من من�شاآت الأعمال يف خمتلف اأنحاء العامل مبا فيها 4832 

�شركة يف م�شر، والأردن، ولبنان، واملغرب، واململكة العربية ال�شعودية، و�شوريا، وال�شفة الغربية وقطاع 

غزة، واليمن، تبينت عدة نتائج ت�شتحق التاأمل فيها، وهي اأن اإمكانية الو�شول اإىل التمويل وتكلفة احل�شول 

عليه مرتفعة اأمام الرجال والن�شاء دون ا�شتثناء. واجلميع يرون اأن ا�شت�شراء الف�شاد ي�شكل عائًقا كبرًيا اأمامهم 

)Gray et al., 2006(، كما اأن العوائق املرتفعة يف بيئة ممار�شة اأن�شطة الأعمال ت�شكل ب�شفة عامة رادًعا كبرًيا 

اأمام الن�شاء عنه بالن�شبة للرجال. ولكن التقرير يرى اأن املعاملة التف�شيلية مبقت�شي القوانني الواقعة خارج 

نطاق ت�شريعات الأعمال التجارية، ناهيك عن الأعراف الجتماعية والجتاهات ال�شلبية ال�شائدة نحو الن�شاء 

ا اأن ال�شركات  العامالت، توؤدي اإىل زيادة تثبيط قدرة الن�شاء على تنظيم م�شروعات العمل احلر. كما تبني اأي�شً

اململوكة للن�شاء تقوم بتوظيف عدد اأكرب من الن�شاء مقارنة بال�شركات اململوكة للرجال )با�شتثناء لبنان واململكة 

ا ن�شبة اأعلى من املوظفات على امل�شتويني املهني والإداري؛ مما يعني  العربية ال�شعودية(، بل اإنها توظف اأي�شً

العربية من بطالة عالية، بل واآخذة يف الرتفاع، حيث  املنطقة  املتعلمة، والتي تعاين يف  للمراأة  اأعلى  توظيًفا 

تعاين املنطقة، على حد قول هذه الدرا�شة، من اأعلى معدل بطالة بني �شرائح الن�شاء الأوفر حًظا من التعليم، 

مع مالحظة اأن هوؤلء عادة يكن اأكرث جناًحا يف التح�شيل العلمي من بع�س الرجال يف نف�س املرحلة العمرية 

.)Chamlou, 2007(

http://go.worldbank.org/S26RFYBLE0 :201( لقراءة التفا�شيل انظر(



��� النوع االجتماعي واأبعاد متكني املراأة يف الوطن العربي

ا اأن ال�شركات اململوكة لل�شيدات يف املنطقة العربية متيل اإىل توظيف الذكور والإناث منا�شفة،  وقد لوحظ اأي�شً

مقارنة بال�شركات اململوكة للرجال والتي متيل لأن توظف الرجال اأكرث من الن�شاء؛ مما يعني اأن دعم ريادة 

املراأة للقطاع اخلا�س �شيعني �شمًنا عدالة اأف�شل يف توزيع الدخول، مع فر�شة اأكرب خللق املزيد من فر�س 

اإفريقيا بغر�س  العمل للجميع، وهو ما يعني احلاجة للمزيد من الأعمال يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 

اأن  العاملة التي يتوقع  )54( مليون فر�شة عمل جديدة للقوى  اأن�شطة القت�شاد، وخلق  امل�شاعدة على تنويع 

تبلغ )174( مليون �شخ�س بحلول عام 2030م )Doumato & Posusney, 2003; World Bank, 2007(. ومما 

اأقل مما هو يف  العربيات  ال�شيدات  التي متلكها  امل�شروعات  ن�شبة  اأن  اأنه رغم  اإليه  امل�شار  التقرير  به  يحتفي 

فئة  يقعن يف  )25-30%( منهن  اإن  العربيات ممتاز حيث  ال�شيدات  اأداء  فاإن  اآ�شيا،  الالتينية و�شرق  اأمريكا 

القطاعات  تركيًزا يف  اأكرث  للن�شاء هي  اململوكة  ال�شركات  اأن  عن  ف�شاًل  املنطقة.  الأعمال يف  اأ�شحاب  اأجنح 

“ال�شناعات اجلديدة”، مثل  اأكرث انخراًطا يف  للن�شاء  اأن ال�شركات اململوكة  املتخ�ش�شة يف الت�شدير. كما 

الزراعة الع�شوية، والعتماد على تكنولوجيا املعلومات، مع ارتفاع هوام�س الربح والإنتاجية مبا يجعلها يف 

.)Chamlou, 2007( و�شع اأف�شل جلذب ال�شتثمار الأجنبي

وق�شارى القول فاإن تقييد الفر�س القت�شادية اأمام الن�شاء لي�س اأمًرا جمحًفا يعوزه العدل والإن�شاف فح�شب، 

ا اإدارة اقت�شادية �شيئة تفتقر اإىل القدرة على ال�شتفادة من القدرات الب�شرية املتوافرة يف املجتمع،  بل هو اأي�شً

القت�شادية  امل�شاركة  من  مزيًدا  فاإن  وعليه  للموارد؛  الأمثل  ال�شتغالل  بعيًدا عن  تعمل  القت�شادات  وجتعل 

يعني  مما  الدخل؛  توزيع  يف  العدالة  من  اأعلى  وم�شتوى  النمو،  من  اأعلى  مل�شتوى  اأكرب  فر�شة  يعني  للمراأة 

 Edlund et( ا يف معدلت الإعالة والفقر يف املجتمع كما ت�شري جتارب العديد من دول العامل املختلفة انخفا�شً

.)al., 2007; Hausmann et al., 2007; Roy & Chatterjee, 2007
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اخلال�صة

اإن درا�شة جتارب دول العامل املختلفة، والتي جنحت يف حتقيق نه�شة حقيقية يف تنفيذ متطلبات اإعالن بكني، 

والذي يوؤكد على امل�شاواة يف احل�شول على املوارد القت�شادية مبا يف ذلك الأر�س وراأ�س املال والتقنيات 

الالزمة، كما يوؤكد حق املراأة يف احل�شول على التدريب املهني، واحل�شول على املعرفة وو�شائل الت�شال التي 

اأن حتقيق مثل هذه النه�شة عملية متعددة  ُتعد من الأدوات الفعالة لتعزيز املكانة القت�شادية لها، مما يوؤكد 

 World( الأبعاد واملراحل. وهذا ما اأو�شحه تقرير عن مدى تقدم دول العامل املختلفة يف حتقيق اأهداف الألفية

Bank, 2007(؛ حيث كانت الدول الأجنح يف حتقيق تنمية اقت�شادية هي الأجنح كذلك يف دمج املراأة يف املجال 

العام ب�شفة عامة كجزء من عملية متكاملة ولي�س فقط يف القت�شاد رغم حموريته. فم�شاألة الدمج املجتمعي 

تنجز  اإن مل  ا  اقت�شاديًّ بها  الالئق  املراأة لن حتتل مكانها  لأن  التعقيد؛  العام م�شاألة �شديدة  املجال  للمراأة يف 

.)Gray et al., 2006( جناحات مت�شابهة يف املنزل ويف املجتمع ب�شفة عامة

برامج  وتنفيذ  ت�شميم  اأجل  من  العام  الراأي  وقادة  املدين  واملجتمع  الدولة  بني  التحالف  هي  ال�شر  كلمة  اإن 

اإيجابي  اأثر  املجتمع؛ ملا يف ذلك من  اأو  اأو القت�شاد  املنزل  املراأة بق�شاياها �شواء يف  ت�شتهدف زيادة وعي 

على خف�س معدلت الفقر لدى ال�شيدات، وزيادة معدلت متكني املراأة كهدفني اقت�شاديني من اأهداف الألفية 

)Renana et al., 2003(. ورغم اأن الدول العربية اتخذت العديد من الإجراءات يف �شبيل اإ�شالح مناخ الأعمال 

بهدف تخفي�س العوائق اأمام تاأ�شي�س ال�شركات وت�شفيتها، والتي عادت بالنفع على اأ�شحاب م�شروعات العمل 

احلر كافة مبا يف ذلك ال�شيدات، لكن مل تزل الدول العربية بحاجة ملعاجلة الأعراف الجتماعية املتحيزة لنوع 

اجلن�س، ومازالت يف حاجة اإىل املعاملة التف�شيلية يف اإطار القانون؛ وذلك ل�شمان تكافوؤ الفر�س اأمام الن�شاء 

)الإ�شكوا، 2005م، 2007م(.

ومن اأهم الدرو�س امل�شتفادة يف هذا ال�شدد اأن الدول الأجنح يف جت�شري فجوة النوع هي الدول التي عملت 

املراأة  ت�شتهدف  ال�شاملة  للتنمية  برامج متكاملة  للمراأة من خالل  ال�شعيف  القت�شادي  الو�شع  على مواجهة 

اأثبتت هذه التجارب اأن مراعاة النوع الجتماعي كان له الدور املهم يف  وتاأهلها لدخول �شوق العمل، حيث 

مواجهة الآثار ال�شلبية لالإ�شالح القت�شادي، بل ويف التغلب على املوروث الثقايف ال�شلبي جتاه الدور العام 

للمراأة. واعتمدت هذه الربامج املتكاملة على قواعد بيانات حديثة ودقيقة ومتجددة لر�شد امل�شاركة احلقيقية 

العمل وحتليلها،  ب�شوق  البيانات اخلا�شة  القت�شادي. ويتم ذلك من خالل جمع  الن�شاط  العربية يف  للمراأة 

وهي البيانات التي ينبغي اأن ُتراَعى فيها معرفة الأو�شاع والحتياجات اخلا�شة للمراأة، مثل �شاعات العمل، 

والوظائف الر�شمية باملقارنة بالوظائف غري الر�شمية، وحجم الإنتاجية، وتكاليف العمالة يف الوحدات الإنتاجية، 

واملوؤ�شرات اخلا�شة بالأجور. وكذلك من خالل القيام باإعداد �شبكة معلومات متكاملة باحتياجات �شوق العمل، 

البيانات معلومات  ت�شمل هذه  اأن  للم�شتفيدين. على  املعلومات ل�شمان و�شولها  تلك  وتي�شري احل�شول على 

كافية عن خ�شائ�س القطاع غري املنظم، ونوعية العمالة الن�شائية التي ي�شتوعبها هذا القطاع، وظروف العمل 

البيانات  التي يعملن فيها مع ت�شنيفها ح�شب النوع واملنطقة اجلغرافية. وكذلك من خالل ا�شتحداث قاعدة 
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التعليم  بالعالقة بني مدخالت  النوع الجتماعي، واخلا�شة  اإح�شائية من منظور  التي حتتوى على موؤ�شرات 

الواعدة،  القطاعات  بالذات يف  املحلية والعربية والدولية حالًيا وم�شتقباًل،  الأ�شواق  والتدريب، واحتياجات 

.)Anderson, 2003; Chamlou, 2007( وتي�شري فر�شة ح�شول امل�شتفيدين من النوعني على تلك املعلومات

وبعد توافر هذه املعلومات اتخذت الدول التي جنحت يف جت�شري فجوة النوع القت�شادية اإجراءات متنوعة 

ومتكاملة من قبيل ما يلي:

تواجه  التي  التحديات  على حل  والعمل  للمراأة،  القت�شادي  التمكني  الن�شائية يف  اجلمعيات  دور  تفعيل 

الداخالت اإىل �شوق العمل من خالل تقدمي القرو�س الدوارة ل�شباب اخلريجني، وتطوير النظام التعليمي 

غري النظامي وغري النمطي مبا يتنا�شب مع طبيعة امللتحقات، وزيادة م�شاركة املراأة يف احلياة العامة من 

خالل تقدمي بع�س اخلدمات كدور احل�شانة العامة.

عمل حزم من برامج تقدمي القرو�س ال�شغرية والتدريب والتاأهيل -والذي يتبع منهج ال�شتثمار الب�شرى 

للم�شروعات  بالن�شبة  الأهمية  على درجة كبرية من  تعد  الفنية -والتي  وامل�شاعدات  التنموي-  الفكر  يف 

ال�شغرية على وجه اخل�شو�س، ف�شاًل عن اخلدمات الجتماعية، والتي تعد اأ�شا�شية لرفع م�شتوى املعي�شة 

ب�شفة عامة- ثم امل�شاعدات املالية والإعانات كمدخل ق�شري الأجل للق�شاء على الفقر. 

دعم قدرات املراأة يف التوظيف الذاتي من خالل امل�شروعات ال�شغرية؛ لأن عدم ا�شتهداف املراأة يوؤدي 

اإىل �شيطرة الرجال على فر�س الئتمان، وي�شتبعد ن�شف الطاقات الب�شرية متمثلًة يف املراأة. كما اأن الدعم 

املايل للم�شروعات الإنتاجية التي تقوم بها املراأة يف املدن والريف، وت�شهيل القرو�س ال�شغرية املي�شرة، 

يعزز دور املراأة يف التنمية القت�شادية والجتماعية. 

ا�شتهداف الأ�شر الفقرية اإىل حد كبري والفئات املهم�شة بغر�س تنمية الدخل والق�شاء على الفقر، وحتويل 

والت�شهيالت  باملعلومات  الريفيات  وتزويد  �شوقية،  قيمة  ذات  ملنتجات  منتجة  امراأة  اإىل  الريفية  املراأة 

القت�شادية، وتزويد امل�شروعات الإنتاجية باأ�شاليب تكنولوجية جديدة، كل ذلك من �شاأنه اأن يوؤدي اإىل 

القت�شادي  املنهج  با�شتخدام  �شبق  ما  ويتم  الدخل.  وزيادة  الغذاء  اإنتاج  زيادة  على  الن�شاء  قدرة  تنمية 

والجتماعي مًعا، ومبتابعة القرو�س.

اإعادة النظر يف �شيا�شات العمل من اأجل اإدماج املنظور املتعلق بامل�شاواة بني اجلن�شني فيها، والت�شدي 

والتوظيف.  للعمل  الراهنة  الأمناط  عن  ناجمة  تكون  اجلن�شني  مب�شاألة  تت�شل  �شلبية  انعكا�شات  لأي 

وحتقيًقا للم�شاواة الكاملة بني الرجل واملراأة فيما يقدمانه من اإ�شهامات اإىل اقت�شاداتهما لبد اأن ُتبذل 

جهود ن�شطة من اأجل الت�شليم بالتاأثري املتكافئ يف املجتمع لعمل الن�شاء والرجال وخرباتهم ومعارفهم 

وقيمهم، وتقدير ذلك التاأثري. 

اإن هذه الدرو�س وغريها �شرورة حتى تنتقل املراأة العربية اإىل منظور الفاعل القت�شادي الناه�س؛ ملا يف ذلك 

من فائدة مبا�شرة لها ولأ�شرتها وللمجتمع ب�شفة عامة.

-

-

-

-

-
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اأ�صئلة تطبيقية

اكتب ورقة بحثية تو�شح فيها اخل�شائر التي تتكبدها املجتمعات العربية نتيجة عدم ا�شتغالل الطاقات 

املعطلة للمراأة. 

اأداء  على  كبرية  اقت�شادية  انعكا�شات  له  كانت  مدى  ولأي  الفقر؟  تاأنيث  بظاهرة  املق�شود  ما 

القت�شادات العربية؟ 

جنحت بع�س الدول يف خف�س معدلت الفقر والإعالة عن طريق ا�شتهداف املراأة بربامج للقرو�س 

ا مل تكن لها اأن حت�شل عليها لول مثل هذه الربامج. اكتب  ال�شغرية والتدريب على نحو اأعطاها فر�شً

تقريًرا موجًزا عن كيفية جناح بع�س الدول املذكورة يف هذا الف�شل يف حتقيق هذا الهدف، ومدى 

اإمكانية تطبيق �شيا�شات م�شابهة يف املنطقة العربية. 

اخترب منوذجني لمراأتني ناجحتني من �شيدات الأعمال يف بلدك، وو�شح كيف خا�شتا املجالت التي 

عملتا بها، وكيف كان تقبل املجتمع لهما. هل ميكن تكرار مثل هذه النماذج؟ وكيف؟ 

ناق�س حمددات امل�شاركة القت�شادية للمراأة العربية، وكيف ميكن لهذه املحددات اأن تتحول من عوائق 

يف �شبيل م�شاركة املراأة اإىل عوامل دفع نحو ال�شتفادة من طاقاتها. 

ا، وكي  هل ت�شكل العوملة بجوانبها القت�شادية املختلفة فر�شة للمراأة العربية كي حتقق ذاتها اقت�شاديًّ

ت�شارك يف الن�شاط القت�شادي مبعدل اأكرب، اأم اأنها كانت عائًقا اأكرب اأمامها؟ اعقد مقارنة بني الفر�س 

بلدك  يف  الرئي�شة  القت�شادية  القطاعات  من  قطاعني  يف  املراأة  جتاه  العوملة  عن  الناجتة  والتحديات 

)ال�شناعة، الزراعة، اخلدمات(.
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 الف�صل ال�صابع
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مقدمة

�شهدت الدول العربية حتولت كربى خالل العقد املا�شي، منها ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية، 

ا من مظاهر النجاح يف جمال نهو�س املراأة العربية ومتكينها باملقارنة مع  كما حمل العقد املا�شي معه بع�شً

ما كان عليه حالها يف ال�شابق. ومت تطوير ال�شرتاتيجيات الوطنية الهادفة اإىل متكني املراأة ومعاجلة الق�شايا 

والإ�شكالت التي تقف اأمام م�شاركتها يف التنمية امل�شتدامة. ورغم ذلك فاإن الواقع احلايل ي�شري اإىل مواطن 

اأر�س الواقع يف جميع املجالت الثقافية والقانونية  النق�س والق�شور يف جمالت متكني املراأة العربية على 

وال�شيا�شية والقت�شادية، وهذا ما اأكدته الدرا�شات والإح�شاءات يف الدول العربية التي مت تناول معظمها يف 

الف�شول ال�شابقة من هذا الكتاب.

خلطط  مواءمتها  مدى  ملعرفة  العربية  املراأة  لتمكني  الوطنية  ال�شرتاتيجيات  يف  قراءة  الف�شل  هذا  ويتناول 

النهو�س باملراأة ومتكينها يف كافة املجالت التنموية �شمن اإطار ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة العربية، والتي 

الرئي�شة  الأهداف  مواءمة  مدى  اإىل  اإ�شافة  2002م،  عام  الثاين  العربية  املراأة  قمة  موؤمتر  يف  اإطالقها  مت 

لال�شرتاتيجيات الوطنية يف جمالت القت�شاد، والقانون، وال�شيا�شة، والتعليم، وال�شحة، والبيئة، والإعالم، 

والجتماع لواقع املراأة العربية. لقد مت حتليل ا�شرتاتيجيات ثماين دول اأع�شاء يف منظمه املراأة العربية، وهي 

بال�شرتاتيجيات  بتزويدها  الأع�شاء  الدول  جميع  من  العربية  املراأة  منظمه  لطلب  ا�شتجابت  التي  الدول  تلك 

الوطنية لتمكني املراأة ونهو�شها، وت�شمل: الأردن، ولبنان، والإمارات العربية املتحدة، والبحرين، واملغرب، 

واحلياة  العام  العمل  املراأة يف  دور  تعزيز  با�شرتاتيجيه  املنظمة  بتزويد  م�شر  قامت  كما  و�شوريا،  واليمن، 

ال�شيا�شية فقط. 

الرئي�شة  الأهداف  مناق�شة  ثم  العربية،  املراأة  نهو�س  ا�شرتاتيجيات  لتاريخ  عام  بعر�س  الف�شل  يبداأ 

لال�شرتاتيجيات الوطنية يف جمالت القت�شاد، والقانون، وال�شيا�شة، والتعليم، وال�شحة، والبيئة، والإعالم، 

والجتماع، وحتليلها، وقيا�س مدى مواءمتها لأر�س الواقع مقارنة مع ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة العربية. 

كما مت اأخذ اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة والأهداف الإمنائية لالألفية بعني العتبار. ثم 

اأبرز الق�شايا الرئي�شة التي تتعلق بال�شرتاتيجيات الوطنية لتمكني املراأة العربية من منظور  يتناول الف�شل 

تقييم  ا  اأي�شً ويتناول  العربية.  للمراأة  احلايل  الواقع  والنوع، �شمن  والتنمية  املراأة  بتمكني  املرتبطة  اأهدافها 

م�شرية متكني املراأة ونهو�شها يف الدول العربية، واأهم التحديات التي تواجه تنفيذ ال�شرتاتيجيات الوطنية 

متكني  ا�شرتاتيجيات  ملدخالت  الأمثل  ال�شتثمار  ت�شجيع  اأهمية  اإىل  الف�شل  ويخل�س  العربية.  املراأة  لتمكني 

املراأة واخلطط وال�شيا�شات الوطنية وعملياتها وخمرجاتها، مع اأخذ اأهمية امل�شي قدًما يف �شبيل متكني املراأة 

العربية لتويل املنا�شب القيادية ومراكز �شنع القرار بعني العتبار؛ حيث اإنها توؤثر على �شياغة ال�شيا�شات 

العامة، والرتكيز على متثيل املراأة يف جميع القطاعات التنموية ومتكينها وتدريبها وتاأهيلها وتعزيز قدراتها 

القيادية من خالل تعزيز البيئة الإيجابية على امل�شتوى الت�شريعي والتنفيذي والق�شائي.
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: ا�صرتاتيجيات نهو�س املراأة العربية اأولاً

ا  ا بق�شايا املراأة، بداأ بتكري�س عام 1975م عاًما دولًيّ ا خا�شًّ �شهد العامل على مدى العقود الأخرية اهتماًما دولًيّ

للمراأة. وقد ت�شارعت وترية هذا الهتمام يف بداية الت�شعينيات، وذلك مع تزايد القلق الدويل من ا�شتمرار ظاهرة 

التمييز �شد املراأة وتهمي�س دورها، وما يرتتب عليه من اإهدار يف الطاقة، وتعطيل لقوى اأ�شا�شية يف عملية التنمية 

ال�شاملة. ومت تطوير الربامج، وعقد الندوات الإقليمية والدولية مب�شاركة احلكومات واملنظمات الأهلية والدولية 

حول جميع ق�شايا املراأة يف املجتمع، وتكللت هذه اجلهود بانعقاد موؤمتر املراأة يف بكني عام 1995م، الذي خرج 

بخطة دولية مل�شاركة املراأة يف التنمية، مبا يف ذلك متكينها من مواقع �شنع القرار )اأبو زيد، 2008م، و�شندوق الأمم 

املتحدة الإمنائي للمراأة، 2004م(. واعرتف املجتمع الدويل بالأهمية الق�شوى لتطوير التداخالت والربامج الهادفة اإىل 

متكني املراأة، وحتقيق تقدمها، واإدماجها يف كافة عمليات التنمية، وحت�شني ظروف معي�شتها ومكانتها يف املجتمع، 

وحتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية، والتي التزم بها معظم زعماء العامل منذ املوؤمتر الذي عقد يف الأمم املتحدة عام 

 )اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا، 2003م و2005م(.
)203( )202(

2000م

واأدى هذا احلراك العاملي اإىل اإفراز مفاهيم جديدة، مثل التنمية الب�شرية، ومتكني املراأة، والنوع الجتماعي، 

اإدماج النوع الجتماعي يف خمتلف العمليات املجتمعية والتنموية؛ مما  اإىل تزايد الوعي ب�شرورة  اأدى  كما 

اأدى اإىل تركيز الدول العربية على ق�شايا املراأة �شمن اأولويات التنمية؛ وهو الأمر الذي متخ�س عنه ظهور 

جهود  ُبذلت  حيث  امل�شتدامة،  التنمية  يف  واإدماجها  املراأة  متكني  اإىل  تهدف  التي  والربامج  ال�شرتاتيجيات 

كثرية من احلكومات واجلهات الدولية املانحة واملنظمات غري احلكومية لدعم الأن�شطة التي ت�شتهدف املراأة يف 

املدن والريف، وت�شتهدف تطوير برامج وم�شروعات يف جمالت عدة، ل�شيما يف جمالت ال�شحة الإجنابية، 

ومكافحة الفقر، والتعليم، وحمو الأمية )اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا، الأمم املتحدة، 2005م، و�شندوق الأمم 

املتحدة الإمنائي للمراأة، 2004م(.

ومل تكن املنطقة العربية مبعزل عن اجلدل العاملي حول املراأة، حيث لعبت الإرادة ال�شيا�شية دوًرا رئي�ًشا يف دعم 

ق�شايا املراأة العربية والهتمام بطبيعة م�شاركتها يف املجتمع من خالل تطوير بع�س الت�شريعات الالزمة لتحقيق 

ا  امل�شاواة بني الرجل واملراأة، خا�شة فيما يتعلق بحقوق املراأة ومتكينها والنهو�س بها، لتوؤدي دوًرا فاعاًل واأ�شا�شيًّ

يف التنمية امل�شتدامة. فعلى امل�شتوى الإقليمي، اأن�شاأت جامعة الدول العربية جلنة املراأة �شمن الأمانة العامة للجامعة 

يف مطلع ال�شبعينيات من القرن الع�شرين، ومت اإقرار ال�شرتاتيجية العربية للنهو�س باملراأة حتى عام 2000م 

من قبل جمل�س وزراء ال�شئون الجتماعية العرب يف 1988م، وبناء على هذه ال�شرتاتيجية، مت و�شع خطة عمل 

)202( اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا، الأهداف الإمنائية لالألفية يف املنطقة العربية، 2005م.

اآ�شيا، جمموعة درا�شات عن دور املنظمات غري احلكومية يف تنفيذ تو�شيات املوؤمترات  اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي   )203(

العاملية ويف متابعتها خالل عقد الت�شعينات من القرن الع�شرين، نحو مدونة �شلوك، اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا، 

الأمم املتحدة، نيويورك، 2003م.
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عربية للنهو�س باملراأة حتى عام 2003م، ومت اعتمادها يف الجتماع العربي الإقليمي التح�شريي ملوؤمتر بكني 

يف عام 1994م )اأبو زيد، 2008م، وتاريخ احلركات الن�شائية يف العامل العربي، 2005م(. وتال ذلك اإقرار برنامج للتعاون 

العربي، مت فيه حتديد الأولويات العربية للنهو�س باملراأة من قبل الجتماع الوزاري العربي رفيع امل�شتوى الذي 

عقد يف الأردن عام 1996م، حيث ركز على ثالثة حماور ت�شمل املحاور القت�شادية وال�شيا�شية والجتماعية. 

لقد كان للدول العربية ح�شور فاعل يف املوؤمترات الدولية للمراأة، وذلك من خالل عمل اإقليمي حتت مظلة جامعة 

الدول العربية، خا�شة يف موؤمتر بكني عام 1995م، حيث �شكلت الدول العربية جلاًنا وطنية قامت باإعداد تقارير 

عن و�شع املراأة داخل كل دولة، ت�شمنت الأهداف وال�شيا�شات والإجراءات الرامية اإىل متكني املراأة من وجهة نظر 

عربية، واأخذت خ�شو�شية املراأة يف املنطقة العربية بعني العتبار )اأبو زيد، 2008م(.

باملراأة،  اخلا�شة  الدولية  واملواثيق  التفاقات  اإىل  العربية  الدول  معظم  ان�شمت  فقد  العاملي  امل�شتوى  وعلى 

واأبرزها اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة ومنهاج عمل بكني والأهداف التنموية لالألفية. اأما 

على امل�شتوى الوطني فقد مت اإطالق ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة العربية يف عام 2002م يف الأردن يف موؤمتر 

قمة املراأة العربية الثاين )ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة العربية، 2002م(. وقد تكلل ذلك كله باإن�شاء منظمة املراأة العربية 

عام 2003م، والتي مت اإطالقها يف عمان من قبل ح�شرة �شاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبدالله -ملكة الأردن- 

خالل رئا�شتها ملوؤمتر قمة املراأة العربية الثاين، حيث جاء اإن�شاء منظمة املراأة العربية جت�شيًدا لأهمية موؤ�ش�شة 

.
)204(

العمل العربي امل�شرتك لتمكني املراأة العربية على امل�شتوى الوطني والإقليمي والعاملي

وقامت احلكومات التي �شاركت يف اجتماع اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف دورتها ال�شتثنائية عن املراأة عام 

2000م حتت عنوان: “امل�شاواة بني اجلن�شني والتنمية وال�شالم يف القرن احلادي والع�شرين” با�شتعرا�س 

التقدم املحرز يف تنفيذ منهاج عمل بكني وتقييم هذا التقدم، وحتديد العقبات والتحديات الراهنة اأمام تنفيذه. 

)اللجنة  اأو تتحقق ب�شكل كامل  تنفذ  العمل مل  الواردة يف منهاج  الغايات واللتزامات  باأن  واأقرت احلكومات 

وت�شمن  2004م(.  للمراأة،  الإمنائي  املتحدة  الأمم  و�شندوق  و2006م،  و2005م  2003م  اآ�شيا،  لغربي  والجتماعية  القت�شادية 

الإعالن ال�شيا�شي الذي اعتمدته هذه الدورة ال�شتثنائية، تاأكيد احلكومات امل�شاركة فيها من جديد التزامها 

بالأهداف والغايات الواردة يف الإعالن، ومنهاج عمل بكني املعتمدين يف املوؤمتر العاملي الرابع املعني باملراأة، 

وحتملها امل�شئولية الرئي�شة عن التنفيذ الكامل ل�شرتاتيجيات “نريوبي” التطلعية للنهو�س باملراأة، واإعالن 

ومنهاج عمل بكني، وتعهدها بتنفيذ جمالت الهتمام احلا�شمة الثني ع�شر الواردة يف هذا املنهاج، وكذلك 

ال�شيا�شات والربامج وامليزانية يف احلكومات، وتعهدها  النوع الجتماعي يف  اأهمية تعميم منظور  تاأكيدها 

احلكومات  تعهدت  الهدف،  لهذا  وحتقيًقا  باملراأة.  للنهو�س  العمل  منهاج  تنفيذ  تعرقل  التي  العقبات  بتذليل 

باتخاذ مزيد من الإجراءات لتنفيذ املنهاج وال�شرتاتيجيات تنفيًذا كاماًل )اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا، 

2003م و2005م و2006م(.

)204( مت اإطالق ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة العربية خالل املوؤمتر الثاين لقمة املراأة العربية الذي عقد يف الأردن من قبل جاللة امللكة 

َول يف 2002م.
ُ
رانيا العبد الله، وبح�شور ال�شيدات العربيات الأ
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كما متت مراجعة التقدم الذي مت اإحرازه يف جمال تنفيذ منهاج عمل بكني يف اجلل�شة التا�شعة والأربعني 

2005م )بكني+10(، والتي تزامنت مع  للجنة و�شع املراأة يف الأمم املتحدة، التي عقدت يف مار�س/اآذار 

مراجعة اأ�شا�شية بعد خم�س �شنوات لالإجنازات نحو حتقيق الأهداف التنموية لالألفية الثالثة، والتي ت�شمل 

اأ�شبح  والذي  الن�شاء،  الجتماعي ومتكني  النوع  بامل�شاواة يف جمال  الثالث حول حتقيق  الرئي�س  الهدف 

مرة اأخرى من بني الأهداف لالأعوام 2005م ولغاية 2015م، حيث تعهدت الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة 

اآ�شيا،  لغربي  والجتماعية  القت�شادية  )اللجنة  2015م  لعام  لالألفية  الإمنائية  والأهداف  بالغايات  بالوفاء  جمدًدا 

.
)205(

2003م و2006م و2007م(

تت�شمن  وطنية  عمل  وخطط  ا�شرتاتيجيات  بتطوير  العربية  الدول  قامت  املراأة،  متكني  حتقيق  �شبيل  ويف 

الأهداف والآلّيات الكفيلة بنهو�س املراأة العربية ومتكينها، ودعم قدراتها ومواجهة املعوقات التي ت�شعف 

العربية،  الدول  يف  وبراجمها  التنمية  خلطط  ا�شتكماًل  ال�شرتاتيجيات  هذه  وتاأتي  التنمية.  يف  م�شاركتها 

ال�شادر  العربية  للدول  الجتماعي  العمل  ميثاق  اأيدها  التي  العربية  باملراأة  النهو�س  وتعزيًزا ل�شرتاتيجية 

الإمنائية  والأهداف  املراأة،  �شد  التمييز  اأ�شكال  كافة  على  الق�شاء  واتفاقية  بكني،  وموؤمتر  1971م،  عام 

حققت  قد  العربية  املراأة  كانت  واإذا  2005م(.  العربي،  العامل  يف  الن�شائية  احلركات  وتاريخ  2008م،  زيد،  )اأبو  لالألفية 

بع�س التقدم يف و�شعها يف جمالت التعليم وال�شحة يف بع�س الدول العربية، اإلَّ اأن ح�شورها وم�شاركتها 

التقدم نحو حتقيق م�شاركة حقيقية  اأمام  عائًقا  ا، وي�شكل  متدنيًّ وال�شيا�شية ل زال  القت�شادية  يف احلياة 

2003م(. للمراأة العربية يف التنمية امل�شتدامة )الكتبي، 

والبحرين،  املتحدة،  العربية  والإمارات  ولبنان،  الأردن،  يف  العربية،  املراأة  نهو�س  ا�شرتاتيجيات  �شملت 

واملغرب، واليمن، و�شوريا، الأهداف الرئي�شة لتمكني املراأة يف جمالت القت�شاد، والقانون، وال�شيا�شة، 

والتعليم، وال�شحة، والبيئة، والإعالم، والجتماع. وتناولت ا�شرتاتيجية م�شر تعزيز دور املراأة يف العمل 

البع�س.  لبع�شها  مكملة  واإجراءات  اأهداًفا  مبجموعها  ال�شرتاتيجيات  وت�شمنت  ال�شيا�شية.  واحلياة  العام 

مثل  التنموية،  املجالت  ببع�س  خا�شة  وبرامج  ا�شرتاتيجيات  بتطوير  العربية  الدول  بع�س  بادرت  كما 

ا�شرتاتيجيات الق�شاء على الفقر يف الأردن واملغرب واليمن )ال�شرتاتيجيات الوطنية لتمكني املراأة يف الأردن 2006م، 

ولبنان والإمارات العربية املتحدة 2005م، والبحرين واملغرب 2006م، واليمن 2003م، و�شوريا 2005م، وم�شر 2007م(. 

2007م مبراجعة  اأبو ظبي يف  اآ�شيا يف اجتماع جلنة املراأة يف دورتها الثالثة يف  قامت اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي   )205(

الإجنازات، والعقبات، واآفاق التقدم، وتاريخ احلركات الن�شائية يف العامل العربي. 
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ا: حتليل جمالت ا�صرتاتيجيات النهو�س باملراأة العربية ثانياً

التعليم جمال 
اأجمعت الدول العربية على هدف الق�شاء على الأمية، ودعم تعليم الكبار، وتوفري فر�س متنوعة لربامج التعليم 

غري النظامي. وين�شجم هذا الطرح مع الهدف الأول من اأهداف ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة العربية يف جمال 

التعليم، مع مراعاة الدول ملفهوم النوع الجتماعي، وحق املراأة يف التعليم والتدريب، وتكافوؤ الفر�س التعليمية 

ورفع  ونوًعا،  ا  كًمّ الرتبوي  النظام  وتطوير  الأ�شا�شي،  التعليم  تاأمني  تتبنى  اأهداف  خالل  من  اجلن�شني  بني 

كفاءته بحيث يلبي متطلبات �شوق العمل. وتوافقت كل من الأردن ولبنان والإمارات العربية مع الهدف الثالث 

من اأهداف ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة، وهو ت�شجيع املراأة على خو�س التعليم يف خمتلف احلقول، خا�شة 

علوم امل�شتقبل والتكنولوجيا والعلوم الطبية والتخ�ش�شات املهنية والفنية الأخرى. كما تبنت معظم الدول يف 

ا�شرتاتيجياتها اإدماج منظور النوع الجتماعي يف املناهج والأطر الرتبوية وال�شيا�شات التعليمية والتدريبية، 

كما هو مبني يف اجلدول رقم )1-7(.

اجلدول رقم )7-1(: اأهداف املجال التعليمي
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اأهداف جمال التعليم يف ا�سرتاتيجية 

العربية: النهو�س باملراأة 

xxxxxxxالق�شاء على الأمية.

ا ونوًعا؛ لتمكينها  رفع كفاءة التعليم للمراأة كمًّ

من العتماد على ذاتها، وتلبية متطلبات �شوق 

وامل�شتقبلية.  احلالية  العمل 

xxxxx

ت�شجيع دخول املراأة يف تخ�ش�شات علوم 

امل�شتقبل.

xxx

القيم الرتبوية وال�شخ�شية القومية يف  تر�شيخ 

التعليم وخططه بكافة مراحله. �شيا�شات 

xx
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الدول  اأهداف ت�سمنتها ا�سرتاتيجيات 

العربية:

xxxxxمراعاة مفهوم النوع الجتماعي )اجلندر(.

زيادة الإنفاق على التعليم من اأجل تعزيز 

مداخالته املوؤثرة على النهو�س باملراأة 

وتطويرها.

x

تعزيز حق املراأة يف التعليم والتدريب يف 

جميع م�شتوياته واأنواعه واأدواته.

xxxxxxx

تفعيل الدور املعريف للمراأة يف املحافظة على 

البيئة وحمايتها وال�شتفادة من م�شادرها.

x

اإلغاء التمييز عرب اإلغاء القوالب املنمطة حول 

اأدوار اجلن�شني يف املناهج الرتبوية، ويف 

الكتب املدر�شية، ويف برامج التدريب.

xx

العمل على �شن القوانني اخلا�شة باإلزامية 

التعليم وجمانيته، و�شمان تطبيقه من خالل 

الأنظمة التعليمية والإجراءات الإدارية.

xxx

ت�شجيع دور املراأة يف اتخاذ القرارات يف 

القطاع الرتبوي، ويف تطوير املعرفة املت�شلة 

القطاع. بهذا 

xx

الوظيفية واحلا�شوبية. الأمية  xxالق�شاء على 
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القرار  اتخاذ  املراأة يف  دور  ت�شجيع  ب�شاأن  الأهداف  بع�س  بت�شمني  و�شوريا  العربية  الإمارات  امتازت  وقد 

يف القطاع الرتبوي، وتبنت كل من البحرين واملغرب و�شوريا اأهداًفا ترمي اإىل �شن قوانني اإلزامية التعليم، 

ومتابعة تطبيق الت�شريعات من خالل القوانني والأنظمة التعليمية والإجراءات الإدارية، اإ�شافة اإىل ربط البيئة 

بالعملية التعليمية من خالل تفعيل الدور املعريف للمراأة يف جمال املحافظة على البيئة وحمايتها وال�شتفادة من 

م�شادرها. كما تبنت الدول العربية اإجراءات عديدة لتحقيق اأهداف جمال التعليم.

املراأة  تعليم  جمال  يف  وال�شعوبات  التحديات  من  الكثري  تواجه  تزال  ل  العربية  الدول  فاإن  عام  وب�شكل 

الدويل،  )البنك  تنفيذها ومراقبته  التعليمية، ومتابعة  بال�شيا�شات  النظر  اإعادة  ي�شتوجب  التعليم؛ مما  ونوعية 

هدف  تبنت  العربية  الدول  جميع  اأن  ورغم  2006م(.  والتعليم،  املراأة  منتدى  تقرير  العربية:  املراأة  ومنظمة  2007م، 

الدول  لبع�س  الأكرب  التحدي  ميثل  يزال  ل  الن�شاء  بني  الأمية  معدلت  خف�س  اأن  اإلَّ  الأمية،  على  الق�شاء 

العربية وخا�شة اليمن، وما زالت معدلت الأمية يف املنطقة العربية اأعلى من املتو�شط الدويل، وترتفع بني 

2007م،  الدويل،  والبنك  2005م،  العربية،  املنطقة  يف  لالألفية  الإمنائية  )الأهداف  وامل�شنات  والريفيات  الفقريات  الن�شاء 

و�شندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة، 2005م(.

اأن ظاهرة ت�شرب الإناث ما زالت  اإلَّ  التعليم املختلفة،  الفتيات مبراحل  التحاق  ورغم التح�شن امللحوظ يف 

على  العقوبات  تنفيذ  وعدم  الأ�شا�شي،  التعليم  اإلزامية  توؤكد  التي  الت�شريعات  تفعيل  لعدم  اإما  ؛ 
)206(

مرتفعة

الأ�شر التي حترم الإناث من التعليم، وغياب احلوافز لالأ�شر التي تدعم تعليم الفتيات، اأو ملعوقات اجتماعية 

واأ�شرية مفادها اأن حق التعليم مكفول للذكر دون الأنثى، واأن الأنثى تتمحور حياتها حول املنزل والدور 

يف  خا�شة  التنمية،  م�شرية  على  املراأة  تعليم  بتاأثري  العربية  املجتمعات  وعي  عدم  اإىل  بالإ�شافة  الإجنابي، 

املناطق الريفية والنائية والبادية التي تعاين فيها الأنثى يف جميع مراحل حياتها من الإق�شاء والتهمي�س 

واحلرمان من التعلم والتدريب.

التعليمي يف املدار�س  الكادر  اأن الأغلبية العظمى من  العايل واجلامعي، فرغم  التعليم  ول يختلف احلال يف 

من الن�شاء، فاإن ن�شبة الكادر الأكادميي من الن�شاء يف اجلامعات من حملة الدكتوراه ما زالت متدنية، اإ�شافة 

ا يف املواقع الإدارية العليا يف  اإىل تدين ن�شبة البحوث العلمية املن�شورة من الأكادمييات، وتدين ن�شبتهن اأي�شً

اجلامعات. ورغم تزايد اأعداد التحاق الفتيات بالتعليم اجلامعي اإلَّ اأن الأكرثية منهن يلتحقن بتخ�ش�شات منطية 

ل تلبي احتياجات �شوق العمل، وباملقابل فاإن عددهن يتناق�س يف التخ�ش�شات العلمية والتكنولوجية والطبية، 

كما اأن فر�س اكت�شاب املعرفة لدى الن�شاء اأقل من الرجال )البنك الدويل، 2007(.

اأما بالن�شبة لتطوير املناهج فاإن التحدي غدا كبرًيا؛ حيث ما زالت م�شاركة املراأة يف ر�شم ال�شيا�شات التعليمية 

وو�شع املناهج يف اأدنى م�شتوى لها، كما مل يراع حتى الآن اإدماج منظور النوع الجتماعي وتغيري ال�شورة 

)206( خطة العمل العربية للنهو�س باملراأة حتى عام 2005م، اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا/ الأمم املتحدة، 1994م.
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النمطية للمراأة يف املناهج الدرا�شية. كما اأن هناك �شعًفا وا�شًحا يف الدرا�شات العلمية والبيانات الإح�شائية 

التي من �شاأنها التعرف على تقييم التقدم املحرز للمراأة، اأو نقاط الرتاجع يف جمال التعليم، وما زالت اجلهود 

مبعرثة بني احلكومة واملنظمات الن�شائية واملجتمع املدين لتاأمني الدعم املايل لإجراء البحوث، اأو اإجراء حمالت 

العلوم  واأهمية  املجالت  جميع  يف  ومتكينها  وتدريبها  املراأة  تعليم  اأهمية  حول  واملجتمعات  لالأ�شر  التوعية 

والتكنولوجيا لها )برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 2005م، والإ�شكوا: تنفيذ اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة يف 

بلدان عربية خمتارة، 2006م(.

الصحي اجملال 
ب�شحة  النهو�س  يف  املتمثل  العام  الهدف  الوطنية  ا�شرتاتيجياتها  �شمن  العربية  الدول  جميع  تبنت 

م�شتوى  رفع  اإىل  الدول  هذه  ت�شعى  العربية. حيث  باملراأة  النهو�س  ا�شرتاتيجية  هدف  مع  يتفق  مبا  املراأة 

تاأمني  اليافعات، من خالل  ذلك �شحة  مراحل حياتها، مبا يف  العربية يف جميع  للمراأة  ال�شحية  اخلدمات 

الرعاية ال�شحية الأولية، وتوفري اخلدمات ال�شحية للمراأة. هذا واأجمعت الدول العربية على رفع م�شتوى 

التوعية ال�شحية، وخا�شة ما يتعلق منها بال�شحة الإجنابية. كما امتازت بع�س الدول كالأردن والإمارات 

مبادرة  دعم  بتبني  العربية  الإمارات  وانفردت  للمراأة.  الوقائية  ال�شحية  الربامج  بتعزيز  و�شوريا  العربية 

 .)2-7( امل�شت�شفيات ال�شديقة للطفل، اجلدول رقم 
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اجلدول رقم )7-2(: اأهداف املجال ال�سحي
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اأهداف املجال ال�سحي يف ا�سرتاتيجية 

العربية: النهو�س باملراأة 

�شمان م�شاركة املراأة يف و�شع اخلطط 

وتطبيقها.  ال�شحية  وال�شيا�شات 

xx

رفع م�شتوى اخلدمات ال�شحية للمراأة العربية 

يف جميع مراحلها.

xxxxxx

الدول  اأهداف ت�سمنتها ا�سرتاتيجيات 

العربية:

تعزيز الربامج الوقائية والرتكيز على ال�شحة 

والوراثية. وال�شكانية  الإجنابية 

xxx

رفع م�شتوى التوعية ال�شحية، وخا�شة 

التوعية حول �شحة املراأة، والرتكيز على 

الإجنابية. ال�شحة 

xxxxxxx

تعزيز الربامج الوقائية ملر�س نق�س املناعة 

الإيدز.

x

دمج منظور النوع الجتماعي يف ال�شيا�شات 

وال�شكانية. ال�شحية 

xxx
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الت�شريعات والأنظمة اخلا�شة ب�شحة  تطوير 

تنفيذها. ال�شكانية ومتابعة  املراأة والق�شايا 

xx

تعزيز اإجراء الدرا�شات والبحوث يف جمال 

ال�شكانية. املراأة والق�شايا  �شحة 

xx

للطفل. ال�شديقة  امل�شت�شفيات  xدعم مبادرة 

تاأهيل الكوادر ال�شحية وتدريبها على برامج 

التعامل مع  التعليم الطبي امل�شتمر وكيفية 

والنف�شية. ال�شحية  وم�شكالتها  املراأة 

xx

xxتاأمني الرعاية ال�شحية الأولية للجميع.

تن�شجم اأهداف كل من الإمارات العربية والبحرين مع اأهداف جمال ال�شحة يف ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة 

وال�شكانية،  وال�شحية  التنموية  وال�شيا�شات  اخلطط  و�شع  املراأة يف  اإ�شراك  ت�شمينها  من خالل  العربية، 

والو�شول بها اإىل مواقع اتخاذ القرار، وت�شجيع الكوادر الن�شائية للعمل يف املجالت ال�شحية. كما دعت 

البحرين واليمن و�شوريا اإىل دمج منظور النوع الجتماعي يف ال�شيا�شات ال�شحية وال�شكانية. وتبنت كل 

ا�شتجابة  ال�شحية. وي�شكل هذا  ب�شكل من�شف ومت�شاٍو من اخلدمات  ال�شتفادة  املغرب واليمن هدف  من 

الأهداف  من  واخلام�س  الثالث  والهدفني  املراأة،  التمييز �شد  اأ�شكال  كافة  على  الق�شاء  اتفاقية  جاء يف  ملا 

�شمنت  كما   .
)207(

املراأة �شحة  وحت�شني  اجلن�شني،  بني  امل�شاواة  بتعزيز  ُيعنيان  اللذين  لالألفية،  الإمنائية 

لتحديد  ال�شحية؛  للق�شايا  والدرا�شات  البحوث  اإجراء  ت�شجيع  و�شوريا  البحرين  من  كل  ا�شرتاتيجيات 

اأولويات احتياجات املراأة يف مراحل حياتها املختلفة.

)207( اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة )ال�شيداو(، 1979م.
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لالألفية،  الإمنائية  الأهداف  بهدفني مع  توافقت  الدول  بع�س  ا�شرتاتيجيات  اأهداف  اأن  بالذكر  ومن اجلدير 

خلف�س  �شحية  برامج  وو�شع  حياتها،  مراحل  جميع  يف  املراأة  وفيات  معدلت  خف�س  اإىل  ال�شعي  وهما 

ال�شرتاتيجيات  بع�س  تناولت  كما   .
)208(

عنها الناجمة  والأمرا�س  التغذية  �شوء  الإ�شابة مب�شكالت  معدلت 

الق�شايا  املراأة يف جميع مراحل حياتها ودرا�شتها، وكذلك  العالقة ب�شحة  الت�شريعات والأنظمة ذات  �شن 

ال�شكانية، وحماية احلقوق ال�شحية للمراأة ذات الحتياجات اخلا�شة، وتوفري امل�شاعدات الطبية واحلماية 

للخطر.  للمعر�شني  القانونية 

نوعية  يف  خلل  هناك  يزال  فال  عام،  ب�شكل  العربية  الدول  يف  ال�شحة  ملوؤ�شرات  امللحوظ  التقدم  ورغم 

اخلدمات ال�شحية املتكاملة املقدمة للمراأة ومدى انت�شارها، حيث ي�شري دليل التنمية الب�شرية املرتبط بنوع 

الذكور يف  عند  منه  اأعلى  الإناث  عند  2002م  عام  )بال�شنوات(  الولدة  عند  املتوقع  العمر  اأن  اإىل  اجلن�س 

اأخذ موؤ�شر توقع �شنوات عدم التمتع بال�شحة عند الولدة لنف�س العام، فاإن فقد  املنطقة العربية، لكن عند 

�شنوات توقع احلياة للمر�س يزيد بني الن�شاء عن الرجال يف جميع هذه البلدان، في�شل اإىل عامني اأو اأكرث؛ 

. كما اأن تقييم مدى الر�شا عن 
)209(

مما يدل على حرمان ن�شبي للن�شاء من القدرة الب�شرية للحياة ال�شحية

نوعية  يف  تراجًعا  اأظهر  قد  2003م،  عام  يف  احلرية  م�شح  ح�شب  وتكلفتها،  ال�شحية  اخلدمات  م�شتوى 

مو�شوع  اأما   .
)210(

اخلا�س القطاع  من  املقدمة  ال�شحية  باخلدمات  مقارنة  احلكومية،  ال�شحية  اخلدمات 

.
)211(

ال�شحة النف�شية للمراأة فال يزال يعاين من ق�شور كبري وي�شكل حتدًيا كبرًيا لدى الدول العربية

لالألفية  الإمنائية  الأهداف  من  ال�شاد�س  الهدف  ت�شمني  اإىل  العربية  الدول  ا�شرتاتيجيات  اأغلب  تفتقر  كما 

الدول  بع�س  ا�شرتاتيجيات  اأن  ومع  واملالريا.  املكت�شبة/الإيدز  املناعة  نق�س  فريو�س  مبكافحة  املتعلق 

العربية مثل لبنان وم�شر والأردن ت�شمنت مبادرات وبرامج وا�شرتاتيجيات ترمي اإىل الوقاية من الإيدز، 

اإلَّ اأن بقية الدول مل تعمل على ت�شمينه يف اأهدافها. وقد زاد عدد الإ�شابات بوباء الإيدز يف املنطقة العربية 

نق�س  يحملون فريو�س  الذين  الأ�شخا�س  عدد  ن�شف  ي�شكلن  والفتيات  الن�شاء  واأ�شبحت  متباطئ،  ب�شكل 

من  لهن  املر�س  انتقال  طريق  عن  بالإيدز  ي�شنب  الن�شاء  اأغلب  اأن  كما  املنطقة.  يف  املكت�شبة/الإيدز  املناعة 

اأزواجهن، اإ�شافة اإىل التمييز �شدهن يف املعاملة والعالج والإق�شاء والعار الذي يالحقهن )الأهداف الإمنائية 

.)UNAIDS، 2004لالألفية يف املنطقة العربية، 2005م و

الو�شع  حت�شني  �شرورة  توؤكد  العربية  الدول  ا�شرتاتيجيات  يف  ال�شحية  الأهداف  جممل  اأن  ورغم 

كفاءة  تدين  ب�شبب  املراأة  �شد  بالتمييز  يت�شم  منًطا  هناك  اأن  اإلَّ  عام،  ب�شكل  للمراأة  واجل�شدي  ال�شحي 

)208( الأهداف الإمنائية لالألفية يف املنطقة العربية، الإ�شكوا،2005م.

)209( تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 2004م و2005م. 

)210( تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 2004م، وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 2004م.

)211( تقرير اإقليمي عن الدرا�شات امل�شحية للم�شروعات املوجهة للمراأة العربية يف جمال ال�شحة، منظمة املراأة العربية، 2007م.
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. كما اأن نقطة التوا�شل بني ال�شيا�شات 
)212(

وجودة اخلدمات ال�شحية للمراأة خالل مراحل حياتها املختلفة

العربية  املنطقة  الإجناب يف  الأمهات ومعدل  اإن معدل وفيات  ما زالت مفقودة؛ حيث  ال�شحية وال�شكانية 

املراهقات،  لدى  اخل�شوبة  معدل  يف  احلال  كذلك  عليهما.  طراأ  الذي  النخفا�س  رغم  مرتفًعا  زال  ما 

بع�س  يف  املبكر  واحلمل  املبكر  للزواج  يتعر�شن  ال�شن  �شغار  الفتيات  اأن  اإلَّ  املعدل  انخفا�س  فرغم 

وفقر  التغذية  �شوء  اإىل  ويوؤدي  الفتاة،  �شحة  على  مبا�شر  ب�شكل  يوؤثر  وهذا  العربية؛  الريفية  املجتمعات 

2004م  2005م، وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي  العربية،  املنطقة  )الأهداف الإمنائية لالألفية يف  الوفاة  الدم، واأحياًنا خطر 

اأما الإجها�س غري الآمن فال يزال ي�شكل  2006م و2007م(.  اآ�شيا،  و2005م، واللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي 

املمار�شة،  الكافية والدقيقة حول هذه  املعلومات والبيانات  ب�شبب غياب  العربي، وذلك  للوطن  اآخر  حتدًيا 

خا�شة يف الدول التي تعد الإجها�س غري قانوين. وما زال هناك حتٍد اآخر يكمن يف الق�شاء على اجلوع 

غريبة  مفارقة  هناك  فاإن  وباملقابل  والفقرية.  والنائية  الريفية  املناطق  يف  خا�شة  الغذاء،  من  واحلرمان 

 
)213(

العربية البلدان  الرجال يف جميع  عند  منها  اأظهر  الن�شاء  عند  الوزن، وهي  البدانة وزيادة  تتمثل يف 

)Ajlouni, 2008( )214(. وقد يعود ذلك اإىل طبيعة احلياة الع�شرية التي تاأثرت بانت�شار ال�شركات الرتويجية 

و�شحة  ل�شحتها  املتوازن  الغذاء  باأهمية  العربية  الأ�شرة  وعي  وعدم  املتوازنة،  غري  ال�شريعة  للوجبات 

اأطفالها واأ�شرتها، بالإ�شافة اإىل قلة ممار�شة الريا�شة، التي تاأتي يف اآخر �شَلم الأولويات بالن�شبة للمراأة 

متنع  اجتماعية  لعتبارات  اأو  والنف�شية،  اجل�شدية  بال�شحة  وعالقتها  الريا�شة  باأهمية  جلهلها  العربية، 

البدين.  الن�شاط  املراأة من ممار�شة 

االجتماعي اجملال 
اأهداف  مع  الجتماعي  املجال  يف  العربية  باملراأة  النهو�س  ا�شرتاتيجية  من  والثاين  الأول  الهدفان  توافق 

للنوع  التخطيط  اأ�شلوب  اعتماد  على  الدول  اأغلب  اأجمعت  حيث  العربية،  الدول  اأغلب  ا�شرتاتيجيات 

الجتماعي، واإدماجه يف و�شع ال�شيا�شات والربامج والأن�شطة الجتماعية، وعلى زيادة م�شاركة املراأة يف 

جمالت التنمية املجتمعية، وتاأكيد دورها الأ�شا�شي واملهم يف بناء الأ�شرة واملجتمع، اجلدول رقم )3-7(.

)212( املراأة يف املنطقة العربية: واقع وحتديات واآفاق م�شتقبلية، الإجنازات والعقبات واآفاق التقدم، الإ�شكوا، 2007م. 

)213( Ajlouni, Kamel, 2008. Regional Trends on dietary patterns and Obesity, 2008.

)214( ال�شرتاتيجية العاملية ب�شاأن النظام الغذائي والن�شاط البدين وال�شحة، منظمة ال�شحة العاملية، جنيف،2004م.
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اجلدول رقم )7-3(: اأهداف املجال االجتماعي
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اأهداف جمال االجتماع يف ا�سرتاتيجية 

العربية: النهو�س باملراأة 

للنوع الجتماعي،  التخطيط  اأ�شلوب  اعتماد 

بامل�شاركة. التخطيط  وتبني مفهوم 

xxxxxxx

املجتمعية  بالق�شايا  املراأة  م�شاركة  زيادة 

املهم  دورها  وتاأكيد  ا،  وعربيًّ ا  حمليًّ

على  الإيجابية  القيم  تكوين  يف  والأ�شا�شي 

واملجتمع.  الأ�شرة  م�شتوى 

xxx

الأ�شرة  حتتاجها  التي  اخلدمات  توفري 

واإر�شاء  العاملة،  املراأة  مل�شاعدة  العربية؛ 

الأ�شرة؛  داخل  اجلماعية  امل�شئولية  مبداأ 

م�شئوليتها  بني  التوازن  لإحداث  وذلك 

التنموي. ودورها  الأ�شرية 

xxxx

توثيق الروابط بني املنظمات الن�شائية العربية 

الن�شائية واجلاليات العربية يف  واملنظمات 

بالد املهجر.

x

اإقامة املزيد من ال�شالت املتنوعة بني منظمات 

املراأة الوطنية والعربية، حكومية كانت اأو 

بينها. فيما  للتعاون والتن�شيق  اأهلية، 

xxx
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الدول  اأهداف ت�سمنتها ا�سرتاتيجيات 

العربية:

الإن�شاف  لقيم  املوؤ�ش�شاتي  التغيري والرت�شيخ 

وامل�شاواة بني اجلن�شني.

x

الق�شاء على العنف الذي ميار�س �شد املراأة 

اأ�شكاله. بكافة  والفتاة 

xxxxxx

م�شاندة الفئات اخلا�شة من الن�شاء، 

ول�شيما العائالت لأ�شرهن وامل�شنات وذوات 

اخلا�شة. الحتياجات 

xxxxxx

احرتام حقوق الطفلة، ل�شيما احلقوق 

املذكورة يف التفاقيات الدولية، وخا�شة 

الطفل. اتفاقية حقوق 

xx

حت�شني الأو�شاع الجتماعية للمراأة الفقرية، 

وحت�شني الفر�س القت�شادية للمراأة الفقرية.

xxxx

حت�شني كفاءة املراأة يف توفري الأمن الغذائي، 

الأ�شري. وخا�شة 

xx

بناء الكوادر الفنية املدربة يف جمال التدريب 

على ق�شايا النوع الجتماعي، واإدماج ق�شايا 

النوع الجتماعي يف التنمية.

xx
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اإجراء الدرا�شات اخلا�شة برعاية الأ�شرة 

اأ�شا�شية  واحلفاظ على كيانها بو�شفها ركيزة 

من ركائز املجتمع.

x

رعاية النظام الأ�شري وتر�شيخ كيانه 

ا�شتقراره. ومقومات 

xx

اأهداف كل من الإمارات العربية واملغرب واليمن و�شوريا ان�شجمت مع  اأن  اإىل   )3-7( ي�شري اجلدول رقم 

احتياجات  تلبي  التي  الجتماعية  اخلدمات  بتوفري  اخلا�شة  العربية  باملراأة  النهو�س  ا�شرتاتيجية  اأهداف 

املراأة العاملة واأ�شرتها. وتوافقت كل من الأردن واملغرب واليمن و�شوريا مع ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة، 

للتعاون  اجلهود  وتكثيف  والعربية،  الوطنية  املنظمات  مع  والتعاون  وال�شراكة  ال�شالت  من  املزيد  باإقامة 

بينهم. فيما  والتن�شيق 

وامتازت منظومة ال�شرتاتيجيات الوطنية يف الأردن واملغرب واليمن و�شوريا بت�شمني اأهداف تعمل على 

القت�شادية.  فر�شهن  لأ�شرهن، ومتكينهن من خالل حت�شني  والعائالت  الفقريات  الن�شاء  اأو�شاع  حت�شني 

بع�س  ت�شمنت  كذلك  لالأ�شرة.  الغذائي  الأمن  توفري  الن�شاء يف  كفاءة  اإىل حت�شني  و�شوريا  الأردن  ودعت 

الحتياجات  ذات  واملراأة  امل�شنة،  كاملراأة  الن�شوية  املجتمع  فئات  مل�شاندة  اأهداًفا  الوطنية  ال�شرتاتيجيات 

وا�شتقراره. و�شمنت  كيانه  على  الأ�شري واحلفاظ  النظام  لرعاية  اأهداًفا  ت�شمنت  كما  والطفلة،  اخلا�شة، 

كبار  لرعاية  الوطنية  ال�شرتاتيجية  ودعم  امل�شنات،  بالن�شاء  تتعلق  الأهمية  غاية يف  اإجراءات  الدول  معظم 

اأو�شاع  لدرا�شة  الالزمة  البحوث  واإجراء  ورعايتهم،  وامل�شنني  امل�شنات  احرتام  مفاهيم  واإدخال  ال�شن، 

امل�شنات، ومراجعة الت�شريعات والقوانني ل�شمان حماية الأمهات وامل�شنات.

وقد تبنت معظم ال�شرتاتيجيات الوطنية اأهداًفا ممتازة ُتعنى بالق�شاء على العنف الذي ميار�س �شد املراأة، 

وتطوير نهج متخ�ش�س قائم على حقوق الإن�شان وحماية املراأة. وتبنت لبنان و�شوريا تعزيز حقوق الطفلة، 

�شدها،  ال�شلبية  واملمار�شات  التمييز  على  للق�شاء  الالزمة  الإجراءات  واتخاذ  الربامج  تنفيذ  خالل  من 

ا�شرتاتيجية  بتطوير  امتازت  فقد  �شوريا،  اأما  وقدراتها.  اإمكانياتها  واإبراز  باحتياجاتها  الوعي  وزيادة 

خا�شة بتنمية املراأة الريفية.
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اأهداف  من  الأول  الهدف  �شكل  والذي  الفقر،  م�شكلة  من  تعاين  زالت  ل  العربية  البالد  اأن  الوا�شح  ومن 

يف  انخفا�س  ح�شل  حيث  العربية،  املناطق  ح�شب  الفوارق  بع�س  وجود  مع   ،
)216(  )215(

لالألفية الإمنائية 

اأقل  يف  ت�شاعفت  بينما  العربي،  املغرب  منطقة  يف  وارتفعت  العربي،  امل�شرق  منطقة  يف  الفقر  م�شتويات 

. ونتيجة للظروف ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية ال�شائدة يف بع�س اأجزاء املنطقة 
البلدان منًوا”)217(

العربية؛ فقد زاد عدد الأ�شر التي تعي�س حتت خط الفقر، وخا�شة الأ�شر الفقرية التي تعولها امراأة. ويبقى 

املراأة  الفقر، خا�شة  تبعات  ت�شرًرا من  الأكرث  املراأة هي  تزال  العربية، فال  املراأة  نهو�س  اأمام  عائًقا  الفقر 

البحوث  ونق�س  دقتها،  وعدم  اجلن�س  ح�شب  امل�شنفة  والإح�شائيات  البيانات  قلة  اإن  اأ�شرتها.  تعول  التي 

العلمية اخلا�شة بفقر املراأة، كل ذلك ت�شبب يف عدم وجود �شورة وا�شحة وكافية عن املراأة الفقرية وعن 

للحد  للتطبيق  قابلة  اإىل حلول جذرية وعلمية  الفتقار  التي تواجهها؛ وبالتايل  ن�شبة تواجدها وال�شعوبات 

.
)219( )218(

من فقر املراأة

عن  تعرب  جديدة  موؤ�شرات  لت�شمل  واإجراءاته  الجتماعي  املجال  اأهداف  يف  ال�شرتاتيجيات  تو�شعت  وقد 

واقع املراأة العربية مل تتطرق لها الأهداف الإمنائية لالألفية، كالق�شاء على العنف، ورعاية النظام الأ�شري، 

النوع  مفهوم  اإدماج  العربية  الدول  معظم  �شملت  كما  اخلا�شة.  الحتياجات  وذوات  امل�شنات  ومتكني 

واإجراءات  اأهداف  و�شع  خالل  من  اأو  جمالتها،  بجميع  ال�شرتاتيجية  تنفيذ  اآليات  يف  �شواء  الجتماعي 

اأغلب الدول العربية باإجراء البحوث والدرا�شات فيما يتعلق  خا�شة يف عملية الإدماج. كما نالحظ اهتمام 

بالق�شايا املجتمعية للمراأة؛ لالرتقاء مبكانة املراأة، وتعزيز دورها يف املجتمع والتنمية.

ل ميكن حتقيق  اإذ  الكربى؛  بالأهمية  املراأة  بق�شايا  املجتمع  ووعي  بق�شاياها،  املراأة  وعي  تعزيز  ويحظى 

للق�شاء  قوانني  �شن  الإطار  هذا  يكفي يف  ول  املجتمعي.  ال�شياق  هذا  عن  العربية مبعزل  باملراأة  النهو�س 

الفرد  بحقوق  عامة  واملجتمع  الن�شاء خا�شة  بني  الوعي  ن�شر  دون  املراأة،  التمييز �شد  اأ�شكال  على جميع 

وال�شلوك  التفكري  اأطر  يف  النظر  اإعادة  مبكان  الأهمية  ومن  خا�س.  ب�شكل  املراأة  وحقوق  عام  ب�شكل 

تت�شمن  بحيث  كافة،  العربية  املجتمعات  موؤ�ش�شات  ت�شمل  ا�شرتاتيجيات  وطرح  امل�شتويات،  خمتلف  على 

من  لبد  وكذلك  العربية.  املراأة  متكني  تعوق  التي  وال�شعوبات  املعوقات  تعالج  �شاملة  واإجراءات  اأهداًفا 

الإ�شرار على توفري اخلدمات امل�شاندة؛ لذلك فقد دعت ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة العربية اإىل التعاون 

الق�شاء  اتفاقية  يف  ورد  كما  اأهلية،  اأو  كانت  حكومية  والعربية،  الوطنية  املراأة  منظمات  بني  والتن�شيق 

)215( الأهداف الإمنائية لالألفية يف املنطقة العربية، الإ�شكوا، 2005م.

)216( تقرير البنك الدويل حول اإ�شالح التعليم يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا لعام 2007م.

)217( اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا، الأهداف الإمنائية لالألفية يف املنطقة العربية، 2005م.

)218( تقرير منتدى املراأة والقت�شاد، املوؤمتر الأول ملنظمة املراأة العربية، البحرين، 13-15 نوفمرب/ ت�شرين الثاين 2006م.

)219( املراأة يف املنطقة العربية: واقع وحتديات واآفاق م�شتقبلية، الإجنازات والعقبات واآفاق التقدم، الإ�شكوا، 2007م.
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على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة، التي دعت يف املادة رقم )11( من اجلزء الثالث اإىل �شرورة اتخاذ 

املت�شاوية  احلقوق  لها  يكفل  مبا  املراأة  �شد  التمييز  على  للق�شاء  تدابري  من  الأمر  يتطلبه  ما  جميع  الدول 

.
)220(

الرجل مع 

املراأة  زالت  ما  حيث  النائية،  املناطق  يف  واملراأة  الريفية  املراأة  متكني  بخ�شو�س  قائًما  التحدي  ويبقى 

الريفية والبدوية ويف املناطق النائية تواجه الكثري من التحديات واملعوقات �شمن بنية اجتماعية حترمها 

كافة  على  الق�شاء  اتفاقية  مع  يتوافق  ل  وهذا  وال�شحة.  التعليم  فيها  مبا  الإن�شانية  حقوقها  اأب�شط  من 

بامل�شكالت  الهتمام  اإىل  الثالث  اجلزء  من   )14( رقم  املادة  يف  دعت  التي  املراأة  �شد  التمييز  اأ�شكال 

.
)221(

املراأة تواجهها  التي  اخلا�شة 

االقتصادي اجملال 
الفقر  على  الق�شاء  اإىل  بالتطرق  القت�شادي  املجال  يف  العربية  باملراأة  النهو�س  ا�شرتاتيجية  امتازت 

اآثار  اإىل تخفيف  الألفية(، ودعت  الإمنائية  الأهداف  الأول من  للهدف  )ا�شتجابة  املراأة  اآثاره على  وتخفيف 

الفقر على املراأة خا�شة يف القطاع الريفي وقطاع العمل غري الر�شمي. وقد تبنت ال�شرتاتيجيات الوطنية 

؛ 
)223( )222(

ا ا وحمليًّ مو�شوع الفقر يف املجال الجتماعي. ومبا اأن البطالة ظاهرة عامة يف �شوق العمل عامليًّ

البطالة  مكافحة  هدف  العربية  باملراأة  النهو�س  ا�شرتاتيجية  يف  القت�شادي  املجال  اأهداف  ت�شمنت  فقد 

اأهدافها.  تنفيذ  اآليات  الن�شاء يف  بطالة  مكافحة  اإىل  تطرقت  الوطنية  ال�شرتاتيجيات  باأن  علًما  الن�شاء،  بني 

اأهداف  مع  تن�شجم  و�شوريا  واملغرب  ولبنان  الأردن  من  كل  اأهداف  اأن  اإىل   )4-7( رقم  اجلدول  وي�شري 

�شوق  يف  املراأة  م�شاركة  ن�شبة  برفع  وذلك  العربية،  باملراأة  النهو�س  ا�شرتاتيجية  يف  القت�شادي  املجال 

2005م، واللجنة  لعام  العربية  الإن�شانية  التنمية  )تقرير  العمل متدنية  املراأة يف �شوق  اإن ن�شبة م�شاركة  العمل؛ حيث 

2007م(. اآ�شيا،  القت�شادية والجتماعية لغربي 

)220( اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة )ال�شيداو(، 1979م.

)221( نف�س امل�شدر.

)222( النوع الجتماعي واملواطنة ودور املنظمات غري احلكومية يف دول عربية خمتارة: درا�شة حالة جمهورية م�شر العربية، 2004م. 

)223( الأهداف الإمنائية لالألفية يف املنطقة العربية، الإ�شكوا، 2005م.
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اجلدول رقم )7-4(: اأهداف املجال االقت�سادي
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اأهداف جمال االقت�ساد يف ا�سرتاتيجية 

العربية: النهو�س باملراأة 

الق�شاء على الفقر والعمل على اإزالة اأ�شبابه 

وتخفيف اآثاره على املراأة، خا�شة يف القطاع 

الريفي وقطاع العمل غري الر�شمي.

xxxx

xxxxرفع ن�شبة م�شاركة املراأة يف �شوق العمل.

الن�شاء. بطالة  مكافحة 

توثيق اإ�شهام املراأة يف جمال الزراعة والعمل 

غري الر�شمي والعمل العائلي يف ح�شابات 

القومي.  الناجت 

x

التاأكيد على ا�شتفادة املراأة من عائد 

التنمية. م�شاركتها يف 

xx

متكني املراأة من تعزيز قدرتها واعتمادها على 

الذات وزيادة اإ�شهامها، مبا يف ذلك امل�شاركة 

التنمية. يف تخطيط 

xxxxxxx
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الدول  اأهداف ت�سمنتها ا�سرتاتيجيات 

العربية:

م�شاركة  حتقق  مالئمة  ت�شريعية  بيئة  اإيجاد 

القت�شادي،  الن�شاط  يف  للمراأة  اأكرب 

وتنفيذها  اقت�شادية  �شيا�شات  و�شياغة 

العاملة. املراأة  ل�شالح 

xxxx

الجتماعية /ال�شمان  التاأمينات  توفري 

للم�شئولية  واملن�شف  العادل  الجتماعي 

للمراأة. املتعددة  الإنتاجية 

xx

تفعيل دور �شيدات الأعمال يف الدولة، وتعزيز 

ا. ا وعامليًّ الروابط الثنائية واجلماعية اإقليميًّ

xx

توفري قاعدة معلومات متكاملة عن املراأة 

وفر�س العمل املتاحة اأمامها يف خمتلف 

القت�شادية. القطاعات 

x

توعية املراأة باأهمية تر�شيد ال�شتهالك لتقوم 

ا بغر�س ال�شلوك ال�شتهالكي  اأي�شً بدورها 

ال�شليم يف الن�سء اجلديد. 

x

�شمان اإدماج النوع الجتماعي يف التنمية 

امل�شتويات كافة. على 

xx



���

الف�سل ال�سابع: قراءة يف ا�سرتاتيجيات النهو�س باملراأة العربية

االأهداف

ن
رد

الأ
ا

ن
نا

لب

ت
را

ما
الإ

ا

ن
ري

ح
لب

ا

ب
ر

غ
امل

ن
م

لي
ا

يا
ر
و

�س

رفع الوعي بالفجوة النوعية املتعلقة بفقر 

الدخل والقدرات بني اجلن�شني.

xxx

الق�شاء التدريجي على التفرقة بني اجلن�شني 

يف توزيع املوارد يف خمتلف جمالت احلياة 

والعامة. اخلا�شة 

xx

الأ�شا�شية ب�شكل  التحتية  البنية  ال�شتفادة من 

ومت�شاٍو. من�شف 

x

كما هو مالحظ يف اجلدول رقم )7-4( جند اأن اأهداف املغرب قد توافقت مع ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة 

العائلي يف ح�شابات  والعمل  الر�شمي  والعمل غري  الزراعة  املراأة يف جمال  اإ�شهام  بتوثيق  العربية، وذلك 

الناجت القومي؛ لإبراز القيمة القت�شادية احلقيقية لإ�شهاماتها. وتبنت جميع الدول العربية �شمن اأهدافها 

متكني  حيث  من  العربية،  باملراأة  النهو�س  ا�شرتاتيجية  مع  يتفق  ما  القت�شادي  املجال  يف  ال�شرتاجتية 

املراأة، وتعزيز قدرتها واعتمادها على ذاتها، وزيادة اإ�شهامها يف احلياة القت�شادية، مبا يف ذلك امل�شاركة 

 .
)224(

يف تخطيط التنمية، ا�شتجابة للمادة رقم )14( من اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة

وتبنت املغرب واليمن �شمن اأهدافها ال�شرتاتيجية يف املجال القت�شادي ما يتفق مع ا�شرتاتيجية النهو�س 

باملراأة، يف التاأكيد على ا�شتفادة املراأة من عائد م�شاركتها بالتنمية، علًما باإن دوًل اأخرى اأوردتها يف اآلية 

اأهدافها. تنفيذ 

م�شاركة  حتقق  مالئمة،  ت�شريعية  بيئة  اإيجاد  اإىل  تطرقت  فقد  و�شوريا  والبحرين  الأردن  اأهداف  اأما 

للمراأة،  العادل  الجتماعي  الجتماعية/ال�شمان  التاأمينات  وتوفري  القت�شادي،  الن�شاط  يف  للمراأة  اأكرب 

الدخل والقدرات  بفقر  املتعلقة  النوعية  بالفجوة  الوعي  اإىل رفع  اإ�شافة  العمل،  و�شمان حقوقها يف جمال 

�شوريا  اأهداف  وامتازت  العاملة.  املراأة  ل�شالح  وتنفيذها  اقت�شادية  �شيا�شات  و�شياغة  اجلن�شني،  بني 

والإمارات العربية بتفعيل دور �شيدات الأعمال يف الدولة، وتعزيز الروابط الثنائية واجلماعية بينهن وبني 

)224( اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة )ال�شيداو(، 1979م.
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معلومات  قاعدة  توفري  الدول  بع�س  يف  الأهداف  ت�شمنت  كما  ا.  وعامليًّ ا  اإقليميًّ الأعمال  �شيدات  جمتمعات 

متكاملة عن املراأة، وفر�س العمل املتاحة اأمامها يف خمتلف القطاعات القت�شادية، لإفادة العاملني يف جمال 

البحوث والدرا�شات التي تعنى ب�شئون املراأة، و�شبل زيادة اإ�شهامها يف الأن�شطة والفاعليات القت�شادية، 

اإىل  ودعت  ال�شتهالك.  تر�شيد  باأهمية  املراأة  وتوعية  بها،  العمل  يف  ترغب  التي  للم�شروعات  والتخطيط 

بني  التفرقة  على  التدريجي  والق�شاء  كافة،  امل�شتويات  على  التنمية  يف  الجتماعي  النوع  اإدماج  �شمان 

اجلن�شني يف توزيع املوارد، يف خمتلف جمالت احلياة اخلا�شة والعامة. وامتازت بع�س الدول يف الدعوة 

اإىل ال�شتفادة من البنية التحتية الأ�شا�شية ب�شكل من�شف ومت�شاٍو، وبحث ودرا�شة �شبل متكني املراأة يف 

اإجراءات عديدة يف املجال  الأرا�شي الزراعية. وقد ت�شمنت ا�شرتاتيجيات الدول العربية للنهو�س باملراأة 

القت�شادي بهدف حتقيق هذه الأهداف.

والف�شاد  القت�شادي  والإ�شالح  العوملة  �شاعدت  فقد  ٌة،  جليَّ العربي  العامل  تواجه  التي  التحديات  اإن 

القت�شادية  ال�شيا�شات  تطبيق  اأدى  حيث  ؛ 
)227(  )226(  )225(

القت�شادي الأمن  غياب  يف  ال�شكاين  والنفجار 

للعوملة يف الدول العربية، وانكما�س القطاع العام، والتو�شع يف القطاع اخلا�س، اإىل ال�شطراب يف اإعادة 

توزيع الدخل والرثوة ب�شكل عام. وانعك�س هذا التدهور على املراأة ب�شكل خا�س، فكانت هي الأكرث تاأثًرا 

تكافوؤ  عدم  بو�شوح  وبرز  الت�شغيل،  �شيا�شات  العام يف  القطاع  دور  تراجع  القت�شادية؛ حيث  بالتقلبات 

خلطر  املراأة  وتعر�س  القت�شادي،  النمو  حالت  يف  اخلا�س  بالقطاع  العمل  على  احل�شول  يف  الفر�س 

بني  والفقر  البطالة  معدلت  وزادت   .
)229(  )228(

بالرجل مقارنة  القت�شادية  الأزمات  العمل يف حالت  فقدان 

وظروفه  العمل  �شروط  يف  النوع  اأ�شا�س  على  التمييز  م�شكلة  تفاقم  اإىل  اإ�شافة  بالرجال،  مقارنة  الن�شاء 

وعائده، وكذلك فر�س الرتقي لقمة �شلم اتخاذ القرار. و�شاعدت ال�شورة األنمطيه للمراأة واملعايري ال�شلبية 

.
)230(

التقليدية اإىل تدين الطلب على العمالة الن�شائية

للنمو  موائمة  واقت�شادية  اجتماعية  تنمية  حتقيق  ا  اقت�شاديًّ املراأة  متكني  جمال  يف  التحديات  اأبرز  ومن 

�شنع  يف  املراأة  م�شاركة  تدين  على  التغلب  و  الجتماعي،  النوع  يف  امل�شاواة  وتعزيز   ،
)232(  )231(

ال�شكاين

)225( املراأة يف املنطقة العربية: واقع وحتديات واآفاق م�شتقبلية، الإجنازات والعقبات واآفاق التقدم، الإ�شكوا، 2007م.

)226( تقرير تقدم املراأة العربية، �شندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة )اليونيفيم(/ املكتب الإقليمي للدول العربية، 2004م.

)227( اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا، خطة العمل العربية للنهو�س باملراأة حتى عام 2005م.

)228( تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 2005م، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي. 2005م.

)229( املراأة يف املنطقة العربية: واقع وحتديات واآفاق م�شتقبلية، الإجنازات والعقبات واآفاق التقدم، الإ�شكوا. 2007م.

)230( تقرير منتدى املراأة والقت�شاد، املوؤمتر الأول ملنظمة املراأة العربية، البحرين. 13-15 نوفمرب 2006م.

)231( بيكني+10: التقرير الوطني 2004م، اجلمهورية العربية ال�شورية.

)232( بيكني+10: التقرير الوطني 2005م، الأردن.
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اإن  حيث  القت�شادي؛  الن�شاط  يف  م�شاركتها  تدين  وعلى  املالية،  ال�شيا�شات  و�شياغة  القت�شادي  القرار 

ا �شعوبة يف احل�شول على  اأي�شً . وهناك 
)234( )233(

امل�شاركة القت�شادية للمراأة العربية هي الأقل يف العامل

برامج  على  الإقبال  وعدم  امل�شروعات،  هذه  حمدودية  اإىل  اإ�شافة  ال�شغرية  للم�شروعات  الالزم  التمويل 

من  املراأة  لتمكني  الكافية  امل�شاندة  اخلدمات  توفري  هو  الأبرز  والتحدي  منها.  والتهرب  املهني  التدريب 

يف  املاأجور  وغري  املاأجور  املراأة  بعمل  والعرتاف   ،
)235(

العمل وظروف  الأ�شرة  متطلبات  بني  التوفيق 

.
)236(

الوطني القت�شاد 

اإن دعم النمو القت�شادي للمراأة ي�شهم يف ق�شية احلد من �شاآلة الدخل، وينحو نحو مزيد من العدالة يف 

توزيع الدخل، و�شوًل اإىل اكت�شاب القدرات الب�شرية وتوظيفها بفاعلية. ويتطلب منو الدخل بدوره زيادة 

تنظم  التي  والأعراف  والنظم  والقواعد  القوانني  مبنظومة  اإلَّ  ذلك  يتم  ول  املوؤ�ش�شات،  وبناء  ال�شتثمار 

تعزيز  يف  املراأة  دور  اأهمية  نحو  والجتاهات  الأفكار  تغيري  على  والعمل  الأفراد،  بني  املجتمعي  التفاعل 

القت�شاد، وحتقيق التوازن يف جمال النوع الجتماعي.

كما يجب اأن حت�شل تغيريات جوهرية يف ال�شيا�شات واأنظمة الرفاهية، بحيث تن�شب جميعها يف ال�شتثمار 

عمل  اأ�شواق  توظيفهم يف  يتم  مبدعة” بحيث  اإنتاج  “طاقات  اإىل  واإناثا” وحتويلهم  “ذكوًرا  ال�شباب  يف 

تت�شم بالنظام والإن�شاف واحليوية والإبداع؛ لتحقيق الأمن والرخاء. اإن معاجلة هذه الق�شايا لن تنجح اإلَّ 

من خالل انخراط املراأة يف حركة الإ�شالح القت�شادي والجتماعي وال�شيا�شي ودائرة �شنع القرار.

السياسي اجملال 
هدف  مع  يتفق  ما  ال�شيا�شي  املجال  يف  الوطنية  ا�شرتاتيجياتها  اأهداف  �شمن  العربية  الدول  جميع  تبنت 

ن�شبة متثيلها  زيادة  من خالل  العربية،  للمراأة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  دعم  باملراأة حول  النهو�س  ا�شرتاتيجية 

من  ال�شابعة  املادة  مع  بذلك  متفقة  القرار،  �شنع  ومواقع  والق�شائية  والت�شريعية  التنفيذية  ال�شلطات  يف 

، اجلدول رقم )5-7(. 
)237(

اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة

)233( تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 2005م، وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 2005م.

)234( اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا، خطة العمل العربية للنهو�س باملراأة حتى عام 2005م.

)235( بيان املنامة: املوؤمتر الأول ملنظمة املراأة العربية، منظمة املراأة العربية، 13-15 نوفمرب/ ت�شرين الثاين 2006م.

)236( التقرير الوطني حول و�شع املراأة يف اليمن )بكني+10( 2004م، اليمن.

)237( اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة )ال�شيداو(، 1979م.
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اجلدول رقم )7-5(: اأهداف املجال ال�سيا�سي
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اأهداف جمال ال�سيا�سة يف 

باملراأة  النهو�س  ا�سرتاتيجية 

العربية:

للمراأة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  دعم 

من خالل زيادة ن�شبة متثيلها يف 

واملجال�س  الربملانية،  املوؤ�ش�شات 

ومواقع  وال�شيا�شية،  الت�شريعية 

اتخاذ القرار.

xxxxxxxx

زيادة ن�شبة ع�شوية املراأة يف 

الأحزاب، والحتادات، واجلمعيات 

املحلية، ومنظمات  املهنية، واملجال�س 

املدين. املجتمع 

xxxxx

زيادة ن�شبة متثيل املراأة العربية 

العربية والإقليمية  املوؤ�ش�شات  يف 

والدولية.

ا�سرتاتيجيات  ت�سمنتها  اأهداف 

العربية: الدول 

رفع كفاءة املراأة وتطوير مهاراتها 

التي ت�شاعد على رفع اإ�شهامها يف 

العامة. اأن�شطة احلياة 

xxxxx

رفع م�شتوى الوعي الجتماعي عموًما 

باأهمية  ا  الن�شاء خ�شو�شً ووعي 

امل�شاركة يف اأن�شطة احلياة العامة.

xxxxxx
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xتعزيز حقوق املواطنة للمراأة.

ت�شخي�س و�شع املراأة يف مراكز 

القرار. �شنع 

x

ال�شعي نحو اتخاذ اإجراءات وتدابري 

من قبل املوؤ�ش�شات الر�شمية والأهلية 

التمييز، والق�شاء على جميع  لتقلي�س 

التمييز.  اأ�شكال 

x

توظيف القوانني والأنظمة والإجراءات 

للمراأة على  ال�شيا�شية  امل�شاركة  لدعم 

اأر�س الواقع.

xxxx

زيادة م�شاركة املراأة يف العمل ذي 

املردود املايل، وزيادة م�شاركة املراأة 

يف ملكية املوارد ويف اإدارتها؛ بهدف 

زيادة حجم تاأثري املراأة يف �شنع القرار.

xx

دعم ن�شال املراأة الواقعة حتت 

الحتالل وم�شاندتها من اأجل تعزيز 

�شمودها.

xx

تعزيز و�شائل الإعالم املتاحة؛ لتوعية 

املراأة بحقوقها ال�شيا�شية. وتعزيز دور 

املنظمات غري احلكومية ومنظمات 

املجتمع املدين دعًما مل�شاركة املراأة 

ومتثيلها يف احلياة ال�شيا�شية، مع 

الرتكيز على املناطق الريفية.

xxx
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يف  املراأة  ع�شوية  ن�شبة  بزيادة  باملراأة  النهو�س  ا�شرتاتيجية  مع  واليمن  والبحرين  لبنان  دول  اتفقت 

بلوغها  ودعم  الدويل،  املجتمع  ومنظمات  املحلية،  واملجال�س  املهنية،  واجلمعيات  والحتادات،  الأحزاب، 

اإىل  و�شوريا  وم�شر،  واملغرب،  البحرين،  من  كل  ودعت  واخلا�س.  الأهلي  القطاعني  يف  ال�شلطة  مواقع 

كل  تبنت  كما  الواقع.  اأر�س  على  للمراأة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  لدعم  والإجراءات  والأنظمة  القوانني  توظيف 

ت�شاعد  التي  العربية وتطوير مهاراتها  املراأة  العربية، وم�شر، و�شوريا رفع كفاءة  الأردن، والإمارات  من 

على رفع اإ�شهامها يف املجال ال�شيا�شي.

الذي مت ت�شمينه من  الهدف  للمراأة، وهو  املواطنة  تعزيز حقوق  باإدراج هدف  الأردن عن غريها  وانفردت 

قبل دولة البحرين واملغرب يف املجال القانوين. كما انفردت لبنان و�شوريا باإدراج هدف دعم ن�شال املراأة 

الواقعة حتت الحتالل. كما ركزت ا�شرتاتيجيات املغرب واليمن و�شوريا على اأهمية تعزيز و�شائل الأعالم 

املتاحة؛ لتوعية املراأة بحقوقها ال�شيا�شية، وتعزيز دور املنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع املدين يف 

دعم م�شاركة املراأة ومتثيلها يف احلياة ال�شيا�شية، مع الرتكيز على املناطق الريفية. 

مع  مت�شقة  اأنها  ال�شيا�شي، جند  املجال  العربية يف  للمراأة  الوطنية  ال�شرتاتيجيات  ا�شتعرا�س  ومن خالل 

واإطار  املراأة،  التمييز �شد  اأ�شكال  كافة  على  الق�شاء  اتفاقية  واإطار  العربية،  باملراأة  النهو�س  ا�شرتاتيجية 

الأهداف التنموية لالألفية الثالثة، من خالل تبني الهدف الثالث من اأهداف الألفية حول النهو�س بامل�شاواة 

على  الق�شاء  اتفاقية  مبادئ  من  والثامنة  ال�شابعة  واملادة   ،
)238(

الن�شاء ومتكني  الجتماعي  النوع  جمال  يف 

احلياة  يف  املراأة  �شد  التمييز  على  للق�شاء  التدابري  جميع  اتخاذ  حول  املراأة  �شد  التمييز  اأ�شكال  كافة 

.
)239(

والعامة ال�شيا�شية 

بداأت  العربية -حيث  احلكومات  بع�س  نهج  الأخرية يف  ال�شنوات  طراأت يف  التي  التغريات  بع�س  ورغم 

اأو  احلالت،  بع�س  يف  الدميقراطية  للممار�شات  بانتعا�س  ت�شي،  بطرق  النفتاح  يف  ال�شيا�شية  النظم 

اإىل  ت�شري  التقارير  اأن  اإلَّ  املراأة-  لق�شايا  الداعمة  الت�شريعية  البيئة  تهيئة  مع  اأخرى،  حالت  يف  تبنيها 

بالقوة  يت�شل  فيما  اجلن�شني  بني  كبرية  فجوة  ميثل  مما  ال�شيا�شي،  العمل  يف  املراأة  م�شاركة  �شعف 

اآ�شيا:  لغربي  والجتماعية  القت�شادية  واللجنة  2006م،  وال�شيا�شة،  املراأة  منتدى  تقرير  العربية:  املراأة  )منظمة  ال�شيا�شية 

2007م(. العربية،  املنطقة  املراأة يف 

وذلك  املطلوب،  امل�شتوى  دون  اليوم  اإىل  زالت  ما  العربية  للمراأة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  اأن  للنظر  والالفت 

ال�شائدة،  التقليدية  واملعايري  للمراأة،  النمطية  ال�شورة  حيث  املا�شية،  الأعوام  مدى  على  نف�شها  لالأ�شباب 

ومنو التيارات الدينية املتطرفة، ونق�س اخلربة لدى املراأة يف احلمالت النتخابية واحلوار العام، و�شعف 

)238( الأهداف الإمنائية لالألفية يف املنطقة العربية، الإ�شكوا، 2005م.

)239( اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة )ال�شيداو(، 1979م.
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فيما يخ�س  ال�شلبية  الجتاهات  �شيادة  اإىل  اإ�شافة  لديها،  الإعالم  والتعامل مع و�شائل  التفاو�س  مهارات 

الناخبني، مبا يف  جانب جمهور  من  للمر�شحات  واملوؤازرة  الثقة  ونق�س  العامة،  احلياة  املراأة يف  م�شاركة 

امل�شتويات  يف  ا  وخ�شو�شً ال�شيا�شية،  احلياة  يف  امل�شاركة  من  بها  وتهيُّ املراأة  واإحجام  الناخبات،  ذلك 

العليا منها، و�شعف م�شاركتها يف الأحزاب ال�شيا�شية، ونق�س املعرفة والوعي ال�شيا�شي والقانوين لدى 

. اأما الأ�شباب الأخرى فت�شمل غياب ال�شتقرار ال�شيا�شي يف املنطقة العربية لأ�شباب 
)241( )240(

اأغلب الن�شاء

املراأة  )منظمة  الواحد  القطب  وهيمنة  للعوملة،  ال�شلبية  والآثار  الأهلية،  واحلروب  الحتالل،  منها:  متعددة، 

2006م(. العربية: تقرير منتدى املراأة والنزاعات امل�شلحة، 

القانوني اجملال 
تبنت جميع الدول العربية �شمن اأهدافها ما يتفق مع ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة العربية، حيث دعت اإىل 

تعديل الت�شريعات التي تعوق دور املراأة، والتي تتفق مع املادة رقم )2( من اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال 

. كما توافقت اأغلب الدول العربية مع الهدف الثالث يف ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة 
)242(

التمييز �شد املراأة

اخلا�س بتوعية املراأة بحقوقها القانونية واأهمية املحافظة على هذه احلقوق، اجلدول رقم )6-7(.

اجلدول رقم )7-6(: اأهداف املجال القانوين
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اأهداف جمال القانون يف ا�سرتاتيجية 

العربية: النهو�س باملراأة 

تعديل الت�شريعات التي تعوق دور املراأة 

والتي متيز �شدها. 

xxxxxxx

القانونية واأهمية  توعية املراأة العربية بحقوقها 

املحافظة على هذه احلقوق. 

xxxxxx

)240( تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 2005م، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 2005م.

)241( املراأة يف املنطقة العربية: واقع وحتديات واآفاق م�شتقبلية، الإجنازات والعقبات واآفاق التقدم، الإ�شكوا، 2007م. 

)242( اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة )ال�شيداو(، 1979م.
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اإزالة الفجوة بني الن�شو�س القانونية 

والتطبيق. 

xxxxx

توفري حماية قانونية للمراأة ل�شمان عدم 

تعر�شها للعنف، وذلك عن طريق الرتبية 

والتوعية والردع القانوين. 

xxxx

تطبيق التفاقيات الدولية التي ت�شمن احلقوق 

للن�شاء.  املدنية 

xxxx

التفاقيات  بتطبيق  الدولية  املنظمات  مطالبة 

الدولية التي ت�شمن حقوق الن�شاء يف ظل 

الحتالل واحلروب واملنازعات. 

الدول  اأهداف ت�سمنتها ا�سرتاتيجيات 

العربية:

xتعزيز مفهوم حقوق املراأة. 

دعم حقوق املراأة املقررة يف ال�شريعة 

الدول وت�شريعاتها. الإ�شالمية ود�شتور 

xxx

الوطنية ومدى  للقوانني  امل�شتمر  التقييم 

الدولية  ان�شجامها مع ن�شو�س التفاقيات 

التي مت الت�شديق عليها.

xx

توطيد دور جماعات التاأييد واملنا�شرة 

املراأة وتعزيزه. لق�شايا 

xx
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تطوير اآليات عمل من اللجنة الوطنية 

وال�شركاء، وامل�شاركة يف و�شع اخلطط مع 

اجلهات ذات العالقة ومتابعة تنفيذها. 

xx

اقرتاح القوانني املتعلقة باملراأة، اأو التي 

مت�شها، على اأ�شا�س العرتاف للمراأة باملواطنة 

القائمة على مبادئ الدميقراطية  الكاملة 

وتكافوؤ الفر�س وعدم التمييز.

xx

وتن�شجم اأهداف اأغلب الدول العربية مع اأهداف ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة العربية اخلا�شة باإزالة الفجوة 

للن�شاء. ودعت  القانونية والتطبيق، وتطبيق التفاقيات الدولية التي ت�شمن احلقوق املدنية  بني الن�شو�س 

الوطنية  للقوانني  امل�شتمر  التقييم  اإىل  اإ�شافة  وتعزيزه،  التاأييد  جماعات  دور  توطيد  اإىل  واملغرب  اليمن 

توفري  على  و�شوريا  واليمن  واملغرب  البحرين  اأهداف  التفاقيات. وركزت  ن�شو�س  مع  ان�شجامها  ومدى 

دعتا  فقد  والبحرين  العربية  الإمارات  دولتا  اأما  للعنف.  تعر�شها  عدم  و�شمان  للمراأة،  القانونية  احلماية 

اإىل دعم حقوق املراأة التي اأقرتها ال�شريعة الإ�شالمية، كما امتازت البحرين واملغرب بت�شمني هدف اقرتاح 

القوانني املتعلقة باملراأة واملواطنة الكاملة، والذي مت ت�شمينه من قبل الأردن يف املجال ال�شيا�شي.

امل�شاواة  مبداأ  وتاأكيد  الإن�شانية،  باحلقوق  التمتع  على �شرورة  العربية  الدول  كافة  من  اإجماًعا  هناك  اإن 

على  التحفظات  بع�س  وجود  ورغم  ومن�شفة.  �شاملة  تنمية  حتقيق  اأجل  من  وذلك  والإناث؛  الذكور  بني 

العربية لإدماج  للدول  اأن التفاقية �شكلت حافًزا  اإلَّ  املراأة،  التمييز �شد  اأ�شكال  الق�شاء على كافة  اتفاقية 

النوع الجتماعي يف بع�س احلالت. وتقوم بع�س الدول العربية حالًيا مبراجعة التفاقيات الدولية بحفز 

مع  يتالءم  مبا  التحفظات،  من  الدول  موقف  يف  النظر  لإعادة  الر�شمية  وغري  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  من 

للدول  الوطنية  ال�شرتاتيجيات  جوهر  يف  بو�شوح  هذا  وانعك�س  دولة،  كل  داخل  الت�شريعية  التطورات 

يف  الجتماعية  التطورات  ر�شد  واإجراءاتها  اأهدافها  خالل  من  تبنت  حيث  القانوين،  املجال  يف  العربية 

اأ�شكال التمييز �شد املراأة، ومراجعتها واتخاذ  املواد التي مت التحفظ عليها يف اتفاقية الق�شاء على كافة 

تقرير  العربية:  املراأة  ومنظمة  2004م،  للمراأة،  الإمنائي  املتحدة  الأمم  )�شندوق  وتنفيذها  لتعديلها  الالزمة  الإجراءات 

2006م(. منتدى املراأة والقانون، 
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)243( تقرير منتدى املراأة والقانون، املوؤمتر الأول ملنظمة املراأة العربية، البحرين. 13-15 نوفمرب/ت�شرين الثاين 2006م.

)244( املراأة يف املنطقة العربية: واقع وحتديات واآفاق م�شتقبلية، الإجنازات والعقبات واآفاق التقدم، الإ�شكوا، 2007م. 

)245( تاريخ احلركات الن�شائية يف العامل العربي، اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا، الأمم املتحدة )الإ�شكوا(، 2005م.

وقد ان�شجمت بنود ال�شرتاتيجيات الوطنية للدول العربية مع ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة، وت�شمنت بنودها 

جوهر مبادئ اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة، وهي كفالة احلقوق املت�شاوية للمراأة، و�شن 

م التمييز �شد املراأة، واتخاذ تدابري من �شاأنها حتقيق امل�شاواة احلقيقية بني الرجل واملراأة،  ت�شريعات وطنية حُترِّ

ودمج منظور النوع الجتماعي يف املجال الت�شريعي، وت�شييق فجوة النوع الجتماعي يف الن�شو�س القانونية.

الرجل  بني  امل�شاواة  ومبداأ  عام،  ب�شكل  امل�شاواة  مبداأ  على  تن�س  العربي  الوطن  يف  الد�شاتري  جميع  اإن 

واملراأة ب�شكل خا�س. ورغم اأن املراأة اأعطيت حقوًقا يف بع�س القوانني، اإلَّ اأنها ل تتمتع بها لأ�شباب خارج 

اإطار القانون، مثل: النمط الثقايف ال�شائد، ومنو التيارات الدينية املتطرفة، ومعار�شة بع�س رجال القانون 

التقليدية  والنظرة  بحقوقها،  نف�شها  املراأة  وعي  وتدين  املراأة،  بحقوق  املجتمع  وعي  وعدم  امل�شاواة،  ملبداأ 

عن  القانوين  املجال  العربية يف  للمراأة  الوطنية  ال�شرتاتيجيات  معظم  غفلت  وقد  هذا   .
)245(  )244(  )243(

للمراأة

م�شاألة توعية رجال القانون بق�شايا املراأة.

اإلعالمي اجملال 
اأهداف  مع  الإعالم  جمال  يف  العربية  باملراأة  النهو�س  ا�شرتاتيجية  من  والثاين  الأول  الهدفان  توافق 

ا�شرتاتيجيات اأغلب الدول العربية يف املجال الإعالمي، حيث اأجمعت الدول على الدور الرئي�س والأ�شا�شي 

لالإعالم يف العمل على تعبئة املجتمع رجاًل ون�شاًء وتوعيته بهدف تغيري الثقافة الجتماعية ال�شلبية ال�شائدة 

حول دور املراأة يف احلياة الجتماعية والثقافية والقت�شادية وال�شيا�شية. كما تبنت الأردن ولبنان و�شوريا 

هدف زيادة ن�شبة اإ�شهام املراأة يف و�شائل الإعالم، وتعزيز دورها، واإ�شراكها يف التخطيط و�شنع القرار 

فيما يتعلق بالربامج الإعالمية املختلفة، اجلدول رقم )7-7(.
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اجلدول رقم )7-7(: اأهداف املجال االإعالمي
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اأهداف جمال االإعالم يف ا�سرتاتيجية 

العربية: النهو�س باملراأة 

العمل على تعبئة املجتمع رجاًل ون�شاًء 

الثقافة الجتماعية  وتوعيته؛ بهدف تغيري 

ال�شلبية ال�شائدة حول دور املراأة يف 

والقت�شادية  والثقافية  الجتماعية  احلياة 

وال�شيا�شية.

xxxxxx

زيادة ن�شبة اإ�شهام املراأة يف و�شائل الإعالم 

وتعزيز دورها.

xxxxx

اإ�شراك املراأة يف �شنع القرار والتخطيط له 

بالربامج الإعالمية املختلفة. فيما يتعلق 

xxx

ال بني  ا بتحقيق التوا�شل الفعَّ الهتمام اإعالميًّ

الن�شاء العربيات يف بالد املهجر واأوطانهن.

ا  اإعالمية عربية م�شرتكة داخليًّ تطوير �شيا�شة 

ا تعك�س �شوًرا اإيجابيًة عن املراأة  وخارجيًّ

اإ�شهاماتها احلقيقية العربية، وتربز 

الدول  اأهداف ت�سمنتها ا�سرتاتيجيات 

العربية:

التنمية الإبداعية للمراأة يف املجالت الأدبية 

والريفية.

xx

توظيف و�شائل الإعالم لتحقيق الأهداف 

الرامية اإىل حت�شني مكانة املراأة وتفعيل 

اأدوارها.

xxxxx
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هدف  باإدراج  العربية  باملراأة  النهو�س  ا�شرتاتيجية  امتازت  فقد   ،)7-7( رقم  اجلدول  يف  مالحظ  هو  كما 

وتربز  العربية،  املراأة  عن  اإيجابيًة  �شوًرا  تعك�س  ا  وخارجيًّ ا  داخليًّ م�شرتكة  عربية  اإعالمية  �شيا�شة  تطوير 

تام  وعي  على  يدل  العربية  الدول  ا�شرتاتيجيات  لدى  العام  التوجه  اأن  ا  جليًّ ويظهر  احلقيقية.  اإ�شهاماتها 

باأهمية دور الإعالم مبختلف اأ�شكاله يف ن�شر الوعي بق�شايا املراأة وب�شرورة م�شاركتها بالتنمية امل�شتدامة 

الإجراءات  تعدد  ورغم  املراأة.  عن  ال�شائدة  ال�شلبية  النمطية  ال�شورة  وتغيري  احلياة،  جمالت  جميع  يف 

الأكرب  الإعالم، فالتحدي  التحديات ما زالت كثرية جًدا يف جمال  اأن  اإلَّ  العربية،  للدول  الأهداف  لتحقيق 

يتمثل يف تقدمي �شورة اإيجابية متوازنة للمراأة؛ حيث ل تزال ال�شورة ال�شلبية والنمطية للمراأة العربية هي 

الأبرز؛ والتي ت�شقط دورها الإيجابي يف الأ�شرة واملجتمع والتنمية امل�شتدامة.

اإن اأغلب الو�شائل الإعالمية مبختلف اأنواعها اإما تعمل على تكري�س ال�شورة ال�شلبية والدونية للمراأة ا�شتناًدا 

والإعالن  للرتويج  املراأة  ا�شتغالل  اإىل  واحلداثة  التح�شر  با�شم  تلجاأ  واإما  التقليدية،  املعايري  بع�س  اإىل 

�شد  التمييز  اأ�شكال  كافة  على  الق�شاء  اتفاقية  مع  يتوافق  ل  وهذا  ك�شلعة.  ج�شدها  وا�شتخدام  والرتفيه 

املراأة، التي دعت يف املادة رقم )6( من اجلزء الأول اإىل مكافحة اأ�شكال الجتار باملراأة وا�شتغاللها )برنامج 

الأمم املتحدة الإمنائي، 2005م، ومنظمة املراأة العربية: ال�شرتاتيجية الإعالمية للمراأة العربية، 2008م، وحوار ال�شباب العربي حول 

ق�شايا املراأة، 2006م(.

ورغم توظيف عدد اأكرب من الن�شاء الإعالميات، اإلَّ اأنهن خم�ش�شات للربامج الرتفيهية مع وجود ا�شتثناءات 

القرارات الإعالمية. وهنا  اأو اتخاذ  ال�شيا�شات  اأي دور يف تخطيط  اأن املراأة الإعالمية ل تلعب  نادرة. كما 

املراأة يف  اإجنازات  العلمية حول  البيانات  تعمل على توفري  اإن�شاء مراكز  املتمثل يف �شرورة  التحدي  يربز 

التي  واملعوقات  املراأة،  اأحرزته  الذي  التقدم  بك�شف مدى  تعنى  التي  والدرا�شات  البحوث  واإجراء  الإعالم، 

تعرت�س طريق عمل املراأة يف هذا املجال )منظمة املراأة العربية: ال�شرتاتيجية الإعالمية للمراأة العربية، 2008م(.

ورغم اجلهود املبذولة يف توجيه الإعالم خلدمة ق�شايا املراأة، فال تزال هناك معوقات تتمثل يف غياب �شيا�شة 

اإعالمية عربية موحدة مناه�شة لالإعالم التجاري العربي والإعالم العاملي، بحيث تعك�س �شوًرا اإيجابية عن 

امل�شاركة  على  قادر  غري  زال  ما  الإعالمي  اخلطاب  اإن   .
)247(  )246(

احلقيقية اإ�شهاماتها  وتربز  العربية،  املراأة 

املجتمعات  وعي  رفع  �شعيًفا يف  زال  ما  تاأثريه  اإن  وتوعيتها، حيث  املجتمعات  تنمية  والفعلية يف  احلقيقية 

والتعليم  ال�شحة  يخ�س  فيما  التنمية  معوقات  على  للق�شاء  م�شاركته  يف  احلال  وكذلك  املراأة،  بحقوق 

والقت�شاد وبقية املجالت التنموية. 

)246( تقرير منتدى املراأة والإعالم، املوؤمتر الأول ملنظمة املراأة العربية، البحرين، 13-15 نوفمرب/ت�شرين الثاين 2006م.

)247( ال�شرتاتيجية الإعالمية للمراأة العربية، منظمة املراأة العربية، 2008م.
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البيئي اجملال 
تبنت جميع الدول العربية �شمن ا�شرتاجتياتها يف املجال البيئي ما يتفق مع ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة، 

حيث ت�شعى اإىل تعزيز قدرة املراأة العربية، و�شمان اإ�شهامها الفاعل يف احلفاظ على البيئة، ا�شتجابة للهدف 

ال�شابع من الأهداف الإمنائية الألفية، وتر�شيد الإدارة ال�شليمة للموارد الطبيعية؛ وذلك لرفع م�شتوى اأداء 

املراأة يف جمال البيئة، وو�شع حد للتدهور البيئي يف املنطقة، اجلدول رقم )8-7(.

اجلدول رقم )7-8(: اأهداف املجال البيئي
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اأهداف جمال البيئة يف ا�سرتاتيجية 

العربية: النهو�س باملراأة 

تعزيز قدرة املراأة العربية، و�شمان اإ�شهامها 

الفاعل يف احلفاظ على البيئة وتر�شيد الإدارة 

الطبيعية. للموارد  ال�شليمة 

xxxxx

الدول  اأهداف ت�سمنتها ا�سرتاتيجيات 

العربية:

توعية املراأة وحمايتها من التعر�س للمخاطر 

البيئية ال�شائعة، وخا�شة يف حميط عملها.

xxxxx

اإ�شراك املراأة اإ�شراًكا فاعاًل يف �شنع 

بالبيئة، وتنمية مهاراتها.  املتعلقة  القرارات 

xxxx

دمج منظور النوع الجتماعي واهتماماته يف 

والتنمية  بالبيئة  املتعلقة  والربامج  ال�شيا�شات 

امل�شتدامة. 

xxx
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xت�شجيع اإجراء الدرا�شات والبحوث ذات العالقة.

الت�شريعات والأنظمة اخلا�شة بحماية  ر�شد 

البيئة �شد التلوث، وتطوير تلك الت�شريعات 

تنفيذها. ومتابعة 

x

حميط  يف  وخا�شة  ال�شائعة،  البيئية  للمخاطر  التعر�س  من  املراأة  حماية  اإىل  العربية  الدول  اأغلب  دعت 

امل�شتويات. وتبنت  بالبيئة على جميع  املتعلقة  القرارات  فاعاًل يف �شنع  اإ�شراًكا  املراأة  اإ�شراك  عملها، واإىل 

الإمارات العربية والبحرين و�شوريا هدف دمج منظور النوع الجتماعي يف ال�شيا�شات والربامج املتعلقة 

ذات  والبحوث  الدرا�شات  اإجراء  ت�شجيع  على  البحرين  ا�شرتاتيجية  وركزت  امل�شتدامة.  والتنمية  بالبيئة 

العالقة، ور�شد الت�شريعات والأنظمة اخلا�شة بحماية البيئة �شد التلوث، وتطوير تلك الت�شريعات ومتابعة 

حتديد  اإىل  البيئة  جمال  يف  العربية  للمراأة  الوطنية  ا�شرتاتيجياتها  يف  العربية  الدول  و�شعت  وتنفيذها. 

جمموعة من الإجراءات التي تكفل حتقيق اأهدافها.

اإىل العمل  اأنها دعت  البيئي تبني  ومن خالل ا�شتعرا�س ال�شرتاتيجيات الوطنية للمراأة العربية يف املجال 

�شمن اإطار الأهداف الإمنائية لالألفية )ا�شتجابة للهدف ال�شابع الذي يتعلق بكفالة ال�شتدامة البيئية(، حيث 

�شعت اإىل �شمان توافر اأ�شباب حماية البيئة، ودعت اإىل تعزيز قدرة املراأة العربية، وحمايتها من التعر�س 

للمخاطر البيئية، واإىل تبني اإدماج النوع الجتماعي يف �شنع القرارات، وو�شع ال�شيا�شات والآليات التي 

متكن املراأة من امل�شاركة يف ال�شيا�شات البيئية و�شياغتها لتحقيق ال�شتدامة البيئية. ورغم ذلك فاإن املراأة 

العربية ل زالت تعاين من املخاطر، خا�شة خماطر تلوث املياه. ول زال ق�شور املوارد الطبيعية يف الدول 

العربية يوؤثر على تلبية الحتياجات املتزايدة لل�شكان، بالإ�شافة اإىل قلة املوارد املائية، والتباين يف توزيعها 

ويف توزيع م�شادر الطاقة )الأهداف الإمنائية لالألفية يف املنطقة العربية، 2005م(.

ا: الق�صايا الرئي�صة التي تتعلق بال�صرتاتيجيات الوطنية لتمكني  ثالثاً

املراأة العربية �صمن الواقع احلايل للمراأة العربية

املراأة  ا�شرتاتيجيات متكني  مع  تتوافق  العربية  للمراأة  وطنية  ا�شرتاتيجيات  اإعداد  على  العربية  الدول  عملت 

التنموية  والأهداف  املراأة  �شد  التمييز  اأ�شكال  كافة  على  الق�شاء  اتفاقية  مثل  الدولية،  والتفاقيات  العربية 
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لالألفية. ومن خالل ا�شتعرا�س ال�شرتاتيجيات الوطنية لتمكني املراأة العربية جند اأنها تتمحور �شمن اإطار 

ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة العربية، التي بنيت على اأ�شا�س وا�شح و�شامل، ودعت اإىل تبني اإدماج منظور 

والجتماع،  والتعليم،  والقانون،  والقت�شاد،  )ال�شيا�شة،  ال�شاملة  التنمية  حماور  �شمن  الجتماعي  النوع 

�شمن  تقع  الوطنية  ال�شرتاتيجيات  يف  الواردة  املجالت  جميع  فاإن  وبذلك  والإعالم(.  والبيئة،  وال�شحة، 

املنبثقة عن ا�شرتاتيجية  للمنظمة  العامة  ال�شيا�شات  العربية كما حددتها وثيقة  املراأة  دائرة اهتمامات منظمة 

النهو�س باملراأة العربية لعام 2002م )وثيقة ال�شيا�شات العامة ملنظمة املراأة العربية، 2003م(.

القرار  �شنع  يف  وامل�شاركة  حقوقها  ممار�شة  من  املراأة  متكني  اإىل  للمراأة  الوطنية  ال�شرتاتيجيات  ودعت 

و�شغل املنا�شب القيادية، وحتقيق م�شاركتها الفاعلة مع الرجل يف التنمية امل�شتدامة. ورغم الت�شديق على 

العربية تقريًبا )مع  البلدان  اأغلب  اإليها  التمييز �شد املراأة، والتي ان�شمت  اأ�شكال  اتفاقية الق�شاء على كافة 

وتطويرها  املراأة  قدرات  تعزيز  اإىل  تدعو  التي  املتاحة  الفر�س  تعدد  ورغم  عليها(،  التحفظات  بع�س  وجود 

املجالت  باملراأة ومتكينها يف  النهو�س  اإىل  تدعو  العربية ل�شرتاتيجيات وطنية  الدول  وتبني  وا�شتغاللها، 

قائمة،  الجتماعي  النوع  فجوة  تزال  ول  املطلوب،  امل�شتوى  دون  زالت  ما  املراأة  م�شاركة  اأن  اإلَّ  املختلفة، 

وما زالت العقبات وال�شعوبات تعرت�س تنفيذ اخلطط وال�شيا�شات اخلا�شة بتمكني املراأة العربية يف جميع 

جمالت التنمية التي مت تناولها يف ف�شول الكتاب ال�شابقة. 

وت�شمح القراءة املتاأنية لال�شرتاتيجيات من منظور اأهدافها املرتبطة بتمكني املراأة والتنمية والنوع، وعالقتها 

ب�شورة الواقع احلايل للمراأة العربية، ببلورة الق�شايا الرئي�شة التي تتعلق بال�شرتاتيجيات الوطنية لتمكني 

املراأة العربية �شمن الواقع احلايل للمراأة العربية واأبرزها ما يلي:

العملي والواقع  النظري  الواقع  بني  العربية  املرأة  لتمكني  الوطنية  االسرتاتيجيات 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  التحولت  منها  املا�شي،  العقد  خالل  كربى  حتولت  العربية  الدول  �شهدت  لقد 

ا من مظاهر النجاح بخ�شو�س متكني املراأة مقارنة  والجتماعية والثقافية. كما حمل العقد املا�شي معه بع�شً

مع ما كان عليه حالها يف ال�شابق. اإلَّ اأن الواقع احلايل ي�شري اإىل بع�س مظاهر الق�شور على اأر�س الواقع يف 

و�شع املراأة العربية. وهذا ما ت�شري اإليه الدرا�شات والإح�شاءات العربية يف جميع املجالت الثقافية والقانونية 

وال�شيا�شية والقت�شادية، والتي مت تناول معظمها يف ف�شول الكتاب ال�شابقة. لقد اأ�شهمت املراأة العربية على 

مدى التاريخ يف احلراك الجتماعي. فاإذا كان للمراأة كل هذا احلراك يف املجتمع، فاأين ترجمته يف مواقع 

�شنع القرار ور�شم ال�شيا�شات يف الدول العربية التي ل تزال م�شاركة املراأة متدنية فيها؟

والتنفيذية  والق�شائية  الت�شريعية  ال�شلطات  يف  املراأة  متثيل  ن�شبة  زيادة  اإىل  دعت  العربية  الدول  اأن  فرغم 

يف  املراأة  ع�شوية  ن�شبة  زيادة  اإىل  دعت  اأنها  ورغم  الدويل،  املجتمع  ومنظمات  احلكومية  غري  واملوؤ�ش�شات 
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م�شاركة  اأن  اإىل  ال�شابقة  الكتاب  ف�شول  خل�شت  فقد  قدراتها،  وتعزيز  املراأة  توعية  اإىل  ودعت  الأحزاب، 

املراأة العربية يف احلياة ال�شيا�شية والعامة ل زالت متدنية جًدا؛ فاملراأة العربية حتجم عن امل�شاركة يف احلياة 

ال�شلبية  تزال الجتاهات  القرار. ول  منها ومراكز �شنع  العليا  امل�شتويات  ا  وتهابها، وخ�شو�شً ال�شيا�شية 

املعرفة  يف  نق�س  من  تعاين  الن�شاء  اأغلب  تزال  ول  وا�شحة،  العامة  احلياة  يف  املراأة  م�شاركة  بخ�شو�س 

والوعي القانوين، ونق�س اخلربة يف احلمالت النتخابية واحلوار العام والتعامل مع و�شائل الإعالم، ول 

تزال معدلت الأمية بني الن�شاء مرتفعة، وما زال معدل وفيات الأمهات ومعدل الإجناب مرتفًعا. 

ال�شعور  لغياب  وذلك  املراأة؛  برامج متكني  تبني  عن  الن�شاء  من  وا�شعة  �شريحة  م�شكلة عزوف  اإىل  اإ�شافة 

بالنتماء لتلك ال�شرتاجتيات. وقد ركز تقرير واقع وم�شتقبل م�شروعات نهو�س املراأة العربية ال�شادر عن 

منظمة املراأة العربية عام 2006م على غياب الروؤية ال�شرتاتيجية، و�شعف التخطيط ال�شرتاتيجي ال�شامل 

واملتكامل يف جمال تطوير امل�شروعات والربامج الوطنية اخلا�شة باملراأة وتنفيذها ومتابعتها، اإ�شافة اإىل 

للتنمية؛ مما  املختلفة  املجالت  الواحد وبني  املجال  داخل  املراأة  بتمكني  املعنية  بني اجلهات  التن�شيق  �شعف 

اأثر على عملية البناء والتكامل لهذه امل�شروعات، التي انتابها ق�شور واختاللت يف التنفيذ والتمويل على 

م�شتوى احلكومات وموؤ�ش�شات املجتمع املدين والقطاع اخلا�س )اأبو زيد، 2008م(.

جميع  تناولتها  والتي  املراأة،  مل�شروعات  التوثيق  �شعف  فهي  التقرير،  تناولها  التي  الكربى  امل�شكلة  اأما 

بالن�شبة لال�شرتاتيجيات  ل�شبع ع�شرة دولة عربية، وهو ما ي�شكل م�شدر قلق  القطرية  امل�شحية  الدرا�شات 

الوطنية. فكيف اإًذا تتم متابعة الأولويات والإجراءات والربامج املتعلقة باملراأة ؟ وكيف يتم تقييمها والبناء 

املختلفة  املجالت  بني  اأو  الواحد  املجال  �شمن  الربامج  ربط  يتم  وكيف  ا�شتدامتها؟  على  والعمل  عليها 

برامج  اأن  ومع  والتعليمية(؟  وال�شحية،  والجتماعية،  والقت�شادية،  وال�شيا�شية،  والقانونية،  )الثقافية، 

يف  املراأة  قدرات  رفع  اأن  اإلَّ  والعاملي،  والإقليمي  الوطني  امل�شتوى  على  الن�شاء  لتدريب  متت  قد  عديدة 

يتم  مل  املراأة-  ق�شايا  يف  والدرا�شات  البحث  مهارات  اإىل  اإ�شافة  واملتابعة  التقييم  -مثل  مهمة  جمالت 

الكايف.  بال�شكل  �شقلها 

واإذا كانت ال�شرتاتيجيات الوطنية اخلا�شة بتمكني املراأة العربية قد ت�شمنت الكثري من اأهداف متكني املراأة، 

الطموحات  لأن  الأهداف؛  لهذه  الواقع  اأر�س  على  عملية  ترجمة  اإىل  بحاجة  زلنا  ما  اأننا  يظهر  الواقع  فاإن 

والأهداف كانت اأكرب بكثري من الإجنازات والنتائج.

واأخريا، فاإن جميع التحديات والعقبات ت�شتدعي الإ�شراع يف حتديد الأولويات واخلطوات العملية جلميع 

وتكثيف  اخلطى  اإ�شراع  اإىل  اإ�شافة  العقبات،  من  واحلد  املراأة،  لتمكني  الوطنية  ال�شرتاتيجيات  مكونات 

اجلهود املقبلة لإجراء حتولت جذرية وفعلية يف مو�شوع متكني املراأة العربية. 
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الفئات  ومشاركة  النخبوية  النسائية  األقالم  بني  العربية  املرأة  لتمكني  الوطنية  االسرتاتيجيات 
الشعبية النسائية 

من املعروف اأن ال�شرتاتيجيات الوطنية يف البلدان العربية قد متت �شياغتها من قبل اأقالم ن�شائية نخبوية، 

التخطيط  عزلة من حيث  بقيت يف  فقد  ال�شعبية  الن�شائية  الفئات  اأما  عليا”،  �شيا�شية  “اإرادة  غالًبا  واأقرتها 

للخدمات والربامج فقط؛ مما  متلقية  الفئات  واأ�شبحت معظم هذه  املراأة.  والتطوير والتقييم لربامج متكني 

هيمنة  الغرتاب عزز  “النخبة”. هذا  من  غالًبا  تاأتي  التي  التمكني  برامج  الفئات عن  اغرتاب هذه  اإىل  اأدى 

العقلية التقليدية واملحافظة يف املجتمعات العربية، كما عزز الواقع الجتماعي الداعم لذكورية املجتمع. وخري 

الن�شاء املنتخبات يف املجال�س الربملانية العربية. واإن كان هناك بع�س امل�شاركة  دليل على ذلك نتائج ن�شبة 

وا�شعة من  �شريحة  ذلك عزوف  على  والدليل  كافية،  تكن  بالتاأكيد مل  اأنها  اإلَّ  الأحيان،  بع�س  ال�شعبية، يف 

تقرير  ركز  كما  املراأة.  متكني  ل�شرتاجتيات  بالنتماء  ال�شعور  لغياب  وذلك  املراأة؛  برامج  تبني  عن  الن�شاء 

بع�س  يف  وال�شراع  التن�شيق،  �شعف  م�شكلة  على  العربي  الوطن  يف  الن�شائية  احلركات  حول  الإ�شكوا 

.
)248(

الأحيان، فيما بني املجموعات الن�شائية املعنية بتمكني املراأة على امل�شتوى الوطني

من  الوا�شعة  امل�شاركة  على  يعتمد  املراأة  بتمكني  اخلا�شة  واملبادرات  الربامج  جناح  اأن  اعتربنا  ما  واإذا 

اإىل الرجال من  اإ�شافة  ال�شعبية،  الن�شائية  الفئات  اأو�شع من  اأن تقوم �شريحة  الفئات، فمن الأوىل  خمتلف 

ال�شرتاتيجيات  لهذه  العملي  التطبيق  لأن  وتبنيها؛  املراأة  متكني  ا�شرتاتيجيات  ب�شياغة  القرار،  �شانعي 

يتطلب م�شاركة �شعبية وا�شعة؛ حيث اإن الأ�شا�س يف متكني املراأة هو تطوير الآليات واملبادرات العملية التي 

تدفع نحو خلق حالة تكون كل الن�شاء فيها قادرات على م�شك زمام اأمورهن، ومدركات حلقيقة اأنهن اأدوات 

التغيري الالزمة لتطوير ذواتهن ومتكينها، وتعزيز مهاراتهن وطاقاتهن وفر�شهن.

الشعبية واإلرادة  السياسية  اإلرادة  بني  العربية  املرأة  لتمكني  الوطنية  االسرتاتيجيات 
لتلبية حاجات  الدولية  واملقررات  املواثيق  على خلفية  العربية  البلدان  الوطنية يف  ال�شرتاتيجيات  لقد جاءت 

الن�شاء. واأقرتها غالًبا “اإرادة �شيا�شية عليا”. ومت تطوير ال�شرتاتيجيات من بع�س الفئات الن�شائية النخبوية 

يف غياب امل�شاركة ال�شعبية الوا�شعة من الفئات الن�شائية ال�شعبية. اإن مفهوم التمكني ب�شكل عام دفع نحو تغيري 

منهجية التخطيط التقليدية التي كانت تبداأ من الأعلى اإىل الأ�شفل، لت�شبح منهجية ت�شاركيه وا�شعة مـن الفئـات 

منا�شري  اأن  )Oxaal and Baden, 1997(. ومع  للموؤ�ش�شـات غري احلكومية  فاعـل  اإعطـاء دور  مـع  ال�شعبيـة، 

املراأة قد اأكدوا اأن متكني املراأة ل ميكن اأن يتم من اخلارج فقط، �شواء من احلكومة اأو من اأية عوامل وموؤثرات 

خارجية، اإلَّ اأن الإرادة ال�شيا�شية يف الوطن العربي متتاز باأنها غالًبا ما تكون متقدمة على الإرادة ال�شعبية، 

وهي التي تلعب دائًما الدور املحوري يف حتريك التنمية، مبا يف ذلك التنمية القت�شادية وال�شيا�شية؛ ولذلك 

)248( املراأة يف املنطقة العربية: احلركات الن�شائية يف الوطن العربي، الإ�شكوا، 2007م.
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املراأة يف  الوطني، وتعزيز دور  املناخ  لتن�شيط  العربية  ا يف جمتمعاتنا  الدولة �شرورًيّ قبل  التدخل من  كان 

املجتمع العربي. واأ�شبحت الإرادة ال�شيا�شية هي التي حترك وحتفز كافة القوى ال�شيا�شية الر�شمية والأهلية 

اأ�شا�شي يف �شياغة مفردات  املراأة �شريك  باأن  اإمياًنا منها  الدولة وتطويرها؛  تنمية  املراأة دورها يف  لإعطاء 

الدولة احلديثة. 

املراأة  تواجه  التي  والقانونية  وال�شيا�شية  والقت�شادية  الثقافية  التحديات  املا�شية  الف�شول  بينت  وقد 

ال�شالبة  التيارات  بها  تتدافع  اأجواء  �شمن  بارًزا  دوًرا  التقليدية  املجتمع  ثقافة  بها  تلعب  والتي  العربية، 

ال�شيا�شية  لالإرادة  الإيجابي  التدخل  فاإن  كله  لذلك  العربية؛  املراأة  متكني  م�شاألة  يف  والإيجابية  وال�شاكنة 

مع  خا�شة  العربية،  املراأة  متكني  نحو  الدفع  بهدف  والزمن  امل�شاعب  بع�س  لختزال  اأ�شا�شية  ركيزة  كان 

وجود بع�س اخللفيات الفكرية ال�شلبية من �شانعي القرار املعار�شني اأ�شاًل لق�شية م�شاركة املراأة يف �شنع 

اخلا�س  ال�شيا�شي  للقرار  ودعمها  ال�شعبية  الفئات  وعي  تتطلب  التنمية  ا�شتدامة  فاإن  ذلك،  ورغم  القرار. 

باأهمية دور متكني املراأة العربية يف دفع عجلة التنمية امل�شتدامة وبناء املجتمع. 

للدولة التنمية  اسرتاتيجيات  عن  العربية  املرأة  لتمكني  الوطنية  االسرتاتيجيات  استقاللية 
لقد �شهدت ال�شنوات الع�شر املا�شية منعطًفا جوهرًيا متثل يف تكثيف اجلهود الوطنية والإقليمية والعاملية 

لدفع عملية التنمية امل�شتدامة يف خمتلف امل�شارات. وقد اأكدت تلك اجلهود اأن مكون املراأة هو حجر اأ�شا�شي 

لعملية التنمية. وجميع هذه اجلهود كانت كفيلة بتحديد ت�شورات لنفتاح اآفاق جديدة نحو التطوير والتنمية 

ال�شائد  التفاوت  اإزالة  املراأة يف الأ�شل تن�شب على  اإن جميع جهود وبرامج متكني  العربية.  املراأة  ومتكني 

بني املراأة والرجل يف جميع امليادين، واإر�شاء دعائم امل�شاواة يف الفر�س بينهما، وتوفري البنية التي ت�شهم 

يف تعزيز قدرات الإن�شان العربي ذكوًرا واإناًثا نحو الإنتاج والإبداع والزدهار. لقد قامت الدول العربية 

اأكرب  كانت  والأهداف  الطموحات  ولكن  العربية،  املراأة  نهو�س  بتمكني  اخلا�شة  ال�شرتاتيجيات  بتطوير 

بكثري من الإجنازات والنتائج كما ذكرنا �شابًقا.

متت  والتي  ونهو�شها،  العربية  املراأة  لتمكني  الوطنية  ال�شرتاتيجيات  كفاءة  مو�شوع  اإىل  هذا  ويقودنا 

اأن  �شياغتها كوحدة م�شتقلة عن خطط ا�شرتاتيجيات التنمية الرئي�شة للدولة، وهو الأمر الذي من املمكن 

ين�شب  اأن  يجب  -الذي  واملجهود  الوقت  معظم  واأ�شبح  املراأة،  متكني  ا�شرتاتيجيات  عزلة  عزز  قد  يكون 

املطالبة  يف  يذهب  املراأة-  متكني  اأهداف  لتفعيل  تاأييدها  وك�شب  ال�شعبية  الن�شائية  الفئات  م�شاركة  على 

بدمج النوع الجتماعي يف خطط الدولة و�شيا�شاتها، وتوفري الدعم املايل الالزم، والذي غالًبا ما يكون 

اأ�شاًل لفكرة متكني  ب�شكل جزئي اأو يف �شكل طلبات ثانوية بالن�شبة اإىل بع�س �شانعي القرار املعار�شني 

العربية.  املراأة 
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واحللول  البدائل  درا�شة  هو  الوطني  امل�شتوى  على  املراأة  بتمكني  املعنية  الن�شائية  الهيئات  من  املطلوب  اإن 

يتجزاأ من كل مكون  ل  العربية كجزء  املراأة  نهو�س  وبرامج متكني  ال�شرتاتيجيات  ت�شمني  مثل  اجلديدة، 

القطاع  قبل  من  و�شفافية  م�شئولية  بكل  معها  التعامل  يتم  حتى  الدولة؛  يف  التنمية  خطط  مكونات  من 

لكي  التنمية؛  والتقييم خلطط  الأداء  قيا�س  اآليات  تعزيز  مع  املدين،  املجتمع  احلكومي واخلا�س ومنظمات 

تبقى اأولويات متكني املراأة دائًما �شمن الأولويات الوطنية، و�شمن خطط وبرامج وا�شحة، وحتى ل تكون 

من  كثري  يف  دفعت  التي  الأو�شاع  تلك  العربية،  الدول  يف  والقت�شادية  ال�شيا�شية  بالأو�شاع  مرهونة 

الأحيان اأولويات متكني املراأة اإىل اأ�شفل القائمة.

واالحتياجات  واملطالب  الدولية  األهداف  بني  العربية  املرأة  لتمكني  الوطنية  االسرتاتيجيات 
العربية املرأة  لتمكني  الفعلية 

واإقليمية  وطنية  اأطر  على  ترتكز  هي  بل  فراغ،  من  حمبوكة  لي�شت  اأنها  ال�شرتاتيجيات  تفا�شيل  بينت  لقد 

املذكورة  الأطر  باعتمادها على  اتخذت ال�شرتاتيجيات احلالية  املراأة. وقد  اإىل متكني  وعاملية ت�شعى جميعها 

مالمح وا�شحة، وخا�شة بعد انفراج ال�شرتاتيجية العربية وت�شمينها اأبرز الحتياجات الفعلية لتمكني املراأة 

العربية، مبا يف ذلك بع�س الق�شايا التي كانت عبارة عن “تابوهات” يف املا�شي القريب، مثل الق�شاء على 

جميع اأ�شكال العنف املمار�س �شد املراأة. واأ�شبح هناك حراك وطني واإقليمي وعاملي نحو تطوير امل�شروعات 

اخلا�شة بتمكني املراأة ودعمها، �شواء على امل�شتوى الفني اأو املادي اأو الثنني مًعا، كما ن�شطت منظمات املجتمع 

املدين واملنظمات الإقليميه واملوؤ�ش�شات العاملية يف جمال متكني املراأة.

اأثر على فاعلية الربامج واملبادرات وكفاءتها.  ولكن �شعف التن�شيق فيما بني اجلهات املعنية بتمكني املراأة 

وقد خل�شت نتائج درا�شة واقع وم�شتقبل م�شروعات نهو�س املراأة العربية ال�شادر عن منظمة املراأة العربية 

“امل�شكلة التي ل تقل خطورة عن م�شكلة تخطيط امل�شروعات، بل هي اأخطر بالتاأكيد،  2006م اإىل اأن  عام 

هي م�شكلة �شعف التخطيط ال�شرتاتيجي عند التعامل مع جممل ق�شية املراأة. فمن الأهمية مبكان التعامل 

املراأة  فقر  ق�شية  هي  املراأة  �شحة  فق�شية  �شتى.  ق�شايا  ولي�شت  واحدة  ق�شية  بو�شفها  املراأة  ق�شية  مع 

املراأة  انعدام وعي  املراأة هي ق�شية  املراأة، وق�شية �شحة وفقر وتعليم  تعليم  املراأة هي ق�شية  فقر  وق�شية 

ذاتها، انعدام وعي املجتمع بحق املراأة الإن�شاين يف امل�شاركة الكاملة والفاعلة يف احلياة العامة. واحلاجة 

ملحة حقيقة لتنمية التفكري ال�شرتاتيجي لدى اجلهات املعنية بق�شية نهو�س املراأة العربية؛ ليتم تبني منهج 

التخطيط الذي يت�شم بال�شمول عند التعامل مع مو�شوع متكني املراأة”)اأبو زيد، 2007م، �س:61(. اإ�شافة اإىل 

املنظمات  ا�شطالع  عدم  اإىل  العربية  املراأة  نهو�س  م�شروعات  وم�شتقبل  واقع  درا�شة  اأ�شارت  فقد  ذلك، 

متويلها.  اأو  امل�شروعات  تنفيذ  حيث  من  م�شرتك،  عربي  عمل  كموؤ�ش�شات  منها  املتوقع  بدورها  الإقليمية 

والأولويات  بالأجندة  التمويل  تربط  والتي  الأجنبية  املوؤ�ش�شات  احلديث  عند  تعقيًدا  اأكرث  الو�شع  وي�شبح 

اخلا�شة بها، والتي قد ل تتوافق مع اأولويات الدول العربية. 
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ومع اأن ال�شرتاتيجيات جمعت ما بني اأهداف متكني املراأة على امل�شتوى العربي وامل�شتوى العاملي، وكانت يف 

جمملها ذات اأهداف م�شرتكة، ورغم اأن معظم الإجراءات قد اأخذت منحى مف�شاًل يف اأغلب الأحيان، اإلَّ اأن هذه 

الأهداف من الناحية العملية ت�شوبها مظاهر ق�شور، اأبرزها ما يلي:-

حتديد الكثري من الأهداف دون القدرة على حتقيقها.

عدم و�شوح اخلطوات العملية ونظم التقييم واملتابعة لأهداف ال�شرتاتيجيات.

عدم حتديد اأولويات ال�شرتاتيجيات وبلورتها يف ال�شياق الزمني الالزم لتنمية املراأة ومتكينها.

غياب الأبحاث والدرا�شات العلمية حول ق�شايا املراأة وتقييم اأداء احلكومات والأحزاب واملجتمع املدين يف 

حتقيق اأهداف ا�شرتاتيجيات متكني املراأة.

العربية  الدول  اأغلب  يف  ال�شرتاتيجيات  برامج  تنفيذ  ل�شمان  الكافية  املادية  الإمكانيات  اإىل  الفتقار 

وا�شتدامتها.

الفتقار اإىل الكفاءات القيادية اخلبرية لإدارة ال�شرتاتيجيات وتقييمها ومتابعة مواطن الق�شور يف اأداء 

براجمها. 

الفعلية  والحتياجات  الأولويات  لتج�شري  املراأة؛  لتمكني  الوطنية  ال�شرتاتيجيات  هيكلة  هو  الآن  والتحدي 

الداعمة  القوانني  تطوير  اإىل  اإ�شافة  ال�شعبية.  الن�شائية  الفئات  خمتلف  من  وا�شعة  مب�شاركة  العربية  للمراأة 

لنهو�س املراأة، واإيجاد حلول عملية لتوفري اأر�شية جديدة ت�شتند اإىل قراءة م�شتنرية لالإ�شالم، واإىل املواثيق 

والتو�شيات الدولية ذات ال�شلة. 

وقد �شخ�س الف�شل اخلا�س بالثقافة يف هذا الكتاب اأو�شاع الأمة العربية وال�شراعات بني القوى التقليدية 

جمتمعية  فكرية  حركة  اإيجاد  على  الرتكيز  اأهمية  تربز  هنا  ومن  والتنويريني.  املجددين  وقوى  واملحافظة 

توظيف  خالل  من  ذلك  ويتم  تغيري،  لكل  ال�شرورية  الأر�شية  بو�شفها  ووا�شحة،  ن�شيطة  وا�شعة  توعوية 

و�شائل الإعالم مبختلف اأ�شكاله يف ن�شر الوعي بق�شايا املراأة، و�شرورة م�شاركتها بالتنمية امل�شتدامة يف 
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جميع جمالت احلياة، وتغيري الثقافة الجتماعية ال�شلبية ال�شائدة عن املراأة

اأو  املدين  املجتمع  اأو  احلكومات  �شواء  ال�شيا�شية،  والقوى  كافة  الن�شاء  وتتبنى”  “تتفهم  مل  وما 

يتم  مل  وما  العربية،  املراأة  لتمكني  الفعلية  والأولويات  والحتياجات  املطالب  وجدت-  -اإن  الأحزاب 

ف�شتبقى  العربي،  العام  الراأي  ملخاطبة  التنويريني  واملفكرين  املعتدلني  والدعاة  العلماء  مناذج  اإبراز 

م�شتقباًل.  طويلة  ل�شنوات  باملراأة  للنهو�س  العربية  ال�شرتاتيجيات  تت�شدر  ذاتها  املراأة  ق�شايا 

-

-

-

-

-

-

)249( املراأة يف املنطقة العربية: احلركات الن�شائية يف الوطن العربي، الإ�شكوا، 2007م. 

)250( ال�شرتاتيجية الإعالمية للمراأة العربية، منظمة املراأة العربية، الإمارات العربية، 2008م.
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االجتماعي النوع  ومقاربة  األهداف  بني  العربية  املرأة  لتمكني  الوطنية  االسرتاتيجيات 
لدى مراجعة اأهداف ال�شرتاتيجيات نرى اأن معظم ا�شرتاتيجيات متكني املراأة يف الدول العربية دعت اإىل 

اعتماد اأ�شلوب التخطيط للنوع الجتماعي، واإدماجه يف و�شع ال�شيا�شات والربامج والأن�شطة، مع وجود 

النوع  مع  العربية  الدول  بع�س  تتعامل  جهة  فمن  الجتماعي،  النوع  مقاربة  تبني  اأ�شلوب  يف  اختالفات 

النوع  دمج  مبادرات  واأ�شبحت  كاإجراء.  معه  تتعامل  الأخرى  اجلهة  ومن  ذاته،  بحد  كهدف  الجتماعي 

الجتماعي “�شعاًرا ل يتجزاأ من برامج متكني املراأة” يف الدول العربية، اإلَّ اأن هناك تباطوؤًا اأو عدم التزام 

اجتماعية  معوقات  هناك  تزال  ول  كافة،  والت�شريعات  ال�شيا�شات  �شمن  الجتماعي  النوع  منظور  بدمج 

واقت�شادية و�شيا�شية وت�شريعية حتول دون زيادة م�شاركة املراأة يف جمالت التنمية املجتمعية، بالإ�شافة 

اإىل عدم وعي املجتمعات باأهمية دور املراأة التنموي، كما اأن منظور النوع الجتماعي ل يزال غري وا�شح 

واإح�شائيات  موؤ�شرات  توجد  ل  الواقع  الربامج. ويف  ومنفذي  ال�شيا�شات  قبل خمططي  من  مفهوم  وغري 

الإيجابية  والتدابري  الربامج  اأثر  لتقييم  العربية  املنطقة  الجتماعي يف  النوع  دقيقة ومف�شلة ح�شب منظور 

النوع الجتماعي  اأ�شا�س  امل�شاواة على  التقدم يف  الألفية ير�شد  اإعالن  اأن  العربية، رغم  املراأة  على متكني 

يف ثالثة جمالت، هي: التعليم، والعمل، وامل�شاركة ال�شيا�شية يف اتخاذ القرارات. 

ل تزال الفجوة بني اأهداف ال�شرتاتيجيات اخلا�شة بتمكني املراأة ومنظور النوع الجتماعي قائمة، لق�شور 

ال�شيا�شات  يف  الجتماعي  النوع  مقاربة  اإدماج  لعمليات  والفاعلة  الكفوؤة  واملتابعة  والتنفيذ  التفعيل  اآليات 

وبرامج عمل الدول العربية، اأو انعدامها يف بع�س احلالت. كما اأن الثقافة العربية ل زالت تت�شف بالثقافة 

الذكورية؛ حيث ت�شيطر هذه العقلية على عقول �شريحة مهمة من �شانعي القرار يف املوؤ�ش�شات الت�شريعية 

ا اأمام حتقيق عالقات النوع يف الدول العربية، ويجعل من  والتنفيذية والق�شائية؛ وهذا ي�شكل عائًقا حقيقيًّ

اأهداف ا�شرتاتيجيات متكني املراأة يف الدول العربية اأماين �شعبة املنال. 

العامة  ال�شيا�شية والق�شايا  املـ�شــاركــة  ب�شكل عام، ويف  التنمية  الجتماعي يف عملية  النوع  اإدماج  وياأخذ 

اإىل حقيقة  باملح�شلة تعود  اأبعاًدا �شيا�شية واجتماعية واقت�شادية خمتلفة ومت�شعبة، ولكنها  ب�شكل خا�س، 

واحدة، وهي اأن املراأة عن�شر اأ�شا�شي وحيوي يف عملية التقدم والزدهار للمجتمع باأ�شره؛ فال تقدم دون 

بيئة متكن اجلميع  للتنمية هو خلق  الأ�شا�شي  اإن�شانية، والأفراد هم الرثوة احلقيقية لالأمم، والهدف  تنمية 

من التمتع بحياة طويلة اآمنة؛ مما يتطلب قدًرا كبرًيا من ال�شفافية وامل�شداقية واللتزام لي�س من قبل املراأة 

وحدها، بل من قبل كافة �شرائح املجتمع الر�شمية والأهلية )املعايطة، 2004م(.
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ا: تقييم م�صرية متكني املراأة ونهو�صها يف الدول العربية، واأهم  رابعاً

التحديات التي تواجه ال�صرتاتيجيات الوطنية لتمكني املراأة العربية

يف اإطار متابعة اجلهود العربية الهادفة اإىل النهو�س باأو�شاع املراأة، لبد من وقفة جادة من وقت لآخر ملراجعة 

و�شع املراأة العربية واأهم الإجنازات املتعلقة بق�شاياها وتقييمها. لقد حققت املراأة العربية بع�س املكا�شب خالل 

ال�شنوات الع�شر املا�شية ومنذ املوؤمتر العاملي الثالث، الذي مت فيه اعتماد ا�شرتاتيجيات “نريوبي” التطلعية 

التنموية  الأهداف  اإىل  اإ�شافة  بكني،  عمل  ومنهاج  اإعالن  وثيقة  العربية  الدول  وتبني  باملراأة،  للنهو�س 

لالألفية الثالثة، التي توؤكد على النهو�س بامل�شاواة يف جمال النوع الجتماعي ومتكني الن�شاء، وا�شرتاتيجية 

النهو�س باملراأة العربية. كما اأدى الت�شديق على اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة، وتبني 

لالتفاقية  تطبيقها  حول  الدورية  التقارير  بتقدمي  العربية  الدول  التزام  اإىل  الثالثة  لالألفية  التنموية  الأهداف 

والأهداف التنموية؛ مما �شكل حافًزا لكثري من الدول العربية نحو مراجعة بع�س املواد التي تنطوي على متييٍز 

باإعداد تقارير حملية وا�شرتاتيجيات  . وقامت بع�س الدول العربية 
)252( )251(

بني اجلن�شني واإعادة النظر فيها

وخطط عمل وطنية وفق مقاربة النوع الجتماعي؛ لتقلي�س الفوارق القائمة بني اجلن�شني يف املجالت التنموية، 

الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شة. وتبنت بع�س الدول العربية، مثل الأردن واملغرب، ا�شرتاتيجيات وخطط 

.
)254( )253(

عمل وطنية ملحاربة ظاهرة العنف �شد الن�شاء

املراأة  حققتها  التي  الإجنازات  اأهم  الإ�شكوا،  اأعدته  الذي  بكني+10”،  العربية:  “املراأة  تقرير  اأبرز  وقد 

العربية، واأهم العقبات والتحديات التي واجهتها خالل ال�شنوات الع�شر التي تلت موؤمتر بكني للنهو�س باملراأة، 

يف املجالت التي ت�شمنها منهاج عمل بكني، وهي: الفقر، والتعليم، وال�شحة، وحقوق الإن�شان للمراأة، واآليات 

النهو�س باملراأة، واملراأة يف �شوق العمل والقت�شاد ويف موقع ال�شلطة واتخاذ القرار. واأ�شار التقرير اإىل 

اأنه رغم الإجنازات املهمة التي حتققت يف بع�س املجالت، فما زالت هناك حتديات كبرية وعقبات حتول دون 

التنفيذ الكامل ملنهاج عمل بكني واإعالن بريوت للمراأة العربية. 

ومن العقبات التي ل تزال تواجه املراأة العربية حتى ع�شرنا هذا الأمية، وت�شرب الفتيات من التعليم، والفقر، 

والبطالة، والعنف �شد املراأة، وا�شتمرار التمييز يف بع�س الت�شريعات وخا�شة قوانني العقوبات، وحمدودية 

امليزانيات املخ�ش�شة لربامج النهو�س باملراأة، و�شلبية بع�س العادات والتقاليد الجتماعية، اإ�شافًة اإىل الو�شع 

القت�شادي والثقايف والجتماعي وال�شيا�شي ال�شائد، واآثار الحتالل واحلروب والعوملة وقلة املوارد املالية 

)251( اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا، املراأة يف املنطقة العربية: واقع وحتديات واآفاق م�شتقبلية، الإجنازات والعقبات واآفاق 

التقدم، 2007م.

)252( تاريخ احلركات الن�شائية يف العامل العربي، الإ�شكوا، 2005م.

)253( املجل�س الوطني ل�شئون الأ�شرة، ال�شرتاتيجية الوطنية ملحاربة العنف، الأردن، املجل�س الوطني ل�شئون الأ�شرة، الأردن، 2004م.

)254( ال�شرتاتيجية الوطنية ملحاربة العنف �شد الن�شاء، كتابة الدولة املكلفة بالأ�شرة والطفولة والأ�شخا�س املعاقني، الرباط، 2005م.
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املتاحة، و�شح البيانات واملعلومات امل�شنفة ح�شب اجلن�س يف التقارير الر�شمية التي ت�شف واقع الفجوة بني 

اجلن�شني، وامل�شتوى احلقيقي مل�شاركة املراأة ودورها يف احلياة القت�شادية والثقافية والجتماعية وال�شيا�شية، 

ا عدم التوازن يف توزيع املوارد بني  و�شعف اآليات التن�شيق والر�شد واملتابعة وامل�شاءلة. ومن العقبات اأي�شً

املدن والأرياف، وانطواء الت�شريعات وال�شيا�شات واملمار�شات على التمييز �شد املراأة يف �شوق العمل، وتويل 

الوظائف العامة، وامل�شاركة ال�شيا�شية، ويف حق امللكية. 

املنطقة،  يف  وال�شالم  الأمن  واإحالل  احلروب  اإنهاء  على  العمل  التالية:  التو�شيات  اإىل  الإ�شكوا  وخل�شت 

الآليات،  تلك  وتفعيل  باملراأة  للنهو�س  الالزمة  الوطنية  الآليات  وبناء  القت�شاد،  يف  املراأة  و�شع  وحت�شني 

لتوفري  الالزمة  الت�شريعات  و�شن  القرار،  اتخاذ  مواقع  اإىل  وو�شولها  للمراأة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  وزيادة 

مزيد من احلماية واخلدمات للمراأة العاملة، ومراقبة التنفيذ الفعلي لقوانني العمل التي تن�س على امل�شاواة 

اخلا�س.  القطاع  ويف  النظامي  غري  العمل  �شوق  يف  املراأة  حلماية  الالزمة  الت�شريعات  و�شن  الأجر،  يف 

الق�شاء  اتفاقية  العربية على  الدول  النظر يف حتفظات  اإعادة  العمل على  ا على متابعة  اأي�شً الإ�شكوا  وحثت 

على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة، وتعميم الهتمام وزيادة الوعي حول ق�شايا النهو�س باملراأة يف جميع 

الدولة واملجتمع.  موؤ�ش�شات 

كما مت تقييم م�شرية متكني املراأة ونهو�شها يف الدول العربية يف املوؤمتر الأول ملنظمة املراأة العربية الذي عقد 

يف البحرين يف عام 2006م، بعد �شت �شنوات من عقد موؤمتر املراأة العربية الأول يف عام 2000م، من خالل 

تقييم ما مت اإجنازه يف الدول العربية لتحقيق التو�شيات ال�شادرة عن املنتديات الثمانية التي قامت بها منظمة 

والقانون،  وال�شحة،  والإعالم،  وال�شيا�شة،  والقت�شاد،  التعليم،  حول  ال�شت،  �شنوات  خالل  العربية  املراأة 

واملراأة يف الهجرة، والنزاعات امل�شلحة. وكان الهدف من ذلك اخلروج بتو�شيات عملية لتح�شني و�شع املراأة 

ا باإجراء درا�شات م�شحية يف عام  . كما قامت املنظمة اأي�شً
)255(

الة يف املجالت املذكورة ودعم م�شاركتها الفعَّ

2006م حول جميع امل�شروعات والربامج اخلا�شة باملراأة التي تقوم بها الدول الأع�شاء يف املنظمة يف املجالت 

على  والربامج  امل�شروعات  هذه  حتليل  ومت  والإعالمية.  والتعليمية،  وال�شيا�شية،  وال�شحية،  القت�شادية، 

.
)256(

امل�شتوى القطري وعلى امل�شتوى الإقليمي

التو�شيات  بهدف حتقيق  العربية  الدول  التي متت يف  بالإجنازات  اخلا�شة  الدرا�شات  وقد مت حتليل جميع 

للمراأة من قبل اخلبريات  املنتديات وامل�شوحات حول الربامج وامل�شروعات والأن�شطة املوجهة  ال�شادرة عن 

واخلرباء املخت�شني على امل�شتويني القطري والإقليمي. وقد مت اإعداد ذلك يف كل من الإمارات العربية املتحدة، 

ولبنان،  وموريتانيا،  وم�شر،  وفل�شطني،  و�شوريا،  وال�شودان،  واجلزائر،  وتون�س،  والبحرين،  والأردن، 

واليمن. وُتعد هذه الدرا�شات وامل�شوحات هي الأوىل والأحدث يف الوطن العربي لتقييم الإجنازات التي متت 

)255( تقرير املوؤمتر الأول ملنظمة املراأة العربية: تقييم م�شرية متكني ونهو�س املراأة يف الدول العربية، منظمة املراأة العربية، 2006م.

)256( ُعال اأبو زيد، واقع وم�شتقبل م�شروعات نهو�س املراأة العربية، منظمة املراأة العربية، 2007م.
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يف الدول العربية بهدف حتقيق التو�شيات ال�شادرة عن املنتديات، ومل�شح امل�شروعات والربامج التي ت�شتهدف 

املراأة يف املجالت املختلفة التي تقع يف دائرة اهتمامات منظمة املراأة العربية، وكما حددتها وثيقة ال�شيا�شات 

العامة للمنظمة، املنبثقة عن ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة العربية لعام 2002م، والتي هي ذات املجالت التي 

�شكلت معظم حماور اخلطط الوطنية لنهو�س املراأة على امل�شتويني القطري والإقليمي. 

وخل�س املوؤمتر الأول ملنظمة املراأة العربية اإىل عدد من ال�شتنتاجات، اأهمها اأن الوعي املتزايد بق�شايا املراأة 

هذه  ولكن  الثمانية،  املنتديات  مو�شوعات  �شملتها  التي  املجالت  جميع  يف  للمراأة  اإجنازات  حقق  العربية 

الإجنازات ما زالت دون املطلوب؛ نظًرا لتعقيدات الواقع الجتماعي والثقايف يف الوطن العربي. كما خل�س 

املوؤمتر اإىل التو�شيات الأ�شا�شية التالية لتحقيق اأهداف نهو�س املراأة العربية:

1. تفعيل دور الإعالم لتقدمي �شورة متوازنة للمراأة العربية، والك�شف عن ق�شاياها ومعاناتها احلقيقية، 

والرتويج لدعم دورها وتو�شيع م�شاركتها. 

2. تعديل الإطار الت�شريعي لإقرار العدل والإن�شاف جتاه املراأة. 

3. موا�شلة بذل اجلهود ملواجهة العتبارات الثقافية التي حتول دون تفعيل بع�س الن�شو�س القانونية؛ لأن 

هذا قد يوؤدي مع الوقت واملثابرة اإىل و�شع الن�شو�س مو�شع التفعيل.

اإن�شاء مراكز للر�شد والتدقيق، ومراكز لإجراء الدرا�شات والأبحاث يف خمتلف الق�شايا التي ُتعنى   .4

باملراأة.

5. تو�شيع م�شاركة املراأة على كافة م�شتويات �شنع القرار.

6. تفعيل ال�شراكة بني الهيئات الر�شمية وغري الر�شمية، وكذلك القومية والدولية املعنية بق�شايا املراأة. 

كما اأن نتائج درا�شة واقع وم�شتقبل م�شروعات نهو�س املراأة العربية ال�شادر عن منظمة املراأة العربية عام 

مثل:  املجالت،  خمتلف  يف  متكينها  واأهمية  املراأة  بق�شايا  العربي  الوعي  تزايد  اإىل  ا  اأي�شً خل�شت  2006م 

التعليم، وال�شحة، والقت�شاد، والإعالم، وال�شيا�شة، مع وجود تفاوتات يف الإجناز داخل كل جمال وفيما بني 

املجالت. واأ�شار التقرير اإىل اأنه رغم اجلهود املبذولة من خمتلف القطاعات، �شواء احلكومية اأو املجتمع املدين 

“اإل اأن الإجناز املتحقق ما زال دون املطلوب؛ وذلك ب�شبب تعقد ال�شياقات التعاونية  اأو املنظمات الإقليمية، 

ا ب�شبب عوامل ترجع اإىل  والجتماعية والقت�شادية التي ينجز يف اإطارها العمل مع املراأة ومن اأجلها، واأي�شً

الدرا�شات امل�شحية للم�شروعات. فالدرا�شات امل�شحية للم�شروعات املوجهة للمراأة العربية ر�شمت لنا �شورة 

دالة عن واقع امل�شروعات املنفذة يف جمالت العمل مع املراأة العربية على مدار عقد كامل و�شح فيها وجود 

اإيجابيات حممودة، ولكنها اأظهرت كذلك نقاط �شعف ل ميكن التغا�شي عنها”)اأبو زيد، 2007م، �س 60(.
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اإن جميع هذه الق�شايا ل تعني التقليل من �شاأن ال�شرتاتيجيات والإجنازات التي توالت ل�شالح املراأة العربية، 

التحدي  اأبرزها:  ومن  كبرية،  حتديات  اأمام  العربية  واملجتمعات  واحلكومات  ال�شرتاتيجيات  ت�شع  اأنها  اإلَّ 

العربية  للمراأة  الفعلية  والحتياجات  الأولويات  لتج�شري  الوطنية  ال�شرتاتيجيات  هيكلة  يف  ويتمثل  الأكرب 

مب�شاركة وا�شعة من خمتلف الفئات الن�شائية ال�شعبية. وو�شع خطط عمل وبرامج واآليات وموؤ�شرات لتقييم 

النوع  منظور  من  وذلك  وتطبيقها،  وتوثيقها  تنفيذها  ومتابعة  باملراأة  اخلا�شة  والقرارات  ال�شرتاتيجيات 

الجتماعي، وح�شب خطط وجداول زمنية؛ ل�شمان ترجمتها اإىل واقع؛ حيث اإن اأغلب الدول مل ت�شع موؤ�شرات 

للمتابعة والتقييم �شمن اأطر زمنية حمددة، ويف معظم الأحيان، مل حتدد املوؤ�ش�شات املعنية بالتنفيذ؛ مما �شاعد 

على بعرثة اجلهود بني املوؤ�ش�شات احلكومية، واملوؤ�ش�شات غري احلكومية، ومنظمات املجتمع املدين، واملجتمعات 

املحلية، واملنظمات الدولية، وذلك يف غياب مظلة قوية جتمع هذه اجلهود، وحتدد واجبات املوؤ�ش�شات املعنية 

اأو تدخالت  ال�شيا�شية  اأو  اإن وجدت هذه املظلة فقد تت�شادم مع بع�س التدخالت احلكومية  بالتنفيذ. وحتى 

موؤ�ش�شات املجتمع املدين. اإًذا لبد من تعزيز اجلهود لال�شتفادة من الدرا�شات وامل�شوحات واجلهود ال�شابقة؛ 

لتحديد الدرو�س امل�شتفادة واملمار�شات الف�شلى، واحلد من اخللل البنيوي القائم؛ وذلك لدفع عجلة النهو�س 

على و�شع  الرتكيز  ي�شتلزم  ذلك  كل  الثالثة.  الألفية  مواجهة حتديات  على  قادر  عربي  وبناء جمتمع  باملراأة، 

املوؤ�شرات الالزمة ملتابعة ال�شرتاتيجيات وتقييمها وتنفيذها �شمن اأطر زمنية حمددة، وت�شكيل فرق وطنية 

ا  حكومية وغري حكومية متخ�ش�شة ملتابعة تنفيذ بنود ال�شرتاتيجية يف املجالت املختلفة. وهذا يتطلب اأي�شً

بناء قاعدة معلومات عن املراأة يف مراحل حياتها املختلفة، م�شنفة ح�شب منظور النوع الجتماعي، واإجراء 

الدرا�شات والبحوث العلمية حول ق�شايا املراأة يف جميع املجالت، ور�شد الظواهر الجتماعية املعوقة لتمكني 

املراأة، ومعرفة الفجوات والعمل على اإ�شالحها مبنهجية علمية �شحيحة، و�شمان التن�شيق بني منظمة املراأة 

العربية واملنظمات الوطنية والدولية والإقليمية يف تنظيم برامج لتمكني املراأة العربية، مبا يف ذلك مبادرات 

تطوير الإح�شاءات واملوؤ�شرات التي تقي�س تقدم املراأة يف كافة املجالت، وال�شتفادة من م�شروع منظمة املراأة 

العربية اخلا�س بقاعدة البيانات اجلغرافية للمراأة العربية. كما اأن هناك �شرورة لعتماد اإطار موحد اأو ميثاق 

ال�شرتاتيجيات  كافة  يف  الجتماعي  النوع  منظور  دمج  ل�شمان  العربية؛  الدول  من  عليه  امل�شادقة  تتم  عام 

عملية  اإجراءات  تخ�شي�س  اإىل  اإ�شافة  دولة،  لكل  التنموية  وامل�شروعات  والربامج  واخلطط  وال�شيا�شات 

وحمددة تو�شح عملية اإدماج النوع الجتماعي وت�شهلها، خا�شة للعاملني يف هذا املجال، �شواء من املوؤ�ش�شات 

اإقامة عالقات  على  الدول  على حث  الرتكيز  مع  اأو غري احلكومية،  والق�شاء(،  ال�شرطة  فيها  )مبا  احلكومية 

�شراكة بني احلكومات واملجتمع املدين والفئات الن�شائية ال�شعبية عند تخطيط ال�شيا�شات اخلا�شة باملراأة اأو 

تنفيذها ل�شمان اإدماج النوع الجتماعي يف خمتلف املجالت والربامج. 

وهذا كله لن يتحقق دون ماأ�ش�شة اآليات وطنية لر�شد جهود الدول يف تطبيق الت�شريعات الوطنية وتعديلها 

ل�شد الفجوة بني الن�س القانوين وتطبيقه على اأر�س الواقع، واإلغاء اأي متييز �شد املراأة، ومواءمة الت�شريعات 

الوطنية لأحكام الد�شاتري والتفاقيات الدولية والإقليمية التي تن�شم اإليها الدول، اإ�شافة اإىل اجلهود املبذولة 
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يف ر�شد الت�شريعات العربية املتعلقة بحقوق املراأة ومتابعة تطويرها من خالل املجموعة القانونية يف منظمة 

العام، ويف  الراأي  اأو�شاط  الدولية يف  بالتفاقيات  الوعي  ن�شر  العمل على  . كما يجب 
)258(  )257(

�لعربية �ملر�أة 

دوائر الت�شريع وموؤ�ش�شات اإنفاذ القانون، ولدى امل�شرعني والقانونيني العرب، وال�شتمرار يف توعية املجتمع 

احرتاًما  يك�شبها  الذي  باملعنى  الوطن، وحقوقها  وبناء  التنمية  بدورها يف  ب�شكل خا�س  واملراأة  عام  ب�شكل 

ملواطنتها ودورها، وثقة بقدرتها على الفعل والتاأثري، واإيجاد حلول عملية لتوفري اأر�شية جديدة ت�شتند اإىل 

املقبلة لإجراء حتولت  ال�شلة، وتكثيف اجلهود  الدولية ذات  للمواثيق والتو�شيات  قراءة م�شتنرية لالإ�شالم 

جذرية وفعلية يف مو�شوع متكني املراأة العربية. 

وتتمثل التحديات الأخرى يف توثيق امل�شروعات على م�شتوى احلكومات وموؤ�ش�شات املجتمع املدين والقطاع 

النهو�س  ا�شرتاتيجيات  لتنفيذ  العربية  املوازنات احلكومية  الكافية يف  املالية  املخ�ش�شات  اخلا�س، وتوفري 

باملراأة ومتكينها يف كافة املجالت التنموية؛ ل�شمان ا�شتدامة خمرجات ال�شرتاتيجيات وبرامج التنمية، مع 

اأهمية تعزيز التعاون والتن�شيق العربي امل�شرتك للنهو�س باملراأة العربية وتنمية قدراتها ومتكينها من امل�شاركة 

الكاملة والفاعلة يف عملية التنمية ال�شاملة وال�شتفادة من عائداتها.

اأمامها  الطريق  متهد  التي  الثمينة  الفر�س  من  ال�شتفادة  يف  العربية  املراأة  على  ا  اأي�شً امل�شئولية  وتقع 

للو�شول اإىل امل�شاركة يف حتقيق عامل اأف�شل لوطنها واأمتها العربية، ا�شتجابة ملوجة الإ�شالح، فعليها اأن 

جتتهد لقتنا�س الفر�س التالية: النفتاح ال�شيا�شي والتزام احلكومات العربية بتحقيق العدالة الجتماعية 

على  �شاأنها  باملراأة ورفع  النهو�س  ب�شرورة  الر�شمي  الر�شمي وغري  اجلن�شني، والعرتاف  بني  وامل�شاواة 

للمراأة  الداعمة  العليا  ال�شيا�شية  الإرادة  وتوفر  املدين،  املجتمع  وموؤ�ش�شات  والربملان  احلكومة  م�شتوى 

وق�شاياها، واإن�شاء منظمة املراأة العربية، والتي مت اإ�شهارها من قبل جاللة امللكة رانيا العبد الله يف الأردن 

عام 2003م. ودون ذلك �شنظل ندور يف حلقة مفرغة من ال�شرتاتيجيات والتو�شيات م�شتندة اإىل معوقات 

تقليدية متكررة على مدى ال�شنني.

ول يف عام 
ُ
)257( تو�شيات الجتماع الثالث للمجل�س الأعلى ملنظمة املراأة العربية الذي عقد يف اأبو ظبي بح�شور ال�شيدات العربيات الأ

2007م.

)258( تقرير املوؤمتر الأول ملنظمة املراأة العربية: تقييم م�شرية متكني ونهو�س املراأة يف الدول العربية، منظمة املراأة العربية، 2006م.
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اخلال�صة

من املعروف اأن الدرا�شات التي تناولها موؤمتر القمة الأول ملنظمة املراأة العربية، اإ�شافة اإىل الدرا�شات امل�شحية 

اخلا�شة مب�شروعات املراأة وبراجمها التي نفذتها منظمة املراأة العربية، مل تكن تقييًما مبا�شًرا لال�شرتاتيجيات 

واخلطط الوطنية لنهو�س املراأة -وهو النهج الذي تبنته ب�شكل عام املنظمات العاملية والإقليمية للتقارير الوطنية 

كانت  لكنها  2005م-  عام  يف  الإ�شكوا  اأعدته  الذي  بكني+10”  العربية:  “املراأة  تقرير  مثل  والإقليمية، 

ب�شكل اأو باآخر �شكاًل غري مبا�شر لدرا�شة وتقييم الإجنازات والأهداف والتو�شيات غري املحققة وامل�شروعات 

والربامج اخلا�شة باملراأة يف تلك الدول، والتي ت�شب يف جوهرها يف حماور ال�شرتاتيجيات واخلطط الوطنية 

واأهدافها وغاياتها واإجراءاتها.

الوطنية  التقارير  اإىل  اإ�شافة  العربية،  املراأة  منظمة  بها  قامت  التي  وامل�شوحات  الدرا�شات  خمرجات  اإن 

والإقليمية، اأ�شبحت ت�شكل اإىل حد ما “مادة خ�شبة” للدول العربية لراأب ال�شرخ وردم الهوة بني الأهداف 

اأن  العتبار  بعني  الأخذ  مع  العربية،  املراأة  حلال  الفعلي  والواقع  املحققة  غري  الأماين  وبني  والطموحات، 

الأبعاد ومتعددة املراحل، تعتمد على تبني منهج متكامل  املراأة ومتكينها هي عملية متعددة  م�شاألة نهو�س 

العام،  الراأي  وقادة  الدولة،  بني  م�شتمًرا  وتن�شيًقا  تعاوًنا  وتتطلب  املجالت،  جميع  يف  امل�شتدامة  للتنمية 

لتنفيذ  املتكاملة  التنموية  الربامج  تطوير  اأجل  كافة؛ وذلك من  املدين  ال�شعبية، واملجتمع  الن�شائية  والفئات 

متطلبات ال�شرتاتيجيات الوطنية، والرتكيز على نوعية ال�شرتاتيجيات واخلطط والربامج اخلا�شة باملراأة 

وتكامل تلك ال�شرتاتيجيات، واإدماج النوع الجتماعي اإدماًجا كاماًل، بدًءا من عملية التخطيط وحتى عملية 

التقييم واملتابعة، وتطوير الأدوات الالزمة ملاأ�ش�شة اآليات املتابعة وتوثيقها لأهميتها يف التقييم وال�شتدامة، 

التعليم،  مثل:  املختلفة،  وجمالتها  التنموية  املوؤ�ش�شات  بني  والتن�شيق  املوؤ�ش�شي  الربط  اأهمية  اإىل  اإ�شافة 

املحلية  باملجتمعات  النهو�س  اإىل  اإ�شافة  وال�شيا�شة،  والقانون،  والبيئة،  والإعالم،  وال�شحة،  والقت�شاد، 

حقيقية  نه�شة  حتقيق  اإن  جتاوزها.  وكيفية  تاأثريها  وطرق  والعوائق  العقبات  وحتديد  املدين،  واملجتمع 

التنمية  اأجزاء  بع�س  يف  ولي�س  واملجتمع  العام  املجال  يف  املراأة  لدمج  �شاملة  متكاملة  عملية  يتطلب  للمراأة 

هدف  حتقق  اأن  ميكن  ل  املراأة  لأن  واأهميته؛  منهما  كل  حمورية  رغم  فقط،  القت�شاد  اأو  فقط،  كالتعليم 

امل�شاركة الفاعلة يف التنمية دون اإجناز النجاحات املماثلة يف العائلة واملنزل واملجتمع. 

املتاحة،  املوارد  جلميع  الأمثل  ال�شتغالل  يعني  امل�شتدامة  التنمية  لتحقيق  ال�شعي  اأن  على  العامل  اأجمع  لقد 

العن�شر  من  الكربى  الن�شبة  ي�شكلن  الن�شاء  اأن  ومبا  املوارد.  هذه  اأركان  اأهم  اأحد  هو  الب�شري  والعن�شر 

متكني  برامج  يف  نوعي  تغيري  اإحداث  من  ولبد  وطاقاتها،  قدراتها  بناء  يف  ال�شتمرار  من  فالبد  الب�شري؛ 

املراأة، ولبد من تقييم تلك الربامج لتحديد اأثرها على نهو�س املراأة، ودورها يف بناء املجتمع والنهو�س به من 

اأجل حتقيق التنمية امل�شتدامة. وهذا يتطلب تاأطري منوذج علمي وعملي لتقييم نوعية جميع الن�شاطات والربامج 

اخلا�شة بتمكني وتعزيز قدرات املراأة. 
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والدور الآن على الدول العربية لقتنا�س الفر�س، وال�شتفادة من نتائج التقارير الوطنية والإقليمية والدولية 

والدرا�شات وامل�شوحات اخلا�شة باملراأة، وخا�شة ما ا�شتجد منها، مثل درا�شات موؤمتر منظمة املراأة العربية 

وحتديد  املراأة،  متكني  ا�شرتاتيجيات  اأولويات  ومتحي�س  ملراجعة  بها  وال�شرت�شاد  وخمرجاته،  وم�شوحاته 

اخلطط  ولتقييم  املراأة،  متكني  نحو  املوجهة  والأن�شطة  الربامج  جميع  يف  والقوة  ال�شعف  ونقاط  املعوقات 

الوطنية وتطويرها، واإعادة النظر يف نوعية الربامج والأن�شطة املوجهة للمراأة، اإ�شافة اإىل الرتكيز على تكامل 

اأبعادها يف التنمية امل�شتدامة. كذلك لبد من ال�شتفادة من ا�شرتاتيجية ال�شباب العربي لدعم دور املراأة العربية 

يف بناء املجتمع، والتي اأطلقتها منظمة املراأة العربية يف املوؤمتر الأول للمنظمة يف عام 2006م، اإ�شافة اإىل 

ال�شرتاتيجية الإعالمية للنهو�س باملراأة العربية، والتي مت اإطالقها يف املوؤمتر الثاين ملنظمة املراأة العربية يف 

الدرا�شات  هذه  تطوير  العربية خالل  املراأة  منظمة  اتبعته  الذي  التحليل  ومنهجية  لعمق  وذلك  2008م؛  عام 

وامل�شوحات وال�شرتاتيجيات على امل�شتوى الوطني والإقليمي. وقد مت ذلك عن طريق املناق�شات واحلوارات 

من  جمال  كل  يف  واخلرباء  اخلبريات  جمعت  والتي  العمل،  وور�شات  امل�شتديرة  الدوائر  �شمن  جرت  التي 

جمالت املراأة والتنمية. وقد بداأت منظمة املراأة العربية بنف�شها، حيث وظفت نتائج الدرا�شات وامل�شوحات يف 

بناء القاعدة الأ�شا�شية لنطالق برنامج عمل منظمة املراأة العربية للمرحلة القادمة لالأعوام 2008م-2012م. 

والأن�شطة  وامل�شروعات  الربامج  لبناء  ومنهجي  العلمي  كاأمنوذج  العربية  املراأة  ملنظمة  ي�شجل  العمل  هذا  اإن 

امل�شتدامة واملوؤثرة يف نهو�س املراأة واملجتمع مًعا.

املراأة.  و�شع  حت�شني  جمال  يف  قدًما  امل�شي  يف  الدول  من  كثري  جنحت  فقد  العاملي  امل�شتوى  على  اأما 

لإدماج  املمار�شات  اأف�شل  منها  لنتعلم  بالدرا�شة؛  اجلديرة  والتجارب  باخلربات  تزخر  العاملية  والتجارب 

مراعاة  مع  املختلفة،  التنمية  جمالت  �شمن  وبراجمها  الدولة  �شيا�شات  يف  الجتماعي  النوع  مقاربة 

اخل�شو�شية يف الوطن العربي.

لقد اأكدت الدرا�شات والتقارير التي مت ال�شارة اليها يف هذا الف�شل باأن الطموحات والأهداف لال�شرتاتيجيات 

الوطنية لنهو�س املراأة العربية ومتكينها كانت اأكرب بكثري من الإجنازات والنتائج على اأر�س الواقع. ذلك اأن 

واقع العمل العربي يف جمال حتقيق نهو�س املراأة العربية ومتكينها يحتاج اإىل تدعيم البناء على الإجنازات، 

التحديات،  مع  والتعامل  والإخفاقات،  ال�شعوبات  وتذليل  وا�شتدامتها،  النجاح  عوامل  وتعزيز  والتكامل، 

اآفاق جديدة غري م�شلوكة واآمنة،  التعمق ل�شتك�شاف وا�شت�شراف  اأهمية  للم�شتقبل، مع  والتخطيط الأف�شل 

و�شق الطريق اإىل امل�شتقبل؛ لتحويل الطاقة الناجتة عن قدرات املراأة العربية واإمكاناتها اإىل وقائع وممار�شات 

حية و�شراكة فاعلة لتحقيق تقدم فعلي يف و�شع املراأة العربية وواقعها. 

ومن املهم الرتكيز على جوهر الدرو�س امل�شتفادة من الجنازات والخفاقات، والبناء عليها يف الدول وفيما 

بينها لدفع عملية الإ�شالح والتنمية اإىل الأمام يف الدول العربية. اإ�شافة اإىل ت�شجيع ال�شتثمار الأمثل للمدخالت 

بعني  الأخذ  مع  الوطنية،  وال�شيا�شات  واخلطط  املراأة  متكني  با�شرتاتيجيات  اخلا�شة  واملخرجات  والعمليات 
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العتبار اأهمية امل�شي قدًما يف �شبيل متكني املراأة العربية من تويل املنا�شب القيادية ومراكز �شنع القرار، 

والتي توؤثر يف �شياغة ال�شيا�شات العامة، والرتكيز على متثيل املراأة يف جميع القطاعات التنموية، ومتكينها 

وتدريبها وتاأهيلها وتعزيز قدراتها القيادية، من خالل تعزيز البيئة الإيجابية على امل�شتوى الت�شريعي والتنفيذي 

والق�شائي. وهذا يتطلب اإيجاد بيئة ت�شريعية مالئمة ت�شمن حتقيق مقاربة منظور النوع الجتماعي يف جميع 

املجالت املختلفة )الثقافية، والقانونية، وال�شيا�شية، والقت�شادية، والجتماعية، وال�شحية، والتعليمية(. اإن 

بهذا  ال�شتثمار  اإلَّ  علينا  فما  والإبداع،  القدرات  تعزيز  نحو  تدفع  ذهبية  فر�شة  الآن  اأمامها  العربية  الدول 

الزمن، زمن الفر�س املمكنة، لتحقيق تقدم حمرز وفعلي لتقدم املراأة العربية؛ لتحلق عالًيا يف جميع الف�شاءات 

واملجالت خلدمة الوطن والأمة، وللعمل على بناء جيل واٍع ع�شري واعٍد وواثق بنف�شه، والإ�شهام يف التنمية 

امل�شتدامة مبا يف ذلك التنمية الثقافية، والفكرية، وال�شيا�شية، والقت�شادية، والجتماعية.
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اأ�صئلة تطبيقية

اإىل اأي مدى تعتقد/تعتقدين اأن ال�شرتاتيجية الوطنية لنهو�س املراأة يف بلدك كر�شت مفهوم النوع 

الجتماعي يف اأهدافها وحماورها وبراجمها وو�شائل تقييمها؟

يف �شوء ما قراأت، حلل الق�شايا الرئي�شة التي تتعلق بال�شرتاتيجية الوطنية لنهو�س املراأة يف بلدك، 

وقارنها با�شرتاتيجية اأخرى من اأي بلد عربي.

امل�شاركة؟ وما  بلدك؟ وما اجلهات  املراأة يف  الوطنية لنهو�س  كيف متت عملية تطوير ال�شرتاتيجية 

راأيك يف ذلك؟

قيِّم م�شرية متكني املراأة يف بلدك من خالل مقارنة ال�شرتاتيجية الوطنية لنهو�س املراأة مع اآخر تقرير 

اأ�شكال التمييز �شد املراأة، وكذلك مع اآخر تقرير لبلدك حول  لبلدك حول اتفاقية الق�شاء على كافة 

حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية. ما التوجهات ال�شرتاتيجية التي يجب اتخاذها لكي تتحقق امل�شاواة 

النوعية؟ وما اأهم التحديات يف بلدك؟

.1

.2

.3

.4
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اتفاقية ال�شيداو، اليونيفم: 2003م.

�شندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة )اليونيفم(، تقرير تقدم املراأة العربية، املكتب الإقليمي للدول العربية، 

القاهرة: 2004م.

�شندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة )اليونيفم(، التمكني ال�شيا�شي للمراأة العربية، املكتب الإقليمي للدول 

�لعربية: 2008م.

املراأة  اأو�شاع  تقرير  العربية،  للدول  الإقليمي  املكتب  )اليونيفم(،  للمراأة  الإمنائي  املتحدة  الأمم  �شندوق 

املكتب  املراأة،  �شد  والعنف  ال�شيا�شة  امل�شاركة  القت�شادية،  امل�شاركة  الدميوغرافية،  الأردنية: 

الإقليمي للدول العربية، عمان: 2004م.

ظبي:  اأبو  العربي،  النقد  �شندوق  2004م،  املوحد  العربي  القت�شادي  التقرير  العربي،  النقد  �شندوق 

2004م: متاح على ال�شبكة الدولية للمعلومات:
http://www.amf.org.ae/amf/website/pages/page.aspx?type=8&id=451&Force

Language=Ar
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طارق الب�شري، احلوار الإ�شالمي العلماين، دار ال�شروق، القاهرة: 2005م.

الطاهر احلداد، امراأتنا يف ال�شريعة واملجتمع، الدار التون�شية للن�شر، تون�س: 1992م.

والرتجمة،  والتوزيع  والن�شر  للطباعة  ال�شالم  دار  القراآن،  اآي  تاأويل  عن  البيان  جامع  تف�شري  الطربي، 

القاهرة: 2003م.

للدرا�شات احل�شارية،  الفهرية  القراآن، جمموعة  التحليل يف  طه جابر علواين، مالحظات حول وحدات 

نوفمرب/ت�شرين الثاين 1999م، متاحة على:

http://www.muslimwomenstudies.com/fihriyya%20workshop%2099.htm

طه وادي، �شورة املراأة العربية يف الرواية املعا�شرة، دار املعارف، القاهرة: 1994م.

املزدوج،  التهمي�س  حلالة  نقدية  مقاربة  القت�شادي:  والتهمي�س  املراأة  درا�شات  مداخلة  التايب،  عائ�شة 

ورقة بحثية مقدمة اإىل ندوة املراأة واحلياة العامة: ق�شايا التمكني وامل�شاركة يف جمال الدرا�شات 

والبحوث الجتماعية، دم�شق: 22-24 يولية/متوز 2007م.

عبد البا�شط عبد املعطي واعتماد عالم )حترير(، العوملة وق�شايا املراأة والعمل، مطبوعات مركز البحوث 

والدرا�شات الجتماعية يف جامعة القاهرة، القاهرة: 2003م.

عبد احلليم اأبو �شقة، حترير املراأة يف ع�شر الر�شالة، دار القلم، الكويت: 1999م. 

http://www.binbaz.org.sa/mat/8194 :عبد العزيز بن باز

http://www.binbaz.org.sa/mat/8881 :عبد العزيز بن باز

عبد العزيز بن باز، احلجاب وال�شفور، بدون نا�شر، الريا�س: 1993م.

عبد الله العروي، ثقافتنا يف �شوء التاريخ، املركز الثقايف العربي، ط 2، بريوت: 1992م.

والتاأويل،  ال�شياق  بني  امل�شلمة  املراأة  الديني،  اخلطاب  واآليات  املحظور  ميثولوجيا  اإدري�س،  النور  عبد 

مكنا�س: 2005م.

البي�شاء:  الدار  العربي،  الثقايف  املركز  ميدانية(،  )درا�شة  الن�شاء  اأحوال  وتغري  الرجولة  بي�شون،  عزة 

2007م.

عزة بي�شون، جرائم قتل الن�شاء اأمام الق�شاء اللبناين، منظمة كفى عنف وا�شتغالل، بريوت: 2008م.
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ُعال عبد العزيز اأبو زيد، واقع وم�شتقبل م�شروعات نهو�س املراأة العربية، منظمة املراأة العربية، القاهرة: 

2008م. 

علي اأفرفار، �شورة املراأة بني املنظور الديني وال�شعبي والعلماين، دار الطليعة، بريوت: 1996م. 

والثقايف،  الجتماعي  والتغري  للثبات  درا�شة  والواقع:  الرتاث  بني  امل�شرية  املراأة  ق�شايا  �شكري،  علياء 

مركز البحوث والدرا�شات الجتماعية بجامعة القاهرة، القاهرة: 2003م. 

عواطف عبد احلميد، عمل املراأة العربية، اإ�شكالية مزمنة رغم الإقرار بامل�شاواة، بحث من�شور على النت 

يف: مركز عفت الهندي لالإر�شاد اللكرتوين، مركز املعلومات: 2004م 

http://www.ehcconline.org/information_center 

عواطف عبد الرحمن، املراأة والإعالم: حتديات واإ�شكاليات، العربي للن�شر والتوزيع، القاهرة: 2008م. 

عواطف عبد الرحمن، �شورة املراأة يف ال�شحف واملجالت امل�شرية، القاهرة: �شل�شلة درا�شات عن املراأة 

يف التنمية، اإ�شدار الأمم املتحدة، اللجنة القت�شادية والجتماعية لغرب اآ�شيا، 2003م.

يف  ال�شراكة  خالل  من  واخلطط  ال�شيا�شات  يف  الجتماعي  النوع  دمج  الدخيل،  من�شور  بنت  غادة 

التنفيذ، ورقة قدمت للموؤمتر الوطني حول اإدماج النوع الجتماعي يف التنمية، مملكة البحرين: 

2008/10/9م.

فوؤاد زكريا، ال�شحوة الإ�شالمية يف ميزان الفكر، دار الفكر، القاهرة: 1987م.

فاديا كيوان، تقرير اإقليمي عن الدرا�شات امل�شحية للم�شروعات املوجهة للمراأة العربية يف جمال ال�شيا�شة، 

منظمة املراأة العربية، القاهرة: 2007م.

فاطمة املرني�شي، احلرمي ال�شيا�شي، دار احل�شاد، دم�شق: 2002م.

فاطمة املرني�شي، كيد الن�شا، كيد الرجال، موؤ�ش�شة ب�شرة للطباعة والن�شر، الدار البي�شاء: 1983م. 

فاطمة املرني�شي، هل اأنتم حم�شنون �شد احلرمي؟ املركز الثقايف العربي، بريوت: 2000م.

اأبو زيد )حمررة(،  “هموم وم�شكالت املراأة يف ال�شحافة والإعالم” يف د. ُعال  فاطمة ح�شني العي�شى، 

املراأة والإعالم، منظمة املراأة العربية، القاهرة: 2006م.

فريدة بناين، “الن�شاوية: �شوت م�شموع يف النقا�س الديني” يف زمن الن�شاء والذاكرة البديلة. حترير 

هدى ال�شده. ملتقى املراأة والذاكرة، اجليزة: 1998م.
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فريدة بناين، موقف الفقه الإ�شالمي من حق املراأة يف العمل واحرتاف التجارة. منتدى ال�شيدة خديجة 

ل�شيدات الأعمال بجدة، جدة: اإبريل/ني�شان 2007م.

فهمي هويدي، الإ�شالم وحقوق املراأة، ورقة خلفية لتقرير التنمية الإن�شانية العربية، 2005م.

فهمي هويدي، فتح باب الجتهاد يف جن�س املراأة والرجل، جريدة القد�س، فل�شطني: 17 �شبتمرب/اأيلول 

1998م. 

فوزية اأبو خالد، املبدعة العربية بني خمالفة ال�شورة النمطية للمراأة يف الذاكرة اجلمعية وبني تفكيك اخلطا 

ال�شائد، ورقة خلفية لتقرير التنمية الإن�شانية العربية، 2005م.

فوزية اأبو خالد، ورقة خلفية لتقرير التنمية الإن�شانية العربية، 2005م.

قا�شم اأمني، املراأة اجلديدة، يف الأعمال الكاملة، حتقيق حممد عمارة، املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر، 

بريوت: 1989م.

قدري حفني، حم�شن يو�شف )حمرران(، حقوق املراأة: خطوات نحو حتقيق الإ�شالح، مكتبة الإ�شكندرية، 

الإ�شكندرية: 2008م.

القرطبي، تف�شري اجلامع لأحكام القراآن، الريا�س: دار عامل الكتب، 2003م.

يف  املراأة  �شورة  لتح�شني  الوطني  امليثاق  املعاقني،  والأ�شخا�س  والطفولة  بالأ�شرة  املكلفة  الدولة  كتابة 

الإعالم، كتابة الدولة املكلفة بالأ�شرة والطفولة والأ�شخا�س املعاقني، الرباط: 2005م.

الإن�شاف  اأجل  من  الوطنية  ال�شرتاتيجية  املعاقني،  والأ�شخا�س  والطفولة  بالأ�شرة  املكلفة  الدولة  كتابة 

وامل�شاواة بني اجلن�شني باإدماج مقاربة النوع الجتماعي يف ال�شيا�شات والربامج التنموية، كتابة 

الدولة املكلفة بالأ�شرة والطفولة والأ�شخا�س املعاقني، املغرب: 2006م.

كمال عبد اللطيف، اأ�شئلة النه�شة العربية: التاريخ، احلداثة، التوا�شل، مركز درا�شات الوحدة العربية، 

بريوت: 2003م. 

كمال عبد اللطيف، ال�شياق املجمعي املوؤثر على و�شعية الن�شاء يف العامل العربي: البنيات الثقافية، ورقة 

خلفية لتقرير التنمية الإن�شانية العربية، 2005م.

ق�شايا  مراعاة  لتعميم  ا�شرتاتيجية  )الإ�شكوا(،  اآ�شيا  لغربي  والجتماعية  القت�شادية  اللجنة 

اجلن�شني،الإ�شكوا، الأمم املتحدة: 2006م.
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العربية،  املنطقة  يف  لالألفية  الإمنائية  الأهداف  )الإ�شكوا(،  اآ�شيا  لغربي  والجتماعية  القت�شادية  اللجنة 

الإ�شكوا، الأمم املتحدة:2005م.

العربية بكني+10، الإ�شكوا، مركز املراأة  اآ�شيا )الإ�شكوا(، املراأة  اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي 

والأمم املتحدة، بريوت: 2005م. 

اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )الإ�شكوا(، املراأة يف املنطقة العربية: واقع وحتديات واآفاق 

م�شتقبلية، الإجنازات والعقبات واآفاق التقدم، الإ�شكوا، الأمم املتحدة، نيويورك: 2007م.

اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )الإ�شكوا(، املراأة يف املنطقة العربية: واقع وحتديات واآفاق 

م�شتقبلية، احلركات الن�شائية يف الوطن العربي، الإ�شكوا، الأمم املتحدة، نيويورك: 2007م.

اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )الإ�شكوا(، النوع الجتماعي واملواطنة ودور املنظمات غري 

احلكومية يف دول عربية خمتارة: درا�شة حالة جمهورية م�شر العربية، الإ�شكوا، الأمم املتحدة، 

نيويورك: 2004م.

العربي،  العامل  يف  الن�شائية  احلركات  تاريخ  )الإ�شكوا(،  اآ�شيا  لغربي  والجتماعية  القت�شادية  اللجنة 

الإ�شكوا، الأمم املتحدة، نيويورك: 2005م.

اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )الإ�شكوا(، تقرير املوؤمتر الإقليمي العربي ع�شر �شنوات بعد 

بكني: دعوة اإىل ال�شالم، الإ�شكوا، الأمم املتحدة، نيويورك: 2004م.

اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )الإ�شكوا(، تقرير جلنة املراأة، الإ�شكوا، الأمم املتحدة، بريوت: 

14-15 مار�س/اآذار 2007م.

اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )الإ�شكوا(، تنفيذ اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز 

املتحدة،  الأمم  الإ�شكوا،  اخلتامية،  للمالحظات  ملخ�شات  خمتارة:  عربية  بلدان  يف  املراأة  �شد 

بريوت: 2006م.

عام  حتى  باملراأة  للنهو�س  العربية  العمل  خطة  )الإ�شكوا(،  اآ�شيا  لغربي  والجتماعية  القت�شادية  اللجنة 

2005م، الإ�شكوا، الأمم املتحدة: 2005م.

النوع  ق�شايا  تعميم  اأجل  من  توجيهية  مبادئ  )الإ�شكوا(،  اآ�شيا  لغربي  والجتماعية  القت�شادية  اللجنة 

2007م،  اآليات النهو�س باملراأة، )الإ�شكوا( الأمم املتحدة: نيويورك:  الجتماعي وتعزيز فاعلية 

متاح على ال�شبكة الدولية للمعلومات:

http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ecw-07-4-a.pdf
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اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )الإ�شكوا(، جمموعة درا�شات عن دور املنظمات غري احلكومية 

الع�شرين:  القرن  الت�شعينات من  العاملية ويف متابعتها خالل عقد  املوؤمترات  تنفيذ تو�شيات  يف 

نحو مدونة �شلوك، الإ�شكوا، الأمم املتحدة، نيويورك: 2003م.

اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )الإ�شكوا(، موقع املراأة العربية يف عملية التنمية، )الإ�شكوا( 

الأمم املتحدة: نيويورك: 2004م، متاح على ال�شبكة الدولية للمعلومات: 

http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/SDD04A1.pdf

اللجنة الوطنية الأردنية ل�شئون املراأة، ال�شرتاتيجية الوطنية للمراأة الأردنية، 2006م- 2010م، اللجنة 

الوطنية الأردنية ل�شئون املراأة، الأردن: 2006م.

اللجنة الوطنية الأردنية ل�شئون املراأة، التقرير الوطني حول و�شع املراأة يف الأردن )بكني + 10(، اللجنة 

الوطنية الأردنية ل�شئون املراأة، الأردن: 2005م.

اللجنة الوطنية للمراأة، ال�شرتاتيجية الوطنية للمراأة يف �شوريا، اللجنة الوطنية للمراأة، �شوريا: 2005م.

للمراأة،  الوطنية  اللجنة  2005م،  2003م-  املراأة  لتنمية  الوطنية  ال�شرتاتيجية  للمراأة،  الوطنية  اللجنة 

اليمن: 2003م.

اللجنة الوطنية للمراأة، التقرير الوطني حول و�شع املراأة يف اليمن )بكني + 10(، اللجنة الوطنية للمراأة، 

اليمن: 2004م.

ليلى عبد الوهاب، العنف الأ�شري: اجلرمية والعنف �شد املراأة، دار املدى، دم�شق: 1994م.

املوؤمتر الثاين لقمة املراأة العربية، ا�شرتاتيجية النهو�س باملراأة العربية، املوؤمتر الثاين لقمة املراأة العربية، 

الأردن: 2002م.

مرتوك الفالح، املجتمع والدميقراطية والدولة يف البلدان العربية، مركز درا�شات الوحدة العربية، بريوت: 

2002م.

للمراأة،  الأعلى  املجل�س  البحرينية،  باملراأة  للنهو�س  الوطنية  ال�شرتاتيجية  للمراأة،  الأعلى  املجل�س 

البحرين.

املجل�س القومي للمراأة، ا�شرتاتيجية تعزيز دور املراأة يف العمل العام واحلياة ال�شيا�شية، املجل�س القومي 

للمراأة، م�شر:2007م.
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املجل�س الوطني ل�شئون الأ�شرة، ال�شرتاتيجية الوطنية ملحاربة العنف، املجل�س الوطني ل�شئون الأ�شرة، 

الأردن: 2004م.

حممد الطويل، املراأة والربملان، دار الندى، القاهرة: 2001م.

حممد الغزايل، ق�شايا املراأة بني التقاليد الراكدة والوافدة، دار ال�شروق، القاهرة: 2002م.

حممد بدجاوي، من اأجل نظام اقت�شادي دويل جديد، ترجمة جنيب حداد، دار احلوار، بدون تاريخ.

حممد بن �شالح العثيمني، كان اأحد اأعالم هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�شعودية: 1981م:

http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_192.shtml 

حممد بن �شالح العثيمني، هدية للمراأة من فتاوى املراأة امل�شلمة )عبادات ومعامالت(، دار الكتب العلمية، 

بريوت:2007م. 
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املحررة 

املعايطة الدكتورة/رويدا  األستاذة 
الجتماعي،  والنوع  والقيادة  والتعليم  التنمية  �شيا�شات  يف  خبرية  الأردن.  فى  الها�شمية  اجلامعة  رئي�س 

وحائزة على جائزة �شومان لل�شباب العلماء العرب لعام 1996 يف العلوم الطبية. م�شت�شارة �شاحبة ال�شمو 

العربية يف دورته  املراأة  ملنظمة  التنفيذي  املجل�س  لل�شحة والتنمية، وتراأ�شت  املعظمة  الأمرية منى احل�شني 

اأبرزها رئي�شة اجلامعة الها�شمية، ووزير دولة ملراقبة  اأكادميية و�شيا�شية من  الأوىل. تبواأت عدة منا�شب 

والأمني  الرئي�س  ونائب  الأردين،  الأعيان  جمل�س  وع�شو  الجتماعية،  التنمية  ووزيرة  احلكومي،  الأداء 

عام  ومدير  الأردنية،  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  رئي�س  ونائب  الأ�شرة،  ل�شوؤون  الوطني  للمجل�س  العام 

املدير  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  العامة من  ال�شحة  الدكتوراه يف  الله. حتمل درجة  عبد  امللك  م�شت�شفى 

العام لالأكادميية العلمية للقيادة، وع�شو املجل�س الأعلى للرتبية والتعليم، وع�شو الهيئة ال�شت�شارية العليا 

ملوؤ�ش�شة اآنا ليند/الحتاد الأوروبي، ورئي�س اللجنة العاملية يف منظمة ال�شحة العاملية لل�شيا�شات ال�شحية، 

اليورومتو�شط. ال�شيوخ جلامعة  وع�شو جمل�س 

�ملوؤلفون* 

الكتيب الدكتورة/إبتسام 
تعمل بوظيفة اأ�شتاذ م�شاعد بق�شم العلوم ال�شيا�شية، بكلية العلوم الإن�شانية والجتماعية بجامعة الإمارات. 

حا�شلة على دكتوراة الفل�شفة يف العلوم ال�شيا�شية من كلية القت�شاد والعلوم ال�شيا�شية، جامعة القاهرة. 

وهى ع�شو فى العديد من الهيئات ومنظمات املجتمع املدين اأهمها: اللجنة التنفيذية باجلمعية العربية للعلوم 

درا�شات  مبركز  الأمناء  جمل�س  الف�شاد،  ومكافحة  لل�شفافية  العربية  باملنظمة  الأمناء  جمل�س  ال�شيا�شية، 

اللجنة  يف  ع�شويتها  اإىل  بالإ�شافة  الجتماعية  للدرا�شات  العربي  باملركز  الأمناء  جمل�س  العربية،  الوحدة 

العربية  الإن�شانية  التنمية  لتقرير  املحررين  فريق  �شمن  فى  و�شاركت  اخلليجي.  التنمية  مبنتدى  التنفيذية 

حول “نحو نهو�س املراأة العربية” لعام 2005.

* ح�شب الرتتيب الأبجدي.
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منصور األستاذة/رشا 
باإعداد  بالقاهرة، وتقوم حاليا  الأمريكية  ال�شيا�شية من اجلامعة  العلوم  املاج�شتري يف  حا�شلة على �شهادة 

اأ�شفل  من  “التنمية  الر�شالة  عنوان  القاهرة.  بجامعة  ال�شا�شية  والعلوم  القت�شاد  بكلية  الدكتوراه  ر�شالة 

والأمن الن�شاين: درا�شة حالة عن دور روابط م�شتخدمي املياه يف م�شر من منظور النوع الجتماعي”.

املعايطة الدكتورة/رويدا  األستاذة 
انظر التعريف اخلا�س بها يف )املحررة(

كيوان الدكتورة/فاديا  األستاذة 
حا�شلة على دكتوراه دولة من جامعة باري�س الأوىل - ال�شوربون. وكفاءة تعليمية يف الفل�شفة وعلم النف�س 

ال�شيا�شية  العلوم  ملعهد  ومديرة  ال�شيا�شية  العلوم  يف  اأ�شتاذة  وهي  اللبنانية.  اجلامعة  يف  الرتبية  كلية  من 

اللبنانية ل�شوؤون املراأة و ع�شو املجل�س  يف جامعة القدي�س يو�شف يف بريوت، وع�شو يف الهيئة الوطنية 

 ،2013-2007 التنفيذي ملنظمة املراأة العربية عن اجلمهورية اللبنانية، وع�شو جمل�س جامعة الأمم املتحدة 

ولها العديد من الأبحاث والدرا�شات ال�شيا�شية والجتماعية.

خليفة آل  حسن  بنت  الشيخة/مريم  الدكتورة  األستاذة 
العام.  الدويل  القانون  يف  الدكتوراه  على  حا�شلة  البحرين.  مملكة   - للمراأة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  نائبة 

كلية  والقانونية  الد�شتورية  الدرا�شات  مركز  رئي�شة  البحرين.  جامعة  احلقوق  كلية  يف  م�شارك  اأ�شتاذ 

 .The Chartered Institute of Arbitrators-UK احلقوق- جامعة البحرين. ع�شوة م�شاركة يف

حمكمة يف مركز التحكيم التجاري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية - البحرين GCCC. ع�شوة 

 International Alliance of يف اجلمعية امل�شرية للقانون الدويل - جمهورية م�شر العربية. ع�شوة يف

Women – UK. ع�شوة يف الهيئة ال�شت�شارية للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
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السيد  كامل  الدكتور/مصطفى  األستاذ 
واملدير  القاهرة،  بجامعة  النامية  الدول  وبحوث  درا�شات  ملركز  ال�شابق  واملدير  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ 

التنفيذي ل�شركاء التنمية للبحوث وال�شت�شارات والتدريب، واملحرر الرئي�شي لتقرير التنمية الإن�شانية العربية 

الدكتوراه يف  على  ال�شيا�شية وح�شل  والعلوم  القت�شاد  كلية  من  تخرج  القادم.  املتحدة  الأمم  عن  ال�شادر 

العلوم ال�شيا�شية من معهد الدرا�شات الدولية العالية بجامعة جنيف ب�شوي�شرا يف �شنة 1979. ن�شر العديد 

من الدرا�شات والكتب باللغات العربية والجنليزية والفرن�شية وقام بتحرير العديد من الكتب باللغة العربية 

ا، وتدور كتاباته حول ق�شايا املجتمع املدين وحقوق الإن�شان والنتقال اإىل الدميقراطية يف الوطن  خ�شو�شً

 Middle East Journal, Mashreq-Maghreb, World Policy, Arab   العربي. ن�شرت مقالته يف

Studies, Cairo Papers in Social Science  وكذلك يف امل�شتقبل العربي، وال�شيا�شة الدولية والعلوم 

لأبحاث  كارنيجى  وموؤ�ش�شة  اجنيلي�س  بلو�س  كاليفورنيا  جامعة  من  بكل  زائًرا  باحًثا  كان  وقد  الجتماعية. 

ال�شالم، كما قام بالتدري�س بكلية احلقوق بجامعة هارفارد وباجلامعة الأمريكية بالقاهرة. وكان زمياًل ملوؤ�ش�شة 

امل�شرية  للمنظمة  التنفيذي  باملجل�س  ال�شابق ع�شًوا  انتخب يف  ال�شالم يف وا�شنطن. وقد  لأبحاث  كارنيجى 

حلقوق الإن�شان، وكذا باملجل�س التنفيذي للجمعية العربية للعلوم ال�شيا�شية، وفى اأبريل 2004 من�شًقا لل�شبكة 

اجلامعية العربية للرتبية والبحث يف حقوق الإن�شان.

الفتاح عبد  باهلل  الدكتور/معزت 
الإ�شالم  درا�شات  وحدة  حاليا  ويدير  املركزية،  ومي�شجان  القاهرة  بجامعتي  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ 

وال�شرق الأو�شط يف جامعة مي�شجان املركزية يف الوليات املتحدة. ح�شل على ماج�شتري العلوم ال�شيا�شية 

من جامعة القاهرة، وماج�شتري القت�شاد ودرجة الدكتوراه يف العلوم ال�شيا�شية من الوليات املتحدة. كما 

عمل يف عدد من مراكز الأبحاث يف الوليات املتحدة وم�شر، له ثمانية كتب والعديد من املقالت الأكادميية 

والعربية. الإجنليزية  باللغتني  من�شورة 
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